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2.  سوق دمشق لألوراق المالية
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2.  أسواق األسهم األجنبية

رابعًا- أسواق المال العالمية
1.  أسعار النفط الخام

2.  أسعار المعادن الثمينة

3.  أ سعار العمالت الرئيسية

يعبر مضمون هذا التقرير عن وجهة نظر مركز دمشق لألبحاث والدراسات )مداد(، وال يتحمل املركز 
أية مسؤولية قانونية عن أي قرار يتم اتخاذه باالستناد على املعلومات املوجودة فيه، وال يشكل 
 لشراء أو بيع أية أصول مالية على الرغم من ثقة املركز بالقائمين على إعداده.

ً
 أو تشجيعا

ً
عرضا
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1. ســعر صــرف الليــرة الســورية مقابــل العمــات 
الرئيســية )دوالر & يــورو(

 
ً
 ملحوظا

ً
شــهد ســعر صرف الليرة الســورية مقابل الدوالر  األمريكي تحســنا

 خــال تعامــات هــذا األســبوع، إذ تــراوح ســعر صــرف الليــرة 
ً
ومتســارعا

السورية للمبيع بين مستوى 590 ليرة سورية ومستوى 605 ليرة سورية 

مقابــل الــدوالر األمريكــي الواحــد خــال تعامــات هــذا األســبوع.

فــي ســعر صــرف الليــرة الســورية مقابــل  يعــود هــذا التحســن امللحــوظ 

العمــات األجنبيــة لكــون املســتويات الســعرية التــي وصــل إلىيهــا ســعر 

الصــرف فــي األيــام املاضيــة كانــت مســتويات غيــر  حقيقيــة، وال تســتند إلــى 

أيــة تغييــرات اقتصاديــة حقيقيــة، بــل كانــت مدفوعــة مــن قبــل مجموعــة 

املشــبوهة،  االلكترونيــة  املواقــع  بعــض  مــع  وبالتعــاون  املضاربيــن  مــن 

وبالتالــي حــدث تصحيــح ســريع وقــوي لســعر الصــرف، وذلــك بعــد أن تبيــن 

للمتعامليــن فــي الســوق زيــف املســتويات الســعرية التــي وصلــت إليهــا الليــرة 

الســورية. 

إضافــة إلــى الحديــث فــي أوســاط الســوق عــن اتخــاذ الســلطات النقديــة 

ملجموعــة مــن اإلجــراءات النقديــة واإلداريــة والتــي ســتعزز قيمــة الليــرة 

الســورية فــي األيــام القادمــة، األمــر الــذي أصــاب املضاربيــن بحالــة مــن 

الهلــع واالضطــراب نتيجــة الخــوف مــن تكبدهــم خســائر كبيــرة، األمــر الــذي 

دفعهم إلى التخلي عن الدوالر األمريكي، والسعي لجني األرباح، يضاف إلى 

ذلــك التراجــع الطفيــف الــذي ســجله ســعر صــرف الــدوالر األمريكــي مقابــل 

العمــات الرئيســة فــي األســواق املاليــة العامليــة هــذا األســبوع.

أمــا فــي الســوق الرســمية، فقــد اســتقر ســعر صــرف الليــرة الســورية مقابــل 

الــدوالر األمريكــي لــدى املصــارف وشــركات الصرافــة، فمــا زال مصــرف 

 فــي تثبيــت ســعر صــرف الليــرة الســورية مقابــل 
ً
ســورية املركــزي مســتمرا

الــدوالر األمريكــي عنــد مســتوى 436 ليــرة ســورية للــدوالر األمريكــي الواحــد، 

وكذلك ســعر شــراء الدوالر األمريكي لتســليم الحواالت الشــخصية الواردة 

مــن الخــارج بالليــرات الســورية عنــد مســتوى 434 ليــرة ســورية، وســعر 

صــرف الليــرة الســورية مقابــل الــدوالر األمريكــي بموجــب النشــرة الرســمية 

عنــد مســتوى 438 ليــرة ســورية للمبيــع 435 ليــرة ســورية للشــراء.

الشكل البياني ) 1 ( سعر صرف الدوالر األمريكي مقابل الليرة السورية

أما بالنســبة لســعر صرف الليرة الســورية مقابل اليورو في الســوق املوازية 

خــال تعامــات هــذا األســبوع، فقــد ارتفــع ســعر صــرف الليــرة الســورية 

لينخفــض زوج )اليورو/ليــرة ســورية( إلــى مســتوى 675 ليــرة ســورية فــي 

نهايــة هــذا األســبوع مقارنــة مــع مســتوى 728 ليــرة ســورية املســجل فــي نهايــة 

األســبوع الســابق، وبمــا نســبته 7.28 %. 

كما تحســنت الليرة الســورية أمام اليورو في الســوق الرســمية وبما نســبته 

0.14 %، لينخفــض زوج )اليورو/ليــرة ســورية( إلــى مســتوى 480.21 ليــرة 

سورية في نهاية هذا األسبوع مقابل مستوى 480.89 ليرة سورية في نهاية 

األســبوع الســابق. 

الشكل )2 ( سعر صرف اليورو أمام الليرة السورية

2. سوق دمشق لألوراق ملالية
أظهــرت النشــرة األســبوعية لجلســات التــداول الصــادرة عــن ســوق دمشــق 

لــألوراق املاليــة عــن األســبوع 8-2019/09/12، تســجيل مؤشــر ســوق 

 بمقــدار 99.35 نقطــة وبمــا 
ً
دمشــق لــألوراق املاليــة )DWX( انخفاضــا

نسبته 1.65 % على أساس أسبوعي، ليصل إلى مستوى 5,918.97 نقطة 

املســجل نهايــة هــذا األســبوع مقابــل مســتوى 6,018.32 نقطــة املســجل فــي 

نهايــة األســبوع الســابق.

أما بالنسبة ملؤشر األسهم القيادية )DLX(، فقد انخفض بمقدار 39.28 

نقطــة وبمــا نســبته 3.88 % لتصــل قيمتــه إلــى مســتوى 972.38 نقطــة 

املســجلة نهايــة هــذا األســبوع مقابــل مســتوى 1,011.66 نقطــة املســجلة 

نهايــة األســبوع الســابق. 

هــذا  التــداوالت األســبوعية املســجلة خــال  ارتفعــت قيمــة  هــذا وقــد 

األســبوع باملقارنــة مــع مســتواها فــي األســبوع الســابق، بمــا نســبته 427 % 

لتصل إلى حوالي 1,905.6 مليون ليرة ســــــــــورية مقـــــــــــابـــــــــل 361.6 مليـــــــــــــــون 

التــداول  ارتفــع حجــم  كمــا  الســــــــــابق،  األســبوع  خــال  ســـــــــــــــــــــورية  ليــرة 

وبمعــدل 619 % ليصــل إلــى 5,353,849 ســهم خـــــــــــــــال هــــــــــذا األســــــــبوع 

 501 علــى   
ً
موزعــــــــــة الســــــــابق،  األســـــــــــبوع  فــي  ســــــــــهم   744,518 مقابــل 

 . صفقــــــــة
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يبين الجدول التالي أعلى ثاثة أسهم من حيث النشاط بحجم التداول، واالرتفاع واالنخفاض في األسعار خال تعامات هذا  األسبوع.

ً
األكثر نشاطا

ً
األكثر ارتفاعا

ً
األكثر انخفاضا

السهم
من حجم 
التداول

السهم
نسبة 

االرتفاع%
السهم

نسبة 
االنخفاض%

7.49-بنك سورية الدولي االسامي10.16بنك بيمو السعودي الفرن�سي95.04بنك سورية والخليج 

5.28-املصرف الدولي للتجارة والتمويل9.51بنك سورية والخليج 1.70سيريتل موبايل تيليكوم

3.94-سيريتل2.64بنك الشام1.53بنك سورية واملهجر

الشكل)3( تداوالت سوق دمشق لألوراق املالية 

* لم يجر أي عملية تداول على أسهم القطاع الزراعي.
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3. متفرقات  اقتصادية محلية

وافقــت اللجنــة االقتصاديــة علــى االســتراتيجية التــي تقدمــت بهــا   •
وزارة الكهربــاء للطاقــات املتجــددة حتــى عــام 2030، والتــي جــاءت بنــاًء 

علــى توجهــات حكوميــة، تســعى مــن ورائهــا إلــى وضــع رؤيــة لخلــق بيئــة 

تشــجيعية لاســتفادة مــن الطاقــات املتجــددة، وتطويــر التشــريعات 

 إلــى إعــداد مصفوفــة مشــاريع إســتراتيجية، واألهــم 
ً
واألنظمــة، وصــوال

وضــع مقترحــات مــا يلــزم لتوطيــن صناعــة تجهيــزات الطاقــات املتجددة. 

وتضمنت االستراتيجية عدة مشاريع وإجراءات، أولها إنشاء محطات 

تصــل اســتطاعتها إلــى 1500 ميغــاواط، ولواقــط كهروضوئيــة وعنفــات 

ريحيــة تصــل اســتطاعتها إلــى 900 ميغــاواط.

 علــى إقــرار خطــة إســعافية إلعــادة اإلعمــار 
ً
• وافقــت الحكومــة مؤخــرا

للــوزارات لعــام  2019 ، حيــث طالبــت الحكومــة ممثلــة بلجنــة إعــادة 

 يبين املشاريع اإلسعافية املراد تنفيذها خال 
ً
 تفصيليا

ً
اإلعمار جدوال

عــام 2019، واملبالــغ املخصصــة لــكل مشــروع. 

وفيمــا يخــص وزارة الصناعــة واملؤسســات التابعــة لهــا، تــم تخصيصهــا 

بمبلغ مليار ليرة سورية في الخطة اإلسعافية لعام 2019، لتنفيذ عدة 

مشاريع في الشركات العامة الصناعية والجهات التابعة.

• عّدل املصرف العقاري سقف القرض اإلنمائي، ليصبح 50 مليون 
ليــرة ألصحــاب الفعاليــات الذيــن يعملــون بشــكل فــردي و100 مليــون 

ليرة سورية ألصحاب الفعاليات الذين يعملون على شكل شخصيات 

 مــن 10 ماييــن ليــرة، علــى أن يتــم ذلــك وفــق 
ً
اعتباريــة، وذلــك بــدال

 بــأن هــذا القــرض ال 
ً
الضوابــط املقــرة مــن مجلــس إدارة املصــرف، علمــا

يحتــاج لكفــاء، ويتــم االكتفــاء بضمانــة عقاريــة علــى أن تغطــي قيمــة 

هذه الضمانة 200 % من قيمة القرض املطلوب، وأن تكون الضمانة 

مســجلة لــدى الســجات العقاريــة باســم طالــب القــرض أو أحــد أصولــه 

أو فروعــه أو زوجــه.

• صــرح مديــر هيئــة االســتثمار أنــه متفائــل بالنتائــج اإليجابيــة ملعــرض 
دمشــق الدولــي علــى مســتوى االســتثمار، إذ تــم تشــميل مشــروع لنقــل 

التمديــدات  بمســتلزمات  الخاصــة  الصناعــات  تكنولوجيــا  وتطويــر 

الصحيــة مــع شــركة صينــي، كمــا بّيــن أن مســتثمرين إيرانييــن يدرســون 

إقامــة مشــاريع متعلقــة بإنتــاج الحليــب املجفــف ومشــتقات األلبــان، 

وهناك مستثمرون عمانيون يقومون بدراسة األمور الفنية لاستثمار 

 إلــى أنــه تجــري مشــاورات مــع 
ً
فــي ســورية، فــي بعــض القطاعــات، الفتــا

مســتثمرين محلييــن وأجانــب وعــرب بخصــوص الفــرص التــي طرحــت 

بصــدد االتفــاق علــى الصيغــة النهائيــة للمشــاريع.

صــّرح مديــر عــام هيئــة دعــم وتنميــة اإلنتــاج املحلــي والصــادرات   •
بأنــه تــم إقــرار آليــة دعــم شــحن الصــادرات للعقــود املبرمــة علــى هامــش 

معــرض دمشــق الدولــي بدورتــه الـــ61 بعــد املوافقــة علــى اقتراحــات 

 بنسبة 100 % من 
ً
اللجنة االقتصادية، حيث تقّدم هذه اآللية دعما

 
ً
قيمة الشــحن لكافة عقود التصدير املوقعة على هامش املعرض، برا

 .
ً
وبحــرا

كمــا لفــت إلــى أنــه تــم رفــع قيمــة الدعــم إلــى 20 % مــن قيمــة الصــادرات 

للمنتجــات الزراعيــة مقارنــة مــع الســنوات الســابقة، فــي حيــن تــم رفــع 

قيمــة الدعــم إلــى 15 % مــن قيمــة الصــادرات للمنتجــات األخــرى، فــي 

حيــن لــم تتجــاوز النســبة فــي العــام املا�ضــي 14 %.



7

العدد /32/  أيلول / سبتمر 2019

تطور بعض أسعار السلع األساسية 	.4  

التغير خال األسبوع12 أيلول/سبتمبر 072019 أيلول/سبتمبر 2019السلعة

-8.0 %440,000405,000الحديد طن	/ليرة سورية

0.0 %50,00050,000اإلسمنت طن	/ليرة سورية

-12.8 %27,40023,900الذهب غرام- عيار 21 /ليرة سورية

0.0 %215215السكر كغ / ليرة سورية*

0.0 %550550رز إسباني قصير كغ / ليرة سورية*

0.0 %435435رز مصري قصير  كغ / ليرة سورية*

*السعر لدى منافذ البيع العائدة إلى الشركة السورية للتجارة.   
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- االقتصاد العربي 
ً
ثانيا

Arab World Economy
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العدد /32/  أيلول / سبتمر 2019

-1  أخبار  اقتصادية

• سلطنة عمان

أظهــرت البيانــات الصــادرة عــن املركــز الوطنــي لإلحصــاء واملعلومــات، 

أن الناتــج املحلــي اإلجمالــي بالســلطنة انخفــض فــي الربــع األول مــن العــام 

2019 بنســبة 1.6 % مقارنــة بالفتــرة نفســها مــن العــام 2018، إذ بلــغ 

حجــم الناتــج اإلجمالــي املحلــي فــي الربــع األول حوالــي 7.066 مليــار ريـــال 

عماني، هذا ويعود هذا االنخفاض إلى األنشطة النفطية التي سجلت 

 بمــا نســبته 0.5 % لتســجل نحــو 2.413 مليــار ريـــال عمانــي 
ً
انخفاضــا

وذلــك بســبب انخفــاض أســعار النفــط. 

• لبنان

ارتفع متوّسط الفائدة على الودائع املقيمة بالليرة اللبنانّية إلى 8.81% 

خال شهر تموز /يوليو 2019، من 8.80 % املستوى املسجل في الشهر 

السابق له، و6.94 % في شهر تموز /يوليو 2018، وكذلك زاد متوّسط 

الفائــدة علــى الودائــع بالــدوالر األميركــي إلــى 6.01 % فــي شــهر تمــوز /يوليــو 

2019، مــن 5.84 % فــي شــهر حزيــران /يونيــو 2019 و4.14 % فــي تمــوز /

يوليو 2018. 

ر متوّســط الفائــدة علــى  وبحســب إحصــاءات مصــرف لبنــان، فقــد تطــوَّ

التســليفات املقيمــة بالليــرة اللبنانّيــة إلــى 11.13 % فــي شــهر تمــوز /يوليــو 

 مــع إرتفــاع متوّســط الفائــدة علــى التســليفات املقيمــة 
ً
2019، ترافقــا

بالــدوالر األميركــي إلــى 9.90 %، ليصــل بذلــك متوّســط الهامــش الشــهري 

إلــى 190 نقطــة أســاس مــا بيــن التســليفات والودائــع بالليــرة اللبنانّيــة، 

وإلــى 360 نقطــة أســاس مــا بيــن التســليفات والودائــع بالــدوالر األميركــي.  

 في امليزانّية 
ً
وفي سياق متصل أظهرت إحصاءات مصرف لبنان إرتفاعا

عــة للمصــارف التجاريــة العاملــة فــي لبنــان خــال األشــهر الســبعة  املجمَّ

األولــى مــن العــام 2019، بنســبة 3.89 % )بمــا مقــداره 14,623 مليــار 

ليــرة(  لتصــل إلــى 390,720 مليــار ليــرة بمــا يــوازي 259.18 مليــار دوالر 

أمريكــي فــي مقابــل 376,097 مليــار ليــرة أي 249,48 مليــار دوالر أمريكــي 

فــي نهايــة العــام 2018.

• مصر

أظهــرت بيانــات البنــك املركــزي املصــري تراجــع معــدالت نمــو املركــز املالــي 

للقطــاع املصرفــي خــال النصــف األول مــن العــام 2019، بوبمــا نســبته 

1.5 % ليصــل إلــى نحــو 5.5 تريليــون جنيــه، بينمــا بلغــت معــدالت نمــو 

املركــز املالــي فــي الفتــرة املقابلــة مــن العــام 2018 نحــو 5.6 %، ليســجل 

نحــو 5 تريليــون جنيــه. 

وتراجــع معــدل نمــو ودائــع العمــاء بالقطــاع املصرفــي خــال النصــف 

األول من العام 2019 بنحو 5 %، مقابل تراجع بنسبة 7.2 % في الفترة 

املماثلــة مــن العــام املا�ضــي، كمــا أظهــرت بيانــات املركــزي املصــري تراجــع 

اســتثمارات البنــوك فــى أذون الخزانــة بأكثــر مــن 18 مليــار جنيــه خــال 

شــهر تمــوز /يوليــو 2019، لتبلــغ 672 مليــار جنيــه. 

وفي ســياق آخر  كشــفت بيانات البنك املركزي املصري، ارتفاع إجمالي 

الديــن العــام املحلــي ملصــر بنســبة 18.8 % علــى أســاس ســنوي ليــص إلــى 

4.204 تريليــون فــي نهايــة آذار /مــارس 2019، كمــا زاد الديــن الخارجــي 

ملصــر بنســبة 20.4 % علــى أســاس ســنوي ليصــل إلــى 106.221 مليــار 

دوالر أمريكــي  فــي نهايــة آذار /مــارس 2019.

• الجزائر

رفعــت الحكومــة الجزائريــة قيــود قاعــدة 49/51 % عــن االســتثمارات 

الخارجيــة فــي القطاعــات غيــر االســتراتيجية، والتــي تلــزم كل مســتثمر 

أجنبــي بإيجــاد شــريك جزائــري.

جــاء ذلــك خــال اجتمــاع عقدتــه الحكومــة برئاســة رئيــس الــوزراء تنــاول 

مشروع قانون املالية لسنة 2020، وذكر بيان صدر في ختام االجتماع 
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2. أسواق األسهم العربية

املؤشر
األسبوع 08- 2019/09/13

التغير خال األسبوع
نهاية األسبوعبداية األسبوع

)DFMGI( 0.59 %2,871.502,888.39مؤشر سوق دبي

)EGX30( 1.20 %14,931.1115,110.37مؤشر بورصة مصر

)KWSE( 4.01 %6,512.446,251.04مؤشر سوق الكويت-

)ADI( 0.18 %5,105.255,096.09مؤشر أبوظبي-

)PLE( 0.11 %520.94520.35مؤشر القدس-

)TASI(  2.72 %8,050.887,831.80املؤشر العام السعودي-

)AMGNRLX(  0.71 %1,806.231,793.44املؤشر العام األردني-

)TUNINDEX(  0.44 %7,149.097,117.41مؤشر بورصة تونس-

)MASI( 0.24 %11,629.1511,601.68مؤشر بورصة املغرب-

أن الحكومــة ســتواصل اتخــاذ قــرارات تهــدف لتقليــص عجــز ميــزان 

املدفوعــات والحفــاظ علــى احتياطــات الصــرف.

تعيــق  قيــود  وإزالــة  األجنبيــة  األمــوال  رؤوس  اســتقطاب  وبهــدف 

االســتثمار، دعــا رئيــس الــوزراء إلــى وضــع كل اآلليــات العمليــة الكفيلــة 

لذلــك. املحفــزة  الشــروط  منــاخ األعمــال وتوفيــر كل  بتحســين 

• السعودية

أعلنــت الهيئــة العامــة لاســتثمار الســعودية عــن إصــدار 291 رخصــة 

اســتثمار أجنبــي خــال الربــع الثانــي مــن عــام 2019، مــا يعــادل أكثــر مــن 

الضعف مقارنة بالفترة نفســها من عام 2018، وبزيادة نســبتها 103% 

مقارنــة مــع الربــع األول مــن العــام 2019.

علــى  بحصولهــا  القائمــة  البريطانيــة  الشــركات  تصــدرت  وقــد  هــذا 

45 رخصــة، تليهــا الشــركات الهنديــة بحصولهــا علــى 29 رخصــة، ثــم 

الواليات املتحدة بعدد 23 رخصة، كما شهدت القطاعات املستهدفة 

كافة؛نســب نمــو  فــي رخــص االســتثمار األجنبــي الصــادرة فــي الربــع الثانــي 

مــن العــام الحالــي، إذ شــهد قطــاع البنــاء إصــدار 61 رخصــة، إضافــة إلــى 

القطاعــات األخــرى مثــل قطــاع االتصــاالت وتقنيــة املعلومــات الــذي 

شــهد إصــدار 51 رخصــة، وقطــاع التصنيــع الــذي شــهد إصــدار 45 

رخصــة، باإلضافــة إلــى عــدد التراخيــص املتنامــي فــي القطاعــات األخــرى 

املتبقيـــــــــة مثــل قطــاع الخدمــات املهنيــة والعلميــة والتقنيـــــــــــة وقطــاع 

تجارة التجزئة والجملة وقطــــــاع الخدمــــــــــــات اإلدارية وخدمات الدعم، 

لت املشــــــــــروعات املشتركــــــــــة 
ّ
 قطـــــــــــاع الفندقــة والتمويــن، وشـــــــــك

ً
وأخيــرا

ــبته 32 %؛  مــع املســتثمرين املحلييــن فــي الربــع الثانــي مــن العــام مــا نســــــ

 
ً
مــا يعكـــــــــس اإلصاحـــــــــــات االقتصاديـــــــــــة التــي أجرتهــا اململكــــــــة مؤخــرا

مــن أجــل تمكيــن القطــاع الخــاص فــي املســاهمة فــي تنميــة اقتصاديــة 

مســتدامة.
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-1  أخبار  اقتصادية
• روسيا

خّفض البنك املركزي الرو�ضي سعر الفائدة الرئي�ضي بمقدار 25 نقطة 

أســاس، ليصــل إلــى 7 %، وذلــك فــي ثالــث خفــض لتكلفــة اإلقتــراض 

هــذا العــام، وقــال إن خفضــا آخــر للفائــدة محتمــل فــي أحــد اجتماعاتــه 

الثاثــة القادمــة. هــذا ويأتــي خفــض الفائــدة وســط تباطــؤ فــي التضخــم 

ونمــو اقتصــادي يتســم بالركــود، وهــو مــا دفــع البنــك املركــزي إلــى خفــض 

توقعاتــه للناتــج املحلــي االجمالــي، وقالــت محافظــة البنــك املركــزي، وهــى 

تعلــن قــرار خفــض الفائــدة، إن البنــك ســيدرس خفــض ســعر الفائــدة 

 .
ً
الرئي�ضــي قريبــا

مــن ناحيــة أخــرى، تراجــع صافــي الديــن العــام الرو�ضــي إلــى »مــا دون 

الصفــر«، ألول مــرة منــذ أزمــة القــرم فــي 2014، بفضــل االحتياطــي 

الضخــم املتوفــر للبنــك املركــزي، إذ بلــغ حجــم الديــن الرو�ضــي العــام 

بحلول 1 آب /أغسطس 2019 حوالي 16.2 تريليون روبل، أو ما يعادل 

15 % مــن الناتــج املحلــي اإلجمالــي املتوقــع لعــام 2019. وفــي التاريــخ ذاتــه 

بلغــت قيمــة أصــول الدولــة حوالــي 17.6 تريليــون روبــل، أو مــا يعــادل 

16.2 % مــن الناتــج املحلــي اإلجمالــي.

• منطقة اليورو

تبنــى البنــك املركــزي األوروبــي سلســلة إجــراءات تهــدف إلــى تعزيــز دعمــه 

القتصاد منطقة اليورو، إذ قرر البنك خفض أحد معدالت الفائدة، 

والقيــام بعمليــات شــراء جديــدة لديــون عامــة وخاصــة، وتقديــم قــروض 

 بذلــك مــن جديــد 
ً
كبيــرة للتخفيــف مــن أعبــاء املصــارف، مســتخدما

»حزمــة« الوقايــة مــن األزمــة، التــي كانــت تتطلــع عليهــا أســواق املــال منــذ 

بدايــة الصيــف

 هــذا وقــد أوضــح رئيــس البنــك املركــزي األوروبــي أن احتماليــة تعــرض 

 
ً
اقتصــاد منطقــة اليــورو للركــود ارتفعــت، لكنهــا ال تــزال محــدودة، مشــيرا

إلــى أنــه كان هنــاك ثاثــة عوامــل وراء حزمــة القــرارات التحفيزيــة التــي 

، وهــي التباطــؤ املطــول فــي النمــو االقتصــادي، 
ً
اتخذهــا البنــك مؤخــرا

واستمرار املخاطر الهبوطية في التجارة العاملية، باإلضافة إلى املراجعة 

فــي االتجــاه الهابــط فــي توقعــات التضخــم.

• تركيا

خّفــض البنــك املركــزي التركــي ســعر الفائــدة الرئي�ضــي بشــكل حــاد للمــرة 

 بمقــدار 3.25 % 
ً
 جديــدا

ً
الثانيــة فــي أقــل مــن شــهرين، إذ أقــر خفضــا

بعدما سبق وخفضه بـ 4.25 % في 25 تموز /يوليو 2019، وقال البنك 

في بيان عقب اجتماع لجنته للسياســة النقدية، إنه قرر خفض ســعر 

الفائــدة علــى إعــادة الشــراء ملــدة أســبوع )الريبــو( مــن 19.75 % إلــى 

 .16.5%

وســبق أن اعتمــد البنــك فــي أيلــول /ســبتمبر 2018 ســعر الفائــدة علــى 

الريبــو كأســاس ألســعار الفائــدة.

• الصين 

خّفــض البنــك املركــزي الصينــي حجــم األمــوال الســائلة التــي يجــب علــى 

البنــوك أن تحتفــظ بهــا كاحتياطيــات بمقــدار 50 نقطــة أســاس وذلــك 

للمــرة الثالثــة هــذا العــام، وذلــك فــي ظــل تعــّرض االقتصــاد الصينــي 

لضغوط متنامية من تصعيد في الرسوم الجمركية األميركية وركوٍد في 

الطلــب املحلــي، وُيتوقــع أن ُيفــرج القــرار األخيــر بتخفيــِض االحتياطيــات 

عــن ســيولة تقــدر بحوالــي 126 مليــار دوالر أمريكــي لدعــم االقتصــاد 

املتباطــئ. 

وعلــى صعيــد آخــر، كشــفت دراســة حديثــة أعدتهــا وزارة االقتصــاد عــن 

مشــروع طريــق الحريــر االقتصــادي أن الصيــن قامــت بضــخ اســتثمارات 

بقيمــة 64 مليــار دوالر أمريكــي فــي الــدول الواقعــة علــى طــول الحــزام 

والطريــق منــذ عــام 2014 حتــى 2017، إذ نفــذت االســتثمارات فــي أكثــر 

مــن 50 دولــة بقــارات آســيا وإفريقيــا وأوروبــا. 

وكشــفت الدراســة عــن أن الصيــن نجحــت فــي اســتقطاب اســتثمارات 

بنحــو 27 مليــار دوالر أمريكــي خــال الفتــرة ذاتهــا مــن الــدول الواقعــة علــى 

الحــزام والطريــق وذلــك بحســب وزارة التجــارة الصينيــة. 

وفي سياق آخر تراجعت صادرات الصين 1 % في آب /أغسطس 2019 

علــى أســاس ســنوي، متأثــرة بتصاعــد حــرب التجــارة الصينيــة األمريكيــة 

واســتمرار ضعــف الطلــب العالمــي، وتراجعــت الــواردات بنســبة 5.6 % 

علــى أســاس ســنوي، وبهــذا يبلــغ الفائــض التجــاري للصيــن 34.84 مليــار 

دوالر أمريكــي فــي آب /أغســطس 2019، مقارنــة مــع 45.06 مليــار دوالر 

أمريكــي فــي تمــوز /يوليــو 2019.
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• الواليات املتحدة األمريكية

أفــادت بيانــات صــادرة عــن املؤسســة االتحاديــة لضمــان الودائــع أن 

 بلغــت 62.6 مليــار دوالر أمريكــي 
ً
القطــاع املصرفــي األميركــي حقــق أرباحــا

فــي الربــع الثانــي مــن العــام 2019، مقارنــة بمســتويات أربــاح الفتــرة ذاتهــا 

قبــل عــام، وارتفعــت أربــاح البنــوك األميركيــة بمقــدار 2.5 مليــار دوالر 

أمريكــي، بمــا يعــادل قفــزة نســبتها 4.1 % مقارنــة مــع الربــع الثانــي مــن 

2018، وقالــت مؤسســة ضمــان الودائــع إن األربــاح جــاءت مدفوعــة 

بارتفــاع فــي صافــي دخــل الفائــدة.  

أن  الخزانــــــــــــة  وزارة  نشـــــــــــــرتها  بيانــــــــــــات  أظهــرت  آخــر،  جانــب  مــن 

 فــي امليزانيــــــــــــة بلــغ 200 مليــــــــــار 
ً
الحكومـــــــــــــــــــة األميركيــــــــــــــة ســـــــــجلت عجــــــــــزا

دوالر أمـــــــريـــــــكي فــي آب /أغســطس 2019، ليتخطــى إجمالــي العجــز فــي 

األحــد عشــر شــهرا املنقضيــة مــن الســنة املاليــة 2019 حاجــز تريليــون 

أمريكــي. دوالر 

وقالــت وزارة الخزانــة إن اإلنفــاق الفيدرالــي خــال شــهر آب /أغســطس 

بلــغ 428 مليــار دوالر أمريكــي بانخفــاض 1 % مقارنــة بالشــهر نفســه مــن 

العــام املا�ضــي، بينمــا بلغــت اإليــرادات 228 مليــار دوالر أمريكــي، بزيــادة 

%4 باملقارنة على أساس سنوي. وبلغ العجز اإلجمالي خال فترة األحد 

 املنقضيــة مــن الســنة املاليــة الحاليــة حوالــي 1.067 تريليــون 
ً
عشــر شــهرا

دوالر مقابــل 898 مليــار دوالر أمريكــي فــي الفتــرة نفســها مــن الســنة املاليــة 

الســابقة.

2. أسواق األسهم

التغير خال أسبوع13 أيلول/سبتمبر 092019 أيلول/سبتمبر 2019املؤشر

S&p500-	USA2,978.433,007.39% 0.97

Dow Jones- USA26,835.5127,219.52% 1.43

NASDAQ- USA8,087.448,176.71% 1.10

FTSE	100-	UK7,235.817,367.46% 1.82

CAC	40-	France5,588.955,655.46% 1.19

DAX- Germany12,226.1012,468.53% 1.98

FTMIB- Italy21,989.7322,181.41% 0.87

RTSI- Russia1,340.141,368.93% 2.15

Nikkei	225-	Japan21,318.4221,988.29% 3.14

Shanghai	Composite	)SSEC(-	China3,024.743,031.24% 0.21
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1. أسعار النفط الخام

التغير خال أسبوع13 أيلول/سبتمبر 092019 أيلول/سبتمبر 2019

-3.79 %62.5960.22سعر خام برنت /$

-5.19 %57.8554.85سعر الخام األمريكي /$

2. أسعار املعادن الثمينة

التغير خال أسبوع13 أيلول/سبتمبر 092019 أيلول/سبتمبر 2019

-0.77 %1,511.101,499.50أونصة الذهب /$

-3.29 %18.16717.569أونصة الفضة /$

3. أسعار العمات الرئيسية

التغير خال أسبوع13 أيلول/سبتمبر 092019 أيلول/سبتمبر 2019

EUR USD1.10481.1075% 0.24

USD JYP107.25108.08% 0.77
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