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فهرس المحتويات

االقتصاد السوري  أواًل- 
1.  سعر صرف الليرة السورية مقابل العمالت الرئيسية )دوالر & يورو(

2.  سوق دمشق لألوراق المالية

3.  متفرقات اقتصادية محلية

4.  تطور بعض أسعار السلع األساسية

ثانيًا- االقتصاد العربي 
1.  أخبار  اقتصادية

2.  أسواق األسهم العربية

ثالثًا- االقتصاد العالمي 
1.  أخبار  اقتصادية

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(

واصــل ســعر صــرف الليــرة الســورية مقابــل الــدوالر  األمريكــي اســتقراره 

النســبي علــى الرغــم مــن التراجــع الطفيــف الــذي ســجله خــال تعامــات 

هذا األسبوع، إذ تراوح سعر صرف الليرة السورية للمبيع بين مستوى 

625 ليــرة ســورية ومســتوى 635 ليــرة ســورية مقابــل الــدوالر األمريكــي 

الواحــد خــال تعامــات هــذا األســبوع.

ويعــود ذلــك بصــورة رئيســة إلــى اســتمرار حالــة الترقــب والحــذر التــي 

تســود الســوق وخاصــة بعــد تســجيل الليــرة الســورية ملكاســب مهمــة 

، وتكبد التجار واملضاربين خسائر  كبيرة، إضافة إلى التوقعات 
ً
مؤخرا

فــي الســوق التــي تشــير إلــى تحســن الليــرة الســورية فــي الفتــرة القادمــة، ال 

ســيما فــي ظــل مــا يــدور فــي الســوق مــن أحاديــث عــن رفــد الخزينــة العامــة 

للدولــة بمبالــغ مهمــة مــن القطــع األجنبــي، والتطــورات التــي شــهدها 

الســوق علــى صعيــد محاربــة الفســاد، وهــذا لــم يخفــف الطلــب علــى 

الــدوالر  األمريكــي فقــط بــل دفــع باتجــاه تشــجيع التخلــي عنــه فــي الســوق 

 مــن مســتويات العــرض. 
ً
ممــا زاد نســبيا

أمــا فــي الســوق الرســمية فقــد اســتقر ســعر صــرف الليــرة الســورية 

مقابــل الــدوالر األمريكــي لــدى املصــارف وشــركات الصرافــة، إذ مــا زال 

 في تثبيت سعر صرف الليرة السورية 
ً
مصرف سورية املركزي مستمرا

مقابل الدوالر األمريكي عند مستوى 436 ليرة سورية للدوالر األمريكي 

الحــواالت  لتســليم  األمريكــي  الــدوالر  شــراء  ســعر  وكذلــك  الواحــد، 

الشــخصية الــواردة 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 بالنسبة لسعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو في السوق املوازية 

خــال تعامــات هــذا األســبوع، فقــد ارتفــع ســعر صــرف الليــرة الســورية 

لينخفــض زوج )اليورو/ليــرة ســورية( إلــى مســتوى 697 ليــرة ســورية فــي 

نهاية هذا األسبوع مقارنة مع مستوى 702 ليرة سورية املسجل في نهاية 

األســبوع الســابق، وبمــا نســبته 0.71 %. كمــا تحســنت الليــرة الســورية 

أمــام اليــورو فــي الســوق الرســمية وبمــا نســبته 0.71 %، لينخفــض زوج 

)اليورو/ليــرة ســورية( إلــى مســتوى 477.86 ليــرة ســورية فــي نهايــة هــذا 

األســبوع مقابــل مســتوى 481.28 ليــرة ســورية فــي نهايــة األســبوع الســابق. 

الشكل )2 ( سعر صرف اليورو أمام الليرة السورية

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

تســجيل   ،2019/09/26-22 األســبوع  عــن  املاليــة  لــألوراق  دمشــق 

بمقــدار   
ً
انخفاضــا  )DWX( املاليــة  لــألوراق  دمشــق  ســوق  مؤشــر 

151.05 نقطــة وبمــا نســبته 2.59 % علــى أســاس أســبوعي، ليصــل إلــى 

مســتوى 5,672.11 نقطــة املســجل نهايــة هــذا األســبوع مقابــل مســتوى 

5,823.16 نقطــة املســجل فــي نهايــة األســبوع الســابق. 

أمــا بالنســبة ملؤشــر األســهم القياديــة )DLX(، فقــد انخفــض بمقــدار 

40.59 نقطــة وبمــا نســبته 4.29 % لتصــل قيمتــه إلــى مســتوى 905.73 

نقطــة املســجلة نهايــة هــذا األســبوع مقابــل مســتوى 946.32 نقطــة 

املســجلة نهايــة األســبوع الســابق. 

هــذا وقــد ارتفعــت قيمــة التــداوالت األســبوعية املســجلة خــال هــذا 

نســبته  بمــا  الســابق،  األســبوع  فــي  مســتواها  مــع  باملقارنــة  األســبوع 

38.36 % لتصــل إلــى حوالــي 152.5مليــون ليــرة ســورية مقابــل 110.2 

مليــون ليــرة ســورية خــال األســبوع الســابق، كمــا ارتفــع حجــم التــداول 

وبمعــدل 20.19 % ليصــل إلــى 234,090 ســهم خــال هــذا األســبوع 

 على 345 صفقة، 
ً
مقابل 194,766 سهم في األسبوع السابق، موزعة

وذلــك بعــد اســتبعاد الصفقــات الضخمــة والبالــغ عددهــا 3 صفقــات.
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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%

-19.56العقيلة للتأمين التكافلي 3.5بنك قطر الوطني سورية 27.10بنك البركة

-9.14بنك سورية والخليج ......23.91بنك سورية الدولي اإلسامي

-7.66بنك بيمو السعودي الفرن�سي......16.38بنك قطر الوطني سورية 

الشكل)3( تداوالت سوق دمشق لألوراق املالية 

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

• أعلنــت غرفــة تجــارة دمشــق عــن اإلجــراءات التنفيذيــة ملبــادرة قطــاع 
األعمــال الســورية لدعــم الليــرة الســورية، متضمنــة أن يتــم إيــداع 

 فــي حســاب مبــادرة قطــاع 
ً
املبالــغ النقديــة بالــدوالر )بنكنــوت( حصــرا

فــي املصــرف التجــاري الســوري.  بالــدوالر األميرـكـي  األعمــال الســوري 

ونصــت اإلجــراءات علــى أن يتــم إيــداع املبالــغ النقديــة بالــدوالر األميركــي 

علــى دفعــات وفــق القوائــم املعتمــدة وضمــن املــدة التــي يحددهــا مصرف 

ســورية املركــزي، بحيــث يحصــل املــودع علــى إشــعار يتضمــن تفاصيــل 

عمليــة اإليــداع، علــى أن يتــم إيــداع املعــادل بالليــرات الســورية املقابلــة 

للمبالــغ النقديــة بالــدوالر األميرـكـي فــي حســاب مبــادرة قطــاع األعمــال 

الســوري بالليــرات الســورية، ويقــوم مفــوض مصــرف ســورية املركــزي 

املصــرف  يقــوم  كمــا  األميرـكـي،  بالــدوالر  املفتــوح  الحســاب  بتحريــك 

التجــاري الســوري بتزويــد مصــرف ســورية املركــزي بإشــعارات اإليــداع 

، ويقوم مفوض مصرف ســورية املركزي 
ً
والســحب بشــكل يومي أصوال

بتنفيــذ عمليــات البيــع بالقطــع األجنبــي فــي الســوق.

• صــرح املديــر التنفيــذي لســوق دمشــق لــألوراق املاليــة بأنــه تــم منــح 
لــإدراج، وعلــى عضويــة  الباديــة  النهائيــة لشــركة إســمنت  املوافقــة 

الشــركة فــي بورصــة دمشــق وفــي مركــز الحفــظ واملقاصــة. وأوضــح أنــه 

 
ً
الســتكمال عمليــات اإلدراج تقــوم الشــركة بنشــر إعــان ملــدة 15 يومــا

ومــن ثــم يتــم تحديــد موعــد للجلســة االستكشــافية إلدراج الشــركة 

 أنهــا تنــدرج ضمــن الشــركات الصناعيــة. وأشــار 
ً
ضمــن البورصــة، مبينــا

إلــى أن إدراج شــركة إســمنت الباديــة ســيرفع عــدد الشــركات املدرجــة 

 أن إدراج إســمنت الباديــة سيشــكل إضافــة 
ً
إلــى 27 شــركة، معتبــرا

مــن  كبيــر  وعــدد  مســاهم،   2600 تتضمــن  لكونهــا  للبورصــة  كبيــرة 

هــؤالء املســاهمين حصصهــم صغيــرة، بمعنــى أن أســهمهم حــرة وقابلــة 

 علــى التــداول. كمــا 
ً
للتــداول، وهــي األســهم التــي يمكــن أن تشــهد إقبــاال

تــم اإلعــان عــن إطــاق خدمــة التحويــل العائلــي واإلرثــي، وهــي خدمــة 

مقدمة للمســتثمرين ضمن الســوق لتســهيل اإلجراءات عليهم وخاصة 

املســتثمرين املقيميــن فــي محافظــات أخــرى، وكانــوا يضطــرون للســفر 

للقيــام بهــذه اإلجــراءات.

• صّرح مدير عام املصرف الزراعي التعاوني بأن عدد املستفيدين من 
القــروض التــي تــم منحهــا للفاحيــن بموجــب اتفــاق التعــاون مــع صنــدوق 

املعونــة االجتماعيــة ضمــن برنامــج تمكيــن الريــف الســوري بلــغ 1,838 

، بقيمــة 1.63 مليــار ليــرة ســورية، وأكــد أن قيمــة القــرض 
ً
مســتفيدا

تختلــف حســب طبيعــة الغايــة ومــا يتوصــل إليــه فريــق اســتعامات 

الفــرع عــن قيمــة املــواد غايــة التمويــل والتــي توزعــت بيــن تصنيــع األلبــان 

و األجبــان وتربيــة النحــل وخياطــة التريكــو وتصنيــع املخلــات، وأشــار أن 

أكبر نسبة تمويل هي في محافظات حماة وطرطوس والاذقية وحمص 

)بالترتيــب(. 

• عقــدت البعثــة االســتثمارية الروســية الســورية املشــتركة فــي ختــام 
 اســتعرض خالــه رئيــس الوفــد الرو�ســي 

ً
زيارتهــا إلــى دمشــق اجتماعــا

نتائــج الجولــة االطاعيــة التــي قــام بهــا الوفــد ملدينتــي حســياء وعــدرا 

الصناعيتيــن واللقــاءات التــي عقدتهــا فــي العديــد مــن وزارات الدولــة، 

 ضــرورة العمــل علــى رســم خريطــة طريــق مشــتركة بيــن الجانبيــن 
ً
مؤكــدا

الرو�ســي والســوري لتمكيــن رجــال األعمــال واملســتثمرين فــي الجانبيــن 

بنــاء شــركات ومشــاريع اســتثمارية مشــتركة.



7

العدد /34/  أيلول / سبتمبر 2019

تطور بعض أسعار السلع األساسية 	.4  

التغير خال األسبوع26 أيلول/سبتمبر 212019 أيلول/سبتمبر 2019السلعة

1.3 %400,000405,000الحديد طن /ليرة سورية

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

-1.9 %26,00025,500الذهب 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 /34/  أيلول / سبتمبر 2019

1-  أخبار  اقتصادية

•  فلسطين

أصدر الجهاز املركزي لإحصاء الفلسطيني وسلطة النقد الفلسطينية 

النتائــج األوليــة مليــزان املدفوعــات الفلســطيني للربــع الثانــي 2019، 

 أن البيانــات ال تشــمل ذلــك الجــزء مــن محافظــة القــدس والــذي 
ً
علمــا

ضمــه االحتــال اإلســرائيلي إليــه عنــوة بعيــد احتالــه للضفــة الغربيــة 

عــام 1967، إذ أشــارت النتائــج األوليــة إلــى اســتمرار العجــز فــي الحســاب 

الجــاري )ســلع، خدمــات، دخــل، تحويــات جاريــة(، والــذي بلــغ 403 

مليــون دوالر أمريكــي. ويعــزى العجــز فــي الحســاب الجــاري إلــى العجـــز فــي 

الـميزان التجاري السـلعي الذي بلغ 1,230 مليون دوالر أمريكي، إضافة 

إلــى عجــز ميــزان الخدمــات الــذي بلــغ 260 مليــون دوالر أمريكــي. 

العامليــن، ودخــل  )تعويضــات  الدخــل  املقابــل، ســجل حســاب  وفــي 

 مقــداره 631 مليــون دوالر أمريكــي خــال الربــع الثانــي 
ً
االســتثمار( فائضــا

 بلغــت قيمتــه 
ً
ــا 2019، وكذلــك ســجل صافــي التحويـــات الجاريــة فائضـ

456 مليــون دوالر أمريكــي، بانخفــاض بلغــت نســبته 12 % عــن الربــع 

الســابق، وقــد بلــغ إجمالــي التحويــات الجاريــة مــن الخــارج 537 مليــون 

دوالر أمريكي ومن الجدير بالذكر أن تحويات الدول املانحة قد شكلت 

نحــو 25 % مــن إجمالــي التحويــات الجاريــة مــن الخــارج.

كمــا أظهــرت النتائــج األوليــة مليــزان املدفوعــات إلــى وجــود فائــض فــي 

الحســاب الرأســمالي واملالــي مقــداره 257 مليــون دوالر أمريكــي، نتيجــة 

الفائض املتحقق في الحســاب املالي البالغ 170 مليون دوالر أمريكي. في 

املقابــل، ســجلت األصــول االحتياطيــة لــدى ســلطة النقــد الفلســطينية 

 مقــداره 15 مليــون دوالر أمريكــي خــال هــذا الربــع مقارنــة مــع 
ً
ارتفاعــا

ارتفــاع مقــداره 45 مليــون دوالر أمريكــي فــي الربــع الســابق.

•   اإلمارات العربية املتحدة

كشــف مصــرف اإلمــارات املركــزي فــي تقريــر لــه أنــه يتوقــع نمــو الناتــج 

املحلــي اإلجمالــي الحقيقــي بمــا نســبته 2.4 % فــي عــام 2019، مدفوعــا 

بنمو أسرع في القطاع النفطي، إذ نما االقتصاد اإلمارتي بنسبة %1.7 

خــال عــام  2018، بحســب بيانــات أوليــة حكوميــة. 

 من توقعات صندوق النقد 
ً
وتعد وتوقعات البنك املركزي أكثر تحفظا

الدولي التي أشــارت إلى تســجيل نمو بما نســبته 2.8 % في 2019، بدعم 

 عــن عوامــل خارجية. 
ً
اإلنفــاق العــام فضــا

هــذا وتوقــع البنــك املركــزي نمــو القطــاع النفطــي اإلماراتــي 5 % فــي عــام 

2019 مقارنــة مــع 2.8 % فــي 2018 ونمــو القطــاع غيــر النفطــي بنســبة 

 منــه فــي عــام 2018. وأضــاف التقريــر 
ً
1.4% فــي عــام 2019، أســرع قليــا

أن إجمالي اإلنفاق الحكومي في اإلمارات العربية املتحدة ارتفع إلى 119 

مليــار درهــم  فــي الربــع األول مــن 2019.  ومــن جهــة آخــرى قــال مصــرف 

اإلمــارات العربيــة املتحــدة املركــزي إنــه قــرر خفــض أســعار الفائــدة علــى 

شهادات اإليداع بواقع 25 نقطة أساس على أن يسري الخفض في 19 

أيلــول /ســبتمبر 2019. وأضــاف أنــه خفــض أســعار فائــدة إعــادة الشــراء 

)الريبــو( أيضــا بمقــدار 25 نقطــة أســاس. 

•  األردن

أظهرت بيانات صادرة عن البنك املركزي األردني نمو احتياطي العمات 

األجنبيــة فــي األشــهر الثمانيــة األولــى مــن العــام  2019 بمــا نســبته 6.9 % 

مقارنــة مــع نهايــة 2018، إذ بلغــت قيمــة االحتياطــي األجنبــي للمملكــة فــي 

نهايــة آب /أغســطس نحــو 12.321 مليــار دوالر أمريكــي مقارنــة مــع حوالــي 

11.523 مليــار دوالر أمريكــي فــي نهايــة العــام املا�ســي. 

ومــن ناحيــة آخــرى أعلــن البنــك املركــزي األردنــي أنــه قــرر خفــض ســعر 

 من 19/ 
ً
الفائدة القيا�سي على الودائع بمقدار 25 نقطة أساس اعتبارا

أيلــول -ســبتمبر/2019.

•  قطر

ارتفعــت موجــودات البنــوك العاملــة فــي قطــر بشــهر آب /أغســطس 

2019 بنســبة 5.4  % علــى أســاس ســنوي لتصــل إلــى 1.457 تريليــون 

 بشــهر تمــوز /يوليــو الــذي ســبقه. وأظهــرت 
ً
ريــال، وبـــنسبة 0.6 % مقارنــة

امليزانيــة املجمعــة للبنــوك الصــادرة عــن مصــرف قطــر املركــزي لشــهر آب 

/أغسطس 2019 ارتفاع إجمالي القروض والتسهيات البنكية بـنسبة 

1 % علــى أســاس شــهري لتصــل إلــى 990.4 مليــار ريــال، وذلــك بدعــم مــن 

ارتفــاع إجمالــي قــروض القطــاع الخــاص بنســبة 2.2 % لتصــل إلــى 613 

مليــار ريــال، مقابــل انخفــاض قــروض القطــاع العــام بنحــو 1 % لتصــل 

إلــى 287.6 مليــار ريــال. فــي املقابــل انخفــض إجمالــي الودائــع بنســبة 4  % 

علــى أســاس شــهري لتصــل إلــى 811 مليــار ريــال وذلــك بضغــط مــن تراجــع 

ودائــع القطــاع الخــاص بنحــو 0.9 % التــي وصلــت إلــى 351.2 مليــار ريــال، 

مقابــل ارتفــاع طفيــف فــي ودائــع القطــاع العــام لتبلــغ نحــو 252.4 مليــار 

ريــال.
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2. أسواق األسهم العربية

املؤشر
األسبوع 22- 2019/09/27

التغير خال األسبوع
نهاية األسبوعبداية األسبوع

)DFMGI( 0.65 %2,816.452,798.21مؤشر سوق دبي-

)EGX30( 0.72 %13,958.1113,857.12مؤشر بورصة مصر-

)KWSE( 0.61 %6,185.076,222.91مؤشر سوق الكويت

)ADI( 1.04 %5,122.705,069.42مؤشر أبوظبي-

)PLE( 0.00 %517.21517.21مؤشر القدس

)TASI(  0.93 %7,954.148,028.19املؤشر العام السعودي

)AMGNRLX(  0.10 %1,825.431,823.63املؤشر العام األردني-

)TUNINDEX(  0.18 %7,075.847,088.49مؤشر بورصة تونس

)MASI( 0.47 %11,475.8211,530.23مؤشر بورصة املغرب

•   الجزائر

ارتفع اإلنتاج الصناعي العمومي في الجزائر بنسبة 6.5 % في الربع الثاني 

عام 2019، مقابل تراجعه بنسبة 1.5 % في عام 2018 بحسب تقرير 

صــادر عــن الديــوان الوطنــي لإحصــاء، وأوضــح التقريــر أن القطاعــات 

الصناعية التي شاركت في هذا األداء شملت صناعة الحديد والصلب 

وامليكانيكا والكهرباء والصناعة اإللكترونية وصناعة الجلود واألحذية 

والصناعــات الكيميائيــة. 

هــذا وقــد ســجل اإلنتــاج الصناعــي لشــعبة الحديــد والصلــب وامليكانيــكا 

 بلــغ 32.6 % خــال النصــف 
ً
والكهربــاء والصناعــة اإللكترونيــة ارتفاعــا

املعــادن  2019، فيمــا ســجلت صناعــة الحديــد وتحويــل  مــن  األول 

 بنســبة 155 %، وصناعــة املركبــات الصناعيــة بنســبة 
ً
والفــوالذ ارتفاعــا

97.8 %، وصناعــة مــواد االســتهاك الكهربائيــة بنســبة 64.3 %، بينمــا 

انخفــض انتــاج صناعــة مــواد االســتهاك الحديديــة بنســبة 72.5 %، 

وانتاج املعادن غير الحديدية وتحويلها بنسبة 62.8 %، في حين سجلت 

 فــي اإلنتــاج بنســبة 15 %، وشــهدت 
ً
صناعــة الجلــود واألحذيــة ارتفاعــا

 ملعــدل إنتاجهــا بنســبة 1.8 % 
ً
 طفيفــا

ً
 الصناعــة الغذائيــة ارتفاعــا

ً
أيضــا

وقطــاع املناجــم واملحاجــر بنســبة 0.1 %، و يذكــر أن اإلنتــاج الصناعــي 

العمومــي ســجل تراجعــا بنســبة 1.5 فــي املائــة فــي 2018 مقارنــة بـــ 2017.
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العدد /34/  أيلول / سبتمبر 2019

- االقتصاد العاملي 
ً
ثالثا

World Economy
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1-  أخبار  اقتصادية
• الصين

أظهــرت نتائــج بيانــات رســمية أصدرهــا بنــك الشــعب الصينــي )البنــك 

الصيــن خــال  التــي أصدرتهــا  الســندات  إجمالــي  قيمــة  أن  املركــزي( 

شــهر آب /أغســطس بلغــت 4.4 تريليــون يــوان )نحــو 622.3 مليــار دوالر 

أمريكــي(، مرتفعــة مــن 3.5 تريليــون يــوان املســجلة فــي شــهر تمــوز /يوليــو 

 .2019

وســجلت قيمــة ســندات الخزينــة 424.4 مليــار يــوان، بينمــا بلغــت قيمــة 

سندات الحكومات املحلية 569.5 مليار يوان، وفي ذات السياق ذكرت 

إدارة الدولــة للنقــد األجنبــي أن هيــكل الديــن الخارجــي للصيــن يواصــل 

التحســن، كمــا تعــزز اســتقراره، حيــث أوضــح املتحــدث باســم اإلدارة 

أن املؤشــرات الرئيســية للديــن الخارجــي فــي إطــار خــط األمــان املعتــرف بــه 

 وأن مخاطــر الديــن الخارجــي تحــت الســيطرة بشــكل عــام. 
ً
دوليــا

وبنهايــة حزيــران /يونيــو 2019، بلــغ الديــن الخارجــي للصيــن 1.998 

تريليــون دوالرأمريكــي، بزيــادة 1.3 % أو بمقــدار 26.3 مليــار دوالر أمريكــي 

عمــا كان عليــه فــي نهايــة أذار /مــارس. وعلــى صعيــد آخــر أظهــرت بيانــات 

ــراد 
ّ
رســمية أن أربــاح الشــركات اململوكــة للدولــة فــي الصيــن نمــت باط

خــال الشــهور الثمانيــة األولــى مــن العــام الحالــي، إذ ذكــرت وزارة املاليــة 

أن األربــاح املجمعــة للشــركات اململوكــة للدولــة ارتفعــت بنســبة 6.1 % 

علــى أســاس ســنوي لتصــل إلــى 2.41 تريليــون يــوان )نحــو 340.88 مليــار 

دوالر( فــي الفتــرة مــن كانــون الثانــي /ينايــر  حتــى آب /أغســطس 2019. 

وتباطــأت الوتيــرة مــن الزيــادة البالغــة 7.3 % خــال األشــهر الســبعة 

األولــى.

• منطقة اليورو

، أن نمــو أنشــطة الشــركات فــي منطقــة 
ً
أظهــر نتائــج مســح صــدر مؤخــرا

اليــورو يــكاد يتوقــف هــذا الشــهر، وذلــك بعــد أقــل مــن أســبوعين مــن 

تعهــد رئيــس البنــك املركــزي األوروبــي املنتهيــة واليتــه ماريــو دراغــي بتحفيــز 

نقــدي ألجــل غيــر مســمى إلنعــاش اقتصــاد منطقــة اليــورو. 

هــذا وقــد قلــص البنــك املركــزي فــي 12 أيلــول /ســبتمبر 2019 ســعر 

 ليقــل عــن الصفــر، وتعهــد بمشــتريات 
ً
الفائــدة علــى الودائــع مجــددا

ســندات دون تحديــد موعــد لوقــف الشــراء، وذلــك لخفــض تكاليــف 

االقتــراض بشــكل أكبــر. وتشــير القــراءة األوليــة ملؤشــر )آي إتــش إس 

ماركــت املجمــع( ملديــري املشــتريات ملنطقــة اليــورو، إلــى الحاجــة لدعــم 

االقتصــاد املتباطــئ. فقــد انخفــض املؤشــر إلــى 50.4 فــي أيلــول /ســبتمبر 

مــن 51.9 فــي آب /أغســطس، وتزيــد القــراءة زيــادة طفيفــة فحســب عــن 

مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو واالنكماش، وهي األدنى للمؤشر 

منــذ منتصــف 2013.

• بنك التنمية اآلسيوي

ذكــر بنــك التنميــة اآلســيوي أن تصاعــد التوتــر التجــاري بيــن الواليــات 

للــدول  االقتصــادي  النمــو  آفــاق  تراجــع  إلــى  أدى  والصيــن  املتحــدة 

الصاعــدة فــي آســيا، إذ مــن املتوقــع انخفــاض معــدل النمــو خــال العــام 

املقبــل عــن التقديــرات الســابقة، وعليــه خفــض البنــك توقعاتــه للنمــو 

االقتصــادي فــي دول آســيا الصاعــدة وعددهــا 45 دولــة فــي منطقــة آســيا 

واملحيــط الهــادئ إلــى 5.4 % خــال العــام 2019 وإلــى نســبة 5.5 % 

خــال العــام 2020، مقابــل 5.7 % و 5.6 % وفقــا للتقديــرات الســابقة 

املنشــورة فــي تموز/يوليــو 2019. 

وذكــر البنــك فــي تقريــره الصــادر تحــت عنــوان ›آفــاق التنميــة اآلســيوية‹ 

أن خفــض التوقعــات ›يعكــس اآلفــاق األشــد قتامــة للتجــارة الدوليــة‹، 

نتيجــة الصــراع التجــاري بيــن الواليــات املتحــدة والصيــن، إلــى جانــب 

تباطــؤ النمــو االقتصــادي فــي الهنــد والصيــن وكوريــا الجنوبيــة وتايانــد.

• بريطانيا

 فــي امليزانيــة أقــل مــن املتوقــع خــال شــهر آب /
ً
ســجلت بريطانيــا عجــزا

 بــأن االقتــراض ارتفــع منــذ بدايــة الســنة املاليــة 
ً
أغســطس 2019، علمــا

بأكثــر مــن الربــع قبيــل انســحاب البــاد املزمــع مــن االتحــاد األوروبــي 

الشــهر املقبــل. وبلــغ صافــي اقتــراض القطــاع العــام فــي آب /أغســطس 

 
ً
6.418 مليار جنيه إســترليني، باســتثناء بنوك القطاع العام، انخفاضا

مــن 6.917 مليــار إســترليني فــي آب /أغســطس 2018 وهــو مــا جــاء دون 

متوســط توقعــات االقتصادييــن البالــغ 7.15 مليــار إســترليني. وقــال 

مكتــب اإلحصــاءات الوطنيــة، إنــه علــى مــدار األشــهر الخمســة منــذ بــدء 

الســنة الضريبيــة الحاليــة فــي نيســان /أبريــل 2019، ارتفــع االقتــراض 

بنســبة 28 % مقارنــة مــع نفــس الفتــرة فــي عــام 2018.
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• الواليات املتحدة األمريكية

قــد  البلديــن  أن  اليابانــي  الــوزراء  ورئيــس  األمريكــي  الرئيــس  أعلــن 

اتفقــا علــى خفــض التعريفــات الجمركيــة علــى املنتجــات الزراعيــة 

والصناعيــة، وتوصــا التفــاق حــول التجــارة الرقميــة. وخــال مراســم 

التوقيــع علــى االتفــاق التجــاري املشــترك، علــى هامــش الــدورة الســنوية 

للجمعية العامة لألمم املتحدة في نيويورك، قال الرئيس األمريكي إن 

 »
ً
ــزال تمامــا

ُ
، أو ت

ً
التعريفــات الجمركيــة اليابانيــة »ســتكون أقــل كثيــرا

علــى لحــوم البقــر والخنزيــر والقمــح واألجبــان والــذرة والنبيــذ، وغيرهــا، 

املســتوردة مــن الواليــات املتحــدة. وأنهــذا االتفــاق  ســيفتح األســواق 

اليابانيــة أمــام منتجــات أميركيــة بقيمــة 7 مليــار دوالر أمريكــي.  وعلــى 

الجانــب الزراعــي، أكــدت اليابــان علــى أنهــا لــن تتعهــد بتنــازالت أكبــر 

،  كمــا 
ً
 ضمــن اتفاقيــات التجــارة الحــرة القائمــة حاليــا

ً
ممــا قدمتــه فعــا

بّيــن الرئيــس األمريكــي إن الجانبيــن توصــا أيضــا إلــى اتفــاق »تعهــدات 

قويــة« حــول مــا قيمتــه 40 مليــار دوالر أمريكــي مــن التجــارة الرقميــة 

 فــي توســيع التجــارة فــي املنتجــات 
ً
بيــن البلديــن، وهــو »مــا سيســهم كثيــرا

الحديثــة«. والخدمــات 

2. أسواق األسهم

التغير خال أسبوع27 أيلول/سبتمبر 232019 أيلول/سبتمبر 2019املؤشر

S&p500-	USA2,991.772,961.79% 1.00-

Dow Jones- USA26,949.9926,820.25% 0.48-

NASDAQ- USA8,112.467,939.63% 2.13-

FTSE	100-	UK7,326.087,426.21% 1.37

CAC	40-	France5,630.765,640.58% 0.17

DAX- Germany12,342.3312,380.94% 0.31

FTMIB- Italy21,899.8822,017.40% 0.54

RTSI- Russia1,373.491,347.72% 1.88-

Nikkei	225-	Japan22,098.8421,878.90% 1.00-

Shanghai	Composite	)SSEC(-	China2,977.082,932.17% 1.51-
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1. أسعار النفط الخام

التغير خال أسبوع27 أيلول/سبتمبر 232019 أيلول/سبتمبر 2019

-4.46 %64.7761.88سعر خام برنت /$

-4.21 %58.6456.17سعر الخام األمريكي /$

2. أسعار املعادن الثمينة

التغير خال أسبوع27 أيلول/سبتمبر 232019 أيلول/سبتمبر 2019

-1.64 %1,531.501,506.40أونصة الذهب /$

-5.98 %18.71117.593أونصة الفضة /$

3. أسعار العمات الرئيسية

التغير خال أسبوع27 أيلول/سبتمبر 232019 أيلول/سبتمبر 2019

EUR USD1.09931.0939% 0.49-

USD JYP107.56107.94% 0.35
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