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الخلزيز الاكخصادي ألاسبىعي
الػدد 2019/31
ملخص:
 الاكخصاد السىري:
 اظخلشاس ظػش ـشف اللحرة العىسٍت أمام الذوالس ألامشٍيي ،واسجفاع ول مً أظػاس الزهب اإلادلُت ،ومإؼش ظىق دمؽم لألوساق
اإلاالُت.
 سةاظت مجلغ الىصساء؛ اغخماد بشهامج اإلاىاـفاث والدعىٍم الخاسجي للمىخجاث الضساغُت العىسٍت.
 مفشف ظىسٍت اإلاشهضي؛ الاحخماع ألاوٌ للجىت جىفُز العُاظت الىلذًت.
 اإلاإظعت الػامت للمػاسك وألاظىاق الذولُت؛ اهىالق فػالُاث مػشك دمؽم الذولي لػام .2019
 الاكخصاداث الػزبيت:
 لبىان؛ اسجفاع الاخخُاوي ألاحىبي في ؼهش آب مً غام .2019
 جىوغ؛ خافظ البىً اإلاشهضي الخىوس ي غلى ظػش الفاةذة الشةِغ دون حغُحر في ؼهش آب مً غام .2019
 الاكخصاداث الػاإلايت:
 مىىلت الُىسو؛ اهخفاك زلت اإلاعتهلً في ؼهش آب مً غام  ،2019واظخلشاس مػذٌ البىالت غىذ  %7.5في ؼهش جمىص مً غام
.2019
 أإلااهُا؛ اهخفاك مبُػاث الخجضةت في ؼهش جمىص مً غام .2019
 ظىَعشا؛ اسجفاع ؤلاهخاج الفىاعي في الشبؼ الشاوي مً غام .2019
 فشوعا؛ همى الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي في الشبؼ الشاوي مً غام .2019
 الىالًاث اإلاخدذة ألامشٍىُت؛ اسجفاع مإؼش وؽاه ألاغماٌ في ؼهش جمىص مً غام  ،2019وجشاحؼ مإؼش زلت اإلاعتهلً في ؼهش آب مً
غام .2019
 هىذا؛ جشاحؼ فاةن اإلاحزاهُت في ؼهش خضٍشان مً غام .2019
 البراصٍل؛ اسجفاع عجض اإلاحزاهُت في ؼهش جمىص مً غام .2019
 اإلاملىت اإلاخدذة؛ اهخفاك مإؼش زلت اإلاعتهلً في ؼهش آب مً غام .2019
 سوظُا؛ اسجفاع أسباح الؽشواث الشوظُت في الىفف ألاوٌ مً غام .2019
 الُابان؛ اهخفاك مإؼش زلت اإلاعتهلً في ؼهش آب مً غام  ،2019واهخفاك مػذٌ البىالت في ؼهش جمىص مً غام .2019
 الفحن؛ اسجفاع مإؼش مذًشي اإلاؽترًاث غحر الخفيُعي ،واهخفاك مإؼش مذًشي اإلاؽترًاث الخفيُعي في ؼهش آب مً غام .2019
 وىسٍا الجىىبُت؛ ظػش الفاةذة الشةِغ دون حغُحر في ؼهش آب مً غام  ،2019اسجفاع ؤلاهخاج الفىاعي في ؼهش جمىص مً غام .2019
 اهذوهِعُا؛ اهخفاك ؤلاهخاج الفىاعي في ؼهش جمىص مً غام .2019
 مىظمت ألامم اإلاخدذة لألغزًت والضساغت؛ بُان صخفي غً ئوالق "اإلابادسة الشاةذة" لدعشَؼ جىظُف الؽباب في الضساغت وألاغماٌ
الضساغُت في أفشٍلُا.
 أوراق غمل بدثيت:
 بىً الدعىٍاث الذولُت؛ الخىمُت اإلاالُت ،جللباث ظػش الفشف ،دولشة الذًىن.
 ـىذوق الىلذ الذولي؛ خذمت الذًً والخخلف غً العذاد :مػاًشة العُاظت الاختراصٍت اليلُت باظخخذام البُاهاث الذكُلت.
 اكخصاد ألاسبىع:
 مىسٍخاهُا؛ الاكخفاد الغني باإلاىاسد وجدذًاث ؤلاـالح والاظخذامت.
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مصزف سىريت اإلازكشي:

الشكل ركم  2سػز صزف الليرة السىريت في وشزة وسعي اإلاصارف

سػز صزف الليرة السىريت ملابل الػمالث الزئيست:

ليرة سىريت

سػز الصزف خسب اليشزة الزسميت الصادرة غً مصزف
سىريت اإلازكشي:
خافظ ظػش ـشف اللحرة العىسٍت غلى اظخلشاسه أمام الذوالس

480
460
440

ألامشٍيي خالٌ جذاوالجه ألاظبىغُت غىذ معخىي  438لحرة

400
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27/08/2019

400
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440

24/08/2019
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22/08/2019

480

21/08/2019

ليرة سىريت

500

20/08/2019

الشكل ركم  1جعىر سػز صزف الليرة السىريت ملابل الدوالر ألامزيكي واليىرو

19/08/2019

ظػش ـشف الُىسو

ظىسٍت (بمػذٌ ( ،)%0.48الؽيل سكم .)1
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28/08/2019

27/08/2019

26/08/2019

25/08/2019

24/08/2019

22/08/2019

21/08/2019

20/08/2019

19/08/2019

18/08/2019

ظػش ـشف الُىسو

420

ظػش ـشف الذوالس ألامشٍيي

18/08/2019

ظىسٍت ،بِىما بلغ ظػش ـشف اللحرة العىسٍت ملابل الُىسو
ً
 485.31لحرة ظىسٍت في نهاًت ألاظبىع ،ملاسهت بمعخىي 487.63
ً
ً
لحرة ظىسٍت في بذاًت ألاظبىع ،مسجال اسجفاغا كذسه  2.32لحرة

500

أسػار الذهب في السىق اإلادلي:
بلغ ظػش غشام الزهب (غُاس  18كحراه)  229972لحرة ظىسٍت
ً
في نهاًت ألاظبىع ملاسهت بمعخىي  219943لحرة ظىسٍت في بذاًت
ً
ً
ألاظبىع مسجال اسجفاغا كذسه  19029لحرة ظىسٍت (بمػذٌ
 ،)%4.69وبلغ ظػش غشام الزهب (غُاس  21كحراه) 269800
ً
لحرة ظىسٍت في نهاًت ألاظبىع ملاسهت بمعخىي  259600لحرة
ً
ً
ظىسٍت في بذاًت ألاظبىع مسجال اسجفاغا كذسه  19200لحرة
ظىسٍت (بمػذٌ ( .)%4.69الؽيل سكم  ،)3بِىما اهخفن ظػش
ً
ألاوهفت غاإلاُا بملذاس  7.8دوالس أمشٍيي بيعبت .%0.51

ظػش ـشف الذوالس ألامشٍيي

الشكل ركم  3سػز غزام الذهب بالليراث السىريت خالل أسبىغين

سػز الصزف خسب وشزة اإلاصارف والصزافت الصادرة غً
مصزف سىريت اإلازكشي:
اظخلش ظػش ـشف اللحرة العىسٍت خالٌ جذاوالجه ألاظبىغُت

غزام/ليرة سىريت
28,000
27,000
26,000
25,000
24,000
23,000
22,000
21,000
20,000
19,000
18,000
17,000

لذي اللىاع اإلافشفي أمام الذوالس ألامشٍيي غىذ معخىي 436
لحرة ظىسٍت للذوالس ألامشٍيي ،بِىما بلغ ظػش ـشف اللحرة
31/08/2019

29/08/2019

28/08/2019

27/08/2019

26/08/2019

25/08/2019

24/08/2019

22/08/2019

21/08/2019

20/08/2019

19/08/2019

.)2

ظػش غشام الزهب غُاس 21

18/08/2019

العىسٍت ملابل الُىسو  483.22لحرة ظىسٍت في نهاًت ألاظبىع،
ً
ً
ملاسهت بمعخىي  485.88لحرة ظىسٍت في بذاًت ألاظبىع ،مسجال
ً
اسجفاغا كذسه  2.66لحرة ظىسٍت (بمػذٌ ( )%0.55الؽيل سكم

ظػش غشام الزهب غُاس 18

اإلاصدر :الجمػيت الحزفيت للصياغت وصىؼ اإلاجىهزاث وألاحجار الكزيمت بدمشم،
مصزف سىريت اإلازكشي.
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سىق دمشم لألوراق اإلااليت:

معخىي  %0.93في جذاوالث ألاظبىع الخالي مً معخىي %1.43

سجل اإلاإؼش الػام لعىق دمؽم لألوساق اإلاالُت ()DWX
ً
ً
اسجفاغا ئلى معخىي  69041.45هلىت ملاسهت بمعخىي 69019.37

في جذاوالث ألاظبىع العابم ،واهخفمذ خفت كىاع الخأمحن
ئلى معخىي  %0.89في جذاوالث ألاظبىع الخالي مً معخىي

هلىت في جذاوالث ألاظبىع العابم بيعبت اسجفاع بلغذ ،%0.37

 %1.30في جذاوالث ألاظبىع العابم ،وهزلً اهخفمذ خفت

وَػىد هزا الاسجفاع في اإلاإؼش الػام لعىق دمؽم ئلى اسجفاع

كىاع الفىاغت ئلى معخىي  %0.43في ألاظبىع الخالي مً

أظهم  4ؼشواث هي :بىً ظىسٍت والخلُج بيعبت اسجفاع بلغذ

معخىي  %1.28في جذاوالث ألاظبىع العابم ،بِىما لم ًجش أي

 ،%26.23والؽشهت ألاهلُت للضٍىث الىباجُت بيعبت اسجفاع بلغذ

جذاوٌ غلى كىاعي الضساغت والخذماث.

 ،%4.99وبىً كىش الىوني ظىسٍت بيعبت اسجفاع بلغذ

الشكل ركم  5الحصت السىكيت لكل كعاع

 ،%2.79وبىً ظىسٍت الذولي ؤلاظالمي بيعبت اسجفاع بلغذ
 ،%1.18هزا وكذ سجلذ كُمت الخذاوالث ألاظبىغُت ؤلاحمالُت
ً
ً
اسجفاغا ئلى معخىي  223ملُىن لحرة ظىسٍت ،ملاسهت بمعخىي
 160ملُىن لحرة ظىسٍت في جذاوالث ألاظبىع العابم ،بِىما
ً
اسجفؼ حجم الخذاوٌ ئلى معخىي  469ألف ظهم ،ملاسهت

اإلافاسف
%97.75

بمعخىي  321ألف ظهم في جذاوالث ألاظبىع العابم ،وكذ
ً
ؼملذ هزه الخذاوالث  397ـفلت ملاسهت بـ  346ـفلت في
ألاظبىع العابم.
الاجفاالث
%0.93

الشكل ركم  4الخداوالث اليىميت لسىق دمشم لألوراق اإلااليت

هلىت
6,060

اإلاصدر سىق دمشم لألوراق اإلااليت ،مصزف سىريت اإلازكشي.

200

6,040

وحاء جشجِب الؽشواث مً خُث وعب الاظخدىار وحجم
ً
الخذاوٌ غلى الىدى آلاحي؛ بىً ظىسٍت الذولي ؤلاظالمي مخفذسا

150

6,020
6,000
5,980
5,960
5,940

29/08/2019

28/08/2019

27/08/2019

26/08/2019

25/08/2019

22/08/2019

21/08/2019

20/08/2019

19/08/2019

100

بيعبت اظخدىار  %28.13وحجم جذاوٌ  879798ظهم ،وبىً

50

ظىسٍت والخلُج بيعبت اظخدىار  %23.43وحجم جذاوٌ

0

 1799645ظهم ،وبىً البرهت ظىسٍت بيعبت اظخدىار %14.56

18/08/2019

ألاظبىع الشابؼ/آب
حجم الخذاوٌ (ألف ظهم)

الخأمحن
%0.89

الفىاغت
%0.43

وحجم جذاوٌ  379824ظهم ،وبىً ألاسدن ظىسٍت بيعبت
اظخدىار  %14.38وحجم جذاوٌ  759000ظهم ،وبىً الؽام

ألاظبىع الشالث/آب
كُمت الخذاوٌ (ملُىن ٌ.ط)
كُمت اإلاإؼش (هلىت)

بيعبت اظخدىار  %10.35وحجم جذاوٌ  389646ظهم ،وبىً
كىش الىوني ظىسٍت بيعبت اظخدىار  %5.12وحجم جذاوٌ

اإلاصدر سىق دمشم لألوراق اإلااليت ،مصزف سىريت اإلازكشي.

واظخمش كىاع اإلافاسف بالعُىشة غلى الخفت ألاهبر مً
جذاوالث العىق ،خُث اسجفػذ خفخه ئلى معخىي  %97.75في
جذاوالث ألاظبىع الخالي مً معخىي  %95.34في جذاوالث

 329648ظهم ،وبىً بِبلىط ظىسٍت بيعبت اظخدىار %1.01
وحجم جذاوٌ  69077ظهم ،في خحن لم جخجاوص وعب الاظخدىار
باليعبت للؽشواث ألاخشي .%1

ألاظبىع العابم ،بِىما اهخفمذ خفت كىاع الاجفاالث ئلى
3
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الاكخصاد اإلادلي:

والدعلُف ،مهمتها جلذًم اإلاعاغذة واإلاؽىسة الفىُت للمجلغ

رئاست مجلس الىسراء؛ اغخماد بزهامج اإلاىاصفاث والدسىيم
الخارجي للمىخجاث الشراغيت السىريت:
اغخمذ مجلغ الىصساء بشهامج اإلاىاـفاث والدعىٍم الخاسجي

بما ٌػضص كذسجه غلى ولؼ اظتراجُجُت العُاظت الىلذًت
بالىلؼ الىلذي الىلي ،واكتراح اظتراجُجُت العُاظت الىلذًت،

للمىخجاث الضساغُت الاظتراجُجُت بمشاخلها وافت (الضساغت،

ودساظت جلاسٍش الخدبؼ الذوسٍت الخاـت بيخاةج جىبُم أدواث

ؤلاهخاج ،الخػبئت ،الخفذًش) بما ٌصجؼ الاظدشماس الضساعي،

العُاظت الىلذًت ،واكتراح الخلىٌ الالصمت لخصخُذ

وَعهم في جىظُم وحعهُل دخىٌ اإلاىخجاث الضساغُت العىسٍت

الاهدشافاث .وهاكؽذ اللجىت في احخماغها أزش جىبُم كشاس

لألظىاق الخاسحُت .وكشس حؽىُل لجىت غلُا بشةاظت سةِغ

مجلغ الىلذ والدعلُف سكم  91جاسٍخ  2018/07/05اللاض ي

مجلغ الىصساء إلاخابػت جىفُز الخىـُاث التي خلفذ ئليها

بخػذًل مػذالث الفاةذة غلى الىداتؼ باللحرة العىسٍت ،وأوـذ

مجمىغت الػمل اإلايلفت باـالح مإظعاث اللىاع الػام

بىلؼ ظِىاسٍىهاث مخخلفت لخػذًل مػذالث الفاةذة غلى

الاكخفادي ،مهمتها جخىُي وجىفُز خىىاث ئغادة هُيلت

الىداتؼ باللحرة العىسٍت ،وبُان أزشها في ئًذاغاث اإلافاسف

اللىاع الػام ،وجىىٍشه بالخيعُم مؼ الجهاث اإلاػىُت.

الػاملت وحعهُالتها الاةخماهُت .هما هاكؽذ وشق جبلُغ العُاظت

وأكش اإلاجلغ مىهجُت الترمحز الىوني للخذماث التي جلذمها

الىلذًت للجمهىس ،وأوـذ بمشوسة ئغذاد الاظتراجُجُت
ً
اإلاىاظبت للخبلُغ ،ئلافت ئلى مىاكؽت بػن الجىاهب اإلاخػللت

الجهاث الػامت للمىاوىحن واإلاشاظالث اإلاخبادلت بحن هزه
ً
ً
ً
الجهاث بدُث ًمشل ول خذمت سمضا ئلىتروهُا خاـا ،وحؽيل
هزه اإلاىهجُت خىىة أظاظُت في مؽشوع الخيىمت ؤلالىتروهُت
ً
باغخباسها حعهل وحعشع جبادٌ البُاهاث واإلاػلىماث الىتروهُا.
واظخػشك اإلاجلغ ؤلاحشاءاث اإلاخخزة مً كبل وصاسة الخجاسة
الذاخلُت وخماًت اإلاعتهلً لخىفحر مادة الىدحن وفم

ومخابػت جىفُزها مً خالٌ البدث في اإلاىالُؼ اإلاخػللت

باإلـذاس العابم لؽهاداث ؤلاًذاع ،وهزلً مىلىع ئـذاس
أرون وظىذاث الخضٍىت اإلالترح وشخها خالٌ الػام الخالي.
اإلاؤسست الػامت للمػارض وألاسىاق الدوليت؛ اهعالق
فػالياث مػزض دمشم الدولي لػام :2019
اهىللذ فػالُاث مػشك دمؽم الذولي بذوسجه الـ  61جدذ

اإلاىاـفاث اإلاػخمذة وجدعحن هىغُت سغُف الخبز .وخفق

ؼػاس "مً دمؽم ئلى الػالم" في  2019/08/28والتي حعخمش

مبلغ  2ملُاس لحرة ظىسٍت إلادافظتي خماة وسٍف دمؽم

ختى  ، 2019/10/06بمؽاسهت  38دولت غشبُت وأحىبُت

الظخىماٌ اإلاؽاسَؼ الخذمُت والخىمىٍت التي جم ئوالكها في

وؼشواث مدلُت وخاسحُت بضٍادة  400ؼشهت غً الػام العابم،

اإلادافظخحن .وأحشي مشاحػت إلاجشٍاث خىت الذولت لخىمُت

وٍمخذ غلى معاخت جخجاوص  100ألف متر مشبؼ وهي أهبر

الشٍف اإلادشس مً ؤلاسهاب في مدافظت الشكت وجم الىلب مً

معاخت مىز جاسٍخ اوػلاده ،وَؽيل اإلاػشك فشـت مهمت

الىصاساث وافت ؤلاظشاع بخفػُل اإلاذًشٍاث الخابػت لها واظخىماٌ

لالوالع غلى فشؿ الاظدشماس في ظىسٍت ،والخػشف غلى اإلاىخجاث

ئغادة الخذماث ألاظاظُت والبنى الخدخُت وجأمحن مخىلباث

العىسٍت في اللىاغاث وافت ،خُث ًخممً أحىدت ليل مً

غىدة ألاهالي ئلى جلً اإلاىاوم.

الذوٌ اإلاؽاسهت ،والؽشواث والفػالُاث الفىاغُت والخجاسٍت
ً
ومشاهض ألاغماٌ واليؽاواث الاكخفادًت اإلادلُت ،ئلافت ئلى

مصزف سىريت اإلازكشي؛ الاجخماع ألاول للجىت جىفيذ
السياست الىلدًت:
احخمػذ لجىت جىفُز العُاظت الىلذًت ألوٌ مشة في  29آب مً

فػالُاث فىُت وزلافُت جشافم اإلاػشك ول غام.

غام  ،2019وهي ئخذي اللجان اإلاىبشلت غً مجلغ الىلذ
4
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الاكخصاداث الػزبيت:
لبىان؛ ارجفاع الاخخياظي ألاجىبي في شهز آب مً غام :2019
اسجفؼ اخخُاوي الىلذ ألاحىبي بملذاس  1.4ملُىن دوالس أمشٍيي
ً
ئلى  38.66ملُاس دوالس أمشٍيي في ؼهش آب مً غام  ،2019ملاسهت
بـ  37.26ملُاس دوالس أمشٍيي في الؽهش العابم مً الػام راجه،
وحاء رلً هدُجت جذفم وداتؼ ئلى مفشف لبىان مً اللىاع
الخاؿ غحر اإلالُم. .
جىوس؛ البىك اإلازكشي الخىوس ي ًدافظ غلى سػز الفائدة
الزئيس دون حغيير في شهز آب مً غام :2019
خافظ البىً اإلاشهضي الخىوس ي ظػش الفاةذة الشةِغ غىذ
معخىي  %7.75خالٌ احخماغه في ؼهش آب مً غام ،2019
خُث سفؼ البىً ظػش الفاةذة مً  %6.75ئلى  %7.75في ؼهش
ؼباه مً غام  ،2019ورلً بهذف الخذ مً اسجفاع الخضخم
ً
الزي سجل  %6.5في ؼهش جمىص مً غام  ،2019مىخفما مً
 %7في الؽهش العابم مً الػام راجه.

أإلااهيا؛ اهخفاض مبيػاث الخجشئت في شهز جمىس مً غام
:2019
اهخفمذ مبُػاث الخجضةت بيعبت  %2.2في ؼهش جمىص مً غام
 ،2019ملاسهت باسجفاغها بيعبت  %3في الؽهش العابم مً الػام
راجه ،مما أزاس اإلاخاوف بؽأن أهبر اكخفاد في أوسوبا.
سىيسزا؛ ارجفاع ؤلاهخاج الصىاعي في الزبؼ الثاوي مً غام
:2019
اسجفؼ ؤلاهخاج الفىاعي بيعبت  %4.8غلى أظاط ظىىي في الشبؼ
ً
الشاوي مً غام  ،2019ملاسهت باسجفاغه بيعبت  %4.5في الشبؼ
العابم مً الػام راجه؛ خُث حعاسع همى ئهخاج الفىاغاث
الخدىٍلُت ،بِىما وان هىان اهىماػ في الخػذًً.
فزوسا؛ همى الىاجج اإلادلي ؤلاجمالي في الزبؼ الثاوي مً غام
:2019
هما الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي بيعبت  %1.4غلى أظاط ظىىي في
ً
الشبؼ الشاوي مً غام  ،2019ملاسهت بىمى بيعبت  %1.3في الشبؼ
العابم مً الػام راجه؛ خُث أظهم ـافي الىلب ألاحىبي

الاكخصاد ألاوروبي:

والاظدشماس الشابذ بفىسة ئًجابُت ،بِىما اسجفؼ اظتهالن ألاظش

مىعلت اليىرو؛

بىجحرة أبىأ.

اهخفاض ثلت اإلاستهلك في شهز آب مً غام 2019

الاكخصاد ألامزيكي:

اجخفن مإؼش زلت اإلاعتهلً ئلى ( )7.1-هلىت في ؼهش آب مً
ً
غام  ،2019ملاسهت بـ( )6.6-هلىت في الؽهش العابم مً الػام
راجه ،وظي جذهىس جىكػاث ألاظش خىٌ الىلؼ الاكخفادي
الػام.
اسخلزار مػدل البعالت غىد  %7.5في شهز جمىس مً غام
:2019
ً
بلغ مػذٌ البىالت اإلاػذلت مىظمُا في مىىلت الُىسو  %7.5في
ً
ؼهش جمىص مً غام  ،2019معخلشا غىذ اإلاعخىي اإلاسجل في
ؼهش خضٍشان مً الػام راجه.

الىالًاث اإلاخددة ألامزيكيت؛
ارجفاع مؤشز وشاط ألاغمال في شهز جمىس مً غام :2019
اسجفؼ مإؼش وؽاه ألاغماٌ في الىالًاث اإلاخدذة ألامشٍىُت
بملذاس  6هلاه لُفل ئلى  50.4هلىت في ؼهش جمىص مً غام
ً
 ،2019ملاسهت بـ  44.4هلىت في الؽهش العابم مً الػام راجه
ً
مخجاوصا جىكػاث العىق غىذ  47.5هلىت.
جزاجؼ مؤشز ثلت اإلاستهلك في شهز آب مً غام :2019
اهخفن مإؼش زلت اإلاعتهلً في الىالًاث اإلاخدذة ألامشٍىُت
ً
لُبلغ  89.8هلىت في ؼهش آب مً غام  ،2019ملاسهت بـ 98.4
هلىت في الؽهش العابم مً الػام راجه ،وأكل مً الخىكػاث
غىذ 92.1 .هلىت ،وواهذ هزه أدوى كشاءة مىز ؼهش حؽشًٍ
ألاوٌ مً غام .2016
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كىدا؛ جزاجؼ فائض اإلايزاهيت في شهز خشيزان مً غام :2019

الاكخصاد آلاسيىي:

جشاحؼ فاةن محزاهُت الخيىمت الىىذًت ئلى  0.72ملُاس دوالس
ً
أمشٍيي في ؼهش خضٍشان مً غام  ،2019ملاسهت بـ  0.83ملُاس

اليابان؛

دوالس أمشٍيي في الؽهش راجه مً الػام العابم ،خُث اسجفػذ
ؤلاًشاداث بيعبت  ،%3.5في خحن اسجفػذ الىفلاث بيعبت .%3.9

اهخفاض مؤشز ثلت اإلاستهلك في شهز آب مً غام :2019
ً
اهخفن مإؼش زلت اإلاعتهلً بيعبت  %0.7مسجال  37.1هلىت
ً
في ؼهش آب مً غام  ،2019ملاسهت بـ  37.8هلىت في الؽهش

البراسيل؛ ارجفاع عجش اإلايزاهيت في شهز جمىس مً غام :2019

العابم مً الػام راجه ،وهى أدوى معخىي مىز ؼهش هِعان مً

اسجفؼ عجض اإلاحزاهُت في البراصٍل ئلى  7.29ملُاس دوالس أمشٍيي في
ً
ؼهش جمىص مً غام  ،2019ملاسهت بـ  7.03ملُاس دوالس أمشٍيي في
ً
الؽهش راجه مً الػام العابم ،مخجاوصا جىكػاث العىق

غام .2014

بدذور عجض كذسه  6.36ملُاس دوالس أمشٍيي.

اهخفاض مػدل البعالت في شهز جمىس مً غام :2019
اهخفن مػذٌ البىالت ئلى  %2.2في ؼهش جمىص مً غام ،2019
ً
ملاسهت بـ  %2.3في الؽهش العابم مً الػام راجه ،وهى أدوى
معخىي مىز غام 1992؛ خُث اهخفن غذد الػاولحن غً

الاكخصاد البرًعاوي:
اهخفاض مؤشز ثلت اإلاستهلك في شهز آب مً غام :2019
اهخفن مإؼش زلت اإلاعتهلً في اإلاملىت اإلاخدذة بملذاس زالر
ً
هلاه ئلى ( )14-هلىت في ؼهش آب مً غام  ،2019ملاسهت بـ
( )11-هلىت في الؽهش العابم مً الػام راجه ،مؼ اظخمشاس
اإلاخاوف بؽأن الىمى الاكخفادي ،وملف خشوج بشٍىاهُا مً
الاجداد ألاوسوبي.

الػمل بملذاس  70ألف ئلى  1.54ملُىن شخق ،بِىما اسجفؼ
الخىظُف بلذاس  150ألف ئلى  67.16ملُىن شخق.
الصين؛
ارجفاع مؤشز مدًزي اإلاشترًاث غير الخصييعي في شهز آب مً
غام :2019
اسجفؼ مإؼش مذًشي اإلاؽترًاث غحر الخفيُعي في الفحن ئلى
 53.8هلىت في ؼهش آب مً غام  2019مً أدوى معخىي في

الاكخصاد الزوس ي:
ارجفاع أرباح الشزكاث الزوسيت في الىصف ألاول مً غام
:2019
اسجفػذ أسباح الؽشواث في سوظُا بيعبت  %23.2لخبلغ 8.04
جشٍلُىن سوبل سوس ي ( 120.5ملُاس دوالس أمشٍيي) في الىفف
ألاوٌ مً غام  ،2019مً  6.53جشٍلُىن سوبل سوس ي (101
ملُاس دوالس أمشٍيي) في الفترة راتها مً الػام العابم؛ خُث
اسجفػذ ألاسباح في الخفيُؼ بيعبت  ،%22وججاسة الجملت
والخجضةت بيعبت  ،%61والىهشباء والغاص  ،%23واإلاػلىماث
والاجفاالث  ،%9بِىما اهخفمذ أسباح الخػذًً بيعبت .%2.2
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زماهُت أؼهش غىذ  53.7هلىت في الؽهش العابم مً الػام راجه،
ً
مخجاوصا جىكػاث العىق غىذ  53.6هلىت.
اهخفاض مؤشز مدًزي اإلاشترًاث الخصييعي في شهز آب مً
غام :2019
اهخفن مإؼش مذًشي اإلاؽترًاث الخفيُعي في الفحن لُبلغ
ً
 49.5هلىت في ؼهش آب مً غام  ،2019ملاسهت بـ  49.7هلىت في
الؽهش العابم مً الػام راجه ، ،وٍأحي هزا الاهخفاك للؽهش
الشابؼ غلى الخىالي وظي اسجفاع ؼذة الخشب الخجاسٍت مؼ
الىالًاث اإلاخدذة ألامشٍىُت وجشاحؼ الىلب اإلادلي.
الهىد؛ همى الىاجج اإلادلي ؤلاجمالي في الزبؼ الثاوي مً غام
:2019
هما الاكخفاد الهىذي بيعبت  %5غلى أظاط ظىىي في الشبؼ
ً
الشاوي مً غام  ،2019ملاسهت بـ  %5.8في الفترة العابلت ،وهى
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ألػف مػذٌ همى مىز الشبؼ ألاوٌ مً غام  ،2013وظي

ً
واظدىادا ئلى مبادب الخػاون فُما بحن بلذان الجىىب والخػاون

جباوإ في كىاعي الخفيُؼ والبىاء.

الشالسي ،تهذف اإلابادسة ئلى حػضٍض الىظام ؤلاًيىلىجي لألغماٌ مً

كىريا الجىىبيت؛

خالٌ جىفحر اإلاضٍذ مً فشؿ الػمل للؽباب ألافشٍلي ،وتهذف

سػز الفائدة الزئيس دون حغيير في شهز آب مً غام :2019
خافظ البىً اإلاشهضي اليىسي غلى ظُاظخه الىلذًت دون حغُحر
ً
خالٌ احخماغه في ؼهش آب مً غام  ،2019مبلُا ظػش الفاةذة
الشةِغ غىذ معخىي  ،%1.5خُث كام البىً بخفمه في
احخماغه العابم ئلى  %1.5في ؼهش جمىص مً غام  ،2019مً
 ،%1.75ويهذف ـىاع العُاظت الىلذًت ئلى دغم الىمى اإلادلي.
ارجفاع ؤلاهخاج الصىاعي في شهز جمىس مً غام :2019
اسجفؼ ؤلاهخاج الفىاعي بيعبت  %0.6غلى أظاط ظىىي في ؼهش
ً
جمىص مً غام  ،2019ملاسهت باهخفاله بيعبت  %2.6في الؽهش
العابم مً الػام راجه ،وَػىد رلً ئلى اسجفاع ؤلاهخاج في كىاع
الفىاغاث الخدىٍلُت.
اهدوهيسيا؛ اهخفاض ؤلاهخاج الصىاعي في شهز جمىس مً غام
:2019
اهخفن مإؼش مذًشي اإلاؽترًاث الخفيُعي ئلى  49.0هلىت في
ؼهش جمىص مً غام  ،2019مً  49.6هلىت في الؽهش العابم
مً الػام راجه ،خُث اهخفمذ الىلباث الجذًذة ألوٌ مشة
مىز أسبػت أؼهش ،بعبب اهخفاك الخفذًش.
اإلاىظماث والهيئاث الدوليت:
مىظمت ألامم اإلاخددة لألغذًت والشراغت؛ بيان صحفي غً
إظالق "اإلابادرة الزائدة" لدسزيؼ جىظيف الشباب في الشراغت
وألاغمال الشراغيت في أفزيليا:
غلى هامؾ مإجمش وىهُى الذولي العابؼ اإلاػني بالخىمُت
ألافشٍلُت ،أوللذ مىظمت ألامم اإلاخدذة للخىمُت الفىاغُت
(ًىهُذو) ومىظمت ألامم اإلاخدذة لألغزًت والضساغت (فاو)
والاجداد ألافشٍلي ،مؼ الػذًذ مً الؽشواء آلاخشًٍ" ،اإلابادسة
الشاةذة" لدعشَؼ جىظُف الؽباب في الضساغت وألاغماٌ الضساغُت
ً
في ئفشٍلُا" ،وٍزهش أن ظيان أفشٍلُا هم ألاهثر ؼبابا في

اإلابادسة ئلى جلذًم اإلاعاغذة الخلىُت وجىمُت اللذساث وجبادٌ
اإلاػشفت إلاإظعاث الؽباب غً وشٍم ئغىاء ألاولىٍت لعالظل
اللُمت الضساغُت ،وغلى هزا الىدىٌ ،ػذ الاظدشماس الضساعي
اإلاعإوٌ غً جىمُت اإلاىاوم الشٍفُت وجللُل الخفاوث بحن
اإلاىاوم الخمشٍت والشٍفُت مً خالٌ الؽشاواث بحن اللىاغحن
الػام والخاؿ ،خُث ًمىً أن ًضٍذ وؽش جىىىلىحُا اإلاػلىماث
والاجفاالث مً كذسة الؽباب غلى الابخياس وئوالق مؽاسَؼ
ججاسٍت حذًذة ،وحػمل هزه الخلىُاث غلى سبي ـغاس اإلاضاسغحن
باألظىاق ،والخللُل مً جيالُف اإلاػامالث ،والخخفُف مً
اإلاخاوش ،وجىفش ئمياهُاث حذًذة للخػلُم والخذسٍب الفني في
اإلاىاوم الشٍفُت الىاةُت.

أسىاق اإلاال الػزبيت والدوليت:
البىرصت الػزبيت:
جباًً أداء أظىاق اإلااٌ الػشبُت في نهاًت جذاوالتها ألاظبىغُت،
خُث اسجفؼ اإلاإؼش الشةِغ للبىسـت اإلافشٍت  EGX30بيعبت
ً
بلغذ  %3.50مسجال  149835.36هلىت بذغم مً كىاغاث
الخذماث ،والفىاغت ،واإلاىاسد ألاظاظُت ،هما اسجفؼ اإلاإؼش
ً
الشةِغ للبىسـت اإلاغشبُت  MASIبيعبت بلغذ  %1.46مسجال
 119779.44هلىت بذغم مً كىاغاث الخجضةت ،والىلل،
والاجفاالث ،بِىما اهخفن اإلاإؼش الػام العػىدي TASI
ً
بيعبت بلغذ  %5.04مسجال  89019.77هلىت بمغي مً
كىاغاث الاجفاالث ،والخىىىلىحُا ،والخذماث ،هما اهخفن
ً
اإلاإؼش الػام ألاسدوي  AMGNRLXبيعبت بلغذ  %0.50مسجال
 19821.11هلىت بمغي مً كىاغاث الاجفاالث ،والىلل،
والفىاغت ،هزلً اهخفن مإؼش ظىق دبي اإلاالي DFMGI
ً
بيعبت بلغذ  %0.37مسجال  29758.60هلىت بمغي مً
كىاغاث الاجفاالث ،واإلافاسف ،والػلاساث.

الػالم ،خُث ًىحذ أهثر مً  600ملُىن ؼاب في ظىق الػمل.
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الشكل ركم  6جعىر أهم مؤشزاث ألاسىاق الػزبيت خالل أربػت أسابيؼ

6%
4%
2%
0%
-2%
-4%
-6%
29/08/2019

22/08/2019

08/08/2019

DFMGI

02/08/2019

EGX30
AMGNRLX

ألاسهم ألاوروبيت:
ً
اسجفػذ ألاظهم ألاوسوبُت في نهاًت جذاوالتها ألاظبىغُت ،مسجلت
أغلى معخىي في أسبػت أظابُؼ ،بفػل آماٌ اجخار اإلاشهضي
ً
ألاوسوبي ئحشاءاث جدفحزًت ئلافُت في مىىلت الُىسو ،ئلافت
ئلى اهدعاس مخاوف الخشب الخجاسٍت بحن الىالًاث اإلاخدذة
ألامشٍىُت والفحن ،خُث اسجفؼ مإؼش  CAC40الفشوس ي بيعبت
ً
بلغذ  %2.88مسجال  59480.48هلىت بذغم مً كىاغاث
العلؼ الاظتهالهُت ،والىلل ،والاجفاالث ،واسجفؼ مإؼش
ً
 DAX30ألاإلااوي بيعبت بلغذ  %2.82مسجال 119939.28

TASI
MASI

ألاسهم ألامزيكيت:
أنهذ مإؼشاث ألاظىاق ألامشٍىُت جذاوالتها ألاظبىغُت غلى
اسجفاع ،بفػل الخفاؤٌ الزي ظاد ألاظىاق بؽأن اإلافاولاث
الخجاسٍت بحن الىالًاث اإلاخدذة ألامشٍىُت والفحن ،والزي حاء

هلىت بذغم مً كىاغاث الخىىىلىحُا ،والخأمحن ،والخجضةت،
ً
هما اسجفؼ مإؼش  FTSE100بيعبت بلغذ  %1.58مسجال
 79207.18هلىت بذغم مً كىاغاث الخذماث ،والفىاغت،
والاجفاالث.
الشكل ركم  8جعىر أهم مؤشزاث ألاسىاق ألاوروبيت خالل أربػت أسابيؼ

بػذ ئغالن الفحن سغبتها اظخئىاف اإلافاولاث الخجاسٍت مؼ

4%

الىالًاث اإلاخدذة ألامشٍىُت وئنهاء الخشب الخجاسٍت هما أهذث
ً
أنها لً جشد غلى الشظىم الجمشهُت ألاخحرة ،مسجلت أسباح في

3%
2%
1%

كىاغاث الفىاغت ،والىفي والغاص الىبُعي ،والخىىىلىحُا،
ً
خُث اسجفؼ مإؼش  DJIبيعبت بلغذ  %3.02مسجال

-3%
30/08/2019

23/08/2019

16/08/2019
FTSE100

CAC40

4%

ألاسهم آلاسيىيت:

2%

جباًيذ ألاظىاق اإلاالُت آلاظُىٍت في نهاًت جذاوالتها ألاظبىغُت

-2%

خُث اسجفؼ اإلاإؼش الشةِغ للبىسـت الهىذًت  NSEI50بيعبت
ً
بلغذ  %1.79مسجال  119023.25هلىت بذغم مً كىاغاث

0%
-4%
30/08/2019

23/08/2019

16/08/2019

09/08/2019

NASDAQ

-2%

DAX30

الشكل ركم  7جعىر أهم مؤشزاث ألاسىاق ألامزيكيت خالل أربػت أسابيؼ

S&P500

-1%

09/08/2019

 269403.28هلىت ،واسجفؼ مإؼش  S&P500بيعبت بلغذ
ً
 %2.79مسجال  29926.46هلىت ،وهزلً اسجفؼ مإؼش
ً
 NASDAQبيعبت بلغذ  %2.72مسجال  79962.88هلىت.

0%

الاجفاالث ،والىفي والغاص الىبُعي ،والخذماث ،هما اسجفؼ
ً
مإؼش  S&P/ASX200ألاظترالي بيعبت بلغذ  %1.24مسجال

DJI

 69604.20هلىت بذغم مً كىاغاث الىاكت ،واإلاالُت،
والاجفاالث ،وظي الخفاؤٌ خُاٌ فشؿ خل الجزاع الخجاسي
بحن الىالًاث اإلاخدذة ألامشٍىُت والفحن ،بِىما اهخفن مإؼش
8
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ً
ؼىغهاي اإلاشهب الفُني  SSECبيعبت بلغذ  %0.39مسجال
 29886.24هلىت بمغي مً كىاغاث الفىاغت ،والاجفاالث،

اليىرو:
ً
افخخذ الُىسو جذاوالجه ألاظبىغُت غلى اهخفاك مسجال

والخذماث ،هما اهخفن مإؼش  NIKIE225الُاباوي بيعبت
ً
بلغذ  %0.03مسجال  209704.37هلىت بمغي مً كىاغاث

 1.1102دوالس أمشٍيي للُىسو بػذ أن أغلم في ألاظبىع العابم
ً
مشجفػا (غىذ معخىي  1.1144دوالس أمشٍيي للُىسو) وظي

الفىاغت ،والخىىىلىحُا ،والخذماث.

بُاهاث اكخفادًت أوسوبُت لػُفت ،1وجابؼ اهخفاله في جذاوالث
مىخفف ألاظبىع وآخشه لُغلم غىذ معخىي  1.0991دوالس

الشكل ركم  9جعىر أهم مؤشزاث ألاسىاق آلاسيىيت خالل أربػت أسابيؼ
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S&P/ASX 200

NSEI50

SSEC

NIKIE225

أمشٍيي للُىسو ،وهى أدوى معخىي له مىز ؼهش أًاس مً غام
 ،2017وٍأحي جشاحؼ الُىسو بػذ جفشٍداث مً سةِغ البىً
اإلاشهضي ألاوسوبي اللادم هشَعخحن الغاسد أإلادذ مً خاللها أن
البىً اإلاشهضي ألاوسوبي لم ًفل بػذ ئلى الخذ ألادوى ألظػاس
الفاةذة ،مما سفؼ مً اخخماٌ خفن اإلاشهضي ألاوسوبي لعػش
الفاةذة ئلى معخىٍاث ظالبت.
الؽيل سكم  11جىىس ظػش ـشف الُىسو ملابل الذوالس خالٌ أظبىغحن

EUR/USD

1.12
1.11

30/08/2019

29/08/2019

28/08/2019

27/08/2019

26/08/2019

23/08/2019

22/08/2019

21/08/2019

20/08/2019

هلىت بذغم مً كىاغاث الىفي والغاص الىبُعي ،والخأمحن،

1.09
19/08/2019

ألاسهم الزوسيت:
أغللذ بىسـت مىظيى جذاوالتها ألاظبىغُت غلى اسجفاع ،خُث
ً
اسجفؼ مإؼش  IMOEXبيعبت بلغذ  %2.98مسجال 29740.04

1.10

والاجفاالث.
الجىيه ؤلاسترليني:
ً
افخخذ الجىُه جذاوالجه ألاظبىغُت غلى اهخفاك مسجال
ً
 1.2217دوالس أمشٍيي للجىُه ،بػذ أن أغلم مشجفػا في ألاظبىع

الشكل ركم  10جعىر مؤشز السىق الزوسيت خالل أربػت أسابيؼ
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العابم (غىذ معخىي  1.2279دوالس أمشٍيي للجىُه) بػذ صٍادة
الخىكػاث بخشوج اإلاملىت اإلاخدذة مً الاجداد ألاوسوبي دون
اجفاق ،غلب جفشٍذ لشةِغ الىصساء البرًىاوي في خىاس مؼ سةِغ

30/08/2019

23/08/2019

16/08/2019

09/08/2019

اإلاجلغ ألاوسوبي أن بالده ظخخشج مً الاجداد ألاوسوبي كبل 31
حؽشًٍ ألاوٌ مً غام  2019بففلت أو بذون ـفلت ،وجابؼ

IMOEX

أسػار الػمالث:

ً
1
اجخفن مإؼش زلت اإلاعتهلً ئلى ( )7.1-هلىت في ؼهش آب مً غام  ،2019ملاسهت بـ(-
 )6.6هلىت في الؽهش العابم مً الػام راجه ،وظي جذهىس جىكػاث ألاظش خىٌ الىلؼ
الاكخفادي الػام.
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اهخفاله في جذاوالث مىخفف ألاظبىع وآخشه لُغلم غىذ

غىذ معخىي  ًً 106.31للذوالس ألامشٍيي بػذ بُاهاث

معخىي  1.2158دوالس أمشٍيي للجىُه مؼ اظخمشاس خالت غذم

اكخفادًت ًاباهُت لػُفت.3

الُلحن العاةذة بؽأن خشوج اإلاملىت اإلاخدذة مً الاجداد

الشكل ركم  13جعىر سػز صزف الين الياباوي ملابل الدوالر خالل أسبىغين

ألاوسوبي ،خُث جممىذ الخلاسٍش ألاخحرة التي ـذسث غً

USD/JPY

الخيىمت البرًىاهُت ،أن سةِغ الىصساء البرًىاوي ٌععى لخمذًذ

107.00

غىلت البرإلاان البرًىاوي ختى خىاب ملىت بشٍىاهُا في  14مً

106.50

ؼهش حؽشًٍ ألاوٌ مً غام 2019؛ مً أحل مىػه مً جمشٍش

106.00
105.50

حؽشَؼ كذ ٌػُم خشوج بشٍىاهُا مً الاجداد ألاوسوبي بذون

105.00

اجفاق في اإلاىغذ اإلادذد.

104.50
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الين:
ً
افخخذ الحن جذاوالجه ألاظبىغُت غلى اهخفاك مسجال 106.14
ً
ًً للذوالس ألامشٍيي ،بػذ أن أغلم مشجفػا في جذاوالث ألاظبىع

27/08/2019

1.20

26/08/2019

1.21

23/08/2019

1.22

22/08/2019

1.23

21/08/2019

1.24

20/08/2019

GBP/USD

19/08/2019

الؽيل سكم  12جىىس ظػش ـشف الجىُه ؤلاظترلُني ملابل الذوالس خالٌ أظبىغحن

اليىان الصيني:
ً
جابؼ الُىان اهخفاله في بذاًت جذاوالجه ألاظبىغُت مسجال
ً
ً 7.1513ىان للذوالس ألامشٍيي ،بػذ أن أغلم مىخفما في
جذاوالث ألاظبىع العابم (غىذ معخىي ً 7.0960ىان للذوالس
ألامشٍيي) هدُجت اسجفاع الذوالس ألامشٍيي ،وجابؼ اهخفاله في
ً
جذاوالث مىخفف ألاظبىع مسجال ً 7.1653ىان للذوالس
ألامشٍيي مؼ اسجفاع خذة الخشب الخجاسٍت ،بِىما اسجفؼ في
جذاوالث نهاًت ألاظبىع لُغلم غىذ معخىي ً 7.1568ىان
ً
للذوالس ألامشٍيي مذغىما ببُاهاث ـِىُت حُذة.4

العابم (غىذ معخىي  ًً 105.41للذوالس ألامشٍيي) هدُجت
ً
1
اسجفاع الذوالس ألامشٍيي مذغىما ببُاهاث اكخفادًت أمشٍىُت
خففذ الللم خىٌ الخشب الخجاسٍت ،بِىما اسجفؼ الحن في
ً
جذاوالث مىخفف ألاظبىع مسجال  ًً 106.12للذوالس ألامشٍيي
وظي اسجفاع الىلب غلى الحن همالر آمً مؼ جفاغذ الخشب
ً
الخجاسٍتّ ،2
زم غاد لُىخفن في جذاوالث نهاًت ألاظبىع مغللا

 250ملُاس دوالس أمشٍيي ئلى  %30مً  %25في ألاوٌ مً ؼهش حؽشًٍ ألاوٌ مً غام

اسجفػذ أسباح الؽشواث ألامشٍىُت بيعبت  %5.1ئلى  1.88جشٍلُىن دوالس أمشٍيي في الشبؼ
ً
الشاوي مً غام  ،2019ملاسهت بـ  1.79جشٍلُىن دوالس أمشٍيي في الشبؼ العابم مً الػام

.2019
ُ
3
اهخفن مإؼش زلت اإلاعتهلً بيعبت  %0.7مسجال  37.1هلىت في ؼهش آب مً غام
ً
 ،2019ملاسهت بـ  37.8هلىت في الؽهش العابم مً الػام راجه ،وهى أدوى معخىي مىز

راجه.

ؼهش هِعان مً غام .2014

1

2

4

أغلىذ الفحن صٍادة الشظىم الجمشهُت غلى ظلؼ أمشٍىُت بلُمت  75ملُاس دوالس أمشٍيي،

اسجفؼ مإؼش مذًشي اإلاؽترًاث الخذمي ئلى  53.8هلىت في ؼهش آب مً غام ،2019
ً
ملاسهت بـ  53.7هلىت في الؽهش العابم مً الػام راجه.
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وسدث الىالًاث اإلاخدذة ألامشٍىُت باغالن سفؼ الشظىم الخالُت غلى ظلؼ ـِىُت بلُمت
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الشكل ركم  15جعىر سػز الذهب خالل أسبىغين

الشكل ركم  14جعىر سػز صزف اليىان ملابل الدوالر خالل أسبىغين
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30/08/2019
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29/08/2019

الػام راجه.

28/08/2019

1

اسجفؼ مإؼش وؽاه ألاغماٌ في الىالًاث اإلاخدذة ألامشٍىُت بملذاس  6هلاه لُفل ئلى
ً
 50.4هلىت في ؼهش جمىص مً غام  ،2019ملاسهت بـ  44.4هلىت في الؽهش العابم مً

27/08/2019

غىذ معخىي  19529.40دوالس أمشٍيي لألوهفت غلب اسجفاع
ً
الذوالس ألامشٍيي مذغىما ببُاهاث اكخفادًت حُذة.1

26/08/2019

اإلاعدشمشًٍ غلى الزهب همالر آمً مؼ جفاغذ الخشب
ً
الخجاسٍتّ ،
زم غاد الهخفاك في جذاوالث نهاًت العبىع مغللا

23/08/2019

الجزاع جذغى ئلى التهذةت ،بِىما اسجفؼ في جذاوالث مىخفف
ً
ألاظبىع مسجال  19549.10دوالس أمشٍيي لألوهفت هدُجت ئكباٌ

22/08/2019

ؼهُت اإلاعدشمشًٍ للمخاوشة بػذ جفشٍداث ئًجابُت مً وشفي

21/08/2019

لألوهفت) وظي اهخفاك الىلب غلُه همالر آمً وجدعً

20/08/2019

ألاظبىع العابم (غىذ معخىي  19537.60دوالس أمشٍيي

19/08/2019

الذهب:
ً
افخخذ الزهب جذاوالجه ألاظبىغُت غلى اهخفاك مسجال
ً
 19537.20دوالس أمشٍيي لألوهفت ،بػذ أن أغلم مشجفػا في

1,560
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1,540
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الىفغ:
ً
جابؼ الىفي اهخفاله في بذاًت جذاوالجه ألاظبىغُت مسجال
ً
 58.70دوالس أمشٍيي للبرمُل بػذ أن أغلم مىخفما في ألاظبىع
العابم (غىذ معخىي  59.34دوالس أمشٍيي للبرمُل) بفػل
جىكػاث بضٍادة الػشك مً الىفي الخام ؤلاًشاوي بػذ أن أزاس
الشةِغ الفشوس ي آلاماٌ في اجفاق بحن الىالًاث اإلاخدذة ألامشٍىُت
ً
وئًشان ،بِىما اسجفؼ في جذاوالث مىخفف ألاظبىع مسجال 60.49
دوالس أمشٍيي للبرمُل هدُجت الهخفاك مخضوهاث الىفي الخام
في الىالًاث اإلاخدذة ألامشٍىُت بفىسة جفىق الخىكػاثّ ،2
زم غاد
لالهخفاك في جذاوالث نهاًت ألاظبىع لُغلم غىذ معخىي 60.43
دوالس أمشٍيي للبرمُل وظي اسجفاع الذوالس ألامشٍيي ،واظخمشاس
خالت الللم بؽأن الخشب الخجاسٍت.

 2ـشخذ ئداسة مػلىماث الىاكت ألامشٍىُت؛ ئن مخضوهاث الخام في الىالًاث اإلاخدذة
ألامشٍىُت اهخفمذ بملذاس  11.1ملُىن بشمُل في ألاظبىع اإلاىخهي بخاسٍخ ،2019/08/23
ً
في خحن وان مدللىن كذ جىكػىا اهخفالا كذسه  2.1ملُىن بشمُل.
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ً
زالشا؛ جإهذ الذساظت الخاحت ئلى اجباع ههج ظُاس ي مخباًً

الشكل ركم  16جعىر سػز الىفغ خالل أسبىغين

62bbl/USD

للخػامل مؼ دولشة الذًىن ،ففي الاكخفاداث التي حػاوي مً
ً
مػذالث جىمُت مالُت مىخفمت وعبُاً ،مىً للعُاظاث

60

الشامُت ئلى جىىٍش ألاظىاق اإلاالُت اإلادلُت أن حصجؼ ئلغاء

61
59

الذًىن بالذوالس ألامشٍييً .ماف ئلى رلً ،أهه ًمىً جيىن

58

ظُاظت جللُل جللباث أظػاس الفشف أهثر جيلفت مً
ً
اكخفاداث العىق ألاهثر جلذما ،خُث اخخمالُت جفاكم وئوالت

57
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أمذ دولشة الذًىن غحر اإلادىوت .مً هاخُت أخشي؛ في
ً
الاكخفاداث التي جمش بمشاخل مخلذمت وعبُا مً الخىىس اإلاالي،

أوراق غمل بدثيت:
بىك الدسىياث الدوليت؛ الخىميت اإلااليت ،جللباث سػز
الصزف ،دولزة الدًىن:1
جبدث هزه الذساظت في هُفُت جأزحر الخىمُت اإلاالُت في جذوٍل
دًىن الؽشواث غحر اإلاالُت في مجمىغت مً اكخفاداث ألاظىاق
الىاؼئت ( ،)EMEsخُث جم جدذًذ كىىاث الاكخفاد الىلي مً
ً
همىرج جخفُق الخافظت ألامشل وجلُُمها ججشٍبُا باظخخذام

ًبذو أن ألاولىٍت جخمشل في حػضٍض ظُاظاث الشكابت والخىهمت
ً
اليلُت لخماًت الاظخلشاس اإلاالي ،خاـت غىذما جيىن فشوق
أظػاس الفاةذة مشجفػت.
صىدوق الىلد الدولي؛ خدمت الدًً والخخلف غً السداد:
مػاًزة السياست الاختراسيت الكليت باسخخدام البياهاث
الدكيلت:2
جبدث هزه الذساظت الػالكت بحن وعبت خذمت الذًً ئلى الذخل

اإلاػلىماث اإلاداظبُت للؽشواث غحر اإلاالُت في  21مً ألاظىاق

الفػلي ،واخخماٌ الخخلف غً العذاد .وحػمل غلى جلذًم أدلت

الىاؼئت خالٌ الفترة ( )2017-2009ومً أبشص الىخاةج التي جم

ججشٍبُت لذغم مػاًحر إلاػشفت معخىٍاث اإلاذًىهُت للػاةالث،

الخىـل ئليها؛
ً
أوال؛ حػىغ آلازاس اإلالذسة للخىمُت اإلاالُت الاخخالفاث في

وولؼ خذ أكص ى ليعبت خذمت الذًً ئلى الذخل .اغخمذث

الجىاهب الهُيلُت غبر الاكخفاداث ،مشل كىة اإلاإظعاث
ومفذاكُت ظُاظاث الاكخفاد الىلي.
ً
زاهُا؛ جتراحؼ أهمُت جللب ظػش الفشف همدذد لخيىًٍ
غمالث دًىن الؽشواث مؼ جىىس ألاظىاق اإلاالُت اإلادلُت،
ً
وجخخفي ئخفاةُا غىذما جخجاوص وعبت الاةخمان ئلى الىاجج اإلادلي
ؤلاحمالي معخىي الػخبت اإلالذسة بيعبت  .%100وٍمىً جفعحر
هزه الىدُجت بضٍادة جىافش أدواث الخدىه مً الػمالث ألاحىبُت
ً
في ألاظىاق اإلاالُت ألاهثر جىىسا.
IMF, Financial Development, Exchange Rate Fluctuations, and Debt

الذساظت غلى بُاهاث معخىي اإلالترك مً سجل الاةخمان في
سوماهُا .ومً أبشص الىخاةج التي جم الخىـل ئليها:
ً
أوال؛ أن اخخماٌ الخخلف غً العذاد للشهً الػلاسي ًضداد
غىذ وعبت خذمت الذًً ئلى الذخل جلاسب  .%50وجم اظخخذام
هزه الىدُجت في جفمُم الةدت جىظُمُت حذًذة في سوماهُا ،أي
أن ًخم اجخار ئحشاءاث وكاةُت كبل أن ًفل اإلالترلىن ئلى هزا
اإلاعخىي الخشج وجفبذ غشلت للفذماث.
ً
زاهُا؛ في خالت اللشوك الاظتهالهُتً ،دذد الخذ ألادوى الزي
جفبذ غىذه اخخمالُت الخخلف غً العذاد خعاظت للخغحراث

1

Dollarization: A Firm-Level Evidence, N.19/168, Aug 2019.

IMF, Debt Service and Default: Calibrating Macroprudential Policy Using

2

Micro Data, N.19/182, Aug 2019.
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في وعبت خذمت الذًً ئلى الذخل غىذ معخىي أكل (وعبت
خذمت الذًً ئلى الذخل خىالي .)%30
ً
زالشا؛ ئن حجم الشهىن الػلاسٍت اإلالىمت بالػمالث ألاحىبُت
ً
ً
مىخفن وعبُا ملاسهت بالشهىن الػلاسٍت اإلالىمت بالػملت
اإلادلُت ،وهزا ًمشل غملُت ئغادة جىاصن مهمت وجشحؼ ئلى حؽذًذ

مػدل الخضخم:
سجل مػذٌ الخضخم العىىي في مىسٍخاهُا  %1.8في ؼهش
ُ
خضٍشان مً غام  ،2019معخلشا غىذ اإلاعخىي راجه في الؽهش
العابم مً الػام راجه ،وسجل مػذٌ الخضخم الؽهشي %0.4
ً
في ؼهش خضٍشان مً غام  ،2019ملاسهت بـ  %0.2في الؽهش

اللُىد اإلافشولت غلى وعبت خذمت الذًً ئلى الذخل للشوك

العابم مً الػام راجه.

الػمالث ألاحىبُت .وهزه الىخاةج جمىذ اإلاشوهت اإلاخمشلت في ولؼ

مػدل البعالت:
اسجفؼ مػذٌ البىالت في مىسٍخاهُا ئلى  %11.8في غام ،2017
ً
ملاسهت بـ  %11.66في غام .2016

اكخصاد ألاسبىع

العجش الخجاري:
ً
ً
سجلذ مىسٍخاهُا عجضا ججاسٍا كذسه  1.04ملُاس دوالس أمشٍيي في
ً
الشبؼ ألاوٌ مً غام  ،2019ملاسهت بـعجض كذسه  1.21ملُاس دوالس

خذ ليعبت خذمت الذًً ئلى الذخل ،والتي جظهش أنها جإدي ئلى
اهخفاك هبحر في مخىظي الخخلف غً العذاد.

مىريخاهيا؛ الاكخصاد الغني باإلاىارد وجددًاث ؤلاصالح
والاسخدامت:
جلؼ مىسٍخاهُا في غشب أفشٍلُا غلى اإلادُي ألاولس ي ،بحن

أمشٍيي في الشبؼ الشابؼ مً غام  ،2018خُث اسجفػذ الفادساث

العىغاٌ واإلاغشب ،وجبلغ معاختها أهثر مً ملُىن هم ،²وغذد

بمػذٌ  %5.45لخبلغ هدى  5.8ملُاس دوالس أمشٍيي في الشبؼ ألاوٌ

ظيانها  3.84ملُىن وعمت وفم جلذًشاث غام ٌ ،2018ػخمذ

مً غام  ،2019هما اسجفػذ الىاسداث بمػذٌ  %1.7لخبلغ هدى
ً
 6.82ملُاس دوالس أمشٍيي في الشبؼ ألاوٌ مً غام  ،2019ملاسهت

واإلاىاحم) ،ومفاةذ ألاظمان واإلااؼُت والضساغت والخذماث،

بالشبؼ الشابؼ مً غام .2018

وَػخمذ هفف العيان غلى الضساغت وجشبُت اإلااؼُت غلى الشغم
ُ
مً أن الػذًذ مً البذو واإلاضاسغحن كذ أحبروا غلى الهجشة ئلى

الاخخياظي ألاجىبي:
1
بلغذ اخخُاوُاث الىلذ ألاحىبي في مىسٍخاهُا  1.05ملُاس دوالس

اإلاذن بعبب مىحاث الجفاف اإلاخىشس.

أمشٍيي في ؼهش آب مً غام  ،2019واهخفمذ اخخُاوُاث
ً
الزهب في الشبؼ الشابؼ مً غام  2018ئلى  0.31وً ملاسهت بـ

الاكخفاد اإلاىسٍخاوي غلى الفىاغاث الاظخخشاحُت (الىفي

الىاجج اإلادلي ؤلاجمالي:
بلغ ئحمالي الىاجج اإلادلي في مىسٍخاهُا  5.37ملُاس دوالس أمشٍيي
ً
في غام  ،2018ملاسهت بـ  4.98ملُاس دوالس أمشٍيي في غام ،2017
وجمشل كُمت الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي إلاىسٍخاهُا هدى  %0.01مً
الاكخفاد الػالمي ،وٍأحي كىاع الخذماث في اإلاشجبت ألاولى
بيعبت  %42.9مً الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي ًلُه كىاع الفىاغت
بيعبت  ،%29.3زم الاهخاج الضساعي بيعبت  %27.8مً الىاجج

 0.36وً في الشبؼ الشالث مً غام .2018
الدًً الخارجي والحكىمي:
اسجفؼ الذًً الخاسجي في مىسٍخاهُا ئلى هدى  4.06ملُاس دوالس
ً
أمشٍيي في غام  ،2017ملاسهت بـ  3.9ملُاس دوالس أمشٍيي في غام
ً
ً
 ،2016هما سجلذ دًىها خيىمُت حػادٌ  %77.3مً ئحمالي
الىاجج اإلادلي للبالد في غام .2017

اإلادلي ؤلاحمالي.
همى الىاجج اإلادلي:
ً
سجل اكخفاد مىسٍخاهُا همىا بمػذٌ  %3.6خالٌ غام ،2018
ً
ملاسهت بـمػذٌ  %3.1في غام .2017
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بيئت ألاغمال:
ً
سجلذ مىسٍخاهُا اإلاشجبت  148مً بحن  190اكخفادا في ظهىلت
مماسظت ألاغماٌ وفم جفيُفاث البىً الذولي لػام  ،2018هما
حاءث في اإلاشجبت  131مً بحن  140دولت مفىفت في جلشٍش
الخىافعُت الزي وؽشه اإلاىخذي الاكخفادي الػالمي في غام
.2018

أهم اإلاؤشزاث الاكخصادًت الػاإلايت:
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مػدل البعالت

سػز الفائدة

اإلايزان الخجاري

ربعي

سىىي

شهزي

سىىي

latest

latest

latest

الخضخم

الىاجج اإلادلي ؤلاجمالي
البلد
الىالًاث اإلاخدذة
ألامشٍىُت

%2 Q2

%2.3 Q2

%0.3 Jul

%1.8 Jul

%3.7 July

%2.25 July

-55.2

ملُاس دوالس أمشٍيي

Jun

مىىلت الُىسو

%0.2 Q2

%1.1 Q2

%-0.5 Jul

%1 Aug

%7.5 July

%0 July

20.6

ملُاس ًىسو

Jun

بشٍىاهُا

% -0.2 Q2

%1.2 Q2

%0 Jul

%2.1 Jul

%3.9 Jun

%0.75 Aug

1.8

ملُاس حىُه اظترلُني

Jul

سوظُا

%-0.4 Q1

%0.9 Q2

%0.2 Jul

%4.6 Jul

%4.5 Jul

%7.25 July

12.51

ملُاس دوالس أمشٍيي

Jul

الفحن

%1.6 Q2

%6.2 Q2

%0.4 Jul

%2.8 Jul

%3.61 Q2

%4.35 July

45.05

ملُاس دوالس أمشٍيي

Jul

الُابان

%0.4 Q2

%1.2 Q2

%0.1 Jul

%0.5 Jul

%2.2 Jul

%-0.1 July

-249.6

ملُاس ًً ًاباوي

Jul

جشهُا

%1.2 Q1

%-1.5 Q1

%0.86 Aug

%15.01 Aug

%12.8 May

%19.75 July

-3.19

ملُاس دوالس أمشٍيي

Jul

الهىذ

%1.4 Q1

%5 Q1

%0.91 Jul

%3.15 Jul

%6 2018

%5.40 Aug

-13.43

ملُاس دوالس أمشٍيي

Jul

اظترالُا

%0.4 Q1

%1.8 Q1

%0.6 Q2

%1.6 Q2

%5.2 Jul

%1 Aug

8.036

ملُاس دوالس أمشٍيي

Jun

مفش

%5 Q2

%5.7 Q2

%1.80 Jul

%7.8 Jul

%7.5 Q2

%14.25 Aug

-3.3

ملُاس دوالس أمشٍيي

May

ألاسدن

%1.8 Q4

%2 Q1

%-0.1 Jul

%0.2 Jul

%19.2 Q1

%4.5 Jul

-0.525

ملُاس دوالس أمشٍيي

Jun

%1 2018

%-0.33 Jul

%1.45 Jul

%6.2 2018

%10 July

-1.1

ملُاس دوالس أمشٍيي

Jun

لبىان
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