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فهرس المحتويات

االقتصاد السوري  أواًل- 
1. أخبار القطاع المالي

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. أخبار القطاع املالي

• حــددت رئاســة مجلــس الــوزراء ســعر صــرف املوازنــة العامــة للدولــة 
األمريكــي  الــدوالر  مقابــل  ســورية  ليــرة   1,250 يعــادل  بمــا   2021 لعــام 

1377.19 ليــرة ســورية مقابــل اليــورو. الواحــد، وبمــا يعــادل 

الرســمية  االنطالقــة  عــن  املركــزي  ســورية  مصــرف  حاكــم  أعلــن   •
العامــة  الهيئــة  اجتمــاع  خــالل   القــروض  مخاطــر  ضمــان  ملؤسســة 

إحداثهــا،  قانــون  صــدور  علــى  ســنوات  خمــس  مــرور  بعــد  للمؤسســة 

وأكــد علىــى أهميــة تســهيل حصــول الشــركات الصغيــرة واملتوســطة علــى 

التمويــل الــالزم، وحــل املشــاكل التــي تواجههــا واملتعلقــة بالضمانــات، 

والحــرص علــى أن يكــون هنــاك وصــول آمــن للقــروض إلــى العمــالء ضمــن 

منهــا.  اســتفادتهم بشــكل حقيقــي  مــدى  عمليــة مدروســة، ومتابعــة 

بــأن  القــروض،  مخاطــر  ضمــان  مؤسســة  عــام  مديــر  صــّرح  بــدوره 

الشــركات اإلنتاجيــة، الصغيــرة واملتوســطة، ســيكون لهــا األولويــة بمنــح 

 بأن فترة التريث بمنح القروض ال يشكل 
ً
التسهيالت االئتمانية، منوها

املركــزي  ســورية  مصــرف  ســيقوم  حيــث  مؤقتــة،  فتــرة  لكونــه  عقبــة 

خاللهــا بدراســة محفظــة القــروض لــدى املصــارف، ومعرفــة إن شــابها 

أخطــاء معينــة، أم ال، ومــن ثــم إعــادة وضــع أولويــات واضحــة للمنــح، 

الصغيــرة واملتوســطة. اإلنتاجيــة،  للمشــاريع  فيهــا  األولويــة  ســتكون 

 عــّدل بموجبــه الحــد األدنــى 
ً
• أصــدر مجلــس النقــد والتســليف قــرارا

والتــي  األجنبــي  بالقطــع  اإليداعــات  علــى  الفائــدة  ألســعار  أجــل  ألدنــى 

تدفعهــا املصــارف املســموح لهــا قبــول الودائــع بالقطــع األجنبــي، ليصبــح 

ســعر الفائــدة علــى الودائــع النقديــة )بنكنــوت( بالــدوالر األمريكــي %3.5 

 علــى الودائــع النقديــة )بنكنــوت( باليــورو، وبيــن 
ً
، و1% ســنويا

ً
ســنويا

وبيــن صفــر  األمريكــي،  بالــدوالر  الودائــع حــواالت  علــى   
ً
0 و1% ســنويا

و0.5% علــى الودائــع حــواالت باليــورو.

• صــّرح رئيــس الجهــاز املركــزي للرقابــة املاليــة، بــأن املبالــغ املكتشــفة 
الجهــات  مــن  للدولــة  العامــة  الخزينــة  ملصلحــة  اســتردادها  واملطلــوب 

قــد   ،2019 العــام  القطاعيــن االقتصــادي واإلداري خــالل  فــي  العامــة 

تجاوزت 13 مليار ليرة ســورية، إضافة إلى نحو 425 ألف يورو، و455 

ألــف دوالر أمريكــي.

ليــرة  مليــار   150 قيمتهــا  ثانيــة  بســلفة  الزراعــي  املصــرف  ّصــص 
ُ

خ  •
لتمويل شــراء محصول القمح من الفالحين للموســم الحالي، ويســتجر 

املصرف االعتماد املخصص لتســديد قيم األقماح املســلمة على شــكل 

ســلف توضــع فــي حســابه املفتــوح لــدى مصــرف ســورية املركــزي، علــى 

 مــن 
ً
أن تغطــى هــذه الســلف بســندات ال يتجــاوز اســتحقاقها 120 يومــا

تاريــخ تجهيزهــا لــدى مصــرف ســورية املركــزي، وهــذه هــي الســلفة الثانيــة 

التــي يتــم تخصيــص املصــرف الزراعــي بهــا لتمويــل شــراء محصــول القمــح 

الحالــي، ليصبــح إجمالــي قيــم الســلف 300 مليــار ليــرة ســورية، فــي حيــن 

تــم رصــد مبلــغ 450 مليــار ليــرة مــن رئاســة مجلــس الــوزراء الســتالم كامــل 

املحصــول املقــدر بنحــو 2.9 مليــون طــن بمســاحة مزروعــة تصــل إلــى 

مليــون و355 ألــف هكتــار.

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

دمشــق لــألوراق املاليــة عــن األســبوع 06/28-2020/07/02، تســجيل 

387.10 نقطــة وبمــا نســبته   بمقــدار 
ً
مؤشــر الســوق )DWX( ارتفاعــا

نقطــة   7,827.51 إلــى مســتوى  ليصــل  أســبوعي،  أســاس  علــى   %5.20

املســجل نهايــة هــذا األســبوع مقابــل مســتوى 7,440.41 نقطــة املســجل 

فــي نهايــة األســبوع الســابق. 

أما بالنسبة ملؤشر األسهم القيادية )DLX(، فقد ارتفع بمقدار 67.94 

نقطــة وبمــا نســبته 5.44% لتصــل قيمتــه إلــى مســتوى 1,316.81 نقطــة 

املســجلة نهاية هذا األســبوع مقابل مســتوى 1,248.87 نقطة املســجلة 

نهاية األســبوع الســابق. 

األســبوع  هــذا  خــالل  املســجلة  األســبوعية  التــداوالت  قيمــة  وارتفعــت 

باملقارنــة مــع مســتواها فــي األســبوع الســابق، بمــا نســبته 16.9% لتصــل 

إلــى حوالــي 883.3 مليــون ليــرة ســورية مقابــل 755.6 مليــون ليــرة ســورية 

 %14.6 بمعــدل  التــداول  حجــم  ارتفــع  كمــا  الســابق،  األســبوع  خــالل 

ليصــل إلــى 927,306 ســهم خــالل هــذا األســبوع مقابــل 809,138 ســهم 

 علــى 1,146 صفقــة، وذلــك بعــد اســتبعاد 
ً
فــي األســبوع الســابق، موزعــة

الصفقــات الضخمــة والبالــغ عددهــا صفقتيــن فقــط. 
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يبين الجدول التالي أعلى ثالثة أسهم من حيث النشاط بحجم التداول، واالرتفاع واالنخفاض في األسعار خالل تعامالت هذا  األسبوع.

ً
األكثر نشاطا

ً
األكثر ارتفاعا

ً
األكثر انخفاضا

السهم
من حجم 

التداول
السهم

نسبة 
االرتفاع%

السهم
نسبة 

االنخفاض%

-2.59بنك سورية واملهجر15.64بنك قطر الوطني سورية 0.00املجموع

-1.83سولدارتي للتأمين15.40العقيلة للتأمين التكافلي 31.95بنك سورية الدولي اإلسالمي

-1.73بنك عودة سورية 14.82بنك الشرق15.89بنك قطر الوطني سورية 

الشكل)3( تداوالت سوق دمشق لألوراق املالية 

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

مجلــس  رئاســة  علــى  الخارجيــة  والتجــارة  االقتصــاد  وزارة  اقترحــت   •
الــوزراء، دراســة إمكانيــة زيــادة الرواتــب واألجــور، بحيــث يكــون األســاس 

املركــزي،  املصــرف  مــن  االســتدانة  مــن   
ً
بــدال املــوارد  زيــادة  تغطيتهــا  فــي 

وتخفيــض الضرائــب علــى الرواتــب لتعزيــز القــدرة الشــرائية للمواطنيــن، 

وتحويــل جــزء مــن النفقــات فــي املوازنــة العامــة للدولــة، ملصلحــة أصحــاب 

الرواتــب واألجــور، مــع تقديــم مخصصــات عينيــة بشــكل شــهري لألســر 

.
ً
األكثــر احتياجــا

وأكــدت الــوزارة فــي مقترحاتهــا املقدمــة علــى أهميــة إعــادة توزيــع الدخــل 

للدولــة، وخاصــة  العامــة  املوازنــة  فــي  الثابتــة  ملصلحــة أصحــاب األجــور 

 
ً
 ضريبيــا

ً
فــي قدرتهــم الشــرائية، مــا يتطلــب تحصيــال مــع التراجــع الكبيــر 

 
ً
 علــى مســتوى املطــارح الضريبيــة، وخاصــة املطــارح األكثــر دخــال

ً
حقيقيــا

 إصــالح املاليــة العامــة مــن خــالل زيــادة اإليــرادات 
ً
. واقترحــت أيضــا

ً
وربحــا

وتخفيــض النفقــات، والحــّد مــا أمكــن مــن التوســع بحجــم الديــن العــام، 

املبيعــات،  إلــى نظــام الضريبــة علــى  وإعــداد أرضيــة تشــريعية لالنتقــال 

والضريبــة علــى الدخــل، والعمــل علــى اســتصدار قانــون البيــوع العقارية، 

والعمــل بنظــام الفوتــرة، لتعزيــز مــوارد الخزينــة العامــة، مــن خــالل الحــّد 

مــن عمليــات التهــرب الضريبــي والحفــاظ علــى حقــوق املســتهلك والبائــع.

فــي  األولويــة  إعطــاء  الــوزارات  جميــع  مــن  الــوزراء  مجلــس  طلــب   •
بتأميــن احتياجــات املواطنيــن األساســية  العمــل للمشــروعات املرتبطــة 

واالســتمرار  اإلنتاجيــة  العمليــة  متطلبــات  تأميــن  وكذلــك  واملعيشــية 

بخطــة إصــالح مؤسســات القطــاع العــام االقتصــادي، واطلــع املجلــس 

فــي جلســته األســبوعية علــى إجــراءات وزارتــي التجــارة الداخليــة وحمايــة 

املســتهلك واالقتصــاد والتجــارة الخارجيــة لالســتمرار بتوفيــر مادتــي الــرز 

فــي غضــون  والســكر وتأميــن الزيــت والشــاي علــى البطاقــة االلكترونيــة 

للتجــارة. الســورية  منافــذ  عبــر  أســبوعين 

• تركــز لقــاء رئيــس مجلــس الــوزراء مــع اتحــاد ورؤســاء غــرف الصناعــة 
الســورية علــى تأميــن الســلع واملنتجــات بأســعار مناســبة، عبــر إيصالهــا 

الكلفــة  بيــن ســعر  الفــارق  وتقليــص  مباشــرة،  املســتهلك  إلــى  املنتــج  مــن 

املصاعــب  مواجهــة  علــى  املواطــن  ملســاعدة  األســواق  فــي  املبيــع  وســعر 

املعيشــية. 

وتقــّرر فــي االجتمــاع تعزيــز التعــاون بيــن الصناعييــن والســورية للتجــارة 

غــرف  اتحــاد  دور  وتوســيع  مباشــر،  بشــكل  باملنتجــات  وتزويدهــا 

الصناعــة فــي األســواق الشــعبية، ودعــم املبــادرات التــي تســهم فــي الحــد 

للغــرف.  االجتماعــي  الــدور  فاعليــة  وزيــادة  الصــرف  ســعر  تقلبــات  مــن 

 علــى التنســيق بيــن مصــرف ســورية املركــزي واتحــاد 
ً
وتــم االتفــاق أيضــا

األولويــات  املطلــوب الســتيراد  التمويــل  تأميــن  الصناعــة لضمــان  غــرف 

الصغيــرة  الصناعــات  دعــم  إلــى  إضافــة  الوطنــي،  لالقتصــاد  الضروريــة 

اإلقــالع،  إعــادة  علــى  منهــا  املتضــرر  ومســاعدة  والحرفيــة  واملتوســطة 

صناعيــة  منشــآت  بإشــادة  الراغبيــن  للصناعييــن  التســهيالت  وتقديــم 

ضمــن خطــة إحــالل بدائــل املســتوردات، وتقــرر تشــكيل لجنــة مــن وزارة 

ومناقشــة  املتخــذة  القــرارات  تنفيــذ  لتتبــع  الغــرف  واتحــاد  الصناعــة 

دوري. بشــكل  املشــتركة  القضايــا 

أســعار  رفــع  عــن  املســتهلك  الداخليــة وحمايــة  التجــارة  أعلنــت وزارة   •
مادتــي الســكر والــرز، حيــث وجهــت الــوزارة  املؤسســة الســورية للتجــارة 

للبــدء بتوزيــع مادتــي الســكر واألرز للمواطنيــن عبــر البطاقــة اإللكترونيــة 

 مــن 
ً
فــي جميــع صاالتهــا، بســعر مــادة 500 ليــرة ســورية ملــادة الســكر بــدال

350 ليــرة ســورية للكيلــو غــرام الواحــد، وبســعر 600 ليــرة ســورية للكيلــو 

غــرام الواحــد مــن مــادة الــرز.
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العدد /25/  تموز / يوليو 2020

تطور بعض أسعار السلع األساسية  .4  

التغير خالل األسبوع02 تموز/يوليو, 272020 حزيران/يونيو, 2020السلعة

-2.94%1,700,0001,650,000الحديد طن /ليرة سورية

0.00%105,000105,000االسمنت طن /ليرة سورية

9.90%101,000111,000الذهب غرام- عيار 21 /ليرة سورية

42.86%350500السكر كغ / ليرة سورية*

0.00%2,1002,100رز إسباني قصير كغ / ليرة سورية*

0.00%1,9001,900رز 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 /25/  تموز / يوليو 2020

1-  أخبار  اقتصادية

• اإلمارات العربية املتحدة
بلغــت قيمــة الســيولة الفائضــة التــي ســحبها مصــرف اإلمــارات املركــزي 

مــن الســوق نحــو 34.15 مليــار درهــم خــالل األشــهر الخمســة األولــى مــن 

العــام 2020 ممــا رفــع مــن رصيــده مــن شــهادات اإليــداع إلــى 194.33 

قيمــة  ازدادت  حيــث   ،2020 /مايــو  أيــار  شــهر  نهايــة  فــي  درهــم  مليــار 

مقارنــة   %55.2 بنســبة  املذكــورة  الفتــرة  خــالل  الفائضــة  الســيولة 

بإجمالــي قيمــة الســيولة الفائضــة التــي قــام بســحبها طيلــة العــام 2019 

الهادفــة لضبــط  إطــار سياســته  فــي  مليــار درهــم، وذلــك   22 والبالغــة 

حجــم الســيولة فــي الســوق وتوجيههــا علــى النحــو الــذي يخــدم االقتصــاد 

اإلماراتــي. 

• السعودية
كشــفت وزارة املاليــة الســعودية إن اململكــة جمعــت حوالــي 8.5 مليــار 

فــي  الســعودي  بالريــال  اململكــة  حكومــة  صكــوك  برنامــج  تحــت  ريــال 

حزيــران /يونيــو 2020. حيــث بّينــت الــوزارة أن اإلصــدارات قســمت إلــى 

النهائــي  ريــال ليصبــح الحجــم  2.494 مليــار  تبلــغ  ثــالث شــرائح؛ األولــى 

 .2027 فــي  ســتحق 
ُ
ت ريــال ســعودي لصكــوك  مليــار   5.017 للشــريحة 

أمــا الشــريحة الثانيــة فقــد بلغــت 3.670 مليــارات ريــال ليصبــح الحجــم 

ســتحق فــي عــام 2030. 
ُ
النهائــي للشــريحة 13.966 مليــار ريــال لصكــوك ت

الحجــم  ليصبــح  ريــال  مليــار   2.331 الثالثــة  الشــريحة  بلغــت  حيــن  فــي 

فــي  ســتحق 
ُ
ت 10.569 مليــار ريــال ســعودي لصكــوك  النهائــي للشــريحة 

 .2035

الســعودية  األجنبــي  النقــد  احتياطيــات  ارتفعــت  آخــر  صعيــد  وعلــى 

صــادرة  بيانــات  أظهــرت  حيــث   2020 /مايــو  أيــار  فــي  طفيــف  بشــكل 

عــن مؤسســة النقــد العربــي الســعودي ارتفــاع صافــي أصولهــا األجنبيــة 

إلــى  أيــار /مايــو  فــي    2020 /أبريــل   نيســان  فــي  444.1 مليــار دوالر  مــن 

االقتصــاد  ســجل  آخــرى  ناحيــة  ومــن  أمريكــي.  دوالر  مليــار   444.82

 بلــغ معدلــه 1% فــي الربــع األول مــن العــام 2020، 
ً
الســعودي انكماشــا

حيــث وضحــت الهيئــة العامــة لإلحصــاء أن هــذا االنكمــاش يرجــع إلــى 

انخفــاض النمــو فــي القطــاع النفطــي بمقــدار 4.6% بالرغــم مــن تحقيــق 

  .%1.6 قــدره  ارتفاعــا  النفطــي  غيــر  القطــاع 

• الجزائر
أيــار /مايــو  فــي   %1.9 إلــى  فــي الجزائــر  ارتفــع معــدل التضخــم الســنوي 

الثالثــة  األشــهر  فــي  املســجل  التضخــم  معــدل   %1.8 مقابــل   2020

الســابقة وذلــك بســبب زيــادات فــي أســعار بعــض املــواد الغذائيــة. وعلــى 

/مايــو  أيــار  فــي   %1.0 املســتهلكين  أســعار  مؤشــر  زاد  شــهري،  أســاس 

2020، وفقــا للديــوان الوطنــي لالحصائيــات. هــذا وقــد ارتفعــت أســعار 

 %0.1 واألحذيــة  الخضــروات  أســعار  تراجعــت  بينمــا   %6.2 البيــض 

الترتيــب. علــى  و%0.8 

• مصر
أفــادت بيانــات صــادرة عــن البنــك املركــزي املصــري بــأن نمــو املعــروض 

النقــدي  )M2( تســارع إلــى 17.24% علــى أســاس ســنوي فــي أيــار /مايــو 

املعــروض  بلــغ  2020، حيــث  /أبريــل  نيســان  فــي   %15.62 مــن    2020

النقــدي خــالل الشــهر أيــار /مايــو 2020 مــا يقــارب 4.45 تريليــون جنيــه 

مصــري.

• قطر
أظهرت النشرة الشهرية ملصرف قطر املركزي لشهر أيار /مايو 2020 

حيــث  ريــال،  مليــار   864.4 نحــو  ليبلــغ  البنــوك  ودائــع  إجمالــي  ارتفــاع 

ارتفعــت ودائــع القطــاع الخــاص فــي الشــهر املذكــور بنحــو مليــار ريــال 

إلــى 391.8 مليــار مقارنــة بنحــو 390.8 مليــار فــي شــهر نيســان /أبريــل، 

و360.8 مليــار ريــال قبــل ســنة، وانخفضــت ودائــع القطــاع العــام بنحــو 

21.5 مليــار لتصــل إلــى 265.2 مليــار ريــال مقارنــة بـــ 286.7 مليــار ريــال 

فــي نيســان /أبريــل 2020،  و257.1 مليــار ريــال قبــل ســنة فــي أيــار /مايــو 

2019. وارتفعــت ودائــع غيــر املقيميــن بنحــو 5.6 مليــار إلــى 207.4 مليــار 

ريــال، وكانــت 188.4 مليــار ريــال قبــل ســنة. 

التســهيالت  حجــم  تراجــع  فقــد  االئتمانيــة،  للتســهيالت  بالنســبة  أمــا 

إلــى  لتصــل   2020 /مايــو  أيــار  فــي  البنــوك  مــن  املمنوحــة  االئتمانيــة 

1059.8 مليــار ريــال مــن 1068 مليــار ريــال فــي نيســان /أبريــل املا�ىــي، 

ولكنهــا كانــت أعلــى مــن مســتواها قبــل ســنة والبالــغ 955.7 مليــار ريــال. 

إلــى    2020 أيــار /مايــو  فــي  وانخفــض االئتمــان املمنــوح للقطــاع العــام 

أبريــل  شــهر  فــي  ريــال  مليــار   321.3 مســتوى  مــن  ريــال  مليــار   310.3

املا�ىــي، ولكنــه كان ال يــزال أعلــى بنســبة 7% عــن مســتواه قبــل ســنة فــي 

290 مليــار ريــال.  2019  البالــغ  مايــو 
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بنحــو  أبريــل  شــهر  عــن  الخــاص  للقطــاع  املمنــوح  االئتمــان  وارتفــع 

2.6 مليــار ليصــل إلــى 678.3 مليــار ريــال فــي أيــار /مايــو 2020 مقارنــة 

بـــ 675.7 مليــار فــي نيســان /أبريــل املا�ىــي، و584.8 مليــار قبــل ســنة. 

هــذا وارتفــع عــرض النقــد الواســع M2 بمعــدل ســنوي 5.1% ليصــل 

583.4 مليــار ريــال. إلــى 

• املغرب
أوضــح مكتــب الصــرف األجنبــي إن العجــز التجــاري للمغــرب انكمــش 

بنســبة 12%  ليصــل إلــى 73.7 مليــار درهــم فــي األشــهر الخمســة األولــى 

مــن 2020 مقارنــة مــع الفتــرة نفســها مــن العــام املا�ىــي. 

انخفضــت  الــواردات  أن  شــهري  تقريــر  فــي  الصــرف  مكتــب  وأضــاف 

هبطــت  بينمــا  درهــم  مليـــــــــــار   174.5 إلــى  لتصــــــــل   %16.9 بنســبة 

الصــادرات 20.1% إلــى 100.8 مليــار درهــم بســبب تداعيــات جائحــة 

تشـــــــمل  التــي  الطاقـــــــــة،  واردات  تراجعــــــــــت  كمــــــــا  كورونــــــــــــــا.  فـــــــــيروس 

انخفـــــــاض  بفضــــــــل  درهـــــــــم  مليـــــــار   22.9 إلــى   %9.2 والنفـــــــط،  الغــــــــاز 

األســـــــــــــــعار. 

العــام  هــذا  املغــرب  فــي  الحبــوب  هبــوط محصــول  إلــى  الجفــاف  وأدى 

بنســبة 42% ممــا أدي إلــى قفــزة فــي واردات القمــح الليــن لتصــل إلــى 7.8 

مليــار درهــم أمــا واردات مــادة الشــعير فوصلــت إلــى 1.5 مليــار درهــم. 

ومــا زال قطــاع الســيارات يتصــدر الصــادرات الصناعيــة للمغــرب علــى 

21.3 مليــار  فــي املبيعــات لتصــل إلــى   %39.4 الرغــم مــن هبــوط قــدره 

درهــم، بينمــا تراجعــت صــادرات الفوســفات ومشــتقاته، بمــا فــي ذلــك 

مليــار   20.5 إلــى   %1.6 نســبته  بمــا  )األســمدة(،  الزراعيــة  املخصبــات 

بنســبة  املذكــورة  الفتــرة  خــالل  الســياحة  إيــرادات  وهبطــت  درهــم. 

التحويــالت  تراجعــت  حيــن  فــي  درهــم  مليــار   21.6 إلــى  لتصــل   %24.2

إلــى  لتصــل   %12.4 بنســبة  الخــارج  فــي  املقيميــن  املغاربــة  مــن  املاليــة 

22.6 مليــار درهــم واالســتثمارات األجنبيــة املباشــرة بمــا نســبته %15.9 

لتصــل إلــى 7.2 مليــار درهــم.

2. أسواق األسهم العربية

املؤشر
األسبوع 06/28- 2020/07/03

التغير خالل األسبوع
نهاية األسبوعبداية األسبوع

)DFMGI( 1.13%2,085.042,061.49مؤشر سوق دبي-

)EGX30( 0.77%10,848.6510,764.59مؤشر بورصة مصر-

)BKP( 1.01%5,656.435,599.43مؤشر السوق األول الكويت-

)ADI( 0.17%4,304.554,311.72مؤشر أبوظبي

)PLE( 1.20%464.29469.86مؤشر القدس

)TASI(  0.27%7,292.627,312.24املؤشر العام السعودي

)AMGNRLX(  1.18%1,608.601,589.64املؤشر العام األردني-

)TUNINDEX(  0.77%6,626.826,575.87مؤشر بورصة تونس-

)MASI( 1.35%10,089.4110,225.67مؤشر بورصة املغرب
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1-  أخبار  اقتصادية

• منطقة اليورو
املعنويــات  تحســن  أن  األوروبيــة  املفوضيــة  مــن  بيانــات  أفــادت 

2020 بعــد  فــي حزيــران /يونيــو  فــي منطقــة اليــورو تعــزز  االقتصاديــة 

ارتفــاع طفيــف فــي أيــار /مايــو 2020 فــي ظــل تغيــرات إيجابيــة بجميــع 

األعمــال،  قطــاع  مســتقبل  حيــال   
ً
تفــاؤال أكثــر  ومشــاعر  القطاعــات 

/ فــي حزيــران  نقطــة   75.7 إلــى  عــام  بشــكل  املعنويــات  ارتفعــت  حيــث 

2020. وجــاءت الزيــادة  أيــار /مايــو  فــي  67.5 نقطــة  2020 مــن  يونيــو 

بقطــاع  املعنويــات  فــي  االرتفــاع  مــن  بدعــم  /مايــو  أيــار  فــي  املســجلة 

الصناعــة ولــدى املســتهلكين، وشــملت الزيــادة الجديــدة فــي حزيــران /

تجــارة  قطاعــي  فــي  األكبــر  االنتعــاش  وكان  القطاعــات،  جميــع  يونيــو 

التجزئــة والخدمــات، ومــن أكبــر بواعــث تحســن معنويــات التوقعــات 

بشــأن اإلنتــاج والطلــب فــي املســتقبل أو خطــط املشــتريات، كمــا جــاءت 

نظــرة جميــع القطاعــات إيجابيــة بشــأن خطــط التوظيــف، إذ عــوض 

املؤشــر مــا بيــن 40 و60% مــن الخســائر التــي تكبدهــا فــي آذار ومــارس 

ونيســان وأبريــل علــى الترتيــب، وصعــدت توقعــات أســعار البيــع بشــكل 

املقابــل،  وفــي  والتجزئــة.  والخدمــات  الصناعــة  قطاعــات  فــي  ملحــوظ 

هــوت توقعــات أســعار املســتهلكين إلــى مســتوى لــم تشــهده منــذ األزمــة 

املاليــة. 

حزيــران  فــي  اليــورو  بمنطقــة  التضخــم  معــدل  ارتفــع  آخــر  منحــى  وفــي 

/يونيــو مــن أدنــى مســتوى لــه فــي أربــع ســنوات فــي أيــار /مايــو 2020 ، 

الســلبي النخفــاض  التأثيــر  تراجــع  مــع  التوقعــات الســتقراره،  مخالفــا 

أسعار الطاقة، حيث أشار مكتب اإلحصاءات األوروبي )يوروستات( 

إلــى أن أســعار املســتهلكين فــي التســع عشــرة دولــة املشــتركة فــي اليــورو 

ارتفعــت بمعــدل 0.3% فــي حزيــران /يونيــو 2020 علــى أســاس شــهري، 

وزادت 0.3% علــى أســاس ســنوي بعــد أن بلــغ التضخــم 0.1% فقــط  

خــالل الشــهر الســابق. 

وانخفضــت أســعار الطاقــة 9.4% علــى أســاس ســنوي بعــد انخفاضهــا 

11.9% فــي أيــار /مايــو 2020، فــي حيــن ارتفعــت أســعار املــواد الغذائيــة 

 .2020 /مايــو  أيــار  فــي   %6.7 بنســبة  زيــادة  بعــد   %5.9 املصنعــة  غيــر 

التضخــم  معــدل  بلــغ  التقلــب   شــديدي  البنديــن  هذيــن  وباســتبعاد 

2020 علــى أســاس ســنوي  فــي شــهر حزيــران /يونيــو   %1.1 األسا�ىــي 

ودون تغيــر عــن الزيــادة املســجلة فــي أيــار /مايــو 2020.

• البنك الدولي
 قيمتــه 50 مليــار دوالر أمريكــي 

ً
أعلــن  البنــك الدولي  أنــه ســيقدم قرضــا

ـام إلــى 48 دولــة فــي  إفريقيــا ، تقــع جنــوب  الصحــراء  الكبــرى،  هــذا العـ

األمــوال  هــذه  لغ  وســتب هــذا  مشــروعات.  محفظــة  خــالل  مــن  وذلــك 

ـس املنطقــة  البنــك الدولــي، لنفـ ــذي خصصــه  ال ضعــف حجــم املبلــغ 

هــذه  تقديــم  ســيتم  حيــث  مماثــل.  ط  ـ ـ ط ملخ وفقــا  ســنوات،   10 قبــل 

القــروض، لتنفيــذ مشــاريع فــي  مجــال الطاقــة  والنقــل والزراعــة والتجارة 

والصحــة. والتعليــم 



13

العدد /25/  تموز / يوليو 2020
• اليابان

إنتــاج  تراجــع  والصناعــة  والتجــارة  االقتصــاد  وزارة  بيانــات  أظهــرت 

املصانــع 8.4% فــي شــهر أيــار /مايــو 2020 مقارنــة مــع الشــهر الســابق 

ليســجل املؤشــر 79.1نقطــة، وهــو مســتوى غيــر مســبوق منــذ مــارس 

2009 عندمــا نالــت األزمــة املاليــة مــن الطلــب العالمــي، وأوقــد تدهــور 

األوضــاع االقتصاديــة شــرارة زيــادة فــي معــدل البطالــة وتراجــع فــي عــدد 

الوظائف املتاحة، فضال عن تأجيج املخاوف من إفالسات الشركات. 

إلــى  العوامــل املوســمية  فــي ضــوء  البطالــة املعدلــة  هــذا وزادت نســبة 

2.9% فــي أيــار /مايــو 2020  مــن 2.6% فــي نســان  /أبريــل 2020، وهــو 

أعلــى معــدل منــذ أيــار /مايــو 2017.

• بريطانيا
أعلــن مكتــب اإلحصــاءات الوطنيــة أن الناتــج املحلــي اإلجمالــي انخفــض 

بنســبة 2.2% خــالل الربــع الثانــي 2020 مقارنــة بالربــع األول مــن عــام 

ربمــا  البريطانــي  االقتصــاد  إن  املركــزي  إنجلتــرا  بنــك  وقــال   ،2020

تقلــص  هــذا الشــهر  بنســبة 20% فــي النصــف األول مــن 2020 بعــد أن 

أثــر اإلغــالق علــى معظــم القطاعــات فــي الفتــرة مــن نيســان /أبريــل إلــى 

 .2020 حزيــران /يونيــو 

فــي   
ً
ارتفــــــــــاعا تســــــــــجيل   

ً
ســــــــــــابقا املنشـــــــورة  البيانـــــــات  وأظهــــــرت 

مــــــــــــــدخــــــــــــرات األســر التــي انهــار إنفاقهــا بأكبــر قــدر نقــدي منــذ أن بــدأ 

رصــد اإلنفــاق فــي الخمســينيات. حيــث ارتفعــت نســبة مدخــرات األســر 

نهايــة  فــي   %6.6 مــن   
ً
العــــــــام، صعـــــــــودا مــن  األول  الـــــــربع  فــي   %8.6 إلــى 

 .2019

وتوقــع مكتــب اإلحصــاءات فــي الســابق أن ينكمــش االقتصــاد البريطانــي 

بنســبة غيــر مســبوقة تصــل إلــى 20.4 باملئــة فــي نيســان /أبريــل مقارنــة 

مــع شــهر ىــذار /مــارس، غيــر أن بعــض عالمــات التعافــي ظهــرت فــي اآلونــة 

األخيــرة.

• منظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم املتحدة )فاو(
أوضحــت منظمــة األغذيــة والزراعــة التابعــة لألمــم املتحــدة )فــاو( إن 

أســعار الغــذاء العامليــة ســجلت فــي حزيــران /يونيــو 2020 أول ارتفــاع 

 بعــد انخفاضــات حــادة تســببت 
ً
 طفيفــا

ً
لهــا فــي 2020 بمــا يمثــل تعافيــا

فيهــا جائحــة فيــروس كورونــا. وبلــغ متوســط مؤشــر فــاو ألســعار الغــذاء، 

الــذي يقيــس التغيــرات الشــهرية لســلة مــن الحبــوب والزيــوت النباتيــة 

املا�ىــي  الشــهر  نقطــة   93.2 والســكر،  واللحــوم  األلبــان  ومنتجــات 

بارتفــاع 2.4% عــن أيــار /مايــو 2020.

فتــرة  غّيــرت  إذ  مؤشــراتها  كل  أســاس  عدلــت  إنهــا  املنظمــة  وقالــت 

األســاس إلــى 2014 – 2016، بعــد أن كانــت 2002 – 2004، وفــي ظــل 

النباتيــة  الزيــوت  أســعار  انتعشــت  األســواق،  فــي  الضبابيــة  اســتمرار 

والســكر ومنتجــات األلبــان لتصــل ألعلــى مســتوى فــي عــدة أشــهر بعــد 

انخفاضــات حــادة شــهدتها فــي أيــار /مايــو، لكــن أغلــب أســعار الحبــوب 

نزوليــة. تتعــرض لضغــوط  واللحــوم ظلــت 
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2. أسواق األسهم

التغير خالل أسبوع03 تموز/يوليو،  292020 حزيران /يونيو، 2020املؤشر

S&p500- USA3,053.243,130.01%2.51

Dow Jones- USA25,595.8025,827.36%0.90

NASDAQ- USA9,874.1510,207.63%3.38

FTSE 100- UK6,225.776,157.30%1.10-

CAC 40- France4,945.465,007.14%1.25

DAX- Germany12,232.1212,528.18%2.42

FTMIB- Italy19,447.0219,726.65%1.44

RTSI- Russia1,239.811,235.18%0.37-

Nikkei 225- Japan21,995.0422,306.48%1.42

Shanghai Composite )SSEC(- China2,961.523,152.81%6.46
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1. أسعار النفط الخام

التغير خالل أسبوع03 تموز/يوليو، 292020 حزيران /يونيو، 2020

2.61%41.7142.8سعر خام برنت /$

1.46%39.740.28سعر الخام األمريكي /$

2. أسعار املعادن الثمينة

التغير خالل أسبوع03 تموز/يوليو، 292020 حزيران /يونيو، 2020

0.36%1,781.201,787.60أونصة الذهب /$

1.39%18.06418.315أونصة الفضة /$

3. أسعار العمالت الرئيسية

التغير خالل أسبوع03 تموز/يوليو، 292020 حزيران /يونيو، 2020

EUR USD1.12421.1244%0.02

USD JYP107.57107.51%0.06-

D a m a s c u s  -  S y r i a

Te l :  + 9 6 3  1 1 6  1 1 4  7 7 6

F a x :  + 9 6 3  1 1 6  1 1 4  7 3 1

w w w. d c r s . s y
i n f o @ d c r s . s y
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