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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(

تراجــع  ســعر صــرف الليــرة الســورية مقابــل الــدوالر  األمريكــي خــال 

 من مستوى 
ً
تعامات هذا األسبوع في السوق املوازية، ليقترب مجددا

600 ليرة ســورية، إذ ســجل ســعر صرف الليرة الســورية مســتوى 598 

ليــرة ســورية للشــراء ومســتوى 600 ليــرة ســورية للمبيــع مقابــل الــدوالر 

األمريكــي الواحــد خــال هــذا األســبوع.

وترجــع أســباب هــذا االنخفــاض بصــورة رئيســة إلــى زيــادة الطلــب علــى 

القطــع األجنبــي فــي املناطــق الشــمالية للبــاد نتيجــة للتهديــدات التركيــة 

بالعــدوان علــى هــذه املناطــق، األمــر الــذي دفــع بســعر صــرف الليــرة 

الســورية فــي هــذه املناطــق إلــى تجــاوز الـــ 600 ليــرة ســورية، هــذا مــن 

جانــب، ومــن جانــب آخــر تلقــى الــدوالر األمريكــي املزيــد مــن الدعــم مــع 

اســتمررار تحســن ســعر صرفــه مقابــل العمــات الرئيســة فــي األســواق 

 علــى ســعر صــرف الليــرة(، تلــك 
ً
املاليــة العامليــة )األمــر الــذي أثــر ســلبا

األســباب عــززت مــن عمليــات املضاربــة علــى الليــرة الســورية فــي كافــة 

األســواق املحليــة، ومــن املتوقــع عــودة ســعر الصــرف إلــى مســتوياته مــع 

زوال التهديــدات التركيــة العدوانيــة علــى الشــمال الســوري.

أما في السوق الرسمية فقد استقر سعر صرف الليرة السورية مقابل 

الــدوالر األمريكــي لــدى املصــارف وشــركات الصرافــة، حيــث 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

أمــا بالنســبة لســعر صــرف الليــرة الســورية مقابــل اليــورو فــي الســوق 

املوازيــة خــال تعامــات هــذا األســبوع، فقــد انخفــض ســعر صــرف 

الليــرة الســورية ليرتفــع زوج )اليورو/ليــرة ســورية( إلــى مســتوى 670 

ليــرة ســورية فــي نهايــة هــذا األســبوع مقارنــة مــع مســتوى 665 ليــرة 

سورية املسجل في نهاية األسبوع السابق، وبما نسبته 0.75 %، بينما 

تحســنت الليــرة الســورية أمــام اليــورو فــي الســوق الرســمية بمــا نســبته 

0.92 %، لينخفــض زوج )اليورو/ليــرة ســورية( إلــى مســتوى 485.49 

ليــرة ســورية فــي نهايــة هــذا األســبوع مقابــل مســتوى 490 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   ،2019/07/25-21 األســبوع  عــن  املاليــة  لــألوراق  دمشــق 

 بمقــدار 91.09 
ً
مؤشــر ســوق دمشــق لــألوراق املاليــة )DWX( ارتفاعــا

نقطــة، بمــا نســبته 1.53 % علــى أســاس أســبوعي، ليصــل إلــى مســتوى 

مســتوى  مقابــل  األســبوع  هــذا  نهايــة  املســجل  نقطــة   6,040.11

5,949.02 نقطــة املســجل فــي نهايــة األســبوع الســابق. 

أما بالنسبة ملؤشر األسهم القيادية )DLX(، فقد ارتفع بمقدار 14.73 

نقطة وبما نسبته 1.43 % لتصل قيمته إلى مستوى 1,045.19 نقطة 

املسجلة نهاية هذا األسبوع مقابل مستوى 1,030.46 نقطة املسجلة 

نهاية األســبوع الســابق. 

هــذا وقــد ارتفعــت قيمــة التــداوالت األســبوعية املســجلة خــال هــذا 

األســبوع باملقارنة مع مســتواها في األســبوع الســابق، بما نســبته 10.25 

% لتصــل إلــى 269.3 مليــون ليــرة ســورية مقابــل 244.3 مليــون ليــرة 

ســورية خــال األســبوع الســابق، كمــا ارتفــع حجــم التــداول وبمعــدل 

مقابــل  األســبوع  هــذا  خــال  ســهم   374,589 إلــى  ليصــل   %  2.28

 علــى 359 صفقــة.
ً
366,256 ســهم فــي األســبوع الســابق، موزعــة
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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%

-3.83الشركة األهلية لصناعة الزيوت15.08بنك قطر الوطني سورية 59.49 %بنك سورية الدولي اإلسامي

-0.06بنك الشام 7.12فرنسبنك سورية 14.97 %بنك البركة

......4.98بنك سورية والخليج 10.17 %بنك الشام 

الشكل)3( تداوالت سوق دمشق لألوراق املالية 

* لم يجر أي عملية تداول على أسهم القطاع الزراعي والخدمي.
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تطور بعض أسعار السلع األساسية 	.4  

التغير خال األسبوع25 تموز/يوليو 202019 تموز/يوليو 2019السلعة

0.7 %422,000425,000الحديد طن	/ليرة سورية

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

1.7 %23,10023,500الذهب غرام- عيار 21 /ليرة سورية

0.0 %215215السكر كغ / ليرة سورية*

0.0 %575575رز إسباني كغ / ليرة سورية*
رز كبسة السورية للتجارة  كغ / ليرة 

سورية*
405405% 0.0

*السعر لدى منافذ البيع العائدة إلى الشركة السورية للتجارة.   

3. متفرقات  اقتصادية محلية

• وافقــت اللجنــة االقتصاديــة علــى مشــروع يق�ضــي بإحــداث مؤسســة 
عامة ذات طابع اقتصادي تسمى »املؤسسة السورية للمخابز«  وذلك 

فــي ضــوء القانــون رقــم /8/ لعــام  2019 والقا�ضــي بإحــداث املؤسســة 

الســورية للحبــوب، والــذي تضمــن فــي أحــد بنــوده إلغــاء تبعيــة املؤسســة 

العامــة للمخابــز ملؤسســة الســورية الحبــوب.

مبيــع  ســعر  املســتهلك  وحمايــة  الداخليــة  التجــارة  وزارة  رفعــت   •
أســطوانة غــاز البوتــان الصناعــي للجهــات املوزعــة إلــى ســعر 5600 ليــرة 

ســورية وللمســتهلك بســعر 6000 ليــرة، وذلــك مــن ســعر 4000 ليــرة 

ســورية.

• خلص اجتماع خاص عقد في رئاسة مجلس الوزراء إلى املوافقة على 
 فــي محافظــة 

ً
، موزعــة بيــن 11 مشــروعا

ً
 اســتثماريا

ً
إقامــة  15مشــروعا

طرطــوس و4 مشــاريع فــي محافظــة الاذقيــة، علــى أن يتــم تنفيــذ هــذه 

املشــاريع مــن القطــاع الخــاص وفــق محفــزات تشــجيعية، وذلــك فــي إطار 

إطــاق حزمــة مــن املشــروعات التنمويــة التــي تهــدف إلــى تفعيــل ثقافــة 

االســتثمار لــدى املجالــس املحليــة واملواطنيــن باعتبارهــا تشــكل العمــود 

الفقــري للتنميــة االقتصاديــة.

• بيــن مديــر عــام املصــرف الزراعــي التعاونــي أنــه تــم صــرف 140 مليــار 
ليــرة ســورية لقــاء قيــم شــراء محصــول القمــح لهــذا املوســم مــن أصــل 

 400 مليــار ليــرة مخصصــة لشــراء املحصــول، وأن الكميــة املســتلمة 

 أن يصــل 
ً
مــن مــادة القمــح وصلــت إلــى حوالــي 775 ألــف طــن، متوقعــا

الصــرف لحــدود 225 مليــار لـــــيرة سوريــــــة بمعــدل اســتام يصــل إلــى 

، فــي حيــن وصلــت كميــات الشــعير املســتلمة إلــى 70 
ً
مليــون طــن ســنويا

 إلــى أن 
ً
ألــف طــن بقيمــة ماليــة وصلــت إلــى 45 مليــار ليــرة ســورية، مشــيرا

نســبة القمــح القا�ضــي لهــذا املوســم وصلــت إلــى حــدود 90 % و10 % 

للقمــح الطــري.
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ً
ثانيا

Arab World Economy
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1-  أخبار  اقتصادية

•   الكويت

اســتمر نمــو الودائــع فــي التباطــؤ منــذ هبــوط أســعار النفــط فــي 2014، لكــن 

 في رصيد 
ً
 ملحوظا

ً
األشــهر األولى من العام الحالي )2019( ســجلت تراجعا

ودائــع القطــاع الخــاص التــي هبــط رصيدهــا فــي 5 أشــهر نحــو 670 مليــون 

 بأن نمو 
ً
دينار إلى 36.1 مليار دينار املسجل في نهاية أيار /مايو 2019، علما

 تباطــأ فــي عــام 2018 ليســجل  %2.4 فقــط. 
ً
الودائــع عمومــا

هــذا وقــد أصــدر بنــك الكويــت املركــزي تقريــر االســتقرار املالــي الســابع، 

الــذي أكــد فيــه أن اإلنفــاق الحكومــي الرأســمالي يبقــى مرتفعــا، وأن 

 إلــى أن 
ً
املجــاالت رحبــة أمــام البنــوك لتمويــل مشــاريع التنميــة، مشــيرا

رصيــد املخصصــات املرتفــع يدعــم سياســات شــطب الديــون املعدومــة، 

وأن املخصصــات الوفيــرة ســاعدت فــي تطبيــق املعيــار املحاســبي الدولــي 

رقــم »9«. 

ولفــت التقريــر إلــى متانــة املصــارف مــن حيــث الرســملة إذ إن متوســط 

كفايــة رأس املــال  %18.3 علمــا بــأن املطلــوب  %13 فقــط، وهبطــت 

نســبة القــروض غيــر املنتظمــة إلــى  %1.6 فــي 2018، علمــا بــأن تغطيتهــا 

باملخصصــات ارتفعــت إلــى  %254 وأظهــرت اختبــارات الضغــط الدوريــة 

قــدرة املصــارف علــى تحمــل الصدمــات، لكــن التقريــر أشــار إلــى مخاطــر 

ناجمــة عــن بعــض العمليــات األجنبيــة ملصــارف الكويــت.

•   مصر

أعلنــت الحكومــة املصريــة أنهــا عــززت برامــج الدعــم النقــدي خــال العــام 

املالــي الجــاري، والتــي ســتهدف الفئــات األولــى بالرعايــة واملناطــق األكثــر 

 .
ً
احتياجــا

وأوضــح وزيــر املاليــة املصــري، أنــه تــم اعتمــاد 18.5 مليــار جنيه ملســاعدات 

الضمــان االجتماعــي وبرنامجــي ›تكافــل وكرامــة‹ ومعــاش الطفــل، بزيــادة 

تبلــغ نســبتها 5.7 % عــن العــام املالــي املا�ضــي، يســتفيد منهــا 3.8 مليــون 

أسرة. وأضاف أنه تم تخصيص 351 مليون جنيه لدعم التأمين الصحي 

على الطاب خال العام املالي الجاري، و166 مليون جنيه لدعم التأمين 

الصحي للمرأة املعيلة، و277 مليون جنيه لألطفال دون السن املدر�ضي. 

وأشــار إلــى أنــه تــم اعتمــاد 100 مليــون جنيــه لدعــم التأميــن الصحــي علــى 

الفاح، و7.9 مليار جنيه لعاج املواطنين غير القادرين على نفقة الدولة، 

وســداد اشــتراكات غيــر القادريــن بمنظومــة التأميــن الصحــي الشــامل، 

إضافــة إلــى 8.4 مليــار جنيــه لتطويــر وتجهيــز واســتكمال املستشــفيات؛ بمــا 

ُيســهم فــي تقديــم رعايــة صحيــة جيــدة للمواطنيــن. 

وأوضــح أنــه تمــت زيــادة إجمالــي اســتثمارات أجهــزة املوازنــة العامــة للعــام 

املالــي الجــاري، بخــاف التمويــل الذاتــي لهــذه الجهــات إلــى نحــو 140 مليــار 

جنيــه بنســبة نمــو ســنوي 40 %، وهــي األعلــى خــال الســنوات العشــر 

املاضيــة. 

وفــي ســياق آخــر صــّرح صنــدوق النقــد الدولــي بــأن مجلــس إدارتــه أتــم 

املراجعــة الخامســة واألخيــرة لبرنامــج قــرض مصــر البالــغ 12 مليــار دوالر، 

بمــا يســمح للســلطات فــي القاهــرة بســحب مليــاري دوالر أمريكــي أخــرى، 

إذ يختتــم بهــذا برنامــج تســهيل الصنــدوق املمــدد بعــد ثــاث ســنوات مــن 

إطاقــه فــي نوفمبــر تشــرين الثانــي 2016.

•  املغرب

قالــت املندوبيــة الســامية للتخطيــط إن مؤشــر أســعار املســتهلكين فــي 

املغــرب تباطــأ إلــى 0.2 % فــي حزيــران /يونيــو مقارنــة مــع مســتواه قبــل عــام، 

بعــد أن ارتفــع 0.3 % علــى أســاس ســنوي فــي الشــهر الســابق. 

أمــا علــى أســاس شــهري، فقــد زاد مؤشــر أســعار املســتهلكين 0.2 % فــي 

 عنــد %0.1 
ً
حزيــران /يونيــو. وظــل التضخــم األسا�ضــي الســنوي مســتقرا

علــى أســاس شــهري و1.3 % علــى أســاس ســنوي، وتتوقــع املندوبيــة تباطــؤ 

التضخــم، الــذي يتأثــر فــي األســاس بأســعار األغذيــة، إلــى 0.8 % فــي 2019 

مــن 1.1 باملئــة فــي 2018. 

وعلــى صعيــد آخــر، يتوقــع أن يرتفــع معــدل نمــو االقتصــاد املغربــي إلــى 

مســتوى 3.4 % فــي عــام  2020، وذلــك بعــد أن نــزل إلــى 2.7 % فــي عــام 

2019، نتيجــة وقــع الجفــاف علــى املحاصيــل الزراعيــة، حســب املندوبيــة 

للتخطيــط. الســامية 

• فلسطين 

انخفضــت الصــادرات خــال شــهر أيار/مايــو  2019 بنســبة 1 % مقارنــة 

مع الشهر السابق، كما انخفضت بنسبة 6 % مقارنة مع شهر مايو /أيار  

2018، إذ بلغــت قيمتهــا 89.7 مليــون دوالر أمريكــي.

كما انخفضت الواردات خال شهر مايو /أيار من عام 2019 بنسبة 4 % 

مقارنة مع الشهر السابق، كما انخفضت بنسبة 2 % مقارنة مع شهر أيار 
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2. أسواق األسهم العربية

املؤشر
األسبوع 21- 2019/07/26

التغير خال األسبوع
نهاية األسبوعبداية األسبوع

)DFMGI( 4.07 %2,739.262,850.69مؤشر سوق دبي

)EGX30( 0.49 %13,576.2613,510.06مؤشر بورصة مصر-

)KWSE( 0.64 %6,664.316,706.76مؤشر سوق الكويت

)ADI( 2.91 %5,235.375,387.77مؤشر أبوظبي

)PLE( 0.01 %525.73525.7مؤشر القدس-

)TASI(  1.55 %8,957.808,819.00املؤشر العام السعودي-

)AMGNRLX(  0.07 %1,881.781,880.39املؤشر العام األردني-

)TUNINDEX(  0.41 %7,197.197,167.63مؤشر بورصة تونس-

)MASI( 1.21 %11,425.3111,563.98مؤشر بورصة املغرب

/مايو  2018، إذ بلغت قيمتها 483.3 مليون دوالر أمريكي.

 فــي قيمــة العجــز بنســبة 5 % 
ً
 أمــا امليــزان التجــاري، فقــد ســجل انخفاضــا

خــال شــهر أيــار 2019 مقارنــة مــع الشــهر الســابق، كمــا انخفــض بنســبة 

1% مقارنــة مــع شــهر أيــار /مايــو  2018، إذ بلــغ العجــز 393.6 مليــون دوالر 

أمريكــي.

•   قطر

واصلــت قيمــة القــروض االســتهاكية املمنوحــة مــن البنــوك التجاريــة 

العاملــة فــي قطــر ارتفاعهــا خــال حزيــران /يونيــو 2019، بنمــو ســنوي 

1.31 %، حســب امليزانيــة الشــهرية للبنــوك الصــادرة عــن مصــرف قطــر 

فــي الشــهر  املركــزي، وســجلت قيمــة القــروض االســتهاكية املمنوحــة 

نفســه 130.584 مليــار ريــال، مقابــل 128.896 مليــار ريــال فــي حزيــران /

يونيــو .2018  وعلــى أســاس شــهري، زادت قيمــة القــروض االســتهاكية 

 بأنها كانت تبلغ 130.207 مليار 
ً
في حزيران /يونيو  بنسبة 0.29 %، علما

ريــال فــي أيــار /مايــو الســابق لــه، وأشــار ت البيانــات إلــى أن قيمــة القــروض 

وزعت بين 115.345 مليار ريال للقطريين، و15.239 مليار ريال قروض 

اســتهاكية ممنوحــة لغيــر القطرييــن. 

القــروض االســتهاكية  نمــو  التســهيات، ســاهم  وعلــى صعيــد إجمالــي 

فــي ارتفــاع مجمــل التســهيات االئتمانيــة املمنوحــة خــال الشــهر املا�ضــي 

بنســبة 4.51 % ليصــل إلــى 971.703 مليــار ريــال، مقابــل 929.782 مليــار 

ريــال فــي حزيــران /يونيــو 2018، وكشــفت البيانــات ارتفــاع أصــول البنــوك 

التجاريــة العاملــة فــي دولــة قطــر خــال شــهر يونيــو الســابق بنســبة 4.54 

باملائــة إلــى 1455.44 مليــار ريــال، مقارنــة بـــ1392.20 مليــار ريــال بنفــس 

الشــهر مــن العــام املا�ضــي.
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- االقتصاد العاملي 
ً
ثالثا

World Economy
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1-  أخبار  اقتصادية

• اليابان

ارتفــع االســتثمار األجنبــى املباشــر فــي اليابــان بنحــو 7.5 مليــار جنيــه بنهايــة 

العام املا�ضي مقارنة بعام 2013، إذ أشار التقرير االقتصادي الصادر 

 
ً
عن منظمة األونكتاد التابعة لألمم املتحدة أن اليابان حقت استثمارا

 بنهايــة عــام 2018، بلــغ نحــو 9.858 مليــار دوالر مقارنــة 
ً
 مباشــرا

ً
أجنبيــا

بـــ2.304 مليــار دوالر عــام 2013. 

وذكر التقرير أن عام 2016 شهدت اليابان أعلى قيمة في االستثمارات 

األجنبيــة املباشــرة بلغــت نحــو 17.751 مليــار دوالر أمريكــي، تاهــا عــام 

2014 بلغــت االســتثمارات نحــو 12.030 مليــار دوالر. ونجحــت اليابــان 

فــي جــذب نحــو 55.349 مليــار دوالر أمريكــي فــي 6 أعــوام مــن عــام 2013 

حتــى نهايــة عــام 2018.

• صندوق النقد الدولي

العالمــي  االقتصــاد  لنمــو  توقعاتــه  الدولــي  النقــد  صنــدوق  خفــض 

للعاميــن الجــاري واملقبــل خــال تقريــر مســتجدات آفــاق االقتصــاد 

العالمــي، وذلــك بنســبة 0.1 % مقارنــة بتوقعــات الصنــدوق فــي تقريــر 

آفــاق االقتصــاد العالمــي فــي نيســان /أبريــل املا�ضــي. 

وقــال الصنــدوق فــي تقريــر مســتجدات آفــاق االقتصــاد العالمــي، إن مــن 

املتوقع أن يبلغ النمو العالمي 3.2 % في عام 2019، ثم يتحسن ليصل 

إلــى 3.5 % فــي 2020، وأن تخفيــض التنبــؤات بشــأن النمــو فــي الصيــن 

وآسيا الصاعدة بوجه عام مع نتيجة عملية محاكاة تأثير اشتداد حدة 

التوترات التجارية بين الصين والواليات املتحدة، واآلثار املصاحبة لها 

علــى الثقــة. 

العــــــــــالمي  للنمــو  املتوقـــــــــــع  التحســن  يعتمــــــــــــد  الصنــــــــدوق،  وبحســب 

فــي 2020 بشــكل كبيــر علــى عــدة عوامــل منهــا أن يظــل مــزاج األســواق 

املاليــة داعمــا بوجــه عــام، واســتمرار تا�ضــي األعبــاء املؤقتــة، وال ســيما 

في منطقة اليورو، وتحقيق االستقــــــرار في بعض اقتصادات األســـــــواق 

وتركيـــــــا،  األرجنتيــن  مثـــــــــل  الضغــــــــوط  مــن  تعانــي  التــي  الصـــــــاعـــــــــدة 

وتجنــــــــب حــدوث انهيــار أشــد حــدة فــي اقتصـــــادات أخــرى مثــل إيــران 

وفنزويــا.

• تركيا

أعلــن البنــك املركــزى التركــى عــن خفــض ســعر الفائــدة علــى الليــرة بواقــع 

4 % دفعــة واحــدة مــن 24 % إلــى 19.75 % علــى عمليــات إعــادة الشــراء 

)الريبــو( ألجــل أســبوع، وذلــك فــى أول اجتمــاع للجنــة السياســة النقديــة 

بالبنــك بعــد إقالــة املحافــظ الســابق. 

 وفــي ســياق، آخــر كشــفت بيانــات رســمية عــن ارتفــاع ديــون تركيــا 

الخارجيــة قصيــرة األجــل فــي شــهر أيــار /مايــو 2019، إلــى 120.4 مليــار 

دوالر أمريكــي وبمــا نســبته 3.3 % مقارنــة بالفتــرة ذاتهــا فــي العــام املا�ضــي، 

إذ يبلــغ نصيــب القطــاع الخــاص مــن الديــون الخارجيــة قصيــرة األجــل 

78.6 %، مقابــل 18.3 % للقطــاع العــام، و3.1 % للبنــك املركــزي، 

هــذا وقــد ارتفعــت األصــول االحتياطيــة فــي تركيــا بنســبة 2.8 % لتصــل 

إلــى 95.6 مليــار دوالر أمريكــي، وارتفعــت االســتثمارات األخــرى فــي الفتــرة 

ذاتهــا بنســبة 6.7 % لتصــل إلــى 94.7 مليــار دوالر، وبلغــت االســتثمارات 

الفرعيــة األخــرى والعملــة والودائــع البنكيــة 49.4 مليــار دوالر أمريكــي، 

بزيــادة 10.6 % مقارنــة بنهايــة عــام .2018 

• استراليا

نجحــت أســتراليا فــى جــذب اســتثمارات بنحــو 291.8 مليــار دوالر أمريكــي، 

خــال فتــرة 6 ســنوات بدايــة مــن عــام 2013 حتــى نهايــة عــام 2018، 

بحسب ما أفاد به تقرير منظمة األونكتاد التابعة لألمم املتحدة، وقال 

التقرير أن االستثمار األجنبى املباشر بلغ ذروته فى استراليا بنهاية العام 

املا�ضــى حيــث جذبــت القــارة نحــو 60.438 مليــار دوالر مقارنــة بجــذب 

نحــو 42.294 مليــار دوالر فــى عــام . 2017

• بنك االستثمار األوروبي

أطلــق بنــك االســتثمار األوروبــي بالتعــاون مــع خ    ســة بنــوك وطنيــة فــي 

دول أعضاء باالتحاد األوروبي مبادرة بقيمة 10 مليارات يورو، لتسريع 

عمليــة االنتقــال إلــى االقتصــاد املســتدام وإعــادة التدويــر. 

وقــال بنــك االســتثمار األوروبــي، إن »املبــادرة املشــتركة هــي لدعــم تطويــر 

وتنفيــذ مشــروعات وبرامــج اقتصــاد إعــادة التدويــر فــي دول االتحــاد، 

وتســتهدف مــا ال يقــل عــن عشــرة مليــارات يــورو مــن االســتثمارات خــال 

الســنوات الخمــس 2019 – 2024، بهــدف منــع النفايــات والقضــاء 
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عليهــا، وزيــادة كفــاءة املــوارد وتعزيــز االبتــكار«، بحســب مــا جــاء فــي بيــان 

صــادر عــن البنــك األوروبــي لاســتثمار، والــذي أشــار إلــى أن البنــوك 

وبولنــدا  وفرنســا  أملانيــا  التاليــة  األوروبيــة  للــدول  عائــدة  الخمســة 

وإســبانيا وإيطاليــا.

• الواليات املتحدة األمريكية

تراجعــت مبيعــات املنــازل األمريكيــة أكثــر مــن املتوقــع فــي حزيــران /يونيــو 

2019، وقــال االتحــاد الوطنــي للعقارييــن إن مبيعــات املنــازل القائمــة 

انخفضــت 1.7 % إلــى وتيــرة ســنوية معدلــة فــي ضــوء العوامــل املوســمية 

بلغــت 5.27 مليــون وحــدة الشــهر املا�ضــي. 

وجــرى تعديــل إيقــاع مبيعــات أيــار /مايــو بالزيــادة إلــى 5.36 مليــون وحــدة 

مــن قــراءة ســابقة كانــت تبلــغ 5.34 مليــون وحــدة. وتراجعــت بنســبة 

2.2% علــى أســاس ســنوي. وهــذا هــو التراجــع الســنوي الســادس عشــر 

علــى التوالــي.

• منطقة اليورو 

مــن  وتيــرة أضعــف  اليــورو  فــي منطقــة  األعمــال  أنشــطة  نمــو  ســجل 

التوقعات في تموز /يوليو  2019، إذ عرقله اشتداد االنكماش في قطاع 

الصناعات التحويلية، في حين تشير مؤشرات مستقبلية في مسوح إلى 

تدهور األوضاع في الشهر املقبل. ونزلت القراءة األولية ملؤشر آي.إتش.

 علــى 
ً
 جيــدا

ً
إس ماركــت املجمــع ملديــري املشــتريات، والــذي يعــد مؤشــرا

متانــة االقتصــاد، إلــى 51.5 الشــهر الجــاري مــن قــراءة نهائيــة بلغــت 52.2 

فــي حزيــران /يونيــو، لتأتــي القــراءة أقــل مــن متوســط التوقعــات وأقــرب 

إلــى مســتوى 50 نقطــة الفاصــل بيــن النمــو واالنكمــاش. 

هذا وقد انخفض مؤشر مديري املشتريات في قطاع الخدمات املهيمن 

علــى اقتصــاد منطقــة اليــورو إلــى 53.3 مــن 53.6 فــي حزيــران /يونيــو، 

وانكمــش نشــاط الصناعــات التحويليــة للشــهر الســادس علــى التوالــي 

وســجل أكبــر هبــوط منــذ أواخــر 2012، وتراجــع مؤشــر مديــري مشــتريات 

املصانــع إلــى 46.4 مــن  47.6 نقطــة.

2. أسواق األسهم

التغير خال أسبوع26 تموز/يوليو 222019 تموز/يوليو 2019املؤشر

S&p500-	USA2,985.033,025.86% 1.37

Dow Jones- USA27,171.9027,192.45% 0.08

NASDAQ- USA8,204.148,330.21% 1.54

FTSE	100-	UK7,514.937,549.06% 0.45

CAC	40-	France5,567.025,610.05% 0.77

DAX- Germany12,289.4012,419.90% 1.06

FTMIB- Italy21,735.7021,837.74% 0.47

RTSI- Russia1,341.171,348.30% 0.53

Nikkei	225-	Japan21,416.7921,658.15% 1.13

Shanghai	Composite	)SSEC(-	China2,886.972,944.54% 1.99
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1. أسعار النفط الخام

التغير خال أسبوع26 تموز/يوليو 222019 تموز/يوليو 2019

0.32 %63.2663.46سعر خام برنت /$

-0.04 %56.2256.2سعر الخام األمريكي /$

2. أسعار املعادن الثمينة

التغير خال أسبوع26 تموز/يوليو 222019 تموز/يوليو 2019

أونصة الذهب /$
1,424.301,418.60% 0.40-

أونصة الفضة /$
16.41116.397% 0.09-

3. أسعار العمات الرئيسية

التغير خال أسبوع26 تموز/يوليو 222019 تموز/يوليو 2019

EUR USD1.1211.1127% 0.74-

USD JYP107.88108.67% 0.73

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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