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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(

عــاد ســعر صــرف الليــرة الســورية مقابــل الــدوالر األمريكــي لالنخفــاض 

خــالل تعامــالت هــذا األســبوع فــي الســوق املوازيــة، حيــث ســجل ســعر 

صرف الليرة السورية مستوى 592 ليرة سورية للشراء ومستوى 595 

ليرة سورية للمبيع مقابل الدوالر األمريكي الواحد خالل هذا األسبوع.

ويمكن أن نعزو هذا االنخفاض بصورة رئيسة إلى تحسن سعر صرف 

الدوالر األمريكي مقابل العمالت الرئيسية في األسواق املالية العاملية، 

وعودة عمليات املضاربة على الليرة السورية بعد وصول سعر صرفها 

إلى مستوى 580 ليرة سورية مقابل دوالر أمريكي واحد، وسط متابعة 

والتوتــر  الســوري  الشــمال  فــي  واألمنيــة  العســكرية  لألوضــاع  الســوق 

الدولي الذي تشــهده املنطقة فيما يتعلق بالتصعيد الدولي في منطقة 

الخليــج مــع إيــران. 

أما في السوق الرسمية فقد استقر سعر صرف الليرة السورية مقابل 

زال  مــا  حيــث  الصرافــة،  وشــركات  املصــارف  لــدى  األمريكــي  الــدوالر 

 في تثبيت ســعر صرف الليرة الســورية 
ً
مصرف ســورية املركزي مســتمرا

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 

األمريكــي  الــدوالر  مقابــل  الســورية  الليــرة  ليــرة ســورية، وســعر صــرف 

بموجــب النشــرة الرســمية عنــد مســتوى 438 ليــرة ســورية للمبيــع 435 

للشــراء. ســورية  ليــرة 

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

 

أمــا بالنســبة لســعر صــرف الليــرة الســورية مقابــل اليــورو فــي الســوق 

املوازيــة خــالل تعامــالت هــذا األســبوع، فقــد اســتقر زوج )اليــورو/ ليــرة 

ســورية( عنــد مســتوى 655 ليــرة ســورية فــي نهايــة هــذا األســبوع مقارنــة 

مــع مســتواه املســجل فــي نهايــة األســبوع الســابق، بينمــا تحســنت الليــرة 

 ،%  0.35 نســبته  وبمــا  الرســمية  الســوق  فــي  اليــورو  أمــام  الســورية 

ســورية  ليــرة   490 مســتوى  إلــى  ســورية(  )اليورو/ليــرة  زوج  لينخفــض 

فــي نهايــة هــذا األســبوع مقابــل مســتوى 491.72 ليــرة ســورية فــي نهايــة 

الســابق.  األســبوع 
الشكل )2 ( سعر صرف اليورو أمام الليرة السورية

 

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

تســجيل   ،2019/07/18-14 األســبوع  عــن  املاليــة  لــألوراق  دمشــق 

 بمقــدار 50.11 
ً
مؤشــر ســوق دمشــق لــألوراق املاليــة )DWX( ارتفاعــا

نقطــة وبمــا نســبته 0.85 % علــى أســاس أســبوعي، ليصــل إلــى مســتوى 

مســتوى  مقابــل  األســبوع  هــذا  نهايــة  املســجل  نقطــة   5,949.02

الســابق.  األســبوع  نهايــة  فــي  املســجل  نقطــة   5,898.91

كمــا ارتفــع مؤشــر األســهم القياديــة )DLX( بمقــدار 2.67 نقطــة وبمــا 

نســبته 0.26 %، لتصل قيمته إلى مســتوى 1,030.46 نقطة املســجلة 

نهايــة هــذا األســبوع، مقابــل مســتوى 1,027.79 نقطــة املســجلة نهايــة 

األســبوع الســابق. 

ترافــق ذلــك بارتفــاع قيمــة التــداوالت األســبوعية املســجلة خــالل هــذا 

األسبوع باملقارنة مع مستواها في األسبوع السابق بما نسبته 5.47 % 

لتصــل إلــى 244.3 مليــون ليــرة ســورية مقابــل 231.6 مليــون ليــرة ســورية 

خــالل األســبوع الســابق، كمــا ارتفــع حجــم التــداول وبمعــدل 14.81 % 

ليصــل إلــى 366,256 ســهم خــالل هــذا األســبوع مقابــل 319,018 ســهم 

 علــى 313 صفقــة، وذلــك بعــد اســتبعاد 
ً
فــي األســبوع الســابق، موزعــة

تــم  وكذلــك  فقــط،  واحــدة  صفقــة  والبالغــة  الضخمــة  الصفقــات 

يتــم  لــم  التــي  بنــك ســورية والخليــج  اســتبعاد الصفقــات علــى  أســهم 

يــوم  خــالل   2019/06/18 فــي  املنتهيــة  الفتــرة  خــالل  عليهــا  االكتتــاب 

التــداول التالــي لهــذا التاريــخ. 
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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%

-5.99بنك سورية الدولي اإلسامي4.59بنك سورية والخليج 46.77%بنك سورية الدولي اإلسامي

-2.35بنك البركة4.45بنك قطر الوطني سورية 23.60%بنك البركة

-1.97فرنسبنك سورية 1.36بنك الشام 14.34%بنك سورية والخليج 

الشكل)3( تداوالت سوق دمشق لألوراق املالية 

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

هيئــة  اقترحتهــا  التــي  الطريــق  خريطــة   
ً
مؤخــرا الحكومــة  اعتمــدت   •

التخطيــط والتعــاون الدولــي إلعــادة تأهيــل البنيــة التحتيــة للجــودة، ملــا 

لهــا مــن أهميــة فــي ضمــان ســالمة املنتجــات املحليــة واملســتوردة وزيــادة 

الصــادرات  نفــاذ  وتعزيــز  الســورية،  للمنتجــات  التنافســية  القــدرة 

الخارجيــة. األســواق  إلــى  الســورية 

• بلغــت القيمــة اإلجماليــة للحــواالت الداخليــة عبــر »الســورية البريــد« 
نحو 4.6 مليارات ليرة سورية، لـ 60 ألف متعامل خالل النصف األول 

مــن العــام )2019(، وذلــك بحســب البيانــات نصــف الســنوية الصــادرة 

عــن املؤسســة، مســجلة زيــادة نســبتها 15 % عــن الفتــرة نفســها للعــام 

املا�ضي. وبحسب البيانات، هناك نحو 31 ألف متعامل سحبوا مبالغ 

حــواالت بأنواعهــا الثالثــة )الحــواالت الفوريــة والعاديــة واإليجــار( بقيمة 

تقتــرب مــن 2.4 مليــار ليــرة ســورية، فــي حيــن دفــع 29 ألــف متعامــل مبالــغ 

ماليــة عبــر املؤسســة بقيمــة تزيــد عــن 2.2 مليــار ليــرة ســورية. وتصــّدرت 

الحــواالت الفوريــة املدفوعــة القيمــة األعلــى لعمــل املؤسســة، حيــث بلــغ 

عدد املتعاملين فيها نحو 12.3 ألف مواطن، بقيمة مالية وصلت 1.17 

مليــار ليــرة ســورية، تليهــا الحــواالت املســحوبة بعــدد متعامليــن وصــل إلــى 

12 ألف متعامل، ســحبوا أكثر من 1.16 مليار ليرة ســورية خالل ســّتة 

أشــهر. 

أّمــا بالنســبة للحــواالت العاديــة املدفوعــة، فقــد بلــغ عــدد املتعامليــن بهــا 

، بقيمــة ماليــة تزيــد عــن 861 مليــون ليــرة ســورية، تليهــا 
ً
9,981 مواطنــا

937 مليــون ليــرة ســورية ســحبها  الحــواالت العاديــة املســحوبة قيمتهــا 

املتعامليــن  عــدد  بلــغ  إذ  اإليجــار،  حــواالت  تأتــي  ثــم   .
ً
متعامــال  9,626

، بقيمــة 165 مليــون ليــرة 
ً
بحــواالت اإليجــار املدفوعــة 4,151  متعامــال

 بقيمة 236 مليون 
ً
سورية، أّما املسحوبة فقد بلغ نحو 9,323 متعامال

ليــرة ســورية.

 ألزمــت 
ً
• صــدر عــن وزارة التجــارة الداخليــة وحمايــة املســتهلك قــرارا

املصــارف  مــن  املمولــة  للمــواد  الخــاص  القطــاع  مســتوردي  بموجبــه 

بتســليم  األجنبــي  بالقطــع  بالتعامــل  لهــا  املرخــص  ســورية  فــي  العاملــة 

كميــة 15 % مــن املــواد التــي يســتوردونها بســعر التكلفــة وحســب نســبة 

التمويل ملؤسسات القطاع العام. حيث أن هذه  املواد يجب أن تسلم 

للمؤسســة الســورية للتجارة هي “الســكر والســكر الخام والرز والزيوت 

والســمون والشــاي ومعلبــات الطــون والســردين واملتــة املصنعــة وغيــر 

املصنعــة والبــن” بينمــا يتــم تســليم القمــح للمؤسســة الســورية للحبــوب 

فــي حيــن تســلم “األخشــاب، صفائــح ولفائــف الحديــد” ملؤسســة عمــران 

العامــة  فللمؤسســة  علفيــة”  صفــراء  ذرة  الصويــا،  فــول  “كســبة  أمــا 

لألعــالف والحبيبــات البالســتيكية للشــركات التابعــة لوزارة الصناعــة.

 569 رقــم  القــرار  الخارجيــة  والتجــارة  االقتصــاد  وزارة  أصــدرت   •
القا�ضي بوقف استيراد مادة الشعير العلفي ملدة عام ويباشر بتنفيذه 

 .2019/7/8 صــدوره  من تاريــخ  اعتبــارا 

واعتبــرت الــوزارة اإلجــازات واملوافقــات املمنوحــة قبــل تاريــخ صــدور هــذا 

 إلى االستفســارات 
ً
القرار وغير مشــحونة بضائعها ملغاة وذلك اســتنادا

والتســاؤالت حــول الكميــات املشــحونة مــن مــادة الشــعير العلفــي قبــل 

صــدور القــرار. هــذا وقــد منحــت الــوزارة اإلجــازات املشــحونة بضائعهــا 

قبــل صــدور هــذا القــرار مهلــة 20 يــوم لتخليصهــا كحــد أق�ضــى علــى أن 

يتــم تدقيــق كافــة الوثائــق املتعلقــة بهــا.
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تطور بعض أسعار السلع األساسية  .4  

التغير خال األسبوع18 تموز/يوليو 132019 تموز/يوليو 2019السلعة

0.5 %420,000422,000الحديد طن /ليرة سورية

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

1.32 %22,70023,000الذهب غرام- عيار 21 /ليرة سورية

0.0 %215215السكر كغ / ليرة سورية*

0.0 %575575رز إسباني كغ / ليرة سورية*

0.0 %405405رز كبسة السورية للتجارة  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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1-  أخبار  اقتصادية

•   فلسطين

 مقــداره 
ً
ســجل الرقــم القيا�ضــي ألســعار املســتهلك فــي فلســطين انخفاضــا

2019 مقارنــة مــع شــهر أيار/مايــو  0.48 % خــالل شــهر حزيــران /يونيــو 

2019، بواقع 1.26 % في قطاع غزة، وبمقدار 0.34 % في الضفة الغربية، 

وبانخفــاٍض طفيــٍف مقــداره 0.01 % فــي القــدس. 

ويعود السبب الرئيس النخفاض األسعار في فلسطين وبشكل أسا�ضي إلى 

انخفاض أسعار الخضروات الطازجة بمقدار 14.30 %، وأسعار البيض 

بمقدار 9.39 %، وأسعار الخضروات املجففة بمقدار 8.00 %، وأسعار 

الفواكــه الطازجــة بمقــدار 4.31 %، وأســعار الدرنيــات بمقــدار 3.34 %، 

علــى الرغــم مــن ارتفــاع أســعار اللحــوم الطازجــة بنســبة 2.11 %، وأســعار 

األســماك الحيــة الطازجــة، املبــردة أو املجمــدة بنســبة 1.96 %، وأســعار 

دقيق الحبوب بنسبة 1.25 %، وأسعار الدجاج الطازج بنسبة 0.86 %..

 وعند مقارنة األســعار على أســاس ســنوي تشــير البيانات إلى ارتفاع الرقم 

القيا�ضــي ألســعار املســتهلك فــي فلســطين بنســبة 1.39 %، وبواقــع 1.87 % 

الغربيــة وقطــاع غــزة،  مــن الضفــة  فــي كل   % 1.02 القــدس، وبنســبة  فــي 

وبمقارنة البيانات للنصف األول من العام 2019، سجل الرقم القيا�ضي 

 نســبته 1.41 % مقارنــة مــع نفــس 
ً
ألســعار املســتهلك فــي فلســطين ارتفاعــا

فــي الضفــة الغربيــة، وبنســبة   % 1.78 الفتــرة مــن العــام الســابق، بواقــع 

1.08 % فــي القــدس، وبنســبة 0.52 % فــي قطــاع غــزة.

•  السعودية

فــي الســوق  البنزيــن  إنهــا رفعــت أســعار  أعلنــت شــركة أرامكــو الســعودية 

 من 1.44 ريال، 
ً
املحلية ليصبح ســعر بنزين 91 أوكتان 1.53 ريال ارتفاعا

 مــن 2.10 ريــال، وقالــت أرامكــو فــي 
ً
وبنزيــن 95 أوكتــان 2.18 ريــال ارتفاعــا

بيان إن تعديل أسعار البنزين تأتي في إطار خطط الحكومة إلصالح أسعار 

الصــادرات  أســعار  فــي  للتغيــرات  خاضعــة  تكــون  وســوف  وامليــاه  الطاقــة 

العامليــة.

•  األردن

أفــادت بيانــات مــن دائــرة اإلحصــاءات العامــة األردنيــة أن معــدل التضخــم 

الســنوي فــي اململكــة ارتفــع إلــى 0.5 % فــي حزيــران /يونيــو 2019، مقارنــة مــع 

0.23 % معدل التضخم املسجل في الشهر السابق، وتتوقع الحكومة أن 

تيلغ معدل التضخم في األردن نحو 2.3 % في عام 2019.

•  الكويت

أعلنــت وزارة املاليــة الكويتيــة أن الناتــج املحلــي اإلجمالــي للكويــت باألســعار 

 بنســبة 2.1 %، ليبلــغ نحــو 10.23 مليــار دينــار خــالل 
ً
الثابتــة، شــهد نمــوا

الربــع األول مــن 2019، مقارنــة مــع 10.02 مليــار دينــار بالربــع األول مــن 

2018، أما بالنسبة للناتج املحلي اإلجمالي باألسعار الجارية، خالل الربع 

األول مــن العــام الجــاري فقــد نمــا بنســبة 2.6 %، ليبلــغ نحــو 10.04 مليــار 

دينــار، مقارنــة مــع 9.79 مليــار دينــار بالربــع األول مــن 2018. 

املحلــي  الناتــج  فــي  مســاهمة  القطاعــات  أعلــى  أن  الــوزارة  وأوضحــت  

13.2 %، يليــه  اإلجمالــي للكويــت، كان قطــاع املطاعــم والفنــادق بنســبة 

 ،%10.5 بـــ  ثــم الخدمــات الشــخصية   ،% 12 بـــ  قطــاع الخدمــات األخــرى 

فــي   .% بـــ9.5  التحويليــة  والصناعــات   %  11.5 بـــ  والصيــد  الزراعــة  ثــم 

حيــن بلغــت نســبة مســاهمة قطــاع الوســاطة املاليــة نحــو 5 % باألســعار 

الجاريــة، و3.9 % باألســعار الثابتــة، فيمــا بلغــت نســبة مســاهمة قطــاع 

الخدمــات اللوجيســتية )املرتبــط باملركــز التجــاري( نحــو 0.1 % باألســعار 

كانــت مســاهمة  بينمــا   .)% 2.8( بـــ  الثابتــة  باألســعار  الجاريــة، وبالســالب 

قطــاع االتصــاالت بالناتــج املحلــي ســالبة؛ حيــث بلغــت )27.7 %( باألســعار 

القطــاع  الــذي شــهد  الوقــت  فــي  الثابتــة،  باألســعار  الجاريــة، و)23.5 %( 

فــي الربــع األول مــن العــام الجــاري، وكذلــك   % 1.3  بنســبة 
ً
النفطــي نمــوا

.% 4.1 الــذي نمــا بنســبة  القطــاع غيــر النفطــي، 

•  مصر

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك املركزي املصري اإلبقاء على أسعار 

الفائــدة دون تغييــر علــى اإليــداع واإلقــراض لليلــة واحــدة عنــد 15.75 % و 

16.75 % على الترتيب، وكذلك أعلنت تثبيت أسعار الفائدة على العملية 

الرئيسية عند 16.25 % وسعر االئتمان والخصم عند مستوى %16.25. 

ومن جانب آخر، ســاهم ضعف االســتثمارات األجنبية املباشــرة خالل أول 9 

شهور من العام املالي الجاري، ضمن عدد من املؤشرات األخرى التي تعكس 

تعامــالت مصــر مــع العالــم الخارجــي؛ فــي الضغــط علــى ميــزان املدفوعــات الكلي 

 خــالل الفتــرة نفســها مقابــل فائــض 
ً
ليحقــق 351.2 مليــون دوالر أمريكــي عجــزا

-2017 املالــي  العــام  مــن  األولــى  التســعة  للشــهور  أمريكــي  دوالر  مليــار   10.9

األجنبــي  االســتثمار  صافــي  أن  املدفوعــات  ميــزان  بيانــات  وأظهــرت   ،2018

املباشــر ســجل 4.646 مليــار دوالر أمريكــي خــالل الفتــرة مــن أول تمــوز /يوليــو 

إلــى نهايــة أذار /مــارس مــن العــام املالــي 2018 / 2019، مقابــل 6.019 مليــار 

دوالر أمريكــي خــالل الفتــرة املقابلــة مــن العــام املالــي املا�ضــي.
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2. أسواق األسهم العربية

املؤشر
األسبوع 14- 2019/07/19

التغير خالل األسبوع
نهاية األسبوعبداية األسبوع

)DFMGI( 2.15 %2,704.782,762.98مؤشر سوق دبي

)EGX30( 0.01 %13,672.1313,670.27مؤشر بورصة مصر-

)KWSE( 0.42 %6,775.056,746.74مؤشر سوق الكويت-

)ADI( 3.20 %5,056.265,218.13مؤشر أبوظبي

)PLE( 0.08 %525.59525.18مؤشر القدس-

)TASI(  0.21 %9,015.169,033.83املؤشر العام السعودي

)AMGNRLX(  0.15 %1,876.901,879.68املؤشر العام األردني

)TUNINDEX(  0.85 %7,262.997,201.31مؤشر بورصة تونس-

)MASI( 1.70 %11,289.9311,482.12مؤشر بورصة املغرب

•  لبنان

 فــي 
ً
 جديــدا

ً
شــهدت ودائــع املصــارف التجاريــة لــدى مصــرف لبنــان ارتفاعــا

الربــع األول مــن 2019 اذ ارتفعــت هــذه الودائــع الــى مــا يــوازي 206,595 

الــذي ســبق و  فــي نهايــة الشــهر  ليــرة  202,600 مليــار  ليــرة مقابــل  مليــار 

166,804 مليــار  2018، ومقابــل  فــي نهايــة  ليــرة  196,288 مليــار  مقابــل 

ليــرة فــي نهايــة أذار /مــارس 2018. 

وبذلــك، تكــون هــذه الودائــع قــد ازدادت بنســبة 5.3 % فــي الربــع األول مــن 

العــام 2019 باملقارنــة مــع مســتواها فــي نهايــة عــام 2018، مقابــل ارتفاعهــا 

بنســبة 7 % فــي الفتــرة ذاتهــا مــن العــام 2018. وعلــى صعيــد  التســليفات 

املمنوحــة مــن املصــارف للقطــاع الخــاص املقيــم فقــد تراجعــت فــي أذار/

مــارس 2019 الــى 50,476 مليــون دوالر أمريكــي، مقابــل 50,890 مليــون 

العــام  نهايــة  فــي  مليــون دوالر  2019 و52,269  فــي شــباط  أمريكــي  دوالر 

 .2018

وهكــذا تكــون تلــك التســليفات قــد تراجعــت بنســبة 3.4 % فــي الربــع األول 

مــن العــام 2019 مقابــل تراجعهــا بنســبة 1.6 % فــي الفتــرة ذاتهــا مــن العــام 

2018.وتعــود أســباب تراجــع التســليفات إلــى ارتفــاع الفوائــد بالتــوازي مــع 

ارتفاعهــا علــى الودائــع وكذلــك الــى غيــاب قــروض االســكان وشــح الســيولة 

بالــدوالر وفــرض إجــراءات صارمــة مــن املصــارف علــى مســتوى االقــراض.

•  املغرب

بلــغ عجــز ميزانيــة الحكومــة املغربيــة 21.8 مليــار درهــم )2.3 مليــار دوالر( 

 بنســبة 6.7 % على أســاس ســنوي، 
ً
بنهاية حزيران /يونيو 2019، مرتفعا

وارتفــاع   ،%  9.7 بنســبة  للخزينــة  العاديــة  املــوارد  انخفــاض  بســبب 

النفقــات بنســبة 10.9 %، وزيــادة حجــم االســتثمارات الحكوميــة بنســبة 

2.3 %، إضافــة إلــى تســجيل رصيــد إيجابــي بقيمــة 8 مليــارات درهــم )832 

الهيئــات  الخصوصيــة وحســابات  الحســابات  فــي  أمريكــي(  مليــون دوالر 

املســيرة بشــكل مســتقل خــالل هــذه الفتــرة. 

تمويــل  نقــص  أن  إلــى  املغربيــة  للمملكــة  العامــة  للخزينــة  تقريــر  وأشــار 

بلــغ  ميزانيــة الحكومــة املغربيــة خــالل النصــف األول مــن العــام الحالــي 

28.1 مليــار درهــم )3 مليــارات دوالر أمريكــي(، جــرى تمويلهــا بنحــو 22.3 

أي  الداخلــي،  االقتــراض  عبــر  أمريكــي(  دوالر  مليــار   2.35( درهــم  مليــار 

بنســبة 79.4 % بنحــو 5.8 مليــار درهــم )610.50 مليــون دوالر أمريكــي(. 

فيمــا تــم تمويلهــا بنســبة 20.6 % برصيــد حســاب التمويــالت الخارجيــة.
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1-  أخبار  اقتصادية

• اليابان

انخفضــت الصــادرات اليابانيــة بنســبة 6.7 % علــى أســاس ســنوي إلــى 6.6 

تريليــون يــن )61 مليــار دوالر أمريكــي( فــي حزيــران /يونيــو 2019، فــي تراجــع 

للشــهر الســابع علــى التوالــي، حيــث تراجعــت الصــادرات إلــى الصيــن، أكبــر 

لتصــل  املا�ضــي،  بالعــام  10.1 % مقارنــة  بنســبة  لليابــان  تجــاري  شــريك 

إلــى  5.3 % لتصــل  بنســبة  الــواردات  يــن، كمــا تراجعــت  1.2تريليــون  إلــى 

1.4تريليــون يــن، حســبما ذكــرت وزارة املاليــة فــي تقريــر أولــي. 

هــذا وقــد نمــا اقتصــاد الصيــن بنســبة 6.2 % فــي الربــع الثانــي مــن العــام 

2019، وفــي الوقــت نفســه، انخفضــت واردات اليابــان اإلجماليــة بنســبة 

5.2 % لتصــل إلــى 6 تريليــون يــن، ممــا أدى إلــى فائــض تجــاري قــدره 589.5 

مليــار ين.

• تركيا

أفــاد معهــد اإلحصــاءات التركــي إن اإلنتــاج الصناعــي التركــي تراجــع بنســبة 

 للشــهر التاســع 
ً
 انخفاضا

ً
1.3 % على أســاس ســنوي في أيار /مايو مســجال

علــى التوالــي بعــد أن أصــاب الركــود االقتصــاد التركــي فــي العــام املا�ضــي. 

 زاد بنسبة 1.3 % في أيار 
ً
وقال املعهد إن اإلنتاج الصناعي املعدل موسميا

/مايو 2019. وعلى صعيد آخر  خفضت وكالة التصنيف املالي »فيتش« 

درجــة الديــن االئتمانــي لتركيــا إلــى »BB-«، مرفقــة بآفــاق ســلبية بعــد إقالــة 

حاكــم املصــرف املركــزي الترـكـي بمرســوم مــن الرئيــس. ومــن جانــب آخــر 

 بقيمة 12.05 مليار ليرة )2.11 مليار دوالر 
ً
سجلت امليزانية التركية عجزا

أمريكــي( فــي حزيــران /يونيــو 2019، وقالــت وزارة الخزانــة واملاليــة التركيــة، 

 يســتثني مدفوعــات الفائــدة بقيمــة 7.7 
ً
 أوليــا

ً
إن امليزانيــة أظهــرت عجــزا

مليار ليرة في الشهر ذاته.

أما بالنسبة ملعدل البطالة فقد أظهرت بيانات معهد اإلحصاءات التركي 

انخفاض معدل البطالة إلى 13 % املسجل خالل الفترة املمتدة بين آذار 

/مــارس و أيــار/ مايــو مــن 14.1 % فــي الفتــرة املمتــدة مــن شــهر مــن شــباط /

فبراير إلى نيسان /أبريل.

• الصين

أعلنت الصين  أن االستثمار الصينى فى الخارج خالل النصف األول من 

العــام الجــارى بلــغ 50.6 مليــار دوالر أمريكــي، فيمــا ســجلت اإليــرادات فــى 

امليزانيــة العامــة حوالــي 1.6 تريليــون دوالر أمريكــي، والنفقــات بلغــت حوالــي 

التجــارة  وزارة  وذكــرت  نفســها.  الفتــرة  خــالل  أمريكــي  تريليــون دوالر   1.8

الصينيــة أن املســتثمرين الصينييــن قامــوا باســتثمار مباشــر غيــر مالــي فــى 

3,582 شــركة أجنبيــة فــي 151 دولــة ومنطقــة. 

هيــكل  إن  الصينيــة  التجــارة  بــوزارة  التعــاون  إدارة  مديــر  نائــب  وقــال 

االستثمار الصينى فى الخارج يواصل تحسنه، حيث اتجه االستثمار خارج 

البــالد بشــكل رئي�ضــى إلــى مجــاالت التأجيــر وخدمــات األعمــال والتصنيــع 

والبرمجيــات  املعلومــات  ونقــل  والتعديــن  والتجزئــة  بالجملــة  والبيــع 

وغيرهــا.  املعلومــات  تكنولوجيــا  وخدمــات 

2019، ذكــرت  عــام  مــن  النصــف األول  فــى  اإليــرادات والنفقــات  وحــول 

وزارة املاليــة الصينيــة فــى بيانــات أصدرتهــا أن اإليــرادات فــى امليزانيــة العامــة 

بلغــت 78 .10 تريليــون يــوان )57 .1 تريليــون دوالر أمريكــي( بزيــادة بنســبة 

3.4 % علــى أســاس ســنوي. 

وأوضحــت الــوزارة أن اإليــرادات الضريبيــة ســجلت 9.24 تريليــون يــوان 

)1.34 تريليــون دوالر أمريكــي(، بزيــادة بنســبة 0.9 % علــى أســاس ســنوي، 

فــى حيــن ســجلت اإليــرادات غيــر الضريبيــة 1.54 تريليــون يــوان )230 مليــار 

دوالر أمريكــي( بزيــادة بنســبة 21.4 % علــى أســاس ســنوي، مشــيرة الــى أن 
النفقــات فــى امليزانيــة العامــة بلغــت 12.35 تريليــون يــوان ) 1.8 تريليــون 

دوالر أمريكــي( بزيــادة بنســبة 10.7 %  علــى أســاس ســنوي.

• منطقة اليورو

أظهرت البيانات ارتفاع اإلنتاج الصناعي ملنطقة اليورو أكثر من املتوقع 

فــي أيــار /مايــو 2019، وقــال مكتــب اإلحصــاءات األوروبــي )يوروســتات( إن 

إنتــاج مصانــع منطقــة اليــورو زاد بنســبة 0.9 % فــي أيــار /مايــو علــى أســاس 

 بياناتــه لشــهر نيســان /أبريــل 2019، 
ً
شــهري، كمــا عــّدل املكتــب صعــودا

 مــن 0.5 % فــي التقديــرات 
ً
 انخفــاض اإلنتــاج 0.4 % بــدال

ً
التــي تظهــر حاليــا

الســابقة. 

كمــا تراجــع اإلنتــاج فــي آذار /مــارس 0.3 % واســتقر فــي شــباط /فبرايــر بعــد 

أن ارتفــع بنســبة 0.2 % فــي كانــون الثانــي /ينايــر. هــذا وترجــع الزيــادة فــي 

أيــار /مايــو إلــى ارتفــاع إنتــاج الســلع االســتهالكية غيــر املعمــرة مثــل املالبــس 

واألغذيــة املعلبــة، الــذي زاد بنســبة 2.7 %. 

وفي سياق آخر أظهرت البيانات الصادرة عن مكتب اإلحصاءات األوروبي 

)يوروستات(  ارتفاع أسعار املستهلكين بمنطقة اليورو في حزيران /يونيو 
 مــن التقديــرات األوليــة، حيــث ارتفعــت األســعار فــي دول 

ً
بوتيــرة أعلــى قليــال

منطقــة اليــورو البالــغ عددهــا 19 دولــة بنســبة 1.3 % علــى أســاس ســنوي 

فــي حزيــران /يونيــو، مقارنــة مــع تقديــر أولــي نســبته 1.2 %. مقابــل 1.2 % 

معدل التضخم املسجل في شهر أيار /مايو 2019. 

أما على أساس شهري، فقد زادت األسعار بنسبة 0.2 %. 

وقــال املكتــب إن معــدل التضخــم األسا�ضــي بلــغ 1.3 % فــي حزيــران /يونيــو 

على أساس سنوي بعد أن سجل 1 % في شهر أيار /مايو.  وتأتي التعديالت 

بعــد تســارع طفيــف فــي زيــادة أســعار الطاقــة إلــى 1.7 % مــن 1.6%، وفــي 

الســلع الصناعيــة غيــر املرتبطــة بالطاقــة إلــى 0.3 % مــن %0.2. 

وتراجــع تضخــم أســعار الســلع غيــر املصنعــة إلــى 0.7 % مــن التقديــر األولــي 

البالــغ 0.8 %.
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العدد /27/  تموز / يوليو 2019

2. أسواق األسهم

التغير خالل أسبوع19 تموز/يوليو 152019 تموز/يوليو 2019املؤشر

S&p500- USA3,014.302,976.61% 1.25-

Dow Jones- USA27,359.1627,154.20% 0.75-

NASDAQ- USA8,258.188,146.49% 1.35-

FTSE 100- UK7,531.727,508.70% 0.31-

CAC 40- France5,578.215,552.34% 0.46-

DAX- Germany12,387.3412,260.07% 1.03-

FTMIB- Italy22,178.0521,641.46% 2.42-

RTSI- Russia1,386.521,350.69% 2.58-

Nikkei 225- Japan21,535.2521,466.99% 0.32-

Shanghai Composite )SSEC(- China2,942.192,924.20% 0.61-
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العدد /27/  تموز / يوليو 2019

1. أسعار النفط الخام

التغير خال أسبوع19 تموز/يوليو 152019 تموز/يوليو 2019

-5.48 %66.4862.84سعر خام برنت /$

-6.43 %59.5855.75سعر الخام األمريكي /$

2. أسعار املعادن الثمينة

التغير خال أسبوع19 تموز/يوليو 152019 تموز/يوليو 2019

0.65 %1,417.151,426.30أونصة الذهب /$

5.63 %15.36516.23أونصة الفضة /$

3. أسعار العمات الرئيسية

التغير خال أسبوع19 تموز/يوليو 152019 تموز/يوليو 2019

EUR USD1.12581.1222% 0.32-

USD JYP107.92107.71% 0.19-
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