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فهرس المحتويات

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

2.  سوق دمشق لألوراق المالية

3.  متفرقات اقتصادية محلية

4.  تطور بعض أسعار السلع األساسية

ثانيًا- االقتصاد العربي 
1.  أخبار  اقتصادية

2.  أسواق األسهم العربية

ثالثًا- االقتصاد العالمي 
1.  أخبار  اقتصادية

2.  أسواق األسهم األجنبية

رابعًا- أسواق المال العالمية
1.  أسعار النفط الخام

2.  أسعار المعادن الثمينة

3.  أ سعار العمالت الرئيسية

يعبر مضمون هذا التقرير عن وجهة نظر مركز دمشق لألبحاث والدراسات )مداد(، وال يتحمل املركز 
أية مسؤولية قانونية عن أي قرار يتم اتخاذه باالستناد على املعلومات املوجودة فيه، وال يشكل 
 لشراء أو بيع أية أصول مالية على الرغم من ثقة املركز بالقائمين على إعداده.

ً
 أو تشجيعا

ً
عرضا
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1. ســعر صــرف الليــرة الســورية مقابــل العمــات 
الرئيســية )دوالر & يــورو(

واصــل ســعر صــرف الليــرة الســورية تحيــق املزيــد مــن التحســن أمــام 

الــدوالر األمريكــي فــي تعامــات هــذا األســبوع فــي الســوق املوازيــة، لتتركــز 

التعامــات بالقــرب مــن مســتوى 580 ليــرة ســورية، حيــث ســجل ســعر 

صرف الليرة السورية مستوى 578 ليرة سورية للشراء ومستوى 581 

ليرة سورية للمبيع مقابل الدوالر األمريكي الواحد خال هذا األسبوع.

ويعــود ذلــك إلــى اســتمرار العوامــل الداعمــة لليــرة الســورية والتــي يأتــي 

علــى رأســها انحســار عمليــات املضاربــة والســعي لجنــي األربــاح مــن قبــل 

املضاربيــن فــي ظــل التوقعــات نحــو املزيــد مــن التحســن فــي قيمــة الليــرة 

الســورية، خاصــة وأن الســوق يشــهد املزيــد مــن الطلــب علــى الليــرة 

الســورية مــع بــدء املوســم الســياحي وتوافــد الســوريين املغتربيــن إلــى 

ســورية فــي فصــل الصيــف، إضافــة إلــى الدعــم مــن جانــب التراجــع 

الطفيــف الــذي يشــهده ســعر صــرف الــدوالر األمريكــي مقابــل العمــات 

الرئيســية فــي األســواق املاليــة العامليــة.

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 واصــل ســعر صــرف الليــرة 

الســورية ارتفاعــه لينخفــض زوج )اليورو/ليــرة ســورية( إلــى مســتوى 

655 ليــرة ســورية فــي نهايــة هــذا األســبوع مقارنــة مــع مســتوى 670 ليــرة 

ســورية املســجل فــي نهايــة األســبوع الســابق، وبمــا نســبته 2.24 %، كمــا 

 أمــام اليــورو فــي الســوق الرســمية وبمــا 
ً
تحســنت الليــرة الســورية قليــا

نســبته 0.08 %، لينخفــض زوج )اليورو/ليــرة ســورية( إلــى مســتوى 

491.72 ليــرة ســورية فــي نهايــة هــذا األســبوع مقابــل مســتوى 492.09 

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   ،2019/07/11-07 األســبوع  عــن  املاليــة  لــألوراق  دمشــق 

بمقــدار   
ً
انخفاضــا  )DWX( املاليــة  لــألوراق  دمشــق  ســوق  مؤشــر 

13.47 نقطــة وبمــا نســبته 0.23 % علــى أســاس أســبوعي، ليصــل إلــى 

مســتوى 5,898.91 نقطــة املســجل نهايــة هــذا األســبوع مقابــل مســتوى 

5,912.38 نقطــة املســجل فــي نهايــة األســبوع الســابق. 

 بمقــدار 
ً
أمــا بالنســبة ملؤشــر األســهم القياديــة )DLX(، فقــد ارتفــع قليــا

0.12 نقطة وبما نسبته 0.01 % لتصل قيمته إلى مستوى 1,027.79 

نقطــة املســجلة نهايــة هــذا األســبوع مقابــل مســتوى 1,027.67 نقطــة 

املســجلة نهايــة األســبوع الســابق. 

هــذا وقــد انخفضــت قيمــة التــداوالت األســبوعية املســجلة خــال هــذا 

األسبوع باملقارنة مع مستواها في األسبوع السابق، بما نسبته 4.94 % 

لتصل إلى 231.6 مليون ليرة سورية مقابل 243.6 مليون ليرة سورية 

خــال األســبوع الســابق، بينمــا ارتفــع حجــم التــداول وبمعــدل 0.27 % 

ليصــل إلــى 319,018 ســهم خــال هــذا األســبوع مقابــل 318,147 ســهم 

 علــى 294 صفقــة. 
ً
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%

-3.72بنك قطر الوطني سورية 5.65بنك سورية الدولي اإلسامي42.52 %بنك سورية الدولي اإلسامي

-3.63بنك البركة......33.36 %بنك البركة

-2.69بنك سورية والخليج ......6.32 %بنك قطر الوطني سورية 

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

 
ً
• بدعوة من مصرف سورية املركزي، ُعقد في مبنى املصرف اجتماعا

ضــم الســادة املــدراء العاميــن للمصــارف العامــة وممثلــي اتحــاد غــرف 

الصناعــة ملناقشــة ماحظــات األخــوة الصناعييــن علــى مشــروع تعديــل 

القانــون 26 لعــام 2015 املتعلــق بالديــون املتعثــرة، حيث أكــد الحاكــم 

علــى مــا يتطلبــه املشــروع مــن تضافــر جهــود األطــراف املعنيــة كافــة، 

وذلــك فــي ظــل توفــر الرغبــة الصادقــة لــدى الجميــع للوصــول إلــى الشــكل 

األنســب للتعديــل، بمــا يضمــن إيجــاد حــل عملــي يســتجيب ملشــكلة 

 لقطــاع الصناعــة. 
ً
 حقيقيــا

ً
األخــوة الصناعييــن ويشــكل دعمــا

كما بيــن املــدراء العامــون الرغبــة فــي التوصــل إلــى اتفــاق جامــع لحــل 

 علــى 
ً
مشــكلة الديــون املتعثــرة، وإمكانيــة معالجــة الحــاالت الخاصــة كا

 وهــذا 
ً
حــدة، األمــر الــذي ســيؤدي إلــى عــودة املنشــآت للعمــل مجــددا

بــدوره ســيؤدي إلــى دفــع العمليــة اإلنتاجيــة.

 أمــا الصناعيــون فقــد عبــروا عــن ارتياحهــم لهــذه الخطــوة وبصــورة 

خاصــة إشــراكهم فــي النقاشــات الجاريــة فيمــا يخــص تعديــل القانــون، 

ورغبتهــم الصادقــة فــي إنجــاز هــذا العمــل، مــن خــال تزويــد املصــرف 

بماحظاتهــم حــول مشــروع التعديــل.

• شــاركت هيئــة مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب فــي أعمــال 
االجتمــاع العــام الســادس والعشــرين ملجموعــة إيغمونــت لوحــدات 

التحريــات املاليــة والــذي تــم انعقــاده فــي مدينــة الهــاي فــي هولنــدا خــال 

الفتــرة مــن 1 وحتــى 4 تموز/يوليــو .2019 

 
ً
، وخصوصــا

ً
 مهمــا

ً
هــذا وتشــكل مشــاركة الهيئــة فــي هــذا االجتمــاع حدثــا

أنها تأتي بعد انقطاع عن املشاركة استمر ألكثر من تسعة أعوام، يعزى 

إلــى املحــاوالت الحثيثــة التــي بذلتهــا العديــد مــن الجهــات لتغييــب ســورية 

عــن الســاحة الدوليــة، ومنعهــا مــن املشــاركة فــي جميــع االجتماعــات 

اإلرهــاب،  وتمويــل  األمــوال  غســل  بمكافحــة  العاقــة  ذات  الدوليــة 

محاولــة بذلــك زج اســم الجمهوريــة العربيــة الســورية بيــن الــدول غيــر 

امللتزمة باملعايير الدولية، لذلك تعتبر املشاركة السورية الفعالة في أي 

 وخطــوة فــي اتجــاه العــودة 
ً
 كبيــرا

ً
مــن تلــك األنشــطة واالجتماعــات نجاحــا

إلــى الســاحة الدوليــة، كمــا أنهــا خطــوة فــي اتجــاه تحقيــق الهيئــة ألهدافهــا 

فــي املرحلــة  علــى الصعيــد الخارجــي، ومنهــا تطويــر حضورهــا الدولــي 

القادمة وتعزيز تعاونها مع وحدات التحريات املالية النظيرة، على نحو 

يعزز أداءها، ويساعد على تطبيق التوصيات واملعايير العاملية وحسن 

االلتــزام بهــا.

أكــد مديــر عــام مؤسســة الطيــران املدنــي رفــع بــدالت الخدمــات   •
املاحية والتسهيات املقدمة للطائرات التي تحلق في األجواء السورية 

 أن القــرار يهــدف إلــى تحســين إيــرادات املؤسســة 
ً
بنســبة 50 %، مشــيرا

فــي خريطــة حركــة الطيــران  واالســتفادة مــن املوقــع املتميــز لســورية 

املدني، وأوضح إن قرار التعديل الجديد ينص على استيفاء مبلغ 150 

 )رســم مقطــوع( علــى مــرور أي طائــرة فــي األجــواء الســورية فــي املــرة 
ً
دوالرا

 و2.1 دوالر أمريكي عن كل طن 
ً
الواحدة والتي ال يزيد وزنها على 75 طنا

 ولغايــة 200 طــن و2.4 دوالر أمريكــي 
ً
زيــادة للطائــرات مــن وزن 76 طنــا

لــكل طــن للطائــرات مــن وزن 201 طــن ومــا فــوق.

الحلــول  الــوزراء  فــي رئاســة مجلــس  اللجنــة االقتصاديــة  درســت   •
املناسبة للكميات الزائدة عن الحاجة من مادة الشعير للموسم الحالي 

بمــا يضمــن مصلحــة الفاحيــن املنتجيــن وبمــا يســمح باســتثمار الكميــات 

املنتجــة مــن الشــعير بالشــكل األمثــل، واعتمــدت فتــح بــاب تصديــر املــادة 

إلــى األســواق الخارجيــة، ودعــم العمليــة التصديريــة بالشــكل املناســب 

واملزارعيــن واملصدريــن  للفاحيــن  االقتصاديــة  الجــدوى  بمــا يضمــن 

اســتنادا إلــى معاييــر التســعير العــادل، هــذا وقــد أكــد وزيــر الزارعــة أن 

اســتام محصــول الشــعير كان ضمــن الطاقــة القصــوى هــذا العــام، إذ 

بلــغ نحــو 332 ألــف طــن.
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العدد /26/  تموز / يوليو 2019

تطور بعض أسعار السلع األساسية  .4  

التغير خال األسبوع11 تموز/يوليو 062019 تموز/يوليو 2019السلعة

0.0 %420,000420,000الحديد طن /ليرة سورية

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

0.4 %22,60022,700الذهب 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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العدد /26/  تموز / يوليو 2019

1-  أخبار  اقتصادية

•  املغرب

االقتصــادي  النمــو  توقعــات  للتخطيــط  الســامية  املندوبيــة  عدلــت 

للمملكة في عام 2019 إلى 2.7 % من 2.9 %، وعزت ذلك إلى انخفاض 

فــي اإلنتــاج الزراعــي، وبّينــت املندوبيــة إنهــا تتوقــع أن ينمــو االقتصــاد 

2020، مــع تعــزز الطلــب الخارجــي  فــي عــام   % 3.4 املغربــي بمعــدل 

 أن معــدل النمــو بلــغ 3 % فــي عــام 
ً
واحتمــاالت تحســن املحصــول، علمــا

2018، وقــد ُبنيــت توقعــات النمــو فــي عــام 2020 أيضــا علــى تقديــرات 

ببلــوغ أســعار النفــط إلــى مســتوى 66 دوالر أمريكــي للبرميــل. 

وفــي ســياق آخــر ذكــرت املندوبيــة أن التضخــم ســينخفض إلــى 0.8 % فــي 

2019 من 1.1 % في عام 2018، قبل أن يرتفع إلى 1 % في عام 2020، 

كمــا أنــه مــن املتوقــع أن يتراجــع عجــز امليزانيــة إلــى مــا نســبته 3.5 % فــي 

2020 مــن 3.6 % متوقعــة للعــام 2019.

وتشير التوقعات النخفاض ديون الخزانة إلى 64.8 % من الناتج املحلي 

اإلجمالــي فــي 2020، مــن 65.3 % فــي 2019، ممــا ســيؤدي النخفــاض 

إجمالــي الديــن إلــى 80.7 % مــن الناتــج املحلــي اإلجمالــي فــي 2020 مقارنــة 

مــع 81.3 % فــي 2019،  ومــن املتوقــع أن يبلــغ عجــز ميــزان املعامــات 

 مــن 5.3 % فــي 2019، مــع اســتمرار 
ً
الجاريــة 4.9 % فــي 2020، انخفاضــا

تجــاوز قيمــة الــواردات للصــادرات. 

•  مصر

أظهــرت بيانــات الجهــاز املركــزي املصــري للتعبئــة العامــة واإلحصــاء 

انخفاض معدل التضخم السنوي ألسعار املستهلكين باملدن إلى %9.4 

فــي حزيــران /يونيــو 2019، مــن 14.1 % فــي أيــار /مايــو، أمــا باملقارنــة مــع 

الشــهر الســابق، فقــد انكمشــت أســعار املســتهلكين فــي املــدن املصريــة 

بمعدل 0.8 % في حزيران /يونيو 2019، مقابل معدل التضخم  الشهر 

املســجل فــي أيــار /مايــو والبالــغ 1.1 %. 

ومن جهته أعلن البنك املركزي املصري، إن معدل التضخم األسا�سي 

تراجع إلى 6.4 % على أساس سنوي في حزيران /يونيو 2019، من %7.8 

فــي أيــار /مايــو، وعــزا الجهــاز املركــزي لإلحصــاء هبــوط معــدل التضخــم 

إلــى انخفــاض مجموعــة الخضــراوات بنســبة 10 % ومجموعــة اللحــوم 

والدواجــن بنســبة 1.2 %، واأللبــان والجبــن والبيــض بنســبة 0.6 %.

األردن

ارتفــع صافــي الديــن العــام املســتحق علــى األردن فــي الشــهور الخمســة 

األولــى مــن العــام الحالــي بنســبة 3.8 % ليصــل إلــى 27.93 مليــار دينــار 

)39.4 مليــار دوالر أمريكــي( مقارنــة مــع 26.9 مليــار دينــار فــي نهايــة 2018. 

وأظهــرت االحصائيــات الصــادرة عــن وزارة املاليــة أن صافــي الديــن 

الداخلــي لــألردن فــي نهايــة أيــار /مايــو املا�ســي بلــغ 15.72 مليــار دينــار ،فــي 

حين أن الدين الخارجي بلغ 12.2 مليار دينار. هذا ويشكل صافي الدين 

العــام األردنــي مــا نســبته 90.3 % مــن الناتــج املحلــي االجمالــي. 

وعلــى صعيــد آخــر، تحســن تراجــع صافــي االســتثمار األجنبــي املباشــر فــي 

األردن، رغم انخفاضه بمقدار 33 مليون دوالر في الربع األول من العام 

الحالــي، حيــث أظهــرت البيانــات األوليــة الصــادرة عــن البنــك املركــزي 

األردنــي أن االســتثمار األجنبــي املباشــر انخفــض إلــى 251 مليــون دوالر 

فــي نهايــة الربــع األول مــن العــام 2019، مــن 284 مليــون دوالر فــي الربــع 

األول مــن عــام 2018، ويعــزى التراجــع خــال الربــع األول إلــى انخفــاض 

االســتثمارات األجنبيــة فــي قطــاع الطاقــة علــى الرغــم مــن التحســن فــي 

مؤشــرات االســتثمار األجنبي املباشــر األخرى، وتراجع االســتثمار األجنبي 

املباشــر فــي الربــع األول مــن العــام الحالــي بنســبة 6.6 % مقارنــة بنفــس 

الفتــرة مــن عــام 2018.

•  الكويت

أظهــرت إحصائيــة لبنــك الكويــت املركــزي ارتفــاع إجمالــي الودائــع فــي 

نهايــة شــهر أيــار /مايــو 2019 بنســبة 0.47 % علــى أســاس شـــــهري لتبلــغ 

43.545 مليــار دينــار، مقارنــة بـــ 43.342 مليـــار فــي نيســان /أبريــل 2019، 

كما ارتفعت التســهيات االئتمانية 1.47 % على أســاس ســنوي مقارنة 

بـــ 42.915 مليــار دينــار فــي أيــار /مايــو 2018، بينمــا انخفضــت ودائــع 

القطــاع الخــاص بنســـــــبة 2 % فــي أيــار /مايــو 2019 علــى أســـــــاس شــــــــهري 

مــن 36.923 مليــار دينــار إلــى 36.179 مليــار دينــار، فــي حيــن ارتفعــت 

الودائــع الحكوميــة بنســبة 14.73 % علــى أســاس شــهري لتبلــغ 7.365 

مليار دينار في أيار /مايو، مقارنة بـ 6.419 مليار دينار املسجلة في نيسان 

أبريــل. 

وعلــى أســاس ســنوي، ارتفعــت ودائــع القطــاع الخــاص وبلــغ إجمالــي 

موجودات البنك املركزي 11.382 مليار دينار في شهر أيار /مايو بارتفاع 
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2. أسواق األسهم العربية

املؤشر
األسبوع 07- 2019/07/12

التغير خال األسبوع
نهاية األسبوعبداية األسبوع

)DFMGI( 1.40 %2,648.592,685.58مؤشر سوق دبي

)EGX30( 1.42 %14,013.0413,813.56مؤشر بورصة مصر-

)KWSE( 2.32 %6,623.136,776.83مؤشر سوق الكويت

)ADI( 0.98 %5,003.285,052.43مؤشر أبوظبي

)PLE( 0.14 %526.6525.86مؤشر القدس-

)TASI(  1.78 %8,811.118,968.23املؤشر العام السعودي

)AMGNRLX(  0.20 %1,880.491,876.76املؤشر العام األردني-

)TUNINDEX(  0.29 %7,233.037,254.36مؤشر بورصة تونس

)MASI( 1.43 %11,151.4911,311.02مؤشر بورصة املغرب

بلغــت نســبته 1 % مقارنــة مــع الشــهر الســابق نيســان /أبريــل وبنســبة 

2.2 % علــى أســاس ســنوي، فيمــا بلــغ صافــي املوجــودات األجنبيــة لــدى 

 بنســبة  0.6 % 
ً
مصــرف الكويــت املركــزي 11.117 مليــار دينــار مرتفعــا

خــال شــهر أيــار /مايــو 2019 مقارنــة مــع الشــهر الســابق، وبنســبة 2.1 

مقارنــة مــع الشــهر ذاتــه مــن العــام 2018.

•  قطر

ارتفــع إجمالــي تدفقــات االســتثمارات األجنبيــة الداخلــة إلــى دولــة قطــر 

خــال الربــع األول مــن العــام الجــاري بنســبة 6.63 % علــى أســاس 

ســنوي، ووفقــا لبيانــات جهــاز التخطيــط التنمــوي واإلحصــاء، فقــد 

ســجل إجمالــي االســتثمارات الكليــة الداخلــة لقطــر فــي الثاثــة األشــهر 

األولــى مــن 2019 نحــو 722.6 مليــار ريــال )199.72 مليــار دوالر أمريكــي(، 

مقارنة بـ677.7 مليار ريال )187.31 مليار دوالر أمريكي( في الفترة نفسها 

مــن العــام الســابق.

•  السودان

ســجل معــدل التضخــم الســنوي فــي شــهر حزيــران /يونيــو 2019 مــا 

 بـ44.95 % معدل التضخم املسجل في شهر 
ً
نسبته 47.78 %، مقارنة

 .
ً
أيــار /مايــو الســابق، ليعــاود االرتفــاع مجــددا

وقــال الجهــاز املركــزي لإلحصــاء إن الزيــادة فــي معــّدل التضخــم ترجــع إلــى 

ارتفاع أســعار مجموعة الســلع الغذائية، ومســاهمتها في املعدل بنســبة 

65.28 %، كذلــك ارتفــاع رســوم التعليــم للعــام الدرا�ســي الجديــد.
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ً
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1-  أخبار  اقتصادية

• أملانيا

انتعشــت الصــادرات األملانيــة بوتيــرة أقــوى مــن املتوقــع خــال شــهر أيــار /

مايــو 2019، حيــث أظهــرت البيانــات الصــادرة عــن مكتــب اإلحصــاءات 

االتحــادي أن الصــادرات زادت بنســبة 1.1 % علــى أســاس شــهري فــي 

أيــار /مايــو، مقابــل انخفاضهــا فــي الشــهر الســابق نيســان /أبريــل بنســبة 

3.4%، وانخفضــت الــواردات بنســبة 0.5 % علــى أســاس شــهري فــي 

الشــهر ذاتــه، وأظهــرت بيانــات منفصلــة مــن مكتــب اإلحصــاءات ارتفــاع 

 التوقعــات 
ً
الناتــج الصناعــي بنســبة 0.3 % علــى أســاس شــهري متجــاوزا

بزيــادة نســبتها 0.4 %.

• تركيا

انخفضــت كل مــن الليــرة واألســهم التركيــة بعــد قــرار الرئيــس الترـكـي 

أثــار مخــاوف بشــأن  الــذي  البنــك املركــزي، األمــر  اســتبعاد محافــظ 

خفــض تكلفــة االقتــراض بشــكل أســرع مــن املتوقــع. هــذا وقــد تراجعــت 

العملــة التركيــة بأكثــر مــن 3 % أمــام الــدوالر، وهــي أكبــر نســبة هبــوط منــذ 

 بذلــك اإلرتفــاع الــذي شــهدته خــال 
ً
شــهر آذار /مــارس 2019، منهيــة

الشــهرين املاضييــن. ومــن جهتــه أعلــن البنــك املركــزي الترـكـي إن عجــز 

ميزان املعامات الجارية لتركيا تحول في أيار /مايو إلى فائض قدره 151 

مليــون دوالر أمريكــي، مقابــل عجــز ميــزان املعامــات الجاريــة املســجل فــي 

شــهر وفــي نيســان /أبريــل 2019 والبالــغ 1.301 مليــار دوالر أمريكــي،  وفــي 

 بقيمة 27.633 مليار 
ً
عام 2018، سجل ميزان املعامات الجارية عجزا

دوالر أمريكــي.

• الصين

أظهــرت بيانــات للبنــك املركــزي الصينــي أن احتياطيــات البــاد من النقد 

األجنبــي ارتفعــت بمقــدار 18.23 مليــار دوالر أمريكــي خــال شــهر حزيــران 

/يونيــو 2019 لتصــل إلــى 3.119 تريليــون دوالر أمريكــي، كمــا ارتفعــت 

قيمــة احتياطيــات الذهــب الصينيــة إلــى 87.27 مليــار دوالر أمريكــي مــن 

79.83 مليــار دوالر أمريكــي فــي نهايــة أيــار /مايــو ،  وجــاءت زيــادة احتياطــي 

النقد األجنبي نتيجة ارتفاع أسعار أصولها املالية الدولية خال الشهر 

املا�ســي، بحســب بيــان اإلدارة العامــة للنقــد األجنبــي الصينيــة.

• منطقة اليورو

خفضــت املفوضيــة األوروبيــة تقديراتهــا للنمــو والتضخــم فــي منطقــة 

السياســات  تكتنــف  التــي  الضبابيــة  أن  إلــى   
ً
مشــيرة  ،

ً
مؤخــرا اليــورو 

 علــى املنطقــة.
ً
 كبيــرا

ً
التجاريــة األمريكيــة تشــكل خطــرا

وفــي توقعاتهــا االقتصاديــة الفصليــة، أفــادت املفوضيــة إن األســعار 

ســترتفع بوتيــرة أقــل مــن التوقعــات الســابقة، ليبتعــد معــدل التضخــم 

أكثر عن املستوى الذي يستهدفه البنك املركزي األوروبي عند مستوى 

قريب من 2 %، وأكدت املفوضية على توقعها بتباطؤ النمو االقتصادي 

فــي منطقــة اليــورو هــذا العــام إلــى 1.2 % مــن 1.9 % فــي 2018. 

 مــن 
ً
وعدلــت تقديراتهــا للنمــو فــي العــام املقبــل بالخفــض إلــى 1.4 % بــدال

1.5 % كانــت متوقعــة فــي أيــار /مايــو، كمــا أشــارت املفوضيــة إلــى زيــادة 

املخاطر على منطقة اليورو، معظمها نابع من ”الضبابية املتزايدة“ التي 

تكتنــف سياســات التجــارة األمريكيــة، مــع اســتمرار تهديــدات واشــنطن 

بفــرض رســوم علــى مجموعــة واســعة مــن منتجــات االتحــاد األوروبــي.
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العدد /26/  تموز / يوليو 2019

2. أسواق األسهم

التغير خال أسبوع12 تموز/يوليو 082019 تموز/يوليو 2019املؤشر

S&p500- USA2,975.953,013.77% 1.27

Dow Jones- USA26,806.1427,332.03% 1.96

NASDAQ- USA8,098.388,244.14% 1.80

FTSE 100- UK7,549.277,505.97% 0.57-

CAC 40- France5,589.195,572.86% 0.29-

DAX- Germany12,543.5112,323.32% 1.76-

FTMIB- Italy21,976.0022,182.70% 0.94

RTSI- Russia1,399.551,387.87% 0.83-

Nikkei 225- Japan21,534.3521,685.90% 0.70

Shanghai Composite )SSEC(- China2,933.362,930.55% 0.10-
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- أسواق املال العاملية
ً
 رابعا

Global Financial Markets
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العدد /26/  تموز / يوليو 2019

1. أسعار النفط الخام

التغير خال أسبوع12 تموز/يوليو 082019 تموز/يوليو 2019

4.32 %64.1166.88سعر خام برنت /$

4.42 %57.6660.21سعر الخام األمريكي /$

2. أسعار املعادن الثمينة

التغير خال أسبوع12 تموز/يوليو 082019 تموز/يوليو 2019

1.52 %1,396.401,417.65أونصة الذهب /$

1.32 %15.0515.248أونصة الفضة /$

3. أسعار العمات الرئيسية

التغير خال أسبوع12 تموز/يوليو 082019 تموز/يوليو 2019

EUR USD1.12151.1271% 0.50

USD JYP108.72107.91% 0.75-
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