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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 

تعامــات هــذا األســبوع فــي الســوق املوازيــة، حيــث تجــاوز مســتوى الـــ 

600 ليرة سورية،  ليبلغ سعر صرف الليرة السورية مستوى 602 ليرة 

ســورية للشــراء وعنــد مســتوى 605 ليــرة ســورية للمبيــع مقابــل الــدوالر 

األمريكــي الواحــد خــال هــذا األســبوع، ويعــود ذلــك إلــى زيــادة الطلــب 

علــى الــدوالر  األمريكــي لتمويــل بعــض املســتوردات، ولجــوء العديــد مــن 

الفاحيــن إلــى إدخــار فوائــض حصيلــة مبيعــات مواســمهم مــن الحبــوب 

بالــدوالر األمريكــي، إضافــة إلــى التوتــر العســكري األمريكــي اإليرانــي الــذي 

تشــهده املنطقــة الســيما بعــد إســقاط الطائــرة األمريكيــة مــن قبــل 

القــوات اإليرانيــة، ومتابعــة الســوق بحــذر للتطــورات العســكرية فــي 

شــمال البــاد، األمــر الــذي زاد مــن وتيــرة عمليــات املضاربــة علــى الليــرة 

الســورية، والــذي دفــع نحــو املزيــد مــن االنخفــاض فــي ســعر صــرف الليرة 

الســورية، كل ذلــك جــاء علــى الرغــم مــن تراجــع ســعر صــرف الــدوالر  

 مقابــل العمــات الرئيســية فــي األســواق املاليــة العامليــة.
ً
األمريكــي قليــا

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 مقابل الليرة السورية

أمــا بالنســبة لســعر صــرف الليــرة الســورية مقابــل اليــورو فــي الســوق 

املوازية خال تعامات هذا األسبوع، فقد انخفض سعر صرف الليرة 

الســورية ليرتفــع زوج )اليــورو/ ليــرة ســورية( إلــى مســتوى 685 ليــرة 

ســورية فــي نهايــة هــذا األســبوع مقارنــة مــع مســتوى 667  ليــرة ســورية 

بينمــا   ،% 2.70 نســبته  وبمــا  الســابق،  األســبوع  نهايــة  فــي  املســجل 

تحســنت الليــرة الســورية أمــام اليــورو فــي الســوق الرســمية وبمــا نســبته 

0.30 %، لينخفــض زوج )اليورو/ليــرة ســورية( إلــى مســتوى 491.09 

ليرة سورية في نهاية هذا األسبوع مقابل مستوى 492.59 ليرة سورية 

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   ،2019/06/20-16 األســبوع  عــن  املاليــة  لــألوراق  دمشــق 

بمقــدار   
ً
انخفاضــا  )DWX( املاليــة  لــألوراق  دمشــق  ســوق  مؤشــر 

23.75 نقطــة وبمــا نســبته 0.39 % علــى أســاس أســبوعي، ليصــل إلــى 

مســتوى 6,030.22 نقطــة املســجل نهايــة هــذا األســبوع مقابــل مســتوى 

6,053.97 نقطــة املســجل فــي نهايــة األســبوع الســابق، أمــا بالنســبة 

ملؤشــر األســهم القياديــة )DLX(، فقــد تراجــع بمقــدار 5.08 نقطــة وبمــا 

نســبته 0.48 % لتصــل قيمتــه إلــى مســتوى 1,056.29 نقطــة املســجلة 

نهايــة هــذا األســبوع مقابــل مســتوى 1,061.37 نقطــة املســجلة نهايــة 

الســابق.  األســبوع 

هــذا وقــد ارتفعــت قيمــة التــداوالت األســبوعية املســجلة خــال هــذا 

نســبته  بمــا  الســابق،  األســبوع  فــي  مســتواها  مــع  باملقارنــة  األســبوع 

 101.5 ليــرة ســورية مقابــل  مليــون   242.9 إلــى  لتصــل   % 139.36

مليــون ليــرة ســورية خــال األســبوع الســابق، كمــا ارتفــع حجــم التــداول 

وبمعــدل 307.04 % ليصــل إلــى 632,510 ســهم خــال هــذا األســبوع 

 علــى 296 صفقــة. 
ً
مقابــل 155,394 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%

-4.01سيريتل موبايل تيليكوم1.26بنك سورية والخليج 62.46 %بنك سورية والخليج 

-3.88الشركة األهلية لصناعة الزيوت......15.44 %بنك قطر الوطني سورية 

-2.03بنك سورية الدولي اإلسامي......7.24 %بنك البركة

الشكل)3( تداوالت سوق دمشق لألوراق املالية 

* لم يجر أي عملية تداول على أسهم القطاع الزراعي والصناعي والخدمات.



6

3. متفرقات  اقتصادية محلية

• أكــد حاكــم مصــرف ســورية املركــزي أن االرتفــاع فــي ســعر صــرف 
الدوالر األمريكي يندرج ضمن الحرب  املمنهجة التي تشن على سورية 

الســورية  الليــرة  إضعــاف  خــال  مــن  وذلــك   ،
ً
اقتصاديــا إلضعافهــا 

ودفــع  وإجراءاتــه  املركــزي  باملصــرف  الثقــة  وزعزعــة  واالقتصــاد 

املواطنين إلى الخوف والتخلي عن عملتهم الوطنية، وأشار إلى أن هذا 

االرتفــاع وهمــي وليــس لــه أي مبــررات اقتصاديــة وليــس لــه أي مســتند 

علــى األرض إطاقــا، وإنمــا يعــود بالدرجــة األولــى إلــى عمليــات املضاربــة. 

ضــد  املمنهجــة  الحملــة  أن  تلفزيونــي  تصريــح  خــال  مــن  وأوضــح 

ســورية ليســت جديــدة، وإنمــا تترافــق مــع قانــون العقوبــات األمريكيــة 

 عــن أســفه لتماهــي 
ً
“قيصــر” الــذي فرضتــه اإلدارة األمريكيــة، معربــا

البعــض ســواء عــن قصــد أو غيــر قصــد مــع الحــرب االقتصاديــة التــي 

 
ً
 فــي الوقــت ذاتــه أنــه مثلمــا صمدنــا سياســيا

ً
تشــن علــى ســورية، مؤكــدا

، وأكــد أن املصــرف املركــزي ســيتخذ 
ً
 ســنصمد اقتصاديــا

ً
وعســكريا

إجــراءات قانونيــة بحــق جميــع مــن تســول لــه نفســه التاعــب بســعر 

الصــرف أو الضغــط علــى املركــزي لدفعــه إلــى خيــارات ضــد مصلحــة 

 أن املصــرف ومــن خــال أدواتــه 
ً
املواطــن واالقتصــاد الوطنــي، مبينــا

وهيئة مكافحة غسل األموال قام بالعديد من املهمات لضبط جميع 

املواقع التي تتاعب بسعر صرف الليرة السورية أو األشخاص الذين 

يمارســون أنشــطة غيــر مشــروعة هدفهــا إضعافهــا.

• أشــارت بيانــات املكتــب املركــزي لإلحصــاء فــي آخــر إحصائياتــه لعــام 
2017 حــول قــوة العمــل فــي ســورية وتركيبتهــا فــي مختلــف املحافظــات 

- باســتثناء » ادلــب - ديــر الــزور - الرقــة« أن القطــاع الخــاص نــال 

النســبة األكبــر فــي عــدد العمــال املشــتغلين 15( ســنة فأكثــر) بنســبة 

56.9 % مــن إجمالــي عــدد املشــتغلين، فــي حيــن يضــم القطــاع الحكومــي 

مــا نســبته 42.2 % مــن املشــتغلين، بينمــا شــكل القطاعــان التعاونــي 

واملشــترك نســبة أقــل مــن 1 % مــن عــدد العمــال املشــتغلين فــي ذلــك 

العــام وهــي 0.8% فقــط. وفــي ذات العــام بلــغ مجمــوع حجــم قــوة العمــل 

4.35 ماييــن عامــل، شــكل عــدد املشــتغلين منهــم 3.68 ماييــن عامــل( 

بنســبة 84.7 %( مقابــل 663 ألــف متعطــل )بنســبة 15.3 %( وكان 

عــدد املشــتغلين فــي القطــاع الخــاص2.1  مليــون عامــل، وفــي القطــاع 

الحكومــي 1.55 مليــون عامــل، وفــي القطاعيــن التعاونــي واملشــترك 29 

ألــف عامــل، شــكلت نســبة الذكــور مــن املشــتغلين 78.3 % بـــ 2.88 

مليــون عامــل، واإلنــاث 21.7 % وذلــك 801 ألــف عاملــة.

كشــف مصــرف ســورية املركــزي مــن خــال موقعــه اإللكترونــي   •
عــن قيــام هيئــة مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب وبالتعــاون 

والتنســيق مــع مفوضيــة الحكومــة لــدى املصــارف والجهــات األمنيــة 

املختصة بضبط إحدى شركات الحواالت املالية الداخلية في مدينة 

وتوزيعهــا  وإرســالها  الخارجيــة  الحــواالت  باســتقبال  تقــوم  دمشــق 

بالقطــع األجنبــي فــي الســوق الســوداء، حيــث تمــت مصــادرة العديــد من 

الخزنــات الحديديــة والوثائــق واملســتندات التــي تثبــت تــورط الشــركة 

بهذه األعمال غير القانونية، إلى جانب تنظيم ضبط بإفادات موظفي 

الشــركة ومســتلمي الحــواالت وفــق األصــول القانونيــة، كمــا تواصــل 

الهيئة دراسة وتحليل املعلومات املتوفرة، ليتم استكمال اإلجراءات 

.
ً
القانونيــة أصــوال

 بتعديــل 
ً
أصــدر وزيــر التجــارة الداخليــة وحمايــة املســتهلك قــرارا  •

أســعار البنزيــن غيــر املدعــوم مــع إبقــاء أســعار البنزيــن املدعــوم كمــا هــي. 

 للقرار يصبح سعر لتر البنزين أوكتان 90 غير املدعوم 425 ليرة 
ً
ووفقا

 مــن 375  ليــرة ســورية )بنســبة زيــادة 13.3 %(، أمــا ســعر 
ً
ســورية بــدال

 مــن 
ً
ليتــر بنزيــن أوكتــان 95 غيــر املدعــوم أصبــح بـــ 550 ليــرة ســورية بــدال

600 ليرة سورية )بنسبة تخفيض 9.1 %(، وقد جاء هذا التخفيض 

بنــاء علــى وجــود كميــة زائــدة مــن هــذا النــوع مــن البنزيــن، وعــدم وجــود 

طلــب عليــه فــي الســوق، وبهــدف تشــجيع أصحــاب الســيارات لإلقبــال 

علــى شــرائه، فــي حيــن أبقــى القــرار ســعر البنزيــن املدعــوم كمــا هــو 225 

ليــرة ســورية للتــر الواحــد.

أقــر مجلــس الــوزراء فــي جلســته األســبوعية إســتراتيجية متكاملــة   •
بــكل مكوناتهــا باعتبارهــا أحــد  النهــوض بصناعــة الدواجــن  إلعــادة 

حيــث  االقتصاديــة.  والتنميــة  الغذائــي  لألمــن  الرئيســة  املقومــات 
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تطور بعض أسعار السلع األساسية  .4  

التغير خال األسبوع20 حزيران/يونيو 152019 حزيران/يونيو 2019السلعة

4.9 %405,000425,000الحديد طن /ليرة سورية

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

4.15 %21,70022,600الذهب 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.   

تضمنــت اإلســتراتيجية إعــادة تشــغيل املداجــن املدمــرة واملتوقفــة 

عــن العمــل وتنظيــم عمــل املســالخ وتوزعهــا الجغرافــي، وإيجــاد آليــات 

التســويق املناســبة وتصديــر الفائــض وتطويــر صناعــة اللحــوم املعلبة، 

واملوافقــة لــوزارة الزراعــة علــى إقامــة معمــل للبيــض املجفــف وتأميــن 

اســتقرار ســعر األعــاف ومراجعــة الرســوم علــى اســتيراد هــذه املــادة 

وتأهيــل وتوســيع البنــى التحتيــة الازمــة للتخزيــن والتبريــد واالســتفادة 

مــن إمكانيــات وزارة التجــارة الداخليــة فــي هــذا املجــال. وفــي الســياق 

نفســه وافــق املجلــس علــى تخفيــض التعرفــة الزراعيــة الســتجرار 

الطاقــة الكهربائيــة مــن 33 ليــرة للكيلــو واط إلــى 12 ليــرة للكيلــو واط، 

أي بنســبة 63.6 %، بهــدف دعــم وتعزيــز قطــاع الثــروة الحيوانيــة، 

ورصد املجلس 500 مليون ليرة سورية لتعزيز قدرة املؤسسة العامة 

للدواجــن علــى تلبيــة احتياجــات الســوق واســتقرار أســعار مدخــات 

اإلنتــاج.

• حققــت مدينــة حســياء الصناعيــة خــال األربعــة أشــهر األولــى مــن 
العــام الحالــي واردات بقيمــة 1.06 مليــار ليــرة ســورية، هــذا وقــد أكــد 

مديــر املدينــة الصناعيــة دخــول ثاثــة مســتثمرين جــدد إلــى املدينــة 

ليصبــح إجمالــي عــدد املســتثمرين 907 مســتثمرين برأســمال أكثــر مــن 

190 مليار ليرة سورية يوفر 23.975 ألف فرصة عمل، فيما بلغ عدد 

املنشــآت املنتجــة 231 منشــأة برأســمال إجمالــي يقــدر بأكثــر مــن 62 

مليــار ليــرة ســورية وفــرت 7,598 فرصــة عمــل، إضافــة إلــى 676 منشــاة 

 
ً
قيــد اإلنشــاء برأســمال يبلــغ أكثــر مــن 128 مليــار ليــرة توفــر مســتقبا

16,676 فرصــة عمــل.
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- االقتصاد العربي 
ً
ثانيا

Arab World Economy
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1-  أخبار  اقتصادية
• مصر

أظهــرت أرقــام رســمية صــادرة عــن وزارة املاليــة أنــه خــال األشــهرة 

العشــرة األولــى مــن العــام املالــي الحالــي ) تموز/يوليــو 2018 ولغايــة 

نيســان/أبريل 2019(، قــد تــم تســجيل فائــض أولــى لنتائــج الحســاب 

الختامــي للموازنــة العامــة قــدره 54.8 مليــار جنيــه وبمــا نســبته 1 % مــن 

الناتــج املحلــي، مقارنــة بفائــض أولــي قــدره 6.7 مليــار جنيــه 0.2 % مــن 

الناتــج املحلــي خــال الفتــرة نفســها مــن العــام املالــي الســابق. فيمــا ســجل 

العجــز الكلــى للموازنــة العامــة للدولــة 5.6 % كنســبة مــن الناتــج املحلــي 

اإلجمالــي خــال الفتــرة نفســها مقابــل 6.7 % خــال الفتــرة نفســها مــن 

العــام املا�ضــي، حيــث ارتفــع معــدل نمــو اإليــرادات أســرع مــن معــدل نمــو 

املصروفــات لتحقــق 18.9 %، و12.8 % علــى التوالــي. 

• اإلمارات العربية املتحدة

، مــن حيــث قدرتهــا 
ً
احتلــت اإلمــارات املركــز األول عربيــا والـــ 27 عامليــا

علــى جــذب االســتثمار األجنبــي املباشــر، وفــق التصنيــف املتبــع لــدى 

مؤتمــر االمــم املتحــدة للتجــارة والتنميــة »األونكتــاد«، وذلــك وفــق نتائــج 

تقريــر االســتثمار األجنبــي املباشــر العالمــي الصــادر للعــام 2019، وأوضــح 

التقرير، أن دولة اإلمارات جذبت استثمارات أجنبية مباشرة في العام 

2018 تصــل قيمتهــا إلــى 10.4 مليــار دوالر أمريكــي، مســتحوذة علــى %36 

مــن إجمالــي االســتثمارات األجنبيــة املباشــرة املتدفقــة إلــى مجموعــة 

الــدول العربيــة، واملرتبــة الثانيــة علــى مســتوى منطقــة غــرب آســيا، 

مســتحوذة علــى نحــو 33.4 % مــن إجمالــي تدفقــات االســتثمار األجنبــي 

املباشــر الــواردة إلــى هــذه املنطقــة.

• األردن 

بّين البنك املركزي األردني إن تحويات املغتربين األردنيين نمت بنســبة 

1.6 % خــال األشــهر األربعــة األولــى مــن عــام 2019، لتصــل إلــى 1.202 

مليــار دوالر أمريكــي، مقارنــة مــع 1.182 مليــار  دوالر أمريكــي املســجلة فــي 

 أن تحويــات العامليــن األردنييــن 
ً
الفتــرة نفســها مــن عــام  2018، علمــا

 منــذ تداعيــات هبــوط أســعار النفــط علــى 
ً
فــي الخــارج بــدأت تتأثــر ســلبا

اقتصــادات الخليــج.

وفي سياق آخر رتفع صافي الدين العام املستحق على األردن في الشهور 

األربعــة األولــى مــن العــام 2019 بنســبة 1.9 % ليصــل إلــى 27.414 مليــار 

دينــار )38.6 مليــار دوالر أمريكــي( مقارنــة مــع 26.9 مليــار دينــار فــي نهايــة 

2018. وأظهــرت اإلحصائيــات أن صافــي الديــن الداخلــي لــألردن فــي نهايــة 

نيســان /أبريــل 2019 بلــغ 15.39 مليــار دينــار فــي حيــن أن الديــن الخارجــي 

بلغ 12.01 مليار دينار. هذا ويعادل صافي الدين العام األردني 89.4 % 

مــن الناتــج املحلــي االجمالــي.

• قطر

ارتفعــت اإلحتياطيــات الدوليــة لــدى مصــرف قطــر املركــزي فــي شــهر أيــار 

/مايــو 2019 بنســبة 50 % علــى أســاس ســنوي، لتصــل إلــى نحــو 135.4 

مليــار ريــال وفقــا لبيانــات مصــرف قطــر املركــزي. هــذا وقــد دعــم نمــو 

احتياطــات املركــزي القطــري خــال الشــهر نفســه ارتفــاع اســتثمارات 

الدوحــة فــي ســندات و آذونــات الخزانــة األجنبيــة بنســبة 235 % الــى نحــو 

77.6 مليــار ريــال، و زيــادة حيازتهــا مــن الذهــب بنســبة 17 % إلــى نحــو 4.7 

مليــار ريــال، مقابــل انخفــاض أرصدتهــا لــدى البنــوك األجنبيــة بنســبة 

16% لتصــل إلــى نحــو 51.2 مليــار ريــال.
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2. أسواق األسهم العربية

املؤشر
األسبوع -16 2019/06/21

التغير خال األسبوع
نهاية األسبوعبداية األسبوع

)DFMGI( 1.72 %2,614.032,658.88مؤشر سوق دبي

)EGX30( 1.17 %14,210.0914,043.42مؤشر بورصة مصر-

)KWSE( 0.24 %6,351.656,367.00مؤشر سوق الكويت

)ADI( 1.81 %4,955.265,044.72مؤشر أبوظبي

)PLE( 0.53 %525.4528.19مؤشر القدس

)TASI(  0.19 %8,886.848,869.70املؤشر العام السعودي-

)AMGNRLX(  0.77 %1,825.001,839.08املؤشر العام األردني

)TUNINDEX(  0.30 %7,081.567,102.52مؤشر بورصة تونس

)MASI( 1.30 %11,291.3311,437.84مؤشر بورصة املغرب
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- االقتصاد العالمي 
ً
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World Economy
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1-  أخبار  اقتصادية

• منطقة اليورو

ارتفعــت وتيــرة نمــو األجــور فــي منطقــة اليــورو خــال الربــع األول، ممــا 

يدعم النمو االقتصادي في املنطقة. ووفًقا لبيانات مكتب اإلحصاءات 

األوروبــي ›يوروســتات‹، نمــت األجــور بمنطقــة اليــورو بنســبة 2.5 % فــي 

األشــهر الثاثــة األولــى مــن العــام 2019، بعدمــا ارتفعــت 2.3 % فــي نهايــة 

العــام املا�ضــي، مســجلة أســرع وتيــرة نمــو منــذ عــام 2009. وفــي االجتمــاع 

األخير للبنك املركزي األوروبي، صرح رئيس البنك أن املزيد من مكاسب 

التوظيــف وزيــادة األجــور مــا زالــت تدعــم مرونــة اقتصــاد منطقــة اليــورو 

 .
ً
وترفــع التضخــم تدريجيــا

ومن جهة آخرى أظهرت البيانات الصادرة عن البنك املركزي األوروبي 

إن الفائــض املعــدل فــي ميــزان املعامــات الجاريــة ملنطقــة اليــورو تراجــع 

إلــى 20.9 مليــار يــورو فــي نيســان /أبريــل 2019، مــن 24.7 مليــار يــورو 

فــي الشــهر الســابق، وهــو مــا يرجــع فــي معظمــه إلــى انخفــاض الفائــض 

التجــاري، ووفقــا لألرقــام غيــر املعدلــة، تراجــع الفائــض إلــى 19.2 مليــار 

يــورو مــن 35.1 مليــار يــورو قبــل شــهر.

• تركيا

أظهرت بيانات معهد اإلحصاء التركي أن معدل البطالة في تركيا تراجع 

إلى 14.1 % في الفترة املمتدة بين شباط /فبراير ونيسان /أبريل 2019، 

 مــن أعلــى مســتوياته فــي نحــو عشــر ســنوات. وأشــارت البيانــات 
ً
منخفضــا

إلــى أن البطالــة فــي القطاعــات غيــر الزراعيــة تراجعــت إلــى 16.1 % فــي 

الفترة ذاتها، وفي األشهر الثاثة املمتدة من كانون الثاني /يناير إلى آذار 

/مارس 2019، بلغ معدل البطالة 14.7 % بينما وصلت نسبة البطالة 

فــي القطاعــات غيــر الزراعيــة إلــى 16.9 %.

• الصين

تراجــع معــدل نمــو الناتــج الصناعــي فــي الصيــن فــي شــهر أيــار /مايــو 2019 

، حيــث ارتفــع بنســبة 5 % 
ً
إلــى أدنــى مســتوى لــه منــذ أكثــر مــن 17 عامــا

 
ً
علــى أســاس ســنوي، فيمــا كان مــن املتوقــع أن يظــل معــدل النمــو ثابتــا

بنســبة 5.4 %، وذلــك بدفــع مــن ضعــف الطلــب. وفــي الوقــت نفســه، 

ارتفعــت مبيعــات التجزئــة بوتيــرة أســرع بلغــت نســبتها 8.6 %، مقابــل 

ارتفــاع 7.2% للشــهر الســابق وبأقــل مــن التوقعــات البالغــة 8.1 %. هــذا 

وارتفعــت اســتثمارات األصــول الثابتــة بنســبة 5.6 % خــال الفتــرة مــن 

كانــون الثانــي /ينايــر حتــى أيــار /مايــو مقارنــة بالعــام الســابق. وفــي ســياق 

آخــر، أعلــن البنــك املركــزى الصينــى عــن دعــم جديــد للبنــوك الصغيــرة 

بقيمــة 300 مليــار يــوان )43 مليــار دوالر أمريكــي(.

• الهند

كشــفت وزارة التجــارة الهنديــة فــى بيــان لهــا أن العجــز التجــارى للهنــد 

ارتفــع إلــى 15.36 مليــار دوالر أمريكــي فــى أيــار /مايــو 2019، مقارنــة مــع 

14.62 مليــار دوالر أمريكــي العجــز املســجل فــى الشــهر نفســه مــن عــام 

2018، وأظهــرت البيانــات أن الصــادرات الســلعية نمــت بحوالــى 4 % 

إلــى 29.99 مليــار دوالر أمريكــي فــى حيــن زادت الــواردات 4.3 % إلــى 45.35 

مليــار دوالر أمريكــي.
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العدد /23/  حزيران / يونيو 2019

2. أسواق األسهم

التغير خال أسبوع21 حزيران/يونيو 172019 حزيران/يونيو 2019املؤشر

Dow Jones- USA26,112.5326,719.13% 2.32

NASDAQ- USA7,845.028,031.71% 2.38

FTSE 100- UK7,357.317,407.50% 0.68

CAC 40- France5,390.955,528.33% 2.55

DAX- Germany12,085.8212,339.92% 2.10

FTMIB- Italy20,626.4221,388.63% 3.70

Nikkei 225- Japan21,124.0021,258.64% 0.64

Shanghai Composite )SSEC(- China2,887.623,001.98% 3.96

Shanghai Composite )SSEC(- China2,852.132,881.97% 1.05
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العدد /23/  حزيران / يونيو 2019

1. أسعار النفط الخام

التغير خال أسبوع21 حزيران/يونيو 172019 حزيران/يونيو 2019

6.99 %60.9465.2سعر خام برنت /$

10.59 %51.9357.43سعر الخام األمريكي /$

2. أسعار املعادن الثمينة

التغير خال أسبوع21 حزيران/يونيو 172019 حزيران/يونيو 2019

4.30 %1,338.701,396.20أونصة الذهب /$

3.46 %14.81815.33أونصة الفضة /$

3. أسعار العمات الرئيسية

التغير خال أسبوع21 حزيران/يونيو 172019 حزيران/يونيو 2019

EUR USD1.12181.1368% 1.34

USD JYP108.56107.31% 1.15-
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