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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(

 
ً
شــهد ســعر صــرف الليــرة الســورية مقابــل الــدوالر  األمريكــي تحســنا

 خالل تعامالت هذا األســبوع في الســوق املوازية، وكســر ســعر 
ً
ملحوظا

 ومن املتوقع استمرار التحسن 
ً
الصرف حاجز 600 ليرة سورية هبوطا

خالل الفترة املقبلة، وذلك انخفاض حدة عمليات املضاربة، وتراجع 

حدة املخاوف من إنزالق املنطقة إلى حرب شاملة بعد تصعيد التوتر 

األمريكي اإليراني، وتراجع سعر صرف الدوالر األمريكي امللحوظ مقابل 

العمالت الرئيســية في األســواق املالية العاملية، وذلك في ظل اســتمرار 

الضغوط النسبية من جانب الطلب الناجم عن تمويل املستوردات، 

إضافــة إلــى اســتمرار  حالــة القلــق مــن التطــورات علــى صعيــد العمليات 

العســكرية فــي شــمال ســورية.

 أمــا فــي الســوق الرســمية فقــد اســتقر ســعر صــرف الليــرة الســورية 

مقابل الدوالر األمريكي لدى املصارف وشركات الصرافة، حيث ما 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 

املوازيــة خــالل تعامــالت هــذا األســبوع، فقــد تراجــع ســعر صــرف الليــرة 

 ليرتفــع زوج )اليــورو/ ليــرة ســورية( إلــى مســتوى 686 
ً
الســورية قليــال

ليرة سورية في نهاية هذا األسبوع مقارنة مع مستوى 685 ليرة سورية 

املسجل في نهاية األسبوع السابق، وبما نسبته 0.15 %. كما تراجعت 

الليرة الســورية أمام اليورو في الســوق الرســمية وبما نســبته 0.83 %، 

ليرتفــع زوج )اليورو/ليــرة ســورية( إلــى مســتوى 495.17 ليــرة ســورية 

فــي نهايــة هــذا األســبوع مقابــل مســتوى 491.09 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   ،2019/06/27-23 األســبوع  عــن  املاليــة  لــألوراق  دمشــق 

 بمقــدار 85.91 نقطــة وبمــا نســبته 
ً
مؤشــر الســوق )DWX( انخفاضــا

1.42 % علــى أســاس أســبوعي، ليصــل إلــى مســتوى 5,944.31 نقطــة 

املســجل نهايــة هــذا األســبوع مقابــل مســتوى 6,030.22 نقطــة املســجل 

فــي نهايــة األســبوع الســابق، فــي حيــن تراجــع مؤشــر األســهم القياديــة 

)DLX( بمقــدار 22.95 نقطــة وبمــا نســبته 2.17 % لتصــل قيمتــه إلــى 

مســتوى 1,033.34نقطــة املســجلة نهايــة هــذا األســبوع مقابــل مســتوى 

1,056.29 نقطــة املســجلة نهايــة األســبوع الســابق، ترافــق ذلــك مــع 

هــذا األســبوع  التــداوالت األســبوعية املســجلة خــالل  ارتفــاع قيمــة 

باملقارنة مع مستواها في األسبوع السابق بما نسبته 39.40 % لتصل 

إلــى 338.6 مليــون ليــرة ســورية مقابــل 242.9 مليــون ليــرة ســورية خــالل 

األسبوع السابق، بينما تراجع حجم التداول بمعدل 26.95 % ليصل 

إلــى 462,052 ســهم خــالل هــذا األســبوع مقابــل 632,510 ســهم فــي 

 علــى 396 صفقــة.
ً
األســبوع الســابق، موزعــة
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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%

-6.05بنك سورية والخليج 4.71الشركة املتحدة للتأمين38.97 %بنك قطر الوطني سورية 

-5.71الشركة األهلية لصناعة الزيوت...... 27.15 %بنك سورية الدولي اإلسامي

-3.96بنك سورية الدولي اإلسامي......13.68 %بنك البركة

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

أكــد رئيــس مجلــس الــوزراء أن األيــام القادمــة ســوف تشــهد آليــة   •
عمــل جديــدة لجهــة ضبــط األســواق وتحقيــق تــوازن فــي األســعار، وأن 

املواطــن ســوف يلمــس نتائجهــا اإليجابيــة بشــكل حقيقــي. وقــد جــاء 

ذلــك خــالل اجتمــاع الحكومــة األســبوعي، إذ تقــرر أن يتــم تخصيــص 

25 % مــن مســتوردات القطــاع الخــاص الســلعّية املمولــة مــن مصــرف 

ســورية املركزي بالســعر الرســمي 435 للبيع بالســعر املدعوم في صاالت 

املؤسســة الســورية للتجــارة، والتــي مــن املفتــرض أن تكــون علــى قــدر 

املعيشــية  املســتلزمات  تأميــن  لجهــة  عاتقهــا  علــى  امللقــاة  املســؤولية 

للمواطنيــن باألســعار املناســبة ومنــع االحتــكار الــذي يلجــأ إليــه تجــار 

األزمــات مســتغلين الظــروف االقتصاديــة الصعبــة التــي فرضتهــا الحــرب 

علــى ســورية.

انطلقــت فعاليــات مجموعــة مــن املعــارض املتخصصــة علــى أرض   •
Syri- )مدينــة املعــارض وهــي معــرض تكنولوجيــا املعلومــات واالتصاالت 

 HVAC.( بدورته السادسة، معرض التدفئة والتكييف واملياه )aTech

 ،)BuildUP Syria( Syria(، معــرض بنــاء البنــى التحتيــة واإلكســاء  

 ،)Life Style( املنزليــة  والتجهيــزات  والديكــور  املفروشــات  وجنــاح 

وقــد بلــغ عــدد الشــركات املشــاركة بهــذه املعــارض 212 شــركة يمثلــون 

776 عالمــة تجاريــة مــن 48 دولــة، واســتمرت فعالياتهــا مــن 25 وحتــى 

29 حزيــران /يونيــو 2019، حيــث يشــارك فــي املعــارض شــركات محليــة 

وعربيــة مــن لبنــان واألردن ومصــر، إضافــة إلــى شــركة مــن أملانيــا ووكالء 

لعــدة شــركات عامليــة مــن إيطاليــا وفرنســا والصيــن.

• بحــث وزيــر االقتصــاد والتجــارة الخارجيــة إمكانيــة إقامــة اســتثمارات 
مشــتركة مــع كوبــا لالســتفادة مــن إمكانياتهــا املتقدمــة علــى الصعيــد 

العلمــي والصناعــات الدوائيــة والطبيــة، حيــث تناولــت املباحثــات مــع 

الوفــد الكوبــي برئاســة رئيــس القســم االقتصــادي فــي اللجنــة املركزيــة 

للحــزب الشــيوعي الكوبــي إقامــة معامــل فــي ســورية لإلفــادة مــن موقعهــا 

الجغرافــي كمركــز إقليمــي لتســويق املنتجــات فــي املنطقــة وزيــادة حجــم 

التبــادل التجــاري بينهمــا. 

وأشــار وزيــر االقتصــاد إلــى منتجــات عديــدة يحتاجهــا البلــد كحجــر زاويــة 

يبنى عليها تفعيل التبادل التجاري بين البلدين ورفع مستوياته إلى قيم 

أكبر، ووجوب زيادة حجم اســتيراد املنتجات التي تحتاجها ســورية من 

كوبا كبديل من دول أخرى.

أوصــت لجنــة املوازنــة والحســابات فــي مجلــس الشــعب الحكومــة   •
التخــاذ كل اإلجــراءات الالزمــة لضبــط آليــة الســوق بالنســبة لســعر 

صــرف الــدوالر لتحقيــق التــوازن فــي األســعار املحليــة، وأقــر املجلــس 

مشــروع قانــون قطــع حســابات 2013 بعدمــا ناقشــته لجنــة املوازنــة 

والحســابات مــع الــوزارات واملؤسســات الحكومــي، وأكــدت اللجنــة فــي 

مقترحاتها العمل على ضرورة اعتماد أسس ومعايير علمية سليمة أثناء 

 للواقع 
ً
مناقشة اعتمادات املوازنة العامة للدولة لتكون أكثر دقة وقربا

وتحقيــق التوافــق واملواءمــة بيــن حصيلــة اإليــرادات العامــة والنفقــات 

العامــة. وأشــارت اللجنــة إلــى ضــرورة التركيــز علــى املشــاريع ذات األولويــة 

والجــدوى االقتصاديــة العاليــة وعــدم إدراج مشــاريع اســتثمارية ليــس 

لهــا جــدوى اقتصاديــة وليســت ضروريــة فــي هــذه املرحلــة.
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تطور بعض أسعار السلع األساسية 	.4  

التغير خال األسبوع27 حزيران/يونيو 222019 حزيران/يونيو 2019السلعة

0.0 %425,000425,000الحديد طن /ليرة سورية

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

-0.4 %23,00022,900الذهب 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

• مصر

كشــف البنــك املركــزي عــن تحســن مؤشــرات الســالمة املاليــة ألكبــر 5 

بنوك في السوق املحلية املصرية علي أساس سنوي، لتسجل معدالت 

كفايــة رأس املــال للبنــوك املحليــة 16.4 % نهايــة شــهر آذار /مــارس 

2019، مقابــل 15.9 % خــالل الفتــرة نفســها مــن العــام املا�ضــي. وفيمــا 

يتعلــق بجــودة األصــول أظهــرت مؤشــرات الســالمة املاليــة، أن القــروض 

غيــر املنتظمــة إلجمالــي القــروض تراجعــت إلــى 2.6 % مقابــل 2.7 % 

علــى أســاس ســنوي، وســجلت مخصصــات القــروض إلــى القــروض غيــر 

املنتظمــة 100 %، بينمــا تراجعــت القــروض املقدمــة للقطــاع الخــاص 

مــن إجمالــي القــروض إلــى 48.8 % مقابــل 50.3 %. 

وعلــى مســتوى الربحيــة تراجعــت متوســط األصــول عنــد 1.1 %، مقابــل 

1.4 % من الفترة نفسها من العام املا�ضي، ووصل العائد على متوسط 

حقــوق امللكيــة عنــد 16.3 %، وصافــي هامــش العائــد عنــد 2.3 %، 

وارتفعت نسبة توظفيف القروض للودائع لتسجل 47 % بنهاية آذار /

مــارس 2019، مقابــل 43.4 % فــي الفتــرة نفســها مــن العــام املالــي الســابق 

لــه، كمــا ســجلت نســبة توظيــف الودائــع بالعملــة املحليــة 36.1 %، 

مقابــل 33.6 %، وســجلت نســبة توظيــف الودائــع بالعمــالت األجنبيــة 

92.8 % بنهايــة 2018 مقابــل 81.7 %. وعلــى صعيــد آخــر، أعلنــت وزارة 

املاليــة املصريــة عــن تنفيــذ أكبــر موازنــة عامــة فــي تاريــخ مصــر للعــام املالــي 

2019-2020، بدايــة أول تمــوز /يوليــو، حيــث يبلــغ حجــم مصروفاتهــا 

1.6 تريليون جنيه بزيادة 150 مليار جنيه عن املوازنة السابقة. وبّينت 

الــوزارة فــي بيــان، إن ذلــك يأتــي نتيجــة لزيــادة مخصصــات العديــد مــن 

البرامــج ذات البعــد االجتماعــي مثــل أجــور العامليــن بالجهــاز اإلداري 

للدولــة التــي بلغــت 301 مليــار جنيــه بزيــادة 31 مليــار جنيــه ملواجهــة رفــع 

 .
ً
الحــد األدنــى لألجــور مــن 1,200 إلــى2,000  جنيــه شــهريا

ووفقــا للــوزارة تقــدر املوازنــة اإلجماليــة للدولــة عــن العــام املالــي 2019-

2020 بقيمــة 2.575 تريليــون جنيــه، ومــن جانبــه وزيــر املاليــة املصــري 

نــوه إلــى أن املوازنــة الجديــدة تضمنــت زيــادة فــي االســتثمارات الحكوميــة 

املمولــة مــن الخزانــة العامــة بنســبة 40 % مقارنــة بالعــام املالــي املا�ضــي 

لتصــل إلــى 140 مليــار جنيــه مقابــل 100 مليــار جنيــه بموازنــة 2018-

2019، وهــى أعلــى قيمــة زيــادة شــهدتها االســتثمارات خــالل العشــر 

ســنوات املاضيــة.

• السعودية

 محليــة بقيمــة 
ً
صرحــت وزارة املاليــة الســعودية أنهــا أصــدرت صكــوكا

2.744 مليــار ريــال )732 مليــون دوالر أمريكــي( لشــهر حزيــران  /يونيــو 

تحــت برنامــج الصكــوك الشــهرية للمملكــة، وقالــت الــوزارة فــي بيــان 

إنهــا أصــدرت الصكــوك فــي ثــالث شــرائح؛ األولــى بقيمــة 1.1 مليــار ريــال 

وتســتحق فــي عــام2028، والشــريحة الثانيــة بقيمــة 345 مليــون ريــال 

وتســتحق فــي عــام 2031، والثالثــة بقيمــة 1.299 مليــار ريــال وتســتحق 

فــي عــام 2034. 

فــي الســعودية  وفــي ســياق آخــر، أعلنــت املؤسســة العامــة للحبــوب 

إنهــا طرحــت مناقصــة عامليــة لشــراء 715 ألــف طــن مــن القمــح، وأشــار 

لشــراء قمــح صلــد يحتــوى  محافــظ املؤسســة إن املؤسســة تســعى 

علــى نســبة 12.5 % مــن البروتيــن مــن املورديــن العاملييــن للوصــول إلــى 

الســعودية خــالل الفتــرة مــن أيلــول /ســبتمبر إلــى تشــرين الثانــي /نوفمبــر. 
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2. أسواق األسهم العربية

املؤشر
األسبوع 22- 2019/06/27

التغير خالل األسبوع
نهاية األسبوعبداية األسبوع

)DFMGI( 0.52 %2,639.752,626.06مؤشر سوق دبي-

)EGX30( 0.59 %14,017.3414,100.74مؤشر بورصة مصر

)KWSE( 0.24 %6,343.546,358.72مؤشر سوق الكويت

)ADI( 0.06 %4,988.784,991.69مؤشر أبوظبي

)PLE( 1.20 %528.51522.15مؤشر القدس-

)TASI(  0.66 %8,739.168,796.61املؤشر العام السعودي

)AMGNRLX(  0.84 %1,860.821,876.48املؤشر العام األردني

)TUNINDEX(  0.36 %7,123.287,149.00مؤشر بورصة تونس

)MASI( 0.53 %11,346.7611,287.04مؤشر بورصة املغرب-

• اإلمارات العربية املتحدة

أفــادت البيانــات الصــادرة عــن البنــك املركــزي اإلماراتــي بــأإن الناتــج 

 بمــا نســبته 2.2 % فــي الربــع األول 
ً
املحلــي اإلجمالــي اإلماراتــي ســجل نمــوا

مــن عــام 2019 علــى أســاس ســنوي، وقــال مصــرف اإلمــارات املركــزي إن 

جانــب االقتصــاد غيــر النفطــي نمــا بنســبة 1.6 % فــي الربــع األول مقارنــة 

 بــأن البنــك املركــزي خفــض فــي أيــار /
ً
مــع الفتــرة ذاتهــا مــن 2018، علمــا

مايــو توقعاتــه للنمــو االقتصــادي فــي عــام 2019 إلــى 2 %  مــن 3.5 %.

• املغرب

أعلنــت املندوبيــة الســامية للتخطيــط إن مؤشــر أســعار املســتهلكين 

فــي املغــرب ارتفــع بمعــدل 0.3 % علــى أســاس ســنوي خــالل شــهر أيــار 

/مايــو 2019 بعــد أن تراجــع بمعــدل 0.2 % فــي الشــهر الســابق. حيــث 

انخفضــت أســعار الغــذاء بنســبة 0.7 % علــى أســاس ســنوي فــي /مايــو 

بعــد هبوطهــا بنســبة 1.2 % فــي نيســان /أبريــل، وزادت أســعار الســلع 

غيــر الغذائيــة بنســبة 0.9 % علــى أســاس ســنوي فــي أيــار /مايــو مقارنــة 

مــع زيــادة بلغــت 1.1 % فــي نيســان /أبريــل، وعلــى أســاس شــهري ارتفــع 

مؤشــر أســعار املســتهلكين بنســبة 0.7 % فــي أيار/مايــو، كمــا بلــغ معــدل 

التضخــم األسا�ضــي 0.1 % علــى أســاس شــهري و1.2 % علــى أســاس 

ســنوي فــي أيار/مايــو، ويتوقــع البنــك املركــزي أن يتباطــأ التضخــم، 

الذي يتأثر بشــكل رئي�ضــي بأســعار الغذاء، إلى 0.6 % في عام 2019 من 

1.9% العــام املا�ضــي قبــل أن يرتفــع إلــى 1.2 % فــي 2020 مــع تحســن 

طلــب املســتهلكين.

• األردن

انخفضــت قيمــة واردات األردن مــن النفــط الخــام ومشــتقاته بنســبة 

14.9 % فــي األشــهر األربعــة األولــى مــن العــام 2019 إلــى مــا قيمتــه 767.1 

مليون دينار أردني )1.08 مليار دوالر أمريكي( مقارنة مع الفترة ذاتها من 

عام 2018، بحسب ما أظهرته بيانات اإلحصاءات العامة األردنية، في 

حين بلغت فاتورة اململكة من النفط ومشتقاته في نهاية نيسان أبريل 

2018 نحــو 901 مليــون دينــار أردنــي.
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1-  أخبار  اقتصادية
• الواليات املتحدة األمريكية

أظهــرت بيانــات معهــد البتــرول األمريكــي أن مخزونــات الواليــات املتحدة 

انخفضــت  حيــن  فــي  املا�ضــي،  األســبوع  تراجعــت  الخــام  النفــط  مــن 

مخزونات البنزين وارتفع مخزون نواتج التقطير، إذ هبطت مخزونات 

الخــام 7.5 مليــون برميــل فــي األســبوع املنتهــي فــي 21 حزيــران /يونيــو إلــى 

474.5 مليــون برميــل، بينمــا توقــع املحللــون انخفاضهــا 2.5 مليــون 

برميــل، وأظهــرت بيانــات املعهــد أن اســتهالك مصافــي التكريــر مــن الخــام 

، وانخفضت مخزونات البنزين 
ً
تراجع بمقدار سبعة آالف برميل يوميا

3.2 مليــون برميــل، وبحســب معهــد البتــرول، ارتفعــت مخزونــات نواتــج 

التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 155 ألف برميل، 

مقارنــة مــع توقعــات بــأن تزيــد 522 ألــف برميــل، فــي حيــن تراجعــت 

واردات الواليات املتحدة من الخام األســبوع املا�ضي بمقدار 740 ألف 

.
ً
 إلــى 6.9 مليــون برميــل يوميــا

ً
برميــل يوميــا

• بريطانيا

أفاد املكتب الوطني لإلحصاءات بأن العجز في امليزانية اتسع إلى 5.115 

مليــار جنيــه إســترليني )6.48 مليــار دوالر أمريكــي( خــالل شــهر أيــار / مايــو 

2019 وبزيــادة بلغــت نســبته23  % مقارنــة بمســتوى العجــز املســجل فــي 

الشــهر ذاتــه مــن عــام 2018، وبمــا يفــوق توقعــات الخبــراء. وبالتالــي كان 

العجــز خــالل الشــهرين األول والثانــي مــن الســنة املاليــة 2020/2019 

أكبــر بنســبة 18 % ممــا كات عليــه فــي العــام الســابق وبلــغ أقــل بقليــل مــن 

12 مليار جنيه استرليني. هذا وقد واصل وزير املال البريطاني تحذيراته 

ملن سيصبح رئيس وزراء بريطانيا املقبل من أن »بريكست« دون اتفاق 

ســوف يبــّدد األمــوال التــي خصصهــا لزيــادة محتملــة فــي اإلنفــاق العــام أو 

التخفيضــات الضريبيــة، ممــا ســيمثل نهايــة لسياســات التقشــف التــي 

بعتهــا البــالد طــوال العقــد املا�ضــي.
ّ
ات

• اليابان

 فــي شــهر أيــار /مايــو 2019  
ً
ســجلت أســعار املســتهلكين فــي اليابــان ارتفاعــا

بمــا نســبته 0.8  % علــى أســاس ســنوي، وبالرغــم مــن ذلــك فإنهــا تبقــى 

متباطئــة عــن نســبة 0.9 % املســجلة فــي شــهر نيســان /أبريــل 2019، 

حســبما أعلنــت الحكومــة اليابانيــة. 

وذكــرت وزارة الشــؤون الداخليــة واالتصــاالت، أن تلــك القــراءة مثلــت 

زيــادة للشــهر التاســع والعشــرين علــى التوالــي، لكنهــا بعيــدة عــن هــدف 

التضخــم البالــغ 2 %، ومــع ذلــك، قــرر البنــك املركــزي اليابانــي اإلبقــاء 

 إلى أن »االقتصاد الياباني يسير في اتجاه 
ً
على سياسته النقدية، مشيرا

معتــدل مــن التوســع«، وقــال البنــك فــي أبريــل املا�ضــي، إنــه يتوقــع ارتفــاع 

التضخــم بنســبة 0.9  % للعــام املالــي الحالــي آذار /مــارس 2020. 

مــن جهتهــا ذكــرت الحكومــة اليابانيــة أن صــادرات اليابــان انخفضــت 

بنســبة 7.8  % علــى أســاس ســنوي لتصــل إلــى 5.8 تريليــون يــن )53.8 

مليار دوالر أمريكي( في أيار /مايو املا�ضي، في تراجع للشهر السادس على 

التوالــي.

 
ً
ورغــم ضعــف اإلنفــاق االســتهالكي، فقــد حقــق االقتصــاد اليابانــي نمــوا

 خالل الربع األول من العام الحالي بمعدل 2.2 %، وذكر التقرير 
ً
سنويا

الصادر عن رئاسة الحكومة اليابانية، أن اإلنفاق الرأسمالي للشركات 

ارتفــع بنســبة 0.3 % خــالل الربــع األول مــن العــام الحالــي، مقارنــة بالربــع 

األخيــر مــن العــام املا�ضــي، أمــا بالنســبة إلــى االســتهالك الخــاص، الــذي 

يشكل 60 % من إجمالي الناتج املحلي لليابان، انكمش بنسبة 0.1 %، 

دون تغيير عن التقديرات األولية، بعد نموه بمعدل 0.3 % خالل الربع 

األخيــر مــن عــام 2018.

• منطقة اليورو

أظهــرت بيانــات مــن املفوضيــة األوروبيــة أن املعنويــات االقتصاديــة فــي 

منطقــة اليــورو تدهــورت بأكثــر مــن املتوقــع إلــى أدنــى مســتوى لهــا منــذ 

نحــو ثــالث ســنوات فــي حزيــران /يونيــو 2019، ممــا عــزز الدعــوات ملزيــد 

مــن التحفيــز النقــدي. وقــد انخفــض مؤشــر املعنويــات االقتصاديــة إلــى 

قــراءة 103.3 فــي حزيــران /يونيــو 2019 مــن 105.2 خــالل شــهر أيــار /

مايــو الســابق، تلــك النتيجــة هــى أدنــى مســتوى للمؤشــر منــذ شــهر آب /

103.2، وكان مــن املتوقــع  القــراءة  2016، عندمــا كانــت  أغســطس 

أن تنخفــض النتيجــة بشــكل معتــدل إلــى 104.7، واشــار محللــون إن 

 مــع التوقعــات بــأن نمــو 
ً
االنخفــاض فــي مؤشــر املعنويــات كان متســقا

الناتج املحلي اإلجمالي في منطقة اليورو تباطأ إلى 0.2 % في الربع الثاني 

2019، ويرجــع ضعــف الشــعور العــام إلــى انخفــاض الثقــة فــي قطاعــي 

، فــي حيــن تحســنت الثقــة 
ً
الصناعــة والخدمــات وبيــن املســتهلكين أيضــا

في قطاع تجارة التجزئة، وخاصة في مجال البناء، وقد أظهر تقرير آخر 

صــادر عــن االتحــاد األوروبــي أن معنويــات األعمــال قــد تراجعــت خــالل 

شــهر حزيــران /يونيــو 2019 مــع تدهــور توقعــات اإلنتــاج للمديريــن، 

https://www.tradersup.com/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A5%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9/%D8%A3%D9%87%D9%85-%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D9%86%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%81%D9%89-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%82%D8%B1%D8%A8-%D8%A3%D8%AF%D9%86%D9%89-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%8A/88211
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العدد /24/  حزيران / يونيو 2019
والتصديــر  العامــة  الطلبــات  دفاتــر  بشــأن  نظرهــم  وجهــات  وكذلــك 

ومســتوى املخزونــات. وانخفــض املؤشــر املقابــل إلــى 0.17 مــن 0.30 فــي 

أيــار /مايــو.

• أملانيا

تراجعــت معنويــات الشــركات األملانيــة إلــى أدنــى مســتوى لهــا فــي أكثــر 

مــن أربــع ســنوات خــالل شــهرحزيران /يونيــو 2019، حيــث أصبحــت 

الشــركات متشــائمة بشــكل متزايد حيال األشــهر املقبلة وســط اســتمرار 

بأكثــر مــن   IFO الحــروب التجاريــة، إذ انخفــض مؤشــر ثقــة األعمــال 

املتوقــع إلــى قــراءة 97.4 فــي حزيــران /يونيــو مــن قــراءة 97.9 ســجلت فــى 

شــهر أيــار /مايــو، بينمــا ارتفــع مؤشــر الظــروف الحاليــة بشــكل طفيــف 

إلــى 100.8نقطــة، وذلــك تمشــيا مــع التوقعــات مــن 100.7 فــي أيــار /مايــو، 

وعلــى صعيــد آخــر توقــع البنــك املركــزي األملانــى أن ينكمــش االقتصــاد 

 فــي الربــع الثانــي 2019، حيــث تتال�ضــى العوامــل التــي عــززت نمــو 
ً
قليــال

الربــع األول. وفــي وقــت ســابق مــن هــذا الشــهر، قــام البنــك املركــزي 

األملانــي بتخفيــض توقعاتــه للنمــو لعــام 2019 إلــى 0.6 % مــن 1.6 % وفــي 

العــام املقبــل إلــى 1.2 % مــن 1.6 %.

• فرنسا

قالــت وكالــة االحصــاء الرســمية إن االقتصــاد الفرن�ضــي ســيحافظ 

علــى نمــو مطــرد حتــى نهايــة العــام علــى الرغــم مــن تباطــؤ النمــو العالمــي، 

وتوقعــت  املســتهلكين.  انفــاق  تدعــم  األســر  لدخــل  مكاســب  بفضــل 

قــدره  نمــو فصلــي  لتســجيل  يتجــه  الفرن�ضــي  االقتصــاد  أن  الوكالــة 

0.3 % فــي كل ربــع هــذا العــام. وفــي تحديــث لتوقعاتهــا االقتصاديــة 

الفصليــة قلصــت الوكالــة تقديراتهــا للنمــو فــي الربــع الثانــي مــن 0.4 % 

فــي تقديراتهــا الســابقة. وبوتيــرة النمــو الحاليــة فــإن االقتصــاد الفرن�ضــى 

ســينمو بنســبة 1.3 % علــى مــدار العــام بكاملــه. وقــدرت وكالــة االحصــاء 

أن إنفــاق املســتهلكين ســينمو بمــا يتــراوح بيــن 0.3 و0.5 % هــذا العــام 

 فــي الربعيــن األول 
ً
مــع زيــادات فــي الدخــل القابــل لالنفــاق وخصوصــا

واألخيــر مــن عــام 2019. ومــع نمــو مطــرد علــى مــدار العــام، مــن املتوقــع 

أن يضيــف االقتصــاد الفرن�ضــي مــا يقــارب 50  ألــف وظيفــة جديــدة فــي 

الفتــرة املتبقيــة مــن العــام بعــد أن أوجــد حوالــي 100 ألــف وظيفــة فــي 

األشــهر الثالثــة األولــى مــن العــام، ومــع تلــك الوتيــرة فــإن مــن املتوقــع أن 

ينخفض معدل البطالة في فرنسا من 8.8 % في نهاية العام املا�ضي إلى 

8.3 % بحلــول نهايــة العــام 2019.

2. أسواق األسهم

التغير خالل أسبوع28 حزيران/يونيو 242019 حزيران/يونيو 2019املؤشر

S&p500-	USA2,945.352,941.76% 0.12-

Dow Jones- USA26,727.5426,599.96% 0.48-

NASDAQ- USA8,005.708,006.24% 0.01

FTSE	100-	UK7,416.697,425.63% 0.12

CAC	40-	France5,521.715,538.97% 0.31

DAX- Germany12,274.5712,398.80% 1.01

FTMIB- Italy21,284.1021,234.79% 0.23-

RTSI- Russia1,387.061,380.52% 0.47-

Nikkei	225-	Japan21,285.9921,275.92% 0.05-

Shanghai	Composite	)SSEC(-	China3,008.152,978.88% 0.97-

https://www.tradersup.com/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A5%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9/%D8%A3%D9%87%D9%85-%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D9%86%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9/%D8%B6%D8%B9%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7/88061
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ً
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العدد /24/  حزيران / يونيو 2019

1. أسعار النفط الخام

التغير خال أسبوع28 حزيران/يونيو 242019 حزيران/يونيو 2019

2.61 %64.8666.55سعر خام برنت /$

0.98 %57.958.47سعر الخام األمريكي /$

2. أسعار املعادن الثمينة

التغير خال أسبوع28 حزيران/يونيو 242019 حزيران/يونيو 2019

-0.13 %1,414.301,412.50أونصة الذهب /$

-0.78 %15.4615.34أونصة الفضة /$

3. أسعار العمات الرئيسية

التغير خال أسبوع28 حزيران/يونيو 242019 حزيران/يونيو 2019

EUR USD1.13981.137% 0.25-

USD JYP107.3107.89% 0.55
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