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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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-االقتصاد السوري 
ً
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1. ســعر صــرف الليــرة الســورية مقابــل العمــات 
الرئيســية )دوالر & يــورو(

واصــل ســعر صــرف الليــرة الســورية مقابــل الــدوالر األمريكــي تحســنه 

 خالل تعامالت هذا األسبوع في السوق املوازية، 
ً
وبوتيرة متسارعة نسبيا

 أن ســعر صــرف 
ً
لتقتــرب التعامــالت مــن مســتوى 580 ليــرة ســورية، علمــا

الليرة الســورية بلغ مســتوى581 ليرة ســورية للشــراء ومســتوى583 ليرة 

ســورية للمبيــع مقابــل الــدوالر األمريكــي الواحــد خــالل هــذا األســبوع.

ويعــود ذلــك التحســن فــي ســعر صــرف الليــرة الســورية إلــى عــدة عوامــل، 

يأتي في مقدمتها تراجع عمليات املضاربة وامليل إلى جني األرباح في ظل 

التوقعــات نحــو املزيــد مــن التحســن فــي قيمــة الليــرة الســورية ال ســيما 

مــع تزايــد أعــداد الســوريين الوافديــن مــن الخــارج، إضافــة إلــى تراجــع 

الطلب على الدوالر األمريكي لتأمين التمويل الالزم الستيراد املشتقات 

 وكذلــك تراجــع الطلــب مــع اقتــراب 
ً
النفطيــة التــي باتــت متوفــرة نســبيا

انتهاء موســم حصاد القمح، وزوال القلق من اندالع حرب في املنطقة 

بعــد تصعيــد التوتــر األمريكــي اإليرانــي، وذلــك علــى الرغــم مــن  تحســن 

ســعر صــرف الــدوالر األمريكــي مقابــل العمــالت الرئيســية فــي األســواق 

علــى صعيــد  للتطــورات  الســوق  متابعــة  واســتمرار  العامليــة  املاليــة 

العمليــات العســكرية فــي شــمال ســورية.

أمــا فــي الســوق الرســمية فقــد اســتقر ســعر صــرف الليــرة الســورية 

مقابــل الــدوالر األمريكــي لــدى املصــارف وشــركات الصرافــة، إذ 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  الواحد،وكذلــك 

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

أمابالنســبة لســعر صــرف الليــرة الســورية مقابــل اليــورو فــي الســوق 

املوازيــة خــالل تعامــالت هــذا األســبوع، فقــد ارتفــع ســعر صــرف الليــرة 

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

670 ليــرة ســورية فــي نهايــة هــذا األســبوع مقارنــة مــع مســتوى 686ليــرة 

ســورية املســجل فــي نهايــة األســبوع الســابق، وبمــا نســبته 2.33 %، كمــا 

تحســنت الليــرة الســورية أمــام اليوروفــي الســوق الرســمية وبمــا نســبته 

0.62%،لينخفض زوج )اليورو/ليرة سورية( إلى مستوى 492.09ليرة 

ســورية فــي نهايــة هــذا األســبوع مقابــل مســتوى 495.17ليــرة ســورية فــي 

نهايــة األســبوع الســابق.

الشكل )2 ( سعر صرف اليورو أمام الليرة السورية

2. سوق دمشق لألوراق ملالية
أظهرت النشرة األسبوعية لجلسات التداول الصادرة عن سوق دمشق 

لــألوراق املاليــة عــن األســبوع 06/30-2019/07/04، تســجيل مؤشــر 

 بمقــدار31.93 نقطــة، 
ً
ســوق دمشــق لــألوراق املاليــة )DWX( انخفاضــا

وبما نسبته 0.54 % على أساس أسبوعي، ليصل إلىمستوى5,912.38 

مســتوى5,944.31نقطة  مقابــل  األســبوع  هــذا  املســجلنهاية  نقطــة 

املســجل في نهاية األســبوع الســابق. أما بالنســبة ملؤشــر األســهم القيادية 

)DLX(، فقــد تراجــع بمقــدار5.67 نقطــة وبمــا نســبته 0.55 % لتصــل 

قيمته إلى مستوى  1,027.67 نقطةاملسجلة نهاية هذا األسبوع مقابل 

مســتوى 1,033.34 نقطــة املســجلة نهايــة األســبوع الســابق.

هــذا وقــد انخفضــت قيمــة التــداوالت األســبوعية املســجلة خــالل هــذا 

األسبوع باملقارنة مع مستواها في األسبوع السابق، بما نسبته%28.05 

لتصل إلى243.6 مليون ليرة ســورية مقابل 338.6 مليون ليرة ســورية 

خــالل األســبوع الســابق، كمــا تراجــع حجــم التــداول بمعــدل 31.14 % 

ليصــل إلى318,147ســهم خــالل هــذا األســبوع مقابل462,052ســهم 

 علــى 367صفقة،وذلــك بعــد اســتبعاد 
ً
فــي األســبوع الســابق، موزعــة

الصفقــات الضخمــة والبالــغ عددهــا صفقتيــن فقــط.
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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%

-49.46بنك البركة......39.36 %بنك البركة

-9.09آروب للتأمين......22.65 %بنك سورية الدولي اإلسامي

-4.54بنك سورية والخليج ......17.76 %بنك سورية والخليج 

الشكل)3( تداوالت سوق دمشق لألوراق املالية 

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

أصدر السيد رئيس الجمهورية بشار األسد القانون رقم »19«   •
القا�ضي بإلغاء اتحاد املصدرين الصادر في القانون رقم 27 لعام 

أنه تشكل لجنة بقرار من رئيس  2009، حيث نص املرسوم على 

مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير االقتصاد والتجارة الخارجية 

مهمتها تصفية أعمال اتحاد املصدرين وتحديد الحقــوق العائدة له 

وااللتزامات املترتبة عليه.

في  العاملة  واإلسالمية(  )التقليدية  الخاصة  املصارف  منحت   •
سورية الشركات واألفراد تسهيالت ائتمانية مباشرة بقيمة إجمالية 

580.47 مليار ليرة سوريةحتى نهاية العام املا�ضي )2018(، وذلك 

 
ً
مصرفا عشر   لثالثة  النهائية  السنوية  املالية  البيانات  بحسب 

باستثناء بنك األردن لعدم نشره بياناته.

 بقيمة 3.2 
ً
• بّين مدير عام املصرف الصناعي أنه تم  منح 290 قرضا

، منذ شهر آب /أغسطس2018، 
ً
مليار ليرة سورية، خالل 11 شهرا

 بقيمة 2.8 
ً
 تنمويا

ً
وحتى نهاية حزيران/ يونيو 2019، منها 281 قرضا

مليار ليرة سورية، ما يعني أن نسبة القروض التنموية تبلغ 87.5 % 

من إجمالي قيمة القروض املمنوحة، و97 % من عدد القروض.

• صّرح مدير عام املؤسسة السورية للحبوب بأن الكميات التي تم 
تسويقها من موسم القمح للعام الحالي وصلت حتى تاريخه إلى أكثر 

من 562 ألف طن، فيما كان التسويق في العام املا�ضي لنفس الفترة 

قد وصل إلى  188 ألف طن، أي إن الشراء تحسن عن العام املا�ضي 

تصدرت  الحسكة  محافظة  أن  إلى  وأشار  أضعاف.  ثالثة  بحوالي 

الترتيب بالنسبة للكميات املسوقة حيث تم تسويق 275 ألف طن، 

تليها محافظة حماة بـ128 ألف طن ثم محافظة حلب بـ90 ألف طن،

كشف مدير مشروع تطوير الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة   •
واإلصالح الزراعي عن افتتاح سبعة صناديق تمويل ريفي صغير ضمن 

 - »حمص  محافظات  في  واملوزعة  املشروع  من  املستهدفة  القرى 

طرطوس - الالذقية« من خالل قروض عينية ملربي الثروة الحيوانية.

وأشار إلى أن إجمالي عدد الصناديق التي تم افتتاحها وصل إلى 49 

، أما عدد القروض املمنوحة خالل النصف األول من العام 
ً
صندوقا

الحالي فقد بلغت 505 قروض بقيمة وصلت إلى حوالي 55 مليون ليرة 

 بقيمة 
ً
سورية، في حين سجل عدد القروض اإلجمالية 4,593 قرضا

كلية بلغت 410 مليون ليرة سورية.

• أظهر التقرير السنوي الصادر عن الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة 
لعام )2018( أن عدد الجهات الحكومية التي أصبحت منضوية تحت 

 أّن ذلك جاء بالتزامن 
ً
الشبكة الحكومية اآلمنة بلغ 55 جهة، مبينا

وإطالق  اآلمنة،  الحكومية  الشبكة  من  األولى  املرحلة  إطالق  مع 

الحكومي،  البريد  العامة كخدمة  الجهات  بين  الخدمات  عدد من 

وأتمة مراسالت التزود بالوقود لآلليات الحكومية ومشاركة امللفات 

واملجلدات، االتصال الفيديوي، التراسل البيني بين الجهات العامة. 

 7 الرقمي  التوقيع  تعتمد  التي  الحكومية  املعامالت  عدد  بلغ  كما 

معامالت، وعدد شهادات التوقيع الرقمي الفاعلة واملمنوحة 250 

املمنوحة  الحكومية  الجهات  لعدد  بالنسبة  أّما  رقمية،  شهادة 

شهادات توقيع رقمي فهو 32 جهة خارج مشروع محروقات، و2 جهة 

خاصة.

• بلغت إيرادات املؤسسة العامة للمناطق الحرة حوالي2.18 مليار 
ليرة سورية حتى تاريخ 2019/5/31 مقابل 1.75 مليار ليرة سورية 

 )430( وقدرها  بزيادة   2019/4/30 تاريخ  املسجلة حتى  اإليرادات 

على  الطلب  زيادة  عن  رئي�ضي  بشكل  ناجمة  سورية  ليرة  مليون 

النشاط الخدمي بفرع املؤسسة بدمشق، والنشاط التجاري في فرع 

طرطوس نتيجة ازدياد تخزين البضائع االستراتيجية التي بحاجة لها 

القطر )قمح – سكر – زيوت نباتية – أخشاب – حديد…(، إضافة 

إلى نمو حركة تخزين اآلليات بأنواعها في املناطق الحرة الساحلية، 

وتبين املؤشرات الخاصة بنشاط املؤسسة زيادة قيمة املستوردات 

التي بلغت 23.6 مليار ليرة سورية حتى نهاية 2019/5/31، وكذلك 
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تطور بعض أسعار السلع األساسية 	.4  

التغير خال األسبوع04تموز/يوليو292019حزيران/يونيو2019السلعة

-1.18 %425,000420,000الحديد طن /ليرة سورية

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

-0.4 %22,90022,800الذهب غرام- عيار 21 /ليرة سورية

0.0 %215215السكر كغ / ليرة سورية*

0.0 %575575رز إسباني كغ / ليرة سورية*

0.0 %405405رز كبسةالسورية للتجارة كغ / ليرة سورية*

*السعر لدى منافذ البيع العائدة إلى الشركة السورية للتجارة.   

قيمة الصادرات التي بلغت 19.5 مليار ليرة سورية، كما بلغ رأس املال 

 في املناطق 
ً
املستثمر  751 مليون دوالر أمريكي عائدة لـ 967 مستثمرا

الحرة، وهي تؤمن 6,470 فرصة عمل، كما تم رفد الخزينة العامة 

 قدره 3.1 مليار 
ً
من جراء النشاط االستثماري في املناطق الحرة مبلغا

ليرة سورية كرسوم جمركية.

نفى مصرف سورية املركزي ما يتم تداوله من شائعات في سوق   •
الصرافة حول صدور قرار يسمح بصرف الحواالت الخارجية وفق 

سعر دوالر السوق املوازية بشرط استالم الحوالة خارج البلد من 

والتي  املرخصة  السورية  الحواالت  لشركات  تابعة  مكاتب  خالل 

تشتمل على فروع ومكاتب لها خارج البالد.

• بلغ حجم التداول في سوق دمشق لألوراق املالية خالل النصف 
األول من العام 2019 نحو 10.5 مليون سهم، بزيادة 16.6 % عن 

الفترة نفسها من العام املا�ضي إذ تم تداول 9 ماليين سهم. وبلغت 

قيمة التداوالت نحو 9.6 مليار ليرة سورية، خالل النصف األول هذا 

العام، بزيادة بلغت نسبتها 28 % باملقارنة مع الفترة نفسها من العام 

السابق. 

الواحدة خالل  الجلسة  في  التداول  متوسط حجم  بلغ  وقد  هذا 

النصف األول من العام 2019 ما يقارب 92.5 ألف سهم، وبمتوسط 

 في الجلسة الواحدة، 
ً
قيمة تداول 84.2 مليون ليرة سورية تقريبا

مقارنة مع متوسط حجم تداول 74.7 ألف سهم ومتوسط قيمة 

تداول 62 مليون ليرة سورية في الجلسة الواحدة خالل نفس الفترة 

114جلسة  التداول  بلغ عدد جلسات  2018، على حين  عام  من 

خالل النصف األول من عام 2019 مقارنة مع 120 جلسة تداول 

تمت خالل نفس الفترة من عام 2018.



8

- االقتصاد العربي 
ً
ثانيا

Arab World Economy
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العدد /25/  تموز / يوليو 2019

1-  أخبار  اقتصادية

• قطر

حقــق الناتــج املحلــي اإلجمالــي االســمي )باألســعار الجاريــة( لدولــة قطــر 

 بالربــع 
ً
 بمعــدل 1.5 % خــالل الربــع األول مــن العــام 2019، مقارنــة

ً
نمــوا

 بالربــع 
ً
املماثــل مــن عــام 2018، لكنــه انخفــض بمعــدل 6.6 %مقارنــة

األخير من العام املا�ضي.لتبلغ تقديرات الناتج املحلي اإلجمالي باألسعار 

الجاريــة خــالل الربــع األول 2019 حوالــي 168.78 مليــار ريــال، مقابــل 

 عــن القيمــة 
ً
166.36 مليــار فــي الفتــرة املماثلــة مــن العــام 2018، متراجعــا

املســجلة فــي الربــع الرابــع مــن الســنة املاضيــة واملقــدرة بنحــو 180.74 

 
ً
مليــار ريــال، أمــا باألســعار الثابتــة، حقــق الناتــج املحلــي اإلجمالــي نمــوا

 202.33 مليــار ريــال، غيــر أنــه 
ً
بنســبة 0.9%علــى أســاس ســنوي، مســجال

انخفــض بنحــو 2.6 % باملقارنــة مــع تقديــرات )الربــع الرابــع لعــام 2018( 

البالغــة حينهــا 207.75 مليــار ريــال.

• مصر

انخفــض حجــم االســتثمار األجنبــي املباشــر فــي االقتصــاد غيــر النفطــي 

ملصــر فــي األشــهر الثالثــة األولــى مــن عــام 2019 إلــى أدنــى مســتوى فــي 5 

سنوات على األقل، حيث بلغ االستثمار األجنبي املباشر في القطاع غير 

النفطــي حوالــي 400 مليــون دوالر  فــي الربــع األول، انخفاضــا مــن 950 

مليــون دوالر فــي الربــع األخيــر مــن 2018، و720 مليــون دوالر فــي الربــع 

األول مــن 2018. 

وعلى صعيد آخر  صّرح  البنك املركزي إن صافي االحتياطيات األجنبية 

فــي مصــر ارتفــع إلــى 44.351 مليــار دوالر أمريكــي فــي نهايــة حزيــران /يونيــو 

2019، مــن 44.275 مليــار دوالر أمريكــي فــي نهايــة أيــار /مايــو 2019، 

وأظهــرت بيانــات مــن البنــك املركــزي أن االحتياطيــات األجنبيارتفعــت 

أيضــا علــى أســاس ســنوي مــن 44.259 مليــار دوالر فــي نهايــة حزيــران /

يونيــو 2018.

ومــن ناحيــة آخــرى وافــق مجلــس الــوزراء املصــري علــى مشــروع قــرار 

بشــأن تقريــر الحــد األدنــى لألجــور للموظفيــن والعامليــن لــدى أجهــزة 

الدولة والهيئات العامة االقتصادية، وتضمن مشروع القرار أن يكون 

 
ً
الحــد األدنــى إلجمالــي األجــر الــذي يســتحقه املوظــف أو العامــل، اعتبــارا

من أول تموز /يوليو 2019 عند شــغله للدرجة الوظيفية بحيث تكون 

، والعالية 5 آالف، وبالنسبة ملدير 
ً
الدرجة املمتازة 7 آالف جنيه شهريا

عام 4 آالف، والدرجة األولى 3500، والثانية 3 آالف، والثالثة 2600، 

والرابعــة 2400، بينمــا الخامســة 2200، والسادســة 2000 جنيــه.

• املغرب

اســتحوذ املغــرب علــى 11.7 % مــن االســتثمار األجنبــي املباشــر فــي الــدول 

العربيــة، إذ بلغــت قيمــة التدفقــات الــواردة لالســتثمار 3.6 مليــارات 

دوالر أميرـكـي، ليحتــل بذلــك املركــز الرابــع، وفــق مــا جــاء فــي تقريــر منــاخ 

االســتثمار فــي الــدول العربيــة خــالل عــام 2019.

وفي ســياق آخر بّين مكتب الصرف في املغرب إن العجز التجاري للبالد 

زاد بنسبة 2.5 % ليصل إلى 84.55 مليار درهم )8.8 مليار دوالر أمريكي( 

خــالل الخمســة أشــهر األولــى مــن عــام 2019، مقارنــة مــع الفتــرة نفســها 

مــن العــام املا�ضــي، هــذا وقــد زادت الــواردات بنســبة 3.1 % إلــى 209.4 

مليــار درهــم، لتتجــاوز الصــادرات التــي بلغــت 124.8 مليــار درهم مرتفعة 

 أنــه ضغطــت واردات الطاقــة، مــن بينهــا الغــاز 
ً
بنســبة 3.4 % علمــا

والنفــط، علــى امليــزان التجــاري املغربــي، بارتفاعهــا 2 % لتصــل إلــى 32.2 

مليــار درهــم، لتشــكل 15.4 % مــن إجمالــي الــواردات.

• الكويت

أقــر مجلــس األمــة الكويتــي )البرملــان( املوازنــة العامــة للســنة املقبلــة 

بعجــز ُيتوقــع أن يبلــغ 22 مليــار دوالر أمريكــي، فــي وقــت يواصــل فيــه نــواب 

البرملــان رفــض خطــط الحكومــة لفــرض ضرائــب أو خفــض الدعــم علــى 

ّدرت اإليرادات في موازنة 2019 - 2020 بنحو 53 مليار 
ُ
مواد محّددة.وق

دوالر أمريكــي، والنفقــات بنحــو 74 مليــار دوالر أمريكي.ويــوازي العجــز 

املتوقــع فــي موازنــة 2019 - 2020 نحــو 15.7 فــي املائــة مــن الناتــج املحلــي 

اإلجمالــي، وهــذه الســنة الخامســة علــى التوالــي التــي تشــهد فيهــا موازنــة 

 فــي موازنتهــا، وتســبب انهيــار أســعار النفــط فــي 
ً
الدولــة الخليجيــة عجــزا

2014 بتراجــع اإليــرادات بشــكل كبيــر فــي البلــدان الخليجيــة، هــذا وتبلــغ 

عــة نحــو 45.4 مليــار دوالر أمريكــي، بنــاء علــى ســعر 
ّ
إيــرادات النفــط املتوق

 للبرميــل الواحــد، ويبــدأ ســريان املوازنــة فــي األول مــن نيســان /
ً
55 دوالرا

أبريــل  بعــد إقرارهــا.
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2. أسواق األسهم العربية

املؤشر
األسبوع 30/06- 2019/07/05

التغير خالل األسبوع
نهاية األسبوعبداية األسبوع

)DFMGI( 0.49 %2,673.682,660.53مؤشرسوق دبي-

)EGX30( 0.98 %14,136.5813,997.40مؤشر بورصة مصر-

)KWSE( 2.39 %6,391.556,544.28مؤشر سوق الكويت

)ADI( 0.42 %4,978.564,999.46مؤشر أبوظبي

)PLE( 0.45 %520.47522.83مؤشر القدس

)TASI(  0.07 %8,852.698,846.53املؤشر العام السعودي-

)AMGNRLX(  1.33 %1,867.851,892.68املؤشر العام األردني

)TUNINDEX(  0.26 %11,269.8711,241.00مؤشر بورصة تونس-

)MASI( 0.56 %7,177.487,217.43مؤشر بورصة املغرب
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العدد /25/  تموز / يوليو 2019

- االقتصاد العاملي 
ً
ثالثا

World Economy
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1-  أخبار  اقتصادية

• الواليات املتحدة األمريكية

في  أعلى مستوياته  إلى  /مايو  أيار  في  األميركي  التجاري  العجز  ارتفع 

إلى  األرجح  على  يرجع  ما  وهو  السلع،  واردات  زيادة  مع  أشهر،   5

على  الرسوم  زيادة  قبيل  مخزوناتها  ملء  بإعادة  الشركات  قيام 

 السلع الصينية، وهو ما طغى على ارتفاع بشكل عام في الصادرات.

وقالت وزارة التجارة األميركية إن العجز التجاري ارتفع بنسبة 8.4 % 

ليصل إلى 55.5 مليار دوالر أمريكي. 

هذا وقد زادت قيمة واردات السلع 4 % لتصل إلى 217 مليار دوالر 

أمريكي، مع ارتفاع واردات املنتجات االستهالكية بمقدار 1.4 مليار 

 140.8 إلى   %  2.8 بنسبة  السلعية  الصادرات  زادت  بينما  دوالر، 

 مليار دوالر مع ارتفاع صادرات املنتجات االستهالكية 0.8 مليار دوالر.

وبعد التعديل في ضوء التضخم، ارتفع عجز تجارة السلع بمقدار 4.8 

مليار دوالر أمريكي ليصل إلى 87 مليار دوالر أمري كي خالل شهر أيار /

مايو. 

بطلبات  املتقدمين  األمريكيين  عدد  انخفض  آخر  صعيد  وعلى 

للحصول على إعانة البطالة أكثر من املتوقع في األسبوع املا�ضي مما 

يشير إلى استمرار قوة سوق العمل بما قد يسهم في دعم اقتصاد 

متباطئ،وقالت وزارة العمل األمريكية إن الطلبات الجديدة للحصول 

على إعانة البطالة الحكومية انخفضت بمقدار ثمانية آالف طلب 

إلى مستوى معدل في ضوء العوامل املوسمية بلغ 221 ألفا لألسبوع 

املنتهي في 29 حزيران /يونيو، وجرى تعديل بيانات األسبوع السابق 

لتظهر زيادة قدرها ألفي طلب فوق املعلن من قبل، هذا وقد ارتفع 

املتوسط املتحرك ألربعة أسابيع، الذي ُيعد مؤشرا أدق لسوق العمل 

ألنه يستبعد التقلبات األسبوعية، بمقدار 500 طلب إلى 222,250 

طلب األسبوع املا�ضي.

• منظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم املتحدة )فاو(

بأن  )فاو(  املتحدة  لألمم  التابعة  والزراعة  األغذية  منظمة  أفادت 

في حزيران /يونيو  العاملية انخفضت بشكل طفيف  الغذاء  أسعار 

العالمي  أبقت املنظمة على توقعاتها إلنتاج الحبوب  2019، حيث 

للعام الحالي دون تغيير عن حزيران /يونيو لكن بزيادة نحو 1.2 % 

مقارنة بمستويات العام 2018، على أن يأتي معظم النمو من زيادة 

إنتاج القمح، وسجل مؤشر الفاو ألسعار الغذاء الذي يقيس التغيرات 

األلبان  ومنتجات  النباتية  والزيوت  الحبوب  من  لسلة  الشهرية 

واللحوم والسكر، 173.0 نقطة في الشهر املا�ضي مقارنة مع مستوى 

معدل بالزيادة عند 173.5 نقطة في مايو )أيار(، كانت القراءة السابقة 

لشهر مايو عند 172.4 نقطة.

• معهد التمويل الدولي

 في التدفقات املرتبطة باألسهم 
ً
صّرح معهد التمويل الدولي بأن تحسنا

باألسواق  املالية  األوراق  على  األجنبية  التدفقات  دفع  في  ساهم 

الناشئة إلى 40.8 مليار دوالر أمريكي في حزيران /يونيو 2019، وهو 

أعلى مستوى في 5 أشهر، وذكر املعهد أن التدفقات قوية السيما في 

ضوء التوترات التجارية التي هيمنت على األسواق معظم الشهر، 

وربما ساهم ميل البنوك املركزية في الواليات املتحدة وأوروبا واليابان 

إلى التيسير في إنعاش اتجاه البحث عن العائد.

وأشار معهد التمويل الدولي إلى أن التدفقات على األسهم باألسواق 

الناشئة بلغت 12.6 مليار دوالر في حزيران /يونيو 2019، وهو ما يرجع 

التدفقات على  الصينية، وسجلت  انتعاش األسهم  إلى  في األساس 

أدوات الدين باألسواق الناشئة أعلى قراءة في 5 أشهر عند 28.2 مليار 

دوالر أمريكي، وهو ما يرجع أساسا إلى التدفقات الداخلة إلى األسواق 

الناشئة في آسيا.
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العدد /25/  تموز / يوليو 2019

• إيطاليا

مقارنة مع شهر  مئوية  نقطة   0.2 بـمقدار  البطالة  نسبة  تراجعت 

نيسان /أبريل لتصل إلى 9.9 %، وذلك بحسب أرقام مؤقتة نشرها 

املعهد الوطني لإلحصاء، ويعد هذا التراجع براي املحللين أنه تراجع 

›مفاجئ’، ولكن بالرغم من ذلك يبقى معدل البطالة فوق املعدل في 

منطقة اليورو الذي بلغ في أيار /مايو 7.5 %. 

• تركيا

التركي انخفض  التجارة  التجارة أن عجز  بيانات من وزارة  أظهرت 

بنسبة 42.5 % على أساس سنوي ليصل إلى 3.18 مليار دوالر أمريكي 

انخفضت  الخاص،في حين  التجارة  لنظام  /يونيو وفقا  في حزيران 

الواردات بنسبة 22.68 % لتصل إلى 4.27 مليار دوالر أمريكي، بينما 

تراجعت الصادرات بنسبة 14.21 % لتصل إلى 11.09 مليار دوالر 

أمريكي خالل شهر حزيران /يونيو.

• أملانيا

أظهرت بيانات من مكتب العمل االتحادي تراجع معدل البطالة 

بالشهر  مقارنة   2019 /يونيو  في حزيران  بشكل طفيف  أملانيا  في 

السابق،ولكن كانت هناك زيادة في البطالة الجزئية مما يشير بوضوح 

إلى ضعف في االقتصـــــــــــــاد. حيث انخفض عدد العـــــــاطلين عن العمل 

 بمقــــــدار ألف شــــــــــخص ليصـــــــل إلى 2.281 مليون 
ً
املعدل موسميا

 
ً
انخفاضا ســـــــــــيجل  ان  املتوقع  من  وكان  السابق،  بالشهر  مقارنة 

البطالة عند مســـــــتوى  ثالثـــــــــــــــة آالف شخص، وظل معدل  بواقع 

االقتصاديــــــة  البيئة  تباطؤ  ”تأثير  له  بيـــــــان  في  املكتب  وقال   ،%5

يظهر بشـــكل أوضح في البطالـــــــة الجزئيـــــــــة، األمر الـــــــذي يعكس أيضا 

التغييرات في سياســـــــة سوق العمل وعدم القــــــــــــــدرة على العمــــــــــل على 

؛ ارتفع عدد 
ً
املدى القصير، وبحســــــــب البيانات املعدلــــــــة موســــــــــــميا

من يعانون من بطالة جزئية بواقع ستة آالف شخص إلى 3.172 

مليون.

2. أسواق األسهم

التغير خالل أسبوع05تموز/يوليو012019تموز/يوليو2019املؤشر

S&p500-USA2,964.332,990.41% 0.88

Dow Jones-USA26,717.4326,922.12% 0.77

NASDAQ-USA8,091.168,161.79% 0.87

FTSE 100- UK7,497.507,553.14% 0.74

CAC 40- France5,567.915,593.72% 0.46

DAX- Germany12,521.3812,568.53% 0.38

FTMIB- Italy21,254.0421,985.79% 3.44

RTSI- Russia1,401.641,398.75% 0.21-

Nikkei 225- Japan21,729.9721,746.38% 0.08

Shanghai	Composite )SSEC(- China3,044.903,011.06% 1.11-
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- أسواق املال العاملية
ً
 رابعا

Global	Financial	Markets
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العدد /25/  تموز / يوليو 2019

1. أسعار النفط الخام

التغير خال أسبوع05تموز/يوليو012019تموز/يوليو2019

-1.28 %65.0664.23سعر خام برنت /$

-2.67 %59.0957.51سعر الخام األمريكي /$

2. أسعار املعادن الثمينة

التغير خال أسبوع05تموز/يوليو012019تموز/يوليو2019

0.95 %1,388.451,401.60أونصة الذهب /$

-1.26 %15.1915.00أونصة الفضة /$

3. أسعار العمات الرئيسية

التغير خال أسبوع05تموز/يوليو012019تموز/يوليو2019

EUR USD1.12851.1226% 0.52-

USD JYP108.44108.47% 0.03
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