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الخلزيز الاكخصادي ألاضبىعي
العدد 2019/24
ملخص:
 الاكخصاد الطىري:
 اظخلشاس ظػش ـشف اللحرة العىسٍت أمام الذوالس ألامشٍيي ،واهخفاك ول مً أظػاس الزهب اإلادلُت ،ومإؼش
ظىق دمؽم لألوساق اإلاالُت.
 سةاظت مجلغ الىصساء؛ ئغادة الذواةش الخيىمُت ئلى اإلاىاوم اإلادشسة مً ؤلاسهاب في سٍف الشكت ،واإلافادكت غلى
خىت جشمُم اإلاذاسط اإلاخمشسة.
 وصاسة الفىاغت؛ بذء فػالُاث مػشك فىد ئهعبى.

 اإلافشف الفىاعي؛ جدذًذ ظلىف اللشوك الخىمىٍت.
 الاكخصاداث العزبيت:
 جىوغ؛ اهخفاك مػذٌ الخضخم في ؼهش خضٍشان مً غام .2019
 اإلاغشب؛ اهخفاك الىمى الاكخفادي في الشبؼ الثاوي مً غام .2019
 الاكخصاداث العاإلايت:







مىىلت الُىسو؛ اهخفاك ول مً؛ ججاسة الخجضةت ،ومػذٌ البىالت في ؼهش أًاس مً غام  ،2019ومإؼش مذًشي
اإلاؽترًاث الخفيُعي في ؼهش خضٍشان مً غام  ،2019واسجفاع مإؼش مذًشي اإلاؽترًاث غحر الخفيُعي في ؼهش
خضٍشان مً غام 2019.
الىالًاث اإلاخدذة ألامشٍىُت؛ اسجفاع مػذٌ البىالت في ؼهش خضٍشان مً غام  ،2019واسجفاع العجض الخجاسي في ؼهش
أًاس مً غام  ،2019و اهخفاك مىالباث البىالت ألامشٍىُت ،واهخفاك مإؼش مذًشي اإلاؽترًاث غحر الخفيُعي 1في
ؼهش خضٍشان مً غام .2019
اإلاملىت اإلاخدذة؛ اهخفاك ول مً؛ مإؼش مذًشي اإلاؽترًاث الخفيُعي ،ومإؼش مذًشي اإلاؽترًاث غحر الخفيُعي
في ؼهش خضٍشان مً غام .2019
سوظُا؛ اهخفاك مإؼش مذًشي اإلاؽترًاث غحر الخفيُعي في ؼهش خضٍشان مً غام .2019

 الفحن؛ اهخفاك مإؼش مذًشي اإلاؽترًاث الخفيُعي في ؼهش خضٍشان مً غام .2019
 أظترالُا؛ اسجفاع ججاسة الخجضةت في ؼهش أًاس مً غام .2019
 جاًىان؛اهخفاك الخضخم العىىي في ؼهش خضٍشان مً غام .2019
 البىً الذولي؛ بُان صخفي خىٌ اخخخام اإلاجلغ الخىفُزي مؽاوساث اإلاادة الشابػت لػام  2019مؼ ظلىىت غمان
 أوراق عمل بحثيت:
 ـىذوق الىلذ الذولي؛ دفؼ ؤلاهخاحُت مً خالٌ الؽشواث اإلاخىظىت والفغحرة في الُابان.
 ـىذوق الىلذ الػشبي؛ الػذالت المشٍبُت.
 مفشف ظىسٍت اإلاشهضي؛ اظخمشاسٍت ألاغماٌ في اإلافاسف اإلاشهضٍت (.)16/4
 اكخصاد ألاضبىع:
 هىغاسٍا؛ اكخفاد كاةم غلى الخجاسة الخشة والاظدثماساث ألاحىبُت.
1
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مصزف ضىريت اإلازكشي:
ضعز صزف الليرة الطىريت ملابل العمالث الزئيطت:

الشكل ركم  2ضعز صزف الليرة الطىريت حطب وشزة اإلاصارف والصزافت

ضعز الصزف حطب اليشزة الزضميت الصادرة عً مصزف
ضىريت اإلازكشي:
خافظ ظػش ـشف اللحرة العىسٍت غلى اظخلشاسه أمام الذوالس

480

ألامشٍيي خالٌ جذاوالجه ألاظبىغُت غىذ معخىي  438.00لحرة

460

ظىسٍت ،بِىما بلغ ظػش ـشف اللحرة العىسٍت ملابل الُىسو
ً
 491.57لحرة ظىسٍت في نهاًت ألاظبىع ملاسهت بمعخىي 497.94
ً
ً
لحرة ظىسٍت في بذاًت ألاظبىع مسجال اسجفاغا كذسه  6.37لحرة
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ظػش ـشف الذوالس ألامشٍيي
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ظىسٍت (بمػذٌ ( ،)%1.28الؽيل سكم .)1

ليرة ضىريت

520

أضعار الذهب في الطىق اإلاحلي:
بلغ ظػش غشام الزهب (غُاس  18كحراه)  193372لحرة ظىسٍت
ً
في نهاًت ألاظبىع ملاسهت بمعخىي  193629لحرة ظىسٍت في بذاًت
ً
ً
ألاظبىع مسجال اهخفالا كذسه  257لحرة ظىسٍت (بمػذٌ
 ،)%1.31وبلغ ظػش غشام الزهب (غُاس  21كحراه) 223600
ً
لحرة ظىسٍت في نهاًت ألاظبىع ملاسهت بمعخىي  223900لحرة
ً
ً
ظىسٍت في بذاًت ألاظبىع مسجال اهخفالا كذسه  300لحرة
ظىسٍت (بمػذٌ ( .)%1.31الؽيل سكم  ،)3بِىما اسجفؼ ظػش
ً
ألاوهفت غاإلاُا بملذاس  13.15دوالس أمشٍيي بيعبت .%0.95

ظػش ـشف الذوالس ألامشٍيي

الشكل ركم  3ضعز غزام الذهب بالليراث الطىريت خالل أضبىعين
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ضعز الصزف حطب وشزة اإلاصارف والصزافت الصادرة عً
مصزف ضىريت اإلازكشي:
اظخلش ظػش ـشف اللحرة العىسٍت خالٌ جذاوالجه ألاظبىغُت
لذي اللىاع اإلافشفي أمام الذوالس ألامشٍيي غىذ معخىي
 436.00لحرة ظىسٍت للذوالس ألامشٍيي ،بِىما بلغ ظػش ـشف
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ظػش غشام الزهب غُاس 21

23/06/2019

اللحرة العىسٍت ملابل الُىسو  489.45لحرة ظىسٍت في نهاًت
ً
ألاظبىع ملاسهت بمعخىي  495.80لحرة ظىسٍت في بذاًت ألاظبىع
ً
ً
مسجال اسجفاغا كذسه  6.35لحرة ظىسٍت (بمػذٌ )%1.28

ظػش غشام الزهب غُاس 18

اإلاصدر :الجمعيت الحزفيت للصياغت وصىع اإلاجىهزاث وألاحجار الكزيمت بدمشم،
مصزف ضىريت اإلازكشي.
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ضىق دمشم لألوراق اإلااليت:
سجل اإلاإؼش الػام لعىق دمؽم لألوساق اإلاالُت ()DWX
ً
ً
اهخفالا ئلى معخىي  53912.38هلىت ملاسهت بمعخىي

في ألاظبىع الخالي مً معخىي  %89.23في جذاوالث ألاظبىع

 53944.31هلىت في جذاوالث ألاظبىع العابم بيعبت اهخفاك

العابم ،هما اهخفمذ خفت كىاع الاجفاالث ئلى معخىي

بلغذ  ،%0.54وَػىد هزا الاهخفاك في اإلاإؼش الػام لعىق

 %2.16في ألاظبىع الخالي مً معخىي  %5.98في جذاوالث

دمؽم ئلى اهخفاك أظهم  7ؼشواث هي :بىً البرهت ظىسٍت

ألاظبىع العابم ،واهخفمذ خفت كىاع الخأمحن ئلى معخىي

بيعبت اهخفاك  ،1%49.46وبىً ظىسٍت والخلُج بيعبت

 %0.30في جذاوالث ألاظبىع الخالي مً معخىي  %3.84في

اهخفاك بلغذ  ،%4.54وبىً ظىسٍت الذولي ؤلاظالمي بيعبت

جذاوالث ألاظبىع العابم ،وهزلً اهخفمذ خفت كىاع

اهخفاك بلغذ  ،%3.59والبىً الػشبي ظىسٍت بيعبت اهخفاك

الفىاغت ئلى  %0.24في جذاوالث ألاظبىع الخالي مً معخىي

بلغذ  ،%1.95وبىً الؽام بيعبت اهخفاك  ،%1.92والؽشهت

 %0.95في جذاوالث ألاظبىع العابم ،بِىما اسجفػذ خفت كىاع

ألاهلُت للضٍىث الىباجُت بيعبت اهخفاك بلغذ  ،%1.9وبىً

الخذماث ئلى معخىي  %0.06في جذاوالث ألاظبىع الخالي؛ خُث

كىش الىوني ظىسٍت بيعبت اهخفاك  ،%1.87هزا وكذ سجلذ
ً
كُمت الخذاوالث ألاظبىغُت ؤلاحمالُت اسجفاغا ئلى معخىي 413
ً
ملُىن لحرة ظىسٍت ملاسهت بمعخىي  339ملُىن لحرة ظىسٍت في

لم ًجش غلُه أي جذاوٌ في ألاظبىع العابم ،في خحن لم ًجش أي

واظخمش كىاع اإلافاسف بالعُىشة غلى الخفت ألاهبر مً
جذاوالث العىق ،ئال أن خفخه اهخفمذ ئلى معخىي %71.74

جذاوٌ غلى كىاع الضساغت.
الشكل ركم  5الحصت الطىكيت لكل كطاع

جذاوالث ألاظبىع العابم ،واسجفؼ حجم الخذاوٌ ئلى معخىي
ً
 638ألف ظهم ملاسهت بمعخىي  462ألف ظهم في جذاوالث
ألاظبىع العابم ،وكذ ؼملذ هزه الخذاوالث  369ـفلت
ً
ملاسهت  396ـفلت في ألاظبىع العابم.

المصارف
71.74%

الشكل ركم  4الخداوالث اليىميت لطىق دمشم لألوراق اإلااليت
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اإلاصدر ضىق دمشم لألوراق اإلااليت ،مصزف ضىريت اإلازكشي.

وحاء جشجِب الؽشواث مً خُث وعب الاظخدىار وحجم
ً
الخذاوٌ غلى الىدى آلاحي؛ بىً البرهت ظىسٍت مخفذسا بيعبت

ألاظبىع الشابؼ/خضٍشان
كُمت الخذاوٌ (ملُىن ٌ.ط)
كُمت اإلاإؼش (هلىت)

اظخدىار  %34وحجم جذاوٌ  1253236ظهم ،والبىً الػشبي
ظىسٍت بيعبت اظخدىار  %25.50وحجم جذاوٌ 2743269

اإلاصدر ضىق دمشم لألوراق اإلااليت ،مصزف ضىريت اإلازكشي.
1

الخدمات
0.06%

ظهم ،وبىً بُمى العػىدي الفشوس ي بيعبت اظخدىار %16.86

كامذ ئداسة ظىق دمؽم لألوساق اإلاالُت بخػذًل العػش اإلاشحعي لعهم بىً البرهت

ظىسٍت في حلعت ًىم الثالزاء الىاكؼ في  ،02/07/2019مً .ٌ 1,986.15ط لُفبذ
.ٌ 993.08ط ،ورلً بعبب صٍادة سأظماٌ بىً البرهت ظىسٍت.

3

وحجم جذاوٌ  603501ظهم ،وبىً ظىسٍت الذولي ؤلاظالمي
بيعبت اظخدىار  %12.28وحجم جذاوٌ  723060ظهم ،وبىً
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الؽام بيعبت اظخدىار  %5.93وحجم جذاوٌ  343308ظهم،

وسارة الصىاعت؛ بدء فعالياث معزض فىد إكطبى:
اهىللذ في مذًىت اإلاػاسك في مدافظت دمؽم فػالُاث مػشك

جذاوٌ  13291ظهم ،وبىً ظىسٍت والخلُج بيعبت اظخدىار

الفىاغاث الغزاةُت والخػبئت والخغلُف فىد ئهعبى في دوسجه

 %1.92وحجم جذاوٌ  563501ظهم ،في خحن لم جخجاوص وعب

الخامعت غؽشة بمؽاسهت  75ؼشهت مً هبري ؼشواث

الاظخدىار باليعبت للؽشواث ألاخشي .%1

الفىاغاث الغزاةُت الىوىُت ،ئلافت ئلى ؼشواث مً لبىان،

وؼشهت ظحرًخل مىباًل جُلُيىم بيعبت اظخدىار  %2.16وحجم

وئًشان ،وؤلاماساث الػشبُت اإلاخدذة .وَػذ هزا اإلاػشك فشـت

الاكخصاد اإلاحلي:

مهمت للخػشٍف بمىخجاث اللىاع الػام العىسي الغزاتي الزي

اإلاطخجداث الاكخصادًت اإلاحليت:

ًفىؼ بمىاـفاث كُاظُت غالُت وبأظػاس أكل ،وٍىافغ

رئاضت مجلظ الىسراء؛ إعادة الدوائز الحكىميت إلى اإلاىاطم
اإلاحزرة مً ؤلارهاب في ريف الزكت ،واإلاصادكت على خطت
جزميم اإلادارص اإلاخضزرة:
كشس مجلغ الىصساء ئغادة الذواةش الخيىمُت وجأمحن غىدة

بجىدجه اإلاىخجاث اإلاثُلت في اللىاع الخاؿ .وٍخخفق

اإلاىظفحن ئلى اإلاىاوم اإلادشسة مً ؤلاسهاب في سٍف مدافظت
الشكت ،وولف وصاسة ؤلاداسة اإلادلُت والبِئت بالخيعُم مؼ الجهاث
اإلاػىُت إلاخابػت اظخىماٌ الخذماث ألاظاظُت فيها ،والبذء
بخىت جىمىٍت جشهض غلى الاظدثماس ألامثل للملىماث الضساغُت
في هزه اإلاىاوم .هما ـادق غلى خىت وصاسحي التربُت وؤلاداسة
واإلادلُت والبِئت إلغادة جأهُل وجشمُم اإلاذاسط اإلاخمشسة مً
ؤلاسهاب ،خُث بلغ ئحمالي اإلابالغ اإلاػخمذة لترمُم اإلاذاسط
خىالي  3.7ملُاس لحرة ظىسٍت خالٌ غامي  2018و ،2019ما
أظهم بػىدة ألاهالي ئلى هثحر مً اإلاىاوم واظخلشاسهم فيها.
وأهذ اإلاجلغ غلى لشوسة ئهجاص الذساظاث الخىظُمُت إلاىاوم
اإلادُىت بذمؽم وفم البرهامج الضمني اإلادذد ،واظخىماٌ
مػالجت مىاوم اإلاخالفاث ،واخخُاس مىىلت العىً البذًل.
وهاكؾ اإلاجلغ مؽشوع كاهىن بدعىٍت أولاع اإلاىفذًً وفم
ً
أخيام كاهىن البػثاث الػلمُت خشـا غلى غىدة أهبر غذد مً
اإلاىفذًً والاظخفادة مً خبراتهم .وولف هُئت الخخىُي
والخػاون الذولي بىلؼ مىهجُت مخياملت لخفػُل الخػاون مؼ
ً
الذوٌ الفذًلت في اإلاشخلت اإلالبلت ،ئلافت ئلى مخابػت جىفُز
الاجفاكُاث اإلاىكػت مؼ هزه الذوٌ وجىثُف الخىاـل مػها
لجزب الفشؿ الاظدثماسٍت التي حػضص الاكخفاد الىوني.

اإلاػشك بفىاغاث الضٍىث والذهىن الغزاةُت واإلاعجىاث
واإلاػىشوهت والخبىب واإلاػلباث واليىوعشوة وألالبان وألاحبان
واإلاىاد ألاولُت لهزه الفىاغاث ،واللخىم والذواحً وألاظمان
ومىخجاتها ،وأغزًت ألاوفاٌ واإلاثلجاث واإلاىخجاث العىشٍت
والؽاي وألاغؽاب واللهىة والخلىٍاث واإلاُاه اإلاػذهُت
والغزاةُت والػفاةش ،وآالث الخػبئت والخغلُف ومىادها.
اإلاصزف الصىاعي؛ جحدًد ضلىف اللزوض الخىمىيت:
ً
أـذس اإلافشف الفىاعي كشاسا خذد بمىحبه ظلىف اللشوك
الخىمىٍت بما ًدىاظب مؼ الفػالُاث وألاوؽىت اإلاشاد جمىٍلها.
خُث جبذأ ظلىف اللشوك الخىمىٍت وافت مً  10مالًحن لحرة
ظىسٍت وجفل ختى  50ملُىن لحرة ظىسٍت .وبمىحب هزا
اللشاس؛ جم جدذًذ ظلف كشوك الخشف ؤلاهخاحُت بـ  15ملُىن
لحرة ظىسٍت ،والخشف الخذمُت واإلاهً بـ  10مالًحن لحرة ظىسٍت،
وجم جدذًذ ظلف اللشوك للفػالُاث الخجاسٍت راث السجل
الخجاسي والضساغُت والعُاخُت بـ  25ملُىن لحرة ظىسٍت خُث
ظدخم دساظت ولباث الفػالُاث الاظدثماسٍت ،وال ًلبل أي ولب
ألغماٌ العمعشة والىظاوت والىىادي اللُلُت والدعالي .هما جم
جدذًذ ظلف اللشك للمهً الػلمُت "الىبُت ،والهىذظُت،
واإلاالُت ،والخلىكُت ،واإلاترحمحن اإلادلفحن" بـ  15ملُىن لحرة
ظىسٍت ،وللمشاهض الشٍالُت واإلاػالجت الفحزًاةُت ودوس ألاؼػت بـ
 25ملُىن لحرة ظىسٍت .وَؽحر اللشاس ئلى أن ظلف اللشك
الخىمىي اإلامىىح للمهىذظحن واإلالاولحن ًتراوح ما بحن  5و50
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ملُىن لحرة ظىسٍت خعب فئت جفيُفهم ؼشٍىت خفىلهم غلى
ً
اغخماد هفاالث مفشفُت مً اإلافشف خفشا .أما باليعبت
لشٍاك ألاوفاٌ فخم جدذًذ العلف بـ  15ملُىن لحرة ظىسٍت،
وإلادىاث الىكىد بـ  50ملُىن لحرة ظىسٍت.
ً
ووان اإلافشف كذ أغلً ظابلا غً جىظُؼ الؽشاةذ التي ًمىنها
الخفىٌ غلى اللشك الخىمىي لإلظهام في جىمُت اإلاؽاسَؼ
ً
ً
الفغحرة غحر الفىاغُت ،ومىذ اإلالاولحن كشلا خاـا لؽشاء
البىاء والخأظِغ وآلاالث وألاساض ي في اإلاذن واإلاىاوم الفىاغُت
بيعبت  %50مً الخيالُف الاظدثماسٍت.
الاكخصاداث العزبيت:
جىوظ؛ اهخفاض معدل الخضخم في شهز حشيزان مً عام
:2019
ً
اهخفن مػذٌ الخضخم العىىي في جىوغ مسجال  %6.8في
ً
ؼهش خضٍشان مً غام  ،2019ملاسهت بـ  %7في الؽهش العابم
مً الػام راجه ،وهى أدوى مػذٌ جضخم مىز ؼهش ؼباه مً
غام  ،2018خُث اهخفمذ جيلفت ول مً ألاغزًت واإلاؽشوباث
غحر الىدىلُت ،والىلل.
اإلاغزب؛ اهخفاض الىمى الاكخصادي في الزبع الثاوي مً عام
:2019
اهخفن الىمى الاكخفادي في اإلاغشب ئلى  %2.6في الشبؼ الثاوي

ارجفاع مؤشز مدًزي اإلاشترًاث غير الخصييعي 1في شهز
حشيزان مً عام :2019
اسجفؼ مإؼش مذًشي اإلاؽترًاث غحر الخفيُعي في مىىلت الُىسو
ً
ئلى  53.6هلىت في ؼهش خضٍشان مً غام  ،2019ملاسهت بـ 52.9
هلىت في الؽهش العابم مً الػام راجه ،وبفىسة جفىق جىكػاث
العىق التي أؼاسث ئلى اسجفاغه ئلى  53.4هلىت ،خُث اسجفؼ ول
مً ألاغماٌ الجذًذة والخىظُف.
اهخفاض مؤشز مدًزي اإلاشترًاث الخصييعي في شهز حشيزان
مً عام :2019
اهخفن مإؼش مذًشي اإلاؽترًاث الخفيُعي في مىىلت الُىسو
ً
ئلى  47.6هلىت في ؼهش خضٍشان مً غام  2019ملاسهت بـ 47.7
هلىت في الؽهش العابم مً الػام راجه ،خُث جشاحػذ ـىاغت
العُاساث واهخفن ول مً الخىظُف ،وؤلاهخاج ،والىلبُاث
الجذًذة ،وولباث الخفذًش.
اهخفاض معدل البطالت في شهز أًار مً عام :2019
اهخفن مػذٌ البىالت في مىىلت الُىسو ئلى  %7.5في ؼهش أًاس
ً
مً غام  ،2019ملاسهت بـ  %7.6في الؽهش العابم مً الػام
راجه ،وهى أدوى مػذٌ للبىالت مىز ؼهش جمىص مً غام ،2008
خُث اهخفن غذد الػاولحن غً الػمل بملذاس  103آالف
شخق ئلى  12.348ملُىن شخق.

مً غام  ،2019ملاسهت بـ  %2.8في الشبؼ العابم مً الػام

الاكخصاد ألامزيكي:

راجه ،خُث اهىمؾ ول مً كىاعي الضساغت والفىاغت.

الىالًاث اإلاخحدة ألامزيكيت؛
ارجفاع معدل البطالت في شهز حشيزان مً عام :2019
اسجفؼ مػذٌ البىالت في الىالًاث اإلاخدذة ألامشٍىُت ئلى  %3.7في
ً
ؼهش خضٍشان مً غام  ،2019ملاسهت بـ  %3.6في الؽهش العابم

الاكخصاد ألاوروبي:
مىطلت اليىرو؛
اهخفاض ججارة الخجشئت في شهز أًار مً عام :2019
اهخفمذ ججاسة الخجضةت في مىىلت الُىسو بيعبت  %0.3في

مً الػام راجه ،خُث اسجفؼ غذد الػاولحن غً الػمل بملذاس
 87ألف شخق ئلى  6مالًحن شخق.

ؼهش أًاس مً غام  ،2019بػذ اهخفالها بيعبت  %0.1في الؽهش
العابم مً الػام راجه ،خُث اهخفمذ مبُػاث ألاغزًت
واإلاؽشوباث ،والخبغ ،وجشاحػذ ججاسة العُاساث ،هما اهخفمذ
مبُػاث اإلاىاد غحر الغزاةُت.

1

ًخممً مإؼش مذًشي اإلاؽترًاث غحر الخفيُعي بُاهاث غً ول مً وؽاه ألاغماٌ،

والىلبُاث الجذًذة ،وأوامش الخفذًش الجذًذة ،وحغحر اإلاخضون ،والىاسداث ،وألاظػاس،
والخىظُف ،وحعلُماث اإلاىسدًً.
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اهخفاض مؤشز مدًزي اإلاشترًاث غير الخصييعي في شهز
حشيزان مً عام :2019
اهخفن مإؼش مذًشي اإلاؽترًاث غحر الخفيُعي في الىالًاث

اهخفاض مؤشز مدًزي اإلاشترًاث غير الخصييعي في شهز
حشيزان مً عام :2019
اهخفن مإؼش مذًشي اإلاؽترًاث غحر الخفيُعي في اإلاملىت
ً
اإلاخدذة ئلى  50.2هلىت في ؼهش خضٍشان مً غام  ،2019ملاسهت

اإلاخدذة ألامشٍىُت ئلى  55.1هلىت في ؼهش خضٍشان مً غام
ً
 ،2019ملاسهت بـ  56.9هلىت في الؽهش العابم مً الػام راجه،

بـ  51هلىت في الؽهش العابم مً الػام راجه ،خُث اهخفن

وبفىسة جفىق جىكػاث العىق التي أؼاسث ئلى اهخفاله ئلى

ول مً الىلبُاث الجذًذة ،ووؽاه ألاغماٌ ،والخىظُف.

 55.9هلىت ،خُث اهخفن ول مً وؽاه ألاغماٌ ،والىلبُاث

الاكخصاد الزوس ي:

الجذًذة ،والخىظُف.

اهخفاض مؤشز مدًزي اإلاشترًاث غير الخصييعي في شهز
حشيزان مً عام :2019
اهخفن مإؼش مذًشي اإلاؽترًاث غحر الخفيُعي في سوظُا ئلى
ً
 49.7هلىت في ؼهش خضٍشان مً غام  ،2019ملاسهت بـ  52هلىت

اهخفاض مطالباث البطالت ألامزيكيت:
اهخفن غذد ألامحرهُحن الزًً كامىا بملء اظخدلاكاث
البىالت ئلى  221ألف في ألاظبىع اإلاىخهي في  29خضٍشان مً غام
ً
 ،2019ملاسهت بمعخىي ألاظبىع العابم اإلاػذٌ البالغ 229

في الؽهش العابم مً الػام راجه ،خُث اهخفمذ الىلبُاث

ألف ،وبفىسة جفىق جىكػاث العىق التي أؼاسث ئلى اهخفالها

الجذًذة ألوٌ مشة مىز غام .2016

ئلى  223ألف.

الاكخصاد آلاضيىي:

ارجفاع العجش الخجاري في شهز أًار مً عام :2019
اسجفؼ العجض الخجاسي ألامشٍيي ئلى  55.6ملُاس دوالس أمشٍيي في
ً
ؼهش أًاس مً غام  ،2019ملاسهت بـ  51.2ملُاس دوالس أمشٍيي في

الصين؛ اهخفاض مؤشز مدًزي اإلاشترًاث الخصييعي في شهز
حشيزان مً عام :2019
اهخفن مإؼش مذًشي اإلاؽترًاث الخفيُعي في الفحن ئلى 49.4
ً
هلىت في ؼهش خضٍشان مً غام  ،2019ملاسهت بـ  50.2هلىت في

 %2لخبلغ  210.6ملُاس دوالس أمشٍيي ،بِىما اسجفػذ الىاسداث

الؽهش العابم مً الػام راجه ،خُث اهخفن ول مً الىلبُاث

الؽهش العابم مً الػام راجه ،خُث اسجفػذ الفادساث بيعبت
بيعبت  %3.3ئلى  266.2ملُاس دوالس.أمشٍيي.

الجذًذة ،وؤلاهخاج ،والخىظُف ،وظي هضاع ججاسي معخمش مؼ
الىالًاث اإلاخدذة ألامشٍىُت.

الاكخصاد البرًطاوي:
اهخفاض مؤشز مدًزي اإلاشترًاث الخصييعي في شهز حشيزان

أضتراليا؛ ارجفاع ججارة الخجشئت في شهز أًار مً عام :2019
اسجفػذ ججاسة الخجضةت في أظترالُا بيعبت  %0.1في ؼهش أًاس مً

مً عام :2019

غام  ،2019بػذ اهخفالها بيعبت  %0.1في الؽهش العابم مً

اهخفن مإؼش مذًشي اإلاؽترًاث الخفيُعي في اإلاملىت اإلاخدذة
ً
ئلى  48هلىت في ؼهش خضٍشان مً غام  ،2019ملاسهت بـ 49.4

الػام راجه ،خُث اهخػؽذ مبُػاث ول مً العلؼ اإلاجزلُت،

هلىت في الؽهش العابم مً الػام راجه ،وبفىسة جفىق جىكػاث
العىق التي أؼاسث ئلى اهخفاله ئلى  49.2هلىت ،خُث
اهىمؾ كىاع الفىاغاث الخدىٍلُت وجشاحؼ ول مً الىلبُاث
الجذًذة ،وؤلاهخاج ،والخىظُف.
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الػام راجه ،خُث اهخفمذ جيلفت ول مً العىً والخػلُم

وأؼاس اإلاذًشون ئلى أن هظام ظػش الفشف اإلاشجبي بالذوالس

والترفُه ،والىلل والاجفاالث.

ألامشٍيي أدي ئلى مػذٌ جضخم مىخفن ومعخلش وال ًضاٌ
ً
مالةما لػمان .وأزىىا غلى الخىفُز الجاسي لبرهامج "جىفُز" 1الزي

اإلاىظماث والهيئاث الدوليت:
البىك الدولي؛ بيان صحفي حىل اخخخام اإلاجلظ الخىفيذي
مشاوراث اإلاادة الزابعت لعام  2019مع ضلطىت عمان:
اخخخم اإلاجلغ الخىفُزي لفىذوق الىلذ الذولي في  7خضٍشان
مً غام  2019مؽاوساث اإلاادة الشابػت مؼ ظلىىت غمان،
خُث سخب اإلاذًشون الخىفُزًىن بالخىىاث التي اجخزث في
العىىاث اإلاالُت لذغم همى اللىاع الخاؿ ،وجخفُن همى
ؤلاهفاق ،وجىىَؼ ؤلاًشاداث الخيىمُت ،وجدعحن بِئت ألاغماٌ.
وأؼاسوا ئلى بذء جدعً اليؽاه الاكخفادي في غام  ،2018وئلى
اهخفاك عجض اإلاالُت الػامت والخعاب الجاسي .خُث جشاحؼ
عجض اإلاالُت الػامت ئلى خىالي  %9مً ئحمالي الىاجج اإلادلي في
غام  2018بػذ أن بلغ  %13.9مً ئحمالي الىاجج اإلادلي في غام
 ،2017هدُجت اسجفاع ؤلاًشاداث الىفىُت ،ئال أهه غلى الشغم مً

ًشهض غلى جىىَؼ الاكخفاد وخلم فشؿ الػمل .وخثىا غلى
ئحشاء مضٍذ مً ؤلاـالخاث إلاػالجت أوحه الجمىد في ظىق
الػمل بخدلُم احعاق أفمل بحن ألاحىس واإلاضاًا في اللىاع
الػام ومثُالتها في اللىاع الخاؿ ،ومػالجت الخفاوث بحن
اإلاهاساث اإلاخاخت ومخىلباث ظىق الػمل غً وشٍم جدعحن
ً
حىدة الخػلُم والخذسٍب .وشجػىا العلىاث أًما غلى جدلُم
جلذم أهبر في جىمُت اإلاؽشوغاث الفغحرة واإلاخىظىت ،وهى ما
ٌؽمل جدعحن فشؿ خفىلها غلى الخمىٍل مً أحل صٍادة
ؤلاهخاحُت.

أضىاق اإلاال العزبيت والعاإلايت:
البىرصت العزبيت:
جباًً أداء أظىاق اإلااٌ الػشبُت خالٌ جذاوالتها ألاظبىغُت،

هزه الجهىد واهخػاػ أظػاس الىفي ،أؼاس اإلاذًشون ئلى

خُث اسجفؼ مإؼش ظىق دبي اإلاالي  DFMGIبيعبت بلغذ
ً
 %1.31مسجال  23660.53هلىت بذغم مً كىاغاث اإلاالُت،

الذًً الخيىمي والخاسجي ،ودغىا ئلى لبي أغمم ألولاع

والخجضةت ،والعُاخت ،هما اسجفؼ اإلاإؼش الػام ألاسدوي
ً
 AMGNRLXبيعبت بلغذ  %0.86مسجال  13892.68هلىت

وجدعحن ؤلاهخاحُت ،وحػضٍض الىمى بلُادة اللىاع الخاؿ.
هما دغا اإلاذًشون ئلى ؤلاظشاع بخىبُم لشٍبت اللُمت اإلامافت

بذغم مً كىاغاث اإلافاسف ،والػلاساث ،والعُاخت ،واسجفؼ
ً
اإلاإؼش الػام العػىدي  TASIبيعبت بلغذ  %0.57مسجال

واجخار ئحشاءاث لخػذًل ؤلاهفاق الخيىمي ،وئلى ولؼ وجىفُز

 83846.53هلىت بذغم مً كىاغاث الاجفاالث ،واإلاالُت،

خىت مخىظىت ألاحل للخصخُذ اإلاالي جشجىض غلى ئـالخاث

والىلل ،بِىما اهخفن اإلاإؼش الشةِغ للبىسـت اإلافشٍت
ً
 EGX30بيعبت بلغذ  %0.73مسجال  133997.40هلىت

الػامت ،وصٍادة ؤلاًشاداث غحر الىفىُت .وأؼاسوا ئلى أهمُت

بمغي مً كىاغاث الػلاساث ،والفىاغت ،والخجضةت،

حػضٍض خىهمت وؼفافُت اإلاالُت الػامت مؼ الػمل غلى ئًجاد

واهخفن اإلاإؼش الشةِغ للبىسـت اإلاغشبُت  MASIبيعبت

اظخمشاس صٍادة مىاوً المػف الاكخفادًت اليلُت مؼ صٍادة
اإلاالُت الػامت ومىاـلت ؤلاـالخاث الهُيلُت لخىىَؼ الاكخفاد،

إلاػالجت أوحه الجمىد في ؤلاهفاق الجاسي ،وجشؼُذ الاظدثماساث

ئواس مخىظي ألاحل للمالُت الػامت مً ؼأهه أن ًيىن سهحزة
للمبي اإلاالي وٍدذ مً أي مخاوش ًخػشك لها الخىفُز .وٍمىً

" 1جىفُز" هى البرهامج الىوني لخػضٍض الخىىَؼ الاكخفادي في ظلىىت غمان ،وهى مبادسة
جىفز في ئواس الخىت الخمعُت الخاظػت ( )2020-2016بالخػاون مؼ وخذة ألاداء

في هزا العُاق الاظخفادة مً الخىت التي ولػتها العلىاث

والخىفُز الخابػت لخيىمت مالحزًاٌ ،عتهذف جىمُت ول مً كىاغاث الفىاغاث الخدىٍلُت،

إلاشاحػت ؤلاهفاق الػام بذغم مً البىً الذولي.

والعُاخت ،والىلل ،والخذماث اللىحعدُت ،والخػذًً ،والثروة العمىُت ،ويهذف ئلى سفؼ
وعبت معاهمت هزه اللىاغاث في الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي للعلىىت ،وصٍادة الاظدثماساث
فيها ،وجىفحر اإلاضٍذ مً فشؿ الػمل.
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ً
بلغذ  %0.78مسجال  113241.00هلىت بمغي مً كىاغاث
الفىاغت ،واإلافاسف ،والىفي والغاص الىبُعي.
6%

اإلاعدثمشون غلى الؽشاء بفمل مإؼشاث غلى غىدة اإلادادزاث
ً
الخجاسٍت بحن الفحن والىالًاث اإلاخدذة ئلى معاسها ،ئلافت ئلى

4%

جىكػاث بخفن البىىن اإلاشهضٍت ألظػاس الفاةذة وهى ما دغم

2%

مػىىٍاث اإلاعدثمشًٍ ،خُث اسجفؼ مإؼش  FTSE100بيعبت
ً
بلغذ  %1.72مسجال  73553.14هلىت بذغم مً كىاغاث

الشكل ركم  6جطىر أهم مؤشزاث ألاضىاق العزبيت خالل أربعت أضابيع
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-4%
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AMGNRLX

13/06/2019

DFMGI

EGX30

ألاضهم ألاوروبيت:
أنهذ ألاظهم ألاوسوبُت جذاوالتها ألاظبىغُت غلى اسجفاع ،ئر أكبل

اإلاالُت ،والخىىىلىحُا ،والخذماث ،واسجفؼ مإؼش DAX30
ً
ألاإلااوي بيعبت بلغذ  %1.37مسجال  123568.53هلىت بذغم
مً كىاغاث الخأمحن ،والخجضةت ،والفىاغت ،هما اسجفؼ مإؼش
ً
 CAC40الفشوس ي بيعبت بلغذ  %0.99مسجال 53593.72

TASI

MASI

ألاضهم ألامزيكيت:
اسجفػذ مإؼشاث ألاظىاق ألامشٍىُت في نهاًت جذاوالتها

هلىت بذغم مً كىاغاث اإلاالُت ،والفىاغت ،والخىىىلىحُا.
الشكل ركم  8جطىر أهم مؤشزاث ألاضىاق ألاوروبيت خالل أربعت أضابيع

ألاظبىغُت مؼ ئكباٌ اإلاعثمشًٍ غلى ألاـىٌ غالُت اإلاخاوش بػذ

4%

اجفاق ول مً الىالًاث اإلاخدذة ألامشٍىُت والفحن غلى اظخئىاف
ً
ً
اإلادادزاث الخجاسٍت ،مسجلت أسباخا في كىاغاث الفىاغت،

3%

2%
1%
1%
0%
05/07/2019

28/06/2019

DAX30

21/06/2019

 23990.41هلىت ،هما اسجفؼ مإؼش  DJIبيعبت بلغذ %1.21
ً
مسجال  263922.12هلىت.

2%

FTSE100

14/06/2019

والخذماث ،والعلؼ الاظتهالهُت ،والخىىىلىحُا ،خُث اسجفؼ
ً
مإؼش  NASDAQبيعبت بلغذ  %1.94مسجال 83161.79
ً
هلىت ،واسجفؼ مإؼش  S&P500بيعبت بلغذ  %1.65مسجال

3%

CAC40

الشكل ركم  7جطىر أهم مؤشزاث ألاضىاق ألامزيكيت خالل أربعت أضابيع

4%

ألاضهم آلاضيىيت:
أنهذ ألاظىاق اإلاالُت آلاظُىٍت جذاوالتها ألاظبىغُت غلى اسجفاع

2%

وظي جىكػاث خىٌ كُام مجلغ الاخخُاوي الفُذسالي ألامشٍيي

3%
1%

بخفن أظػاس الفاةذة ،خُث اسجفؼ مإؼش  NIKIE225الُاباوي
ً
بيعبت بلغذ  %2.21مسجال  213746.38هلىت بذغم مً

0%
-1%
05/07/2019

28/06/2019

21/06/2019

14/06/2019

NASDAQ

S&P500

كىاغاث اإلاالُت ،والخذماث ،والخىىىلىحُا ،واسجفؼ مإؼش
ً
 S&P/ASX200ألاظترالي بيعبت بلغذ  %2مسجال 63751.30
هلىت بذغم مً كىاغاث الخذماث ،والخػذًً ،واإلاالُت ،هما

DJI

اسجفؼ مإؼش ؼىغهاي اإلاشهب الفُني  SSECبيعبت بلغذ
ً
 %1.08مسجال  33011.06هلىت بذغم مً كىاغاث
8
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ً
الاجفاالث ،والخىىىلىحُا ،والفىاغت ،وأخحرا اسجفؼ اإلاإؼش

أضعار العمالث:

الشةِغ للبىسـت الهىذًت  NSEI50بيعبت بلغذ %0.19
ً
مسجال  113811.15هلىت بذغم مً كىاغاث الىفي والغاص

اليىرو:
ً
جابؼ الُىسو اهخفاله في بذاًت جذاوالجه ألاظبىغُت مسجال

الىبُعي ،والفىاغت ،والخجضةت.

 1.1285دوالس أمشٍيي للُىسو بػذ أن أغلم في ألاظبىع العابم
ً
ً
مىخفما (غىذ معخىي 1.1368دوالس أمشٍيي للُىسو) ،هدُجت

الشكل ركم  9جطىر أهم مؤشزاث ألاضىاق آلاضيىيت خالل أربعت أضابيع

5%

لبُاهاث اكخفادًت لػُفت غً مىىلت الُىسو ،1وجابؼ

4%

اهخفاله في جذاوالث مىخفف ألاظبىع وآخشه لُغلم غىذ

2%

معخىي  1.1226دوالس أمشٍيي للُىسو وظي اظخمشاس البُاهاث

3%

2

1%

الاكخفادًت المػُفت غً مىىلت الُىسو .

0%

الشكل ركم  11جطىر ضعز صزف اليىرو ملابل الدوالر خالل أضبىعين
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EUR/USD

1.15
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ألاضهم الزوضيت:
أغللذ بىسـت مىظيى جذاوالتها ألاظبىغُت غلى اسجفاع ،خُث
ً
اسجفؼ مإؼش  MCXبيعبت بلغذ  %2.51مسجال 23835.35

1.11
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هلىت بذغم مً كىاغاث الفىاغت ،والىفي والغاص الىبُعي،
واإلاالُت.
الشكل ركم  10جطىر مؤشز الطىق الزوضيت خالل أربعت أضابيع

الجىيه ؤلاضترليني:
ً
اهخفن الجىُه في بذاًت جذاوالجه ألاظبىغُت مسجال 1.2640
ً
دوالس أمشٍيي للجىُه بػذ أن أغلم مشجفػا في ألاظبىع العابم

3%
3%
2%
2%
1%
1%
0%
-1%
-1%

(غىذ معخىي  1.2695دوالس أمشٍيي للجىُه) بػذ بُاهاث
اكخفادًت بشٍىاهُت لػُفت ،3وجابؼ اهخفاله في جذاوالث
مىخفف ألاظبىع وآخش لُغلم غىذ معخىي  1.2525دوالس

05/07/2019

28/06/2019

21/06/2019

14/06/2019

أمشٍيي للجىُه غلب جفشٍداث إلادافظ بىً اهيلترا جفُذ
باظخمشاس خالت غذم الُلحن بؽأن مذي الخىـل ئلى اجفاق بحن

MCX

1

اهخفن مإؼش مذًشي اإلاؽترًاث الخفيُعي في مىىلت الُىسو ئلى  47.6هلىت في ؼهش
ً
خضٍشان مً غام  2019ملاسهت بـ  47.7هلىت في الؽهش العابم مً الػام راجه.

2

اهخفمذ ججاسة الخجضةت في مىىلت الُىسو بيعبت  %0.3في ؼهش أًاس مً غام ،2019

بػذ اهخفالها بيعبت  %0.1في الؽهش العابم مً الػام راجه.
 3اهخفن مإؼش مذًشي اإلاؽترًاث غحر الخفيُعي في اإلاملىت اإلاخدذة ئلى  50.2هلىت في
ً
ؼهش خضٍشان مً غام  ،2019ملاسهت بـ  51هلىت في الؽهش العابم مً الػام راجه.
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اإلاملىت اإلاخدذة والاجداد ألاوسوبي خىٌ خشوج بشٍىاهُا مً
ً
الاجداد ألاوسوبي ،ئلافت لبُاهاث اكخفادًت بشٍىاهُت لػُفت.1

الشكل ركم  13جطىر ضعز صزف الين الياباوي ملابل الدوالر خالل أضبىعين

USD/JPY
109.00

الشكل ركم  12جطىر ضعز صزف الجىيه ؤلاضترليني ملابل الدوالر خالل أضبىعين
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اليىان:
ً
جابؼ الُىان اسجفاغه في بذاًت جذاوالجه ألاظبىغُت مسجال
ً
ً 6.8517ىان للذوالس ألامشٍيي بػذ أن أغلم مشجفػا في جذاوالث

الين:
ً
جابؼ الحن اهخفاله في بذاًت جذاوالجه ألاظبىغُت مسجال
ً
 ًً 108.44للذوالس ألامشٍيي بػذ أن أغلم مىخفما في جذاوالث
ألاظبىع العابم (غىذ معخىي  ًً 107.89للذوالس ألامشٍيي) في
ظل اهخفاك الىللب غلى الحن همالر آمً بػذ جدعً
مػىىٍاث العىق مذغىمت باجفاق الىالًاث اإلاخدذة ألامشٍىُت

ألاظبىع العابم (غىذ معخىي ً 6.8668ىان للذوالس ألامشٍيي)
ً
مذغىما باالجفاق خىٌ حىلت حذًذة مً اإلادادزاث الخجاسٍت
بحن الفحن والىالًاث اإلاخدذة ألامشٍىُت ،بِىما اهخفن في
جذاوالث مىخفف ألاظبىع وآخشه لُغلم غىذ معخىي 6.8936
ًىان للذوالس ألامشٍيي وظي بُاهاث اكخفادًت ـِىُت لػُفت.4

والفحن غلى اظخئىاف مدادزاث الخجاسة اإلاخػثرة بُنهما ،بِىما
ً
اسجفؼ الحن في جذاوالث مىخفف ألاظبىع مسجال ًً 107.83
ً
للذوالس ألامشٍيي وظي جشاحؼ الذوالس ألامشٍيي هدُجت لبُاهاث

الشكل ركم  14جطىر ضعز صزف اليىان ملابل الدوالر خالل أضبىعين

USD/CNY

اكخفادًت أمشٍىُت لػُفت ،2بِىما غاود الاهخفاك في جذاوالث
نهاًت ألاظبىع لُغلم غىذ معخىي  ًً 108.47للذوالس ألامشٍيي
بػذ اهخفاك الىلب غلى الحن غلب بُاهاث اكخفادًت ًاباهُت
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لػُفت.3
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6.88
6.87
6.86
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6.84
6.83

1

اهخفن مإؼش مذًشي اإلاؽترًاث الخفيُعي في اإلاملىت اإلاخدذة ئلى  48هلىت في ؼهش
ً
خضٍشان مً غام  ،2019ملاسهت بـ  49.4هلىت في الؽهش العابم مً الػام راجه.

2

اسجفؼ العجض الخجاسي ألامشٍيي ئلى  55.6ملُاس دوالس أمشٍيي في ؼهش أًاس مً غام ،2019
ً
ملاسهت بـ  51.2ملُاس دوالس أمشٍيي في الؽهش العابم مً الػام راجه.
3

اهخفن اإلاإؼش الشةِغ لالكخفادي الُاباوي ئلى  95.20هلىت في ؼهش أًاس مً غام

ألاؼهش اإلالبلت .بفىسة سةِعت؛ حػىغ الضٍادة في اإلاإؼش أن الاكخفاد في مشخلت جىظؼ،
بِىما حػىغ جىاكق كُمت اإلاإؼش أن الاكخفاد في مشخلت الاهىماػ.
4

اهخفن مإؼش مذًشي اإلاؽترًاث الخفيُعي ئلى  49.4هلىت في ؼهش خضٍشان مً غام

 ،2019مً  95.90هلىت في الؽهش العابم مً الػام راجه ،وٍخيىن هزا اإلاإؼش مً 12
ً
مإؼشا؛ مثل وعب مخضون ،وولباث آلاالث ،وأظػاس ألاظهم وغحرها مً اإلاإؼشاث

وؽاه اإلافاوؼ مىز ؼهش ؼباه مً غام  ،2019خُث اهخفمذ الىلباث الجذًذة

الاكخفادًت الشاةذة ،خُث ًخىكؼ اإلاإؼش خذور حغُحراث في اججاه الاكخفاد الُاباوي في

واإلابُػاث الخاسحُت وؤلاهخاج وظي هضاع ججاسي معخمش مؼ الىالًاث اإلاخدذة.
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الذهب:
ً
جابؼ الزهب اهخفاله في بذاًت جذاوالجه ألاظبىغُت مسجال
ً
 13388.45دوالس أمشٍيي لألوهفت بػذ أن أغلم مىخفما في
ألاظبىع العابم (غىذ معخىي  13412.50دوالس أمشٍيي

اإلافاوؼ في مػظم أهداء أوسوبا وآظُا في ؼهش خضٍشان مً غام
 2019أزاس كلم اإلاعدثمشًٍ مً أن ًإدي رلً ئلى جباوإ
الاكخفاد الػالمي وجلىٍن الىلب غلى الىفي ،وجابؼ
ً
اهخفاله في جذاوالث مىخفف ألاظبىع مسجال  63.82دوالس

لألوهفت) وظي اهخفاك الىلب غلُه مؼ ئكباٌ اإلاعدثمشًٍ

أمشٍيي للبرمُل مؼ اهدعاس آلاماٌ في خل ظشَؼ للجزاع الخجاسي

غلى ألاـىٌ الػالُت اإلاخاوش ،بػذ أن اجفلذ الىالًاث اإلاخدذة

بحن الىالًاث اإلاخدذة ألامشٍىُت والفحن ،ألامش الزي سفؼ مً

ألامشٍىُت والفحن غلى اظخئىاف مدادزاث الخجاسة ،بِىما اسجفؼ
ً
في جذاوالث مىخفف ألاظبىع مسجال  13421.15دوالس أمشٍيي
ً
لألوهفت هدُجت السجفاع الىلب غلبه مؼ اهدعاس آلاماٌ في خل

اخخمالُت جباوإ الاكخفاد الػالمي ،بِىما اسجفؼ الىفي في

ظشَؼ للجزاع الخجاسي بحن الىالًاث اإلاخدذة ألامشٍىُت والفحن،
ً
ئلافت للُام ألاولى بفخج حبهت حذًذة غلب تهذًذ ؤلاداسة

جذاوالث نهاًت ألاظبىع لُغلم غىذ معخىي  64.23دوالس أمشٍيي
للبرمُل بػذ جىجشاث حذًذة في مىىلت الؽشق ألاوظي غلى
خلفُت الجزاع بحن الىالًاث اإلاخدذة ألامشٍىُت وئًشان.
الشكل ركم  16جطىر ضعز الىفط خالل أضبىعين

ألامشٍىُت بفشك سظىم حمشهُت غلى مىخجاث دوٌ أوسوبُت

bbl/USD

بلُمت  4ملُاس دوالس أمشٍيي ،وغاد لالهخفاك في جذاوالث نهاًت
ألاظبىع لُغلم غىذ معخىي  13401.60دوالس أمشٍيي لألوهفت
بػذ أن أظهشث بُاهاث أن الىظاةف في الىالًاث اإلاخدذة حػافذ
بلىة في ؼهش خضٍشان مً غام  2019وهى ما ًللق اخخماالث
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الشكل ركم  15جطىر ضعز الذهب خالل أضبىعين
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خفن أظػاس الفاةذة ألامشٍىُت.
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صىدوق الىلد الدولي؛ دفع ؤلاهخاجيت مً خالل الشزكاث
اإلاخىضطت والصغيرة في اليابان:1
جبدث هزه الذساظت في دوس اإلاإظعاث اإلاخىظىت والفغحرة في
همى ؤلاهخاحُت في الُابان ،خُث ٌػذ همى ؤلاهخاحُت ؤلاحمالُت في
الُابان مػخذٌ ،هما هى الخاٌ في مػظم الاكخفاداث
اإلاخلذمت ،أما غلى معخىي حجم الؽشهت فان همى ئهخاحُت

الىفط:
ً
افخخذ الىفي جذاوالجه ألاظبىغُت غلى اهخفاك مسجال 65.06
ً
دوالس أمشٍيي للبرمُل بػذ أن أغلم معخلشا في ألاظبىع العابم

الىبحرة في الُابان .وبالىظش ئلى الذوس اإلاهم للؽشواث اإلاخىظىت

(غىذ معخىي  66.55دوالس أمشٍيي للبرمُل) غلى الشغم مً

1

اجفاق أوبً وخلفائها بمً فيهم سوظُا غلى جمذًذ جخفُماث

الؽشواث اإلاخىظىت والفغحرة ألػف بىثحر مً همى الؽشواث

IMF, Productivity Drag from Small and Medium-Sized Enterprises in

Japan,N.19/137,June,2019

ؤلاهخاج ختى ؼهش آراس مً غام  ،2019لىً اهىماػ أوؽىت
11

العدد ()2019/24

الخلزيز الاكخصادي ألاضبىعي ()2019/07/06-06/30

والفغحرة في الاكخفاد الُاباوي ،فان جدعً همى ئهخاحُتها مً

 ،2017خىىاث في الاججاه الصخُذ ،خُث مً اإلاخىكؼ أن

ؼأهه أن ًدعً همى ؤلاهخاحُت ؤلاحمالُت للُابان.

حصجؼ الخىت الخػاكب ؤلاداسي العلغ مً خالٌ :صٍادة الىعي

وجظهش هخاةج الذساظت أن الؽشواث اإلاخىظىت والفغحرة في

بهزه اللمُت ،وجدعحن ئداسة اإلاىاسد البؽشٍت ،وحصجُؼ

الُابان جظهش أداء لػُف وهمى أكل في ؤلاهخاحُت (بدىالي 1
ً
ً
هلىت مئىٍت ظىىٍا) ملاسهت بالؽشواث الىبري ،وهىالً حؽدذ

اإلابُػاث ،والاهذماج ،والاظخدىار غلى اإلاإظعاث غحر اللابلت
لالظخمشاس.

هبحر في همى ؤلاهخاحُت غلى معخىي الؽشهت غبر اللىاغاث

صىدوق الىلد العزبي؛ العدالت الضزيبيت:1

وهزلً غبر الؽشواث لمً اللىاغاث .هما حؽحر الىخاةج ئلى
أن حػضٍض همى ؤلاهخاحُت في حمُؼ الؽشواث اإلاخىظىت والفغحرة
اإلاىخفمت ألاداء ًمىً أن ًدعً همى ؤلاهخاحُت ؤلاحمالُت
بيعبت جفل ئلى  1.8هلىت مئىٍت.
وكذمذ الذساظت الػذًذ مً الخفعحراث خىٌ هزه الىخاةج منها؛
دوس هظام لمان اةخمان الؽشواث الفغحرة واإلاخىظىت ،وكُىد
جمىٍل الؽشواث اإلاخىظىت والفغحرة ،والػىامل الذًمىغشافُت

ٌػذ جدلُم الػذالت المشٍبُت وجشظُخ ألاظغ وألاهظمت
المامىت لها مً أولىٍاث ؤلاـالح المشٍبي للعُاظاث اإلاالُت،
ألزشها الفاغل هأداة مً أدواث العُاظت اإلاالُت مً حهت ،وإلاا
لها مً دوس أظاس ي في حػضٍض ؤلاًشاداث الػامت واظخلشاسها ودغم
ؤلاهفاق الػام وجللُل معخىٍاث الخفاوث في جىصَؼ الذخل
وميافدت الفلش مً حهت أخشي .ومً الىاخُت الػملُت كذ ال
ًيىن مً العهل جفمُم وئداسة هظام لشٍبي غادٌ ومىفف

التي جإزش في الخػاكب ؤلاداسي وآفاق الػمل ،وهلق الاظدثماس

باإلاىلم ،وكذ كامذ بػن اإلاإظعاث بخىىٍش ما ٌػشف بمبادب

اإلاخىظىت والفغحرة .هما أهذث الذساظت غلى لشوسة حػضٍض

الػذالت المشٍبُت وؤلاهفاف التي حؽمل غذد مً ألاظغ
ً
أهمها؛ اإلاػاملت اإلادعاوٍت واإلاعإولت لذافعي المشاةب وافت،

غحر اإلاادي ،همعاهمحن في جباوإ همى ؤلاهخاحُت للؽشواث
ظُاظاث حعهُل خشوج الؽشواث غحر اللابلت لالظخمشاس لخػضٍض
هفاءة جخفُق اإلاىاسد وهمى ؤلاهخاحُت ،خُث أن خىي
لمان الاةخمان اإلاِعشة للغاًت جمىؼ جخفُق اإلاىاسد بىفاءة
غً وشٍم الخذ مً خىافض الخشوج للؽشواث غحر اللابلت
لالظخمشاس ،وبالخالي ًجب جخفُن الخغىُت اإلاِعشة للمماهاث
ً
الاةخماهُت ئلى معخىٍاث أكل جماؼُا مؼ بلذان مىظمت الخػاون
والخىمُت ألاخشي .هما ًجب غلى اإلافاسف مىاـلت جىىٍش
كذساتها غلى جلُُم اإلاخاوش مً خالٌ صٍادة اظخخذام جىىىلىحُا

الػذالت ألافلُت التي حػني فشك المشٍبت اإلامازلت غلى دافعي
المشاةب اإلادعاوًٍ في اللذسة المشٍبُت ،الػذالت الشأظُت التي
حػني جباًً الػبء المشٍبي خعب ملذسة اإلامىٌ غلى الذفؼ،
ؤلاداسة الجُذة لإلغفاءاث المشٍبت ومىؼ التهشب والخجىب
المشٍبي .أما باليعبت للُاط الػذالت المشٍبُت ٌؽىب غملُت
كُاط الػذالت المشٍبُت غذد مً الفػىباث أهمها :الخذاخل
ما بحن مبذأ اإلاىفػت (وٍخمثل في معاهمت ول ممىٌ خالؼ
للمشٍبت بما ًخىافم مؼ ملذاس ما ًدفل غلُه مً الخذماث

اإلاػلىماث وحػضٍض مهاساث اإلاىظفحن ،ورلً للخخفُف مً كُىد

واإلاىافؼ) ومبذأ اإلالذسة غلى الذفؼ ،واخخالف ألاظاط اإلاشحعي

المماهاث الصخفُت ،والترهحز غلى ؤلاكشاك اإلاذغىم باألـىٌ

لللُاط وما ئرا وان اللُاط ٌػخمذ غلى ملاسهت الػبء المشٍبي
ً
ومعخىي الذخل أم ًمخذ لِؽمل أزش الثروة أًما .وكذ ؼاع

جمىٍل الؽشواث اإلاخىظىت والفغحرة ،مؼ جللُل الاغخماد غلى
وسأط اإلااٌ الاظدثماسي .وجمثل ؤلاـالخاث ألاخحرة لىظام لمان
الاةخمان للؽشواث اإلاخىظىت والفغحرة والخىت الخمعُت
الشامُت لممان الخػاكب العلغ إلاذًشي ألاغماٌ التي ولػتها
الىوالت الُاباهُت للمؽاسَؼ اإلاخىظىت والفغحرة ( )SMEAفي غام

اظخخذام ما ٌػشف بىمارج الخىاصن الػام الخىبُلُت للُاط
غذالت المشٍبت ،وجخمحز هزه اإلاىهجُت باإلاشوهت وظهىلت الخلذًش
وباظخخذامها للبرمجت غً وشٍم الخىاسصمُاث الخعابُت التي
1
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حػخبر أهثر دكت وواكػُت ئرا ما كىسهذ بالىمارج الثىاةُت

ـاسمت إلايافدت التهشب المشٍبي ،وئداسة حُذة ومشاحػت

الخدلُلُت.

معخمشة لإلغفاءاث المشٍبُت بما ًىفل مىاةمت العُاظت

ًمىً أن جخدلم الػذالت المشٍبُت في خاٌ وحىد هظام لشٍبي

المشٍبُت

وعبي أو ختى جشاحعي ئرا جم اظخخذام ؤلاًشاداث المشٍبُت
لذغم ألاظش راث الذخل اإلاىخفن ،وهزلً ًخىكف كُاط

مصزف ضىريت اإلازكشي؛ اضخمزاريت ألاعمال في اإلاصارف
اإلازكشيت :1
حعهم خىي اظخمشاسٍت ألاغماٌ في جمىحن اإلافاسف اإلاشهضٍت

مً اكخىاغها مً معخىي الذخل الخالؼ للمشٍبت ،وجشهض

مً بىاء اإلالذسة غلى اظخمشاسٍت ألاغماٌ فيها بأظلىب منهجي

العلىاث المشٍبُت في الذوٌ الىامُت غلى الخغحر اليعبي في

خالٌ وبػذ الخػشك للىىاسب أو اليىاسر أو ألاصماث ،بهذف

معخىي الذخل بػذ المشٍبت للُاط الػذالت المشٍبُت ومذي

لمان الاظخمشاس في جلذًم الخذماث واإلاهام ألاظاظُت

اظخجابت الىغاء المشٍبي للخغحراث الاكخفادًت ،وَػذ هزا
ً
اإلالُاط مفمال لذي ـاوعي العُاظاث اإلاالُت لخمحزه بذكت

والمشوسٍت ،ئلى أن ًخم اظترحاع اإلالذسة الياملت للمفشف ،مً
خالٌ اجباع اإلاػاًحر الػاإلاُت في مجاٌ اظخمشاسٍت ألاغماٌ والتي

كُاط الخغحر في جىصَؼ الػبء المشٍبي .خُث حععى الػذًذ مً

ٌػخبر أهمها اإلاػُاس .ISO 22301

الذوٌ الػشبُت إلحشاء ؤلاـالخاث المشٍبُت في ئواس الخاحت ئلى

حعاريف ومبادئ عامت:

حػضٍض ؤلاًشاداث الػامت وجدلُم الاهمباه والاظخذامت اإلاالُت

ضياضت اضخمزاريت ألاعمالBusiness Continuity Policy :؛

والػذالت الاحخماغُت ،ال ظُما في ظل الظشوف التي جمش بها

حػذ ظُاظت اظخمشاسٍت ألاغماٌ ألاظاط الزي ًبنى غلُه بشهامج

مػظم البلذان الػشبُت ،وفي ظل اهخفاك الػبء المشٍبي في
ً
الذوٌ الػشبُت ئلى  %8.3في غام  2018ملاسهت باإلاخىظي

وخىي الاظخمشاسٍت فهي جدذد أهذاف اإلافشف مً اظخمشاسٍت

الػذالت المشٍبُت غلى ألاغباء اإلاػِؽُت للممىلحن لزلً البذ

الػالمي البالغ  ،%14مما ٌعخذعي جىمُت الخفُلت المشٍبُت في

ألاغماٌ ومجاالث الػمل التي ٌغىيها البرهامج واإلابادب والىشٍلت
ً
التي ٌػخمذ غليها ،وآلالُت التي ظِخم اجباغها لخىفُزه ئلافت ئلى

ئواس دغم الػذالت الاحخماغُت .وكذ أدث الاـالخاث ألاخحرة

جدذًذ ألادواس واإلاعإولُاث اإلاخػللت بالبرهامج ،وولؼ الخىىه

وفم أخذر البُاهاث ئلى جدعً معخىٍاث الػذالت المشٍبُت

الػشٍمت له ،وحغىي العُاظت اإلاخػللت باظخمشاسٍت ألاغماٌ

في الذوٌ الػشبُت ،خُث اسجفػذ ألاهمُت اليعبُت للمشاةب

وافت خذماث وغملُاث اإلافشف وأوؽىخه وأـىله والػاملحن

اإلاباؼشة غلى الذخل وألاسباح لدؽيل هدى  %40مً مجمل
ً
ؤلاًشاداث المشٍبُت ملاسهت بـ  %27فلي في غام  ،2014في خحن

به.
اضتراجيجياث اضخمزاريت ألاعمالً :خم جدذًذ اظتراجُجُت
اظخمشاسٍت ألاغماٌ ً
بىاء غلى فهم غملُاث اإلافشف الخشحت

جشاحػذ ألاهمُت اليعبُت للمشاةب غحر اإلاباؼشة ،لدؽيل %60
ً
في غام  2018ملاسهت بـ %73في غام .2014
ً
وخلفذ هزه الىسكت ئلى أن الػذالت المشٍبُت جخىلب مضٍذا

ظُاظت اظخمشاسٍت ألاغماٌ وألاهذاف مً بشهامج اظخمشاسٍت

مً الاغخماد غلى المشاةب اإلاباؼشة همشاةب الذخل والؽشواث

ألاغماٌ ،وجدذد الىشق التي جمىً اإلافشف مً اظخػادة

غلى خعاب المشاةب غحر اإلاباؼشة همشاةب العلؼ والخذماث
ً
التي جخمحز بػذالت أكل وعبُا ،هما جلخض ي جىىٍش هظام

غملُاجه وهظم بُاهاجه وفم جدلُل جأزحر ألاغماٌ غلى هدى فػاٌ
لمً أكل الخيالُف وجدذًذ الىكذ اإلاىلىب الظخػادة ألاغماٌ

جفاغذي للمشاةب ٌعمذ بفشك لشاةب أغلى خعب

وحؽغُل الىظم.

وأولىٍاجه مً خالٌ جدلُل جأزحر جىكف ألاغماٌ بما ًدلم

معخىٍاث الذخل ،وظً الدؽشَػاث التي جممً ئحشاءاث
1
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جحليل جأثير جىكف ألاعمالBusiness impact Analysis :

إلاىىلت وظي أوسبا ئلى هىغاسٍا وخذها ،خُث حعهذف هزه

)(BIA؛ جمىً هزه الخىىة مً اللُاط الىمي والىىعي

الاظدثماساث كىاغاث ـىاغت العُاساث ،والفىاغاث الىُماوٍت

الخخماالث خذور اإلاخاوش وآلازاس والخعاةش اإلاخىكػت هدُجت

وألادوٍت ،وهزلً في مجاالث الاجفاالث والخذماث اللىحعدُت

خذور جىكف مفاجئ للػملُاث ،وتهذف هزه الػملُت ئلى

واإلافشفُت واإلاػلىماجُت ،خُث جىفش الاظدثماساث ألاحىبُت في

جدذًذ أولىٍاث ئغادة الدؽغُل وحعاغذ في ئغذاد خىي

هزا البلذ الؽشق أوسوبي أهثر مً هفف فشؿ الػمل ،وحػمل

اظخمشاسٍت ألاغماٌ.

خيىمت هىغاسٍا غلى الػذًذ مً بشامج ؤلاـالح الاكخفادي

خطط اضخمزاريت ألاعمالBusiness Continuity plan :؛

بهذف دغم الخىمُت وجللُق مػذالث البىالت مً خالٌ جىظُؼ

يهذف الخخىُي الظخمشاسٍت ألاغماٌ ئلى جضوٍذ اإلافشف بالىشق

هىاق الخػاون والخبادٌ الخجاسي والترهحز غلى حزب اإلاضٍذ مً

والىظاةل وألادواث التي جمىىه مً الخػامل بفػالُت مؼ

الاظدثماساث ألاحىبُت.

مخخلف ألاصماث واليىاسر التي كذ ًخػشك لها ،خُث ًخم مً
خالٌ هزه الخىي جدذًذ أهم اليؽاواث والبرامج التي ال

الىاجج اإلاحلي ؤلاجمالي:
بلغ ئحمالي الىاجج اإلادلي  155.7ملُاس دوالس أمشٍيي في غام
ً
 ،2018ملاسهت بـ  139.8ملُاس دوالس أمشٍيي في غام ،2017

الخىي للخػذًل والخدذًث غلى هدى دوسي وفدق الخىبُم

وجمثل كُمت الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي لهىغاسٍا هدى  %0.25مً

الفػلي لها للخأهذ مً جلبُتها الفػلُت الاخخُاحاث وافت.

الاكخفاد الػالمي ،وٍأحي كىاع الخذماث في اإلاشجبت ألاولى

بزهامج اضخمزاريت ألاعمال؛ يهذف ئلى ججعُذ العُاظاث

بيعبت  %62.3مً الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي ًلُه اللىاع الفىاعي

والاظتراجُجُاث التي جذغم كذسة اإلافشف غلى مىاحهت ألاخذار

بيعبت  ،%34.2زم اللىاع الضساعي بيعبت .%3.4

ًمىً الاظخغىاء غنها وحػخبر راث خعاظُت غالُت ،وجخمؼ هزه

والخػافي مً آزاسها بأكل الخعاةش ،وولؼ الخىي وحؽىُل
الفشق الالصمت لخىفُز البرهامج ،بما ًذغم أهذاف ؤلاداسة وٍدلم
سؤٍتها في هزا اإلاجاٌ ،هما يهذف البرهامج غلى اإلاذي البػُذ ئلى
سفؼ كذسة اإلافشف غلى الاظخجابت لألخذار بالخيعُم اإلاعخمش
والػمل اإلاؽترن بحن مخخلف ؤلاداساث في اإلافشف ،وٍخم مً

همى الىاجج اإلاحلي:
ً
سجل الاكخفاد الهىغاسي همىا بمػذٌ  %5.3في الشبؼ ألاوٌ مً
ً
غام  ،2019ملاسهت بـمػذٌ  %5.1في الشبؼ الشابؼ مً غام
 ،2018خُث اهخػؾ الاظتهالن الخيىمي ،وصاد اظتهالن
ألاظش ،هما أظهمذ صٍادة الفادساث في الشبؼ ألاوٌ مً غام

خالٌ البرهامج جدذًذ أدواس الفشق اإلاؽيلت ومعإولُاتها وهُفُت

 2019غلى هدى ئًجابي في همى الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي.

اكخصاد ألاضبىع

معدل الخضخم:
اسجفؼ مػذٌ الخضخم العىىي ئلى  %3.9في ؼهش أًاس مً غام
ً
 2019ملاسهت ،بـ %3.7في الؽهش العابم مً الػام راجه ،خُث

جىاـلها لبىاء هظام مخىاظم ًمىً مً جدلُم اإلاىلىب.

هىغاريا؛ اكخصاد كائم على الخجارة الحزة والاضدثماراث
ألاجىبيت
جلؼ هىغاسٍا وظي أوسبا دون أي مىفز غلى البدش ،وجبلغ
معاختها  933030هم ،²وغذد ظيانها هدى  9.8ملُىن وعمت،
وجيخهج ظُاظت اكخفادًت خشة حؽابه مثُالتها في دوٌ غشب
أوسوبا وَعهم اللىاع الخاؿ بيعبت  %80مً الىاجج اللىمي

اسجفػذ ألاظػاس بىجحرة أظشع باليعبت لألغزًت واإلاؽشوباث غحر
الىدىلُت وؤلاظيان واإلاشافم والعلؼ والخذماث اإلاخىىغت ،في
ً
خحن اهخفن مػذٌ الخضخم الؽهشي مسجال  %0.7في ؼهش
ً
أًاس مً الػام  ،2019ملاسهت بـ %0.9في الؽهش العابم مً
الػام راجه.

الػام للبالد ،وجأحي خىالي زلث الاظدثماساث ألاحىبُت ؤلاحمالُت
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معدل البطالت:
سجل مػذٌ البىالت  %3.4في ؼهش آراس مً غام ،2019
ً
ملاسهت بـ %3.7في ؼهش آراس مً الػام العابم ،خُث بلغ غذد
الػاولحن غً الػمل  160ألف شخق ،في خحن بلغ غذد
الػاملحن  4.5ملُىن شخق في ؼهش أًاس مً غام .2019
الفائض الخجاري:
احعؼ الفاةن الخجاسي ئلى  773ملُىن دوالس أمشٍيي في ؼهش
ً
هِعان مً الػام  ،2019ملاسهت بـ  276ملُىن دوالس أمشٍيي في
الؽهش العابم مً الػام راجه ،خُث اسجفػذ الفادساث بيعبت
 %7.6لخفل ئلى  10.6ملُاس دوالس أمشٍيي ،هما اسجفػذ
الىاسداث بيعبت  %2.9لخبلغ  9.8ملُاس دوالس أمشٍيي.
الاحخياطي ألاجىبي:
اسجفؼ اخخُاوي الىلذ ألاحىبي ئلى  30.4ملُاس دوالس أمشٍيي في
ً
ؼهش خضٍشان مً غام  ،2019ملاسهت بـ  30ملُاس دوالس أمشٍيي
في الؽهش العابم مً الػام راجه ،واظخلش اخخُاوي الزهب
دون حغُحر غىذ  31.5وً في الشبؼ الثاوي مً غام .2019
الدًً الخارجي:
اسجفؼ الذًً الخاسجي ئلى هدى  123.3ملُاس دوالس أمشٍيي في
ً
الشبؼ ألاوٌ مً غام  ،2019ملاسهت بـ  119.8ملُاس دوالس أمشٍيي
ً
ً
في الشبؼ الشابؼ مً غام  ،2018وسجلذ هىغاسٍا دًىا خيىمُا
ٌػادٌ  %71مً ئحمالي الىاجج اإلادلي للبالد في غام .2018
بيئت ألاعمال:
ً
جأحي هىغاسٍا في اإلاشجبت  53مً بحن  190اكخفادا في ظهىلت
مماسظت ألاغماٌ وفم جفيُفاث البىً الذولي لػام  ،2018هما
ـىفذ هىغاسٍا في اإلاشجبت  48مً بحن  140دولت مفىفت في
جلشٍش الخىافعُت الػاإلاُت لػام .2018
الخصييف الائخماوي:
جفىف ول مً ووالتي  Standard & Poor'sو Fitchهىغاسٍا
غىذ معخىي  BBBمؼ هظشة معخلشة ،بِىما جفىفها ووالت
 Moody'sغىذ اإلاعخىي  Baa3مؼ هظشة معخلشة.
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أهم اإلاؤشزاث الاكخصادًت العاإلايت:
البلد

معدل البطالت

ضعز الفائدة

اإلايزان الخجاري

ربعي

ضىىي

شهزي

ضىىي

latest

latest

latest

الخضخم

الىاجج اإلاحلي ؤلاجمالي

الىالًاث اإلاخدذة
ألامشٍىُت

%3.2 Q1

%3.2 Q1

%0.1 10- Jun

%1.8 12- Jun

%3.7 5-July

%2.5 19-Jun

55.5-

ملُاس دوالس أمشٍيي

3-July

مىىلت الُىسو

%0.4 Q1

%1.2 Q1

%0.1 18-Jun

%1.2 18-Jun

%7.5 1-July

%0 6-Jun

15.7

ملُاس ًىسو

18-Jun

بشٍىاهُا

% 0.5 Q1

%1.8 Q1

%-0.3 19-Jun

%2 19-Jun

%3.8 11-Jun

%0.75 20-Jun

-2.740

ملُاس حىُه
اظترلُني

10- Jun

سوظُا

%0.80 Q4

%0.5 Q1

%0.3 6- Jun

%5.1 6- Jun

%4.5 20-Jun

%7.5 14- Jun

13.71

ملُاس دوالس أمشٍيي

11- Jun

الفحن

%1.4 Q1

%6.4 Q1

%0 12- Jun

%2.7 12- Jun

% 3.67 Q1

%4.35 1-Apr

41.66

ملُاس دوالس أمشٍيي

10- Jun

الُابان

% 0.6 Q1

%0.9 Q1

%0.0 20-Jun

% 0.7 20-Jun

%2.4 27-Jun

%-0.1 20-Jun

-967.1

ملُاس ًً ًاباوي

18-Jun

جشهُا

%-2.6 Q1

%1.3 Q1

%0.03 3- July

%15.72 3-July

%14.1 17-Jun

%24 12-Jun

-1.84

ملُاس دوالس أمشٍيي

28-Jun

الهىذ

%1.60 Q4

%5.8 Q1

%0.57 12-Jun

%3.05 12-Jun

%3.53 2018

% 5.75 4-Apr

-15.36

ملُاس دوالس أمشٍيي

10- Jun

اظترالُا

%0.4 Q1

%1.8 Q1

%0 24-Apr

%1.3 24-Apr

%5.2 13-Jun

1% 1-July

4.02

ملُاس دوالس أمشٍيي

3-July

مفش

%5.3 Q3

%5.5 Q4

%1.1 10-Jun

%14.1 10-Jun

%8.1 15-May

%15.75 23-May

-3.88

ملُاس دوالس أمشٍيي

Apr

ألاسدن

%2 Q3

%2 Q1

%0.2 11-Jun

%0.1 11-Jun

%19 3-Jun

%4.75 1-Apr

-1.2

ملُاس دوالس أمشٍيي

23-Jun

%1 2018

%0.12 21-Jun

%3.48 21-Jun

%6.2 2018

%10 Apr

-1.86

ملُاس دوالس أمشٍيي

Mar

لبىان
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