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التلسٍس الاكتصادي ألاسبىعي
العدد 2019/33
ملخص:
 الاكتصاد السىزي:
 اظخهشاس ظػش ـشف اللحرة العىسٍت أمام الذوالس ألامشٍٍي ،واهخكاك ًل مً أظػاس الزهب اإلادلُت ومإؼش ظىم
دمؽو لألوسام اإلاالُت.
 مجلغ الىصساء؛ جىظُؼ غمل اإلاإظعت العىسٍت للخجاسة والاظخمشاس بذغم اإلاىاد ألاظاظُت.
 مجلغ الىهذ والدعلُل؛ اإلافشف الػهاسي العىسي ٌػلً سقؼ ظهل الهشك ؤلاهماتي.
 وصاسة الضساغت وؤلاـالح الضساعي :اغخماد مؽشوع الخىت ؤلاهخاحُت الضساغُت للمىظم  2020 -2019واظدثماس
معاخاث واظػت مً ألاساض ي الهابلت للضساغت واظخحراد معخلضماث الهىاع الضساعي.
 الاكتصاداث العسبُت:
 مفش؛ اهخكاك الخطخم العىىي في ؼهش آب مً غام .2019
 الاكتصاداث العاإلاُت:
 مىىهت الُىسو؛ البىَ اإلاشيضي ألاوسوبي ًخكن ظػش الكاةذة غلى الىداتؼ وَػُذ بشهامج ؼشاء العىذاث،
واهخكاك ؤلاهخاج الفىاعي في ؼهش جمىص مً غام .2019
 أإلااهُا؛ اهخكاك مػذُ الخطخم العىىي في ؼهش آب مً غام .2019
 ئظباهُا؛ همى ؤلاهخاج الفىاعي في ؼهش جمىص مً غام .2019
 الىالًاث اإلاخدذة ألامشٌٍُت؛ اسجكاع أظػاس اإلاىخجحن ألامشٌٍُحن ،واهخكاك مػذُ الخطخم العىىي في ؼهش آب مً
غام  ،2019واهخكاك مىالباث البىالت.
 البراصٍل؛ اسجكاع مبُػاث الخجضةت في ؼهش جمىص مً غام .2019
 اإلاملٌت اإلاخدذة؛ اهخكاك مػذُ البىالت في الشبؼ الثاوي مً غام .2019
 سوظُا؛ همى الانخفاد الشوس ي في الشبؼ الثاوي مً غام  ،2019واهخكاك الكاةن الخجاسي في ؼهش جمىص مً غام
.2019
 الُابان؛ اهخكاك مإؼش أظػاس اإلاىخجحن في ؼهش آب مً غام  ،2019واسجكاع الىاجج الفىاعي في ؼهش جمىص مً غام
.2019
 الفحن؛ اظخهشاس مػذُ الخطخم العىىي في ؼهش آب مً غام  ،2019و همى الػشك الىهذي  M2في ؼهش آب مً
غام  ،2019واسجكاع الاظدثماس ألاحىبي اإلاباؼش في الكترة مً ؼهش ًاهىن الثاوي ئلى ؼهش آب مً غام .2019
 أظترالُا؛ اهخكاك مإؼش زهت ألاغماُ في ؼهش آب مً غام .2019
 البىَ الذولي :بُان صحكي؛ جذهىس حىدة اإلاُاه ًهلق مػذُ الىمى الانخفادي بمهذاس الثلث في بػن البلذان.
 أوزاق عمل بدثُت:
 ـىذوم الىهذ الذولي؛ وظاةل الهىاع الفىاعي ،وغذم اإلاعاواة في جىصَؼ الذخل :إلاارا جخخلل ججشبت الىالًاث
اإلاخدذة؟
 ـىذوم الىهذ الذولي؛ ظىء جخفُق الاةخمان ،والىمى الانخفادي في قُدىام.
 مفشف ظىسٍت اإلاشيضي؛ بىاء نىاغذ البُاهاث وجدلُل الخعاةش الدؽؿُلُت (.)16/12
 اكتصاد ألاسبىع:
 هُىصٍلىذا؛ انخفاد الخجاسة الػاإلاُت والخفذًش.
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مصسف سىزٍت اإلاسكصي:

الشكل زكم  2سعس صسف الليرة السىزٍت في وشسة وسطي اإلاصازف

سعس صسف الليرة السىزٍت ملابل العمالث السئِست:

ليرة سىزٍت

سعس الصسف خسب اليشسة السسمُت الصادزة عً مصسف
سىزٍت اإلاسكصي:
خاقظ ظػش ـشف اللحرة العىسٍت غلى اظخهشاسه أمام الذوالس

480
460
440

ألامشٍٍي خالُ جذاوالجه ألاظبىغُت غىذ معخىي  438لحرة
14/09/2019

420

ظىسٍت ،بِىما بلـ ظػش ـشف اللحرة العىسٍت مهابل الُىسو
ً
 485لحرة ظىسٍت في جهاًت ألاظبىع ،مهاسهت بمعخىي 482.99
ً
ً
لحرة ظىسٍت في بذاًت ألاظبىع ،مسجال اهخكالا نذسه  2.01لحرة
ظىسٍت (بمػذُ ( ،)%0.42الؽٍل سنم .)1

ظػش ـشف الُىسو
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ظػش ـشف الذوالس ألامشٍٍي

أسعاز الرهب في السىق اإلادلي:
بلـ ظػش ؾشام الزهب (غُاس  18نحراه)  205571لحرة ظىسٍت
ً
في جهاًت ألاظبىع مهاسهت بمعخىي  235485لحرة ظىسٍت في بذاًت
ً
ً
ألاظبىع مسجال اهخكالا نذسه  25914لحرة ظىسٍت (بمػذُ

500
480
460

 ،)%12.41وبلـ ظػش ؾشام الزهب (غُاس  21نحراه) 245000
ً
لحرة ظىسٍت في جهاًت ألاظبىع مهاسهت بمعخىي  275400لحرة
ً
ً
ظىسٍت في بذاًت ألاظبىع مسجال اهخكالا نذسه  35400لحرة
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ظػش ـشف الُىسو
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ليرة سىزٍت
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الشكل زكم  1جطىز سعس صسف الليرة السىزٍت ملابل الدوالز ألامسٍكي والُىزو

500

ظىسٍت (بمػذُ ( .)%12.41الؽٍل سنم  ،)3يما اهخكن ظػش
ً
ألاوهفت غاإلاُا بمهذاس  11.60دوالس أمشٍٍي بيعبت .%0.77

ظػش ـشف الذوالس ألامشٍٍي

الشكل زكم  3سعس غسام الرهب بالليراث السىزٍت خالل أسبىعين

غسام/ليرة سىزٍت
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سعس الصسف خسب وشسة اإلاصازف والصسافت الصادزة عً
مصسف سىزٍت اإلاسكصي:
اظخهش ظػش ـشف اللحرة العىسٍت خالُ جذاوالجه ألاظبىغُت
لذي الهىاع اإلافشفي أمام الذوالس ألامشٍٍي غىذ معخىي 436
لحرة ظىسٍت للذوالس ألامشٍٍي ،بِىما بلـ ظػش ـشف اللحرة
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ظػش ؾشام الزهب غُاس 21

01/09/2019

العىسٍت مهابل الُىسو  482.91لحرة ظىسٍت في جهاًت ألاظبىع،
ً
ً
مهاسهت بمعخىي  480.91لحرة ظىسٍت في بذاًت ألاظبىع ،مسجال
ً
اهخكالا نذسه  2لحرة ظىسٍت (بمػذُ ( )%0.42الؽٍل سنم .)2

ظػش ؾشام الزهب غُاس 18

اإلاصدز :الجمعُت الحسفُت للصُاغت وصىع اإلاجىهساث وألاحجاز الكسٍمت بدمشم،
مصسف سىزٍت اإلاسكصي.
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سىق دمشم لألوزاق اإلاالُت:

واظخمش نىاع اإلافاسف بالعُىشة غلى الحفت ألايبر مً

سجل اإلاإؼش الػام لعىم دمؽو لألوسام اإلاالُت ()DWX
ً
ً
اهخكالا ئلى معخىي  55918.97ههىت مهاسهت بمعخىي

جذاوالث العىم ،ولًٌ اهخكمذ خفخه ئلى معخىي %99.49
في جذاوالث ألاظبىع الحالي مً معخىي  %99.94في جذاوالث

 65018.32ههىت في جذاوالث ألاظبىع العابو بيعبت اهخكاك

ألاظبىع العابو ،بِىما اسجكػذ خفت نىاع الخأمحن ئلى

بلؿذ  ،%1.65وَػىد هزا الاهخكاك في اإلاإؼش الػام لعىم

معخىي  %0.43في جذاوالث ألاظبىع الحالي مً معخىي %0.05

دمؽو ئلى اهخكاك أظهم  7ؼشًاث هي :بىَ ظىسٍت الذولي

في جذاوالث ألاظبىع العابو ،واسجكػذ خفت نىاع الاجفاالث

ؤلاظالمي بيعبت اهخكاك بلؿذ  ،%7.49واإلافشف الذولي

ئلى معخىي  %0.05في جذاوالث ألاظبىع الحالي مً معخىي

للخجاسة والخمىٍل بيعبت اهخكاك بلؿذ  ،%5.28وؼشيت

 %0.005في جذاوالث ألاظبىع العابو ،ويزلَ اسجكػذ خفت

ظحرًخل مىباًل جُلٍُىم بيعبت اهخكاك بلؿذ  ،%3.94وبىَ

نىاع الفىاغت ئلى معخىي  %0.03في ألاظبىع الحالي مً

نىش الىوني ظىسٍت بيعبت اهخكاك بلؿذ  ،%2.24وبىَ

معخىي  %0.004في جذاوالث ألاظبىع العابو ،بِىما لم ًجش أي

البريت ظىسٍت بيعبت اهخكاك بلؿذ  ،%2.23وقشوعبىَ

جذاوُ غلى نىاعي الضساغت والخذماث.

ظىسٍت بيعبت اهخكاك بلؿذ  ،%1.96وبىَ ظىسٍت واإلاهجش
بيعبت اهخكاك  ،%1.95هزا ونذ سجلذ نُمت الخذاوالث
ً
ألاظبىغُت ؤلاحمالُت اهخكالا ئلى معخىي  1.9ملُاس لحرة
ً
ظىسٍت ،مهاسهت بمعخىي  3.9ملُاس لحرة ظىسٍت في جذاوالث
ألاظبىع العابو ،واهخكن حجم الخذاوُ ئلى معخىي 5.3
ً
ملُىن ظهم ،مهاسهت بمعخىي  10.6ملُىن ظهم في جذاوالث

الشكل زكم  5الحصت السىكُت لكل كطاع

اإلافاسف
%99.49

ألاظبىع العابو ،ونذ ؼملذ هزه الخذاوالث  501ـكهت
ً
مهاسهت بـ  526ـكهت في ألاظبىع العابو.
الاجفاالث
%0.05

الشكل زكم  4التداوالث الُىمُت لسىق دمشم لألوزاق اإلاالُت

ههىت
6,050
6,000

6000

اإلاصدز سىق دمشم لألوزاق اإلاالُت ،مصسف سىزٍت اإلاسكصي.

5000

وحاء جشجِب الؽشًاث مً خُث وعب الاظخدىار وحجم
ً
الخذاوُ غلى الىدى آلاحي؛ بىَ ظىسٍت والخلُج مخفذسا بيعبت

2000

اظخدىار  %90.78وحجم جذاوُ  550885488ظهم ،وبىَ

1000

البريت ظىسٍت بيعبت اظخدىار  %3.63وحجم جذاوُ 825149
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حجم الخذاوُ (ألل ظهم)

ظهم ،وبىَ ظىسٍت الذولي ؤلاظالمي بيعبت اظخدىار %3.37

02/09/2019

ألاظبىع الثاوي/أًلىُ

الخأمحن
%0.43

الفىاغت
%0.03

وحجم جذاوُ  915188ظهم ،وبىَ الؽام بيعبت اظخدىار

ألاظبىع ألاوُ /أًلىُ

 %0.52وحجم جذاوُ  165787ظهم ،وبىَ نىش الىوني ظىسٍت

نُمت الخذاوُ (ملُىن ُ.ط)
نُمت اإلاإؼش (ههىت)

بيعبت اظخدىار  %0.47وحجم جذاوُ  255998ظهم ،وؼشيت
الػهُلت للخأمحن الخٍاقلي بيعبت اظخدىار  %0.37وحجم جذاوُ

اإلاصدز سىق دمشم لألوزاق اإلاالُت ،مصسف سىزٍت اإلاسكصي.
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 175541ظهم ،في خحن لم جخجاوص وعب الاظخدىار باليعبت
للؽشًاث ألاخشي .%0.30

ً
اغخباسٍت بذال مً  10مالًحن لحرة وقو المىابي اإلاهشة مً
مجلغ ئداسة اإلافشف ،وأوضح اإلافشف أن اإلاىاقهت غلى حػذًل
ظهل الهشك ؤلاهماتي جمذ ً
بىاء غلى يخاب مً مفشف ظىسٍت

الاكتصاد اإلادلي:
مجلس الىشزاء؛ جىسُع عمل اإلاؤسست السىزٍت للتجازة
والاستمساز بدعم اإلاىاد ألاساسُت:
نشس مجلغ الىصساء جىظُؼ هىام غمل اإلاإظعت العىسٍت
للخجاسة وصٍادة غذد مىاقز البُؼ الخابػت لها في اإلاداقظاث ًاقت
لخفل ئلى  3آالف مىكز خالُ زالزت أؼهش وجهىٍت مشيضها في
العىم ،مً خالُ جضوٍذها بجمُؼ اإلاعخلضماث والحاحاث
ألاظاظُت وجهذًمها للمىاوً بأظػاس مذسوظت ومىاقعت ودغم
غشوك جهعُي حمُؼ اإلاىخجاث بعػش الخٍلكت ،وأيذ اإلاجلغ
الاظخمشاس بذغم اإلاىاد ألاظاظُت للمىاوىحن والنهىك بالفىاغت
الىوىُت والخىظؼ بالػملُت ؤلاهخاحُت وجخكُن جٍالُل

اإلاشيضي بػذ ئلاقت غذد مً المىابي جخمثل بشقن نبىُ أي
لماهاث نذ حػشك اإلافشف إلاخاوش غذم الهذسة غلى الخىكُز
أو مخاوش ناهىهُت ،غلى أن ًخم اظخٌماُ ئحشاءاث حػذًل
ً
هظام غملُاث اإلافشف وقها لزلَ وخعب ألاـىُ وٍخم جهُُم
الىلؼ مً نبل مفشف ظىسٍت اإلاشيضي.
وشازة الصزاعت وؤلاصالح الصزاعي :اعتماد مشسوع الخطت
ؤلاهتاحُت الصزاعُت للمىسم  2020 -2019واستثماز
مساخاث واسعت مً ألازاض ي اللابلت للصزاعت واستيراد
مستلصماث اللطاع الصزاعي:
اغخمذ مجلغ الىصساء مؽشوع الخىت ؤلاهخاحُت الضساغُت
للمىظم الضساعي  2020-2019ومشاحػتها ،إلًجاد البذاةل

مذخالث ؤلاهخاج بما ٌعاغذ غلى جخكُن أظػاس اإلاىخجاث

للمعاخاث ؾحر اإلاىكزة ،وانتراح مداـُل أخشي بذًلت،

الذوسة  61إلاػشك دمؽو الذولي وبفىسة خاـت لجهت غهىد

واظخمشاس اللجان اإلاٍاهُت بمىذ الخىظُم الضساعي للكالخحن
الزًً لم ًخمٌىىا مً جأمحن وزاةو اإلالٌُت ً
بىاء غلى ولب

اإلادلُت ،وولب اإلاجلغ في حلعخه ألاظبىغُت سـذ هخاةج
الاظخحراد والخفذًش والخبادُ الخجاسي مؼ الذوُ والؽشًاث
اإلاؽاسيت وجهذًم حمُؼ أهىاع الذغم والدعهُالث لخىكُز
الػهىد بالخيعُو مؼ وصاسة الانخفاد ،والتريحز غلى جىظُؼ
ً
ً
اهدؽاس اإلاىخج العىسي مدلُا وخاسحُا .يما هانؾ اإلاجلغ وانؼ

ـاخب الػالنت ،واغخباسه وزُهت للحفىُ غلى معخلضماث
ً
ؤلاهخاج ههذا ،ومىذ ؼهادة اإلايؽأ للمعاخاث اإلاخىي لها
ً
خفشا ،يما هانؾ مجلغ الىصساء مؼ أغماء مجلغ ههابت
اإلاهىذظحن الضساغُحن خىت الىهابت لخىىٍش آلُاث الػمل

اإلاإظعت الػامت للخأمُىاث الاحخماغُت وأهمُت حػضٍض مىنػها

والهىاهحن الىاظمت ،وظبل حػضٍض دوس اإلاهىذظحن الضساغُحن في

يمإظعت للممان الاحخماعي ،وجم الىلب مً الجهاث الػامت

جدعحن الهىاع الضساعي بؽهُه الىباحي والحُىاوي باغخباسه
ً
ً
أولىٍت في غمل الذولت ومعاهما سةِعا في جدهُو ألامً الؿزاتي

اإلاالي لخخمًٌ مً جىظُؼ ناغذة خذماتها بما ًدهو هذقها
والخاـت حعذًذ الالتزاماث والاؼتراًاث الخأمُيُت اإلاترجبت غليها

والخىمُت الانخفادًت ،يما واقو مجلغ الىصساء غلى نُام

لفالح اإلاإظعت لخخمًٌ مً الىقاء بالتزاماتها اإلاالُت.

الىهابت باظدثماس معاخاث واظػت مً ألاساض ي الهابلت للضساغت

مجلس الىلد والتسلُف؛ اإلاصسف العلازي السىزي ٌعلً
زفع سلف اللسض ؤلاهمائي:
أغلً اإلافشف الػهاسي غً حػذًل ظهل الهشك ؤلاهماتي

وؾحر اإلاعدثمشة في ألاسٍاف ،ويزلَ جم ئغىاء اإلاىاقهت للىهابت
الظخحراد حمُؼ معخلضماث الهىاع الضساعي.

الزي ًهذمه اإلافشف لُفبذ  50ملُىن لحرة ظىسٍت ألصحاب
الكػالُاث الزًً ٌػملىن بفىسة قشدًت و 100ملُىن لحرة
ظىسٍت ألصحاب الكػالُاث الزًً ٌػملىن يصخفُاث
4
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الاكتصاداث العسبُت:

رلَ ئلى جباوإ خاد في أظػاس الىانت ،وغلى أظاط ؼهشي

مصس؛ اهخفاض التضخم السىىي في شهس آب مً عام
:2019
اهخكن مػذُ الخطخم العىىي ئلى  %7.5في ؼهش آب مً غام
ً
 ،2019مهاسهت بـ  %8.7في الؽهش العابو مً الػام راجه ،وهى

اهٌمؾ مإؼش أظػاس اإلاعتهلَ بيعبت  %0.2في أؼهش آب مً
ً
غام  ،2019مهاسهت بىمىه بيعبت  %0.5في الؽهش العابو مً

أدوى معخىي إلاػذُ الخطخم مىز ؼهش ًاهىن الثاوي مً غام
 ،2013وَػىد رلَ ئلى جباوإ أظػاس ألاؾزًت واإلاؽشوباث ؾحر
الٌدىلُت ،والعًٌ.

الػام راجه.
إسباهُا؛ همى ؤلاهتاج الصىاعي في شهس جمىش مً عام :2019
اسجكؼ ؤلاهخاج الفىاعي غلى أظاط ظىىي بيعبت  %0.8في ؼهش
ً
جمىص مً غام  ،2019مهاسهت باسجكاغه بيعبت  %1.6في الؽهش
العابو مً الػام راجه ،خُث اسجكؼ ئهخاج ًل مً الىانت،
والعلؼ الاظتهاليُت ،بِىما اهخكن ؤلاهخاج باليعبت للعلؼ

الاكتصاد ألاوزوبي:
مىطلت الُىزو؛
البىك اإلاسكصي ألاوزوبي ًخفض سعس الفائدة على الىدائع
وَعُد بسهامج شساء السىداث:
أبهى البىَ اإلاشيضي ألاوسوبي ظػش الكاةذة الشةِغ دون حؿُحر
غىذ اإلاعخىي الفكشي ،بِىما خكن ظػش الكاةذة غلى الىداتؼ
بمهذاس  10ههاه أظاط ئلى  %0.5-خالُ احخماغه في ألاظبىع
الثاوي مً ؼهش أًلىُ مً غام  .2019يما واقو ـاوػى
العُاظت الىهذًت غلى حىلت حذًذة مً ؼشاء العىذاث
ً
بمػذُ ؼهشي نذسه  20ملُاس ًىسو اغخباسا مً ألاوُ مً ؼهش
حؽشًٍ الثاوي مً غام  ،2019في مداولت لخػضٍض الىمى
والخطخم وظي جىجشاث الخجاسة الػاإلاُت وخالت غذم الُهحن مً
خشوج بشٍىاهُا مً الاجداد ألاوسوبي.

الشأظمالُت ،والعلؼ الىظُىت.

الاكتصاد ألامسٍكي:
الىالًاث اإلاتددة ألامسٍكُت؛
ازجفاع أسعاز اإلاىتجين ألامسٍكُين في شهس آب مً عام :2019
اسجكػذ أظػاس اإلاىخجحن بيعبت  %0.1في ؼهش آب مً غام
ً
 ،2019مهاسهت بـاسجكاغها بيعبت  ،%0.2وَػىد رلَ ئلى اسجكاع
جٍلكت الخذماث.
اهخفاض معدل التضخم السىىي في شهس آب مً عام
:2019
اهخكن مػذُ الخطخم العىىي ئلى  %1.7في ؼهش آب مً غام
ً
 ،2019مهاسهت مؼ  %1.8في الؽهش العابو مً الػام راجه،
وَػىد رلَ ئلى اسجكاع جٍلكت الؿزاء بىجحرة أبىأ ،بِىما

اهخفاض ؤلاهتاج الصىاعي في شهس جمىش مً عام :2019
اهخكن ؤلاهخاج الفىاعي غلى أظاط ظىىي بيعبت  %2في ؼهش
ً
جمىص مً غام  ،2019مهاسهت باهخكاله بيعبت  %2.4في الؽهش
العابو مً الػام راجه .وهى الاهٌماػ الخاظؼ غلى الخىالي في
نىاع الفىاغت ،بعبب الاهخكاك في ئهخاج العلؼ الىظُىت
والشأظمالُت ،وئهخاج الىانت.
أإلااهُا؛ اهخفاض معدل التضخم السىىي في شهس آب مً
عام :2019
اهخكن مػذُ الخطخم العىىي ئلى  %1.4في ؼهش آب مً غام
ً
 ،2019مهاسهت بـ  %1.7في الؽهش العابو مً الػام راجه ،وٍشحؼ
5

اهخكمذ جٍلكت الىانت .وغلى أظاط ؼهشي اسجكؼ مإؼش
أظػاس اإلاعتهلَ بيعبت  %0.1في ؼهش آب مً غام ،2019
ً
مهاسهت باسجكاغه بيعبت  %0.3في الؽهش العابو مً الػام راجه.
اهخفاض مطالباث البطالت:
اهخكن غذد ألامحريُحن الزًً نامىا بملء اظخدهاناث
البىالت بمهذاس  15ألل شخق ئلى  204ألل شخق في
ً
ألاظبىع اإلاىخهي في  7أًلىُ مً غام  ،2019مهاسهت بمعخىي
ألاظبىع العابو اإلاػذُ والبالـ  2019ألل شخق ،وهى أدوى
معخىي مىز ألاظبىع اإلاىخهي بخاسٍخ  13هِعان مً غام .2019
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البراشٍل؛ ازجفاع مبُعاث التجصئت في شهس جمىش مً عام
:2019
اسجكػذ مبُػاث الخجضةت بيعبت  %1غلى أظاط ؼهشي في ؼهش
ً
جمىص مً غام  ،2019مهاسهت باسجكاغها بيعبت  %0.5في الؽهش
العابو مً الػام راجه ،خُث صادث اإلابُػاث في ًل مً؛
اإلاىخجاث الؿزاةُت واإلاؽشوباث والخبـ ،وألادوٍت ومعخدمشاث
الخجمُل ،والٌخب والصحل واإلاجالث والهشواظُت ،وألازار.
اإلاكسُك؛ اهخفاض ؤلاهتاج الصىاعي في شهس جمىش مً عام
2019؛
اهخكن ؤلاهخاج الفىاعي غلى أظاط ظىىي بيعبت  %1.7في
ً
ؼهش جمىص مً غام  ،2019مهاسهت باهخكاله بيعبت  %2.9في
الؽهش العابو مً الػام راجه ،وَػىد رلَ ئلى اهخكاك ئهخاج
اإلاػذاث وألادواث الفىاغُت.

دوالس أمشٍٍي في الؽهش العابو مً الػام راجه ،خُث اسجكػذ
ً
الفادساث بيعبت  %4مسجلت  33.4ملُاس دوالس أمشٍٍي ،يما
اسجكػذ الىاسداث بيعبت  %11.3مسجلت  22.3ملُاس دوالس
أمشٍٍي.

الاكتصاد آلاسُىي:
الُابان؛
ازجفاع ؤلاهتاج الصىاعي في شهس جمىش مً عام :2019
اسجكؼ ؤلاهخاج الفىاعي غلى أظاط ؼهشي بيعبت  %1.3في ؼهش
ً
جمىص مً غام  ،2019مهاسهت باهخكاله بيعبت  %3.3في الؽهش
العابو مً الػام راجه ،وَػىد رلَ ئلى اسجكاع ئهخاج اإلاشيباث،
واإلاىاد الٌُمُاةُت.
اهخفاض مؤشس أسعاز اإلاىتجين في شهس آب مً عام :2019
اهخكن مإؼش أظػاس اإلاىخجحن غلى أظاط ظىىي بيعبت %0.9

الاكتصاد البرًطاوي:

في ؼهش آب مً غام  ،2019بػذ اهخكاك بيعبت  %0.6في

اهخفاض معدل البطالت في السبع الثاوي مً عام :2019
اهخكن مػذُ البىالت في اإلاملٌت اإلاخدذة ئلى  %3.8في الشبؼ
ُ
الثاوي مً غام  ،2019مهاسهت بـ  %3.9في الشبؼ العابو مً

الؽهش العابو مً الػام راجه ،وهى أيبر اهخكاك ظىىي في
رلَ وظي جىجشاث ججاسٍت بحن الفحن والىالًاث اإلاخدذة

الػام راجه ،وهى أدوى معخىي مىز الشبؼ الشابؼ مً غام ،1974

ألامشٌٍُت ،وجضاًذ الاخخماالث غً مىحت حذًذة مً الخدكحز

خُث اهخكن غذد الػاولحن غً الػمل بمهذاس 115000

الىهذي الػالمي.

شخق ئلى  1.3ملُىن شخق ،واسجكؼ الخىظُل بمهذاس

الصين؛

الاكتصاد السوس ي:

ازجفاع الاستثماز ألاحىيي اإلاباشس في الفترة مً شهس كاهىن
الثاوي إلى شهس آب مً عام :2019
اسجكػذ الاظدثماساث ألاحىبُت اإلاباؼشة غلى أظاط ظىىي

 315000شخق ئلى  32.8ملُىن وظُكت.

همى الاكتصاد السوس ي في السبع الثاوي مً عام :2019
هما الانخفاد الشوس ي غلى أظاط ظىىي بيعبت  %0.9في الشبؼ
ً
الثاوي مً غام  ،2019مهاسهت بـ  %0.5في الشبؼ العابو مً
الػام راجه ،وَػىد رلَ ئلى همى ًل مً الخذماث ،وألاوؽىت
اإلاالُت والخأمحن.

أظػاس اإلاىخجحن مىز ؼهش ًاهىن ألاوُ مً غام  ،2016وٍأحي

بيعبت  %3.2ئلى  89.26ملُاس دوالس أمشٍٍي في الكترة مً ؼهش
ً
ًاهىن الثاوي ئلى ؼهش آب مً غام  ،2019مهاسهت بـ  78.80ملُاس
دوالس أمشٍٍي في الكترة رلتها مً الػام العابو ،خُث ٌػذ نىاع
الخٌىىلىحُا مً أهم الهىاغاث اإلاعخهىبت لالظدثماساث
ألاحىبُت.

اهخفاض الفائض التجازي في شهس جمىش مً عام :2019
اهخكن الكاةن الخجاسي غلى أظاط ظىىي ئلى  11.22ملُاس
ً
دوالس أمشٍٍي في ؼهش جمىص مً غام  ،2019مهاسهت بـ 12.51ملُاس
6

همى العسض الىلدي  M2في شهس آب مً عام :2019
هما اإلاػشوك الىهذي  M2غلى أظاط ظىىي بيعبت %8.2
لُفل ئلى  193.55جشٍلُىن ًىان في ؼهش آب مً غام ،2019
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ً
مهاسهت بىمىه بيعبت  %8.1في الؽهش العابو مً الػام راجه
ً
مخجاوصا جىنػاث العىم البالؿت  .%8.1يما اسجكؼ غشك
ً
الىهىد  M1بيعبت  %3.4في ؼهش آب مً غام  ،2019مهاسهت بـ
 %3.1في الؽهش العابو مً الػام راجه.
استلساز معدل التضخم السىىي في شهس آب مً عام :2019
بلـ مػذُ الخطخم العىىي  %2.8في ؼهش آب مً غام ،2019
دون حؿُحر غً الؽهش العابو مً الػام راجه ،وغلى أظاط
ؼهشي اسجكؼ مإؼش أظػاس اإلاعتهلَ بيعبت  %0.7في ؼهش آب
ً
مً غام  ،2019مهاسهت  %0.4في الؽهش العابو مً الػام راجه.
أسترالُا؛ اهخفاض مؤشس ثلت ألاعمال في شهس آب مً عام
:2019
اهخكن مإؼش زهت ألاغماُ ئلى ههىت واخذة في ؼهش آب مً
غام  ،2019مً  4ههىت في الؽهش العابو مً الػام راجه،
خُث ناد الاهخكاك ًل مً نىاغاث؛ الىهل ،والخذماث
اإلاالُت والخجاسٍت ،والخػذًً.
اإلاىظماث والهُئاث الدولُت:
البىك الدولي :بُان صحفي؛ جدهىز حىدة اإلاُاه ًللص
معدل الىمى الاكتصادي بملداز الثلث في بعض البلدان:
ـذس غً البىَ الذولي جهشٍش بػىىان "مجهىل الجىدة :أشمت
ُ
ظهش الخهشٍش يُل أن جٍاجل غىامل
اإلاُاه غير اإلاىظىزة" ،وٍ ِ
البٌخحرًا والفشف الفحي والٌُماوٍاث واإلاىاد البالظدٌُُت
ُّ
وٍدىُ اإلاُاه
ًمًٌ أن ًمخق ألاويسجحن مً ئمذاداث اإلاُاه،
ئلى مادة ظامت للبؽش واإلاىظىمت البُئُت ،ولدعلُي المىء غلى
هزه اإلاؽٍلت ،نام البىَ بخجمُؼ أيبر ناغذة بُاهاث في الػالم
غً حىدة اإلاُاه.
وٍخلق الخهشٍش ئلى أن ههق ئمذاداث اإلاُاه الىظُكت ًدذ مً
الىمى الانخفادي بمهذاس الثلث ،وٍذغى ئلى ئًالء اهخمام قىسي
غلى اإلاعخىٍاث الػاإلاُت والىوىُت واإلادلُت لهزه اإلاخاوش التي

الانخفادي ،وجكانم ألاولاع الصحُت ،وجشاحؼ ئهخاج ألاؾزًت،
وجكانم أولاع الكهش في الػذًذ مً البلذان .وٍجب غلى
خٍىماث هزه البلذان اجخار ئحشاءاث غاحلت للمعاغذة في
الخفذي لخلىر اإلاُاه ختى َّ
ًدعنى لها جدهُو مػذالث همى أظشع
غلى هدى مىفل ومعخذام مً الىاخُت البُئُت .وخُىما ًخجاوص
الىلب البُىلىجي غلى ألايسجحن (وهى مهُاط لحجم الخلىر
الػمىي في اإلاُاه ومهُاط بذًل لجىدة اإلاُاه بفىسة غامت)
ً ُ ّ ً
ػُىاً ،ىخكن مػذُ همى ئحمالي الىاجج اإلادلي في
خذا م
اإلاىاوو الىانػت غىذ مفاب ألاجهاس بمهذاس الثلث بعبب آزاسه
في الصحت والضساغت واإلاىظىمت البُئُت .وَؽٍل الىُتروححن أخذ
الػىامل اإلاهمت اإلاعببت لخذهىس حىدة اإلاُاه ،وٍشحؼ رلَ ئلى أهه
غىذ اظخخذامه يعماد في الضساغت قاهه ًذخل في جهاًت اإلاىاف
ّ
ئلى ألاجهاس والبدحراث واإلادُىاث وٍخدىُ ئلى هتراثُ ،وٍ ِإزش
حػشك ألاوكاُ في ظً مبٌشة للىتراث غلى همى أحعامهم
وأدمؿتهمُ ،
قُم ِػل صحتهم ،ونذستهم غلى يعب الذخل في
مشخلت البلىؽ .وٍمًٌ أن جإدي صٍادة يمُت ألاظمذة
ُ
الىُتروحُيُت اإلاعخخذمت بىانؼ يُلىؾشام لٍل هٌخاس وروباجها في
ُّ
اإلاُاه ئلى صٍادة معخىي
الخهضم لذي ألاوكاُ بيعبت جفل ئلى
 ،%19وخكن نذستهم غلى يعب الذخل في مشخلت البلىؽ بما
ً
ًفل ئلى  %2مهاسهت بمً ال ًخػشلىن للىتراث ،يما وحذ
الخهشٍش أهه مؼ صٍادة ملىخت اإلاُاه والتربت بعبب اؼخذاد هىباث
الجكاف والػىاـل واصدًاد مػذالث اظخخشاج اإلاُاه ،جدىانق
الؿالث الضساغُت ،خُث ًكهذ الػالم بعبب ملىخت اإلاُاه ًل
غام أؾزًت جٌكي إلوػام  170ملُىن وعمت .وأوص ى الخهشٍش
بمجمىغت مً ؤلاحشاءاث ًمًٌ للبلذان اجخارها لخدعحن حىدة
اإلاُاه ،منها :جدعحن العُاظاث واإلاػاًحر البُئُت ،والشـذ
الذنُو لحجم الخلىر ،وئوؽاء بيُت جدخُت إلاػالجت اإلاُاه
جذغمها خىاقض لالظدثماساث الخاـت.

جىاحهها البلذان اإلاخهذمت والىامُت غلى خذ العىاء .وٍشيض
الخهشٍش غلى أن مُاه الؽشب الىظُكت غامل أظاس ي في الىمى
الانخفادي .وٍإدي جذهىس حىدة اإلاُاه ئلى ونل الىمى
7

العدد ()2019/33

التلسٍس الاكتصادي ألاسبىعي ()2019/09/14-08

أسىاق اإلاال العسبُت والدولُت:
البىزصت العسبُت:
أؾلهذ أظىام اإلااُ الػشبُت جذاوالتها ألاظبىغُت غلى اهخكاك
باظخثىاء اإلاإؼش الشةِغ للبىسـت اإلافشٍت  ،EGX30الزي
ً
اسجكؼ بيعبت بلؿذ  %1.19مسجال  155110.37ههىت بذغم مً
نىاغاث الػهاساث ،والفىاغت ،واإلاىاسد ألاظاظُت ،بِىما

ئغكاء بػن العلؼ ألامشٌٍُت مً سظىم حمشيُت ئلاقُت،
ً
مسجلت أسباح في نىاغاث الاجفاالث ،والخٌىىلىحُا ،واإلاىاد
ً
ألاظاظُت ،خُث اسجكؼ مإؼش  DJIبيعبت بلؿذ  %1.58مسجال
 275219.52ههىت ،واسجكؼ مإؼش  S&P500بيعبت بلؿذ
ً
 %0.96مسجال  35007.39ههىت ،ويزلَ اسجكؼ مإؼش
ً
 NASDAQبيعبت بلؿذ  %0.91مسجال  85176.71ههىت.

اهخكن اإلاإؼش الػام العػىدي  TASIبيعبت بلؿذ %2.77
ً
مسجال  75831.80ههىت بمؿي مً نىاغاث اإلافاسف،

الشكل زكم  7جطىز أهم مؤشساث ألاسىاق ألامسٍكُت خالل أزبعت أسابُع

4%
3%
2%
1%
0%
-1%
-2%
-3%

والفىاغت ،والػهاساث ،واهخكن اإلاإؼش الشةِغ للبىسـت
ً
اإلاؿشبُت  MASIبيعبت بلؿذ  %0.52مسجال  115601.68ههىت
بمؿي مً نىاغاث اإلاالُت ،والخذماث ،والفىاغت ،ويزلَ
13/09/2019

نُام البىَ اإلاشيضي ألاوسوبي باغالهه غً خضمت جدكحز حذًذة
6%

جخممً خكن أظػاس الكاةذة واظخئىاف مؽترًاث العىذاث
ً
ئلاقت ئلى حػهذ سةِغ البىَ اإلاشيضي ألاوسوبي بخدكحز ألحل ؾحر

4%
2%

معمى بهذف ئوػاػ انخفاد مىىهت الُىسو ،خُث اسجكؼ
ً
مإؼش  DAX30ألاإلااوي بيعبت بلؿذ  %2.27مسجال

0%
-2%

12/09/2019

05/09/2019

29/08/2019

-4%

 125468.53ههىت بذغم مً نىاغاث الخٌىىلىحُا ،والػهاساث،

-6%

واإلاىاد ألاظاظُت ،واسجكؼ مإؼش  FTSE100بيعبت بلؿذ
ً
 %1.17مسجال  75367.46ههىت بذغم مً نىاغاث اإلافاسف،

22/08/2019

DFMGI

S&P500

DJI

ألاسهم ألاوزوبُت:
اسجكػذ ألاظهم ألاوسوبُت في جهاًت جذاوالتها ألاظبىغُت وظي

الشكل زكم  6جطىز أهم مؤشساث ألاسىاق العسبُت خالل أزبعت أسابُع

EGX30
AMGNRLX

06/09/2019

بمؿي مً نىاغاث الاجفاالث ،الػهاساث ،واإلافاسف.

NASDAQ

30/08/2019

الػهاساث ،واإلافاسف ،والفىاغت ،واهخكن مإؼش ظىم دبي
ً
اإلاالي  DFMGIبيعبت بلؿذ  %0.09مسجال  25888.39ههىت

23/08/2019

اهخكن اإلاإؼش الػام ألاسدوي  AMGNRLXبيعبت بلؿذ
ً
 %0.44مسجال  15793.44ههىت بمؿي مً نىاغاث

والفىاغت ،والخذماث ،يما اسجكؼ مإؼش  CAC40الكشوس ي
ً
بيعبت بلؿذ  %0.92مسجال  55655.46ههىت بذغم مً

TASI
MASI

ألاسهم ألامسٍكُت:
أجهذ مإؼشاث ألاظىام ألامشٌٍُت جذاوالتها ألاظبىغُت غلى

نىاغاث الخٌىىلىحُا ،والفىاغت ،واإلاالُت.

اسجكاع ،مذغىمت مً جىىساث ئًجابُت في الجزاع الخجاسي بحن
الىالًاث اإلاخدذة ألامشٌٍُت والفحن بػذ نُام الفحن باغالن
8
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الشكل زكم  9جطىز أهم مؤشساث ألاسىاق آلاسُىٍت خالل أزبعت أسابُع

الشكل زكم  8جطىز أهم مؤشساث ألاسىاق ألاوزوبُت خالل أزبعت أسابُع

4%
3%
3%
2%
2%
1%
1%
0%
-1%
13/09/2019

06/09/2019

30/08/2019

23/08/2019

13/09/2019

06/09/2019

ألاسهم آلاسُىٍت:

30/08/2019

CAC40

S&P/ASX 200

23/08/2019

DAX30

FTSE100

5%
4%
3%
2%
1%
0%
-1%
-2%
-3%

NSEI50

SSEC

NIKIE225

أؾلهذ ألاظىام اإلاالُت آلاظُىٍت جذاوالتها ألاظبىغُت غلى

ألاسهم السوسُت:
أؾلهذ بىسـت مىظٍى جذاوالتها ألاظبىغُت غلى اهخكاك،
ً
خُث اهخكن مإؼش  IMOEXبيعبت بلؿذ  %0.21مسجال

الىالًاث اإلاخدذة والفحن بما ًإدي ئلى جأحُل أو ئلؿاء بػن

 25791.74ههىت بمؿي مً نىاغاث الخذماث ،والفىاغت،

الشظىم الجمشيُت التي قشلتها الىالًاث اإلاخدذة غلى العلؼ

واإلاالُت.

اسجكاع وظي جهاسٍش غً ئمٍاهُت ئبشام اجكام ججاسي مإنذ بحن

الفِىُت مهابل التزام الفحن بدهىم اإلالٌُت الكٌشٍت وؼشاء

الشكل زكم  10جطىز مؤشس السىق السوسُت خالل أزبعت أسابُع

اإلاىخجاث الضساغُت ألامشٌٍُت ،خُث اسجكؼ مإؼش NIKIE225
ً
الُاباوي بيعبت بلؿذ  %3.72مسجال  215988.29ههىت بذغم

3%

مً نىاغاث الفىاغت ،والىهل ،والػهاساث ،واسجكؼ اإلاإؼش

2%

الشةِغ للبىسـت الهىذًت  NSEI50بيعبت بلؿذ %1.18
ً
مسجال  115075.90ههىت بذغم مً نىاغاث الهىاع الػام،

1%

13/09/2019

نىاغاث الفىاغت ،واإلاالُت ،والخذماث.

06/09/2019

والخٌىىلىحُا ،واإلاالُت ،واسجكؼ مإؼش  S&P/ASX200ألاظترالي
ً
بيعبت بلؿذ  %0.33مسجال  65669.20ههىت بذغم مً

-1%

IMOEX

30/08/2019

مإؼش ؼىؿهاي اإلاشيب الفُني  SSECبيعبت بلؿذ %1.05
ً
مسجال  35031.24ههىت بذغم مً نىاغاث الفىاغت،

0%
23/08/2019

والىكي والؿاص الىبُعي ،واإلاىاد الاظتهاليُت ،ويزلَ اسجكؼ

4%

أسعاز العمالث:
الُىزو:
ً
اسجكؼ الُىسو في بذاًت جذاوالجه ألاظبىغُت مسجال  1.1048دوالس
ً
أمشٍٍي للُىسو بػذ أن أؾلو في ألاظبىع العابو مىخكما (غىذ
معخىي  1.1029دوالس أمشٍٍي للُىسو) وظي بُاهاث انخفادًت
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ً
معخىي  1.2502دوالس أمشٍٍي للجىُه مذغىما بخهاسٍش جكُذ بأن

أوسوبُت حُذة ،1بِىما اهخكن الُىسو في جذاوالث مىخفل
ً
ألاظبىع مسجال  1.1010دوالس أمشٍٍي للُىسو ،نبُل احخماع

أيبر خضب ظُاس ي في اًشلىذا الؽمالُت واقو غلى نبىُ بػن

البىَ اإلاشيضي ألاوسوبي وظي جىنػاث باإلغالن غً اإلاضٍذ مً

نىاغذ الاجداد ألاوسوبي بػذ خشوج بشٍىاهُا مً الاجداد

ئحشاءاث الخدكحز بهذف دغم الانخفاد ألاوسوبي ،زم غاد

ألاوسوبي ،وهى ما ٌػني ئمٍاهُت الخىـل الجكام بؽأن معألت

لحرجكؼ في جذاوالث جهاًت ألاظبىع لُؿلو غىذ معخىي 1.1075
ً
دوالس أمشٍٍي للُىسو مذغىما بهشاس البىَ اإلاشيضي ألاوسوبي الزي
ً
حاء مخىاقها مؼ جىنػاث ألاظىام بخكن ظػش الكاةذة غلى

الحذود الاًشلىذًت التي ال جضاُ الػاةو ألابشص أمام جىكُز اجكام
"بشٌٍعذ".
الؽٍل سنم  12جىىس ظػش ـشف الجىُه ؤلاظترلُني مهابل الذوالس خالُ أظبىغحن

الىداتؼ ،وحىلت حذًذة مً بشهامج ؼشاء العىذاث.

GBP/USD

الؽٍل سنم  11جىىس ظػش ـشف الُىسو مهابل الذوالس خالُ أظبىغحن

EUR/USD

1.26
1.25
1.24
1.23
1.22
1.21
1.20
1.19
1.18

1.12
1.11
1.10

13/09/2019

12/09/2019

11/09/2019

10/09/2019

09/09/2019

06/09/2019

05/09/2019

04/09/2019

03/09/2019

02/09/2019

13/09/2019

12/09/2019

11/09/2019

10/09/2019

09/09/2019

06/09/2019

05/09/2019

04/09/2019

03/09/2019

الجىُه ؤلاسترلُني:
ً
اقخخذ الجىُه جذاوالجه ألاظبىغُت غلى اسجكاع مسجال 1.2347
ً
دوالس أمشٍٍي للجىُه ،بػذ أن أؾلو مىخكما في ألاظبىع
ً
العابو (غىذ معخىي  1.2282دوالس أمشٍٍي للجىُه) مذغىما

02/09/2019

1.09

الين:
ً
اقخخذ الحن جذاوالجه ألاظبىغُت غلى اهخكاك مسجال 107.25
ً
ًً للذوالس ألامشٍٍي ،بػذ أن أؾلو معخهشا في جذاوالث ألاظبىع
العابو (غىذ معخىي  ًً 106.92للذوالس ألامشٍٍي) غهب
بُاهاث انخفادًت ًاباهُت لػُكت ،4وجابؼ الحن اهخكاله في
جذاوالث مىخفل ألاظبىع وآخشه لُؿلو غىذ معخىي 108.08

ببُاهاث بشٍىاهُت حُذة ،2بِىما اهخكن الجىُه في جذاوالث
ً
مىخفل ألاظبىع مسجال  1.2328دوالس أمشٍٍي للجىُه وظي
ً
اسجكاع الذوالس ألامشٍٍي مذغىما ببُاهاث انخفادًت أمشٌٍُت

بالتزامً مؼ هذوء وجحرة الحشب الخجاسٍت بحن الفحن والىالًاث
ً
اإلاخدذة ألامشٌٍُت بػذ ئغالن الفحن بأجها ظخػكي  16هىغا مً

حُذة ،3زم غاد لحرجكؼ في جذاوالث جهاًت ألاظبىع لُؿلو غىذ

البماتؼ ألامشٌٍُت مً الشظىم الجمشيُت ،ئلاقت ئلى ئغالن

1
اسجكػذ الفادساث في أإلااهُا بفىسة ؾحر مخىنػت بيعبت  %0.7في ؼهش جمىص مً غام

 ،2019بِىما اهخكمذ الىاسداث بيعبت  ،%1.5خُث اسجكؼ الكاةن الخجاسي ئلى 20.2
ً
ملُاس ًىسو مهاسهت بـ  18ملُاس ًىسو في الؽهش العابو مً الػام راجه.
2

اسجكؼ الىاجج الفىاعي في اإلاملٌت اإلاخدذة بيعبت  %0.1في ؼهش جمىص مً غام ،2019

ًً للذوالس ألامشٍٍي وظي اسجكاع ؼهُت اإلاخاوشة في ألاظىام

الىالًاث اإلاخدذة ألامشٌٍُت جأحُل جىبُو الخػشٍكت الجمشيُت
الجذًذة غلى الىاسداث الفِىُت ئلى  15حؽشًٍ ألاوُ مً غام
.2019

بػذ اهخكاله بيعبت  %0.1في الؽهش العابو مً الػام راجه ،وبأغلى مً بخىنػاث
العىم التي أؼاسث ئلى اهخكاله بيعبت .%0.1
ً
3
اسجكػذ أظػاس اإلاىخجحن بيعبت  %0.1في ؼهش آب مً غام  ،2019مهاسهت بـاسجكاغها
بيعبت  ،%0.2وَػىد رلَ ئلى اسجكاع جٍلكت الخذماث.

10

ً
ً
4
خهو الانخفاد الُاباوي همىا بيعبت  %0.3في الشبؼ الثاوي مً غام  ،2019مهاسهت بـ
 %0.4في الشبؼ العابو مً الػام راجه ،وبأنل مً الخهذًشاث ألاولُت البالؿت .%0.6
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الشكل زكم  13جطىز سعس صسف الين الُاباوي ملابل الدوالز خالل أسبىعين

USD/JPY

الشكل زكم  14جطىز سعس صسف الُىان ملابل الدوالز خالل أسبىعين

108.50
108.00
107.50
107.00
106.50
106.00
105.50
105.00
104.50

USD/CNY

7.20
7.15
7.10

13/09/2019

12/09/2019

11/09/2019

10/09/2019

09/09/2019

06/09/2019

05/09/2019

ألانص ى البالـ نُمخه  300ملُاس دوالس أمشٍٍي غلى الاظدثماس
ألاحىبي في أظىانها اإلاالُت.

13/09/2019

خفق في ألاظهم والعىذاث الفِىُت ،يما أصالذ الحذ

12/09/2019

اإلاعدثمشًٍ ألاحاهب لً ًدخاحىا بػذ آلان ئلى مىاقهاث لؽشاء

11/09/2019

خذ الاظدثماس ألاحىبي في أظىام ألاظهم ،خُث أغلىذ أن

10/09/2019

معخىي ً 7.0794ىان للذوالس ألامشٍٍي بػذ نُام الفحن بالؿاء

09/09/2019

اسجكؼ الُىان في جذاوالث مىخفل ألاظبىع وآخشه لُؿلو غىذ

06/09/2019

وظي اهخكاك الفادساث الفِىُت بأنل مً الخىنػاث ،1بِىما

05/09/2019

ألاظبىع العابو (غىذ معخىي ً 7.1157ىان للذوالس ألامشٍٍي)

04/09/2019

الُىان الصُني:
ً
اقخخذ الُىان جذاوالجه ألاظبىغُت غلى اهخكاك مسجال
ً
ً 7.1220ىان للذوالس ألامشٍٍي ،بػذ أن أؾلو مشجكػا في جذاوالث

03/09/2019

04/09/2019

7.00
02/09/2019

03/09/2019

02/09/2019

7.05

الرهب:
ً
جابؼ الزهب اهخكاله في بذاًت جذاوالجه ألاظبىغُت مسجال
ً
 15511.10دوالس أمشٍٍي لألوهفت ،بػذ أن أؾلو مىخكما في
ألاظبىع العابو (غىذ معخىي  15515.50دوالس أمشٍٍي
لألوهفت) ،وظي اسجكاع ؼهُت اإلاعدثمشًٍ للمخاوشة الخكاؤُ
خىُ خل الجزاغاث الخجاسٍت بحن الفحن والىالًاث اإلاخدذة
ألامشٌٍُت ،وجابؼ اهخكاله في جذاوالث مىخفل ألاظبىع وآخشه
لُؿلو غىذ معخىي  15499.50دوالس أمشٍٍي لألوهفت وظي
اهخكاك الىلب غلى اإلاالر آلامً مؼ اسجكاع أظىام ألاظهم
وغىاةذ العىذاث.
الشكل زكم  15جطىز سعس الرهب خالل أسبىعين

XAU/USD

1,580
1,560
1,540
1,520
1,500
1,480
1,460

13/09/2019

12/09/2019

11/09/2019

10/09/2019

09/09/2019

06/09/2019

05/09/2019

04/09/2019

03/09/2019

02/09/2019

ً
1
اهخكمذ الفادساث الفِىُت بيعبت  %1في ؼهش آب مً غام  ،2019مهاسهت باسجكاغها
بيعبت  %3.3في الؽهش العابو مً الػام راجه وبأنل مً جىنػاث العىم بىمىها بيعبت
.%2
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الىفط:
ً
جابؼ الىكي اسجكاغه في بذاًت جذاوالجه ألاظبىغُت مسجال
ً
 62.59دوالس أمشٍٍي للبرمُل بػذ أن أؾلو مشجكػا في ألاظبىع
ً
العابو (غىذ معخىي  61.54دوالس أمشٍٍي للبرمُل) مذغىما
بخفشٍداث وصٍش الىانت العػىدي التي حػهذ مً خاللها باإلاضٍذ

أوزاق عمل بدثُت:
صىدوق الىلد الدولي؛ وظائف اللطاع الصىاعي ،وعدم
اإلاساواة في جىشَع الدخل :إلااذا جختلف ججسبت الىالًاث
اإلاتددة ألامسٍكُت؟:1
جبدث هزه الذساظت في مذي معاهمت اهخكاك الخىظُل في

مً خكن ؤلاهخاج بهذف حػضٍض ألاظػاس الػاإلاُت ،بِىما اهخكن

الهىاع الفىاعي بضٍادة غذم اإلاعاواة في جىصَؼ الذخل ،ورلَ

في جذاوالث مىخفل ألاظبىع وآخشه لُؿلو غىذ معخىي 60.22

لالنخفاداث اإلاخهذمت .اظخخذمذ الذساظت بُاهاث مسح ألاظش

دوالس أمشٍٍي للبرمُل وظي جهاسٍش جكُذ بأن الشةِغ ألامشٍٍي

اإلاػِؽُت في ظبػت انخفاداث مخهذمت (الىمعا ،الذهماسى،

ًذسط جخكُل الػهىباث غلى ئًشان ،وهى ما نذ ًضٍذ اإلاػشوك

قشوعا ،قىلىذا ،أإلااهُا ،اإلاملٌت اإلاخدذة ،الىالًاث اإلاخدذة

الػالمي مً الخام في ونذ ٌعخمش قُه الهلو بؽأن الىلب
ً
الػالمي غلى الىانت ،ئلاقت ئلى جخكُن مىظمت أوبَ جىنػاتها

ألامشٌٍُت) خالُ الكترة اإلامخذة مً أواخش الثماهُيُاث ئلى غام
ً
 ،2000ومً أبشص الىخاةج التي جىـلذ ئليها الذساظت؛ أوال؛

لىمى الىلب الػالمي غلى الىكي في غام  2020بعبب الخباوإ

ٌعهم اهخكاك الػمالت الفىاغُت بفىسة غامت في صٍادة غذم

الانخفادي الػالمي ،خُث جىنػذ أن ًىمى الىلب الػالمي غلى
ً
الىكي بمهذاس  1.08ملُىن بشمُل ًىمُا ،بما ًهل بمهذاس 60
ً
ألل بشمُل ًىمُا غً الخهذًشاث العابهت.

اإلاعاواة في جىصَؼ الذخل ،ولًٌ هزه اإلاعاهمت بعُىت مهاسهت
بجمُؼ الػىامل ألاخشي ،وهىا حعدثنى الىالًاث اإلاخدذة
ألامشٌٍُت التي ًان لذحها الحفت ألايبر مً أحىس الخفيُؼ في
هزه الػُىت ،وغلُه قان الخخلق مً غالوة أحىس نىاع

الشكل زكم  16جطىز سعس الىفط خالل أسبىعين

الخفيُؼ لً ًخكن ألازش العلبي لتراحؼ قشؿ الػمل بفىسة

bbl/USD
64

يبحرة .ومؼ رلَ ،بالىظش ئلى أن الىالًاث اإلاخدذة ألامشٌٍُت لذحها

62

أغلى معخىي مً غذم اإلاعاواة في الػُىت اإلاذسوظت ،هجذ أن

60

لبي جىصَؼ الذخل قيها في أواخش الثماهِىاث لجػله أيثر
ً
معاواة مهاسهت بٍل مً قىلىذا والىمعا والذهماسى وأإلااهُا مً
ً
ؼأهه أن ًهلل مً جباوإ الخىظُل الفىاعي جدذًذا ،يما أن

58
56
54
13/09/2019

12/09/2019

11/09/2019

10/09/2019

09/09/2019

06/09/2019

05/09/2019

04/09/2019

03/09/2019

02/09/2019

اهخكاك جىظُل الػمالت في الهىاع الفىاعي يما أهه ًكعش
خىالي  %10قهي مً الضٍادة الكػلُت في غذم اإلاعاواة في جىصَؼ
ً
الذخل وهزا أنل بٌثحر مما هى غلُه في البلذان ألاخشي .زاهُا؛
ئن قهذان وظاةل نىاع الخفيُؼ واظدبذالها بىظاةل خذمُت
مىخكمت ألاحش ًدمل مػه أيثر مً خعاةش الذخل .قكي
الىالًاث اإلاخدذة ألامشٌٍُت ،حػني خعاسة الىظاةل هزه قهذان
ً
اإلاػاؼاث الخهاغذًت الجُذة والخأمحن الفحي الجُذ ،والتي هادسا
1

IMF, Manufacturing jobs and inequality: Why is the U.S. experience
different?, N.19/191, Sep,2019.
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ما جىقشها الىظاةل الخذمُت مىخكمت ألاحش .ئلاقت ئلى أن

خل هزه الهُىد ،ئلى حاهب جىقحر مخضون سأط ماُ ًافي مً

الىظاةل في نىاع الخذماث مىخكمت ألاحش ؾحر معخهشة
ً
مهاسهت مؼ الىظاةل في نىاع الفىاغاث الخدىٍلُت.

خالُ ئغادة الشظملت.

صىدوق الىلد الدولي؛ سىء جخصُص الائتمان ،والىمى
الاكتصادي في فُتىام:1
جهذم هزه الىسنت جدلُل هظشي وججشٍبي إلاعألت الهشوك
اإلاخػثرة وجٍلكت الكشـت البذًلت للخمىٍل الحٍىمي إلغادة

مصسف سىزٍت اإلاسكصي؛ بىاء كىاعد البُاهاث وجدلُل
الخسائس التشغُلُت:
 -1بىاء كاعدة بُاهاث لألخداث التشغُلُت في اإلاصسف
باالعتماد على عدة مصادز:
ً
ً
أوال :هخاةج الخذنُو؛ اهىالنا مً أن هخاةج الخذنُو الذاخلي

سظملت اإلافاسف وأزشها في يكاءة الىظاوت اإلاالُت ،والىمى
ُ
الانخفادي ،والشقاهُت ،خُث حػذ نمُت ظُاظُت مهمت في
ً
قُدىام .ومً أبشص الىخاةج التي جىـلذ ئليها الذساظت؛ أوال؛

غلى هخاةج الخذنُو أن جضود اإلافشف بىظشة أيثر دنت وؼمىلُت

حػٌغ اإلاكاللت العُاظُت إلغادة سظملت اإلافاسف مذي

غً بػن اإلاخاوش الدؽؿُلُت اإلاىحىدة هدُجت لػىامل داخلُت

اهخمام الحٍىمت بالهىاغاث راث ألاولىٍت ،وألاهمُت اليعبُت

وخاسحُت.
ً
ً
زاهُا :جهُُم اإلاخاوش والمىابي راجُا؛ ًخم مً خالُ هزا

ئلخ) مهابل ئغادة سظملت اإلافاسف ،التي ًمًٌ أن جخم باخذي

ألاظلىب جهُُم اإلاخاوش الدؽؿُلُت التي ًمًٌ أن ًخػشك لها

الىشٍهخحن :ألاولى؛ ئغادة الشظملت الٍاملت مً نبل ألامىاُ

اإلافشف واإلاىحىدة في غملُاجه ووؽاواجه ومهاسهتها بالمىابي
ُ
اإلاخبػت ورلَ مً خالُ لىاةذ أو نىاةم مً ألاخذار الدؽؿُلُت

والىمى ،ألامش الزي ًخىلب محزاهُت خٍىمُت مىظػت (الخٍلكت

التي ًمًٌ أن ًخػشك لها وهي نابلت للخدذًث والضٍادة في أي
ً
لحظت جبػا لألخذار التي مً اإلامًٌ ونىغها ألوُ مشة في

لالظخهشاس اإلاالي .الثاهُت؛ ئغادة الشظملت باظخخذام اإلافاسف
ً
ألسباخها اإلادخجضة قهي ولِغ باظخخذام ألامىاُ الػامت .ثاهُا؛
ً
ً
أن ئغادة الشظملت لِعذ ؼشوا ًاقُا لحل ظىء جخفُق

اإلافشف باإللاقت ئلى ما ًخم التزوٍذ به مً نبل ألانعام
ُ
واإلاذًشٍاث والكشوع في اإلافشف والتي جدذد مً خالُ وسػ
غمل بحن الىخذاث اإلاػىُت وئداسة اإلاخاوش بهذف الىـىُ ئلى

الاةخمان ،ولٌنها مجشد ؼشه مً الؽشوه الالصمت ،لزلَ غىذ

جدذًذ ههاه الهىة والمػل في بِئت اإلاخاوش الدؽؿُلُت داخل

ًاف مً اإلاخضوهاث الشأظمالُت ،ظخػمل اإلافاسف
وحىد غذد ٍ
بفىسة صحُدت غلى خل مؽٍلت ظىء جخفُق الاةخمان غً

اإلافشف.
ً
زالثا :الاظخبُاهاث اإلاىحهت؛ ًمًٌ مً خالُ جلَ الاظخبُاهاث
ً
ً
ظىاء ًاهذ بُاهاث جاسٍخُت ونػذ قػلُا
ولب بُاهاث مدذدة

غلى الكىس .ئال أن اإلافاسف جىاحه الػذًذ مً الهُىد لكػل

وغذد مشاث خذوثها أو ًاهذ مخاوش مدخملت مبيُت غلى

رلَ ،مثل الشوابي العُاظُت باإلاإظعاث اإلاملىيت للذولت راث

مإؼشاث مذسوظت جإخز ب الاغخباس غىذ جهُُم اإلاخاوش.

ألاداء المػُل ،والاقخهاس ئلى ئهكار الهاهىن والشنابت قُما

 -2جدلُل بُاهاث الخسائس التشغُلُت:
ُ
والتي حػشف بأجها مهذاس الخعاةش التي ًخدملها اإلافشف هدُجت

للىكهاث اإلاالُت (البيُت الخدخُت ،والخػلُم ،واإلاضاًا الاحخماغُت،

الػامت ،ألامش الزي بذوسه ًدعً مً حىدة جخفُق الاةخمان
الحذًت لألمىاُ أنل مً غخبت مػُىت) ،مؼ ئبشاص ألاهمُت اإلاالُت

وشٍو ئًهاف الؽشًاث اإلاملىيت للذولت راث ألاداء المػُل

ًخػلو بالهشوك ،ولحل مؽٍلت ظىء جخفُق الاةخمانً ،يبغي

جشيض بفىسة أظاظُت غلى جدذًذ ههاه المػل في أهظمت
المبي الذاخلي وأهظمت الشنابت ،وبالخالي ًمًٌ بىدُجت الاوالع

غىاـش مخاوش الدؽؿُل بما قيها أي مفاسٍل ًخدملها اإلافشف
IMF, Credit Misallocation and Economic Growth in Vietnam,

1

إلاػالجت هزه اإلاخاوش بؽٍل خعاسة قػلُت وحؽمل (اإلاخىنػت

N.19/189,Sep,2019.
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 expected losesوؾحر مخىنػت  ،)unexpected losesوجفىل

اإلاعخىي الػالمي ،لًٌ المؿىه الخطخمُت أظهمذ بشقؼ ظػش

بُاهاث خعاةش الدؽؿُل مً خُث ألازش وقو آلاحي:

الكاةذة الشةِغ مىز بذاًت غام  ،2004ما أدي ئلى احخزاب
وعبت أغلى مً جذقهاث سأط اإلااُ الذولُتُ ،وَػذ جىظُؼ ؼبٌت



ًّ
قػلُا.
بُاهاث خعاةش حؽؿُل مباؼشة جدملها اإلافشف

 بُاهـ ــاث خعـ ــاةش حؽـ ــؿُل ؾحـ ــر مباؼـ ــشة لـ ــم ًظهـ ــش أزشهـ ــا
ً
ـشة غلــى اإلافــشف يخعــاةش ّ
قػلُــت وحػــشف بأجهــا ألاخــذار
مباؼـ
ً
الت ـ ــي ج ـ ــم ئًهاقه ـ ــا ئز ـ ــش خ ـ ــذوثها مباؼ ـ ــشة ونب ـ ــل أن ج ـ ــإدي ئل ـ ــى
خعاسة (.)Near Misses

اجكانُاث الخجاسة الحشة الىُىصٍلىذًت مً أهم أولىٍاث
العُاظت الخاسحُت ،ال ظُما مؼ الفحن التي حػذ واخذة مً
أهم ؼشًاء هُىصٍلىذا الخجاسٍحن.

 -3حمع وجدلُل بُاهاث الخسائس التشغُلُت الداخلُت؛
ً
اهىالنا مً أن أخذ هخاةج ئداسة اإلاخاوش الدؽؿُلُت للمفشف

الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي:
بلـ ئحمالي الىاجج اإلادلي في هُىصٍلىذا  205ملُاس دوالس أمشٍٍي في
ً
غام  ،2018مهاسهت بـ  202.6ملُاس دوالس أمشٍٍي في غام ،2017

وأهذاقها غلى اإلاذي اإلاخىظي الىـىُ لهاغذة بُاهاث

وجمثل نُمت الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي لىُىصٍلىذا هدى  %0.33مً

لألخذار الدؽؿُلُت ًاقت اإلادُىت بػمل اإلافشف وجدلُل

الانخفاد الػالمي ،وٍأحي نىاع الخذماث في اإلاشجبت ألاولى

بُاهاث الخعاةش الدؽؿُلُت اإلاشجبىت بها ،وبالخالي ًمًٌ

بيعبت  %72.8مً الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي ًلُه نىاع الفىاغت
بيعبت ّ ،%21.5
زم الاهخاج الضساعي بيعبت  %5.7مً الىاجج

 اإلاػلىماث غً الخعاةش الدؽؿُلُت الذاخلُت ًمًٌ أن

اإلادلي ؤلاحمالي.

الاظخػاهت بهاغذة البُاهاث اإلازًىسة وقو البىىد أدهاه:
جضود اإلافشف بمػلىماث نُمت لخهُُم حػشك اإلافشف

همى الىاجج اإلادلي:
ً
سجل انخفاد هُىصٍلىذا همىا بمػذُ  %2.5في الشبؼ ألاوُ مً

مذي يكاءة أهظمت الشنابت الذاخلُت.

غام  ،2019دون حؿُحر غً مػذُ الىمى اإلادهو في الشبؼ الشابؼ

للمخاوش الدؽؿُلُت ،باإللاقت ئلى التزوٍذ بمػلىماث غً
 جدلُل أخذار الخعاسة ًمًٌ أن ٌػىي اإلافشف هظشة

مً غام .2018

أيثر دنت غً أظباب الخعاةش الٌبحرة بالاقت ئلى جضوٍذه

معدل التضخم:
اسجكؼ مػذُ الخطخم العىىي في هُىصٍلىذا ئلى  %1.7في الشبؼ
ً
الثاوي مً غام  ،2019مهاسهت بـ  %1.5في الشبؼ ألاوُ مً الػام

الشنابت اإلاػمىُ بها ،ومً اإلاكُذ للمفشف جدذًذ ومشانبت

راجه ،بعبب اسجكاع جٍلكت الىهل ،والعًٌ ،والعلؼ والخذماث

معاهمت اإلاخاوش الدؽؿُلُت بالخعاةش راث الفلت
باإلاخاوش اإلاالُت بهذف الحفىُ غلى هظشة أيثر ؼمىلُت

اإلاخىىغت ،وغلى أظاط ؼهشي اسجكؼ مإؼش أظػاس اإلاعتهلَ
ً
بيعبت  %0.6في ؼهش خضٍشان مً غام  ،2019مهاسهت بـ %0.1

غً حػشك اإلافشف للخعاةش الدؽؿُلُت بالىىام ألاوظؼ.

في الؽهش العابو مً الػام راجه.

بمػلىماث غما ئرا ًان ئخكام أهظمت الشنابت هاجج غً
ً
غملُاث سنابت ؾحر مىحىدة أـال أو غً نفىس غملُاث

هُىشٍلىدا؛ اكتصاد التجازة العاإلاُت والتصدًس
جهؼ هُىصٍلىذا حىىب اإلادُي الهادب ،في حىىب ؼشم أظترالُا

معدل البطالت:
اهخكن مػذُ البىالت في هُىصٍلىذا ئلى  %3.9في الشبؼ الثاوي
ً
مً غام  ،2019مهاسهت بـ  %4.2في الشبؼ ألاوُ مً الػام راجه،

وجبلـ معاختها  26.8ألل يم ،²وغذد ظٍاجها هدى  4.54ملُىن

خُث بلـ غذد الػاولحن غً الػمل  109ألل وعمت في الشبؼ

وعمت وقو جهذًشاث غام  ،2018جدىلذ هُىصٍلىذا غلى مذاس
ً
ألاسبػحن غاما اإلاالُت ،ئلى انخفاد ظىم ًمٌىه اإلاىاقعت غلى

الثاوي مً غام .2019

اكتصاد ألاسبىع
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العجص التجازي:
ً
ً
سجلذ هُىصٍلىذا عجضا ججاسٍا نذسه  437.51ملُىن دوالس
ً
أمشٍٍي في ؼهش جمىص مً غام  ،2019مهاسهت بـكاةن نذسه

مماسظت ألاغماُ وقو جفيُكاث البىَ الذولي لػام  ،2018يما

 129.6ملُىن دوالس أمشٍٍي في الؽهش العابو مً الػام راجه،

حاءث في اإلاشجبت  18مً بحن  140دولت مفىكت في جهشٍش

خُث اهخكمذ الفادساث بمػذُ  %5.8لخبلـ  3.23ملُاس

الخىاقعُت الزي وؽشه اإلاىخذي الانخفادي الػالمي في غام

دوالس أمشٍٍي في ؼهش جمىص مً غام  ،2019بِىما اسجكػذ

.2018

الىاسداث بمػذُ  %3.1لخبلـ هدى  3.67ملُاس دوالس أمشٍٍي في

التصيُف الائتماوي:
جفىل وًالت  Standard & Poor'sهُىصٍلىذا غىذ اإلاعخىي AA

الاختُاطي ألاحىيي:
سجلذ اخخُاوُاث الىهذ ألاحىبي  17.7ملُاس دوالس أمشٍٍي في

مؼ هظشة معخهبلُت ئًجابُت ،وجفىكها وًالت  Fitchغىذ

ؼهش جمىص مً الػام راجه.

بِئت ألاعمال:
ً
سجلذ هُىصٍلىذا اإلاشجبت ألاولى مً بحن  190انخفادا في ظهىلت

اإلاعخىي  AAمؼ هظشة معخهبلُت معخهشة.

ؼهش آب مً غام  ،2019مهاسهت بـ 17.3ملُاس دوالس أمشٍٍي في
الؽهش العابو مً الػام راجه.
الدًً الخازجي والحكىمي:
اسجكؼ الذًً الخاسجي في هُىصٍلىذا لُبلـ هدى  177.9ملُاس دوالس
ً
أمشٍٍي في الشبؼ ألاوُ مً غام  ،2019مهاسهت بـ  177.7ملُاس
ً
دوالس أمشٍٍي في الشبؼ الشابؼ مً غام  ،2018يما سجلذ دًىها
ً
خٍىمُت حػادُ  %20مً ئحمالي الىاجج اإلادلي للبالد في غام
.2018
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أهم اإلاؤشساث الاكتصادًت العاإلاُت:
معدل البطالت

سعس الفائدة

اإلايزان التجازي

زبعي

سىىي

شهسي

سىىي

latest

latest

latest

التضخم

الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي
البلد
الىالًاث اإلاخدذة
ألامشٌٍُت

%2 Q2

%2.3 Q2

%0.1 Aug

%1.7 Aug

%3.7 Aug

%2.25 Aug

-54

ملُاس دوالس أمشٍٍي

Jul

مىىهت الُىسو

%0.2 Q2

%1.1 Q2

%-0.5 Jul

%1 Aug

%7.5 July

%0 Sep

24.8

ملُاس ًىسو

Jul

بشٍىاهُا

% -0.2 Q2

%1.2 Q2

%0 Jul

%2.1 Jul

%3.9 Jun

%0.75 Aug

-0.22

ملُاس حىُه اظترلُني

Jul

سوظُا

%-0.4 Q1

%0.9 Q2

%-0.2 Aug

%4.3 Aug

%4.5 Jul

%7 Sep

11.22

ملُاس دوالس أمشٍٍي

Jul

الفحن

%1.6 Q2

%6.2 Q2

%0.7 Aug

%2.8 Aug

%3.61 Q2

%4.25 Sep

34.83

ملُاس دوالس أمشٍٍي

Aug

الُابان

%0.3 Q2

%1 Q2

%0.1 Jul

%0.5 Jul

%2.2 Jul

%-0.1 July

-249.6

ملُاس ًً ًاباوي

Jul

جشيُا

%1.2 Q1

%-1.5 Q1

%0.86 Aug

%15.01 Aug

%12.8 May

%19.75 July

-3.19

ملُاس دوالس أمشٍٍي

Jul

الهىذ

%1 Q2

%5 Q2

%0.49 Aug

%3.21 Aug

%6 2018

%5.40 Aug

-13.45

ملُاس دوالس أمشٍٍي

Aug

اظترالُا

%0.5 Q2

%1.4 Q4

%0.6 Q2

%1.6 Q2

%5.2 Jul

%1 Sep

5

ملُاس دوالس أمشٍٍي

Jul

مفش

%5 Q2

%5.7 Q2

%1.80 Jul

%7.5 Aug

%7.5 Q2

%14.25 Aug

-3.3

ملُاس دوالس أمشٍٍي

May

ألاسدن

%1.8 Q4

%2 Q1

%-0.1 Jul

%0.2 Jul

%19.2 Q2

%4.5 Jul

-0.525

ملُاس دوالس أمشٍٍي

Jun

%1 2018

%-0.33 Jul

%1.45 Jul

%6.2 2018

%10 July

-1.1

ملُاس دوالس أمشٍٍي

Jun

لبىان
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