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يعبر مضمون هذا التقرير عن وجهة نظر مركز دمشق لألبحاث والدراسات )مداد(، وال يتحمل املركز 
أية مسؤولية قانونية عن أي قرار يتم اتخاذه باالستناد على املعلومات املوجودة فيه، وال يشكل 
 لشراء أو بيع أية أصول مالية على الرغم من ثقة املركز بالقائمين على إعداده.

ً
 أو تشجيعا

ً
عرضا
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1. أخبار القطاع املالي

لشــهادات  إصــداره  عــن  اليــوم  املركــزي  أعلــن مصــرف ســورية   

إيــداع بالليــرة الســورية )اإلصــدار رقــم 1 لعــام 2020( وفــق طريقــة مــزاد 

فــي ســورية، حيــث يبــدأ  الســعر املوحــد للمصــارف التقليديــة العاملــة 

املــزاد الســاعة العاشــرة مــن صبــاح يــوم الثالثــاء 24 آذار 2020. 

تبلــغ  الواحــدة  اإليــداع  لشــهادة  االســمية  القيمــة  فــإن  للقــرار،   
ً
ووفقــا

للمصــرف  ويحــق  أشــهر،  ســتة  ملــدة  وبأجــل  ســورية  ليــرة  مليــون   100

3 عــروض، كمــا إن الحــد األدنــى لعــدد الشــهادات  بـــ  املكتتــب التقــدم 

املســموح االكتتــاب بهــا للجهــة املؤهلــة الواحــدة هــو 5 شــهادات والحــد 

األق�صــى ال يتجــاوز 10% مــن حجــم الســيولة الفائضــة لــكل مصــرف، 

وبّيــن القــرار  إن شــهادات اإليــداع تكــون قابلــة للتــداول بيــن املصــارف 

وللخصم ولعقد اتفاقيات إعادة الشــراء وفق شــروط محددة بموجب 

القــرار ذاتــه.

 
ً
 أصــدرت هيئــة مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب تعميمــا

األجنبــي  بالقطــع  أو  الســورية  بالليــرات  ســواء  النقديــة  املبالــغ  حــول 

والبريــة  والبحريــة  الجويــة  الحدوديــة  املنافــذ  عبــر  بنقلهــا  املســموح 

.
ً
خروجــا أو   

ً
دخــوال الســورية 

حقــوق  ضمــان  فــي  يتمثــل  التعميــم  مــن  الهــدف  أن  الهيئــة  وأكــدت 

املســافرين وإزالــة اللغــط الــذي عانــى منــه بعــض املواطنيــن فــي التمييــز 

بيــن املبالــغ املســموح نقلهــا وتلــك التــي تســتوجب التصريــح عنهــا، وأشــار 

التعميــم إلــى أنــه يســمح للقادميــن إلــى ســورية بإدخــال حتــى 100 ألــف 

دوالر أمريكــي أو مــا يعادلهــا مــن العمــالت األجنبيــة أمــا الليــرات الســورية 

 أن للمغادريــن الســوريين 
ً
فــال حــدود للمبالــغ املســموح بإدخالهــا، مبينــا

ومــن فــي حكمهــم الحــق بإخــراج 10 آالف دوالر أمريكــي أو مــا يعادلهــا 

مــن العمــالت األجنبيــة، وأوضــح أن غيــر الســوريين املغادريــن مقيــدون 

 
ً
بمبلــغ 5 آالف دوالر أمريكــي أو مــا يعادلهــا مــن العمــالت األجنبيــة، مبينــا

أن لغيــر الســوريين الحــق بإخــراج املبالــغ بالقطــع األجنبــي التــي قامــوا 

بالتصريــح عــن إدخالهــا عنــد دخولهــم األرا�صــي الســورية والتــي لــن تزيــد 

بطبيعــة الحــال علــى 100 ألــف دوالر أمريكــي أو مــا يعادلهــا بالعمــالت 

األجنبيــة بالنســبة للمبلــغ املســموح بإدخالــه.

2. سوق دمشق لألوراق ملالية
 بمقــدار 

ً
لــألوراق املاليــة )DWX( ارتفاعــا ســجل مؤشــر ســوق دمشــق 

إلــى  ليصــل  أســبوعي،  أســاس  علــى   %0.12 نســبته  وبمــا  نقطــة   7.62

مســتوى  6,334.40 نقطــة املســجل نهايــة هــذا األســبوع مقابــل مســتوى 

فــي نهايــة األســبوع الســابق.  6,326.78 نقطــة املســجل 

أمــا بالنســبة ملؤشــر األســهم القياديــة )DLX(، فقــد ارتفــع بمقــدار 9.60 

نقطــة وبمــا نســبته 0.87% لتصــل قيمتــه إلــى مســتوى 1,119.03 نقطــة 

املســجلة نهاية هذا األســبوع مقابل مســتوى 1,109.43 نقطة املســجلة 

نهاية األســبوع الســابق. 

وانخفضــت قيمــة التــداوالت األســبوعية املســجلة خــالل هــذا األســبوع 

باملقارنــة مــع مســتواها فــي األســبوع الســابق، بمــا نســبته 48.2% لتصــل 

إلــى حوالــي 127.9 مليــون ليــرة ســورية مقابــل 246.9 مليــون ليــرة ســورية 

 %41.8 بمعــدل  التــداول  تراجــع حجــم  الســابق، كمــا  خــالل األســبوع 

ليصــل إلــى 175,442 ســهم خــالل هــذا األســبوع مقابــل 301,485 ســهم 

350 صفقــة، وذلــك بعــد اســتبعاد   علــى 
ً
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%

-3.9املصرف الدولي للتجارة والتمويل2.19بنك الشام 29.67بنك البركة

-3.63العقيلة للتأمين التكافلي 1.74سيريتل موبايل تيليكوم28.54بنك سورية الدولي اإلسالمي

-2بنك سورية والخليج 1.03بنك الشرق12.59بنك قطر الوطني سورية 

الشكل)3( تداوالت سوق دمشق لألوراق املالية 

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

فــي رئاســة مجلــس الــوزراء باملوافقــة  أوصــت اللجنــة االقتصاديــة   •
علــى دراســة مقدمــة مــن وزارة االقتصــاد والتجــارة الخارجيــة بتشــميل 

الالصــق  واالســمنت  والغرانيــت  والرخــام  الســيراميك  صناعــة 

والفلدســبار ضمــن برنامــج إحــالل بدائــل املســتوردات، والتنســيق مــع 

الجهات املعنية لالستمرار بفرض الضميمة على استيراد السيراميك 

إلعــادة  الالزمــة  التســهيالت  وتقديــم   ،
ً
حاليــا بــه  معمــول  هــو  كمــا 

تشــغيل مصانــع الســيراميك املتوقفــة مــن خــالل دراســة احتياجاتهــا 

املختلفــة والســيما توفيــر حوامــل الطاقــة الالزمــة لتشــغيلها وخاصــة 

الغــاز الطبيعــي، مــع ضــرورة التركيــز علــى قضايــا الجــودة ورفــع كفــاءة 

اإلنتــاج.

مجلــس  رئيــس  برئاســة  اجتماعــه  خــالل  التشــاركية  مجلــس  وافــق   •
الخــاص  القطــاع  قبــل  مــن  إعــالن مشــروعين لالســتثمار  الــوزراء علــى 

توليــد  محطــة  يتضّمــن  الكهربــاء  لــوزارة  األول  التشــاركية،  بصيغــة 

كهروضوئــي باســتطاعة 50 ميغــا واط فــي منطقــة ديــر عطيــة بمحافظــة 

إلنتــاج  خــط  بإنشــاء  خــاص  الصناعــة  لــوزارة  والثانــي  دمشــق،  ريــف 

الزجــاج  لصناعــة  العامــة  الشــركة  فــي  الدوائيــة  الزجاجيــة  القواريــر 

بحلــب. 

مجّمــع  إنجــاز  تتضّمــن  املشــروعات  مــن   
ً
عــددا املجلــس  اعتمــد  كمــا 

ســياحي متكامــل مــن مســتوى 5 نجــوم فــي محافظــة الالذقيــة، وإنشــاء 

مدينــة ســياحية فــي محافظــة طرطــوس، ومشــروع إلنشــاء طريــق ســريع 

انتهــاء  حمــص  بمحافظــة   
ً
مــرورا طرطــوس  مــن  يبــدأ  »شــرق-غرب« 

بالحــدود العراقيــة، إضافــة إلــى مشــروع ملعالجــة النفايــات الصلبــة فــي 

دمشــق. محافظــة 

الراغبيــن  الصناعييــن  طلــب  علــى  االقتصاديــة  اللجنــة  وافقــت   •
 %40 املؤونــة  دفــع  مــن  بإعفائهــم  إنتاجهــم  آالتهــم وخطــوط  باســتيراد 

بأقــل  إتمــام منشــآتهم  944، وذلــك ملســاعدتهم علــى  بالقــرار  املحــددة 

مــن  اإلعفــاء  أحقيــة  أن  إلــى  التنويــه  مــع  إنجازهــا،  وســرعة  التكاليــف 

املؤونــة يجــب أن تكــون مــن حــق الصناعــي الــذي يقــوم بعمليــة االســتيراد 

منشــأته.  تأســيس  عنــد  اإلنتــاج  واحــدة آلالتــه وخطــوط  ملــرة 

التحــاد  االقليمــي  واملكتــب  وريفهــا  دمشــق  صناعــة  غرفــة  وقعــت   •
وتســهيل  لتنميــة  تعــاون  برتوكــول  العــرب  واملســتوردين  املصدريــن 

التبــادل التجــاري وتحســين جــودة املنتجــات ورفــع كفاءتهــا التنافســية 

بيــن  التصديــر  نحــو  املوجــه  االســتثمار  وتشــجيع  الصــادرات  وترويــج 

العربيــة.  والبلــدان  ســورية 

التســهيالت  بتقديــم  طــرف  كل  يقــوم  التعــاون  بروتوكــول  وبموجــب 

الخاصــة للطــرف اآلخــر لدراســة األســواق العربيــة التــي مــن شــأنها تنميــة 

املناســبات  جميــع  فــي  لبعضهمــا  والتســويق  العربيــة  البينيــة  التجــارة 

واملؤتمــرات واللقــاءات وتنفيــذ دورات تدريبيــة لبنــاء قــدرات املصدريــن 

التجاريــة  الفــرص  فــي  للتشــارك  إضافــة  الســوريين،  واملســتوردين 

واالســتثمارية واالقتصاديــة املعروضــة مــن الجهــات العربيــة والدوليــة 

وبالعكــس.
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تطور بعض أسعار السلع األساسية  .4  

التغير خالل األسبوع12 آذار/مارس, 082020 آذار/مارس, 2020السلعة

0.0%630,000630,000الحديد طن /ليرة سورية

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

-2.1%48,50047,500الذهب غرام- عيار 21 /ليرة سورية

0.0%350350السكر كغ / ليرة سورية*

0.0%970970رز إسباني قصير كغ / ليرة سورية*

0.0%600600رز مصري قصير  كغ / ليرة سورية*

*السعر لدى منافذ البيع العائدة إلى الشركة السورية للتجارة.   
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- االقتصاد العربي 
ً
ثانيا

Arab World Economy
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1-  أخبار  اقتصادية

• لبنان
أعلــن رئيــس الــوزراء أن لبنــان لــن يكــون قــادرا علــى ســداد 1.2 مليــار دوالر 

مــن ســندات اليوروبونــد، والتــي هــي عبــارة عــن ســندات خزينــة صــادرة 

بالــدوالر األمريكــي، وتحــوز املصــارف الخاصــة واملصــرف املركــزي جــزءا 

منهــا وتســتحق فــي 9 آذار /مــارس. 

واعتبــرت وكالــة “موديــز” إن قــرار لبنــان وقــف مدفوعــات ديــون يعكــس 

االقتصــاد  تقويــض  إلــى  ســتؤدي  شــديدة  واقتصاديــة  ماليــة   
ً
ضغوطــا

اللبنانــي واملوازنــة العامــة للحكومــة، وأن قــرار لبنــان تأجيــل املدفوعــات 

الخــاص،  القطــاع  مــن  للدائنيــن  كبيــرة  األرجــح خســائر  علــى  سيســتتبع 

علــى  خطيــرة  تداعيــات  لــه  ســتكون  الســيادي  التعثــر  أّن  إلــى  وأشــارت 

اللبنانــي.  املصرفــي  القطــاع 

ديــون  تصنيــف  خفضــت  فقــد  االئتمانــي  للتصنيــف  فيتــش  وكالــة  أمــا 

لبنــان الســيادية بالعملــة االجنبيــة مــن CC إلــى C مــا يعنــي إن الدولــة باتــت 

علــى أعتــاب إعالنهــا دولــة متعثــرة فــي حــال وصــل التصنيــف إلــى D، ويأتــي 

ذلــك عقــب إعــالن الحكومــة أنهــا ال تنــوي دفــع ســندات اليوروبونــدز التــي 

ســتحق فــي التاســع مــن آذار /مــارس 2020. 
ُ
ت

وفــي ســياق متصــل، أعلــن حاكــم مصــرف لبنــان عــن قــرار تحريــر مبلــغ 

بقيمــة مئــة مليــون دوالر اميرـكـي لتمويــل اســتيراد املــواد االوليــة، حيــث 

يتــم إنشــاء منصــة )مزيــج مــن صنــدوق مخصــص للتســهيالت االئتمانيــة 

وشــركة تكنولوجيــا ماليــة )FinTech( تعمــل مــن مقرهــا فــي أوروبــا ويكمــن 

هدفهــا الوحيــد فــي خدمــة االقتصــاد اللبنانــي مــن خــالل توفيــر تســهيالت 

املصــارف  مــع  بالشــراكة  واملصدريــن،  للمســتوردين  األجــل  قصيــرة 

اللبنانيــة املحليــة وبالتنســيق مــع جمعيــة الصناعييــن اللبنانيـــين ووزارة 

الصناعــة، وهــي تشــكل مبــادرة ماليــة إنقاذيــة ترمــي إلــى جمــع حوالــى 750 

للتطويــر  إقــراض مســتدام وقابــل  برنامــج  وإنشــاء  أميرـكـي  مليــون دوالر 

ملســاعدة الصناعييــن الصغــار واملتوســطي الحجــم علــى تمويــل إســتيراد 

.
ً
املــواد األوليــة بمــا يقــارب 3 مليــار دوالر أمريكــي ســنويا

• اإلمارات العربية املتحدة
كشــفت اإلحصــاءات املاليــة للحكومــة عــن تســجيل فائــض فــي الحســاب 

املالــي الحكومــي بنحــو 89.4 مليــار درهــم خــالل العــام 2019، وأظهــرت 

البيانات وصول اإليرادات إلى 467.33 مليار درهم العام 2019، مقارنة 

إلــى  2018، ووصــل اإلنفــاق الجــاري  477.63 مليــار درهــم خــالل  بنحــو 

نحــو 381.14 مليــار درهــم خــالل العــام 2019 بانخفــاض 1.8%، مقابــل 

388.2 مليــار درهــم فــي 2018، ونمــا صافــي إنفــاق االســتثمار فــي األصــول 

غير املالية )اإلنفاق الرأســمالي أو االســتثماري( بنســبة 61.8% من 30.4 

مليــار درهــم فــي 2018 إلــى 49.19 مليــار درهــم بنهايــة عــام 2019.

• األردن
بلــغ حجــم خدمــة الديــن العــام )داخلــي وخارجــي(  فــي نهايــة العــام 2019 

مــا يقــارب 2.8 مليــار دينــار أردنــي، وبحســب األرقــام الصــادرة عــن وزارة 

 فقــد شــكلت خدمــة الديــن إلــى الناتــج املحلــي االجمالــي %9، 
ً
املاليــة مؤخــرا

الفعليــة  العامــة  اإليــرادات  إلــى  »موازنــة«  العــام  الديــن  فوائــد  وشــكلت 

14.4%، و16% مــن إجمالــي اإليــرادات املحليــة الفعليــة، وبلــغ إجمالــي 

العامــة  اإليــرادات  مــن   %36.2 وفوائــد(  )أقســاط  العــام  الديــن  خدمــة 

الفعليــة، أمــا نســبة إجمالــي خدمــة الديــن العــام )اقســاط وفوائــد( إلــى 

الفوائــد  إجمالــي  وبلــغ   .%40.3 بلغــت  فقــد  الفعليــة  املحليــة  اإليــرادات 

فوائــد  وبلغــت   ،
ً
تقريبــا دنيــار  مليــار   1.1 النقدي/موازنــة  األســاس  علــى 

الديــن الخارجي/موازنــة 404.3 مليــون دينــار، فيمــا بلغــت فوائــد الديــن 

الديــن  أقســاط  حجــم  وبلــغ  دينــار،  مليــون   709.1 موازنــة  الداخلــي/ 

 بــأن إجمالــي الديــن العــام 
ً
الخارجــي خــالل الفتــرة 1.7 مليــار دينــار، علمــا

فــي نهايــة  العــام املا�صــي بلــغ 30.1 مليــار دينــار، وشــكل مــا نســبته %96.6 

مــن الناتــج املحلــي اإلجمالــي، منهــا 12.34 مليــار دينــار ديــن خارجــي )موازنــة 

39.6% مــن الناتــج املحلــي اإلجمالــي، وبلــغ  ومكفــول( وشــكل مــا نســبته 

رصيــد الديــن الداخلــي )موازنــة عامــة وموازنــات املؤسســات املســتقلة( 

املحلــي  الناتــج  مــن   %  56.9 نســـبته  مــا  أو  دينــار،  مليــار   17.74 نحــو 

اإلجمالــي.

• تونس
للنمــو  توقعاتهــا  خفضــت  تونــس  بــأن  التون�صــي  الــوزراء  رئيــس  صــرح 

االقتصــادي فــي العــام الحالــي إلــى 1% مــن 2.7% كانــت مقــدرة فــي ميزانيــة 

 أن أزمــة فيــروس كورونــا ســتمحو 
ً
1.7%، مبينــا 2020، أي بمــا يعــادل 

نصــف نقطــة مئويــة مــن معــدل النمــو.

• املغرب
اليــورو  بنــك املغــرب املركــزي توســيع نطــاق تقلــب الدرهــم مقابــل  قــرر 
ســعر  تقلــب  هامــش  حصــر  فيمــا   ،%7.5 إلــى  األخــرى  العمــالت  وباقــي 
، وهــذه هــي الخطــوة 

ً
الدرهــم مقابــل الــدوالر فــي 5%مقابــل 2.5% ســابقا

الثانيــة لتحريــر الدرهــم والتــي جــاءت فــي ظــل عامــالن أساســيان مؤثــران 
فــي املغــرب همــا فيــروس كورونــا والجفــاف ووســط ظــروف مالئســمة أكثــر 

 لصريحــات وزيــر املاليــة.
ً
وفقــا
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2. أسواق األسهم العربية

املؤشر
األسبوع 08- 2020/03/13

التغير خالل األسبوع
نهاية األسبوعبداية األسبوع

)DFMGI( 10.36%2,266.932,032.12مؤشر سوق دبي-

)EGX30( 5.53%11,849.3911,194.12مؤشر بورصة مصر-

)BKP( 1.39%5,174.335,246.15مؤشر السوق األول الكويت

)ADI( 10.73%4,393.853,922.18مؤشر أبوظبي-

)PLE( 2.35%531.09518.63مؤشر القدس-

)TASI(  7.15%6,846.366,357.06املؤشر العام السعودي-

)AMGNRLX(  3.30%1,813.991,754.11املؤشر العام األردني-

)TUNINDEX(  4.32%6,922.096,623.32مؤشر بورصة تونس-

)MASI( 2.61%10,806.4110,524.05مؤشر بورصة املغرب-
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العدد /10/  آذار / مارس 2020

- االقتصاد العالمي 
ً
ثالثا

World Economy
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1-  أخبار  اقتصادية

• الصين

للطلــب،  “كورونــا”  ضــرب  وســط  الصيــن  فــي  التضخــم  معــدل  تباطــأ 

مــن  منــذ عقــد  الغــذاء والطاقــة ألضعــف مســتوياتها  أســعار  وانخفــاض 

فــي   %1 بنســبة  األساســية  املســتهلكين  أســعار  ارتفعــت  جيــث  الزمــان، 

2020 علــى أســاس ســنوى، وهــي أبطــأ وتيــرة منــذ يونيــو  شــباط /فبرايــر 

علــى   %0.4 بنســبة  انخفاًضــا  املنتجيــن  أســعار  مؤشــر  وســجل   ،2010

أســاس ســنوي بعــد ارتفاعــه بنســبة 0.1% فــي كانــون الثانــي /ينايــر 2020. 

زيــادة  بســبب  االرتفــاع  فــي  الغذائيــة  املــواد  تكاليــف  اســتمرت  ذلــك  ومــع 

أســعار لحــوم الخنزيــر والتــى تركــت معــدل التضخــم الشــامل للمســتهلك 

 .%5.2 عنــد 

وعلــى صعيــد آخــر انخفــض حجــم التجــارة الخارجيــة الصينيــة، بنســبة 

11% علــى أســاس ســنوي خــالل أول شــهرين مــن عــام 2020 ليصــل إلــى 

العامــة  591.99 مليــار دوالر أمريكــي، وفقــا إلحصــاءات أظهرتهــا اإلدارة 

للجمــارك، حيــث انخفضــت الصــادرات بنســبة 17.2% والــواردات بنســبة 

العــام  مــن  /فبرايــر  وشــباط  /ينايــر  الثانــي  كانــون  بشــهري  مقارنــة   %4

2019، لتســتقر عنــد 292.5 مليــار دوالر أمريكــي و299.5 دوالر أمريكــي 

يرجــع  االنخفــاض  بــأن  الجمــارك  إدارة  مــن  بيــان  وأفــاد  الترتيــب،  علــى 

»بشــكل أسا�صــي إلــى تأثيــرات تف�صــي فيــروس كورونــا وعطلــة عيــد الربيــع«.

• بريطانيا

قــررت لجنــة السياســة النقديــة فــي البنــك املركــزي البريطانــي فــي جلســتها 

بإجمــاع  أســاس  نقطــة   50 بنحــو  الفائــدة  معــدالت  خفــض  الطارئــة، 

األصــوات لتصــل إلــى مســتوى 0.25%، فيمــا قــررت اللجنــة اإلبقــاء علــى 

اســترليني. جنيــه  مليــار   435 عنــد  األصــول  مشــتريات  برنامــج 

وأعلــن البنــك املركــزي البريطانــي عــن إجــراءات لدعــم اإلقــراض املصرفــي 

قبــل اإلعــالن عــن ميزانيــة مــن املنتظــر أن تعــزز اإلنفــاق لدعــم االقتصــاد 

األولــى  املــرة  هــي  وهــذه  فيــروس »كورونــا«،  تف�صــي  فــي مواجهــة  البريطانــي 

التــي يتخــذ فيهــا مثــل هــذا اإلجــراء خــارج الجــدول الزمنــي املعتــاد لـ»بنــك 

إنجلتــرا« منــذ األزمــة املاليــة فــي 2008، وبهــذا يعــود ســعر الفائــدة الحالــي 

للمســتويات املتدنيــة التــي كان عليهــا بعــد اســتفتاء الخــروج مــن االتحــاد 

 .2016 األوروبــي )بريكســت( فــي 

األعمــال  ثقــة  دعــم  فــي  سيســاعد  الفائــدة  خفــض  أن  البنــك  وأوضــح 

وتعهــد  واألفــراد،  للشــركات  النقديــة  التدفقــات  وتعزيــز  واملســتهلكين، 

خــالل  مــن  اإلســترلينية  الجنيهــات  بمليــارات  التجاريــة  األنشــطة  بدعــم 

قروض إضافية، وصرح حاكم  البنك املركزي البريطاني بأنه من املتوقع 

أن يكــون النتشــار »كورونــا« أثــر »كبيــر وحــاد« علــى االقتصــاد البريطانــي، 

غيــر أنــه لــن يكــون كتأثيــر األزمــة املاليــة عــام 2008 إذا مــا تعاملــت معــه 

 .
ً
جيــدا الحكومــة 

 للبيانــات الصــادرة عــن مكتــب اإلحصــاء الوطنــي ، 
ً
مــن جانــب آخــر، ووفقــا

فقــد تباطــأ الناتــج املحلــي اإلجمالــي لبريطانيــا إلــى الصفــر فــي األشــهر الثالثــة 

التــي انتهــت فــي كانــون الثانــي/ ينايــر 2020، إال إن البنــك املركــزي البريطانــي 

قــال إن إجراءاتــه قــد تعــزز النمــو بأكثــر مــن واحــد فــي املائــة. 

• تركيا

معــدل  أن  الترـكـي  اإلحصــاء  معهــد  عــن  صــادرة  رســمية  بيانــات  أظهــرت 

البطالــة فــي تركيــا ارتفــع إلــى 13.7% فــي الفتــرة املمتــدة مــن تشــرين الثانــي /

نوفمبــر 2019 إلــى كانــون الثانــي /ينايــر 2020 مــن 13.3% مســتوى معــدل 

البطالــة املســجل فــي الشــهر الســابق لــه، علــى الرغــم مــن ارتفــاع النشــاط 

االقتصــادي فــي نفــس الفتــرة، وبلــغ معــدل البطالــة 13.5% فــي نفــس الفتــرة 

مــن العــام املا�صــي، وزاد معــدل البطالــة فــي القطاعــات غيــر الزراعيــة إلــى 

15.8% فــي الفتــرة ذاتهــا مــن 15.4% قبــل شــهر. 

هــذا وانخفــض معــدل البطالــة املعــدل فــي ضــوء العوامــل املوســمية إلــى 

13.1% خــالل نفــس الفتــرة مــن 13.2% قبــل شــهر.

• الواليات املتحدة األمريكية

الثانــي / كانــون  فــي  املتوقــع  مــن  أكثــر  التجــاري األمريكــي  العجــز  انكمــش 

فــي  الــواردات، ومــن املرجــح حــدوث انخفاضــات أخــرى  ينايــر مــع تراجــع 

الوقــت الــذي يعطــل فيــه تف�صــي فيــروس كورونــا تدفــق الســلع والخدمــات، 

انخفــض  التجــاري  العجــز  إن  األمريكيــة  التجــارة  وزارة  أفــادت  حيــث 

بنســبة 6.7% ليصــل إلــى مســتوى 45.3 مليــار دوالر أمريكــي مــع انخفــاض 

أيضــا.  الصــادرات 

وجــرى تعديــل بيانــات كانــون األول /ديســمبر قليــال لُتظهــر اتســاع عجــز 

 مــن 48.9 مليــار دوالر أمريكــي 
ً
التجــارة إلــى 48.6 مليــار دوالر أمريكــي بــدال

فــي التقديــرات الســابقة، وعنــد التعديــل فــي ضــوء التضخــم، يكــون عجــز 

تجــارة الســلع انخفــض بمقــدار 2.3 مليــار دوالر أمريكــي ليصــل إلــى 77.4 

مليــار دوالر أمريكــي فــي كانــون الثانــي /ينايــر.

فــي  إلــى نمــو الناتــج املحلــي اإلجمالــي  1.5 نقطــة مئويــة  الــوزارة   وأضافــت 

الربــع الرابــع 2019 بمــا يتجــاوز املســاهمة البالغــة 1.17 نقطــة مئويــة مــن 

اإلنفــاق االســتهالكي، الــذي يمثــل مــا يزيــد عــن ثلثــي النشــاط االقتصــادي 

األمريكــي، فــي املقابــل نمــا االقتصــاد بوتيــرة ســنوية 2.1% فــي الربــع الرابــع 

دون تغييــر عــن الوتيــرة التــي ســجلها فــي الربــع الثالــث 2019.
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2. أسواق األسهم

التغير خالل أسبوع13 آذار/مارس، 092020 آذار/مارس، 2020املؤشر

S&p500- USA2,746.562,711.02%1.29-

Dow Jones- USA23,851.0223,185.62%2.79-

NASDAQ- USA7,950.687,874.88%0.95-

FTSE 100- UK5,965.775,366.11%10.05-

CAC 40- France4,707.914,118.36%12.52-

DAX- Germany10,625.029,232.08%13.11-

FTMIB- Italy18,475.9115,949.00%13.68-

RTSI- Russia1,094.18991.69%9.37-

Nikkei 225- Japan19,698.7617,431.05%11.51-

Shanghai Composite )SSEC(- China2,943.292,887.43%1.90-
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1. أسعار النفط الخام

التغير خالل أسبوع13 آذار/مارس، 092020 آذار/مارس، 2020

1.05%34.3634.72سعر خام برنت /$

5.91%31.1332.97سعر الخام األمريكي /$

2. أسعار املعادن الثمينة

التغير خالل أسبوع13 آذار/مارس، 092020 آذار/مارس، 2020

-8.75%1,675.701,529.10أونصة الذهب /$

-13.58%17.00114.693أونصة الفضة /$

3. أسعار العمالت الرئيسية

التغير خالل أسبوع13 آذار/مارس، 092020 آذار/مارس، 2020

EUR USD1.14491.1106%3.00-

USD JYP102.36107.93%5.44
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