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فهرس المحتويات

االقتصاد السوري  أواًل- 
1.  سعر صرف الليرة السورية مقابل العمالت الرئيسية )دوالر & يورو(

2.  سوق دمشق لألوراق المالية

3.  متفرقات اقتصادية محلية

4.  تطور بعض أسعار السلع األساسية

ثانيًا- االقتصاد العربي 
1.  أخبار  اقتصادية

2.  أسواق األسهم العربية

ثالثًا- االقتصاد العالمي 
1.  أخبار  اقتصادية

2.  أسواق األسهم األجنبية

رابعًا- أسواق المال العالمية
1.  أسعار النفط الخام

2.  أسعار المعادن الثمينة

3.  أ سعار العمالت الرئيسية

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

ً
 أو تشجيعا

ً
عرضا
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1. ســعر صــرف الليــرة الســورية مقابــل العمــات 
الرئيســية )دوالر & يــورو(

 مقابــل الــدوالر 
ً
 طفيفــا

ً
 ســجل ســعر صــرف الليــرة الســورية انخفاضــا

األمريكــي خــال تعامــات هــذا األســبوع فــي الســوق املوازيــة، مقارنــة 

بمســتوياته املســجلة في األســبوع الســابق، وبما نســبته حوالي %0.17، 

 حالة االستقرار التي يشهدها السوق في الفترة املاضية، حيث 
ً
مرسخا

وصــل مســتوى ســعر صــرف الليــرة الســورية عنــد 570 ليــرة ســورية 

للشــراء و573 ليــرة ســورية للمبيــع مقابــل الــدوالر األمريكــي الواحــد.

 وتعــود أســباب هــذا الهــدوء إلــى اســتمرار حالــة ترقــب الســوق لتطــور 

العمليــات العســكرية فــي إدلــب وحمــاه، وانكفــاء عمليــات املضاربــة 

فــي ظــل التوقعــات  نتيجــة غيــاب فرصــة تحقيــق املكاســب املجزيــة 

الداعمــة لحالــة االســتقرار فــي ســوق القطــع األجنبــي، وذلــك علــى الرغــم 

مــن ارتفــاع ســعر صــرف الــدوالر األمريكــي مقابــل العمــات الرئيســية فــي 

األســواق املاليــة العامليــة. 

 أمــا فــي الســوق الرســمية فقــد اســتقر ســعر صــرف الليــرة الســورية 

مقابل الدوالر األمريكي لدى املصارف وشركات الصرافة، حيث ما زال 

 في تثبيت سعر صرف الليرة السورية 
ً
مصرف سورية املركزي مستمرا

مقابل الدوالر األمريكي عند مستوى 436 ليرة سورية للدوالر األمريكي 

الحــواالت  لتســليم  األمريكــي  الــدوالر  شــراء  ســعر  وكذلــك  الواحــد، 

الشــخصية الــواردة مــن الخــارج بالليــرات الســورية عنــد مســتوى 434 

ليــرة ســورية، وســعر صــرف الليــرة الســورية مقابــل الــدوالر األمريكــي 

بموجــب النشــرة الرســمية عنــد مســتوى 438 ليــرة ســورية للمبيــع 435 

ليــرة ســورية للشــراء.

الشكل البياني ) 1 ( سعر صرف الدوالر مقابل الليرة السورية

أمــا بالنســبة لســعر صــرف الليــرة الســورية مقابــل اليــورو فــي الســوق 

املوازيــة خــال تعامــات هــذا األســبوع، فقــد اســتقر مســتوى ســعر 

صرف الليرة الســورية ليبقي زوج )اليورو/ ليرة ســورية( عند مســتوى 

644 ليــرة ســورية فــي نهايــة هــذا األســبوع مقارنــة مــع املســتوى املســجل 

فــي نهايــة األســبوع الســابق، بينمــا تراجعــت الليــرة الســورية أمــام اليــورو 

فــي الســوق الرســمية وبمــا نســبته 0.11 %، ليرتفــع زوج )اليورو/ليــرة 

سورية( إلى مستوى 488.80 ليرة سورية في نهاية هذا األسبوع مقابل 

مســتوى 488.25 ليــرة ســورية فــي نهايــة األســبوع الســابق. 

الشكل )2 ( سعر صرف اليورو أمام الليرة السورية

2. سوق دمشق لألوراق ملالية
أظهــرت النشــرة األســبوعية لجلســات التــداول الصــادرة عــن ســوق 

تســجيل   ،2019/05/16-12 األســبوع  عــن  املاليــة  لــألوراق  دمشــق 

 بمقــدار 11.52 
ً
مؤشــر ســوق دمشــق لــألوراق املاليــة )DWX( ارتفاعــا

نقطــة وبمــا نســبته 0.19 % علــى أســاس أســبوعي، ليصــل إلــى مســتوى 

6,084.40 نقطة املسجل نهاية هذا األسبوع مقابل مستوى 6,072.88 

نقطة املســجل في نهاية األســبوع الســابق، في حين ســجل مؤشــر األســهم 

 بمقــدار 1.21 نقطــة وبمــا نســبته 0.11 % 
ً
القياديــة )DLX( ارتفاعــا

لتصل قيمته إلى مستوى 1,067.26 نقطة املسجلة نهاية هذا األسبوع 

مقابــل مســتوى 1,066.05نقطــة املســجلة نهايــة األســبوع الســابق.

هــذا وقــد ارتفعــت قيمــة التــداوالت األســبوعية املســجلة خــال هــذا 

األسبوع باملقارنة مع مستواها في األسبوع السابق، بما نسبته 87.8 % 

لتصــل إلــى 179.8 مليــون ليــرة ســورية مقابــل 95.7 مليــون ليــرة ســورية 

خــال األســبوع الســابق، كمــا ارتفــع حجــم التــداول وبمعــدل 32.7 % 

ليصــل إلــى 166,042 ســهم خــال هــذا األســبوع مقابــل 125,112 ســهم 

 علــى 281 صفقــة. 
ً
فــي األســبوع الســابق، موزعــة



5

العدد /18/  أيار / مايو 2019
يبين الجدول التالي أعلى ثاثة أسهم من حيث النشاط بحجم التداول، واالرتفاع واالنخفاض في األسعار خال تعامات هذا  األسبوع.

ً
األكثر نشاطا

ً
األكثر ارتفاعا

ً
األكثر انخفاضا

السهم
من حجم 
التداول

السهم
نسبة 

االرتفاع%
السهم

نسبة 
االنخفاض%

-7.65الشركة األهلية لصناعة الزيوت2.92بنك سورية والخليج 37.93بنك سورية الدولي اإلسامي

-1.89بنك الشام 2.82بنك قطر الوطني سورية 20.73الشركة األهلية لصناعة الزيوت

-1.7بنك سورية الدولي اإلسامي2.68بنك البركة15.21بنك سورية والخليج 

الشكل)3( تداوالت سوق دمشق لألوراق املالية 

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

• أعلن مصرف سورية املركزي أنه بصدد اتخاذ االجراءات القانونية 
بحــق مشــتري القطــع األجنبــي خــال الفتــرة املمتــدة مــن 2012/3/13 

ولغايــة نفــاذ القــرار 1352/ل.إ تاريــخ 2012/10/10، الذيــن لــم يبــادروا 

إلــى تســوية وضعهــم لديــه، وذلــك بعــد انتهــاء املــدد القانونيــة للتســوية 

املنصــوص عنهــا فــي القــرارات ذات الصلــة، وعليــه توجــه إلــى الراغبيــن 

بتســوية أوضاعهــم، باملســارعة إلــى مراجعــة مصــرف ســورية املركــزي 

وفروعــه فــي املحافظــات، لتســوية وضعهــم عــن طريــق تســديد الفــرق 

البالــغ /31/ ليــرة ســورية لــكل دوالر  وذلــك عــن كل مبلــغ زائــد عــن مبلــغ 

10 آالف دوالر أمريكــي، قبــل اتخــاذ االجــراءات القانونيــة بحقهــم.

• كشــف التقريــر الصــادر عــن هيئــة اإلشــراف علــى التأميــن أن عــدد 
 بنســبة نمــو 7 % 

ً
 للعــام 2018 بلــغ 848,099 مؤّمنــا

ً
املؤّمنيــن صحيــا

باملقارنــة مــع العــام 2017، حيــث يتوزعــون علــى ســبع شــركات إلدارة 

نفقات التأمين الصحي.  هذا وقد كان إجمالي عدد املطالبات للمؤّمنين 

3.782 مليون مطالبة بمعدل وسطي 5 مطالبات لكل مؤّمن، أما عدد 

املؤّمنيــن لــدى القطــاع اإلداري للعامليــن فــي الدولــة فقــد بلــغ 609,000 

مؤّمــن بعــدد مطالبــات 2.710 مليــون مطالبــة قيمتهــا 8.121 مليــار ليــرة 

ســورية، فــي حيــن بلــغ عــدد املؤّمنيــن لــدى القطــاع االقتصــادي 58,000 

مؤّمــن بعــدد مطالبــات 302,000 مطالبــة قيمتهــا 1.155 مليــار ليــرة 

ســورية.

• وافقــت الحكومــة علــى البرنامــج التنفيــذي لإلطــار الوطنــي للتخطيــط 
اإلقليمــي للمرحلــة القادمــة، الــذي أعدتــه هيئــة التخطيــط اإلقليمــي 

ضمــن التوجهــات واملنطلقــات األساســية، وقــد جــاء ذلــك علــى مرحلتيــن 

متداخلتيــن ومتكاملتيــن، وهمــا املرحلــة االنتقاليــة التــي تشــمل دراســات 

التخطيــط املكانــي لســورية، والخريطــة الوطنيــة للســكن واإلســكان، 

ومرحلــة  الصناعــي،  للنشــاط  املكانيــة  الرؤيــة  تحديــث  إلــى  إضافــة 

االســتدامة، التــي يتــم بموجبهــا العمــل بتوجهــات اإلطــار الوطنــي وتقديــم 

الدراســات اإلقليميــة والهيكليــة. وبيــن البرنامــج أنــه تــم رصــد مبلــغ قــدره 

24.7 مليــون ليــرة ســورية فــي املوازنــة االســتثمارية لهيئــة التخطيــط 

اإلقليمي لعام 2019 كمبلغ أولي للنشاطات التي سيتم تنفيذها خال 

العــام الحالــي، وعمــا بقــرار رئاســة مجلــس الــوزراء املتضمــن ترشــيد 

اإلنفــاق بنســبة 46 % حســب أولويــات العمــل، تــم تخفيــض املبلــغ إلــى 

5.51 ماييــن ليــرة.

وافقــت هيئــة األوراق واألســواق املاليــة خــال العــام 2018، علــى   •
زيادة رؤوس أموال 14 شركة مساهمة عامة، بمبلغ إجمالي قدره نحو 

12.2 مليــار ليــرة ســورية، منهــا نحــو 2.7 مليــار ليــرة  ســورية عــن طريــق 

طرح أسهم جديدة، و9.4 مليارات ليرة عن طريق ضم أرباح وذلك عن 

طريــق إصــدار وطــرح أســهم.

• اســتأنف املصــرف العقــاري تفعيــل قــرض »ســيرياكارد« وذلــك بعــد 
موافقــة مجلــس النقــد والتســليف علــى إعــادة إطاقــه، حيــث يحصــل 

املصــرف  لــدى  املوطنــة رواتبهــم  العاملــون  قــرض »ســيرياكارد«  علــى 

بمعــدل عشــرة أضعــاف الراتــب الشــهري املقطــوع، وبمــا ال يتجــاوز 

 علــى املبلــغ املســتجر.
ً
خمســمئة ألــف ليــرة، وبمعــدل فائــدة 1 % شــهريا

• أصدر املصرف التجاري السوري التعليمات الخاصة بمنح القروض 
املتوســطة وطويلــة األجــل للمشــاريع، حيــث نّصــت التعليمــات  علــى منــح 

قرض تمويل للمشــاريع الجديدة قيد التأســيس وقرض لتمويل تطوير 

أو توسيع أو تجديد أو استبدال مشاريع قائمة »شراء اآلالت واملعدات، 

فــي مبانــي املشــروع، اســتبدال  املركبــات اآلليــة، توســع  التجهيــزات، 

خطوط إنتاج« بنسبة 50 % من التكاليف االستثمارية للمشروع وفق 

دراسة الجدوى املعتمدة، إضافة إلى قرض لتمويل املشاريع الصناعية 

واإلنتاجيــة املتضــررة نتيجــة األعمــال اإلرهابيــة والتــي تهــدف إلــى إعــادة 

دوران اإلنتــاج للمشــاريع اإلنتاجيــة، ويتــم تمويــل إمــا رأس املــال الثابــت 

 
ّ

، وبما ال يتجاوز سقف القرض الذي يجب أال
ً
أو العامل أو كاهما معا

يتجــاوز 5 مليــارات ليــرة ســورية، بمــدة ال تتجــاوز 5 ســنوات مــع إمكانيــة 

منــح فتــرة ســماح ســنة كحــد أق�صــى علــى أن يتــم التســديد علــى أقســاط 

ربــع أو نصــف ســنوية. هــذا ويتــم املنــح وفــق محــددات خاصــة وضعهــا 

املصــرف لــكل نــوع مــن هــذه القــروض.

• أكــد مديــر عــام الســورية للحبــوب انتهــاء االســتعدادات كافــة الســتام 
 )بصــورة مبدئيــة وهــذا 

ً
محصــول القمــح حيــث تــم تجهيــز 37 مركــزا

العدد قابل للزيادة( في مختلف املحافظات وتزويدها بأكياس الخيش 

والشوادر والرقائق وجميع املستلزمات اإلضافية بما فيها مواد التعقيم 

 تفاؤله بموسم خير السيما بعدما شهده القطر من أمطار غزيرة.
ً
مبديا
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العدد /18/  أيار / مايو 2019

تطور بعض أسعار السلع األساسية 	.4  

التغير خال األسبوع16 أيار/مايو 122019 أيار/مايو 2019السلعة

0.0 %400,000400,000الحديد طن /ليرة سورية

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

1.5 %20,20020,500الذهب غرام- عيار 21 /ليرة سورية

0.0 %215215السكر كغ / ليرة سورية*

0.0 %575575رز إسباني كغ / ليرة سورية*

0.0 %405405رز كبسة السورية للتجارة  كغ / ليرة سورية*

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

Arab World Economy
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العدد /18/  أيار / مايو 2019

1-  أخبار  اقتصادية

•  األردن

بلغ رصيد الودائع لدى البنوك املرخصة في نهاية الربع األول من العام 

2019 حوالي 33.8 مليار دينار، ما يزيد عن 75٪ منها بالدينار )وما تبقى 

 بلــغ 
ً
عمــات أخــرى)، وشــهدت ودائــع القطــاع الخــاص )مقيــم( ارتفاعــا

مقداره 210 مليون دينار وبما نسبته 0.8 % خال الربع األول من هذا 

العــام، كمــا ارتفــع إجمالــي الودائــع بالدينــار بمقــدار 285.5 مليــون دينــار 

)1.4٪(، وانخفضــت الودائــع بالعمــات األجنبيــة بمقــدار 75.5 مليــون 

دينــار )1.2 %(. وحافظــت االحتياطــات األجنبيــة لــدى البنــك املركــزي 

علــى نفــس مســتواها فــي نهايــة العــام 2018 اذ تبلــغ االحتياطــات بمــا فيهــا 

 13.3 مليــار دوالر أمريكــي وهــي 
ً
الذهــب وحقــوق الســحب الخاصــة حاليــا

تكفــي لتغطيــة مســتوردات اململكــة مــن الســلع والخدمــات ملــدة 7.2 

أشــهر. وعلى صعيد آخر ارتفع صافى الدين العام املســتحق على األردن 

فــى الربــع األول مــن العــام 2019 بنســبة 2.4 % ليصــل إلــى 27.54 مليــار 

دينــار )38.8 مليــار دوالر أمريكــي( مقارنــة مــع 26.9 مليــار دينــار فــى نهايــة 

2018. وأظهرت البيانات أن صافى الدين الداخلى لألردن فى نهاية آذار 

/مــارس 2019 بلــغ 15.46 مليــار دينــار فــى حيــن أن الديــن الخارجــى بلــغ 

12.07 مليــار دينــار. هــذا ويشــكل صافــى الديــن العــام األردنــى مــا نســبته 

90 % مــن الناتــج املحلــى االجمالــي.

•  لبنان

صــرح وزيــر اإلعــام اللبنانــي عــن موافقــة الحكومــة اللبنانيــة علــى رفــع 

الضريبــة علــى مدفوعــات الفائــدة مــن 7 % إلــى 10 % ملــدة 3 ســنوات فــي 

إطــار مشــروع موازنــة 2019. ومــن جهتــه حــذر رئيــس جمعيــة مصــارف 

لبنــان فــي هــذا الســياق مــن أن أي زيــادة فــي الضريبــة علــى مدفوعــات 

الفائــدة ســتؤثر علــى التدفقــات الرأســمالية إلــى لبنــان وتضعــف قــدرة 

البنــوك علــى القيــام بدورهــا التمويلــي فــي االقتصــاد وتعرقــل النمــو. ومــن 

جهــة آخــرى تشــير البيانــات الصــادرة عــن البنــك الدولــي إلــى ارتفــاع قيمــة 

تحويــات املغتربيــن إلــى لبنــان بنســبة 1.8 % خــال عــام 2018، لتصــل 

إلــى 7.2 مليــار دوالر أميركــي، ليحــّل بذلــك لبنــان فــي صــدارة دول املنطقــة 

فــي احتســاب نســبة التحويــات إلــى الناتــج املحلــي بنســبة 12.7 % هــذا 

وتشــكل تحويــات اللبنانييــن شــبه املســتقرة عنــد متوســط يزيــد علــى 7 

مليــار دوالر أمريكــي، أحــد املصــادر املهمــة لدخــول األمــوال الصعبــة إلــى 

لبنــان.

•   تونس

ارتفعــت الصــادرات التونســية إلــى االتحــاد األوروبــي خــال أول أربعــة 

أشــهر مــن العــام 2019 بنســبة 17.7 %، وتمثــل الصــادرات إلــى االتحــاد 

بنحــو  التونســية،  الصــادرات  إجمالــي  مــن  األكبــر  الحصــة  األوروبــي 

74.1%. ويرجــع هــذا التطــور إلــى االرتفــاع املســجل فــي الصــادرات مــع 

بعــض الشــركاء األوروبييــن مثــل أملانيــا بنســبة 28.8 % وفرنســا بنســبة 

17.8 %، بينما تراجعت الصادرات التونسية إلى بلدان أوروبية أخرى 

شملت إسبانيا بنسبة 17.1 % والبرتغال بنسبة 4.6 %. وعلى الصعيد 

العربــي، تبــرز النتائــج املســجلة فــي نفــس الفتــرة، زيــادة الصــادرات مــع 

ليبيــا بنســبة 67.3 % واملغــرب بمــا ال يقــل عــن 23.6 % والجزائــر بنحــو 

18.2 %. وارتفــع إجمالــي الصــادرات التونســية بنحــو 16.5 % خــال 

األربعــة أشــهر األولــى مــن الســنة الحاليــة لكــن العجــز التجــاري للبــاد 

اســتمر عنــد مســتويات مرتفعــة عنــد 6.3 مليــار دينــار تون�صــي )نحــو 2.1 

مليــار دوالرأمريكــي(. وبنهايــة شــهر نيســان /أبريــل 2019، تراجعــت نســبة 

تغطيــة الصــادرات للــواردات إلــى 71.3 % بعــد أن كانــت خــال نفــس 

الفتــرة مــن الســنة املاضيــة فــي حــدود 72.7 %. ويعــود التحســن املســجل 

على مستوى الصادرات بنحو 16.5 % إلى األداء اإليجابي ملجموعة من 

األنشطة االقتصادية على رأسها صادرات مادة الفوسفات ومشتقاته 

بعــد اســتئناف معظــم مناطــق   % 87.7 التــي شــهدت زيــادة بنســبة 

اإلنتــاج لســالف نشــاطها والنجــاح فــي تفــادي عــدد مــن االعتصامــات 

واالحتجاجات االجتماعية املعطلة لإلنتاج في مناطق الحوض املنجمي 

ســجلت  وبدورهــا  تونــس(.  غربــي  جنــوب  الواقعــة  قفصــة  )منطقــة 

 بنســبة 24.9 %، كمــا حققــت صــادرات 
ً
صــادرات قطــاع الطاقــة تطــورا

 ،%20.5 بنحــو  إيجابيــة  زيــادة  والكهربائيــة  امليكانيكيــة  الصناعــات 

وتطــورت صــادرات النســيج واملابــس بنحــو 13.9 %، أمــا الصناعــات 

املعمليــة فقــد شــهدت زيــادة بنســبة 28.2 %.
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2. أسواق األسهم العربية

املؤشر
األسبوع 12- 2019/05/17

التغير خال األسبوع
نهاية األسبوعبداية األسبوع

)DFMGI( 2.09 %2,629.902,575.01مؤشر سوق دبي-

)EGX30( 3.27 %14,122.1013,659.73مؤشر بورصة مصر-

)KWSE( 0.90 %6,163.196,107.88مؤشر سوق الكويت-

)ADI( 7.43 %5,098.304,719.26مؤشر أبوظبي-

)PLE( 0.71 %530.41526.67مؤشر القدس-

)TASI(  0.61 %8,674.668,621.85املؤشر العام السعودي-

)AMGNRLX(  0.61 %1,819.891,830.96املؤشر العام األردني

)TUNINDEX(  0.35 %6,938.116,962.54مؤشر بورصة تونس

)MASI( 1.15 %11,222.4711,351.52مؤشر بورصة املغرب

•  مصر 

بّين الجهاز املركزي املصري للتعبئة العامة واإلحصاء إن عجز امليزان 

التجــاري تراجــع بنســبة 2.7 % ليصــل إلــى 3.63 مليــار دوالر أمريكــي فــي 

شــباط /فبرايــر حيــث ارتفعــت الصــادرات 2.2 % وتراجعــت الــواردات 

بنســبة 0.7 %. كمــا أظهــر الجهــاز أن الصــادرات زادت إلــى 2.48 مليــار 

دوالر أمريكــي فــي شــباط /فبرايــر مــن 2.43 مليــار دوالر أمريكــي قبــل عــام. 

ونزلــت الــواردات إلــى 6.11 مليــار دوالر فــي فبرايــر شــباط مــن 6.15 مليــار 

دوالر قبــل عــام، بدعــم مــن تراجــع واردات املنتجــات النفطيــة %25.5 

وســيارات الركــوب بنســبة 2 %. وفــي ســياق آخــر أظهــرت البيانــات 

الصــادرة عــن الجهــاز املركــزي للتعبئــة العامــة واإلحصــاء، إن معــدل 

البطالــة فــي الربــع األول مــن العــام 2019، قــد تراجــع إلــى 8.1 % مــن 

إجمالي قوة العمل، مقابل 8.9 % في الربع األخير من 2018، و%10.6 

فــي نفــس الربــع مــن العــام املا�صــي. وســجلت نســبة البطالــة بيــن الذكــور 

5.7 %، واإلنــاث 18.9 % مــن إجمالــي اإلنــاث فــي قــوة العمــل. وقــال 

الجهــاز إن نســبة البطالــة تراجعــت فــي الحضــر إلــى 9.8 % مــن إجمالــي 

قــوة العمــل فــي الحضــر، فــي الربــع األول مــن العــام 2019، مقابــل 

10.9% فــي الربــع الرابــع مــن 2018، و12.1 % فــي الربــع املماثــل مــن 

العــام املا�صــي. وانخفــض معــدل البطالــة فــي الريــف ليصــل إلــى 6.9 % 

بينمــا كان 7.5 % فــي الربــع األخيــر مــن 2018، و9.5 % فــي الربــع املماثــل 

مــن العــام املا�صــي.
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1-  أخبار  اقتصادية
• الواليات املتحدة األمريكية

الحكومــة  أن  األمريكيــة  الخزانــة  وزارة  عــن  بيانــات صــادرة  أظهــرت 

 فــي امليزانيــة بلــغ 160 مليــار دوالر أمريكــي فــي 
ً
االتحاديــة حققــت فائضــا

نيســان /أبريل 2019، مقابل 214 مليار دوالر أمريكي الفائض املســجل 

في نيسان /أبريل 2018، وقالت الخزانة إن االنفاق االتحادي بلغ 375 

مليار دوالر أمريكي خال شــهر نيســان /أبريل 2019 بزيادة قدرها %27 

عــن الشــهر نفســه مــن العــام املا�صــي، بينمــا زادت اإليــرادات 5 % إلــى 

536 مليــار دوالر أمريكــي خــال الفتــرة ذاتهــا، وقــد بلــغ العجــز فــي األشــهر 

السبعة األولى من السنة املالية حوالي 531 مليار دوالر مقارنة مع 385 

مليار دوالر في الفترة نفســها من الســنة الســابقة، وتبدأ الســنة املالية في 

الواليــات املتحــدة فــي أول أكتوبــر تشــرين األول. 

وعلــى صعيــد آخــر أمــر الرئيــس األمريكــي دونالــد ترامــب بزيــادة الرســوم 

الجمركيــة علــى بقيــة الــواردات الصينيــة والتــي تقــدر قيمتهــا بنحــو 300 

مليــار دوالر أمريكــي، وذلــك بعــد أقــل مــن 24 ســاعة مــن رفــع واشــنطن 

التعرفــة الجمركيــة علــى ســلع صينيــة إلــى مــا نســبته 25 % وبقيمــة 200 

مليــار دوالر أمريكــي.

• كندا

 مــن 
ً
 قياســيا

ً
أعلنــت هيئــة اإلحصــاء الكنديــة إن االقتصــاد أضــاف عــددا

 
ً
الوظائــف بلــغ 106.5 آالف وظيفــة فــي نيســان /أبريــل 2019، متجــاوزا

توقعــات املحلليــن التــي كانــت تشــير إلــى زيــادة قدرهــا 10 آالف وظيفــة، 

وتراجــع معــدل البطالــة فــي كنــدا إلــى 5.7 % مــن 5.8 % فــي آذار /مــارس 

2019، وبلــغ متوســط النمــو الســنوي لألجــور 2.6 % فــي نيســان /أبريــل، 

 من 2.3 % في آذار /مارس 
ً
وهو األعلى منذ أغسطس آب 2018 وارتفاعا

.2019

• أملانيا

أظهــرت البيانــات الصــادرة عــن مكتــب اإلحصــاءات االتحــادى ارتفــاع 

الصادرات األملانية على غير املتوقع فى شهر آذار /مارس 2019، مما يثير 

 بشــكل كبيــر علــى 
ً
 بــأن التباطــؤ فــي االقتصــاد األملانــي لــن يؤثــر ســلبا

ً
آمــاال

النمــو فــى الربــع األول رغــم عوامــل معاكســة ناجمــة عــن نزاعــات تجاريــة 

لــم يتــم حلهــا. 

وقــد بّيــن املكتــب إن الصــادرات املعدلــة فــى ضــوء العوامــل املوســمية 

زادت بنســبة 1.5 % فــى آذار /مــارس مقارنــة مــع الشــهر الســابق بينمــا 

ارتفعــت الــواردات بنســبة 0.4 %، ويعنــى ذلــك أن الفائــض التجــارى 

ارتفع إلى 20 مليار يورو )22.45 مليار دوالر أمريكي( من 18.7 مليار يورو 

فــى الشــهر الســابق. 

املكتــب أن االقتصــاد  الصــادرة عــن  البيانــات األوليــة  كمــا كشــفت 

األملانــي حقــق بدايــة قويــة لعــام 2019 وعــاد إلــى النمــو فــي الربــع األول 

مــن العــام بدعــم مــن زيــادة إنفــاق األســر وانتعــاش قطــاع اإلنشــاء، حيــث 

ســجل االقتصاد األملاني بنســبة 0.4 % على أســاس فصلي بما يتما�صــى 

مع توقعات املحللين، وكشفت بيانات معدلة في ضوء عوامل التقويم 

 بنســبة 
ً
أنــه باملقارنــة مــع الفتــرة نفســها قبــل عــام، حقــق االقتصــاد نمــوا

.% 0.7

• تركيا

أظهرت بيانات من معهد اإلحصاءات التركي أن معدل البطالة في تركيا 

 عنــد 14.7 % فــي الفتــرة املمتــدة مــن كانــون الثانــي /ينايــر إلــى 
ً
ظــل مســتقرا

آذار /مــارس 2019، وهــو أعلــى مســتوياته فــي نحــو عشــر ســنوات، كمــا 

 إلــى 16.9 % 
ً
أظهــرت البيانــات ارتفــاع معــدل البطالــة غيــر الزراعيــة قليــا

في نفس الفترة، وفي الفترة السابقة من كانون األول /ديسمبر إلى شباط 

/فبرايــر فقــد بلــغ معــدل البطالــة 14.7 % بينمــا بلــغ معــدل البطالــة غيــر 

الزراعيــة 16.8 %.

وفــي ســياق آخــر  أظهــرت بيانــات صــادرة عــن وزارة املاليــة التركيــة، 

تســجيل عجــز بمقــدار 18.32 مليــار ليــرة )3.03 مليــار دوالر أمريكــي( فــي 

نيســان /أبريــل 2019، وقــد بلــغ العجــز األولــي حوالــي 13.2 مليــار ليــرة، 

وبلــغ عجــز امليزانيــة 54.5 مليــار ليــرة )9 مليــارات دوالر أمريكــي( فــي األشــهر 

األربعــة األولــى مــن العــام، مقارنــة مــع 23.2 مليــار ليــرة فــي الفتــرة ذاتهــا مــن 

 .2018

ويعكــس تضاعــف قيمــة العجــز األعبــاء الكبيــرة التــي يتحملهــا االقتصــاد 

التركي جراء تراجع قيمة العملة وغموض السياسات النقدية واملالية، 

وتتوقــع الحكومــة أن يبلــغ عجــز امليزانيــة 80.6 مليــار ليــرة )13.3 مليــار 

دوالر( علــى مــدار العــام 2019 بأكملــه.

• بريطانيا

 بوتيــرة أســرع خــال األشــهر الثاثــة 
ً
ســجل االقتصــاد البريطانــي نمــوا

 مــع توقعــات املحلليــن، وذلــك فــي ظــل 
ً
األولــى مــن العــام 2019، متوافقــا

انتعــاش قطــاع التصنيــع واالســتثمارات التــي ســبقت املوعــد األصلــي 

مكتــب  وذكــر  )بريكســت(،  األوروبــي  االتحــاد  مــن  بريطانيــا  لخــروج 

اإلحصــاء الوطنــي فــي بريطانيــا، بحســب تقديــرات مبدئيــة، أن الناتــج 

 بنســبة 0.5 % مقارنــة بالربــع األخيــر مــن عــام 
ً
املحلــي اإلجمالــي حقــق نمــوا
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2018، وكانت نسبة النمو الفصلي في آخر ربع من العام املا�صي %0.2. 

وأظهــرت بيانــات مكتــب اإلحصــاءات أن التصنيــع ازداد بنســبة %2.2، 

ــر 
ّ
للتأث فــي وقــت أظهــرت إحصائيــات مؤخــرا أن الشــركات املعّرضــة 

بتداعيــات بريكســت تقــوم بعمليــات تخزيــن اســتعدادا لهــذا الحــدث. 

وبحســب البيانــات، عــّوض األداء القــوي فــي مجــال الصناعــة التباطــؤ 

الــذي شــهده اإلنتــاج فــي قطــاع الخدمــات والــذي بلغــت نســبته 0.3 %. 

ورفــع املصــرف املركــزي توقعاتــه بشــأن نمــو االقتصــاد البريطانــي لهــذا 

العــام، مــع تعويــض التخزيــن عــن تراجــع االســتثمار قبيــل انســحاب 

بريطانيا من االتحاد األوروبي، ويتوقع املصرف أن ينمو إجمالي الناتج 

املحلــي بنســبة قدرهــا 1.5 % هــذا العــام، مقارنــة بتقديــر ســابق للنمــو 

نســبته 1.2 %، وقــال مكتــب اإلحصــاء إن )قــوة النمــو فــي الربــع األول 

ترجــع جزئيــا إلــى ضعــف معــدل النمــو فــي ديســمبر )كانــون األول( 2018، 

وهو ما يجعل الفترة الحالية تبدو أكثر قوة باملقارنة(، وبصفة سنوية، 

 ،
ً
ارتفــع النمــو البريطانــي فــي الربــع األول إلــى أعلــى مســتوى فــي 18 شــهرا

 للناتــج فــي آخــر فصــول 
ً
 ســنويا

ً
ليصــل إلــى 1.8 %، مقابــل 1.4 % نمــوا

.2018

• منطقة اليورو

أكــد مكتــب إحصــاءات االتحــاد األوروبــي يوروســتات، أن اقتصــاد 

منطقــة اليــورو تســارع مقارنــة مــع ربــع الســنة الســابق فــي األشــهر الثاثــة 

األولــى مــن العــام 2019، وذلــك بفضــل انتعــاش االقتصــاد األملانــي، 

وانتهــاء ركــود فنــي فــي إيطاليــا. 

وقــال املكتــب )يوروســتات( إن اقتصــاد املنطقــة التــي تضــم 19 دولــة 

نمــا بنســبة 0.4 % فــي الفتــرة مــن كانــون الثانــي /ينايــر وحتــى آذار /مــارس 

2019، علــى نحــو مماثــل للتقديــرات األوليــة ملكتــب اإلحصــاءات، وبعــد 

نمــو نســبته 0.2 % فــي األشــهر الثاثــة األخيــرة مــن 2018. 

أما على أســاس ســنوي، فقد نما اقتصاد منطقة اليورو بنســبة 1.2 % 

فــي الربــع األول 2019، دون تغيــر أيضــا عــن التقديــرات الســابقة، ويأتــي 

التســارع الفصلــي فــي األســاس بفضــل أملانيــا التــي انتعــش اقتصادهــا 

 نســبته 0.4 % مــن عــدم نمــو فــي األشــهر الثاثــة الســابقة، 
ً
ليســجل نمــوا

وقدمت إيطاليا دعما مع خروج اقتصادها من ركود فني دام لفصلين 

متتاليين، حين انكمش االقتصاد 0.1 % في كل من الربعين السابقين. 

ونمــا االقتصــاد اإليطالــي بنســبة 0.2 % فــي الربــع األول مــن 2019.

2. أسواق األسهم

التغير خال أسبوع17 أيار/مايو 132019 أيار/مايو 2019املؤشر

S&p500- USA2,811.872,859.53% 1.69

Dow	Jones- USA25,324.9925,764.00% 1.73

NASDAQ- USA7,647.027,816.28% 2.21

FTSE 100- UK7,163.687,348.62% 2.58

CAC 40- France5,262.575,438.23% 3.34

DAX- Germany11,876.6512,238.94% 3.05

FTMIB- Italy20,593.7221,105.28% 2.48

Nikkei 225- Japan21,191.2821,250.09% 0.28

Shanghai	Composite )SSEC(- China2,903.712,882.30% 0.74-
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1. أسعار النفط الخام

التغير خال أسبوع17 أيار/مايو 132019 أيار/مايو 2019

2.82 %70.2372.21سعر خام برنت /$

2.82 %61.0462.76سعر الخام األمريكي /$

2. أسعار املعادن الثمينة

التغير خال أسبوع17 أيار/مايو 132019 أيار/مايو 2019

-1.93 %1,302.551,277.35أونصة الذهب /$

-2.48 %14.71314.348أونصة الفضة /$

3. أسعار العمات الرئيسية

التغير خال أسبوع17 أيار/مايو 132019 أيار/مايو 2019

EUR USD1.12241.1158% 0.59-

USD JYP109.31110.08% 0.70
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