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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. األخبار املصرفية

• أصــدر الســيد رئيــس الجمهوريــة بشــار األســد املرســوم التشــريعي 
بغيــر  املتعامليــن  عقوبــة  بتشــديد  القا�ضــي   2020 لعــام   )3( رقــم 

الليــرة الســورية كوســيلة للمدفوعــات أو أي نــوع مــن أنــواع التــداول 

التجــاري، وبموجبــه تــم تعديــل املــادة الثانيــة مــن املرســوم التشــريعي 

رقم 54 لعام 2013، حيث أصبحت عقـ.ـــوبة  كل من يخالف أحكام 

املــادة األولــى يعاقــب باألشــغال الشــاقة املؤقتــة ملــدة ال تقــل عــن ســبع 

ســنوات والغرامــة املاليــة بمــا يعــادل مثلــي قيمــة املدفوعــات أو املبلــغ 

املتعامــل بــه أو املســدد أو الخدمــات أو الســلع املعروضــة. وتحكــم 

املحكمــة بمصــادرة املدفوعــات أو املبالــغ املتعامــل بهــا أو املعــادن 

الثمينة لصالح مصرف ســورية املركزي. كما ال يجوز إخالء الســبيل 

فــي الجرائــم املنصــوص عليهــا فــي املرســوم التشــريعي رقــم 54 لعــام 

.2013

• أصــدر الســيد رئيــس الجمهوريــة بشــار األســد املرســوم التشــريعي 
قانــون  مــن   309 املــادة  بتعديــل  2020  القا�ضــي  لعــام   )4( رقــم 

 1949 لعــام   148 رقــم  التشــريعي  باملرســوم  الصــادر  العقوبــات 

وتعديالتــه. وبموجبــه يعاقــب باالعتقــال املؤقــت وبغرامــة مــن مليــون 

إلــى خمســة مالييــن ليــرة ســورية كل مــن أذاع أو نشــر أو أعــاد نشــر 

وقائــع ملفقــة أو مزاعــم كاذبــة أو وهميــة بإحــدى الوســائل املذكــورة 

فــي الفقرتيــن الثانيــة والثالثــة مــن املــادة 208، أو عــن طريــق الشــبكة 

املعرفــة بقانــون تنظيــم التواصــل علــى الشــبكة ومكافحــة الجريمــة 

املعلوماتيــة الصــادر باملرســوم التشــريعي رقــم 17 لعــام 2012، أو 

بأي وســيلة أخرى إلحداث التدني أو عدم االســتقرار في أوراق النقد 

الوطنيــة أو أســعار صرفهــا املحــددة بالنشــرات الرســمية أو لزعزعــة 

الثقــة فــي متانــة نقــد الدولــة وســنداتها وجميــع األســناد ذات العالقــة 

بالثقــة املاليــة العامــة. و

ال تطبــق األســباب املخففــة التقديريــة علــى الجرائــم املعاقــب عليهــا فــي 

املادة الســابقة، وال يجوز إخالء الســبيل في الجرائم املنصوص عليها 

فــي املــادة الســابقة فــي جميــع أدوار التحقيــق واملحاكمــة

• ناقشت لجنة تنفيذ السياسة النقدية التي يرأسها حاكم مصرف 
ســورية املركــزي فــي اجتماعهــا األول خــالل العــام 2020 مجموعــة مــن 

املواضيــع وامللفــات، ولعــل أبرزهــا إصــدار شــهادات اإليــداع بالليــرة 

 آلجال مختلفة وباستخدام طريقة املزاد 
ً
السورية للمرة الثانية وفقا

العلنــي. 

وفــي هــذا الســياق أشــارت اللجنــة إلــى أهميــة وضــع روزنامــة إلصــدارات 

 للنتائــج 
ً
شــهادات اإليــداع بالليــرة الســورية خــالل عــام 2020 ( نظــرا

بتاريــخ  اإليــداع  لشــهادات  األول  اإلصــدار  حققهــا  التــي  اإليجابيــة 

19/02/2019(، كمــا أكــدت اللجنــة علــى أهميــة قيــام وزارة املاليــة 

باإلسراع بإصدار أذون وسندات الخزينة كأحد أهم الوسائل إلدارة 

الديــن العــام بمــا يخفــف مــن الضغــوط التضخميــة فــي االقتصــاد 

الوطني من جهة، وتمويل املشاريع االستثمارية الواردة ضمن موازنة 

العــام 2020 مــن جهــة ثانيــة.

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

دمشــق لــألوراق املاليــة عــن األســبوع 12-2020/01/16، تســجيل 

 بمقــدار 8.26 نقطــة، وبمــا نســبته 
ً
مؤشــر الســوق )DWX( انخفاضــا

0.14 % علــى أســاس أســبوعي، ليصــل إلــى مســتوى 5,791.90 نقطــة 

نقطــة   5,800.16 مســتوى  مقابــل  األســبوع،  هــذا  نهايــة  املســجل 

املســجل فــي نهايــة األســبوع الســابق.

أمــا بالنســبة ملؤشــر األســهم القياديــة )DLX(، فقــد انخفــض بمقــدار 

2.36 نقطــة وبمــا نســبته 0.24 % لتصــل قيمتــه إلــى مســتوى 969.46 

نقطــة املســجلة نهايــة هــذا األســبوع مقابــل مســتوى 971.82 نقطــة 

املســجلة نهايــة األســبوع الســابق. 

وانخفضت قيمة التداوالت األسبوعية املسجلة خالل هذا األسبوع 

باملقارنــة مــع مســتواها فــي األســبوع الســابق، بمــا نســبته 30.14 % 

لتصــل إلــى حوالــي 77.3 مليــون ليــرة ســورية مقابــل 110.6 مليــون ليــرة 

ســورية خــالل األســبوع الســابق، كمــا تراجــع حجــم التــداول وبمعــدل 

25.04 % ليصــل إلــى 165,736ســهم خــالل هــذا األســبوع مقابــل 

 علــى 195 صفقــة. 
ً
221,103 ســهم فــي األســبوع الســابق، موزعــة
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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%

-5.83سيريتل موبايل تيليكوم2.88بنك الشام 26.11بنك سورية والخليج 

-4.66بنك سورية والخليج 1.86بنك سورية الدولي اإلسالمي21.32بنك سورية الدولي اإلسالمي

-1.95شركة اسمنت البادية0.98بنك قطر الوطني سورية 17.15بنك قطر الوطني سورية 

الشكل)3( تداوالت سوق دمشق لألوراق املالية 

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

التحتيــة  البنيــة  لتعزيــز  النقــل  الــوزراء خطــة وزارة  أقــر مجلــس   •
لقطاعات النقل )البري والبحري والجوي والسككي( للمرحلة القادمة 

باعتبــاره العصــب املغــذي إلســتراتيجية التنميــة فــي مختلــف املفاصــل 

الخدميــة واالقتصاديــة واإلنتاجيــة، واســتثمار العقــارات العائــدة لــه 

بالشكل األمثل، بما يحقق الربط بين مختلف املحافظات وبين مراكز 

اإلنتــاج واالســتهالك ومنافــذ التصديــر واالســتيراد. 

وكلــف املجلــس وزارة النقــل اقتــراح مجموعــة مشــاريع ذات أولويــة 

اقتصاديــة واجتماعيــة لتنفيذهــا خــالل العــام الجــاري )2020( وتعزيــز 

التشــاركية مــع القطــاع الخــاص فــي إقامــة هــذه املشــاريع، والتركيــز علــى 

إقامــة محــاور جديــدة للربــط الســككي مــع الــدول املجــاورة، وصيانــة 

وإصــالح الخطــوط الحديديــة فــي املناطــق املحــررة واإلســراع بإنجــاز 

الســكك الحديديــة الالزمــة لنقــل الفيــول إلــى املحطــات الكهربائيــة.

 
ً
درســت اللجنــة االقتصاديــة فــي رئاســة مجلــس الــوزراء مشــروعا  •

لتأســيس شــركة مســاهمة مغفلــة الســتثمار أمــوال املؤسســة العامــة 

أمــوال  الســتثمار  الوطنيــة  “الشــركة  تســّمى  االجتماعيــة  للتأمينــات 

الــوزراء  مجلــس  علــى  عرضــه  اقتــراح  مــع  االجتماعيــة”،  التأمينــات 

، وذلــك لتنفيــذ رؤيــة املؤسســة 
ً
الســتكمال أســباب اســتصداره أصــوال

لفصــل العمــل التأمينــي الخدمــي عــن االســتثمار، وبهــدف تطويــر عملهــا 

الســتثمار فائــض أموالهــا بالشــكل األمثــل، وتجــاوز الصعوبــات وتعزيــز 

مركزها ودورها املهم في مجال الضمان االجتماعي واملساهمة في عملية 

واالجتماعيــة. االقتصاديــة  التنميــة 

• قرر مجلس الوزراء بدء توزيع املواد األساسية املدعومة للمواطنين 
عبــر بطاقــة الخدمــات »الذكيــة« بدايــة شــهر شــباط 2019 فــي صــاالت 

وعبــر  الخاصــة  البيــع  مراكــز  وبعــض  للتجــارة  الســورية  املؤسســة 

 .
ً
السيارات الجوالة، على أن يتم توسيع دائرة املواد املدعومة تدريجيا

ومــن جانبــه، أوضــح معــاون وزيــر التجــارة الداخليــة وحمايــة املســتهلك 

أن املخصصــات لــكل فــرد هــي كيلــو ســكر واحــد، وكيلــو رز، و200 غــرام 

شــاي، بحيــث ال تزيــد الكميــة عــن 4 كيلــو ســكر و3 كيلــو رز وكيلــو شــاي 

واحــد علــى البطاقــة الواحــدة، مهمــا بلــغ عــدد األفــراد فــي األســرة، وملــرة 

واحدة في شــهر شــباط، مع احتمال زيادة عدة مرات التوزيع في األشــهر 

القادمــة بمــا يتناســب مــع توافــر املــواد.

بلغــت إيــرادات املؤسســة العامــة للمناطــق الحــرة 4.5 مليــار ليــرة   •
ســورية خــالل العــام 2019، وســجلت حركــة البضائــع الداخلــة علــى 

شكل مستوردات 44 مليار ليرة سورية، وحركة البضائع الخارجة على 

شــكل صــادرات 49 مليــار ليــرة ســورية. 

وبحســب تقريــر للمؤسســة، بلــغ رأس املــال املســتثمر فــي املناطــق الحــرة 

نحــو 628 مليــون دوالر أمريكــي، وعــدد املســتثمرين 908، ووصــل عــدد 

 
ً
 وحّصلــت رســوما

ً
6,45 عامــال إلــى  املســتثمرة  املنشــآت  فــي  العامليــن 

جمركيــة بنحــو8.2  مليــار ليــرة ســورية.

• صــرح مديــر مدينــة الشــيخ نجــار الصناعيــة بــأن حجــم االســتثمار فــي 
 أن عــدد 

ً
املدينــة بلــغ 16 مليــار ليــرة ســورية، خــالل العــام 2019، مبينــا

املعامل املنتجة ضمن املدينة حتى نهاية العام 2019 قد وصل إلى 210 

 .
ً
معمــل ومنشــأة صناعيــة، بينمــا وصــل عــدد العامليــن إلــى 3,725 عامــال

، ومنــح 160 رخصــة 
ً
 صناعيــا

ً
ولفــت إلــى أنــه تــم تخصيــص 117 مقســما

بناء، و10 تراخيص إدارية خالل العام 2019، بينما بلغ عدد املنشآت 

املرشــحة للدخــول فــي اإلنتــاج خــالل العــام الحالــي 2020 أكثــر مــن 265 

، وهــي مــا بيــن قيــد التجهيــز أو قيــد البنــاء والترميــم أو الصيانــة 
ً
معمــال

لــآالت واملعــدات.

كشــف مديــر فــرع حمــص للمؤسســة العامــة للجيولوجيــا والثــروة   •
 إجراء عملية التفاوض النهائي مع شركة ساوي 

ً
املعدنية أنه يتم حاليا

 لتوقيع عقد إلنشاء مصنع إلنتاج السيلكا من الرمال 
ً
الصينية تمهيدا

، وبقيمة 67 
ً
الكوارتيزية بطاقة إنتاجية تصل إلى 100 ألف طن سنويا

 إلــى أن 
ً
 عــن االســتيراد، مشــيرا

ً
مليــون دوالر أمريكــي، واالســتغناء نهائيــا

العقــد قيــد التصديــق وســيتم البــدء بتنفيــذ املشــروع خــالل هــذا العــام، 

وبّيــن أن إنتــاج الفــرع مــن الرمــال الكوارتيزيــة وصــل إلــى 700 ألــف طــن 

 نســبة زيــادة 17 % مقارنــة بالعــام 2018.
ً
خــالل العــام 2019 محققــا

ــع محافــظ الســويداء عقــد إنشــاء معمــل لتدويــر النفايــات الصلبــة 
ّ
• وق

في محافظة الســويداء مع شــركة “البانيت” لإلعمار والتجارة املحدودة 

املســؤولية، بحضــور وزيــر الدولــة لشــؤون تطويــر املنطقــة الجنوبيــة، 

الذي أشار إلى أن املعمل يتمتع بتقنية عالية “تلّوث بيئة صفر ونفايات 

 فــي الشــرق 
ً
 أن هــذا املشــروع هــو األول مــن نوعــه فنيــا

ً
صفــر”، مبّينــا

العضويــة والصلبــة،  النفايــات  بمعالجــة كل  يتمتــع  األوســط حيــث 

باإلضافــة إلــى األخشــاب والزجــاج واملعــادن وبقايــا أعمــال الهــدم وإنتــاج 

مــواد مفيــدة منهــا. 
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تطور بعض أسعار السلع األساسية 	.4  

التغير خالل األسبوع16 كانون الثاني/يناير, 112020 كانون الثاني/يناير, 2020السلعة

10 %650,000715,000الحديد طن /ليرة سورية

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

12.2 %41,00046,000الذهب غرام- عيار 21 /ليرة سورية

0.0 %300300السكر كغ / ليرة سورية*

0.0 %600600رز إسباني قصير كغ / ليرة سورية*

0.0 %405405رز مصري قصير  كغ / ليرة سورية*

*السعر لدى منافذ البيع العائدة إلى الشركة السورية للتجارة.   

ــد املحافــظ أهميــة املشــروع الــذي ســيؤدي إلــى التخلــص مــن 
ّ
كمــا أك

مشــكلة النفايــات علــى ســاحة املحافظــة واالســتفادة مــن مخرجــات 

املزروعــات  لســقاية  الصالحــة  وامليــاه  العضويــة  كاألســمدة  املعمــل 

وتوليــد الكهربــاء، باإلضافــة إلــى فــرص العمــل التــي ســيؤّمنها أثنــاء البنــاء 

والتشــغيل. 

ونــص العقــد علــى أن تقــوم الشــركة ببنــاء املعمــل الــذي تصــل كلفتــه 

إلــى حوالــي 20 مليــار ليــرة ســورية، وتخصيــص نســبة 20 % مــن األربــاح 

ملصلحــة املحافظــة علــى أن يتــم تســليم املعمــل للمحافظــة بعــد خمســة 

 من بداية االســتثمار، وســتكون مدة تنفيذ املعمل ســتة 
ً
وعشــرين عاما

أشــهر مــن تاريــخ اســتالم املوقــع.

قــام املركــز العربــي لدراســات املناطــق الجافــة واألرا�ضــي القاحلــة   •
)أكساد( بالتعاون مع وزارة الزراعة السورية ومنظمة مكافحة الجوع 

اإلســبانية بتنفيــذ 3 مشــاريع إغاثيــة خــالل عــام 2019، بلغــت قيمتهــا 

نحــو 3 مالييــن دوالر  أمريكــي فــي ســت محافظــات ســورية هــي: درعــا، 

وريــف دمشــق، وحلــب، والرقــة، والحســكة، وديــر الــزور. 

وأكــد املديــر العــام للمنظمــة اســتمرار املنظمــة بتقديــم الدعــم الفنــي 

 أن عــدد األســر 
ً
واملــادي لألســر املتضــررة مــن األزمــة فــي ســورية، مبينــا

الفقيــرة املســتفيدة مــن هــذه املشــاريع بلــغ 13,065 أســرة، وذلــك عبــر 

حزمة متكاملة من الدعم الفني واإلرشادي ومستلزمات اإلنتاج لألسر 

الريفيــة املســتهدفة، شــملت القطاعيــن النباتــي والحيوانــي.
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- االقتصاد العربي 
ً
ثانيا

Arab World Economy



9

العدد /2/  كانون الثاني / يناير 2020

1-  أخبار  اقتصادية

•  فلسطين
ســجل الرقــم القيا�ضــي ألســعار املســتهلك )ســنة األســاس 2018( فــي 

 نســبته 1.58 % خــالل العــام 2019 مقارنــة مــع العــام 
ً
فلســطين ارتفاعــا

2018، ويعــود ذلــك الرتفــاع أســعار الدجــاج الطــازج بنســبة 14.40 %، 

10.38 %، وأســعار الخضــروات  بنســبة  الطازجــة  الفواكــه  وأســعار 

الطازجــة بنســبة 5.43 %، وأســعار األرز بنســبة 3.56 %، وأســعار 

اللحــوم الطازجــة بنســبة 2.29 %، وأســعار أســماك حيــة طازجــة أو 

مبردة أو مجمدة بنسبة 1.77 %، رغم انخفاض أسعار البيض الطازج 

بمقــدار 12.75 %، وأســعار الخضــروات املجففــة بمقــدار 6.99 %. 

 بنســبة 1.70 %، فــي حيــن 
ً
كمــا ســجلت رســوم التعليــم العالــي ارتفاعــا

 مقــداره 12.62 %، كذلــك 
ً
ســجلت أســعار مالبــس األطفــال انخفاضــا

تراجعــت أســعار املحروقــات الســائلة املســتخدمة كوقــود للســيارات 

»الديــزل« بمقــدار 14.24 %، وأســعار املحروقــات الســائلة املســتخدمة 

كوقــود للســيارات »البنزيــن« بمقــدار 2.48 %. 

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة االقتصاد الوطني عن تســجيل )138( 

 برأســمال قــدره )131.5 مليــون دوالر ( خــالل العــام 
ً
 جديــدا

ً
مصنعــا

2019، تركزت في قطاعي صناعة املنتجات الغذائية وصناعة منتجات 

املعــادن الالفلزيــة األخــرى ) منتجــات الزجــاج والبورســالن والطــوب 

والبــالط والخــزف واالســمنت وتجهيــز األحجــار واإلســفلت والغرانيــت(، 

وأشــارت الــوزارة فــي بيانهــا إلــى أن املصانــع املســجلة مــن املتوقــع أن توفــر 

 بــأن مســاهمة القطــاع الصناعــي فــي 
ً
قرابــة 2,400 فرصــة عمــل، علمــا

الناتــج املحلــي اإلجمالــي للعــام )2018( بلغــت 13.2 %.

•  الكويت
أعلــن بنــك الكويــت املركــزي قبولــه دعــوة لالنضمــام إلــى عضويــة بنــك 

التسويات الدولية، وأكد محافظ بنك الكويت املركزي حرص »املركزي 

 فــي رســم السياســات املصرفيــة فــي 
ً
 فاعــال

ً
الكويتــي« علــى أن يكــون طرفــا

 ألطر التعاون الوثيق بين 
ً
العالم ضمن هذه املؤسسة الدولية، وداعما

املؤسســات النقديــة الدوليــة لتحقيــق االســتقرار النقــدي واملالــي علــى 

املســتوى العالمــي. 

 
ً
وعلــى صعيــد آخــر ، أظهــرت أرقــام حكوميــة أن الكويــت تتوقــع عجــزا

قــدره 9.2 مليــار دينــار فــي ميزانيتهــا للســنة املاليــة القادمــة التــي تبــدأ أول 

نيســان /أبريــل 2020 وذلــك بعــد إيــداع 10 % مــن إجمالــي اإليــرادات فــي 

صنــدوق الثــروة الســيادي، ويزيــد هــذا العجــز بنســبة 19.5 % مقارنــة 

بالعــام الســابق والبالــغ فــي حينــه حوالــي 7.7 مليــار دينــار. 

وبحســب األرقــام الصــادرة خــالل مؤتمــر صحفــي لوزيــرة املاليــة، تتوقــع 

 )دون تغيــر عــن العــام الســابق( يبلــغ 22.5 مليــار دينــار فــي 
ً
الكويــت إنفاقــا

قــدر اإليــرادات بنحــو 14.8 مليــار دينــار للســنة 
ُ
ميزانيــة 2020-2021، وت

املاليــة التــي تنتهــي فــي 31 آذار /مــارس 2021، علــى أن يســهم النفــط 

بنســبة 87.3 % مــن إجمالــي اإليــرادات. 

تجــدر اإلشــارة إلــى أنــه ليــس هنــاك زيــادة فــي إجمالــي اإلنفــاق مقارنــة مــع 

العام السابق، مما يشير إلى أن زيادة العجز ترجع إلى انخفاض إجمالي 

اإليرادات إلى 14.8 مليار دينار من 16.3 مليار  دينار في السنة السابقة. 

هــذا وتقــوم امليزانيــة علــى أســاس ســعر مفتــرض لبرميــل النفــط يبلــغ 55 

دوالر أمريكــي انخفاضــا مــن 65 دوالر أمريكــي للبرميــل. وقــال الوزيــرة 

إن عجــز 2020-2021 ســيغطيه صنــدوق االحتياطــي العــام الكويتــي، 

أحــدث صناديــق الثــروة التــي تديرهــا الهيئــة العامــة لالســتثمار.

•  لبنان
قــال كبيــر محللــي التصنيــف الســيادي فــي وكالــة فيتــش إن ماليــة لبنــان 

غيــر املســتقرة تعنــي أن البلــد الــذي يعانــي أزمــة يبــدو مــن املرجــح أنــه 

ســيتخلف بطريقة ما عن ســداد ديونه بل ومن غير املســتبعد أن يعمد 

إلــى الســيطرة علــى جــزء مــن الودائــع املصرفيــة للمدخريــن علــى غــرار مــا 

حــدث فــي قبــرص، ومــن املرجــح خفــض التصنيــف إلــى C،  وعنــد اكتمــال 

التبادل من املرجح خفض التصنيف إلى تعثر محدود RD  ، وتصنيفها 

.CC الحالــي للبنــان عنــد مســتوى

و أعلــن رئيــس جمعيــة مصــارف لبنــان أنــه مــن املرجــح إعــادة هيكلــة 

 
ً
الدين السيادي للبنان بطريقة ال تضر باالقتصاد وال باملودعين، مبينا

أنــه ســيجري الدفــع للدائنيــن األجانــب، ولفــت فــي حديــث صحفــي لــه إلــى 

أنه ال يتوقع مشاكل في مقترح تبادل البنوك اللبنانية بموجبه حيازاتها 

فــي ســندات دوليــة حجمهــا 1.2 مليــار دوالر أمريكــي تســتحق فــي آذار /

 مثــل تلــك املقايضــات 
ً
مــارس 2020 بــأوراق ذات أجــل أطــول، واصفــا

بأنهــا ›ممارســة معتــادة’. 

وكان حاكــم مصــرف لبنــان اقتــرح فكــرة املبادلــة علــى البنــوك اللبنانيــة 

وإن كان القــرار بيــد الحكومــة حيــث أعلــن حاكــم مصــرف لبنــان بــأن 

 فــي مبادلــة مقترحــة لســندات دولية مســتحقة 
ً
املصــرف لــن يم�ضــي قدمــا

 بشــأنها. 
ً
فــي 2020 قبــل أن تتخــذ الحكومــة قــرارا

وفــي ســياق متصــل أعلــن بلــوم بنــك اللبنانــي فــي بيــان أنــه وافــق علــى 

شروط عملية زيادة رأسماله من املستوى األول بنسبة 10 %، وهو ما 

يعــادل 261.94 مليــون دوالر أمريكــي. 
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2. أسواق األسهم العربية

املؤشر
األسبوع 12- 2020/01/17

التغير خالل األسبوع
نهاية األسبوعبداية األسبوع

)DFMGI( 2.75 %2,752.492,828.28مؤشر سوق دبي

)EGX30( 0.16 %13,802.5713,824.16مؤشر بورصة مصر

)BKP( 0.40 %7,061.537,089.50مؤشر السوق األول الكويت

)ADI( 1.87 %5,083.985,179.12مؤشر أبوظبي

)PLE( 0.75 %522.69526.63مؤشر القدس

)TASI(  1.06 %8,371.138,459.80املؤشر العام السعودي

)AMGNRLX(  2.34 %1,822.851,865.59املؤشر العام األردني

)TUNINDEX(  0.31 %6,882.416,903.63مؤشر بورصة تونس

)MASI( 1.81 %12,264.4512,486.85مؤشر بورصة املغرب

وقــال البيــان إن زيــادة بلــوم بنــك ســتتم ›عــن طريــق مقدمــات نقديــة 

مخصصة لرأس املال’. كما صرحت مجموعة ›عوده املصرفية‹ في بيان 

رســمي، إنهــا قــد أجــرت اتصــاالت بخصــوص خيــارات اســتراتيجية لتلبية 

املتطلبــات النظاميــة للبنــك املركــزي اللبنانــي، مــن ضمنهــا إمكانيــة بيــع 

حصــة املجموعــة فــي ›بنــك عــوده مصــر‹، دون أن تأخــذ هــذه االتصــاالت 

أي صفــة إلزاميــة.      

•  السعودية
ارتفعــت قيمــة احتياطيــات املصــارف العاملــة فــي الســعودية بنهايــة شــهر 

 
ً
تشرين الثاني /نوفمبر 2019 إلى نحو 202.95 مليار ريال، مسجلة نموا

خــالل شــهر نســبته 17.7 % بمــا يعــادل 30.52 مليــار ريــال، مقارنــة بنحــو 

172.42 مليار ريال املســجلة بنهاية تشــرين األول /أكتوبر2019. 

 لبيانــات مؤسســة النقــد العربــي الســعودي ›ســاما‹، عوضــت 
ً
ووفقــا

 
ً
االحتياطيات املصرفية خالل شهر تشرين الثاني /نوفمبر 2019 جزءا

 مــن التراجــع الــذي ســجلته خــالل األشــهر األربعــة الســابقة للشــهر 
ً
كبيــرا

املذكور، إذ بلغت نسبة التراجع خاللها 12.8 % بما يعادل نحو 25.26 

مليــار ريــال. 

ويعــود ارتفــاع االحتياطيــات املصرفيــة خــالل تشــرين الثانــي /نوفمبــر 

2019 إلــى نمــو ›الودائــع األخــرى‹ لــدى مؤسســة النقــد، إذ نمــت بنســبة 

77.7 % بما يعادل 31.60 مليار ريال، لتبلغ قيمتها بنهاية تشرين الثاني 

/نوفمبــر نحــو 72.27 مليــار ريــال مقارنــة بـــ 40.67 مليــار ريــال بنهايــة شــهر 

تشــرين األول /أكتوبــر 2019. فــي املقابــل، تراجعــت ›الودائــع النظاميــة‹ 

و‹الودائــع الجاريــة‹ لــدى مؤسســة النقــد، بنســبة 0.9 % و35.0 % علــى 

التوالــي. 

وقد شكلت االحتياطيات املصرفية 7.9 % من إجمالي أصول املصارف 

العاملة في السعودية البالغة بنهاية تشرين الثاني /نوفمبر البالغة نحو 

2.575 تريليــون ريــال، بينمــا شــكلت قيمــة االحتياطيــات املصرفيــة نحــو 

11.7 % مــن مجمــوع ودائــع املصــارف العاملــة فــي الســعودية البالغــة 

بنهايــة تشــرين الثانــي /نوفمبــر 2019 نحــو 1.728 تريليــون ريــال.

•  األردن
أعلن البنك املركزي األردني إن الدخل السياحي للمملكة ارتفع بنسبة 

10.2 % فــي العــام 2019 ليصــل إلــى 5.8 مليــار دوالر أمريكــي، مقارنــة مــع 

مســتواه املســجل فــي عــام 2018. وأرجــع البنــك ســبب الزيــادة فــي الدخــل 

الســياحي إلــى ارتفــاع عــدد ســياح املبيــت بنســبة 8.9 % خــالل العــام 

2019 ليصــل العــدد إلــى 5.36 مليــون ســائح باملقارنــة مــع العــام 2018.
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1-  أخبار  اقتصادية

• أملانيا

أظهــر تقديــر أولــي صــادر عــن مكتــب اإلحصــاءات االتحــادي أن اقتصــاد 

أملانيــا نمــا بنســبة 0.6 % فــي عــام 2019 وهــي أقــل وتيــرة توســع منــذ عــام 

2013، وتشــير إلى تباطؤ االقتصاد األملاني مقارنة بالعام الســابق الذي 

نمــا فيــه االقتصــاد األملانــي بمعــدل 1.5 % عــام 2018. 

وفــي ســياق متصــل، ذكــر املكتــب أن فائــض ميزانيــة القطــاع العــام بمــا فــي 

ذلــك الواليــات االتحاديــة والبلديــات وأنظمــة األمــن االجتماعــي انخفــض 

إلى 49.8 مليار يورو بما نسبته 1.5 % من الناتج املحلي اإلجمالي بعد أن 

سجل 62.4 مليار يورو وبما نسبته 1.9 % من الناتج في العام السابق. 

وبيــن املكتــب أن الصــادرات زادت بنســبة 0.9 % العــام املا�ضــي بعــد 

زيــادة 2.1 % فــي 2018 بينمــا ارتفعــت الــواردات 1.9 % بعــد تســجيلها 

 فــي العــام الســابق بلغــت نســبته 3.6 %.
ً
ارتفاعــا

• منطقة اليورو

نمــو  كشــف مكتــب إحصــاءات االتحــاد األوروبــي “يوروســتات”، أن 

اإلنتاج الصناعي في منطقة اليورو بلغت نسبته 0.2 % خالل شهر كانون 

األول /ديسمبر 2019، على أساس شهري، بعد شهرين من االنكماش. 

وأفــاد أن التحســن كان واســع النطــاق مــن الناحيــة الجغرافيــة، حيــث 

ســجلت أملانيــا، توســعا بنســبة 0.9 % مقارنــة بشــهر تشــرين الثانــي /

نوفمبر 2019، كما أن النمو في إسبانيا كان أعلى من متوسط املنطقة، 

فــي حيــن أن إيطاليــا شــهدت تأثــر أرقامهــا بشــكل إيجابــي، حتــى وإن كانــت 

ضعيفــة عنــد 0.1 %، بعــد انخفــاض دام لشــهور. 

 
ً
أمــا فرنســا هــي االقتصــاد الوحيــد فــي منطقــة اليــورو الــذي ســجل نمــوا

 علــى مــدى 3 أشــهر، ممــا يشــير إلــى احتماليــة تعزيــز القطــاع 
ً
متواصــال

الصناعــى للنمــو االقتصــادي فــي البــالد فــي الربــع الرابــع، أمــا علــى أســاس 

سنوي، فقد انخفض اإلنتاج الصناعي للمنطقة املكونة من 19 عضو 

بنســبة 1.5 % فــي شــهر كانــون األول /ديســمبر 2019، مقارنــة بالشــهر 

 منــذ نوفمبــر 2018، 
ً
 مســتمرا

ً
نفســه مــن عــام 2018، ليســجل انخفاضــا

وتراجع اإلنتاج الصناعي في أملانيا بنسبة 4 % عن املستوى املسجل في 

نوفمبــر 2018. 

مــن ناحيــة أخــرى، كشــفت املفوضيــة األوروبيــة عــن »خطــة االســتثمار 

األوروبــي املســتدام« التــي تســتهدف حشــد تريليــون يــورو علــى األقــل 

خــالل الســنوات العشــر املقبلــة مــن أجــل جعــل أوروبــا أول قــارة فــي 

العالــم تتخلــص مــن االنبعاثــات الغازيــة املســببة االحتبــاس الحــراري 

بحلــول عــام 2050. 

• األرجنتين

ارتفعت أسعار املستهلكين في األرجنتين بصورة تدعو للقلق، إذ سجل 

معدل التضخم ما نسبته 53.8 % في عام 2019، وهى أكبر زيادة في 28 

 إلدارة ثالث أكبر اقتصاد في أمريكا الالتينية.
ً
 مهما

ً
 وتشكل تحديا

ً
عاما

وجــاء معــدل التضخــم فــي عــام 2019 الــذي نشــرته وكالــة االحصــاء 

 بشــكل طفيــف عــن مســتوى توقعــات الخبــراء 
ً
الحكوميــة منخفضــا

والبالــغ مــا نســبته 54.6 % فــي اســتطالع للبنــك املركــزي األرجنتينــي فــي 

كانــون األول /ديســمبر 2019. 

وتعانــي األرجنتيــن مــن أزمــة اقتصاديــة أضعــف عملتهــا )البيــزو( وزادت 

 يبلــغ حوالــي 100 مليــار دوالر 
ً
الفقــر والبطالــة فيهــا كمــا يترتــب عليهــا دينــا

ــع مــع 
ّ
أمريكــي، ومــن بيــن الدائنيــن صنــدوق النقــد الدولــي الــذي وق

 ملســاعدات ماليــة بقيمــة 57 مليــار دوالر أمريكــي.
ً
األرجنتيــن اتفاقــا

• معهد التمويل الدولي

بّين تقرير صادر عن معهد التمويل الدولي أن إجمالي الديون في العالم 

وصلــت إلــى مســتوى قيا�ضــي عنــد 253 تريليــون دوالر أمريكــي مــا يمثــل 

نحــو 322 % مــن الناتــج املحلــي اإلجمالــي العالمــي، بنهايــة الربــع الثالــث 

مــن العــام 2019. 

وأوضــح التقريــر أن ديــون األســواق الناشــئة بلغــت 72 تريليــون دوالر 

أمريكــي بنهايــة أيلــول /ســبتمبر 2019، وتمثــل 223 % مــن الناتــج املحلــي 

لتلــك الــدول، فيمــا وصلــت ديــون األســواق املتقدمــة إلــى 180 تريليــون 

دوالر أمريكــي مــا يمثــل 383 % مقارنــة بالناتــج املحلــي اإلجمالــي لتلــك 

الــدول. 

وتوقــع التقريــر أن يواصــل الديــن العالمــي نمــوه خــالل عــام 2020، 

وأن يصــل إلــى 257 تريليــون دوالر  أمريكــي بنهايــة الربــع األول مــن العــام 

 بديــون القطــاع غيــر املالــي. 
ً
الجــاري، مدفوعــا

وأوضــح التقريــر أن الديــون فــي فنلنــدا وكنــدا وفرنســا زادت بصــورة 
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كبيــرة بنهايــة الربــع الثالــث 2019 عنــد مقارنتهــا بالربــع الثالــث مــن العــام 

2018. وفــي األســواق الناشــئة، ارتفــع الديــن بصــورة كبيــرة فــي كوريــا 

الجنوبيــة وشــيلي، فيمــا تراجــع فــي كل مــن مصــر وتركيــا واألرجنتيــن 

بصــورة ملحوظــة.

• الواليات املتحدة األمريكية – الصين

ــع الرئيــس األمريكــي ونائــب رئيــس الــوزراء الصينــي املرحلــة 1 مــن 
ّ
وق

اتفــاق التجــارة بيــن البلديــن الــذي ســيكون علــى مرحلتيــن، وتعهــدت 

الصيــن بمشــتريات إضافيــة بقيمــة 200 مليــار دوالر أمريكــي علــى األقــل 

من البضائع والخدمات األميركية على مدار عامين، إذ وافقت الصين 

علــى زيــادة مشــترياتها مــن البضائــع األميركيــة بمقــدار 76.7 مليــار دوالر 

أمريكــي فــي العــام األول مــن اتفــاق املرحلــة 1، وأن تزيــد املشــتريات 

بمقــدار 123.3 مليــار دوالر أمريكــي فــي العــام الثانــى.

وتتضمــن تلــك الزيــادة مشــتريات مــن الطاقــة األميركيــة بمقــدار 52.4 

مليــار دوالر أمريكــي، ومشــتريات مــن الخدمــات بواقــع 37.9 مليــار دوالر 

أمريكــي، بينمــا علقــت الواليــات املتحــدة أو خفضــت بعــض الرســوم 

الجمركيــة علــى بضائــع صينيــة. 

وأوضــح الرئيــس األمريكــي أن اتفــاق التجــارة مــع الصيــن يتضمــن حماية 

 أن تكون هناك مرحلة ثالثة في 
ً
 للملكية الفكرية، مستبعدا

ً
قوية جدا

اتفاق التجارة مع الصين.

2. أسواق األسهم

التغير خالل أسبوع17 كانون الثاني /يناير, 132020 كانون الثاني /يناير, 2020املؤشر

S&p500- USA3,288.133,329.62% 1.26

Dow Jones- USA28,907.0529,348.10% 1.53

NASDAQ- USA9,273.939,388.94% 1.24

FTSE 100- UK7,617.607,674.56% 0.75

CAC 40- France6,036.146,100.72% 1.07

DAX- Germany13,451.5213,526.13% 0.55

FTMIB- Italy23,896.5924,141.07% 1.02

RTSI- Russia1,619.731,637.75% 1.11

Nikkei 225- Japan24,025.1724,041.26% 0.07

Shanghai	Composite	)SSEC(-	China3,115.573,075.50% 1.29-
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- أسواق املال العاملية
ً
 رابعا

Global Financial Markets
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1. أسعار النفط الخام

التغير خالل أسبوع17 كانون الثاني /يناير, 132020 كانون الثاني /يناير, 2020

1.01 %64.264.85سعر خام برنت /$

0.79 %58.0858.54سعر الخام األمريكي /$

2. أسعار املعادن الثمينة

التغير خالل أسبوع17 كانون الثاني /يناير, 132020 كانون الثاني /يناير, 2020

0.63 %1,550.601,560.30أونصة الذهب /$

0.43 %17.99618.073أونصة الفضة /$

3. أسعار العمالت الرئيسية

التغير خالل أسبوع17 كانون الثاني /يناير, 132020 كانون الثاني /يناير, 2020

EUR USD1.11351.109% 0.40-

USD JYP109.94110.16% 0.20
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