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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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سعر صرف الليرة مقابل العمالت الرئيسية )دوالر & يورو(
 
ً
 ملحوظا

ً
 شــهد ســعر صرف الليرة الســورية مقابل الدوالر األمريكي تراجعا

بمســتوياته  مقارنــة  املوازيــة  الســوق  فــي  األســبوع  هــذا  تعامــات  خــال 

املســجلة في األســبوع الســابق، ليصل مســتوى ســعر صرف الليرة الســورية 

باملتوســط إلــى 560 ليــرة ســورية للشــراء و563 ليــرة للمبيــع مقابــل الــدوالر 

األمريكــي الواحــد. ومــن أبــرز أســباب ذلــك التراجــع عــودة نشــاط عمليــات 

املضاربة على الليرة السورية مقابل التوقعات بزيادة الطلب على الدوالر 

األمريكــي فــي الفتــرة القريبــة القادمــة نتيجــة للعقوبــات األمريكيــة القســرية 

أحاديــة الجانــب علــى االقتصــاد الســوري، إضافــة إلــى زيــادة الطلــب املحلــي 

علــى القطــع األجنبــي لتأميــن التمويــل الــازم الســتيراد املشــتقات النفطيــة 

وخاصة أن الحكومة تبذل كل الجهود لحل أزمة البنزين، وذلك إلى جانب 

الدفــع الناجــم عــن زيــادة إجــازات وموافقــات االســتيراد املمنوحــة خــال 

الربــع األول مــن عــام 2019 بمــا نســبته 60 % علــى أســاس ســنوي، إضافــة 

إلــى التحســن فــي مســتوى ســعر صــرف الــدوالر األمريكــي مقابــل العمــات 

الرئيســية فــي األســواق العامليــة خــال تعامــات هــذا األســبوع. 

هذا ومن املتوقع عودة سعر صرف الليرة السورية مقابل الدوالر األمريكي 

إلــى مســتوياتها الســابقة أي بحــدود 540 ليــرة ســورية بعــد زوال حالــة 

الترقــب والقلــق نتيجــة أزمــة املشــتقات النفطيــة، والتــي ولــدت حالــة مــن 

الخــوف لــدى املســتثمرين األمــر الــذي انعكــس كزيــادة علــى القطــع األجنبــي. 

أمــا فــي الســوق الرســمية فقــد اســتقر ســعر صــرف الليــرة الســورية مقابــل 

الــدوالر األمريكــي لــدى املصــارف وشــركات الصرافــة، حيــث مــا زال مصــرف 

 فــي تثبيــت ســعر صــرف الليــرة الســورية مقابــل 
ً
ســورية املركــزي مســتمرا

الــدوالر األمريكــي عنــد مســتوى 436 ليــرة ســورية للــدوالر األمريكــي الواحــد، 

وكذلك ســعر شــراء الدوالر األمريكي لتســليم الحواالت الشــخصية الواردة 

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

أما بالنســبة لســعر صرف الليرة الســورية مقابل اليورو في الســوق املوازية 

خــال تعامــات هــذا األســبوع، فقــد تراجــع مســتوى ســعر صــرف الليــرة 

الســورية ليرتفــع زوج )اليــورو/ ليــرة ســورية( إلــى مســتوى 630 ليــرة ســورية 

فــي نهايــة هــذا األســبوع مقارنــة مــع مســتوى 606 ليــرة ســورية املســجل فــي 

نهاية األسبوع السابق، وبما نسبته 3.96 %، كما تراجعت الليرة السورية 

أمام اليورو في السوق الرسمية بما نسبته 0.25 %، ليرتفع زوج )اليورو/

ليرة سورية( إلى مستوى 492.94 ليرة سورية في نهاية هذا األسبوع مقابل 

مســتوى 491.72 ليــرة ســورية فــي نهايــة األســبوع الســابق. 

الشكل )2 ( سعر صرف اليورو أمام الليرة السورية

2. سوق دمشق لألوراق ملالية
   أظهرت النشرة األسبوعية لجلسات التداول الصادرة عن سوق دمشق 

لــألوراق املاليــة عــن األســبوع 14-2019/04/16، التــي اقتصــرت علــى ثــاث 

جلسات فقط بسبب عطلة السوق يومي األربعاء 4/17 والخميس 4/18 

بمناســبة عيد الجاء وعيد الفصح املجيد، تســجيل مؤشــر ســوق دمشــق 

 بمقــــــــــدار 21.04 نقطــة وبمــا نســبته 
ً
لــألوراق املاليــة )DWX( انخفاضــــــــا

إلــى مســتوى 6,190.65 نقطــة  0.34 % علــى أســاس أســبوعي، ليصــل 

املســجل نهايــة هــذا األســبوع مقابــل مســتوى 6,211.69 نقطــة املســجل فــي 

نهايــة األســبوع الســابق. 

    أما بالنسبة ملؤشر األسهم القيادية )DLX(، فقد انخفض بمقدار 10.25 

نقطــة وبمــا نســبته 0.93 % لتصــل قيمتــه إلــى مســتوى 1,086.75 نقطــة 

املســجلة نهايــة هــذا األســبوع مقابــل مســتوى 1,097.00 نقطــة املســجلة 

نهايــة األســبوع الســابق، ترافــق ذلــك مــع تراجــع قيمــة التــداوالت األســبوعية 

املســجلة خــال هــذا األســبوع باملقارنــة مــع مســتواها فــي األســبوع الســابق، 

بمــا نســبته 49.50 % لتصــل إلــى 149.2 مليــون ليــرة ســورية مقابــل 295.4 

مليــون ليــرة ســورية خــال األســبوع الســابق، باإلضافــة إلــى تراجــع حجــم 

التــداول بمعــدل 51.58 % ليصــل إلــى 166,067 ســهم خــال هــذا األســبوع 

 علــى 190 صفقــة. 
ً
مقابــل 342,946 ســهم فــي األســبوع الســابق، موزعــة
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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%

-3.28بنك قطر الوطني سورية 2.93املصرف الدولي للتجارة والتمويل48.96 %بنك قطر الوطني سورية 

-3.27بنك الشام 2.39بنك سورية والخليج 23.42 %بنك سورية الدولي اإلسالمي

-1.89بنك البركة0.44سيريتل موبايل تيليكوم8.96 %بنك البركة

الشكل)3( تداوالت سوق دمشق لألوراق املالية 

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

• صــرح وزيــر املاليــة بــأن رفــع ســقوف القــروض الســكنية لتتناســب 
مــع واقــع أســعار العقــارات الحالــي يحتــاج لرفــع رأســمال املصــرف 

 مناقشــته لتبيــان الجــدوى الفعليــة مــن، 
ً
العقــاري، وهــو مــا يتــم حاليــا

 لبحــث قانونيــن للقطــاع املصرفــي، األول 
ً
 أن العمــل جــاٍر حاليــا

ً
مبينــا

فنــي متعلــق بالتعديــات الازمــة لقانــون التســويات رقــم 26 الــذي 

ســمح بجدولة القروض وإجراء التســويات عليها. أما القانون الثاني، 

فهــو خــاص بــإدارة املصــارف العامــة ليتــم تعديلــه بمــا يســهم فــي منحهــا 

املرونــة والقــدرة علــى الســرعة والدقــة فــي اتخــاذ القــرارات بمــا يحقــق 

مصلحــة املصــرف الــذي يمثــل مؤسســة تجاريــة، مــن حقهــا تحقيــق 

النفــع والربــح.

• تقدمت وزارة الصناعة بناء على طلب رئاسة مجلس الوزراء بجدول 
يتضمــن األعمــال واملشــاريع املنفــذة والــواردة فــي الخطــة اإلســعافية 

لنهاية عام 2018 التي لم يتم صرفها حتى تاريخه، حيث قدرت الوزارة 

قيمــة الكشــوف املطلــوب صرفهــا مــن لجنــة إعــادة اإلعمــار بنحــو 260 

 للمؤسســة 
ً
ليــرة ســورية، القســم األكبــر منهــا كان مخصصــا مليــون 

العامــة للصناعــات الهندســية، والبالــغ 146 مليــون ليــرة ســورية، حيــث 

كان هنــاك العديــد مــن املشــاريع املطلــوب تنفيذهــا، أولهــا اســتكمال 

إعادة تأهيل مقر بعض الشركات مثل شركة البطاريات وكابات حلب 

واإلنشــاءات املعدنيــة.

أما املؤسسة العامة للصناعات النسيجية فقد كانت مخصصة بنحو 

14 مليون ليرة سورية لنقل اآلالت واستكمال صيانتها وترميم التجمع 

الصناعــي بحلــب. وكذلــك املؤسســة العامــة لإلســمنت ومــواد البنــاء 

حيــث كان لديهــا اعتمــادات بقيمــة 14.6 مليــون ليــرة ســورية رصــدت 

إلعــادة تأهيــل البنــى التحتيــة فــي بعــض أقســامها. 

وبالنســبة للمؤسســة العامــة للتبــغ فلديهــا مشــاريع بقيمــة 34 مليــون 

ليرة ســورية لم يتم صرفها، واملؤسســة العامة لحلج وتســويق األقطان 

هنــاك مشــاريع بقيمــة 20 مليــون ليــرة ســورية، ومديريــة التدريــب املنهــي 

والتأهيــل قــدرت قيمــة املبالــغ بنحــو 27 مليــون ليــرة ســورية.

• وافقــت وزارة االقتصــاد والتجــارة الخارجيــة علــى قبــول التنــازل عــن 
وثائــق الشــحن بمــا فيهــا إذن التســليم شــريطة أن يكــون املتنــازل لــه 

 علــى إجــازة اســتيراد لنفــس بضاعــة الوثائــق، إلــى جانــب أال يكــون 
ً
حاصــا

هنــاك حجــز احتياطــي علــى كل مــن املتنــازل واملتنــازل لــه، مــع اإلشــارة إلــى 

أن الــوزارة اعتمــدت موافقــة التنــازل بنــاء علــى بيانــات قدمتهــا الشــركة 

 
ً
العامة للتوكيات املاحية واملتمثلة في أنه يتم منح إذن التسليم سندا

للبوليصة األصلية باالسم الوارد في حقل مستلم البضاعة للمستفيد 

املباشر، حيث يمكن بعدها التنازل أمام السلطات الجمركية التي تم 

تفويضهــا بهــذه العمليــة.

والضوابــط  الشــروط  بعــض  الــوزارة  عدلــت  آخــر  صعيــد  وعلــى 

املطلــوب مراعاتهــا فــي اســتيراد مادتــي املــازوت والفيــول لغــرف الصناعــة 

والصناعييــن الــواردة فــي القــرار رقــم 276 تاريــخ 5-3-2019، خاصــة تلــك 

، وعمليــة التوزيــع وإجــازة االســتيراد، 
ً
املتعلقــة بعمليــة االســتيراد بحــرا

ويمنــع بموجــب هــذا التعديــل تغييــر مقصــد الحمولــة إلــى أيــة جهــة أخــرى 

مغايــرة للبيــان الــوارد فــي طلــب إجــازة االســتيراد ألي ســبب كان مــن قبــل 

الناقــل أو صاحــب املقصــد، كمــا يمنــع تجييــر املــادة “مــازوت – فيــول” 

املحملــة بالصهريــج ألي جهــة أخــرى مــن قبــل صاحــب املنشــأة تحــت 

طائلــة اتخــاذ العقوبــات الرادعــة بحقــه وفــق األنظمــة النافــذة لذلــك 

تحــت طائلــة املســؤولية واتخــاذ العقوبــات الرادعــة بحــق املخالــف وفــق 

األنظمــة النافــذة.

أكــدت بيانــات وزارة االقتصــاد والتجــارة الخارجيــة زيــادة إجــازات   •
 
ً
االســتيراد خــال الربــع األول مــن عــام 2019 بنســبة 60 % مقارنــة

بالفتــرة ذاتهــا مــن العاميــن 2017 و2018 وشــكلت املــواد األوليــة الازمــة 

للصناعــة 80 % مــن هــذه املســتوردات، بعــد أن بلغــت حصــة هــذه 

املــواد مــن قيــم اإلجــازات واملوافقــات املمنوحــة لعــام 2018 حوالــي 

75 % ولعــام 2017 مــا نســبته 65 %،  وقــد بلغــت قيمــة اإلجــازات 

واملوافقــات املمنوحــة للعــام 2016 حوالــي 2.177 مليــون يــورو, أمــا فــي 

العــام 2017 فقــد بلغــت 3.224 مليــون يــورو، لتبلــغ القيمــة األعلــى فــي 

عام 2018 ما يقارب 4.240 مليون يورو، وذلك بعد استعادة الجيش 

العربــي الســوري املزيــد مــن املنشــآت الصناعيــة التــي بــات أصحابهــا فــي 

إقبــال متزايــد علــى االســتفادة مــن اإلجــراءات الداعمــة إلعــادة تشــغيل 

مصانعهــم.

قــرر مجلــس الــوزراء خفــض كميــات البنزيــن املخصصــة لآلليــات   •
وتشــغيل  متنقلــة  وقــود  محطــات  ووضــع   %  50 بنســبة  الحكوميــة 

املحطات املتوقفة بإشــراف مباشــر من وزارة النفط والثروة املعدنية، 

ووضــع إجــراءات جديــدة لضبــط توزيــع مخصصــات محطــات الوقــود 

مــع مراعــاة الكثافــة الســكانية فــي كل منطقــة بمــا يحقــق العدالــة والحــد 

مــن أي هــدر أو تهريــب أو احتــكار. وقــد تــم تكليــف كل مــن وزارة النفــط 
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تطور بعض أسعار السلع األساسية 	.4  

التغير خالل األسبوع18 نيسان/أبريل 132019 نيسان/أبريل 2019السلعة

1.4 %365,000370,000الحديد طن /ليرة سورية

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

2.1 %19,30019,700الذهب 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.   

والثروة املعدنية والتجارة الداخلية وحماية املستهلك واإلدارة املحلية 

والبيئة، إضافة إلى املحافظين بتشكيل فرق عمل في املحافظات تكون 

مســؤولة عن اإلشــراف املباشــر ومراقبة توزيع املشــتقات النفطية على 

املواطنيــن بســرعة وأمانــة، والتواجــد املســتمر لتخفيــف العــبء املتعلــق 

علــى  املواطــن  وضمــان حصــول  االزدحــام  وتخفيــف  االنتظــار  بمــدة 

مخصصاتــه كاملــة.

• كشــف مديــر عــام املصــرف التجــاري الســوري عــن موافقــة مصــرف 
طابــع  ذات  املصرفيــة  املنتجــات  مــن  حزمــة  علــى  املركــزي  ســورية 

 علــى مراجعــة 
ً
 أن املصــرف التجــاري يعمــل حاليــا

ً
اســتثماري، مبينــا

التعليمــات التنفيذيــة لــكل املنتجــات مــن أجــل تعميمهــا علــى الفــروع، 

 أن تدخل حزمة املنتجات املصرفية في طور التنفيذ واملنح مع 
ً
متوقعا

نهايــة الشــهر الجــاري )نيســان /أبريــل(، وخاصــة التســهيات والقــروض 

االستثمارية، إال أنه سيتم قبول الطلبات على هذه القروض مع بداية 

األســبوع املقبــل.  

كمــا بيــن أن هــذه الحزمــة مــن املنتجــات املصرفيــة جــاءت لتلبــي مرحلــة 

متطلبات إعادة اإلعمار، وتمثل مساهمة فاعلة من التجاري السوري 

فــي هــذا التوجــه، حيــث تــم التركيــز علــى طــرح منتجــات مصرفيــة تحقــق 

وتنشــيط  اإلنتــاج  حركــة  لدعــم  الجــاد  االســتثماري  القطــاع  رغبــة 

االقتصــاد.

• أبــدت معاونــة وزيــر االقتصــاد والتجــارة الخارجيــة لشــؤون التنميــة 
االقتصاديــة والعاقــات االقتصاديــة الدوليــة تفاؤلهــا بنتائــج مباحثــات 

اللجنــة الوزاريــة الســورية العراقيــة املشــتركة، حيــث اعتبــرت أن مجــرد 

 
ً
انعقاد هذه اللجنة بعد انقطاع منذ عام 2011 يعد خطوة مهمة جدا

فــي توطيــد التعــاون االقتصــادي وتعزيــز التبــادل التجــاري بيــن البلديــن، 

 مهمة للمنتجات السورية على 
ً
والسيما أن السوق العراقية تعد سوقا

اختــاف أنواعهــا، وأكــدت أن أهــم القضايــا التــي تــم التوصــل إليها خال 

املباحثات تسريع اإلجراءات التي يمكن اتخاذها لفتح املنافذ الحدودية 

 علــى التبــادل الســلعي بيــن البلديــن، 
ً
البريــة علــى نحــو ينعكــس إيجابــا

حيث سيسهم ذلك في زيادة حركة الصادرات السورية باتجاه السوق 

 إلــى أن االتفــاق املشــترك تضمــن تفعيــل العاقــات 
ً
العراقيــة، مشــيرة

املصرفيــة وتبــادل الكهربــاء، والســعي نحــو تفعيــل الربــط الســككي بيــن 

 وبضائع، 
ً
ســورية والعراق على نحو يضمن تســهيل حركة النقل أفرادا

إضافــة إلــى تفعيــل اتفاقيــة مهمــة تعمــل علــى تجنــب االزدواج الضريبــي 

ومنــع التهــرب الضريبــي والتعــاون الجــدي فــي هــذا املجــال.
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1-  أخبار  اقتصادية

• اإلمارات العربية املتحدة

تشــير البيانــات الصــادرة عــن مصــرف اإلمــارات العربيــة املتحــدة املركــزي 

إلــى أن فائــض ميــزان املعامــات الجاريــة ارتفــــع إلــى 139 مليــــــــار درهــم 

)9.1 % مــن الناتــج املحلــي اإلجمالــي( خــال عــام 2018، مــن 101 مليــار 

درهم )7.3 % من الناتج املحلي اإلجمالي( خال عام 2017. ويعود هذا 

االرتفــاع إلــى زيــادة فــي امليــزان التجــاري قدرهــا 52.2 مليــار درهــم، مرتبطــة 

بشــكل أسا�ســي بتطــور أســعار النفــط، حيــث ارتفعــت الصــادرات مــن 

النفط والغاز خال عام 2018 بنسبة 13.9 %، بما يعادل 29.6 مليار 

درهــم، مقارنــة مــع 2017، كمــا زادت الصــادرات بخــاف النفــط والغــاز 

بنســبة 2.1 % أو 8مليــار درهــم. كمــا ارتفــع إجمالــي الصــادرات وإعــادة 

التصدير )فوب-صاف من تكلفة الشحن والتأمين( بمقدار 12.3 مليار 

درهم أو بنســبة 1.1 %، بينما انخفض إجمالي الواردات )شــاما تكلفة 

التأميــن والشــحن( بمقــدار 44.7 مليــار درهــم وبمــا نســبته 4.4 % فــي 

 .2018

هــذا وقــد زاد العجــز فــي الحســاب املالــي خــال عــام 2018 بمقــدار 60.4 

مليــار درهــم، مقارنــة مــع 2017، حيــث بلــغ 123 مليــار درهــم أو 8.1 % 

مــن الناتــج املحلــي اإلجمالــي. كمــا ارتفــع صافــي األصــول األجنبيــة للبنــك 

املركــزي بمقــدار 13.3 مليــار درهــم خــال عــام 2018.

• األردن

أفادت بيانات من دائرة اإلحصاءات العامة األردنية أن معدل التضخم 

ارتفــع إلــى 0.26 % خــال شــهر آذار /مــارس 2019 مقارنــة مــع انكمــاش 

أســعار املســتهلك بلــغ 0.3 % فــي الشــهر الســابق. ومــن جهتــه بّيــن البنــك 

املركــزي األردنــي إن الدخــل الســياحي للمملكــة قــد ارتفــع بنســبة 5.2 % 

فــي الربــع األول مــن العــام 2019 ليصــل إلــى 1.3 مليــار دوالر، مقارنــة مــع 

نفس الفترة من 2018. وعزا البنك املركزي الزيادة تلك إلى ارتفاع عدد 

ســياح املبيــت بنســبة 36 % علــى أســاس ســنوي فــي الربــع األول 2019.

• املغرب

توقــع صنــدوق النقــد العربــي وفــق تقريــره آفــاق االقتصــاد العربــي - 

إصــدار نيســان /أبريــل، انخفــاض وتيــرة النمــو االقتصــادي فــي املغــرب 

إلــى 3.3 % خــال الســنة املنصرمــة 2018، مقابــل 4.1 % للنمــو املحقــق 

خــال عــام 2017، وذلــك بســبب انخفــاض معــدل نمــو القطــاع الزراعــي 

2017. وأكــد  فــي عــام  15.4 % املعــدل املســجل  4.6 % مقابــل  إلــى 

التقريــر أنــه علــى املــدى املتوســط يتوقــع أن يتباطــأ النمــو إلــى 3.1 % 

فــي عــام 2019، ليرتفــع بعــد ذلــك إلــى 3.6 % خــال عــام 2020، حيــث 

يرجــح أن تتراجــع القيمــة املضافــة للقطــاع الزراعــي بواقــع 0.8 % العــام 

الجاري، ثم ارتفاعها بنسبة تقارب 3.3 % العام القادم. وعزى التقرير 

انخفــاض وتيــرة النمــو االقتصــادي للمملكــة خــال العــام 20189، إلــى 

انخفــاض املســاهمة اإليجابيــة ملكونــات الطلــب الداخلــي، الــذي ُيعــزى 

بالخصوص إلى تباطؤ مســتويات االســتهاك النهائي لألســر واالســتثمار؛ 

كما يعكس املســاهمة الســلبية لصافي الصادرات. وأشــار التقرير إلى أن 

الحكومــة املغربيــة منــذ عــام 2012 تركــز علــى تبنــي إصاحــات تســتهدف 

تجــاوز االختــاالت االقتصاديــة الداخليــة والخارجيــة، لخفــض العجــز 

فــي املوازنــة العامــة للدولــة، ودعــم أوضــاع ميــزان املدفوعــات الــذي تــم فــي 

إطاره اتخاذ العديد من التدابير التي نجحت بشكل كبير في التقليل من 

حــدة هــذه االختــاالت.

• سلطنة عمان 

أوضــح تقريــر صــادر عــن البنــك املركــزي العمانــي أن االقتصــاد العمانــي 

يواصــل تحقيــق تحســن ملحــوظ فــي أدائــه بدعــم مــن ارتفــاع القيمــة 

 
ً
املضافــة لألنشــطة النفطيــة، واكتســاب األنشــطة غيــر النفطيــة مزيــدا

من زخم النمو في ظل استمرار الحكومة باتخاذ التدابير الازمة للتنويع 

االقتصــادي وارتفــاع مشــاركة القطــاع الخــاص، وأشــارت اإلحصائيــات 

الــواردة فــي التقريــر إلــى أن إجمالــي األصــول األجنبيــة والســبائك لــدى 

البنــك املركــزي اســتقرت فــي نهايــة شــباط /فبرايــر 2019 قــرب نفــس 

مســتوياتها فــي كانــون الثانــي /ينايــر عنــد مســتوى 6.5 مليــار ريــال، بينمــا 

ســجل إجمالــي موجــودات البنــك املركــزي 7.4 مليــار ريــال بنهايــة شــباط 

/فبرايــر، وارتفعــت ودائــع القطــاع العــام لــدى البنــوك التجاريــة بشــكل 

ملمــوس لتتجــاوز مليــار ريــال كمــا زادت الودائــع الحكوميــة لــدى البنــوك 

التجاريــة إلــى 5.5 مليــار ريــال بنهايــة شــباط /فبرايــر 2019. وأشــار التقريــر 

إلــى أن معــدل التضخــم فــي الســلطنة بقــي عنــد مســتويات محــدودة، 

حيــث بلغــت نســبة التضخــم األسا�ســي حوالــي 0.2 % فــي شــباط /فبرايــر 

2019 مقارنــة مــع 0.8 % خــال نفــس الفتــرة مــن العــام املا�ســي. وتشــير 

البيانــات إلــى ارتفــاع الرصيــد القائــم مــن االئتمــان املمنــوح مــن قبــل 

مؤسســات اإليــداع إلــى 25.3 مليــار ريــال فــي نهايــة شــباط / فبرايــر 2019 

مســجاً  نســبة نمو 6.2 % على أســاس ســنوي. أما إجمالي الودائع لدى 

 بنســبة 3 % ليصــل إلــى22.7 مليــار 
ً
القطــاع املصرفــي فقــد ســجل نمــوا

عمانــي فــي نهايــة شــباط /فبرايــر 2019.
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2. أسواق األسهم العربية

املؤشر
األسبوع 14 - 2019/04/19

التغير خال األسبوع
نهاية األسبوعبداية األسبوع

)DFMGI( 0.94 %2,787.642,813.91مؤشر سوق دبي

)EGX30( 1.28 %15,068.9614,876.37مؤشر بورصة مصر-

)KWSE( 1.99 %6,122.866,244.76مؤشر سوق الكويت

)ADI( 2.28 %5,174.025,292.00مؤشر أبوظبي

)PLE( 0.90 %535.92531.09مؤشر القدس-

)TASI(  1.56 %9,055.349,196.53املؤشر العام السعودي

)AMGNRLX(  0.15 %1,896.331,899.14املؤشر العام األردني

)TUNINDEX(  0.04 %6,948.316,945.24مؤشر بورصة تونس-

)MASI( 0.69 %11,037.2811,113.87مؤشر بورصة املغرب

• فلسطين

 نســبته 
ً
 ســجل الرقــم القيا�ســي ألســعار املســتهلك فــي فلســطين ارتفاعــا

0.85 % خــال شــهر آذار /مــارس 2019 مقارنــة مــع شــهر شــباط /فبرايــر 

2019، بواقــع 0.89 % فــي قطــاع غــزة، وبنســبة 0.88 % فــي الضفــة 

الغربيــة، وبنســبة 0.57 % فــي القــدس. ويعــود الســبب الرئي�ســي الرتفــاع 

األســعار فــي فلســطين بشــكل أسا�ســي الرتفــاع أســعار الدرنيــات بنســبة 

11.45 %، وأســعار الخضــروات الطازجــة بنســبة 10.03 %، وأســعار 

الدجــاج الطــازج بنســبة 6.52 %، وأســعار الفواكــه الطازجــة بنســبة 

5.17 %، وأســعار املحروقــات الســائلة املســتخدمة كوقــود للســيارات 

»البنزيــن« بنســبة 3.57 %، وأســعار الخضــروات املجففــة بنســبة 2.03 

%، علــى الرغــم مــن انخفــاض أســعار البيــض بمقــدار 3.49 %.

وعنــد مقارنــة األســعار خــال شــهر آذار 2019 مــع شــهر آذار 2018 تشــير 

البيانــات إلــى ارتفــاع فــي الرقــم القيا�ســي ألســعار املســتهلك فــي فلســطين 

بنســبة 1.42 %، بواقــع 2.20 % فــي الضفــة الغربيــة، وبنســبة 0.79 % 

فــي القــدس، وبنســبة 0.35 % فــي قطــاع غــزة. وفــي ســياق آخــر أظهــر تقريــر 

أعده البنك الدولي، والذي سيتم تقديمه إلى لجنة تنسيق املساعدات 

للشــعب الفلســطيني فــي اجتماعهــا املقبــل فــي بروكســل، فــي 30 مــن 

 
ً
 حقيقيــا

ً
نيســان /أبريــل الجــاري؛ أن االقتصــاد الــذي لــم يشــهد نمــوا

فــي عــام 2018، يواجــه اآلن صدمــة حــادة علــى صعيــد املاليــة العامــة، 

بســبب األزمة بشــأن تحويات إيرادات املقاصة، ومن الضروري إيجاد 

حــل علــى وجــه الســرعة للحيلولــة دون مزيــد مــن التدهــور للنشــاط 

 
ً
االقتصــادي ومســتويات املعيشــة، فإيــرادات املقاصــة تشــكل مصــدرا

 لدخــل املوازنــة العامــة، كمــا بّيــن التقريــر أنــه فــي ظــل تناقــص 
ً
رئيســيا

تدفقــات املعونــات، شــهدت اآلونــة األخيــرة نزاعــا بســبب قيــام )الكيــان 

اإلســرائيلي( مــن جانــب واحــد باقتطــاع 138 مليــون دوالر مــن إيــرادات 

املقاصــة املســتحقة للســلطة الوطنيــة الفلســطينية فــي عــام 2019، 

ر أن الســلطة تدفعهــا  وهــو مــا يعــادل املخصصــات والرواتــب التــي ُيقــدَّ

لعائــات الشــهداء واملعتقليــن الفلســطينيين.
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العدد /15/  نيسان / ابريل 2019

- االقتصاد العاملي 
ً
ثالثا

World Economy
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1-  أخبار  اقتصادية
• تركيا

أظهرت بيانات رسمية أن الناتج الصناعي التركي انخفض بنسبة 5.1 % 

على أســاس ســنوي خال شــهر شــباط /فبراير، ليتراجع للشــهر الســادس 

علــى التوالــي، أمــا علــى أســاس ســنوي فقــد ارتفــع الناتــج الصناعــي بمــا 

نســبته 1.3 % خــال شــهر شــباط /فبرايــر بعــد التعديــل فــي ضــوء التقويــم 

والعوامــل املوســمية، ممــا يدعــو إلــى التفــاؤل مــع ظهــور أول مؤشــر علــى 

تحــول إيجابــي لاقتصــاد. 

هــذا وقــد انكمــش االقتصــاد بمعــدل 3 % علــى أســاس ســنوي فــي الربــع 

األخيــر مــن 2018 فــي أســوأ أداء لــه فيمــا يقــرب مــن عشــر ســنوات، ويتوقــع 

االقتصاديــون فصليــن آخريــن مــن االنكمــاش علــى أســاس ســنوي. 

وفي سياق آخر بلغ صافي احتياطيات النقد األجنبي للبنك املركزي التركي 

162.43 مليار ليرة )28.44 مليار دوالر( في 12 نيسان /أبريل 20169.

•  الصين

صرحــت وزارة التجــارة الصينيــة إن االســتثمار األجنبــي املباشــر فــي البــاد 

نما بنســبة 6.5 % على أســاس ســنوي خال الربع األول من العام 2019 

ليصــل إلــى 242.28 مليــار يــوان )36.19 مليــار دوالر أمريكــي(. 

وفــي شــهر آذار /مــارس، زاد االســتثمار األجنبــي املباشــر فــي الصيــن 8 % علــى 

أساس سنوي ليصل إلى 95.17 مليار يوان، من 62.94 مليار يوان خال 

شهر شباط /فبراير 2019.

الواليــات  مــن  املباشــرة  األجنبيــة  االســتثمارات  أن  الــوزارة  وأضافــت 

املتحــدة األمريكيــة فــي الصيــن ارتفعــت بنســبة 71.3 % فــي األشــهر الثاثــة 

األولــى مــن العــام الجــاري. 

ومــن ناحيــة أخــرى نمــا الناتــج املحلــي اإلجمالــي الصينــي بنســبة 6.4 % 

علــى أســاس ســنوي فــي الربــع االول مــن عــام 2019، وارتفعــت اســتثمارات 

األصــول الثابتــة فــي الربــع األول بنســبة 6.3 % علــى أســاس ســنوي. 

وفي ذات السياق قفز اإلنتاج الصناعي بنسبة 8.5 % على أساس سنوي 

فــي آذار /مــارس 2019، كمـــــــا نمـــــت مبيعـــــــــــات التجزئــة لشــهر ذاتــه بنســبة 

8.7 % علــى أســاس ســنوي.   

• إيران

أعلن البنك املركزي اإليراني، املباشرة بحذف 4 أصفار من عملة الريال 

مــع اســتمرار انخفــاض قيمتهــا بفعــل التدهــور االقتصــادي والعقوبــات 

األميركيــة. 

وذكــر البنــك فــي بيــان لــه أن الحكومــة اإليرانيــة ســتتابع تنفيــذ عمليــة 

حــذف 4 أصفــار مــن العملــة املحليــة مــن أجــل تعديــل النظــام النقــدي 

للبــاد، وعــزا البيــان هــذه العمليــة إلــى ازديــاد حجــم العمــات الورقيــة فــي 

التعامــات النقديــة، واســتخدام األرقــام الكبيــرة فــي املعامــات اليوميــة 

البسيطة واملسائل الحسابية الناتجة عنها، كما اعتبر غياب املسكوكات 

مــن التبــادالت االقتصاديــة وانخفــاض قيمــة عملــة الريــال أمــام العمــات 

األجنبيــة، مــن األســباب األخــرى فــي عمليــة حــذف األصفــار. ورأى البنــك 

املركــزي أن عــدم اســتخدام اســم العملــة الرســمية )الريــال( واســتبدالها 

باالسم غير الرسمي )التومان( حيث يعادل كل تومان 10 رياالت، يجعل 

مــن الضــروري تســهيل التعامــات بأرقــام صغيــرة. وكذلــك اعتبــر البيــان، 

قــدم وتهالــك عــدد كبيــر مــن العمــات الورقيــة وارتفــاع تكلفــة طباعــة 

 عــن تهالــك أجهــزة الصــرف اآللــي، مــن األســباب األخــرى 
ً
العملــة فضــا

التــي دفعــت البنــك املركــزي بتوفيــر طباعــة النقــود مــن خــال تقليــل عــدد 

األصفــار.

• منطقة اليورو

شــرت نتائجهــا أن الشــركات بمنطقــة اليــورو بــدأت الربــع 
ُ
أظهــرت مســوح ن

 التوقعــات 
ً
 مخالفــا

ً
الثانــي مــن العــام بــأداء ضعيــف إذ تباطــأ النمــو مجــددا

 فــي 
ً
مــع ارتفــاع ضئيــل فــي الطلــب علــى الرغــم مــن زيــادات أكثــر تواضعــا

ماركــت  آي.إتــش.إس  ملؤشــر  األوليــة  القــراءة  انخفضــت  إذ  األســعار، 

 ملتانــة االقتصــاد، 
ً
 جيــدا

ً
املجمــع ملديــري املشــتريات، الــذي ُيعتبــر مقياســا

لتصل إلى 51.3 خال شــهر نيســان /أبريل من قراءة نهائية عند مســتوى 

51.6 فــي آذار /مــارس. 

هــذا ولــم تحقــق األعمــال الجديــدة زيــادة تذكــر فــي نيســان /أبريــل، إذ 

ارتفــع املؤشــر الفرعــي لهــا إلــى 50.6 فقــط مــن 50.5، بالقــرب مــن مســتوى 

الخمســين الفاصــل بيــن النمــو واالنكمــاش. 

ويدل ذلك على أن فرص حدوث تغير وشيك في ذلك املسار ضئيلة. وقد 

 ،
ً
قــاد قطــاع الصناعــات التحويليــة فــي منطقــة اليــورو هذا الهبوط مجددا

الصناعــات  بقطــاع  املشــتريات  مــن أن مؤشــر مديــري  الرغــم  إذ علــى 

التحويلية ارتفع إلى 47.8 من 47.5 في مارس آذار إال أنه ظل للشهر الثالث 

علــى التوالــي دون مســتوى الخمســين الفاصــل بيــن النمــو واالنكمــاش. 

وارتفــع مؤشــر يقيــس اإلنتــاج، ويغــذي مؤشــر مديــري املشــتريات املجمــع، 

إلــى 48.1 مــن 47.2 الشــهر املا�ســي، وانخفــض مؤشــر مديــري املشــتريات 

لقطــاع الخدمــات املهميــن علــى التكتــل بأكثــر مــن املتوقــع، إذ تراجــع إلــى 

52.5 مــن 53.3 فــي آذار /مــارس.
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العدد /15/  نيسان / ابريل 2019

2. أسواق األسهم

التغير خال أسبوع19 نيسان/أبريل 152019 نيسان/أبريل 2019املؤشر

S&p500-	USA2,905.582,905.03% 0.02-

Dow Jones- USA26,384.7726,559.54% 0.66

NASDAQ- USA7,976.017,998.06% 0.28

FTSE 100- UK7,436.877,459.88% 0.31

CAC 40- France5,508.735,580.38% 1.30

DAX- Germany12,020.2812,222.39% 1.68

FTMIB- Italy21,892.4221,956.59% 0.29

Nikkei	225-	Japan22,169.1122,090.12% 0.36-

Shanghai	Composite	)SSEC(-	China3,177.793,270.80% 2.93

أسواق األسهم األوروبية واألمريكية مغلقة يوم الجمعة 4/19 بمناسبة الجمعة العظيمة.
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- أسواق املال العاملية
ً
 رابعا

Global Financial Markets
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العدد /15/  نيسان / ابريل 2019

1. أسعار النفط الخام

التغير خالل أسبوع19 نيسان/أبريل 152019 نيسان/أبريل 2019

1.11 %71.1871.97سعر خام برنت /$

0.95 %63.464سعر الخام األمريكي /$

2. أسعار املعادن الثمينة

التغير خالل أسبوع19 نيسان/أبريل 152019 نيسان/أبريل 2019

-0.69 %1,286.801,277.90أونصة الذهب /$

-0.07 %14.97514.965أونصة الفضة /$

3. أسعار العمالت الرئيسية

التغير خالل أسبوع19 نيسان/أبريل 152019 نيسان/أبريل 2019

EUR USD1.13091.1248% 0.54-

USD JYP112.03111.92% 0.10-



16

D a m a s c u s  -  S y r i a

Te l :  + 9 6 3  1 1 6  1 1 4  7 7 6

F a x :  + 9 6 3  1 1 6  1 1 4  7 3 1

w w w. d c r s . s y
i n f o @ d c r s . s y

سورية - دمشق - مزة فيالت غربية - خلف االتصاالت - شارع تشيلي - بناء الحالق 85


