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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(

تراجــع ســعر صــرف الليــرة الســورية مقابــل الــدوالر األمريكــي بشــكل 

طفيــف فــي الســوق مقارنــة بمســتوياته املســجلة فــي األســبوع الســابق، 

وليصــل مســتواه باملتوســط عنــد 545 ليــرة ســورية للشــراء وعنــد 550 

ليــرة ســورية للمبيــع مقابــل الــدوالر األمريكــي الواحــد؛  ويعــود ذلــك 

بصــورة رئيســة إلــى اســتمرار عمليــات املضاربــة علــى الليــرة الســورية، 

والطلــب املتواصــل علــى الــدوالر األمريكــي فــي الســوق املحليــة لتأميــن 

تمويــل بعــض املســتوردات )ال ســيما املشــتقات النفطيــة والقمــح(، 

الــدوالر  األمريكــي مقابــل  إلــى ارتفــاع مســتوى ســعر صــرف  إضافــة 

العمــات الرئيســية فــي األســواق العامليــة خــال تعامــات هــذا األســبوع، 

الليــرة الســورية والناجمــة مــن  إلــى جانــب اســتمرار الضغــوط علــى 

اســتمرار تداعيــات العقوبــات األمريكيــة القســرية أحاديــة الجانــب علــى 

الســوري،  االقتصــاد 

أما في السوق الرسمية فقد استقر سعر صرف الليرة السورية مقابل 

الــدوالر األمريكــي لــدى املصــارف وشــركات الصرافــة، حيــث مــا 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 تراجــع مســتوى ســعر 

صــرف الليــرة الســورية ليرتفــع زوج )اليــورو/ ليــرة ســورية( إلــى مســتوى 

618 ليــرة ســورية فــي نهايــة هــذا األســبوع مقارنــة مــع مســتوى 616 ليــرة 

ســورية املســجل في نهاية األســبوع الســابق، وبما نســبته 0.32 %. بينما 

تحســنت الليرة الســورية أمام اليورو  في الســوق الرســمية وبما نســبته 

0.81 %، لينخفــض زوج )اليورو/ليــرة ســورية( إلــى مســتوى 490.74 

ليرة سورية في نهاية هذا األسبوع مقابل مستوى 494.73 ليرة سورية 

فــي نهايــة األســبوع الســابق. 

الشكل )2 ( سعر صرف اليورو أمام الليرة السورية

2. سوق دمشق لألوراق ملالية
 بمقــدار 

ً
ســجل مؤشــر ســوق دمشــق لــألوراق املاليــة )DWX( ارتفاعــا

27.80 نقطــة وبمــا نســبته 0.46 % علــى أســاس أســبوعي، ليصــل إلــى 

مســتوى 6,112.17 نقطــة املســجل نهايــة هــذا األســبوع مقابــل مســتوى 

6,084.37 نقطة املســجل في نهاية األســبوع الســابق، كما ارتفع مؤشــر 

األســهم القياديــة )DLX( الجديــد بمقــدار 12.17 نقطــة، وبمــا نســبته 

1.13 % لتصــل قيمتــه إلــى مســتوى 1,085.18 نقطــة املســجلة نهايــة 

هذا األســبوع مقابل مســتوى 1,073.01 نقطة املســجلة نهاية األســبوع 

الســابق. 

ترافــق ذلــك مــع ارتفــاع قيمــة التــداوالت األســبوعية املســجلة خــال 

هــذا األســبوع باملقارنــة مــع مســتواها فــي األســبوع الســابق، بمــا نســبته 

24.02 % لتصــل إلــى 391.2 مليــون ليــرة ســورية مقابــل 315.5 مليــون 

ليــرة ســورية خــال األســبوع الســابق، إضافــة إلــى ارتفــاع حجــم التــداول 

بمعدل 5.92 % ليصل إلى 369,374 ســهم خال هذا األســبوع مقابل 

 علــى 499 صفقــة. 
ً
348,740 ســهم 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%

-8.76بنك سورية والخليج 10.11الشركة املتحدة للتأمين37.66 %بنك سورية الدولي اإلسامي

-3.65فرنسبنك سورية 7.56بنك البركة16.65 %بنك الشام 

-3.39بنك سورية الدولي اإلسامي3.06بنك الشام 11.77 %بنك البركة

الشكل)3( تداوالت سوق دمشق لألوراق املالية 

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

• أقــر مجلــس الــوزراء خــال جلســته األســبوعية مشــروع تحديــث بنيــة 
الوظيفة العامة الذي تقدمت به وزارة التنمية اإلدارية، والذي يهدف 

إلــى االرتقــاء بــاإلدارة العامــة وتعزيــز كفــاءة وجــودة الخدمــات املقدمــة 

للمواطنيــن ومواجهــة آثــار األزمــة وانعكاســاتها، ممــا يمكــن اإلدارة مــن 

دعــم اإلصاحــات الهيكليــة والبنيويــة لزيــادة النمو االقتصادي وتحقيق 

العدالــة االجتماعيــة وإعــادة اإلعمــار.

عقداجتمــاع عمــل خــاص برئاســة رئيــس مجلــس الــوزراء بهــدف   •
ترتيــب أولويــات اإلجــراءات االقتصاديــة والنقديــة فــي هــذه املرحلــة بمــا 

 من اعتبارين 
ً
يعزز قوة الليرة الســورية أمام العمات األجنبية انطاقا

أساســيين، أولهمــا تأميــن االحتياجــات األساســية للمواطــن والثانــي دعــم 

اإلنتاجيــن الزراعــي والصناعــي، وتقــرر خالــه حصــر تمويــل املســتوردات 

بالحاجــات األساســية للمواطــن ومدخــات اإلنتــاج الزراعــي والصناعــي 

وتكليف الجهات املعنية مراجعة قائمة املواد األولية التي يتم تمويلها، 

ومتابعــة آليــات اإلقــراض املصرفــي املعتمــدة التــي تســتند إلــى الشــفافية 

وتوجيــه التمويــات للمشــروعات اإلنتاجيــة الجديــدة ومراقبــة تنفيــذ 

القــروض وربطهــا بمراحــل تنفيــذ املشــاريع بدقــة، إضافــة إلــى رصــد 

قروض املصارف الخاصة وإيداعاتها عبر املتابعة املباشرة من مصرف 

ســورية املركــزي ومجلــس النقــد والتســليف بشــكل دوري، ومراعــاة 

املرونــة فــي ضــخ القــروض وفــق اعتبــارات الجــدوى الحقيقيــة بدعــم 

اإلنتاج، مع اإلشارة إلى أنه تم اإلعان عن بدء تنفيذ دعم الفوائد على 

القــروض اإلنتاجيــة مــن خــال كتلــة نقديــة تبلــغ 20 مليــار ليــرة ســورية.

ألغــى املصــرف الزراعــي ســقوف القــروض املحــددة وفــق جــدول   •
االحتياجــات، والتــي اعتمدهــا منــذ مايــو /أيــار العــام 2018، إذ كان 

يسمح بمنح قروض قصيرة األجل حتى سقف 40  مليون ليرة سورية، 

واملتوســطة حتــى 80 مليــون ليــرة ســورية، والقــروض طويلــة األجــل حتــى 

200 مليــون ليــرة ســورية، وقــد بّيــن مديــر عــام املصــرف أن تحديــد قيمــة 

القــرض أصبــح بحســب الكلفــة الفعليــة للمشــروعات املــراد تمويلهــا، 

وفق النسب التي يمولها املصرف، واملحددة بين 50-75 % من إجمالي 

 أن الهــدف مــن ذلــك 
ً
الكلفــة، وبحســب طبيعــة كل مشــروع، موضحــا

واســتقطاب  للمشــروعات  والحاليــة  الرائجــة  التكاليــف  مراعــاة  هــو 

مشــاريع تنمويــة كبيــرة بالتناغــم مــع التوجهــات الحكوميــة ومتطلبــات 

إعــادة اإلعمــار، وخاصــة تمويــل املشــروعات التــي تتجــه لترميــم الثــروة 

الحيوانية واملشــروعات الزراعية الصناعية من تصنيع آليات زراعية 

ومشــروعات تســتوعب فائــض اإلنتــاج الزراعــي عبــر تصنيعــه.

• صــّرح مديــر املؤسســة العامــة لتجــارة وتصنيــع الحبــوب بــأن موافقــة 
مجلــس الشــعب علــى إحــداث املؤسســة الســورية للحبــوب يأتــي بعــد 

دراســة اســتمرت لعاميــن منــذ طــرح هــذا املشــروع املتعلــق بدمــج ثــاث 

وهــي  املســتهلك  وحمايــة  الداخليــة  التجــارة  لــوزارة  تتبــع  مؤسســات 

هــي  املؤسســات  وهــذه  الحبــوب،  وتجــارة وصناعــة  بتســويق  املعنيــة 

املؤسســة العامــة لتجــارة وتصنيــع الحبــوب والشــركة العامــة للمطاحــن 

والشــركة العامــة للصوامــع، ولفــت إلــى أن النتائــج املرجــوة مــن عمليــة 

دمــج املؤسســات الثــاث تتمثــل بشــكل أسا�ســي فــي توفيــر التكاليــف 

لتصبــح بالحــد األدنــى ضمــن مؤسســة، وبحيــث تصبــح كافــة الخطــوات 

والحلقــات التجاريــة والصناعيــة ضمــن مؤسســة واحــدة، وذلــك مــن 

خــال شــراء املــادة األوليــة وتخزينهــا وتصنيعهــا كمــادة مصنعــة مــن 

 مــن ثــاث مؤسســات، وبالتالــي يتحقــق تخفيــض 
ً
نفــس املؤسســة بــدال

التكاليــف بيــن مؤسســات الحبــوب واملطاحــن والصوامــع. وأشــار إلــى أنــه 

بعمليــة الدمــج ســيتم توحيــد آليــات العمــل فــي كامــل القطــاع، وتحقيــق 

وفــر بالنفقــات والتكاليــف، وزيــادة فــي اإليــرادات مــن خــال االســتفادة 

من اإلمكانات املتاحة ضمن املؤسسات الثاث إن كان لناحية الكوادر 

البشــرية أو أســطول اآلليات املوجودة ضمنها، بحيث يتم تشــغيل هذه 

الكــوادر بطاقــة فاعلــة ومنتجــة.

• كشف تقرير أعدته هيئة االستثمار أن عدد املشاريع التي تم تشميلها 
 تجــاوزت تكلفتهــا 

ً
خــال الســنوات الثــاث املاضيــة بلغــت 156 مشــروعا

االســتثمارية والتقديريــة 1,726 مليــار ليــرة ســورية، وعــدد فــرص العمــل 

التي ســتؤمنها 18,064 فرصة، أما املشــاريع فقد توزعت على قطاعات 

الصناعــة والزراعــة والنقــل والطاقــة والنفــط والثــروة املعدنــي، وبينــت 

الهيئــة أن املــدن الصناعيــة نجحــت فــي جــذب اســتثمارات بلــغ حجمهــا 

اإلجمالــي 750 مليــار ليــرة ووفــرت مــا يقــارب 132 ألــف فرصــة عمــل 

 
ً
مؤكــدة أن نمــو البنــى التحتيــة واملــدن الصناعيــة األربعــة شــكل محفــزا

 لاســتثمار خاصــة مــع ارتفــاع اإلنفــاق علــى تأهيــل وتطويــر البنــى 
ً
كبيــرا

التحتية لتوفير البنى الازمة إلقامة مشاريع استثمارية جديدة وإعادة 

املتوقفــة منهــا.



7

العدد /12/  آذار / مارس 2019

تطور بعض أسعار السلع األساسية 	.4  

التغير خال األسبوع28 آذار /مارس 232019 آذار /مارس 2019السلعة

0.0 %355,000355,000الحديد طن /ليرة سورية

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

1.03 %19,50019,700الذهب غرام- عيار 21 /ليرة سورية

0.0 %215215السكر كغ / ليرة سورية*

0.0 %575575رز إسباني كغ / ليرة سورية*

0.0 %400400رز 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 /12/  آذار / مارس 2019

1-  أخبار  اقتصادية

•  السعودية

طلبــات  اســتقبال  مــن  انتهــت  أنهــا  الســعودية  املاليــة  وزارة  أعلنــت 

تحــت   2019 /مــارس  آذار  لشــهر  املحلــي  املســتثمرين علــى إصدارهــا 

برنامــج صكــوك حكومــة اململكــة العربيــة الســعودية بالريــال الســعودي، 

وجــرى تحديــد حجــم اإلصــدار بمبلــغ إجمالــي قــدره 6.075 مليــار ريــال، 

ســمت إلــى شــريحتين 
ُ
إذ أوضحــت الــوزارة فــي بيــان لهــا أن اإلصــدارات ق

األولــى منهــا، تبلــغ 2.395 مليــار ريــال، ويصبــح الحجــم النهائــي للشــريحة 

ســتحق فــي عــام 2029، وتبلــغ الشــريحة 
ُ
7.844 مليــار ريــال لصكــوك ت

ســتحق فــي عــام 2034.
ُ
الثانيــة، 3.680 مليــار ريــال لصكــوك ت

• البحرين

أصــدر مصــرف البحريــن املركــزي توجيهــات خاصــة بشــأن “خدمــات 

االستشــارة املاليــة الرقميــة” وذلــك بعــد االنتهــاء مــن فتــرة استشــارة 

عــد هــذه الخطــوة بالنســبة لقطــاع الخدمــات املاليــة 
ُ
القطــاع املالــي، إذ ت

البحرينــي، بمثابــة خطــوة مهمــة أخــرى نحــو الرقمنــة مــن خــال تســخير 

قــوة املشــورة املاليــة الذكيــة مــن خــال اســتخدام حلــول حســابية فــي 

األدوات اآلليــة التــي تســتخدم املنطــق والنهــج /املنهجيــة املطبقــة مــن 

قبــل املستشــارين املالييــن التقليدييــن.

 وقــال املديــر التنفيــذي للرقابــة املصرفيــة، “إن التوجيهــات الجديــدة 

ســتمكن الشــركات املتخصصــة فــي التكنولوجيــا املاليــة Fintech التــي 

تخطــط لتقديــم املشــورة املاليــة الرقميــة مــن الحصــول علــى ترخيــص 

لتقديــم هــذه الخدمــات للمســتثمرين. باإلضافــة إلــى ذلــك ، ســتتمكن 

بعــد  الخدمــات  هــذه  تقديــم  مــن  اآلن  االســتثمار  وشــركات  البنــوك 

الحصــول علــى املوافقــة مــن مصــرف البحريــن املركــزي. تركــز التوجيهــات 

التــي تحكــم اســتخدام  الجديــدة علــى توفيــر الضمانــات والضوابــط 

البرمجيــات  فــي  املضّمنــة  االصطناعــي  الــذكاء  أو  الحســابية  الحلــول 

فــي األدوات االستشــارية الرقميــة. املســتخدمة 

• مصر

وافــق مجلــس الــوزراء املصــري علــى مشــروع املوازنــة العامــة للدولــة 

 لعرضهــا علــى مجلــس النــواب 
ً
للعــام املالــي املقبــل 2019 / 2020 تمهيــدا

ملناقشــتها وإقرارهــا.

الجديــدة  الجديــدة  املوازنــة  إن  املصريــة،  الحكومــة  رئيــس  وقــال 

ســتواصل التركيــز علــى ترشــيد اإلنفــاق وتحقيــق مســتهدفات خفــض 

واســتدامة مؤشــرات املاليــة العامــة، مــع مواصلــة التركيــز علــى تحســين 

جــودة الخدمــات العامــة ورفــع كفــاءة اإلنفــاق علــى برامــج الحمايــة 

فــرص عمــل حقيقيــة. االجتماعيــة، وخلــق 

ولــم تكشــف الحكومــة بعــد عــن حجــم املوازنــة الجديــدة، فــي حيــن تشــير 

التســريبات وفــي وقــت ســابق إن مشــروع املوازنــة العامــة للدولــة للعــام 

املالــي املقبــل 2019 / 2020 يتوقــع وصــول قيمــة اإلنفــاق العــام إلــى 1.5 

تريليــون جنيــه، وتســتهدف املوازنــة املصريــة الجديــدة نمــو الناتــج املحلــي 

اإلجمالــي بنســبة 6 % خــال العــام املالــي املقبــل. كمــا تســتهدف خفــض 

العجــز فــي املوازنــة إلــى 7.2 % مــن الناتــج املحلــي اإلجمالــي، مقارنــة بعجــز 

مســتهدف يبلــغ 8.4 % فــي العــام املالــي الحالــي، مــع االتجــاه إلــى تقليــص 

حجم الدين العام إلى 89 % من إجمالي الناتج املحلي اإلجمالي، تمهيدا 

الســتكمال الخفــض إلــى 80 % فــي العــام املالــي 2021 / 2022، وخفــض 

معــدل البطالــة إلــى 9.1 %، والنمــو الســكاني إلــى 2.3 %.. 

• تونس

 تونســيا 
ً
أعلنــت وزارة املاليــة التونســية عــن إمضــاء اتفــاق مــع 12 بنــكا

للحصــول علــى قــرض فــي حــدود 356 مليــون يــورو بالعملــة الصعبــة 

)399.6 مليــون دوالر(، وقــال وزيــر املاليــة التونســية، الــذي أم�ســى هــذا 

االتفــاق مــع محافــظ البنــك املركــزي التون�ســي، إن هــذه االعتمــادات 

موجهة لتعبئة موارد مالية لفائدة ميزانية الّدولة في إطار ما تّم إدراجه 

فــي قانــون املالّيــة للســنة الحاليــة. 

واعتبــر أن هــذا القــرض يعــد شــكا مــن أشــكال التمويــل املائــم مليزانيــة 

الدولــة مــن حيــث الشــروط والكلفــة املاليــة. وهــذه هــي املــرة الثانيــة 

التــي تلجــأ فيهــا الحكومــة التونســية إلــى االقتــراض بالعملــة األجنبيــة مــن 

مجموعــة مــن البنــوك املحليــة فــي فتــرة زمنيــة تقــارب الثــاث ســنوات، 

فقد اعتمدت نفس هذه الطريقة خال شهر يوليو )تموز( 2017 وقت 

أن حصلــت علــى قــرض بنحــو 250 مليــون يــورو لتمويــل ميزانيــة الدولــة. 

وحســب مــا تضمنــه هــذا االتفــاق فقــد تــم تحديــد نســبة الفائــدة لهــذا 

القــرض بـــ2.25 % فــي حــال اختيــار طريقــة ســداد علــى ثاثــة أقســاط 

ســنوية متســاوية و2.5 فــي املائــة فــي حالــة اختيــار ســداد األصــل دفعــة 

واحــدة بعــد م�ســي ثــاث ســنوات.  
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2. أسواق األسهم العربية

املؤشر
األسبوع -24 2019/03/29

التغير خال األسبوع
نهاية األسبوعبداية األسبوع

)DFMGI( 0.49 %2,618.502,631.27مؤشر سوق دبي

)EGX30( 1.18 %14,840.9014,665.81مؤشر بورصة مصر-

)KWSE( 0.64 %5,920.175,957.98مؤشر سوق الكويت

)ADI( 0.12 %5,094.835,101.00مؤشر أبوظبي

)PLE( 2.20 %550.54538.43مؤشر القدس-

)TASI(  1.64 %8,647.178,788.84املؤشر العام السعودي

)AMGNRLX(  1.13 %1,951.581,929.50املؤشر العام األردني-

)TUNINDEX(  1.26 %6,949.176,861.49مؤشر بورصة تونس-

)MASI( 1.05 %11,028.1910,912.23مؤشر بورصة املغرب-
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1-  أخبار  اقتصادية
• تركيا

أظهرت بيانات صادرة عن معهد اإلحصاءات التركي أن معدل البطالة 

 مــن 10.4 % معــدل 
ً
فــي تركيــا بلــغ 11 % فــي نهايــة عــام 2018، مرتفعــا

البطالــة املســجل فــي نفــس الفتــرة قبــل عــام. هــذا وقــد صعــد معــدل 

البطالــة إلــى 13.5 % خــال الفتــرة املمتــدة بيــن شــهر تشــرين الثانــي /

نوفمبــر وشــهر كانــون الثانــي /ينايــر مقارنــة مــع 12.3 % املعــدل املســجل 

خــال األشــهر الثاثــة األخيــرة مــن عــام 2018.

  منطقة اليورو

أظهــرت بيانــات البنــك املركــزي األوروبــي أن فائــض ميــزان املعامــات 

الجاريــة بمنطقــة اليــورو ارتفــع خــال شــهر كانــون الثانــي /ينايــر بمــا 

يتجــاوز الضعفيــن مقارنــة مــع الشــهر الســابق، ليصــل خــال شــهر كانــون 

الثاني /يناير إلى 37 مليار يورو )41.88 مليار دوالر أمريكي( من 16 مليار 

يــورو قبــل شــهر.

وفــي ســياق آخــر أظهــرت املســوحات أن أداء الشــركات بمنطقــة اليــورو 

 هــذا الشــهر مــع انكمــاش أنشــطة 
ً
جــاء أســوأ بكثيــر ممــا كان متوقعــا

املصانــع بأســرع وتيــرة فــي نحــو  ســت ســنوات متضــررة مــن تراجــع كبيــر فــي 

الطلــب. 

ومن ناحية أخرى انخفضت القراءة األولية ملؤشر آي إتش إس ماركت 

 ملتانــة االقتصــاد، 
ً
 جيــدا

ً
املجمــع ملديــري املشــتريات، الــذي ُيعتبــر مقياســا

إلــى 51.3 هــذا الشــهر مــن قــراءة نهائيــة عنــد 51.9 فــي شــباط /فبرايــر، 

وانخفضت القراءة األولية ملؤشر مديري املشتريات بقطاع الصناعات 

التحويليــة إلــى 47.6 فــي آذار /مــارس مــن قــراءة بلغــت 49.3 فــي شــباط /

 أقــل مســتوى منــذ نيســان /أبريــل  2013 وليهبــط دون 
ً
فبرايــر ، مســجا

مســتوى الـــ 50 الفاصــل بيــن النمــو واالنكمــاش.

• أملانيا

أظهــر مســح أن ثقــة الشــركات األملانيــة تحســنت علــى نحــو غيــر متوقــع فــي 

آذار /مــارس 2019 بعــد تراجعهــا لســت مــرات متتاليــة مــا يشــير إلــي أن 

أكبر اقتصاد في أوروبا من املرجح أن ينمو خال األشهر املقبلة بعد أن 

تفــادى ركــودا فــي العــام املا�ســي بصعوبــة. 

وقــال معهــد إيفــو إن مؤشــر منــاخ األعمــال ارتفــع إلــى 99.6 مــن مســتوى 

معــدل بالرفــع بلــغ 98.7 فــي الشــهر املا�ســي. وتفــوق القــراءة متوســط 

التوقعــات البالــغ 98.5. ويظهــر املســح أن ر�ســى الشــركات زاد عــن وضــع 

األعمال في الوقت الحالي وإنها أصبحت أكثر تفاؤال بشأن آفاق أنشطتها 

خال األشــهر الســتة املقبلة. بينما قالت مجموعة جي.إف.كيه ألبحاث 

السوق إن مؤشر ثقة املستهلك تراجع إلى 10.4 نقطة قبيل بداية شهر 

نيســان /أبريــل مقارنــة مــع القــراءة املعدلــة للشــهر الســابق البالغــة 10.7 

نقطــة، وجــاء ذلــك دون توقعــات تبلــغ 10.8 نقطــة. وهــذا ممــا يــدل علــى 

أن إنفــاق األســر قــد يضعــف فــي النصــف الثانــي هــذا العــام.

• الواليات املتحدة األمريكية

أشــارت البيانــات الصــادرة عــن وزارة الخزانــة األمريكيــة أن الحكومــة 

 في امليزانية بلغ 234 مليار دوالر أمريكي في شهر 
ً
االتحادية سجلت عجزا

شــباط /فبرايــر 2019. 

وقالــت وزارة الخزانــة إن اإلنفــاق االتحــادي فــي فبرايــر بلــغ 401 مليــار 

دوالر أمريكــي، مرتفعــا 8 % عــن املســتوى املســجل فــي الشــهر نفســه مــن 

عــام 2018، بينمــا بلغــت اإليــرادات 167 مليــار دوالر أمريكــي بزيــادة 

قدرهــا 7 %، وبلــغ إجمالــي العجــز فــي األشــهر الخمســة املنقضيــة مــن 

الســنة املاليــة الحاليــة حوالــي 544 مليــار دوالر أمريكــي مقارنــة مــع 391 

مليار دوالر أمريكي في الفترة نفسها من السنة املالية السابقة. من جهة 

أخرى، تراجع النشاط الصناعي األميركي بشكل يفوق التوقعات خال 

الشــهر الجــاري، حيــث انخفــض مؤشــر »ماركيــت« ملديــري املشــتريات 

الخــاص بالصناعــة األميركيــة إلــى 52.5 نقطــة فــي شــهر آذار /مــارس، وهــو 

أقــل مســتوى لــه منــذ حزيــران /يونيــو  2017، وطاملــا أن قــراءة املؤشــر 

فــوق مســتوى 50 نقطــة فهــذا يعنــي أن القطــاع مــا زال ينمــو. 

أمــا بالنســبة إلــى  العجــز التجــاري األمريكــي فقــد بّينــت وزارة التجــارة 

األمريكيــة أنــه انخفــض بنســبة 14.6 %، فــي أكبــر تراجــع منــذ آذار /

مــارس 2018، ليصــل إلــى 51.1 مليــار دوالر أمريكــي، وذلــك مــع تعزيــز 

الصين مشترياتها من فول الصويا، مما أدى إلى ارتفاع الصادرات بعد 

انخفاضها على مدى ثاثة أشهر متتالية، وفي الوقت الذي تسبب فيه 

ضعــف الطلــب املحلــي وانخفــاض أســعار النفــط أيضــا فــي كبــح فاتــورة 

الــواردات. 
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العدد /12/  آذار / مارس 2019
• فرنسا

 .2018 فــي   % 2.5 بنســبة   
ً
انخفاضــا الفرنســية  امليزانيــة  ســجل عجــز 

 علــى التوقعــات التــي 
ً
 ومتفوقــا

ً
 بذلــك أدنــى مســتوى منــذ 12 عامــا

ً
مســجا

كانــت قراءتهــا عنــد مســتوى 2.6 % رغــم انخفــاض النمــو وضعــف القــوة 

الشــرائية. 

هذا وقد بّين وزير االقتصاد الفرن�سي بأنه من خال تثبيت الدين العام 

وخفــض العجــز فــي امليزانيــة إلــى 2.5 % فســتنهي فرنســا بذلــك االنخفــاض 

فــي ماليتهــا العامــة الــذي اســتمر ألكثــر مــن عشــر ســنوات، مضيفــا أن 

الحســابات املاليــة ستســتمر فــي التعافــي مــع انخفــاض الضرائــب. وبدورهــا 

وكالة االحصاءات القومية الفرنسية رفعت تقديراتها للنمو االقتصادي 

فــي عــام 2018 مــن 1.5 % إلــى 1.6 % بانخفــاض عــن 2.3 % عــن العــام 

2017. إال أنهــا أشــارت إلــى أن القــوة الشــرائية لألســر انخفضــت فــي العــام 

2018 ويعد ذلك إحد الشــكاوى الرئيســية ملتظاهري الســترات الصفراء 

املســتمرة فــي فرنســا منــذ منتصــف تشــرين الثانــي /نوفمبــر 2018.

2. أسواق األسهم

التغير خال أسبوع29 آذار/مارس 252019 آذار/مارس 2019املؤشر

S&p500-	USA2,798.362,834.40% 1.29

Dow Jones- USA25,516.8325,928.20% 1.61

NASDAQ- USA7,637.547,729.32% 1.20

FTSE 100- UK7,177.587,279.19% 1.42

CAC 40- France5,260.645,350.53% 1.71

DAX- Germany11,346.6511,526.04% 1.58

FTMIB- Italy21,059.6021,286.13% 1.08

Nikkei	225-	Japan20,977.1121,205.81% 1.09

Shanghai	Composite	)SSEC(-	China3,043.033,090.76% 1.57
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العدد /12/  آذار / مارس 2019

1. أسعار النفط الخام

التغير خال أسبوع29 آذار/مارس 252019 آذار/مارس 2019

0.58 %67.2167.6سعر خام برنت /$

2.24 %58.8260.14سعر الخام األمريكي /$

2. أسعار املعادن الثمينة

التغير خال أسبوع29 آذار/مارس 252019 آذار/مارس 2019

-2.24 %1,322.601,293.00أونصة الذهب /$

-2.94 %15.56715.11أونصة الفضة /$

3. أسعار العمات الرئيسية

التغير خال أسبوع29 آذار/مارس 252019 آذار/مارس 2019

EUR USD1.13131.1218% 0.84-

USD JYP109.97110.86% 0.81
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