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فهرس المحتويات

االقتصاد السوري  أواًل- 
1. أخبار القطاع المالي

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. أخبار القطاع املالي

 ســتطلق هيئــة اإلشــراف علــى التأميــن البرنامــج األول مــن نوعــه 

فــي املنطقــة العربيــة ألتمتــة معالجــة املطالبــات بيــن شــركات التأميــن، 

الــذي يتيــح اإلمكانيــة أمــام جميــع الشــركات لتحصيــل قيمــة املطالبــات 

الخاصــة بحــوادث املركبــات مــن خــال آليــة مؤتمتــة بالكامــل فــي جميــع 

مراحلهــا.

إنجــاز  علــى  قــادر  ســيكون  البرنامــج  فــإن  الهيئــة،  معلومــات  وبحســب 

جميع إجراءات التســوية للمطالبات بالســرعة والدقة املثالية ما يوفر 

الوقــت والجهــد علــى جميــع شــركات التأميــن ملعالجــة هــذه املشــكلة.

عــت ســورية والصيــن اتفاقيــة تعــاون اقتصــادي وفنــي تقــدم 
ّ
وق  

يــوان  مليــون   100 بقيمــة  ماليــة  منحــة  الصينيــة  بموجبهــا  الحكومــة 

صينــي مــا يعــادل 14 مليــون دوالر أمريكــي  للحكومــة الســورية تســتخدم 

في تمويل مجموعة من االحتياجات ذات الطابع اإلنســاني  والتي ســيتم 

 بيــن الجانبيــن.   
ً
االتفــاق عليهــا الحقــا

وقــع  الدولــي  الــذي  والتعــاون  التخطيــط  هيئــة  لرئيــس  تصريــح  وفــي 

االتفاقيــة عــن الجانــب الســوري، بيــن أن املنحــة تأتــي ضمــن سلســلة 

املنــح املقدمــة  مــن الحكومــة الصينيــة وهــي الخامســة منــذ عــام حيــث 

بلغــت القيمــة اإلجماليــة للمنــح حتــى  اآلن 400 مليــون يــوان صينــي بمــا 

60 مليــون دوالر أمريكــي.   يقــارب 

 أوضــح مديــر مشــروع تطويــر الثــروة الحيوانيــة فــي وزارة الزراعــة، 

أن عــدد صناديــق تمويــل الريــف الصغيــر العائــدة ملشــروع تطويــر الثــروة 

 في 9 محافظات، في حين بلغ عدد 
ً
الحيوانية بلغ حتى اآلن 62 صندوقا

املســتفيدين مــن الصناديــق مــا يقــارب 5200 مســتفيد بقيمــة إجماليــة 

493  مليــون ليــرة ســورية. 

وتشــمل القــروض العينيــة التــي يتــم منحهــا للمســتفيدين قــروض أغنــام 

– ماعــز – دجــاج منزلــي – أعــاف – مســلتزمات تصنيــع ألبــان وأجبــان 

ذكــر  القــروض  ســداد  لطريقــة  وبالنســبة  فوائــد،  دون  قــروض  وهــي 

يتــم الدفــع فيــه بشــكل شــهري  الــذي  النمــط  أنمــاط:  أن هنــاك ثاثــة 

نســبة املرابحــة فيــه 0.4%، ونمــط طريقــة الســداد علــى دفعتيــن نســبة 

املرابحــة  نســبة  واحــدة  دفعــة  الســداد  0.6%، وطريقــة  فيــه  املرابحــة 

الصناديــق  تلــك  فــي  النســاء  مســاهمة  نســبة  بــأن   
ً
منوهــا  ،%0.7 فيــه 

بلغــت مــن 50 إلــى %60.

2.	سوق دمشق لألوراق ملالية
 بمقــدار 

ً
ســّجل مؤشــر ســوق دمشــق لــألوراق املاليــة )DWX( انخفاضــا

إلــى  0.61% علــى أســاس أســبوعي، ليصــل  38.97 نقطــة وبمــا نســبته 

مســتوى  6,326.78 نقطــة املســجل نهايــة هــذا األســبوع مقابــل مســتوى 

6,365.75 نقطــة املســجل فــي نهايــة األســبوع الســابق. 

أما بالنســبة ملؤشــر األســهم القيادية )DLX(، فقد تراجع بمقدار 7.79 

نقطــة وبمــا نســبته 0.70% لتصــل قيمتــه إلــى مســتوى 1,109.43 نقطــة 

املســجلة نهاية هذا األســبوع مقابل مســتوى 1,117.22 نقطة املســجلة 

نهاية األســبوع الســابق. 

وانخفضــت قيمــة التــداوالت األســبوعية املســجلة خــال هــذا األســبوع 

باملقارنة مع مســتواها في األســبوع الســابق، بما نســبته 22.12% لتصل 

إلــى حوالــي 246.9 مليــون ليــرة ســورية مقابــل 317 مليــون ليــرة ســورية 

خــال األســبوع الســابق، كمــا تراجــع حجــم التــداول وبمعــدل %30.26 

ليصــل إلــى 301,485 ســهم خــال هــذا األســبوع مقابــل 432,289 ســهم 

 علــى 419 صفقــة. 
ً
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%

-3.06بنك سورية الدولي اإلسالمي1.43بنك البركة47.44بنك البركة

-2.7بنك الشام 0.94العقيلة للتأمين التكافلي 22.42بنك الشام 

-1.97بنك سورية واملهجر0.05بنك بيمو السعودي الفرن�سي20.13بنك سورية الدولي اإلسالمي

الشكل)3( تداوالت سوق دمشق لألوراق املالية 

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

 5 رقــم  التشــريعي  املرســوم  األســد  بشــار  الجمهوريــة  رئيــس  أصــدر   •
القا�ضي بمنح أسر الشهداء واملفقودين واملحالين على املعاش الصحي 

ملــن كانــت إصابتهــم بنســبة عجــز تبلــغ 40% فمــا فــوق مــن العســكريين 

وقــوى األمــن الداخلــي زيــادة شــهرية علــى املعــاش 20 ألــف ليــرة ســورية. 

 ق�ضى بموجبه 
ً
• أصدر وزير التجارة الداخلية وحماية املســتهلك قرارا

رفــع ســعر مبيــع مــادة البنزيــن بواقــع 25 ليــرة لــكل ليتــر، بحيــث يصبــح 

ســعر أوكتــان 90 مدعــوم بمبلــغ 250 ليــرة ســورية لليتــر، وأوكتــان غيــر 

مدعــوم 450 ليــرة ســورية، وبنزيــن أوكتــان 95 بســعر 575 ليــرة ســورية 

 لليتــر الواحــد.
ً
أيضــا

• ناقــش مجلــس الــوزراء إجــراءات وزارة الصحــة االحترازيــة والوقائيــة 
مــدار  وعلــى  اللحظيــة  املتابعــة  وأهميــة  كورونــا،  بفيــروس  املتعلقــة 

فــي جميــع املنافــذ الحدوديــة لفحــص القادميــن، والتأكــد مــن  الســاعة 

ســامتهم وفــق معاييــر الســامة الصحيــة املعتمــدة، خاصــة فــي ظــل خلــو 

ســورية مــن أي إصابــة بهــذا الفيــروس. 

إجــراءات  األســبوعية  جلســته  فــي  املجلــس  أقــر  الســياق  هــذا  وفــي 

املجموعــات  دخــول  تعليــق  تتضمــن  الفيــروس  مــن  للوقايــة  اســتباقية 

الســياحية بشــكل مؤقــت مــن الــدول التــي أعلنــت وجــود إصابــات بهــذا 

البريــة والبحريــة والجويــة،  بيــن مواطنيهــا ومــن كافــة املنافــذ  الفيــروس 

مــن  للتأكــد  الصحــة  وزارة  إلجــراءات  الفعــال  بالتطبيــق  واالســتمرار 

ســامة القادميــن حيــث تــم تزويــد املنافــذ الحدوديــة باألجهــزة املعتمــدة 

الفيــروس. بهــذا  لإلصابــة  أعــراض  أيــة  لفحــص 

• كشــفت مديــرة االســتثمار الخــاص فــي وزارة الصناعــة عــن تســجيل 
واملرخصــة  املنفــذة  الخــاص  القطــاع  اســتثمارات  حجــم  فــي  تحســن 

واملشــملة لغايــة األول مــن شــهر آذار /مــارس 2020، حيــث ارتفــع عــدد 

املنشــات الحرفيــة املنفــذة وفــق املرســوم التشــريعي 47 لعــام 1952 مــن 

309 منشــأة وبرأســمال 2.2 مليــار ليــرة  ســورية وقيمــة آالت بمقــدار 1.1 

مليــار ليــرة ســورية فــي عــام 2018 إلــى 370 منشــأة منفــذة حتــى تاريخــه 

 61 بزيــادة  ليــرة  مليــون   984.1 آالت  وقيمــة  ليــرة  مليــار   2.3 برأســمال 

منشــاة توزعــت علــى جميــع القطاعــات. 

منشــاة   100 لغايتــه  املرخصــة  الحرفيــة  املنشــآت  عــدد  ســّجل  كمــا 

برأســمال 1.1 مليــار ليــرة ســورية وقيمــة آالت 160.6 مليــون ليــرة ســورية، 

 21 القانــون  بموجــب  املرخصــة  الصناعيــة  املنشــات  أن  وأوضحــت 

وصلــت الــى 1,754 منشــأة برأســمال 1.6 مليــار ليــرة ســورية وقيمــة آالت 

ليــرة ســورية.  46 مليــار 

أمــا عــدد املنشــات الصناعيــة املنفــذة علــى القانــون 21 فقــد بلغــت حتــى 

وقيمــة  ســورية   ليــرة  مليــار   42,5 برأســمال  منشــأة   627 نحــو  تاريخــه 

آالت 14,7 مليــار ليــرة  ســورية، موضحــة أن عــدد املنشــات االســتثمارية 

املرخصــة علــى املرســوم 8 بلغــت لتاريخــه 25 منشــاة وبرأســمال 1.029 

حيــن  فــي  ليــرة ســورية.   مليــون   785.1 آالت  وقيمــة  ليــرة ســورية  مليــار  

تــم تنفيــذ وفــق املرســوم 8 نحــو 15 منشــاة برأســمال 30.2 مليــار ليــرة 

ســورية وقيمــة آالت 11.9 مليــار ليــرة ســورية.

• قــرر مجلــس إدارة الصنــدوق الوطنــي للمعونــة االجتماعيــة االســتمرار 
العلــم الســتيعاب جميــع  مــن خدمــة  املســرحين  وتمكيــن  دعــم  ببرنامــج 

منحهــم  يتــم  دوري  بشــكل  جــدد  مســتفيدين  واســتقبال  املســرحين 

يمكنهــم  بمــا  مهاراتهــم  وصقــل  تدريبهــم  مــع  بالتــوازي  شــهرية  مكافــأة 

إقامــة  أو  والخــاص  العــام  بالقطاعيــن  العمــل  ســوق  فــي  الدخــول  مــن 

بهــم. خاصــة  مشــروعات 

• أقيــم امللتقــى االقتصــادي االســتثماري الدولــي تحــت عنــوان “اســتثمر 
فــي ســورية” بمشــاركة فعاليــات اقتصاديــة فــي قصــر األموييــن للمؤتمــرات 

بدمشــق، وأكدت وزيرة الدولة لشــؤون االســتثمار خال افتتاح امللتقى 

إعــادة  أولويــات  ضمــن  اإلعمــار  وإعــادة  البنــاء  فــي  ماضيــة  ســورية  أن 

العافيــة للقطاعــات االقتصاديــة واإلنتاجيــة والخدميــة مــع التركيــز علــى 

إيجــاد بيئــة اســتثمارية ســليمة فــي املرحلــة القادمــة. 

الفــرص  اســتعرض  االســتثمار  لهيئــة  العــام  املديــر  جهتــه،  ومــن 

الصناعيــة  القطاعــات  مختلــف  بهــا  تزخــر  التــي  الواعــدة  االســتثمارية 
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تطور بعض أسعار السلع األساسية 	.4  

التغير خالل األسبوع05 آذار/مارس, 292020 شباط/فبراير, 2020السلعة

5.0%600,000630,000الحديد طن /ليرة سورية

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

6.0%44,80047,500الذهب غرام- عيار 21 /ليرة سورية

0.0%350350السكر كغ / ليرة سورية*

0.0%970970رز إسباني قصير كغ / ليرة سورية*

0.0%600600رز مصري قصير  كغ / ليرة سورية*

*السعر لدى منافذ البيع العائدة إلى الشركة السورية للتجارة.   

والكهربــاء  الحيوانــي  واإلنتــاج  والزراعيــة  والتحويليــة  واالســتخراجية 

لتنويــع  صلبــة  قاعــدة  ستشــكل  والتــي  والخدمــات  والســياحة  والطاقــة 

 
ً
مدخــات االقتصــاد الوطنــي واالنتقــال بــه إلــى مرحلــة أكثــر تنميــة وتطــورا

 إلــى مــا يتوفــر فــي التشــريعات النافــذة مــن حوافــز ومزايــا اســتثمارية 
ً
الفتــا

تشــجع املســتثمرين علــى تنفيــذ مشــاريعهم واســتعادة مكانــة ســورية علــى 

العالمــي. االســتثمار  خارطــة 

• صّرح وزير الصناعة أنه وصلت قيمة مبيعات املؤسسات الصناعية 
التابعــة للــوزارة لنهايــة شــهر كانــون الثانــي /ينايــر 2020  إلــى 23.3 مليــار 

ليــرة ســورية -بزيــادة قرابــة مليــار ليــرة عــن وســطي املبيعــات الشــهري فــي 

269 مليــار  22.4  مليــار ليــرة، إذ بلغــت املبيعــات  2019 والبالــغ  العــام 

ليــرة- وبلــغ اإلنتــاج فــي الفتــرة ذاتهــا قيمــة 23.8 مليــار ليــرة، وتــم تصريــف 

ليــرة مــن مخازيــن املؤسســات الصناعيــة،  بـــ2.4 مليــار  مــا يقــدر قيمتــه 

 إلــى نجــاح تجــارب إنتــاج خيــط ملــون نمــرة 40 ألول مــرة فــي القطــر 
ً
مشــيرا

بهــدف تنويــع اإلنتــاج وإحــال بدائــل املســتوردات. 

• أطلقــت وزارة االتصــاالت بوابــة الحكومــة اإللكترونيــة الســورية بحلتهــا 
املا�ضــي،  األســبوع  نهايــة  »بوابتــي«  النقــال  الهاتــف  وتطبيــق  الجديــدة 

تهــدف  التــي  اإللكترونيــة  الحكومــة  مشــروع  مكونــات  أحــد  تعتبــر  والتــي 

موحــد  نمــوذج  وفــق  الحكومــة  بخدمــات  املتعلقــة  املعلومــات  لتقديــم 

املتوقــع  والوقــت  املطلوبــة  املاليــة  والرســوم  الازمــة  الوثائــق  يتضمــن 

ألدائهــا، كمــا تتيــح للمواطنيــن إمكانيــة املشــاركة برأيهــم مــن حيــث صحــة 

معلومــات الخدمــة املنشــورة وجودتهــا وتطابقهــا مــع الواقــع الــذي تعمــل 

وفقــه إضافــة لتقاريــر إحصائيــة حكوميــة.
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- االقتصاد العربي 
ً
ثانيا

Arab World Economy
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1-  أخبار  اقتصادية

• الكويت
الكويتيــة، إصــدار إدارة مكافحــة غســل األمــوال  التجــارة  أعلنــت وزارة 

املخالفــة  الشــركات  علــى   
ً
احترازيــا  

ً
تدبيــرا  70 التابعــة  اإلرهــاب  وتمويــل 

خال شباط /فبراير 2020. وذكرت الوزارة أن التدابير تضمنت توجيه 

مجوهــرات،  شــركات  وثــاث  عقاريــة،  شــركات  لعشــر  كتابيــة  إنــذارات 

أمــر  إصــدار  تضمنــت  التدابيــر  أن  موضحــة  صرافــة،  شــركات  وثــاث 

بإلــزام 29 شــركة عقاريــة، و6 شــركات للمجوهــرات، وشــركتي صرافــة، 

باتبــاع إجــراءات محــددة لتتوافــق مــع القانــون. 

وعلــى صعيــد آخــر كشــفت وكالــة موديــز للتصنيــف االئتمانــي فــي تقريرلهــا 

إن رؤيتهــا مازالــت مســتقرة تجــاه النظــام املصرفــي الكويتــي، إذ إن النمــو 

املحليــة،  للبنــوك  االئتمانيــة  األوضــاع  ســيدعم  القــوي  االقتصــادي 

وأضافــت الوكالــة فــي التقريــر أن نمــو الناتــج املحلــي غيــر النفطــي ســيظل 

 قــدره 
ً
، وهــو مــا ســيدعم مجــال األعمــال، متوقعــة أن يحقــق نمــوا

ً
قويــا

أن  التقريــر  وأوضــح   .2019 عــام   %2.5 بـــ  مقارنــة   ،2020 العــام   %3

املخاطــر التــي يواجههــا القطــاع املصرفــي الكويتــي تشــمل تركــز القــروض 

خاصــة فــي القطــاع العقــاري، لكــن الوكالــة أكــدت فــي الوقــت ذاتــه أن مــا 

للقــروض  هــي املخصصــات الضخمــة  هــذه املخاطــر  مــن حــدة  يخفــف 

املتعثــرة لــدى البنــوك، ورأس املــال القــوي للبنــوك، والســيولة املرتفعــة. 

وتتوقــع موديــز نمــو االئتمــان املحلــي بنحــو 5% فــي عــام 2020، مــع نمــو 

التضخــم فــي الكويــت بنســبة 3%، كمــا أشــار التقريرإلــى أن القــروض غيــر 

العاملــة ســترتفع إلــى 2% مــن إجمالــي القــروض فــي 2020 مقارنــة بـــ %1.6 

فــي 2018. 

الخصــم  ســعر  بتخفيــض  املركــزي  الكويــت  بنــك  قــام  آخــر  ســياق  وفــي 

 ،%2.75 مــن   %2.5 مســتوى  إلــى  ليصــل  مئويــة  نقطــة  ربــع  بمقــدار 

فــي ضــوء قراءتــه ”آلثــار  فــي بيــان إن هــذه الخطــوة جــاءت  وقــال البنــك 

فيــروس كورونــا علــى االقتصــاد العالمــي والتطــورات االقتصاديــة واملاليــة 

واملصرفيــة املحليــة والعامليــة واتجاهــات أســعار الفائــدة علــى العمــات 

العامليــة“.

• اإلمارات العربية املتحدة
أســعار  بتخفيــض  املركــزي  املتحــدة  العربيــة  اإلمــارات  مصــرف  قــام 

 مــع أســعار فائــدة الــدوالر األميركــي 
ً
الفائــدة علــى شــهادات اإليــداع تماشــيا

الشــراء  إعــادة  ســعر   
ً
أيضــا خفــض  كمــا  أســاس،  نقطــة   50 بمقــدار 

)الريبــو( القتــراض ســيولة قصيــرة األجــل بواقــع 50 نقطــة أســاس. وفــي 

ســياق آخرأعلــن مركــز دبــي املالــي العالمــي وبنــك املشــرق بــدء التشــغيل 

لتســهيل  الشــركات  بيانــات  ملشــاركة  املنطقــة  فــي  منصــة  ألول  الفعلــي 

التعــرف إلــى العميــل باســتخدام تقنيــة بلــوك تشــين، وذلــك بهــدف تمكيــن 

رقميــة  مصرفيــة  حســابات  فتــح  مــن  املرخصــة  واملؤسســات  الشــركات 

فــوري. بشــكل 

• السودان
العقوبــات  أشــكال  جميــع  انتهــاء  املركــزي  الســودان  بنــك  أعلــن 

البنــك  محافــظ  أوضــح  حيــث  الســودان،  علــى  املفروضــة  االقتصاديــة 

 مــن مديــر مكتــب 
ً
املركــزي فــي تصريــح لــه أن البنــك املركــزي تلقــى خطابــا

العقوبــات بــوزارة الخارجيــة األمريكيــة عبــر وزارة الخارجيــة يفيــد بتأكيــد 

الســودان  علــى  املفروضــة  االقتصاديــة  العقوبــات  أشــكال  كل  انتهــاء 

 12 منــذ  الصادريــن  و13412،   13067 التنفيذييــن  األمريــن  بموجــب 

أكتوبــر2017م. 

وأشــار املحافــظ إلــى “أنــه بموجــب إلغــاء األمريــن فقــد تــم رفــع العقوبــات 

عــن 157 مؤسســة ســودانية ولــم يتبــق ضمــن العقوبــات ســوى بعــض 

ســياق  وفــي  دارفــور.  فــي  باألحــداث  املرتبطيــن  واملؤسســات  األفــراد 

آخــر أعلــن البنــك الدولــي عــن اتفــاق ثاثــي مــع صنــدوق النقــد الدولــي 

والبنــك األفريقــي للتنميــة علــى خريطــة طريــق إلعــادة تأهيــل االقتصــاد 

الصناعــة  وزيــر  لقائهــا  لــدى  الدولــي  البنــك  ممثــل  وأكــدت  الســوداني، 

والتجارة السوداني، أن البنك الدولي يسعى عبر خريطة طريق لتحقيق 

العامليــة. فــي األســواق  الســودان واالنخــراط  فــي  التنميــة االقتصاديــة 

• لبنان
تراجعــت الســيولة املحليــة بالليــرة اللبنانيــة خــال األســبوع املمتــد مــن 

لتصــل  لبنانيــة،  ليــرة  مليــارات   708 بقيمــة   ،2020 فبرايــر   20 إلــى   13

إلــى 197.9 مليــار ليــرة لبنانيــة، بمــا نســبته 6.04%، مقّيمــة علــى أســاس 

الودائــع  ارتفــاع  إلــى  التراجــع  هــذا  لبنــان  تقريــر ملصــرف  ســنوي. وأرجــع 

العملــة  ارتفعــت  كمــا  لبنانيــة،  ليــرة  مليــار   15 بمقــدار  الطلــب  تحــت 

لبنانيــة.  ليــرة  مليــار   203 بمقــدار  املتداولــة 

الودائــع  إجمالــي  تراجــع  األســبوع  مــدار  علــى  ــه 
ّ
أن إلــى  التقريــر  وأشــار 

باســتثناء الودائــع تحــت الطلــب بمقــدار 925 مليــون ليــرة لبنانيــة، وذلــك 

نتيجــة تراجــع الودائــع املقّومــة بالعمــات األجنبيــة بمقــدار 240 مليــون 

دوالر أمريكــي، كمــا تراجعــت الودائــع ألجــل والودائــع االدخاريــة بمقــدار 

563 مليــار ليــرة لبنانيــة.
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• قطر
ريــال  مليــون   600 بقيمــة  خزانــة  أذون  املركــزي  قطــر  مصــرف  أصــدر 

آذار/مــارس  الجديــد لشــهر  وتــوزع اإلصــدار  البنــوك املحليــة،  لصالــح 

2020 علــى ثــاث شــرائح، األولــى بقيمــة 300 مليــون ريــال ألجــل ثاثــة 

أشــهر، والثانيــة بقيمــة 200 مليــون ريــال ألجــل ســتة أشــهر، واألخيــرة 

100 مليــون ريــال ألجــل تســعة أشــهر. ووفقــا لبيانــات مصــرف  بقيمــة 

قطــر املركــزي فقــد بلــغ إجمالــي  قيمــة أذون الخزينــة املحليــة فــي قطــر 

3 مليــارات ريــال.

• مصر
النقــد  احتياطــي  صافــي  ارتفــاع  عــن  املصــري  املركــزي  البنــك  أعلــن 

األجنبــي لديــه بمقــدار 53 مليــون دوالر أمريكــي، وأوضــح البنــك املركــزي 

خــال  أمريكــي  دوالر  مليــار   45.5 بلــغ  األجنبــي  النقــد  احتياطــي  أن 

بنهايــة  أمريكــي  دوالر  مليــار   45.5 مقابــل   2020 /فبرايــر  شهرشــباط  

لــه.  الســابق  /ينايــر  الثانــي  كانــون 

وعلــى صعيــد مختلــف أعلنــت الهيئــة العامــة للرقابــة علــى الصــادرات 

والــواردات عــن تراجــع حجــم واردات مصــر غيــر البتروليــة خــال كانــون 

الثانــي /ينايــر 2020 بنحــو 1.6 مليــار دوالر  أمريكــي بمــا نســبته %27 

6 مليــار دوالر  4.4 مليــار دوالر أمريكــي مقارنــة بنحــو  لتبلــغ مــا قيمتــه 

أمريكــي خــال كانــون الثانــي /ينايــر 2019.

• السعودية
ارتفــع حجــم االئتمــان املمنــوح  للقطــاع الخــاص عبــر املصــارف العاملــة 

اســتثناء  بعــد  /ينايــر2020،  الثانــي  كانــون  شــهر  بنهايــة  الســعودية  فــي 

بنــد اســتثمارات فــي أوراق ماليــة خاصــة، إلــى نحــو 1.506 تريليــون ريــال 

 ،2019 العــام  مــن  نفســها  للفتــرة  ريــال  تريليــون   1.384 بنحــو  مقارنــة 

 نمــوا بنســبة 8.78% بمــا يعــادل 121.56 مليــار ريــال. 
ً
مســجا

األشــهر  خــال  الخــاص  للقطــاع  اإلقــراض  نمــو  فــي  التحســن  ويأتــي   

يشــكل  الــذي  التجــاري  للقطــاع  اإلقــراض  نمــو  مــن  بدعــم  املاضيــة 

18.5% مــن حجــم القــروض املقدمــة للقطــاع الخــاص، إضافــة  نحــو 

إلــى قطــاع الخدمــات الصحيــة واملــاء والكهربــاء والغــاز الــذي نمــا خــال 

4% مــن إجمالــي حجــم  17% وهــو يشــكل نحــو  العــام املا�ضــي بنســبة 

شــهر  بنهايــة  ســجلت  فقــد  املصرفيــة  للودائــع  بالنســبة  أمــا  القــروض. 

 علــى أســاس ســنوي بلــغ 6.7%، إال أنهــا 
ً
كانــون الثانــي /ينايــر 2020 نمــوا

تراجعــت علــى أســاس شــهري بنحــو 2.1% متأثــرة بتراجــع ودائــع تحــت 

الطلــب للشــركات واألفــراد، وكذلــك تراجــع الودائــع االدخاريــة للهيئــات 

مجمــوع  وبلــغ  النقديــة.  شــبه  الودائــع  تراجــع  إلــى  إضافــة  الحكوميــة، 

الودائــع نحــو 1.757 تريليــون ريــال بنهايــة كانــون الثانــي /ينايــر 2020 ، 

منهــا 1.09 تريليــون ريــال ودائــع تحــت الطلــب شــكلت نحــو 62.1% مــن 

الودائــع.  إجمالــي 

وعلــى صعيــد آخــر قــررت مؤسســة النقــد العربــي الســعودي أنــه فــي ظــل 

بواقــع  الشــراء  إعــادة  اتفاقيــات  العامليــة، خفضــت معــدل  التطــورات 

1.75%، ومعــدل اتفاقيــات إعــادة  إلــى   %2.25 مــن  50 نقطــة أســاس 

الشــراء املعاكــس بواقــع 50 نقطــة أســاس مــن 1.75% إلــى 1.25%.  كمــا 

أظهــرت بيانــات مؤسســة النقــد ارتفــاع األصــول االحتياطيــة الســعودية 

فــي الخــارج بنهايــة كانــون الثانــي /ينايــر 2020 إلــى نحــو 1.882 تريليــون 

ريــال مقابــل 1.873 تريليــون ريــال بنهايــة  كانــون األول /ديســمبر 2019، 

مرتفعــة بنســبة 0.5% وبمــا مقــداره 8.63 مليــار ريــال. أمــا علــى أســاس 

يعــادل  بمــا   %2.4 بنســبة  االحتياطيــة  األصــول  ارتفعــت  فقــد  ســنوي 

بنهايــة   ريــال  تريليــون   1.837 تبلــغ  كانــت  أن  بعــد  ريــال،  مليــار   44.55

كانــون الثانــي /ينايــر 2019. 

هــذا وقــد أظهــرت بيانــات رســمية نمــو اقتصــاد الســعودية بنســبة %0.3 

فــي 2019، وهــو مــا جــاء دون التوقعــات، بســبب االنخفــاض املســجل  فــي 

القطــاع النفطــي بمــا نســبته %3.6.  

بنســبة  اإلجمالــي  املحلــي  الناتــج  نمــو   
ً
رســميا تتوقــع  الســعودية  وكانــت 

0.9% فــي 2019. ورغــم انخفــاض النمــو اإلجمالــي، فقــد نمــا القطــاع غيــر 

النفطــي 3.3% باألســعار الحقيقيــة خــال العــام 2019، وفقــا لألرقــام 

الصــادرة عــن الهيئــة العامــة لإلحصــاء.
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العدد /9/  آذار / مارس 2020

2. أسواق األسهم العربية

املؤشر
األسبوع 01- 2020/03/06

التغير خال األسبوع
نهاية األسبوعبداية األسبوع

)DFMGI( 0.54%2,473.822,460.54مؤشر سوق دبي-

)EGX30( 1.02%12,222.5912,347.65مؤشر بورصة مصر

)BKP( 1.28%6,370.696,452.34مؤشر السوق األول الكويت

)ADI( 1.71%4,723.824,643.09مؤشر أبوظبي-

)PLE( 0.74%535.07531.09مؤشر القدس-

)TASI(  1.67%7,345.107,467.52املؤشر العام السعودي

)AMGNRLX(  0.93%1,825.671,808.75املؤشر العام األردني-

)TUNINDEX(  2.49%7,204.397,025.31مؤشر بورصة تونس-

)MASI( 5.87%12,189.2811,474.03مؤشر بورصة املغرب-
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- االقتصاد العاملي 
ً
ثالثا

World Economy
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العدد /9/  آذار / مارس 2020

1-  أخبار  اقتصادية

• الصين
تراجــع النشــاط التصنيعــي فــي الصيــن فــي فبرايــر /شــباط 2020 فظــل 

فيــروس  انتشــار  بســبب  الصينــي  االقتصــاد  يشــهده  الــذي  التباطــؤ 

كورونــا املســتجّد، حيــث هبــط مؤشــر مديــري املشــتريات لشــهر فبرايــر /

شــباط 2020 إلــى 35.7 نقطــة باملقارنــة مــع 50.0 فــي كانــون الثاني/ينايــر 

 
ً
2020، بحســب أرقــام مكتــب اإلحصــاءات، والقطاعــان األكثــر تضــررا

بحســب مكتــب اإلحصــاءات الوطنــي همــا قطاعــا الســيارات والتجهيــزات 

املتخصصــة، ونــزل املؤشــر الفرعــي لإلنتــاج إلــى 27.8 نقطــة فــي شــباط /

فبرايــر 2020 مــن 51.8 فــي كانــون الثانــي /ينايــر 2020، بينمــا هبطــت 

قــراءة طلبيــات التوريــد الجديــدة إلــى 29.3 مــن 51.4 قبــل شــهر. 

انخفــض  حيــث  وتيــرة،  بأســرع  الخدمــات  قطــاع  أنشــطة  وانكمشــت 

مــن  29.6 نقطــة  إلــى  للقطــاع غيــر الصناعــي  مؤشــر مديــري مشــتريات 

/ينايــر.  الثانــي  كانــون  فــي  نقطــة   54.1

وفــي ســياق مكافحــة وبــاء انتشــار فيــروس كورونــا أفــاد نائــب وزيــر املاليــة 

الصينــي إن بــاده خصصــت 110.48 مليــار يــوان )15.93 مليــار دوالر 

 مــن 
ً
أمريكــي( لتمويــل جهــود متعلقــة بمكافحــة فيــروس كورونــا اعتبــارا

الرابــع مــن آذار /مــارس 2020. 

وأضــاف أن الصيــن ســتضمن ساســة عمــل الحكومــات املحليــة فــي ظــل 

تف�ضــي الفيــروس وأن وزارة املاليــة ســتؤمن االحتياجــات املاليــة إلقليــم 

هوبــي، وهــو بــؤرة تف�ضــي املــرض.

• صندوق النقد والبنك الدوليين ومواجهة فيروس  كورنا
أعلنــت مديــرة صنــدوق النقــد الدولــي توفيــر حزمــة مســاعدات بقيمــة 

50 مليــار دوالر أمريكــي ملكافحــة فيــروس “كورونا”، وأوضحــت أن هــذه 

املســاعدات مطروحــة بشــكل فــوري خاصــة للــدول ذات االقتصــادات 

الناشــئة ومنخفضــة الدخــل. 

وســتوجه غالبيــة هــذه املســاعدات بصــورة كبيــرة إلجــراءات مكافحــة 

“كورونــا” مشــيرة إلــى أنهــا ســتكون فــي شــكل قــروض بــدون فائــدة، كمــا 

علقــت »إن صنــدوق النقــد يراجــع املوقــف بأكملــه عــن كثــب لتحديــد 

مــا تريــده كل دولــة بعينهــا ومــا تريــده مــن احتياجــات ومســاعدات ماليــة«. 

نحــو  يتجــه  العالــم  أن  مــن  الدولــي  النقــد  صنــدوق  حــذر  وقــد  هــذا 

ســيناريوهات اقتصاديــة مؤملــة بســبب انتشــار فيــروس كورونــا، حيــث 

نحــو ســيناريوهات  تحــرك  قــد  الصنــدوق  إن  الصنــدوق  قالــت مديــرة 

 مــع اشــتداد أزمــة فيــروس كورونــا، وأن الصنــدوق انتقــل 
ً
أكثــر ترويعــا

نحــو املزيــد مــن ســيناريوهات النمــو األليمــة وأضافــت »ومــا دام أننــا ال 

نعــرف مــدة هــذا الفاشــية، ســنكون فــي مــكان أعلــى مــن عــدم اليقيــن«، 

مشــيرة إلــى أن صدمــة فيــروس كورونــا »غيــر عاديــة«. 

 يصل إلى 
ً
 فوريا

ً
ومن جانبها، أعلنت مجموعة البنك الدولي تقديم دعما

12 مليار دوالر أمريكي، ملســاعدة البلدان على مواجهة اآلثار الصحية 

واالقتصاديــة الناجمــة عــن انتشــار فيــروس كورونــا، وستســاعد هــذه 

الحزمــة التمويليــة البلــدان الناميــة علــى تقويــة النظــم الصحيــة، بمــا 

فــي ذلــك تحســين الوصــول إلــى الخدمــات الصحيــة للوقايــة مــن الوبــاء، 

وتعزيــز مراقبــة األمــراض، وتعزيــز تدخــات الصحــة العامــة، والعمــل 

مــع القطــاع الخــاص للحــد مــن التأثيــر علــى االقتصــادات. 

أفريقيــا،  إلــى  يســرع مســاعداته  البنــك  أن  الدولــي  البنــك  رئيــس  وأكــد 

مشيرا إلى أن »املساعدة الكبيرة« متوفرة، وأن التمويل الجديد يشمل 

التمويــات الطارئــة، وتقديــم املشــورة فــي مجــال السياســات، واملســاعدة 

البنــك  ملجموعــة  الحاليــة  والخبــرات  األدوات  إلــى  باالســتناد  التقنيــة، 

الدولــي ملســاعدة البلــدان علــى مواجهــة األزمــة.

• منظمة التعاون االقتصادي والتنمية
رت منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة مــن التداعيــات الكبيــرة 

ّ
حــذ

لتف�ّضــي فيــروس كورونــا املســتجد علــى النمــو االقتصــادي العالمــي هــذا 

بنصــف  العالمــي  املحلــي  الناتــج  إلجمالــي  عاتهــا 
ّ
توق وخفضــت  العــام، 

نقطــة مئويــة إلــى 2.4%، وهــو أدنــى مســتوى منــذ أزمــة 2008 – 2009 

عاتهــا بــأن يتراجــع 
ّ
املاليــة، وإن كانــت املنظمــة الدوليــة افترضــت فــي توق

تزايــد  أن  مــن  رت 
ّ

حــذ أنهــا  إال  العــام،  هــذا  الفيــروس  تف�ّضــي  مســتوى 

عــات بشــكل كبيــر«. 
ّ
التوق انتشــاره »ســيضعف 

مــن  فإنــه  قــوة،  أكثــر  وأصبــح  أطــول  لفتــرة  التف�ضــي  اســتمر  حــال  وفــي 

املتوقــع نمــو االقتصــاد العالمــي بنســبة 1.5% فقــط، ودخــول اقتصــاد 

منطقــة اليــورو واليابــان دائــرة الركــود. وأشــارت املنظمــة إلــى أن التأثيــر 

 بســبب دور الصيــن 
ً
 ومنتشــرا

ً
االقتصــادي لفيــروس كورونــا كان ســريعا

الرئي�ضــي فــي ساســل اإلمــداد العامليــة والســفر وأســواق الســلع. 

علــى  الفيــروس  لتداعيــات  شــاملة  دراســة  أول  فــي  املنظمــة  وأفــادت 

كبــرى اقتصــادات العالــم، أنهــا تتوقــع أن يصــل النمــو الســنوي إلجمالــي 

الناتــج املحلــي فــي الصيــن، إلــى 4.9%، فــي انخفــاض بـــ ـ0.8 نقطــة مئويــة 

عــات النمــو األساســية التــي أعلنتهــا املنظمــة فــي تشــرين الثانــي /
ّ
عــن توق

.2019 نوفمبــر 
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• الواليات املتحدة األمريكية
فــي  الفائــدة  ملعــدالت  طــارئ  خفــض  عــن  الفيدرالــي  االحتياطــي  أعلــن 

مواجهــة املخاطــر االقتصاديــة املتزايــدة بســبب انتشــار فيــروس كورونــا، 

ملؤشــرات  كبيــر  ارتفــاع  شــكل  فــي   
ً
فــورا أثرهــا  ظهــر  التــي  الخطــوة  وهــي 

األســواق، وقــررت لجنــة وضــع السياســيات فــي البنــك باإلجمــاع خفــض 

1.0% إلــى  معــدل الفائــدة الرئيســية بنصــف نقطــة مئويــة إلــى مــا بيــن 

 مــن اجتمــاع 
ً
1.25%، ويعكــس هــذا الخفــض غيــر املعتــاد قبــل 15 يومــا

لجنــة السياســة التالــي كمــا هــو مقــرر، تزايــد املخــاوف مــن تأثيــر انتشــار 

فيــروس كورونــا علــى االقتصــاد األميركــي والعالمــي، بعــد توقــف ساســل 

اإلمــداد املرتبطــة بالصيــن، مركــز الوبــاء، وقالــت لجنــة عمليــات الســوق 

تــزال  )ال  االقتصــاد  أساســيات  أن  رغــم  إنــه  الفيدراليــة  املفتوحــة 

قويــة(، فــإن فيــروس كورونــا يمثــل مخاطــر علــى النشــاط االقتصــادي، 

البنــك املركــزي يراقــب عــن  اللجنــة أن  تنكشــف باســتمرار. وأضافــت 

كثــب التطــورات وتأثيراتهــا علــى التوقعــات االقتصاديــة، وسيســتخدم 

أدواتــه، وســيتصرف بالشــكل املائــم لدعــم االقتصــاد.

• تركيا
 عــن معهــد اإلحصــاء الترـكـي أن اقتصــاد 

ً
أظهــرت بيانــات صــادرة مؤخــرا

العــام  الربــع األخيــر مــن  فــي  6% علــى أســاس ســنوي  نمــا بنســبة  تركيــا 

2019،  وبنحــو 1% فــي العــام 2019 ككل، ممــا يفــوق التوقعــات ويمثــل 

 لاقتصــاد الترـكـي الــذي يعانــي مــن الركــود نتيجــة أزمــة 
ً
 مهمــا

ً
انتعاشــا

 بفعــل 
ً
الليــرة التركيــة فــي عــام 2018، حيــث تأثــر االقتصــاد التركــي ســلبا

مــع  ومقارنــة   .2018 بدايــة  منــذ   %40 بنحــو  التركيــة  الليــرة  انخفــاض 

الربــع الثالــث، نمــا الناتــج املحلــي اإلجمالــي التركــي بوتيــرة معدلــة فــي ضــوء 

وفــي ســياق متصــل،   .%1.9 نســبته  بمــا  والتقويــم  املوســمية  العوامــل 

فــي  ســنوي  أســاس  علــى   %8.6 بنســبة  الترـكـي  الصناعــي  اإلنتــاج  ارتفــع 

عجــز  أن  اإلحصــاء  معهــد  أعلــن  كمــا   ،2019 /ديســمبر  األول  كانــون 

التجــارة الخارجيــة زاد بمــا نســبته 94.3% علــى أســاس ســنوي فــي كانــون 

الثانــي /ينايــر 2020 ليصــل إلــى 4.45 مليــار دوالر أمريكــي.

• البرازيل
 بلــغ 3.1 مليــار 

ً
 تجاريــا

ً
أظهــرت أرقــام رســمية أن البرازيــل ســجلت فائضــا

دوالر أمريكــي فــي شــباط /فبرايــر2020، فــي عامــة علــى أن هبــوط ســعر 

يبــدأ  أنــه  ربمــا  منخفــض  قيا�ضــي  مســتوى  إلــى  املحليــة  العملــة  صــرف 

 فــي دعــم الصــادرات، وهــذا الفائــض هــو نتيجــة لصــادرات قيمتهــا 
ً
أخيــرا

االجماليــة 16.4 مليــار دوالر أمريكــي وواردات بلغــت قيمتهــا 13.3 مليــار 

دوالر أمريكــي، ومــن املتوقــع أن يكــون للتجــارة تأثيــر ســلبي علــى اقتصــاد 

تباطــؤ  مــن  الصــادرات  تعانــي  أن  املرجــح  فمــن  العــام،  هــذا  البرازيــل 

حــاد فــي النمــو العالمــي واســتمرار الضعــف االقتصــادي فــي األرجنتيــن، 

وهبــوط حــاد متوقــع فــي الطلــب مــن الصيــن.
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العدد /9/  آذار / مارس 2020

2. أسواق األسهم

التغير خالل أسبوع06	آذار/مارس،	022020	آذار/مارس،	2020املؤشر

S&p500-	USA3,090.232,972.37%-3.81

Dow Jones- USA26,703.3225,864.78%-3.14

NASDAQ- USA8,952.178,575.62%-4.21

FTSE	100-	UK6,654.896,462.55%-2.89

CAC	40-	France5,333.525,139.11%-3.65

DAX- Germany11,857.8711,541.87%-2.66

FTMIB- Italy21,655.0920,799.89%-3.95

RTSI- Russia1,303.471,257.96%-3.49

Nikkei	225-	Japan21,344.0820,749.75%-2.78

Shanghai	Composite	)SSEC(-	China2,970.933,034.51%2.14
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- أسواق املال العاملية
ً
 رابعا

Global Financial Markets
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العدد /9/  آذار / مارس 2020

1. أسعار النفط الخام

التغير خالل أسبوع06 آذار/مارس، 022020 آذار/مارس، 2020

-12.77%51.945.27سعر خام برنت /$

-11.70%46.7541.28سعر الخام األمريكي /$

2. أسعار املعادن الثمينة

التغير خالل أسبوع06 آذار/مارس، 022020 آذار/مارس، 2020

4.87%1,594.801,672.40أونصة الذهب /$

3.21%16.67917.214أونصة الفضة /$

3. أسعار العمالت الرئيسية

التغير خالل أسبوع06 آذار/مارس، 022020 آذار/مارس، 2020

EUR USD1.11341.1284%1.35

USD JYP108.31105.28%2.80-
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