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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

-االقتصاد السوري 
ً
أوال

Syrian Economy
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1. ســعر صــرف الليــرة الســورية مقابــل العمــات الرئيســية 

يــورو(  & )دوالر 

تراجــع ســعر صــرف الليــرة الســورية مقابــل الــدوالر األمريكــي فــي الســوق 

املوازيــة، مقارنــة بمســتوياته املســجلة فــي األســبوع الســابق، ليصــل ســعر 

الصرف باملتوســط عند مســتوى 507 ليرة ســورية للشــراء ومســتوى 509 

ليــرة ســورية للمبيــع للــدوالر األمريكــي الواحــد؛ األمــر الــذي يرجــع بصــورة 

رئيســية إلــى مجموعــة مــن األســباب أبرزهــا:

1- عودة الحديث عن زيادة العقوبات االقتصادية على البالد واملفروضة 

مــن قبــل االتحــاد األوربــي والواليــات املتحــدة األمريكيــة والتــي إن حدثــت 

ســيكون لهــا تأثيــر ســلبي كبيــر علــى عمليــة إعــادة االعمــار.

2- التوقعــات بزيــادة الطلــب املحلــي علــى الــدوالر األمريكــي فــي ظــل الحديــث 

عــن الحاجــة الســتيراد بعــض الســلع الضروريــة كاملحروقــات. 

3- اســتمرار الســوق بحالــة الترقــب للتطــورات العســكرية والسياســية 

األخيــرة فــي كل مــن إدلــب وشــرق الفــرات. 

أمــا فــي الســوق الرســمية فقــد اســتقر ســعر صــرف الليــرة الســورية مقابــل 

الــدوالر األمريكــي لــدى املصــارف وشــركات الصرافــة، إذ 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 

خــالل تعامــالت هــذا األســبوع، فقــد تراجــع مســتوى ســعر صــرف الليــرة 

الســورية ليرتفــع زوج )اليــورو/ ليــرة ســورية( إلــى مســتوى 579 ليــرة ســورية 

فــي نهايــة هــذا األســبوع مقارنــة مــع مســتوى 572 ليــرة ســورية املســجل فــي 

نهاية األسبوع السابق، وبما نسبته 1.22 %. كما تحسنت الليرة السورية 

 وبمــا نســبته 0.03 %، لينخفــض 
ً
أمــام اليــورو فــي الســوق الرســمية قليــال

زوج )اليورو/ليــرة ســورية( إلــى مســتوى 496.34 ليــرة ســورية فــي نهايــة هــذا 

األســبوع مقابــل مســتوى 496.47 ليــرة ســورية فــي نهايــة األســبوع الســابق. 

الشكل )2 ( سعر صرف اليورو أمام الليرة السورية

2. سوق دمشق لألوراق ملالية

 49.60 بمقــدار   )DWX( املاليــة  لــألوراق  دمشــق  ســوق  مؤشــر  تراجــع 

نقطــة، بمــا نســبته 0.80 % علــى أســاس أســبوعي، ليصــل إلــى مســتوى 

6,146.61 نقطــة املســجل نهايــة هــذا األســبوع مقابــل مســتوى 6,196.21 

نقطــة املســجل فــي نهايــة األســبوع الســابق، ترافــق ذلــك مــع انخفــاض قيمــة 

التداوالت األســبوعية املســجلة خالل هذا األســبوع باملقارنة مع مســتواها 

فــي األســبوع الســابق، بمــا نســبته 56.41 % لتصــل إلــى 275.6 مليــون ليــرة 

ســورية مقابل 632.2 مليون ليرة ســورية خالل األســبوع الســابق، إضافة 

إلــى تراجــع حجــم التــداول بمعــدل 38.38 % ليصــل إلــى 177,849 ســهم 

 
ً
خــالل هــذا األســبوع مقابــل 288,606 ســهم فــي األســبوع الســابق، موزعــة

400 صفقــة، وذلــك بعــد اســتبعاد الصفقــات الضخمــة والبالــغ  علــى 

عددهــا صفقــة واحــدة فقــط.

يبين الجدول التالي أعلى ثالثة أسهم من حيث النشاط بحجم التداول، واالرتفاع واالنخفاض باألسعار خالل تعامالت هذا  األسبوع.

ً
األكثر نشاطا

ً
األكثر ارتفاعا

ً
األكثر انخفاضا

السهم
من حجم 
التداول

السهم
نسبة 

االرتفاع%
السهم

نسبة 
االنخفاض%

-3.74بنك سورية والخليج 0.34بنك سورية واملهجر50.47 %بنك سورية الدولي اإلسامي

-2.25بنك قطر الوطني سورية 0.32بنك البركة11.55 %بنك قطر الوطني سورية 

-1.95املصرف الدولي للتجارة والتمويل......11.37 %بنك البركة

الشكل)3( تداوالت سوق دمشق لألوراق املالية 

* لم يجر أي عملية تداول على أسهم القطاع الزراعي والخدمات.
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تطور بعض أسعار السلع األساسية 	.4  

التغير خال األسبوع17 كانون الثاني 122019 كانون الثاني 2019السلعة

0.0 %345,000345,000الحديد طن /ليرة سورية

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

1.12 %17,80018,000الذهب 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.   

3. متفرقات  اقتصادية محلية
املؤتمــر  فــي جلســته األســبوعية توصيــات  الــوزراء  اعتمــد مجلــس   •
الصناعــي الثالــث الــذي عقــد فــي مدينــة حلــب بتاريــخ 5/11/2018  تحــت 

عنــوان »صناعتنــا قوتنــا«، والتــي تشــكل إلــى جانــب الخطــة الحكوميــة 

الركائز األساسية إلعادة هذا القطاع بكل مجاالته الهندسية والغذائية 

حقيقيــة  كرافعــة  الرئي�ســي  دوره  ملمارســة  والكيميائيــة  والنســيجية 

لالقتصــاد الوطنــي وتأميــن مســتلزماته مــن البنــى التحتيــة والخدمــات 

واملــواد األوليــة وخطــوط اإلنتــاج والتســهيالت واملحفــزات واإلعفــاءات 

، وقرر املجلس االستمرار 
ً
 وخارجيا

ً
والقروض والتسويق واملعارض محليا

بتنفيــذ خطــة النهــوض بالصناعــة الوطنيــة ولحــظ التوصيــات القابلــة 

 
ً
 أساســيا

ً
للتنفيــذ ضمنهــا وفــق اختصاصــات كل وزارة، لتكــون داعمــا

لخطــة الحكومــة فــي تفعيــل العمليــة اإلنتاجيــة، وتأميــن متطلبــات نجاحها 

وإعــادة إقــالع املنشــآت واملعامــل التــي دمــرت بفعــل اإلرهــاب وتمكيــن 

القطــاع الصناعــي مــن اســتعادة مســاهمته فــي الناتــج املحلــي اإلجمالــي، 

وبنــاء صناعــة تنافســية وفــق خطــوات تحفيزيــة وتعزيــز التشــاركية بيــن 

القطاعين العام والخاص واالستمرار بتأهيل املدن واملناطق الصناعية 

والحرفية ودعم الصناعة النســيجية وامل�سي بإصدار قانون االســتثمار.

• صّرح مدير عام مصرف التسليف الشعبي بأن أولويات املصرف تتجه 
نحــو التوســع فــي منــح التســهيالت األئتمانيــة وتنويــع املحفظــة، لتشــمل 

مختلــف األغــراض، خاصــة املشــروعات اإلنتاجيــة، بمــا يســهم فــي تحريــك 

 التركيــز علــى قــروض الدخــل املحــدود كونهــا 
ً
الحالــة االقتصاديــة، مؤكــدا

 فــي عمــل املصــرف، كمــا أكــد وجــود رؤيــة لرفــع ســقوف 
ً
 مهمــا

ً
تمثــل عنوانــا

قــروض الدخــل املحــدود، والتــي باتــت غيــر مجديــة للعامليــن فــي الجهــات 

العامــة، فــي واقعهــا الحالــي، إذ يخطــط املصــرف بالتنســيق مــع مصــرف 

ســورية املركــزي مــن أجــل مقتــرح لرفــع ســقوف هــذه القــروض لحــدود 5 

 مــن الســقف الحالــي املحــدد بـــ500 ألــف ليــرة، مــع 
ً
مالييــن ليــرة ســورية بــدال

مراعــاة الراتــب للموظــف طالــب القــرض بمــا يضمــن حــق املصــرف وقــدرة 

املقتــرض علــى ســداد أقســاطه الشــهرية.

• طالبــت هيئــة اإلشــراف علــى التأميــن فــي تعميــم لهــا إلــى جميــع شــركات 
تطبقهــا  التــي  التســعير  الســوق مراجعــة سياســة  فــي  العاملــة  التأميــن 

علــى عقــود التأميــن بمختلــف أنواعهــا، بمــا فــي ذلــك تنظيــم مهنــة الخبيــر 

االكتــواري، حيــث أكــدت علــى أن تلتــزم شــركات التأميــن املرخصــة مــن 

قبلهــا وفــي جميــع أنــواع التأميــن؛ مراجعــة سياســة التســعير التــي تطبقهــا 

الشــركة فــي جميــع فــروع التأميــن مــن خــالل خبيــر اكتــواري مرخــص مــن 

قبل الهيئة، وبيان األســس والقواعد التي تعتمدها كل شــركة في تحديد 

األســعار لــكل ُمنتــج تأمينــي، وتقييــم تلــك السياســة وتقديــم املقترحــات 

بشــأن تعديلهــا إذا اقت�ســى األمــر.

• وضعــت هيئــة االســتثمار الســورية خطــة مــن خمســة أهــداف لتطويــر 
عملهــا فــي عــام 2019 تتضمــن تبســيط إجــراءات إقامــة املشــروعات بمــا 

يسهم في تعزيز جاهزية البيئة املؤسساتية ويزيد من قدرتها التنافسية، 

وإحــداث بنــك معلومــات خــاص باالســتثمار، وتتبــع تنفيــذ املشــروعات 

الحديثة واملتعثرة وتذليل العقبات التي تعوق تنفيذها واستمرار عملها، 

وتعزيــز الترويــج الداخلــي والخارجــي والتعــاون الدولــي إليجــاد األدوات 

الفعالــة إلعــادة رأس املــال املغتــرب واملهاجــر إلــى ســورية، وإعــداد خريطــة 

اســتثمارية وطنيــة لتوجيــه االســتثمارات وتنميتهــا وتعزيزهــا، وبالنســبة 

لبيانــات هيئــة االســتثمار خــالل العــام 2018 فقــد بلــغ عــدد املشــروعات 

املشــملة 103 مشــروعات بتكلفــة اســتثمارية تقديريــة 895 مليــار ليــرة 

، بينما شــهد العام 2017 تشــميل 
ً
ســورية وقدرة تشــغيلية لـ8059 عامال

 بتكلفة استثمارية 1,079 مليار ليرة سورية وفرص تشغيل 
ً
69 مشروعا

.
ً
9,253 عامــال

• كشــف مديــر عــام املصــرف الزراعــي عــن إجمالــي القــروض التــي منحهــا 
املصــرف خــالل العــام 2018 إذ قاربــت 93.6 مليــار ليــرة ســورية، وهــو مــا 

شــكل 69 % مــن خطــة املصــرف إلقراضــه خــالل العــام املــاض، وتوزعــت 

القروض املمنوحة نحو 4.6 مليارات ليرة سورية هي إقراضات املصرف 

للفالحيــن، و89 مليــار ليــرة اإلقراضــات املمنوحــة بموجــب أنظمــة خاصــة 

ليــرة  60 مليــار  بيــن  العــام، توزعــت بدورهــا  القطــاع  ملصلحــة جهــات 

للمؤسســة العامــة للحبــوب و26 مليــار ليــرة ملؤسســة الحلــج وتســويق 

األقطــان، و3 مليــارات ليــرة ملؤسســة إكثــار البــذار. وفيمــا يخــص ودائــع 

ليــرة  بيــن أن إجمالــي ودائــع الزراعــي زادت علــى 59.1 مليــار  املصــرف 

ســورية، تتــوزع بيــن 53.1 مليــار ليــرة ســورية ودائــع تحــت الطلــب، و1.23 

مليــار ليــرة ســورية ودائــع ألجــل، و4.72 مليــار ليــرة ســورية ودائــع التوفيــر، 

ونحــو 62 مليــون ليــرة ســورية حســابات مجمــدة.

• أكــد مديــر عــام مؤسســة املناطــق الحــرة أن حجــم إيــرادات املؤسســة 
خــالل العــام املا�ســي )2018( تجــاوز 4.619 مليــار ليــرة ســورية، فــي حيــن 

ســجلت اإليــرادات فــي عــام 2017 وفــق امليزانيــة حوالــي  3.3 مليــار ليــرة 

ســورية، فــي حيــن بلــغ رأســمال املســتثمر 749 مليــون دوالر أمريكــي، وعــدد 

، ووصلــت قيمــة حركــة البضائــع الداخلــة 
ً
املســتثمرين 962 مســتثمرا

إلــى 60.6 مليــار ليــرة ســورية، وحركــة البضائــع الخارجــة 52.8 مليــار ليــرة 

ســورية، وقيمــة الرســوم الجمركيــة املحققــة لقــاء دخــول البضائــع مــن 

املناطــق الحــرة إلــى القطــر 8.7 مليــار ليــرة ســورية، أمــا عــدد العامليــن فــي 

.
ً
املنشــآت املســتثمرة فقــد بلــغ 6,410 عامــال

• انعقد ملتقى القطاع الخاص اإلماراتي السوري في أبو ظبي الذي جمع 
غــرف التجــارة والصناعــة اإلماراتيــة والوفــد االقتصــادي الســوري الــذي 

 
ً
يرأسه أمين سر اتحاد غرف التجارة السورية، وناقش املشاركون عددا

مــن املحــاور شــملت الصناعــة والتبــادل التجــاري والصــادرات واملعــارض 

والزراعــة والتطويــر العقــاري والعمرانــي والســياحة والطاقــة البديلــة.

الداخليـــــــــــــة  التجـــــــــارة  وزارة  فــي  امللكيـــــــة  حمايـــــــــة  مديــر  كشـــــــــــــــــف   •
العالمــات  تســجيل  طلبــات  عــدد  زيــادة  عــن  املســــــــــــــــتهلك  وحمـــــــايـــــــــــــة 

التجاريــــــــــــة خــالل العــام املا�ســي 2018 إذ وصــل عددهــا إلــى 11,700 

 إلــى وصــول 
ً
طلــب، بنســبة تزيــد علــى 10 % عــن العــام 2017، منوهــا

اإليــرادات الناتجــة مــن التســجيل املحلــي إلــى 1.100 مليــار ليــرة ســورية، 

بينمــا بلغــت اإليــرادات الناتجــة مــن التســجيل الدولــي 1.700 فرنــك 

سويســري. ولفــت إلــى أن عــدد العالمــات املســجلة )الجديــدة( وصــل إلــى 

عالمــة.  6,206
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- االقتصاد العربي 
ً
ثانيا

Arab World Economy

1-  أخبار  اقتصادية

•   تونس

أظهــرت بيانــات رســمية أن احتياطــي تونــس مــن النقــد األجنبــي ارتفــع إلــى 

، وذلــك بعــد أســبوع مــن التوقيــع 
ً
مســتوى يغطــي الــواردات ملــدة 91 يومــا

علــى قــرض مــن الســعودية بقيمــة 500 مليــون دوالر أمريكــي، حيــث بّيــن 

البنــك املركــزي التون�ســي إن احتياطــي تونــس مــن العملــة األجنبيــة اآلن 

يبلــغ 15.09 مليــار دينــار )حوالــي 4.99 مليــار دوالر أمريكــي(، أو مــا يغطــي 

، وفي سياق 
ً
 من الواردات بعد أن كان يغطي في حدود 80 يوما

ً
91 يوما

آخــر أعلنــت املفوضيــة األوروبيــة عــن اعتمــاد حزمــة مســاعدات ماليــة 

بقيمــة 305 مالييــن يــورو  )347 مليــون دوالر أمريكــي( لتونــس مــن أجــل 

مســاعدة الشــباب فــي العثــور علــى فــرص عمــل وتعزيــز التنميــة املحليــة. 

مشــيرة إلــى أن »هــذا التمويــل القيا�ســي يعكــس طمــوح االتحــاد األوروبــي 

القــوي لخلــق فــرص أفضــل للشــباب التون�ســي«.

•    سلطنة عمان

فــي   
ً
عجــزا ســــــــــجلت  عمـــــــــــان  ســلطنة  أن  حكومـــية  بيانــات  كشــفت 

املوازنــــــــــــــــــة العامــة بلــغ 1.87 مليــار ريــال )4.86 مليــار دوالر أمريكــي( خــالل 

الفتــرة مــن كانــون الثانــي /ينايــر إلــى تشــرين الثانــي /نوفمبــر، بانخفــاض 

نســبته 43 % مقارنــة مــع الفتــرة ذاتهــا قبــل عــام، واســتفادت ســلطنة 

عمــان املنتجــة للنفــط مــن ارتفــاع إيــرادات الخــام فــي 2018، مــع صعــود 

أســعار النفــط العــام املا�ســي بدعــم مــن تخفيضــات اإلنتــاج التــي تطبقها 

الــدول املنتجــة.

•  قطر

ارتفعــت ودائــع غيــر املقيميــن فــي الجهــاز املصرفــي القطــري خــالل كانــون 

األول /ديســمبر 2018 بنســبة 23.3 % علــى أســاس ســنوي لتناهــز 169 

مليــار ريــال، بينمــا صعــدت بنســبة 3 % علــى أســاس شــهري، إذ أشــارت 

النشــرة الشــهرية ملصــرف قطــر املركــزي لشــهر ديســمبر إلــى انخفــاض 

القيمــة اإلجماليــة للودائــع بنســبة 1.5 % علــى أســاس ســنوي لتصــل 

811 مليار ريال، على خلفية انخفاض ودائع القطاع العام بنسبة 8.3 

% إلــى 297 مليــار ريــال، بينمــا ارتفعــت قيمــة الودائــع 2 % علــى أســاس 

شهري بدعم من نمو ودائع القطاع الخاص بنسبة 1 % الى 488 مليار 

ريال، و زيادة ودائع املؤسسات املالية غير املصرفية بنسبة 8 % الى 26 

مليــار ريــال. .

•  مصر

أشــار رئيــس الهيئــة العامــة للرقابــة علــى الصــادرات والــواردات إلــى إن 

صــادرات مصــر غيــر البتروليــة فــي عــام 2018 ارتفعــت بنســبة 10 % إلــى 

24.826 مليــار دوالر  أمريكــي مــن 22.626 مليــار دوالر أمريكــي فــي عــام 

2017، ومــن جهــة ثانيــة تراجــع حجــم االســتثمارات األجنبيــة املباشــرة 

فــي مصــر مــن 7.9 مليــار دوالر أمريكــي إلــى 7.4 مليــار دوالر أمريكــي والــذي 

يعود إلى تباطؤ النمو العالمي، وانخفاض حجم التدفقات االستثمارية 

، وقــد أكــدت وزيــرة االســتثمار املصريــة أن نصيــب مصــر مــن 
ً
عامليــا

االســتثمارات األجنبيــة املباشــرة العامليــة ارتفــع بنســبة 0.4 %، ونوهــت 

إلــى زيــادة عــدد الشــركات الجديــدة بنســبة 40 %، مقارنــة بالعــام املالــي 

الســابق. 
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2. أسواق األسهم العربية

املؤشر
األسبوع 2019/01/25-20

التغير خالل األسبوع
نهاية األسبوعبداية األسبوع

)DFMGI( 0.82 %2,537.682,516.81مؤشر سوق دبي-

)EGX30( 0.32 %13,525.8313,482.99مؤشر بورصة مصر-

)KWSE( 0.13 %5,473.475,480.34مؤشر سوق الكويت

)ADI( 0.33 %4,968.684,985.30مؤشر أبوظبي

)PLE( 0.31 %528.58530.22مؤشر القدس

)TASI(  1.89 %8,291.668,448.02املؤشر العام السعودي

)AMGNRLX(  0.33 %1,920.681,914.35املؤشر العام األردني-

)TUNINDEX(  1.10 %7,172.977,251.62مؤشر بورصة تونس

)MASI( 1.33 %11,055.9811,202.72مؤشربورصة املغرب

- االقتصاد العاملي 
ً
ثالثا

World Economy
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1-  أخبار  اقتصادية

• اليابان

خفــض البنــك املركــزي اليابانــي توقعاتــه للتضخــم، وذلــك فــي مؤشــر 

جديــد علــى الصعوبــات التــي يواجههــا لإلبقــاء علــى النســبة دون عتبــة 

 لتعزيز االقتصاد، وقد قرر مجلس 
ً
اثنين في املائة التي حددها هدفا

سياسات البنك اإلبقاء على برنامج التسهيل النقدي الكبير، الذي 

خفــض توقعــات التضخــم للســنة املاليــة املنتهيــة فــي آذار /مــارس 

العــام املقبــل، مــن 1.4 % إلــى 0.9 %، وقــال البنــك إن قــرار خفــض 

التوقعــات جــاء ألســباب؛ منهــا تراجــع أســعار النفــط. وكان البنــك قــد 

حــدد عــام 2020 هدفــا لبلــوغ نســبة تضخــم 2 %، وكانــت الحكومــة 

اليابانيــة قــد أعلنــت وصــول معــدل التضخــم خــالل كانــون األول /

 عن 
ً
ديسمبر 2018 إلى 0.7 % على أساس سنوي، وهو ما يقل كثيرا

املعــدل املســجل فــي أكتوبــر املا�ســي وكان 1 %. وفــي الوقــت نفســه، 

يتوقــع البنــك نمــو االقتصــاد اليابانــي خــالل العــام املالــي الحالــي 

بمعــدل 0.9 %، وليــس بمعــدل 1.4 % مــن إجمالــي الناتــج املحلــي 

كمــا كان يتوقــع قبــل 3 أشــهر، وتواجــه الحكومــة اليبانيــة صعوبــات 

فــي تحقيــق نمــو ملمــوس لالقتصــاد، فــي ظــل جمــود األجــور وضعــف 

اإلنفــاق االســتهالكي املحلــي.

•  تركيا

 للمواطنيــن بســعر فائدة 
ً
أطلــق بنــك »خلــق« التركــي الحكومــي قروضــا

منخفــض، لتمكيــن أصحــاب ديــون بطاقــات االئتمــان مــن ســدادها، 

لينضــم بذلــك إلــى البنــك الزراعــي وبنــك »وقــف« الحكومييــن، إذ 

ذكــر بنــك »خلــق«، فــي بيــان أنــه ســيتم منــح قــروض للعمــالء بســعر 

فائــدة 1.1 % كحــد أدنــى، وتاريــخ اســتحقاق يمتــد حتــى 5 ســنوات. 

وقــال املديــر العــام للبنــك »إننــا نعمــل علــى مشــروعات للحفــاظ علــى 

اســتقرار الســوق والحفــاظ علــى اقتصــاد حقيقــي قــوي«.  

وجــاءت الخطــوة فــي إطــار محاولــة الحكومــة التركيــة احتــواء أزمــة 

ارتفــاع قــروض األفــراد، بســبب تدهــور األوضــاع االقتصاديــة، حيث 

كشــف مركــز املخاطــر باتحــاد البنــوك التركيــة، ارتفــاع عــدد األفــراد 

املدينيــن للبنــوك إلــى 31 مليــون شــخص، بإجمالــي ديــون بلغــت 555 

مليــار ليــرة، أو مــا يــوازي نحــو 102 مليــار دوالر أمريكــي، بنهايــة تشــرين 

األول /أكتوبــر املا�ســي، تشــمل ديــون بطاقــات االئتمــان.

• روسيا

كشــف البنــك املركــزي الرو�ســي إن ديــون روســيا الخارجيــة تراجعــت 

إلى أدنى مستوى منذ 10 سنوات، وإن حصة الذهب في االحتياطي 

الدولي زادت حتى مستويات قياسية على خلفية شراء كميات كبيرة 

مــن الذهــب خــالل العــام املا�ســي، كمــا كان فائــض ميــزان املدفوعات 

 خــالل عــام 2018. وأحالــت التقاريــر الصــادرة عــن البنــك أن 
ً
قياســيا

تحقيــق تلــك املؤشــرات »القياســية« إلــى جملــة عوامــل؛ فــي مقدمتهــا 

ارتفــاع أســعار النفــط، والعقوبــات األميركيــة التــي أســهمت بصــورة 

خاصــة فــي تقليــص اســتخدام املؤسســات الروســية خدمــات البنــوك 

الغربيــة، ممــا أدى إلــى تراجــع الديــن الخارجــي. كمــا دفعــت روســيا 

لتنويــع االحتياطــي الدولــي، وتقليــص حصــة الــدوالر مقابــل زيــادة 

حصــة العمــالت األخــرى والذهــب. هــذا وقــد انخفــض إجمالــي ديــون 

روســيا الخارجية، التي تشــمل ديون الدولة وديون القطاع الخاص 

مــن مؤسســات ائتمانيــة وماليــة، وشــركات ومجموعــات إنتاجيــة 

وتجاريــة، مــن 511 مليــار دوالر أمريكــي فــي 1 كانــون الثانــي /ينايــر  

 فــي 1 تشــرين األول /أكتوبــر 2018، حيــث 
ً
2017، إلــى 470 مليــارا

بلغت نسبة هذا التراجع حوالي 12.4 %، ليبلغ إجمالي تلك الديون 

مــا يقــارب 453.7 مليــار دوالر أمريكــي، وفــق التقديــرات فــي 1 كانــون 

الثانــي /ينايــر 2019.

• األمم املتحدة

توقعــت األمــم املتحــدة أن ينمــو االقتصــاد العالمــي 3 % هــذا العــام 

وفــي عــام 2020، مــا يقــل قليــال عــن معــدل نمــوه فــي عــام 2018 البالــغ 

3.1 %، لكــن األمــم املتحــدة ذكــرت فــي تقريــر توقعاتهــا االقتصاديــة 

الســنوية ›الحالــة االقتصاديــة فــي العالــم واحتماالتهــا‹ أن هنــاك 

حاجــة لتحــرك عاجــل وملمــوس علــى صعيــد السياســات لوضــع 

العالــم علــى املســار صــوب تحقيــق أهــداف األمــم املتحــدة فــي القضــاء 

علــى الفقــر بحلــول 2030.

وقــال مديــر شــعبة العوملــة واســتراتيجيات التنميــة لــدى مؤتمــر األمــم 

املتحــدة للتجــارة والتنميــة )أونكتــاد( ›هنــاك الكثيــر مــن األضــواء 

الصفــراء التــي تومــض، وبعضهــا ســيتحول علــى األرجــح إلــى اللــون 

األحمــر علــى مــدى الســنوات املقبلــة، مــع تداعيــات ال يمكــن التنبــؤ 

بهــا’. وأضــاف ›النمــو هــش، وال تــزال هنــاك ضبابيــة هائلــة، واملخاطــر 

تلــوح فــي األفــق، لــم نتخلــص مــن تداعيــات األزمــة املاليــة فــي 2008-

2009، وما زلنا في وضع جديد غير معتاد’. وقال التقرير إن معدالت 

التوظيــف ترتفــع، لكــن جــودة الوظائــف ال تــزال منخفضــة، وهنــاك 

 فــي أفريقيــا النتشــال 
ً
حاجــة إلــى مســتويات نمــو اقتصــادي أعلــى كثيــرا

املواطنيــن مــن القفــر. هــذا ويعيــش مــا يربــو علــى 700 مليــون شــخص 

تحــت خــط الفقــر املدقــع، الــذي جــرى تحديــده فــي عــام 2011 عنــد 

1.90 دوالر أمريكــي فــي اليــوم مــن حيــث تعــادل القــوة الشــرائية، 

ونصفهــم فــي منطقــة أفريقيــا جنــوب الصحــراء.

• الصين

تباطأ اقتصاد الصين في الربع األخير من العام املا�سي تحت ضغط 

ضعــف الطلــب املحلــي ورســوم جمركيــة أميركيــة قاســية، ليســجل 

خــالل عــام 2018 أبطــأ وتيــرة نمــو فــي نحــو 3 عقــود، وهــو مــا يكثــف 

الضغــط علــى بكيــن لتطبيــق مزيــد مــن إجــراءات الدعــم لتفــادي 

تباطــؤ أشــد حــدة.  

ــاد فــي  ــبر اقتصــــ ــاني أكــــــ ــاء، إن ثـــــــــــــــ ــني لإلحصــــــــــــــ ــال املكتــــــــــب الوطــــــــــــ وقــــــــــ

العالــم نمــا بنســبة 6.4 % علــى أســاس ســـــــــــــــــــــنوي فــي الــــــــــــربع الرابـــــــــــــع 

مــن عــام 2018 مقارنـــــــــــــــة مــع 6.5 % فــي الربــع الســـــــــــــــــابق عليــه، وهــي 

أبطــــــــــــــأ وتيــرة نمــو منــذ األزمــة املاليـــــــــــــــــــــــــــة العامليــــــــــــــة. وبــــــــــــــذلك هبــط 

ــالي لعــام 2018 إلــى 6.6 %، وهــو  معـــــــــــــــــدل نمــو الناتــج املحلــي اإلجمـــــــــ

 من 6.8 % بعد التعديل 
ً
أقل مستوى له منذ عام 1990، انخفاضا

فــي 2017. 

وبحســب البنــك الدولــي وخبــراء االقتصــاد، فإنــه مــن املتوقــع نمــو 

االقتصاد الصيني خالل العام الحالي بمعدل 6.5 % أو أقل، وسط 

مؤشــرات علــى تباطــؤ وتيــرة نمــو ثانــي أكبــر اقتصــاد فــي العالــم.

2. أسواق األسهم

التغير خالل أسبوع25 كانون الثاني 212019 كانون الثاني 2019املؤشر

S&p5002,632.902,664.76% 1.21

Dow Jones24,404.4824,729.16% 1.33

NASDAQ7,020.367,164.86% 2.06

FTSE 1006,970.596,809.22% 2.32-

CAC	404,867.784,925.82% 1.19

DAX11,136.2011,281.79% 1.31

Nikkei 22520,719.3320,773.56% 0.26

Shanghai	Composite	)SSEC(2,610.512,601.72% 0.34-
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- أسواق املال العاملية
ً
 رابعا

Global	Financial	Markets

1. أسعار النفط الخام

التغير خال أسبوع25 كانون الثاني 212019 كانون الثاني 2019

-1.96 %62.7461.51سعر خام برنت /$

-1.31 %54.2453.53سعر الخام األمريكي /$

2. أسعار املعادن الثمينة

التغير خال أسبوع25 كانون الثاني 212019 كانون الثاني 2019

1.83 %1,279.051,302.40أونصة الذهب /$

3.09 %15.28315.755أونصة الفضة /$

3. أسعار العمات الرئيسية

التغير خال أسبوع25 كانون الثاني 212019 كانون الثاني 2019

EUR USD1.13661.1415% 0.43

USD JYP109.67109.54% 0.12-
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