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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(

مــا زالــت عمليــات التــداول علــى الليــرة الســورية مقابــل الــدوالر األمريكــي 

تتم ضمن القناة السعرية التي أشرنا لها في األسبوع املا�ضي واملحددة 

بـــ 515 ليــرة للشــراء و530 ليــرة للبيــع للــدوالر األمريكــي الواحــد، وذلــك 

فــي ظــل غيــاب أيــة عوامــل جوهريــة حقيقــة قــد تؤثــر علــى ســعر الصــرف 

 .
ً
 أو هبوطــا

ً
بحيــث تدفــع األســعار لكســر حــدود القنــاة الســعرية صعــودا

كمــا نتوقــع اســتقرار ســعر الصــرف خــال الفتــرة القصيــرة األجــل إال إذا 

ظهــرت عوامــل جديــدة قــد تكســر هــذا التــوازن كبــدء عمليــة عســكرية 

كبيــرة فــي إدلــب.

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 

املوازية خال تعامات هذا األسبوع، فقد تراجع مستوى سعر صرف 

الليــرة الســورية ليرتفــع زوج )اليــورو/ ليــرة ســورية( إلــى مســتوى 602 

ليرة سورية في نهاية هذا األسبوع مقارنة مع مستوى 597 ليرة سورية 

املسجل في نهاية األسبوع السابق، وبما نسبته 0.84 %. كما تراجعت 

الليرة الســورية أمام اليورو في الســوق الرســمية وبما نســبته 0.31 %، 

ليرتفــع زوج )اليورو/ليــرة ســورية( إلــى مســتوى 495.93 ليــرة ســورية 

فــي نهايــة هــذا األســبوع مقابــل مســتوى 494.38 ليــرة ســورية فــي نهايــة 

األســبوع الســابق. 

الشكل )2 ( سعر صرف اليورو أمام الليرة السورية

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

تســجيل   ،2019/02/28-24 األســبوع  عــن  املاليــة  لــألوراق  دمشــق 

 بمقــدار 36.10 
َ
مؤشــر ســوق دمشــق لــألوراق املاليــة DWX ارتفاعــا

نقطــة وبمــا نســبته 0.59 % علــى أســاس أســبوعي، ليصــل إلــى مســتوى 

6,182.16 نقطة املسجل نهاية هذا األسبوع مقابل مستوى 6,146.06 

نقطــة املســجل فــي نهايــة األســبوع الســابق، ترافــق مــع انخفــاض قيمــة 

مــع  باملقارنــة  األســبوع  هــذا  خــال  املســجلة  األســبوعية  التــداوالت 

مســتواها في األســبوع الســابق، بما نســبته 29.80 % لتصل إلى 201.4 

مليــون ليــرة ســورية مقابــل 286.9 مليــون ليــرة ســورية خــال األســبوع 

الســابق، باإلضافــة إلــى انخفــاض حجــم التــداول بمعــدل 24.31 % 

ليصــل إلــى 231,170 ســهم خــال هــذا األســبوع مقابــل 305,419 ســهم 

 علــى 310 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%

-1.84بنك سورية والخليج 3.65بنك بيمو السعودي الفرن�سي40.20 %بنك سورية الدولي اإلسامي

-0.1بنك الشام 2.19العقيلة للتأمين التكافلي 18.99 %بنك الشام 

........2.1بنك سورية الدولي اإلسامي15.77 %بنك البركة

الشكل)3( تداوالت سوق دمشق لألوراق املالية 

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

• أقــر مجلــس الــوزراء مجموعــة مــن القــرارات تشــكل أرضيــة للتنميــة 
املحلية املتوازنة وتعزز دور املجالس املحلية والوحدات اإلدارية لتكون 

رائــدة العمــل التنمــوي علــى الصعيــد املحلــي خــال املرحلــة املقبلــة، 

وذلــك بالتنســيق مــع جميــع املؤسســات الحكوميــة فــي املحافظــة واإلدارة 

 ملضمــون كلمــة الســيد رئيــس الجمهوريــة بشــار األســد 
ً
املركزيــة، تنفيــذا

التوجيهيــة لرؤســاء املجالــس املحليــة بتاريــخ 2019/2/17. فقــد شــملت 

القــرارات تكليــف املجالــس والوحــدات اإلداريــة برســم خارطــة طريــق 

 ملقدراتها الطبيعية والسياحية والعمرانية 
ً
تنموية لكل وحدة إدارية وفقا

 
ً
واالقتصاديــة والثقافيــة، ومشــاركة املجتمــع املحلــي فــي إعدادهــا، وصــوال

إلدارة موارد كل وحدة بما يحقق التنمية املطلوبة، والتشديد على تعزيز 

الشــراكة بيــن املواطنيــن واملنظمــات الشــعبية واملهنيــة وهيئــات املجتمــع 

املحلي من جهة، واملجالس املحلية من جهة أخرى، وذلك بهدف تطوير 

الواقع، وفق رؤية مشتركة، إضافة إلى تكامل املشاريع املحلية متناهية 

الصغــر مــع املشــاريع اإلســتراتيجية وإنجــاز خطــط أكثــر ماءمــة لحاجــات 

املواطنيــن وتبســيط اإلجــراءات والســرعة فــي تقديــم الخدمــات.

• بلــغ مجمــوع موجــودات املصــارف الســورية الخاصــة حتــى نهايــة العــام 
2018 نحــو 2.2 تريليــون ليــرة ســورية، وذلــك بحســب البيانــات املاليــة 

األوليــة عــام 2018 املنشــورة علــى موقــع هيئــة األوراق واألســواق املاليــة 

الســورية، كمــا يبلــغ مجمــوع رأس املــال املدفــوع لهــذه املصــارف نحــو 

88 مليــار ليــرة ســورية، وعــدد املســاهمين فــي هــذه الشــركات 35,192 

، وبلــغ مجمــوع حقــوق املســاهمين نحــو 330 مليــار ليــرة ســورية، 
ً
مســاهما

أمــا صافــي الدخــل فوصــل إلــى 17 مليــار ليــرة ســورية نهايــة العــام 2018، 

وبلغــت القيمــة الســوقية لهــذه املصــارف حتــى نهايــة العــام 2018 نحــو 

623 مليــار ليــرة ســورية.

• أعلــن مجلــس إدارة مصــرف التوفيــر عــن رفــع ســقف القــرض التنمــوي 
للمهــن العلميــة الــذي يمنــح للمنتســبين لنقابــات األطبــاء واملهندســين 

والصيادلة من 25 مليون ليرة سورية إلى 50 مليون ليرة بحد أدنى. وجاء 

ذلــك تلبيــة لرغبــات األطبــاء واملهندســين والصيادلــة وســد احتياجاتهــم, 

, وذلــك 
ً
علــى أال يتجــاوز عمــر املتقــدم للحصــول علــى القــرض 65 عامــا

بتاريــخ املوافقــة عليــه ويغطــي بضمانــة عقاريــة ال تقــل عــن 150 % 

 لقــرار مجلــس اإلدارة فــإن املصــرف 
ً
مــن قيمــة القــرض املمنــوح. ووفقــا

 ألجل 5 ســنوات و15 % ألجل عشــر 
ً
يتقا�ضى فائدة قدرها 14 % ســنويا

ســنوات أو وفــق مــا يحــدده املجلــس كمــا يتقا�ضــى عمولــة ارتبــاط 0.5 % 

إضافــة إلــى الطوابــع املاليــة املحــددة مــن قيمــة القــرض وتقتطــع مباشــرة 

عند صرف مبلغ القرض، ويسدد القرض على أقساط متساوية ويمنح 

بنــاء علــى طلــب املقتــرض وحســب معــدل دخلــه الشــهري بحيــث ال يتجــاوز 

االقتطــاع الشــهري مــا مقــداره 40 % مــن دخلــه الصــادر عــن النقابــة أو 

التصريــح املصــدق مــن النقابــة ويتــم صــرف مبلــغ القــرض دفعــة واحــدة.

 صافيــة بعــد 
ً
ســجلت مؤسســات وشــركات وزارة الصناعــة أرباحــا  •

الضريبــة والخســائر بقيمــة 731 مليــون ليــرة ســورية خــال العــام املا�ضــي 

 بنســبة تزيــد علــى 95 % عــن العــام الســابق )2017( 
ً
)2018(، منخفضــا

املاليــة  النتائــج  وبحســب  ســورية.  ليــرة  مليــار   15.3 الربــح  بلــغ  حيــث 

الــوزارة. ملؤسســات 

• كشــف مديــر عــام املصــرف الصناعــي عــن مباحثــات جاريــة لتمويــل 
مشروعين إلنتاج الدواء بقيمة تصل نحو 150 مليون ليرة، موزعة على 

 أن هــذا النــوع مــن التمويــل يأتــي ضمــن رؤيــة املصــرف 
ً
املعمليــن، مبينــا

علــى  واملهمــة  الحيويــة  املشــروعات  تمويــل  نحــو  التوجــه  فــي  الحاليــة 

التــوازي فــي التركيــز علــى تمويــل املشــروعات الصغيــرة واملتوســطة، كمــا 

 بقيمــة تجــاوزت 
ً
بّيــن أن املصــرف منــح خــال العــام املا�ضــي 58 قرضــا

700 مليــون ليــرة ســورية وأن معظــم هــذه التمويــات ذهبــت ملشــروعات 

صغيــرة ومتوســطة منهــا مشــروعات معاصــر الزيتــون ومنشــآت لصناعــة 

الباســتيك والخــزن ومــواد البنــاء وغيرهــا مــن املشــروعات الصغيــرة التــي 

تمثــل متممــات أساســية لعمــل املشــرعات الصناعيــة الكبيــرة، وتجــاوز 

حجــم التحصيــات فــي العــام املا�ضــي 4 مليــارات ليــرة ســورية، منهــا 2.5 

مليــار ليــرة تعــود لقــروض متعثــرة، حيــث أنجــز املصــرف مــا يزيــد علــى 36 

 أن هــذه 
ً
تســوية خــال العــام 2018 مــع الصناعييــن املتعثريــن، مبينــا

التســويات إيجابيــة وهــي تعــود بالنفــع علــى الصناعــي وعلــى املصــرف 

بالوقــت نفســه.

• كشــفت دراســة صــادرة عــن املكتــب املركــزي لإلحصــاء أن متوســط 
اإلنفــاق التقديــري لألســرة الســورية لعــام 2018 بلــغ 325 ألــف ليــرة 

ســورية، وقــد بّيــن مديــر إحصــاءات التجــارة واألســعار فــي املكتــب املركــزي 

لإلحصــاء أّن هــذا ال يعكــس الواقــع وذلــك بســبب تغيــر النمــط االســتهاكي 

 لألســرة 
ً
وفــق معطيــات الحــرب الــذي أدى إلــى ظهــور إنفــاق بــات ضروريــا

إلى جانب الغذاء كاإليجارات ونفقات النقل والرسوم الجديدة ونفقات 

 فرض تغيير النمط االستهاكي ليتكيف إنفاق األسرة مع 
ً
التعليم، وتاليا

دخلهــا الــذي لــم يرتفــع بوتيــرة ارتفــاع األســعار نفســها.
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تطور بعض أسعار السلع األساسية 	.4  

التغير خال األسبوع28 شباط, 232019 شباط, 2019السلعة

0.0 %350,000350,000الحديد طن /ليرة سورية

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

0.53 %19,00019,100الذهب 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.   

بعنــوان  فــي دمشــق  الســوري  االقتصــادي  الحــوار  ملتقــى  انعقــد   •
»االســتثمار فــى الزراعــة والصناعــة فــى ســبيل تحقيــق األمــن الغذائــي«، 

حيــث توصــل املشــاركون إلــى مجموعــة مــن التوصيــات يأتــي فــي مقدمتهــا 

النهــوض بالقطاعيــن الزراعــي والصناعــي ودعمهمــا، ومعالجــة العقبــات 

التــى تعتــرض مشــاريع هذيــن القطاعيــن الهاميــن والحيوييــن بمــا يســهم 

فــى دفــع عجلــة االقتصــاد واالنطــاق نحــو مشــاريع إعــادة االعمــار، كمــا 

دعــا املشــــــــاركون إلــى تشـــــــجيع وجــــــــــــــذب املســــــــتثمرين وإعــــــــــادة النظــــــــر 

بالبنيـــــــــــــــة التشـــــــــريعيــــــــــــة لتوفيــر بيئــــــــــة آمنـــــــــــة محفـــــــــزة لاســـــــــــتثمارات 

وتوحيــد الــرؤى بيــن القطاعــات االقتصاديــة لتفعيــل ودعــم عمليــة 

االنتــاج وتحديــد أولويــات اعــادة التأهيــل فــي املناطــق املتضــررة وترســيخ 

مبدأ التشاركية بين القطاعين العام والخاص ومعالجة مشكلة نقص 

العمالــة.
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- االقتصاد العربي 
ً
ثانيا

Arab World Economy
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1-  أخبار  اقتصادية

•   مصر

أعلــن البنــك املركــزى املصــري أن حجــم الســيولة املحليــة بلــغ نحــو 3.628 

 زيادة قدرها 
ً
تريليون جنيه في نهاية كانون األول  /ديسمبر  2018؛ مسجا

174.4 مليار جنيه بمعدل 5 % خال الفترة من تموز /يوليو وحتى كانون 

األول /ديســمبر مــن العــام املالــي الحالــى )2018 - 2019(. وأوضــح البنــك، 

أن الزيــادة فــي الســيولة املحليــة انعكســت علــى نمــو أشــباه النقــود بمقــدار 

158.9 مليار جنيه بمعدل 6 % والكتلة النقدية بمقدار 15.5 مليار جنيه 

 هــذه الزيــادة إلــى نتيجــة ارتفــاع الودائــع غيــر الجاريــة 
ً
بمعــدل 1.9 %، مرجعــا

بالعملــة املحليــة بمقــدار 132.3 مليــار جنيــه بمعــدل 6.9 %، وارتفــاع 

الودائــع بالعمــات األجنبيــة بمــا يعــادل 26.6 مليــار جنيــه بمعــدل 3.7 %. 

وأضــاف أن الزيــادة فــي الكتلــة النقديــة جــاءت نتيجــة الرتفــاع الودائــع 

الجاريــة بالعملــة املحليــة، بنحــو 12.4 مليــار جنيــه بمعــدل 3.3 %، وارتفــاع 

النقــد املتــداول خــارج الجهـــــــــــاز املصــــــــرفي بمقــدار 3.1 مليــار جنيــه بمعــدل 

.% 0.7
•     املغرب

وافــق مجلــس إدارة البنــك الدولــي علــى مشــروع قــرض بقيمــة 700 مليــون 

دوالر أمريكي، أي ما يعادل حوالي 6.69 مليار درهم، في سبيل تسريع إقرار 

التكنولوجيا الرقمية، وســيتعين على املخطط الجديد، معالجة القضايا 

املتعلقة بمشاكل التكامل االقتصادي واالجتماعي، خاصة ما يتعلق فيها 

بقضايــا الشــباب والفئــات املجتمعيــة القاطنــة فــي األريــاف، إذ ُيــراد فــي هــذه 

، بتعزيــز واعتمــاد 
ً
 بلــوغ الســكان فــي املناطــق األقــل تطــورا

ً
النقطــة تحديــدا

 للبنــى التحتيــة والخدمــات فــي كل ربــوع البــاد، وأيضــا 
ً
توزيــع أكثــر إنصافــا

تحســين إدارة وتدبيــر املــوارد املائيــة، وتقويــة قــدرة املغــرب علــى الوقــوف 

أمــام التغيــرات املناخيــة. وذلــك فــي إطــار الشــراكة الجديــدة التــي ســتجمع 

بيــن  بالفتــرة املمتــدة  البنــك باملغــرب، وســتكون هــذه الشــراكة خاصــة 

ســنوات 2019 و2024، مرتبطــة أيضــا بالدفــع بالقطــاع الخــاص لخلــق 

وظائــف بشــكل ومســتوى أكبــر، وتقويــة املــوارد البشــرية. 

•   قطر

ارتفعــت قيمــة االحتياطــي النقــدي األجنبــي لــدى مصــرف قطــر املركــزي 

خال شهر كانون الثاني /يناير 2019 بنسبة 31.1 %، على أساس سنوي، 

وبقيمــة 42.65 مليــار ريــال، وأوضحــت النشــرة الفصليــة الصــادرة عــن 

املركــزي القطــري، أن قيمــة االحتياطــي األجنبــي بنهايــة شــهر كانــون الثانــي /

ينايــر 2019 بلغــت 179.79 مليــار ريــال، مقابــل 137.13 مليــار ريــال فــي ذات 

الفتــرة مــن عــام 2018، وعلــى أســاس شــهري، صعــد االحتياطــي األجنبــي 

 بأنــه كان يســجل 179.40 
ً
بنســبة 0.2 % للشــهر الـــ11 علــى التوالــي، علمــا

مليــار ريــال فــي كانــون األول /ديســمبر 2018ـ، وأشــارت امليزانيــة إلــى أن 

االحتياطيات األجنبية لقطر في شهر كانون الثاني /يناير 2019 وزعت بين 

5.79 مليــار ريــال قيمــة الذهــب، و57.51 مليــار ريــال أرصــدة لــدى البنــوك 

 األجنبيــة، إلــى جانــب 45.25 مليــار ريــال ســندات وأذونــات خزينــة أجنبيــة.

 ودائــع حقــوق الســحب 
ً
وتضمنــت االحتياطيــات 1.93 مليــار ريــال تقريبــا

النقــد الدولــي، لتصــل بذلــك جملــة  لــدى صنــدوق  الخاصــة والحصــة 

االحتياطيــات الرســمية إلــى 110.51 مليــار ريــال. أمــا املوجــودات الســائلة 

األخــرى بالعملــة األجنبيــة )ودائــع( فقــد بلغــت فــي نهايــة شــهر كانــون الثانــي /

ينايــر 2019 حوالــي 69.28 مليــار ريــال.

•   الجزائر

أظهــرت بيانــات رســمية أن معــدل التضخــم الســنوي فــي الجزائــر هبــط إلــى 

4.2 % خال شهر كانون الثاني /يناير 2019 مقارنة مع 4.3 % املسجل في 

الشــهر الســابق مــع انخفــاض أســعار بعــض الســلع الغذائيــة. وعلــى أســاس 

شهري، هبط مؤشر أسعار املستهلكين بما نسبته 0.4 % في كانون الثاني /

 للبيانــات التــي نشــرها الديــوان الوطنــي لإلحصائيــات.
ً
ينايــر، وفقــا

•   البحرين

صــرح محافــظ مصــرف البحريــن املركــزي  إن البحريــن تتوقــع أن ينمــو 

اقتصادهــا بيــن 2 و2.5 % فــي 2019، تمشــيا مــع وتيــرة العــام املا�ضــي. وأبلــغ 

أن برنامــج املســاعدة املقــدم مــن الحلفــاء الخليجييــن ال يعنــي أن البحريــن 

لــن تحتــاج إلــى االســتدانة هــذا العــام. وأضــاف أن التمويــل بالديــن ســيكون 

بأحجــام أقــل وأن خطــط التمويــل للعــام الحالــي ســتتقرر بعــد املوافقــة 

علــى امليزانيــة. وفــي هــذا الســياق بّيــن محافــظ مصــرف البحريــن املركــزي 

بــأن امليزانيــة العامــة للدولــة للفتــرة 2019 - 2020 جــاءت لتتوافــق مــع 

 أن ذلــك خطــوة 
ً
مــا قامــت بــه الحكومــة مــن برنامــج التــوازن املالــي، معتبــرا

 علــى التــزام الدولــة بتنفيــذ البرنامــج ووضــع 
ً
باالتجــاه الصحيــح، مشــددا

الحلول املناسبة ملعالجة العجز والسيطرة على الدين العام.  وأضاف أن 

إحتياطــي البنــك املركــزي يغطــي احتياجــات البحريــن ويلبــي كافــة متطلبــات 

إلــى   
ً
الســوق املحليــة بالنســبة للتحويــات واملعامــات املصرفيــة مشــيرا

اســتمرارية العمليــات املصرفيــة والتحويــات بشــكل طبيعــي وآمــن.
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2. أسواق األسهم العربية

املؤشر
األسبوع 2019/03/01-02/24

التغير خال األسبوع
نهاية األسبوعبداية األسبوع

)DFMGI( 0.27 %2,796.112,803.69مؤشر سوق دبي

)EGX30( 0.24 %26,091.9526,028.55مؤشر بورصة مصر-

)KWSE( 0.54 %7,554.467,595.35مؤشر سوق الكويت

)ADI( 1.07 %7,183.747,106.73مؤشر أبوظبي-

)PLE( 0.64 %5,231.855,265.19مؤشر القدس

)TASI(  0.84 %11,505.3911,601.68املؤشر العام السعودي

)AMGNRLX(  0.35 %21,528.2321,602.69املؤشر العام األردني

)TUNINDEX(  1.11 %2,961.282,994.01مؤشر بورصة تونس

)MASI( 0.27 %2,796.112,803.69مؤشربورصة املغرب
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1-  أخبار  اقتصادية

فرنسا

صــرح وزيــر املاليــة الفرن�ضــي إن احتجاجــات »الســترات الصفــراء« املعارضــة 

للحكومــة كبــدت االقتصــاد الفرن�ضــي بمقــدار 0.2 نقطــة مئويــة مــن النمــو 

، وفــي 
ً
االقتصــادي منــذ بدايتهــا، حيــث أضــاف إنهــا تكلفــة مرتفعــة جــدا

كلفــت  االحتجاجــات  أن  بّينــت  الفرنســية  للحكومــة  ســابقة  تصريحــات 

االقتصــاد أكثــر مــن 0.1 نقطــة مئويــة مــن النمــو فــي الربــع الرابــع، وهــو مــا 

يعادل نحو 2.5 مليار يورو )2.85 مليار دوالر أمريكي(. هذا ومن جهته املعهد 

الوطنــي الفرن�ضــي لإلحصــاء والدراســات االقتصاديــة كشــف أن االقتصــاد 

 بلغــت نســبته 0.3 % فــي الربــع الرابــع منالعــام 2018، 
ً
الفرن�ضــي ســجل نمــوا

مــع تعويــض الصــادرات القويــة أثــر ضعــف اإلنفــاق املحلــي؛ وهــو مــا يؤكــد 

تقديــرات ســابقة. وأكــد املعهــد أن نســبة نمــو االقتصــاد علــى مــدى العــام 

 مــن أعلــى معــدل فــي 10 ســنوات املســجل فــي 
ً
2018 بلغــت 1.5 %، انخفاضــا

عــام 2017 عنــد 2.3 %. وأضــاف املعهــد أن إنفــاق املســتهلكين ارتفــع بنســبة 

1.2 % خــال كانــون الثانــي /ينايــر 2019، بعــد انخفــاض بمــا نســبته 1.5 % 

خــال كانــون األول /ديســمبر  2018.

•  تركيا

كشــفت وزارة املالية والخزانة التركية إحصاءات إجمالي ديون الباد حتى 

31 كانــون الثانــي /ينايــر 2019 والــذي بلــغ 1.098 تريليــون ليــرة )نحــو 220 

مليار دوالر أمريكي(. ومن بين هذه الديون 586.2 مليار ليرة بالعملة التركية، 

ومــا قيمتــه 511.9 مليــار ليــرة بالعمــات األجنبيــة. وكان إجمالــي ديــون اإلدارة 

املركزيــة فــي تركيــا الداخليــة والخارجيــة يبلــغ 876.5 مليــار ليــرة بنهايــة عــام 

2017، بينمــا كان إجمالــي الديــون يبلــغ 243.1 مليــار ليــرة بنهايــة عــام 2012.  

وعلــى صعيــد آخــر  أظهــرت بيانــات صــادرة عــن معهــد اإلحصــاءات الترـكـي 

تراجــع عجــز التجــارة الخارجيــة لتركيــا بنســبة  72.5 % علــى أســاس ســنوي 

فــي شــهر كانــون الثانــي /ينايــر 2019 ليصــل  إلــى 2.5 مليــار دوالر أمريكــي. وقــال 

املعهــد إن الصــادرات التركيــة زادت 5.9 % فــي حيــن انخفضــت الــواردات 

27.2 % مقارنــة مــع كانــون الثانــي /ينايــر 2018.

• الصين

انكمشــت أنشــطة املصانــع الصينيــة فــي شــهر شــباط /فبرايــر 2019 للشــهر 

الثالــث علــى التوالــي فــي أحــدث عامــة علــى تباطــؤ النمــو فــي ثانــي أكبــر اقتصــاد 

بالعالــم. وانخفــض مؤشــر مديــري املشــتريات الشــهر الجــاري إلــى 49.2 دون 

مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو واالنكماش مقارنة مع 49.5 في كانون 

الثانــي /ينايــر وهــو أدنــى مســتوى لــه فــي 3 ســنوات.

• منطقة اليورو

تراجعــت الثقــة االقتصاديــة فــي منطقــة اليــورو بشــكل أقــل مــن توقعــات 

خبراء االقتصاد، بفضل قطاع الخدمات القوي، ما يشير إلى أن انخفاض 

املعنويــات الناجــم عــن الحــروب التجاريــة العــام املا�ضــي أوشــك علــى نهايتــه، 

حيــث انخفــض  مؤشــر املفوضيــة األوروبيــة، الــذي يقيــس الحالــة املزاجيــة 

لألســر والشــركات، إلــى 106.1 نقطــة خــال شــهر شــباط /فبرايــر 2019 

مــن 106.3 نقطــة خــال شــهر كانــون الثانــي /ينايــر 2019، ليســجل بذلــك 

االنخفاض الثامن على التوالي، على الرغم من أن وتيرة االنخفاض تباطأت 

بعــد االنخفاضــات الحــادة فــي بدايــة العــام الجــاري. وتجــدر اإلشــارة إلــى أن 

قطــاع الصناعــة قــاد االنخفــاض فــي الثقــة االقتصاديــة فــي منطقــة اليــورو 

خــال شــهر شــباط /فبرايــر 2019، مــا يعكــس مؤشــر مديــري املشــتريات، 

 فــي عمليــات التصنيــع فــي أملانيــا وأماكــن أخــرى.
ً
الــذي أظهــر تراجعــا

• بريطانيا

أعلــن البنــك املركــزي البريطانــي أنــه ســيتيح للمصــارف العاملــة فــي بريطانيــا 

الحصــول علــى أمــوال إضافيــة فــي حالــة تأثــر مواردهــا املاليــة، فــي ظــل خــروج 

البــاد مــن االتحــاد األوروبــي، وقــد اتخــذ البنــك املركــزي إجــراءات مماثلــة 

خــال اســتفتاء االنفصــال »بريكســت« فــي حزيــران /يونيــو 2016 كإجــراء 

وقائــي لدعــم اســتقرار النظــام املصرفــي فــي اململكــة املتحــدة. 

 للبنــوك فــي شــهري آذار /مــارس و 
ً
وقــال البنــك إنــه ســيقدم إقراضــا أســبوعيا

 مــن اإلقــراض الشــهري املتبــع، فــي مســعى ملنــع 
ً
نيســان /أبريــل املقبليــن، بــدال

أي احتمال بأن يكون خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي هو الدافع وراء 

أزمــة ماليــة أو ضغــط علــى االئتمــان.

وقــال محافــظ البنــك أمــام لجنــة برملانيــة إن التغييــر فــي املــزادات املتكــررة 

جــزء مــن »التخطيــط الطبيعــي للطــوارئ«. وأضــاف: »ال نــرى أي ضغــوط 

 أن ارتفاع العطاءات في أحدث مزاد كان 
ً
على السيولة في السوق«، مضيفا

مجــرد نقطتيــن أساســيتين فــوق ســعر البنــك. ويعــد هــذا اإلعــان جــزءا مــن 

إجراءات طوارئ للتحصن ضد أي تقلبات قد يشهدها القطاع املصرفي في 

حالة الخروج دون اتفاق، فيما سيقدم بنك إنجلترا عمليات إعادة تمويل 

»ريبو« خال الشهرين املحيطين بتاريخ االنسحاب، ما يضمن أن البنوك 

يمكــن أن تحصــل علــى الســيولة للحفــاظ علــى خدماتهــا حتــى لــو قــام الكثيــر 

مــن عمائهــا بســحب األمــوال.
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العدد /8/   شباط / فبراير 2019

2. أسواق األسهم

التغير خال أسبوع01 آذار 252019 شباط 2019املؤشر

S&p5002,796.112,803.69% 0.27

Dow Jones26,091.9526,028.55% 0.24-

NASDAQ7,554.467,595.35% 0.54

FTSE 1007,183.747,106.73% 1.07-

CAC 405,231.855,265.19% 0.64

DAX11,505.3911,601.68% 0.84

Nikkei	22521,528.2321,602.69% 0.35

Shanghai	Composite	)SSEC(2,961.282,994.01% 1.11
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العدد /8/   شباط / فبراير 2019

1. أسعار النفط الخام

التغير خال أسبوع01 آذار 252019 شباط 2019

0.20 %64.7664.89سعر خام برنت /$

0.52 %55.4855.77سعر الخام األمريكي /$

2. أسعار املعادن الثمينة

التغير خال أسبوع01 آذار 252019 شباط 2019

-2.64 %1,329.501,294.45أونصة الذهب /$

-4.26 %15.8315.155أونصة الفضة /$

3. أسعار العمات الرئيسية

التغير خال أسبوع01 آذار 252019 شباط 2019

EUR USD1.13591.1377% 0.16

USD JYP111.06111.92% 0.77
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