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االقتصاد السوري  أواًل- 
1. أخبار القطاع المالي

2.  سوق دمشق لألوراق المالية

3.  متفرقات اقتصادية محلية
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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

 صــرح املديــر التنفيــذي لســوق دمشــق لــألوراق املاليــة بــأن النتائــج 

خــال  أدائهــا  فــي   
ً
ملحوظــا  

ً
تحســنا أظهــرت  املدرجــة  للشــركات  األوليــة 

ضــوء  فــي  وذلــك   ،2018 املالــي  العــام  مــع  مقارنــة   2019 املالــي  العــام 

اإلفصاحــات األوليــة للشــركات املدرجــة فــي الســوق عــن الســنة املاليــة 

2019، ولفــت إلــى أن هــذا التحســن ينعكــس علــى كافــة املؤشــرات ســواء 

أكان مجموع املوجودات أو حقوق املساهمين أو صافي الدخل، كذلك 

الربــح الــذي حققتــه الشــركات، وحــول أداء الشــركات فــي اإلفصاحــات 

املالية فقد التزمت 23 شــركة بتســليم اإلفصاحات املالية الخاصة بها 

لتبلــغ نســبة االلتــزام %88.

ســورية  فــي  العاملــة  املصــارف  مــع  املركــزي  ســورية  مصــرف  ناقــش   

القرارات املتعلقة بتمويل املستوردات وتحفيز الصادرات والتسهيات 

االئتمانيــة وإجــراءات ضبــط ســعر الصــرف فــي ظــل تطبيــق املرســومين 

التشــريعيين 3 و4 لعــام 2020، ودور املصــارف فــي تطبيــق التعليمــات 

حســابات  بفتــح  املتعلــق   5 رقــم  الــوزراء  مجلــس  لقــرار  التنفيذيــة 

املباعــة.  العقــارات واملركبــات  ثمــن  لغــرض تســديد  مصرفيــة 

و بحــث املشــاركون خــال االجتمــاع أيضــا ســبل تعزيــز فعاليــة املصــارف 

فــي اســتنهاض اإلمكانــات االقتصاديــة وتذليــل املعوقــات التــي تعتــرض 

واإلقليميــة  املحليــة  االقتصاديــة  التغيــرات  فــي ضــوء  املصرفــي  العمــل 

ومــن أهمهــا معالجــة مســألة الديــون املتعثــرة إضافــة إلــى مناقشــة آليــات 

ســورية  مصــرف  حاكــم  وأكــد  املدخــرات،  وجــذب  والتمويــل  التعاقــد 

املركــزي خــال االجتمــاع علــى أهميــة توظيــف الســيولة واملــوارد املاليــة 

فــي دعــم العمليــة اإلنتاجيــة وتمويــل النشــاط االقتصــادي  للمصــارف 

الســامة  مؤشــرات  علــى  بالحفــاظ  االســتمرار  إلــى  داعيــا  ودعمــه 

املصرفيــة بالدرجــة األولــى وتحســين مؤشــرات األداء للقطــاع املصرفــي.

 2019/02/23 بتاريــخ  قيامــه  عــن  املركــزي  ســورية  مصــرف  أعلــن   

بالوفــاء بااللتزامــات املترتبــة عليــه بخصــوص شــهادات اإليــداع بالليــرة 

لعــام   1 رقــم  )اإلصــدار   2019/2/21 بتاريــخ  أصدرهــا  التــي  الســورية 

وبقيمــة   ،%4.5 البالــغ  الثابــت  الفائــدة  ســعر  طريقــة  وفــق   ،)2019

اســمية 100 مليــون ليــرة ســورية للشــهادة الواحــدة، حيــث بّيــن املركــزي 

بتاريــخ  اســتحقت  التــي  للشــهادات  االســمية  القيــم  تحويــل  تــم  بأنــه 

لــكل مصــرف مشــارك. هــذا وبلــغ إجمالــي  2020/02/21 واملخصصــة 

القيمة االســمية للشــهادات املســتحقة والتي تم تســديدها في حســابات 

ليــرة ســورية، وبلــغ إجمالــي  130.3 مليــار  املصــارف املالكــة للشــهادات 

عــدد الشــهادات املخصومــة 5 شــهادات بقيمــة اســمية إجماليــة 500 

مليــون ليــرة ســورية. 

 بلغــت القيمــة اإلجماليــة لألقســاط 36.8 مليــار ليــرة ســورية خــال 

2019 بنســبة نمــو قدرهــا 13% مقارنــة بالعــام الســابق، وكان النصيــب 

األكبــر مــن األقســاط للمؤسســة الســورية للتأميــن، وبنســبة 70% منهــا، 

بمبلــغ 25.8 مليــار ليــرة ســورية، فــي حيــن تقاســمت 12 شــركة خاصــة 

قيمــة األقســاط املتبقيــة التــي تبلــغ 11 مليــار ليــرة ســورية.

وبحســب بيانــات خاصــة باألقســاط حصــل التأميــن اإللزامــي للســيارات 

 12.7 بقيمــة   ،%34.5 بنســبة  األقســاط،  مــن  الكبــرى  الحصــة  علــى 

33.9% مــن إجمالــي  ليــرة ســورية، يليــه التأميــن الصحــي بنســبة  مليــار 

ليــرة ســورية. 12.5 مليــار  األقســاط، وبقيمــة تجــاوزت 

2.  سوق دمشق لألوراق ملالية
 بمقــدار 

ً
لــألوراق املاليــة )DWX( ارتفاعــا ســجل مؤشــر ســوق دمشــق 

إلــى  0.55% علــى أســاس أســبوعي، ليصــل  34.63 نقطــة وبمــا نســبته 

مســتوى  6,365.75 نقطــة املســجل نهايــة هــذا األســبوع مقابــل مســتوى 

6,331.12 نقطــة املســجل فــي نهايــة األســبوع الســابق. 

بمقــدار  ارتفــع  فقــد   ،)DLX( القياديــة  األســهم  ملؤشــر  بالنســبة  أمــا 

3.87 نقطــة وبمــا نســبته 0.35% لتصــل قيمتــه إلــى مســتوى 1,117.22 

نقطــة املســجلة نهايــة هــذا األســبوع مقابــل مســتوى 1,113.35  نقطــة 

املســجلة نهايــة األســبوع الســابق. 

وانخفضــت قيمــة التــداوالت األســبوعية املســجلة خــال هــذا األســبوع 

باملقارنة مع مســتواها في األســبوع الســابق، بما نســبته 10.65% لتصل 

إلــى حوالــي 317 مليــون ليــرة ســورية مقابــل 354.8 مليــون ليــرة ســورية 

خــال األســبوع الســابق، كمــا تراجــع حجــم التــداول وبمعــدل %20.42 

ليصــل إلــى 432,289 ســهم خــال هــذا األســبوع مقابــل 543,211 ســهم 

 علــى 654 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%

-3.76بنك الشرق21.36املصرف الدولي للتجارة والتمويل41.11بنك سورية الدولي اإلسالمي

-1.99الشركة املتحدة للتأمين2.33بنك البركة32.42بنك البركة

-1.96فرنسبنك سورية 1.72العقيلة للتأمين التكافلي 6.03بنك الشرق

الشكل)3( تداوالت سوق دمشق لألوراق املالية 

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

بتكليــف  حلــب  فــي  األســبوعية  جلســته  الــوزراء  مجلــس  عقــد   •
لوضــع  وخصصهــا  األســد،  بشــار  الجمهوريــة  رئيــس  الســيد  مــن 

األفــراح  مــع  بالتزامــن  كافــة  النواحــي  فــي  حلــب  لدعــم  متكاملــة  خطــة 

واالحتفــاالت التــي تعيشــها املدينــة بمناســبة نصرهــا الكبيــر وتحريرهــا 

وتأمينهــا مــن رجــس اإلرهــاب وفتــح مطارهــا الدولــي والطريــق الســريع 

دمشــق.  بالعاصمــة  يربطهــا  الــذي 

وكشــف رئيــس مجلــس الــوزراء خــال انعقــاد جلســة املجلــس فــي مقــر 

األمانــة العامــة ملحافظــة حلــب وبحضــور الطاقــم الــوزاري للحكومــة، 

حلــب  فــي  واقتصاديــة  مشــاريع خدميــة  لتنفيــذ  الحكومــة  خطــة  عــن 

خــال الفتــرة املقبلــة بقيمــة 140 مليــار ليــرة ســورية موزعــة علــى مجــال 

 وزارة الكهربــاء التــي اســتأثرت بأكثــر 
ً
عمــل الــوزارات كافــة، وخصوصــا

مــن نصــف االعتمــادات املاليــة التــي ســتصرف علــى املشــاريع.

2020 اســتمرار  أظهــرت مؤشــرات شــهر كانــون الثانــي مــن العــام   •
النســيجية  للصناعــات  العامــة  املؤسســة  مبيعــات  حجــم  تطــّور 

مســجلة 1.1 مليــار ليــرة ســورية، حيــث بلغــت قيمــة املبيعــات حوالــي 

3.7 مليــارات ليــرة ســورية مقابــل 2،6 مليــار ليــرة ســورية خــال نفــس 

 
ً
الفتــرة مــن العــام املا�ضــي. يذكــر أن مبيعــات املؤسســة ســّجلت تطــّورا

 وصلــت إلــى 43 مليــار ليــرة ســورية عــام 2019، مقابــل 32.6 مليــار 
ً
كبيــرا

ليــرة ســورية فــي عــام 2018.

الســياحية  املنشــآت  جــرد  عمليــات  إدلــب  ســياحة  مديريــة  أنهــت   •
الواقعــة علــى الطريــق الدولــي حلب-دمشــق ومحــور حلب-إعــزاز عقــب 

الســوري،  العربــي  الجيــش  أبطــال  أيــدي  علــى  اإلرهــاب  مــن  تحريرهــا 

وأشــار مديــر ســياحة إدلــب إلــى أنــه تــم إحصــاء وتحديــد 64 منشــأة 

ســياحية مرخصــة متضــررة جــراء اإلرهــاب منهــا 12 علــى محــور حلــب-

فــي  الدولــي  الطريــق  علــى  و30  حلب-دمشــق  طريــق  علــى  و22  إعــزاز 

النعمــان وســراقب. مدينتــي معــرة 

الداخليـــــــة  التجـــــــــــــارة  وزارة  فــي  الشـــــــــــــــركات  مــــــديـــريــــــــــــــة  منحـــــــــت   •
خــال  والشــركات  لألفــراد   

ً
تجاريــا  

ً
ســجا  9,771 املســتهلك  وحمايـــــــــة 

 
ً
تجاريــا  

ً
ســجا  27 نحــو  يومــي  بوســطي  أي   ،)2019( املا�ضــي  العــام 

 
ً
ســجا و1,623  لألفــراد،   

ً
تجاريــا  

ً
ســجا  8,148 إلــى  توزعــت   ،

ً
جديــدا

للشــركات. 

محــدودة  شــركة   730 إلــى  للشــركات  املمنوحــة  الســجات  وتوزعــت 

و26  توصيــة،  شــركة  و156  تضامــن،  شــركات  و706  املســؤولية، 

شــركة مســاهمة مغفلــة، وشــركة واحــدة مشــتركة و3 شــركات مدنيــة 

وشــركة واحــدة خارجيــة، كمــا شــهد العــام 2019 تأســيس 6 شــركات 

)VIP(  بــرأس مــال فــوق املليــار ليــرة ســورية، بينمــا تــم خــال الشــهرين 

األول والثانــي مــن العــام 2020 تأســيس 5 شــركات )VIP( وهــي شــركات 

تنشــط فــي مجــاالت النفــط والطيــران، موزعــة إلــى شــركتين بــرأس مــال 

500 مليــون ليــرة ســورية وشــركة بــرأس مــال مليــار ليــرة خــال الشــهر 

األول 2020، وخــال شــهر شــباط 2020 تــم تأســيس شــركتين بــرأس 

مــال 10 مليــارات ليــرة ســورية للشــركة الواحــدة.

• تجــاوزت أربــاح القطـــــــاع العــام الصناعــي 20 مليــــــــار ليـــــــــرة ســـــوريـــــة 
خــال العـــــــــام املاضـــــــــي )2019(، وذلــك مــن إجمــــــــالي مبيعـــــــــات بلغــت 

269 مليار ليرة سورية، ما يعني أن نســــــبة الــــــــــربح إلى املبيعـــــــــــــات تبلــــــــغ 

علــى  تزيــد  املحققــة  األربــاح  أن  إلــى  اإلشــارة  وتجــــــــــــدر   ،%7.4 حوالــي 

ضعــف األربــاح املخططــة وهــي نحــو 10.7 مليــارات ليــرة ســورية.
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العدد /8/  شباط / فبراير 2020

تطور بعض أسعار السلع األساسية  .4  

التغير خالل األسبوع27 شباط/فبراير, 222020 شباط/فبراير, 2020السلعة

3.4%580,000600,000الحديد طن /ليرة سورية

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

0.0%46,20046,200الذهب 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.   
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- االقتصاد العربي 
ً
ثانيا

Arab World Economy
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العدد /8/  شباط / فبراير 2020

1-  أخبار  اقتصادية

• الجزائر
إلــى إن  أشــارت البيانــات الصــادرة عــن الديــوان الوطنــي لإلحصائيــات 

التضخــم الســنوي فــي البــاد انخفــض إلــى 1.9% فــي كانــون الثانــي /ينايــر 

2020 مــن 2% فــي الشــهر الســابق لــه، وذلــك بفعــل انخفــاض أســعار 

 
ً
بعــض املــواد الغذائيــة، هــذا وتراجــع مؤشــر أســعار املســتهلكين أيضــا

علــى أســاس شــهري بنســبة 0.1% فــي كانــون الثانــي /ينايــر 2020. 

• اإلمارات العربية املتحدة
أظهــرت تقديــرات مصــرف اإلمــارات املركــزي نمــو الناتــج املحلــي اإلجمالــي 

الحقيقــي للبــاد بنســبة  2.9% خــال العــام املا�ضــي )2019(، مقابــل 

النمــو  ذلــك  أن  إلــى  مشــيرة   ،2018 فــي  املســجل  النمــو  معــدل   %1.7

والغــاز(  )النفــط  الهيدروكربونــي  غيــر  القطــاع  بنمــو   
ً
مدفوعــا جــاء 

1.1%، والقطــاع الهيدروكربونــي )غيــر النفطــي( الــذي  املرتفــع بنســبة 

الطبيعــي  الغــاز  إنتــاج  فــي  املرتفعــة  الزيــادة  نتيجــة   %7.6 بنســبة  نمــا 

لــه. التابعــة  واملكثفــات 

وكان الناتــج املحلــي اإلجمالــي الحقيقــي فــي اإلمــارات، بحســب التقديــرات 

ذاتها، قد ارتفع بنسبة 1.3% في الربع الرابع من عام 2019، وتسارعت 

وتيــرة نمــو الناتــج اإلجمالــي الحقيقــي غيــر الهيدروكربونــي بنســبة %2.4 

خــال الربــع ذاتــه، وقــال املصــرف إن ارتفــاع األنشــطة غيــر النفطيــة 

فــي  التوظيــف  اكتســب  العمــل، حيــث  زيــادة مؤشــرات ســوق  إلــى  أدى 

 مــن الزخــم بنمــوه علــى أســاس ســنوي مقــارن 
ً
القطــاع الخــاص مزيــدا

بنســبة 2% فــي الربــع الرابــع 2019، وهــو أعلــى نمــو فــي األربــاع الســبعة 

املاضية، وتم توفير 38.765 ألف وظيفة جديدة على أساٍس صاٍف في 

الربــع الرابــع مــن عــام 2019. وتشــير التقديــرات إلــى أن مؤشــرات الثقــة 

االقتصاديــة قــد تحســنت فــي الربــع األخيــر مــن العــام 2019، مســتفيدة 

مــن زيــادة اإلنفــاق الحكومــي علــى أســاس ســنوي بنســبة 3.3% فــي الربــع 

الثالــث مــن 2019، مقارنــة بانخفــاض بنســبة 4.1% فــي الربــع الســابق، 

وذلــك باإلضافــة إلــى الزيــادة علــى أســاس ربــع ســنوي بنســبة 4.2% فــي 

أســعار النفــط، مــا عــزز الثقــة باالقتصــاد. وبالتــوازي مــع ذلــك، ســجلت 

أســواق العمل واالئتمان أداء زاد التوظيف في القطاع الخاص بنســبة 

2% علــى أســاس ســنوي، مقارنــة بارتفــاع قــدره 1.1% فــي الربــع الســابق.

• السعودية 
صــّرح محافــظ مؤسســة النقــد العربــي الســعودي إن النمــو االقتصــادي 

 هذا العام بدعم من القطاع غير 
ً
للمملكة من املتوقع أن يشــهد ارتفاعا

أنــه مــن الســابق ألوانــه تحديــد الضــرر االقتصــادي  النفطــي، وأضــاف 

أنحــاء  فــي  وانتشــر  الصيــن  فــي  بــدأ  الــذي  كورونــا،  فيــروس  عــن  الناجــم 

العالــم، علــى نحــو كامــل. حيــث أدلــى بتصريحاتــه خــال مؤتمــر اقتصــادي 

مجموعــة  دول  مــن  املاليــون  املســؤولون  يجتمــع  حيــث  الريــاض  فــي 

العشــرين ملناقشــة السياســات االقتصاديــة وتأثيــر فيــروس كورونــا علــى 

النمــو االقتصــادي العالمــي. هــذا وأعلــن صنــدوق النقــد الدولــي فــي كانــون 

1.9% خــال  الســعودية  نمــو اقتصــاد  يتوقــع  أنــه   2020 /ينايــر  الثانــي 

 مــن نحــو 0.4% فــي عــام 2019. لكنــه خفــض توقعاتــه 
ً
عــام 2020 ارتفاعــا

للنمــو االقتصــادي للمملكــة فــي 2020 مــن 2.2% بفعــل انخفــاض إنتــاج 

النفط. وقد جاءت هذه التصريحات بعدما حذر معهد التمويل الدولي 

الصيــن  مــن  النفــط  علــى  الطلــب  يعرقــل  قــد  الفيــروس  تف�ضــي  أن  مــن 

فــي األســعار  وبلــدان آســيوية أخــرى، ممــا ينتــج عنــه املزيــد مــن التراجــع 

لتصــل إلــى مســتوى 57 دوالرا للبرميــل ويلقــي ضبابيــة علــى توقعــات النمــو 

فــي أنحــاء الشــرق األوســط. وعلــى صعيــد آخــر أفــادت بيانــات رســمية أن 

مؤشــر أســعار املســتهلكين فــي الســعودية ارتفــع بنســبة 0.4% فــي كانــون 

الثانــي /ينايــر 2020 علــى أســاس ســنوي، وهــو الشــهر الثانــي علــى التوالــي 

الــذي يزيــد فيــه التضخــم بعــد أن ق�ضــى أغلــب أشــهر العــام املا�ضــي فــي 

قيــم ســلبية، وأظهــرت البيانــات الصــادرة عــن الهيئــة العامــة لإلحصــاء 

أن املؤشــر صعــد بدعــم زيــادات فــي أســعار املطاعــم والفنــادق والتعليــم 

والرعايــة الصحيــة. وارتفعــت أســعار األغذيــة واملشــروبات، التــي تشــكل 

 مــن مكونــات املؤشــر، بمــا نســبته 2.2%، بينمــا انخفضــت 
ً
20% تقريبــا

أســعار اإلســكان واملرافــق، التــي تمثــل 25%، بمــا نســبته 3.3%، وهــو مــا 

ينطــوي علــى وتيــرة انكمــاش أبطــأ مقارنــة مــع الشــهور الســابقة.

• الكويت
 بقيمــة 

ً
 أن الكويــت ســجلت عجــزا

ً
أظهــرت بيانــات رســمية صــادرة مؤخــرا

2.3 مليــار دينــار فــي الفتــرة مــن أول نيســان /أبريــل 2019 إلــى نهايــة كانــون 

الثانــي /ينايــر 2020، بعــد أن أودعــت 10% مــن اإليــرادات فــي صندوقهــا 

 
ً
 إجماليــا

ً
للثــروة الســيادية، مــع العلــم أنهــا توقعــت فــي وقــت ســابق عجــزا

قــدره 7.7 مليــار دينــار فــي الســنة املاليــة 2019-2020، التــي تنتهــي فــي 

آذار /مــارس 2020. 
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• مصر
ارتفعــت صــادرات مصــر غيــر البتروليــة خــال شــهر كانــون الثانــي /ينايــر 

2020 بنســبة نمــو 4% لتســجل 2.188 مليــار دوالر فــي مقابــل 2.103 

مليــار دوالر خــال كانــون الثانــي /ينايــر 2019، وكانــت قيمــة الصــادرات 

قــد نمــت بنســبة طفيفــة خــال العــام املا�ضــي ال تتعــدى 1.4% لتســجل 

نحــو 25.49 مليــار دوالر فــي مقابــل 25.14 مليــار دوالر خــال 2018. 

والــواردات،  الصــادرات  علــى  للرقابــة  العامــة  الهيئــة  تقريــر  وأوضــح 

10.2% لتســجل  4 قطاعــات صناعيــة بنســبة  ارتفــاع قيمــة صــادرات 

مــن إجمالــي الصــادرات.   %45.7 مليــار دوالر أمريكــي، لتســتحوذ علــى 

وفي ســياق آخر قررت لجنة السياســة النقديـــة للبنك املركزي املصـــري 

ســعري  علــى  اإلبقــاء   2020 /فبرايــر  شــباط   20 بتاريــخ  اجتماعهـــا  فــي 

عائــد اإليــداع واإلقــراض لليلــة واحــدة وســعر العمليــة الرئيســية عنــد 

مســتوى 12.25% و13.25% و12.75% علــى الترتيــب، وكذلــك اإلبقــاء 

 .%12.75 علــى ســعر االئتمــان والخصــم عنــد مســتوى 

ومــن جانــب آخــر ســجل املعــدل الســنوي للتضخــم العــام فــي الحضــر 

فــي كانــون األول /  %7.1 2020 مقابــل  فــي كانــون الثانــي /ينايــر   %7.2

ديســمبر 2019، حيث ســجل معدل التضخم الشــهري 0.7% في كانون 

فــي كانــون الثانــي /ينايــر مــن العــام   %0.6 2020 مقابــل  الثانــي /ينايــر 

أســعار  ارتفــاع  إلــى  الشــهري  التضخــم  معــدل  ارتفــاع  ويرجــع  املا�ضــي. 

الســلع الغذائيــة باإلضافــة إلــى ارتفــاع فــي أســعار الســلع غيــر الغذائيــة 

للتضخــم  الســنوي  املعــدل  ســجل  الوقــت،  ذات  وفــي  أقــل.  بدرجــة 

األسا�ضــي 2.7% فــي كانــون الثانــي /ينايــر 2020 مقابــل 2.4% فــي كانــون 

األول /ديســمبر 2019. أمــا بالنســبة الناتــج املحلــي اإلجمالــي الحقيقــي 

فقــد اســتقر معــدل النمــو عنــد 5.6% خــال النصــف الثانــى مــن عــام 

 .2019/2018 املالــي  بالعــام  مقارنــة   2019

• صندوق النقد العربي
أعلــن صنــدوق النقــد العربــي عــن إطــاق منصــة »بنــى« للمدفوعــات، 

املنطقــة  فــي  واملصرفيــة  املاليــة  املؤسســات  تمكيــن  إلــى  تهــدف  والتــي 

إرســال  مــن  والتجاريــة،  املركزيــة  املصــارف  ذلــك  فــي  بمــا  العربيــة، 

العربيــة  املنطقــة  أنحــاء  جميــع  فــي  البينيــة  املدفوعــات  واســتقبال 

عاليــة.  وفعاليــة  مناســبة  وبتكلفــة  وموثوقــة  آمنــة  بصــورة  وخارجهــا 

املقاصــة  خدمــات  تقــدم  العمــات  متعــددة  دفــع  منصــة  و»بنــى« 

والتســوية بالعمــات العربيــة والعمــات الدوليــة، وتتوفــر فيهــا شــروط 

وكذلــك  البينيــة  العربيــة  املاليــة  املعامــات  وتســوية  ملقاصــة  األهليــة 

الرئيســين  التجارييــن  والشــركاء  العربيــة  الــدول  بيــن  املاليــة  املعامــات 

للــدول العربيــة. وقــال صنــدوق النقــد العربــي إن إطــاق املنصــة يأتــي 

املصــارف  مــع  بالتعــاون  املاضيــة  الفتــرة  فــي  املبذولــة  للجهــود   
ً
تتويجــا

 إلــى 
ً
املركزيــة والتجاريــة واملؤسســات املاليــة العامليــة واإلقليميــة، مشــيرا

أن منصــة »بنــى« تقــدم إلــى املشــاركين حلــول دفــع حديثــة تتوافــق مــع 

الدوليــة.  االمتثــال  ومتطلبــات  الدوليــة  واملبــادئ  املعاييــر 

التكامــل  فــرص  تعزيــز  نحــو  مهمــة  خطــوة  املنصــة  إطــاق  ويشــكل 

االســتثمارية  الروابــط  ودعــم  العربيــة  املنطقــة  فــي  واملالــي  االقتصــادي 

مــع الشــركاء التجارييــن للــدول العربيــة فــي مختلــف القــارات. كمــا يشــكل 

 فــي األســواق املاليــة العربيــة، يتزامــن مــع بــدء عمليــة التحــاق 
ً
 مهمــا

ً
تطــورا

معهــا  التعــاون  تــم  التــي  التجاريــة  البنــوك  مــن  فيهــا  املشــاركين  أوائــل 

لتكــون مــن رواد املســتخدمين للمنصــة علــى أن تتــم تســوية أول عمليــة 

دفــع بيــن البنــوك العربيــة فــي األيــام املقبلــة.

• لبنان
6.5 مليــار دوالر  ناهــزت  زيــادة ملحوظــة  اللبنانــي  العــام  الديــن  ســجل 

أمريكــي، ليصــل إلــى نحــو 92 مليــار دوالر  أمريكــي فــي نهايــة العــام 2019، 

تشــير  فيمــا  املصــارف.  جمعيــة  إحصــاءات  بحســب   ،%7.6 بارتفــاع 

ال  بنســبة  املحلــي  الناتــج  إجمالــي  فــي  انكمــاش  تســجيل  إلــى  التوقعــات 

املصرفــي  الجهــاز  توظيفــات  محفظــة  احتســاب  حــال  وفــي   ،%5 تقــل 

لــدى البنــك املركــزي، التــي يرجــح أال تقــل عــن 70 مليــار دوالر أمريكــي، 

أغلبهــا لقــاء شــهادات إيــداع بمــردود بيــن 7 و8%، يقفــز الديــن العــام إلــى 

ســقوف قياســية، وهــو مــا يؤكــد تقديــر مؤسســات ماليــة دوليــة وخبــراء، 

بحاجــة لبنــان امللحــة إلــى تدفقــات نقديــة خارجيــة وعاجلــة بيــن 25 و30 

 لانــزالق الســريع إلــى درجــة الفشــل املالــي، ال 
ً
مليــار دوالرأمريكــي، منعــا

ســيما مــع حصــر اســتخدام االحتياطــات املتوفــرة بالعمــات الصعبــة 

وأدويــة  ومحروقــات  قمــح  مــن  األساســية  الســلع  مســتوردات  لتغطيــة 

ومســتلزمات طبيــة. 

الخارجيــة  املوجــودات  قيمــة  فــي  تراجــع  رصــد  تــم  ذاتــه،  الســياق  وفــي 

ملصــرف لبنــان املركــزي حتــى منتصــف الشــهر الحالــي، بنســبة %7.74، 

كانــت  الــذي  باملســتوى  مقارنــة  أمريكــي،  دوالر  مليــار   3 يعــادل  مــا  أي 

عليــه فــي الفتــرة ذاتهــا مــن العــام املا�ضــي. وبذلــك بلغــت قيمــة االحتياطــي 

36.2 مليــار دوالر أمريكــي، بينهــا 5.7 مليــار دوالر أمريكــي مــن الســندات 

قيمتهــا  مــن   %40 عــن   
ً
حاليــا الســوقية  قيمتهــا  تقــل  والتــي  الحكوميــة 

األساســية.
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العدد /8/  شباط / فبراير 2020

2. أسواق األسهم العربية

املؤشر
األسبوع 23- 2020/02/28

التغير خال األسبوع
نهاية األسبوعبداية األسبوع

)DFMGI( 4.70%2,717.802,590.00مؤشر سوق دبي-

)EGX30( 4.96%13,688.0513,008.94مؤشر بورصة مصر-

)BKP( 1.73%6,848.556,730.18مؤشر السوق األول الكويت-

)ADI( 2.79%5,041.864,901.43مؤشر أبوظبي-

)PLE( 0.23%535.51534.29مؤشر القدس-

)TASI(  4.44%7,982.957,628.34املؤشر العام السعودي-

)AMGNRLX(  0.54%1,845.821,835.92املؤشر العام األردني-

)TUNINDEX(  0.03%7,173.117,171.31مؤشر بورصة تونس-

)MASI( 1.18%12,406.9712,260.94مؤشر بورصة املغرب-



12

- االقتصاد العالمي 
ً
ثالثا

World Economy
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العدد /8/  شباط / فبراير 2020

1-  أخبار  اقتصادية

• منطقة اليورو

فــي   %1.4 مــا نســبته  اليــورو  فــي منطقــة  الســنوي  التضخــم  بلــغ معــدل 

1.3٪ معــدل التضخــم   مــن 
ً
2020، مرتفعــا الثانــي /ينايــر  شــهر كانــون 

خــال  أمــا    ،2019 /ديســمبر  األول  كانــون  شــهر  فــي  املســجل  الســنوي 

الشــهر ذاتــه قبــل عــام فقــد ســجل معــدل التضخــم مــا نســبته %1.4.  

أما بالنسبة ملنطقة اإلتحاد األوروبي فقد بلغ معدل التضخم السنوي 

 مــن 1.6٪ فــي كانــون األول /
ً
1.7٪ فــي كانــون الثانــي /ينايــر 2020، مرتفعــا

ديسمبر 2019. 

أمــا خــال شــهر كانــون الثانــي /ينايــر 2019 فقــد ســجل معــدل التضخــم 

 للبيانــات الصــادرة عــن مكتــب اإلحصــاء 
ً
الســنوي مــا نســبته 1.5٪. وفقــا

األوروبــي )يوروســتات(.

• صندوق النقد الدولي

كورونــا  فيــروس  إن  الدولــي  النقــد  لصنــدوق  العامــة  املديــرة  قالــت 

النمــو  األرجــح  علــى  ســيقلص  بســرعة  االنتشــار  فــي  اآلخــذ  املســتجد، 

للصنــدوق.  ســابقة  توقعــات  عــن   %0.1 بنســبة  العالمــي  االقتصــاد 

وفــي كانــون الثانــي /ينايــر 2020 توقــع صنــدوق النقــد الدولــي أن يرتفــع 

 2020 العــام  خــال   %3.3 بنســبة  العالمــي  االقتصــاد  نمــو  معــدل 

 مــن 2.9% العــام املا�ضــي، وبحســب تصريحــات املديــرة العامــة 
ً
ارتفاعــا

إلــى  العــام  هــذا  ســيتراجع  الصيــن  فــي  االقتصــاد  نمــو  فــإن  للصنــدوق، 

 عــن توقعــات ســابقة للصنــدوق فــي شــهر كانــون الثانــي /
ً
5.6%، نــزوال

يناير أي بمقدار 0.4%، حيث قدمت هذه التوقعات ملحافظي البنوك 

فــي  العشــرين خــال اجتمــاع  فــي مجموعــة دول  املاليــة  املركزيــة ووزراء 

الريــاض، لكنهــا قالــت إن الصنــدوق ينظــر فــي ســيناريوهات أكثــر حــدة 

إذا اســتمر التف�ضــي لفتــرة أطــول وزاد انتشــاره علــى نطــاق عالمــي.

• إيطاليا

تشــير التوقعــات إلــى انخفــاض معــدل التضخــم الســنوي فــي إيطاليــا إلــى 

0.4% فــي شــباط /فبرايــر 2020 مــن 0.5% فــي الشــهر الســابق وجــاءت 

 أقــل مــن توقعــات الســوق عنــد مســتوى 0.5%، وفًقــا لتقديــرات 
ً
أيضــا

أوليــة. حيــث ارتفعــت األســعار بوتيــرة أبطــأ بالنســبة لســلع الطاقــة غيــر 

الخاضعــة لضوابــط املنظــم”non-regulated”  )1.2%مقابــل 3.2% فــي 

كانــون الثانــي /ينايــر(، وخدمــات النقــل )1.5% مقابــل 2.6%(، والتبــغ 

)1.5% مقابــل 2.9%( واملنتجــات الغذائيــة غيــر املصنعــة )0.2% مقابــل 

 
ً
0.8%(. ومــن املرجــح أن يظــل معــدل التضخــم األسا�ضــي الســنوي ثابتــا

عنــد 0.8%. علــى أســاس شــهري ،حيــث  كانــت أســعار املســتهلكين دون 

تغييــر ، بعــد ارتفــاع بنســبة 0.1% فــي كانــون الثانــي /ينايــر 2020.

• الواليات املتحدة األمريكية

مخزونــات  أن  األمريكــي  البتــرول  معهــد  عــن  صــادرة  بيانــات  أظهــرت 

النفــط الخــام والبنزيــن ارتفعــت فــي الواليــات املتحــدة األســبوع املا�ضــي، 

بينمــا هبطــت مخزونــات نواتــج التقطيــر، حيــث زادت مخزونــات الخــام 

21 فبرايــر شــباط / فــي  فــي األســبوع املنتهــي  1.3 مليــون برميــل  بمقــدار 

مــع توقعــات املحلليــن  برميــل مقارنــة  مليــون   444.4 إلــى  لتصــل  فبرايــر 

2 مليــون برميــل. بارتفــاع قــدره 

وقــال املعهــد إن مخزونــات النفــط فــي مركــز التســليم فــي كاشــينج بواليــة 

بيانــات  أظهــرت  كمــا  برميــل،  ألــف   411 بمقــدار  ارتفعــت  أوكاهومــا 

انخفضــت  الخــام  مــن  املصافــي  اســتهاك  معــدالت  أن  البتــرول  معهــد 

 .
ً
يوميــا برميــل  ألــف   282 بمقــدار 

وزادت مخزونات البنزين بمقدار 74 ألف برميل، مقارنة مع التوقعات. 

التــي  التقطيــر،  نواتــج  مخزونــات  أن  البتــرول  معهــد  بيانــات  وأظهــرت 

706 آالف برميــل،  تشــمل الديــزل وزيــت التدفئــة، انخفضــت بمقــدار 

مقارنــة مــع توقعــات النخفــاض قــدره 1.7 مليــون برميــل. هــذا وهبطــت 

واردات الواليــات املتحــدة مــن النفــط الخــام األســبوع املا�ضــي بمقــدار 

.
ً
280 ألــف برميــل يوميــا

• إسبانيا

اتســع فائض الحســاب الجاري في إســبانيا إلى 2.21 مليار يورو في كانون 

األول /ديســمبر 2019 مــن 1.84 مليــار يــورو فــي الشــهر ذاتــه مــن العــام 

2018،  وأقــل بكثيــر مــن توقعــات الســوق بفائــض 7.27 مليــار يــورو. 

وارتفــع فائــض الســلع والخدمــات إلــى 1.50 مليــار يــورو مــن 1.02 مليــار 

يــورو فــي العــام الســابق ، مــع ارتفــاع عائــدات الســياحة بشــكل طفيــف 

)3.91 مليــار يــورو مــن 3.85 مليــار يــورو(. وفــي الوقــت نفســه،  تقلــص 

0.82 مليــار  يــورو مــن  0.71 مليــار  إلــى  فائــض الدخــل األولــي والثانــوي 

يــورو. أمــا خــال العــام 2019 ككل، فقــد ارتفــع فائــض الحســاب الجــاري 

للبــاد إلــى 23.94 مليــار يــورو مــن 23.28 مليــار يــورو فــي عــام 2018.
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2. أسواق األسهم

التغير خال أسبوع28 شباط/فبراير، 242020 شباط/فبراير، 2020املؤشر

S&p500- USA3,225.892,954.22%8.42-

Dow Jones- USA27,960.8025,409.36%9.13-

NASDAQ- USA9,221.288,567.37%7.09-

FTSE 100- UK7,156.836,580.61%8.05-

CAC 40- France5,791.875,309.90%8.32-

DAX- Germany13,035.2411,890.35%8.78-

FTMIB- Italy23,427.1921,984.21%6.16-

RTSI- Russia1,446.111,299.69%10.13-

Nikkei 225- Japan22,605.4121,142.96%6.47-

Shanghai Composite )SSEC(- China3,031.232,880.30%4.98-
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العدد /8/  شباط / فبراير 2020

- أسواق املال العاملية
ً
 رابعا

Global Financial Markets
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1. أسعار النفط الخام

التغير خالل أسبوع28 شباط/فبراير، 242020 شباط/فبراير، 2020

-11.05%56.350.08سعر خام برنت /$

-12.02%51.4345.25سعر الخام األمريكي /$

2. أسعار املعادن الثمينة

التغير خالل أسبوع28 شباط/فبراير، 242020 شباط/فبراير، 2020

-5.10%1,672.401,587.15أونصة الذهب /$

-12.35%18.87616.545أونصة الفضة /$

3. أسعار العمالت الرئيسية

التغير خالل أسبوع28 شباط/فبراير، 242020 شباط/فبراير، 2020

EUR USD1.08541.1027%1.59

USD JYP110.72108.08%2.38-

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

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

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

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