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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

الالزمــة  الشــروط  الخارجيــة  والتجــارة  االقتصــاد  وزارة  حــددت   •
لالســتفادة مــن برنامــج دعــم أســعار الفائــدة بمقــدار 7% علــى قــروض 

ترميــم املنشــآت الصناعيــة املتضــررة فــي محافظــة حلــب، والــذي وافــق 

اللجنــة االقتصاديــة.  بنــاء علــى توصيــة  الــوزراء  عليــه مجلــس 

وتضمنــت الشــروط ضــرورة امتــالك منشــأة صناعيــة متضــررة بفعــل 

اإلرهــاب أو عقــد اســتثمار للمنشــأة وأال تقــل نســبة الضــرر فــي املنشــأة 

75% كحــد أق�صــى، وأال تزيــد  15%، وأال تزيــد عــن  وموجوداتهــا عــن 

قيمــة القــرض عــن 500 مليــون ليــرة ســورية، وبينــت الــوزارة بــأن هــدف 

البرنامــج هــو تقديــم الحافــز ألصحــاب املنشــآت املتضــررة للقيــام بترميم 

منشــآتهم وإدخالهــا فــي العمليــة اإلنتاجيــة مجــددا األمــر الــذي يعــزز مــن 

مســارات النمــو والتعافــي علــى مســتوى االقتصــاد الوطنــي برمتــه. 

قبــل  مــن  منحهــا  ســيتم  التــي  القــروض  يشــمل  البرنامــج  أن  إلــى  يشــار 

املصــارف العاملــة فــي ســورية ألغــراض ترميــم املبانــي واآلالت واملنشــآت 

التوســع وإضافــة  وقــروض  واســتبدال وشــراء اآلالت   
ً
املتضــررة جزئيــا

العامــل. املــال  إنتــاج جديــدة وقــروض رأس  خطــوط 

النقــدي  التأميــن  باســتيفاء  العمــل  املركــزي  ســورية  مصــرف  ــق 
ّ
عل  •

للمســتوردين عبــر املصــارف العاملــة بهــدف تســهيل عمليــات االســتيراد 

املمولــة مــن قبــل املصــارف، فــي ظــل االجــراءات االحترازيــة التــي تتخذهــا 

الحكومــة للتصــدي لفيــروس كورنــا.

العمــل  تعليــق  2020/3/18 علــى  تاريــخ  559/ ل.أ  القــرار  رقــم  ونــص 

التاســعة  املــادة  مــن   10 رقــم  البنــد  بأحــكام   2020/6/25 تاريــخ  حتــى 

1814 /ل.أ تاريــخ  مــن قــرار لجنــة إدارة مصــرف ســورية املركــزي رقــم 

لكافــة  وذلــك  املســتوردات،  تمويــل  لعمليــات  الناظــم   2019/12/15

املستندات املقدمة بخصوص إجازات / موافقات االستيراد املمنوحة 

للمســتوردين للمــواد املســموح بتمويلهــا عــن طريــق املصــارف العاملــة فــي 

القطــر املرخــص لهــا التعامــل بالقطــع األجنبــي. 

 
َ
قــرارا الخارجيــة  والتجــارة  االقتصــاد  وزيــر  أصــدر  متصــل  ســياق  وفــي 

الخــاص   2019/11/21 تاريــخ   944 بالقــرار   العمــل  بموجبــه  ألغــى 

آخــر.  إلشــعار  االســتيراد  بمؤونــة 

• عملــت وزارة املاليــة بالتنســيق مــع وزارة الصحــة علــى تســريع عمليــات 
الطبيــة  واملراكــز  املشــافي  وخاصــة  الجهــات  ملختلــف  الالزمــة  التمويــل 

مــن أجــل تلبيــة احتياجاتهــا مــن التجهيــزات الطبيــة واألدويــة واملعقمــات 

االســتحقاق،  ألصحــاب  صرفهــا  متابعــة  وتأميــن  القصــوى  بالســرعة 

الــوزارة  وجهــت  كمــا  الحاليــة،  الظــروف  نتيجــة  األوليــة  وإعطائهــا 

إلغــاء  علــى  والعمــل  الســاعة  مــدار  علــى  الصرافــات  تغذيــة  باســتمرار 

 علــى 
ً
التجمعــات بــكل أشــكالها فــي ســائر فــروع املصــارف العامــة حرصــا

الســالمة العامــة والتعقيــم الــدوري للصرافــات عــدة مــرات خــالل اليــوم 

الواحــد.
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ملنــح  الناظمــة  التنفيذيــة  التعليمــات  العقــاري  املصــرف  أصــدر   •
القــرض  ســقف  أصبــح  إذ  الجديــدة،  بســقوفها  الســكنية  القــروض 

الســكني الخاص بشــراء عقار جاهز أو لم يكتمل بناؤه، بمعنى الشــراء 

 
ً
علــى الهيــكل وإكمــال أو إنشــاء عقــار جاهــز، 15 مليــون ليــرة ســورية بــدال

مــن 5 مالييــن ليــرة ســورية. 

 من 3.6 ماليين ليرة سورية 
ً
وأصبح السقف 10 ماليين ليرة سورية بدال

 
ً
لقــرض إكمــال عقــار منجــز كامــل هيكلــه، و15 مليــون ليــرة ســورية بــدال

مــن 5 مالييــن ليــرة ســورية لشــراء مســكن جاهــز للمكتتبيــن باملؤسســة 

ليــرة  مليــون   2.6 مــن   
ً
بــدال ســورية  ليــرة  مالييــن  و6  لإلســكان،  العامــة 

ليــرة ســورية  للســكن، و4 مالييــن  معــد  توســع مســكن  ســورية إلنشــاء 

 مــن 1.6 مليــون ليــرة ســورية إلكمــال توســع مســكن معــد للســكن، 
ً
بــدال

 مــن 2 مليــون ليــرة ســورية إلعــادة إكمــال 
ً
و4 مالييــن ليــرة ســورية بــدال

 
ً
بــدال ســورية  ليــرة  مالييــن  و4   ،»

ً
ســابقا »ترميــم  للســكن  معــّد  مســكن 

ليــرة ســورية لتدعيــم مســكن متصــدع معــد للســكن،  1.3 مليــون  مــن 

 مــن 2.6 مليــون ليــرة ســورية إلنهــاء العالقــة 
ً
و5 مالييــن ليــرة ســورية بــدال

ســورية  ليــرة  مالييــن   4 مــن   
ً
بــدال ســورية  ليــرة  مليــون  و15  اإليجاريــة، 

2 مليــون   مــن 
ً
بــدال ليــرة ســورية  إلنشــاء عقــار للجمعيــات، و6 مالييــن 

ليــرة ســورية إلنشــاء عقــار علــى الهيــكل مــع املرافــق العامــة للجمعيــات، 

 مــن 2.6 مليــون ليــرة ســورية إلكمــال عقــار 
ً
و6 مالييــن ليــرة ســورية بــدال

 مــن 
ً
 15 مليــون ليــرة ســورية بــدال

ً
منجــز كامــل هيكلــه للجمعيــات، وأخيــرا

التــي مشــاريعها عبــارة عــن ضاحيــة  ليــرة ســورية للجمعيــات  5 مالييــن 

مســتقلة »قــرض لــكل شــقة«.

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

تســجيل   ،2020/03/19-15 األســبوع  عــن  املاليــة  لــألوراق  دمشــق 

بمقــدار   
ً
انخفاضــا  )DWX( املاليــة  لــألوراق  دمشــق  ســوق  مؤشــر 

151.14 نقطــة وبمــا نســبته 2.39% علــى أســاس أســبوعي، ليصــل إلــى 

مســتوى  6,183.26 نقطــة املســجل نهايــة هــذا األســبوع مقابــل مســتوى 

الســابق.  األســبوع  نهايــة  فــي  املســجل  نقطــة   6,334.40

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

30.07 نقطة وبما نسبته 2.69% لتصل قيمته إلى مستوى 1,088.96 

نقطــة املســجلة نهايــة هــذا األســبوع مقابــل مســتوى 1,119.03 نقطــة 

املســجلة نهايــة األســبوع الســابق. 

األســبوع  هــذا  خــالل  املســجلة  األســبوعية  التــداوالت  قيمــة  وارتفعــت 

بصــورة كبيــرة باملقارنــة مــع مســتواها فــي األســبوع الســابق، بمــا نســبته 

 127.9 1,044.7 مليــون ليــرة ســورية مقابــل  717% لتصــل إلــى حوالــي 

مليــون ليــرة ســورية خــالل األســبوع الســابق، كمــا ارتفــع حجــم التــداول 

1,227,898 ســهم خــالل هــذا األســبوع  إلــى  599.9% ليصــل  وبمعــدل 

 علــى 186 صفقــة، 
ً
مقابــل 175,442 ســهم فــي األســبوع الســابق، موزعــة

ســت  عددهــا  والبالــغ  الضخمــة  الصفقــات  اســتبعاد  بعــد  وذلــك 

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

ً
األكثر نشاطا

ً
األكثر ارتفاعا

ً
األكثر انخفاضا

السهم
من حجم 

التداول
السهم

نسبة 
االرتفاع%

السهم
نسبة 

االنخفاض%

-9.46بنك البركة...... 7.97بنك سورية الدولي اإلسالمي

-9.18بنك قطر الوطني سورية ...... 3.37بنك سورية والخليج 

-3.9بنك سورية الدولي اإلسالمي...... 3.15بنك قطر الوطني سورية 

الشكل)3( تداوالت سوق دمشق لألوراق املالية 

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

الــوزراء  مجلــس  رئيــس  برئاســة  االقتصاديــة  اللجنــة  اعتمــدت   •
موازنــة خاصــة بمبلــغ أولــي 100 مليــار ليــرة ســورية لتمويــل تنفيــذ كل 

مــا يتعلــق بخطــة الحكومــة ملواجهــة انتشــار فيــروس كورونــا، كمــا أقــرت 

العديــد مــن اإلجــراءات لضمــان اســتمرار العمليــة االنتاجيــة ال ســيما 

للصناعــات الغذائيــة والطبيــة )وخاصــة املعقمــات واملطهــرات(، وتوريــد 

املــواد األوليــة الالزمــة إلنتاجهــا بمــا يلبــي احتيــاج الســوق املحليــة. 

مــن جانبــه، أشــار وزيــر املاليــة إلــى أنــه تــم تشــكيل لجنــة مــن وزارة املاليــة 

والشــؤون االجتماعيــة والعمــل والســياحة ومــن يلــزم مــن جهــات أخــرى 

اإلجــراءات  نتيجــة  املنشــأت  توقــف  عــن  الناجمــة  األضــرار  لتقديــر 

املتخــذة ملواجهــة فيــروس كورنــا. 

بــدوره، أكــد وزيــر التجــارة الداخليــة وحمايــة املســتهلك أنــه تــم التركيــز 

بمختلــف  للمواطنيــن  األساســية  املــواد  لتوفيــر  يلــزم  مــا  اتخــاذ  علــى 

املؤسســة  بمنافــذ  العمــل  اســتمرار  وتقــرر  الغذائيــة  أنواعهــا وخاصــة 

الرئيســة  واملناطــق  واملحافظــات  املــدن  مراكــز  فــي  للتجــارة  الســورية 

، وتمــت املوافقــة علــى دعــم املؤسســة 
ً
باألريــاف حتــى الســاعة 12 ليــال

الريفيــة. املناطــق  فــي  الجــوال  البيــع  لتنشــيط  الــوزارات  مــن  بســيارات 

واملنشــآت  الســياحية  الفعاليــات  أصحــاب  إعفــاء  اللجنــة  وقــررت 

املتضــررة نتيجــة اإلغــالق مــن الضرائــب عــن شــهري آذار ونيســان مقابــل 

فيهــا. العامليــن  رواتــب  بدفــع  االســتمرار 

 يتضمــن الطلــب مــن الــوزراء 
ً
• أصــدر رئيــس مجلــس الــوزراء تعميمــا

اتخــاذ القــرارات الالزمــة لتعليــق العمــل فــي الــوزارات والجهــات التابعــة 

 أمــام مواجهــة 
ً
لهــا واملرتبطــة بهــا والتــي ال يشــكل تعليــق العمــل فيهــا عائقــا

مخاطــر انتشــار فيــروس كورونــا، ونــص التعميــم علــى تقليــص أعــداد 

اســتمرار  الضــروري  مــن  يكــون  التــي  الجهــات  فــي  املدواميــن  العامليــن 

العمــل  تعليــق  أن  علــى  التأكيــد  مــع  ممكــن  حــد  أدنــى  إلــى  فيهــا  العمــل 

املطلــوب ال يشــمل املنشــآت اإلنتاجيــة علــى مختلــف أنواعهــا. 

يتضمــن  للمحافظيــن   
ً
تعميمــا الــوزراء  مجلــس  رئيــس  أصــدر   كمــا 

واألنشــطة  األســواق  إلغــالق  الالزمــة  القــرارات  اتخــاذ  منهــم  الطلــب 

تقليــص  بهــدف  وذلــك  واالجتماعيــة،  والثقافيــة  والخدميــة  التجاريــة 

حركــة املواطنيــن فــي األســواق وغيرهــا مــن األماكــن العامــة إلــى أدنــى حــد 

 علــى الســالمة والصحــة العامــة، واســتثنى التعميــم بيــع 
ً
ممكــن حرصــا

املــواد الغذائيــة والتموينيــة والصيدليــات واملراكــز الصحيــة الخاصــة 

الصحــة  وإجــراءات  بتدابيــر  املســتثناة  الجهــات  تلتــزم  أن  ضــرورة  مــع 

العامــة. والســالمة 

• حــّدد مجلــس الــوزراء ســعر اســتالم محصــول القمــح مــن الفالحيــن، 
للموســم  والطــري  »القا�صــي  القمــح  مــن  الكيلــو  شــراء  ســعر  ليصبــح 

ليــرة ســورية   25 الفالحيــن  منــح  إلــى  ليــرة ســورية، إضافــة   200 الحالــي 

ســورية،  ليــرة   225 الكيلــو  ســعر  إجمالــي  ليصبــح  تســليم  كمكافــأة 

وبالتالــي تــم زيــادة ســعر الشــراء بمقــدار 40 ليــرة ســورية للكيلــو غــرام 

الواحــد عــن املوســم املا�صــي، وبمــا نســبته 21.6%، حيــث تــم تســعير 

الكيلــو غــرام الواحــد مــن القمــح بمبلــغ 185 ليــرة ســورية خــالل املوســم 

.2019/2018

محالــج  أن  األقطــان  وتســويق  حلــج  ملؤسســة  العــام  املديــر  أكــد   •
املؤسســة اســتلمت منــذ بدايــة الشــهر العاشــر مــن العــام 2019 وحتــى 

 مــن القطــن املحبــوب بزيــادة تجــاوزت 50% عــن 
ً
تاريخــه 74,483 طنــا

املوســم املا�صــي، أمــا إجمالــي الكميــات التــي تــم حلجهــا فقــد بلغــت حتــى 

تاريخــه 43 ألــف طــن، بينمــا بلغــت قيمــة األقطــان املحبوبــة املدفوعــة 

إلــى الفالحيــن حوالــي 30 مليــار ليــرة ســورية.

وأشــار إلــى أن عمليــة حلــج األقطــان مســتمرة فــي املحالــج التابعــة حيــث 

العامــة  الغــزل  إلــى شــركات  بلغــت كميــة األقطــان املحلوجــة املســوقة 

والخاصة نحو 13,500 طن قطن محلوج أما كميات البذورالصناعية 

املشــحونة إلــى شــركات الزيــوت العامــة والخاصــة فقــد بلغــت 19,000 

طــن .

وأوضــح أنــه تــم تحديــد ســعر شــراء الكيلــو غــرام الواحــد مــن القطــن 

360 ليــرة وتكليــف املؤسســة بتغطيــة أجــور النقــل مــن املحافظــات  بـــ 

ســتقوم  املاليــة  وزارة  أن   
ً
مبينــا مراكــز،  فيهــا  يوجــد  ال  التــي  الشــرقية 

بتعويــض املؤسســة بمبلــغ 60 ليــرة لــكل كيلــو غــرام مــن ســعر الشــراء 

 للمزارعيــن وتشــجيعهم علــى زراعــة 
ً
املحــدد بـــ 360 ليــرة وبمــا يمثــل دعمــا

 دعــم القطــاع الصناعــي املتمثــل فــي عــدم رفــع ســعر 
ً
املحصــول، وأيضــا

املــواد األوليــة مــن القطــن املحلــوج وبــذور القطــن ومــا لذلــك مــن أهميــة 

فــي عــدم رفــع أســعار املنتجــات فــي األســواق املحليــة.
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تطور بعض أسعار السلع األساسية  .4  

التغير خالل األسبوع19 آذار/مارس, 152020 آذار/مارس, 2020السلعة

0.0%630,000630,000الحديد طن /ليرة سورية

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

2.7%44,80046,000الذهب 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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ً
ثانيا

Arab World Economy
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1-  أخبار  اقتصادية

• مصر

طــرح البنــك املركــزي املصــري أذون خزانــة بقيمــة 20.5 مليــار جنيــه، عبــر 

، والثانــي 10 مليــارات 
ً
عطاءيــن األول 10.5 مليــار جنيــه ألجــل 364 يومــا

 
ً
يومــا  364 أجــل  أذون  عائــد  متوســط  وارتفــع   ،

ً
يومــا  182 أجــل  جنيــه 

بواقــع 62.7 نقطــة أســاس، ليبلــغ نحــو 14.713% مقابــل 14.086% فــي 

آخــر عطــاء لــذات األجــل. 

 بقيمــة 14.320 مليــار جنيــه ومتوســط 
ً
وقــدم املســتثمرون 195 عرضــا

، بينمــا قبــل البنــك املركــزي 128 
ً
عائــد بلــغ 14.93% فــي عطــاء 364 يومــا

 فقــط بقيمــة 10.5 مليــار جنيــه، بمتوســط عائــد 14.713%. وفــي 
ً
عرضــا

، وطلــب املركــزي اقتــراض 10 مليــارات جنيــه 
ً
عطــاء أذون أجــل 182 يومــا

 بقيمــة أقــل مــن 
ً
لصالــح وزراة املاليــة، وعــرض املســتثمرون 115 طلبــا

املطلــوب 9.528 مليــار جنيــه، بمتوســط عائــد بلــغ %15.304.

ووســط انخفــاض اإلقبــال علــى العطــاء الــذي لــم تتــم تغطيتــه بالكامــل، 

 فقــط، بقيمــة 
ً
واملغــاالة فــي أســعار العائــد؛ قبــل البنــك املركــزي 39 عرضــا

111.125 مليــون جنيــه، بمتوســط عائــد %14.310. 

ومــع رفــض البنــك املركــزي أغلــب عــروض االكتتــاب، تراجــع متوســط 

العائــد بصــورة طفيفــة حيــث بلــغ فــي آخــر عطــاء بتاريــخ 10 آذار /مــارس 

 .%14.321

املصرييــن  لتحويــالت  األوليــة  البيانــات  أظهــرت  آخــر   صعيــد  وعلــى 

دوالر  مليــار   1.3 بنحــو  ارتفاعهــا   2019 عــام  خــالل  بالخــارج  العامليــن 

26.8 مليــار دوالر،  5.0%، لتســجل نحــو  أمريكــي  بمعــدل نمــو ســنوي 

 .2018 خــالل  دوالر  مليــار   25.5 نحــو  مقابــل 

وأعلنــت وزارة االتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات موافقتهــا علــى زيــادة 

عــدد مكاتــب البريــد التــي تعمــل فتــرة مســائية »حتــى السادســة مســاء« 

وذلــك  مصــر  مســتوى  علــى  منتشــرين  بريــد  مكتــب  ألفــي  إلــى   350 مــن 

خــالل فتــرة صــرف املعاشــات. وأضافــت الــوزارة أن هــذا القــرار يأتــي فــي 

العامليــن  صحــة  علــى  للحفــاظ  الوقائيــة  والتدابيــر  االحتياطــات  إطــار 

 لخطــة الدولــة الشــاملة ملجابهــة 
ً
واملواطنيــن، ومنــع التجمعــات تنفيــذا

كورونــا.   فيــروس 

• األردن 
مــن  التــداول  ســاعات  تخفيــض  قــررت  أنهــا  األدرنيــة  البورصــة  أعلنــت 

ســاعتين إلــى ســاعة واحــدة كإجــراء احتــرازي فــي ضــوء التطــورات األخيــرة 

النتشــار فيــروس كورونــا، وأوضحــت فــي بيــان أنهــا قــررت أيضــا تعديــل 

نســبة االرتفــاع واالنخفــاض اليوميــة املســموح بهــا لتصبــح 2.5% بــدال 

مــن 5% لجميــع األوراق املاليــة املتداولــة فــي البورصــة. 

وعــزت القــرارات إلــى ”مواجهــة هــذه الظــروف وحالــة عــدم اليقيــن التــي 

ســادت فــي الســوق وطالــت املســتثمرين ولتخفيــف آثارهــا“. 

وفــي ســياق آخــر خفــض البنــك املركــزي األردنــي ســعر الفائــدة الرئي�صــي 

100 نقطــة أســاس إلــى 2.50% مــن 3.50% فــي خطــوة هــي الثانيــة مــن 

نوعهــا فيمــا يقــرب مــن أســبوعين لتنشــيط االقتصــاد املتضــرر مــن جــراء 

فيــروس كورونــا.  

• املغرب
أعطــى  املغربــي  العاهــل  أن  املغربــي  امللكــي  الديــوان  أصــدره  بيــان  ذكــر 

)مليــار  درهــم  مليــارات  عشــرة  بقيمــة  صنــدوق  بإنشــاء  تعليمــات 

القطاعــات  ودعــم  الصحيــة  التحتيــة  البنيــة  لتحديــث  أمريكــي(  دوالر 

البيــان  االقتصاديــة الضعيفــة ملواجهــة تف�صــي فيــروس كورونــا، وقــال 

إن الصنــدوق سيســاعد فــي الحصــول علــى املعــدات الطبيــة الضروريــة 

ودعــم قطاعــات مثــل الســياحة إضافــة إلــى املســاعدة فــي الحفــاظ علــى 

للوبــاء.  االجتماعيــة  اآلثــار  مــن  والتخفيــف  الوظائــف 

• السعودية
إعــادة  اتفاقيــات  معــدل  الســعودي  العربــي  النقــد  مؤسســة  خفضــت 

الشــراء )الريبو( وإعادة الشــراء املعاكس 75 نقطة أســاس بعد يوم من 
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خفــض مجلــس االحتياطــي االتحــادي األمريكــي ألســعار الفائــدة كأحــد 

خفضــت  كمــا  كورونــا،  فيــروس  تف�صــي  أثــر  مــن  للتخفيــف  اإلجــراءات 

الشــراء  إعــادة  ومعــدل   %1 إلــى   %1.75 مــن  الشــراء  إعــادة  معــدل 

 .%0.50 إلــى   %1.25 مــن  املعاكــس 

كمــا أعلنــت املؤسســة إنهــا أعــدت حزمــة بقيمــة 50 مليــار ريــال )13 مليــار 

دوالر أمريكــي( إلعانــة املنشــآت الصغيــرة واملتوســطة علــى مواجهــة اآلثــار 

الســماح  إلــى  التمويــل  ويهــدف  كورونــا،  فيــروس  لتف�صــي  االقتصاديــة 

البنــوك  مســتحقات  دفــع  بتأجيــل  واملتوســطة  الصغيــرة  للشــركات 

وشــركات التمويــل ملــدة ســتة أشــهر والحصــول علــى التمويــل بشــروط 

ميســرة مــع إعفــاءات مــن تكاليــف برنامــج دعــم ضمانــات التمويــل. 

اململكــة  حكومــة  إن  الســعودي  املاليــة  وزيــر  أعلــن  آخــر   ســياق  وفــي 

 قــدره 50 مليــار ريــال )13.32 مليــار دوالر أمريكــي(، تمثــل 
ً
أقــرت خفضــا

األثــر  ”ذات  البنــود  بعــض  فــي   ،2020 عــام  موازنــة  مــن   %5 مــن  أقــل 

األقــل اجتماعيــا واقتصاديــا“.، وذلــك فــي إطــار إجــراءات للحــد مــن أثــر 

البتــرول. أســعار  انخفــاض 

• اإلمارات

شــاملة  اقتصــادي  دعــم  خطــة  عــن  املركــزي  اإلمــارات  مصــرف  أعلــن 

تداعيــات  أمريكــي( الحتــواء  مليــار دوالر   27( مليــار درهــم   100 بقيمــة 

دعــم  إلــى  تهــدف  الخطــة  إن  املركــزي  املصــرف  وقــال  كورونــا،  فيــروس 

البنــوك والشــركات فــي البــالد حيــث تضــررت قطاعــات اقتصاديــة حيويــة 

والنقــل.  الســياحة  مثــل 

صــص 
ُ

وتتألــف الخطــة مــن ”اعتمــاد مالــي يصــل إلــى 50 مليــار درهــم، خ

صفريــة  بتكلفــة  وســلف  قــروض  ملنــح  املركــزي  املصــرف  أمــوال  مــن 

للبنــوك العاملــة بالدولــة مغطــاة بضمــان، باإلضافــة إلــى 50 مليــار درهــم 

يتــم تحريرهــا مــن رؤوس األمــوال الوقائيــة اإلضافيــة للبنــوك“، حيــث 

اســتخدام  املوّجهــة  الخطــة  هــذه  فــي  املشــاركة  البنــوك  علــى  يتوجــب 

التمويــل فــي منــح إعفــاء مؤقــت لعمالئهــا مــن شــركات القطــاع الخــاص 

وعمالئهــا األفــراد، كونــه تعــرض العديــد مــن العمــالء األفــراد والشــركات 

ملخاطر النقص املؤقت في تدفقاتهم النقدية بســبب تف�ّصــي وباء كوفيد 

املركــزي  املصــرف  أن  منهــا  أخــرى  إجــراءات  ذلــك  إلــى  ويضــاف   ،19  –

ســيقوم بتخفيــض مبالــغ رأس املــال التــي يتعيــن علــى البنــوك االحتفــاظ 

بهــا مقابــل قروضهــا املمنوحــة للمؤسســات الصغيــرة واملتوســطة بحوالــي 

15 إلــى %25.

لدعــم  جديــدة  وتعليمــات  لوائــح  أيضــا  أصــدر  إنــه  املصــرف  وقــال 

الشــركات والزبائــن املتعامليــن بالتجزئــة والذيــن تضــرروا بســبب انتشــار 

كورونــا. وبــاء 

• تونس

بتأجيــل  للشــركات  يســمح  ســوف  إنــه  التون�صــي  املركــزي  البنــك  أعلــن 

تف�صــي  عــن  الناتجــة  اآلثــار  ملواجهــة  أشــهر  ســتة  ملــدة  قــروض  ســداد 

الفائــدة  ســعر  التون�صــي  املركــزي  البنــك  وخفــض  كورونــا،   فيــروس 

الرئي�صــي بمقــدار 100 نقطــة أســاس إلــى 6.75%، وهــو أول خفــض فــي 

تســع ســنوات، بينمــا يواجــه االقتصــاد خطــر ركــود، ويأتــي ذلــك عقــب 

تســبب  مــع  رئيســة  اقتصــادات  فــي  الفائــدة  ألســعار  حــادة  تخفيضــات 

االقتصــاد.   مــن  واســعة  توقــف قطاعــات  فــي  كورونــا  فيــروس 

وبّين البنك املركزي إن قرار الســماح للشــركات بتأجيل ســداد القروض 

رئيــس  الوظائــف، وأعلــن  الحفــاظ علــى االقتصــاد وحمايــة  إلــى  يهــدف 

إلــى  الحالــي  للعــام  النمــو  بــالده خفضــت توقعــات  إن  التون�صــي  الــوزراء 

واحــد باملئــة مــن 2.7% كانــت مقــدرة فــي موازنــة 2020. 

• السودان

التضخــم  معــدل  بــأن  الســودان  فــي  لإلحصــاء  املركــزي  الجهــاز  صــّرح 

 %64.3 مــن   
ً
ارتفاعــا  2020 /فبرايــر  فــي شــباط   %71.36 بلــغ  الســنوي 

األغذيــة  مكــون  أســعار  ارتفــاع  بســبب   2020 /ينايــر  الثانــي  كانــون  فــي 

رئيســية.  بصــورة  واملشــروبات 
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2. أسواق األسهم العربية

املؤشر
األسبوع 15- 2020/03/20

التغير خالل األسبوع
نهاية األسبوعبداية األسبوع

)DFMGI( 7.34%1,963.261,819.24مؤشر سوق دبي-

)EGX30( 9.29%10,148.349,205.58مؤشر بورصة مصر-

)BKP( 0.05%4,904.744,902.42مؤشر السوق األول الكويت-

)ADI( 4.25%3,849.253,685.56مؤشر أبوظبي-

)PLE( 2.81%513.33498.90مؤشر القدس-

)TASI(  0.31%6,287.366,267.56املؤشر العام السعودي-

)AMGNRLX(  0.44%1,675.471,668.18املؤشر العام األردني-

)TUNINDEX(  3.35%6,351.806,138.82مؤشر بورصة تونس-

)MASI( 0.14%9,596.009,609.27مؤشر بورصة املغرب
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العدد /11/  آذار / مارس 2020

- االقتصاد العالمي 
ً
ثالثا

World Economy
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1-  أخبار  اقتصادية

• الواليات املتحدة األمريكية
للمــرة  الفائــدة  أســعار  األمريكــي  الفيدرالــي  االحتياطــي  مجلــس  خفــض 

لدعــم  جديــدة  اســتثنائية  خطــوة  فــي  أســبوعين،  مــن  أقــل  خــالل  الثانيــة 

زيــادة  بعــد  الركــود،  نحــو  االنــزالق  مــن  املتحــدة ومنعــه  الواليــات  اقتصــاد 

خطــر وباء فيروس كورونــا، وانتشــارها فــي واليــات كثيــرة، وفــي أنحــاء العالــم، 

حيــث خفــض ســعر الفائــدة الفيدرالــي إلــى نطــاق يتــراوح بيــن 0 إلــى 25 نقطــة 

فــي ســوق املــال،  700 مليــار دوالر أمريكــي  مئويــة، كمــا أنــه ســيقوم بضــخ 

بالقــروض  املدعومــة  املاليــة  األوراق  مــن  وحزمــة  خزانــة  أذون  شــراء  عبــر 

بيــن إجــراءات أخــرى لتحفيــز االقتصــاد األميرـكـي.  مــن  العقاريــة، 

لدعــم  األدوات  مــن  كاملــة  اســتعداد الســتخدام مجموعــة  علــى  أنــه  وبيــن 

بنــوك   5 مــع  أنــه يعمــل  إلــى   
ً
إلــى األســر والشــركات، مشــيرا تدفــق االئتمــان 

مركزيــة أخــرى، بمــا فــي ذلــك البنــك املركــزي األوروبــي وبنــك إنجلتــرا، لتهدئــة 

األمريكــي،  الــدوالر  علــى  تعتمــد  التــي  الخارجيــة  األســواق  فــي  االضطرابــات 

وتقديــم تســهيالت للبنــوك املركزيــة فــي هــذه األســواق لضــخ الــدوالرات فــي 

لديهــم. املاليــة  األنظمــة 

• الصين
 116.9 حوالــي  املســتويات  كافــة  علــى  الصينيــة  الحكومــة  خصصــت 

الوبــاء  مــن  للوقايــة  األمــوال  مــن  أمريكــي(  دوالر  مليــار   16.7( يــوان  مليــار 

ومكافحتــه، إذ كشــفت وزارة املاليــة فــي مؤتمــر صحفــي، إنــه بينمــا تواصــل 

الحكومــة الصينيــة جهودهــا لوقــف انتشــار فيــروس كورونــا الجديــد، فقــد 

تأثيــر الوبــاء علــى االقتصــاد.  اتخــذت مجموعــة مــن االجــراءات لتخفيــف 

ووفقــا ألرقــام رســمية، تأثــرت اإليــرادات املاليــة للحكومــة فــي الربــع األول مــن 

العــام الحالــي بشــكل مؤقــت بســبب الوبــاء، إذ اتخــذت تخفيضــات ضخمــة 

النمــو االقتصــادي.  علــى الضرائــب والرســوم لدعــم 

ومــن ناحيــة آخــرى، انخفــض الناتــج الصناعــي ذو القيمــة املضافــة بنســبة 

13.5% علــى أســاس ســنوي خــالل أول شــهرين مــن عــام 2020، إذ عطــل 

تف�صــي فيروس كورونا املســتجد أنشــطة املصانع وسالســل التوريد، حســب 

بيانــات أصدرتهــا مصلحــة الدولــة لالحصــاء. 

بينمــا   ،%15.7 بنســبة  التحويليــة  الصناعــة  قطــاع  فــي  الناتــج  وانخفــض 

والغــاز  الحراريــة  والطاقــة  الكهربــاء  وإمــدادات  إنتــاج  قطاعــات  ســجلت 

ســنوي.  أســاس  علــى   %7.1 نســبته   
ً
تراجعــا وامليــاه 

 نســبته 6.5% فــي الناتــج. كمــا انخفضــت 
ً
وشــهد قطــاع التعديــن انخفاضــا

اســتثمارات األصــول الثابتــة بنســبة 24.5%، بينمــا تراجــع حجــم مبيعــات 
ســلع املســتهلكين بالتجزئــة بنســبة 20.5% خــالل الفتــرة مــن ينايــر /كانــون 

ان  لالحصــاء  الدولــة  مصلحــة  وقالــت   ،2020 /فبرايــر  شــباط  إلــى  الثانــي 

الصيــن ســتتخذ سياســات كليــة أقــوى لتعويــض تأثيــرات الوبــاء فــي الوقــت 

االقتصاديــة  األنشــطة  الســتعادة  األعمــال  حيويــة  فيــه  تحفــز  الــذي 

الطبيعيــة.

•  تركيا
أعلــن الرئيــس الترـكـي أن تركيــا ســتؤجل مدفوعــات الديــن وتخفــض أعبــاء 

الضرائــب فــي قطاعــات متعــددة ضمــن حزمــة إجــراءات بقيمــة 100 مليــار 

ليرة تركية )15.4 مليار دوالر أمريكي( لدعم االقتصاد وتخفيف تداعيات 

وبــاء فيــروس كورونــا.

• اليابان
أظهــرت بيانــات لــوزارة املاليــة اليابانيــة أن صــادرات اليابــان انخفضــت %1 

فــي شــباط /فبرايــر 2020 عــن مســتواها قبــل عــام، ويأتــي هــذا االنخفــاض 

 للتوقعــات، وعقــب هبــوط 
ً
4.3% وفقــا  مقارنــة مــع هبــوط بنســبة 

ً
طفيفــا

بنســبة 2.6% فــي كانــون الثانــي /ينايــر 2020، وتراجعــت الــواردات بنســبة 

توقعــات  مقابــل متوســط  أســاس ســنوي  علــى  /فبرايــر   فــي  شــباط   %14

 بقيمــة 
ً
بانخفــاض 14.4%، وبالنســبة للميــزان التجــاري، فقــد ســجل فائضــا

متوســط  مــع  مقارنــة  أمريكــي(  دوالر  مليــار   10.34( يــن  تريليــون   1.110

توقعــات بفائــض 917.2 مليــار يــن.

• االتحاد األوروبي
أعلــن البنــك املركــزي األوروبــي عــن برنامــج شــراء طــارئ جديــد ملكافحــة آثــار 

انتشار فيروس كورونا بمبلغ يقارب 750 مليار يورو، لشراء األوراق املالية 

للمســاعدة فــي دعــم االقتصــاد األوروبــي، وقــال البنــك إن عمليــات الشــراء 

ســتتم حتــى نهايــة عــام 2020 وتشــمل مجموعــة متنوعــة مــن األصــول بمــا 

فــي ذلــك الديــون الحكوميــة، وســيضمن البنــك املركــزي األوروبــي أن جميــع 

الداعمــة  التمويــل  شــروط  مــن  تســتفيد  أن  يمكــن  االقتصــاد  قطاعــات 

التــي تمكنهــم مــن امتصــاص هــذه الصدمــة، وينطبــق هــذا بالتســاوي علــى 

العائــالت والشــركات والبنــوك والحكومــات. 

وفــي ســياق متصــل، وافــق وزراء ماليــة دول االتحــاد األوروبــي علــى إجــراءات 

األزمــة  ملحاربــة  اإلجمالــي  املحلــي  الناتــج  مــن  باملئــة  بواحــد  منســقة  ماليــة 

االقتصاديــة الناجمــة عــن وبــاء فيــروس كورونــا. 

ومــن ناحيتــه، وافــق البنك األوروبــي إلعــادة األعمــار والتنميــة علــى تقديــم 

القطــاع  شــركات  ملســاعدة  يــورو  مليــار  بقيمــة  طارئــة  تمويــالت  حزمــة 

أجــل  مــن  املســتجد،  فيــروس كورونــا  وبــاء  انتشــار  مــن  املتضــررة  الخــاص 

االســتجابة للتضامــن مــع مســاهميه وبلــدان العمليــات والشــركاء والعمــالء. 

وقــال رئيــس البنــك األوروبــي إلعــادة اإلعمــار والتنميــة إن »وبــاء »كوفيــد- 

األوروبــي  للبنــك  غيــر مســبوق  تحدًيــا  يمثــالن  االقتصاديــة  19« وعواقبــه 

إلــى أن البنــك ســيعمل علــى  لإلنشــاء والتعميــر وبلــدان عملياتــه«، وأشــار 

وتغييــر  االســتحقاق  آجــال  لتمديــد  الحاليــة،  القــروض  هيكلــة  إعــادة 

الظــروف األخــرى واســتخدام قدرتهــا علــى الصــرف بالعملــة املحليــة، بمــا فــي 

ذلــك إمكانيــة تحويــل التســهيالت الحاليــة إلــى عملــة محليــة. وتأتــي حزمــة 

تدابيــر الطــوارئ التــي يقدمهــا البنــك األوروبــي لإلنشــاء والتعميــر فــي الوقــت 

الــذي يتعهــد فيــه البنــك بالفعــل بتقديــم دعــم قــوي بشــكل عــام لبلــدان 

عملياتــه الحاليــة ويتبــع مســتوى قياســًيا من االســتثمار قدره 10.1 مليــار 

يــورو فــي عــام 2019 بحســب البنــك. 
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• بريطانيا

جنيــه  مليــار   330 قيمتهــا  قــروض  ضمانــات  ســتتيح  أنهــا  بريطانيــا  أعلنــت 

اســترليني )399 مليــار دوالر(، بمــا يعــادل 15مــن ناتجهــا املحلــي اإلجمالــي، إلــى 

جانــب إجــراءات أخــرى ملســاعدة الشــركات املتضــررة، فــي تكثيــف ملســاعي 

إنــه  املاليــة  لفيــروس كورونــا، وقــال وزيــر  العواقــب االقتصاديــة  مكافحــة 

مســتعد لزيــادة حجــم ضمانــات القــروض بمــا يكفــل وصــول الســيولة إلــى 

جميــع الشــركات التــي تحتاجهــا فــي ظــل تباطــؤ النشــاط. وتشــمل اإلجــراءات 

لألفــراد  أشــهر  ثالثــة  العقــاري  الرهــن  مدفوعــات  تعليــق  املعلنــة  األخــرى 

علــى  املمتلــكات  ضريبــة  تعليــق  نطــاق  وتوســيع  بصعوبــات  يمــرون  الذيــن 

والترفيــه.  الضيافــة  قطاعــي  شــركات  جميــع  ليشــمل  الصغيــرة  الشــركات 

الحكومــة  نقديــة وســتبحث  منحــة  علــى  أيضــا  الشــركات  تلــك  وســتحصل 

تقديــم حزمــة دعــم لشــركات الطيــران واملطــارات.

• فرنسا
قــال وزيــر املاليــة الفرن�صــي إن فرنســا ســتضخ 45 مليــار يــورو )50.22 مليــار 

دوالر أمريكــي( فــي االقتصــاد مــن خــالل إجــراءات طارئــة ملســاعدة الشــركات 

والعمــال، فــي الوقــت الــذي مــن املتوقــع فيــه أن ينكمــش الناتــج االقتصــادي 

 - الحزمــة  وإن  كورونــا،   فيــروس  تف�صــي  بســبب  العــام  هــذا   %1 بنســبة 

 كاهــل 
ً
البالغــة قيمتهــا نحــو 2% مــن الناتــج املحلــي اإلجمالــي - ســتثقل حتمــا

املاليــة العامــة للدولــة وتدفــع الديــن العــام لتجــاوز الناتــج اإلجمالــي.

يــورو كمســاعدة اقتصاديــة فوريــة أولــى للشــركات  45 مليــار  وســيتم ضــخ 

300 مليــار  قــروض حكوميــة بقيمــة  إلــى ضمانــات  والعمــال، يضــاف ذلــك 

املاليــة  علــى  املفاجــئ  الضغــط  وبســبب  الفرن�صــي،  الرئيــس  أعلنهــا  يــورو 

وســيتم   2020 مليزانيــة  خططهــا  تعديــل  إلــى  الحكومــة  ســتضطر  العامــة 

الفيــروس  تداعيــات  ألخــذ  قريــب  وقــت  فــي  جديــد  ميزانيــة  مشــروع  تقديــم 

انكمــاش  توقــع  علــى  ســتقوم  املحدثــة  امليزانيــة  أن  وأوضــح  الحســبان،  فــي 

االقتصــاد 1% هــذا العــام، لكنــه حــذر مــن أن هــذا الرقــم قــد يتغيــر بســبب 

الضبابيــة الحاليــة. وكانــت ميزانيــة 2020 األصليــة تتوقــع نمــوا بنســبة %1.3.

• روسيا
قــال وزيــر املاليــة الرو�صــي إن إيــرادات ميزانيــة روســيا مــن مبيعــات النفــط 

والغــاز ســتقل ثالثــة تريليونــات روبــل )39 مليــار دوالر أمريكــي( عــن املتوقــع 

فــي  الــوزارة   أن توقعــات 
ً
العــام بســبب انخفــاض أســعار الخام،علمــأ لهــذا 

البدايــة فجــوة بقيمــة تريليونــي روبــل، مــع عجــز ربمــا يبلــغ 0.9% مــن الناتــج 

املحلــي اإلجمالــي.

• البنك الدولي
التمويــل  حجــم  أمريكــي  دوالر  مليــار   14 إلــى  زاد  إنــه  الدولــي  البنــك  قــال 

الســريع املتــاح لألعضــاء مــن أجــل مواجهــة جائحــة فيــروس كورونــا العامليــة، 

ليضيــف مليــاري دوالر إلــى الحزمــة األصليــة التــي أعلنهــا فــي الثالــث مــن آذار /

مــارس 2020، وقــال البنــك إن الزيــادة ســتتيح ثمانيــة مليــارات دوالر إجمــاال 

ملؤسســة التمويــل الدوليــة التابعــة للبنــك مــن أجــل دعــم شــركات القطــاع 

الخــاص وعامليهــا املتضرريــن جــراء التداعيــات االقتصاديــة النتشــار املــرض.

2. أسواق األسهم

التغير خالل أسبوع20 آذار/مارس، 162020 آذار/مارس، 2020املؤشر

S&p500- USA2,386.132,304.92%3.40-

Dow Jones- USA20,188.5219,173.98%5.03-

NASDAQ- USA6,904.596,879.52%0.36-

FTSE 100- UK5,151.085,190.78%0.77

CAC 40- France3,881.464,048.80%4.31

DAX- Germany8,742.258,928.95%2.14

FTMIB- Italy14,980.3415,731.85%5.02

RTSI- Russia966.93924.22%4.42-

Nikkei 225- Japan17,002.4016,552.83%2.64-

Shanghai Composite )SSEC(- China2,789.252,745.62%1.56-
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1. أسعار النفط الخام

التغير خالل أسبوع20 آذار/مارس، 162020 آذار/مارس، 2020

-10.22%30.0526.98سعر خام برنت /$

-21.85%28.722.43سعر الخام األمريكي /$

2. أسعار املعادن الثمينة

التغير خالل أسبوع20 آذار/مارس، 162020 آذار/مارس، 2020

-8.75%1,486.501,501.15أونصة الذهب /$

-13.58%12.77212.349أونصة الفضة /$

3. أسعار العمالت الرئيسية

التغير خالل أسبوع20 آذار/مارس، 162020 آذار/مارس، 2020

EUR USD1.11831.0695%4.36-

USD JYP105.86110.82%4.69
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