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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(

تراجــع ســعر صــرف الليــرة الســورية مقابــل الــدوالر األمريكــي خــال 

تعامات هذا األسبوع في السوق املوازية، مقارنة بمستوياته املسجلة 

فــي األســبوع الســابق، ليصــل مســتوى ســعر صــرف الليــرة الســورية 

باملتوســط إلــى 540 ليــرة ســورية للشــراء و543 ليــرة ســورية للمبيــع 

مقابــل الــدوالر األمريكــي؛ ويعــود ذلــك بصــورة رئيســة إلــى ارتفــاع وتيــرة 

عمليــات املضاربــة علــى الليــرة الســورية، إلــى جانــب اســتمرار الضغــوط 

العقوبــات  تداعيــات  اســتمرار  مــن  والناجمــة  الســورية  الليــرة  علــى 

الســوري،  االقتصــاد  علــى  الجانــب  أحاديــة  القســرية  األمريكيــة 

واملســتويات املرتفعــة ملســتوى ســعر صــرف الــدوالر األمريكــي مقابــل 

العمــات الرئيســية فــي األســواق املاليــة العامليــة خــال تعامــات هــذا 

األسبوع، إضافة إلى الطلب املتواصل على الدوالر  األمريكي في السوق 

املحليــة لتأميــن مســتوردات القطــاع والعــام والخــاص )النظاميــة وغيــر 

النظاميــة(.

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 

املوازيــة خــال تعامــات هــذا األســبوع، فقــد تراجــع مســتوى ســعر 

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

616 ليــرة ســورية فــي نهايــة هــذا األســبوع مقارنــة مــع مســتوى 604 ليــرة 

ســورية املســجل في نهاية األســبوع الســابق، وبما نســبته 1.99 %.، كما 

تراجعت الليرة الســورية أمام اليورو  في الســوق الرســمية وبما نســبته 

0.24 %، ليرتفــع زوج )اليورو/ليــرة ســورية( إلــى مســتوى 494.73 ليــرة 

ســورية فــي نهايــة هــذا األســبوع مقابــل مســتوى 493.53 ليــرة ســورية فــي 

نهايــة األســبوع الســابق. 

الشكل )2 ( سعر صرف اليورو أمام الليرة السورية

2. سوق دمشق لألوراق ملالية
 
ً
 طفيفــا

ً
ســجل مؤشــر ســوق دمشــق لــألوراق املاليــة )DWX( ارتفاعــا

بمقــدار 12.04 نقطــة وبمــا نســبته 0.20 % علــى أســاس أســبوعي، 

ليصــل إلــى مســتوى 6,084.37 نقطــة املســجل نهايــة هــذا األســبوع 

مقابــل مســتوى 6,072.33 نقطــة املســجل فــي نهايــة األســبوع الســابق. 

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

 بمقــدار 21.30 نقطــة وبمــا نســبته 2.03 % لتصــل قيمتــه إلــى 
ً
أيضــا

مســتوى 1,073.01 نقطة املســجلة نهاية هذا األســبوع مقابل مســتوى 

1,051.71 نقطــة املســجلة نهايــة األســبوع الســابق. هــذا وقــد ارتفعــت 

قيمــة التــداوالت األســبوعية املســجلة خــال هــذا األســبوع باملقارنــة مــع 

مســتواها في األســبوع الســابق، بما نســبته 10.58 % لتصل إلى 315.5 

مليــون ليــرة ســورية مقابــل 285.3 مليــون ليــرة ســورية خــال األســبوع 

الســابق، كمــا ارتفــع حجــم التــداول وبمعــدل 15.48 % ليصــل إلــى 

348,740 سهم خال هذا األسبوع مقابل 302,001 سهم في األسبوع 

 علــى 435 صفقــة.
ً
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%

-7.33بنك سورية والخليج 4.03بنك الشام 36.93 %بنك سورية الدولي اإلسامي

-5.7الشركة األهلية لصناعة الزيوت2.4بنك البركة15.46 %بنك قطر الوطني سورية 

-2بنك بيبلوس سورية2.02بنك قطر الوطني سورية 14.22 %بنك البركة

الشكل)3( تداوالت سوق دمشق لألوراق املالية 

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

 
ً
• عقد في مبنى مصرف سورية املركزي بتاريخ 2019/03/19 اجتماعا

مع مدراء وممثلي املصارف العاملة ومؤسسات التمويل الصغير بهدف 

مناقشة إجراءات املركزي األخيرة، وبين حاكم مصرف سورية املركزي 

رؤيته في حزمة القرارات الصادرة عن مجلس النقد والتسليف ولجنة 

إدارة مصــرف ســورية املركــزي، الراميــة إلــى إرســاء دعائــم السياســة 

النقديــة الجديــدة، والتــي تتخــذ بنــاًء علــى دراســات للواقــع وتحليلــه 

وإيجــاد الســبل الكفيلــة ملواجهــة التحديــات التــي يتعــرض لهــا االقتصــاد 

كمــا  خاصــة،  بصــورة  املصرفــي  والقطــاع  عامــة،  بصــورة  الســوري 

يأتــي االجتمــاع فــي إطــار التنســيق املســتمر والثقــة املتبادلــة التــي عكــف 

املصــرف املركــزي علــى انتهاجهمــا فــي الفتــرة األخيــرة، مــع التأكيــد علــى 

مضيــه فــي اتخــاذ اإلجــراءات والقــرارات املناســبة وترحيبــه بالتشــارك 

مــع املصــارف فــي معالجــة قضايــا القطــاع املصرفــي واســتعداده ملراجعــة 

أي قــرار أو إجــراء وتصويبــه، وطالــب املصــارف باتخــاذ كافــة اإلجــراءات 

الكفيلــة بتحصيــن املصــارف ضــد أي محاولــة الســتغال هــذه القــرارات 

واإلجــراءات مــن قبــل بعــض ضعــاف النفــوس وعــدم توانيــه عــن اتخــاذ 

وممثلــو  مــدراء  أبــدى  وبدورهــم  املخالفيــن،  بحــق  الرادعــة  التدابيــر 

املصــارف ومؤسســات التمويــل الصغيــر ثقتهــم بصوابيــة عمــل املصــرف 

واســتعدادهم للعمــل كشــركاء وداعميــن للمصــرف املركــزي وتوجهــات 

السياســة النقديــة الجديــدة فــي النهــوض باالقتصــاد الوطنــي.

ــع رئيــس هيئــة التخطيــط والتعــاون الدولــي وســفير جمهوريــة 
ّ
وق  •

الصيــن الشــعبية بدمشــق أمــس اتفاقيــة تعــاون اقتصــادي وفنــي، تقــدم 

بموجبهــا الحكومــة الصينيــة إلــى الحكومــة الســورية منحــة ماليــة بقيمــة 

100 مليون يوان صيني، أي ما يعادل 17 مليون دوالر أميركي )أي نحو 

مــن 7.4 مليــارات ليــرة ســورية علــى أســاس ســعر صــرف رســمي بـــ435 

 ملــا نصــت عليــه االتفاقيــة فــي 
ً
ليــرة للــدوالر(. حيــث تســتخدم املنحــة وفقــا

تمويــل مجموعــة مــن »االحتياجــات ذات الطابــع اإلنســاني« التــي ســيتم 

 بيــن الجانبيــن.
ً
االتفــاق عليهــا الحقــا

• خلصــت مناقشــات لقــاء رئيــس مجلــس الــوزراء مــع رئيــس وأعضــاء 
مــن  مجموعــة  إلــى  وريفهــا  دمشــق  صناعــة  غرفــة  إدارة  مجلــس 

الخطــوات الازمــة لتنشــيط اإلنتــاج الصناعــي الخــاص لجهــة اســتمرار 

خطــة الحكومــة بدعــم الصــادرات، وتبســيط إجــراءات اســتيراد مــادة 

املــازوت الازمــة للصناعــة، واســتكمال إحــداث املناطــق الصناعيــة فــي 

دمشــق وريفهــا، وتشــكيل فريــق عمــل مــن وزارات االقتصــاد واملاليــة 

والنقــل والصناعــة ومديريــة الجمــارك لدراســة إعــادة النظــر بالرســوم 

املفروضــة علــى الحاويــات فــي املرافــئ، ومتابعــة حملــة مكافحــة التهريــب 

 لعــودة الصناعييــن إلــى اإلنتــاج، إضافــة إلــى تكليــف 
ً
التــي أعطــت حافــزا

هيئــة املنافســة ومنــع االحتــكار دراســة تكاليــف كل منتــج محلــي مقارنــة 

مــع األســواق الخارجيــة وإعــداد قائمــة بالصناعييــن املســجلين وإرســالها 

إلــى الســفارات الســورية لتقديــم التســهيات املتعلقــة بتجديــد تأشــيرات 

الدخــول الخاصــة بهــم وتنظيــم لقــاءات دوريــة مــع الصناعييــن للوقــوف 

على املعوقات األساسية التي تعترضهم وإيجاد الحلول لها وتشجيعهم 

علــى تشــغيل أموالهــم بمــا يدعــم الصناعــة املحليــة.

أصــدرت املؤسســة العامــة للصناعــات النســيجية تقريرهــا الربعــي   •
املتعلــق باملؤشــرات االقتصاديــة مــن انتــاج ومبيعــات ومخــزون لغايــة 

ا/2019/3، وذكر أن اإلنتاج السلعي الفعلي إلجمالي شركات املؤسسة 

باألســعار الجاريــة بلــغ نحــو 5.96 مليــارات ليــرة ســورية مقابــل 14.85 

مليار ليرة ســورية املخطط، وبنســبة تنفيذ مقدارها 40 %، وقد بلغت 

قيمــة املبيعــات اإلجماليــة للشــركات التابعــة للمؤسســة 6.85 مليــارات 

ليــرة ســورية مقابــل 14.85 مليــون ليــرة ســورية املخطــط، بنســبة تنفيــذ 

مقدارها 46 %، وبمعدل تطور قدره 178 % مقارنة مع قيمة املبيعات 

الفعليــة اإلجماليــة للفتــرة نفســها مــن العــام املا�ضــي.

أعــاد املجلــس األعلــى للتخطيــط االقتصــادي واالجتماعــي ترتيــب   •
أولويــات االنفــاق االســتثماري والجــاري فــي املوازنــة العامــة للدولــة لعــام 

2019 لتســهم بتعزيــز الصمــود وتوفيــر االحتياجــات األساســية ودعــم 

اإلنتــاج ومواجهــة اإلجــراءات االقتصاديــة القســرية أحاديــة الجانــب 

املفروضــة علــى ســورية.

الــوزراء  مجلــس  رئيــس  برئاســة  العــام  لهــذا  األولــى  جلســته  وخــال 

واالتحــادات  )املنظمــات  الخــاص  القطــاع  مــن  الشــركاء  ومشــاركة 

والهيئات( وافق املجلس على إعادة ضبط اإلنفاق اإلداري واستخدام 

ليــرة ســورية لدعــم املؤسســات  100 مليــار  البالغــة نحــو  الوفــورات 

االقتصاديــة األكثــر إنتاجيــة ملواجهــة الصعوبــات والتحديــات فــي قطــاع 

النفــط والطاقــة، وبــدوره أوضــح وزيــر املاليــة أن مخرجــات االجتمــاع 

حافظــت علــى املبالــغ املرصــودة فــي املوازنــة العامــة للدولــة والبالغــة 

3,882 مليــار ليــرة ســورية لكــن هنــاك إعــادة ترتيــب لألولويــات لجهــة 

التركيــز علــى املشــاريع اإلنتاجيــة التنمويــة الزراعيــة والصناعيــة املنتجــة 

األولويــة.  واعطائهــا 
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تطور بعض أسعار السلع األساسية 	.4  

التغير خال األسبوع21 آذار /مارس 162019 آذار /مارس 2019السلعة

34.1 %350,000355,000الحديد طن /ليرة سورية

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

2.1 %19,10019,500الذهب 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.   
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1-  أخبار  اقتصادية

• األردن

ارتفع صافي الدين العام على األردن في نهاية كانون الثاني /يناير 2019 

بنســبة 0.5 % ليصــل إلــى حوالــي 27.03 مليــار دينــار )38.1 مليــار دوالر 

أمريكــي( مقارنــة مــع 26.9 مليــار دينــار فــي نهايــة عــام 2018. وأظهــرت 

اإلحصــاءات أن صافــي الديــن الداخلــي لــألردن فــي نهايــة كانــون الثانــي /

ينايــر 2019 بلــغ 14.9 مليــار دينــار والديــن الخارجــي 12.05 مليــار دينــار، 

هــذا ويعــادل صافــي الديــن العــام األردنــي مــا نســبته 89.1 % مــن الناتــج 

املحلــي اإلجمالــي، وقــد أرجعــت وزارة املاليــة ارتفــاع صافــي الديــن العــام 

عجــز  لتغطيــة  املحليــة  بالســندات  الحكومــة  اقتــراض  إلــى  الداخلــي 

الخزينــة، وتغطيــة قــروض ســلطة امليــاه، أمــا إجمالــي الديــن العــام 

)الداخلــي والخارجــي( لــألردن فقــد ارتفــع الشــهر ذاتــه بنســبة 0.7 % علــى 

أســاس شــهري، ليبلغ 28.531 مليار دينار )40.228 مليار دوالر أمريكي( 

مقابــل مــا يقــارب 28.308 مليــار دينــار )39.914 مليــار دوالر أمريكــي( فــي 

2018، وقــد وصلــت نســبته مــن الناتــج املحلــي اإلجمالــي إلــى 94 %.

•  املغرب

أبقــى بنــك املغــرب املركــزي معــدل الفائــدة األسا�ضــي عنــد 2.25 %، 

 مــع توقعــات التضخــم والنمــو، حيــث 
ً
 إلــى إن القــرار جــاء متمشــيا

ً
مشــيرا

بلغ معدل التضخم 1.9 % في عام 2018، نتيجة الرتفاع أسعار الغذا، 

وتوقــع البنــك أن يتباطــأ التضخــم إلــى 0.6 % فــي 2019، قبــل أن يســتقر 

عنــد 1.1 % فــي 2020. 

وبالنســبة للنمــو، توقــع البنــك أن يصــل معــدل النمــو إلــى 3.1 %فــي عــام 

2018، مقابل 4.1 % املعدل املسجل في عام 2017، مع تباطؤ القيمة 

املضافــة الفاحيــة مــن 15.4 % إلــى 4.3 % وارتفــاع طفيــف فــي وتيــرة نمــو 

األنشــطة غيــر الفاحيــة مــن 2.7 % إلــى 2.9 %. كمــا توقــع البنــك املركــزي 

املغربــي أن يتســع العجــز فــي موازنــة املغــرب إلــى 4.1 % خــال العــام 

الجــاري، باســتثناء إيــرادات الخصخصــة، باملقارنــة مــع عجــز مســجل فــي 

2018 عنــد 3.7 %.  

 بما قيمته 
ً
وعلى صعيد آخر وافق البنك الدولي على منح املغرب قرضا

املالــي  التنميــة للشــمول  700 مليــون دوالر أمريكــي لدعــم سياســات 

واالقتصــاد الرقمــي. حيــث تــم توقيــع اتفــاق القــرض بمدينــة الربــاط بيــن 

وزارة اإلقتصــاد واملاليــة والبنــك الدولــي. 

• العراق

أعلــن البنــك املركــزي العراقــي، عــن نمــو االحتياطــات األجنبيــة بنســبة 

32.6٪ خــال العــام 2018، وبلــوغ احتياطــات العــراق مــن الذهــب 96 

 بشــكل 
ً
، وجــاء فــي بيــان املركــزي العراقــي أن هــذا النمــو جــاء مدفوعــا

ً
طنــا

أســاس بالفــرق املوجــب املتحقــق بيــن مشــتريات البنــك مــن الــدوالر 

األمريكي من وزارة املالية ومبيعاته من خال نافذة بيع العملة األجنبية 

االســتثمارية  املحفظــة  عوائــد  مــن  املتحققــة  األربــاح  إلــى  باإلضافــة 

االســتثمارية  للمحفظــة  بالنســبة  أنــه  وأضــاف  شــرائحها.  بمختلــف 

فقــد نمــت املحفظــة بعملــة الــدوالر األمريكــي فــي عــام 2018 بنســبة 25 

 عمــا كانــت عليــه فــي عــام 2017، كنتيجــة للفــرق املوجــب بيــن 
ً
% تقريبــا

 عــن تحويــل 
ً

مشــتريات البنــك املركــزي مــن الــدوالر ومبيعاتــه منــه، فضــا

جــزء كبيــر مــن العمــات األخــرى والناجــم عــن اســتحقاق بعــض األدوات 

االســتثمارية والعوائــد عليهــا إلــى عملــة الــدوالر األمريكــي. وأشــار البيــان إلــى 

أن الذهــب ارتفعــت قيمتــه فــي عــام 2018 بنســبة 6 % تقريبــا عمــا كانــت 

عليــه فــي عــام 2017، كنتيجــة لزيــادة االســتثمار بهــذا األصــل، وبحســب 

 
ً
 واملرتبــة 37 عامليــا

ً
البيــان فــإن العــراق يأتــي فــي املرتبــة الخامســة عربيــا

من حيث حيازة احتياطي الذهب، وقد كان العراق أحد أكبر املشترين 

للذهــب فــي عــام 2018 إلــى جانــب كل مــن الهنــد والصيــن وكازاخســتان. 

• السودان

وقعت الحكومة السودانية اتفاقات لقروض بقيمة 300 مليون دوالر 

أمريكــي مــع صناديــق عربيــة، فــي ظــل ســعي الحكومــة الحثيــث للتعامــل 

مــع األزمــة االقتصاديــة واالحتجاجــات التــي مــا زالــت مســتمرة منــذ 

نحــو ثاثــة أشــهر، وقالــت وزارة املاليــة فــي بيــان إنهــا اتفقــت علــى قــرض 

بقيمة 230 مليون دوالر أمريكي مع صندوق النقد العربي لدعم ميزان 

 علــى 
ً
 لبيــان مــن الرئاســة الســودانية، فــإن اتفاقــا

ً
املدفوعــات، ووفقــا

قــرض آخــر بقيمــة 70 مليــون دوالر أمريكــي جــرى توقيعــه مــع برنامــج 

تمويــل التجــارة العربيــة، ومــن بيــن املشــاركين صنــدوق النقــد العربــي، 

وجــرى توقيــع االتفاقــات فــي الوقــت الــذي التقــى فيــه الرئيــس الســوداني 

ومســؤولون آخــرون، مــن بينهــم محافــظ البنــك املركــزي، باملديــر العــام 

لصنــدوق النقــد العربــي فــي العاصمــة الخرطــوم.
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2. أسواق األسهم العربية

املؤشر
األسبوع -17 2019/03/22

التغير خال األسبوع
نهاية األسبوعبداية األسبوع

)DFMGI( 1.97 %2,577.862,628.74مؤشر سوق دبي

)EGX30( 1.67 %15,033.4814,782.81مؤشر بورصة مصر-

)KWSE( 3.81 %5,674.305,890.21مؤشر سوق الكويت

)ADI( 3.02 %4,977.295,127.45مؤشر أبوظبي

)PLE( 0.60 %545.95549.24مؤشر القدس

)TASI(  1.70 %8,563.448,708.66املؤشر العام السعودي

)AMGNRLX(  0.75 %1,975.331,960.45املؤشر العام األردني-

)TUNINDEX(  0.77 %6,830.586,883.03مؤشر بورصة تونس

)MASI( 0.20 %10,987.0510,965.18مؤشر بورصة املغرب-
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1-  أخبار  اقتصادية
• اليابان

انخفضــت صــادرات اليابــان خــال شــهر شــباط /فبرايــر 2019 وللشــهر 

الثالــث علــى التوالــي فــي مؤشــر علــى تنامــي الضغــوط علــى االقتصــاد 

اليابانــي الــذي يعتمــد علــى التجــارة، مــا يشــير إلــى أن البنــك املركــزي 

اليابانــي قــد يضطــر لطــرح املزيــد مــن برامــج التحفيــز فــي نهايــة املطــاف 

التجاريــة، ودفــع  الخارجــي والخافــات  الطلــب  تباطــؤ  آثــار  لتخفيــف 

تباطــؤ النمــو العالمــي والحــرب التجاريــة بيــن الصيــن والواليــات املتحــدة 

وتعقيــدات انســحاب بريطانيــا مــن االتحــاد األوروبــي صنــاع السياســات 

للتحــول إلــى تبنــي موقــف تيســيري فــي األشــهر األخيــرة. 

هــذا وقــد أظهــرت بيانــات وزارة املاليــة أن الصــادرات هبطــت بنســبة 

1.2 % علــى أســاس ســنوي فــي شــباط /فبرايــر 2019، ويأتــي ذلــك عقــب 

انخفــاض حــاد فــي كانــون الثانــي /ينايــر 2019 علــى أســاس ســنوي بلغــت 

 للشــهر الثالــث علــى 
ً
نســبته 8.4 %، لتســجل الصــادرات بذلــك هبوطــا

التوالــي بســبب تراجــع شــحنات الســيارات والصلــب ومعــدات إنتــاج 

أشباه املوصات. كما أظهرت البيانات أن الصادرات اليابانية للصين، 

أكبــر شــريك تجــاري لليابــان، ارتفعــت بنســبة 5.5 % علــى أســاس ســنوي 

بفضــل شــحنات معــدات إنتــاج أشــباه املوصــات والســيارات، متعافيــة 

مــن هبــوط 17.4 % فــي كانــون الثانــي /ينايــر 2019. وزادت الصــادرات 

اليابانيــة للواليــات املتحــدة بنســبة 2 % فــي حيــن نمــت الــواردات مــن 

الواليــات املتحــدة بنســبة 4.9 % ممــا أدى لتراجــع الفائــض التجــاري مــع 

الواليــات املتحــدة بنســبة 0.9 % علــى أســاس ســنوي ليصــل إلــى 624.9 

مليــار يــن )5.60 مليــار دوالر أمريكــي( خــال شــهر شــباط /فبرايــر 2019.

•  منطقة اليورو

أكــد املكتــب األوروبــي لإلحصــاء )يوروســتات( ارتفــاع معــدل التضخــم 

بمنطقــة اليــورو كمــا كان متوقعــا فــي شــباط /فبرايــر 2019، والــذي يعــود 

بصــورة رئيســية إلــى ارتفــاع تكاليــف الخدمــات واألغذيــة واملشــروبات 

أســعار  بــأن  الســابقة  تقديراتــه  املكتــب  وأكــد  والتبــغ،  الكحوليــة 

املســتهلكين فــي دول منطقــة اليــورو، البالــغ عددهــا 19 دولــة، ارتفعــت 

بنســبة 0.3 % على أســاس شــهري، وبنســبة 1.5 % على أســاس ســنوي، 

مقابل 1.4 % معدل التضخم املســجل على أســاس ســنوي خال شــهر 

كانون الثاني /يناير 2019. وأشــار املكتب )يوروســتات( إن زيادة أســعار 

الخدمــات ســاهمت بمقــدار 0.61 نقطــة فــي إجمالــي النتائــج علــى أســاس 

سنوي في شباط /فبراير، فيما أضافت األغذية واملشروبات الكحولية 

والتبــغ 0.44 نقطــة أخــرى وزادت أســعار الطاقــة بمقــدار 0.35 نقطــة. 

مــا باســتثناء كل مــن مكــون الطاقــة واألغذيــة غيــر املصنعــة، والتــي تتســم 

أســعارها بالتقلــب، فقــد ارتفــع معــدل التضخــم األسا�ضــي خــال الشــهر 

نفسه بنسبة 0.3 % على أساس شهري وبما نسبته 1.2 % على أساس 

ســنوي، دون تغيير عن املســجل في كانون الثاني /يناير 2019.

• أملانيا

ــص معهــد إيفــو األملانــي توقعاتــه لنمــو أكبــر اقتصــاد فــي أوروبــا خــال 
ّ
قل

 ،
ً
عام 2019 إلى ما نسبته 0.6 % من 1.1 % معدل النمو املتوقع سابقا

وذلــك بســبب ضعــف الطلــب الخارجــي علــى الســلع الصناعيــة. وبحســب 

خبــراء املعهــد نفســه فــإن الصناعــة لــن تقــود النمــو الكلــي، حيــث أن 

الطلــب العالمــي علــى املنتجــات األملانيــة ضعيــف ألن االقتصــاد العالمــي 

يفقــد املزيــد مــن قــوة الدفــع.

• الواليات املتحدة األمريكية

ارتفــع عــدد األمريكييــن الذيــن تقدمــوا بطلبــات للحصــول علــى إعانــة 

البطالــة أكثــر مــن املتوقــع األســبوع املا�ضــي، وهــو مــا يشــير إلــى تباطــؤ فــي 

ســوق العمل، لكن على األرجح ليس بالدرجة التي انطوى عليها الركود 

شــبه التــام لنمــو الوظائــف فــي تقريــر شــباط /فبرايــر، حيــث بّينــت وزارة 

العمــل األمريكيــة أن الطلبــات الجديــدة للحصــول علــى إعانــة البطالــة 

الحكوميــة زادت بمقــدار 6,000 طلــب لتصــل إلــى مســتوى معــدل فــي 

ضــوء العوامــل املوســمية بلــغ 229,000 فــي األســبوع املنتهــي فــي التاســع 

مــن آذار /مــارس 2019، ولــم يطــرأ تعديــل علــى بيانــات األســبوع الســابق. 

 أدق 
ً
هــذا وتراجــع املتوســط املتحــرك ألربعــة أســابيع، الــذي ُيعــد مؤشــرا

لســوق العمل ألنه يســتبعد التقلبات األســبوعية، بمقدار 2,500 طلب 

 األســبوع املا�ضــي. 
ً
إلــى 223,750 طلبــا

وكانــت الحكومــة قــد أعلنــت األســبوع املا�ضــي زيــادة الوظائــف غيــر 

وهــو  /فبرايــر،  شــباط  فــي  فقــط  وظيفــة   20,000 بمقــدار  الزراعيــة 

أضعــف مســتوى منــذ أيلــول /ســبتمبر 2017. وفــي ســياق آخــر أشــار 

معهد البترول األمريكي إلى إن مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج 

التقطير في الواليات املتحدة قد انخفضت في األسبوع املا�ضي. وهبطت 

مخزونــات الخــام بمقــدار 2.1 مليــون برميــل فــي األســبوع املنتهــي فــي 15 

آذار /مارس 2019  إلى 446.8 مليون برميل، وقال املعهد إن مخزونات 

انخفضــت  أوكاهومــا  بواليــة  كاشــينج  فــي  التســليم  مركــز  فــي  الخــام 
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317 ألــف برميــل. هــذا وأظهــرت بيانــات معهــد البتــرول أن معــدالت 

 .
ً
اســتهاك املصافــي مــن الخــام ارتفعــت بمقــدار 67 ألــف برميــل يوميــا

فيمــا انخفضــت مخزونــات البنزيــن بمقــدار 2.8 مليــون برميــل، كمــا 

وأشــارت بيانــات املعهــد إلــى أن مخزونــات نواتــج التقطيــر، التــي تشــمل 

الديــزل وزيــت التدفئــة، تراجعــت بمقــدار 1.6 مليــون برميــل، مقارنــة 

مــع توقعــات بانخفاضهــا 1.1 مليــون برميــل. ونزلــت واردات الواليــات 

 إلــى 
ً
املتحــدة مــن الخــام األســبوع املا�ضــي بمقــدار 59 ألــف برميــل يوميــا

.
ً
6.3 مليــون برميــل يوميــا

• بريطانيا

ســجل مســتوى البطالــة فــي بريطانيــا أدنــى مســتوى لــه منــذ بدايــة 1975 

 إلــى 3.9 % فــي األشــهر الثاثــة املنتهيــة آخــر كانــون الثانــي 2019، 
ً
متراجعا

وذلــك رغــم الشــكوك التــي يســببها ملــف بريكســت لاقتصــاد، بحســب 

، وتؤكــد هــذه األرقــام متانــة 
ً
مــا أعلــن مكتــب االحصــاء البريطانــي مؤخــرا

ســوق العمــل فــي بريطانيــا منــذ عــدة أشــهر رغــم عــدم الوضــوح بشــأن 

الخروج من االتحاد االوروبي من عدمه في 29 آذار ورغم تباطؤ النمو. 

وســجلت نســبة التوظيــف ارتفاعــا قياســيا عنــد 76.1 %، وهــي النســبة 

األعلــى منــذ بــدء جمــع هــذه االحصائيــات فــي 1971. وزاد عــدد الوظائــف 

أكثــر مــن املتوقــع ليبلــغ 222 الــف وظيفــة مقارنــة بنهايــة تشــرين االول 

2018، وهــو أكبــر ارتفــاع يســجل منــذ عــام 2015. 

وفســر معهــد االحصــاء االرتفــاع بالعــدد املتنامــي مــن النســاء اللواتــي 

 بســبب رفــع ســن التقاعــد، كمــا أن العمــل الجزئــي 
ً
يعملــن خصوصــا

 ويشــمل النســاء أكثــر مــن الرجــال. كمــا ارتفعــت االجــور 
ً
 كبيــرا

ً
يشــهد نمــوا

بما فيها العاوات بشكل واضح بنسبة 3.4 % بالقياس السنوي. وعزز 

ذلــك القــدرة الشــرائية لألســر والتــي كانــت عانــت فــي 2017 مــن ارتفــاع 

كبيــر فــي األســعار. وبحســب املعهــد، فــان األجــور ارتفعــت بســبب العــدد 

 في نهاية كانون الثاني 
ً
القيا�ضي للوظائف الشاغرة التي بلغت 863 ألفا

/ينايــر 2019. وهــو مــا أجبــر الشــركات علــى تقديــم عــروض أجــور أفضــل 

نظــرا لصعوبــة التوظيــف.

2. أسواق األسهم

التغير خال أسبوع22 آذار/مارس 182019 آذار/مارس 2019املؤشر

S&p500-	USA2,832.942,800.71% 1.14-

Dow Jones- USA25,914.1025,503.13% 1.59-

NASDAQ- USA7,714.487,642.67% 0.93-

FTSE	100-	UK7,299.197,207.59% 1.25-

CAC	40-	France5,412.835,269.92% 2.64-

DAX- Germany11,657.0611,364.17% 2.51-

FTMIB- Italy21,234.6121,078.76% 0.73-

Nikkei	225-	Japan21,584.5021,627.34% 0.20

Shanghai	Composite	)SSEC(-	China3,096.423,104.15% 0.25
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1. أسعار النفط الخام

التغير خال أسبوع22 آذار/مارس 182019 آذار/مارس 2019

-0.84 %67.5466.97سعر خام برنت /$

-0.08 %59.0959.04سعر الخام األمريكي /$

2. أسعار املعادن الثمينة

التغير خال أسبوع22 آذار/مارس 182019 آذار/مارس 2019

0.83 %1,301.501,312.30أونصة الذهب /$

0.55 %15.32215.407أونصة الفضة /$

3. أسعار العمات الرئيسية

التغير خال أسبوع22 آذار/مارس 182019 آذار/مارس 2019

EUR USD1.13371.1314% 0.20-

USD JYP111.42109.92% 1.35-
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