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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. ســعر صــرف الليــرة الســورية مقابــل العمــات 
الرئيســية )دوالر & يــورو(

 
ً
شــهد ســعر صــرف الليــرة الســورية مقابــل الــدوالر األمريكــي تحســنا

، وخاصــة مــع نهايــة تعامــات هــذا األســبوع فــي الســوق املوازيــة 
ً
طفيفــا

مقارنة بمستوياته املسجلة في األسبوع السابق، ليصل مستوى سعر 

صــرف الليــرة الســورية باملتوســط عنــد 540 ليــرة ســورية للشــراء وعنــد 

543 ليــرة ســورية للمبيــع مقابــل الــدوالر األمريكــي الواحــد.

 ويعــود هــذا التحســن لعــدة عوامــل رئيســة، يأتــي فــي مقدمتهــا اســتمرار 

مصــرف ســورية املركــزي بإجراءاتــه النقديــة التــي مــن شــأنها أن تعــزز 

مستويات السيولة من القطع األجنبي في السوق، إضافة إلى عمليات 

جنــي األربــاح مــن قبــل املضاربيــن علــى الليــرة الســورية فــي ظــل التوقعــات 

نحــو املزيــد مــن التحســن فــي مســتوى ســعر صــرف الليــرة الســورية، 

وخاصــة مــع زيــادة الحــواالت الــواردة مــن الخــارج، إضافــة إلــى التراجــع 

الــذي شــهده مســتوى ســعر صــرف الــدوالر األمريكــي مقابــل العمــات 

الرئيســية فــي األســواق العامليــة خــال تعامــات هــذا األســبوع.

أما في السوق الرسمية فقد استقر سعر صرف الليرة السورية مقابل 

الــدوالر األمريكــي لــدى املصــارف وشــركات الصرافــة، حيــث مــا زال 

 بتثبيــت ســعر صــرف الليــرة الســورية 
ً
مصــرف ســورية املركــزي مســتمرا

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 تحسن مستوى سعر صرف 

الليرة السورية لينخفض زوج )اليورو/ ليرة سورية( إلى مستوى 606 

ليرة سورية في نهاية هذا األسبوع مقارنة مع مستوى 610 ليرة سورية 

املســجل فــي نهايــة األســبوع الســــــابق، وبمــا نســــــبته 0.66  %، بينمــا 

تراجعــت الليــرة الســورية أمــام اليــورو فــي الســوق الرســمية وبمــا نســبته 

0.32  %، ليرتفــع زوج )اليورو/ليــرة ســورية( إلــى مســتوى 491.72 ليــرة 

ســورية فــي نهايــة هــذا األســبوع مقابــل مســتوى 490.13 ليــرة ســورية فــي 

نهايــة األســبوع الســابق. 

الشكل )2 ( سعر صرف اليورو أمام الليرة السورية

2. سوق دمشق لألوراق ملالية
ارتفــع مؤشــر ســوق دمشــق لــألوراق املاليــة )DWX( بمقــدار 70.49 

نقطــة، مــا نســبته 1.15  % علــى أســاس أســبوعي، ليصــل إلــى مســتوى 

مســتوى  مقابــل  األســبوع  هــذا  نهايــة  املســجل  نقطــة   6,211.69

6,141.20 نقطة املســجل في نهاية األســبوع الســابق، في حين انخفض 

مؤشـــــر األســهم القياديـــــــة )DLX( بمقــدار 12.00 نقطــــــة، مــا نســبته 

1.08 %، لتصــل قيمتــه إلــى مســتوى 1,097.00 نقطــة املســجلة نهايــة 

هذا األســبوع مقابل مســتوى 1,109.00 نقطة املســجلة نهاية األســبوع 

الســابق.

ترافــق ذلــك مــع تراجــع قيمــة التــداوالت األســبوعية املســجلة خــال 

هــذا األســبوع باملقارنـــــة مــع مســتواها فــي األســـــبوع الســـــــــابق بمــا نسبتــــــه 

28.32 % لتصــل إلــى 295.4 مليــون ليــرة ســورية مقابــل 412.1 مليــون 

التــداول  تراجــع حجــم  كمــا  الســابق،  األســبوع  خــال  ســورية  ليــرة 

وبمعــدل 24.12 % ليصــل إلــى 342,946 ســهم خــال هــذا األســبوع 

 علــى 524 صفقــة. 
ً
مقابــل 451,964 ســهم 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 %

-9.07املصرف الدولي للتجارة والتمويل10.12بنك بيمو السعودي الفرن�سي29.69 %بنك سورية الدولي اإلسامي

-4.04بنك سورية الدولي اإلسامي4.91فرنسبنك سورية 19.41 %بنك قطر الوطني سورية 

-0.19بنك البركة4.86سولدارتي للتأمين13.44 %بنك سورية والخليج 

الشكل)3( تداوالت سوق دمشق لألوراق املالية 

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

• أصدر مجلس النقد والتسليف القرار رقم 13/م ن تاريخ 2019/4/1 
املكاتــب  ضمــن  املقدمــة  املصرفيــة  الخدمــات  بموجبــه  حــدد  الــذي 

املصرفيــة املحدثــة مــن قبــل املصــارف املســموح لهــا التعامــل بالقطــع 

األجنبــي فــي املنافــذ الحدوديــة للجمهوريــة العربيــة الســورية، حيــث تقــدم 

 
ً
هذه املكاتب املصرفية خدمة بيع وشراء القطع األجنبي )بنكنوت( وفقا

ألحــكام أنظمــة القطــع والقــرارات النافــذة بهــذا الخصــوص، إضافــة إلــى 

خدمــة فتــح حســابات مصرفيــة للقادميــن عبــر املنافــذ الحدوديــة غايتهــا 

إيــداع وســحب األوراق النقديــة األجنبيــة )البنكنــوت( عنــد دخولهــم 

وخروجهم األرا�ضي السورية وفق إجراءات مبسطة ومحفزة، وذلك بما 

يتيح لهم إمكانية حسب املبالغ املودعة في هذه الحسابات بشكل فوري 

 مــن تاريــخ عمليــة اإليــداع التــي تمــت ضمــن مقــر املكتــب، وذلــك 
ً
اعتبــارا

مــن خــال الفــرع الــذي يرتبــط بــه هــذا املكتــب أو أي مــن فــروع املصــرف 

، مــع إمكانيــة ســحب املبالــغ املودعــة فــي هــذه الحســابات 
ً
العاملــة أصــوال

عند املغادرة لغرض إعادة إخراجها، على أن تتم عملية السحب ضمن 

مقــر املكتــب املوجــود ضمــن املنفــذ الحــدودي، وبمــا ال يتجــاوز املبالــغ 

، وذلك من دون 
ً
، واملدخلة من الخارج عند القدوم حصرا

ً
املودعة نقدا

أن تشــمل أي مبالــغ تــم تغذيــة الحســاب بهــا بطــرق أخــرى ويراعــي إعــام 

املصــرف املعنــي بالبيانــات املتعلقــة بعمليــة الســحب قبــل مــدة كافيــة 

ليتمكــن مــن تأميــن الســيولة الازمــة للمكتــب بالتاريــخ املحــدد للمغــادرة.

• بّيــن املكتــب املركــزي لإلحصــاء أن متوســط اإلنفــاق الشــهري لألســر 
يبلــغ حوالــي 115.9 ألــف ليــرة ســورية، 58.5 % منهــا للغــذاء، وذلــك 

وفــق نتائــج املســح الديموغرافــي االجتماعــي املتكامــل املتعــدد األغــراض 

)2017-2018( الذي نشره املكتب، حيث ذكر املسح أن وسطي إنفاق 

األســرة األعلــى تــم تســجيله فــي دمشــق بنحــو 136.8 ألــف ليــرة ســورية، 

واألقــل فــي القنيطــرة بمبلــغ يزيــد علــى 85 ألــف ليــرة ســورية. وبحســب 

التوزيــع النســبي ملؤشــرات األمــن الغذائــي، بيــن املســح أن 28.7 % مــن 

، و38.1 % معرضــون النعــدام األمــن الغذائــي، 
ً
األســر غيــر آمنيــن غذائيــا

. ولوحــظ أن أعلــى نســبة لألمــن الغذائــي كانــت 
ً
و33.2 % آمنــون غذائيــا

فــي دمشــق بمعــدل 48 % مــن األســر، واألقــل فــي حمــاة بمعــدل 11 %.

نحــو   2017 للعــام  الجاريــة  باألســعار  املحلــي  الناتــج  إجمالــي  بلــغ   •
8,691.4 مليــار ليــرة ســورية وبلغــت حصــة الفــرد منــه 400.5 ألــف ليــرة 

، أمــا الناتــج املحلــي اإلجمالــي باألســعار الثابتــة )ســنة 
ً
ســورية تقديريــا

 
ً
أساس 2000( فقد بلغ 673.2 مليار ليرة سورية عام 2017، منخفضا

عــن عــام 2016 بنحــو 9.95 مليــارات ليــرة ســورية، مــا يعنــي أن النمــو 

 بأن السبب 
ً
 خال 2017 بنسبة 1.46 %، علما

ً
االقتصادي كان سالبا

الرئيس للفارق الكبير بين رقمي الناتج باألســعار الجارية والثابتة )ســنة 

أســاس 2000( هــو التضخــم.

 للمجموعــة اإلحصائيــة »2018« الصــادرة عــن املكتــب 
ً
جــاء ذلــك وفقــا

فقــد  الخارجيــة،  التجــارة  ملؤشــرات  وبالنســبة  لإلحصــاء،  املركــزي 

ارتفعــت املســتوردات خــال عــام 2017 بنســبة 34.9 % مقارنــة بالعــام 

2016 حيــث بلغــت قيمتهــا نحــو 3,020 مليــار ليــرة ســورية، مــا يعــادل 

نحــو 5.95 مليــار دوالر أمريكــي علــى أســاس 507.2 ليــرة ســورية للــدوالر 

للمســتوردات, أمــا الصــادرات، فقــد زادت بنســبة 6.8 % خــال 2017 

حيــث زادت قيمتهــا عــن 351 مليــار ليــرة ســورية، بمــا يعــادل 696.23 

مليون دوالر على أســاس ســعر الصرف للصادرات 504.15 ليرة ســورية 

للــدوالر. هــذا وياحــظ زيــادة العجــز التجــاري خــال عــام 2017 إلــى نحــو 

2,669 مليــار ليــرة ســورية، أي بنحــو 35 % مقارنــة بالعــام 2016.

• كشف مدير التسليف في املصرف العقاري عن منح قرض ملؤسسة 
اإلســكان العســكري الســتكمال إنشــاء ضــواٍح ســكنية. حيــث تــم توقيــع 

 قيمتــه 
ً
 مــع مؤسســة اإلســكان العســكري يق�ضــي بمنحهــا قرضــا

ً
اتفاقــا

، ملــدة 10 ســنوات 
ً
4.5 مليــارات ليــرة بمعــدل فائــدة قــدره 8 % ســنويا

وذلــك فــي إطــار التعــاون املشــترك بيــن املصــرف واملؤسســة الســتكمال 

.
ً
إنشــاء ضــواٍح ســكنية، كانــت املؤسســة بــدأت بإنشــائها مؤخــرا

ذكــرت املؤسســة العامــة الســورية للتأميــن أن مجمــوع أقســاطها   •
الـــتأمينية مــع التأميــن اإللزامــي علــى الســيارات بلــغ خــال العــام املا�ضــي 

23 مليــار ليــرة ســورية مقابــل 18 مليــار ليــرة ســورية فــي العــام 2017، 

وبقيمــة تعويضــات وصلــت إلــى 12 مليــار ليــرة ســورية لكافــة فــروع 

التأميــن، حيــث تصــدر التأميــن اإللزامــي للســيارات املقدمــة بأقســاط 

وصلــت إلــى 12 مليــار ليــرة مقابــل 8 مليــارات ليــرة فــي العــام 2017. 

أمــا إجمالــي أقســاط شــركات التأميــن الخاصــة مــع التأميــن اإللزامــي علــى 

السيارات فقد سجل خال العام 2018 حوالي 9.95 مليار ليرة سورية 

وبمعدل نمو 0.17 مقارنة بالعام 2017، وبذلك يكون إجمالي أقساط 

قطــاع التأميــن العــام والخــاص مــا يقــارب 33 مليــار ليــرة ســورية وبنســبة 

نمــو 20.67 % عــن عــام 2017.
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تطور بعض أسعار السلع األساسية 	.4  

التغير خال األسبوع11 نيسان/أبريل 62019 نيسان/أبريل 2019السلعة

0.0  %365,000365,000الحديد طن /ليرة سورية

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

0.0 %19,30019,300الذهب غرام- عيار 21 /ليرة سورية

0.0 %215215السكر كغ / ليرة سورية*

0.0 %575575رز إسباني كغ / ليرة سورية*

0.0 %405405رز كبسة السورية للتجارة 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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1-  أخبار  اقتصادية

• مصر

مخاطــر  مبادلــة  هامــش  انخفــاض  املصــري  املركــزى  البنــك  كشــف 

االئتمــان الســيادية ملصــر نســبيا فــى شــهر ينايــر 2019 مقارنــة بغالبيــة 

انعكــس إيجابيــا  مــا  لهــا،  الــدول ذات التصنيــف الســيادى املشــابه 

علــى العائــد علــى الســندات الدوليــة ملصــر الــذى تراجــع فــى الشــهر ذاتــه، 

 مع انخفاض هامش املخاطر فى األســواق الناشــئة، وذلك بعد 
ً
متمشــيا

ارتفاعــه خــال معظــم عــام 2018. 

وأوضح البنك املركزى - فى تقرير السياسة النقدية لشهر نيسان أبريل 

أن فائض السيولة انخفض فى شهر كانون األول /ديسمبر 2018 للمرة 

األولــى منــذ ديســمبر 2017، ليســجل فــى املتوســط 717.3 مليــار جنيــه، 

بمــا يعــادل 13.5 % مــن الناتــج املحلــى اإلجمالــى خــال فتــرة االحتفــاظ 

املنتهيــة فــى 31 كانــون األول /ديســمبر املا�ضــي. كمــا أظهــر التقريــر نمــو 

الناتــج املحلــى اإلجمالــى الحقيقــى خــال الربــع الثالــث مــن العــام املا�ضــى 

 
ً
)2018(، بنســبة 5.3 %، مقارنــة بـــ 5.4 % خــال الربــع الثانــى، مســجا

 نســبته 0.1 %، مــا عــزاه البنــك إلــى انخفــاض مســاهمة 
ً
 طفيفــا

ً
انخفاضــا

االســتثمار فــى نمــو الناتــج املحلــى اإلجمالــي. 

وعلــى صعيــد آخــر تراجــع معــدل التضخــم الســنوي خــال آذار /مــارس 

2019 بشــكل طفيــف، ليصــل إلــى مــا نســبته 13.8 %، مقابــل معــدل 

تضخــم ســنوي بـــ13.9 % املســجل خــال شــباط /فبرايــر 2019، وفــق 

بيانــات الجهــاز املركــزي للتعبئــة العامــة واإلحصــاء، أمــا معــدل التضخــم 

الشهري فقد انخفض بشكل ملحوظ، حيث سجل خال آذار /مارس 

2019 مــا نســبته 0.9 %، مقارنــة بزيــادة شــهرية بـــ1.8 % خــال شــباط 

/فبرايــر 2019. وأشــار الجهــاز إلــى إن صعــود الرقــم القيا�ضــي ألســعار 

 بزيــادة أســعار 
ً
املســتهلكين خــال آذار /مــارس 2019 قــد جــاء مدفوعــا

الخضــراوات بـــ3.9 %، ومجموعــة الدواجــن بنســبة 3.1 %. 

هــذا وقــد أعلــن البنــك املركــزي املصــري، أن معــدل التضخــم األسا�ضــي 

خــال آذار /مــارس 2019 تراجــع إلــى 8.9 % علــى أســاس ســنوي مــن 

9.2 % خــال شــباط /فبرايــر 2019، وبالنســبة لعجــز امليــزان التجــاري 

فقــد تراجــع بنســبة 29.7 % ليصــل إلــى 2.79 مليــار دوالر أمريكــي خــال 

شــهر كانــون الثانــي /ينايــر حيــث انخفضــت الصــادرات بنســبة 4.2 % 

والــواردات بنســبة 20 %، كمــا أظهــرت بيانــات وزارة املاليــة املصريــة 

تحقيــق فائــض أولــّي قــدره 28.4 مليــار جنيــه خــال الثمانيــة أشــهر األولــى 

من العام املالي 2018-2019 للشــهر الســابع على التوالي وبما يمثل 0.5 

% من الناتج املحلي، مقابل عجز أولي قدره 11.9 مليار جنيه بما يمثل 

-0.3 % مــن الناتــج املحلــي بالفتــرة املقارنــة مــن العــام املالــي املا�ضــي.

• سلطنة عمان
تشــير اإلحصائيــات وفــق تقريــر صــادر عــن البنــك املركــزي العمانــي حــول 

»أداء االقتصــاد العمانــي« إلــى أن تدفقــات االســتثمار األجنبــي املباشــر 

ســجلت 700 مليــون ريــال خــال الفتــرة مــن كانــون الثانــي /ينايــر وحتــى 

أيلول /ســبتمبر 2018، وحصل قطاعا الصناعة التحويلية والعقارات 

علــى 10 % مــن هــذه االســتثمارات األجنبيــة املباشــرة، ومــع قيــام شــركة 

النفــط العمانيــة ببيــع حصــة 10 % مــن أســهمها ملســتثمر أجنبــي فــي 

نهايــة العــام املا�ضــي، فمــن املتوقــع أن تســفر الحســابات النهائيــة لحجــم 

تدفقات االستثمار األجنبي املباشر خال العام املنتهي عن زيادة كبيرة. 

 فــي الفتــرة نفســها بمــا نســبته 
ً
 ملحوظــا

ً
كمــا شــهد امليــزان التجــاري تحســنا

128 %، وبنــاء علــى تحســن امليــزان التجــاري بالتزامــن مــع التطــورات 

فــي موازيــن الخدمــات والدخــل والتحويــات الجاريــة، فمــن املتوقــع أن 

يتراجــع عجــز الحســاب الجــاري خــال الفتــرة املشــار إليهــا، لكــن يظــل 

هنــاك حاجــة إلــى إجــراءات ماليــة إضافيــة مــن أجــل تســريع عمليــة 

الضبــط املالــي فــي مواجهــة تحــدي العجــز الثنائــي. 

• األردن

أظهــرت النشــرة الشــهرية الصــادرة وزارة املاليــة انخفــاض العجــز املالــي 

فــي املوازنــة العامــة بعــد املنــح إلــى 122.5 مليــون دينــار فــي نهايــة شــباط /

فبرايــر 2019، مقارنــة مــع عجــز مالــي قــدره 312.4 مليــون دينــار للفتــرة 

ذاتهــا مــن 2018، أمــا العجــز قبــل املنــح بلــغ 160.5 مليــون دينــار، مقابــل 

377.5 مليــون دينــار لفتــرة املقارنــة ذاتهــا. 

وبحســب النشــرة، فقــد ارتفعــت اإليــرادات املحليــة إلــى 1,116.1 مليــون 

دينــار فــي نهايــة شــباط /فبرايــر مــن العــام الحالــي مقارنــة مــع 106.7 

مليــون دينــار، وذلــك نتيجــة لزيــادة اإليــرادات الضريبيــة بحوالــي 48 

مليــون دينــار، وغيــر الضريبيــة بحوالــي 5.6 مليــون دينــار، بينمــا ارتفعــت 

1,154.1 مليــون دينــار  إلــى  العامــة، املحليــة والخارجيــة،  اإليــرادات 

مقابــل 1,127.8 مليــون دينــار بارتفــاع نســبته 2.3 باملئــة لفتــرة املقارنــة 

ذاتهــا. باملقابــل، بلــغ إجمالــي النفقــات نحــو 1,276.6 مليــون دينــار، 

مقارنــة مــع 1,440.2 مليــون دينــار بانخفــاض 11.4 %، ونتــج االنخفــاض 

بشكل رئي�ضي من تراجع النفقات الجارية بنسبة 10.3 % والرأسمالية 

بنســبة 32.4 %.
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2. أسواق األسهم العربية

املؤشر
األسبوع 07- 2019/04/12

التغير خال األسبوع
نهاية األسبوعبداية األسبوع

)DFMGI( 0.33 %2,780.952,790.16مؤشر سوق دبي

)EGX30( 0.19 %15,135.4715,105.96مؤشر بورصة مصر-

)KWSE( 1.55 %6,222.396,125.90مؤشر سوق الكويت-

)ADI( 0.00 %5,052.495,052.34مؤشر أبوظبي

)PLE( 0.48 %538.23535.62مؤشر القدس-

)TASI( 0.85 %9,011.119,087.97املؤشر العام السعودي

)AMGNRLX( 0.03 %1,906.891,906.37املؤشر العام األردني-

)TUNINDEX( 0.36 %6,928.036,952.83مؤشر بورصة تونس

)MASI( 0.01 %11,015.9411,015.00مؤشر بورصة املغرب-

• صندوق النقد العربي
توقــع صنــدوق النقــد العربــي مــن خــال تقريــر آفــاق االقتصــاد العربــي 

 خال عام 2019 
ً
إصدار نيســان /أبريل أن تســجل الدول العربية نموا

بنســبة 3.1 %، وقــال الصنــدوق إن النمــو املتوقــع يعكــس الترجيحــات 

صدرة للنفط بنحو 
ُ
بنمو الناتج اإلجمالي في مجموعة الدول العربية امل

2.8 و3.1 % فــي عامــي 2019 و2020، علــى التوالــي. 

وأوضــح الصنــدوق، أن النمــو فــي دول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج 

 بشكل رئي�ضي بتحسن النشاط في القطاعات 
ً
العربية سيكون مدفوعا

غيــر النفطيــة، مســتفيدة مــن عــدد مــن العوامــل تشــمل األثــر اإليجابــي 

 فــي تنفيــذ االســتراتيجيات والــرؤى 
ً
�ضــي عــدد مــن هــذه البلــدان قدمــا

ُ
مل

واإلصاحــات  االقتصــادي،  التنويــع  زيــادة  إلــى  الراميــة  املســتقبلية 

القائمــة لزيــادة مســتويات جاذبيــة بيئــات األعمــال، وحفــز االســتثمارات 

صــدرة للنفــط، فقــد 
ُ
املحليــة واألجنبيــة. أمــا فــي الــدول العربيــة األخــرى امل

 ألداء االقتصاد الكلي، في ظل التوقعات 
ً
 نسبيا

ً
توقع الصندوق تحسنا

بمواصلة األثر اإليجابي لاستقرار النسبي لألوضاع الداخلية في بعض 

دول املجموعــة، وبــدء جهــود إعــادة اإلعمــار، وســوف يســاعد التحســن 

فــي األوضــاع الداخليــة كذلــك علــى تركيــز هــذه البلــدان علــى اســتعادة 

جانــب مــن مســتويات اإلنتــاج النفطــي الســابق تســجيلها قبــل عــام 

2011، واستمرار العمل على تحسين البنية األساسية إلنتاج وتصدير 

النفــط وزيــادة الطاقــات اإلنتاجيــة. 

وفــي هــذا اإلطــار، يــرى الصنــدوق أن الــدول العربيــة املصــدرة للنفــط 

خارج مجلس التعاون الخليجي ستنمو بنسبةـ 3.1 و3.8 % خال عامي 

2019 و2020. وعلــى صعيــد الــدول العربيــة املســتوردة للنفــط، يــرى 

الصندوق أنه من املرتقب أن تواصل تســجيل نمو مرتفع الوتيرة جراء 

تواصــل مســيرة اإلصــاح االقتصــادي؛ لــذا يرجــح الصنــدوق أن تنمــو 

بنســبة 4.1 و4.3 % علــى التوالــي خــال عامــي 2019 و2020.
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1-  أخبار  اقتصادية
• الواليات املتحدة األمريكية

 
ً
قالــت وزارة الخزانــة األمريكيــة إن الحكومــة االتحاديــة ســجلت عجــزا

فــي امليزانيــة بلــغ 147 مليــار دوالر أمريكــي خــال شــهر آذار /مــارس 2019. 

حيــث بلــغ االنفــاق االتحــادي حوالــي 376 مليــار دوالر أمريكــي، بانخفــاض 

قــدره 10 % باملقارنــة مــع الشــهر ذاتــه مــن العــام 2018، فــي حيــن زادت 

اإليــرادات بنســبة 9 % لتصــل إلــى 229 مليــار دوالر أمريكــي. وبلــغ مجمــل 

العجــز فــي األشــهر الســتة األولــى )التــي تبــدأ مــن أول تشــرين األول /

اكتوبــر( مــن الســنة املاليــة مــا يقــارب 691 مليــار دوالر أمريكــي مقارنــة 

مــع 600 مليــار دوالر فــي الفتــرة املماثلــة قبــل عــام. وفــي ســياق آخــر ارتفعــت 

أســعار املســتهلكين األمريكيــة خــال آذار /مــارس بأعلــى وتيــرة فــي أكثــر 

 فــي ظــل تباطــؤ 
ً
مــن عــام، لكــن معــدل التضخــم األسا�ضــي يظــل محــدودا

نمــو االقتصــاد العالمــي واملحلــي، حيــث بّينــت وزارة العمــل إن مؤشــرها 

ألســعار املســتهلكين ارتفــع علــى أســاس شــهري بنســبة 0.4 %، بدعــم مــن 

زيــادة أســعار األغذيــة والبنزيــن واإليجــارات، أمــا علــى أســاس ســنوي فقــد 

ارتفــع مؤشــر أســعار املســتهلكين بنســبة 1.9 %. 

ومــع اســتبعاد أســعار األغذيــة والطاقــة املتقلبــة، ارتفــع مؤشــر أســعار 

املســتهلكين األسا�ضــي بنســبة 0.1 % علــى أســاس شــهري، بمــا يتما�ضــى 

مــع وتيــرة الزيــادة فــي شــباط /فبرايــر. أمــا باملقارنــة علــى أســاس ســنوي، 

زاد املؤشــر األسا�ضــي ألســعار املســتهلكين خــال شــهر آذار /مــارس 2019 

بنســبة 2 %.

•صندوق النقد الدولي

خفــض صنــدوق النقــد الدولــي، توقعاتــه للنمــو االقتصــادي العالمــي 

 مــن مزيــد مــن التباطــؤ بفعــل التوتــرات التجاريــة، 
ً
فــي 2019، محــذرا

واحتمــال خــروج مضطــرب لبريطانيــا مــن االتحــاد األوروبــي. فقــد توقــع 

الصنــدوق مــن خــال تقريــره حــول توقعــات االقتصــاد العالمــي الصــادر 

الجتماعــات الربيــع لصنــدوق النقــد والبنــك الدولــي لعــام 2019 أن 

يتراجــــــــــــع النمــــــــــــــو االقتصــــــادي العالــــــــمي مــن 3.6 % فــي عـــــــــام 2018 إلــى 

3.3 % العــام الحالــي، قبــل أن يتعافــى مــرة أخــري فــي عــام 2020، حيــث 

 نســبته 3.6 %. 
ً
مــن املتوقــع أن يحقــق نمــوا

غيــر أن الصنــدوق أشــار إلــى أن االنتعــاش املتوقــع فــي النصــف الثانــي 

مــن عــام 2019 ســيعتمد بشــكل كبيــر علــى اســتمرار اســتخدام الحكومــة 

الصينيــة ملحفــزات النمــو، واســتمرار االرتفــاع فــي معنويــات األســوق 

املالية العاملية، وتراجع التأثيرات املؤقتة على النمو في منطقة اليورو، 

وتحقيــق االســتقرار التدريجــي فــي اقتصاديــات األســواق الناشــئة، بمــا 

فــي ذلــك األرجنتيــن وتركيــا. ومــن املتوقــع أن يســتمر تحســن الوضــع 

االقتصادي لألسواق الناشئة واالقتصادات النامية حتى عام 2020، 

 
ً
 ملحوظــا

ً
مقارنــة بالــدول املتقدمــة التــي مــن املتوقــع أن تشــهد تراجعــا

 مــع تا�ضــي مؤثــرات التحفيــز املالــي 
ً
فــي النشــاط االقتصــادي، خصوصــا

األميركي. وأرجع الصندوق أسباب تعافي االقتصاد العالمي في عام 2020 

 إلى عدة عوامل، أهمها: الزيادة في الحجم النسبي القتصادات 
ً
تحديدا

، مقارنــة بباقــي 
ً
 قويــا

ً
الصيــن والهنــد، التــي مــن املتوقــع أن تحقــق نمــوا

 .
ً
االقتصــادات الناشــئة، علــى الرغــم مــن تراجــع النمــو الصينــي نســبيا

واختتــم الصنــدوق تقريــره بالدعــوة إلــى ضــرورة تبنــي سياســة ماليــة 

جيــدة تدعــم الطلــب املحلــي، وفــي الوقــت نفســه تبقــي علــى مســتويات 

الديــن الخارجــي آمنــة. وقــال إنــه إذا تبيــن أن التباطــؤ االقتصــادي أكبــر 

وأطــول ممــا هــو متوقــع، فينبغــي أن تصبــح سياســات االقتصــاد الكلــي 

أكثــر ماءمــة، ال ســيما فــي حالــة تراجــع مســتويات اإلنتــاج. 

• روسيا

أعلنــت هيئــة الجمــارك االتحاديــة الروســية، انخفــاض حجــم التجــارة 

بين روســيا واالتحاد األوروبي خال شــهرى كانون الثاني /يناير وشــباط 

/فبرايــر 2019 بنســبة 4.5 %، مقارنــة بنفــس الفتــرة مــن عــام 2018، 

ليســجل 42.83 مليــار دوالر أمريكــي. 

وذكــرت الهيئــة أن صــادرات روســيا إلــى دول االتحــاد األوروبــي شــهدت 

 بنســبة 2.6 % لتبلــغ 31.78 مليــار دوالر أمريكــي، فــي حيــن 
ً
انخفاضــا

هبطــت واردات روســيا مــن االتحــاد بنســبة 12.5 % لتبلــغ 11.05 مليــار 

دوالر أمريكــي، وبذلــك انخفضــت حصــة االتحــاد األوروبــي مــن إجمالــي 

إيــرادات التجــارة الخارجيــة الروســية إلــى 43.2 % مــن 45 %. 

• أملانيا

أظهــرت البيانــات الصــادرة عــن مكتــب اإلحصــاءات االتحــادى تراجــع 

الصــادرات املعدلــة فــى ضــوء العوامــل املوســمية خــال شــهر شــباط /

فبراير 2019 بنسبة 1.3 % مقارنة مع الشهر السابق لتصل إلى 108.8 

مليــار يــورو، فــى حيــن انخفضــت الــواردات بنســبة 1.6 % لتقــدر بـــ 90.9 

 إلــى 18.7 مليــار 
ً
مليــار يــورو، ممــا أدى إلــى اتســاع الفائــض التجــارى قليــا

يــورو )20.99 مليــار دوالر أمريكــي( مــن 18.6 مليــار يــورو القــراءة املعدلــة 

فــى الشــهر الســابق.
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• الصين

ارتفعــت احتياطيــات النقــد األجنبــي فــي الصيــن خــال شــهر آذار /مــارس 

 لخمســة أشــهر متتاليــة، مــع تنامــي التفــاؤل 
ً
 صعــودا

ً
2019، مســجلة

بالتوصل إلى اتفاق تجاري بين الواليات املتحدة والصين، وهو ما طغى 

علــى تأثيــر املخــاوف مــن تباطــؤ النمــو االقتصــادي، حيــث أظهــرت بيانــات 

البنــك املركــزي الصينــي أن احتياطيــات الصيــن، زادت بنحــو 9 مليــار 

دوالر أمريكي في خال شهر آذار /مارس لتصل إلى 3.099 تريليون دوالر 

 
ً
أمريكــي. بينمــا انخفضــت قيمــة احتياطيــات الصيــن مــن الذهــب قليــا

إلــى 78.525 مليــار دوالر أمريكــي مــن 79.498 مليــار دوالر أمريكــي فــي نهايــة 

شــباط /فبرايــر 2019.

2. أسواق األسهم

التغير خال أسبوع12 نيسان/أبريل 82019 نيسان/أبريل 2019املؤشر

S&p500-	USA2,895.772,907.41% 0.40

Dow Jones- USA26,341.0226,412.30% 0.27

NASDAQ- USA7,953.887,984.16% 0.38

FTSE 100- UK7,451.897,437.06% 0.20-

CAC	40-	France5,471.785,502.70% 0.57

DAX- Germany11,963.4011,999.93% 0.31

FTMIB- Italy21,771.9621,858.31% 0.40

Nikkei	225-	Japan21,761.6521,870.56% 0.50

Shanghai	Composite	)SSEC(-	China3,244.813,188.63% 1.73-
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- أسواق املال العاملية
ً
 رابعا

Global Financial Markets
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1. أسعار النفط الخام

التغير خال أسبوع12 نيسان/أبريل 82019 نيسان/أبريل 2019

0.59 %71.171.52سعر خام برنت /$

-0.79 %64.463.89سعر الخام األمريكي /$

2. أسعار املعادن الثمينة

التغير خال أسبوع12 نيسان/أبريل 82019 نيسان/أبريل 2019

-0.50 %1,297.101,290.60أونصة الذهب /$

-1.66 %15.21614.963أونصة الفضة /$

3. أسعار العمات الرئيسية

التغير خال أسبوع12 نيسان/أبريل 82019 نيسان/أبريل 2019

EUR USD1.12611.1302% 0.36

USD JYP111.48112.03% 0.49
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