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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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ســعر صــرف الليــرة الســورية مقابــل العمــات  	.1
الرئيســية )دوالر & يــورو(

تعــرض ســعر صــرف الليــرة الســورية مقابــل الــدوالر األمريكــي إلــى موجــة 

مــن التراجعــات أفقدتــه حوالــي 6 % مــن قيمتــه خــال األســبوع املا�ضــي إذ 

وصل سعر الصرف إلى 525 ليرة سورية للشراء و530 ليرة سورية للمبيع 

للــدوالر األمريكــي الواحــد؛ هــذا وتكمــن األســباب وراء هــذا االنخفــاض 

املتســارع فــي ســعر صــرف الليــرة الســورية إلــى عــدة أســباب وهــي:

1. تصاعــد املؤشــرات علــى نيــة الواليــات املتحــدة األمريكيــة فــرض حزمــة 

جديــدة مــن العقوبــات االقتصاديــة علــى ســورية )قانــون قيصــر( والــذي 

 علــى فــرض عقوبــات اقتصاديــة علــى كل مــن يشــارك فــي عمليــة 
ً
ينــص أيضــا

إعــادة االعمــار فــي ســورية، ترافــق ذلــك بفــرض االتحــاد األوربــي عقوبــات 

جديــدة علــى مجموعــة مــن الشــركات ورجــال العمــال الســوريين، األمــر 

الــذي خلــق حــال مــن الخــوف واالرتبــاك فــي الســوق.

2. زيــادة الطلــب علــى الــدوالر األمريكــي فــي الســوق املحليــة لتأميــن التمويــل 

الازم الستيراد بعض املواد األساسية كاملشتقات النفطية والغاز والقمح.

3. زيــادة التفضيــات فــي الســوق لاحتفــاظ بمراكــز  بالــدوالر  األمريكــي مــع  

اقتــراب عطلــة الســنة الصينيــة الجديــة لعــام 2019 وضــرورة اســتعداد 

املســتوردين الســوريين  لعــودة عمليــات االســتيراد منهــا بعــد اإلنتهــاء مــن 

عطلــة األســواق مــع بدايــة العــام الصينــي الجديــد.

4. زيــادة حــدة املضاربــة مــع التوقعــات بتســجيل الليــرة الســورية املزيــد مــن 

.
ً
الخســائر  مســتقبا

 مــن 
ً
5. عــودة الطلــب علــى الذهــب والــدوالر األمريكــي بهــدف التحــوط خوفــا

حــدوث تراجــع كبيــر فــي ســعر صــرف الليــرة الســورية يفقــد النــاس قيمــة 

مدخراتهــم بالليــرات الســورية.

6. ترافــق ذلــك مــع اســتمرار الســوق بحالــة الترقــب للتطــورات العســكرية 

واألمنيــة والسياســية األخيــرة التــي تســود خاصــة فــي شــمال ســورية.

أمــا فــي الســوق الرســمية فقــد اســتقر ســعر صــرف الليــرة الســورية مقابــل 

الــدوالر األمريكــي لــدى املصــارف وشــركات الصرافــة، فمــا زال مصــرف 

 بتثبيت سعر صرف الليرة السورية مقابل الدوالر 
ً
سورية املركزي مستمرا

األمريكــي عنــد مســتوى 436 ليــرة ســورية للــدوالر األمريكــي الواحــد، وكذلــك 

ســعر شــراء الــدوالر األمريكــي لتســليم الحــواالت 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 بشــكل ملحــوظ ليرتفــع زوج )اليــورو/ ليــرة ســورية( إلــى مســتوى 

610 ليرة سورية في نهاية هذا األسبوع مقارنة مع مستوى 579 ليرة سورية 

املســجل فــي نهايــة األســبوع الســابق، وبمــا نســبته 5.35 %، كمــا تراجعــت 

 وبما نســبته 1.02 %، 
ً
الليرة الســورية أمام اليورو في الســوق الرســمية قليا

ليرتفــع زوج )اليورو/ليــرة ســورية( إلــى مســتوى 501.42 ليــرة ســورية فــي نهايــة 

هذا األسبوع مقابل مستوى 496.34 ليرة سورية في نهاية األسبوع السابق. 

الشكل )2 ( سعر صرف اليورو أمام الليرة السورية

2. سوق دمشق لألوراق ملالية
 101.12 بمقــدار   DWX املاليــة  لــألوراق  دمشــق  ســوق  مؤشــر  تراجــع 

نقطــة وبمــا نســبته 1.65 % علــى أســاس أســبوعي، ليصــل إلــى مســتوى 

6,045.49 نقطــة املســجل نهايــة هــذا األســبوع مقابــل مســتوى 6,146.61 

نقطــة املســجل فــي نهايــة األســبوع الســابق.، ترافــق ذلــك مــع انخفــاض قيمــة 

التداوالت األســبوعية املســجلة خال هذا األســبوع باملقارنة مع مســتواها 

فــي األســبوع الســابق بمــا نســبته 43.10 % لتصــل إلــى 156.8 مليــون ليــرة 

ســورية مقابــل 275.6 مليــون ليــرة ســورية خــال األســبوع الســابق، كمــا 

تراجــع حجــم التــداول وبمعــدل 1.17 % ليصــل إلــى 175,762 ســهم خــال 

 على 291 
ً
هذا األسبوع مقابل 177,849 سهم في األسبوع السابق، موزعة

صفقــة. وذلــك دون ارتفــاع أي ســعر مــن أســعار األســهم املتداولــة.
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يبين الجدول التالي أعلى ثاثة أسهم من حيث النشاط بحجم التداول، واالرتفاع واالنخفاض باألسعار خال تعامات هذا  األسبوع.

ً
األكثر نشاطا

ً
األكثر ارتفاعا

ً
األكثر انخفاضا

السهم
من حجم 
التداول

السهم
نسبة 

االرتفاع%
السهم

نسبة 
االنخفاض%

-4.38بنك سورية الدولي اإلسامي.......37.78 %بنك سورية الدولي اإلسامي

-3.28بنك سورية والخليج .......22.15 %بنك قطر الوطني سورية 

-2.69بنك الشام .......18.78 %بنك البركة

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
• أصــدر الســيد رئيــس الجمهوريــة بشــار األســد القانــون رقــم/1/ القا�ضــي 
بتمديــد العمــل بأحــكام القانــون رقــم/4/ تاريــخ 6/1/2016 القا�ضــي بإعفاء 

أصحــاب األعمــال املشــتركين لــدى املؤسســة العامــة للتأمينــات االجتماعيــة 

املدينــة  الفئــات  وكل  عليهــم،  املترتبــة  اإلضافيــة  واملبالــغ  الفوائــد  مــن 

 مــن تاريــخ 5/1/2019 
ً
للمؤسســة واملشــمولة بأحكامــه ملــدة ســنة اعتبــارا

4/1/2020. ولغايــة 

آثــار  مواجهــة  فــي  القصــوى  االســتنفار  حالــة  الــوزراء  مجلــس  أعلــن   •
العقوبــات االقتصاديــة الجديــدة علــى ســورية، ودرء آثارهــا عــن املواطــن 

اآلليــة  حــول  الســابقة  األســبوعية  املجلــس  جلســة  مجريــات  وتركــزت 

التــي مــن شــأنها التخفيــف مــن اآلثــار  التنفيذيــة الوقائيــة واالحترازيــة، 

املتوقعــة للعقوبــات القســرية آحاديــة الجانــب عــن املواطــن الســوري فــي كل 

املجاالت املتعلقة باحتياجاته االستهاكية والصحية والخدمات بمختلف 

أشــكالها، حيث تم إقرار الئحة مهام تضطلع بها كل الوزارات واملؤسســات 

بشكل متكامل ومتناغم هدفها تعزيز عوامل صمود الدولة بكل مرتكزاتها.

• افتتــح ملتقــى األعمــال الســوري اإليرانــي بحضــور النائــب األول لرئيــس 
الجمهورية اإلسامية في إيران ورئيس مجلس الوزراء السوري، وبمشاركة 

واســعة مــن رجــال األعمــال وممثلــي الشــركات مــن البلديــن، وقــد أكــد رئيــس 

مجلــس الــوزراء أهميــة زيــارة الوفــد اإليرانــي لتعزيــز العاقــات االقتصاديــة 

والسياســية بيــن البلديــن الشــقيقين.

مــن جانبــه أكــد النائــب األول لرئيــس الجمهوريــة اإلســامية اإليرانيــة أن 

هــذه الزيــارة بدايــة لتعزيــز وتوســيع العاقــات االقتصاديــة بيــن البلديــن، 

وأشــار إلــى أن اجتماعــات اللجنــة العليــا املشــتركة بيــن البلديــن قــد خلصــت 

إلــى التوقيــع علــى العديــد مــن االتفاقيــات االقتصاديــة املشــتركة، وهــذا مــا 

يحمــل معــه رســالة مهمــة وواضحــة، وخاصــة إلــى رجــال األعمــال والنشــطاء 

االقتصاديين، تفيد بأن سورية دخلت مرحلة جديدة وهي إعادة اإلعمار. 

وفــي ســياق مشــابه، قــال رئيــس البنــك املركــزي اإليرانــي إن إيــران وســورية 

بنــك مشــترك تكــون العاصمــة الســورية  تتجهــان إلصــدار رخصــة إنشــاء 

 لــه. كمــا أضــاف أن البنــك ســيقود عاقــات الوســاطة املصرفيــة بيــن 
ً
مقــرا

البلديــن. هــذا وقــد وقعــت ســورية وإيــران اتفاقيــة للتعــاون املصرفــي بيــن 

مصرف سورية املركزي والبنك املركزي اإليراني أمس بهدف تعزيز التعاون 

والتنســيق بينهمــا لخدمــة اســتقرار القطــاع املصرفــي وتطويــره واملســاهمة فــي 

تسهيل التبادل التجاري وتشجيع االستثمار وتعزيز العاقات االقتصادية 

املشــتركة فــي ظــل التحديــات القائمــة والظــروف الراهنــة.

تعديــل  تــم  بأنــه  الســوري  التجــاري  للمصــرف  العــام  املديــر  صـــــــــرح   •
الكفــاالت لــدى املصــرف بقــرار مجلــس اإلدارة لجهــة منــح كفالــة بضمانــة 

 مــن الحاجــة لرهــن عقــارات، إضافــة ملنــح 
ً
نقديــة بمعــدل فائــدة 5 % بــدال

، وإضافــة 
ً
 بــه ســابقا

ً
كفــاالت دون وجــود عقــود مناقصــات كمــا كان معمــوال

ملنــح كفــاالت بضمانــة وديعــة مجمـــــــــدة بعــد تفـــــــــويض البنــك بكســرها، 

 أن هــذه التعــــــــــــــــديات تمنــح املزيــد مــن التســهيات واملرونــــــــة بمــا 
ً
معتبــرا

علــى املتعامليــن مــع املصــرف لجهــة اختصـــــــــــــار الوقــت   
ً
ينعكـــــــس إيجابــا

واإلجــراءات التــي عــادة مــا تكــون مطلوبــــــــــــة فــي إنجـــــــــــــاز الكفـــــــــاالت، إضافــــــــــة 

ملنــح مرونـــــــــــــــــة أكبــر وصاحيــــــــــــات أوســــــــــــــع ملـــــــــــــدراء الفــروع لــدى املصــــــــــــــرف 

إلصـــــــــــــــدار الكفــــــــــــــــــاالت املؤقتــة وتحريــر الكفــاالت النهائيــة ضمــن حــدود 

وضوابــط محــددة.

• بّيــن مصــرف ســورية املركــزي أنــه تتــم حاليــا دراســة اإلجــراءات املتاحــة 
واآلليــات املمكنــة لجــذب أمــوال الســوريين مــن الخــارج لتجــاوز العوائــق 

أنــه يتــم ذلــك عبــر تســهيل عمليــة فتــح   
ً
وتهيئــة األرضيــة لذلــك، موضحــا

الحســابات وقبــول الودائــع بالقطــع األجنبــي فــي املصــارف الســورية، وجــاء 

ذلــك مــن خــال رده علــى ســؤال أحــد أعضــاء مجلــس الشــعب الســوري 

حــول خطــة املصــرف الســتقطاب ودائــع الســوريين مــن البنــوك اللبنانيــة، 

 إلــى أنــه يتــم التنســيق مــع املؤسســات املاليــة املعنيــة وهــي املصــارف 
ً
منوهــا

وشــركات الصرافــة والحــواالت العاملــة فــي البلــد وتوجيههــا للقيــام بحمــات 

إعانيــة ترويجيــة تبــدي عبرهــا اســتعدادها لقبــول الودائــع وفتــح حســابات 

 علــى 
ً
بالقطــع األجنبــي بأســعار وفوائــد مغريــة وميــزات تفضيليــة. ومشــددا

ضــرورة تقديــم التســهيات وحريــة التصــرف بهــا مــن قبــل أصحابهــا فــي أي 

وقت من دون أي عوائق، إضافة إلى كل ما من شأنه تعزيز ثقة املتعاملين 

مــن املغتربيــن مــع املؤسســات املاليــة الســورية. كمــا أوضــح املركــزي أنــه مــن 

اإلجــراءات التــي تــم اتخاذهــا الســماح للمركــزي بإصــدار شــهادات إيــداع 

بالقطــع األجنبــي قابلــة للخصــم والتــداول وبآجــال ال تقــل عــن ســنة، ممــا 

سيســمح للمصــارف العاملــة املصــرح لهــا التعامــل بالقطــع األجنبــي توظيف 

الفائض املتوافر لديها في شهادات اإليداع تلك أو عبر اإليداع لدى املركزي 

فــي حســابات ودائــع ألجــل.

• بلــغ إجمالــي إيــرادات القطــاع البحــري لــدى وزارة النقــل نحــو 36 مليــار 
موزعــة بيــن املؤسســة العامــة   ،2018 ليــرة ســوية خــال العــام املا�ضــي 

للنقــل البحــري، والشــركة العامــة ملرفــأ الاذقيــة، والشــركة العامــة ملرفــأ 

طرطــوس، وشــركة التوكيــات املاحيــة، واملديريــة العامــة للموانــئ، إضافة 

إلــى املؤسســة العامــة للتأهيــل والتدريــب.
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تطور بعض أسعار السلع األساسية 	.4  

التغير خال األسبوع31 كانون الثاني 262019 كانون الثاني 2019السلعة

1.45 %345,000350,000الحديد طن	/ليرة سورية

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

6.04 %18,20019,300الذهب غرام- عيار 21 /ليرة سورية

0.0 %215215السكر كغ / ليرة سورية*

0.0 %575575رز إسباني كغ / ليرة سورية*

رز كبسة السورية للتجارة  كغ / ليرة 
سورية*

400400% 0.0

*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

• فلسطين

 نســبته 
ً
ســجل الرقــم القيا�ضــي العــام ألســعار املنتــج فــي فلســطين ارتفاعــا

2.22 % خــال العــام 2018 مقارنــة بالعــام 2017، حيــث بلــغ الرقــم 

القيا�ضــي العــام ألســعار املنتــج 103.39 مقارنــة بـــ 101.15 خــال العــام 

100(.  يعــود الســبب   = 2015 الســابق )شــهر األســاس كانــون أول 

مجموعــة  الســلع ضمــن  أســعار  ارتفــاع  إلــى  االرتفــاع  لهــذا  الرئي�ضــي 

إمــدادات الكهربــاء والغــاز والبخــار وتكييــف الهــواء بنســبة 13.52 %، 

وأســعار الســلع ضمــن مجموعــة الزراعــة والحراجــة وصيــد األســماك 

امليــاه  إمــدادات  مجموعــة  الســلع ضمــن  وأســعار   ،%  1.76 بنســبة 

وأنشــطة الصــرف الصحــي وإدارة النفايــات ومعالجتهــا بنســبة 1.12 %، 

فــي املقابــل ســجلت أســعار الســلع ضمــن مجموعــة التعديــن واســتغال 

 مقــداره 0.95 %، وأســعار الســلع ضمــن مجموعــة 
ً
املحاجــر انخفاضــا

 مقــداره 0.03 % خــال العــام 
ً
 طفيفــا

ً
الصناعــات التحويليــة انخفاضــا

2018 مقارنــة بالعــام الســابق. وســجلت أســعار املنتــج للســلع املســتهلكة 

 نســبته 2.51 %، 
ً
 مــن اإلنتــاج املحلــي خــال العــام 2018 ارتفاعــا

ً
محليــا

 واملصــدرة للخــارج 
ً
بينمــا ســجلت أســعار املنتــج للســلع املنتجــة محليــا

 مقــداره 0.34 % مقارنــة بالعــام الســابق.
ً
انخفاضــا

• مصر

 
ً
 اقتصاديــا

ً
بّينــت وزيــرة التخطيــط املصريــة إن مصــر حققــت نمــوا

 بنســبة 5.4 % فــي النصــف األول مــن الســنة املاليــة 2018 
ً
حقيقيــا

– 2019، التــي بــدأت فــي األول مــن تمــوز /يوليــو املا�ضــي. وذكــرت أن 

مصــر تســتهدف الوصــول بمعــدل النمــو االقتصــادي الحقيقــي إلــى 

5.6 %، فــي النصــف الثانــي مــن الســنة املاليــة الحاليــة. وفــي ســياق 

آخــر ربــط البنــك املركــزي املصــري ودائــع بقيمــة 55 مليــار جنيــه ضمــن 

آليــة املــزادات املرتبطــة بالكوريــدور ألجــل 56 يوًمــا، بمتوســط فائــدة 

17.266 %. حيــث تقدمــت البنــوك بنحــو 63.386 مليــار جنيــه، بينمــا 

قبــل املركــزي 55 فقــط. وســجل أعلــى ســعر فائــدة مقبــول 17.27 % 

وأقل سعر 17.25 %، بينما سجل متوسط الفائدة 17.266 %. وعلى 

صعيــد الودائــع ثابتــة العائــد قبــل البنــك املركــزي 50 مليــار جنيــه ألجــل 

أســبوع بفائــدة 17.25 %، مــن إجمالــي 112.18 مليــار جنيــه تقدمــت 

بهــا البنــوك.

• السعودية

أظهــرت بيانــات حكوميــة أن االقتصــاد الســعودي ســجل معــدل نمــو بمــا 

نســبته 2.21 % فــي عــام 2018، ليتعافــى مــن انكمــاش ســجله فــي الســنة 

الســابقة، وذلــك بدعــم مــن ارتفــاع أســعار النفــط. حيــث نمــا قطــاع 

النفــط بنســبة 2.85 % بعــد انكمــاش فــي 2017، فــي حيــن نمــا القطــاع 

غير النفطي بنسبة 2.05 %، وفقا ملا أظهرته البيانات. وهذا التعافي فى 

االقتصاد السعودي املسجل في العام 2018 جاء بعد أن تضرر بشدة 

فــي الســنوات األخيــرة جــراء هبــوط أســعار النفــط وإجــراءات تقشــف 

حكوميــة جــرى تطبيقهــا لكبــح عجــز املوازنــة الضخــم. وفــي عــام 2017، 

انكمــش االقتصــاد 0.74 % للمــرة األولــى منــذ األزمــة املاليــة العامليــة قبل 

نحــو عشــر ســنوات. كمــا أظهــرت أرقــام رســمية تراجــع معــدل البطالــة 

بيــن املواطنيــن الســعوديين بشــكل طفيــف إلــى 12.8 % فــي الربــع الثالــث 

مــن 2018. مقابــل 12.9 % معــدل البطالــة املســجل فــي الربــع األول مــن 

العــام 2018، وهــو أعلــى مســتوى ترصــده مصلحــة اإلحصــاء العامــة 

واملعلومــات منــذ 1999، مــع تضــرر أربــاب األعمــال مــن القطــاع الخــاص 

جــراء ضريبــة املبيعــات الجديــدة ورفــع أســعار الوقــود املحليــة.

• لبنان

ارتفعــت ســندات لبنــان الســيادية الدوالريــة، يــوم الخميــس املا�ضــي 

عقــب إعــان االتفــاق علــى تشــكيل حكومــة جديــدة بعــد 9 أشــهر مــن 

املســاومات علــى الحقائــب الوزاريــة. وأظهــرت البيانــات أن الســندات 

أوائــل  منــذ  مســتوى  أعلــى  إلــى  ســنت   4.3 قفــزت   2037 اســتحقاق 

أغســطس .2018 وارتفعــت الســندات اســتحقاق 2025 أكثــر مــن 3 

سنتات إلى أعلى مستوى منذ يوليو .2018 وكان مصرف لبنان املركزي 

قد أشار الشهر املا�ضي إلى إن الحكومة ستبدأ في طرح سندات بالعملة 

املحليــة بأســعار فائــدة الســوق، لتشــجيع البنــوك علــى شــراء أدوات 

 للحصــول علــى 
ً
 مــن وضــع أموالهــا فــي البنــك املركــزي ســعيا

ً
الديــن بــدال

أســعار فائــدة أكثــر جاذبيــة. 
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2. أسواق األسهم العربية

املؤشر
األسبوع 27/ 2019/02/1-1

التغير خال األسبوع
نهاية األسبوعبداية األسبوع

)DFMGI( 1.10 %2,539.642,567.59مؤشر سوق دبي

)EGX30( 2.24 %13,817.1014,126.68مؤشر بورصة مصر

)KWSE( 0.08 %5,425.745,430.10مؤشر سوق الكويت

)ADI( 0.48 %5,020.615,044.85مؤشر أبوظبي

)PLE( 0.67 %527.57531.12مؤشر القدس

)TASI(  0.59 %8,509.438,559.95املؤشر العام السعودي

)AMGNRLX(  0.40 %1,943.881,951.62املؤشر العام األردني

)TUNINDEX(  0.46 %7,201.417,234.31مؤشر بورصة تونس

)MASI( 0.20 %11,335.8611,358.73مؤشربورصة املغرب
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1-  أخبار  اقتصادية

• الواليات املتحدة األمريكية

أبقــى مجلــس االحتياطــي االتحــادي )البنــك املركــزي األمريكــي( علــى 

أســعار الفائــدة بــدون تغييــر لكنــه أكــد علــى أنــه  ســيتأنى فــي مواصلــة 

رفــع تكاليــف االقتــراض هــذا العــام، بينمــا أشــار إلــى تزايــد الشــكوك 

حــول آفــاق االقتصــاد. هــذا وأبقــى مجلــس االحتياطــي علــى ســعر فائــدة 

القيا�ضــي لإلقــراض لليلــة واحــدة فــي نطــاق مســتهدف يتــراوح مــن 2.25 

% إلــى 2.50 %. وفــي ســياق آخــر هبطــت ثقــة املســتهلكين فــي الواليــات 

املتحدة إلى أدنى مستوياتها في عام ونصف العام خال كانون الثاني/ 

ينايــر ، حيــث أثــار اإلغــاق الجزئــي للحكومــة األمريكيــة واضطــراب 

األســواق املاليــة قلــق األســر حــول آفــاق االقتصــاد فــي األمــد القريــب. 

فقد هبط مؤشــر كونفرانس بورد لثقة املســتهلكين بمقدار 6.4 نقطة 

 أقــل قــراءة منــذ تمــوز /يوليــو 
ً
ليــص إلــى 120.2 هــذا الشــهر، مســجا

.2017

•  تركيا

أظهــرت بيانــات مــن معهــد اإلحصــاء التركــي أن عجــز التجــارة الخارجيــة 

التركيــة انخفــض بنســبة 71.1 % علــى أســاس ســنوي فــي كانــون األول 

ديســمبر، ليصــل إلــى 2.67 مليــار دوالر أمريكــي. وأشــارت البيانــات أيضــا 

إلــى أن العجــز التجــاري الترـكـي فــي عــام 2018 تراجــع بنســبة 28.4 % 

إلــى 55.02 مليــار دوالر أمريكــي. وفــي ســياق آخــر ســجل احتياطــي النقــد 

 بنســبة 14 % بنهايــة العــام 2018 ليصــل 
ً
األجنبــي فــي تركيــا تراجعــا

إلــى 93 مليــار دوالر أمريكــي، مقابــل 107.7 مليــار دوالر أمريكــي فــي نهايــة 

العــام .2017 وذكــر بيــان للبنــك املركــزي الترـكـي أن أصــول االحتياطــي 

الرسمي ارتفعت بنسبة 2.2 % في كانون األول /ديسمبر 2018 مقارنة 

بالشــهر الســابق . وبلــغ إجمالــي احتياطــي العمــات األجنبيــة القابلــة 

للتحويــل 71.4 مليــار دوالر بزيــادة بلغــت  نســبتها 1.7 %، فيمــا ارتفعــت 

احتياطيات الذهب بنسبة 4.3 % لتصل إلى 20.1 مليار دوالر أمريكي، 

بما في ذلك ودائع الذهب. وأشار البيان إلى أن القروض قصيرة األجل 

املاليــة  األجنبيــة واألوراق  بالعمــات  والقــروض  املركزيــة  للحكومــة 

وحســابات ودائــع العمــات األجنبيــة مــن البنــوك األجنبيــة واملقيميــن فــي 

الخــارج زادت بنســبة 0.2 % علــى أس س شــهري فــي الشــهر املذكــور، 

حيــث بلغــت 13 مليــار دوالر أمريكــي، وإن نحــو 8.7 مليــار دوالر أمريكــي 

مــن هــذا املبلــغ هــو أصــل القــرض و4.3 مليــار دوالر  أمريكــي فوائــد.

• اليابان

تقلصت الصادرات اليابانية فى شهر كانون األول /ديسمبر 2018، حيث 

 قدره 3.8 %، وبأسرع وتيرة خال عامين،  هذا 
ً
 سنويا

ً
سجلت انخفاضا

وقــد انكمشــت الصــادرات اليابانيــة املوجهــة إلــى آســيا بنســبة 6.9 %، فــى 

حين تراجعت صادراتها إلى الصين التى تعد أكبر سوق لواردات اليابان 

فــى املنطقــة بنســبة 7 %، كمــا انخفضــت الشــحنات إلــى هونــغ كونــغ 

وكوريا الجنوبية بنسبة 17.3 % و11.6 % على التوالى. في حين ارتفعت 

الشــحنات اليابانيــة املوجهــة إلــى الواليــات املتحــدة أكبــر ســوق لليابــان 

علــى مســتوى العالــم بنســبة 1.6 % العــام املا�ضــى. وفــى املقابــل، ارتفعــت 

الواردات اليابانية بنسبة 1.9 % فقط، مقارنة بالعام املا�ضى، ما أدى 

 فى شهر كانون األول /ديسمبر 2018 بلغ 55.3 
ً
 تجاريا

ً
إلى تسجيلها عجزا

مليــار يــن، وهــو مــا يعــادل 505.6 مليــون دوالر أمريكــي.

• الصين

انكمشــت أربــاح الشــركات الصناعيــة فــي الصيــن للشــهر الثانــي علــى 

التوالــي فــي كانــون األول /ديســمبر 2018، حيــث تشــير البيانــات إلــى مزيــد 

من املتاعب في املستقبل لقطاع الصناعة الضخم الذي يعاني بالفعل 

جراء تراجع الطلبيات وتسريح عاملين وإغاق مصانع مع تباطؤ النمو 

االقتصــادي ألقــل مســتوى فــي ثاثــة عقــود تقريبــا. فقــد نمــا اقتصــاد 

الصيــن 6.6 % فــي 2018 ومــن املتوقــع أن يتباطــأ هــذا العــام، وأفــاد 

مكتــب اإلحصــاء الوطنــي أن األربــاح الصناعيــة انخفضــت فــي كانــون 

األول /ديســمبر املا�ضــي بنســبة 1.9 %، علــى أســاس ســنوي لتصــل إلــى 

680.8 مليــار يــوان )100.9 مليــار دوالر أمريكــي(. مــع العلــم أن األربــاح 

الصناعية هبطت في تشرين الثاني /نوفمبر املا�ضي للمرة األولى في نحو 

، ارتفعــت األربــاح 
ً
ثــاث ســنوات وبنســبة 1.8 %. وعلــى مــدى العــام كامــا

بنســبة 10.3 % إلــى 6.64 تريليــون يــوان فــي 2018 مقارنــة مــع نمــو قــوي 

فــي 2017 بلــغ 21 %.

• األمم املتحدة

 تقريرهــا عــن آفــاق الحالــة االقتصاديــة 
ً
أصــدرت األمــم املتحــدة مؤخــرا

فــي العالــم للعــام 2019، وقــد أشــارت األمــم املتحــدة إلــى أن االقتصــاد 

 خــال العاميــن 2017 و2018 بلغــت 
ً
 جيــدا

ً
العالمــي قــد ســجل نمــوا

نســبته 3.1 %، حيــث أن العديــد مــن الــدول قــد وصلــت أو اقتربــت مــن 

ادراك كامــل إمكانياتهــا. وقــد انخفضــت مســتويات البطالــة فــي الكثيــر 

. هــذا وتوقــع 
ً
مــن الــدول املتطــورة إلــى مســتويات هــي األدنــى تاريخيــا

التقريــر أن تســتقر نســب النمــو االقتصــادي العالمــي خــال عامــي 2019 
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و2020 عنــد 3.0 % بحيــث تســتمر العديــد مــن اقتصــادات العالــم، 

عتبــر التوتــرات 
ُ
خصوصــا تلــك املصــّدرة للنفــط، فــي التعافــي، فــي حيــن ت

املتزايــدة علــى صعيــد التجــارة العامليــة واألوضــاع املاليــة العامليــة كأبــرز 

املخاطــر التــي تهــّدد البيئــة االقتصاديــة العامليــة وآفــاق النمــو. أماعلــى 

الصعيــد االقليمــي، ذكــر التقريــر أن التوقعــات االقتصاديــة ملنطقــة 

غرب آســيا متباينة وتتأثر بشــدة بالتطورات في ســوق النفط والعوامل 

الجيوسياســية. فقــد زاد النمــو االقتصــادي فــي منطقــة غــرب آســيا إلــى 

3.0 % في العام 2018، مقارنة بـ2.5 % في العام 2017. إال أن انكماشا 

 يلــوح فــي األفــق، حيــث مــن املتوقــع أن يصــل نمــو الناتــج املحلــي 
ً
بطيئــا

اإلجمالــي إلــى 2.4 % فــي العــام 2019 قبــل أن يعــود ويتعافــى إلــى 3.4 % فــي 

العــام 2020. كمــا يتوقــع التقريــر أن ينخفــض معــدل نمــو الناتــج املحلــي 

اإلجمالي لدول مصّدري النفط في منطقة غرب آسيا من حوالى 2.6 % 

فــي العــام 2018 إلــى 2.5 % فــي العــام 2019 قبــل أن يعــود ويرتفــع إلــى 3.9 

% فــي العــام 2020، إذ وبالرغــم مــن التحســن الكبيــر فــي مالياتهــم العامــة 

والقطاعات غير النفطية لديهم، تبقى هذه االقتصادات شديدة التأثر 

بالتقلبــات فــي أســواق النفــط. أمــا بالنســبةللدول املســتوردة للنفــط فــي 

منطقة غرب آسيا من املتوقع أن تشهد انخفاضا في نمو الناتج املحلي 

اإلجمالــي مــن 3.4 % فــي العــام 2018 إلــى 2.2 % فــي العــام 2019 و2.9 % 

فــي العــام 2020 فــي ظــل االوضــاع الجيوسياســية املتوتــرة وضعــف حركــة 

التجــارة.

2. أسواق األسهم

التغير خال أسبوع01 شباط 282019 كانون الثاني 2019املؤشر

S&p5002,643.852,706.53% 2.37

Dow Jones24,528.2225,061.17% 2.17

NASDAQ7,085.697,263.87% 2.51

FTSE 1006,747.107,020.22% 4.05

CAC 404,888.585,019.26% 2.67

DAX11,210.3111,180.66% 0.26-

Nikkei	22520,649.0020,788.39% 0.68

Shanghai	Composite	)SSEC(2,596.982,618.23% 0.82
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1. أسعار النفط الخام

التغير خال أسبوع01 شباط 282019 كانون الثاني 2019

4.86 %59.9362.84سعر خام برنت /$

6.44 %51.9955.34سعر الخام األمريكي /$

2. أسعار املعادن الثمينة

التغير خال أسبوع01 شباط 282019 كانون الثاني 2019

0.98 %1,309.301,322.10أونصة الذهب /$

0.93 %15.76515.912أونصة الفضة /$

3. أسعار العمات الرئيسية

التغير خال أسبوع01 شباط 282019 كانون الثاني 2019

EUR USD1.14341.1457% 0.20

USD JYP109.36109.53% 0.16
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