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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 
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 أو تشجيعا

ً
عرضا
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1. أخبار القطاع املالي

 أعلــن مصــرف ســورية املركــزي عــن املواضيــع التــي تمــت مناقشــتها 

فــي اجتمــاع لجنــة تنفيــذ السياســة النقديــة الثالــث للعــام 2020؛ ومــن 

بالليــرة  اإليــداع  شــهادات  إصــدار  موضــوع  مناقشــة  اســتكمال  أهمهــا 

 آلجــال مختلفــة وباســتخدام طريقــة املــزاد، 
ً
الســورية للمــرة الثانيــة وفقــا

كمــا اقترحــت اللجنــة الروزنامــة النهائيــة إلصــدارات شــهادات اإليــداع 

 أن ذلــك يأتــي فــي إطــار ســعي مصــرف ســورية 
ً
خــال عــام 2020. مبّينــا

لــدور   
ً
ونظــرا أســس علميــة ومدروســة،  وفــق  الســيولة  املركــزي إلدارة 

شــهادات اإليــداع فــي خلــق قنــوات توظيفيــة جيــدة للمصــارف لتوظيــف 

جــذب  علــى  املصــارف  هــذه  وتحفيــز  لديهــا،  املتوافــر  الســيولة  فائــض 

إيداعــات جديــد. كمــا ناقشــت اللجنــة موضــوع تغييــر أســعار الفائــدة 

علــى اإليداعــات بالقطــع األجنبــي التــي تدفعهــا املصــارف املســموح لهــا 

بضــرورة  اللجنــة  أوصــت  حيــث  األجنبيــة،  بالعمــات  الودائــع  قبــول 

 للمتغيــرات 
ً
تغييــر أســعار الفائــدة علــى اإليداعــات بالقطــع األجنبــي نظــرا

والظــروف التــي تمــر بهــا املنطقــة، كمــا أكــدت اللجنــة علــى ضــرورة طــرح 

 آلجــال وأســعار فائــدة 
ً
منتجــات مصرفيــة جديــدة بالقطــع األجنبــي وفقــا

بالقطــع  اإليداعــات  واســتقطاب  جــذب  فــي  يســهم  وبمــا  تشــجيعية، 

األجنبــي

اتحــاد  رئيــس وأعضــاء  مــع  املركــزي  بحــث حاكــم مصــرف ســورية   

غــرف التجــارة الســورية ســبل تيســير العمــل التجــاري مــن خــال تســهيل 

علــى  العمــوالت  وتخفيــض  التمويــل  وعمليــات  املصرفيــة  اإلجــراءات 

واملســموح  التمويــل  لقــرارات  الخاضعــة  واملــواد  املاليــة  التحويــات 

اســتيرادها وكذلــك املعوقــات التــي تعتــرض التعامــات التجاريــة، وأكــد 

مــن اإلجــراءات الجديــدة   حزمــة 
ً
الحاكــم أن املصــرف ســيصدر قريبــا

التــي تســهم فــي تحفيــز االقتصــاد ودفــع عجلــة اإلنتــاج.

 يق�ضــي بتفويــض فروعــه 
ً
 أصــدر املصــرف التجــاري الســوري قــرارا

ومركــز القــروض بــاإلدارة العامــة بدراســة ومنــح القــروض الشــخصية 

بســقف 2 مليون ليرة ســورية. كما ســمح القرار بتفويض بعض الفروع 

فــي التجــاري الســوري بمنــح قــروض بضمانــة عقاريــة بســقف 10 ماييــن 

ليــرة ســورية. هــذا وكشــف مديــر التســليف بالتجــاري الســوري أن عــدد 

العــام  تمــوز  منــذ  املصــرف  قبــل  مــن  املمنوحــة  الشــخصية  القــروض 

بلغــت  إجماليــة  بقيمــة   
ً
قرضــا  3,674 إلــى  وصــل  تاريخــه  وحتــى   2019

 
ً
44 قرضــا املهنيــة  القــروض  بلــغ عــدد  بينمــا  ليــرة ســورية  9.85  مليــار 

بقيمــة 1 مليــار ليــرة ســورية.

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

تســجيل   ،2020/02/20-16 األســبوع  عــن  املاليــة  لــألوراق  دمشــق 

 بمقــدار 131.15 
ً
مؤشــر ســوق دمشــق لــألوراق املاليــة )DWX( ارتفاعــا

نقطــة وبمــا نســبته 2.12% علــى أســاس أســبوعي، ليصــل إلــى مســتوى  

مســتوى  مقابــل  األســبوع  هــذا  نهايــة  املســجل  نقطــة   6,331.12

بالنســبة  أمــا  الســابق.  األســبوع  نهايــة  فــي  املســجل  نقطــة    6,199.97

ملؤشــر األســهم القياديــة )DLX(، فقــد ارتفــع بمقــدار 33.78 نقطــة وبمــا 

نســبته 3.13% لتصــل قيمتــه إلــى مســتوى 1,113.35 نقطــة املســجلة 

نهايــة  1,049.32 نقطــة املســجلة  نهايــة هــذا األســبوع مقابــل مســتوى 

الســابق.  األســبوع 

األســبوع  هــذا  خــال  املســجلة  األســبوعية  التــداوالت  قيمــة  وارتفعــت 

باملقارنة مع مســتواها في األســبوع الســابق، بما نســبته 25.24% لتصل 

إلــى حوالــي 354.8 مليــون ليــرة ســورية مقابــل 283.3 مليــون ليــرة ســورية 

 %9.12 خــال األســبوع الســابق، كمــا ارتفــع حجــم التــداول وبمعــدل 

ليصــل إلــى 543,211 ســهم خــال هــذا األســبوع مقابــل 497,832 ســهم 

 علــى 833 صفقــة.
ً
فــي األســبوع الســابق، موزعــة
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يبين الجدول التالي أعلى ثاثة أسهم من حيث النشاط بحجم التداول، واالرتفاع واالنخفاض في األسعار خال تعامات هذا  األسبوع.

ً
األكثر نشاطا

ً
األكثر ارتفاعا

ً
األكثر انخفاضا

السهم
من حجم 

التداول
السهم

نسبة 
االرتفاع%

السهم
نسبة 

االنخفاض%

-7.48بنك بيمو السعودي الفرن�سي17.01املصرف الدولي للتجارة والتمويل25.40بنك سورية الدولي اإلسالمي

-1.95بنك بيبلوس سورية15.33العقيلة للتأمين التكافلي 17.53بنك البركة

-1.95الشركة املتحدة للتأمين9.72بنك الشام 13.45بنك الشام 

الشكل)3( تداوالت سوق دمشق لألوراق املالية 

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

والنقــل  املوانــئ  شــؤون  فــي  للتعــاون  املشــتركة  اللجنــة  توصلــت   •
 ،

ً
البحــري بيــن ســورية وإيــران فــي اجتماعهــا الســادس فــي طهــران مؤخــرا

إلــى عــدة بتوصيــات أبرزهــا تأكيــد الطرفيــن ضــرورة اتخــاذ الخطــوات 

وزيــادة  البحــري،  والنقــل  املوانــئ  فــي مجــال  التعــاون  لتعزيــز  الازمــة 

حجــم التبــادل فــي نقــل البضائــع بيــن موانــئ البلديــن عبــر الخطــوط 

الخبــرات  مــن  واالســتفادة  البحــري  التدريــب  وتطويــر  البحريــة، 

واإلمكانــات املتوفــرة لــدى الطرفيــن، علــى أن يتــم تشــجيع الشــركات 

العامــة والخاصــة علــى التدريــب البحــري للقيــام بالتعــاون املتبــادل.

• أعلنــت وزارة النقــل عــن إعــادة تشــغيل مطــار حلــب الدولــي، حيــث 
النقــل  وزيــر  وأوضــح  حلــب.  إلــى  دمشــق  مــن  جويــة  رحلــة  أول  شــهد 

إلــى  الدولــي  حلــب  مطــار  مــن  رحــات  برمجــة  ســتتم  أنــه  املهنــدس 

القادمــة.  القليلــة  األيــام  خــال  ودمشــق  القاهــرة 

عــن  املحليــة  اإلدارة  وزارة  فــي  الصناعيــة  املــدن  مديــر  كشــف   •
ليــرة  مليــار   972 إلــى  الصناعيــة  املــدن  فــي  االســتثمار  حجــم  وصــول 

ســورية، وبلغــت تكلفــة إعــادة البنــى التحتيــة وإعــادة اإلعمــار فــي املــدن 

عجلــة  عــودة  علــى  وأكــد  ســورية،  ليــرة  مليــار   9 حوالــي   الصناعيــة 

تلــك  تعرضــت  أن  بعــد  للعمــل  الثــاث  الصناعيــة  املــدن  فــي  اإلنتــاج 

 أنــه وبعــد 
ً
املــدن لألضــرار بشــكل كبيــر وخاصــة الشــيخ نجــار، مبينــا

تحريــر محافظــة حلــب تــم إعــادة تأهيــل البنــى التحتيــة فيهــا لتشــجيع 

الصناعييــن علــى العــودة إلــى العمــل، حيــث عــاد إلــى اإلنتــاج فيهــا  أكثــر 

مــن 600  معمــل.

البضائــع  شــاحني  الخارجيــة  والتجــارة  االقتصــاد  وزارة  أعفــت   •
بالنســبة  وذلــك   

ً
ســابقا املفروضــة  الشــحن  غرامــة  مــن  املســتوردة 

لشريحة محددة من املواد. حيث تم إعفاء شريحتين من املستوردات 

الشــريحة األولــى مســتوردات الصناعــي ســواء  الغرامــة، وتشــمل  مــن 

خطــوط إنتــاج أم مــواد أوليــة، والشــريحة الثانيــة تشــمل مســتوردات 

املــواد األساســية مــن قمــح وســكر ورز وشــاي وزيــوت وســمون خاميــة 

وحليــب أطفــال رضــع وأدويــة ومتــة وتونــة وســردين وأعــاف.

• حققــت الفنــادق العائــدة بملكيتهــا لــوزارة الســياحة خــال العــام 
الفائــت مجمــوع إيــرادات تجــاوز 9.1 مليــارات ليــرة ســورية أي بنســبة 

2018، ورافــق هــذا االرتفــاع تحّســن  18% عــن عــام  زيــادة تجــاوزت 

روز،  والدامــا  دمشــق،  وشــيراتون  الميــرا،  لـــمنتجع  األربــاح  إجمالــي 

وشــهباء حلــب لتقــارب 3.5 مليــارات ليــرة ســورية بزيــادة قاربــت %18  

عــن عــام 2018، وحســب التقريــر الصــادر عــن الــوزارة فقــد ســاهمت 

بقيمــة  والرســوم  بالضرائــب  الخزينــة  مــوارد  برفــد  الفنــادق  هــذه 

تقــارب 1.5 مليــار ليــرة ســورية جــزء منهــا بالقطــع األجنبــي.

تطور بعض أسعار السلع األساسية  .4  

التغير خالل األسبوع20 شباط/فبراير, 152020 شباط/فبراير, 2020السلعة

1.8%570,000580,000الحديد طن /ليرة سورية

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

3.7%43,00044,600الذهب 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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1-  أخبار  اقتصادية

• اإلردن
أظهــرت بيانــات صــادرة عــن دائــرة اإلحصــاءات العامــة األردنيــة ارتفــاع 

معــدل التضخــم الســنوي فــي كانــون الثانــي /ينايــر 2020 إلــى %1.68 

مقارنــة مــع 0.57% معــدل التضخــم الســنوي املســجل فــي كانــون األول 

إلــى  التضخــم  تباطــأ  الســابق،  الشــهر  مــع  ومقارنــة   ،2019 /ديســمبر 

الــذي  بالنســبة ملعــدل التضخــم األسا�ضــي،  أمــا   .%0.28 مــن   %0.05

 %1.01 ســجل  فقــد  أســعارها،  فــي  تذبذبــا  األكثــر  الســلع  يســتبعد 

فــي   %0.9 مــن   
ً
ارتفاعــا ســنوي،  أســاس  علــى  /ينايــر  الثانــي  كانــون  فــي 

الشــهر الســابق. وعلــى صعيــد آخــر أطلقــت الحكومــة األردنيــة الحزمــة 

التنفيذية الخامسة من برنامجها االقتصادي، الذي يهدف إلى تحفيز 

بجــودة  واالرتقــاء  للمواطنيــن  املعي�ضــي  الوضــع  وتحســين  االقتصــاد 

الخدمــات. وتهــدف الحزمــة التــي تحمــل عنــوان ›الخدمــات اإللكترونيــة 

الحكوميــة  الخدمــات  جــودة  تحســين  إلــى  األعمــال‹،  بيئــة  وتحســين 

اإللكترونيــة والتســهيل علــى املواطنيــن األردنييــن واملســتثمرين بتوفيــر 

الوقــت والجهــد عليهــم. وتتضمــن الحزمــة إعــان آليــات عمــل جديــدة 

ســتبدأ هيئــة االســتثمار ودائرتــا ضريبــة الدخــل واملبيعــات والجمــارك 

األردنيــة، بتطبيقهــا لحــل القضايــا العالقــة لــدى مســتثمرين ومواطنيــن 

مــع هــذه الجهــات، بهــدف تحســين بيئــة األعمــال وتســهيل اإلجــراءات.

السعودية

الســعودية  فــي  املســتهلكين  أســعار  مؤشــر  أن  رســمية  بيانــات  أفــادت 

أســاس  علــى   2020 /ينايــر  الثانــي  كانــون  فــي   %0.4 بنســبة  ارتفــع 

ســنوي، وأظهــرت البيانــات الصــادرة عــن الهيئــة العامــة لإلحصــاء أن 

املؤشــر صعــد بدعــم زيــادات فــي أســعار املطاعــم والفنــادق والتعليــم 

والرعايــة الصحيــة. حيــث ارتفعــت أســعار األغذيــة واملشــروبات، التــي 

 مــن مكونــات ســلة املســتهلك، بنســبة 2.2%، بينمــا 
ً
تشــكل 20% تقريبــا

انخفضــت أســعار مكــون اإلســكان واملرافــق، التــي تمثــل 25%، بنســبة 

3.3%، وهــو مــا ينطــوي علــى وتيــرة انكمــاش أبطــأ مقارنــة مــع الشــهور 

الســابقة.

• الجزائر
بنســبة  الجزائــر  فــي  الطاقــة  عائــدات  تراجــع  رســمية  بيانــات  أظهــرت 

14.48% فــي عــام 2019 ممــا أدى إلــى ارتفــاع العجــز التجــاري بنســبة 

34.81% مقارنــة بالعــام الســابق، وطبقــا إلحصــاءات الجمــارك فقــد 

إجمالــي  مــن   %92.80 تمثــل  التــي  والغــاز،  النفــط  صــادرات  وصلــت 

 مــن 38.87 مليــار 
ً
الصــادرات، إلــى 33.24 مليــار دوالر أمريكــي هبوطــا

دوالر أمريكــي فــي 2018، وهــذا مــا أدى إلــى ارتفــاع العجــز التجــاري إلــى 

6.11 مليــار دوالر أمريكــي فــي عــام 2019 مــن 4.53 مليــار دوالر أمريكــي 

فــي 2018، ووصــل إجمالــي الصــادرات إلــى 35.82 مليــار دوالر أمريكــي 

مقابل 41.79 مليار دوالر أمريكي في 2018 في حين تراجعت الواردات 

بنســبة 9.49% إلــى 41.93 مليــار دوالر أمريكــي فــي عــام 2019.

• فلسطين
بلــغ معــدل البطالــة بيــن املشــاركين فــي القــوى العاملــة )15 ســنة فأكثــر( 

االســتخدام  نقــص  إجمالــي  بلــغ  حيــن  فــي   ٪25 حوالــي   2019 عــام  فــي 

 ملعاييــر منظمــة العمــل الدوليــة املنقحــة، وأوضــح 
ً
للعمالــة 33٪، وفقــا

للعــام  العاملــة  القــوى  مســح  نتائــج  إعــان  تقريــر  فــي  اإلحصــاء  جهــاز 

2019، أنــه بلــغ عــدد العاطليــن عــن العمــل 15 ســنة فأكثــر 343,800 

غــزة  قطــاع  فــي  شــخص   215,100 بواقــع   ،2019 عــام  فــي  شــخص 

 
ً
و128,700 شــخص فــي الضفــة الغربيــة، هــذا ومــا يــزال التفــاوت كبيــرا

فــي معــدل البطالــة بيــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، حيــث بلــغ املعــدل 

45٪ فــي قطــاع غــزة مقارنــة بـــ 15٪ فــي الضفــة الغربيــة، أمــا علــى مســتوى 

الجنــس فقــد بلــغ معــدل البطالــة لإلنــاث 41% مقابــل 21٪ للذكــور فــي 

فلســطين. 

وفــي ســياق آخــر ســجل الرقــم القيا�ضــي ألســعار املســتهلك فــي فلســطين 

 مقداره 0.02% خال شهر كانون ثاني /يناير 2020 
ً
 طفيفا

ً
انخفاضا

فــي   %0.20 بواقــع   ،2019 /ديســمبر  األول  كانــون  شــهر  مــع  مقارنــة 

القــدس، وبمقــدار 0.17% فــي الضفــة الغربيــة، فــي حيــن ســجل الرقــم 

 نســبته 0.57% فــي قطــاع غــزة. 
ً
القيا�ضــي ألســعار املســتهلك ارتفاعــا

وعنــد مقارنــة األســعار خــال شــهر كانــون ثانــي /ينايــر 2020 مــع شــهر 
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العدد /6/  شباط / فبراير 2020

2. أسواق األسهم العربية

املؤشر
األسبوع 16- 2020/02/21

التغير خال األسبوع
نهاية األسبوعبداية األسبوع

)DFMGI( 0.10%2,734.742,737.51مؤشر سوق دبي

)EGX30( 0.12%13,737.4013,720.65مؤشر بورصة مصر-

)BKP( 0.04%6,873.886,871.28مؤشر السوق األول الكويت-

)ADI( 0.59%5,062.825,033.15مؤشر أبوظبي-

)PLE( 0.84%532.87537.37مؤشر القدس

)TASI(  2.17%7,836.968,007.39املؤشر العام السعودي

)AMGNRLX(  0.94%1,867.891,850.27املؤشر العام األردني-

)TUNINDEX(  0.42%7,138.317,168.03مؤشر بورصة تونس

)MASI( 1.37%12,338.4612,506.96مؤشر بورصة املغرب

كانــون ثانــي /ينايــر 2019 تشــير البيانــات إلــى ارتفــاع فــي الرقــم القيا�ضــي 

فــي   %3.22 بواقــع   ،%1.26 بنســبة  فلســطين  فــي  املســتهلك  ألســعار 

القدس، وبنســبة 1.26% في الضفة الغربية، وبارتفاع طفيف نســبته 

0.02% فــي قطــاع غــزة.

• تونس
أشــار املعهــد الحكومــي إلــى تحســن االحتياطــي املحلــي مــن النقــد األجنبــي 

عــام  فــي  يــوم   84 ملــدة   الــواردات  تغطيــة  مســتوى  مــن  ارتفــع  الــذي 

، كمــا شــهدت نســبة الديــن الخارجــي 
ً
2018، إلــى نحــو 114 يــوم حاليــا

 إلــى 66% مــن الناتــج اإلجمالــي املحلــي، 
ً
خــال الســنة املاضيــة تراجعــا

ومن املتوقع أن تتحســن هذه النســبة في عام 2020 إلى ما ال يزيد على 

 
ً
63.4%، وفــي الســياق نفســه، ســجل العجــز التجــاري اإلجمالــي تراجعــا

بنســبة 19%، أمــا معــدل التضخــم فقــد تــم التحكــم فيــه ليقــّدر خــال 

شــهر كانــون الثانــي /ينايــر 2020 بنحــو 5.8%، مقابــل 6.1% النســبة 

الصــادرات  ســجلت  وقــد  هــذا  املاضيــة.  الســنة  نهايــة  مــع  املســجلة 

 بنســبة 7% بيــن ســنتي 2018 و2019.
ً
التونســية تحســنا
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1-  أخبار  اقتصادية

الصين

قررت الصين إعفــاء 696 ســلعة أمريكيــة مــن رســوم جمركيــة عقابيــة، 

املبــرم  التجــارة األولــي  اتفــاق  فــي  التزاماتهــا  بكيــن  تنفيــذ  إطــار  فــي  وذلــك 

اإلعفــاءات  مــن  الثالثــة  الجولــة  هــي  وهــذه  املتحــدة،  الواليــات  مــع 

التــي شــملتها  الســلع  بيــن  ومــن  للســلع األمريكيــة.  الصيــن  تمنحهــا  التــي 

الخنزيــر  لحــم  مثــل  للطاقــة  ومنتجــات  زراعيــة  منتجــات  اإلعفــاءات 

خضعــت 
ُ
ولحــوم األبقــار والغــاز الطبيعــي املســال والنفــط الخــام، والتــي أ

البلديــن.  بيــن  التجــاري  الخــاف  فــي خضــم تصاعــد  لرســوم إضافيــة 

مــن  الحــد  بهــدف  أنــه  الصينــي  املركــزي  البنــك  أكــد  آخــر  وعلــى جانــب 

انتشــار فيــروس كورونــا، قــرر “تنظيــف” األوراق النقديــة املوضوعــة فــي 

 إلــى أن املصــارف تســتخدم 
ً
التــداول عبــر وضعهــا فــي “الحجــر”، مشــيرا

 لتعقيــم األوراق 
ً
األشــعة فــوق البنفســجية أو درجــات حــرارة عاليــة جــدا

، وأشــار نائــب حاكــم 
ً
النقديــة، قبــل عزلهــا ملــّدة تتــراوح بيــن 7 و14 يومــا

تعانــي  التــي  الشــركات  دعــم  مواصلــة  إلــى  الصينــي،  املركــزي  البنــك 

الفيــروس.  صعوبــات بســبب تف�ضــي 

وتأتــي إجــراءات البنــك املركــزي بالتــوازي مــع تزايــد تــرّدد الصينييــن فــي 

 مــن التقــاط العــدوى، علــى الرغــم مــن 
ً
اســتخدام العملــة النقديــة خوفــا

أن غالبية املستهلكين يستخدمون هواتفهم الذكية لدفع مستحقاتهم 

البنــك املركــزي  وثمــن مشــترياتهم اليوميــة منــذ ســنوات. هــذا وأصــدر 

الصينــي قبــل عطلــة رأس الســنة القمريــة الجديــدة “إصــدارا طارئــا” مــن 

األوراق النقديــة بقيمــة 4 مليــارات يــوان )53 مليــون يــورو( فــي املقاطعــة 

التــي انتشــر منهــا الويــاء.

•  روسيا

النمــو  معــدل  يبلــغ  أن  يتوقــع  إنــه  الرو�ضــي  املركــزي  البنــك  أعلــن 

البنــك  وكان   2020 العــام  مــن  الربــع األول  فــي   %2.5-2.0 االقتصــادي 

 معتــدال للنمــو االقتصــادي فــي 
ً
بّيــن فــي وقــت ســابق إنــه يتوقــع تســارعا

 إلــى أن االنفــاق علــى االســتثمارات 
ً
النصــف األول مــن عــام 2020. مشــيرا

 تضخميــة إضافيــة 
ً
الوطنيــة ومشــاريع البنيــة التحتيــة ســيخلق ضغوطــا

فــي عــام 2020 .هــذا وخفــض املركــزي الرو�ضــي ســعر الفائــدة الرئي�ضــي 

التضخــم  فــي  تباطــؤ  الشــهر وســط  هــذا  التوالــي  للمــرة السادســة علــى 

الــذي بلــغ فــي كانــون الثانــي /ينايــر %2.4.

•   الواليات املتحدة األمريكية

البطالــة  إعانــات  علــى  للحصــول  املتقدميــن  األمريكييــن  عــدد  ارتفــع 

العمــل  ســوق  قــوة  إلــى  يشــير  ممــا  املا�ضــي،  األســبوع  متواضــع  بشــكل 

املســتمرة والتــي يمكــن أن تســاعد فــي دعــم االقتصــاد وســط مخاطــر مــن 

فيــروس كورونــا وضعــف االســتثمار فــي األعمــال. وأفــادت وزارة العمــل 

أن املطالبــات األوليــة املتعلقــة باســتحقاقات البطالــة الحكوميــة زادت 

 لألســبوع 
ً
بواقع 4000 لتصل إلى 210 ألف على أســاس معدل موســميا

املنتهــي فــي 15 شــباط /فبرايــر 2020. 

•  أملانيا

ارتفــع مؤشــر مديــري املشــتريات التصنيعــي األملانــي)IHS Markit(  إلــى 

45.3 نقطــة  مــن   2020 فــي شــباط /فبرايــر عــام  47.8 نقطــة  مســتوى 

 توقعــات 
ً
2020، متجــاوزا /ينايــر   الثانــي  كانــون  فــي  املســتوى املســجل 

 للتقديــرات األوليــة. وهــذه القــراءة 
ً
الســوق البالغــة 44.8 نقطــة، وفقــا

 خلــت، وعلــى الرغــم مــن أنهــا ال تــزال تشــير 
ً
تعــد األعلــى خــال 13 شــهرا

كانــون  منــذ  انخفــض  الــذي  املصانــع  نشــاط  فــي  انكمــاش  حــدوث  إلــى 

 .2019 /ينايــر  الثانــي 

 2020 /فبرايــر  فــي شــباط  املؤشــر  يقــارب نصــف مكاســب  مــا  ويعــزى   

إلــى تدهورأوقــات التســليم امللرتبطــة باملورديــن، نتيجــة فيــروس كورونــا 

الجديــدة  الطلبيــات  أظهــرت   ، أيضــا  الصيــن.  فــي  االضطــراب  وحالــة 

والعمالــة وحصــص املشــتريات معــدالت انخفــاض أبــط ، وفــي املقابــل 

تراجعــت معنويــات الصــادرات واألعمــال علــى حــد ســواء، بســبب تأثيــر 

فــي الصيــن واملنطقــة ككل. فيــروس كورونــا علــى النشــاط 
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•  اليابان

ارتفــع معــدل التضخــم الســنوي األسا�ضــي فــي اليابــان ارتفاًعــا طفيًفــا فــي 

شــهر ينايــر، ممــا أبقــى بنــك اليابــان تحــت الضغــط لكــي يحافــظ علــى 

بنــك  محافــظ  صــّرح  حيــث  الهــش.  االقتصــاد  لدعــم  النقــدي  تحفيــزه 

اليابــان إنــه ســيفكر فــي تخفيــف إضافــي إذا كان تف�ضــي فيــروس كورونــا 

فيــروس   
ً
واصفــا اليابــان،  فــي  والتضخــم  االقتصــاد  كبيــر  بشــكل  يهــدد 

يشبه األنفلونزا بأنه »أكبر حالة من عدم اليقين« بالنسبة لاقتصاد. 

القيا�ضــي  الرقــم  أن  واالتصــاالت  الداخليــة  وزارة  بيانــات  وأظهــرت 

ولكنــه  النفطيــة  املنتجــات  يشــمل  والــذي   ،)CPI( املســتهلك  ألســعار 

يســتبعد أســعار املــواد الغذائيــة الطازجــة املتقلبــة، ارتفــع بنســبة ٪0.8 

خــال شــهر كانــون الثانــي /ينايــر 2020 علــى أســاس ســنوي، بدفــع مــن 

تكاليــف البنزيــن. وجــاء ذلــك عقــب ارتفــاع بنســبة 0.7٪ فــي كانــون األول 

.2019 /ديســمبر  

•  صندوق النقد الدولي

بالفعــل  أعــاق  كورونــا  فيــروس  أن  مــن  الدولــي  النقــد  صنــدوق  حــذر 

 مــن االنتشــار إلــى دول أخــرى 
ً
النمــو االقتصــادي فــي الصيــن، وأن مزيــدا

قــد يعرقــل تعافيــا متوقعــا لكنــه ”بالــغ الهشاشــة“ لاقتصــاد العالمــي 

العشــرين  مجموعــة  دول  ماليــة  لــوزراء  معــدة  مذكــرة  وفــي   ،2020 فــي 

 ملجموعــة كبيــرة مــن 
ً
ومســؤولي بنوكهــا املركزيــة، وضــع الصنــدوق تصــورا

املخاطــر التــي تواجــه االقتصــاد العالمــي، بمــا فــي ذلــك االنتشــار الســريع 

لفيــروس كورونــا وتصاعــد التوتــر التجــاري األمريكــي الصيني من جديد، 

إلــى جانــب كــوارث طبيعيــة مرتبطــة باملنــاخ. 

وقال صندوق النقد إن توقعاته في يناير كانون الثاني تشير إلى تسجيل 

نمــو بنســبة 3.3% لاقتصــاد العالمــي هــذا العــام مازالــت قائمــة، وهــي 

التوقعــات التــي تنطــوي علــى زيــادة مــن 2.9% فــي 2019 والتــي خضعــت 

بالفعــل لتعديــل بالخفــض بواقــع 0.1 نقطــة مئويــة عــن توقعات تشــرين 

 وإن مخاطــر 
ً
األول /أكتوبــر، لكنــه وّضــح إن التعافــي ســيكون محــدودا

التراجــع االقتصــادي تظــل هــي األرجــح، ال ســيما إن التعافــي العالمــي علــى 

التوتــر  أو تصاعــد  اإللكترونيــة  الهجمــات  تعرقلــه  قــد  القصيــر  املــدى 

التجــارة  مفاوضــات  فــي  انهيــار  أو  األوســط  الشــرق  فــي  الجيوسيا�ضــي 

بيــن الصيــن والواليــات املتحــدة. وناشــد الصنــدوق صنــاع السياســات 

مواصلــة الدعــم املالــي والنقــدي. وقــال إن هبــوط التضخــم يقت�ضــي أن 

تظــل السياســة النقديــة تيســيرية فــي أغلــب االقتصــادات.
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العدد /6/  شباط / فبراير 2020

2. أسواق األسهم

التغير خالل أسبوع21 شباط/فبراير، 172020 شباط/فبراير، 2020املؤشر

S&p500- USA3,370.293,337.75%0.97-

Dow Jones- USA29,232.1928,992.41%0.82-

NASDAQ- USA9,732.749,576.59%1.60-

FTSE 100- UK7,433.257,403.92%0.39-

CAC 40- France6,085.956,029.72%0.92-

DAX- Germany13,783.8913,579.33%1.48-

FTMIB- Italy25,120.5424,773.15%1.38-

RTSI- Russia1,543.251,524.71%1.20-

Nikkei 225- Japan23,523.2423,386.74%0.58-

Shanghai Composite )SSEC(- China2,983.623,039.67%1.88
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العدد /6/  شباط / فبراير 2020

1. أسعار النفط الخام

التغير خالل أسبوع21 شباط/فبراير، 172020 شباط/فبراير، 2020

1.35%57.6758.45سعر خام برنت /$

2.38%52.253.44سعر الخام األمريكي /$

2. أسعار املعادن الثمينة

التغير خالل أسبوع21 شباط/فبراير، 172020 شباط/فبراير، 2020

3.71%1,587.051,645.95أونصة الذهب /$

4.17%17.78818.53أونصة الفضة /$

3. أسعار العمالت الرئيسية

التغير خالل أسبوع21 شباط/فبراير، 172020 شباط/فبراير، 2020

EUR USD1.08361.0848%0.11

USD JYP109.89111.58%1.54
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