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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(

أخــذت عمليــات التــداول علــى ســعر صــرف الليــرة الســورية مقابــل 

، تتمثــل 
ً
 واضحــا

ً
 نمطيــا

ً
الــدوالر األمريكــي فــي الســوق املوازيــة تأخــذ منحــا

فــي حصــر عمليــات الشــراء والبيــع ضمــن قنــاة ســعرية محــددة بـــ 515 

ليــرة للشــراء و530 ليــرة للبيــع للــدوالر األمريكــي الواحــد، بحيــث تظهــر 

عمليــات جنــي أربــاح عندمــا تصــل األســعار إلــى حــدود 530 ليــرة، ويظهــر 

طلــب علــى القطــع عندمــا تصــل األســعار إلــى حــدود 515، ومــن الواضــح 

أن هناك قناعة لدى املتعاملين في السوق بعدالة هذه األسعار في ظل 

، واملتمثلــة 
ً
املعطيــات والبيانــات والتحليــات املتوفــرة بالســوق حاليــا

بتقلبــات ســعر صــرف الــدوالر األمريكــي فــي األســواق املاليــة العامليــة، 

إلــى جانــب اســتمرار تداعيــات أثــر العقوبــات األمريكيــة القســرية علــى 

االقتصــاد الســوري والطلــب املحلــي علــى القطــع لتأميــن اســتيراد بعــض 

الســلع األساســية. 

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 

املوازية خال تعامات هذا األسبوع، فقد تراجع مستوى سعر صرف 

الليــرة الســورية ليرتفــع زوج )اليــورو/ ليــرة ســورية( إلــى مســتوى 597 

ليرة سورية في نهاية هذا األسبوع مقارنة مع مستوى 586 ليرة سورية 

املسجل في نهاية األسبوع السابق، وبما نسبته 1.88 %. كما تراجعت 

الليــرة الســورية أمــام اليــورو فــي الســوق الرســمية بمــا نســبته 0.43 %، 

ليرتفــع زوج )اليورو/ليــرة ســورية( إلــى مســتوى 494.38 ليــرة ســورية 

فــي نهايــة هــذا األســبوع مقابــل مســتوى 492.27  ليــرة ســورية فــي نهايــة 

األســبوع الســابق. 

الشكل )2 ( سعر صرف اليورو أمام الليرة السورية

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

 
ً
ارتفاعــا  ،2019/02/21-17 األســبوع  عــن  املاليــة  لــألوراق  دمشــق 

 فــي مؤشــر الســوق )DWX(، بمقــدار 1.36 نقطــة، بمــا نســبته 
ً
طفيفــا

0.02 % علــى أســاس أســبوعي، ليصــل إلــى مســتوى 6,146.06 نقطــة 

املســجل نهايــة هــذا األســبوع مقابــل مســتوى 6,144.70 نقطــة املســجل 

فــي نهايــة األســبوع الســابق.

ترافــق ذلــك مــع ارتفــاع فــي قيمــة التــداوالت األســبوعية املســجلة خــال 

هــذا األســبوع باملقارنــة مــع مســتواها فــي األســبوع الســابق، بمــا نســبته 

48.41 % لتصــل إلــى 286.9 مليــون ليــرة ســورية مقابــل 193.3 مليــون 

ليــرة ســورية خــال األســبوع الســابق، إضافــة إلــى ارتفــاع حجــم التــداول 

بمعــدل 53.6 % ليصــل إلــى 305,419 ســهم خــال هــذا األســبوع مقابــل 

 علــى 327صفقــة، وذلــك 
ً
198,842 ســهم فــي األســبوع الســابق، موزعــة

بعد استبعاد الصفقات الضخمة والبالغ عددخا صفقة واحدة فقط. 
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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%

-3.87فرنسبنك سورية 3.52بنك الشام 32.85 %بنك سورية الدولي اإلسامي

-3.45سيريتل موبايل تيليكوم2.08العقيلة للتأمين التكافلي 26.10 %بنك البركة

-1.81بنك سورية والخليج 1.68بنك البركة13.28 %فرنسبنك سورية 

الشكل)3( تداوالت سوق دمشق لألوراق املالية 

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

• حقق اإلصدار األول لشهادات اإليداع الصادرة عن مصرف سورية 
 مــن قبــل املصــارف املؤهلــة لاكتتــاب، حيــث تــم 

ً
 كبيــرا

ً
املركــزي إقبــاال

االكتتــاب علــى 1,308 شــهادة بقيمــة إجماليــة وصلــت إلــى 130.8 مليــار 

 من أصل 17 مصرف مؤهل لاكتتاب، 
ً
ليرة سورية من قبل 16 مصرفا

وتســتحق هــذا الشـــــــــهادات بعــد عـــــــام مــن تاريــخ التســوية بســعر فائــدة 

  .% 4.5

وفــي هــذا الســياق، حــددت لجنــة إدارة مصــرف ســورية املركــزي ســعر 

الخصــم بمــا نســبته 5 % وســعر إعــادة الشــراء بمــا نســبته 4.75 % 

الخاصيــن بشــهادات اإليــداع بالليــرة الســورية، علــى أن يســري العمــل 

باألســعار املذكــورة، وهــي بمنزلــة اإلعــان األســبوعي، لحيــن صــدور قــرار 

جديد عن لجنة إدارة املصرف باألسعار الجديدة. أما على صعيد آخر 

فقد أجاز مصرف سورية املركزي ملؤسسات التمويل الصغير ممارسة 

نشاط تقديم خدمات التأمين وإعادة التأمين على القروض املمنوحة 

 للضوابــط التــي تضعهــا هيئــة اإلشــراف علــى 
ً
مــن قبلهــا، وذلــك وفقــا

التأميــن. 

• صــرح املديــر التنفيــذي لســوق دمشــق لــألوراق املاليــة خــال حفــل 
إدراج أســهم شــركة MTN ســورية في بورصة دمشــق بأن دخول قطاع 

 على قيم وأحجام التداوالت 
ً
االتصاالت إلى البورصة سوف يؤثر إيجابا

 أن إدراج شــركة MTN يرفــع عــدد الشــركات إلــى 
ً
فــي البورصــة، موضحــا

26 شــركة مدرجــة فــي بورصــة دمشــق ويرفــع رأس املــال اإلســمي للســوق 

إلــى 109 مليــارات ليــرة ســورية. 

 MTN هــذا وقــد بــدأت جلســة التــداول االستكشــافية لســهم شــركة

ســورية بعد تحقق الشــروط الواردة في آلية اعتماد ســعر مرجعي، وتم 

إيقــاف التــداول علــى أســهم الشــركة ليومــي األربعــاء والخميــس لحيــن 

ورود موافقــة مجلــس إدارة الســوق علــى اعتمــاد الســعر املحتســب فــي 

الجلســة االستكشــافية كســعر مرجعــي وهــو 16 ألــف ليــرة ســورية.

ل املصــرف التجــاري الســوري نســب الفوائــد املدينــة املســتحقة  • عــدَّ
لحســابات العمــاء املصرفيــة، فقــد أصبحــت علــى حســابات التوفيــر 

، أما 
ً
»ودائع التوفير« بنسبة 7.5 % وودائع توفير األطفال 7.5 % أيضا

فوائد حسابات الودائع ألجل بالليرة السورية، فقد تم تعديلها لتصبح 

7 % مــن شــهر إلــى 3 أشـــــهر، و 7.5 % مــن 6 إلــى 9 أشـــــــــهر، وملــدة ســــــنة 

 إلى االستمرار بفتح ودائع ألجل بالليرات 
ً
8.25 %, وسنتين 10 %، الفتا

ملدة شهر و 3 أشهر، وكذلك رفع الحد األدنى لجميع ودائع ألجل بالليرة 

الســورية مــن مبلــغ مئــة ألــف إلــى مليــون ليــرة، ورفــع الحــد األدنــى لفتــح 

 مــن ألفــي ليــرة، مــع اإلبقــاء علــى 
ً
 بــدال

ً
حســابات التوفيــر ليصبــح 25 ألفــا

الحد األدنى لفتح حسابات التوفير بمبلغ 5 آالف ليرةسورية.  كما قرر 

رفــع ســقف فتــح حســابات الودائــع ألجــل بالليــرات الســورية بحــد أعلــى 

 إلــى 50 مليــون ليــرة ســورية للمتعامــل الواحــد.
ً
مــن 25 مليونــا

• عقد ملتقى رجال األعمال الســوري اإليراني في إطار تعزيز العاقات 
الثنائية بين الجانبين، حيث بّين مدير عام هيئة االستثمار السورية أن 

هذا امللتقى وإحداث غرفة التجارة املشتركة السورية اإليرانية وتوقيع 

مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الترويج لاستثمار بين هيئة االستثمار 

واالقتصاديــة  الفنيــة  واملســاعدات  االســتثمار  ومنظمــة  الســورية 

اإليرانيــة؛ مــا هــو إال ترجمــة لصــدق النوايــا بفتــح آفــاق جديــدة فــي قطــاع 

 أن تكــون ثمــار هــذا 
ً
األعمــال واملنشــآت والتجــارة بيــن البلديــن، آمــا

امللتقى بحجم الطموح املرتجى الذي تســهم نتائجه في ارتقاء العاقات 

املصيريــة بيــن البلديــن.

• شاركت سورية بفعاليات معرض الغذاء العالمي )غلف فود( في دبي 
املتخصــص فــي مجــال األغذيــة واملشــروبات، والتــي تعــد مشــاركة متميــزة 

بجنــاح امتــد علــى مســاحة 207 أمتــار مربعــة، يضــم 21 شــركة وطنيــة 

متخصصــة بالصناعــات الغذائيــة موزعــة بيــن الكونســروة واملعلبــات 

والبســكويت  الزيتــون  وزيــت  الســاخنة  واملشــروبات  والبــن  بأنواعهــا 

والحلويــات والفواكــه املجففــة والتوابــل باإلضافــة إلــى أكثــر مــن عشــرة 

أجنحــة مســتقلة للشــركات الســورية التــي ينتشــر وكاؤهــا حــول العالــم 

وبمســاحات كبيــرة.

• أوعــز رئيــس مجلــس الــوزراء بتشــكيل لجنــة مهمتهــا دراســة مقترحــات 
تحســين واقــع الســوق التأمينــي املحلــي، برئاســة رئيــس هيئــة تخطيــط 

الدولــة، وبمشــاركة ممثــل عــن القطــاع الخــاص تنبثــق عنهــا مجموعــة 

لدراســة مقترحــات تحســين الواقــع التأمينــي ووضــع آليــة تنفيذيــة لهــا 

خــال ســقف زمنــي ال يتعــدى الشــهرين.
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تطور بعض أسعار السلع األساسية 	.4  

التغير خال األسبوع21 شباط 162019 شباط 2019السلعة

- 1.41 %355,000350,000الحديد طن /ليرة سورية

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

2.66 %18,80019,300الذهب 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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- االقتصاد العربي 
ً
ثانيا

Arab World Economy
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1-  أخبار  اقتصادية

•  األردن

بلــغ حجــم خدمــة الديــن العــام )داخلــي وخارجــي( باملوازنــة فــي نهايــة 

تشــرين الثانــي /نوفمبــر 2018 مــا يقــارب 1.647 مليــار دينــار، مقارنــة 

مــع 1.565 مليــار فــي نهايــة العــام 2017، أي بزيــادة نســبتها 5.2 %، 

وبحســب البيانــات الصــادرة عــن وزارة املاليــة مؤخــرا، فقــد بلــغ إجمالــي 

الفوائــد علــى األســاس النقــدي )موازنــة( 922.3 مليــون دينــار، علمــا 

بــأن إجمالــي الديــن العــام بلــغ فــي نهايــة تشــرين الثانــي /نوفمبــر 2017 

مــا يعــادل 28.614 مليــار دينــار، وشــكل مــا نســبته 94.9  % مــن الناتــج 

املحلي االجمالي لنهاية الفترة، وبلغ حجم فوائد الدين الخارجي/موازنة 

خال الفترة 324 مليون دينار، أما فوائد الدين الداخلي/موازنة فبلغ 

598.2 مليون دينار، وبلغ حجم اقساط الدين الخارجي 724.9 مليون 

دينــار. وشــكلت نســبة خدمــة الديــن الــى الناتــج املحلــي االجمالــي فــي نهايــة 

تشــرين الثانــي /نوفمبــر 2018 مــا نســبته 6.7 %.

• تونس

كشــف املعهــد التون�ســي لإلحصــاء عــن ارتفــاع معــدل النمــو االقتصــادي 

للبــاد خــال العــام 2018 إلــى 2.5 %، مقابــل 1.9 % فــي العــام 2017، 

لكــن هــذا املعــدل جــاء أقــل مــن توقعــات الحكومــة التونســية التــي 

رجحــت مــن خــال إعدادهــا مليزانيــة الدولــة للســنة املاضيــة تحقيــق نمــو 

اقتصــادي ال يقــل عــن 3 %، وســاهمت عــدة عوامــل فــي الحــد مــن فــرص 

النمــو االقتصــادي فــي تونــس خــال 2018، مــن أبرزهــا تدهــور قيمــة 

العملــة املحليــة وتســجيل عجــز قيا�ســي علــى مســتوى امليــزان التجــاري 

عــاوة علــى انخفــاض احتياطــي النقــد األجنبــي وضعــف الصــادرات 

خاصة من مادة »الفوســفات« االســتراتيجية. وكان البنك الدولي توقع 

تحقيــق االقتصــاد التون�ســي نســبة نمــو فــي حــدود 2.7 %  فــي 2018، علــى 

أن يتطور بوتيرة أعلى خال السنة الحالية ليصل حد 3.3 % ويحافظ 

علــى نفــس النســبة خــال ســنة 2020.

• السعودية

أظهــرت بيانــات رســمية تراجــع صــادرات النفــط الخــام الســعودية فــي 

 مــن 8.235 
ً
كانــون األول /ديســمبر 2018 إلــى 7.690 مليــون برميــل يوميــا

 فــي تشــرين الثانــي /نوفمبــر 2018، وتأتــي التراجعــات 
ً
مليــون برميــل يوميــا

بعد شهر واحد من اتفاق تخفيض اإلنتاج، لكبح زيادة املعروض أمام 

الطلــب.

وعلــى صعيــد أخــر أعلنــت وزارة املاليــة، أنهــا انتهــت مــن اســتقبال طلبــات 

املســتثمرين علــى إصدارهــا املحلــي لشــهر شــباط /فبرايــر 2019 تحــت 

برنامــج صكــوك حكومــة اململكــة العربيــة الســعودية بالريــال الســعودي، 

حيــث تــم تحديــد حجــم االصــدار بمبلــغ إجمالــي قــدره 9.376 مليــار ريــال 

ســعودي.

• الجزائر

بلــغ حجــم املديونيــة الخارجيــة الجزائريــة 1.797 مليــار دوالر أمريكــي فــي 

حزيــران /يونيــو 2018، بمــا فــي ذلــك قــرض فــي حــدود مليــار دوالر أبــرم 

ســنة 2016 مــع البنــك اإلفريقــي للتنميــة. وأوضحــت مصــادر حكوميــة 

جزائرية، أن ذلك يمثل 1.06 % من الناتج املحلي اإلجمالي، فيما يمثل 

الديــن العمومــي الداخلــي 36 % مــن الناتــج املحلــي اإلجمالــي.

• قطر

معــدل  ليصــل  فــي قطــر  املســتهلك  القيا�ســي ألســعار  الرقــم  انخفــض 

التضخــم خــال شــهر  كانــون الثانــي /ينايــر 2019 مــا نســبته 0.97 % 

 مــع الشــهر ذاتــه مــن العــام 
ً
علــى أســاس شــهري، وبنســبة 1.59 % مقارنــة

2018، حيــث بلــغ الرقــم القيا�ســي ألســعار املســتهلك 107.57 نقطــة، 

 على سنة أساس 2013. هذا ودعم انخفاض معدل التضخم 
ً
محسوبا

علــى أســاس شــهري، انخفــاض ســت مجموعــات علــى رأســها النقــل 

والترفيــه والصحــة و املطاعــم واالتصــاالت والســكن بنســب متفاوتــة،  

وفــي املقابــل، ارتفعــت أســعار خمــس مجموعــات فــي مقدمتهــا مجموعــة 

التبــغ بنســبة 127 % علــى خلفيــة تطبيــق الضريبــة االنتقائيــة علــى 

الســلع الضــارة بالصحــة والبيئــة.
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2. أسواق األسهم العربية

املؤشر
األسبوع 2019/02/22-17

التغير خال األسبوع
نهاية األسبوعبداية األسبوع

)DFMGI( 3.28 %2,549.932,633.69مؤشر سوق دبي

)EGX30( 0.34 %15,198.8915,146.71مؤشر بورصة مصر-

)KWSE( 1.39 %5,426.815,502.33مؤشر سوق الكويت

)ADI( 0.57 %5,069.075,098.11مؤشر أبوظبي

)PLE( 0.26 %542.57541.16مؤشر القدس-

)TASI(  0.52 %8,592.018,547.48املؤشر العام السعودي-

)AMGNRLX(  0.03 %1,981.121,980.49املؤشر العام األردني-

)TUNINDEX(  1.00 %7,114.517,185.67مؤشر بورصة تونس

)MASI( 1.10 %11,422.1311,296.67مؤشربورصة املغرب-
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1-  أخبار  اقتصادية

• تركيا

أظهــر بيــان صــادر عــن البنــك املركــزي الترـكـي، أنــه خفــض معــدل 

متطلبات احتياطي البنوك بالليرة التركية بمقدار 100 نقطة أساس 

للودائــع التــي يحــل موعــد ســدادها فــي فتــرة زمنيــة تصــل إلــى عــام، 

وأوضــح البيــان كذلــك أنــه تــم خفــض نســبة متطلبــات احتياطــي الليرة 

التركيــة للخصــوم األخــرى بآجــال ســداد تصــل إلــى 3 ســنوات بنفــس 

األخــرى  الخصــوم  لكافــة  وبالنســبة  أســاس(.  نقطــة   100( الوتيــرة 

 قدره 50 نقطة 
ً
الخاضعة ملتطلبات االحتياطي، فإنها شهدت خفضا

أســاس، وبحســب البيــان، فإنــه تــم زيــادة الحــد األعلــى لحيــازة البنــوك 

 مــن 5 % 
ً
مــن متطلبــات االحتياطــي فــي هيئــة ذهــب لتصبــح 10 % بــدال

ســابقة.

•  منطقة اليورو

أظهــرت بيانــات مــن مكتــب اإلحصــاءات األوروبــي )يوروســتات( أن 

الفائض التجاري ملنطقة اليورو في السلع مع بقية دول العالم انكمش 

العــام املا�ســي بســبب زيــادة الــواردات، وقــال املكتــب )يوروســتات( إن 

الفائــض التجــاري غيــر املعــدل فــي دول املنطقــة البالــغ عددهــا 19 دولة 

 
ً
بلــغ 194.2 مليــار يــورو )219 مليــار دوالر أمريكــي( فــي 2018، انخفاضــا

مــن 234.9 مليــار دوال أمريكــي 2017، وزادت واردات منطقــة اليــورو 

العــام املا�ســي 6.2 %، بينمــا ارتفعــت الصــادرات بنســبة 3.7 % فقــط 

مقارنــة مــع 2017، وخــال شــهر كانــون األول /ديســمبر 2018 ســجلت 

 مــن 
ً
 بقيمــة 17 مليــار يــورو، انخفاضــا

ً
 تجاريــا

ً
منطقــة اليــورو فائضــا

24.5 مليــار يــورو فــي كانــون األول /ديســمبر 2017.

• األمم املتحدة

أعلنــت األمــم املتحــدة عــن انخفــاض طفيــف فــي معــدل البطالــة فــي 

العالم خال العام 2018، حيث بلغ 5 %، وهو مستوى ما قبل األزمة 

املاليــة فــي 2008، لكنهــا حــذرت مــن آفــاق مســتقبلية ›ضبابيــة‹ بســبب 

ر تقريــر أصدرتــه منظمــة العمــل  تزايــد مخاطــر االقتصــاد الكلــي، وقــدَّ

الدولية التابعة لألمم املتحدة عدد العاطلين عن العمل في العالم في 

2018 بنحو 172 مليون شخص، أي ما نسبته 5 % )مقارنة بـ5.1 % 

فــي 2017(، وتوقعــت املنظمــة اســتقرار معــدل البطالــة عنــد 4.9 % فــي 

، وحذرت 
ً
 كبيرا

ً
2019 و2020 إذا لم يشهد االقتصاد العالمي ›ركودا

املنظمــة مــن أن ›توقعــات معــدل البطالــة غيــر مؤكــدة بســبب املخاطــر 

االقتصاديــة واملاليــة والجيوسياســية’. وأشــارت إلــى وجــود ›مؤشــرات 

لتراجــع القــدرات االقتصاديــة العامليــة، مثــل خفــض صنــدوق النقــد 

الدولــي توقعاتــه للنمــو’.

• روسيا

تفــرض  أن  االئتمانــي  للتصنيــف  الدوليــة  رجحــت وكالــة »فيتــش« 

الواليات املتحدة حزمة العقوبات املتشــددة التي يدرســها الكونغرس 

 ضــد روســيا، لكنهــا اســتبعدت أن تشــمل تلــك العقوبــات حظــر 
ً
حاليــا

االســتثمار فــي الديــن العــام الرو�ســي، ورأت أنــه حتــى فــي حــال قــررت 

االقتصــاد  فــإن  املتشــددة،  بصيغتهــا  العقوبــات  فــرض  واشــنطن 

الرو�ســي يمتلــك فــي هــذه املرحلــة مقومــات للصمــود. وضمــن هــذه 

التقديرات قررت »فيتش« الحفاظ على تصنيف روسيا االستثماري 

عنــد مســتوى )BBB -(، أي ذات املســتوى املعتمــد لديهــا منــذ ســبتمبر 

)أيلــول( 2017، مــع توقعــات إيجابيــة، وقالــت إن التصنيــف يفتــرض 

أن يكــون أعلــى بدرجــة واحــدة، إال أن مخاطــر العقوبــات حالــت دون 

ذلــك، وأشــارت فــي تقريرهــا إلــى أن »تصنيــف روســيا يتــوازن مــا بيــن 

ميــزان ســيادي قــوي للغايــة مــع سياســة اقتصــاد كلــي موثوقــة، علــى 

خلفيــة آفــاق نمــو ضعيفــة، واعتمــاد كبيــر علــى الخامــات، مــن جانــب 

أول، ومعاييــر إدارة ضعيفــة وتوتــرات جيــو سياســية. مــن جانــب آخــر، 

وبحســب تقديــرات الوكالــة، فقــد تراجعــت ديــون الحكومــة الروســية 

عــام 2018، بمــا فــي ذلــك ديــون األقاليــم الروســية وضمانــات الدولــة، 

حتى 14.6 % من الناتج املحلي اإلجمالي، مقابل نمو أصول الحكومة، 

بما في ذلك مدخرات صندوق الرفاه الوطني حتى 13.4 % من الناتج 

املحلــي اإلجمالــي. 

كمــا أشــارت »فيتــش« إلــى أن فائــض امليزانيــة الروســية عــام 2018 

بلــغ 2.6 % مــن الناتــج املحلــي اإلجمالــي، وســط ارتفــاع أســعار النفــط، 

وضعــف الروبــل، مــع نمــو اإليــرادات غيــر النفطيــة. وتوقعــت أن يصــل 

فائــض امليزانيــة إلــى 1.8 % عــام 2019. و1.4 % عــام 2020، وأحالــت 

ذلــك إلــى بقــاء أســعار النفــط فــي الســوق العامليــة أعلــى مــن املعتمــدة فــي 

امليزانيــة، واســتمرار نمــو اإليــرادات غيــر النفطيــة، مــا ســيعوض عــن 

زيادة األنفاق في مجاالت عدة مثل البنى التحتية، ورجحت انخفاض 

العجــز الفيدرالــي غيــر النفطــي إلــى 5.6 % مــن الناتــج املحلــي اإلجمالــي 

بحلــول عــام 2020، بعــد انخفاضــه حتــى 6.1 % عــام 2018.
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العدد /7/   شباط / فبراير 2019
• بريطانيا

 في فائض املوازنة في كانون 
ً
 مرتفعا

ً
ســجلت بريطانيا مســتوى قياســيا

الثانــي /ينايــر 2019 علــى الرغــم مــن تباطــؤ االقتصــاد البريطانــي، 

 بلــغ 14.895 مليــار جنيــه 
ً
وأظهــرت بيانــات رســمية تســجيل فائضــا

إســـــــترليني )حوالــي 19.46 مليــار دوالر أمـــــريكي( خــال كانــــــون الثـــــــــــــــاني 

/ينايــر 2019، ويبــــــــــــدو أن عجــز املوازنــة فــي الســنة املاليـــــــــــة الحاليـــــــــــة 

يتجــه للتراجــع إلــى أدنــى مســــــــــتوى لــه منـــذ 2001/2002 عنــد مســتوى 

ما يزيد قليا عن 1 % من الناتج القومي مقارنة مع 10 % بعد األزمة 

املاليــة العامليــة فــي فــي 2009/2010. هــذا وبلــغ االقتــراض فــي األشــهر 

العشــرة األولى من الســنة املالية الحالية 21.2 مليار جنيه اســترليني، 

وهــو مــا يزيــد قليــا عــن نصــف الرقــم املســجل فــي نفــس الفتــرة مــن 

الســنة الســابقة. 

2. أسواق األسهم

التغير خال أسبوع22 شباط 182019 شباط 2019املؤشر

S&p5002,779.762,792.67% 0.46

Dow Jones25,891.3226,031.91% 0.54

NASDAQ7,486.777,527.55% 0.54

FTSE	1007,219.477,178.60% 0.57-

CAC	405,168.545,215.85% 0.92

DAX11,299.2011,457.70% 1.40

Nikkei	22521,281.8521,425.51% 0.68

Shanghai	Composite	)SSEC(2,754.362,804.23% 1.81
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- أسواق املال العاملية
ً
 رابعا

Global	Financial	Markets
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العدد /7/   شباط / فبراير 2019

1. أسعار النفط الخام

التغير خال أسبوع22 شباط 182019 شباط 2019

0.93 %66.567.12سعر خام برنت /$

1.76 %56.2757.26سعر الخام األمريكي /$

2. أسعار املعادن الثمينة

التغير خال أسبوع22 شباط 182019 شباط 2019

0.24 %1,329.551,332.80أونصة الذهب /$

0.80 %15.78715.914أونصة الفضة /$

3. أسعار العمات الرئيسية

التغير خال أسبوع22 شباط 182019 شباط 2019

EUR USD1.13111.1343% 0.28

USD JYP110.62110.69% 0.06
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