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

الســوق  فــي  األمريكــي  الــدوالر  مقابــل  الســورية  الليــرة  شــهد ســعر صــرف 

 مقارنــة بمســتوياته املســجلة فــي الفتــرة املاضيــة، 
ً
 طفيفــا

ً
املوازيــة تراجعــا

ليصل مستوى سعر صرف الليرة السورية عند مستوى 570 ليرة سورية 

للشــراء وعنــد 572 ليــرة ســورية للمبيــع مقابــل الــدوالر األمريكــي الواحــد.

وتظهر حالة الهدوء النســبي في التداوالت بالرغم من اشــتداد العمليات 

 لخــوف املضاربيــن مــن تكبــد املزيــد مــن 
ً
العســكرية فــي إدلــب وحمــاه نظــرا

الخســائر التــي تعرضــوا لهــا فــي نهايــة األســبوع املا�ضــي، إضافــة إلــى تراجــع 

سعر صرف الدوالر األمريكي مقابل العمالت الرئيسية في األسواق املالية 

العامليــة، كمــا كان لصــدور تعميــم مصــرف ســورية املركــزي رقــم 1804 

التقيــد وااللتــزام  العاملــة لجهــة  للمصــارف  2019/4/29 املوجــه  تاريــخ 

واملــواد  الضروريــة  األدويــة  بيــن  تتنــوع  مســتوردة؛  مــادة   41 بتمويــل 

الغذائيــة األساســية واملــواد األوليــة الالزمــة لإلنتــاج الصناعــي والزراعــي، 

حيــث أصبــح مصــرف ســورية املركــزي بموجــب هــذا التعميــم يمــول عــن 

طريــق املصــارف العاملــة أكثــر مــن 60 % مــن احتياجــات القطــاع الخــاص 

األمر الذي أسهم في تخفيف الضغوط على سعر صرف الليرة السورية 

فــي الســوق املوازيــة.

أمــا فــي الســوق الرســمية فقــد اســتقر ســعر صــرف الليــرة الســورية مقابــل 

الدوالر األمريكي لدى املصارف وشركات الصرافة، حيث ما زال مصرف 

فــي تثبيــت ســعر صــرف الليــرة الســورية مقابــل   
ً
ســورية املركــزي مســتمرا

الدوالر األمريكي عند مستوى 436 ليرة سورية للدوالر األمريكي الواحد، 

وكذلك سعر شراء الدوالر األمريكي لتسليم الحواالت الشخصية الواردة 

ليــرة ســورية، وســعر   434 عنــد مســتوى  الســورية  بالليــرات  الخــارج  مــن 

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

أما بالنسبة لسعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو في السوق املوازية 

خالل تعامالت األســبوع األســبق، فقد تراجع مســتوى ســعر صرف الليرة 

الســورية ليرتفــع زوج )اليــورو/ ليــرة ســورية( إلــى مســتوى 648 ليــرة ســورية 

في نهاية األســبوع األســبق مقارنة مع مســتوى 630 ليرة ســورية املســجل في 

نهايــة األســبوع الســابق لــه، وبمــا نســبته 2.86 %، أمــا خــالل هــذا األســبوع 

)اليــورو/  لينخفــض زوج  الســورية  الليــرة  تحســن مســتوى ســعر صــرف 

ليــرة ســورية( إلــى مســتوى 642 ليــرة ســورية فــي نهايــة هــذا األســبوع مقارنــة 

مــع مســتوى 648 ليــرة ســورية املســجل فــي نهايــة األســبوع الســابق لــه، وبمــا 

نســبته 0.93 %.

وبمــا  الرســمية  الســوق  فــي  اليــورو  أمــام  الســورية  الليــرة  تحســنت  بينمــا 

مســتوى  إلــى  ســورية(  )اليورو/ليــرة  زوج  لينخفــض   ،%  1.33 نســبته 

486.4 ليــرة ســورية فــي نهايــة األســبوع  األســبق مقابــل مســتوى 492.94 

ليــرة ســورية فــي نهايــة األســبوع الســابق لــه. أمــا خــالل هــذا األســبوع فقــد 

ليــرة  )اليــورو/  ليرتفــع زوج  الســورية  الليــرة  تراجــع مســتوى ســعر صــرف 

ســورية( إلــى مســتوى 487.82 ليــرة ســورية فــي نهايــة هــذا األســبوع مقارنــة 

مــع مســتوى 486.4 ليــرة ســورية املســجل فــي نهايــة األســبوع الســابق لــه، 

.%  0.29 نســبته  وبمــا 

الشكل )2 ( سعر صرف اليورو أمام الليرة السورية

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

)اقتصــرت   2019/05/02-4/28 املاليــة عــن األســبوع  لــألوراق  دمشــق 

علــى جلســتين فقــط بســبب عطلــة الســوق يــوم األحــد 4/28 بمناســبة 

بمناســبة   5/2 والخميــس   5/1 األربعــاء  ويومــي  املجيــد،  الفصــح  عيــد 

 )DWX( املاليــة  لــألوراق  دمشــق  ســوق  مؤشــر  تســجيل  العمــال(  عيــد 

أســاس  علــى   %  0.60 نســبته  وبمــا  نقطــة   36.67 بمقــدار   
ً
انخفاضــا

هــذا  نهايــة  املســجل  نقطــة   6,091.88 مســتوى  إلــى  ليصــل  أســبوعي، 

فــي نهايــة األســبوع  6,128.55 نقطــة املســجل  األســبوع مقابــل مســتوى 
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يبين الجدول التالي أعلى ثالثة أسهم من حيث النشاط بحجم التداول، واالرتفاع واالنخفاض في األسعار خالل تعامالت هذا  األسبوع.

ً
األكثر نشاطا

ً
األكثر ارتفاعا

ً
األكثر انخفاضا

نسبة االنخفاض%السهمنسبة االرتفاع%السهممن حجم التداولالسهم

-3.68بنك سورية الدولي اإلسامي....... 65.77بنك سورية الدولي اإلسامي

-1.96بنك عودة سورية ....... 18.66بنك البركة

-1.74بنك سورية والخليج ....... 6.98بنك سورية والخليج 

الشكل)3( تداوالت سوق دمشق لألوراق املالية 

* لم يجر أي عملية تداول على أسهم القطاع الزراعي والخدمات.

الســابق، في حين انخفض مؤشــر األســهم القيادية )DLX( بمقدار 6.60 

نقطــة وبمــا نســبته 0.61 % لتصــل قيمتــه إلــى مســتوى 1,068.52 نقطــة 

املســجلة نهايــة هــذا األســبوع مقابــل مســتوى 1,075.12 نقطــة املســجلة 

الســابق.  األســبوع  نهايــة 

    هــذا وقــد انخفضــت قيمــة التــداوالت األســبوعية املســجلة خــالل هــذا 

نسبتــــــــــــه  بمــا  الســــــــابق،  األســبوع  فــي  مســـــــــــــتواها  مــع  باملقارنــــــــــــة  األســبوع 

77.57 % لتصــل إلــى 92.1 مليــون ليــرة ســورية مقابــل 410.7 مليــون ليــرة 

وبمعــدل  التــداول  حجــم  تراجــع  كمــا  الســابق،  األســبوع  خــالل  ســورية 

64.77 % ليصــل إلــى 93,139 ســهم خــالل هــذا األســبوع مقابــل 264,403 

 علــى 153 صفقــة.
ً
ســهم فــي األســبوع الســابق، موزعــة
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3. متفرقات  اقتصادية محلية

• أصــدر الســيد رئيــس الجمهوريــة بشــار األســد القانــون رقــم 11 القا�ضــي 
العامــة  املؤسســة  تســمى  اقتصــادي  طابــع  ذات  عامــة  مؤسســة  بإحــداث 

لتجــارة وتخزيــن وتصنيــع الحبــوب )الســورية للحبــوب( تتمتــع بالشــخصية 

وقــد  الحســكة.  مدينــة  ومقرهــا  واإلداري  املالــي  واالســتقالل  االعتباريــة 

بتنفيــذ  املتمثلــة  املؤسســة،  واختصاصــات  مهــام  منــه   4 املــادة  حــددت 

فــي نطــاق  السياســة العامــة لتســويق وتخزيــن وتصنيــع الحبــوب الداخلــة 

الفائــض،  وتصديــر  الدولــة  داخــل  االســتهالك  حاجــة  لتأميــن  عملهــا 

واملعامــل  واملطاحــن  بالحبــوب  يتعلــق  فيمــا  الخارجيــة  التجــارة  وممارســة 

الالزمــة  املــواد  وجميــع  التبديــل  وقطــع  والتجهيــزات  واملعــدات  واآلالت 

النافــذة. واألنظمــة  القوانيــن  وفــق  أغراضهــا  لتحقيــق 

التمويــل  قطــاع  وتطويــر  »دعــم  عنــوان  تحــت  عمــل  ورشــة  انعقــدت   •
الصغيــر« بإشــراف وتنظيــم مصــرف ســورية املركــزي، حيث افتتــح الســيد 

حاكــم مصــرف ســورية املركــزي الورشــة، بكلمــة رحــب فيهــا بالحضــور الــذي 

 إلى 
ً
ضــم ممثلــي الجهــات العامــة املعنيــة بموضــوع التمويــل الصغيــر، إضافــة

ممثلــي مؤسســات التمويــل الصغيــر واملصــارف العاملــة، َعــَرض فيهــا للــدور 

الذي يضطلع به هذا القطاع املهم، في تحسين توزيع الدخل وتعزيز شبكة 

األمــان االجتماعــي، وتطــرق الســيد الحاكــم للحــرب االقتصاديــة التــي تشــن 

علــى ســورية، ودور التمويــل الصغيــر فــي تخفيــف األعبــاء التــي باتــت تثقــل 

 لواقــع القطــاع والتحديــات التــي تواجــه 
ً
كاهــل املواطنيــن، كمــا قــدم عرضــا

عملــه،  ودعــا إلــى وضــع اســتراتيجية  للنفــاذ املالــي كجــزء مــن اســتراتيجية 

صــت الورشــة فــي نهايــة أعمالهــا إلــى عــدد 
ُ
ل

َ
الحكومــة للمرحلــة املقبلة.وقــد  خ

من التوصيات، من أهمها تطوير استراتيجية تحسين مستوى النفاذ املالي 

كجــزء أسا�ضــي مــن االســتراتيجية الحكوميــة الشــاملة للتنميــة االقتصاديــة 

واالجتماعيــة فــي ســورية، وتوســيع قاعــدة التمويــل املتــاح مــن خــالل تطويــر 

صيغ التمويل الصغير املختلفة. والعمل على بناء شراكات استراتيجية بين 

مؤسســات التمويــل الصغيــر واملصــارف بمــا يســاعد علــى انتشــار خدمــات 

الحــد  ورفــع  ســورية،  فــي  املالــي  النفــاذ  مســتويات  ورفــع  الصغيــر  التمويــل 

 250,000 
ً
األق�ضى ملتوسط الرصيد القائم للمقترض الواحد البالغ حاليا

ســورية، ليــرة 

الخــاص  الســنوي  املؤتمــر  انعقــاد  الــوزراء خــالل  رئيــس مجلــس  وجــه   •
بشــراء وتســويق محصــول الحبــوب لعــام 2019، بضــرورة وضــع اإلجــراءات 

الالزمــة لضمــان اســتالم محصــول الحبــوب مــن الفالحيــن للموســم الحالــي 

فــي جميــع املحافظــات بسالســة وانســيابية، إضافــة إلــى رصــد املبالــغ املاليــة 

الالزمــة الســتالم كامــل املحصــول، علــى أن يتــم منــح ســلفة أوليــة للمصــرف 

الزراعــي بقيمــة 25 مليــار ليــرة للبــدء بدفــع املبالــغ املســتحقة للفالحيــن لقــاء 

400  مليــار  تــم خــالل املؤتمــر تخصيــص  عمليــات االســتالم، علمــا بأنــه 

، وســط 
ً
ليــرة ســورية لشــراء القمــح مــن الفالحيــن حيــث يكــون الدفــع فوريــا

توقعــات بــأن يكــون إنتــاج ســورية مــن القمــح لهــذا املوســم نحــو 2.7 مليــون 

طــن.

• أشــارت هيئــة االســتثمار فــي تقريرهــا الحــادي عشــر أن القوانيــن الســورية 
بتملــك  لــه  وســمحت  الحقــوق  فــي  واألجنبــي  املحلــي  املســتثمر  بيــن  ســاوت 

األرض وقدمــت لــه العديــد مــن املزايــا فيمــا يتعلــق بتحويــل أموالــه بهــدف 

جــذب االســتثمار األجنبــي ورفــع مســاهمته فــي عمليــة التنميــة االقتصاديــة. 

عــدد  بلــغ  و2017   2015 عامــي  بيــن  املمتــدة  الفتــرة  خــالل  أنــه  ووبّينــت 

اســتثمارية  بتكلفــة  مشــاريع   10 بهــا  املباشــر  األجنبــي  االســتثمار  مشــاريع 

تبلــغ نحــو 1 تريليــون ليــرة ســورية وتوظــف4,510  عامــل، حيــث حــل لبنــان 

علــى رأس قائمــة الــدول املســتثمرة فــي الســنوات الثــالث األخيــرة بـــ 7 مشــاريع 

 ليــرة ســورية.
ً
صناعيــة تجــاوزت تكلفتهــا 560 مليــارا

• أعلــن مصــرف ســورية املركــزي عــن القيمــة املقبولــة مــن قبلــه للشــراء 
وإلعــادة الشــراء لشــهادة اإليــداع بالليــرة الســورية الواحــدة محــل اتفاقيــة 

لشــهادات  األول  اإلصــدار  شــروط  وفــق  وذلــك   ،)REPO( الشــراء  إعــادة 

اإليــداع بالليــرة الســورية لعــام 2019، وســعر إعــادة الشــراء املعلــن مــن قبــل 

مصــرف ســورية املركــزي وأجــل االتفاقيــة املقبــول، وفــق الجــدول اآلتــي:

سعر إعادة
الشراء

قيمة إعادة الشراء - القيمة املقابلة ملدة االتفاقية 
باليوم – )ليرة سورية(

قيمة 
الشراء
)ليرة 

30  يومسورية( 10  يوم 15 يوم 5  يوم

% 4.75 90,351,370 90,175,685 90,117,123 90,058,562 90,000,000

 • بنــاًء علــى توصيــة اللجنــة االقتصاديــة أصــدر مصــرف ســورية املركــزي 

 بتاريــخ 2019/4/29 يتضمــن قائمــة بالســلع الضروريــة للمواطــن 
ً
تعميمــا

و لالقتصــاد الوطنــي بلــغ عددهــا 41 مــادة، حيــث يتوجــب علــى املصــارف 

العاملــة االلتــزام والتقيــد بتمويلهــا فقــط وفــق آليــة تمويــل املســتوردات 

العمليــة  اســتمرارية  ضمــان  بهــدف  وذلــك  املركــزي،  قبــل  مــن  املعتمــدة 

اإلنتاجيــة وتحقيــق القيمــة املضافــة واألمــن الغذائــي والدوائــي وتوجيــه 

املوارد املالية املتاحة نحو تمويل املواد األساســية للمواطن ومســتلزمات 

والســكر  واألرز  القمــح  املــواد؛  هــذه  مقدمــة  فــي  ويأتــي  اإلنتــاج،  عمليــة 

والشــاي وحليب األطفال الرضع واألدوية البشــرية والبيطرية واألخشــاب 

والحديــد والخيــوط ةمســتلزمات صناعــة األلبســة عــدا األقمشــة وقطــع 

التبديــل ملعــدات وســائل اإلنتــاج أوالنقــل واملتممــات العلفيــة واألســمدة 

البضائــع  عــدد  مــن   % 57 القائمــة حوالــي  هــذه  تمثــل  الزراعيــة. وبذلــك 

املســموح اســتيرادها في ســورية بشــكل عام وبالتالي أصبح مصرف ســورية 

املركــزي والبنــوك التجاريــة بموجــب هــذا القــرار يمــول أكثــر مــن 60 % مــن 

احتياجــات القطــاع الخــاص بعدمــا كان يتــم تمويــل حوالــي 30 % فقــط، 

وهــذا مــا سيســهم فــي تخفيــف الضغــوط علــى ســعر صــرف الليــرة الســورية.
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التغير خال األسبوع2 أيار/مايو 272019 نيسان/أبريل 2019السلعة

1.3 %395,000400,000الحديد طن /ليرة سورية

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

-0.99 %20,20020,000الذهب 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.   

العامــة  الهيئــة  اجتمــاع  أمــس  املاليــة  لــألوراق  دمشــق  ســوق  عقــدت   •
العاديــة للســوق تــم خاللــه اســتعراض أعمــال الســوق خــالل العــام 2018 

 2018 2019 ومناقشــة البيانــات املاليــة للعــام  مــع مشــروع موازنــة العــام 

واعتمادهــا مــع تقريــر مفتــش الحســابات.  وحــول أداء الســوق خــالل العــام 

املا�ضــي أوضــح املديــر التنفيــذي لســوق دمشــق لــألوراق املاليــة أن مؤشــر 

البورصــات  جميــع  بيــن  األداء  حيــث  مــن  الثانيــة  املرتبــة  احتــل  الســوق 

العربيــة بنســبة ارتفــاع قدرهــا 9.36 %، وذلــك عــن الربــع الثالــث بحســب 

عــدد  بلــغ  حيــن  فــي  العربيــة،  البورصــات  اتحــاد  عــن  الصــادر  التقريــر 

الســوق  فــي  و9  النظاميــة  الســوق  فــي   16 شــركة   25 املدرجــة  الشــركات 

املوازيــة، بينمــا وصــل عــدد شــركات الخدمــات والوســاطة املاليــة العاملــة 

فيــه إلــى ســبع شــركات، وقــد أظهــر التقريــر الســنوي للعــام 2018 ارتفــاع 

القيمــة الســوقية للســوق بنســبة 3.3 %  عــن العــام 2017 مســجلة 667 

 25.9 التــداول  قيمــة  وبلغــت   ،2018 العــام  نهايــة  فــي  ســورية  ليــرة  مليــار 

مليــار ليــرة ســورية وحجــم التــداول 30.7 مليــون ســهم موزعــة علــى 21,778 

لــدى  املفتوحــة  للمســتثمرين  اإلجمالــي  الحســابات  عــدد  وبلــغ  صفقــة، 

.
ً
حســابا  1,278 الوســطاء 

• خلــص ملتقــى التبــادل االقتصــادي العربــي الــذي أقيــم فــي دمشــق تحــت 
 نحــو ســوق عربــي مشــترك« إلــى حزمــة مــن التوصيــات تصدرتهــا 

ً
عنــوان »معــا

التوصية الخاصة بكسر اإلجراءات االقتصادية القسرية أحادية الجانب 

املفروضة على الشعب السوري وتهيئة اإلمكانيات االقتصادية والتجارية 

لتحقيــق هــذا الهــدف، كمــا أكــد املشــاركون علــى  ضــرورة تفعيــل التكامــل 

االقتصــادي العربــي وتحســين حجــم التجــارة البينيــة وفتــح أســواق عربيــة 

 
ً
جديــدة ووضــع سياســة تكامليــة بيــن جميــع القطاعــات االقتصاديــة دعمــا

للمنتجــات الســورية القابلــة للتصديــر ورفــع الكفــاءة التصديريــة العربيــة 

بشكل عام وإظهار سورية كمنطقة استثمارية من حيث موقعها الجغرافي 

فــي مرحلــة النهــوض والتعافــي الغنــي   خصبــة لالســتثمار 
ً
املهــم كونهــا ســوقا

باملــوارد الطبيعيــة واليــد العاملــة. 

هذا وقد شارك في امللتقى وفود من دول عربية وأجنبية وعدد من السفراء 

املصدريــن  التحــاد  اإلقليمــي  املكتــب  وأعضــاء  ورئيــس  واألجانــب  العــرب 

واملســتوردين، وممثلــون عــن غــرف التجــارة والصناعــة فــي الــدول العربيــة 

الدوليــة  واملنظمــات  املعنيــة  الســورية  واالتحــادات  والغــرف  والهيئــات 

اقتصاديــة. فعاليــات  وأصحــاب  ومســتثمرون  أعمــال  ورجــال 

• انتهــت فعاليــات مجموعــة معــارض ســورية فــي مدينــة املعــارض علــى طريــق 
مطــار دمشــق الدولــي بتاريــخ 27/ نيســان /أبريــل 2019 والتــي امتــدت علــى 

مــدار أربعــة أيــام، حيــث  شــملت ثالثــة معــارض تخصصيــة متزامنــة، وهــي 

املعــرض الســوري الدولــي للبنــاء والتشــييد والبنــى التحتيــة »ميبيلــد شــو« 

بالتعــاون مــع وزارة األشــغال العامــة واإلســكان، واملعــرض الســوري الدولــي 

الصناعــة،  مــع وزارة  بالتعــاون  الصناعيــة  لــآالت واملعــدات  »ســينيكس« 

واملعرض السوري الدولي »سيريا ميب« للكهرباء وامليكانيك وأشغال املياه 

بالتعــاون مــع وزارة الكهربــاء. والتــي شــارك فيهــا أكثــر مــن 250 شــركة مــن 26 

واإلمــارات وعمــان  والكويــت  إيطاليــا وهنغاريــا  منهــا  وأجنبيــة  دولــة عربيــة 

ولبنــان ومصــر وإيــران واألردن والصيــن والهنــد. 
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1-  أخبار  اقتصادية

•   مصر

 4.7 صرحــت وزيــرة االســتثمار املصريــة، إن املناطــق الحــرة حققــت 

مليــار دوالر  أمريكــي صــادرات ســلعية وخدميــة خــالل الربــع األول مــن 

عام 2019، وأن عدد املشــروعات في املناطق الحرة وصل إلى 1,094 

، بــرؤوس أمــوال بلغــت 12.52 مليــار دوالر أمريكــي. وأشــارت 
ً
مشــروعا

دوالر  مليــار   26.3 بلغــت  للمشــروعات  االســتثمارية  التكلفــة  أن  إلــى 

أجنبــي  اســتثمار  أمريكــي  دوالر  مليــار   2.15 إلــى  باإلضافــة  أمريكــي، 

مباشــر، لتســاهم فــي توفيــر 192 ألــف فرصــة عمــل. وفــي ذات الســياق 

 
ً
بّينــت أن مصــر زادت حصتهــا مــن االســتثمار األجنبــي املباشــر عامليــا

بنسبة 4 %، على الرغم من تباطؤ االقتصاد العالمي. وفي شأن آخر 

صرحــت وزارة التخطيــط واملتابعــة واإلصــالح اإلدارى عــن انخفــاض 

معــدل البطالــة مــن معــدالت تجــاوزت 13 % إلــى 8.9 % خــالل الربــع 

الثانــي مــن العــام املالــى 2019/2018. وأضافــت الــوزارة أنــه ألول مــرة 

 إلــى 19.6 
ً
يكســر معــدل بطالــة اإلنــاث حاجــز الـــ 20 % ليصــل حاليــا

%، مؤكــدة اســتمرار الدولــة فــى جهودهــا لخفــض معــدالت البطالــة 

وتوفيــر املزيــد مــن فــرص العمــل.

•  املغرب

أفــادت املندوبيــة املغربيــة الســامية للتخطيــط إن مؤشــر التضخــم 

واســتقر  /مــارس.  آذار  فــي   %  0.8 بنســبة  ارتفــع  باملغــرب  الســنوي 

املؤشــر دون تغيــر مقارنــة مــع الشــهر الســابق. ويقــول البنــك املركــزي 

إنه يتوقع تراجع معـــدل التضخم إلى 0.6 % في عــــام 2019 من %1.9 

 إلــى 1.1% فــي عــام 2020.
ً
فــي عــام 2018، علــى أن يتســارع مجــددا

•  اإلمارات العربية املتحدة

كشــفت اإلحصــاءات املاليــة للحكومــة، التــي تغطــي امليزانيــات املحليــة 

وامليزانية االتحادية، عن تســجيل فائض في الحســاب املالي الحكومي 

بنحــو 42.6 مليــار درهــم خــالل العــام املا�ضــي 2018، وفــق البيانــات 

املحدثــة  البيانــات  وأظهــرت  املاليــة.  وزارة  عــن  الصــادرة  املحدثــة 

بزيــادة  املا�ضــي  العــام  فــي  465.6 مليــار درهــم  إلــى  اإليــرادات  وصــول 

قدرها 15.9 %، أو ما يعادل 63.8 مليار درهم، مقارنة بنحو 401.9 

املا�ضــي  العــام  إيــرادات  وتوزعــت   .2017 عــام  خــالل  درهــم  مليــار 

بواقــع 103.8 مليــارات درهــم للربــع األول، و122.7 مليــار درهــم للربــع 

درهــم  مليــار  و118.5  الثالــث،  للربــع  درهــم  مليــار  و120.6  الثانــي، 

للربــع الرابــع. ووصــل اإلنفــاق الجــاري واالســتثماري إلــى نحــو 423.06 

مليــــــــــار درهـــــــــم خــالل العـــــــــــام املا�ضــي بزيـــــــــادة قدرهــــــــــا 4.5 %، أو مــا 

يعــادل 18.4 مليــار درهــم مقارنــة بنحــو 404.6 مليــار درهــم فــي عــام 

 للربــع األول، 
ً
97.9 مليــارا 2017. وتــوزع إنفــاق العــام املا�ضــي بنحــو 

 للربــع الثالــث، و119.4 
ً
و105.85 مليــار للربــع الثانــي، و99.9 مليــارا

 للربــع الرابــع. ووصلــت قيمــة اإلنفــاق الجــاري وحده إلى 389.29 
ً
مليــارا

 فــي عــام 
ً
مليــار درهــم بزيــادة قدرهــا 8.3 %، مقارنــة بنحــو 359.6 مليــارا

2017. ومــن جهــة آخــرى حققــت أصــول املصــرف املركــزي األجنبيــة 

املا�ضــي،  /مــارس  آذار  شــهر  بنهايــة  اإلطــالق  علــى  مســتوياتها  أعلــى 

حيــث بلغــت 377 مليــار درهــم مقابــل 336.3 مليــار درهــم بنهايــة آذار 

/مــارس 2018 بزيــادة قدرهــا 40.7 مليــار درهــم وبنســبة نمــو 12 %.

•  األردن 

انخفــض صافــي االســتثمار األجنبــي املباشــر فــي األردن بنســبة %52.7 

 958( دينــار  مليــون   679.8 نحــو  إلــى  ليصــل    ،2018 العــام  خــالل 

مليــون دوالر أمريكــي( مقارنــة مــع مســتواه فــي عــام 2017 البالــغ حوالــي 

1.436 مليــار دينــار فــي 2017. ويشــير املراقبــون إلــى أن التراجــع  الــذي 

شــهدته االســتثمارات الخاصــة القادمــة مــن الخليــج والــدول األجنبيــة 

اســتمرار  ظــل  فــي  املســتثمرين  قبــل  مــن  الترقــب  حالــة  إلــى  يعــود 

التوتــرات الجيوسياســية التــي تحيــط باململكــة األردنيــة.

•  قطر 

أصدر مصرف قطر املركزي أذونات خزانة حكومية بقيمة إجمالية 

بيــن  تتــراوح  ملــدة  ريــال، مقســمة علــى ثالثــة إصــدارات،  600 مليــون 

 300 بقيمــة  أذونــات  املصــرف  ثالثــة وســتة وتســعة شــهور. وأصــدر 

مليــون ريــال، ألجــل ثالثــة أشــهر بســعر فائــدة 2.39 %، كمــا أصــدر 

بســــــــــعر  أشـــــــــــهر  ســتة  ألجـــــــــل  ريــال  مليــون   200 بقيمـــــــــــــــــــة  أذونــــــــــــات 

شــهور  تســعة  ألجــل  ريــال،  مليــون   100 وبقيمــة   ،2.47% فائــــــــــــدة 

سلســلة  ضمــن  اإلصــدار  هــذا  يأتــي  حيــث   ..%  2.54 فائــدة  بســعر 

قطــر  دولــة  عــن حكومــة  نيابــة  املصــرف  بهــا  يقــوم  التــي  اإلصــدارات 

املركــزي  قطــر  مصــرف  مــن   
ً
مســبقا املعــد  الزمنــي  الجــدول  وحســب 

املاليــة. وزارة  مــع  وبالتنســيق 
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2. أسواق األسهم العربية

املؤشر
األسبوع 28/-04 2019/05/03

التغير خالل األسبوع
نهاية األسبوعبداية األسبوع

)DFMGI( 0.62 %2,775.742,758.51مؤشر سوق دبي-

)EGX30( 0.27 %14,920.1514,880.39مؤشر بورصة مصر-

)KWSE( 1.18 %6,054.646,125.81مؤشر سوق الكويت

)ADI( 2.57 %5,380.675,242.59مؤشر أبوظبي-

)PLE( 0.17 %526.52527.4مؤشر القدس

)TASI(  0.77 %9,265.799,336.90املؤشر العام السعودي

)AMGNRLX(  2.81 %1,842.601,790.78املؤشر العام األردني-

)TUNINDEX(  0.52 %6,892.526,857.02مؤشر بورصة تونس-

)MASI( 0.15 %11,144.0911,161.26مؤشر بورصة املغرب

•  السعودية 

ميزانيـــــــــــة  فــي   
ً
فائضــــــــــا حققــت  الســعودية  إن  املاليــة  وزيــر  أوضــح 

فــي الربــع األول مــن العــام الحالــي.  27.8 مليــار ريــال  الدولـــــــــة بقيمــة 

وبذلــك تكــون الســعودية قــد حققــت أول فائــض فــي ميزانيتهــا للمــرة 

األولــى منــذ عــام 2014، وفــي هــذا  الســياق بّينــت وزارة املاليــة فــي بيــان 

لهــا إن اإليــرادات النفطيــة للمملكــة فــي الربــع األول بلغــت 169 مليــار 

املا�ضــي.  العــام  مــن  نفســها  الفتــرة  عــن   % 48 بزيــادة قدرهــا  ريــال، 

 %  46 بزيــادة  ريــال  مليــار   76.3 النفطيــة،  غيــر  اإليــرادات  وبلغــت 

علــى أســاس ســنوي. وبلغ إجمالــي املصروفــات 217.6 مليــار ريــال فــي 

الربــع األول بزيــادة 8 % علــى أســاس ســنوي.. ومــن جهتــه وزيــر املاليــة 

ارتفعــت  الســعودية  فــي  املباشــرة  األجنبيــة  االســتثمارات  بــأن  أفــاد 

بنســبة 28 % فــي الربــع األول مــن العــام الحالــي. وأن اإليــرادات غيــر 

النفطية للمملكة بلغت 76.3 مليار ريال في الربع األول 2019. ومن 

جهــة ثانيــة أظهــرت النشــرة الشــهرية الصــادرة عــن مؤسســة النقــد 

العربــي الســعودي، ارتفــاع القــروض املقدمــة مــن البنــوك واملصــارف 

والقطــاع  املاليــــــــــــــــة  غيــر  الحكوميـــــــــة  املؤسســات  إلــى  الســعودية، 

إلــى  لتصــل   ،2019 /مــارس  آذار  بنهايــة شــهر   % 3 بنســبة  الخــاص 

1,499.3 مليــار ريــال مقارنــة بنحــو 1,449.6 مليــار ريــال خــالل الفتــرة 

للمؤسســات  املمنوحــة  القــروض  وبلغــت   .2018 عــام  مــن  نفســها 

/ آذار  شــهر  بنهايــة  ريــال  مليــار   49.7 نحــو  املاليــة  غيــر  الحكوميــة 

مــن  نفســها  بالفتــرة  18 % مقارنــة  بنســبة  املا�ضــي، مرتفعــة  مــارس 

.2018 عــام 
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العدد /16/  أيار / مايو 2019

- االقتصاد العالمي 
ً
ثالثا

World Economy
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1-  أخبار  اقتصادية

• اليابان

 خــالل شــهر آذار /
ً
ارتفــع معــدل التضخــم األسا�ضــي فــي اليابــان قليــال

 عــن املســتوى 
ً
مــارس مقارنــة مــع مســتواه قبــل عــام، لكنــه يظــل بعيــدا

فــي مؤشــر   % 2 الــذي يســتهدفه بنــك اليابــان املركــزي البالــغ  الطمــوح 

املؤشــر  أن  البيانــات  وأظهــرت  املركــزي،  علــى  الضغــوط  تنامــي  علــى 

األسا�ضــي ألســعار املســتهلكين علــى مســتوى البــالد زاد بنســبة 0.8 %، 

ويشــمل املؤشــر املنتجــات النفطيــة لكنــه يســتثني التكاليــف املتقلبــة 

 0.7 البالــغ  الســوق  مــع متوســط توقعــات  الطازجــة، مقارنــة  لألغذيــة 

التضخــم  بلــغ معــدل   ،2019 الســابق شــباط /فبرايــر  الشــهر  وفــي   .%

األسا�ضــي ألســعار املســتهلكين 0.7 %، كمــا ارتفــع املؤشــر الــذي يســتبعد 

 بنســبة 0.4 % فــي آذار/ 
ً
تأثيــر التكاليــف املتقلبــة لألغذيــة والطاقــة معــا

مــارس دون تغييــر عــن الزيــادة الســنوية التــي ســجلها فــي شــباط /فبرايــر.

• تركيا

املســتهلك  ثقــة  ارتفــاع  الترـكـي  اإلحصــاءات  معهــد  مــن  بيانــات  أظهــرت 

ليصــل املؤشــر إلــى 63.5 نقطــة فــي نيســان /أبريــل مــن 59.4 نقطــة فــي 

مــا  نحــو عشــر ســنوات. وهــذا  فــي  أدنــى مســتوياته  آذار /مــارس، وهــو 

يشــير إلــى أن مســتوى الثقــة الحالــي يــدل علــى نظــرة متشــائمة وينبغــي أن 

يتجــاوز املئــة كــي ينبــئ بالتفــاؤل. ومــن جهــة ثانيــة أظهــرت بيانــات صــادرة 

عــن البنــك املركــزي الترـكـي ارتفــاع ثقــة األعمــال بيــن املصنعيــن األتــراك 

إلــى 105.5 نقطــة فــي نيســان /أبريــل مــن 102.1 نقطــة فــي آذار /مــارس.

• منطقة اليورو

أظهــرت إحصــاءات صــادرة عــن املفوضيــة األوروبيــة أن ثقــة املســتهلكين 

فــي  نقطــة   0.7 بمقــدار  املتوقــع  غيــر  علــى  تراجعــت  اليــورو  فــي منطقــة 

نيســان /أبريــل مقارنــة مــع آذار /مــارس، وقــد بّينــت التقديــرات األوليــة 

انخفــاض معنويــات املســتهلكين فــي منطقــة اليــورو إلــى 7.9- نقطــة هــذا 

الشــهر، مقارنــة مــع 7.2- فــي آذار /مــارس. وفــي االتحــاد األوروبــي ككل، 

7.7- نقطــة. وعلــى  إلــى  0.6  لتصــل  ثقــة املســتهلكين بمقــدار  تراجعــت 

أن  )يوروســتات(،  األوروبــي  اإلحصــاءات  مكتــب  أعلنــت  آخــر  صعيــد 

 فــي معــدالت الديــن العــام ونســب 
ً
دول منطقــة اليــورو ســجلت تراجعــا

دول  ســجلت  املتوســط،  وفــي   ،2018 العــام  خــالل  املوازنــات  عجــز 

منطقــة اليــورو، التــي تضــم 19 دولــة، نســبة عجــز موازنــة تقــدر بـ%0.5، 

مقارنــة بـــ1 % فــي العــام 2017، وبلــغ متوســط الديــن 85.1 % مقارنــة 

بـــ87.1 % فــي العــام 2017. 

وفــي ســياق آخــر بلغــت صــادرات البضائــع مــن منطقــة اليــورو إلــى بقيــة 

العالــم خــالل شــباط /فبرايــر 2019 نحــو 183.4 مليــار يــورو، بزيــادة 

بنحــو 4.4 % مقارنــة مــع نفــس الشــهر فــي 2018 الــذي بلغــت فيــه حوالــي 

175.6 مليــار يــورو، فــي حيــن وصلــت قيمــة الــواردات مــن بقيــة أنحــاء 

العالــم خــالل شــباط /فبرايــر 2019 أكثــر مــن 165 مليــار يــورو بزيــادة 4 

% عــن نفــس الفتــرة مــن العــام املا�ضــي، وبذلــك حققــت منطقــة اليــورو، 

 قــدره يقــرب مــن 18 مليــار يــورو )نحــو 20 
ً
التــي تضــم 19 دولــة، فائضــا

مليــار دوالر أمريكــي( فــي تجــارة الســلع الدوليــة مــع بقيــة العالــم علــى حيــن 

كان الفائــض فــي شــباط /فبرايــر مــن العــام املا�ضــي 16.5 مليــار يــورو.

• بريطانيا

تراجــع العجــز فــي امليزانيــة البريطانيــة إلــى أدنــى مســتوياته منــذ 17 عامــا 

وفــق أرقــام الســنة املاليــة 2018-2019، وذلــك بحســب مــا أعلــن مكتــب 

اإلحصــاء الوطنــي البريطانــي، حيــث أعلــن أن اســتدانة بريطانيــا مــا بيــن 

نيســان /أبريــل 2018 وآذار /مــارس 2019 اقتصــرت علــى 24.7 مليــار 

فــي  العجــز  تراجــع  فقــد  وبالتالــي  يــورو(،  مليــار   28.5( إســترليني  جنيــه 

امليزانية إلى 1.2 % كنسبة من إجمالي الناتج املحلي، وهي أدنى نسبة له 

منــذ الســنة املاليــة 2001-2002. وكان عجــز امليزانيــة البريطانيــة ارتفــع 

إلــى 10 % مــن إجمالــي الناتــج املحلــي إبــان األزمــة املاليــة العامليــة خــالل 

العماليــة  الحكومــة  لجــأت  حيــن  وذلــك   ،2010-2009 املاليــة  الســنة 

إلــى زيــادة اإلنفــاق بشــكل كبيــر للتخفيــف مــن وطــأة االنكمــاش وتفــادي 

إفــالس مصــارف كبيــرة عــدة، وبحســب مكتــب اإلحصــاء الوطنــي فقــد 
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يــورو(  مليــار   2,079( اســترليني  مليــار جنيــة   1,801 العــام  الديــن  بلــغ 

أواخــر آذار /مــارس، أي مــا نســبته 83.1 % مــن إجمالــي الناتــج املحلــي.

• الصين

دوالر  مليــار   39.8( يــوان  مليــار   267.4 الصينــي  املركــزي  البنــك  ضــخ 

املوجــه  لإلقــراض  برنامجــه  عبــر  التجاريــة  البنــوك  بعــض  فــي  أمريكــي( 

املشــروعات  ملســاندة  مســاعيه  ظــل  فــي   ،  )TMLF(األجــل متوســط 

األداء  بيانــات  وكانــت  تكلفتــه.  تحمــل  تســتطيع  بتمويــل  الصغيــرة 

االقتصــادي فــي الربــع األول مــن العــام الجــاري محفــزة لآمــال فــي تعافــي 

االقتصــاد الصينــي، حيــث نمــا اقتصــاد الصيــن بوتيــرة مســتقرة بلغــت 

 التوقعــات ملزيــد مــن 
ً
6.4 % فــي الربــع األول مــن العــام 2019، مخالفــا

وأظهــر  بقــوة  الصناعــي  اإلنتــاج  فيــه  قفــز  الــذي  الوقــت  فــي  التباطــؤ، 

تحســن. دالئــل  املســتهلكين  طلــب 

• الواليات املتحدة األمريكية

األمريكــي(  املركــزي  )البنــك  االتحـــــــــــــــادي  االحتياطــي  مجلــــــــــــــــس  أبقــى 

السياســة  قلــق صنــاع  انحســـــــــــــار  مــع  تغييــر  مــن دون  الفائــدة  أســعار 

الواليــات  فــي  االقتصــادي  والنمــو  الوظائــف  نمــــــــــــــــــو  اســتمرار  بشــأن 

املتحــــــــــــــــــــــدة، وقال صانعو السياســــــــــــــة النقدية األمريكية إن االقتصاد 

فــي وضــع جيــد مــع اســتمرار النمــو االقتصــادي ونمــو الوظائــف، وإن 

تــزال ”النتيجــــــــــــــــــــــة األكثــر ترجيحـــــــــــــــــــــا“،  فــي التضخــم ال  زيــادة محتملــة 

التــي  الفائـــــــــــــــــــــــــدة  خفــض  االحتيـــــــــــــاطي  املجلــس  قــــــــــــرر  اجتماعــه  وفــي 

مــن   ،%  2.35 إلــى  االحتياطيـــــــــــــــــات  فائــض  علــى  للبنـــــــــــــــــــوك  يدفعهــــــــــــــــــــــا 

األسا�ضــي  اإلقــراض  ســـــــــــــــــعر  اســتمرار  لضمــان  محاولــة  فــي   ،%  2.40

الحالــي  النطــاق  فــي  األمــوال االتحاديــة،  فائــدة  لليلــة واحـــــــــــــــــــدة، ســعر 

املســتهدف.

2. أسواق األسهم

التغير خالل أسبوع5 نيسان/أبريل 12019 نيسان/أبريل 2019املؤشر

S&p500- USA2,943.032,945.64% 0.09

Dow Jones- USA26,554.3926,502.91% 0.19-

NASDAQ- USA8,161.858,164.00% 0.03

FTSE 100- UK7,440.667,380.64% 0.81-

CAC 40- France5,580.985,548.84% 0.58-

DAX- Germany12,328.0212,412.75% 0.69

FTMIB- Italy21,788.5421,763.48% 0.12-

Nikkei 225- Japan*... ......

Shanghai Composite )SSEC(- China3,062.503,078.34% 0.52

*عطلة السوق اليابانية طوال األسبوع بمناسبة األسبوع الذهبي.
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1. أسعار النفط الخام

التغير خال أسبوع03 أيار/مايو 292019 نيسان/أبريل 2019

-1.68 %72.0470.83سعر خام برنت /$

-2.58 %63.561.86سعر الخام األمريكي /$

2. أسعار املعادن الثمينة

التغير خال أسبوع03 أيار/مايو 292019 نيسان/أبريل 2019

-0.15 %1,282.251,280.30أونصة الذهب /$

0.71 %14.84414.95أونصة الفضة /$

3. أسعار العمات الرئيسية

التغير خال أسبوع03 أيار/مايو 292019 نيسان/أبريل 2019

EUR USD1.11861.1202% 0.14

USD JYP111.64111.11% 0.47-
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