
Week l y  Economic  Repor t
Week l y  Economic  Repor t
Week l y  Economic  Repor t

 التقرير
االقتصادي االسبوعي

العدد /20/ 

أيار / مايو 2018



فهرس المحتويات

االقتصاد السوري

االقتصاد العربي

االقتصاد العالمي

أسواق المال العالمية

يعبر مضمون هذا التقرير عن وجهة نظر مركز دمشق لألبحاث والدراسات )مداد(، وال يتحمل 

المركز أية مسؤولية قانونية عن أي قرار يتم اتخاذه باالستناد على المعلومات الموجودة فيه، 

وال يشكل عرضًا أو تشجيعًا لشراء أو بيع أية أصول مالية على الرغم من ثقة المركز 

بالقائمين على إعداده

سعر صرف الليرة السورية مقابل العمالت الرئيسية
سوق دمشق لألوراق المالية

متفرقات اقتصادية محلية
تطور أسعار بعض السلع األساسية

أخبار اقتصادية
أسواق األسهم العربية

أخبار اقتصادية
أسواق األسهم األجنبية



االقتصاد السوري

 سعر صرف الليرة السورية
”دوالر -  يورو“مقابل العمالت الرئيسية

انعكــس التحســن الكبــر يف املنــاخ الســيايس واألمنــي للبــاد إيجابــاً 

عــى ســعر رصف اللــرة الســورية، وخاصــة بعــد النتائــج اإليجابيــة 

إلجتــاع أســتانا األخــر وزيــادة التوقعــات بقــرب انطــاق العمليــة 

ــتا  ــق حرس ــح طري ــا كان لفت ــة يف ســورية، ك السياســية لحــل األزم

الــدويل وقــرب إعــادة فتــح طريــق حــاه حمــص، واملــؤرشات التــي 

تــي بإعــاد فتــح طريــق حــاه حلــب الــدويل؛ أثــراً بالــغ األهميــة 

ــينعكس  ــذي س ــر ال ــاد. األم ــادي يف الب ــاخ االقتص ــن املن ــى تحس ع

بشــكل كبــر عــى الوضــع اإلقتصــادي يف البــاد.

ــاً عــى ســعر رصف اللــرة الســورية مقابــل  كل ذلــك انعكــس إيجاب

الــدوالر األمريــي والــذي انخفــض يف الســوق املوازيــة إىل 438 لــرة 

ســورية مقرتبــاً مــن مســتواه يف الســوق الرســمية )436 لــرة ســورية(. 

كــا أضافــت زيــارة الســيد رئيــس الجمهورية بشــار األســد إىل روســيا 

ــاح يف  ــن االرتي ــد م ــوتي املزي ــن يف س ــر بوت ــيد فادمي ــاء الس ولق

الســوق بعــد تأكيــد الجانــب الــرويس عــى قــوة العاقــة مــع ســورية 

ــة  ــاق العملي ــرب إنط ــاب وق ــة اإلره ــم مكافح ــتمرارها يف دع واس

السياســية. كــا ياحــظ زيــادة الطلــب عــى اللــرة الســورية نتيجــة 

لتوقعــات املتعاملــن بــأن اللــرة الســورية ســوف تشــهد املزيــد 

مــن التحســن أمــام الــدوالر األمريــي يف الســوق املحليــة يف الفــرتة 

القادمــة. 

ــرة الســورية  ــد اســتقر ســعر رصف الل ــا يف الســوق الرســمية فق أم

مقابــل الــدوالر األمريــي لــدى املصــارف ورشكات الرصافــة، حيــث مــا 

زال مــرصف ســورية املركــزي مســتمراً يف تثبيــت ســعر زوج الــدوالر 

األمريــي /اللــرة الســورية عنــد مســتوى 436 لــرة ســورية للــدوالر 

ــليم  ــي لتس ــدوالر األمري ــعر رشاء ال ــك س ــد، وكذل ــي الواح األمري

الحــواالت الشــخصية الــواردة مــن الخــارج باللــرات الســورية عنــد 

ــل  ــورية مقاب ــرة الس ــعر رصف الل ــورية، وس ــرة س ــتوى 434 ل مس

الــدوالر األمريــي مبوجــب النــرة الرســمية عنــد مســتوى 438 لــرة 

ســورية للمبيــع 435 لــرة ســورية للــراء.

أمــا بالنســبة لســعر رصف اللــرة الســورية مقابــل اليــورو يف الســوق 

املوازيــة خــال تعامــات هــذا األســبوع، فقــد تحســنت اللــرة 

الســورية خــال تعامــات هــذا األســبوع، حيــث انخفــض زوج 

)اليورو/لــرة ســورية( إىل مســتوى 517 لــرة ســورية يف نهايــة هــذا 

األســبوع مقارنــة مــع مســتوى 531 لــرة ســورية املســجل يف نهايــة 

األســبوع الســابق، ومبــا نســبته 2.64%. كــا تحســنت اللــرة الســورية 

يف الســوق الرســمية أمــام اليــورو مبــا نســبته 0.38%، لينخفــض زوج 

ــة  ــرة ســورية يف نهاي ــرة ســورية( إىل مســتوى 515.64 ل ــورو/ ل )الي

هــذا األســبوع مقابــل مســتوى 517.62  لــرة ســورية يف نهايــة 

ــابق. ــبوع الس األس

الشكل )2 ( سعر صرف اليورو أمام الليرة السورية         الشكل )1 ( سعر صرف الدوالر أمام الليرة السورية        
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سوق دمشق .. لألوراق المالية
أظهــرت النــرة األســبوعية لجلســات التــداول الصــادرة عــن ســوق 
ــاً ملــؤرش  ــة عــن األســبوع 13- 2018/5/17؛ تراجع ــأوراق املالي دمشــق ل
الســوق )DWX(، وذلــك مبقــدار  82.63 نقطــة ومبــا نســبته 1.42% عــى 
ــة  ــجل نهاي ــة املس ــتوى 5,729.02 نقط ــل إىل مس ــبوعي، ليص ــاس أس أس
هــذا األســبوع مقابــل مســتوى 5,811.65 نقطــة املســجل يف نهايــة 
األســبوع الســابق، ترافــق ذلــك مــع ارتفــاع قيمــة تــداوالت هــذا األســبوع 
باملقارنــة مــع مســتواها يف األســبوع الســابق، مبــا نســبته 149.6% لتصــل 
إىل 253,8 مليــون لــرة ســورية مقابــل 101.7مليــون لــرة ســورية خــال 

األســبوع الســابق، وذلــك دون احتســاب أثــر الصفقــات الضخمــة لأســبوع 
ــذ أيــة صفقــات ضخمــة هــذا االســبوع. الســابق، نظــراً لعــدم تنفي

 كــا ارتفــع حجــم التــداول هــذا االســبوع مبعــدل 114% ليصــل إىل 
288,522 ســهم خــال هــذا األســبوع مقابــل 134,845 ســهم يف األســبوع 

ــة. ــى 179 صفق ــًة ع ــابق، موزع الس
وفيــا يــي جــدول يبــن أعــى ثاثــة أســهم مــن حيــث النشــاط بحجــم 
التــداول، إضافــة إىل االنخفــاض واالرتفــاع يف أســعار األســهم، علــاً بأنــه مل 
يتــم تســجيل ارتفــاع ألي لســعر  أي ســهم خــال تعامــات هــذا  األســبوع:
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متفرقات اقتصادية محلية
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)املجموعــة  الرســمية  البيانــات  لإلحصــاء  املركــزي  املكتــب  نــر   •
ــام 2016،  ــى الع ــام 2011 حت ــن الع ــدة م ــرتة املمت ــن الف ــة( ع اإلحصائي
ــايل  ــي اإلج ــج املح ــجيل النات ــة، تس ــات االقتصادي ــرت البيان ــد أظه وق
بحســب ســعر الســوق باعتــاد العــام 2000 كســنة أســاس نحــو 1,537.2 
ــرة  ــار ل ــض إىل 1,132.3 ملي ــام 2011، لينخف ــورية يف الع ــرة س ــار ل ملي
ســورية يف العــام 2012، أي مبعــدل منــو قــدره )-26.34%(، ليواصــل الناتــج 
ــام 2013، مبعــدل منــو  ــرة ســورية ع ــار ل انخفاضــه مســجاً 834.51 ملي
ســنوي قــدره )-26.3%(، كــا انخفــض الناتــج إىل 711.89 مليــار لــرة عــام 
ــه  ــج انخفاض ــل النات ــدره )-14.7%(، وواص ــنوياً ق ــواً س ــجاً من 2014، مس
ــنوية  ــو س ــبة من ــام 2015، بنس ــورية ع ــرة  س ــار ل ــجاً 668.23 ملي مس
ســالبة قدرهــا )-6.13%(، كــا انخفــض الناتــج أيضــاً يف العــام 2016 

ــا )-%3.98(.  ــو قدره ــبة من ــورية، بنس ــرة س ــار ل ــجاً  641.64 ملي مس
أمــا بالنســبة ملــؤرشات التجــارة الخارجيــة، فقــد بلغــت كمية املســتوردات 
يف العــام 2011 نحــو 24.7 مليــون طــن، بقيمــة تزيــد عــى 964.9 مليــار 
لــرة ســورية،لتصل مســتوردات العــام 2016 مــا يقــارب 9.3 مايــن طــن 
ــون طــن  ــر 1.13 ملي ــل تصدي ــرة ســورية، مقاب ــار ل بقيمــة 2,238.5 ملي

بقيمــة 323.5 مليــار لــرة ســورية. 
هــذا وقــد ســّجل امليــزان التجــاري عجــزاً متزايــداً خــال ســنوات الحــرب 
)2011- 2016(، حيــث بلــغ يف العــام 2012 نحــو 598 مليــار لــرة ســورية، 
مرتفعــاً إىل نحــو 770 مليــار لــرة ســورية يف العــام 2013، و1,387 مليــار 
لــرة ســورية يف العــام 2014، لينخفــض بشــكل طفيــف إىل مســتوى 
ــجاً  ــه مس ــاود ارتفاع ــام 2015، ليع ــورية يف الع ــرة س ــار ل 1,287.3 ملي

ــرة ســورية. ــار ل رقــاً قياســياً يف العــام 2016 قــرب 1,910 ملي
ــاع خــاص باســتام وتســويق  ــوزراء خــال اجت ــس ال • أكــد رئيــس مجل
ــرة  ــار ل ــه تــم رصــد مبلــغ 100 ملي محصــول القمــح للموســم الحــايل أن
ســورية لــزوم اســتام كامــل محصــول القمــح املتوقــع بحــوايل مليــون طــن 
كرقــم أويل، مبســاحة مزروعــة تصــل إىل 1.97 مليــون هكتــار، حيــث تــم 
رصف ســلفة أوليــة مبقــدار 10 مليــارات لــرة ســورية للمــرصف الزراعــي 
ــليم وأن  ــات التس ــاء عملي ــن لق ــتحقة للفاح ــغ املس ــع املبال ــدء بدف للب
تكــون األولويــة الســتام املوســم الحــايل مــن خــال تجهيــز 35 مركــزاً يف 

املحافظــات الســورية.

• رّصح رئيــس غرفــة صناعــة دمشــق وريفهــا عــن مباحثــات تقــوم 
فيهــا الغرفــة مــع عــدد مــن املصــارف الخاصــة ملنــح قــروض للصناعيــن 
املترضريــن بأقســاط ميــرة حتــى يتمكنــوا مــن العــودة للعمــل واإلنتــاج، 
ــوزراء بحضــور  ــذي عقــد مــع رئيــس مجلــس ال ــأن االجتــاع ال منوهــاً ب
وزراء اإلدارة املحليــة والصناعــة واملــوارد املائيــة والكهربــاء ومحافــظ 
دمشــق؛ خلــص إىل إقــرار موازنــة إســعافية إلعــادة تأهيــل وإعــار ثــاث 
ــة والزبلطــاين  ــون الصناعي ــدم والقاب ــة وهــي مناطــق الق مناطــق صناعي
للرتيكــو، وذلــك لرتميــم البنــى التحتيــة كاملــة مــن كهربــاء وميــاه 
ــار  ــن 2 إىل 3 ملي ــا ب ــرتاوح قيمته ــث ت ــرق، بحي ــبكة الط ــاالت وش واتص

ــرة ســورية. ل
• أصــدرت الهيئــة العامــة لغرفــة صناعــة حلــب توصياتهــا للنهــوض 
بالصناعــة الوطنيــة وتحقيــق األمــن املعيــي للمواطــن، أبرزهــا؛ اســتكال 
اإلجــراءات لحايــة الصناعــات النســيجية، ومنهــا  الســاح باســتراد 
الغــزول القطنيــة )ممشــط – مــرح( وفــق الســعر االسرتشــادي املعتمــد 
ــعر  ــع الس ــط، ورف ــهر فق ــا /6/ أش ــة مدته ــرتة مؤقت ــغ( ولف )3 دوالر /ك
االسرتشــادي لأقمشــة النســيجية مــن 3.50 دوالر أمريــي إىل 4.15 دوالر 
ــن %5  ــادة POY و JUTE م ــة مل ــوم الجمركي ــض الرس ــي، و تخفي أمري
ــرضرة  ــق املت ــاص باملناط ــون خ ــتصدار قان ــك االرساع يف اس اىل 1%. وكذل

ــتثار .  ــون االس ــتصدار قان ــرة، واالرساع يف اس واملدم
إضافــة إىل تخفيــض فوائــد القــروض باللــرة الســورية للصناعيــن، واالرساع 
ــة،  ــة االقتصادي ــيط للحرك ــه تنش ــا في ــدويل مل ــب ال ــار حل ــغيل مط بتش
ــن  ــل م ــادة العم ــل واع ــم املعام ــوا برتمي ــن قام ــن الذي ــاء الصناعي وإعف
الرضيبــة مبــا يعــادل 25% مــن رضيبــة األربــاح الســنوية ملــدة 6 ســنوات 
مــن خــال اســتصدار تريــع إلعــادة العمــل والتشــجيع عــى االســتثار. 
• شــاركت الجمهوريــة العربيــة الســورية يف االجتــاع العــام الســابع 
ــال  ــط وش ــرق األوس ــة ال ــايل ملنطق ــل امل ــة العم ــن ملجموع والعري
أفريقيــا والــذي عقــد يف العاصمــة اللبنانيــة بــروت، خــال الفــرتة مــن 28 
نيســان إىل 3 أيــار 2018، حيــث أقــرت املجموعــة خــال اجتاعهــا نقــل 
الجمهوريــة العربيــة الســورية مــن عمليــة املتابعــة إىل مرحلــة التحديــث 

ــن.  كل عام
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• مرص:
أعلــن البنــك املركــزي املــرصي عــن زيــادة تحويــات املرصيــن العاملــن بالخارج 
مبــا نســبته 11.6% خــال شــهر شــباط /فربايــر 2018 لتســجل نحــو 2.0 مليــار 
ــباط / ــهر ش ــال ش ــي خ ــار دوالر  أمري ــو 1.8 ملي ــل نح ــي مقاب دوالر أمري

ــر 2017‹.  فرباي
ــر  ــباط /فرباي ــو 2017 إىل ش ــران /يولي ــن حزي ــدة م ــرتة املمت ــار إىل أن الف وأش
2018 قــد شــهدت زيــادة إجــايل تحويــات املرصيــن العاملــن بالخــارج بنحــو 
3.4 مليــار دوالر أمريــي ومبعــدل 24.1%، لتحقــق مســتوى قيــايس جديــد بلــغ 
نحــو 17.3 مليــار دوالر أمريــي مقابــل نحــو 13.9 مليــار دوالر  أمريــي خــال 

الفــرتة املناظــرة،
ومــن ناحيــة أخــرى، أوّضحــت بيانــات الجهــاز املركــزي للتعبئــة العامــة 
واإلحصــاء، أن معــدل البطالــة هبــط إىل 10.6% يف الربــع األول مــن العــام 2018، 
مــن مســتوى 12% يف الفــرتة املقابلــة مــن عــام 2017، بينــا كان املعــدل %11.3 

يف الربــع األخــر مــن 2017. 
ــغ 3.094  ــل بل ــن العم ــن ع ــدد العاطل ــان أن ع ــاء يف بي ــاز اإلحص ــر جه وذك
ــن 2017،  ــل م ــع املقاب ــن الرب ــاض 409 آالف ع ــع األول، بانخف ــون يف الرب ملي
وبرتاجــع 215 ألفــا عــن الربــع الرابــع مــن 2017، حيــث أظهــرت بيانــات الجهاز 
أن حجــم قــوة العمــل بلــغ 29.186 مليــون فــرد، بزيــادة 37 ألفــا عــن الربــع 
املاثــل مــن العــام املــايض، وبانخفــاض 86 ألفــا عــن الربــع الرابــع مــن 2017.

• السودان:
ضمــن جهــوده لتوســيع خدمــات الدفــع اإللكــرتوين وتشــجيع املواطنــن 
ــة؛ رفــع  الســتخدام نقــاط البيــع وبطاقــات الــرصاف اآليل يف معاماتهــم اليومي
ــف  ــف إىل 100 أل ــرب الهات ــوال ع ــل األم ــقف تحوي ــزي س ــودان املرك ــك الس بن
جنيــه ســوداين )نحــو 5.56 ألــف دوالر أمريــي( بــدالً مــن 10 آالف جنيــه )556 
ــل إىل  ــع لتص ــاط البي ــرب نق ــراء ع ــقف ال ــا زاد س ــابقا. ك ــي( س دوالر أمري
250 ألــف جنيــه )13.89 ألــف دوالر أمريــي(، بــدالً مــن 50 ألــف جنيــه )2.8 
ألــف دوالر أمريــي(. وفــرض البنــك املركــزي أمــس حــدا أدىن للمصــارف القتنــاء 
ــدت مــع عــدد مــن رشكات القطــاع  ــي بدورهــا تعاق ــع، الت ــاط البي وطــرح نق
الخــاص الســتراد ماكينــات نقــاط البيــع. ويتوقــع أن يرتفــع عــدد نقــاط البيــع 
التــي تعمــل حاليــا يف الســودان مــن 70 ألــف نقطــة، إىل نحــو 100 ألــف خــال 

ــة، كــا ســيتم إطــاق عــدد مــن تطبيقــات الدفــع عــرب  األشــهر الثــاث املقبل
الهاتــف خــال الفــرتة القادمــة.

• تونس:
حقــق االقتصــاد التونــي معــدل منــو بلــغ 2.5% خــال الثاثــة أشــهر األوىل مــن 
العــام 2018، بزيــادة بلغــت 0.6%، مقارنــة بالفــرتة نفســها مــن العــام املــايض 
التــي ســجل فيهــا 1.9%، وذلــك بدعــم مــن قطاعــي الزراعــة والخدمــات، حيــث 
منــا القطــاع الزراعــي يف الربــع األول مــن العــام الجــاري بنســبة 11.9%، ارتفاعــا 
مــن 2.5% قبــل عــام، بينــا تســارع منــو قطــاع الخدمــات إىل 3.3% مــن نحــو 
0.6%. وميثــل هــذا النشــاط االقتصــادي وحــده مــا ال يقــل عــن 45%مــن حجــم 

االقتصــاد التونــي. 
• األردن:

ــاً  ــة وفق ــوك املرخص ــل البن ــن قب ــة م ــة املمنوح ــهيات االئتاني ــت التس بلغ
ــار  ــايل 2.5 ملي ــام الح ــن الع ــهر آذار م ــة ش ــى نهاي ــادي حت ــاط االقتص للنش
دينــار، وقــد بلغــت التســهيات املمنوحــة لقطــاع الزراعــة 325 مليــون دينــار 
ــا التســهيات  ــار، أم ــون دين ــن 284 ملي والتســهيات املمنوحــة لقطــاع التعدي
ــذي  ــت ال ــار يف الوق ــار دين ــت 2.8 ملي ــد بلغ ــة فق ــاع الصناع ــة لقط املمنوح
ــار.  ــار دين ــة 4.3 ملي ــه التســهيات املمنوحــة لقطــاع التجــارة العام بلغــت في
ــهيات  ــت التس ــد بلغ ــزي، فق ــك املرك ــن البن ــادرة ع ــات الص ــب البيان وبحس
املمنوحــة لقطــاع االنشــاءات 6.6 مليــار دينــار وقــد بلغــت التســهيات 
املمنوحــة لقطــاع خدمــات النقــل 357 مليــون دينــار، أمــا التســهيات املمنوحــة 
لقطــاع الســياحة والفنــادق واملطاعــم 628 مليــون دينــار، وبلغــت التســهيات 
ــار والتســهيات  ــار دين ــة 3.6 ملي ــق العام ــات واملراف ــاع الخدم املمنوحــة لقط
املمنوحــة للخدمــات املاليــة 657 مليــون دينــار، وقــد بلغــت التســهيات 
املمنوحــة لقطاعــات أخــرى 5.3 مليــون دينــار، منهــا 156 مليــون دينــار 

ــهم.  ــراء االس ــة ل ــهيات ممنوح تس
وبالنســبة للتســهيات املمنوحــة وفقــا للجهــة املقرتضــة، فقــد بلغت التســهيات 
املمنوحــة للحكومــة املركزيــة 2.07 مليــون دينــار والتســهيات املمنوحــة 
ــات  ــة للمؤسس ــهيات املمنوح ــار والتس ــون دين ــة 392 ملي ــات العام للمؤسس

ــار. ــون دين ــة 19.4 ملي املالي
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• الواليات املتحدة:
البــرتول األمريــي إن مخزونــات الخــام األمريكيــة  قــال معهــد 
ارتفعــت عــى غــر املتوقــع األســبوع املــايض، بينــا انخفضــت 

التقطــر.  البنزيــن ونواتــج  مخزونــات 
ووفقــا لبيانــات املعهــد، زادت مخزونــات الخــام 4.9 مليــون برميل يف 
األســبوع املنتهــي يف 11 أيــار /مايــو إىل 435.6 مليــون برميــل مقارنــة 
مــع توقعــات مــن محللــن بانخفــاض قــدره 763 ألــف برميــل، حيــث 
ــة  ــينج بوالي ــليم يف كاش ــز التس ــات يف مرك ــد أن املخزون ــر املعه ذك

أوكاهومــا ارتفعــت مبقــدار 62 ألــف برميــل. 
ــف  ــدار 33 أل ــام مبق ــايف للخ ــتهاك املص ــدل اس ــد زاد مع ــذا وق ه
برميــل يوميــا وفقــا للبيانــات، وانخفضــت مخزونــات البنزيــن مبقــدار  
ــج  ــات نوات ــد أن مخزون ــات املعه ــرت بيان ــل وأظه ــون برمي 3.4 ملي
ــدار  ــت مبق ــة انخفض ــت التدفئ ــزل وزي ــمل الدي ــي تش ــر الت التقط
768 ألــف برميــل، وارتفعــت واردات الواليــات املتحــدة مــن الخــام 
ــون  ــا إىل 8.2 ملي ــل يومي ــف برمي ــدار 724 أل ــايض مبق ــبوع امل األس

ــاً. ــل يومي برمي
• أملانيا:

أظهــر تقديــر أويل صــادر عــن مكتــب اإلحصــاءات االتحــادي األملــاين 
ــن  ــع األول م ــع يف الرب ــن املتوق ــر م ــا أك ــاد أملاني ــو اقتص ــؤ من تباط
الســنة بســبب تجــارة ضعيفــة، حيــث منــا  االقتصــاد األملــاين مبعــدل 
0.3% يف األشــهر الثاثــة األوىل بأبطــأ وتــرة منــذ الربــع الثالــث منــذ 
ــام  ــن الع ــرة م ــة األخ ــهر الثاث ــوه 0.6% يف األش ــد من ــام 2016 بع ع

املــايض. 
وتوقــع االقتصاديــون يف املتوســط منــو االقتصــاد 0.4%، وقــال مكتــب 
اإلحصــاءات إن املســاهات اإليجابيــة يف الربــع األول جاءت باألســاس 

مــن الطلــب املحــي بينــا اتســمت التجــارة بالضعــف.
• االتحاد األورويب:

األورويب  االتحــاد  إحصــاءات  مكتــب  مــن  بيانــات  أظهــرت 
»يوروســتات« ، تباطــؤ النمــو االقتصــادي مبنطقــة اليــورو يف األشــهر 
ــع يف  ــاً أضعــف مــن املتوق ــة مــن العــام 2018، وناتجــاً صناعي الثاث
ــع  ــدول التس ــايل لل ــج اإلج ــجل النات ــث س ــارس 2018، حي آذار /م
ــع  ــواً بلغــت نســبته  0.4% يف الرب ــورو من ــي تســتخدم الي عــرة الت

األول 2018، متباطئــا مــن مســتوى 0.7% يف األربــاع الســابقة. 
ــة املوحــدة عــى أســاس ســنوي  ــج اإلجــايل ملنطقــة العمل منــا النات
2.5% متشــياً مــع التقديــر األويل وانخفاضــا مــن 2.8% معــدل النمــو 
ــع  ــن 2.7% يف الرب ــام 2017،وم ــن الع ــر م ــع األخ ــجل يف الرب املس

ــث 2017.  الثال
ــى  ــارس ع ــي زاد 0.5% يف آذار /م ــاج الصناع ــب أن اإلنت ــّن املكت وب
ــادة  ــت لزي ــي كان ــوق الت ــات الس ــأيت دون توقع ــهري، لي ــاس ش أس
0.7%. وزاد اإلنتــاج 3% عــى أســاس ســنوي يف آذار /مــارس 2018 

ــادة %3.7. ــات بزي ــع توقع ــة م مقارن
•  منظمة أوبك:

أفــاد التقريــر الشــهري ألوبــك أن تخمــة املعــروض النفطــي العاملــي 
قــد انتهــت تقريبــاً، وهــو مــا يرجــع يف جانــب منــه إىل اتفــاق خفــض 
ــاين 2017،  ــون الث ــذ يناير/كان ــة من ــوده املنظم ــذي تق ــدادات ال اإلم
والزيــادة الريعــة يف الطلــب العاملــي، حيــث ســاعد االتفــاق املــربم 
بــن منظمــة البلــدان املصــدرة للبــرتول وبعــض الــدول املنتجــة 
تخمــة  وترصيــف  اإلمــدادات  لخفــض  روســيا  بقيــادة  خارجهــا 
املعــروض يف وصــول أســعار الخــام إىل 78 دوالر أمريــي للربميــل 

ــذ 2014. ــا من وهــو أعــى مســتوى له
وقالــت أوبــك يف تقريرهــا الشــهري إن مخزونــات النفــط يف الــدول 
ــن  ــد ع ــتوى يزي ــارس 2018 إىل مس ــت يف آذار /م ــة تراجع املتقدم
تســعة مايــن برميــل فــوق متوســط الخمــس ســنوات، حيــث كانــت 
املخزونــات تزيــد 340 مليــون برميــل فــوق ذلــك املتوســط يف ينايــر 
كانــون الثــاين 2017، وقالــت املنظمــة »تلقــت ســوق النفــط دعــا 
يف أبريــل مــن تجــدد املشــكات الجيوسياســية وانخفــاض مخزونــات 
ــال القــوي  املنتجــات وقــوة الطلــب العاملــي«، وأضافــت » إن االمتث
ألوبــك والــدول املشــاركة مــن خارجهــا فيــا يتعلــق بتعديــات 
مســتويات اإلنتــاج مــن خــال إعــان التعــاون ال يــزال يدعــم ســوق 
النفــط أيضــا«، وأشــارت أوبــك إىل أنهــا عــى اســتعداد للتدخــل إذا 
أثــرت »التطــورات الجيوسياســية« عــى اإلمــدادات، وقالــت املنظمــة 
»تقــف أوبــك، كدأبهــا دامئــا، عــى أهبــة االســتعداد لدعــم اســتقرار 
ــر  ــط غ ــة للنف ــدول املنتج ــع ال ــب م ــا إىل جن ــط، جنب ــوق النف س

األعضــاء يف املنظمــة واملشــاركة يف إعــان التعــاون«.
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أسواق المال العالمية
أسعار النفط الخام 

أسعار المعادن الثمينة

أسعار العمالت الرئيسية

أسواق األسهم
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D a m a s c u s  -  S y r i a

Te l :  + 9 6 3  1 1 6  1 1 4  7 7 6

F a x :  + 9 6 3  1 1 6  1 1 4  7 3 1
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