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

 
ً
شــهد ســعر صــرف الليــرة الســورية مقابــل الــدوالر األمريكــي تحســنا

فــي الســوق املوازيــة مقارنــة   خــال تعامــات هــذا األســبوع 
ً
ملحوظــا

بمســتوياته املســجلة في األســبوع الســابق، ليصل مســتوى ســعر صرف 

الليــرة الســورية باملتوســط عنــد 540 ليــرة ســورية للشــراء وعنــد 543 

ليــرة ســورية للمبيــع مقابــل الــدوالر األمريكــي الواحــد؛ فــي حيــن انخفــض 

ســعر الصــرف إلــى أقــل مــن 535 فــي شــمال البــاد.

ويعــود ذلــك بصــورة رئيســة إلــى اإلجــراءات النقديــة الســليمة ملصــرف 

القطــع  مــن  املركــزي  لتعزيــز ســيولة  والتــي هدفــت  املركــزي  ســورية 

األجنبــي، األمــر الــذي أدى إلــى انحســار عمليــات املضاربــة علــى الليــرة 

الســورية إلــى حدودهــا الدنيــا، وإلــى امتصــاص الســوق لصدمــة الطلــب 

على الدوالر األمريكي في الســوق املحلية لتأمين مســتوردات القطاعين 

النفطيــة والقمــح(، كمــا كان  العــام والخــاص )ال ســيما املشــتقات 

العمــات  مقابــل  األمريكــي  الــدوالر  صــرف  ســعر  مســتوى  الســتقرار 

الرئيســية فــي األســواق العامليــة أثــر إيجابــي مــن تخفيــف حــدة التقلبــات 

فــي الســوق املحليــة. 

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 تحسن مستوى سعر صرف 

الليرة السورية لينخفض زوج )اليورو/ ليرة سورية( إلى مستوى 610 

ليرة سورية في نهاية هذا األسبوع مقارنة مع مستوى 618 ليرة سورية 

املسجل في نهاية األسبوع السابق، وبما نسبته 1.29 %، كما تحسنت 

الليرة السورية أمام اليورو  في السوق الرسمية وبما نسبته 0.12 %، 

لينخفض زوج )اليورو/ليرة سورية( إلى مستوى 490.13 ليرة سورية 

فــي نهايــة هــذا األســبوع مقابــل مســتوى 490.74 ليــرة ســورية فــي نهايــة 

األســبوع الســابق. 

الشكل )2 ( سعر صرف اليورو أمام الليرة السورية

2. سوق دمشق لألوراق ملالية
 بمقــدار 

ً
ســجل مؤشــر ســوق دمشــق لــألوراق املاليــة )DWX( ارتفاعــا

29.03 نقطــة وبمــا نســبته 0.47 % علــى أســاس أســبوعي، ليصــل إلــى 

مســتوى 6,141.20 نقطــة املســجل نهايــة هــذا األســبوع مقابــل مســتوى 

6,112.17 نقطــة املســجل فــي نهايــة األســبوع الســابق.

 بمقــدار  
ً
أمــا بالنســبة ملؤشــر األســهم القياديــة )DLX(، فقــد ارتفــع أيضــا

23.82 نقطة وبما نسبته 2.20 % لتصل قيمته إلى مستوى 1,109.00 

نقطــة املســجلة نهايــة هــذا األســبوع مقابــل مســتوى 1,085.18 نقطــة 

املســجلة نهايــة األســبوع الســابق. 

هــذا وقــد ارتفعــت قيمــة التــداوالت األســبوعية املســجلة خــال هــذا 

األسبوع باملقارنة مع مستواها في األسبوع السابق، بما نسبته 5.35 % 

لتصل إلى 412.1 مليون ليرة سورية مقابل 391.2 مليون ليرة سورية 

خــال األســبوع الســابق، كمــا ارتفــع حجــم التــداول وبمعــدل 22.36 % 

ليصــل إلــى 451,964 ســهم خــال هــذا األســبوع مقابــل 369,374 ســهم 

 علــى 647 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%

-4.93العقيلة للتأمين التكافلي 4.85الشركة املتحدة للتأمين28.79 %بنك سورية الدولي اإلسامي

-4.92بنك سورية والخليج 4.09بنك سورية الدولي اإلسامي18.81 %بنك البركة

-3.83املصرف الدولي للتجارة والتمويل2.93بنك البركة15.24 %بنك قطر الوطني سورية 

الشكل)3( تداوالت سوق دمشق لألوراق املالية 

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

• أكد تقرير صادر عن مديرية االستثمار في وزارة الصناعة دخول 847 
 ومنشــأة وحرفــة صناعيــة جديــدة حيــز العمــل واإلنتــاج خــال 

ً
مشــروعا

العــام 2018 برأســمال30.3  مليــار ليــرة ســورية، أمنــت 3,766 فرصــة 

 أن القطاع الغذائي تصدر عدد املنشآت والحرف واملشاريع 
ً
عمل، علما

بـــ 373 منشــأة تــاه القطــاع الكيميائــي بـــ 218 منشــأة ثــم الهند�ســي بـــ 194 

منشــأة فالنســيجي بـــ 62 منشــأة.

• وافــق مجلــس الــوزراء علــى الســماح باســتيراد الحصــادات الزراعيــة 
التصنيــع، شــريطة أن  النظــر عــن عــام  بغــض  الجديــدة واملســتعملة 

تكــون هــذه الحصــادات املســتعملة بحالــة فنيــة جيــدة، وذلــك بهــدف 

توفيــر مســتلزمات موســم الحصــاد القــادم باإلضافــة إلــى ترميــم النقــص 

الحاصــل بالحصــادات بســبب تعــرض قســم كبيــر منهــا للتدميــر بفعــل 

الحــرب اإلرهابيــة التــي شــنت علــى ســورية.

• كشف مدير عام املصرف العقاري أن املصرف استطاع تسوية نحو 
90 % مــن ملفــات القــروض املتعثــرة، وأنــه لــم يتبــق مــن هــذه التســوية مــن 

القــروض الكبيــرة املتعثــرة ســوى 5 قــروض، وهــي قيــد البحــث والدراســة، 

 هــي مــن 
ً
فــي حيــن باتــت كل امللفــات التــي يعمــل املصــرف علــى تســويتها حاليــا

القــروض البســيطة والتــي ال تتجــاوز قيمهــا 25 مليــون ليــرة.

• أعلــن املصــرف التجــاري الســوري عــن معــدالت جديــدة للفوائــد علــى 
الودائــع بالعمــات األجنبيــة، حيــث جــدد املصــرف معــدل الفائــدة علــى 

الوديعــة بالــدوالر األمريكــي ملــدة شــهر بـــ 3.50  % وملــدة ثاثــة أشــهر بـــ 3.61  

 بـــ 4.50 % وتــم تحديــد 
ً
% وملــدة ســتة أشــهر بـــ 3.68  % وملــدة 12 شــهرا

معــدل الفائــدة علــى الوديعــة باليــورو ملــدة ســتة أشــهر بـــ 0.70 % وملــدة 

 بـــ 1.71  %، كمــا حــدد معــدل الفائــدة علــى الوديعــة بالجنيــه 
ً
12 شــهرا

اإلســترليني ملــدة شــهر بـــ 0.73  % وملــدة ثاثــة أشــهر ب 0.83  % وملــدة 

 بـــ 1.06 % ويبــدأ احتســاب الفوائــد 
ً
ســتة أشــهر بـــ 0.94 % وملــدة 12 شــهرا

 من يوم العمل التالي لتاريخ فتح الوديعة لدى املصرف. 
ً
املذكورة اعتبارا

هذا وقد تم إلغاء ودائع اليورو ملدة شهر وثاثة أشهر وإلغاء الودائع ملدة 

.
ً
تســعة أشــهر للعمــات الثــاث املذكــورة آنفــا

• صّرح املدير التنفيذي لســوق دمشــق لألوراق املالية بأن أداء الســوق 
 بأحجــام التــداول حيــث 

ً
خــال الربــع األول مــن العــام الحالــي شــهد ارتفاعــا

بلغــت 6 ماييــن ســهم بقيمــة 6 مليــارات ليــرة ســورية موزعــة علــى 5,280 

صفقــة، مقارنــة مــع حجــم التــداول خــال الربــع األول مــن العــام 2018 

والبالــغ حوالــي 5 ماييــن ســهم وبقيمــة مقدارهــا 4 مليــارات ليــرة ســورية 

موزعــة علــى 6,433 صفقــة، وأشــار إلــى أن مؤشــر الســوق قــد أغلــق مــع 

 بمقــدار - 16 
ً
نهايــة هــذا الربــع عنــد مســتوى 6,173 نقطــة منخفضــا

نقطــة أي مــا نســبته -0.27 % عــن بدايــة العــام، كمــا أغلــق مؤشــر األســهم 

القيادية املثقل باألسهم الحرة DLX في نهاية الربع األول من العام 2018 

 بنســبة وقدرهــا 11.70 %.
ً
عنــد مســتوى 1,117 نقطــة مرتفعــا

األقمشــة  اســتيراد  الخارجيــة  والتجــارة  االقتصــاد  وزارة  حصــرت   •
املصنــرة مــن جميــع البنــود الجمركيــة وجميــع النمــر بأصحــاب املنشــآت 

 
ً
وفقــا وذلــك  ح�ســي،  كشــف  علــى  بنــاء  وتعمــل  القائمــة،  الصناعيــة 

للمخصصــات املحــددة لهــا مــن مديريــة الصناعــة املعنيــة وضمــن طاقتهــا 

اإلنتاجية الفعلية، إذ بّين معاون وزير االقتصاد والتجارة الخارجية أن 

هــذا القــرار يأتــي فــي ســبيل دعــم االنتــاح املحلــي، علــى اعتبــار أن األقمشــة 

، ويهــدف القــرار إلــى حصــر اســتيراد هــذه 
ً
املصنــرة قــد بــدأت تنتــج محليــا

املــادة بالصناعييــن لدعــم متطلبــات واحتياجــات الصناعــة املحليــة، 

واستيراد مستلزمات اإلنتاج الصناعي للنهوض بهذا النوع من الصناعة.
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تطور بعض أسعار السلع األساسية 	.4  

التغير خال األسبوع4 نيسان/أبريل 302019 آذار /مارس 2019السلعة

1.39 %360,000365,000الحديد طن /ليرة سورية

-1.02 %50,00050,000اإلسمنت طن /ليرة سورية

1.03 %19,60019,400الذهب 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.   
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العدد /13/  نيسان / ابريل 2019

1-  أخبار  اقتصادية

•  املغرب

أعلنــت املندوبيــة املغربيــة الســامية للتخطيــط أن النمــو االقتصــادي 

فــي املغــرب تباطــأ إلــى 2.3 % فــي الربــع األول مــن العــام 2019 مقارنــة مــع 

2.9 % في الربع السابق، معللة ذلك بتراجع في النشاط  الزراعي، حيث 

انكمــش الناتــج الزراعــي، الــذي يشــكل حوالــي 14 % مــن الناتــج املحلــي 

اإلجمالــي، بمــا نســبته 4.8 % بســبب عــدم كفايــة األمطــار. 

 
ً
هذا ونما الناتج غير الزراعي بنسبة 3.3 % في الربع األول 2019، مدفوعا

في األساس بالخدمات والتعدين، وزاد تشكل رأس املال الثابت 3 % في 

الربــع األول، بينمــا ســجل نمــو املعــروض النقــدي 4 %، دون تغيــر يذكــر 

عــن 4.1 % فــي الفتــرة الســابقة. ومــن املتوقــع أن يبلــغ معــدل النمــو 2.4 % 

فــي الربــع الثانــي وأن يســتقر الناتــج الزراعــي دون تغيــر.

•  األردن

توقــع تقريــر حديــث صــادر عــن البنــك الدولــي حــول أحــدث املســتجدات 

االقتصادية في منطقة الشــرق األوســط وشــمال افريقيا لشــهر نيســان /

أبريــل 2019 أن يصــل معــدل النمــو فــي األردن العــام الحالــي 2.2 % و 2.4 

% العــام املقبــل و 2.6 % فــي العــام 2021، بينمــا ســيصل نمــو متوســط 

نصيــب الفــرد مــن إجمالــي الناتــج املحلــي الحقيقــي 0.5 % العــام الحالــي و 

1.0 % العام املقبل و 1.5 % العام 2021، في الوقت الذي سيصل فيه 

رصيــد املعامــات التجاريــة مــن إجمالــي الناتــج املحلــي اإلجمالــي -8.2 % 

العــام الحالــي -8.0 % العــام املقبــل و -7.7 % العــام 2021. ومــن املتوقــع 

بحســب التقريــر أن يســتمر النمــو فــي الشــرق األوســط وشــمال افريقيــا 

بوتيــرة متواضعــة تتــراوح مــا بيــن 1.5 % و 3.5 % خــال الفتــرة مــا بيــن 

2019 وحتــى 2021،

•    مصر

 للمــرة األولــى 
ً
تشــير البيانــات إلــى تحقيــق امليــزان التجــاري البترولــي فائضــا

منــذ أكثــر مــن ســبع ســنوات، بلــغ 150.8 مليــون دوالر أمريكــي. وبحســب 

تقاريــر اقتصاديــة للبنــك املركــزي املصــري، فــإن حصيلــة الصــادرات 

ارتفعــت بنحــو 2.2 مليــار دوالر أمريكــي وبمعــدل 18.4 % خــال النصــف 

األول مــن العــام املالــي 2018 /2019 لتســجل 14.3 مليــار دوالر أمريكــي 

مقابــل 12.1 مليــار دوالر أمريكــي املســجل فــي الفتــرة الســابقة، مــا حــد 

مــن ارتفــاع عجــز امليــزان التجــاري، وكشــفت تقاريــر البنــك املركــزي عــن 

انخفــاض املدفوعــات مــن الــواردات البتروليــة بمعــدل 2.1 % لتســجل 

نحــو 5.8 مليــار دوالر أمريكــي، نتيجــة انخفــاض الكميــات املســتوردة مــن 

املنتجات البترولية الخام، وتحقيق االكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي. 

كما بّينت ارتفاع الفائض في ميزان الخدمات بمعدل 36.7 %، ليسجل 

نحــو 7.3 مليــار دوالر أمريكــي مقابــل نحــو 5.3 مليــار دوالر أمريكــي فــي الفتــرة 

املقارنــة، وارتفــع الفائــض فــي ميــزان الســفر إلــى 5.4 مليــار دوالر أمريكــي 

مقابــل 3.8 مليــار دوالر أمريكــي خــال الفتــرة املقارنــة. 

ولفتــت التقاريــر كذلــك إلــى أن االســتثمار األجنبــي املباشــر فــي مصــر حقــق 

إجمالــي تدفــق للداخــل بلــغ 6.6 مليــار دوالر أمريكــي مقابــل نحــو 6.5 مليــار 

دوالر أمريكيــأ، أمــا إجمالــي التدفــق للخــارج فقــد ســجل نحــو 3.8 مليــار 

دوالر أمريكــي مقابــل 2.8 مليــار دوالر أمريكــي فــي الفتــرة املقابلــة، وبذلــك 

بلــغ صافــي االســتثمار األجنبــي املباشــر نحــو 2.8 مليــار دوالر أمريكــي تدفــق 

ارتفــاع  عــن  املصــري  املركــزي  البنــك  بيانــات  كشــفت  كمــا  للداخــل. 

االحتياطــي النقــدي مــن العمــات األجنبيــة بنحــو 52 مليــون دوالر أمريكــي 

 44.112 مليــار دوالر أمريكــي، 
ً
خــال شــهر آذار /مــارس 2019، مســجا

مقابــل 44.06 مليــار دوالر أمريكــي خــال شــهر شــباط /فبرايــر مــن نفــس 

 مــن صنــدوق 
ً
العــام. هــذا وقــد حصــل البنــك املركــزي املصــري مؤخــرا

النقــد الدولــي علــى الشــريحة الخامســة والبالغــة مليــاري دوالر أمريكــي 

مــن القــرض امليســر الــذي حصلــت عليــه مصــر فــي تشــرين الثانــي /نوفمبــر 

2016 بقيمــة إجماليــة قدرهــا 12 مليــار دوالر أمريكــي، ليصــل إجمالــي مــا 

حصلــت عليــه مصــر لنحــو 10 مليــار دوالر أمريكــي، ليحقــق االحتياطــي 

 خــال 2018 بقيمــة 5.53 مليــار دوالر أمريكــي 
ً
النقــدي األجنبــي ارتفاعــا

وبنســبة 14.9 %، حيــث ســجل نحــو 42.55 مليــار دوالر أمريكــي بنهايــة 

كانــون األول /ديســمبر 2018، مقابــل 37.02 مليــار دوالر أمريكــي لنفــس 

الفتــرة مــن العــام 2017.

•  قطر

 بنحــو 60.6 
ً
حقــق الحســاب الجــاري لدولــة قطــر فــي عــام 2018، فائضــا

 لتقديــرات 
ً
مليــار ريــال، وبزيــادة نســبتها 160 % عــن العــام الســابق وفقــا

مصــرف قطــر املركــزي.

هــذا وقــد دعــم ارتفــاع فائــض الحســاب الجــاري نمــو فائــض امليــزان 

التجــاري إلــى 186 مليــار ريــال، وزيــادة قيمــة الصــادرات إلــى 307 مليــار 

ريــال، إلــى جانــب انخفــاض تحويــات العامليــن بنســبة 9.4 % إلــى 41.5 

مليــار ريــال، وبنهايــة العــام 2018 تحــول ميــزان املدفوعــات القطــري إلــى 

فائــض بقيمــة 57.7 مليــار ريــال، مقابــل عجــز بقيمــة 65 مليــار ريــال فــي 

العــام الســابق بدعــم مــن نمــو الحســاب الرأســمالي واملالــي. 
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2. أسواق األسهم العربية

املؤشر
األسبوع 03/31- 2019/04/5

التغير خال األسبوع
نهاية األسبوعبداية األسبوع

)DFMGI( 5.37 %2,634.862,776.29مؤشر سوق دبي

)EGX30( 3.46 %14,737.8815,247.81مؤشر بورصة مصر

)KWSE( 2.52 %5,986.876,137.71مؤشر سوق الكويت

)ADI( 0.84 %5,074.655,032.19مؤشر أبوظبي-

)PLE( 1.49 %530.45538.38مؤشر القدس

)TASI(  2.77 %8,819.449,063.88املؤشر العام السعودي

)AMGNRLX(  0.30 %1,914.281,908.49املؤشر العام األردني-

)TUNINDEX(  1.54 %6,862.126,967.69مؤشر بورصة تونس

)MASI( 0.57 %10,990.7810,928.02مؤشر بورصة املغرب-

•  فلسطين 

 نســبته 2.89 
ً
ســجل الرقــم القيا�ســي لكميــات اإلنتــاج الصناعــي ارتفاعــا

% خــال شــهر شــباط 2019 مقارنــة بشــهر كانــون ثانــي 2019. وســجلت 

أنشــطة إمــدادات امليــاه والصــرف الصحــي وإدارة النفايــات ومعالجتهــا 

 نســبته 11.95 % والتــي تشــكل أهميتهــا النســبية 2.39 % مــن 
ً
ارتفاعــا

إجمالــي أنشــطة الصناعــة. 

كمــا ســجلت أنشــطة إمــدادات الكهربــاء والغــاز والبخــار وتكييــف الهــواء 

 نســبته 6.22 % والتــي تشــكل أهميتهــا النســبية 11.95 % مــن 
ً
ارتفاعــا

التحويليــة  الصناعــات  أنشــطة  الصناعــة. وســجلت  أنشــطة  إجمالــي 

 نسبته 2.69 % خال شهر شباط 2019 مقارنة بالشهر السابق 
ً
ارتفاعا

والتــي تشــكل أهميتهــا النســبية 82.98 % مــن إجمالــي أنشــطة الصناعــة. 

 مقــداره 
ً
بينمــا ســجلت أنشــطة التعديــن واســتغال املحاجــر انخفاضــا

14.09 % والتــي تشــكل أهميتهــا النســبية 2.68 % مــن إجمالــي أنشــطة 

الصناعــة.

 وأشــارت التقديــرات األوليــة إلــى حــدوث تباطــؤ فــي نمــو الناتــج املحلــي 

اإلجمالــي فــي فلســطين عــام 2018 ليصــل إلــى 0.9 % مقارنــة مــع 3 % 

عــام 2017 باألســعار الثابتــة، حيــث ارتفــع فــي الضفــة الغربيــة بنســبة 3 

% مقابــل تراجــع 7 % فــي قطــاع غــزة خــال العــام 2018 مقارنــة بالعــام 

2017.  وخال الربع الرابع من عام 2018 ارتفع الناتج املحلي االجمالي 

لفلســطين بنســبة 3.4 % باملقارنــة مــع الربــع الرابــع مــن العــام 2017، 

 أن ســنة األســاس 2015. كمــا بلــغ نصيــب الفــرد مــن الناتــج املحلــي 
ً
علمــا

اإلجمالــي فــي فلســطين باألســعار الثابتــة 779 دوالر أمريكــي خــال الربــع 

 بنسبة 0.8 % باملقارنة مع الربع 
ً
 ارتفاعا

ً
الرابع من العام 2018 مسجا

الرابــع مــن العــام 2017،
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1-  أخبار  اقتصادية
• تركيا

أظهــرت بيانــات صــادرة عــن وزارة التجــارة التركيــة أن العجــز التجــاري 

لتركيــا بلــغ 2.14 مليــار دوالر أمريكــي خــال شــهر آذار /مــارس، وذلــك 

حســب نظــام التجــارة الخــاص، حيــث انخفضــت الــواردات بنســبة 

17.76 % لتصــل إلــى 17.63 مليــار دوالر أمريكــي وتراجعــت الصــادرات 

بنســبة 0.42 % لتصــل إلــى 15.49 مليــار دوالر أمريكــي. وبلــغ العجــز 

التجــاري 1.96 مليــار دوالر بنظــام التجــارة العــام. 

وفــي ســياق آخــر أظهــرت بيانــات رســمية ارتفــاع مؤشــر أســعار املســتهلك 

بنسبة 19.71 % على أساس سنوي خال شهر  آذار /مارس، أما على 

أساس شهري، فقد بلغ معدل التضخم 1.03 % خال الشهر نفسه، 

وارتفــع مؤشــر أســعار املنتجيــن علــى أســاس شــهري بنســبة %1.58  

خــال شــهر آذار /مــارس ليبلــغ معــدل الزيــادة الســنوية 29.64 %.

• أملانيا

 تراجــع طلبيــات التوريــد الصناعيــة 
ً
كشــفت بيانــات صــدرت مؤخــرا

األملانيــة بصــورة غيــر متوقعــة خــال شــهر شــباط /فبرايــر، مســجلة 

أكبــر انخفــاض لهــا فــي أكثــر مــن عاميــن، ممــا يؤجــج املخــاوف مــن بدايــة 

ضعيفة للسنة في أكبر اقتصاد أوروبي. حيث هبطت تعاقدات السلع 

األملانيــة بنســبة 4.2 %، وفقــا لبيانــات وزارة االقتصــاد، مقارنــة مــع 

انخفــاض 2.1 % خــال شــهر كانــون الثانــي /ينايــر، والقــراءة األخيــرة 

معدلــة مــن انخفــاض بنســبة 2.6 %، والتراجــع األحــدث هــو األشــد منــذ 

كانــون الثانــي /ينايــر 2017، ويتناقــض مــع التوقعــات التــي كانــت لزيــادة 

نســبتها 0.3 %.

• منطقة اليورو

أظهــرت بيانــات صــادرة عــن مكتــب اإلحصــاءات األوروبــي )يورســتات( 

 علــى 
ً
ارتفــاع مبيعــات التجزئــة فــي منطقــة اليــورو، التــي تعتبــر مؤشــرا

الطلــب املحلــي، أكثــر مــن املتوقــع فــي شــباط /فبرايــر، بقيــادة االرتفــاع 

املســجل فــي مبيعــات املنتجــات غيــر الغذائيــة. 

وقــال املكتــب إن مبيعــات التجزئــة فــي الــدول التســع عشــرة بمنطقــة 

اليورو زادت بنسبة 0.4 % عن الشهر السابق، في حين ارتفعت %2.8 

علــى أســاس ســنوي. وبّيــن املكتــب )يوروســتات( إن مبيعــات املابــس 

واألحذيــة تعافــت مــن انخفــاض نســبته 0.6 % فــي كانــون الثانــي /ينايــر 

لترتفــع بنســبة 1.9 % فــي شــباط /فبرايــر عــن الشــهر الســابق وبنســبة 

2% عــن مســتواها قبــل عــام، وعلــى أســاس ســنوي، ســجلت املبيعــات 

عبــر اإلنترنــت أكبــر زيــادة، إذ ارتفعــت بنســبة 8.8 % فــي شــباط /فبرايــر ، 

بعدمــا زادت 6.8 % فــي كانــون الثانــي /ينايــر 2019.

• كوريا الجنوبية

أشــارت بيانــات البنــك املركــزي الكــوري الجنوبــي إلــى تســجيل احتياطــي 

 خال شهر آذار /مارس 2019، حيث بلغ 
ً
 طفيفا

ً
النقد األجنبي ارتفاعا

احتياطــي النقــد األجنبــي لكوريــا الجنوبيــة بنهايــة الشــهر املذكــور حوالــي 

405.25 مليــار دوالر أمريكــي بزيــادة قدرهــا 580 مليــون دوالر أمريكــي 

باملقارنــة مــع الشــهر الســابق.

 منــذ شــهر 
ً
 مطــردا

ً
يذكــر أن احتياطــي النقــد األجنبــي ســجل ارتفاعــا

تشرين الثاني /نوفمبر 2018  قبل أن يتراجع بمقدار 840 مليون دوالر 

 فــي شــهر 
ً
أمريكــي فــي شــباط /فبرايــر املا�ســي، ليعــود إلــى االرتفــاع مجــددا

آذار /مــارس 2019. 

هــذا وقــد بلــغ احتياطــي النقــد األجنبــي فــي كانــون الثانــي /ينايــر 2019 

حوالــي 495.51 مليــار دوالر أمريكــي وهــو أعلــى مســتوى لــه علــى اإلطــاق. 

 من حيث حجم 
ً
هذا وقد جاءت كوريا الجنوبية في املركز الثامن عامليا

احتياطي النقد األجنبي بنهاية كانون الثاني /يناير 2019، وخال عام  

2018 نمــا االقتصــاد الكــوري بمعــدل 2.7 %، بمــا يتفــق مــع توقعــات 

البنــك املركــزي للنمــو فــي هــذا العــام، ولكــن معــدالت النمــو خــال العــام 

املا�ســي كانــت أبطــأ وتيــرة للتوســع االقتصــادي فــي 6 ســنوات.
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• معهد التمويل الدولي

بّيــن معهــد التمويــل الدولــي أن نمــو الديــن العالمــي تباطــأ بشــكل حــاد 

فــي عــام 2018، حيــث ارتفــع الديــن بنحــو 3.3 تريليــون دوالر أمريكــي، 

مقارنــة مــع زيــادة قدرهــا 21 تريليــون دوالر أمريكــي فــي العــام الســابق، 

إذ ذكــر فــي التقريــر الصــادر عنــه أن الديــن العالمــي بلــغ فــي نهايــة 2018 

 مــن 239.9 تريليــون دوالر 
ً
نحــو 243.2 تريليــون دوالر أمريكــي، ارتفاعــا

أمريكــي فــي نهايــة 2017. 

هــذا ولــم يطــرأ تغيــر يذكــر علــى الديــن فــي نهايــة العــام قياســاً إلــى الناتــج 

 من مســتواه في عام 2017 
ً
املحلي اإلجمالي العالمي، حيث جاء مقتربا

 
ً
عنــد 317 % مــن الناتــج اإلجمـــــــــــــالي العــــــــــــالمي، لكنـــــــه ال يــزال مرتفعــــــا

 باملعاييــر التاريخيــة. كمــا نمــا الديــن فــي األســواق املتقدمــة 2.2 %، 
ً
جــدا

 يذكر لتستقر عند نحو 
ً
لكن نسبته إلى الناتج اإلجمالي لم تشهد تغيرا

390 %. ورغــم االســتقرار العــام، شــهدت اليابــان وفرنســا وأســتراليا 

زيــادات فــي نســبة الديــن، بينمــا هبطــت النســبة فــي أيرلنــدا وهولنــدا 

والبرتغــال. وارتفــع الديــن فــي الواليــات املتحــدة بأعلــى وتيــرة منــذ 2007، 

لكــن النمــو االقتصــادي القــوي دفــع نســبة الديــن إلــى الناتــج املحلــي 

اإلجمالــي ألدنــى مســتوياتها منــذ عــام 2005، وإن كانــت ال تــزال مرتفعــة 

عنــد 326 %. 

أمــا بالنســبة للديــن فــي األســواق الناشــئة فقــد نمــا بأبطــأ وتيــرة لــه منــذ 

عــام 2001، بنحــو تريليــون دوالر أمريكــي، فــي حيــن اســتقرت نســبة 

الديــن إلــى الناتــج اإلجمالــي فــي تلــك األســواق أيضــا عنــد حوالــي 212 %، 

وارتفعــت نســبة الديــن الحكومــي فــي األســواق الناشــئة إلــى مســتوى 

قيا�ســي بلــغ 49.7 % مــن الناتــج اإلجمالــي، وكانــت أكبــر النســب علــى 

مســتوى املناطــق مــن نصيــب آســيا وأمريــكا الاتينيــة. 

2. أسواق األسهم

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

S&p500-	USA2,867.192,892.74% 0.89

Dow Jones- USA26,258.4226,424.99% 0.63

NASDAQ- USA7,828.917,938.69% 1.40

FTSE	100-	UK7,317.387,446.87% 1.77

CAC	40-	France5,405.535,476.20% 1.31

DAX- Germany11,681.9912,009.75% 2.81

FTMIB- Italy21,520.2521,758.61% 1.11

Nikkei	225-	Japan21,509.0321,807.50% 1.39

Shanghai	Composite	)SSEC(-	China3,170.363,246.57% 2.40
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- أسواق املال العاملية
ً
 رابعا

Global Financial Markets
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1. أسعار النفط الخام

التغير خال أسبوع5 نيسان/أبريل 12019 نيسان/أبريل 2019

2.03 %69.0170.41سعر خام برنت /$

2.42 %61.5963.08سعر الخام األمريكي /$

2. أسعار املعادن الثمينة

التغير خال أسبوع5 نيسان/أبريل 12019 نيسان/أبريل 2019

0.16 %1,288.401,290.40أونصة الذهب /$

-0.09 %15.09915.086أونصة الفضة /$

3. أسعار العمات الرئيسية

التغير خال أسبوع5 نيسان/أبريل 12019 نيسان/أبريل 2019

EUR USD1.12131.1216% 0.03

USD JYP111.36111.73% 0.33
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