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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(

تراجــع ســعر صــرف الليــرة الســورية مقابــل الــدوالر األمريكــي بشــكل 

طفيــف خــال تعامــات هــذا األســبوع فــي الســوق املوازيــة، مقارنــة 

بمســتوياته املســجلة في األســبوع الســابق، ليصل مســتوى ســعر صرف 

الليــرة الســورية باملتوســط عنــد 524 ليــرة ســورية للشــراء وعنــد 528 

ليــرة ســورية للمبيــع مقابــل الــدوالر األمريكــي الواحــد؛ غيــر أنهــا مــا زالــت 

ضمن حدود القناة الســعرية – واملحددة بين 515 و530 ليرة ســورية 

للدوالر األمريكي- ويعود ذلك بصورة رئيسية إلى عودة الطلب الداخلي 

على القطع األجنبي، والتحسن في سعر صرف الدوالر  األمريكي مقابل 

العمــات الرئيســية فــي األســواق العامليــة، إضافــة إلــى حالــة الترقــب فــي 

الســوق للتطــورات واألوضــاع العســكرية فــي شــمال ســورية. واســتمرار 

علــى  الجانــب  أحاديــة  القســرية  األمريكيــة  العقوبــات  تداعيــات 

االقتصــاد الســوري.

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 595 

ليرة سورية في نهاية هذا األسبوع مقارنة مع مستوى 602 ليرة سورية 

املســجل في نهاية األســبوع الســابق، وبما نســبته 1.16 %. كما تحســنت 

الليرة الســورية أمام اليورو في الســوق الرســمية وبما نســبته 0.58 %، 

لينخفض زوج )اليورو/ليرة سورية( إلى مستوى 493.05 ليرة سورية 

فــي نهايــة هــذا األســبوع مقابــل مســتوى 495.93 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 

دمشــق لــألوراق املاليــة عــن األســبوع 3-2019/03/7، تســجيل مؤشــر 

، بمقدار 37.11 نقطة وبما 
َ
سوق دمشق لألوراق املالية DWX ارتفاعا

نســبته 0.60 % علــى أســاس أســبوعي، ليصــل إلــى مســتوى 6,219.27 

نقطــة املســجل نهايــة هــذا األســبوع مقابــل مســتوى 6,182.16 نقطــة 

املســجل فــي نهايــة األســبوع الســابق. هــذا وقــد ارتفعــت قيمــة التــداوالت 

األســبوعية املســجلة خــال هــذا األســبوع باملقارنــة مــع مســتواها فــي 

األســبوع الســابق، بمــا نســبته 91.25 % لتصــل إلــى 385.2 مليــون ليــرة 

ســورية مقابــل 201.4 مليــون ليــرة ســورية خــال األســبوع الســابق، 

كمــا ارتفــع حجــم التــداول وبمعــدل 76.86 % ليصــل إلــى 408,844 

ســهم خــال هــذا األســبوع مقابــل 231,170 ســهم فــي األســبوع الســابق، 

 علــى 562 صفقــة.
ً
موزعــة



5

العدد /9/   آذار / مارس 2019
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%

-3.94سيريتل موبايل تيليكوم15.5بنك الشام %23.21بنك سورية الدولي اإلسامي

-3.76بنك سورية والخليج 14.43بنك البركة%22.48بنك البركة

-3.22املصرف الدولي للتجارة والتمويل4.95الشركة املتحدة للتأمين%20.65بنك الشام 

الشكل)3( تداوالت سوق دمشق لألوراق املالية 

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

• ضمن السياسة النقدية الجديدة ملصرف سورية املركزي وتحقيق 
التــوازن النقــدي علــى القطــع األجنبــي حــدد مجلــس النقــد والتســليف 

لهــا قبــول  التــي تدفعهــا املصــارف املســموح  أســعار الفائــدة الدائنــة 

الودائع بالعمات األجنبية على الودائع بالدوالر األمريكي أو باليورو بين 

 حسب اآلجال على الودائع ألجل، شريطة 
ً
 / libor+2-libor+1 /سنويا

أال يقــل الفــرق بيــن أقــل معــدل علــى أدنــى أجــل وأعلــى معــدل علــى أطــول 

أجــل يحــدده املصــرف علــى هــذه الودائــع عــن /1/ باملئــة. وبذلــك رفــع 

القــرار نطــاق أســعار الفائــدة علــى الودائــع بالعمــات األجنبيــة بمقــدار 

100 نقطــة أســاس، ويســمح هــذا الرفــع مــع إعطــاء هامــش بجعــل ســعر 

الفائدة الجديد أكثر جاذبية لتشجيع اإليداع بالقطع األجنبي وتوظيف 

األمــوال املتاحــة باســتقطابها مــن قبــل املصــارف بحريــة. 

• أعلن مصرف سورية املركزي عن تمديد مهلة قبول طلبات معالجة 
أوضــاع الذيــن لــم يتقدمــوا بوثائــق مقبولــة تثبــت كيفيــة اســتخدامهم 

2012 ولغايــة 13-3-2012  للقطــع األجنبــي فــي الفتــرة مــا بيــن 10-10- 

وذلــك حتــى نهايــة شــهر آذار .2019 وأكــد املركــزي فــي بيــان أنــه يتعيــن علــى 

مشــتري القطــع تســديد الفــرق البالــغ 31 ليــرة ســورية لــكل دوالر، وذلــك 

10 آالف دوالر أمريكــي. وشــدد املصــرف  عــن كل مبلــغ زائــد عــن مبلــغ 

علــى أنــه ســيقوم باتخــاذ اإلجــراءات القانونيــة املناســبة بحــق املتخلفيــن 

عــن تقديــم الوثائــق واألشــخاص الذيــن لــم تتــم معالجــة أوضاعهــم لــدى 

املركــزي.

• حــدد املصــرف التجــاري الســوري الحــد األدنــى للوديعــة الجديــدة بـــ 
3 آالف دوالر أمريكــي أو مــا يعادلهــا مــن العمــات األخــرى، كمــا اعتمــد 

معــدالت فوائــد جديــدة. وأشــار املصــرف التجــاري الســوري فــي قــرار لــه 

إلــى أن معــدالت الفوائــد الجديــدة ســتطبق علــى الودائــع القديمــة ملــدة 

، كذلــك علــى الودائــع الجديــدة للمــدة نفســها، 
ً
شــهر والتــي تجــدد تلقائيــا

بينما يتم منح فائدة تفضيلية ملن لديهم ودائع بمبلغ أكثر من 3 مايين 

دوالر أو مــا يعادلهــا مــن العمــات األخــرى فــي حــال رغبتهــم بذلــك بحيــث ال 

تتجاوز الزيادة في سعر الفائدة التفضيلية املمنوحة عن سعر الفائدة 

املعتمــدة كحــد أق�صــى نســبة 0.5 %. وبحســب القــرار، فــإن املصــرف 

حــدد معــدل الفائــدة املدينــة علــى الوديعــة بالــدوالر ملــدة شــهر بـــ 2.48 % 

وملــدة ثاثــة أشــهر بـــ 2.90 % وملــدة ســتة أشــهر بـــ 3.18 % وملــدة تســعة 

أشــهر بـــ 3.40 % وملــدة عــام بـــ 3.68 %. وأكــد قــرار املصــرف التجــاري علــى 

عــدم منــح فائــدة مدينــة علــى الوديعــة باليــورو ملــدة شــهر وثاثــة أشــهر، 

بينمــا حــدد معــدل الفائــدة علــى الوديعــة باليــورو ملـــــــدة ستــــــــــة أشــهر 

بـــ 0.20 % ولتســعة أشــهر بـــ 0.51 % وملــدة عــام بـــ 0.84 %، كمــا حــدد 

معــدل الفائــدة علــى الوديعــة بالجنيــه اإلســترليني ملــدة شــهر بـــ0.73 % 

وملدة ثاثة أشــهر بـ 0.85 % وملدة ســتة أشــهر بـ 1 % وملدة تســعة أشــهر بـ 

1.06 % وملــدة عــام بـــ 1.14 %..

كشــفت هيئــة االســتثمار فــي تقريرهــا الحــادي عشــر لاســتثمار فــي   •
سورية الخاص بواقع االستثماري عن تقديم مجموعة من املقترحات 

حيــث دعــت إلــى تحقيــق إدارة حكوميــة  لتطويــر املنــاخ االســتثماري، 

مختصة ألنشــطة وبرامج االســتثمار التي تكفل رعاية وتحفيز املســتثمر 

املحلــي واألجنبــي واملغتــرب مــن خــال توحيــد مرجعيــة القرار االســتثماري 

واســعة  تتمتــع بصاحيــات  بحيــث  »بالهيئــة«  واحــدة  بجهــة  وربطهــا 

واســتقال جوهــري وبتمثيــل كبيــر مــن كل الــوزارات املعنيــة باالســتثمار. 

كما دعت الهيئة إلى بذل الجهود إلعادة توطين االستثمارات السورية 

التــي ذهبــت للخــارج وتشــجع عــودة رأس املــال الســوري املهاجــر الــذي 

يشــكل رافعــة لاقتصــاد الوطنــي ورأســمال االنطــاق فــي مشــاريع إعــادة 

اإلعمــار املرتقبــة وزيــادة مخصصــات البحــث والتدريــب والتأهيــل فــي 

املؤسســات العامــة والخاصــة ومراكــز البحــث مــن أجــل تطويــر نوعيــة 

مخرجــات االســتثمار وحمايتــه وإتاحــة املجــال للقطــاع الخــاص لإلســهام 

فــي عمليــة التنميــة االقتصاديــة كشــريك أسا�صــي وفاعــل فــي عمليــة 

اإلعمــار والتنميــة مــن خــال دخولــه بشــراكات حقيقــة مــع القطــاع العام 

وتنفيــذ مشــاريع اســتثمارية ذات أولويــة داعمــة لاقتصــاد الوطنــي 

ولعمليــة التنميــة املســتدامة وخفــض التفــاوت التنمــوي بيــن املناطــق 

 
ً
واملحافظات في مجال البنى التحتية وتوزيع املشاريع االقتصادية وفقا

للميــزات النســبية لــكل منطقــة ومحافظــة وذلــك ضمــن اإلطــار الوطنــي 

للتخطيــط اإلقليمــي.

• أصــدر رئيــس مجلــس الــوزراء آليــة جديــدة لقبــول وتصديــق الوثائــق 
التجاريــة للبضائــع املــوردة إلــى الجمهوريــة العربيــة الســورية واســتيفاء 

الرسوم القنصلية عليها والتي أوصت بها اللجنة االقتصادية في رئاسة 

 
ً
مجلــس الــوزراء. وفــي ســياق آخــر، أصــدر رئيــس مجلــس الــوزراء قــرارا

يســمح لغــرف الصناعــة والصناعييــن باســتيراد مادتــي الفيــول واملــازوت 

 ملــدة ثاثــة أشــهر، بعــد أن أوصــت اللجنــة االقتصاديــة فــي 
ً
 وبحــرا

ً
بــرا

 للشــروط والضوابــط التــي 
ً
رئاســة مجلــس الــوزراء باملوافقــة عليــه وفقــا

تضعها وزارات النفط والثروة املعدنية واالقتصاد والتجارة الخارجية 
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تطور بعض أسعار السلع األساسية 	.4  

التغير خال األسبوع7 آذار, 22019 آذار, 2019السلعة

0.0 %350,000350,000الحديد طن /ليرة سورية

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

-0.53 %18,80018,700الذهب 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.   

والصناعة. ويأتي هذا القرار بهدف تأمين كميات إضافية تعزز استمرار 

العملية اإلنتاجية وتدعم توريدات املشتقات النفطية بما يلبي حاجة 

 للوفــورات التــي تتحقــق نتيجــة هــذا القــرار.
ً
املواطنيــن منهــا نظــرا

• تقييــم البرنامــج القطــري ملنظمــة األغذيــة والزراعــة لألمــم املتحــدة 
»الفــاو« فــي ســورية خــال الفتــرة مــن 2012 ولغايــة 2018، كان محــور 

اللقــاء الــذي جمــع فريــق خبــراء التقييــم باملنظمــة واملعنييــن فــي وزارة 

الزراعة برئاســة معاون الوزير وحضور مديري الزراعة في املحافظات 

وعدد من املستفيدين. حيث بّينت مديرية التخطيط والتعاون الدولي 

بالوزارة أن عدد املستفيدين من املنح التي تم تقديمها في فترة التقييم 

مــن منــح«   
ً
مســتفيدا  3,187 موزعيــن علــى   

ً
مســتفيدا  413,378 بلــغ 

موزعيــن فــي محافظــات  -الدجــاج البيــاض«  بــذار الشــعير   - األعــاف 

حمــاة والحســكة وحمــص وريــف دمشــق خــال عــام 2012، و 1,4369 

مــن منــح بــذار القمــح والشــعير واألغنــام والدجــاج البيــاض   
ً
مســتفيدا

 - إدلــب   - - حمــص - حمــاة  »ريــف دمشــق  فــي محافظــات  واألعــاف، 

حلب - الحسكة - الرقة - دير الزور ومنطقة الغاب« عام 2013 مقابل 

 عام 2014 لنفس املنح باإلضافة الى بذار الخضار، 
ً
46,823 مستفيدا

كما شمل البرنامج باإلضافة للمحافظات السابقة محافظتي طرطوس 

ودرعــا، وفــي عــام  2015 تــم إضافــة األدويــة البيطريــة للمنــح الســابقة 

وفــي محافظــات جديــدة »القنيطــرة  -الاذقيــة - الســويداء« لـــ 128,158 

 أعلــى رقــم خــال ســنوات الحــرب، وخــال عــام 2016 
ً
 محققــا

ً
مســتفيدا

بلــغ 99,804 مســتفيدين وفــي 2017 تــم توســيع برنامــج املنــح ليشــمل 

ودجــاج  وأدويــة بيطريــة،  بــذار قمــح وزراعــات أســرية وخايــا نحــل، 

بيــاض، ونباتــات طبيــة وعطريــة، وبــذور للزراعــات املحميــة مــع لفافــات 

وتصنيــع  الفطــر  »إنتــاج  مثــل  للدخــل  مولــدة  ومشــاريع  باســتيكية، 

الخــل«، ووحــدات غــاز حيــوي ليكــون مجمــوع املســتفيدين منهــا 61,249 

، وفــي 2018 تــم إضافــة محضــرات طعــام، وغــراس أشــجار 
ً
مســتفيدا

وفرامــات لتصنيــع الكومبــوس،  وشــبكات ري مــع مضخــات،  مثمــرة، 

.
ً
وحــزم إنتــاج فطــر وبلــغ العــدد 59,788 مســتفيدا

وافــق مجلــس الشــعب علــى املــواد املحــددة لضوابــط االســتيراد   •
 املنصــوص عليهــا فــي مشــروع تعديــل قانــون 

ً
 وبــرا

ً
 وجــوا

ً
والتصديــر بحــرا

مــادة.  30 الجمــارك والتــي تضمنــت نحــو 

 في األداء العام للقطاع املصرفي الخاص، 
ً
• شهد العام 2018 تحسنا

إذ بلغــت حصيلــة أربــاح املصــارف الخاصــة األربعــة عشــر 13.8 مليــار 

ليــرة ســورية فــي العــام 2018، بزيــادة نحــو 144 % عــن العــام الســابق 

)2017(، وذلــك بحســب مــا أفصحــت عنــه البيانــات املاليــة الســنوية 

دمشــق  ســوق  موقــع  علــى   
ً
تباعــا نشــرت  والتــي  للمصــارف،  األوليــة 

لــألوراق املاليــة وموقــع هيئــة األوراق واألســواق املاليــة الســورية. ومــن 

املاحــظ خــال العــام املا�صــي تفــوق أربــاح املصــارف اإلســامية الثاثــة 

 ،
ً
علــى مجمــوع أربــاح املصــارف التقليديــة التــي يبلــغ عددهــا 11 مصرفــا

مــن   %  55 علــى   
ً
إذ كان نصيــب املصــارف اإلســامية مــا يزيــد قليــا

إجمالــي أربــاح القطــاع املصرفــي الخــاص، مقابــل نحــو 45 % للمصــارف 

للتقليديــة.
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- االقتصاد العربي 
ً
ثانيا

Arab World Economy
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1-  أخبار  اقتصادية

•   مصر

أكــد وزيــر املاليــة أن رصيــد اســتثمارات األجانــب فــي أذون وســندات 

الخزانــة بالســوق املصريــة بلــغ فــي نهايــة شــباط /فبرايــر 2019 نحــو 

15.8 دوالر أمريكــي. وأوضــح أن هــذا اإلقبــال املتزايــد جــاء نتيجــة تنامــي 

االقتصــاد املصــري وثقــة املســتثمرين واملؤسســات املاليــة فــي اســتمرار 

هــذا التنامــي مــع اســتمرار النمــو بشــكل متســارع، فــي ظــل تحســن كافــة 

املؤشــرات املاليــة وهــذا مــا أكدتــه تقاريــر مؤسســات التصنيــف الدوليــة، 

كمــا أن األليــات التشــريعية التــي تتخذهــا الدولــة لتيســير اإلجــراءات 

الضريبيــة والجمركيــة تزيــد مــن ثقــة وإقبــال املســتثمرين علــى االســتثمار 

 إلى أن اإلصاحات 
ً
في أدوات الدين بشكل أكبر وبأرقام ملموسة، مشيرا

واملؤشــرات االقتصاديــة تؤكــد أن االقتصــاد املصــري يســير فــي املســار 

الصحيــح. وأضــاف أن ثقــة األجانــب فــي أدوات الديــن املصريــة جــاءت 

نتيجــة التحســن الواضــح فــي أداء املاليــة العامــة فــي مصــر وهــو مــا ســاهم 

فــي تحقيــق فائــض أولــي باملوازنــة العامــة لعــام 2019/2018 مــع توقــع 

املؤسسات الدولية بأن تحافظ مصر على الفوائض األولية في األعوام 

املقبلــة.
•  سلطنة عمان

خفضــت وكالــة ›موديــز › التصنيــف االئتمانــي لـــ ›ســلطنة عمــان‹ مــن 

BAA3 إلــى درجــة تصنيــف غيــر اســتثمارية هــي BA1 مــع نظــرة مســتقبلية 

سلبية. وعزت الوكالة خفض التصنيف إلى التوقعات بضعف املعايير 

املاليــة للســلطنة فــي ظــل تواضــع أســعار النفــط، كمــا قالــت موديــز إن 

محــاوالت الحكومــة لضبــط أوضــاع املاليــة العامــة، مقيــدة بأهــداف 

الحفــاظ علــى االســتقرار االقتصــادي واالجتماعــي. وكذلــك عــزت الوكالة 

النظــرة املســتقبلية الســلبية، إلــى تراجــع رغبــة املســتثمرين فــي تمويــل 

العجــز الُعمانــي بتكلفــة منخفضــة. وكانــت كل مــن Fitch وS&P  قــد 

خفضتــا التصنيــف االئتمانــي للســلطنة فــي وقــت ســابق.
•  تونس

أظهــرت بيانــات رســمية، ارتفــاع معــدل التضخــم الســنوي فــي تونــس إلــى 

7.3 % خــال شــهر شــباط /فبرايــر 2019 مــن 7.1 % معــدل التضخــم 

املســجل خــال شــهر كانــون الثانــي /ينايــر 2019. هــذا وقــد رفــع البنــك 

املركزي التون�صــي في وقت ســابق ســعر الفائدة الرئي�صــي إلى 7.75 % من 

7.65 % الشــهر املا�صــي ملكافحــة التضخــم املرتفــع، فــي زيــادة هــي الثالثــة 

.
ً
مــن نوعهــا فــي 12 شــهرا

•  السعودية

ارتفعــت أســعار الفائــدة بيــن املصــارف أو مــا يعــرف بأســعار الســايبور 

›متوسط ثاثة أشهر‹ بنهاية كانون الثاني /يناير من العام 2019، للشهر 

الـــ15 علــى التوالــي، بإجمالــي 118 نقطــة أســاس، لتبلــــــــــغ نحــو 2.97 %، 

مقارنة بنحو 1.79 % بنهاية تشرين األول /أكتوبر 2017. وذلك ووفقا إلى 

بيانــات مؤسســة النقــد العربــي الســعودي، فقــد ســجلت أســعار الســايبور 

أعلــى مســتوى لهــا فــي 122 شــهرا وتحديــدا نهايــة كانــون األول /ديســمبر 

2008 البالغــة حينهــا 3.138 %. وارتفعــت أســعار الســايبور خــال شــهر 

كانــون الثانــي /ينايــر 2019 بنحــو 6.7 نقطــة أســاس، مقارنــة بأســعارها 

خــال كانــون األول /ديســمبر 2018 البالغــة حينهــا نحــو 2.90 %، فيمــا 

ارتفعــت مقارنــة بشــهر كاون الثانــي /ينايــر 2018 بنحــو 108 نقــاط أســاس. 

وســجلت أســعار الفائدة بين املصارف خال شــهر نيســان /أبريل املا�صي، 

أعلى تغير شهري خال الـ15 شهرا املاضية، إذ ارتفعت بنحو 24.8 نقطة 

أســاس، وكذلــك شــهر آذار /مــارس املا�صــي، الــذي ارتفعــت بنحــو 17.9 

 فــي معــدالت الفائــدة 
ً
نقطــة أســاس، نظــرا ألن هــذه الفتــرة تضمنــت ارتفاعــا

األمريكيــة. يأتــي هــذا االرتفــاع ملعــدالت الفائــدة تزامنــا مــع توســع املصــارف 

املحليــة فــي شــراء الســندات الحكوميــة، إذ رفعــت املصــارف رصيدهــا 

خــال عــام 2018 بنحــو 50.51 مليــار ريــال لتبلــغ مطلوبــات املصــارف مــن 

الســندات الحكوميــة نحــو 304.9 مليــار ريــال بنهايــة عــام 2018، إضافــة 

إلــى تباطــؤ نمــو الودائــع املصرفيــة خــال األعــوام الثاثــة املاضيــة. وكانــت 

، توجيهــات البنــك الفيدرالــي 
ً
مــن أهــم أســباب ارتفــاع أســعار الفائــدة أيضــا

األمريكــي برفــع أســعار الفائــدة علــى الــدوالر وبحكــم ارتبــاط العملــة يأتــي 

بالتبعيــة، حيــث تــم رفــع معــدالت الفائــدة علــى الــدوالر أربــع مــرات خــال 

2018، لترتفــع الفائــدة مــن 1.5 % إلــى 2.5 %.
•  املغرب

تشــير البيانــات إلــى أن العجــز التجــاري فــي املغــرب قــد ارتفــع بنســبة 8.6 % 

ليصــل إلــى 15.7 مليــار درهــم )1.64 مليــار دوالر أمريكــي( فــي كانــون الثانــي /

يناير 2019، مقارنة مع مستواه قبل عام. وارتفعت الواردات 7 % لتصل 

إلى 39.5 مليار درهم، بينما بلغ حجم الصادرات 23.8 مليار درهم بزيادة 

5.9 %. وهبطت االستثمارات األجنبية املباشرة بنسبة 30.4 % إلى 1.57 

مليــار درهــم، بينمــا انخفــض حجــم التحويــات مــن املغاربــة املقيميــن فــي 

الخــارج بنســبة 9.2 % ليصــل إلــى 5.4 مليــار درهــم. ووفقــا لبيانــات البنــك 

املركــزي، فــإن احتياطيــات املغــرب مــن النقــد األجنبــي انخفضــت 3 % علــى 

أســاس ســنوي لتصــل إلــى 227.2 مليــار درهــم بتاريــخ 22 شــباط /فبرايــر ، 

وهــو مــا يكفــي لتغطيــة الــواردات ملــدة خمســة أشــهر.
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2. أسواق األسهم العربية

املؤشر
األسبوع -03 2019/03/08

التغير خال األسبوع
نهاية األسبوعبداية األسبوع

)DFMGI( 1.81 %2,642.342,594.52مؤشر سوق دبي-

)EGX30( 0.57 %14,819.6014,904.03مؤشر بورصة مصر

)KWSE( 1.30 %5,525.445,597.37مؤشر سوق الكويت

)ADI( 4.02 %5,120.414,914.39مؤشر أبوظبي-

)PLE( 0.41 %542.38544.59مؤشر القدس

)TASI(  0.65 %8,534.278,479.16املؤشر العام السعودي-

)AMGNRLX(  0.13 %1,990.371,987.78املؤشر العام األردني-

)TUNINDEX(  1.11 %2,961.282,994.01مؤشر بورصة تونس

)MASI( 0.27 %2,796.112,803.69مؤشربورصة املغرب
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- االقتصاد العاملي 
ً
ثالثا

World Economy
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1-  أخبار  اقتصادية

• منطقة اليورو

أظهرت نتائج مسح أن نمو أنشطة األعمال في منطقة اليورو تسارع بأكثر 

، إذ أن االنتعــاش 
ً
 الشــهر املا�ضــي، لكنــه ال يــزال ضعيفــا

ً
ممــا كان متوقعــا

 فقــط تأثيــر التراجــع فــي الصناعــات 
ً
فــي نمــو قطــاع الخدمــات أبطــل جزئيــا

التحويلية. وتأتي النتائج قبل يومين من إعان مسؤولين بالبنك املركزي 

األوروبي عن أحدث سياسة نقدية. وبعد أن توقف برنامجهم التحفيزي 

الــذي فــاق 2.6 تريليــون يــورو مــع قــرب نهايــة العــام املا�ضــي. هــذا وارتفــع 

مؤشــر آي.إتــش.إس ماركــت املجمــع النهائــي ملديــري املشــتريات فــي منطقــة 

 ملتانة االقتصاد بشكل عام، إلى 51.9 
ً
 جيدا

ً
اليورو، والذي يعتبر مؤشرا

فــي شــباط /فبرايــر 2019، مــن 51 فــي كانــون الثانــي /ينايــر 2019. 

•   تركيا
أبقــى البنــك املركــزي الترـكـي ســعر الفائــدة الرئي�ضــي دون تغييــر كمــا كان 

، وقال إنه سيشدد السياسة النقدية أكثر إذا لزم األمر، مما هدأ 
ً
متوقعا

مخاوف املستثمرين من أن ييسر البنك السياسة النقدية بعد أن هبط 

. وأبقــي املركــزي علــى ســعر إعــادة 
ً
التضخــم مــن أعلــى مســتوى فــي 15 عامــا

الشــراء )ريبــو( ألجــل أســبوع عنــد 24%، بعدمــا رفعــه 11.25 نقطــة مئويــة 

العام املا�ضي. وقال البنك في بيان ”قررت اللجنة اإلبقاء على السياسة 

 وإذا اقتضــت 
ً
 كبيــرا

ً
بــدي آفــاق التضخــم تحســنا

ُ
النقديــة املشــددة حتــى ت

الضــرورة، ســيكون هنــاك املزيــد مــن التشــديد فــي السياســة النقديــة“. 

وارتفعــت الليــرة لفتــرة وجيــزة إلــى 5.3655 ليــرة للــدوالر بعــد القــرار، مــن 

5.3795 قبلــه.  وعلــى صعيــد آخــر بّينــت الجريــدة الرســمية فــي تركيــا إنــه 

تقــرر تمديــد العمــل بالقــرار املعلــن فــي أيلــول /ســبتمبر املا�ضــي والــذي يلــزم 

املصدريــن بتحويــل 80% مــن إيراداتهــم األجنبيــة إلــى الليــرة فــي غضــون 180 

 مــن تســلمها وذلــك ملــدة ســتة أشــهر أخــرى. حيــث صــدر القــرار للمــرة 
ً
يومــا

األولــى فــي الرابــع مــن أيلــول /ســبتمبر 2018 وكان ملــدة ســتة أشــهر.

• الواليات املتحدة األمريكية
ارتفــع العجــز التجــاري فــي الواليــات املتحــدة إلــى أعلــى مســتوى فــي عشــر 

التجــاري ذو  امليــزان  فــي  العجــز  بينمــا ســجل  عــام 2018،  فــي  ســنوات 

، علــى الرغــم 
ً
 مرتفعــا

ً
الحساســية السياســية مــع الصيــن مســتوى قياســيا

 علــى نطــاق واســع مــن الســلع املســتوردة فــي 
ً
مــن فــرض إدارة ترامــب رســوما

مسعى لتقليص الفجوة. وقالت وزارة التجارة األمريكية إن قفزة بنسبة 

18.8%فــي العجــز التجــاري فــي كانــون األول /ديســمبر أســهمت فــي تســجيل 

عجــز إجمالــي قــدره 621 مليــار دوالر العــام املا�ضــي. وكان العجــز املســجل 

فــي عــام 2018 هــو األعلــى منــذ عــام 2008 يليــه العجــز املســجل  فــي 2017 

والبالــغ  552.3 مليــار دوالرأمريكــي. وجــاء تدهــور العجــز التجــاري األمريكــي 

علــى الرغــم مــن سياســة تجاريــة حمائيــة ينتهجهــا البيــت األبيــض لحمايــة 

املصنعيــن األمريكييــن،  وبالررغــم مــن الرســوم الجمركيــة التــي فرضتهــا 

الواليــات املتحــدة علــى منتجــات صينيــة بمئــات املليــارات مــن الــدوالرات 

فــإن العجــز التجــاري مــع الصيــن فــي 2018 ارتفــع  بنســبة 11.6% إلــى 

أعلــى مســتوى لــه علــى اإلطــاق عنــد 419.2 مليــار دوالر أمريكــي. وســجلت 

الواليــات املتحــدة واردات قياســية مــن 60 دولــة فــي مقدمتهــا الصيــن 

 
ً
واملكســيك وأملانيــا فــي 2018. وبلغــت واردات الســلع مســتوى قياســيا

 بلــغ 2.6 تريليــون دوالر أمريـكـي العــام املا�ضــي.
ً
مرتفعــا

• منظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم املتحدة )فاو(
صرحــت منظمــة األغذيــة والزراعــة التابعــة لألمــم املتحــدة )فــاو(، إن 

أســعار الغــذاء العامليــة قــد ارتفعــت خــال شــهر شــباط /فبرايــر 2019، 

مدعومــة بقفــزة فــي أســعار األلبــان. وبلــغ متوســط مؤشــر املنظمــة ألســعار 

الغذاء، والذي يقيس التغيرات الشــهرية على ســلة من الحبوب والزيوت 

الشــهر  نقطــة  والســكر، 167.5  واللحــوم  األلبــان  النباتيــة ومنتجــات 

املا�ضــي بزيــادة 1.7% عــن كانــون الثانــي /ينايــر 2019. ورغــم االرتفــاع، 

مــا زال املؤشــر أقــل بنســبة 2.3% عــن مســتواه فــي هــذه الفتــرة مــن العــام 

املا�ضــي. هــذا وقــد ارتفــع مؤشــر الفــاو ألســعار األلبــان بنســبة 5.6% مقارنــة 

 بالطلــب 
ً
بمســتواه املســجل فــي شــهر كانــون الثانــي /ينايــر 2019، مدعومــا

القــوي علــى واردات الحليــب املجفــف منــزوع الدســم وكامــل الدســم 

واألجبان. وارتفع مؤشر الفاو ألسعار الزيوت النباتية بنسبة 1.8% خال 

الفتــرة ذاتهــا، وزاد مؤشــر املنظمــة ألســعار الســكر 1.2%، فــي حيــن ارتفــع 

 عــن ينايــر كانــون الثانــي. وســجل مؤشــر 
ً
مؤشــرها ألســعار الحبــوب قليــا

. وخفضــت منظمــة األغذيــة والزراعــة 
ً
 طفيفــا

ً
أســعار اللحــوم ارتفاعــا

أحــدث تقديراتهــا إلنتــاج الحبــوب فــي عــام 2018 إلــى 2.609 مليــار طــن، 

عــزى 
ُ
مقارنــة مــع 2.611 مليــار طــن توقعتهــا قبــل شــهر. وقالــت الفــاو أنهــا ت

 إلــى انخفــاض التقديــرات 
ً
هــذه املراجعــة باتجــاه هابــط وبأكملهــا تقريبــا

عــزز التراجــع اإلجمالــي 
ُ
بالنســبة إلــى إنتــاج الــذرة فــي الواليــات املتحــدة، وت

مــن ســنة إلــى أخــرى فــي اإلنتــاج العاملــي للحبــوب. وأصــدرت املنظمــة أول 

توقعاتهــا إلنتــاج القمــح العاملــي فــي عــام 2019، مقــدرة وصولــه إلــى 757 

مليــون طــن، بمــا يزيــد 4% علــى مســتوى 2018 لكنــه يقــل عــن املســتوى 

القيا�ضــي املرتفــع املســجل فــي 2017.
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2. أسواق األسهم

التغير خال أسبوع08 آذار, 042019 آذار, 2019املؤشر

S&p5002,792.812,743.071.78%-

Dow Jones25,819.6525,449.681.43%-

NASDAQ7,577.577,408.142.24%-

FTSE 1007,134.397,104.310.42%-

CAC	405,286.575,231.221.05%-

DAX11,592.6611,457.841.16%-

Nikkei 22521,822.0421,025.563.65%-

Shanghai	Composite	)SSEC(3,027.582,969.861.91%-
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- أسواق املال العاملية
ً
 رابعا

Global	Financial	Markets
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العدد /9/   آذار / مارس 2019

1. أسعار النفط الخام

التغير خال أسبوع08 آذار, 042019 آذار, 2019

%65.6765.740.11سعر خام برنت /$

-%56.5956.070.92سعر الخام األمريكي /$

2. أسعار املعادن الثمينة

التغير خال أسبوع08 آذار, 042019 آذار, 2019

%1,287.501,299.300.92أونصة الذهب /$

-%15.10515.040.43أونصة الفضة /$

3. أسعار العمات الرئيسية

التغير خال أسبوع08 آذار, 042019 آذار, 2019

EUR USD1.1341.12430.86%-

USD JYP111.75111.170.52%-
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