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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(

 
َ
ســجل ســعر صــرف الليــرة الســورية مقابــل الــدوالر  األمريكــي تحســنا

بعــض  فــي  انخفــض  حيــث  األســبوع  هــذا  تعامــات  خــال   
ً
جوهريــا

ســعر  ليتــراوح  ســورية،  ليــرة   800 الـــ  مســتوى  دون  مــا  إلــى  التعامــات 

صــرف الليــرة الســورية للمبيــع بيــن مســتوى 800 ليــرة ســورية ومســتوى 

840 ليــرة ســورية مقابــل الــدوالر األمريكــي الواحــد وذلــك بعــد التراجــع 

نهايــة  مــع  ســورية  ليــرة   1,000 الـــ  لحــدود  وصــل  الــذي  املســبوق  غيــر 

املا�ضــي. األســبوع  تعامــات 

ويعــود هــذا التحســن املتســارع فــي ســعر صــرف الليــرة الســورية وبصــورة 

رئيســية إلــى اتخــاذ الحكومــة والســلطة النقديــة لحزمــة مــن اإلجــراءات 

لضبــط األســعار فــي الســوق وترشــيد اســتخدام القطــع األجنبــي املتــاح 

والتخفيــف مــن فاتــورة االســتيراد، وماحقــة املضاربيــن واملتاعبيــن فــي 

ســوق القطــع األجنبــي للحــد مــن املضاربــة علــى الليــرة الســورية، والعمــل 

علــى توفيــر القطــع األجنبــي الــازم لتلبيــة احتياجــات القطــر مــن الســلع 

نســبية  وبصــورة   
ً
أيضــا الســورية  لليــرة  الدعــم   جــاء  كمــا  األساســية. 

العمــات  مقابــل   
ً
مهمــا  

ً
تراجعــا األمريكــي  الــدوالر  تســجيل  مــن جانــب 

الرئيســية فــي األســواق العامليــة.

الســورية  الليــرة  صــرف  ســعر  اســتقر  فقــد  الرســمية  الســوق  فــي  أمــا 

مقابــل الــدوالر األمريكــي لــدى املصــارف وشــركات الصرافــة، حيــث مــا 

الليــرة  تثبيــت ســعر صــرف  فــي   
ً
املركــزي مســتمرا زال مصــرف ســورية 

ســورية  ليــرة   436 مســتوى  عنــد  األمريكــي  الــدوالر  مقابــل  الســورية 

األمريكــي  الــدوالر  شــراء  ســعر  وكذلــك  الواحــد،  األمريكــي  للــدوالر 

لتســليم الحــواالت الشــخصية الــواردة مــن الخــارج بالليــرات الســورية 

عنــد مســتوى 434 ليــرة ســورية، وســعر صــرف الليــرة الســورية مقابــل 

ليــرة   438 الرســمية عنــد مســتوى  النشــرة  الــدوالر األمريكــي بموجــب 

للشــراء. ســورية  ليــرة   435 للمبيــع  ســورية 

الشكل البياني ) 1 ( سعر صرف الدوالر األمريكي مقابل الليرة السورية

أمــا بالنســبة لســعر صــرف الليــرة الســورية مقابــل اليــورو فــي الســوق 

املوازيــة خــال تعامــات هــذا األســبوع، فقــد تــراج ســعر صــرف الليــرة 

الســورية حيــث ارتفــع زوج )اليورو/ليــرة ســورية( إلــى مســتوى 886 ليــرة 

ليــرة ســورية   884 فــي نهايــة هــذا األســبوع مقارنــة مــع مســتوى  ســورية 

املســجل فــي نهايــة األســبوع الســابق، وبمــا نســبته 0.22 %، علمــا أنــه 

تجاوز مستوى الـ 1040 ليرة سورية. كما تراجعت الليرة السورية أمام 

اليورو في الســوق الرســمية وبما نســبته 0.68 %، ليرتفع زوج )اليورو/

ليــرة ســورية( إلــى مســتوى 483.20 ليــرة ســورية فــي نهايــة هــذا األســبوع 

مقابــل مســتوى 479.95 ليــرة ســورية فــي نهايــة األســبوع الســابق. 

الشكل )2 ( سعر صرف اليورو أمام الليرة السورية

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

تســجيل   ،2019/12/05-01 األســبوع  عــن  املاليــة  لــألوراق  دمشــق 

بمقــدار   
ً
ارتفاعــا  )DWX( املاليــة  لــألوراق  دمشــق  ســوق  مؤشــر 

ليصــل  أســبوعي،  أســاس  علــى   %  0.44 نســبته  وبمــا  نقطــة   24.35

مقابــل  األســبوع  هــذا  نهايــة  املســجل  نقطــة   5,541.46 مســتوى  إلــى 

أمــا  الســابق.  األســبوع  نهايــة  فــي  املســجل  نقطــة   5,517.11 مســتوى 

بالنســبة ملؤشــر األســهم القياديــة )DLX(، فقــد ارتفــع بمقــدار 26.41 

نقطــة وبمــا نســبته 3.09 % لتصــل قيمتــه إلــى مســتوى 880.65 نقطــة 

املســجلة نهايــة هــذا األســبوع مقابــل مســتوى 854.24 نقطــة املســجلة 

الســابق.  األســبوع  نهايــة 

هــذا وقــد ارتفعــت قيمــة التــداوالت األســبوعية املســجلة خــال هــذا 

نســبته  بمــا  الســابق،  األســبوع  فــي  مســتواها  مــع  باملقارنــة  األســبوع 

100.12 % لتصــل إلــى حوالــي 312.4 مليــون ليــرة ســورية مقابــل 156.1 

مليــون ليــرة ســورية خــال األســبوع الســابق، كمــا ارتفــع حجــم التــداول 

وبمعــدل 142.84 % ليصــل إلــى 504,649 ســهم خــال هــذا األســبوع 

 علــى 539 صفقــة. 
ً
مقابــل 207,814 ســهم 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%

-5.74الشركة األهلية لصناعة الزيوت4.95املصرف الدولي للتجارة والتمويل54.47بنك سورية الدولي اإلسامي

-3.93بنك الشرق4.92سيريتل موبايل تيليكوم28.08بنك البركة

-3.74فرنسبنك سورية 4.62بنك الشام 7.16بنك الشام 

الشكل)3( تداوالت سوق دمشق لألوراق املالية 

* لم يجر أي عملية تداول على أسهم القطاع الزراعي.
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3. متفرقات  اقتصادية محلية
تعديــل  الــوزراء  مجلــس  رئاســة  فــي  االقتصاديــة  اللجنــة  ناقشــت   •
قائمــة املــواد املســتوردة بمــا يســهم فــي دعــم الصناعــة املحليــة وتوفيــر 

املزيــد مــن القطــع األجنبــي الــذي تتطلبــه عمليــة االســتيراد. وبحــث ســبل 

الحــد مــن اآلثــار الســلبية ملتغيــرات ســعر الصــرف علــى الواقــع املعي�ضــي 

عــدد  ووصــل  األســواق.  وضبــط  األساســية  املــواد  وتأميــن  للمواطنيــن 

املــواد املســوح اســتيرادها إلــى 3,731 مــادة أساســية تشــكل 58 % مــن 

بنــود التعرفــة الجمركيــة، فــي حيــن بلــغ غيــر املســموح باســتيرادها 2,672 

بدائــل  لتوافــر  نظــرا  اســتيرادها  عــن  االســتغناء  يمكــن  كماليــة  مــادة 

محليــة لهــا، كمــا ناقشــت اللجنــة، وبحضــور وزيــر العــدل واملعنييــن فــي 

الجمركيــة،  الضابطــة  ورئيــس  الجمــارك  عــام  ومديــر  الداخليــة  وزارة 

تطويــر خطتهــم ملكافحــة التهريــب، وتــم اتخــاذ قــرار لتأميــن املتطلبــات 

لنجــاح  املعنيــة  الجهــات  مــن  للجمــارك  اللوجســتي  والدعــم  الازمــة 

الخطــة، ومكافحــة التهريــب مــن مصــادره وضــرب كبــار القائميــن عليــه، 

 مــن املتغيــرات االقتصاديــة الحاليــة وتأثيرهــا فــي ســعر الصــرف.
ً
انطاقــا

• أقــّر مجلــس الــوزراء وثيقــة األســعار ليتــم مــن خالهــا تحديــد أســعار 
املــواد املمولــة مــن املصــرف املركــزي واملــواد املســتوردة األخــرى مــن قبــل 

وزارة التجــارة الداخليــة، فــي حيــن تقــوم املكاتــب التنفيذيــة باملحافظــات 

 بهــدف فــرض أســعار مناســبة فــي 
ً
بتحديــد أســعار املــواد املنتجــة محليــا

كافــة منافــذ البيــع التابعــة للقطاعيــن العــام والخــاص باملحافظــات. هذا 

 االســتمرار بتمويــل قائمــة املــواد األساســية والضروريــة 
ً
وقــد تقــرر أيضــا

وهــي األرز والســكر والزيــوت والســمون والشــاي وحليــب األطفــال واملتــة 

الســورية  الشــركة  قيــام  مــع  بالتــوازي  واألدويــة،  الزراعيــة  والبــذور 

للتجــارة بتوزيــع ســلة اســتهاكية عــن طريــق دفتــر العائلــة بســعر ثابــت 

ومحــدد.

• صــرح رئيــس مكتــب التســويق فــي االتحــاد العــام للفاحيــن بــأن كميــة 
القطــن املســوقة منــذ بدايــة املوســم الحالــي حتــى تاريخــه تجــاوزت 40 

 إلــى أن اإلنتــاج املتوقــع تســويقه هــذا املوســم يتــراوح 
ً
ألــف طــن، مشــيرا

بيــن 70 و75 ألــف طــن.

• حــددت وزارة التجــارة الداخليــة وحمايــة املســتهلك أســعار عــدد مــن 
املــواد والســلع األساســية املخصصــة للبيــع للمســتهلكين باملفــرق. وجــاء 

فــي نشــرة الــوزارة أن ســعر مبيــع كيلــو الســكر 350 ليــرة  ســورية و375 

ليــرة ســورية للمعبــأ وكيلــو الــرز الصينــي “حبــة مصريــة” 400 ليــرة و425 

ليــرة ســورية للمعبــأ وكيلــو الــرز التايلنــدي 515 ليــرة ســورية و540 ليــرة 

ســورية للمعبــأ، كمــا حــدد مبيــع ســعر ليتــر زيــت نباتــي دوار الشــمس 

ليــرة ســورية معبــأ وكيلــو   875 النباتــي  الســمن  ليــرة معبــأ وكيلــو   950

الشــاي بيكــو فــرط 3800 ليــرة والســوبر بيكــو فــرط 5000 ليــرة ســورية 

315 ليــرة و325 ليــرة ســورية للمعبــأ. وشــددت الــوزارة  وكيلــو الدقيــق 

علــى أن هــذه األســعار حــد أق�ضــى ال يمكــن تجــاوزه، ويتوجــب علــى كافــة 

 لألســعار 
ً
تــداول الفواتيــر التجاريــة طبقــا حلقــات الوســاطة التجاريــة 

املحــددة.

املســتهلك  وحمايــة  الداخليــة  التجــارة  وزيــر  معــاون  اســتعرض   •
شــراء  بغــرض  الذكيــة  البطاقــة  اســتخدام  عمليــة  إطــاق  تحضيــرات 

املــواد والســلع األساســية والضروريــة للمواطنيــن مــن صــاالت ومنافــذ 

للتجــارة.  الســورية  املؤسســة  بيــع 

• صــّرح مديــر مدينــة حســياء الصناعيــة أن عــدد املســتثمرين العــرب 
، وهــم مــن إيــران ولبنــان والعــراق 

ً
واألجانــب فــي املدينــة بلــغ 31 مســتثمرا

العــرب  املســتثمرين  شــركات  وتتــوزع  والكويــت.  ومصــر  والهنــد  وكنــدا 

وأغذيــة  الحليــب  بتصنيــع  الغذائيــة  الصناعــات  قطــاع  فــي  واألجانــب 

الســيارات  صناعــة  فــي  الهندســية  الصناعــات  قطــاع  وفــي  األطفــال، 

والدراجــات، وفــي الصناعــات الكيميائيــة فــي مجــال صناعــة الدهانــات 

املصــارف. قطــاع  وفــي  والكيماويــات، 

وزارة  لقــرار  التنفيذيــة  اآلليــة  املركــزي  ســورية  مصــرف  أصــدر   •
البضائــع  اســتيراد  بإخضــاع  املتعلــق  الخارجيــة  والتجــارة  االقتصــاد 

والســلع ولجميــع املســتوردين إليــداع وحجــز مؤونــة بالليــرات الســورية 

املوافقــة أو  اإلجــازة  ملشــروع  املقابلــة  القيمــة  مــن 

وطلــب املركــزي مــن املصــارف العاملــة فــي القطــر املرخــص لهــا التعامــل 

حســابات/  أرصــدة  وجــود  مــن  بالتحقــق  االلتــزام  األجنبــي،  بالقطــع 

تســاوي  املصــرف،  لــدى  الســورية  بالليــرة  للمســتورد  عائــدة  إيداعــات 

ضمــن  املبينــة  الســورية  بالليــرات  املحــددة  القيمــة  إجمالــي  مــن   %25

موافقــة  أو  إجــازة  مشــروع  بخصــوص  للمصــرف  الــوارد  الكتــاب 

املطلوبــة. االســتيراد 

فــي البورصــة ارتفاعــا ملحوظــا  حققــت املصــارف الخاصــة املدرجــة   •
مقارنــة  املاضيــة  التســعة  األشــهر  خــال  الصافيــة  األربــاح  نســبة  فــي 

بــذات الفتــرة مــن العــام املا�ضــي لتصــل نســبة التغيــر فــي إجمالــي األربــاح 

الصافية 62.19 %، حيث بلغت نسبة التغير في األرباح لدى املصارف 

اإلســامية  املصــارف  وفــي   ،%  52.46  )
ً
مصرفــا  11 التقليدية)البالغــة 

الثاثــة مقارنــة بــذات الفتــرة مــن العــام الفائــت نســبة 75.78 %.
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تطور بعض أسعار السلع األساسية  .4  

التغير خال األسبوع05 كانون األول/ديسمبر, 302019 تشرين الثاني/نوفمبر, 2019السلعة

0.0 %485,000485,000الحديد طن /ليرة سورية

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

0.0 %32,00032,000الذهب غرام- عيار 21 /ليرة سورية

0.0 %250250السكر كغ / ليرة سورية*

0.0 %600600رز إسباني قصير كغ / ليرة سورية*

0.0 %405405رز مصري قصير  كغ / ليرة سورية*

               *السعر لدى منافذ البيع العائدة إلى الشركة السورية للتجارة.   
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- االقتصاد العربي 
ً
ثانيا

Arab World Economy
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1-  أخبار  اقتصادية

• فلسطين

مقــداره   
ً
انخفاضــا الصناعــي  اإلنتــاج  لكميــات  القيا�ضــي  الرقــم  ســجل 

0.82 % خــال شــهر تشــرين أول /أكتوبــر 2019 مقارنــة بشــهر أيلــول /

ســبتمبر 2019، إذ انخفــض الرقــم القيا�ضــي لكميــات اإلنتــاج الصناعــي 

إلــى 110.82 خــال شــهر تشــرين أول 2019 مقارنــة بـــــ 111.73 خــال 

شــهر أيلــول 2019 )ســنة األســاس 2018 = 100(. 

• تونس

أظهــرت بيانــات رســمية أن معــدل التضخــم الســنوى فــى تونــس نــزل إلــى 

6.3 % فــي تشــرين الثانــي /نوفمبــر 2019 مــن 6.5 % فــي تشــرين األول /

6.7 %. هــذا وكان  فــي أيلــول /ســبتمبر  أكتوبــر، فــي حيــن بلــغ التضخــم 

البنــك املركــزى التون�ضــى قــد رفــع ســعر الفائــدة الرئي�ضــي فــي شــباط /

فبرايــر إلــى 7.75 % مــن 6.75 % لكبــح معــدالت التضخــم العاليــة. 

• مصر

 أعلــن رئيــس الــوزراء ومحافــظ البنــك املركــزي، عــن مبــادرات تحفيزيــة 

تقدمهــا  مليــار جنيــه   100 بقيمــة  الخــاص  الصناعــي  القطــاع  لتمويــل 

املتوســطة  الصناعيــة  للمشــروعات  ائتمانيــة  كتســهيات  البنــوك 

الســنة،  فــي  أق�ضــى  كحــد  جنيــه  مليــار  مبيعاتهــا  تبلــغ  التــي  والكبيــرة 

تخصــص لتمويــل الســلع االســتثمارية أو لتمويــل رأس املــال العامــل، 

بســعر فائــدة 10 % متناقصــة ســنويا، وفــق بيــان صــادر عــن مجلــس 

الــوزراء. 

وأوضــح رئيــس مجلــس الــوزراء أنــه جــرى التوافــق علــى أن يتحمــل البنــك 

املركــزي ووزارة املاليــة باملشــاركة فــي البنــوك املشــاركة فــي املبــادرة الفــارق 

البنــوك  فــي  الحالــي  الفائــدة  وســعر  املبــادرة  داخــل  الفائــدة  ســعر  بيــن 

املصريــة. وتأتــي هــذه املبــادرة بعــد إطــاق البنــك املركــزي مبــادرة لتمويــل 

مليــار   200 بقيمــة  ســنوات   4 قبــل  واملتوســطة  الصغيــرة  الشــركات 

جنيــه، والتــي مولــت بالفعــل 86 ألــف مشــروع صغيــر بفائــدة 5 %.

• األردن 

التســعة  األشــهر  فــي  األردن  علــى  املســتحق  العــام  الديــن  صافــي  ارتفــع 

األولــى مــن العــام 2019 بنســبة 6.9 % ليصــل إلــى 28.753 مليــار دينــار 

 .2018 نهايــة  فــي  دينــار  مليــار   26.9 مــع  مقارنــة  دوالر(  مليــار   40.5(

وأظهــرت اإلحصــاءات أن صافــي الديــن الداخلــي لــألردن فــي نهايــة أيلــول 

/ســبتمبر املا�ضــي بلــغ 16.25 مليــار دينــار فــي حيــن أن الديــن الخارجــي 

بلــغ 12.5 مليــار دينــار. ويشــكل صافــي الديــن العــام األردنــي مــا نســبته 

الناتــج املحلــي اإلجمالــي. مــن   %92.5

• اإلمارات العربية املتحدة:

أعلــن مصــرف اإلمــارات املركــزي إنــه مــن املتوقــع نمــو اقتصــاد البــاد 

بنســبة  مقارنــة  توقعاتــه   
ً
مخّفضــا  ،2019 عــام  خــال   %  2.3 بنســبة 

2.4% املســتوى املتوقــع والــذي أعلــن عنــه املركــزي اإلماراتــي فــي شــهر  

.2019 /ســبتمبر  أيلــول 

هــذا ونمــا االقتصــاد بنســبة 1.7 % فــي 2018، وقــال املصــرف املركــزي 

إن تحســن توقعــات النمــو لعــام 2019 مقارنــة مــع العــام الســابق ترجــع 

إلــى ارتفــاع اإلنفــاق الحكومــي والخــاص علــى املســتويين االتحــادي وفــي 

وتواصــل   2020 دبــي  إكســبو  معــرض  قبــل  االســتثمار  وزيــادة  اإلمــارة 

التعافــي االقتصــادي اإلقليمــي.
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2. أسواق األسهم العربية

املؤشر
األسبوع 01- 2019/12/06

التغير خال األسبوع
نهاية األسبوعبداية األسبوع

)DFMGI( 0.03 %2,695.622,694.71مؤشر سوق دبي-

)EGX30( 1.15 %13,780.6313,622.13مؤشر بورصة مصر-

)KWSE( 0.34 %6,633.396,655.71مؤشر سوق الكويت

)ADI( 0.03 %5,047.975,046.61مؤشر أبوظبي-

)PLE( 0.77 %522.79526.84مؤشر القدس

)TASI(  0.05 %7,901.937,905.51املؤشر العام السعودي

)AMGNRLX(  0.07 %1,793.311,791.97املؤشر العام األردني-

)TUNINDEX(  0.69 %6,960.757,008.94مؤشر بورصة تونس

)MASI( 0.10 %11,752.1211,764.13مؤشر بورصة املغرب
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1-  أخبار  اقتصادية

• الصين

أظهــر  الصينيــة  املصانــع  نشــاط  بــأن  الخــاص  للقطــاع  مســح  أفــاد 

بزيــادة   2019 /نوفمبــر  الثانــي  تشــرين  فــي  مفاجئــة  تحســن  عامــات 

النمــو إلــى أعلــى مســتوى فــي قرابــة ثاثــة أعــوام، حيــث صعــد مؤشــر 

كايكســين/ماركت ملديــري مشــتريات قطــاع التصنيــع إلــى 51.8 نقطــة 

فــي تشــرين الثانــي /نوفمبــر مــن 51.7 نقطــة فــي الشــهر الســابق، وهــي 

أســرع زيــادة منــذ كانــون األول ديســمبر 2016 عندمــا بلــغ 51.9 نقطــة، 

هــذا ويفصــل مســتوى 50 نقطــة بيــن النمــو واالنكمــاش علــى أســاس 

شــهري.

وعلــى صعيــد آخــر أظهــرت بيانــات رســمية زيــادة كبيــرة فــي االســتثمار 

األجنبــي املباشــر فــي الصيــن خــال العــام 2018، لتصــل إلــى 139 مليــار 

رغــم  وذلــك   ،2017 عــام  مــع  باملقارنــة   %  13 نســبتها  بزيــادة  دوالر، 

تصاعــد الحــرب التجاريــة مــع الواليــات املتحــدة.

• البرازيل

 3.4 بلــغ   
ً
تجاريــا  

ً
فائضــا البرازيــل ســجلت  أن  رســمية  بيانــات  أظهــرت 

مليــار دوالر أميركــي فــي تشــرين الثانــي /نوفمبــر 2019، وهــو مــا يتما�ضــى 

الحكومــة  زادت  أن  بعــد  وذلــك  الســوق،  تقديــرات  مــع  بالضبــط 

4 %، وقالــت  للشــهر بحوالــي  للصــادرات  املا�ضــي تقديراتهــا  األســبوع 

وزارة االقتصــاد إن القيمــة االجماليــة للصــادرات بلغــت 17.6 مليــار 

14.2 مليــار دوالر أمريكــي. الــواردات  بلغــت  فــي حيــن  دوالر أمريكــي 

• استراليا

أبقــى بنــك االحتياطــي األســترالي علــى أســعار الفائــدة دون تغييــر عنــد 

بيــان  فــي  البنــك  التوقعــات، وقــال  مــع  يتوافــق  بمــا   % 0.75 مســتوى 

إن سياســته النقديــة خــال الفتــرة املقبلــة ســتتحلى باملرونــة الازمــة 

علــى  تؤثــر  أن  شــأنها  مــن  مســتجدات  أي  حــدوث  حــال  فــي  للتحــرك 

االقتصــاد.

ومــن جانــب آخــر اعلــن مكتــب االحصــاءات االســترالي ان االقتصــاد 

1.7 % خــال  فــي الربــع الثالــث وبنســبة   % 0.4 األســترالي نمــا بنســبة 

.2019 أيلــول /ســبتمبر  العــام حتــى 

• منطقة اليورو

ارتفــع نشــاط املصانــع فــي منطقــة اليــورو إلــى أعلــى مســتوىله فــي ثاثــة 

أشــهر خــال تشــرين الثانــي /نوفمبــر 2019 علــى الرغــم مــن اســتمرار 

فقدان الوظائف حيث ظل القطاع في حالة ركود. وكشــفت البيانات 

ارتفــاع مؤشــر مديــري املشــتريات ملنطقــة اليــورو التــي تضــم 19 دولــة 

فــي تشــرين الثانــي/ 46.9 نقطــة  إلــى  46.6 نقطــة  ارتفاًعــا طفيًفــا مــن 

نوفمبــر، وذلــك مــع تحســن الثقــة وتراجــع الطلبيــات الجديــدة، لكنهــا 

مــا زالــت أقــل مــن 50 نقطــة والتــى تعــد العامــة التــي تفصــل االنكمــاش 

عــن التوســع. هــذا ويأتــى ذلــك فــى الوقــت الــذى اســتمرت فيــه خســائر 

الوظائــف للشــهر الســابع علــى التوالــى حيــث سيســتغرق التصنيــع فــي 

منطقــة اليــورو بعــض الوقــت للتعافــي مــن الركــود.

• تركيا

ارتفــع معــدل التضخــم الســنوي فــي تركيــا خــال شــهر تشــرين الثانــي 

/نوفمبــر 2019 إلــى 10.5 %، وكان معــدل التضخــم الســنوي تراجــع 

ثاثــة  نحــو  فــي  مســتوى  أدنــى  إلــى   2019 /أكتوبــر  األول  تشــرين  فــي 

أعــوام ليصــل إلــى 8.5 % وفقــا ملعهــد اإلحصــاء التركــي، فيمــا بلــغ معــدل 

التضخــم علــى أســاس شــهري مــا نســبته 0.38 %. 

التبــغ  مــن نصيــب  كانــت  زيــادة ســنوية  نســبة  أعلــى  أن  املعهــد  وذكــر 

تكاليــف  ســجلت  كمــا   %  43 يتجــاوز  بمــا  أســعارها  ارتفعــت  التــي 

التعليــم والرعايــة الصحيــة والفنــادق واملطاعــم زيــادات كبيــرة، ومــن 

ناحيــة أخــرى واصــل عجــز امليــزان التجــاري فــي تركيــا صعــوده بشــكل 

 4 بنســبة  زيــادة   
ً
محققــا  ،2019 /أكتوبــر  األول  تشــرين  خــال  كبيــر 

أضعــاف علــى أســاس ســنوي، ليبلــغ 1.808 مليــار دوالر أمريكــي مقابــل 

497 مليــون دوالر أمريكــي فــي الشــهر نفســه مــن العــام املا�ضــي. حيــث 

الــواردات  زادت  بينمــا   ،%  0.5 بنســبة  التركيــة  الصــادرات  تراجعــت 

بنســبة 3.6%، مــع احتســاب املتغيــرات املوســمية وعــدد أيــام العمــل 

فــي تشــرين األول /أكتوبــر 2019، وذلــك باملقارنــة علــى أســاس شــهري.
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العدد /42/  كانون األول/ ديسمبر 2019

2. أسواق األسهم

التغير خال أسبوع06 كانون األول /ديسمبر, 022019 كانون األول /ديسمبر, 2019املؤشر

S&p500- USA3,113.873,145.91% 1.03

Dow Jones- USA27,783.0428,015.06% 0.84

NASDAQ- USA8,567.998,656.53% 1.03

FTSE 100- UK7,285.947,239.66% 0.64-

CAC 40- France5,786.745,871.91% 1.47

DAX- Germany12,964.6813,166.58% 1.56

FTMIB- Italy22,728.5923,182.72% 2.00

RTSI- Russia1,432.811,448.34% 1.08

Nikkei 225- Japan23,529.5023,354.40% 0.74-

Shanghai Composite )SSEC(- China2,875.812,912.01% 1.26
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العدد /42/  كانون األول/ ديسمبر 2019

1. أسعار النفط الخام

التغير خال أسبوع06 كانون األول /ديسمبر, 022019 كانون األول /ديسمبر, 2019

5.66 %60.9264.37سعر خام برنت /$

5.66 %55.9659.13سعر الخام األمريكي /$

2. أسعار املعادن الثمينة

التغير خال أسبوع06 كانون األول /ديسمبر, 022019 كانون األول /ديسمبر, 2019

-0.32 %1,469.201,464.55أونصة الذهب /$

-2.03 %16.96616.622أونصة الفضة /$

3. أسعار العمات الرئيسية

التغير خال أسبوع06 كانون األول /ديسمبر, 022019 كانون األول /ديسمبر, 2019

EUR USD1.10791.1059% 0.18-

USD JYP109108.58% 0.39-
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