
1

العدد /47/   كانون األول / ديسمبر 2018

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

 التقرير
االقتصادي االسبوعي

العدد /26/ 

حزيران / يونيو 2018

العدد /47/

كانون األول / ديسمبر 2018



2

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(

 
ً
 طفيفا

ً
شهد سعر صرف الليرة السورية مقابل الدوالر األمريكي تحسنا

خــال تعامــات هــذا األســبوع فــي الســوق املوازيــة، مقارنــة بمســتوياتها 

املســجلة فــي األســبوع الســابق، وذلــك كمــا توقعنــا فــي األســبوع الســابق 

حيث بلغ سعر صرفها مقابل الدوالر األمريكي باملتوسط مستوى 492 

 عــن 
ً
ليــرة ســورية للشــراء ومســتوى 495 ليــرة ســورية للمبيــع متراجعــا

مســتويات الـــ 500 ليــرة ســورية للــدوالر األمريكــي الواحــد؛ وهــذا يعــود 

بشــكل رئيــس إلــى تراجــع حــدة املضاربــة فــي الســوق أمــام التوقعــات 

بانحســار موجــة الطلــب الجوهــري علــى القطــع األجنبــي نتيجــة الطلــب 

املوســمي الــازم لتمويــل مســتوردات الحكومــة مــن القمــح واملشــتقات 

النفطية،  وذلك على الرغم من استمرار تحسن مستويات سعر صرف 

الدوالر األمريكي مقابل العمات الرئيســية في الســوق العاملية، يضاف 

إلــى ذلــك متابعــة الســوق للتطــورات السياســية واألمنيــة وخاصــة فــي 

منطقــة شــمال ســورية وتلــك املرافقــة الجتمــاع أســتانة األخيــر.

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 

املوازيــة خــال تعامــات هــذا األســبوع، فقــد تحســن مســتوى ســعر 

إلــى  ليــرة ســورية(  الليــرة الســورية لينخفــض زوج )اليــورو/  صــرف 

مســتوى 563 ليــرة ســورية فــي نهايــة هــذا األســبوع مقارنــة مــع مســتوى 

569 ليرة سورية املسجل في نهاية األسبوع السابق، وبما نسبته 1.05 

%، كما تحسنت الليرة السورية بشكل طفيف أمام اليورو في السوق 

الرســمية وبمــا نســبته 0.11 %، لينخفــض زوج )اليورو/ليــرة ســورية( 

إلى مستوى 496.34 ليرة سورية في نهاية هذا األسبوع مقابل مستوى 

496.91 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 25-2018/11/29، انخفاضــا

فــي مؤشــر الســوق ) DWX( بمقــدار 13.80نقطــة وبمــا نســبته 0.22 % 

علــى أســاس أســبوعي، ليصــل إلــى مســتوى 6,222.71 نقطــة املســجل 

نهايــة هــذا األســبوع مقابــل مســتوى 6,236.51  نقطــة املســجل فــي نهايــة 

األســبوع الســابق.  

هــذا وقــد ارتفعــت قيمــة التــداوالت األســبوعية املســجلة خــال هــذا 

األســبوع باملقارنة مع مســتواها في األســبوع الســابق، بما نســبته 113.0 

% لتصل إلى 212.4 مليون ليرة سورية مقابل 99.7 مليون ليرة سورية 

خــال األســبوع الســابق، كمــا ارتفــع حجــم التــداول وبمعــدل 50.77 % 

ليصــل إلــى 272,331 ســهم خــال هــذا األســبوع مقابــل 180,627 ســهم 

 علــى 410 صفقــة. 
ً
فــي األســبوع الســابق، موزعــة

ويبيــن الجــدول التالــي أعلــى ثاثــة أســهم مــن حيــث النشــاط بحجــم 

التداول، واالرتفاع واالنخفاض باألسعار خال تعامات هذا  األسبوع.
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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%

-8.6بنك سورية والخليج 4.79الشركة املتحدة للتأمين37.33 %بنك سورية الدولي اإلسامي

-2العقيلة للتأمين التكافلي 2.38بنك الشام 25.97 %بنك الشام 

-1.97بنك بيبلوس سورية2.16بنك قطر الوطني سورية 12.03 %بنك البركة

الشكل)3( تداوالت سوق دمشق لألوراق املالية 

* لم يجر أي عملية تداول على أسهم كل من القطاع الزراعي والصناعي والخدمات.
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3. متفرقات  اقتصادية محلية
 بتعديل وزاري 

ً
• أصدر الســيد رئيس الجمهورية بشــار األســد مرســوما

شــمل تســع وزارات أغلبهــا ذات طابــع خدمــي وعلــى رأســها وزارة التجــارة 

الداخلية وحماية املســتهلك في ظل ارتفاع األســعار في األســواق، إضافة 

االتصــاالت،   ووزرارة  الســياحة،  ووزارة  العالــي،  التعليــم  وزارة  إلــى 

ووزراة التربيــة. 

كشــف مديــر مرصــد ســوق العمــل فــي وزارة الشــؤون االجتماعيــة   •
والعمل عن تأمين الوزارة خال العام الجاري ملا يزيد على 1000 وظيفة 

عمــل عــن طريــق بواباتهــا اإللكترونيــة، و174 وظيفــة عــن طريــق بوابــة 

املرصــد اإللكترونيــة، و450 وظيفــة عــن طريــق مركــز اإلرشــاد الوظيفــي 

وريادة األعمال، و530 وظيفة من خال تنفيذ حزمة »التدريب املنتهي 

بالتشــغيل«، و115 وظيفــة بالتعــاون مــع غرفــة صناعــة دمشــق وريفهــا، 

إضافة إلى تأمين 336 وظيفة عمل في الوزارة والجهات التابعة لها بعد 

 أن مرصــد ســوق العمــل 
ً
إجــراء االختبــارات واملســابقات املطلوبــة، مبينــا

التابــع للــوزارة يهــدف إلــى تنشــيط ســوق العمــل مــن خــال الربــط بيــن 

الباحثيــن عــن فــرص عمــل وأصحــاب العمــل لتوجيــه برامــج التدريــب 

وبناء القدرات ملاءمة احتياجات سوق العمل، واملاءمة بين مخرجات 

التعليــم واالحتياجــات الفعليــة لســوق العمــل،

 بمعــدل 26 
ً
• شــهد إجمالــي أقســاط املؤسســة الســورية للتأميــن نمــوا

% للربــع الثالــث مــن العــام الحالــي مقارنــة بالفتــرة املماثلــة مــن العــام 

الســابق، حيــث بّيــن املديــر العــام للمؤسســة أن االرتفــاع تمركــز فــي قطــاع 

تأميــن الســيارات الــذي شــهد معــدل نمــو 37 %، إلــى جانــب قطــاع تأميــن 

 أنه مؤشر 
ً
نقل البضائع الذي بلغ معدل نموه ما يقارب 94 %، معتبرا

نمــو مهــّم يعكــس زيــادة معــدل الحركــة التجاريــة للمســتوردات، إذ 

ل إجمالــي األقســاط املســجلة نحــو 1.2 مليــار للربــع الثالــث فقــط، 
ّ
شــك

وتتعلق هذه األقساط بشكل رئي�سي باملستوردات واألعمال الحكومية 

املباشــرة، كمــا تخــّص مشــاريع العمــل التــي تتضمــن مســتوردات لصالــح 

الدولة، إضافة إلى وجود جزء منها يتعلق بإجازات االستيراد في القطاع 

الخــاص التــي ترتبــط بتمويــل مصرفــي يلــزم فيهــا املصــرف وجــود بوالــص 

تأميــن ســواء لجهــة الكهربــاء واالتصــاالت، أم لجهــة بعــض املســتلزمات 

الصناعيــة.

املوازنــة  لجنــة  أمــام   لإلحصــاء  املركــزي  املكتــب  مديــر  كشــف   •
والحســابات فــي مجلــس الشــعب أن معــدل البطالــة انخفــض إلــى 10 

% فــي البــاد بعدمــا ارتفــع فــي عامــي 2012 و2013 إلــى 46 % مــن حجــم 

القوى العاملة واملقدرة بـ4 مايين الذين يعملون ويبحثون عن عمل، 

حيــث أرجــع هــذا االنخفــاض إلــى هجــرة عــدد كبيــر مــن اليــد العاملــة 

 أن 80 % مــن الذيــن هاجــروا هــم مــن اليــد العاملــة وهــذا 
ً
وخصوصــا

: أنــه فــي العــام 
ً
مــا أدى إلــى انخفــاض القــوى العاملــة فــي البــاد، مضيفــا

2014 قــد تطــوع  الكثيــر مــن الشــباب فــي القــوات الرديفــة للقــوات 

 فــي 
ً
املســلحة إضافــة إلــى أن بعــض األعمــال بــدأت تنمــو وخصوصــا

الخدمــي. القطــاع 

 يق�ســي بــأن تســتوفي هيئــة األوراق واألســواق 
ً
• أصــدر وزيــر املاليــة قــرارا

املاليــة الســورية مــن شــركات الخدمــات والوســاطة املاليــة الحاصلــة 

 بنســبة 50 % مــن البــدل 
ً
علــى قــرار تجميــد أو تعليــق كامــل أنشــطتها بــدال

الســنوي املعتمــد والبالــغ 0.0015 مــن رأســمال الشــركة. ويأتــي هــذا 

القــرار بنــاء علــى اقتــراح مجلــس مفو�ســي هيئــة األوراق واألســواق املاليــة 

الســورية، وعلــى مقتضيــات العمــل واملصلحــة العامــة.

 بينت من خاله  
ً
• أصدرت وزارة االقتصاد والتجارة الخارجية تقريرا

تفصيــل املؤشــرات املاديــة ألداء املؤسســة العامــة للمناطــق الحــرة منــذ 

بدايــة العــام ولغايــة 2018/10/31، حيــث بلغــت اإليــرادات 3.3 مليــار  

ليرة سورية، أما حركة البضائع الداخلة )املستوردات(، فبلغت 50.5 

مليــار ليــرة ســورية بينمــا وصلــت حركــة البضائــع الخارجــة )الصــادرات( 

إلــى 39.5 مليــار ليــرة ســورية، ووصــل رأس املـــال املســتثمر فيهــا إلــى 750 

مليــون ليــرة ســورية.

بلغــت كميــة األقطــان املحبوبــة الــواردة مــن املحافظــات الشــرقية   •
واملســتلمة فــي محالــج املؤسســة العامــة لحلــج وتســويق األقطــان منــذ 

بدايــة املوســم وحتــى نهايــة شــهر تشــرية الثانــي 2018 حوالــي 36,200  

طــن، وقــد بّيــن املديــر العــام ملؤسســة حلــج وتســويق األقطــان أنــه تــم 

تســديد قيمــة 14 مليــار ليــرة ســورية مــن قيــم األقطــان املســتلمة وذلــك 

وفــق األســعار التشــجيعية املحــددة فــي إطــار سياســة الدعــم الحكومــي 

لزراعــة هــذا املحصــول حيــث ســبق للجنــة االقتصاديــة تحديــد ســعر 

350 ليــرة للكيلــو غــرام مــن القطــن املحبــوب.
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تطور بعض أسعار السلع األساسية 	.4  

التغير خال األسبوع29 تشرين الثاني 242018 تشرين الثاني 2018السلعة

-1.28 %390,000385,000الحديد طن /ليرة سورية

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

-1.78 %16,90016,600الذهب 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.   
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- االقتصاد العربي 
ً
ثانيا

Arab World Economy
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1-  أخبار  اقتصادية

• الجزائر

تراجــع العجــز التجــاري الجزائــري إلــى مســتوى 4.1 مليــار دوالر  أمريكــي خــال 

األشــهر العشــرة الفائتــة مــن العــام 2018 مقابــل 9.95 مليــار دوالر أمريكــي 

خــال نفــس الفتــرة مــن العــام 2017 أي بمــا نســبته 58.65 %، وأفــادت 

مصالــح الجمــارك الجزائريــة أن الصــادرات غطــت 89 % مــن الــواردات 

خال الفترة املذكورة مقابل 74 % خال الفترة نفسها من العام السابق، 

كمــا بّينــت أن الصــادرات ارتفعــت إلــى 34.12 مليــار دوالر أمريكــي مقابــل 

28.42  مليــار دوالر أمريكــي فــي نفــس الفتــرة مــن العــام  2017، فــي حيــن لــم 

تتراجــع الــواردات إال بشــكل طفيــف وكانــت بحــدود 38 مليــون دوالر أمريكــي. 

• ليبيا

أظهــرت النشــرة االقتصاديــة للمصــرف املركــزي الليبــي أن معــدل التضخــم 

بلــغ 9.4 % فــي الربــع الثالــث مــن العــام 2018، وأن متوســط الســعر الرســمي 

للــدوالر 1.384 دينــار ليــب، وأظهــرت النشــرة، أن الناتــج املحلــي باألســعار 

الثابتــة بلــغ 20.28 مليــار دينــار، وإجمالــي الســيولة املحليــة بلــغ 123.9 مليــار 

دينــار، منهــا 87.23 مليــار دينــار ودائــع تحــت الطلــب باملصــارف، و34.82 

مليــار دينــار عملــة متداولــة خــارج املصــارف، و1.84 مليــار دينــار شــبه النقــود 

ودائع زمنية للقطاع الخاص واملؤسسات العامة وشبه العامة . وبالنسبة 

للماليــة العامــة، لــم تتضمــن النشــرة إال بيانــات النصــف األول مــن العــام 

2018، إذ أشــارت إلــى أن إجمالــي املصروفــات بلــغ 16.89 مليــار دينــار، 

فــي حيــن كان إجمالــي اإليــرادات 16.7 مليــار دينــار، منهــا 15.6 مليــار دينــار 

إيــرادات النفــط .

• مصر

ارتفعــت قيمــة التجــارة الخارجيــة ملصــر خــال الـــ 10 أشــهر األولــى مــن العــام 

2018، لتســجل نحــو 78.4 مليــار دوالر أمريكــي مقابــل 67.096 مليــار دوالر 

أمريكــي خــال نفــس الفتــرة مــن العــام 2017 بنمــو قــدره 14.4 %. وأوضــح 

تقريــر التجــارة الخارجيــة الصــادر عــن الهيئــة املصريــة العامــة للرقابــة علــى 

الصــادرات والــواردات، أن حجــم التجــارة ارتفــع خــال شــهر تشــرين األول 

/أكتوبــر 2018 بنســبة 9.7 % ليســجل نحــو 8.053 مليــار دوالر أمريكــي 

 مقابــل 7.271 مليــار دوالر أمريكــي خــال الفتــرة ذاتهــا مــن العــام 2017.

وأشــار التقريــر إلــى زيــادة قيمــة العجــز فــي امليــزان التجــاري املصــري بنحــو 

7.13 مليــار دوالر أمريكــي لتســجل 37.123 مليــار دوالر أمريكــي خــال الـــ 10 

أشــهر األولــى مــن العــام 2018 مقابــل 29.993 مليــار دوالر خــال نفــس الفتــرة 

مــن 2017 بنمــو قــدره 24 %. هــذا وقــد ارتفعــت قيمــة صــادرات مصــر -غيــر 

البتروليــة- خــال الفتــرة املذكــورة لتســجل نحــو 20.642 مليــار دوالر خــال 

الـــ 10 أشــهر األولــى مــن العــام 2018 مقابــل 18.551 مليــار دوالر خــال نفــس 

الفتــرة مــن 2017.

• قطر

ارتفــع فائــض امليــزان التجــاري الســلعي لدولــة قطــر خــال الربــع الثالــث مــن 

العــام 2018 بنســبة 35.8 % علــى أســاس ســنوي إلــى نحــو 50 مليــار ريــال، 

 لبيانــات وزارة التخطيــط التنمــوي واإلحصــاء القطريــة وجــاء ذلــك 
ً
وفقــا

نتيجــة ارتفــاع قيمــة الصــادرات خــال الربــع الثالــث بنســبة 32.3 % لتصــل 

إلــى نحــو 80 مليــار ريــال بدعــم مــن ارتفــاع أســعار النفــط و الغــاز. 

 بنســبة 27 %، لتصــل إلــى نحــو 
ً
فــي املقابــل ســجلت الــواردات الســلعية نمــوا

29.7 مليار ريال.  هذا وارتفع إجمالي قيمة فائض امليزان التجاري الســلعي 

القطــري بنهايــة األشــهر التســعة األولــى مــن العــام الحالــي إلــى نحــو 141 مليــار 

ريــال، بزيــادة نســبتها 37 % عــن الفتــرة املقابلــة مــن العــام 2017، بدعــم مــن 

نمــو الصــادرات إلــى 228 مليــار ريــال، وارتفــاع قيمــة الــواردات إلــى 86 مليــار 

ريــال.

• صندوق النقد العربي

افتتــح رئيــس مجلــس إدارة صنــدوق النقــد العربــي أعمــال االجتمــاع الثانــي 

والثاثيــن للجنــة العربيــة للرقابــة املصرفيــة، خــال الفتــرة  26 و 27 نوفمبــر 

 مــن املوضوعــات، مــن أهمهــا تطبيــق 
ً
2018، حيــث تمــت مناقشــة عــددا

العربيــة،  الــدول  فــي  الدوريــة  للتقلبــات  املعاكــس  املــال  رأس  متطلبــات 

الــدول  فــي   III بــازل  إطــار  فــي  التناســبية  لتطبيــق  والتحديــات  والقضايــا 

العربيــة، واإلطــار التنظيمــي للتقنيــات املاليــة الحديثــة، مــن خــال التعــرف 

علــى التجــارب العربيــة والدوليــة فــي هــذا املجــال. 

وناقشــت اللجنــة تطبيــق متطلبــات رأس املــال ملواجهــة مخاطــر البنــوك 

 لبــازل  3، إضافــة الــى موضــوع املنهــج 
ً
 وفقــا

ً
ذات األهميــة النظاميــة محليــا

الجديد ملخاطر اإلئتمان في إطار بازل III. والجوانب املتعلقة بأمن الفضاء 

اإللكترونــي فــي إطــار املخاطــر التشــغيلية، وذلــك مــن خــال اســتعراض 

تجــارب الــدول العربيــة فــي هــذا الشــأن، وموضــوع األطــر الخاصــة باملخاطــر 

التشغيلية، إضافة إلى موضوع تداعيات تطبيق الائحة األوروبية لحماية 

البيانات على القطاع املالي في الدول العربية، إلى جانب استعراض تجارب 

الــدول العربيــة علــى صعيــد تطبيــق املعيــار املحاســبي رقــم 9.



10

2. أسواق األسهم العربية

املؤشر
األسبوع 2018/11/30-25

التغير خال األسبوع
نهاية األسبوعبداية األسبوع

)DFMGI( 2.58 %2,739.382,668.66مؤشر سوق دبي-

)EGX30( 1.26 %13,153.5513,319.50مؤشر بورصة مصر

)KWSE( 0.95 %5,267.895,317.81مؤشر سوق الكويت

)ADI( 3.57 %4,946.484,770.08مؤشر أبوظبي-

)PLE( 0.18 %528.08527.12مؤشر القدس-

)TASI(  2.53 %7,512.577,702.99املؤشر العام السعودي

)AMGNRLX(  3.76 %1,935.941,863.13املؤشر العام األردني-

)TUNINDEX(  0.61 %7,259.947,304.08مؤشر بورصة تونس

)MASI( 0.63 %11,158.6211,229.28مؤشربورصة املغرب
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1-  أخبار  اقتصادية

• بريطانيا

حــذر بنــك انجلتــرا )البنــك املركــزي( مــن أن خــروج بريطانيــا مــن االتحــاد 

األوروبي بدون صفقة سوف يؤدي إلى أسوأ ركود اقتصادي في اململكة 

املتحــدة منــذ الكســاد الكبيــر، حيــث أوضــح بنــك إنجلتــرا أنــه ســوف 

ينخفــض الناتــج املحلــي اإلجمالــي بنســبة تصــل إلــى 8 ٪ فــي العــام املقبــل 

وأســعار املنــازل ســتنخفض بنســبة ٪30، ومعــدل البطالــة ســيرتفع مــن 

مســتواه الحالــي البالــغ ٪4.1 إلــى حوالــي ٪7.5  وذلــك علــى الرغــم مــن 

هبــوط صافــي الهجــرة إلــى 100,000.  كمــا ســيهبط الجنيــه االســترليني 

بمقــدار الربــع مقابــل الــدوالر  األمريكــي، ممــا يدفــع التضخــم إلــى 6.5٪، 

وســوف ترتفــع أســعار الفائــدة بحــدة للحــد مــن ارتفــاع األســعار ودعــم 

الجنيــه االســترليني.

• الصين

أظهــرت بيانــات رســمية أن صناعــة البتــرول والكيماويــات فــي الصيــن 

حققــت أربــاح إجماليــة بلغــت 712.1 مليــار يــوان )حوالــي 102.5 مليــار 

دوالر أمريكــي( خــال األشــهر التســعة األولــى مــن هــذا العــام، بزيــادة 45.2 

%علــى أســاس ســنوي. وقــد اســتحوذت قيمــة هــذه األربــاح علــى 14.3 % 

مــن إجمالــى االربــاح التــى حققتهــا املؤسســات الصناعيــة املحليــة، هــذا 

وقــد بلــغ إجمالــي أصــول قطــاع البتــرول والكيماويــات 12.75 تريليــون 

يــوان، بزيــادة 6.1 % عــن نفــس الفتــرة مــن العــام املا�ســي، وتراجعــت 

نسبة األصول مقابل الخصوم للقطاع بقدر 1.16 نقطة مئوية لتصل 

إلــى 54.19 %. 

وارتفع معدل ربحية القطاع بنسبة 1.56 نقطة مئوية ليصل إلى 7.43 

%، وذلــك بفضــل التحســن القــوي فــي كفــاءة تشــغيل أعمــال التنقيــب 

 عــن زخــم التنميــة الجيــد فــي مجــال 
ً
عــن النفــط والغــاز الطبيعــي، فضــا

تكريــر النفــط وصناعــة الكيماويــات. أمــا بالنســبة لصناعــة املعــادن 

غيــر الحديديــة فقــد ســجلت أرباحــا مجمعــة بقيمــة 123.45 مليــار يــوان 

)17.81 مليــار دوالر أمريكــي( أثنــاء الفتــرة ذاتهــا، بانخفــاض 9.6 % علــى 

أســاس ســنوي .كمــا توســع ناتــج قطــاع مــواد البنــاء الصينــي بواقــع 3.1 

% خــال األشــهر التســعة األولــى علــى أســاس ســنوي بالتــوازي مــع تنامــي 

أرباحــه.

• أملانيا

تراجــع  عــن  األملانيــة  الشــركات  ثقــة  مســتوى  مســح  نتائــج  ت  أظهــر 

معنويــات الشــركات األملانيــة فــي تشــرين الثانــي /نوفمبــر 2018 ممــا ينبــئ 

بتفــاؤل أقــل فــي أوســاط املســؤولين التنفيذييــن حيــال توقعــات النمــو 

ألكبــر اقتصــاد أوروبــي، حيــث أعلــن معهــد إيفــو لألبحــاث االقتصاديــة فــي 

ميونــخ إن مؤشــره ملنــاخ األعمــال تراجــع للشــهر الثالــث علــى التوالــي إلــى 

مســتوى 102.0، فــي حيــن كان متوســط التوقعــات أعلــى مــن ذلــك عنــد 

 .102.3

وقال مدير معهد إيفو ”ثقة الشركات األملانية ضعفت أكثر هذا الشهر، 

وأن الشــركات خفضــت تقييماتهــا ملنــاخ األعمــال الحالــي وإن كان ذلــك 

مــن مســتوى مرتفــع. كمــا أن توقعــات الشــركات صــارت غائمــة أيضــا.“ 

وأضــاف أن االقتصــاد ســينمو 0.3 % فــي الربــع الرابــع مــن العــام  2018 

علــى أق�ســى تقديــر.

• اليونان

أعلــن البنــك املركــزي اليونانــي عــن تفاصيــل خطتــه إلنقــاذ البنــوك 

لتخفيــف املزيــد مــن األعبــاء عــن كاهــل القطــاع املصرفــي، فــي إطــار خطــة 

معقــدة تتضمــن إصــدار ســندات ونقــل مســتحقات ضريبيــة للبنــوك، 

 
ً
وتتضمن الخطة إنشاء صندوق خاص ينقل إليه البنك املركزي جزءا

 مــن الديــون املشــكوك فــي تحصيلهــا بصافــي قيمتهــا الدفتريــة لــدى 
ً
كبيــرا

البنــوك مــع تحويــل مســتحقات ضريبيــة متأخــرة ومســجلة فــي ميزانيــات 

البنــوك  مســاعدة  فــي  الصنــدوق  هــذا  أمــوال  واســتخدام  البنــوك، 

اليونانيــة. وبحســب الخطــة التــي تــم اإلعــان عنهــا، فــإن البنــك املركــزي 

يعتــزم تحويــل نحــو 40 مليــار يــورو  )46 مليــار دوالر أمريكــي( مــن الديــون 

املشــكوك فــي تحصيلهــا و7.4 مليــار يــورو مــن مســتحقات الضرائــب 

املتأخــرة إلــى الصنــدوق الجديــد، لتنخفــض نســبة الديــون املشــكوك فــي 

تحصيلهــا لــدى البنــوك إلــى 47 % بشــكل فــوري.



13

العدد /47/   كانون األول / ديسمبر 2018

2. أسواق األسهم

التغير خال أسبوع30 تشرين الثاني 262018 تشرين الثاني 2018املؤشر

S&p5002,673.452,760.17% 3.24

Dow Jones24,640.2425,510.11% 3.53

NASDAQ7,081.857,330.54% 3.51

FTSE	1007,036.006,980.24% 0.79-

CAC	404,994.985,003.92% 0.18

DAX11,354.7211,257.24% 0.86-

Nikkei 22521,812.0022,351.06% 2.47

Shanghai	Composite	)SSEC(2,575.812,588.19% 0.48
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العدد /47/   كانون األول / ديسمبر 2018

1. أسعار النفط الخام

التغير خال أسبوع30 تشرين الثاني 262018 تشرين الثاني 2018

-2.13 %60.4859.19سعر خام برنت /$

-1.80 %51.6350.7سعر الخام األمريكي /$

2. أسعار املعادن الثمينة

التغير خال أسبوع03 تشرين الثاني 268102 تشرين الثاني 2018

-0.07 %1,228.701,227.80أونصة الذهب /$

-0.65 %14.34314.25أونصة الفضة /$

3. أسعار العمات الرئيسية

التغير خال أسبوع03 تشرين الثاني 268102 تشرين الثاني 2018

EUR USD1.13281.1317% 0.10-

USD JYP113.59113.57% 0.02-
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