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

اســتمرت حالــة االســتقرار النســبي لتســيطر علــى تطــور حركــة ســعر 

صــرف الليــرة الســورية مقابــل الــدوالر خــال تعامــات هــذا األســبوع فــي 

الســوق املوازية، وذلك عند مســتوى وســطي 496 ليرة ســورية للشــراء 

ومســتوى 500 ليــرة ســورية ملبيــع الــدوالر  األمريكــي الواحــد؛ ويعــود 

هــذا االســتقرار بشــكل رئي�ســي إلــى تراجــع مســتوى ســعر صــرف الــدوالر  

إلــى جانــب  فــي الســوق العامليــة،  أمــام العمــات الرئيســية  األمريكــي 

العوامــل الداخليــة املؤثــرة الســيما حالــة الحــذر التــي يشــهدها الســوق 

فــي ظــل التطــورات العســكرية والسياســية األخيــرة التــي تســود وخاصــة 

فــي شــمال ســورية، إضافــة إلــى تراجــع عمليــات املضاربــة علــى الليــرة 

الســورية أمــام التوقــع بتوجــه الســوق نحواالســتقرار وغيــاب الفــرص 

املجزيــة مــن تلــك العمليــات.

أمــا فــي الســوق الرســمية، فقــد اســتقر ســعر صــرف الليــرة الســورية 

مقابل الدوالر األمريكي لدى املصارف وشركات الصرافة، حيث ما 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

وفيمــا يخــص ســعر صــرف الليــرة الســورية مقابــل اليــورو فــي الســوق 

املوازيــة خــال تعامــات هــذا األســبوع، فقــد تراجــع مســتوى ســعر 

صــرف الليــرة الســورية ليرتفــع زوج )اليــورو/ ليــرة ســورية( إلــى مســتوى 

576 ليــرة ســورية فــي نهايــة هــذا األســبوع مقارنــة مــع مســتوى 571 ليــرة 

ســورية املســجل فــي نهايــة األســبوع الســابق، وبمــا نســبته 0.88 %، كمــا 

انخفضت الليرة السورية أمام اليورو في السوق الرسمية وبما نسبته 

1.14 %، ليرتفــع زوج )اليورو/ليــرة ســورية( إلــى مســتوى 503.91 ليــرة 

ســورية فــي نهايــة هــذا األســبوع مقابــل مســتوى 498.24 ليــرة ســورية فــي 

نهايــة األســبوع الســابق. 

الشكل )2 ( سعر صرف اليورو أمام الليرة السورية

2. سوق دمشق لألوراق ملالية
انخفــض مؤشــر ســوق دمشــق لــألوراق املاليــة )DWX( بمقــدار 43.16 

نقطــة وبمــا نســبته 0.70 % علــى أســاس أســبوعي، ليصــل إلــى مســتوى 

6146.96 نقطة املسجل نهاية هذا األسبوع مقابل مستوى 6190.12 

نقطــة املســجل فــي نهايــة األســبوع الســابق، ترافــق ذلــك  مــع ارتفــاع 

قيمــة التــداوالت األســبوعية املســجلة خــال هــذا األســبوع باملقارنــة مــع 

مســتواها فــي األســبوع الســابق بمــا نســبته 24.10 % لتصــل إلــى 188.7 

مليــون ليــرة ســورية مقابــل 152.0 مليــون ليــرة ســورية خــال األســبوع 

الســابق، إضافــة إلــى ارتفــاع حجــم التــداول بمعــدل 7.51 % ليصــل إلــى 

202,708 سهم خال هذا األسبوع مقابل 188,548 سهم في األسبوع 

 علــى 268 صفقــة.
ً
الســابق، موزعــة
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يبين الجدول التالي أعلى ثاثة أسهم من حيث النشاط بحجم التداول، واالرتفاع واالنخفاض باألسعار خال تعامات هذا  األسبوع.

ً
األكثر نشاطا

ً
األكثر ارتفاعا

ً
األكثر انخفاضا

السهم
من حجم 
التداول

السهم
نسبة 

االرتفاع%
السهم

نسبة 
االنخفاض%

-3.53فرنسبنك سورية 4.88الوطنية للتأمين 32.83 %بنك البركة

-1.94بنك سورية واملهجر0.83بنك البركة22.30 %بنك سورية الدولي اإلسامي

-1.89العقيلة للتأمين التكافلي 0.05بنك بيمو السعودي الفرن�سي14.82 %بنك قطر الوطني سورية 

الشكل)3( تداوالت سوق دمشق لألوراق املالية 

* لم يجر أي عملية تداول على أسهم القطاع الزراعي والصناعي والخدمات .
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3. متفرقات  اقتصادية محلية
• كشــف مديــر عــام املصــرف العقــاري أّن حجــم التحصيــات مــن 
القــروض املتعثــرة وغيــر املتعثــرة املمنوحــة بالليــرات الســورية عــن بلــوغ 

خال شهري تشرين األول وتشرين الثاني من العام 2018 ما يقارب 

4.364 مليار  ليرة سورية، وأوضح أّن املصرف تمكن خال الشهرين 

 بقيمــة إجماليــة 
ً
 متعثــرا

ً
املذكوريــن مــن تســوية وجدولــة 190 قرضــا

بلغــت 2.347 مليــار ليــرة ســورية, فيمــا بلغــت التحصيــات مــن هــذه 

القــروض املتعثــرة نحــو 2 مليــار ليــرة ســورية. 

وأشــار مديــر العقــاري إلــى أّن الحصيلــة اإلجماليــة ألربــاح املصــرف 

خال العام املا�سي بلغت 2.053 مليار ليرة  سورية وهي أرباح وفوائد 

اإلقــراض والودائــع والخدمــات التــي يقدمهــا املصــرف ومنهــا الدفــع 

 أّن هنــاك مبالــغ محققــة مــن عوائــد املــزادات ولكنهــا 
ً
والفواتيــر، مبينــا

قليلــة كــون املصــرف ال يفضــل اللجــوء للمــزاد الــذي يعــد آخــر مرحلــة 

ينفذهــا فــي حــال عــدم تســديد كتلــة الديــن املســتحقة علــى املقترضيــن.

• تابــع مجلــس الــوزراء خطــوات تبســيط اإلجــراءات لــدى الــوزارات 
واســتمع فــي جلســته األســبوعية املاضيــة إلــى عــرض حــول خطــوات 

املدنيــة  الشــؤون  معامــات  إجــراءات  بخصــوص  الداخليــة  وزارة 

وتعميــم  إلكترونيــا  القيــادة  وشــهادات  الســفر  جــوازات  وإصــدار 

هــذه اإلجــراءات علــى مســتوى املناطــق، إضافــة إلــى الربــط مــع وزارة 

الخارجيــة واملغتربيــن بخصــوص معامــات املواطنيــن املقيميــن خــارج 

ســورية. 

وفــي ســياق آخــر ناقــش املجلــس العــرض املقــدم مــن هيئــة االســتثمار 

الســورية بخصــوص اآلليــة التنفيذيــة لتبســيط اإلجــراءات فــي الهيئــة 

ليكــون مركــز خدمــات املســتثمر »النافــذة الواحــدة« البوابــة الرئيســية 

للمستثمر يستطيع من خالها الحصول على كل املوافقات والوثائق 

النافــذة  فــي  وزارة  كل  ممثــل  وتفويــض  مشــروعه  لتنفيــذ  الازمــة 

بالصاحيــات التــي تخولــه التوقيــع علــى أي وثيقــة تمنحهــا الــوزارة 

واملــدة  بالخطــوات  مباشــرة  علــى صلــة  املســتثمر  وليكــون  مباشــرة 

الزمنيــة والتكاليــف املطلوبــة لتنفيــذ املشــروع.

وفيمــا يخــص خطــة إحــال املنتجــات املحليــة بــدال مــن املســتوردة، 

قــرر املجلــس دراســة وتحديــث قائمــة املنتجــات املقترحــة إلنتاجهــا 

 على مجلس الوزراء ليتم اتخاذ ما يلزم 
ً
محليا وعرض املشاريع دوريا

بشــأنها وتــم التأكيــد علــى أهميــة التشــبيك واملواءمــة بيــن خطــة إحــال 

املنتجــات املحليــة واملشــاريع التــي تطرحهــا هيئــة االســتثمار.

• كشــف مديــر عــام املصــرف الصناعــي عــن تســديد 3 مليــارات ليــرة 
ســورية مــن الحكومــة، ليصبــح رأســمال املصــرف املســدد 5 مليــارات 

 مــن مليــاري ليــرة ســورية، وذلــك مــن أصــل رأســمال 
ً
ليــرة ســورية بــدال

املصــرف اإلجمالــي 10 مليــارات ليــرة. 

 لجهــة تمكيــن 
ً
 مهمــا

ً
ورأى املديــر العــام أن هــذه الخطــوة تعــد إنجــازا

املصــرف مــن تلبيــة احتياجــات التمويــل للمشــروعات الصناعيــة، 

وخاصــة املتضــررة التــي تحظــى بمعاملــة تمييزيــة مــن ناحيــة القــروض 

 أن تســديد جــزء مــن رأســمال 
ً
والتســهيات االئتمانيــة.. وغيرهــا، مبينــا

املصــرف يــؤدي إلــى تحســن الكثيــر مــن املؤشــرات، وأهمهــا كفايــة رأس 

املــال، والحــّد األق�ســى املمكــن منحــه للمتعامــل أو ملجموعــة، حيــث 

كان الحد األق�سى املمكن منحه ال يتجاوز 250 مليون ليرة سورية ، 

ليصبح اآلن بحدود مليار ليرة سورية، كما أنه يسهم في زيادة األموال 

 علــى نســبة التوظيفــات إلــى 
ً
الجاهــزة لــدى املصــرف وينعكــس إيجابــا

مصــادر التمويــل. 

ورأى أن دعــم رأســمال املصــرف يأتــي فــي إطــار ســعي الحكومــة إلــى 

تنفيــذ رؤيتهــا ملرحلــة مــا بعــد الحــرب وتســريع عجلــة اإلنتــاج والنهــوض 

بالصناعــة، لكونهــا ركيــزة أساســية مــن ركائــز التنميــة االقتصاديــة 

بشــكل عــام، وألن عمليــة إعــادة دوران اإلنتــاج ال يمكــن أن تتــم دون 

تمويــل مــن املصــارف، لكونهــا مــن أهــم مصــادر التمويــل للصناعييــن. 

كمــا أشــار إلــى أن املصــرف يعمــل علــى إعــادة تأهيــل وصيانــة العديــد 

مــن فروعــه واملكاتــب التابعــة للمصــرف التــي تعرضــت للضــرر خــال 

الســنوات الســابقة، وذلــك ضمــن رؤيــة املصــرف للتوســع بمنافــذ 

عمله وتحسين الخدمات التي يقدمها وخاصة لدى املدن الصناعية 

فــي كل مــن مدينــة الشــيخ نجــار الصناعيــة فــي حلــب وحســيا فــي حمــص 

ومدينــة عــدرا الصناعيــة فــي ريــف دمشــق ويتــم بحــث آليــات توفيــر 

التمويــل لتنفيــذ هــذه الفــروع ووضعهــا بالخدمــة لتلبيــة احتياجــات 

الصناعييــن فــي هــذه املــدن وتســهيل حركــة اإليــداع والســحوبات لهــم 

إضافــة إلــى تقديــم العديــد مــن الخدمــات.

• أوضح مدير املصرف التجاري السوري أن املصرف بدأ تنفيذ عدة 
إجراءات لتطوير البيئة الناظمة ملنح التسهيات والقروض والكوات 

املصرفيــة والخدمــات املقدمــة. وأضــاف أن املصــرف جــاد فــي ســعيه 

لتوظيــف الســيولة املتوافــرة لديــه وقــام بإعــداد دليــل واضــح وحديــث 

ينظــم عمليــات التســليف مــع مراعــاة كل الجوانــب واملعوقــات التــي 

، وتــم تعميمــه 
ً
اعترضــت منــح منتجــات التســليف فــي املصــرف ســابقا
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تطور بعض أسعار السلع األساسية 	.4  

التغير خال األسبوع10 كانون الثاني 052019 كانون الثاني 2019السلعة

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

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

1.14 %17,60017,800الذهب 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.   

الدليــل علــى كل الفــروع بمــا يضمــن توحيــد اإلجــراءات املتبعة. وأشــار 

 لدعــم املشــاريع اإلنتاجيــة أو 
ً
إلــى أن ادارة املصــرف لــن توفــر جهــدا

تقديــم منتجــات مصرفيــة جديــدة “كقــرض املهــن” ويعتــزم املصــرف 

تفعيــل منــح التســهيات املباشــرة “جــاري مديــن أو حســم ســندات” 

إضافــة إلــى اســتئناف منــح القــروض االســتثمارية مــع إعطــاء األولويــة 

لتمويــل القــروض اإلنتاجيــة والصناعيــة.

• أصــدر وزيــر املاليــة التعليمــات التنفيذيــة للقانــون رقــم  ٢٦ تاريــخ 
٢٦- ١٢ – ٢٠١٨ القا�ســي بإعفــاء قــروض املصــرف الزراعــي مــن 

الفوائــد العقديــة وغرامــات التأخيــر. 

واشــتملت التعليمــات علــى 13 مــادة، تــم بموجبهــا إعفــاء القــروض 

الزراعــي  املصــرف  مــع  للمتعامليــن  املمنوحــة  األداء  املســتحقة 

التأخيــر  العقديــة وفوائــد وغرامــات  الفوائــد  كافــة  مــن  التعاونــي، 

املترتبة عليها مرصودة بتاريخ صدور هذا القانون، إذ اشترطت املادة  

الخامســة منها أنه ولاســتفادة من أحكام هذا القانون، وجوب قيام 

املتعامــل بتســديد دفعــة حســن نيــة بنســبة 5 % مــن رصيــد رأس املــال 

الخاضــع للجدولــة خــال مــدة أقصاهــا 1-8-2019 مــن تاريــخ صــدور 

هــذا القانــون. ونبهــت املــادة السادســة السادســة املتعامــل املشــمول 

بأحــكام هــذا القانــون مــن فقــدان حقــه فــي االســتفادة مــن اإلعفــاء 

والجدولــة املنصــوص عليهــا فــي املــواد )1- 2- 4( مــن هــذا القانــون، 

 إلــى مــا بعــد 
ً
 أو كا

ً
إذا تخلــف عــن تســديد أحــد أقســاط الديــن جــزءا

استحقاق القسط التالي بدون إمهال قانوني )تأجيل األقساط وفق 

نظــام عمليــات املصــرف وتعليماتــه التطبيقيــة فيمــا يخــص األضــرار 

ـــولة بأحكامــــــــه  العامــة والفرديــة(، وتعـــــــــاد أرصـــــــدة القـــــــــــروض املشمـــ

إلــى حســـــــاباتها األصليـــــــة، ويطالــب املقتــرض بســـــــداد كامــل املبلـــــــــــغ 

املعفـــــــاة بتاريخ الجدولة، ويخضــــــــــــع لفـــــــــائدة التأخير املعمول بها لدى 

املصــرف.
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- االقتصاد العربي 
ً
ثانيا

Arab World Economy
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1-  أخبار  اقتصادية

•  تونس

بّيــن املعهــد الوطنــي التون�ســي لإلحصــاء أن العجــز التجــاري لتونــس زاد 

إلــى مســتوى قيا�ســي مــا يقــارب 19 مليــار دينــار )6.33 مليــار دوالر أمريكــي( 

 مــن 15.6 مليــار دينــار املســتوى املســجل فــي عــام 
ً
فــي عــام 2018، ارتفاعــا

2017. وبحسب بيانات املعهد، ارتفعت الواردات بنسبة 20 % إلى 60 

مليــار دينــار. 

• مصر

 خــال آخــر أشــهر العــام 
ً
 قويــا

ً
شــهد معــدل التضخــم الســنوي تراجعــا

2018 ليصــل إلــى 11.1 % فــي كانــون األول /ديســمبر، مقارنــة بـــ15.6 % 

 ملــا أعلنــه الجهــاز املركــزي 
ً
فــي تشــرين الثانــي /نوفمبــر 2018، وذلــك وفقــا

للتعبئــة العامــة واإلحصــاء. 

وانحســر التضخــم علــى نحــو مطــرد فــي األشــهر األخيــرة بعــد أن دفعتــه 

زيــادة فــي أســعار الوقــود والكهربــاء والنقــل فــي وقــت ســابق مــن العــام - مــع 

زيادة أسعار الغذاء - إلى ذروة بلغت 17.5 % في تشرين األول /أكتوبر، 

إذ قــال جهــاز اإلحصــاء املصــري: إن التضخــم تراجــع فــي كانــون األول /

ديسمبر بسبب انخفاض قوي في أسعار الخضراوات، بنسبة 22.4 %، 

عــاوة علــى تراجــع أســعار الفواكــه بنســبة 6 %، واملأكــوالت البحريــة 5 

%، واللحــوم والدواجــن 2.3 %.

 
ً
 ســالبا

ً
وبينمــا ســجل التضخــم الشــهري فــي كانــون األول /ديســمبر معــدال

بنســبة 4.1 %، فقــد كانــت مســاهمة مكــون األغذيــة واملشــروبات فــي 

معدل التضخم الشــهري »مســاهمة ســالبة بنســبة 4.01 %. وفي ســياق 

آخــر  أعلــن املركــز اإلعامــي لرئاســة مجلــس الــوزراء، عــن ارتفــاع حجــم 

الصــادرات املصريــة بنســبة 11.6 %, حيــث وصلــت إلــى 25 مليــار دوالر 

أمريكي خال عام 2018, مقارنة بــ 22.4 مليار دوالر أمريكي خال عام 

 .2017

• اإلمارات العربية املتحدة

ارتفــع إجمالــى احتياطيــات البنــوك فــى مصــرف اإلمــارات املركــزى إلــى 

283.4 مليار درهم فى نهاية شهر تشرين الثاني /نوفمبر من العام 2018 

بزيــادة قدرهــا 11.8 مليــار درهــم وبنمــو نســبته 4.3 % مقارنــة مــع 271.6 

مليار درهم فى الشهر ذاته من العام 2017. وتظهر أحدث االحصائيات 

الصــادرة عــن مصــرف اإلمــارات املركــزي أن احتياطيــات البنــوك وصــل 

إجمالــي قيمتهــا فــى نهايــة العــام الــى مســتوى 283.4 مليــار درهــم. 

ويتضــح أن شــهادات اإليــداع التــى تحتفــظ بهــا البنــوك لــدى املصــرف 

تشــرين  شــهر  نهايــة  فــى  درهــم  مليــار   125.8 قيمتهــا  والبالــغ  املركــزى 

 مــن اجمالــى 
ً
الثانــي /نوفمبــر مــن العــام 2018 قــد شــكلت 44 % تقريبــا

احتياطياتها، فى حين سجل 42.9 % وبقيمة 121.8 مليار درهم لصالح 

بند االحتياطي االلزامي، ونحو 13.1 % وبقيمة 35.8 مليار درهم تحت 

بنــد صافــي الحســابات الجاريــة.

• الكويت 

بلغت تحويات العاملين في الكويت إلى الخارج خال 9 أشهر من العام 

2018 نحــو 3.27 مليــارات دينــار، مقابــل 3.15 مليــارات دينــار مــن نفــس 

الفترة خال العام 2017، وذلك بنسبة نمو 3.9 % على أساس سنوي. 

واشــارت بيانات بنك الكويت املركزي أن تحويات العاملين في الكويت 

إلــى الخــارج انخفضــت خــال الربــع الثالــث مــن 2018 نحــو 11 %، حيــث 

بلغــت قيمــة تلــك التحويــات نحــو 1.05 مليــار دينــار، مقابــل 1.18 مليــار 

دينــار فــي الربــع الثانــي من 2018.
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2. أسواق األسهم العربية

املؤشر
األسبوع 2019/01/11-6

التغير خال األسبوع
نهاية األسبوعبداية األسبوع

)DFMGI( 0.56 %2,531.352,545.65مؤشر سوق دبي

)EGX30( 0.18 %13,343.0813,367.44مؤشر بورصة مصر

)KWSE( 1.41 %5,377.415,453.33مؤشر سوق الكويت

)ADI( 1.19 %4,904.104,962.37مؤشر أبوظبي

)PLE( 0.06 %530.05529.71مؤشر القدس-

)TASI(  3.50 %7,932.248,210.16املؤشر العام السعودي

)AMGNRLX(  1.06 %1,942.231,921.65املؤشر العام األردني-

)TUNINDEX(  0.31 %7,168.077,190.33مؤشر بورصة تونس

)MASI( 0.07 %11,081.5011,089.52مؤشربورصة املغرب
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ثالثا

World Economy
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1-  أخبار  اقتصادية

• أملانيا

  أن واردات أملانيــا تراجعــت علــى نحــو 
ً
كشــفت البيانــات الصــادرة مؤخــرا

غيــر متوقــع خــال شــهر تشــرين الثانــي /نوفمبــر ليتخطــى تأثيرهــا انخفــاض 

الصــادرات، ممــا أدى التســاع الفائــض التجــاري ألكبــر اقتصــاد أوروبــي.

وصــّرح مكتــب اإلحصــاءات االتحــادي أن الــواردات انخفضــت بنســبة 1.6 

% بعــد التعديــل فــي ضــوء العوامــل املوســمية فــي تشــرين الثانــي /نوفمبــر، 

بينما تراجعت الصادرات بنسبة 0.4 %. وبهذا اتسع الفائض التجاري إلى 

19 مليــار يــورو مــن مســتوى معــدل عنــد 17.9 مليــار يــورو.

ومــن ناحيــة أخــرى أظهــرت البيانــات أن الناتــج الصناعــي األملانــي انخفــض 

علــى غيــر املتوقــع فــي تشــرين الثانــي /نوفمبــر للشــهر الثالــث علــى التوالــي بمــا 

نســبته 1.9 %، فــي عامــة جديــدة علــى تباطــؤ نشــاط أكبــر اقتصــاد أوروبــي.

•  البنك الدولي

توقــع البنــك الدولــي أن يتباطــأ النمــو العالمــي بنســبة 2.9 % فــي 2019 

 ذلــك إلــى تصاعــد التوتــر التجــاري 
ً
مقارنــة مــع 3 % فــي عــام  2018، مرجعــا

وضعــف حركــة التجــارة العامليــة. 

وتأتي توقعات البنك الدولي في وقت تنخرط فيه الواليات املتحدة والصين 

في نزاع تجاري يؤثر على األسواق العاملية منذ شهور، إذ تبادلت الدولتان 

فــرض رســوم علــى ســلع األخــرى، غيــر أن هنــاك عامــات علــى التقــدم ظهــرت 

مع استعداد البلدين لدخول يوم ثالث من املحادثات في بكين. 

ورجــح البنــك الدولــي أن يتباطــأ االقتصــاد األمريكــي بنســبة 2.5 % هــذا 

العــام مقابــل 2.9 % فــي عــام 2018، وتوقــع أن ينخفــض نمــو االقتصــاد 

الصينــي بنســبة 6.2 % هــذا العــام مقارنــة مــع 6.5 % فــي 2018. 

وتوقــع البنــك الدولــي فــي التقريــر كذلــك أن تســجل اقتصــادات األســواق 

 نســبته 4.2 % في 2019 مقابل 2 % لاقتصادات املتقدمة.
ً
الناشــئة نموا

• الصين

 مــن املتوقــع 
ً
ارتفعــت احتياطيــات الصيــن مــن النقــد األجنبــي أكثــر قليــا

فــي كانــون األول /ديســمبر 2018، بعدمــا اتفقــت بكيــن وواشــنطن علــى 

اســتئناف محادثــات التجــارة، وهــو مــا عــزز اليــوان أمــام الــدوالر األمريكــي. 

وأظهــرت بيانــات البنــك املركــزي أن احتياطيــات الصيــن زادت بمقــدار 

11 مليــار دوالر أمريكــي فــي كانــون األول /ديســمبر إلــى 3.073 تريليــون دوالر 

أمريكي. يأتي ذلك باملقارنة مع ارتفاع قدره تسعة مليارات دوالر في تشرين 

الثانــي /نوفمبــر 2018. 

وعلــى مــدى عــام 2018 بأكملــه، انخفضــت االحتياطيــات بمقــدار 67.24 

مليــار دوالر أمريكــي مــع تعــرض اليــوان لضغــوط بيعيــة جــراء ضعــف النمــو 

االقتصــادي الصينــي وتصاعــد الحــرب التجاريــة بيــن الواليــات املتحــدة 

والصيــن. 

وارتفعــت قيمــة احتياطيــات الصيــن مــن الذهــب إلــى 76.331 مليــار دوالر 

أمريكــي، مــن 72.122 مليــار دوالر فــي نهايــة تشــرين الثانــي /نوفمبــر. 

وأظهــرت بيانــات املركــزي أن حجــم احتياطيــات الذهــب الصينيــة ارتفــع 

إلــى 59.560 مليــون أوقيــة )أونصــة( فــي نهايــة كانــون األول /ديســمبر ، فــي 

أول زيــادة مــن نوعهــا منــذ تشــرين األول /أكتوبــر 2016.

• منطقة اليورو

كشــفت بيانــات رســمية أن معــدل البطالــة فــي منطقــة اليــورو انخفــض 

علــى نحــو غيــر متوقــع فــي تشــرين الثانــي /نوفمبــر  إلــى أدنــى مســتوى فــي أكثــر 

مــن عشــرة أعــوام. 

وصّرح مكتب اإلحصاء األوروبي »يوروستات« أن معدل البطالة في دول 

منطقــة اليــورو )19 دولــة( بلــغ 7.9 % خــال شــهر تشــرين الثانــي /نوفمبــر 

وأقــل مــن التوقعــات النخفــاض نســبته 8.1 %. 

هــذا وقــد عــّدل )يوروســتات( القــراءة  املســجلة فــي شــهر تشــرين األول /

أكتوبــر بالخفــض إلــى 8 % مــن 8.1 % فــي تقديــر ســابق.

وجــاء االنخفــاض ألســباب مــن بينهــا تراجــع عــدد العاطليــن فــي إيطاليــا 

وإســبانيا اللتيــن مــا زالتــا تعانيــان مــن أعلــى مســتويات بطالــة فــي منطقــة 

اليــورو بعــد اليونــان. 

هــذا وقــد انخفضــت البطالــة إلــى 14.7 % فــي إســبانيا مــن 14.8 % فــي 

تشــرين األول /أكتوبــر. وتراجعــت إلــى 10.5 % فــي إيطاليــا مــن 10.6 %. 

وظــل مســتوى البطالــة فــي أملانيــا وفرنســا، أكبــر اقتصاديــن فــي منطقــة 

 عنــد 3.3 و8.9 % علــى الترتيــب. 
ً
اليــورو، مســتقرا

وفــي دول االتحــاد األوروبــي )28 دولــة(، اســتقر معــدل البطالــة فــي تشــرين 

الثانــي /نوفمبــر عنــد 6.7 % بحســب تقديــرات يوروســتات.

• منظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم املتحدة )فاو(

 يذكــر فــي كانــون 
ً
بّينــت املنظمــة أن أســعار األغذيــة العامليــة لــم تتغيــر تغيــرا

األول /ديســمبر حيــث عــوض ارتفــاع أســعار الحبــوب أثــر االنخفاضــات فــي 

أســعار األلبــان والســكر. 

وبلــغ مؤشــر الفــاو ألســعار الغــذاء، الــذي يقيــس التغيــرات الشــهرية لســلة 

مــن الحبــوب والبــذور الزيتيــة ومنتجــات األلبــان واللحــم والســكر، 161.7 

نقطة الشهر املا�سي مقارنة مع 161.6 القراءة املسجلة في تشرين الثاني 

/نوفمبــر.

 
ً
وبلــغ متوســط املؤشــر 168.4 نقطــة فــي عــام 2018 بأكملــه، منخفضــا

بنســبة 3.5 % عــن 2017 ونحــو 27 % عــن أعلــى مســتوياته 230 نقطــة 

املســجل فــي عــام 2011 حســبما ذكــرت املنظمــة. هــذا وقالــت الفــاو أن 

أســعار الســكر تراجعــت بأكبــــــر قـــــــــدر فــي عــام 2018، مــع تســجيل أســعار 

الزيــــــــوت النباتيـــــــــــة واللحــم واأللبــان انخفاضــات عــن الســنة الســابقة 

أيضــا. لكــن األســعار العامليــة لجميــع الحبــوب الرئيســية ارتفعــت فــي عــام  

 .2018
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العدد /1/   كانون الثاني / يناير 2019

2. أسواق األسهم

التغير خال أسبوع11 كانون الثاني 72019 كانون الثاني 2019املؤشر

S&p5002,549.692,593.00% 1.70

Dow Jones23,531.3523,955.26% 1.80

NASDAQ6,823.476,968.62% 2.13

FTSE	1006,810.886,918.18% 1.58

CAC	404,719.174,781.34% 1.32

DAX10,747.8110,887.46% 1.30

Nikkei	22520,038.9720,359.70% 1.60

)Shanghai	Composite	)SSEC2,533.092,553.83% 0.82
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العدد /1/   كانون الثاني / يناير 2019

1. أسعار النفط الخام

التغير خال أسبوع11 كانون الثاني 72019 كانون الثاني 2019

5.81 %57.3360.66سعر خام برنت /$

6.62 %48.5251.73سعر الخام األمريكي /$

2. أسعار املعادن الثمينة

التغير خال أسبوع11 كانون الثاني 72019 كانون الثاني 2019

0.05 %1,289.901,290.50أونصة الذهب /$

-0.50 %15.75615.678أونصة الفضة /$

3. أسعار العمات الرئيسية

التغير خال أسبوع11 كانون الثاني 72019 كانون الثاني 2019

EUR USD1.14761.1481% 0.04

USD JYP108.72108.41% 0.29-
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