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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(

ارتفــع ســعر صــرف الليــرة الســورية مقابــل الــدوالر خــال تعامــات هــذا 

األســبوع بشــكل طفيــف فــي الســوق املوازيــة ليســجل 499 ليــرة ســورية 

للشــراء و 503 ليــرة ســورية للمبيــع؛ األمــر الــذي يرجــع بصــورة رئيســية 

إلــى زيــادة الطلــب علــى القطــع األجنبــي لتأميــن اســتيراد بعــض الســلع 

األساســية، إضافــة إلــى اســتمرار الســوق بحالــة الترقــب للتطــورات 

العســكرية والسياســية األخيــرة التــي تســود وخاصــة فــي شــمال ســورية. 

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 572 

ليرة سورية في نهاية هذا األسبوع مقارنة مع مستوى 576 ليرة سورية 

املسجل في نهاية األسبوع السابق، وبما نسبته 0.69 %، كما تحسنت 

الليرة الســورية أمام اليورو في الســوق الرســمية وبما نســبته 1.48 %، 

لينخفض زوج )اليورو/ليرة سورية( إلى مستوى 496.47 ليرة سورية 

فــي نهايــة هــذا األســبوع. 

الشكل )2 ( سعر صرف اليورو أمام الليرة السورية

2. سوق دمشق لألوراق ملالية
ارتفــع مؤشــر ســوق دمشــق لــألوراق املاليــة )DWX( بمقــدار 49.25 

نقطــة بمــا نســبته 0.80 % علــى أســاس أســبوعي، ليصــل إلــى مســتوى 

6196.21 نقطة املسجل نهاية هذا األسبوع مقابل مستوى 6146.96 

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 235 % لتصــل إلــى 632.2 

مليــون ليــرة ســورية مقابــل 188.7 مليــون ليــرة ســورية خــال األســبوع 

السابق، إضافة إلى ارتفاع حجم التداول بمعدل 42.38 % ليصل إلى 

288,606 سهم خال هذا األسبوع مقابل 202,708 سهم في األسبوع 

 علــى 706 صفقــة.
ً
الســابق، موزعــة

يعــود هــذا االرتفــاع، ال ســيما فــي قيمــة التــداول؛ بشــكل رئيــس إلــى بــدء 

التــداول هــذا األســبوع علــى ســهم شــركة ســيريتل موبايــل تيليكــوم، 

الحاليــة  القطاعــات  جانــب  إلــى  االتصــاالت  قطــاع  يضــاف  وبذلــك 

)املصــارف والتأميــن والصناعــة والزراعــة والخدمــات( فــي ســوق دمشــق 

املاليــة. لــألوراق 
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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%

-3.87بنك سورية الدولي اإلسامي5سيريتل موبايل تيليكوم35.94 %بنك قطر الوطني سورية 

-2.44بنك الشام 4.87فرنسبنك سورية 19.68 %سيريتل موبايل تيليكوم

-1.97بنك سورية واملهجر0.45بنك البركة13.54 %بنك البركة

الشكل)3( تداوالت سوق دمشق لألوراق املالية 

* لم يجر أي عملية تداول على أسهم القطاع الزراعي والصناعي والخدمات .



6

3. متفرقات  اقتصادية محلية
 لبنــك ســورية 

ً
 جديــدا

ً
• افتتــح حاكــم مصــرف ســورية املركــزي فرعــا

الدولي اإلسامي في شارع فيصل بحلب، وذلك بحضور حاكم مصرف 

سورية املركزي، وحشد من الفعاليات االقتصادية والرسمي، إذ شدد 

فــي كلمتــه أثنــاء الحفــل الــذي أقيــم علــى هامــش افتتــاح فــرع البنــك أن 

حلب نقطة قوة لاقتصاد الوطني ونقطة ارتكاز ودافع ذاتي الستنهاض 

القــوى الكامنــة لاقتصــاد الوطنــي، وأوضــح أن املرحلــة الراهنــة تتطلــب 

مواكبــة التشــريعات والقوانيــن بغيــة اســتئناف النشــاط االقتصــادي 

ودعــم القطــاع الزراعــي واملنشــآت الزراعيــة، األمــر الــذي يتطلــب ضــخ 

أمــوال فــي هــذه القطاعــات لتلبــي احتياجــات االقتصــاد الوطنــي.

وافقــت رئاســة مجلــس الــوزراء علــى مقتــرح اللجنــة االقتصاديــة   •
بجلســتها رقــم 51 تاريــخ 12/17/ 2018 الخــاص باســتثناء عــدد مــن 

فــي املناطــق  آليــات األشــغال العامــة والســيارات الخدميــة املوجــودة 

الحــرة الســورية مــن تعليمــات وزارة االقتصــاد والتجــارة الخارجيــة 

الصــادرة بالقــرار  رقــم 17677 لعــام 2006 والتــي تنــص علــى أن يكــون 

اســتيراد اآلليــات واملركبــات بمختلــف أنواعهــا الثقيلــة أو الســياحية 

 عــن طريــق املنافــذ البحريــة، واســتندت اللجنــة االقتصاديــة فــي 
ً
حصــرا

تأييدهــا ملقتــرح وزارة االقتصــاد علــى مبــررات تتعلــق فــي حاجــة القطــر 

إليها، وأشــارت التوصية إلى أن يتم اســتيفاء الرســوم املرفئية املتوجبة 

لصالــح املرافــئ البحريــة الســورية التــي يتــم اســتيفاؤها حيــن ورود هــذه 

اآلليــات عبــر املرافــئ  الســورية.

• كشفت هيئة االستثمار السورية عن استقطاب 102 مشروع خال 
عــام 2018 بتكلفــة تقديريــة تجــاوزت 895 مليــار ليــرة توفــر حيــن إقاعهــا 

 رأســمالها 10 مليــارات ليــرة 
ً
7,959 فرصــة عمــل، كمــا أن 34 مشــروعا

ســورية بــدأت مراحــل جديــة نحــو التنفيــذ وحصلــت علــى التراخيــص، 

 
ً
إضافــة إلــى خطــوات تنفيذيــة علــى األرض، مشــيرة إلــى أن 27 مشــروعا

مــن هــذه املشــاريع تــم تشــميلها وترخيصهــا فــي العــام نفســه، وذكــرت 

الهيئــة أن 3 مشــاريع تــم تنفيذهــا وصــل رأســمالها إلــى 1,144 مليــار 

ليــرة وفــرت 800 فرصــة عمــل وهــي مشــروع لصناعــة األدويــة البشــرية 

والسيرومات في محافظة الاذقية برأسمال 694 مليون ليرة ومشروع 

ومشــروع  ليــرة  مليــون    370 برأســمال  الجســرية  الروافــع  لتصنيــع 

.
ً
لصناعــة الكونســروة بأنواعهــا ورب البنــدورة برأســمال 80 مليونــا

• أعلن وزير الصناعة في جمهورية القرم الروسية أنه بإمكان سورية 
اســتخدام أحــواض بنــاء الســفن فــي شــبه جزيــرة القــرم لبنــاء الســفن 

بهــذا  الجانبيــن  بيــن  املوقعــة   لاتفاقــات 
ً
تنفيــذا الســورية  والقــوارب 

الصــدد، وأوضــح أنــه باإلمــكان أيضــا التعــاون فــي توفيــر وتركيــب خطــوط 

التجــاري  للتعــاون  آخــر  مهــم  كمجــال  الســريعة  الحديديــة  الســكك 

واالقتصــادي مــع ســورية أيضــا.

ــن 
ّ
أعلــن مديــر عــام املصــرف التجــاري الســوري أّن املصــرف تمك  •

خال العام املا�ضي من إجراء تسوية وجدولة 350 ملف قرض متعثر, 

 أّن قيمــة القــروض املتعثــرة التــي تــّم تحصيلهــا منــذ صــدور 
ً
موضحــا

املرســوم رقــم 26 لعــام 2015 تبلــغ نحــو عشــرة مليــارات ليــرة ســورية. 

 للبيانــات األوليــة 
ً
ــد أّن أربــاح التجــاري عــن العــام املا�ضــي بلغــت وفقــا

ّ
وأك

 إلــى أّن رقــم التحصيــات مــن 
ً
بحــدود الـــ 25 مليــار ليــرة ســورية, مشــيرا

 لوجــود تســويات بشــأن قــروض 
ً
القــروض املتعثــرة آخــذ باالزديــاد نظــرا

متعثــرة بمبالــغ كبيــرة.

• بلــغ عــدد املســجلين فــي مديريــة الشــركات بــوزارة التجــارة الداخليــة 
وحمايــة املســتهلك 13,131 بيــن ســجل تجــاري وشــركة خــال العــام 

املا�ضي )2018(، بزيادة نحو 30  % مقارنة بالعام 2017، وقد توزعت 

 لألفراد و1,502 ســجل تجاري للشــركات )أي 
ً
 تجاريا

ً
إلى 10,980 ســجا

(، بينمــا بلــغ عــدد الشــركات 
ً
 جديــدا

ً
 تجاريــا

ً
بوســطي يومــي نحــو 34 ســجا

649 شــركة )أي بوســطي يومــي يقــل عــن شــركتين(، موزعــة إلــى 577 

شركة محدودة املسؤولية، و37 شركة الشخص الواحد، و35 شركة 

مســاهمة مغفلــة.

 تضمــن منــع 
ً
أصــدرت وزارة االقتصــاد والتجــارة الخارجيــة قــرارا  •

تصدير 16 مادة بصحبة املسافرين، وذلك بناًء على توصية من اللجنة 

االقتصاديــة، وشــمل القــرار مــادة الدقيــق ومشــتقاته والخبــز بأشــكاله 

كافــة، والفــروج بأشــكاله كافــة، ولحــم البقــر والغنــم واملاعــز، والحمــص 

بأشــكاله كافــة، والعــدس بأشــكاله كافــة، إضافــة إلــى الصــوف الخامــي 

والفــول اليابــس والبصــل والــرز والبرغــل والفريكــة والســكر والبيــض 

والشــعيرية والنشــاء والكشــكة.

 توصية 
ً
• أصدرت اللجنة االقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء مؤخرا

تنــص علــى الســماح بدخــول املنتجــات واملــواد ذات املنشــأ اآلســيوي 

ومصدرهــا األردن عبــر معبــر نصيــب وذلــك للمــواد والبضائــع املســموحة 

باآللية املعتمدة ملنح موافقات إلجازات وموافقات االستيراد »مضمون 

كتاب وزارة االقتصاد والتجارة الخارجية رقم 211 تاريخ 2016/9/8« 

بعد أن كان هذا الدخول لكل املنتجات ذات املنشأ األجنبي من املصدر 

.
ً
األردنــي يتــم عبــر املرافــئ البحريــة الســورية حصــرا
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تطور بعض أسعار السلع األساسية 	.4  

التغير خال األسبوع17 كانون الثاني 122019 كانون الثاني 2019السلعة

- 1.43 %350,000345,000الحديد 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.   
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- االقتصاد العربي 
ً
ثانيا

Arab World Economy
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1-  أخبار  اقتصادية

• الكويت

كشــف بنــك الكويــت املركــزي أن نســبة القــروض املتعثــرة إلــى إجمالــي 

القــروض البالغــة قيمتهــا فــي نهايــة أيلــول /ســبتمبر 2018 مــا يقــارب 

36.5 مليــار دينــار، تراجعــت إلــى 2 % فــي الربــع الثالــث 2018، مقارنــة بــــ 

2.1 % فــي الربــع الثانــي، وذلــك فــي أدنــى مســتوياتها منــذ عــام 2010؛ إذ 

 لتلــك النســبة، فــإن القــروض املتعثــرة تبلــغ 
ً
بلغــت حينهــا 8.9 %، ووفقــا

نحــو 731 مليــون دينــار منهــا فقــط نحــو 60 مليــون دينــار فقــط قــروض 

اســتهاكية ومقســطة للمواطنيــن، وفــي املقابــل، ارتفعــت نســبة تغطيــة 

القــروض املتعثــرة )املخّصصــات( بنســبة 214.3 % فــي الربــع الثالــث 

مقابــل 213.2 % فــي الربــع الثانــي 2018.

•  تونس

 بمــا 
ً
 اقتصاديــا

ً
توقــع البنــك الدولــي أن يحقــق االقتصــاد التون�ضــي نمــوا

نســبته 2.9 % خــال العــام 2019، علــى أن ترتفــع هــذه النســبة بصفــة 

تدريجيــة لتصــل إلــى 3.4 % خــال عــام 2020، وتحقــق نســبة 3.6 % 

خال سنة 2021، واعتمد البنك الدولي في توقعاته على تحسن النمو 

علــى الــرؤى املتفائلــة، بمــا ســتفرزه اإلصاحــات االقتصاديــة الهيكليــة 

التــي تنفذهــا الســلطات التونســية فــي الوقــت الراهــن مــن نتائــج، وكذلــك 

باالســتناد إلــى تحســن بعــض املؤشــرات االقتصاديــة؛ خاصــة بالنســبة 

للقطــاع الســياحي وانتعــاش الصــادرات.

• اإلمارات العربية املتحدة

ارتفع رصيد النقد املتداول خارج البنوك العاملة في اإلمارات إلى 70.6 

مليــار درهــم بنهايــة شــهر تشــرين الثانــي /نوفمبــر 2018 بزيــادة قدرهــا 2.9 

مليار درهم، وبنمو نسبته 4.2 % مقارنة مع 67.7 مليار درهم في كانون 

ـــوك نحــو  األول /ديســمبر 2017، ويشــكل النقــــــــد املتــــــــــداول خــارج البنــــ

4.4 % مــن إجمالــي املجاميــع النقديــة للدولــة التــي بلغــت قيمتهــا 1.59 

 لألرقــام 
ً
تريليــون درهــم نهايــة شــهر تشــرين الثانــي /نوفمبــر، وذلــك وفقــا

الصادرة عن مصرف اإلمارات املركزي، مقابل تسجيل النقد املتداول 

خارج الجهاز املصرفي في اإلمارات معدل نمو بلغت نسبته 8.7 % خال 

 علــى 4 % مــن عــرض النقــد »M3« بمفهومــه 
ً
العــام 2017 مســتحوذا

األشــمل، والــذي يتضمــن الودائــع النقديــة وشــبه النقديــة إلــى جانــب 

الودائــع الحكوميــة، كمــا ارتفــع إجمالــي شــبه النقــد فــي الجهــاز املصرفــي 

اإلماراتــي إلــى نحــو 809 مليــارات درهــم فــي نهايــة األشــهر الـــ 11 األولــى مــن 

عام 2018 بزيادة قدرها 25 مليار درهم وبنمو نسبته 3.1 % مقارنة مع 

 فــي نهايــة العــام 2017.
ً
784 مليــار درهــم تقريبــا

• األردن

أعلــن رئيــس الــوزراء األردنــي أن البنــك الدولــي وافــق علــى إقــراض األردن 

مبلــغ 1.2 مليــار دوالر أمريكــي بفوائــد بســيطة لجدولــة مجموعــة مــن 

الديــون الســابقة وإعطــاء فرصــة حقيقيــة لاســتثمارين الخــاص والعــام 

 فــي تصريحــات رســمية أن هــذا القــرض هــو األكبــر 
ً
فــي األردن، موضحــا

الــذي يقدمــه البنــك الدولــي لبــاده، وأشــار الــرزاز فــي لقــاء مــع الجاليــة 

األردنيــة فــي واشــنطن إلــى أنــه تــم التوصــل إلــى تطويــر االتفــاق مــع االتحــاد 

األوروبي لتحسين شروط قواعد تبسيط شهادات املنشأ وتعزيز فرص 

الصــادرات األردنيــة بشــكل غيــر مســبوق، وكذلــك اتفاقيــة مــع أميــركا مــن 

شــأنها تحســين األوضــاع وخلــق فــرص عمــل وانعكاســها علــى مســتوى 

املعيشــة لألردنييــن. 

• فلسطين

 
ً
انخفاضــا فلســطين  فــي  املســتهلك  ألســعار  القيا�ضــي  الرقــم  ســجل 

 مقــداره 0.19 % خــال العــام 2018 مقارنــة مــع العــام 2017، 
ً
طفيفــا

 باالنخفــاض بمقــدار 1.34 % فــي قطــاع غــزة، فــي حيــن ســجل 
ً
مدفوعــا

 نســبته 1.04 % فــي القــدس، 
ً
الرقــم القيا�ضــي ألســعار املســتهلك ارتفاعــا

وبنسبة 0.41 % في الضفة الغربية، ويعود السبب الرئي�ضي النخفاض 

أســعار املســتهلك فــي فلســطين خــال العــام 2018 النخفــاض أســعار 

الســلع والخدمــات فــي بعــض املجموعــات الرئيســية أهمهــا أســعار الســلع 

والخدمــات ضمــن مجموعــة األقمشــة واملابــس واألحـــــــذية بمقــــــــدار 

4.25 %، وأســعار مجموعــة املشـــــــروبات الكحوليـــــــة والتبــغ بمقـــــــدار 

1.29 %، وأســعار خدمــات التعليــم بمقــدار 1.07 %..
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2. أسواق األسهم العربية

املؤشر
األسبوع 2019/01/18-13

التغير خال األسبوع
نهاية األسبوعبداية األسبوع

)DFMGI( 0.82 %2,537.682,516.81مؤشر سوق دبي-

)EGX30( 0.32 %13,525.8313,482.99مؤشر بورصة مصر-

)KWSE( 0.13 %5,473.475,480.34مؤشر سوق الكويت

)ADI( 0.33 %4,968.684,985.30مؤشر أبوظبي

)PLE( 0.31 %528.58530.22مؤشر القدس

)TASI(  1.89 %8,291.668,448.02املؤشر العام السعودي

)AMGNRLX(  0.33 %1,920.681,914.35املؤشر العام األردني-

)TUNINDEX(  1.10 %7,172.977,251.62مؤشر بورصة تونس

)MASI( 1.33 %11,055.9811,202.72مؤشربورصة املغرب
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- االقتصاد العاملي 
ً
ثالثا

World Economy
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1-  أخبار  اقتصادية

• تركيا

أبقى البنك املركزي التركي على سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء 

»الريبــو« ألجــل أســبوع عنــد مســتوى 24 %، للمــرة الثالثــة علــى التوالــي. 

حيــث تــم رفــع أســعار الفائــدة بمقــدار 11.25 نقطــة مئويــة فــي العــام 

الســابق،  وأعلــن البنــك فــي بيــان عقــب االجتمــاع األول للجنــة السياســة 

النقديــة اإلبقــاء علــى سياســاته املتشــددة حتــى تحقيــق تحســن ملحــوظ 

فــي معــدل التضخــم، الــذي اســتقر عنــد مســتوى مرتفــع فــي نهايــة العــام 

2018 بلــغ 20.3 %، فيمــا يتوقــع البنــك اســتمرار التحســن فــي تــوازن 

 تبّيــن 
ً
الحســاب الجــاري، وأشــار البنــك إلــى أن البيانــات الصــادرة مؤخــرا

، وإن الطلــب 
ً
أن اتجــاه إعــادة التــوازن فــي االقتصــاد أصبــح أكثــر وضوحــا

الخارجــي يحتفــظ بقوتــه بينمــا يســتمر التباطــؤ فــي النشــاط االقتصــادي 

 إلى السياسة املالية املتشددة،  وعلى صعيد 
ً
، ويرجع ذلك جزئيا

ً
داخليا

آخر أظهرت بيانات من معهد اإلحصاءات التركي، أن معدل البطالة في 

تركيا بلغ 11.6 % في الفترة املمتدة من أيلول /سبتمبر إلى تشرين الثاني 

 من 11.4 % خال الفترة املمتدة من شهر آب /
ً
/نوفمبر 2018، ارتفاعا

أغسطس إلى تشرين األول /أكتوبر. كما بلغ معدل البطالة في القطاع 

غيــر الزراعــي 13.6 % فــي املتوســط فــي الفتــرة ذاتهــا مقارنــة مــع 13.5 % 

خــال الفتــرة مــن شــهر آب /أغســطس إلــى تشــرين األول /أكتوبــر 2018.

• معهد التمويل الدولي

العالمــي  الديــن  أن  الدولــي  التمويــل  معهــد  عــن  صــادر  تقريــر  أظهــر 

يقتــرب مــن مســتوى قيا�ضــي جديــد يناهــز 244 تريليــون دوالر أمريكــي 

 
ً
 مــن مســتوى بدايــة عــام 2018 الــذي ســّجل دينــا

ً
رغــم التراجــع قليــا

بنحــو 247.7 تريليــون دوالر، ويثيــر ذلــك املخــاوف حيــال تأثيــره علــى 

نمــو االقتصــاد العالمــي، حيــث إن تقديــرات املعهــد الدولــي تشــير إلــى 

العالمــي. االقتصــاد  حجــم  أضعــاف  ثاثــة  يفــوق  الحجــم  هــذا   أن 

 إلــى أن الديــن العالمــي تجــاوز  %318 مــن الناتــج 
ً
وأشــار التقريــر أيضــا

املحلــي اإلجمالــي – بالقــرب مــن أعلــى مســتوى علــى اإلطــاق ســّجله 

منتصــف عــام 2016 عنــد  %320. وأوضــح املعهــد الدولــي أن ديــون 

األســر تضغــط بشــدة علــى النمــو االقتصــادي حــول العالــم، ال ســيما فــي 

الناشــئة. األســواق 

• أملانيا

أظهــرت تقديــرات أوليــة صــادرة عــن مكتــب اإلحصــاء االتحادياألملانــي، 

أن االقتصــاد األملانــي نمــا 1.5 % فــي عــام 2018، مقابــل 2.2 % العــام 

2017، وهــي أقــل وتيــرة نمــو فــي خمســة أعــوام وتنــم عــن تباطــؤ واضــح 

مقارنــة مــع العــام الســابق. 

وأشار املكتب إلى أن الطلب املحلي هو املحرك الرئي�ضي للنمو مع ارتفاع 

استهاك األسر وإنفاق الدولة خال العام، هذا ويعاني أكبر اقتصاد في 

أوروبا من آثار تباطؤ االقتصاد العالمي والخافات التجارية التي أثارتها 

سياســات الرئيــس األمريكــي تحــت شــعار ”أمريــكا أوال“ وخطــر انســحاب 

بريطانيــا مــن االتحــاد األوروبــي بــدون اتفــاق فــي آذار /مــارس 2019. ومــن 

 فــي امليزانيــة 
ً
 قياســيا

ً
جهــة أخــرى حققــت أملانيــا العــام املا�ضــي فائضــا

متفاديــة حالــة االنكمــاش، حيــث ســجلت فــي حســاباتها العامــة بمســتوى 

59.2 مليــار يــورو، مــا يمثــل 1.7 % مــن إجمالــي ناتجهــا املحلــي.

• منطقة اليورو

أظهرت بيانات رسمية تراجع اإلنتاج الصناعي بمنطقة اليورو في تشرين 

الثاني /نوفمبر أكثر من املتوقع مما يؤكد سلسلة من البيانات الضعيفة 

فــي دول املنطقــة لتتفاقــم املخــاوف بشــأن النمــو فــي الربــع األخيــر مــن 

العــام املا�ضــي، وقــدر مكتــب اإلحصــاء األوروبــي )يوروســتات( أن اإلنتــاج 

الصناعــي فــي منطقــة اليــورو )19 دولــة( قــد تراجــــــــع بمــا نســبته %1.7 

خــال شــهر تشــرين الثانــي /نوفمبــر 2018 مقارنــة بمســتواه املســجل فــي 

الشــهر الســابق بعد زيادة 0.1 % في أكتوبر تشــرين األول وانخفاض 0.6 

باملئــة فــي ســبتمبر أيلــول، وعلــي أســاس ســنوي انخفــض اإلنتــاج الصناعــي 

بنســبة 3.3 % فــي خــال شــهر تشــرين الثانــي /نوفمبــر 2018.

• الصين

أعلــن البنــك املركــزي الصينــي أنــه ضــّخ مبلــغ قيا�ضــي فــي النظــام املصرفــي 

مــن خــال عمليــات الســوق املفتوحــة بهــدف تلبيــة الطلــب املوســمي علــى 

النقــد بســبب املدفوعــات الضريبيــة، فــي أحــدث جهــود الدولــة لتعزيــز 

الســيولة ودعــم االقتصــاد املتباطــىء. 

وأعلن بنك الشعب الصيني ضخ صافي 560 مليار يوان )83 مليار دوالر 

أمريكــي( فــي النظــام املصرفــي، وهــو أكبــر مبلــغ يضــخ فــي يــوم واحــد علــى 

اإلطــاق.
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العدد /2/   كانون الثاني / يناير 2019

2. أسواق األسهم

التغير خال أسبوع18 كانون الثاني 142019 كانون الثاني 2019املؤشر

S&p5002,582.612,670.71% 3.41

Dow Jones23,909.8424,719.64% 3.39

NASDAQ6,905.917,157.23% 3.64

FTSE 1006,855.026,968.33% 1.65

CAC 404,762.754,875.93% 2.38

DAX10,855.9111,205.54% 3.22

Nikkei 22520,555.2920,666.07% 0.54

Shanghai	Composite )SSEC(2,535.772,596.01% 2.38
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العدد /2/   كانون الثاني / يناير 2019

1. أسعار النفط الخام

التغير خال أسبوع18 كانون الثاني 142019 كانون الثاني 2019

6.15 %58.9962.62سعر خام برنت /$

6.37 %50.5153.73سعر الخام األمريكي /$

2. أسعار املعادن الثمينة

التغير خال أسبوع18 كانون الثاني 142019 كانون الثاني 2019

-0.79 %1,291.301,281.15أونصة الذهب /$

-2.10 %15.68615.357أونصة الفضة /$

3. أسعار العمات الرئيسية

التغير خال أسبوع18 كانون الثاني 142019 كانون الثاني 2019

EUR USD1.14771.1371% 0.92-

USD JYP108.17109.78% 1.49
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