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2.  أسعار المعادن الثمينة
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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



3

العدد /45/   تشرين الثاني / نوفمبر 2018

-االقتصاد السوري 
ً
أوال

Syrian Economy



4

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

استمرت الليرة السورية في تسجيل املزيد من الخسائر وبوتيرة مرتفعة 

مقابل الدوالر األمريكي خالل تعامالت هذا األسبوع في السوق املوازية، 

مقارنــة بمســتوياتها املســجلة فــي األســبوع الســابق، حيــث بلــغ ســعر 

صرفهــا مقابــل الــدوالر األمريكــي باملتوســط مســتوى 493 ليــرة ســورية 

للشــراء ومســتوى 498 ليــرة ســورية للمبيــع؛ ويعــود ذلــك وبدرجــة كبيــرة 

إلى زيادة حدة املضاربات في السوق وسط توقعات املتعاملين بتحقيق 

الليــرة املزيــد مــن التراجــع فــي األيــام القادمــة وبالتالــي تحقيــق املضاربيــن 

املزيــد مــن األربــاح،  وذلــك فــي ظــل اســتمرار تأثيــر العوامــل الضاغضــة 

 علــى الليــرة الســورية والناجمــة عــن زيــادة الطلــب علــى الــدوالر 
ً
ســلبا

األمريكــي فــي الســوق املحليــة لتأميــن تمويــل بعــض الســلع  املســتوردة 

وذات الطابــع املوســمي، وتراجــع حجــم التمويــالت املقدمــة مــن القطــاع 

املصرفــي للمســتوردات، وبالتالــي لجــوء البعــض للســوق املوازيــة لتأميــن 

قيمة مستورداته، ومحافظة الدوالر األمريكي على املستويات املرتفعة 

التــي حققهــا أمــام العمــالت الرئيســية فــي الســوق العامليــة. 

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

أمــا بالنســبة لســعر صــرف الليــرة الســورية مقابــل اليــورو فــي الســوق 
املوازيــة خــالل تعامــالت هــذا األســبوع، فقــد تراجــع مســتوى ســعر الليــرة 
الســورية ليرتفــع زوج )اليــورو/ ليــرة ســورية( إلــى مســتوى 560 ليــرة 
ســورية فــي نهايــة هــذا األســبوع مقارنــة مــع مســتوى 547 ليــرة ســورية 
بينمــا   ،% 2.38 نســبته  وبمــا  الســابق،  األســبوع  نهايــة  فــي  املســجل 
تحســنت الليــرة الســورية أمــام اليــورو فــي الســوق الرســمية بمــا نســبته 
0.84 %، لينخفــض زوج )اليورو/ليــرة ســورية( إلــى مســتوى 494.18  
ليرة سورية في نهاية هذا األسبوع مقابل مستوى 498.39 ليرة سورية 

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 

 فــي 
ً
دمشــق لــألوراق املاليــة عــن األســبوع 11- 2018/11/15 ارتفاعــا

مؤشــر الســوق )DWX( بمقــدار 24.25 نقطــة، بمــا نســبته 0.39 % 

علــى أســاس أســبوعي، ليصــل إلــى مســتوى 6,243.98 نقطــة املســجل 

نهايــة هــذا األســبوع مقابــل مســتوى 6,219.73 نقطــة املســجل فــي نهايــة 

األســبوع الســابق، وترافــق ذلــك مــع ارتفــاع قيمــة التــداوالت األســبوعية 

األســبوع  فــي  مســتواها  مــع  باملقارنــة  األســبوع  هــذا  خــالل  املســجلة 

الســابق، بمــا نســبته 65.5 % لتصــل إلــى 377.1 مليــون ليــرة ســورية 

مقابــل 227.8 مليــون ليــرة ســورية خــالل األســبوع الســابق، كمــا ارتفــع 

حجــم التــداول وبمعــدل 87.05 % ليصــل إلــى 488,128 ســهم خــالل 

 على 
ً
هذا األســبوع مقابل 260,963 ســهم في األســبوع الســابق، موزعة

498 صفقة، وذلك بعد استبعاد الصفقات الضخمة والبالغ عددها 

صفقتيــن فقــط.

ويبيــن الجــدول التالــي أعلــى ثالثــة أســهم مــن حيــث النشــاط بحجــم 

هــذا   تعامــالت  خــالل  األســعار  فــي  واالنخفــاض  واالرتفــاع  التــداول، 

األســبوع.
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يبين الجدول التالي أعلى ثالثة أسهم من حيث النشاط بحجم التداول، واالرتفاع واالنخفاض في األسعار خالل تعامالت هذا  األسبوع.

ً
األكثر نشاطا

ً
األكثر ارتفاعا

ً
األكثر انخفاضا

السهم
من حجم 
التداول

السهم
نسبة 

االرتفاع%
السهم

نسبة 
االنخفاض%

-5.75العقيلة للتأمين التكافلي 3.34بنك سورية الدولي اإلسامي45.80 %بنك سورية الدولي اإلسامي

-3.67فرنسبنك سورية 3.24بنك سورية والخليج 22.87 %بنك قطر الوطني سورية 

-2.06بنك قطر الوطني سورية 2.93بنك الشام 10.09 %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

• صــّرح وزيــر االقتصــاد والتجــارة الخارجيــة أن املشــروعات الصغيــرة 
الظــل  اقتصــاد  عــن  واضحــة  بيانــات  إلعــداد  والســعي  واملتوســطة 

 
ً
تكتســب أهميــة كبيــرة خــالل خطــة الــوزارة للعــام القــادم 2019. علمــا

يــأن االعتمــادات املخصصــة للعمليــات االســتثمارية فــي مشــروع موازنــة 

وزارة االقتصاد والتجارة الخارجية للعام القادم )2019( قدرت بمبلغ 

2.34 مليــار ليــرة ســورية، بزيــادة 43.2 % باملقارنــة مــع  العــام 2018، 

حيث خصصت بنحو 1.42 مليار ليرة سورية، وفي املقابل بلغت إعانة 

التصديــر مبلــغ 500 مليــون ليــرة ســورية خــالل العــام 2019 دون تغييــر 

مقارنــة بموازنــة العــام الحالــي. 

• توقــع وزيــر الســياحة أن يبلــغ عــدد القادميــن إلــى ســورية نحــو مليونــي 
 إلــى أن عــدد القادميــن العــام 

ً
عربــي وأجنبــي خــالل العــام 2019، مشــيرا

 بأن موازنة وزارة الســياحة 
ً
املا�ضي بلغ أكثر من 1.3 مليون قادم، علما

للعــام القــادم )2019( بلغــت أكثــر مــن 5.3 مليــارات ليــرة ســورية، بزيــادة 

4 مليــار ليــرة مقارنــة بموازنــة العــام الحالــي والتــي بلغــت 1.3 مليــار ليــرة 

ســورية.

• صــّرح املديــر التنفيــذي فــي ســوق دمشــق لــألوراق املاليــة إن الســوق 
انتهت من اإلدراج األولي لشركتي االتصاالت سيرياتيل وMTN، ويجري 

 
ً
 إيداع املســاهمين والدراســة الســعرية والتقديرية لألســهم، مبينا

ً
حاليا

أن جلســة استكشــافية لتحديــد ســعر الســهم ســوف تتــم خــالل فتــرة 

قريبــة، ليتــم بعــد ذلــك اإلقــرار بــاالدراج النهائــي مــن قبــل مجلــس إدارة 

 إلى أن شــركتي االتصاالت ســيتم إدراجهما بشــكل نهائي 
ً
الســوق، منوها

ضمن الشركات املدرجة في السوق مع بداية العام كحد أق�ضى، وأشار 

إلــى أن إدراج شــركتي االتصــاالت ســوف يشــجع بعــض الشــركات وال 

ســيما املتخصصــة منهــا باإلعمــار للدخــول فــي الســوق بقــوة.

• كشــف معــاون وزيــر املاليــة لشــؤون اإليــرادات العامــة عــن االنتهــاء 
مــن املرحلــة األولــى مــن تعديــل النظــام الضريبــي فــي ســورية، حيــث يجــري 

 البحــث فــي إمكانيــة الوصــول إلــى ضريبــة موحــدة علــى الدخــل ومن 
ً
حاليــا

 أن معــدالت الضريبــة فــي النظــام 
ً
ثــم الضريبــة علــى املبيعــات. مضيفــا

الجديــد البــد أن تكــون متوازنــة بحيــث ال ترهــق املكلــف وتؤمــن إيــرادات 

جيــدة لخزينــة الدولــة مــن خــالل أســاليب فــي التحصيــل ســهلة وشــفافة 

 عــن التقديــرات أو التأويــالت وبمــا تحقــق الرضــا لــكال الطرفيــن 
ً
بعيــدا

)املكلفيــن وموظــف املاليــة(. 

• أنفقت املؤسسة العامة لإلسكان 6.8 مليار ليرة سورية خالل عشرة 
أشــهر هــذا العــام )2018( علــى مشــاريعها االقتصاديــة واالســتثمارية، 

 بــأن االعتمــاد األسا�ضــي للمؤسســة يبلــغ 13 مليــار ليــرة ســورية، 
ً
علمــا

وبالتالــي بلغــت نســبة التنفيــذ 52.  %
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تطور بعض أسعار السلع األساسية 	.4  

التغير خال األسبوع8 تشرين الثاني 32018 تشرين الثاني 2018السلعة

1.43 %350,000355,000الحديد طن /ليرة سورية

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

2.48 %16,10016,500الذهب 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
• اإلمارات العربية املتحدة

بلــغ فائــض املوجــودات األجنبيــة بالنســبة إلــى املطلوبــات لــدى البنــوك 

الوطنية 58 مليار درهم خالل شهر أيلول /سبتمبر 2018 مقارنة بشهر 

كانــون األول /ديســمبر 2017. 

وبحســب أحــدث اإلحصــاءات الصــادرة عــن مصــرف اإلمــارات املركــزي، 

فقد وصل إجمالي املوجودات األجنبية لدى البنوك الوطنية إلى 575.3 

مليار درهم في نهاية شــهر أيلول /ســبتمبر 2018 بزيادة بلغت نســبتها 20 

% ومقدارها حوالي 97 مليار درهم مقارنة كانون األول /ديسمبر 2017،  

وعلــى صعيــد املطلوبــات األجنبيــة للبنــوك الوطنيــة فقــد بلغــت 517.3 

مليار درهم نهاية شهر أيلول /سبتمبر 2018 مقارنة بـ502.3 مليار خالل 

كانــون األول /ديســمبر 2017، هــذا وتشــكل املوجــودات األجنبيــة لــدى 

البنــوك الوطنيــة 24 % مــن إجمالــي رصيــد أصولهــا البالــغ 2.47 تريليــون 

درهــم ونحــو 20.5 % مــن إجمالــي أصــول الجهــاز املصرفــي. 

•  األردن

بينــت نتائــج مســح نفقــات األســر فــي اململكــة أن حوالــي 9 % مــن األســر 

األردنيــة فــي اململكــة يقــل إنفاقهــا الســنوي عــن 5,000 دينــار، وأن 13 % 

مــن األســر يزيــد إنفاقهــا الســنوي عــن 20,000 دينــار. 

وقــد بينــت دائــرة االحصــاءات العامــة أن الوســيط الســنوي إلنفــاق 

األسر االردنية بلغ 10,143 دينار، أي أن ما نسبته 50 % من األسر يقل 

إنفاقهــا الســنوي عــن هــذا املقــدار، وأن 50 % مــن األســر يزيــد إنفاقهــا 

عنه. وأضافت أن ما نســبته 6 % من األســر األردنية تقع ضمن العشــير 

األول )األفقــر(، وأن إنفــاق هــذه األســر يبلــغ مــا نســبته 2.4 % فقــط مــن 

إجمالــي إنفــاق األســر فــي اململكــة، فــي حيــن أن العشــير األعلــى وهــو األكثــر 

 قد استحوذ على ما نسبته 30 % من إجمالي اإلنفاق في اململكة 
ً
إنفاقا

وبنســبة أســر بلغــت 16 % مــن مجمــوع األســر األردنيــة.

• تونس

رجــح البنــك املركــزي التون�ضــي أن تكــون نســبة النمــو االقتصــادي فــي 

تونــس خــالل الربــع الثالــث مــن الســنة الحاليــة فــي حــدود 2.6 %، وعــن 

هذه التوقعات في تقرير حكومي حول »التطورات االقتصادية واملالية 

 إلــى أن 
ً
وآفــاق تطــور االقتصــاد التون�ضــي علــى املــدى املتوســط«، مشــيرا

تحســن أداء االقتصــاد التون�ضــي ارتبــط علــى وجــه الخصــوص بتحســن 

نتائــج القطــاع الســياحي وارتفــاع عائداتــه املاليــة إلــى أكثــر مــن 3 مليــار 

دينــار تون�ضــي )نحــو مليــار دوالر أمريكــي( عــالوة علــى تطــور الخدمــات ذات 

الصلــة. 

كمــا توقــع املركــزي التون�ضــي مســاهمة إيجابيــة للصناعــات املنجميــة 

لكنــه  االقتصــادي،  النمــو  فــي  ومشــتقاته(  )الفوســفات  والكيميائيــة 

فــي املقابــل أكــد علــى أن أداء قطاعــات الفالحــة بمختلــف أنشــطتها 

لــم تشــهد نســبة  والصناعــات الطاقيــة وبقيــة الصناعــات املعمليــة 

نمــو تســاعد علــى تحقيــق نتائــج أفضــل خــالل الربــع الثالــث مــن الســنة 

 نفس 
ً
الحالية، مع اإلشارة إلى أنه هذه النسبة املتوقع للنمو  هي تقريبا

النســبة املتوقعــة للنمــو فــي مجمــل الســنة مــن قبــل عــدد مــن املؤسســات 

املاليــة الدوليــة علــى غــرار البنــك الدولــي وصنــدوق النقــد الدولــي. 

هذا وتأمل السلطات التونسية في تجاوز هذه التوقعات لتسجل نسبة 

نمــو فــي عــام 2018 يقــارب 3 % فــي حــال تواصــل الظــرف االقتصــادي 

املحلــي علــى حالــه وتدعيــم منــاخ االســتثمار وإيفــاء عــدد مــن البلــدان 

واملؤسســات املاليــة بوعودهــا بضــخ اســتثمارات ماليــة إلــى االقتصــاد 

التون�ضــي. 

• قطر

أصدر مصرف قطر املركزي سندات حكومية وصكوك إسالمية بقيمة 

3.6 مليــارات ريــال، وتــوزع اإلصــدار علــى صكــوك إســالمية بقيمــة 700 

مليــون ريــال ألجــل 3 ســنوات، وبعائــد 3.75 % وســندات محليــة بقيمــة 

2.9 مليــار ريــال بعائــد 3.75 % وألجــل 3 ســنوات تســتحق فــي نوفمبــر 

.2021

• مصر

أعلن البنك املركزي املصري بيع أذون خزانة بأجل عام بقيمة 695.10 

مليون يورو، عن متوســط عائد 1.75 % تســتحق في 12 تشــرين الثاني 

/نوفمبر 2019. وأوضح البنك أن الفائدة التي قبلها على أذون الخزانة 

املقومــة باليــورو تبلــغ 1.750 %، مقابــل 1.598 %، فــي آب /أغســطس 

2018. ويســتهدف الطــرح، الحصــول علــى ســيولة بالنقــد األجنبــي لتلبيــة 

احتياجــات الحكومــة وســداد التزاماتهــا الخارجيــة مــن النقــد األجنبــي، 

وللحفــاظ علــى احتياطــي النقــد. هــذا وارتفــع إجمالــي االحتياطــي األجنبــي 

بمصــر إلــى 44.501 مليــار دوالر أمريكــي فــي نهايــة تشــرين األول /أكتوبــر 

2018، مقابل 44.459 مليار دوالر في الشهر السابق له. ويأتي االرتفاع، 

بالتزامــن مــع صعــود الديــن الخارجــي ملصــر، إلــى 92.64 مليــار دوالر 

أمريكــي، فــي نهايــة حزيــران /يونيــو 2018.
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2. أسواق األسهم العربية

املؤشر
األسبوع 2018/11/16-11

التغير خالل األسبوع
نهاية األسبوعبداية األسبوع

)DFMGI( 1.38 %2,817.722,778.76مؤشر سوق دبي-

)EGX30( 0.82 %13,570.8913,681.67مؤشر بورصة مصر

)KWSE( 0.07 %5,300.825,297.04مؤشر سوق الكويت-

)ADI( 1.06 %5,002.265,055.46مؤشر أبوظبي

)PLE( 0.19 %528.62529.6مؤشر القدس

)TASI(  0.63 %7,711.117,662.17املؤشر العام السعودي-

)AMGNRLX(  0.28 %1,960.011,965.55املؤشر العام األردني

)TUNINDEX(  0.39 %7,267.017,294.99مؤشر بورصة تونس

)MASI( 1.40 %10,989.9811,143.56مؤشربورصة املغرب
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1-  أخبار  اقتصادية

• اليونان

أظهــرت بيانــات حجــم الديــن العــام كنســبة مئويــة مــن اجمالــي الناتــج 

املحلــي فــي االتحــاد االوربــي لعــام 2017، حيــث حلــت اليونــان فــي املرتبــة 

االولــى كأعلــى نســبة ديــن عــام فــي االتحــاد بنســبة 179 % تليهــا إيطاليــا 

بنسبة 132 % ثم البرتغال بنسبة 126 % وقد حلت كرواتيا في املرتبة 

االخيــرة بنســبة 78 %. 

أمــا نســبة حجــم الديــن العــام مــن الناتــج املحلــي اإلجمالــي فــي منطقــة 

اليــورو ومجموعــة دول اإلتحــاد األوربــي فقــد بلغــت 87 % و82 % علــى 

التوالــي.

• اليابان

إلــى أن األصــول  تشــير البيانــات الصــادرة عــن بنــك اليابــان املركــزي 

اإلجماليــة للبنــك زادت إلــى 553.6 تريليــون يــن بمــا يعــادل 4.87 تريليــون 

دوالر أمريكــي، متجــاوزة للمــرة األولــى الناتــج املحلــي اإلجمالــي لليبــان. 

وكانت البيانات الحكومية، أظهرت في وقت سابق من العام الحالي، أن 

الناتج املحلي اإلجمالي لليابان وصل في ربع السنة املمتد من شهر إبريل 

/نيسان إلى يونيو/حزيران 552.8 تريليون ين على أساس سنوي. 

• الواليات املتحدة األمريكية

الحكومــة  أن  األمريكيــة  الخزانــة  وزارة  عــن  بيانــات صــادرة  أظهــرت 

 قــدره 100 مليــار دوالر  
ً
االتحاديــة فــي الواليــات املتحــدة ســجلت عجــزا

أمريكــي فــي تشــرين األول /أكتوبــر أول أشــهر الســنة املاليــة الجديــدة. 

 مــع توقعــات املحلليــن، وقالــت الخزانــة إن اإلنفــاق 
ً
وجــاء العجــز متوافقــا

االتحــادي ارتفــع 18 %، مقارنــة مــع العــام الســابق إلــى 353 مليــار دوالر  

أمريكي في في تشرين األول /أكتوبر، بينما زادت اإليرادات 7 % مسجلة 

253 مليــار دوالر أمريكــي. 

• تركيا

أظهــر تقريــر ميــزان املدفوعــات الصــادر عــن البنــك املركــزي الترـكـي أن 

فائض امليزان التجاري )على أساس شهري( بلغ في شهر أيلول /سبتمبر 

2018 املا�ضــي 1.8 مليــار دوالر أمريكــي، وذلــك مقارنــة مــع عجــز بمقــدار 

4.4 مليــار دوالر  أمريكــي ســجل فــي الفتــرة ذاتهــا العــام املا�ضــي. 

 تراجــع 
ً
وبحســب التقريــر، فــإن العجــز فــي امليــزان التجــاري ملــدة 12 شــهرا

إلــى 46.58 مليــار دوالر أمريكــي، وبلــغ 4.441 مليــار دوالر أمريكــي فــي شــهر 

أيلــول /ســبتمبر 2017، أمــا بالنســبة إلــى الحســاب الجــاري )باســتثناء 

 بقيمــة 5.75 مليــار دوالر أمريكــي، 
ً
الذهــب والطاقــة( فقــد حقــق فائضــا

 فــي الفتــرة نفســها مــن العــام املا�ضــي بقيمــة 
ً
فــي حيــن أنــه حقــق عجــزا

588 مليــون دوالر. وبيــن التقريــر أن العجــز فــي رصيــد الدخــل األسا�ضــي 

انخفض بقيمة 127 مليون دوالر  أمريكي إلى 938 مليون دوالر أمريكي.

• روسيا

وافــق مجلــس الدومــا علــى مشــروع قانــون تعديــالت امليزانيــة الروســية 

للعام الحالي 2018، وخطة امليزانية لعامي 2019 - 2020. حيث تنص 

التعديالت على زيادة الدخل بقدر 1.874 تريليون روبل )31 مليار دوالر 

أمريكــي(، ليصبــح إجمالــي دخــل امليزانيــة 18.947 تريليــون روبــل )نحــو 

315 مليــار دوالر أمريكــي(، وزيــادة اإلنفــاق بقــدر 212.7 مليــار روبــل )3.5 

مليــار دوالر أمريكــي(، ليصــل حتــى 16.808 تريليــون روبــل )280 مليــار 

دوالر أمريكــي(. 

 عــن ذلــك، تتوقــع »املاليــة« الروســية فــي تعديالتهــا ارتفــاع فائــض 
ً
فضــال

امليزانيــة حتــى 2.137 تريليــون روبــل )35 مليــار دوالر أمريكــي( خــالل عــام 

2018، أي أكثــر بأربــع مــرات مــن حجــم الفائــض وفــق النــص األسا�ضــي 

للميزانيــة، أمــا حجــم الناتــج املحلــي اإلجمالــي، الــذي يؤخــذ بالحســبان 

خــالل صياغــة امليزانيــة، فقــد تــم تعديلــه نحــو االرتفــاع مــن 98.234 

حتــى 101.164 تريليــون روبــل )1.7 تريليــون دوالر أمريكــي(، كمــا ســتنمو 

عائــدات النفــط والغــاز حتــى 8.817 تريليــون روبــل، بزيــادة نحــو 1.5 

 .
ً
تريليــون علــى التوقعــات فــي نــص امليزانيــة املعمــول بــه حاليــا

• بريطانيا

ذكر املكتب الوطني لإلحصاء في بريطانيا أن االقتصاد البريطاني حقق 

 بوتيــرة أســرع خــالل الربــع الثالــث مــن العــام 2018 مقارنــة بالربــع 
ً
نمــوا

السابق وبما نسبته 0.6 %، مقابل زيادة نسبتها 0.4 % في الربع الثاني.

 وأوضــح مكتــب اإلحصــاء البريطانــي أن معــدل النمــو فــي ناتــج قطــاع 

الخدمــات تراجــع إلــى 0.4 %، وإن كان قــد ظــل أكبــر مســاهم إيجابــي فــي 

نمــو الناتــج املحلــي اإلجمالــي خــالل الربــع الثالــث.

واســتمر تعافــى نمــو الناتــج فــي قطــاع اإلنشــاءات بعــد البدايــة الضعيفــة 

التــي حققهــا مطلــع العــام، فيمــا ارتفــع معــدل نمــو الناتــج ربــع الســنوي فــي 

قطــاع التصنيــع للمــرة األولــى خــالل 2018، حيــث ارتفــع بنســبة 0.8 %، 

مقابل تراجع نسبته 0.8 % في الربع الثاني، وعلى أساس سنوي، ارتفع 

الناتــج املحلــي اإلجمالــي فــي بريطانيــا بنســبة 1.5 % خــالل الربــع الثالــث.
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العدد /45/   تشرين الثاني / نوفمبر 2018

2. أسواق األسهم

التغير خالل أسبوع16 تشرين الثاني 122018 تشرين الثاني 2018املؤشر

S&p5002,726.222,736.27% 0.37

Dow Jones25,387.1825,413.90% 0.11

NASDAQ7,200.877,247.87% 0.65

FTSE	1007,053.087,013.88% 0.56-

CAC	405,059.095,025.20% 0.67-

DAX11,325.4411,341.00% 0.14

Nikkei 22522,269.8821,680.34% 2.65-

Shanghai	Composite	)SSEC(2,630.522,679.11% 1.85
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- أسواق املال العاملية
ً
 رابعا

Global	Financial	Markets
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العدد /45/   تشرين الثاني / نوفمبر 2018

1. أسعار النفط الخام

التغير خال أسبوع16 تشرين الثاني 122018 تشرين الثاني 2018

-4.45 %70.1267سعر خام برنت

-5.17 %59.9356.83سعر الخام األمريكي

2. أسعار املعادن الثمينة

التغير خال أسبوع16 تشرين الثاني 122018 تشرين الثاني 2018

1.72 %1,201.301,222.00أونصة الذهب

2.98 %13.97414.39أونصة الفضة

3. أسعار العمات الرئيسية

التغير خال أسبوع16 تشرين الثاني 122018 تشرين الثاني 2018

EUR USD1.12181.1414% 1.75

USD JYP113.83112.82% 0.89-
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