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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(

 
ً
شــهد ســعر صــرف الليــرة الســورية مقابــل الــدوالر األمريكــي اســتقرارا

مقارنــة  املوازيــة،  الســوق  فــي  األســبوع  هــذا  تعامــات  خــال   
ً
نســبيا

بمســتوياتها املســجلة فــي األســبوع الســابق، ليســتقر  ســعر الصــرف 

باملتوســط عنــد مســتوى 492 ليــرة ســورية للشــراء ومســتوى 495 ليــرة 

ســورية للمبيــع للــدوالر األمريكــي الواحــد؛ وهــذا يعــود بشــكل رئيــس إلــى 

حالــة الهــدوء التــي تســود الســوق نتيجــة لبــدء تحــرك الحكومــي لتهدئــة 

الطلــب علــى القطــع األجنبــي، إضافــة إلــى تراجــع مســتوى ســعر صــرف 

 مقابــل العمــات الرئيســية فــي الســوق العامليــة.
ً
الــدوالر األمريكــي نســبيا

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 خــال تعامــات هــذا األســبوع، فقــد تحســن مســتوى ســعر 

، إذ انخفــض زوج )اليــورو/ ليــرة ســورية( 
ً
صــرف الليــرة الســورية قليــا

إلى مستوى 562 ليرة سورية في نهاية هذا األسبوع مقارنة مع مستوى 

563 ليــرة ســورية املســجل فــي نهايــة األســبوع الســابق، وبمــا نسبتــــــــــه 

0.18 %، كمــا تحســنت الليــرة الســورية بشــكل طفيــف أمــام اليــورو فــي 

الســوق الرســمية وبمــا نســبته 0.32 %، لينخفــض زوج )اليورو/ليــرة 

سورية( إلى مستوى 494.77 ليرة سورية في نهاية هذا األسبوع مقابل 

مســتوى 496.34 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 

 فــي 
ً
دمشــق لــألوراق املاليــة عــن األســبوع 2-2018/12/6 انخفاضــا

مؤشــر الســوق )DWX( بمقــدار 39.59 نقطــة، وبمــا نســبته 0.64 % 

علــى أســاس أســبوعي، ليصــل إلــى مســتوى 6,183.12 نقطــة املســجل 

نهايــة هــذا األســبوع مقابــل مســتوى 6,222.71 نقطــة املســجل فــي نهايــة 

الســابق. األســبوع 

ترافــق ذلــك مــع ارتفــاع قيمــة التــداوالت األســبوعية املســجلة خــال 

هــذا األســبوع باملقارنــة مــع مســتواها فــي األســبوع الســابق، بمــا نســبته 

16.9 % لتصــل إلــى 248.3 مليــون ليــرة ســورية مقابــل 212.4 مليــون 

ليــرة ســورية خــال األســبوع الســابق، إضافــة إلــى ارتفــاع حجــم التــداول 

بمعــدل 17.76 % ليصــل إلــى 320,691 ســهم خــال هــذا األســبوع 

 على 452 صفقة، 
ً
مقابل 272,331 سهم في األسبوع السابق، موزعة

ثــاث  عددهــا  والبالــغ  الضخمــة  الصفقــات  اســتبعاد  بعــد  وذلــك 

صفقــات، ويبيــن الجــدول التالــي أعلــى ثاثــة أســهم مــن حيــث النشــاط 

بحجم التداول، واالرتفاع واالنخفاض في األسعار خال تعامات هذا  

األســبوع.
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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%

-3.84بنك سورية واملهجر2.34بنك سورية والخليج 20.33 %بنك سورية الدولي اإلسامي

-1.93بنك قطر الوطني سورية 0.73بنك البركة17.04 %بنك البركة

-1.89بنك بيبلوس سورية0.73بنك الشام 13.29 %بنك قطر الوطني سورية 

الشكل)3( تداوالت سوق دمشق لألوراق املالية 

* لم يجر أي عملية تداول على أسهم القطاع الزراعي.
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3. متفرقات  اقتصادية محلية
لوضــع  الســابقة  األســبوعية  جلســته  الــوزراء  مجلــس  خصــص   •
برنامــج تنفيــذي لتوجيهــات رئيــس الجمهوريــة بشــار األســد خــال لقائــه 

مــع الحكومــة، وذلــك بهــدف االرتقــاء بالعمــل الحكومــي علــى صعيــد 

الخدمــات املقدمــة للمواطنيــن والوصــول إلــى بيئــة بعيــدة عــن الفســاد، 

وخاصــة أن ســورية تقــف علــى أعتــاب مرحلــة جديــدة فــي البنــاء تتطلــب 

وضع آليات متطورة للمساهمة في بناء الدولة وتعزيز االستقرار وتهيئة 

حيــاة أفضــل للمواطــن الــذي صبــر خــال الحــرب ووفــاًء للشــريحة التــي 

ضحــت مــن أجــل بقــاء الوطــن. 

وفيما يتعلق بخطة محاربة الفساد من خال تبسيط اإلجراءات طلب 

املجلــس مــن الــوزارات البــدء بخطتهــا التنفيذيــة لتبســيط اإلجــراءات 

التــي تخــص عمــل مؤسســاتها وأن تقــدم برنامجهــا التنفيــذي لذلــك 

خــال مــدة شــهر.

املركــزي  ســورية  ملصــرف  االســتراتيجية  الرؤيــة  تطبيــق  إطــار  فــي   •
فــي املرحلــة القادمــة ومــن ضمنهــا إعــادة النظــر بضوابــط التســهيات 

 مــع متطلبــات التطبيــق 
ً
االئتمانيــة الصــادرة بحيــث تصبــح أكثــر توافقــا

ومصالح املتعاملين والقطاع املصرفي واملمارســات املصرفية الفضلى؛ 

صــدر قــرار مجلــس النقــد والتســليف رقــم 172 تاريــخ 2018/11/22 

والــذي تــم بموجبــه إنهــاء العمــل بقــراري مجلــس النقــد والتســليف رقــم 

52/م.ن  لعــام 2017 الخــاص بمنــح التســهيات االئتمانيــة بالليــرات 

التســهيات  بمنــح  الخــاص   2017 لعــام  28/م.ن  والقــرار  الســورية، 

االئتمانية على شكل جاري مدين، وذلك بهدف تذليل كافة الصعوبات 

واملعوقــات التــي تحــد مــن مرونــة منــح التســهيات االئتمانيــة وزيــادة 

القــدرة علــى اإلقــراض وتوفيــر التمويــل الــازم لألنشــطة االقتصاديــة، 

وهــذا مــا يتيــح للمصــارف العاملــة توظيــف أموالهــا وتمويــل عمليــات 

االنتــاج الازمــة لدفــع العجلــة االقتصاديــة. 

فــي  إلــى عمليــات دراســة وتدقيــق وثائــق مشــتري القطــع   
ً
اســتنادا  •

الفتــرة املمتــدة مــن 2012/3/13 ولغايــة نفــاذ القــرار 1352/ل.ا تاريــخ 

2012/10/10 ورغبــة مــن مصــرف ســورية املركــزي فــي إيجــاد الحــل 

تــم اإلعــان عــن صــدور قــرار لجنــة  األمثــل لتســوية هــذا املوضــوع، 

االدارة رقــم 1637 تاريــخ 2018/12/3 الــذي يســمح لألشــخاص الذيــن 

لــم يتقدمــوا بوثائــق مقبولــة تثبــت كيفيــة اســتخدامهم للقطــع األجنبــي 

)خــال املهــل الزمنيــة املشــار إليهــا فــي قــرار لجنــة اإلدارة رقــم 1088/ل.ا 

تاريــخ 2018/8/13( بتســوية أوضاعهــم لــدى مصــرف ســورية املركــزي 

عــن طريــق تســديد الفــرق بالليــرات الســورية بيــن ســعر القطــع بتاريــخ 

2012/10/10 وسعره بتاريخ 2013/6/16 )سعر القطع بتاريخ تشكيل 

اللجنــة املكلفــة بتدقيــق وثائــق مشــتري القطــع( والبالــغ 31 ليــرة ســورية 

لــكل دوالر أمريكــي، وذلــك عــن كل مبلــغ زائــد عــن مبلــغ 10 آالف دوالر 

 أن مصــرف ســورية 
ً
أمريكــي خــال مــدة أقصاهــا 2019/2/28، علمــا

املركــزي ســيقوم باتخــاذ اإلجــراءات القانونيــة املناســبة بحــق املتخلفيــن 

عــن تقديــم الوثائــق واألشــخاص الذيــن لــم تتــم تســوية أوضاعهــم لــدى 

مصــرف ســورية املركــزي.

كلــف رئيــس مجلــس الــوزراء كل وزارة بإنشــاء خريطــة اســتثمارية   •
خاصــة وإعــام املســتثمرين بهــا، تحــدد مــن خالهــا حاجــات الدولــة مــن 

املشاريع االستثمارية، حيث يتم من خالها تحديد املشاريع التي تشكل 

 اســتثمارية مشــجعة، وتقديــم محفــزات وتســهيات للمســتثمرين 
ً
فرصــا

 .
ً
 وخارجيــا

ً
محليــا

جــاء ذلــك خــال اجتمــاع عقــد فــي هيئــة االســتثمار الســورية، والــذي 

 
ً
أكــد خالــه علــى أهميــة وضــع دليــل اســتثماري متكامــل يشــكل مرجعــا

للمســتثمرين الراغبيــن بالعمــل فــي ســورية، وإنشــاء بنــك للمعلومــات 

التــي يحتاجهــا املســتثمرون وتطويــر عمــل النافــذة الواحــدة بمــا يســاعد 

املســتثمرين فــي الحصــول علــى الخدمــات الازمــة بأقــل جهــد وتكلفــة، 

 على أنه ممنوع خروج املســتثمر خارج هيئة االســتثمار وهو غير 
ً
مشــددا

راض. 

سياســة  حــول  العامــة  املصــارف  مديــري  مــع  لــه  آخــر  اجتمــاع  وفــي 

اإلقــراض، شــدد رئيــس مجلــس الــوزراء علــى أن الحكومــة مســتمرة 

باســترداد كل ليــرة مــن أمــوال القــروض املتعثــرة، والتأكيــد علــى تطبيــق 

فــي املصــارف العامــة، كمــا تــم  املعاييــر الســليمة لسياســة اإلقــراض 

إقــرار التســوية املشــجعة واملعالجــة الســليمة ملســتجري القطــع األجنبــي 

معــدالت  بتحريــك  بالبــدء  التوجيــه  إلــى  إضافــة  الســابقة،  بالفتــرات 

الفوائــد علــى القطــع األجنبــي.

قــّدرت منظمــة األغذيــة والزراعــة التابعــة لألمــم املتحــدة “الفــاو”   •
قيمــة األضــرار والخســائر التــي تعــّرض لهــا قطــاع الثــروة الحيوانيــة فــي 

ســورية بنحــو 5.5 مليــار دوالر أمريكــي، 

صــرح مديــر عــام هيئــة االســتثمار الســورية بــأن الهيئــة وضعــت   •
 لتحديــد املشــروعات املتوقفــة 

ً
خطــة شــاملة وبرنامــج عمــل تنفيذيــا

كافــة، ومعاينــة واقعهــا التنفيــذي علــى األرض، لتحفيــز املســتثمر علــى 

التمويــل،  علــى  لحصولــه   
ً
وواقعيــة ضمانــا كافيــة  معلومــات  تقديــم 
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تطور بعض أسعار السلع األساسية 	.4  

التغير خال األسبوع7 كانون األول 22018 كانون األول 2018السلعة

0.0 %385,000385,000الحديد طن /ليرة سورية

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

0.61 %16,50016,600الذهب 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.   

وإزالــة املعوقــات كافــة التــي تعتــرض إقــاع مشــروعه، ولفــت إلــى وجــود 

 يحتــاج إلــى التمويــل ألغــراض متنوعــة، بتكلفــة 
ً
 متوقفــا

ً
26 مشــروعا

اســتثمارية تقديريــة تبلــغ حوالــي 9 مليــارات ليــرة ســورية، وقــد توزعــت 

 ومشــروعين فــي 
ً
 صناعيــا

ً
 إلــى 17 مشــروعا

ً
هــذه املشــروعات قطاعيــا

الصحــة ومشــروع خدمــي واحــد، و5 مشــروعات فــي الزراعــة واإلنتــاج 

حيوانــي ومشــروع نقــل واحــد.

خلــص منتــدى املــال واملصــارف والتأميــن فــي ختــام أعمالــه نهايــة   •
األســبوع األســبق إلــى حزمــة مــن التوصيــات منهــا دعــم تمويــل املشــاريع 

املتوســطة والصغيــرة ومتناهيــة الصغــر، بإجــراءات وقــروض ميســرة 

ودمجها باالقتصاد املنظم وتنويع ضمانات القروض وعدم اقتصارها 

على الضمانات العقارية واعتماد فكرة التمويل للمشاريع الكبرى على 

مراحل حياة املشروع بضمانة املنشأة وموجوداتها. وأكد املشاركون في 

توصياتهــم ضــرورة اإلســراع بإطــاق مؤسســة ضمــان مخاطــر القــروض 

لدعــم عمليــة تمويــل املشــاريع وتطويــر التشــريعات املاليــة واملصرفيــة، 

كما دعا املشاركون إلى استكمال إجراءات استصدار قانون االستثمار 

الجديــد وتشــجيع إنشــاء صناديــق االســتثمار واملحافــظ االســتثمارية 

لتمويــل املشــاريع الصناعيــة والزراعيــة االســتراتيجية تنشــئها شــركات 

قابضــة جديــدة تؤســس لهــذا الغــرض وتفعيــل األدوات االدخاريــة مثــل 

شــهادات اإليداع والســندات والصكوك اإلســامية وتشــجيع تداولها في 

ســوق دمشــق لــألوراق املاليــة. 
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1-  أخبار  اقتصادية

• قطر

قطــر  مصــرف  لــدى  والســيولة  الدوليــة  االحتياطــات  قيمــة  ارتفعــت 

املركــزي بنهايــة تشــرين األول /أكتوبــر 2018 ألعلــى مســتوى منــذ أيلــول /

ســبتمبر 2016، وحســب اإلحصائيــة النقديــة ملصــرف قطــر املركــزي بلــغ 

االحتياطــي األجنبــي لقطــر خــال الشــهر املذكــور  172.48 مليــار ريــال، 

مقابــل 131.47 مليــار ريــال بالشــهر املناظــر لــه مــن 2017، بنســبة ارتفــاع 

ســنوية بلغــت 31.19 %، ودعــم ارتفــاع االحتياطــي ألعلــى مســتوى منــذ 

ســبتمبر 2016، ارتفــاع االســتثمار فــي ســندات وأذونــات الخزانــة األجنبيــة 

بنســبة 193.6 % ليصــل إلــى 43.36 مليــار ريــال، مقابــل 14.77 مليــار 

ريــال فــي أكتوبــر مــن العــام املا�ضــي. وبلغــت قيمــة األرصــدة لــدى البنــوك 

األجنبيــة فــي تشــرين األول /أكتوبــر 53.13 مليــار ريــال، مقارنــة بقيمتهــا فــي 

نفــس الشــهر مــن العــام الســابق عنــد 41.58 مليــار ريــال، بنمــو 27.8 %.

إلــى   ،% 0.7 بـــنسبة  املركــزي  لــدى  الذهــب  احتياطــي  قيمــة  وارتفعــت 

 أنهــا كانــت تبلــغ 4.44 مليــار ريــال فــي أكتوبــر 2017. 
ً
4.47 مليــار ريــال، علمــا

وســجلت ودائــع حقــوق الســحب الخاصــة والحصــة لــدى صنــدوق النقــد 

الدولــي فــي الشــهر املا�ضــي 1.93 مليــار ريــال، بنمــو 38.8 % عــن قيمتهــا فــي 

نفس الشهر من العام السابق عند 1.39 مليار ريال. ونتيجة لذلك صعد 

إجمالــي االحتياطــات الرســمية لــدى املركــزي بنســبة 65.5 % إلــى 102.89 

مليــار ريــال، مقارنــة بـــ 62.18 مليــار ريــال فــي تشــرين األول /أكتوبــر مــن 

العــام 2017. أمــا بالنســبة للموجــودات الســائلة األخــرى بالعملــة األجنبيــة 

›ودائــع‹ فقــد بلغــت 69.59 مليــار ريــال، مقابــل 69.28 مليــار ريــال، بنمــو 

0.4 %. علــى أســاس شــهري وارتفــع االحتياطــي األجنبــي لقطــر 1.96 % علــى 

 أنــه كان يبلــغ 169.17 مليــار ريــال فــي أيلــول /ســبتمبر 
ً
أســاس شــهري، علمــا

 .2018

• املغرب

ارتفعــت تجــارة املغــرب الخارجيــة إلــى 619 بليــون درهــم أكثــر مــن 67 بليــون 

دوالر أمريكــي خــال األشــهر العشــر األولــى مــن العــام الحالــي بزيــادة 10 % فــي 

قيمــة الصــادرات التــي غطــت بنســبة 57.5 % إجمالــي الــواردات الســلعي.

وأفــاد تقريــر ملكتــب الصــرف املشــرف علــى املبــادالت الخارجيــة واالحتيــاط 

النقــدي، أن العجــز فــي امليــزان التجــاري ارتفــع إلــى 167 مليــار درهــم نحــو 

18 مليــار دوالر أمريكــي بزيــادة 7.8 %، نتيجــة تنامــي الــواردات مــن ســلع 

التجهيــز ومــواد الطاقــة، والتــي قــدرت مجتمعــة 163 مليــار درهــم منهــا نحــو 

7.3 مليــار دوالر أمريكــي )68 بليــون درهــم( مشــتريات النفــط والغــاز التــي 

ارتفعت بنسبة 20 % في اقل من عام، كما قدرت واردات املغرب 393.3 

 .
ً
بليــون درهــم بينمــا بلغــت الصــادرات 226 بليونــا

• لبنان

كشــف حاكــم مصــرف لبنــان عــن مواصلــة التحضيــر إلصــدار عملــة رقميــة 

محليــة، علــى أن تكــون مصــدرة مــن البنــك املركــزي وبالليــرة اللبنانيــة، وأن 

يكــون اســتعمالها محليــا فقــط، والهــدف منهــا تســهيل أســاليب الدفــع 

وتفعيــل التكنولوجيــا املاليــة وتوفيــر الكلفــة علــى املســتهلك. 

نبــه بــأن واحــدا مــن كل خمســة بنــوك مركزيــة عامليــة ســوف يســتخدمون 

تقنية »بلوك تشين« )Blockchain(  بحلول العام 2019، وسوف تستعمل 

فــي مجــاالت إداريــة مختلفــة بمعــزل عــن اســتخدامها للعملــة االفتراضيــة.

• سلطنة عمان

واصــل فائــض امليــزان التجــاري للســلطنة االرتفــاع بشــكل كبيــر، وســجل 

3.5 مليــار ريــال عمانــي حتــى نهايــة تمــوز /يوليــو 2018 مقارنــة مــع 2.7 مليــار 

ريــال عمانــي بنهايــة النصــف األول مــن العــام و1.3 مليــار ريــال عمانــي بنهايــة 

الربــع األول مــن العــام الجــاري، إذ ارتفــع حجــم الصــادرات إلــى 8.3 مليــار 

ريــال عمانــي حتــى نهايــة تموز/يوليــو مقارنــة مــع 6.8 مليــار ريــال عمانــي بنهايــة 

النصــف األول مــن العــام و3.3 مليــار بنهايــة الربــع األول مــن 2018. وبلــغ 

حجــم أنشــطة إعــادة التصديــر مــا يتجــاوز مليــار ريــال عمانــي بنهايــة تمــوز /

يوليــو 2018 مقارنــة مــع 878 مليــون ريــال عمانــي فــي نهايــة النصــف األول 

و436 مليــون ريــال عمانــي بنهايــة الربــع األول، كمــا وصــل حجــم الــواردات 

5.8 مليار ريال عماني بنهاية تموز /يوليو 2018 مقابل نحو 5 مليارات ريال 

عمانــي بنهايــة النصــف األول و2.5 مليــار ريــال عمانــي بنهايــة الربــع األول مــن 

العــام الجــاري، وفــق بيانــات التجــارة الدوليــة الصــادرة عــن املركــز الوطنــي 

لإلحصــاء واملعلومــات.

• السودان

وافــق بنــك الســودان املركــزي قبــل أيــام علــى الســماح لشــركات التعديــن 

األهليــة واألجنبيــة واألفــراد بتصديــر معــدن الذهــب، بعــد احتــكار حكومــي 

لتصديــره دام أكثــر مــن 6 أعــوام، حيــث ينتــج الســودان 150 طــن ذهــب 

 خــال العــام 
ً
فــي العــام، ولــم يفلــح البنــك املركــزي إال فــي تصديــر 37 طنــا

 
ً
 إلــى دول الجــوار، مــا أهــدر مــوردا

ً
الجــاري؛ حيــث تــم تهريــب نحــو 113 طنــا

، مــن شــأنه معالجــة األزمــات االقتصاديــة التــي تــرزح فيهــا 
ً
 مهمــا

ً
اقتصاديــا

البــاد منــذ أشــهر، بعــد تفاقــم أزمــة الســيولة فــي البــاد. 
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2. أسواق األسهم العربية

املؤشر
األسبوع 2018/12/7-2

التغير خال األسبوع
نهاية األسبوعبداية األسبوع

)DFMGI( 3.57 %2,675.872,580.27مؤشر سوق دبي-

)EGX30( 5.80 %13,150.0812,387.58مؤشر بورصة مصر-

)KWSE( 2.21 %5,317.765,435.29مؤشر سوق الكويت

)ADI( 0.44 %4,898.154,876.68مؤشر أبوظبي-

)PLE( 0.00 %525.32525.3مؤشر القدس

)TASI(  0.05 %7,845.027,848.98املؤشر العام السعودي

)AMGNRLX(  0.33 %1,860.571,854.34املؤشر العام األردني-

)TUNINDEX(  0.32 %7,375.457,398.88مؤشر بورصة تونس

)MASI( 0.28 %11,235.2311,204.04مؤشربورصة املغرب-
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1-  أخبار  اقتصادية

• تركيا

ارتفع مؤشر الثقة في االقتصاد التركي بنسبة 9.1 % خال شهر تشرين 

الثانــي /نوفمبــر، وبحســب مــا أعلنــت هيئــة اإلحصــاء التركيــة؛ ارتفــع 

املؤشــر إلــى 73.7 نقطــة، مقابــل 67.5 فــي تشــرين األول /أكتوبــر املا�ضــي. 

وأرجــع بيــان للهيئــة ارتفــاع مؤشــر الثقــة إلــى الزيــادات فــي مؤشــرات 

املســتهلكين والقطــاع العقــاري والخدمــات ومؤشــرات الثقــة فــي تجــارة 

التجزئــة. حيــث ارتفــع مؤشــر ثقــة املســتهلك إلــى 59.6 نقطــة مــن 57.3 

نقطــة الشــهر املا�ضــي، كمــا ارتفــع مؤشــر قطــاع الصناعــة التحويليــة 

الحقيقــي إلــى 96.8 نقطــة مــن 91.1 نقطــة فــي تشــرين األول /أكتوبــر. 

وارتفعــت مؤشــرات الثقــة فــي تجــارة التجزئــة والبيــع بالتجزئــة بنســبة 

5.4 و4.3 % علــى التوالــي، فــي حيــن انخفــض مؤشــر ثقــة البنــاء فقــط فــي 

تشــرين الثانــي /نوفمبــر بنســبة 3.5 %، ليهبــط إلــى 56.6 نقطــة.

• منظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم املتحدة ›فاو‹

›فــاو‹ إن  ذكــرت منظمــة األغذيــة والزراعــة التابعــة لألمــم املتحــدة 

أســعار الغــذاء العامليــة انخفضــت فــي تشــرين الثانــي /نوفمبــر املا�ضــي إلــى 

أدنــى مســتوى فــي أكثــر مــن عاميــن، بفعــل ضعــف أكبــر فــي أســعار الزيــوت 

النباتيــة، ومنتجــات األلبــان والحبــوب، فقــد بلــغ مؤشــر املنظمــة ألســعار 

الغــذاء الــذي يقيــس التغيــرات الشــهرية لســلة مــن الحبــوب والزيــوت 

فــي  نقطــة   160.8 والســكر،  واللحــوم  األلبــان  ومنتجــات  النباتيــة، 

املتوســط الشــهر املا�ضــي، مقارنــة مــع مســتوى بلــغ 162.9 فــي أكتوبــر 

املا�ضــي، وهــذا هــو أدنــى مســتوى للمؤشــر منــذ مايــو عــام 2016. وقالــت 

فــاو إن إنتــاج الحبــوب العالمــي فــي 2018-2019 مــن املتوقــع أن يبلــغ 

2.595 مليار طن بانخفاض هام�ضي عن التوقعات السابقة، وبما يقل 

بنســبة 2.4 % عــن اإلنتــاج القيا�ضــي املرتفــع املســجل فــي العــام املا�ضــي. 

وتتوقــع فــاو أن يبلــغ إنتــاج القمــح العالمــي 725.1 مليــون طــن فــي 2018-

2019 بانخفــاض 2.8 مليــون طــن عــن التوقعــات الســابقة.

• أملانيا

أظهــرت البيانــات الصــادرة عــن املعهــد الفيدرالــي اإلحصائــي األملانــي 

تراجــع إجمالــي الناتــج املحلــي خــال الربــع الثالــث مــن العــام 2018 بنحــو 

 بالربــع الثانــي مــن نفــس العــام، وجــاء ذلــك بصــورة فاقــت 
ً
0.2 % مقارنــة

التوقعــات، وهــذا مــا ناتــج بشــكل رئي�ضــي عــن أســباب تتعلــق باملعاييــر 

األوروبيــة الجديــدة حــول انبعاثــات ســيارات الديــزل والتــي تنتظــر قوانين 

 بــأن إنتــاج الســيارات تراجــع فــي 
ً
بيئيــة جديــدة هــي قيــد التحضيــر، علمــا

 بالشهر ذاته من العام 
ً
شهر أيلول /سبتمبر الفائت وحده 24 % مقارنة

املا�ضــي.

• الصين

ذكــرت مصلحــة الجمــارك الصينيــة أن حجــم التجــارة الخارجيــة للصيــن 

)الصــادرات والــواردات( قــد زاد بنســبة 15 % خــال العــام 2018، 

مقارنــة بالعــام املا�ضــي، رغــم التوتــرات التجاريــة مــع الواليــات املتحــدة. 

وكانــت قيمــة الصــادرات والــواردات الصينيــة العــام املا�ضــي وصلــت إلــى 

27.79 تريليــون يــوان )4 تريليونــات دوالر أمريكــي(، هــذا وقــد بلــغ حجــم 

التجــارة الخارجيــة للبــاد فــي 2018 مــا يقــارب 32 تريليــون يــوان.

الصــادرات  جميــع  شــهدت  الصينيــة،  الجمــارك  مصلحــة  وبحســب 

 غيــر متوقــع فــي تشــرين األول /أكتوبــر املا�ضــي، رغــم 
ً
 قويــا

ً
والــواردات نمــوا

ازديــاد حالــة عــدم اليقيــن فــي الخــارج، وبلــغ إجمالــي التجــارة الخارجيــة 

25.05 تريليــون يــوان فــي العشــرة أشــهر األولــى مــن هــذا العــام، بزيــادة 

11.3 % باملقارنــة مــع الفتــرة نفســها مــن العــام 2017. 
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العدد /48/   كانون األول / ديسمبر 2018

2. أسواق األسهم

التغير خال أسبوع7 كانون األول 32018 كانون األول 2018املؤشر

S&p5002,790.342,633.08% 5.64-

Dow Jones25,826.4324,388.41% 5.57-

NASDAQ7,441.516,969.25% 6.35-

FTSE 1007,062.416,778.11% 4.03-

CAC	405,053.984,813.13% 4.77-

DAX11,465.4610,788.09% 5.91-

Nikkei	22522,574.7621,678.68% 3.97-

Shanghai	Composite	)SSEC(2,654.802,605.89% 1.84-
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- أسواق املال العاملية
ً
 رابعا

Global	Financial	Markets
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العدد /48/   كانون األول / ديسمبر 2018

1. أسعار النفط الخام

التغير خال أسبوع7 كانون األول 32018 كانون األول 2018

-0.62 %61.6961.31سعر خام برنت /$

-1.53 %52.9552.14سعر الخام األمريكي /$

2. أسعار املعادن الثمينة

التغير خال أسبوع7 كانون األول 38102 كانون األول 2018

1.17 %1,239.601,254.05أونصة الذهب /$

1.42 %14.49914.705أونصة الفضة /$

3. أسعار العمات الرئيسية

التغير خال أسبوع7 كانون األول 38102 كانون األول 2018

EUR USD1.13541.1379% 0.22

USD JYP113.67112.69% 0.86-
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