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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  	.1
الرئيســية )دوالر & يــورو(

 
ً
 طفيفــا

ً
شــهد ســعر صــرف الليــرة الســورية مقابــل الــدوالر األمريكــي تحســنا

فــي الســوق املوازيــة، مقارنــة بمســتوياته املســجلة فــي األســبوع الســابق، 

حيث وصل سعر الصرف باملتوسط إلى مستوى 514 ليرة سورية للشراء 

ومســتوى 518 ليــرة ســورية ملبيــع الــدوالر األمريكــي الواحــد وذلــك بعــد أن 

المــس مســتويات 538 ليــرة؛ ويأتــي فــي مقدمــة العوامــل املســاهمة فــي ذلــك 

إلــى مايلــي:

 لجنــي 
ً
• تفضيــل املضاربيــن التخلــي عــن مراكزهــم بالــدوالر األمريكــي ســعيا

 للجهود 
ً
األرباح أمام التوقعات في تحسن سعر صرف الليرة السورية نظرا

الحكوميــة الواضحــة إلعــادة ســعر الصــرف ملســتوياته الســابقة والحفــاظ 

علــى اســتقراره، وذلــك مــن خــال تقييــد وترشــيد املســتوردات ومكافحــة 

التهريــب األمــر الــذي ســيخفف الطلــب علــى القطــع األجنبــي.

• قيــام مصــرف ســورية املركــزي ببعــض اإلجــراءات النقديــة املهمــة والتــي 
مــن شــأنها الحــد مــن تراجــع ســعر صــرف الليــرة الســورية. كاإلعــان عــن 

إصــداره لشــهادات إيــداع بالليــرة الســورية، والحديــث عــن مقتــرح لرفــع 

الفوائد على الودائع بالقطع األجنبي ملستويات قد تصل إلى 5 %، إضافة 

إلــى ضبــط هيئــة مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب لشــبكة لإلتجــار 

طــع األجنـــبي والصرافــة غيــر املرخصــة )فــي دمشــق وحمــاه( 
َ
غيــر املشــروع بالق

األمــر الــذي دفــع بالتجــار ومضاربــي الســوق الســوداء بالتخفيــف بالتوقــف 

 عــن املتاجــرة بالــدوالر األمريكــي.
ً
مؤقتــا

• امتصــاص الســوق لصدمــة األخبــار املتعلقــة بمشــورع قانــون عقوبــات 
 علــى 

ً
أمريكيــة موســعة أحاديــة الجانــب علــى ســورية والتــي خلقــت طلبــا

الــدوالر األمريكــي.

تراجــع ســعر صــرف الــدوالر  األمريكــي مقابــل العمــات الرئيســية فــي   •
العامليــة. املاليــة  األســواق 

أمــا فــي الســوق الرســمية فقــد اســتقر ســعر صــرف الليــرة الســورية مقابــل 

الــدوالر األمريكــي لــدى املصــارف وشــركات الصرافــة، حيــث مــا زال مصــرف 

 فــي تثبيــت ســعر صــرف الليــرة الســورية مقابــل 
ً
ســورية املركــزي مســتمرا

الــدوالر األمريكــي عنــد مســتوى 436 ليــرة ســورية للــدوالر األمريكــي الواحــد، 

وكذلك ســعر شــراء الدوالر األمريكي لتســليم الحواالت الشــخصية الواردة 

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

الســوق  فــي  اليــورو  مقابــل  الســورية  الليــرة  لســعر صــرف  بالنســبة  أمــا 

املوازيــة خــال تعامــات هــذا األســبوع، فقــد تحســن مســتوى ســعر صــرف 

الليــرة الســورية لينخفــض زوج )اليــورو/ ليــرة ســورية( إلــى مســتوى 587 

ليــرة ســورية فــي نهايــة هــذا األســبوع مقارنــة مــع مســتوى 610 ليــرة ســورية 

املســجل فــي نهايــة األســبوع الســابق، وبمــا نســبته 3.77 %، كمــا تحســنت 

الليــرة الســورية أمــام اليــورو فــي الســوق الرســمية وبمــا نســبته 0.38 %، 

لينخفــض زوج )اليورو/ليــرة ســورية( إلــى مســتوى 499.5 ليــرة ســورية فــي 

نهايــة هــذا األســبوع مقابــل مســتوى 501.42 ليــرة ســورية فــي نهايــة األســبوع 

الســابق. 

الشكل )2 ( سعر صرف اليورو أمام الليرة السورية

سوق دمشق لألوراق ملالية 	.2
ارتفع مؤشــر ســوق دمشــق لألوراق املالية )DWX( بمقدار 109.12 نقطة 

بمــا نســبته 1.80 % علــى أســاس أســبوعي، ليصــل إلــى مســتوى 6,154.61 

6,045.49 نقطــة  نهايــة هــذا األســبوع مقابــل مســتوى  نقطــة املســجل 

املسجل في نهاية األسبوع السابق، ترافق ذلك مع ارتفاع قيمة التداوالت 

األسبوعية املسجلة خال هذا األسبوع باملقارنة مع مستواها في األسبوع 

السابق، بما نسبته 50.71 % لتصل إلى 236.3 مليون ليرة سورية مقابل 

156.8 مليــون ليــرة ســورية خــال األســبوع الســابق، كمــا ارتفــع حجــم 

التــداول بمعــدل 88.45 % ليصــل إلــى 331,216 ســهم خــال هــذا األســبوع 

 علــى 397 صفقــة. 
ً
مقابــل 175,762 ســهم فــي األســبوع 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%

-5.78الشركة األهلية لصناعة الزيوت10.33بنك سورية الدولي اإلسامي46.04 %بنك سورية الدولي اإلسامي

-1.99بنك سورية واملهجر6.34بنك قطر الوطني سورية 8.62 %بنك قطر الوطني سورية 

-1.97العقيلة للتأمين التكافلي 3.34الشركة املتحدة للتأمين8.33 %بنك سورية والخليج 

الشكل)3( تداوالت سوق دمشق لألوراق املالية 

* لم يجر أي عملية تداول على أسهم القطاع الزراعي والخدمات.
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3. متفرقات  اقتصادية محلية

• أعلــن مصــرف ســورية املركــزي ألول مــرة فــي تاريــخ ســورية عــن طرحــه 
شــهادات إيــداع بالليــرة الســورية وفــق طريقــة ســعر الفائــدة الثابــت 

 .
ً
لاكتتاب عليها من قبل املصارف التقليدية العاملة في سورية حصرا

وتبلــغ القيمــة االســمية للشــهادة 100 مليــون ليــرة علــى حيــن يبلــغ ســعر 

الفائدة 4.5 % الذي سيتم على أساسه احتساب القيمة بعد الخصم. 

هــذا ويهــدف املصــرف املركــزي مــن إصــدار هــذه الشــهادات إلــى إدارة 

السيولة املحلية في إطار تنفيذه للسياسة النقدية، وتشجيع املصارف 

علــى اســتقطاب املزيــد مــن الودائــع إلــى القطــاع املصرفــي، كــون هــذه 

الشــهادات ســتوفر قنــاة جديــدة تضــاف إلــى قنــوات التوظيــف املتاحــة 

أمــام املصــارف التقليديــة العاملــة. 

• صــّرح مديــر عــام مصــرف التســليف الشــعبي بــأن حجــم الودائــع لــدى 
املصــرف ســجل مــع نهايــة العــام 2018 نحــو 127.14 مليــار ليــرة ســورية، 

 زيــادة عــن العــام الــذي ســبقه بنحــو 21.4 % عــن العــام الســابق، 
ً
محققــا

علــى حيــن ســجلت توظيفــات املصــرف 40.77 مليــار ليــرة بمعــدل زيــادة 

عــن العــام 2017 بنحــو 21 %. وتجــاوزت قيمــة شــهادات االســتثمار 

174.8 مليــار ليــرة، بزيــادة نســبتها 66.8 % عــن العــام 2017، علــى حيــن 

 ،% تجــاوزت ســيولة املصــرف مــع نهايــة العــام املا�ضــي نســبة 57.9 

 بواقــع 1.38 % عــن العــام .
ً
مســجلة ارتفاعــا

• بلغ حجم االستثمار في املدينة الصناعية في حسياء في محافظة حمص 
186.21 مليــار ليــرة ســورية حتــى نهايــة العــام املا�ضــي 2018، منــذ تأســيس 

 لألســعار القديمــة، حيــث بلــغ عــدد املســتثمرين فــي 
ً
املدينــة، وذلــك وفقــا

، وعــدد املنشــآت املنتجــة 225 منشــأة، واملنشــآت 
ً
املدينــة 898 مســتثمرا

قيــد اإلنشــاء 673 منشــأة، وعــدد العمــال حوالــي 25 ألــف عامــل.

وصــّرح مديــر حســياء الصناعــي بــأن اإليــرادات املحققــة خــال العــام 

2018 بلغــت 2.467 مليــار ليــرة ســورية، علــى حيــن بلــغ حجــم اإلنفــاق 

على املشروعات املنفذة في املدينة الصناعية 2.183 مليار ليرة سورية 

خال العام 2018، وقد بلغ املقاسم املبيعة في املدينة الصناعية 895 

 في 
ً
 في املنطقة الغذائية، و399 مقسما

ً
 موزعة إلى 218 مقسما

ً
مقسما

 
ً
 فــي املنطقــة الكيميائيــة و59 مقســما

ً
املنطقــة الهندســية و199 مقســما

 فــي املنطقــة اإلداريــة.
ً
فــي املنطقــة النســيجية و20 مقســما

الــوزراء االحتياجــات األساســية للمواطنيــن مــن  اســتثنى مجلــس   •
االســتثناءات  وقــف  وقــرر  األجنبــي،  بالقطــع  الشــراء  عقــود  ترشــيد 

املتعلقــة بنقــل وتــداول املشــتقات النفطيــة، وتــم التوجيــه بمعالجــة 

التوزيع غير املدروس لها مع ضرورة مراعاة عدد السكان في كل منطقة 

وضبــط حركــة نقــل هــذه املشــتقات بمــا يحقــق عدالــة التوزيــع فــي جميــع 

املناطــق، ودعــا جميــع الــوزارات إلــى تقديــم املبــادرات وتطويــر آليــات 

العمل لتواكب املتغيرات وتعزيز صمود املواطنين في ظل ما تتعرض له 

ســورية مــن عقوبــات اقتصاديــة.
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تطور بعض أسعار السلع األساسية 	.4  

التغير خال األسبوع31 كانون الثاني 262019 كانون الثاني 2019السلعة

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

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

-6.22 %19,30018,100الذهب 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

•   تونس

التضخــم  إلــى أن معــدل  التونســية  التصريحــات الحكوميــة  أشــارت 

السنوي هبط في شهر كانون الثاني /يناير إلى 7.1 % ألول مرة منذ نحو 

عام بعد موجة ارتفاع مستمرة خال العام املا�ضي، ووصلت معدالت 

 مــن 7.8 % 
ً
التضخــم فــي كانــون األول /ديســمبر 2018 إلــى 7.5 % هبوطــا

فــي حزيــران ي/ونيــو 2018، وهــو أعلــى معــدل منــذ عــام 1990.

هذا ورفع البنك املركزي التون�ضي في عام 2018 سعر الفائدة الرئي�ضي 

100 نقطة أساس إلى 6.75 %، وذلك في إطار معالجة التضخم.

  مصر

أعلــن الجهــاز املركــزي للتعبئــة العامــة واإلحصــاء ارتفــاع قيمــة العجــز فــى 

امليــزان التجــارى خــال شــهر تشــرين الثانــي /نوفمبــر 2018 ليبلــغ 3.78 

مليار دوالر أمريكي مقابل 3.47 مليار دوالر أمريكي خال الشهر ذاته من 

العــام الســابق عليــه وبنســبة ارتفــاع 8.8 %. وأوضــح الجهــاز فــي النشــرة 

قيمــة  ارتفــاع  2018؛  نوفمبــر  الخارجيــة  التجــارة  لبيانــات  الشــهرية 

الصــادرات بنســبة 1.9 %، لتبلــغ 2.33 مليــار دوالر أمريكــي خـــال شهــــر 

تشــرين الثانــي /نوفمبــر 2018 مقابــل 2.29 مليــار دوالر أمريكــي خــال 

 الســبب إلرتفــاع قيمــة صــادرات 
َ
الشــهر املناظــر مــن عــام 2017، مرجعــا

بعــض الســلع وأهمهــا )البتــرول الخــام بنســبه 16.8 %، مابــس جاهــزة 

بنســبة 16.5 %، أســمدة بنســبة 19.0 %(.

وفي سياق آخر صرحت وزارة املالية املصرية أنها ستلزم املتعاملين مع 

الجهات الحكومية بسداد املستحقات التي تزيد على 500 جنيه بشكل 

إلكتروني وذلك بداية من مايو/أيار املقبل، وقال وزير املالية إن القرار 

يأتي ›الســتكمال خطة الدولة لتحقيق الشــمول املالي من خال ميكنة 

جميع املعامات املالية’.

•  األردن

انخفــض صافــي االســتثمار األجنبــي املباشــر الــوارد إلــى األردن فــي الربــع 

الثالث من العام 2018 بنسبة 47.7 % على أساس سنوي، ليصل إلى 

نحــو 157.3 مليــون دينــار )221.8 مليــون دوالر أمريكــي(، وذلــك بحســب 

أرقام البنك املركزي األردني. في حين بلغ صافي االستثمار املباشر 301.2 

مليــون دينــار فــي الربــع الثالــث مــن 2017.

•  الكويت

 فــي عــام 2018 بمــا نســبته 
ً
 ملحوظــا

ً
حّققــت التســهيات االئتمانيــة نمــّوا

4.3 %، لتســتقر عنــد مســتوى 36.9 مليــار دينــار، مقارنــة بنســبة نمــو 

 بــأن القــروض املمنوحــة 
ً
بلغــت 3.2 % فــي العــام الســابق لــه، علمــا

 منــذ عــام 
ً
 كبيــرا

ً
ملختلــف القطاعــات االقتصاديــــــــــــة شــهدت هبوطـــــــا

2016 الـــــــذي تراجعــت فيــه التســـــــــــــهيات االئتمانيــــــــــــة بنسبـــــــــــــة3 % 

مقابـــــــــــل 8.4 % فــي العــام 2015، وذلــك نتيجــة تراجــع أســـــــــــعار النفــط 

الشـــــــركات واملجاميـــــــــــــع  لــــــديون بعــض  الكبيــرة  وعمليــــــــــــات الســداد 

االقتصاديــة. ومــن جهــة أخـــــــــــرى، ارتفــع إجمالــي الودائــع فــي القطــاع 

املصرفــي بنســبة 3.2 %، لتستقــــــــر عنــــــــد 43.5 مليــــــــار دينــار فــي نهايــة 

العــام املا�ضــي بزيــادة 1.3 مليــار دينــار، مقارنــة بالعــام الســابق، بحصــة 

 للقطــاع الخــاص، وبلــغ رصيــد 
ً
6.6 مليــار دينــار للحكومــة و36.8 مليــارا

 
ً
أدوات الديــن العــام فــي نهايــة 2018 نحــو 3.5 مليــار دينــار، منخفضــا

بنســبة 25 %، مقارنــة بالعــام الســابق، وذلــك فــي ظــل غيــاب قانــون 

للديــن العــام يمكــن الحكومــة مــن طــرح ســندات ســيادية بالدينــار 

 مــن االحتياطــي 
ً
والــدوالر، لســد عجــز املوازنــة التــي تقــّوم بســده حاليــا

العــام.

•  فلسطين

 مقداره 3.94 
ً
سجل الرقم القيا�ضي لكميات اإلنتاج الصناعي انخفاضا

% خــال العــام 2018 مقارنــة مــع العــام الســابق، حيــث بلــغ متوســط 

الســابق  العــام  خــال   107.84 بـــ  مقارنــة   103.59 القيا�ضــي  الرقــم 

)شــهر األســاس كانــون أول 2015 = 100(. وعلــى مســتوى األنشــطة 

الرئيســية ســجلت أنشــطة إمــدادات الكهربــاء والغــاز والبخــار وتكييــف 

 مقــداره 20.80 %، وأنشــطة الصناعــات التحويليــة 
ً
الهــواء انخفاضــا

 مقــداره 3.63 %، بينمــا ســجلت أنشــطة التعديــن واســتغال 
ً
انخفاضــا

 نســبته 20.46 %، وأنشــطة إمــدادات امليــاه وأنشــطة 
ً
املحاجــر ارتفاعــا

 نســبته 4.71 %. 
ً
الصــرف الصحــي وإدارة النفايــات ومعالجتهــا ارتفاعــا

 نســبته 
ً
هــذا وســجل الرقــم القيا�ضــي لكميــات اإلنتــاج الصناعــي ارتفاعــا

1.13 % خال شهر كانون أول 2018 مقارنة بشهر تشرين ثاني 2018، 

إذ ارتفــع الرقــم القيا�ضــي لكميــات اإلنتــاج الصناعــي إلــى 110.41 خــال 

شهر كانون أول 2018 مقارنة بـــ 109.18 خال شهر تشرين ثاني 2018 

)شــهر األســاس كانــون أول 2015 = 100(.
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2. أسواق األسهم العربية

املؤشر
األسبوع 2019/02/8-3

التغير خال األسبوع
نهاية األسبوعبداية األسبوع

)DFMGI( 0.10 %2,540.252,542.67مؤشر سوق دبي

)EGX30( 3.58 %14,243.8114,753.68مؤشر بورصة مصر

)KWSE( 0.62 %5,405.755,439.52مؤشر سوق الكويت

)ADI( 0.72 %5,075.695,112.15مؤشر أبوظبي

)PLE( 0.41 %533.59535.77مؤشر القدس

)TASI(  1.01 %8,526.718,612.84املؤشر العام السعودي

)AMGNRLX(  0.61 %1,960.591,972.47املؤشر العام األردني

)TUNINDEX(  1.03 %7,237.337,162.85مؤشر بورصة تونس-

)MASI( 0.06 %11,382.5411,375.15مؤشربورصة املغرب-
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1-  أخبار  اقتصادية

• منطقة اليورو

ارتفعــت وتيــرة املخــاوف مــن حــدوث تباطــؤ فــي منطقــة اليــورو بعــد ركــود 

االقتصــاد فــي نهايــة العــام 2018 حيــث نمــى بنســبة 0.2 % فقــط بيــن 

الربعيــن الثالــث والرابــع مــن العــام 2018. 

وأشــارت التقديــرات األوليــة للنمــو الصــادرة عــن مكتــب اإلحصــاءات 

األوروبــي )يوروســتات( إلــى أنهــا تتما�ضــى مــع الرقــم املخّيــب لآلمــال للربــع 

السابق والذي وضع النمو عند أدنى مستوى له في أكثر من أربع سنوات، 

ويأتــى ذلــك فــى الوقــت الــذى ســجلت فيــه إيطاليــا ثالــث أكبــر اقتصــاد فــي 

 بعــد الربــع الثانــي علــى التوالــي مــن االنكمــاش.
ً
منطقــة اليــورو ركــودا

هــذا وقــد قــام البنــك املركــزي األوروبــي، األســبوع املا�ضــي بتخفيــض 

تقييمــه ملخاطــر النمــو بعــد ســتة أســابيع فقــط مــن التخلــي عــن سياســة 

التوســع فــي برنامــج التيســير الكمــي البالــغ 2.6 تريليــون يــورو. أمــا مــن 

جهتها املفوضيــة األوروبيــة فقــد خفضت توقعاتهــا للنمــو االقتصــادي 

فــي منطقــة اليــورو فــي العاميــن الجــاري واملقبــل بســبب تباطــؤ متوقــع فــي 

اقتصــاد أكبــر دول فــي التكتــل بفعــل التوتــرات التجاريــة العامليــة وتنامــي 

الدين العام، وقالت املفوضية إن النمو في منطقة اليورو سيتباطأ إلى 

 مــن 1.9 % فــي 2018 فيمــا مــن املتوقــع أن 
ً
1.3 % هــذا العــام انخفاضــا

يتعافــى فــي 2020 ليبلــغ 1.6 %.

• منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة )فاو(

بّينــت منظمــة األمــم املتحــدة لألغذيــة والزراعــة )فــاو( أن أســعار الغــذاء 

العاملية ارتفعت في كانون الثاني /يناير مدفوعة بزيادة أسعار منتجات 

األلبــان وارتفــاع أســعار الزيــوت النباتيــة والســكر، حيــث بلــغ مؤشــر 

املنظمــة ألســعار الغــذاء، والــذي يقيــس التغيــرات الشــهرية لســلة مــن 

الحبــوب والزيــوت النباتيــة ومنتجــات األلبــان واللحــوم والســكر، 164.8 

نقطــة فــي املتوســط الشــهر املا�ضــي، مقارنــة مــع 161.8 فــي كانــون األول /

ديســمبر 2018.  

هــذا وقــد ارتفــع مؤشــر املنظمــة ألســعار منتجــات األلبــان بنســبة 7.2 % 

 انخفاضــات ســجلها 
ً
 مــن قيمتــه فــي كانــون األول /ديســمبر منهيــا

ً
ارتفاعــا

علــى مــدى ســبعة أشــهر. 

وقالــت املنظمــة إن محدوديــة إمــدادات التصديــر مــن أوروبــا بســبب 

لزيــادة  الرئيســية  الدافعــة  القــوة  كانــت  الداخــل  فــي  الطلــب  ارتفــاع 

األســعار، كمــا ارتفــع مؤشــر فــاو ألســعار الزيــوت النباتيــة بنســبة 4.3 % 

عــن الشــهر الســابق فيمــا ارتفــع مؤشــر الســكر 1.3 %.

•  تركيا

أظهــرت بيانــات رســمية تركيــا ارتفــاع مؤشــر أســعار املســتهلكين فــي تركيــا 

بنســبة 20.35 % خــال شــهر كانــون الثانــي /ينايــر 2019 وذلــك علــى 

أســاس ســنوي، فــي ظــل ارتفــاع أســعار الغــذاء بســبب ســوء األحــوال 

الجوية، وبلغ معدل التضخم على أســاس شــهري ما نســبته 1.06 % في 

كانــون الثانــي /ينايــر. 

 % 25 
ً
 منذ ســجل ذروته متجاوزا

ً
هذ ويشــهد معدل التضخم انحســارا

خــال 15 عــام املاضيــة، كمــا ارتفــع مؤشــر أســعار املنتجيــن 0.45 % فــي 

كانون الثاني /يناير مقارنة مع الشهر السابق ليبلغ االرتفاع على أساس 

سنوي مانسبته 32.93 %. وفي سياق آخر أعلنت وزارة الخزانة واملالية 

 بقيمــة 835 مليــون يــورو )950.31 مليــون 
ً
التركيــة عــن طــرح صكــوكا

دوالر( يــوم األربعــاء، و بعائــد نصــف ســنوي 1.45 %،  هــي ستســحق فــي 

الخامــس مــن شــباط /فبرايــر 2021.

• الواليات املتحدة األمريكية

تقلــص العجــز التجــاري األمريكــي بشــكل حــاد فــي تشــرين الثانــي /نوفمبــر 

2018، مــع هبــوط واردات الهواتــف املحمولــة واملنتجــات النفطيــة، 

حيث بّينت وزارة التجارة األمريكية إن العجز التجاري انخفض بنسبة 

11.5 % ليصــل إلــى 49.3 مليــار دوالر أمريكــي. 

وكان العجز شهد زيادة لخمسة أشهر متتالية، كما جرى تعديل بيانات 

شــهر  تشــرين األول /أكتوبــر لتظهــر ارتفــاع العجــز إلــى 55.7 مليــار دوالر 

 مــن 55.5 مليــار دوالر أمريكــي فــي وقــت ســابق.
ً
أمريكــي، بــدال

وتأخــر إعــان التقريــر بســبب اإلغــاق الجزئــي للحكومــة، الــذي انتهــى 

فــي اآلونــة األخيــرة بعــد خمســة أســابيع علــى بدايتــه، وانخفــض العجــز 

التجــاري الســلعي مــع الصيــن، إلــى 37.9 مليــار دوالر أمريكــي فــي تشــرين 

الثانــي /نوفمبــر، مــن 43.1 مليــار دوالر فــي تشــرين األول أكتوبــر 2018.

• أملانيا

 عــن مكتــب اإلحصــاءات االتحــادي 
ً
أظهــرت البيانــات الصــادرة حديثــا

األملاني انخفاض الناتج الصناعي األملاني على نحو غير متوقع في كانون 

األول /ديســمبر 2018 للشــهر الرابــع علــى التوالــي، ممــا يبعــث بإشــارة 

أخــرى علــى أن النمــو فــي أكبــر اقتصــاد بأوروبــا يضعــف، حيــث انخفــض 

إنتــاج قطــاع الصناعــات التحويليــة 0.4 %، وجــرى تعديــل رقــم شــهر 

 من 1.9 
ً
تشرين الثاني /نوفمبر بالزيادة إلى انخفاض نسبته 1.3 %بدال

% املســجلة فــي القــراءة الســابقة.
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العدد /5/   شباط / فبراير 2019

2. أسواق األسهم

التغير خال أسبوع08 شباط 042019 شباط 2019املؤشر

S&p5002,724.872,707.88% 0.62-

Dow Jones25,239.3725,105.72% 0.53-

NASDAQ7,347.547,298.20% 0.67-

FTSE	1007,034.137,071.18% 0.53

CAC	405,000.194,961.64% 0.77-

DAX11,176.5810,906.78% 2.41-

Nikkei 22520,883.7720,333.17% 2.64-

Shanghai	Composite	)SSEC(السوق مغلقة بمناسبة عطلة السنة الصينية الجديدة
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- أسواق املال العاملية
ً
 رابعا

Global	Financial	Markets
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العدد /5/   شباط / فبراير 2019

1. أسعار النفط الخام

التغير خال أسبوع08 شباط 042019 شباط 2019

-0.66 %62.5162.1سعر خام برنت /$

-3.37 %54.5652.72سعر الخام األمريكي /$

2. أسعار املعادن الثمينة

التغير خال أسبوع08 شباط 042019 شباط 2019

-0.06 %1,319.301,318.50أونصة الذهب /$

-0.48 %15.88615.809أونصة الفضة /$

3. أسعار العمات الرئيسية

التغير خال أسبوع08 شباط 042019 شباط 2019

EUR USD1.14381.133% 0.94-

USD JYP109.89109.74% 0.14-
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