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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 تراجعــا

 خــال تعامــات هــذا األســبوع مقارنــة بمســتوياته املســجلة فــي 
ً
طفيفــا

األســبوع الســابق، إذ وصــل ســعر الصــرف باملتوســط إلــى مســتوى 498 

ليرة سورية للشراء و501 ليرة سورية للمبيع للدوالر  األمريكي الواحد، 

ويعــود ذلــك بشــكل رئيــس إلــى متابعــة الســوق بحــذر آلخــر التطــورات 

العســكرية والسياســية، الســيما القــرار األمريكــي بانســحاب القــوات 

األمريكية من سورية، إلى جانب استمرار الطلب على الدوالر  األمريكي 

فــي الســوق لتأميــن التمويــل الــازم لبعــض املســتوردات، واســتمرار 

تحقيق سعر صرف الدوالر  األمريكي مستويات مرتفعة أمام العمات 

الرئيســية فــي األســواق 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 

املوازية خال تعامات هذا األسبوع، فقد تراجع مستوى سعر صرف 

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

570 ليــرة ســورية فــي نهايــة هــذا األســبوع مقارنــة مــع مســتوى 569 ليــرة 

ســورية املســجل فــي نهايــة األســبوع الســابق، وبمــا نســبته 0.18 %. 

كمــا تراجعــت الليــرة الســورية بشــكل طفيــف أمــام اليــورو فــي الســوق 

الرســمية وبمــا نســبته 0.17 %، ليرتفــع زوج )اليورو/ليــرة ســورية( إلــى 

مســتوى 496.52 ليــرة ســورية فــي نهايــة هــذا األســبوع مقابــل مســتوى 

495.69 ليــرة ســورية فــي نهايــة األســبوع الســابق. 

الشكل )2 ( سعر صرف اليورو أمام الليرة السورية

2. سوق دمشق لألوراق ملالية
أظهرت النشــرة األســبوعية لجلســات التداول الصادرة عن ســوق دمشــق 

 في قيمة 
ً
 طفيفا

ً
لألوراق املالية عن األسبوع 16-2018/12/20 انخفاضا

مؤشــر الســوق )DWX(، وذلــك بمقــدار 1.64 نقطــة، بمــا نســبته 0.03 % 

على أســاس أســبوعي، ليصل إلى مســتوى 6,221.57 نقطة املســجل نهاية 

هــذا األســبوع مقابــل مســتوى 6,223.21 نقطــة املســجل فــي نهايــة األســبوع 

األســبوعية  التــداوالت  قيمــة  فــي  انخفــاض  مــع  ذلــك  ترافــق  الســابق، 

املســجلة خــال هــذا األســبوع باملقارنــة مــع مســتواها فــي األســبوع الســابق 

بمــا نســبته 0.66 % لتصــل إلــى 315 مليــون ليــرة ســورية مقابــل 317.1 

مليــون ليــرة ســورية خــال األســبوع الســابق، باإلضافــة إلــى تراجــع حجــم 

 خال هذا األسبوع، 
ً
التداول بمعدل 2.76 % ليصل إلى 348,152 سهما

 علــى 404 صفقــة.
ً
 فــي األســبوع الســابق، موزعــة

ً
مقابــل 358,020 ســهما
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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%

- 2.7بنك قطر الوطني سورية 6.54بنك سورية والخليج 33.18 %بنك البركة

- 2.15بنك الشام 5.52العقيلة للتأمين التكافلي 31.09 %بنك سورية الدولي اإلسامي

- 1.92بنك بيبلوس سورية0.94بنك سورية الدولي اإلسامي10.64 %بنك قطر الوطني سورية 

الشكل)3( تداوالت سوق دمشق لألوراق املالية 

* لم يجر أي عملية تداول على أسهم كل من  القطاع الزراعي والخدمات.
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3. متفرقات  اقتصادية محلية
• بحث رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق مع وفد فرن�سي 
يــزور ســورية إمكانيــة إعــادة تفعيــل العاقــات التجاريــة واالقتصاديــة، 

إذ أكــد رئيــس الغرفــة أن العاقــات بيــن الشــعبين الســوري والفرن�ســي 

كانــت متينــة، وعلــى الفرنســيين اليــوم تقديــم املبــادرة إلعــادة العاقــات 

بيــن البلديــن.

• أكــد حاكــم مصــرف ســورية املركــزي أن التعليمــات التنفيذيــة لطــرح 
شهادات اإليداع بالقطع األجنبي أصبحت جاهزة، وسيتم البدء بطرح 

هــذه الشــهادات مــع بدايــة عــام 2019، والــذي ســيعتبر بدايــة حقيقيــة 

لتفعيل أدوات إدارة السيولة، وسيتبعها إصدار شهادات إيداع بالليرة 

الســورية، إلــى جانــب إصــدار الصكــوك اإلســامية. 

وشدد خال اجتماعه مع مديري املصارف العاملة على أهمية شهادات 

اإليــداع بالقطــع األجنبــي كأداة مهمــة لجــذب املدخــرات بالقطــع األجنبــي 

وإعــادة توظيفهــا عبــر القطــاع املصرفــي، مــع إشــارته إلــى العائــد املنافــس 

الــذي ســيمنحه مصــرف ســورية املركــزي للمصــارف لقــاء االكتتــاب 

بشــهادات اإليــداع، مــا يشــجع املصــارف علــى اســتقطاب الودائــع مــن 

 دور املصــارف وقدرتهــا املعــول عليهمــا فــي اســتقطاب 
ً
جهتهــا، موضحــا

الودائع بالقطع األجنبي وهو الوجه املقابل لشهادات اإليداع، وتشجيع 

القطــاع العائلــي وقطــاع الشــركات لتوظيــف أموالهــم ضمــن القنــوات 

املصرفيــة باعتبارهــا املــاذ اآلمــن لحفــظ املدخــرات وتوظيفهــا. كمــا نــوه 

إلــى وجــود مراجعــة كاملــة ودائمــة للبيانــات واملعطيــات املصرفيــة، وبنــاًء 

عليــه يتــم إعــادة النظــر بالقــرارات الناظمــة للعمــل املصرفــي، وال ســيما 

تحريك أسعار الفائدة للوصول إلى األسعار التوازنية التي تعكس حالة 

العــرض والطلــب.

النســيجية  للصناعــات  العامــة  للمؤسســة  العــام  املديــر  كشــف   •
عــن خطــة الفتتــاح مركــز لبيــع الغــزول القطنيــة بدمشــق فــي الشــركة 

العربيــة املتحــدة للصناعــة )الدبــس( لبيــع الغــزول املنتجــة فــي شــركات 

الغــزل وتأمينهــا بصــورة مســتمرة لشــركات القطــاع العــام والخــاص علــى 

 إلــى أن الغايــة مــن افتتــاح املركــز فــي دمشــق هــو تحقيــق 
ً
الســواء، الفتــا

 مختلفــة علــى املســتويين الخــاص والعام 
ً
ريعيــة اقتصاديــة تحمــل أبعــادا

وخاصــة الشــركات التــي تعتمــد فــي مادتهــا األوليــة علــى الغــزول القطنيــة 

بمختلــف أنواعهــا وخاصــة لجهــة تخفيــف األعبــاء عــن الصناعييــن فــي 

 أن 
ً
دمشــق وريفهــا مــن حيــث تكاليــف النقــل واألجــور املرتفعــة، علمــا

عمليــات البيــع ســوف تتــم بــأرض الشــركة وفــق نشــرة األســعار الصــادرة 

من املؤسســة العامة للصناعات النســيجية والتي تضمنت تخفيضات 

الــذي  األمــر  التابعــة،  الشــركات  لــدى  املنتجــة  الغــزول  أســعار  علــى 

ســينعكس بصورة إيجابية من ناحية تخفيض التكاليف على شــركات 

القطاعيــن العــام املنتجــة لألقمشــة التــي تســتخدم الغــزول كمــادة أولية 

رئيســية فــي منتجاتهــا.

• صــّرح املديــر العــام للمصــرف الزراعــي التعاونــي بــأن ودائــع املصــرف 
 إلى سنوات سابقة، وال سيما خال سنوات 

ً
 قياسا

ً
 ممتازا

ً
تشهد تطورا

ــن املصــرف مــن الوفــاء بالتزاماتــه 
ّ
 أن هــذا التطــور مك

ً
الحــرب، معتبــرا

واملســاهمة الفعالــة أكثــر مــن ذي قبــل فــي دعــم العمليــة اإلنتاجيــة فــي 

القطــاع الزراعــي ســواء بالنســبة ملســتلزمات اإلنتــاج أو الدعــم املالــي 

املباشــر مــن خــال تمويــل بعــض املشــتريات، وأشــار إلــى أن قيمــة الودائــع 

لــدى املصــرف بلغــت نهايــة شــهر تشــرين الثانــي املا�ســي 60 مليــار ليــرة 

سورية، توزعت بمعدل 53.3 مليار ليرة سورية على شكل ودائع تحت 

الطلــب، و1.25 مليــار ليــرة ســورية ودائــع ألجــل، أمــا ودائــع التوفيــر فقــد 

 مبلــغ 
ً
وصــل حجمهــا إلــى 5.3 مليــارات ليــرة ســورية، فــي حيــن يقــل كثيــرا

الحســابات املجمــدة ألســباب مختلفــة والتــي لــم تــزد عــن 62 مليــون ليــرة 

ســورية. 

 أن 
ً
 أرمينيــا

ً
 اقتصاديــا

ً
• أكــد رئيــس مجلــس الــوزراء خــال لقائــه وفــدا

ســورية مســتمرة فــي تهيئــة املنــاخ املناســب لجــذب االســتثمارات املحليــة 

واألجنبيــة مــن خــال اســتصدار قانــون عصــري لاســتثمار وخارطــة 

اســتثمارية شــاملة فــي مختلــف القطاعــات الحيويــة وتســهيل اإلجــراءات 

اإلداريــة وتوفيــر كل الخدمــات الازمــة للمســتثمرين.

وبّيــن أهميــة تعزيــز االســتثمارات الســورية األرمينيــة بمــا يرتقــي ملســتوى 

فــي  األرمينيــة  الشــركات  ومشــاركة  بين البلديــن  التاريخيــة  العاقــات 

مرحلــة إعــادة اإلعمــار فــي مجــال البنــى التحتيــة وإنشــاء األبنيــة وإنتــاج 

إلــى ضــرورة تفعيــل مجلــس رجــال   
ً
للبنــاء، مشــيرا املــواد املخصصــة 

رجــال  خبــرات  توظيــف  فــي  يســاعد  بمــا  األرمينــي  الســوري  األعمــال 

والتجاريــة  االقتصاديــة  العاقــات  تنميــة  فــي  الجانبيــن  مــن  األعمــال 

وجذب االستثمارات النوعية التي تحقق قيمة مضافة تخدم مصلحة 

الشــعبين الصديقين.
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تطور بعض أسعار السلع األساسية 	.4  

التغير خال األسبوع20 كانون األول 152018 كانون األول 2018السلعة

- 2.74 %365,000355,000الحديد طن /ليرة سورية

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

0.0 %17,10017,100الذهب 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
• اإلمارات

حققــت الســيولة فــي القطــاع املصرفــي بنهايــة تشــرين الثانــي /نوفمبــر 2018 

مســتوى غيــر مســبوق فــي 5 ســنوات، حيــث بلغــت 1.593 تريليــو، حيــث تمــت 

 
ً
إضافــة 106.4 مليــارات ســيولة جديــدة للقطــاع بنمــو 7.2 % خــال الـــ11 شــهرا

األولــى مــن العــام 2018، وأشــارت اإلحصــاءات إلــى مواصلــة تســجيل الودائــع 

الحكوميــة أعلــى مســتوياتها بنهايــة تشــرين الثانــي /نوفمبــر 2018، حيــث بلغــت 

305.1 مليارات درهم بنمو 44.7 % مقارنة بشهر كانون األول /ديسمبر 2017، 

وارتفعــت الودائــع شــبه النقديــة إلــى 808.9 مليــارات درهــم بنمــو 3.2 %، وزادت 

الودائــع النقديــة فــي تشــرين الثانــي /نوفمبــر 2018 بمقــدار 700 مليــون درهــم 

مقارنــة بشــهر تشــرين األول /أكتوبــر املا�ســي، وارتفــع النقــد املصــدر إلــى 87.7 

مليــار درهــم بنمــو 4.6 % مقارنــة بشــهر تشــرين األول /أكتوبــر املا�ســي.

• لبنان

تشير االرقام الصادرة عن وزارة املالية حتى شهر أيلول /سبتمبر 2018، إلى أن 

العجــز املالــي اإلجمالــي ارتفــع بواقــع 125 % إلــى 6,795.4 مليــار ليــرة ســورية مــن 

3,020 مليار ليرة في الفترة نفسها العام املا�سي، وبات ُيشكل ما نسبته 34.20 

% مــن النفقــات اإلجماليــة فــي مقابــل 19.25 % حتــى أيلــول /ســبتمبر مــن العــام 

2017، ويأتــى هــذا النمــو فــي العجــز مــن النمــو الكبيــر للنفقــات العامــة اإلجماليــة 

مقابل التراجع في مستوى االيرادات العامة، فاالنفاق العام )موازنة + خزينة( 

زاد بنسبة 26.6 % في األشهر التسعة األولى من العام 2018 ليصل الى 19,867 

مليــار ليــرة بينمــا تراجعــت االيــرادات العامــة بنســبة 3.16 % لتصــل الــى 1,3071 

مليــار ليــرة.

• املغرب

بلــغ صافــي تدفقــات االســتثمارات الخارجيــة املباشــرة فــي املغــرب 31.82 مليــار 

درهــم )3.35 مليــار دوالر( بنهايــة تشــرين الثانــي /نوفمبــر  2018، والــذي شــهد 

زيــادة بنســبة 36.7 % مقارنــة مــع نفــس الفتــرة مــن العــام املا�ســي. ونتــج هــذا 

االرتفــاع حســب مكتــب الصــرف املغربــي )مكتــب تحويــل العمــات( عــن زيــادة 

حجم االستثمارات الواردة على املغرب خال هذه الفترة بنسبة 37.6 % لتبلغ 

42 مليــار درهــم )4.4 مليــار دوالر(، فيمــا ارتفعــت قيمــة االســتثمارات الصــادرة، 

التــي أنجزهــا املغاربــة فــي الخــارج، بنســبة 40.5 % خــال هــذه الفتــرة، لتبلــغ 10.2 

مليــار درهــم )1.07 مليــار دوالر( بنهايــة نوفمبــر املا�ســي. وأســهمت هــذه الزيــادة فــي 

قيمــة تدفقــات االســتثمار األجنبــي فــي تغطيــة عجــز األداءات الخارجيــة للمغــرب 

خال هذه الفترة، والذي ارتفع نتيجة تفاقم عجز امليزان التجاري بنســبة 7.7 

% خــال هــذه الفتــرة، إضافــة إلــى تراجــع تحويــات املهاجريــن بنســبة 1.7 %، 

وانخفــاض مداخيــل الســياحة بنســبة 1.8 %.

• قطر

ارتفعــت أصــول القطــاع املصرفــي املحلــي خــال تشــرين الثانــي /نوفمبــر 2018 

بنســبة 4.5 % علــى أســاس ســنوي، حســب امليزانيــة الشــهرية للبنــوك الصــادرة 

عن مصرف قطر املركزي، وبلغ إجمالي أصول القطاع املصرفي القطري الشهر 

املا�ســي 1393.3 مليــار ريــال )مــا يقــارب 385.5 مليــار دوالر(، مقابــل 1332.7 

مليــار ريــال )بنحــو 368.7 مليــار دوالر( فــي تشــرين الثانــي /نوفمبــر 2017. 

وعلــى أســاس شــهري، زادت أصــول املصــارف العاملــة فــي قطــر بنســبة 0.7 %، 

 بأنهــا كانــت تبلــغ فــي تشــرين األول /أكتوبــر الســابق 1384.1 مليــار ريــال 
ً
علمــا

ودعــم االرتفــاع الشــهري لألصــول، زيــادة حجــم التســهيات االئتمانيــة املمنوحــة 

فــي تشــرين الثانــي /نوفمبــر املا�ســي بنســبة 0.4 % ليصــل إلــى 940.8 مليــار ريــال، 

مقابــل 937.4 مليــار ريــال فــي تشــريناألول /أكتوبــر الســابق لــه، وبلغــت قيمــة 

محفظــة األوراق املاليــة التــي تشــمل أدوات الديــن 178.2 مليــار ريــال فــي تشــرين 

الثانــي /نوفمبــر، مقابــل 176.5 مليــار ريــال فــي تشــرين األول /أكتوبــر املا�ســي، 

بنمو شهري 0.9 %، وارتفع بند املوجودات األخرى بنسبة 4.5 % إلى23.1 مليار 

ريــال، مقارنــة بـــ22.1 مليــار ريــال فــي تشــرين األول /أكتوبــر الســابق.

• فلسطين

 مقــداره 0.36 
ً
ســجل الرقــم القيا�ســي ألســعار املســتهلك فــي فلســطين انخفاضــا

% خال شهر تشرين ثاني /نوفمبر 2018 مقارنة مع شهر تشرين أول /أكتوبر 

2018، بواقــع 0.43 % فــي قطــاع غــزة، وبمقــدار 0.42 % فــي الضفــة الغربيــة، 

وبانخفــاض طفيــف مقــداره 0.06 % فــي القــدس. والســبب الرئي�ســي النخفــاض 

 النخفاض أسعار الدواجن الطازجة بنسبة 
ً
األسعار في فلسطين يرجع أساسا

6.11 %، وأسعار اللحوم الطازجة بنسبة 4.03 %، وأسعار الفواكه الطازجة 

بنســبة 3.10 %، علــى الرغــم مــن ارتفــاع أســعار الخضــروات الطازجــة بنســبة 

8.07 %، وأســعار البيــض بنســبة 7.16 %، وأســعار الخضــروات املجففــة 

بنسبة 5.21 %، وأسعار الدرنيات بنسبة 1.46 %، وأسعار األرز بنسبة 1.22 

.%

وعنــد مقارنــة األســعار خــال شــهر تشــرين الثانــي 2018 مــع شــهر تشــرين الثانــي 

2017 ياحــظ وجــود ارتفــاع طفيــف فــي الرقــم القيا�ســي ألســعار املســتهلك فــي 

فلســطين نســبته 0.09 %، بواقــع 1.71 % فــي القــدس، وبنســبة 0.83 % فــي 

 
ً
الضفــة الغربيــة، فــي حيــن ســجل الرقــم القيا�ســي ألســعار املســتهلك انخفاضــا

مقــداره 1.08 % فــي قطــاع غــزة، وبمقارنــة البيانــات لألشــهر اإلحــدى عشــر األولــى 

مــن العــام 2018، فقــد ســجل الرقــم القيا�ســي ألســعار املســتهلك فــي فلســطين 

 مقــداره 0.24 % مقارنــة مــع نفــس الفتــرة مــن العــام الســابق، وبواقــع 
ً
انخفاضــا

 
ً
1.38 % في قطاع غزة، في حين سجل الرقم القيا�سي ألسعار املستهلك ارتفاعا

نســبته 0.98 % فــي القــدس، وبنســبة 0.33 % فــي الضفــة الغربيــة.
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2. أسواق األسهم العربية

املؤشر
األسبوع 2018/12/21-16

التغير خال األسبوع
نهاية األسبوعبداية األسبوع

)DFMGI( 1.83- %2,556.682,509.81مؤشر سوق دبي

)DFMGI( 1.83- %2,556.682,509.81مؤشر سوق دبي

)KWSE( 1.81- %5,406.945,308.88مؤشر سوق الكويت

)ADI( 0.51 %4,831.154,855.94مؤشر أبوظبي

)PLE( 0.28 %523.32524.8مؤشر القدس

)TASI(  1.96- %7,908.077,753.36املؤشر العام السعودي

)AMGNRLX(  5.42 %1,843.021,942.94املؤشر العام األردني

)TUNINDEX(  0.74- %7,260.357,206.36مؤشر بورصة تونس

)MASI( 0.27- %11,205.7311,176.00مؤشربورصة املغرب
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1-  أخبار  اقتصادية

• الصين

أعلنــت وزارة التجــارة الصينيــة أن التجــارة الخارجيــة للصيــن شــهدت 

 فى األرباع الثاثة األولى، كما أن تجارة السلع نمت بنسبة 
ً
 سريعا

ً
نموا

11.1 % علــى أســاس ســنوى لتصــل إلــى 27.88 تريليــون يــوان )حوالــى 

4 تريليونــات دوالر أمريكــي( خــال الـــ 11 شــهرا األولــى مــن هــذا العــام. 

أســاس  علــى   %  8.2 بنســبة  زات  الصــادرات  أن  الــوزارة  وذكــرت 

ســنوى لتصــل إلــى 14.9تريليــون يــوان )2.15تريليــون دوالر أمريكــي( 

فــى الفتــرة مــن كانــون الثانــي /ينايــر إلــى تشــرين الثانــي /نوفمبــر 2018، 

12.96تريليــون  إلــى  لتصــل   % 14.6 بنســبة  الــواردات  نمــت  بينمــا 

يــوان )1.85تريليــون دوالر أمريكــي(، مــا أدى إلــى فائــض تجــارى قــدره 

أن  إلــى  وأشــارت  أمريكــي(،  دوالر  مليــار   281( يــوان  1.96تريليــون 

أساسيات التنمية االقتصادية فى الصين ظلت ثابتة وإيجابية خال 

الفتــرة املمتــدة مــن كانــون الثانــي /ينايــر إلــى تشــرين الثانــي /نوفمبــر 

2018، حيــث ســجل الناتــج املحلــى اإلجمالــى فــى الصيــن زيــادة بنســبة 

6.7 % علــى أســاس ســنوى فــى األربــاع الثاثــة األولــى، مــا يعــد أعلــى مــن 

هــدف الحكومــة البالــغ 6.5 %.

• منطقة اليورو

أظهــرت البيانــات الصــادرة عــن مكتــب إحصــاءات االتحــاد األوروبــي 

)يوروستات( إن أسعار املستهلكين في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة 

انخفضــت بنســبة 0.2 % علــى أســاس شــهري فــي تشــرين الثانــي /نوفمبــر 

لتسجل زيادة سنوية 1.9 % معدلة بالخفض من النسبة البالغة 2 % 

املعلنــة فــي وقــت ســابق، ويريــد البنــك املركــزي األوروبــي أن يحافــظ علــى 

معــدل التضخــم قــرب اثنيــن باملئــة ولكــن دون هــذا املســتوى علــى املــدى 

املتوســط. 

وعلــى صعيــد مختلــف، تشــير بيانــات )يوروســتات( إلــى أن الفائــض 

التجــاري ملنطقــة اليــورو مــع بقيــة دول العالــم ســجل 1.4 مليــار يــورو فــي 

تشــرين األول /أكتوبــر 2018 انخفاضــا مــن 17.8 مليــار قبــل عــام، حيــث 

قفزت الصادرات 11.4 % علي أساس سنوي في تشرين األول /أكتوبر 

وزادت الــواردات 14.8 % خــال نفــس الفتــرة.

• الواليات املتحدة األمريكية

أظهــرت البيانــات الصــادرة عــن وزارة العمــل األمريكيــة تراجــع عــدد 

األمريكييــن املتقدميــن بطلبــات جديــدة للحصــول علــى إعانــة البطالــة 

ليقتــرب مــن أدنــى مســتوى فــي 49 عامــا ممــا قــد يقلــص مخــاوف بشــأن 

حــدوث تباطــؤ فــي ســوق العمــل واالقتصــاد، حيــث تراجعــت بمقــدار 27 

ألــف طلــب إلــى مســتوى معــدل فــي ضــوء العوامــل املوســمية بلــغ 206 

آالف طلب لألسبوع املنتهي في الثامن من كانون األول /ديسمبر 2018. 

البطالــة  إعانــة  طلبــات  فــي  انخفــاض  أكبــر  الســابق  األســبوع  وشــهد 

األمريكيــة منــذ أبريــل نيســان عــام 2015، وســجلت الطلبــات 202 ألــف 

طلــب فــي منتصــف أيلــول /ســبتمبر وكان هــذا أدنــى مســتوى منــذ كانــون 

األول /ديســمبر عــام 1969، وجــرى تعديــل بيانــات األســبوع الســابق 

لتظهر زيادة بمقدار ألفي طلب عن القراءة الســابقة. وتراجع املتوســط 

املتحــرك لطلبــات إعانــة البطالــة فــي أربعــة أســابيع، الــذي يعتبــر مقياســا 

أدق لســوق العمــل ألنــه يســتبعد التقلبــات األســبوعية، بمقــدار 3,750 

طلبــا إلــى 224 ألفــا و750 طلبــا فــي األســبوع املا�ســي. هــذا وينظــر مجلــس 

االحتياطــي االتحــادي )املركــزي األمريكــي( إلــى ســوق العمــل قريبــة مــن 

وضــع التوظيــف الكامــل فــي ظــل معــدل بطالــة يقتــرب مــن أدنــى مســتوى 

فــي 49 عامــا عنــد 3.7 %.

وعلــى صعيــد آخــر أعلــن مجلــس االحتياطــي االتحــادي )البنــك املركــزي 

األمريكــي( رفــع أســعار الفائــدة بزيــادة ربــع نقــط، وهــذا الرفــع لســعر 

الفائــدة هــو الرابــع خــال العــام 2018، ليزيــد النطــاق املســتهدف ملعــدل 

اإلقــراض القيا�ســي للبنــك الفيدرالــي بمقــدار ربــع نقطــة مئويــة ليصــل إلــى 

مــا بيــن 2.25  % إلــى 2.50 %.

• اليابان

 لصــادرات اليابــان بنســبة 
ً
أظهــرت بيانــات لــوزارة املاليــة اليابانيــة نمــوا

0.1 % خــال شــهر تشــرين الثانــي /نوفمبــر 2018 علــى أســاس ســنوي، 

فــي حيــن كان مــن املتوقــع أن تنمــو الصــادرات بنســبة 1.8 %، ويأتــي ذلــك 

عقــب زيــادة 8.2 % علــى أســاس ســنوي فــي تشــرين األول /أكتوبــر الشــهر 

الســابق لــه، هــذا وقــد قفــزت الــواردات بنســبة 12.5 % فــي عــام حتــى 

تشــرين الثانــي /نوفمبــر 2018 بينمــا كان متوســط التقديــرات لزيــادة 

 قــدره 737.3 مليــار يــن 
ً
نســبتها 11.5 %. وســجل امليــزان التجــاري عجــزا

)6.55 مليــار دوالر أمريكــي( فــي حيــن كان العجــز املتوقــع 600.3 مليــار يــن.
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2. أسواق األسهم

التغير خال أسبوع21 كانون األول 172018 كانون األول 2018املؤشر

S&p5002,545.942,416.62% 5.08 -

Dow Jones23,592.9822,442.43% 4.88 -

NASDAQ6,753.736,332.99% 6.23 -

FTSE	1006,773.246,721.17% 0.77 -

CAC	404,799.874,694.38% 2.20 -

DAX10,772.2010,633.82% 1.28 -

Nikkei	22521,506.8820,166.19% 6.23 -

Shanghai	Composite		)SSEC(2,597.972,516.25% 3.15 -
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1. أسعار النفط الخام

التغير خال أسبوع21 كانون األول 172018 كانون األول 2018

- 10.25 %59.6153.5سعر خام برنت /$

- 8.96 %49.8845.41سعر الخام األمريكي /$

2. أسعار املعادن الثمينة

التغير خال أسبوع21 كانون األول 172018 كانون األول 2018

0.57 %1,251.801,258.95أونصة الذهب /$

- 0.47 %14.75914.69أونصة الفضة /$

3. أسعار العمات الرئيسية

التغير خال أسبوع21 كانون األول 172018 كانون األول 2018

EURUSD1.13471.137% 0.20

USDJYP112.83111.26% 1.39 -
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