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

 
ً
 طفيفا

ً
شهد سعر صرف الليرة السورية مقابل الدوالر األمريكي تراجعا

خــال تعامــات هــذا األســبوع فــي الســوق املوازيــة، مقارنــة بمســتوياته 

املســجلة فــي األســبوع الســابق، حيــث وصــل ســعر الصــرف باملتوســط 

إلــى مســتوى 516 ليــرة ســورية للشــراء ومســتوى 520 ليــرة ســورية 

للمبيــع مقابــل الــدوالر األمريكــي الواحــد، وهــذا مــا يعــود بشــكل رئيــس 

إلــى تحســن ســعر صــرف الــدوالر األمريكــي مقابــل العمــات الرئيســية فــي 

األســواق العامليــة، إلــى جانــب عمليــات املضاربــة علــى الليــرة الســورية 

 لتحقيــق املزيــد مــن األربــاح فــي ظــل عــدم اســتقرار ســعر صــرف 
ً
ســعيا

الليرة السورية والضغوط على االقتصاد السوري جراء الحديث عن 

عقوبــات اقتصاديــة أمريكيــة أحاديــة الجانــب علــى كل مــن يتعامــل مــع 

 )مشــروع قانــون قيصــر(، وذلــك وســط 
ً
 واقتصاديــا

ً
ســورية سياســيا

اســتمرار  الســلطة النقديــة وهيئــة مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل 

اإلرهــاب فــي اإلجــراءات الرقابيــة الداعمــة الســتقرار ســعر الصــرف فــي 

الســوق.

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 

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

586 ليــرة ســورية فــي نهايــة هــذا األســبوع مقارنــة مــع مســتوى 587 ليــرة 

سورية املسجل في نهاية األسبوع الســـابق، وبما نســــــبته 0.17 %، كما 

تحســنت الليــرة الســورية أمــام اليــورو فــي الســوق الرســمية وبمــا نســبته 

1.44 %، لينخفــض زوج )اليورو/ليــرة ســورية( إلــى مســتوى 492.27 

ليــرة ســورية فــي نهايــة هــذا األســبوع مقابــل مســتوى 499.5 ليــرة ســورية 

فــي نهايــة األســبوع الســابق. 

الشكل )2 ( سعر صرف اليورو أمام الليرة السورية

2. سوق دمشق لألوراق ملالية
 ،

ً
 طفيفــا

ً
ســجل مؤشــر ســوق دمشــق لــألوراق املاليــة )DWX( تراجعــا

بمقــدار 9.91 نقطــة، وبمــا نســبته 0.16 % علــى أســاس أســبوعي، 

ليصل إلى مستوى 6,144.70 نقطــــــــــة املسجل نهاية هـــــــــــــــــذا األســـــــــــــــبوع 

األســـــــــــبوع  نهايـــــــــــة  فــي  املســــــجل  نقطــة   6,154.61 مقـــــــابل مســتوى 

التــداوالت األســبوعية  انخفــاض قيمــة  مــع  ذلــك  ترافــق  الســابق، 

املســجلة خــال هــذا األســبوع باملقارنــة مــع مســتواها فــي األســبوع 

الســابق، بمــا نســبته 18.2 % لتصــل إلــى 193.3 مليــون ليــرة ســورية 

مقابل 236.3 مليون ليرة سورية خال األسبوع السابق، إضافة إلى 

تراجــع حجــم التــداول بمعــدل 39.97 % ليصــل إلــى 198,842 ســهم 

خــال هــذا األســبوع مقابــل 331,216 ســهم فــي األســبوع الســابق، 

 علــى 418 صفقــة. 
ً
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%

-5.46بنك سورية الدولي اإلسامي8.52بنك البركة41.09 %بنك سورية الدولي اإلسامي

-4.16بنك الشام 4.09بنك بيمو السعودي الفرن�سي29.09 %بنك البركة

-3.76بنك قطر الوطني سورية 0.69العقيلة للتأمين التكافلي 12.86 %بنك قطر الوطني سورية 

الشكل)3( تداوالت سوق دمشق لألوراق املالية 

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

• صــّرح رئيــس مجلــس الــوزراء بــأن البرنامــج الوطنــي لســورية مــا بعــد 
الحــرب هــو مشــروع الدولــة الســورية للعــام 2030، وذلــك خــال 

 أن املشــروع عبــارة عــن وثيقــة 
ً
اجتمــاع عقــد ملناقشــة البرنامــج، مبينــا

وطنية مهمة، وهي رسالة سياسية للعالم أجمع ولكل مواطن سوري 

صمــد وقــاوم خــال ســنوات الحــرب ملســتقبل ســورية مــا بعــد الحــرب.

 
ً
وخال االجتماع، قدم رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي عرضا

حــول محــاور املشــروع ومراحــل إنجــازه واإلطــار التنفيــذي الــذي يتكــون 

 بالبناء املؤس�ســي وإعادة اإلعمار وتطوير البنى 
ً
 متعلقا

ً
من 12 برنامجا

التحتيــة وإدارة املــوارد الطبيعيــة  والنمــو االقتصــادي وتنميــة دور 

املجتمــع األهلــي وتطويــر البحــث العلمــي والرعايــة الصحيــة. وفــي ســياق 

آخــر قــّرر رئيــس مجلــس الــوزراء تخصيــص ســاعتين ونصــف الســاعة 

 للقاء املستثمرين، واالستماع إلى مطالبهم وحّل مشكاتهم، 
ً
أسبوعيا

وذلــك مــن الســاعة التاســعة حتــى الحاديــة عشــرة والنصــف مــن كل 

يــوم أربعــاء فــي مبنــى هيئــة االســتثمار الســورية بدمشــق.

يتصــدى املصــرف التجــاري الســوري لحالــة الركــود الســائدة فــي   •
عمليــات اإلقــراض، باتبــاع اســتراتيجية جديــدة أســها التوجــه املباشــر 

التجــار  وتمويــل  دعــم  بغيــة  أماكنهــم،  فــي  والتجــار  الصناعييــن  إلــى 

والصناعييــن للحصــول علــى تســهيات وقــروض مــن املصــرف، إلــى 

جانــب إقامــة نــدوات وورشــات عمــل تعريفيــة ضمــن جــوالت ميدانيــة 

ســتقوم بهــا إدارة املصــرف علــى عــدد مــن غــرف التجــارة والصناعــة فــي 

بعــض املحافظــات، إذ بيــن مديــر عــام املصــرف الدكتــور علــي يوســف 

أن الهــدف مــن الجولــة وورشــات العمــل، التعريــف بمنتجــات املصــرف 

إلــى  لتقديمهــا خــال وقــت قريــب، إضافــة  التــي يتحضــر  الجديــدة 

االســتماع إلــى احتياجــات ومتطلبــات التجــار مــن املصــرف، والتعــرف 

علــى الصعوبــات واملعوقــات التــي تواجههــم فــي التعامــل معــه الجتــراح 

الحلــول املناســبة إلعــادة تدفــق الســيولة إلــى املشــاريع االســتثمارية 

والصناعيــة.

• بحــث مجلــس إدارة اتحــاد غــرف الصناعــة الســورية مــع وفــد رجــال 
األعمــال الــروس ســبل تعزيــز التعــاون بيــن الجانبيــن وتلبيــة احتياجــات 

القطــاع الصناعــي فــي مجــاالت املعلوماتيــة واالتصــاالت، إذ أكــد نائــب 

مديــر شــركة أوتوماتيــكا القابضــة اســتعداد شــركته لتقديــم الدعــم 

للصناعييــن ورجــال االعمــال، إضافــة إلــى الخدمــات مــن خــال خبرائهــا 

في مجال االتصاالت وأمن املعلومات والبرمجيات وتجهيزاتها، وبدوره 

لفــت مســؤول مــن شــركة »باراديغمــا« إلــى اســتعداد الشــركة ملســاعدة 

الصناعييــن الســوريين فــي الدفــاع عــن أصولهــم فــي املحاكــم الدوليــة.

• بلغــت قيمــة إجمالــي اإلنتــاج فــي الشــركات التابعــة للمؤسســة العامــة 
للصناعــات النســيجية خــال العــام املا�ســي 41 مليــار ليــرة ســورية منهــا 

22.5 مليــار ليــرة ســورية تعــود لشــركات الغــزل و3.7 مليــار ليــرة  ســورية 

لشــركات النســيج و14.9 مليــار ليــرة ســورية فــي الشــركات املتفرقــة. 

كمــا بلغــت قيمــة املبيعــات اإلجماليــة 32.6 مليــار ليــرة ســورية منهــا 16 

مليــار ليــرة ســورية لشــركات الغــزل و 2.8 مليــار ليــرة ســورية لشــركات 

 بــأن 
ً
النســيج و13.6 مليــار ليــرة ســورية فــي الشــركات املتفرقــة، علمــا

كميــات املبيعــات اإلجماليــة مــن الغــزول القطنيــة وصلــت الــى 12,474 

.
ً
 ومــن األقمشــة الخاميــة 717 طنــا

ً
طنــا

• كشــف مديــر عــام املصــرف العقــاري عــن املوافقــة علــى رفــع ســقف 
القــروض اإلنمائيــة لــدى املصــرف لتصبــح 100 مليــون ليــرة ســورية  

للشــركات و50 مليــون ليــرة ســورية لألفــراد، إذ تشــمل قــروض األفــراد 

أصحــاب املهــن مــن أطبــاء ومهندســين ومكاتــب هندســية وغيرهــم مــن 

أصحــاب الحــرف املختلفــة. 

كمــا كشــف املديــر العــام عــن إعــادة إطــاق وتفعيــل العمــل بقــروض 

 بمعــدل 10 أضعــاف األجــر الشــهري 
ً
البطاقــة )ســيريا كارد( ســابقا

للعاملين واملوظفين املوطنة رواتبهم لدى املصرف ويحملون بطاقات 

 
ً
 أن هذا القرض يمثل منتجا

ً
، مبينا

ً
صراف وبمعدل فائدة 1 % شهريا

 ويلبــي طلبــات شــريحة واســعة مــن العامليــن فــي الجهــات 
ً
 مهمــا

ً
مصرفيــا

املوطنــة رواتبهــم ضمــن شــروط ميســرة وســهلة وســرعة فــي الحصــول 

عليــه.
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العدد /6/   شباط / فبراير 2019

تطور بعض أسعار السلع األساسية 	.4  

التغير خال األسبوع14 شباط 92019 شباط 2019السلعة

0.0 %350,000355,000الحديد طن	/ليرة سورية

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

2.76 %18,10018,600الذهب 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.   
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- االقتصاد العربي 
ً
ثانيا

Arab World Economy
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1-  أخبار  اقتصادية

• الجزائر

اســتقر معــدل البطالــة فــي الجزائــر عنــد مســتوى 11.7 % خــال شــهر  

أيلــول /ســبتمبر 2018 مــن دون تغييــر عــن الشــهر ذاتــه مــن عــام 2017، 

ولكــن بحســب البيانــات الصــادرة مــن الديــوان الوطنــي لإلحصــاءات، 

فقد ارتفع معدل البطالة 0.6 % مقارنة مع 11.1 % املستوى املسجل 

خال شهر  نيسان /إبريل 2018، وزاد معدل البطالة بين من هم بين 

 إلــى 29.1 % مــن 26.4 % فــي نيســان /إبريــل 2018 
ً
عمــر 16 و24 عامــا

و28.3 % فــي أيلــول /ســبتمبر 2017. 

وقــال ديــوان اإلحصــاءات إن قطــاع البنــاء يوظــف 16.1 % مــن إجمالــي 

القــوة العاملــة يليــه اإلدارة العامــة بنســبة 15.8 % والرعايــة الصحيــة 

بنســبة 14.4 %.

• فلسطين

القــوى  النتائــج األساســية ملســح  أصــدر مركــز اإلحصــاء الفلســطيني 

البطالــة  فــي معــدل  انخفــاض طفيــف   
ً
2018، مبينــا للعــام  العاملــة 

فــي الضفــة الغربيــة مقابــل ارتفــاع حــاد فــي قطــاع غزة، حيــث مــا يــزال 

 فــي معــدل البطالــة بيــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة فــي 
ً
التفــاوت كبيــرا

العام 2018.  وبلغت النسبة في قطاع غزة 52 % مقابل 44 % في العام 

2017، بينما بلغ املعدل في الضفة الغربية 18 % و19 % على التوالي، 

أمــا علــى مســتوى الجنــس فقــد بلــغ املعــدل 25 % للذكــور مقابــل 51 % 

لإلنــاث فــي العــام 2018. 

 
ً
هــذا وقــد ارتفــع عــدد العامليــن فــي الســوق املحلــي مــن 823 ألــف عامــا

 فــي العــام 2018، اذ ارتفــع العــدد 
ً
فــي العــام 2017 الــى 827 ألــف عامــا

فــي الضفــة الغربيــة بنســبة 5 %، بينمــا انخفــض العــدد فــي قطــاع غــزة 

بنســبة 9 % لنفــس الفتــرة.

• مصر

أعلــن البنــك املركــزي املصــري فــي بيــان لــه إن إجمالــي تحويــات املصرييــن 

العامليــن فــي الخــارج خــال العــام 2018 قــد زاد بمقــدار  778.2 مليــون 

دوالر أمريكي وبما نســبته 3.1 % ليصل إلى 25.5 مليار دوالر أمريكي من 

24.7 مليــار دوالر أمريكــي فــي عــام 2017. 

هــذا وقــد حقــق إجمالــي تحويــات املصرييــن العامليــن بالخــارج خــال 

شــهر كانــون األول /ديســمبر 2018 زيــادة قدرهــا 270.2 مليــون دوالر 

أمريكــي ليســجل نحــو 2.2 مليــار دوالرأمريكــي مقابــل نحــو 1.9 مليــار دوالر 

أمريكــي خــال شــهر تشــرين الثانــي /نوفمبــر 2018.

وعلــى صعيــد آخــر، أعلــن الجهــاز املركــزى للتعبئــة العامــة واإلحصــاء، 

 
ً
تراجــع معــــــــــدل البطالــــــــــــــــة خــــــــــــال الربــع الرابــع مــن عــام 2018 مســجا

8.9 %، مقابل 10 % خال الربع السابق له مباشرة، بانخفاض قدره 

1.1 %، فــى حيــن تراجــع بنســبة 2.4 % مقارنــة بالربــع املماثــل مــن عــام 

2017، والــذى ســجل معــدل البطالــى خالــه 11.3 %..

• السودان

أعلــن الجهــاز املركــزي لإلحصــاء فــي الســودان إن معــدل التضخــم فــي 

الســودان تباطــأ إلــى 43.45 % علــى أســاس ســنوي فــي كانــون الثانــي /

يناير 2019، من 72.94 % في كانون األول /ديسمبر 2018. ويرجع ذلك 

إلــى تباطــؤ أســعار الغــذاء واملشــروبات والنقــل، هــذا وقــد ســجل الجنيــه 

 مــن االنخفــاض فــي الســوق غيــر النظاميــة وعــرض 
ً
الســوداني مزيــدا

متعاملــون فــي الســوق الســوداء العملــة املحليــة بســعر 65 جنيهــا للــدوالر 

األمريكــي الواحــد، مقارنــة مــع الســعر الرســمي املعلــن والبالــغ 47.50 

جنيــه للــدوالر األمريكــي، انخفاضــا مــن 63 جنيهــا األســبوع املا�ســي.

• الكويت

 بقيمة 3.2 مليارات دينار خال 10 أشهر 
ً
حققت املوازنة العامة فائضا

)قبــل اســتقطاع حصــة صنــدوق احتياطــي األجيــال(، وكشــفت األرقــام 

الصادرة عن وزارة املالية عن تحقيق املوازنة العامة للدولة منذ بداية 

الســنة املاليــة فــي نيســان /إبريــل 2018 وحتــى نهايــة شــهر كانــون الثانــي /

ينايــر 2019 ذلــك الفائــض، مدعومــة بقفــزات قياســية ألســعار النفــط 

حــال العــام املا�ســي، والتــي عــززت بنــد اإليــرادات النفطيــة التــي تشــكل 

مــا نســبته  %95 مــن إجمالــي اإليــرادات فــي الكويــت. 

وبلغــت جملــة اإليــرادات 17.01 مليــار دينــار، مقابــل مصروفــات بـــ13.6 

، ليبلغ إجمالي فائض املوازنة بعد خصم حصة صندوق األجيال 
ً
مليارا

القادمــة البالغــة  %10 مــا قيمتــه 1.5 مليــار دينــار.
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2. أسواق األسهم العربية

املؤشر
األسبوع 2019/02/15-10

التغير خال األسبوع
نهاية األسبوعبداية األسبوع

)DFMGI( 0.15 %2,529.722,533.61مؤشر سوق دبي

)EGX30( 1.49 %14,763.9414,984.46مؤشر بورصة مصر

)KWSE( 0.41 %5,442.185,419.95مؤشر سوق الكويت-

)ADI( 0.90 %5,082.015,036.41مؤشر أبوظبي-

)PLE( 0.70 %537.25541.01مؤشر القدس

)TASI(  0.62 %8,573.218,626.28املؤشر العام السعودي

)AMGNRLX(  0.93 %1,963.761,982.04املؤشر العام األردني

)TUNINDEX(  0.50 %7,141.807,106.05مؤشر بورصة تونس-

)MASI( 0.00 %11,385.0311,384.56مؤشربورصة املغرب
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- االقتصاد العاملي 
ً
ثالثا

World Economy
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1-  أخبار  اقتصادية
• الصين

 أن يســجل نمــو 
ً
صرحــت وزارة التجــارة الصينيــة بأنــه مــن املرجــح جــدا

 مــن التباطــؤ فــي العــام 2018 مــع تباطــؤ 
ً
االســتهاك فــي الصيــن مزيــدا

االقتصــاد الصينــي، إذ إن ضعــف مبيعــات التجزئــة فــي العــام 2018، 

، وهذا 
ً
 بنسبة 9 % في املتوسط هو األبطأ في 15 عاما

ً
والتي سجلت نموا

مــا يرجــع إلــى ضعــف ”دوري“ فــي مبيعــات الســيارات واإلنفــاق املرتبــط 

باإلسكان، رغم أن القطاعات األخرى استمرت في تسجيل نمو ”طبيعي 

نسبيا“، فقد انكمشت مبيعات السيارات في أكبر سوق في العالم ألول 

مرة منذ التسعينات، كما تراجع نمو مبيعات التجزئة في عطلة السنة 

القمرية الجديدة إلى أقل مستوى منذ عام 2011 على األقل، في مؤشر 

جديــد علــى اســتمرار املســتهلكين فــي توخــي الحــذر مــع تعثــر االقتصــاد. 

وفــي ســياق، آخــر أظهــرت بيانــات البنــك املركــزى الصينــي أن احتياطيــات 

الصيــن ارتفعــت بمقــدار 15.2 مليــار دوالر أمريكــي فــى كانــون الثانــي /ينايــر 

2019، وهى أكبر زيادة فى عام، لتصل إلى 3.088 تريليون دوالر أمريكي، 

مقابــل زيــادة بلغــت 11 مليــار دوالر أمريكــي فــى كانــون األول /ديســمبر 

2018، وتأتــي هــذه الزيــادة بســبب ارتفــاع ســعر العمــات غيــر الــدوالر 

األمريكــي، وزيــادة أســعار األصــول املاليــة التــى تحوزهــا الصيــن وارتفعــت 

قيمــة احتياطيــات الصيــن مــن الذهــب إلــى 79.319 مليــار دوالر أمريكــي، 

مــن 76.331 مليــار دوالر أمريكــي فــى نهايــة كانــون األول /ديســمبر.

• منطقة اليورو

أظهرت تقديرات رسمية انخفاض ناتج الصناعات التحويلية بمنطقة 

بهبــوط   
ً
فــي كانــون األول /ديســمبر مدفوعــا مــن املتوقــع  اليــورو أكثــر 

إنتــاج الســلع الرأســمالية، إذ بّيــن مكتــب إحصــاءات االتحــاد األوروبــي 

)يوروســتات( أن اإلنتــاج الصناعــي فــي منطقــة اليــورو )19 دولــة( قــد 

تراجــع بنســبة 0.9 % مقارنــة بالشــهر الســابق ليهبــط بنســبة 4.2 % علــى 

أســاس ســنوي. 

وقــال يوروســتات إن إنتــاج الســلع الرأســمالية مثــل اآلالت انخفــض 

بنســبة 1.5 % فــي كانــون األول /ديســمبر 2018 باملقارنــة مــع تشــرين 

 من 
ً
الثاني /نوفمبر 2018، في حين بلغ الهبوط الســنوي 5.5 % تســارعا

4.4 % فــي تشــرين الثانــي /نوفمبــر. 

هذا ويلقي انخفاض اإلنتاج الصناعي وتراجع إنتاج السلع الرأسمالية 

الضــوء علــى تباطــؤ النمــو االقتصــادي فــي منطقــة اليــورو إذ تتوقــع 

املفوضيــة األوروبيــة أن يتراجــع معــدل النمــو إلــى 1.3 % هــذا العــام مــن 

1.9 % فــي 2018. 

وفــي هــذا الســياق ذكــر مكتــب اإلحصــاءات التابــع لاتحــاد األوروبــي 

)يوروســتات( أن الناتــج املحلــي اإلجمالــي فــي املنطقــة التــي تضــم 19 دولــة 

ارتفــع بنســبة 0.2 % مقارنــة مــع الربــع الســابق وبنســبة 1.2 % علــى 

 مــن نمــو ســنوي نســبته 1.6 % فــي الربــع الثالــث. 
ً
أســاس ســنوي، متباطئــا

وأضــاف مكتــب اإلحصــاءات أن التوظيــف فــي منطقــة اليــورو ارتفــع 

بنســبة 0.3 % فــي األشــهر الثاثــة األخيــرة مــن 2018 مقارنــة مــع الربــع 

الســابق، وزاد بنســبة 1.2 % مقارنــة مــع الفتــرة ذاتهــا مــن 2017.

• أملانيا

أعلــن مكتــب االحصــاءات االتحــادي األملانــي أن االقتصــاد األملانــي نجــا 

بالــكاد مــن اإلنكمــاش فــي الربــع األخيــر مــن عــام 2018، إذ ثبــت علــى نســبة 

0. 0 %، وذلــك بعــد تراجــع بنســبة 0.2 % فــي الربــع الســابق. 

 بنســبة 1.4 % خــال عــام 2018، 
ً
هــذا وســجل االقتصــاد األملانــي نمــوا

بعدمــا راجــع مكتــب اإلحصــاء تقديــرات ســابقة أعلنهــا فــي كانــون الثانــي /

ينايــر  )بلغــت 1.5 %(، ومقابــل 2.2 % فــي 2017، وخــال الربــع األخيــر 

مــن 2018، جــاء الزخــم اإليجابــي مــن الطلــب الداخلــي مــع اســتثمارات 

»أكبــر بكثيــر مــن تلــك التــي ســجلت فــي الربــع الثالــث مــن 2018 وخصوصــا 

فــي املبانــي، وكذلــك التجهيــزات«، حســب مكتــب اإلحصــاء، ومــا ســاعد 

أيضــا علــى دعــم الناتــج هــو اســتهاك العائــات، بينمــا لــم تســهم إيــرادات 

مبــادالت التجــارة الخارجيــة فــي النمــو. 

هذاوقــد نمــا االقتصــاد األملانــي فــي 2018 بأضعــف وتيــرة فــي خمــس 

ســنوات. ومــن املتوقــع أن ينكمــش النمــو أكثــر إلــى واحــد باملئــة هــذا العــام 

 فــي امليزانيــة بنحــو 25 مليــار يــورو بحلــول عــام 
ً
فيمــا تواجــه البــاد عجــزا

.2023
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العدد /6/   شباط / فبراير 2019
• تركيا

أظهرت البيانات الصادرة عن البنك املركزي التركي أن ميزان املعامات 

الجارية تحول إلى تسجيل عجز بلغ 1.437 مليار دوالر  أمريكي خالشهر 

 أنــه خــال تشــرين الثانــي /نوفمبــر 
ً
كانــون األول /ديســمبر 2018، علمــا

 قــدره 1.075 مليــار 
ً
2018، قــد ســجل ميــزان املعامــات الجاريــة فائضــا

دوالر أمريكــي. هــذا وبلــغ عجــز ميــزان املعامــات الجاريــة لتركيــا 27.633 

مليــار دوالر أمريكــي خــال العــام 2018 بأكملــه.

• اليابان

نمــا االقتصــاد اليابانــي فــي الربــع األخيــر مــن العــام 2018، مــع تعافــي 

إنفــاق الشــركات واملســتهلكين مــن أثــر كــوارث طبيعيــة، لكــن مــن املتوقــع 

أن تتســبب الخافــات التجاريــة والزيــادة املقترحــة لضريبــة املبيعــات 

فــي عرقلــة النمــو فــي 2019، إذ ســجل معــدل النمــو الســنوي القتصــاد 

اليابــان مــا نســبته 1.4 % فــي الفتــرة مــن تشــرين األول /أكتوبــر  إلــى كانــون 

األول /ديســمبر 2018. 

كمــا جــاء هــذا النمــو  بعــد مراجعــة بالرفــع إلــى انكمــاش ســنوي لاقتصاد 

نســبته 2.6 % فــي الفتــرة مــن تمــوز /يوليــو  إلــى أيلــول /ســبتمبر بعــد أن 

تسبب زلزال وفيضانات في توقف مؤقت لإلنتاج، وارتفعت الصادرات 

الحقيقية بنسبة 0.9 % في الربع الرابع من العام املا�سي مقارنة بالربع 

الســابق عليــه، وفقــا لبيانــات مكتــب مجلــس الــوزراء اليابانــي بمــا يشــكل 

أســرع نمــو فــي عــام. 

2. أسواق األسهم

التغير خال أسبوع15 شباط 112019 شباط 2019املؤشر

S&p5002,709.802,775.60% 2.43

Dow Jones25,053.1125,883.16% 3.31

NASDAQ7,307.907,472.41% 2.25

FTSE 1007,129.117,236.68% 1.51

CAC 405,014.475,153.19% 2.77

DAX11,014.5911,299.80% 2.59

Nikkei 22520,864.2120,900.63% 0.17

Shanghai	Composite )SSEC(2,671.892,682.39% 0.39
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العدد /6/   شباط / فبراير 2019

1. أسعار النفط الخام

التغير خال أسبوع15 شباط 112019 شباط 2019

7.80 %61.5166.31سعر خام برنت /$

6.49 %52.4155.81سعر الخام األمريكي /$

2. أسعار املعادن الثمينة

التغير خال أسبوع15 شباط 112019 شباط 2019

0.98 %1,311.901,324.75أونصة الذهب /$

0.41 %15.6915.755أونصة الفضة /$

3. أسعار العمات الرئيسية

التغير خال أسبوع15 شباط 112019 شباط 2019

EUR USD1.12761.1295% 0.17

USD JYP110.38110.5% 0.11
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