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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
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1. سعر صرف الليرة السورية مقابل العمالت 

الرئيسية )دوالر & يورو(

 
ً
تراجــع ســعر صــرف الليــرة الســورية مقابــل الــدوالر  األمريكــي مجــددا

خــال تعامــات هــذا األســبوع فــي الســوق املوازيــة، ليتــراوح مســتواه 

باملتوســط عنــد 462 ليــرة ســورية للشــراء ومســتوى 466 ليــرة ســورية 

. للمبيــع

يعــود ذلــك التراجــع بصــورة رئيســة إلــى ارتفــاع ســعر صــرف الــدوالر  

األمريكــي مقابــل العمــات الرئيســية فــي الســوق العامليــة، إضافــة إلــى 

وجــود طلــب حقيقــي علــى القطــع األجنبــي فــي الســوق املحليــة لتمويــل 

اســتيراد بعــض الســلع األساســية والضروريــة كاملحروقــات، كمــا ترافــق 

ذلــك بتراجــع كميــات القطــع املعروضــة فيــي ظــل التوقعــات باســتمرار 

التراجــع فــي ســعر صــرف الليــرة فــي ظــل التطــورات األمنيــة والسياســية في 

املنطقــة، وال ســيما فــي الشــمال الســوري. 

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

 

أما بالنسبة لسعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو في السوق املوازية 

خال تعامات هذا األسبوع، فقد تراجع مستوى الليرة السورية ليرتفع 

زوج )اليــورو/ ليــرة ســورية( إلــى مســتوى 538 ليــرة ســورية فــي نهايــة هــذا 

األســبوع مقارنة مع مســتوى 534 ليرة ســورية املســجل في نهاية األســبوع 

السابق، وبما نسبته 0.75 %. كما تراجعت الليرة السورية أمام اليورو 

فــي الســوق الرســمية بمــا نســبته 0.75 %، ليرتفــع زوج )اليورو/ليــرة 

ســورية( إلــى مســتوى 503.82 ليــرة ســورية فــي نهايــة هــذا األســبوع مقابــل 

مســتوى 500.09  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 7 - 11 /2018/10 ارتفاعــا

مؤشــر الســوق )DWX( بمقــدار  17.71 نقطــة، بمــا نســبته 0.29 % 

علــى أســاس أســبوعي، ليصــل إلــى مســتوى 6,204.99 نقطــة املســجل 

نهايــة هــذا األســبوع مقابــل مســتوى 6,187.28 نقطــة املســجل فــي نهايــة 

األســبوع الســابق، ترافــق ذلــك مــع ارتفــاع قيمــة التــداوالت األســبوعية 

األســبوع  فــي  مســتواها  مــع  باملقارنــة  األســبوع  هــذا  خــال  املســجلة 

الســابق،بما نســبته 22.0 % لتصــل إلــى 493.4 مليــون ليــرة ســورية 

مقابــل 404.4 مليــون ليــرة ســورية خــال األســبوع الســابق، باإلضافــة 

إلــى ارتفــاع حجــم التــداول بمعــدل 10.44 % ليصــل إلــى 537,473 

 خال هذا األســبوع مقابل 486,652 ســهم في األســبوع الســابق، 
ً
ســهما

 علــى 554 صفقــة عاديــة، ويبيــن الجــدول التالــي أعلــى ثاثــة 
ً
موزعــة

أســهم مــن حيــث النشــاط بحجــم التــداول، واالرتفــاع واالنخفــاض فــي 

األســعار خــال تعامــات هــذا  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%

-2.92بنك قطر الوطني سورية 4.08بنك سورية والخليج 39.51 %بنك سورية الدولي اإلسالمي

-2فرنسبنك سورية 3بنك سورية الدولي اإلسالمي32.15 %بنك البركة

-1.83املصرف الدولي للتجارة والتمويل1.62الشركة املتحدة للتأمين8.68 %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

• ُعقــد فــي مصــرف ســورية املركــزي يــوم األربعــاء الواقــع فــي العاشــر مــن 

تشــرين األول 2018 اللقــاء التشــاوري األول لحاكــم مصــرف ســورية 

املركزي الجديد )الدكتور حازم قرفول( مع املدراء العامين والرؤساء 

التنفيذيين في املصارف العامة والخاصة ومؤسسات التمويل الصغير 

العاملــة فــي ســورية؛ حيــث كانــت أهــم محــاور هــذا اللقــاء متانــة القطاع 

املصرفــي، واســتقرار القطــاع املالــي، واإلضــاءة علــى املقاربــة الجديــدة 

للسياسة النقدية في إطار املعايير الدولية، التي تؤسس لعاقة مبنية 

علــى الثقــة والتشــاور إلــى جانــب الوضــوح والشــفافية.

بدورهــم رحــب الحضــور بالرؤيــة والطروحــات التــي عرضهــا الحاكــم، 

وأبــدو ارتياحهــم للنهــج الجديــد للسياســة النقديــة الــذي يضمــن بنــاء 

 لانطاق بدورها لحشد 
ً
عاقة أساسها الثقة املتبادلة ويعطيها زخما

املدخــرات الوطنيــة بمــا يســاهم بدعــم االقتصــاد الوطنــي  والتحضيــر 

الدائــم  اســتعدادهم  مؤكديــن  اإلعمــار،  إعــادة  ملرحلــة  الحقيقــي 

والكامــل للتعــاون املطلــق مــع الســلطة النقديــة فــي كافــة املجــاالت التــي 

مــن شــأنها أن تحقــق أهــداف السياســة النقديــة وطموحــات القطــاع 

املالــي. 

• كشــفت بيانــات هيئــة اإلشــراف علــى التأميــن عــن تحقيــق شــركات 

 نحــو 771 مليــون ليــرة ســورية فــي 
ً
 تشــغيليا

ً
التأميــن الخاصــة ربحــا

فــروع التأميــن كافــة خــال النصــف األول مــن العــام الجــاري )2018(، 

 بنسبة 13 % عن الفترة نفسها من العام 2017، حيث حقق 
ً
منخفضا

فــرع تأميــن الســيارات اإللزامــي الحصــة الكبــرى مــن الربــح التشــغيلي، 

 بنســبة 18 % مقارنــة بالعــام 2017، 
ً
بمقــدار 565 مليــون ليــرة، مرتفعــا

وهو ما يمثل نحو 73.3 % من إجمالي الربح التشغيلي لدى الشركات. 

وفــي املقابــل ســجل فــرع التأميــن الصحــي خســارة تشــغيلية بنحــو 449 

مليــون ليــرة ســورية خــال النصــف األول 2018، بانخفــاض نســبته 

50 % مقارنــة بالفتــرة نفســها مــن العــام 2017، كمــا انخفــض الربــح 

التشــغيلي فــي كل مــن تأمينــات النقــل والحريــق والســفر والحــوادث 

العامة، بينما حققت تأمينات الهند�ســي والحياة والســيارات الشــامل 

نســبة نمــو فــي الربــح التشــغيلي خــال الفتــرة نفســها.

•  بلغــت اعتمــادات خطــة املؤسســة العامــة لإلســكان للعــام القــادم 

)2019( نحو 42 مليار ليرة سورية، تتضمن موازنتها ملشاريع اإلسكان 

ومشــاريعها االســتثمارية، بزيــادة 9 مليــارات ليــرة، مــا نســبته 27.3 % 

مقارنة باعتمادات العام الجاري البالغة 33 مليار ليرة سورية، وكانت 

الزيــادة األكبــر فــي اعتمــادات 2019 مــن نصيــب الســكن االجتماعــي، 

حيث زادت بمقدار 5 مليارات ليرة ســورية، بنســبة 35.7 %، مســجلة 

19 مليار ليرة سورية، في حين زادت اعتمادات سكن االدخار مليار ليرة 

ســورية، حيــث بلغــت قيمــة اعتمــاده للعــام 2019 نحــو 7 مليــارات ليــرة 

ســورية، إضافــة إلــى تخصيــص 16 مليــار ليــرة للموازنــة االســتثمارية، 

.
ً
بزيــادة 23 % عــن العــام الجــاري إذ بلغــت 13 مليــارا

• أعلن مصرف سورية املركزي عن تأسيس مؤسسة ضمان مخاطر 

إجــراءات  املصــرف  تولــى  حيــث  والصغيــرة،  املتوســطة  القــروض 

 إلــى إعــداد النظــام 
ً
التأســيس مــن خــال اجتماعــات املؤسســين وصــوال

األسا�ســي بصيغتــه النهائيــة الــذي تــم التصديــق عليــه مــن قبــل وزيــر 

التجــارة الداخليــة وحمايــة املســتهلك، وقــد تــم التوافــق خــال هــذه 

املصــارف  علــى  املــال  رأس  أســهم  توزيــع  كيفيــة  علــى  االجتماعــات 

ومؤسســات التمويــل الصغيــر، ومــن ثــم تمــت املســاهمة مــن جميــع 

املصــارف العامــة والخاصــة ومؤسســات التمويــل الصغيــر، كمــا تــم 

انتخاب أعضاء مجالس اإلدارة الذي تكون من 3 أعضاء من املصارف 

العامــة و3 أعضــاء مــن املصــارف الخاصــة وعضــو مــن مؤسســات 

 عــن عضويــة مجلــس النقــد والتســليف ووزارة 
ً
التمويــل الصغيــر فضــا

االقتصــاد والتجــارة الخارجيــة.

• كشف مدير عام املصرف الزراعي عن منح قروض بأكثر من 70.84 

مليــار ليــرة ســورية منــذ بدايــة العــام 2018 حتــى نهايــة شــهر أيلــول، وهــو 

مــا يشــكل 52 % مــن إجمالــي مــا خطــط املصــرف إلقراضــه خــال العــام 

الفتــرة املذكــورة، حيــث توزعــت القــروض بيــن مــا يزيــد علــى 1.8 مليــار 

ليــرة ســورية كإقراضــات املصــرف للفاحيــن، و69 مليــار ليــرة ســورية 

لإلقراضات املمنوحة بموجب أنظمة خاصة ملصلحة جهات القطاع 

العــام، تتــوزع بدورهــا بيــن 60 مليــار ليــرة ســورية للمؤسســة العامــة 

للحبــوب و6 مليــارات ليــرة ســورية ملؤسســة الحلــج وتســويق األقطــان 

و3 مليــارات ليــرة ســورية ملؤسســة إكثــار البــذار، مــا يعنــي أن حصــة 



7

العدد /40/   تشرين األول / اكتوبر 2018

تطور بعض أسعار السلع األساسية 	.4  

التغير خالل األسبوع4 تشرين األ ل, 292018 أيلول  2018السلعة

0.0 %340,000340,000الحديد طن /ليرة سورية

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

0.0 %15,50015,500الذهب غرام /عيار 21

0.0 %215215السكر كغ / ليرة سورية*

0.0 %400400رز إيطالي قصير كغ / ليرة سورية*

0.0 %325325رز  السورية للتجارة  كغ / ليرة سورية*

*السعر لدى منافذ البيع العائدة إلى الشركة السورية للتجارة.   

القطــاع العــام مــن إجمالــي القــروض تجــاوزت 97.4 %، وأقــل مــن 2.6  

% للفاحيــن.

• أصــدر مصــرف ســورية املركــزي قــرارات إيقــاف شــركات ومكاتــب 

 وشــراًء ملــدة ثاثــة 
ً
صرافــة مرخصــة عــن التعامــل بالقطــع األجنبــي بيعــا

أشــهر، إضافــة إلــى غرامــات ماليــة تزيــد عــن مليــون ليــرة ســورية بحــق 

الشــركات، و500 ألــف ليــرة ســورية بحــق املكاتــب، وذلــك ملخالفتهــا 

أحكام القانون 29 للعام 2017 لعدم تحقيق الحد األدنى لرأس مال 

الشــركات واملكاتــب املحــدد خــال املرحلــة األولــى مــن مراحــل الزيــادة 

علــى رأس املــال وقبــل تاريــخ انتهائهــا فــي 2018/3/26.

• كشــف مديــر هيئــة تنميــة املشــروعات الصغيــرة واملتوســطة عــن 

برامــج يتــم العمــل عليهــا حاليــا الســتكمال بعــض اإلجــراءات الخاصــة 

بالتعــاون بيــن الهيئــة وعــدد مــن املصــارف العاملــة فــي ســورية لوضــع 

برامج تمويلية خاصة باملشــاريع الصغيرة واملتوســطة بحيث تتناســب 

هــذه  أن  إلــى  ولفــت  املشــاريع،  هــذه  أصحــاب  وقــدرات  وإمكانيــات 

الخطــوة تســير ضمــن إطــار إحــداث شــبكة وطنيــة لحاضنــات أعمــال 

املشــروعات الصغيــرة واملتوســطة متعــددة النشــاطات االقتصاديــة 

الزراعيــة والصناعيــة والخدميــة وفــي مجــال الحــرف اليدويــة والتراثيــة 

 لتبــدأ هــذه الحاضنــات بالعمــل.
ً
 طويــا

ً
إال أنهــا تأخــذ وقتــا

• صــّرح املديــر التنفيــذي لســوق دمشــق لــألوراق املاليــة بــأن زيــارة وفــد 

بورصــة »فارابــورس – إيــران« كانــت بهــدف البحــث فــي آفــاق التعــاون 

املشترك بين الجانبين وتعزيز الروابط وإمكانية توقيع مذكرة تفاهم، 

كمــا تــم البحــث فــي إمكانيــة االســتفادة مــن التطــور التقنــي لألنظمــة 

والبرامــج املســتخدمة فــي بورصــة فارابــورس- إيــران لتطويــر وتحديــث 

األنظمــة املتعلقــة بالتــداول والرقابــة فــي ســوق دمشــق لــألوراق املاليــة.
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- االقتصاد العربي 
ً
ثانيا

Arab World Economy
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1-  أخبار  اقتصادية

•  ليبيا
أشــار محافــظ املصــرف املركــزي الليبــي إلــى تراجــع العائــدات املاليــة 

للحكومــة إلــى 4.6 مليــار دوالر أمريكــي فــي العــام 2016، وذلــك مــن 53.2 

مليــار دوالر أمريكــي فــي العــام 2012، بســبب انهيــار اإلنتــاج النفطــي منــذ 

العــام 2013 جــراء انــدالع معــارك مســلحة ألســباب سياســية وتوقــف 

العمــل فــي املنشــآت النفطيــة، ومــا أعقبــه مــن انخفــاض حــاد فــي أســعار 

 فــي العــام 2014، وهــذا يعنــي خســارة ليبيــا مــا قيمتــه 48.6 
ً
النفــط عامليــا

مليار دوالر أمريكي خال تلك السنوات، بسبب الصراعات السياسية. 

• الكويت
مســتوى  علــى  والسادســة   

ً
خليجيــا الرابعــة  املرتبــة  الكويــت  احتلــت 

منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا فــي مؤشــر بــازل ملكافحــة غســل 

األمــوال ومخاطــر تمويــل اإلرهــاب لعــام 2018، حيــث اســتطاعت أن 

؛ جاءت الكويت في 
ً
تحسن ترتيبها هذا العام، وعلى صعيد ترتيبها عامليا

 
ً
املرتبــة 56 مــن أصــل 129 دولــة، وســجلت فــي املؤشــر الــذي صــدر مؤخــرا

5.54 نقــاط مقابــل 5.53 فــي مؤشــر العــام املا�ســي.

• املغرب
الوطنــي  للتضامــن  جديــد  رســم  إحــداث  املغربيــة  الحكومــة  أقــرت 

بنســبة 3 % علــى أربــاح الشــركات التــي يناهــز حجــم أرباحهــا الصافيــة 

50 مليــون درهــم، وذلــك فــي إطــار مصادقتهــا خــال مجلــس وزاري تحــت 

رئاســة العاهــل املغربــي امللــك محمــد الســادس علــى الخطــوط العريضــة 

ملوازنــة 2019، والتــي تضمنــت مراجعــة ســلم أســعار الضريبــة علــى 

الشركات بهدف تشجيع الشركات الصغرى واملتوسط، وزيادة موازنة 

القطاعــات االجتماعيــة ونفقــات املوظفيــن، باإلضافــة إلــى عــدة تدابيــر 

للتحكــم فــي عجــز امليزانيــة وحصــره فــي مســتوى 3.7 %. 

ومــن أبــرز توجهــات مشــروع موازنــة 2019 زيــادة النفقــات العاديــة 

زيــادة  والتــي تشــمل  مليــار درهــم   234 لتبلــغ   % 9 بنســبة  للحكومــة 

نفقــات املوظفيــن بنســبة 2.9 % إلــى 112 مليــار درهــم، إضافــة إلــى زيــادة 

ميزانيــات القطاعــات االجتماعيــة، خاصــة ميزانيــة التعليــم التــي ســيبلغ  

ارتفاعهــا بنســبة 7.3 %، وميزانيــة الصحــة التــي ســترتفع بنحــو 10.1 %. 

كمــا رصــدت الحكومــة فــي إطــار مشــروع امليزانيــة 2019 مبلــغ 6 مليــارات 

درهم  كتكلفة متوقعة للحوار االجتماعي مع النقابات، ومبلغ 17 مليار 

درهم  لدعم املواد األساسية، إضافة إلى مبالغ أخرى تترقب الحكومة 

أن تنتــج عــن إصــاح نظــام التقاعــد وإصــاح هيئــات ترويــج االســتثمار 

ومواصلــة تطبيــق الجهويــة املتقدمــة، أمــا ميزانيــة االســتثمار فحــددت 

بمقــدار 138 مليــار درهــم .

• سلطنة عمان
بّين وزير التجارة والصناعة العماني أن الناتج املحلي اإلجمالي باألسعار 

 بنســبة 6.5 %، 
ً
الجاريــة شــهد خــال الربــع األول مــن العــام 2018 نمــوا

 بنســبة 1.1 % 
ً
حيــث ســجلت مســاهمة أنشــطة النفــط الخــام ارتفاعــا

ومســاهمة أنشــطة الغــاز بنســبة 100 %، وارتفعــت مســاهمة األنشــطة 

 
ً
غيــر النفطيــة بنســبة 2 %، فيمــا ســجل قطــاع اإلنشــاءات انخفاضــا

قــدره 12.6 %.

 فــي نمــو الناتــج املحلــي 
ً
وأضــاف أن األنشــطة غيــر النفطيــة ســاهمت أيضــا

اإلجمالــي، تمثلــت فــي مســاهمة قطــاع الصناعــات التحويليــة الــذي شــهد 

 بلــغ نســبته 17.8 %، فيمــا 
ً
خــال الربــع األول مــن العــام الجــاري نمــوا

 بنســبة 15 %، وقطــاع 
ً
ســجل قطــاع التعديــن واســتغال املحاجــر نمــوا

صناعة املواد الكيميائية األساسية 14 %، وقطاع الزراعة واألسماك 

 بنســبة 6.5 %، 
ً
7.6 %، كمــا ســجل قطــاع تجــارة الجملــة والتجزئــة نمــوا

وقطــاع الفنــادق واملطاعــم 7.2 %، والنقــل والتخزيــن واالتصــاالت 6.9 

%، واألنشــطة العقاريــة واإليجاريــة واملشــاريع التجاريــة 6.5 %، فيمــا 

ســجل قطــاع الخدمــات األخــرى انخفاضــا قــدره 3 %.

• مصر
أبــرم البنــك املركــزى املصــرى اتفاقيــة جديــدة للبيــع مــع االلتــزام بإعــادة 

الشــراء مــع مجموعــة مــن البنــوك الدوليــة بإجمالــي مبلــغ 3.8 مليــار دوالر 

أمريكي، وبتاريخ استحقاق نهائي أربعة أعوام ونصف من تاريخ اإلبرام 

ومتوســط فتــرة اســتحقاق ثاثــة أعــوام، وســيتم تســوية العمليــة بتاريــخ 

19 نوفمبــر 2018 بعــد قيــام البنــك املركــزى بســداد إجمالــي مبلــغ 3.1 

مليــار دوالر أمريكــي فــي 15نوفمبــر املقبــل والتــي تمثــل قيمــة عمليــة البيــع 

مع االلتزام بإعادة الشراء لسندات دوالرية التي تمت في 15 نوفمبر من 

العــام املا�ســي مــع مجموعــة مــن البنــوك الدوليــة، وتحقــق هــذه العمليــة 

هــدف البنــك املركــزي مــن تحســين هيــكل الديــن الخارجــي مــن خــال مــّد 

آجــال االســتحقاق.
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2. أسواق األسهم العربية

املؤشر
األسبوع 7 - 12 /2018/10

التغير خال األسبوع
نهاية األسبوعبداية األسبوع

)DFMGI( 1.25 %2,790.172,755.32مؤشر سوق دبي-

)EGX30( 2.36 %13,604.0113,283.31مؤشر بورصة مصر-

)KWSE( 0.93 %5,306.675,257.16مؤشر سوق الكويت-

)ADI( 0.45 %4,990.254,967.77مؤشر أبوظبي-

)PLE( 0.27 %530.62529.2مؤشر القدس-

)TASI(  4.60 %7,893.627,530.80املؤشر العام السعودي-

)AMGNRLX(  0.71 %1,979.971,965.89املؤشر العام األردني-

)TUNINDEX(  1.26 %7,600.717,504.85مؤشر بورصة تونس-

)MASI( 0.35 %11,190.5211,151.45مؤشربورصة املغرب-
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1-  أخبار  اقتصادية

• هيئة السوق املالية اإلسالمية الدولية

رجحــت هيئــة الســوق املاليــة اإلســامية الدوليــة  )IIFM(أن يصــل حجــم 

الصكــوك اإلســامية خــال العــام الجــاري 2018 إلــى مــا بيــن 80 و90 

مليــار دوالر أمريكــي، حيــث أشــار الرئيــس التنفيــذي للهيئــة إلــى أنــه مــن 

املتوقع أن تظل ســوق الصكوك اإلســامية مســتقرة مع دخول أســواق 

جديــدة كاملغــرب، إضافــة إلــى اســتمرار إصــدار الصكــوك مــن بعــض 

األســواق بصــدارة الســعودية والبحريــن واإلمــارات، إضافــة إلــى ماليزيــا 

وإندونيســيا، وأوضــح علــى هامــش ورشــة عمــل حــول معاييــر التحــوط 

اإلسامية وإدارة السيولة والصكوك في الكويت أن من أهم التحديات 

التــي يجــب معالجتهــا؛ إصــدار مزيــد مــن الصكــوك املحليــة والدوليــة 

قصيــرة األجــل مــن مختلــف الــدول، إضافــة إلــى التشــريع املشــترك بشــأن 

قوانيــن اإلعســار الدولــي، وتوافــر األصــول الحقيقيــة إلصــدار الصكــوك.

• صندوق النقد والبنك الدوليين

أعلــن صنــدوق النقــد الدولــي، أن مســتويات الديــن العالمــي ســجلت 

 بلــغ 182 تريليــون دوالر عــام 2017، إذ نمــت بنســبة 50 
ً
 قياســيا

ً
رقمــا

% خــال الســنين الـــ10 املاضيــة، لكــن الصــورة تبــدو أقــل قتامــة عنــد 

أخــذ قيمــة األصــول العامــة فــي الحســبان، أمــا البنــك الدولــي فقــد كشــف 

 عــن نظــام جديــد لتصنيــف الــدول حســب نجاحهــا فــي تنمية رأس 
ً
مؤخــرا

مالها البشري، في مسعى لحض الحكومات على االستثمار بصورة أكثر 

فعاليــة فــي مجالــي التعليــم والرعايــة الصحيــة، وأظهــر »مؤشــر رأس املالــي 

، إذ جــاءت 
ً
البشــري« أن البلــدان األفريقيــة الفقيــرة هــي األســوأ حــاال

تشــاد وجنــوب الســودان فــي ذيــل القائمــة، فيمــا تصدرتهــا ســنغافورة، 

تليهــا كوريــا الجنوبيــة واليابــان وهونــغ كونــغ. 

• الواليات املتحدة األمريكية

صــدر عــن االقتصــاد األمريكــي الرقــم القيا�ســي ألســعار املســتهلك عــن 

شــهر أيلــول /ســبتمبر 2018، حيــث ارتفــع معــدل التضخــم 0.1 % علــى 

أساس شهري مقابل 0.2 % املسجل في الشهر السابق، أما على أساس 

ســنوي فقــد ارتفــع الرقــم القيا�ســي ألســعار املســتهلك بمعــدل 2.3 % 

مقابل الزيادة البالغة 2.7 % واملســجلة في شــهر آب /أغســطس 2018، 

كمــا صــدر الرقــم القيا�ســي ألســعار املســتهلك األسا�ســي )فيمــا عــد الغــذاء 

والوقــود( لنفــس الشــهر مرتفعــا بمقــدار 0.1 % علــى أســاس شــهري 

وبنســبة 2.2 % علــى أســاس  ســنوي.

ومــن ناحيــة أخــرى بّينــت وزارة العمــل األمريكيــة إن طلبــات اإلعانــة 

الجديــدة زادت بمقــدار 7,000 طلــب لتصــل إلــى مســتوى معــّدل فــي ضــوء 

العوامــل املوســمية بلــغ 214,000 طلــب خــال الألســبوع املنتهــي فــي 

الســادس مــن تشــرين األول /أكتوبــر 2018.

• الصين

علــى   % 9.9 بواقــع   
ً
ارتفاعــا الصينيــة  الخارجيــة  التجــارة  حققــت 

أســاس ســنوي خــال األشــهر التســعة األولــى مــن العــام 2018، ليصــل 

حجمها إلى 22.28 تريليون يوان 3.2( تريليون دوالر(، وفقا ملا أعلنته 

مصلحــة الجمــارك العامــة، وارتفعــت الــواردات الصينيــة بـــ14.1 % 

علــى أســاس ســنوى فــي نفــس الفتــرة لتصــل الــى 10.42 تريليــون يــوان 

)1.5 تريليــون دوالر(، كمــا زادت الصــادرات بواقــع 6.5 % لتصــل إلــى 

11.86 تريليــون يــوان )1.72 تريليــون دوالر أمريكــي(، كمــا بلــغ الفائــض 

التجاري الصيني في الفترة ذاتها 1.44 تريليون يوان )155.400 مليار 

 بواقــع 28.3 % مقارنــة باألشــهر التســعة 
ً
دوالر(، مــا يشــكل تراجعــا

االولــى مــن العــام 2017.

أما خال شهر أيلول /سبتمبر 2018 فقد ارتفعت الصادرات الصينية 

بنســبة 14.5 % علــى أســاس ســنوي مــا يزيــد بكثيــر عــن نســبة 9.8 % 

املســجلة فــي آب /أغســطس املا�ســي، أمــا الــواردات فتراجعــت فــي شــهر 

أيلــول /ســبتمبر بواقــع 14.3 % علــى أســاس ســنوي.

• منطقة اليورو

أظهــرت بيانــات صــادرة عــن مكتــب اإلحصــاءات التابــع لاتحــاد األوروبــي 

)يوروستات( أن الناتج الصناعي في منطقة اليورو )تضم 19 دولة( زاد 

، حيــث ارتفــع 
ً
خــال شــهر آب /أغســطس 2018 بأكثــر ممــا كان متوقعــا

خالــه بنســبة 1 % علــى أســاس شــهري، وبنســبة 0.9 % علــى أســاس 

 
ً
ســنوي، وجــاء النمــو فــي اإلنتــاج الشــهري خــال أغســطس آب معاكســا

للتراجــع الــذي جــرى تســجيله فــي حزيــران /يونيــو وتمــوز /يوليــو. 
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العدد /40/   تشرين األول / اكتوبر 2018

2. أسواق األسهم

التغير خال أسبوع12 تشرين األول  82018 تشرين األول  2018املؤشر

S&p5002,884.432,767.13% 4.07-

Dow Jones26,486.7825,339.99% 4.33-

NASDAQ7,735.957,496.89% 3.09-

FTSE	1007,233.336,995.91% 3.28-

CAC	405,300.255,095.98% 3.85-

DAX11,947.1611,523.81% 3.54-

Nikkei	22523,502.0022,713.00% 3.36-

Shanghai	Composite	)SSEC(2,716.512,606.91% 4.03-
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- أسواق املال العاملية
ً
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العدد /40/   تشرين األول / اكتوبر 2018

1. أسعار النفط الخام

التغير خالل أسبوع10 تشرين األول  82018 تشرين األول  2018

-4.15 %83.9180.43سعر خام برنت

-3.97 %74.2971.34سعر الخام األمريكي

2. أسعار املعادن الثمينة

التغير خالل أسبوع10 تشرين األول  82018 تشرين األول  2018

2.85 %1,184.401,218.10أونصة الذهب

2.59 %14.2614.63أونصة الفضة

3. أسعار العمالت الرئيسية

التغير خالل أسبوع10 تشرين األول  82018 تشرين األول  2018

EUR USD1.14921.15590.58%

USD JYP113.23112.190.92%-
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