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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(

واصلت الليرة السورية تراجعها مقابل الدوالر  األمريكي خالل تعامالت 

هــذا األســبوع فــي الســوق املوازيــة، ليتــراوح مســتوى ســعر صرفهــا مقابــل 

الــدوالر األمريكــي باملتوســط عنــد 463 ليــرة ســورية للشــراء ومســتوى 

470 ليــرة ســورية للمبيــع. 

 ويرجع ذلك لعدة أســباب أهمها اســتمرار تحقيق ســعر صرف الدوالر  

األمريكــي ملســتويات مرتفعــة مقابــل العمــالت الرئيســية فــي الســوق 

العامليــة، إضافــة إلــى الضغــوط مــن الطلــب علــى الــدوالر األمريكــي فــي 

الســوق املحليــة وذلــك لتأميــن احتياجــات تمويــل مســتوردات القطــاع 

العــام لبعــض الســلع األساســية خــالل هــذه الفتــرة وخاصــة املشــتقات 

والترقــب  القلــق  اســتمرار حالــة  إلــى جانــب  هــذا  والقمــح،  النفطيــة 

للتطــورات األمنيــة والعســكرية فيمــا يخــص تطبيــق اتفــاق املنطقــة 

املنزوعــة الســالح فــي إدلــب، فــي حيــن شــهدت الحــدود الســورية األردنيــة 

إقبال كبير على الليرة الســورية ولكن لم يتضح تأثير افتتاح املعبر على 

قيمــة الليــرة حتــى اآلن.

 فــي 
ً
أمــا فــي الســوق الرســمية، فمــا زال مصــرف ســورية املركــزي مســتمرا

تثبيت سعر صرف الليرة السورية مقابل الدوالر األمريكي عند مستوى 

436 ليــرة ســورية للــدوالر األمريكــي الواحــد، وكذلــك ســعر شــراء الــدوالر 

األمريكــي لتســليم الحــواالت الشــخصية الــواردة مــن الخــارج بالليــرات 

السورية عند مستوى 434 ليرة سورية، وسعر صرف الليرة السورية 

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 خــالل تعامــالت هــذا األســبوع، فقــد تراجــع مســتوى ســعر الليــرة 
الســورية ليرتفــع زوج )اليــورو/ ليــرة ســورية( إلــى مســتوى 541 ليــرة 
ســورية فــي نهايــة هــذا األســبوع مقارنــة مــع مســتوى 538 ليــرة ســورية 
بينمــا   ،% 0.56 نســبته  وبمــا  الســابق،  األســبوع  نهايــة  فــي  املســجل 
ارتفعــت الليــرة الســورية أمــام اليــورو فــي الســوق الرســمية بمــا نســبته 
0.48 %، لينخفــض زوج )اليورو/ليــرة ســورية( إلــى مســتوى 501.42 
ليرة سورية في نهاية هذا األسبوع مقابل مستوى 503.82 ليرة سورية 

فــي نهايــة األســبوع الســابق. 

الشكل )2 ( سعر صرف اليورو أمام الليرة السورية

2. سوق دمشق لألوراق ملالية
ارتفــع مؤشــر ســوق دمشــق لــألوراق املاليــة DWX بمقــدار  54.91 

نقطــة وبمــا نســبته 0.88 % علــى أســاس أســبوعي، ليصــل إلــى 

مســتوى 6,259.90 نقطــة املســجل نهايــة هــذا األســبوع مقابــل 

مســتوى 6,204.99 نقطــة املســجل فــي نهايــة األســبوع الســابق، 

ترافــق ذلــك مــع انخفــاض قيمــة التــداوالت األســبوعية املســجلة 

خــالل هــذا األســبوع باملقارنــة مــع مســتواها فــي األســبوع الســابق 

بمــا نســبته 1.4 %، لتصــل إلــى 486.6 مليــون ليــرة ســورية، مقابــل 

493.4 مليــون ليــرة ســورية خــالل األســبوع الســابق، ينمــا ارتفــع 

حجــم التــداول بمعــدل 19.58 % ليصــل إلــى 642,684 ســهم هــذا 

 علــى 
ً
األســبوع مقابــل 537,473 ســهم فــي األســبوع الســابق، موزعــة

793 صفقــة، ويبيــن الجــدول التالــي أعلــى ثالثــة أســهم مــن حيــث 

النشــاط بحجــم التــداول، واالرتفــاع واالنخفــاض باألســعار خــالل 

تعامــالت هــذا  األســبوع.
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يبين الجدول التالي أعلى ثالثة أسهم من حيث النشاط بحجم التداول، واالرتفاع واالنخفاض في األسعار خالل تعامالت هذا  األسبوع.

ً
األكثر نشاطا

ً
األكثر ارتفاعا

ً
األكثر انخفاضا

السهم
من حجم 
التداول

السهم
نسبة 

االرتفاع%
السهم

نسبة 
االنخفاض%

-4.3املصرف الدولي للتجارة والتمويل18.99بنك الشرق35.76 %بنك سورية الدولي اإلسالمي

-3.84بنك بيبلوس سورية18.6العقيلة للتأمين التكافلي 24.46 %العقيلة للتأمين التكافلي 

16.02 %بنك البركة
بنك سورية الدولي 

اإلسالمي
-3.01سولدارتي للتأمين3.74

الشكل)3( تداوالت سوق دمشق لألوراق املالية 

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

أجــرى الســيد رئيــس جمهوريــة القــرم ووزيــر االقتصــاد والتجــارة   •
 في إطار تنمية التعاون بين جمهورية القرم ومؤسسات 

ً
الخارجية لقاءا

الســلطة التنفيذيــة للجمهوريــة العربيــة الســورية فــي املجــاالت التجاريــة 

واالقتصاديــة والعلميــة والفنيــة والثقافيــة واإلنســانية، حيــث أكــد 

رئيس جمهورية القرم أن الظروف التي تعيشــها ســورية والقرم تشــكل 

قاعــدة إلقامــة عالقــات جيــدة وتنميتهــا فــي شــتى املجــاالت. 

مــن جانبــه بيــن وزيــر االقتصــاد أنــه تــم بحــث إمكانيــات تطويــر العالقــات 

بيــن جمهوريــة القــرم  وهيئــات الســلطة التنفيذيــة للجمهوريــة العربيــة 

الســورية فــي مجــاالت التعــاون االقتصــادي والتجــاري والعلمــي والفنــي 

والثقافــي واإلنســاني، وضــرورة إنشــاء بيــت التجــارة الســوري القرمــي 

بهــدف زيــادة حجــم تبــادل البضائــع الثنائــي، وإنشــاء شــركة املالحــة 

القرميــة. الســورية 

•  بلغ عدد املشاريع االستثمارية قيد التنفيذ لعام 2018 في محافظة 
 بكلفة تقديرية نحو 1.8 مليار ليرة، منها 11 

ً
السويداء نحو 20 مشروعا

 بكلفــة إجماليــة نحــو 960 مليــون ليــرة، يتركــز أغلبهــا فــي 
ً
 صناعيــا

ً
مشــروعا

صناعة األثاث الخشبي واملوبيليا واللوازم املعدنية ومشروع للطاقات 

البديلة، وفق ما بينته مديرة فرع االستثمار في السويداء جيهان العوام 

التي أشارت إلى أن هذه املشاريع تؤمن نحو 260 فرصة عمل.

• وافــق مجلــس الــوزراء علــى تعديــل قــرار إحــداث واســتثمار املناطــق 
 للتوجهات الحكومية 

ً
الصناعية والحرفية في الوحدات اإلدارية تنفيذا

الصناعيــة  املقاســم  بتوفيــر  والتوســع  التنمويــة،  العمليــة  تعزيــز  فــي 

والحرفيــة وتفعيــل دور مديريــة املناطــق الصناعيــة والحرفيــة املحدثــة 

فــي املحافظــات وبالتــوازي ومــع فعاليــات معــرض منتجــات املرأة الريفية 

فــي حديقــة تشــرين- دمشــق- قــرر املجلــس تخصيــص مليــار ليــرة للتوســع 

 لنجــاح مثــل هــذه املشــروعات 
ً
بهــذا املشــروع فــي جميــع املناطــق نظــرا

 مــن 
ً
 لألســر وتشــغل مزيــدا

ً
 إضافيــا

ً
 ماديــا

ً
األســروية فــي تحقيــق مــردودا

اليــد العاملــة.

أكــدت املؤسســة العامــة لالســمنت أن شــركة طرطــوس أنتجــت   •
بشــكل فعلــي مــن اإلســمنت لغايــة نهايــة أيلــول 2018 كميــة 537,358 

 بقيمــة 22 مليــار ليــرة ســورية مــن أصــل املخطــط البالــغ 1,069,661 
ً
طنــا

 مــن 
ً
 بقيمــة 43.4 مليــار ليــرة ســورية، ومــن الكلكنــر 739,574 طنــا

ً
طنــا

 بنســبة تنفيــذ 67 %، وأوضحــت أن 
ً
أصــل املخطــط 1,105,021 طنــا

 
ً
مبيعــات الشــركة ســجلت خــالل الفتــرة ذاتهــا كميــة 568,582  طنــا

بقيمــة 22.4 مليــار ليــرة ســورية مــن أصــل املخطــط البالــغ 1,069,661  

 بقيمــة 43.4 مليــار ليــرة بنســبة تنفيــذ 52 % 
ً
طنــا

• أكــد مديــر عــام هيئــة االســتثمار الســورية أن عــدد املشــاريع املشــملة 
 ،

ً
لغايــة الربــع الثالــث مــن العــام 2018 بلــغ 43 مشــروعا اســتثماريا

 أنــه يتوقــع أن توفــر هــذه املشــروعات أكثــر مــن 3,463  فرصــة 
ً
موضحــا

 ،
ً
عمــل، أغلبهــا فــي القطــاع الصناعــي الــذي اســتحوذ علــى 29 مشــروعا

والتــي توفــر  3,252 فرصــة عمــل، فــي حيــن كانــت املشــاريع الباقيــة مــن 

نصيــب قطاعــي الزراعــة بـــ 4 مشــاريع وتوفــر 65 فرصــة عمــل، والنقــل 

 توزعــت 
ً
10 مشــاريع وتوفــر 146 فرصــة عمــل. وأضــاف إن 43 مشــروعا

بين املحافظات منها 2 في دمشــق و17 في الســويداء، ومشــروع واحد في 

القنيطــرة و4 فــي الالذقيــة و6 فــي حلــب و13 فــي حمــاة و5 فــي حمــص و3 

فــي ديــر الــزور و9 فــي طرطــوس، فــي حيــن أن مشــروعين ســيحدد موقعهمــا 

. 
ً
الحقــا
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تطور بعض أسعار السلع األساسية 	.4  

التغير خالل األسبوع18 تشرين األول 132018 تشرين األول 2018السلعة

1.47- %340,000335,000الحديد طن /ليرة سورية

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

1.94 %15,50015,800الذهب 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.   
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- االقتصاد العربي 
ً
ثانيا

Arab World Economy
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1-  أخبار  اقتصادية
•  مصر

ذكــر تقريــر أصــدره مجلــس التجــارة والتنميــة التابــع لألمــم املتحــدة ) 

اونكتــاد ( أن مصــر تظــل الوجهــة األولــى فــي أفريقيــا فــي النصــف األول 

مــن عــام 2018 فيمــا يتعلــق باالســتثمار األجنبــي املباشــر، حيــث ارتفعــت 

إجمالــي تدفقــات االســتثمار األجنبــي بهــا إلــى 24  % مقارنــة مــع النصــف 

األول مــن عــام 2017، وذلــك رغــم أن االســتثمار األجنبــي املباشــر قــد 

 بنســبة تصــل إلــى 41  % خــالل النصــف األول مــن العــام 
ً
انخفــض عامليــا

الجــاري 2018 ليصــل إلــى 470 مليــار دوالر أمريكــي فقــط، مقابــل 794 

مليــار دوالر أمريكــي فــي نفــس الفتــرة مــن العــام املا�ضــى.  

•  اإلمارت العربية املتحدة
عــاد مصــرف اإلمــارات املركــزي إلــى ضــخ الســيولة فــي الجهــاز املصرفــي 

وبقيمــة 11.3 مليــار درهــم خــالل شــهر أيلــول /ســبتمبر املا�ضــي، وذلــك 

عقــب لجوئــه إلــى ســحب الفائــض منهــا فــي شــهر آب /أغســطس الســابق. 

 لتلبية احتياجات 
ً
وجاءت عودة املصرف املركزي لضخ السيولة مجددا

الســوق مــن النقــد، خاصــة فــي ظــل تواصــل نمــو غالبيــة القطاعــات 

االقتصادية وتوســع أنشــطتها، وهو األمر الذي يتطلب مواكبة من قبل 

البنــوك، وذلــك مــن خــالل تقديــم التمويــل الــالزم. 

وبحســب أحــدث التقاريــر الصــادرة عــن املصــرف املركــزي فقــد بلغــت 

قيمــة رصيــد شــهادات اإليــداع مــع نهايــة أيلــول /ســبتمبر املا�ضــي 121.4 

مليــار درهــم مقارنــة مــع 132.7 مليــار درهــم فــي آب /أغســطس الســابق.

•  األردن
أشار البنك الدولي في تقرير املرصد االقتصادي )تشرين األول /أكتوبر 

ه رغم أّن االقتصاد األردني يعاني من 
ّ
2018( حول االقتصاد االردني إن

ضغــوط جــراء اســتمرار حالــة عــدم اليقيــن التــي تكتنــف املنطقــة، وتأثيــر 

إجراءات التكّيف التي ساهمت في كبح الطلب الكلي املحلي والخارجي، 

فــي   للنمــو 
ً
 طفيفــا

ً
ــه مــن املتوقــع أن يشــهد االقتصــاد انتعاشــا

ّ
أن  

ّ
إال

ــه وبالرغــم مــن أّن ›املؤشــرات 
ّ
املــدى املتوســط، حيــث جــاء فــي التقريــر أن

 
ّ

الرئيســية تنبــئ بضعــف األداء بالنســبة للتوقعــات لســنة 2018، إال

أّن الزخــم الــذي أوجدتــه مبــادرات الحكومــة الجديــدة قــد يســاعد علــى 

تعزيــز الثقــة.

ــل 
َّ
ــه مايــزال التحــدي الرئي�ضــي الــذي يواجهــه األردن يتمث

ّ
وذكــر التقريــر أن

فــي إنعــاش االقتصــاد فــي ســياق بيئــة خارجيــة غيــر مؤاتيــة، ويتوقــف 

تســريع وتيــرة النمــو علــى ثمــار التوصــل إلــى اتفــاق ســالم إقليمــي يســاعد 

علــى إنعــاش االســتهالك واالســتثمار والصــادرات وتنفيــذ أجنــدة إصــالح 

وزيــادة  املباشــر  األجنبــي  االســتثمار  وجاذبيــة  الصــادرات  لتحســين 

اإلنتاجيــة واجتــذاب مســاعدات ماليــة دوليــة لتخفيــف اآلثــار الســلبية 

ــه ســيظل االســتقرار 
ّ
ل جوهــري فــي االقتصــاد. وأشــار الــى أن إلحــداث تحــوُّ

االجتماعــي واالقتصــادي واملالــي لــألردن عرضــة للخطــر بســبب اســتمرار 

حالــة عــدم اإلســتقرار فــي املنطقــة و تراجــع املســاعدات الخارجيــة.

•  الكويت
وصــل النمــو غيــر النفطــي فــي االقتصــاد الكويتــي إلــى معــّدالت غيــر ُمتوقعــة 

فــي النصــف األول مــن عــام 2018، فقــد تعــّززت امليزانيــة املاليــة نتيجــة 

ارتفاع إنتاج النفط، وبلوغ األســعار أعلى مســتوياتها منذ أربع ســنوات، 

إال أنه من جهة أخرى، تباطأ نمو اإلنفاق االستهالكي وتراجعت املبيعات 

العقاريــة، وإن كان ذلــك بســبب العوامــل املوســمية، حيــث يعــد كالهمــا 

مــن الركائــز التقليديــة لالقتصــاد غيــر النفــط، حيــث أكــد تقريــر صــادر 

عــن مصــرف الكويــت الوطنــي وفًقــا للبيانــات الرســمية املبدئيــة؛ ارتفــاع 

الناتــج املحلــي اإلجمالــي الحقيقــي بنســبة 0،7 % علــى أســاس ســنوي، فــي 

النصف األول من عام 2018، بعد التحسن الذي سجله في الربع األول 

 بذلــك 
ً
مــن العــام علــى خلفيــة انتعــاش األنشــطة غيــر النفطيــة، معوضــا

تراجــع اإلنتــاج النفطــي، كمــا ارتفــع الناتــج املحلــي اإلجمالــي غيــر النفطــي 

بنسبة 4،9 % على أساس سنوي في النصف األول من العام، مدعوًما 

رافــق العامــة.
َ
بــاألداء الجيــد لقطاعــات االتصــاالت والتصنيــع وامل

•  سلطنة عمان
املؤشــرات  مــن   

ً
عــددا وتصــدرت  مرتبــة   14 عمــان  ســلطنة  تقدمــت 

اإليجابية في تقرير التنافســية العالمي لعام 2018، حيث حصلت على 

 في قيمة املؤشر، لتحصل على 
ً
3.4 نقطة، وهى درجة تعد األعلى عامليا

 مــن املرتبــة الـــ61 فــي العــام املا�ضــي. وقــد جــاءت 
ً
 بــدال

ً
املرتبــة 47 عامليــا

 فــي مؤشــر )وقــوع اإلرهــاب( وضمــن الــدول العشــر 
ً
الســلطنة األولــى عربيــا

 فــي هــذا املؤشــر وذلــك لخلّوهــا مــن األعمــال اإلرهابيــة بــكل 
ً
األولــى عامليــا

أنواعهــا، وفيمــا يتعلــق بمؤشــر )تكلفــة الجريمــة املنظمــة علــى األعمــال 

علــى  والرابعــة   
ً
عربيــا األولــى  املرتبــة  فــي  الســلطنة  جــاءت  التجاريــة( 

 فــي محــور 
ً
مســتوى العالــم، كمــا ســجلت الســلطنة املرتبــة الثانيــة عربيــا

فــي تســوية النزاعــات(  )املؤسســات( ومؤشــر )كفــاءة اإلطــار القانونــي 

 فــي عــدد مــن املؤشــرات الفرعيــة 
ً
وُصنفــت فــي مراتــب متقدمــة عامليــا

األخــرى فــي هــذا املحــور كمؤشــر )معــدل جرائــم القتــل( ومؤشــر )التوجــه 

للحكومــة(. املســتقبلي 
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2. أسواق األسهم العربية

املؤشر
األسبوع 2018/10/19-14

التغير خالل األسبوع
نهاية األسبوعبداية األسبوع

)DFMGI( 1.61 %2,713.932,757.73مؤشر سوق دبي

)EGX30( 0.79 %13,537.4713,644.16مؤشر بورصة مصر

)KWSE( 0.27 %5,159.275,172.99مؤشر سوق الكويت

)ADI( 1.17 %4,931.144,988.74مؤشر أبوظبي

)PLE( 0.02 %527.89527.79مؤشر القدس-

)TASI(  5.25 %7,266.597,648.15املؤشر العام السعودي

)AMGNRLX(  0.14 %1,964.041,961.38املؤشر العام األردني-

)TUNINDEX(  0.46 %7,540.717,506.19مؤشر بورصة تونس-

)MASI( 0.20 %11,141.3911,119.06مؤشربورصة املغرب-
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العدد /41/   تشرين األول / اكتوبر 2018

- االقتصاد العاملي 
ً
ثالثا

World Economy
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1-  أخبار  اقتصادية

• الصين

أظهــرت بيانــات رســمية أن االقتصــاد الصينــي نمــا بوتيــرة أبطــأ مــن 

املتوقعــة عنــد 6.5 % فــي الربــع الثالــث مــن العــام 2018، مقارنــة مــع 

 أبطــأ نمــو منــذ الربــع األول مــن عــام 
ً
الفتــرة ذاتهــا فــي العــام 2017، مســجال

2009 خــالل األزمــة املاليــة العامليــة. 

وعلــى أســاس فصلــي، نمــا الناتــج املحلــي اإلجمالــي 1.6 % خــالل الربــع 

الثالــث مقارنــة مــع نمــو بلــغ 1.8 % فــي الربــع املمتــد مــن نيســان /أبريــل  

 ملــا ذكــره املكتــب الوطنــي لإلحصــاءات، 
ً
إلــى حزيــران /يونيــو،  وذلــك وفقــا

 بــأن محللــون توقعــوا نمــوا نســبته 1.6 % علــى أســاس فصلــي.
ً
علمــا

 أخرى تصب في االتجاه ذاته، فقد سجل اإلنتاج 
ً
وأصدر املكتب أرقاما

 بنســبة 5.8 % 
ً
 نمــوا

ً
 فــي أيلــول /ســبتمبر، محققــا

ً
الصناعــي أيضــا تباطــؤا

فقــط باملقارنــة مــع الشــهر ذاتــه مــن الســنة الســابقة.

•  الواليات املتحدة األمريكية

أعلنــت وزارة الخزانــة األميركيــة أن عجــز املوازنــة بلــغ 779 مليــار دوالر 

أمريكي في السنة املالية املنتهية في 30 أيلول )سبتمبر(، وهو األعلى منذ 

العــام 2012، بزيــادة 113 مليــار دوالر أمريكــي مقارنــة بالعــام الســابق. 

ويمثــل العجــز 3.9 % مــن الناتــج املحلــي اإلجمالــي، مقارنــة بـــ3.5 % فــي 

، ألســباب منهــا زيــادة 
ً
العــام املالــي 2017، وقــد ازدادت العائــدات قليــال

 من األشخاص، قابلتها دفعات صافية 
ً
مدفوعات الضرائب، خصوصا

النفقــات  بالشــركات، كمــا ارتفعــت  أقــل لضرائــب الدخــل الخاصــة 

بمقــدار 127 مليــار دوالر أمريكــي، وكان أكبرهــا مــن وزارة الخزانــة بســبب 

كلفة خدمة الدين، حيث زادت نفقات فوائد ديون الحكومة 14 % ما 

مقــداره 65 مليــار دوالر أمريكــي بســبب ارتفــاع مســتوى الديــون، إضافــة 

إلــى معــدالت فائــدة مرتفعــة، كمــا ارتفــع اإلنفــاق العســكري بمقــدار 32 

مليــار دوالر أمريكــي، فيمــا انخفــض االنفــاق علــى التعليــم بمقــدار 48 

مليــار دوالر أمريكــي، مــا نســبته 43 %.

• تركيا

 لــدى عودتهــا إلــى ســوق الســندات العامليــة، مــع 
ً
 قويــا

ً
شــهدت تركيــا طلبــا

تجــاوز طلبــات االكتتــاب فــي ســندات دوليــة قيمتهــا مليــاري دوالر أمريكــي 

ألجــل 3 ســنوات للمغــروض منهــا.

هذا وقد أعلنت وزارة املالية التركية تسعير السندات الدولية الصادرة 

ألجل 5 ســنوات عند 7.5 % مقارنة بـ6.2 % دفعتها على ســندات دولية 

ألجــل 10 ســنين فــي نيســان /أبريــل  2018، و5.2 % إلصــدار ســندات 

دوليــة ألجــل 10 ســنين فــي كانــون الثانــي /ينايــر 2018. 

وتعّيــن علــى وزارة املاليــة التركيــة دفــع عائــد أعلــى فــوق ســندات الخزانــة 

األميركيــة، مــع ارتفــاع الفــارق عــن الســندات األميركيــة إلــى 4.475 نقطــة 

مئوية من 2.667 نقطة في كانون الثاني. وأكدت الوزارة أن مستثمرين 

أميركييــن اشــتروا 60 % مــن اإلصــدار، فــي حيــن اشــترى مســتثمرون مــن 

بريطانيــا ودول أوروبيــة أخــرى 34 % مــن اإلصــدار. 

•  إسبانيا

أعلــن البنــك املركــزي االســباني ارتفــاع الديــن العــام بمقــدار 2.35 مليــار 

يــورو )2.7 مليــار دوالر أمريكــي( فــي شــهر آب /أغســطس 2018 مقارنــة 

بالشــهر الــذي ســبقه، ليســتقر عنــد 1.16 تريليــون يــورو )1.34 تريليــون 

دوالر أمريكــي(. 

وذكــر البنــك فــي بيــان إن الديــن العــام ســجل خــالل شــهر آب /أغســطس 

 بلــغ معدلــه 0.2 % مقارنــة بالديــن املســجل فــي شــهر تمــوز 
ً
2018 نمــوا

/بيوليــو املا�ضــي ليبلــغ 98 % مــن الناتــج املحلــي اإلجمالــي للبــالد مقتربــا 

مــن جديــد مــن أعلــى مســتوياته التاريخيــة،  وبذلــك يعــود الديــن العــام 

إلــى االرتفــاع بعــد أن ســجل تراجعــا بنســبة 0.3 % فــي شــهر تمــوز /يوليــو 

املا�ضــي مقارنــة بالشــهر الــذي ســبقه. 

وتســـــــعى الحكومـــــة االسبانيـــــة لخفــض الديــــــن العــــــــام إلــى 97 % مـــــــن 

النــــــاتج املحــــلي اإلجمالــي فــي نهايــــة العـــــــام الجـــــــــاري بعدمـــــا كــــــــان بلــغ 

 مــن 98.98 % النســبة املســجلة 
ً
98.1 % فــي نهايــة عــام 2017 متراجعــا

فــي عــام 2016.
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العدد /41/   تشرين األول / اكتوبر 2018

2. أسواق األسهم

التغير خالل أسبوع19 تشرين األول 152018 تشرين األول 2018املؤشر

S&p5002,750.792,767.78% 0.62

Dow Jones25,250.5525,444.34% 0.77

NASDAQ7,430.747,449.03% 0.25

FTSE	1007,029.227,049.80% 0.29

CAC	405,095.075,084.66% 0.20-

DAX11,614.1611,553.83% 0.52-

Nikkei 22522,271.3022,532.08% 1.17

)Shanghai	Composite	)SSEC2,568.102,550.47% 0.69-
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العدد /41/   تشرين األول / اكتوبر 2018

1. أسعار النفط الخام

التغير خالل أسبوع19 تشرين األول 152018 تشرين األول 2018

-1.24 %80.7879.78سعر خام برنت

-3.71 %71.7869.12سعر الخام األمريكي

2. أسعار املعادن الثمينة

التغير خالل أسبوع19 تشرين األول 152018 تشرين األول 2018

0.29 %1,226.401,230.00أونصة الذهب

-0.07 %14.6614.65أونصة الفضة

3. أسعار العمالت الرئيسية

التغير خالل أسبوع19 تشرين األول 152018 تشرين األول 2018

EUR USD1.15791.1515% 0.55-

USD JYP111.78112.55% 0.69
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