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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(
 
ً
 نسبيا

ً
شهد سعر صرف الليرة السورية مقابل الدوالر األمريكي استقرارا

خــال تعامــات هــذا األســبوع فــي الســوق املوازيــة، وتراوحــت التعامــات 

بين مستوى 464 ليرة سورية للشراء ومستوى 470 ليرة سورية للمبيع؛ 

 ويعــود ذلــك الســتقرار العوامــل املؤثــرة علــى ســعر صــرف الليــرة الســورية، 

وغيــاب أي تغيــر جوهــري عليهــا فــي ظــل اســتمرار الضغــط مــن جانــب الطلــب 

علــى الــدوالر األمريكــي فــي الســوق املحليــة وذلــك لتأميــن احتياجــات تمويــل 

مستوردات بعض السلع األساسية ال سيما املحروقات والطحين، إضافة 

إلــى اســتمرار املســتويات املرتفعــة لســعر صــرف الــدوالر األمريكــي مقابــل 

العمــات الرئيســية فــي الســوق العامليــة، وترقــب الســوق للتطــورات فيمــا 

يخــص تطبيــق اتفــاق املنطقــة املنزوعــة الســاح فــي إدلــب، وتأثيــر فتــح معبــر 

نصيب على االقتصاد السوري، إضافة إلى متابعة السوق الجتماع حاكم 

مصــرف ســورية املركــزي الجديــد مــع مؤسســات الصرافــة وانعكاســاته علــى 

عمــل هــذا القطــاع الاعــب األسا�ســي فــي ســوق القطــع األجنبــي. 

أمــا فــي الســوق الرســمية فقــد اســتقر ســعر صــرف الليــرة الســورية مقابــل 

الدوالر األمريكي لدى املصارف وشركات الصرافة، حيث ما زال مصرف 

 فــي تثبيــت ســعر صــرف الليــرة الســورية مقابــل 
ً
ســورية املركــزي مســتمرا

الدوالر األمريكي عند مستوى 436 ليرة سورية للدوالر األمريكي الواحد، 

الشــخصية  الحــواالت  لتســليم  األمريكــي  الــدوالر  شــراء  ســعر  وكذلــك 

الــواردة مــن الخــارج بالليــرات الســورية عنــد مســتوى 434 ليــرة ســورية، 

وســعر صــرف الليــرة الســورية مقابــل الــدوالر األمريكــي بموجــب النشــرة 

الرسمية عند مستوى 438 ليرة سورية للمبيع 435 ليرة سورية للشراء.

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 الليرة 

الســورية لينخفــض زوج )اليــورو/ ليــرة ســورية( إلــى مســتوى 536 ليــرة 

ســورية فــي نهايــة هــذا األســبوع مقارنــة مــع مســتوى 541 ليــرة ســورية 

املســجل في نهاية األســبوع الســابق، وبما نســبته 0.92 %، كما ارتفعت 

الليــرة الســورية أمــام اليــورو فــي الســوق الرســمية بمــا نســبته 0.80  %، 

لينخفض زوج )اليورو/ليرة سورية( إلى مستوى 497.41 ليرة سورية 

فــي نهايــة هــذا األســبوع مقابــل مســتوى 501.42 ليــرة ســورية 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 83.17 

نقطــة، بمــا نســبته 1.33 % علــى أســاس أســبوعي، ليصــل إلــى مســتوى 

مســتوى  مقابــل  األســبوع  هــذا  نهايــة  املســجل  نقطــة   6,343.07

6,259.90 نقطــة املســجل فــي نهايــة األســبوع الســابق.

هــذا وانخفضــت قيمــة التــداوالت األســبوعية املســجلة خــال هــذا 

األسبوع باملقارنة مع مستواها في األسبوع السابق، بما نسبته 15.3 % 

لتصل إلى 412.0 مليون ليرة سورية مقابل 486.6 مليون ليرة سورية 

خــال األســبوع الســابق، كمــا انخفــض حجــم التــداول وبمعــدل 14.13 

% ليصــل إلــى 551,847 ســهم خــال هــذا األســبوع مقابــل 642,684 

 علــى 759 صفقــة، ويبيــن الجــدول 
ً
ســهم فــي األســبوع الســابق، موزعــة

التالــي أعلــى ثاثــة أســهم مــن حيــث النشــاط، واالرتفــاع، واالنخفــاض 

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%

-3.63بنك بيبلوس سورية24.89العقيلة للتأمين التكافلي 25.78 %بنك سورية الدولي اإلسالمي

-2.14فرنسبنك سورية 9.73بنك الشرق22.36 %العقيلة للتأمين التكافلي 

-1.99الشركة األهلية لصناعة الزيوت4.93السورية الكويتية للتأمين13.61 %بنك البركة

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

بتوجيــه مــن الســيد رئيــس الجمهوريــة بشــار األســد بــدأ رئيــس مجلــس   •
الوزراء على رأس وفد حكومي يضم ثمانية وزراء زيارة إلى املنطقة الشرقية 

فــي ديــر الــزور والرقــة الفتتــاح عــدد مــن املشــاريع الخدميــة والتنمويــة والبــدء 

بتأهيــل مشــاريع جديــدة ومتابعــة تنفيــذ خطــة التنميــة البشــرية فــي التربيــة 

والتعليــم العالــي فــي املنطقــة، حيــث أطلــق رئيــس الحكومــة عمليــة اإلنتــاج فــي 

حقــل النيشــان النفطــي الــذي تــم إعــادة تأهيلــه وإدخالــه الخدمــة فــور تحرير 

املدينــة بجهــود الكــوادر الوطنيــة فــي وزارة النفــط، ووصلــت طاقــة الحقــل 

 إلــى 1100 برميــل يوميــا والعمــل جــار للوصــول إلــى الطاقــة 
ً
اإلنتاجيــة حاليــا

القصــوى. 

كمــا وعــد رئيــس مجلــس الــوزراء خــال زيارتــه والوفــد املرافــق لــه ملحافظــة 

ديــر الــزور األهالــي فيهــا باإلســراع فــي إصــاح مــا خربــه اإلرهابيــون وإعــادة 

إعمــار البنيــة التحتيــة املدمــرة وإطــاق مشــروعات إنتاجيــة وخدميــة تســهم 

فــي عــودة الحيــاة إلــى ديــر الــزور والرقــة بأســرع وقــت، وهــذا ال يتحقــق إال عبــر 

 مــن أجــل تحقيــق هــذا الهــدف. كمــا 
ً
التعــاون مــع األهالــي وتضافــر الجهــود معــا

زار مركــز الســتام األقطــان فــي ديــر الــزور والتعــرف علــى العقبــات التــي تعــوق 

تســليم الفاحين محصول القطن االســتراتيجي إلى املراكز الحكومية، ووّجه 

 حســب 
ً
بتخصيــص محافظــة الرقــة بمبلــغ مليــاري ليــرة ســورية تصــرف تباعــا

الحاجــة واألولويــة، إضافــة إلــى اإلســراع فــي إعــادة تأهيــل 4 أفــران تغطــي 

احتياجــات األهالــي فــي املدينــة.

• كشــفت بيانــات املوازنــة العامــة للعــام 2019 عــن تســجيل نمــو ســنوي فــي 
 أن ســعر صــرف الليــرة الســورية 

ً
أغلــب بنــود املوازنــة بالليــرة الســورية، علمــا

مقابــل الــدوالر األمريكــي املعتمــد فــي املوزانــة لعــام 2019 قــد انخفــض مــن  

500 ليــرة املعتمــد عــام 2018 إلــى 435 ليــرة فــي العــام 2019، حيــث ســجل 

بالليــرة   % 21.8 بنســبة   
ً
نمــوا  2019 عــام  إنفاقــه  املقــدر  املبلــغ اإلجمالــي 

الســورية، بزيــادة قدرهــا 695 مليــار ليــرة ليصــل إلــى 3,882 مليــار ليــرة ســورية 

مقارنة بمبلغ 3,187 مليار ليرة سورية في العام 2018، في حين ارتفع معدل 

النمــو إلــى أكثــر مــن 40 % مقومــة بالــدوالر، إذ عادلــت موازنــة العــام القــادم 

نحــو 8.92 مليــارات دوالر أمريكــي، مقارنــة بنحــو 6.37 مليــارات دوالر خــال 

العــام 2018. 

وفــي تفاصيــل البنــود العامــة للموازنــة، فقــد ارتفــع اإلنفــاق الجــاري بنســبة 

17.8 %، إذ ســجلت 2,782 مليــار ليــرة عــام 2019، مقارنــة بمبلــغ 2,362  

مليــار ليــرة خــال العــام الجــاري. 

وفيمــا يخــص اإلنفــاق االســتثماري، فقــد نمــا بنســبة 33.3 %، إذ ســجل 

1,100 مليــار ليــرة للعــام 2019 مقارنــة بنحــو 825 مليــار ليــرة للعــام 2018، 

أما فيما يتعلق بالدعم االجتماعي، فقد زاد بنســبة 20.15 %، حيث ســجل 

مبلــغ 811 مليــار ليــرة للعــام 2019، مقارنــة بمبلــغ 675 مليــار ليــرة للعــام 

الجــاري.

• عقــد اجتمــاع ملناقشــة قانــون املصــارف العامــة الجديــد فــي وزارة املاليــة 
ووزيــر  املركــزي  ســورية  مصــرف  حاكــم  وبحضــور  املاليــة  وزيــر  برئاســة 

االقتصــاد والتجــارة الخارجيــة ورئيــس هيئــة التخطيــط والتعــاون الدولــي  

ومديــرو املصــارف العامــة، حيــث عــرض معــاون وزيــر املاليــة مســودة مشــروع 

القانون الناظم لعمل املصارف العامة، في حين بّين وزير املالية أن مسودة 

املشــروع املطروحــة هــي قيــد النقــاش والتــداول للوصــول إلــى رؤيــة موحــدة 

وشــاملة لصياغــة قانــون مصرفــي يلبــي املصلحــة الوطنيــة ويســهم فــي زيــادة 

تفعيــل دور املصــارف العامــة، وتحقيــق التمويــل الــازم ملختلــف املشــروعات 

بمــا يتــاءم مــع توجهــات االســتثمار التــي تعمــل عليهــا الحكومــة، ومتطلبــات 

التمويــل الخاصــة باملرحلــة املقبلــة مــن إعــادة اإلعمــار والخطــط املرافقــة لهــا.

 مــع 
ً
• عقــد حاكــم مصــرف ســورية املركــزي الدكتــور حــازم قرفــول اجتماعــا

مؤسسات الصرافة والذي كان بمثابة صفحة جديدة بين تلك املؤسسات، 

حيــث أكــد الحاكــم فــي حديثــه للشــركات أن املركــزي شــريك فــي العمــل مــع 

شــركات الصرافــة إلــى جانــب الــدور الرقابــي واإلشــرافي، وأن هنــاك آليــة عمــل 

جديــدة للتعاطــي مــع شــركات الصرافــة وخاصــة فــي إطــار رســم السياســات 

وإدخــال منتجــات جديــدة

كمــا طالــب الحاكــم بضــرورة التركيــز علــى التدقيــق بيــن الســوق النظاميــة 

والســوق املوازيــة )الســوداء( وأنــه البــد أن يكــون العمــل كلــه موجــه للســوق 

النظاميــة والتخفيــف مــن ظاهــرة املكاتــب الخلفيــة.

• أكــد مصــرف ســورية املركــزي طــرح الخمســين ليــرة ســورية املعدنيــة عبــر 
 أن مصــرف ســورية املركــزي 

َ
إعــان لــه أمــس عبــر موقعــه اإللكترونــي، مبينــا

يعتــزم طــرح فئــة 50 ل.س املعدنيــة فــي التــداول مــع نهايــة العــام الحالــي 

)2018(، وذلــك بعــد اســتكمال اإلجــراءات الخاصــة بهــذا املوضــوع، 

• منحــت وزارة اإلدارة املحليــة والبيئــة مســاهمات ماليــة كإعانــات لخمــس 
مناطــق حرفيــة وصناعيــة فــي خمــس محافظــات هــي الســويداء وحمــص 

وطرطــوس والاذقيــة والقنيطــرة بقيمــة إجماليــة تبلــغ 620 مليــون ليــرة 

سورية، وقد أوضح مدير املدن واملناطق الصناعية في وزارة اإلدارة املحلية 

أن املبالــغ املخصصــة هــي بهــدف دعــم تأســيس واســتكمال البنــى التحتيــة 

واإلنشاءات والطرق للمناطق الصناعية والحرفية في املحافظات املذكورة.
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تطور بعض أسعار السلع األساسية 	.4  

التغير خالل األسبوع25 تشرين األو, 212018 تشرين األول 2018السلعة

0.0 %335,000335,000الحديد طن /ليرة سورية

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

0.63 %15,80015,900الذهب غرام- عيار 21 /ليرة سورية

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
بيــن مســاعد وزيــر املاليــة املصــري خــال كلمتــه بمؤتمــر »الصكــوك 

وأدوات التمويل الجديدة... َمن يأخذ املبادرة؟«، الذي ُعقد في القاهرة 

أن الديــن الخارجــي ملصــر بلــغ 92.64 مليــار دوالر أمريكــي فــي نهايــة حزيــران 

/يونيو  2018، بزيادة بلغت نسبتها 17.2 % على أساس سنوي، حيث 

تســتهدف الدولــة خفضــه إلــى مــا دون 80 مليــار دوالر أمريكــي بحلــول عــام 

2021، وبلغــت نســبة الديــن الخارجــي إلــى الناتــج املحلــي اإلجمالــي 37.2 

% فــي نهايــة الســنة املاليــة 2017 – 2018، التــي انتهــت فــي حزيــران /

يونيــو  2018، كمــا بلــغ االحتياطــي النقــدي األجنبــي لــدى البنــك املركــزي 

املصــري نحــو 44.5 مليــار دوالر أمريكــي فــي شــهر أيلــول /ســبتمبر 2018. 

هــذا وقــد  أعلــن البنــك املركــزي أن إجمالــي الودائــع لــدى الجهــاز املصرفــي 

بخــاف البنــك املركــزي ارتفــع بنحــو 20 مليــار جنيــه مصــري؛ ليصــل فــي 

نهايــة آب /أغســطس 2018 إلــى 606.3 تريليــون جنيــه مصــري مقابــل 

3.586 تريليــون جنيــه مصــري فــي شــهر تمــوز /يوليــو الســابق لــه.

• تونس
حصلــت تونــس علــى تمويــل جديــد مــن اإلتحــاد األوروبــي بقيمــة 270 

بمجــاالت  تتعلــق  مشــاريع  لتمويــل  ُيخصــص  ســوف  يــورو،  مليــون 

والقضــاء.  اإلقتصــاد،  الطاقــة، 

األوروبــي  بالتمويــل  تتعلــق  إتفاقيــات  أربــع  علــى  التوقيــع  جــرى  وقــد 

الجديــد، ووقــع هــذه اإلتفاقيــات عــن الجانــب التون�ســي وزيــر التنميــة 

واالســتثمار والتعــاون الدولــي، وعــن الجانــب األوروبــي املفــوض األوروبــي 

املكلف بسياسة الجوار ومفاوضات التوسع. واإلتفاقيات التي يشملها 

هــذا التمويــل تتعلــق بأربــع برامــج حكوميــة هــي »برنامــج حــول تنافســية 

املؤسسات والصادرات«، وقد ُرصدت إليه إعتمادات مالية بقيمة 90 

مليــون يــورو، و«برنامــج دعــم اإلصــاح القضائــي« ) 60 مليــون يــورو(، 

و«برنامــج دعــم اإلنتقــال الطاقــي« ) 50 مليــون يــورو(، و«برنامــج دعــم 

اإلصاح الجبائي واإلقتصاد اإلجتماعي والتضامني« )70 مليون يورو(.

• اململكة العربية السعودية
قــال وزيــر الطاقــة الســعودي إنــه »تــم توقيــع أكثــر مــن 25 اتفاقيــة بقيمــة 

 أن الشــركات األميركيــة كان لهــا 
ً
بلغــت 56 مليــار دوالر أمريكــي«، مضيفــا

نصيب األسد من هذه العقود. وقالت شركة النفط العماقة »أرامكو 

 تجــاوزت قيمتهــا 
ً
 دوليــا

ً
الســعودية«، إنهــا أبرمــت اتفاقــات مــع 15 شــريكا

34 مليــار دوالر أمريكــي خــال املؤتمــر. وتشــمل هــذه الشــركات عمالقــة 

خدمــات حقــول النفــط األميركييــن.

جاء ذلك في مؤتمر مســتقبل االســتثمار 2018 الذي احتضنته الرياض 

علــى مــدار ثاثــة أيــام، وبحضــور رؤســاء دول ومئــات مــن املســؤولين 

رفيعــي املســتوى والشــخصيات العامليــة املرموقــة.

• األردن
بّينــت التوقعــات الصــادرة عــن صنــدوق النقــد الدولــي وفــق تقريــره 

عــن  آفــاق االقتصــاد العالمــي أن معــدل النمــو االقتصــادي فــي األردن 

سوف يصل إلى ما يقارب الـ 2.3 % في العام 2018، وسيصل في العام 

القــادم إلــى مــا نســبته 2.5 %، فــي حيــن توقــع بالنســبة ألســعار املســتهلك 

أن يصل معدل التضخم إلى 4.5 % في العام الحالي و 2.3 % في العام 

املقبــل.   
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2. أسواق األسهم العربية

املؤشر
األسبوع 2018/10/26-21

التغير خال األسبوع
نهاية األسبوعبداية األسبوع

)DFMGI( 0.03 %2,735.482,736.40مؤشر سوق دبي

)EGX30( 4.56 %13,646.2613,023.73مؤشر بورصة مصر-

)KWSE( 1.15 %5,168.715,228.31مؤشر سوق الكويت

)ADI( 1.23 %4,943.084,882.26مؤشر أبوظبي-

)PLE( 0.18 %527.62526.67مؤشر القدس-

)TASI(  2.29 %7,660.217,835.55املؤشر العام السعودي

)AMGNRLX(  0.05 %1,968.431,969.43املؤشر العام األردني

)TUNINDEX(  1.91 %7,500.517,356.94مؤشر بورصة تونس-

)MASI( 1.01 %11,183.5011,070.96مؤشربورصة املغرب-
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1-  أخبار  اقتصادية

• منطقة اليورو

 نمــو النشــاط االقتصــادي فــي منطقــة 
ً
أظهــرت البيانــات املنشــورة مؤخــرا

اليــورو خــال الشــهر الحالــي بأبطــأ وتيــرة فــي عاميــن، وســط تراجــع فــي 

النشــاط الصناعــي والخدمــي، حيــث تراجعــت القــراءة األوليــة ملؤشــر 

»آي إتــش إس ماركــت املجمــع ملديــري املشــتريات« فــي منطقــة اليــورو إلــى 

 عنــد 52.7 نقطــة لشــهر تشــرين األول /أكتوبــر 
ً
أدنــى مســتوى فــي 25 شــهرا

2018، مقارنــة مــع القــراءة النهائيــة لشــهر أيلــول /ســبتمبر 2018 البالغــة 

54.1 نقطــة، ويأتــي التباطــؤ وســط حــرب تجاريــة متصاعــدة بيــن الواليــات 

املتحــدة والصيــن، ونــزاع متفاقــم بشــأن الديــن فــي إيطاليــا واحتمــاالت 

تشــديد األوضاع املالية، ومن ناحية أخرى أبقى البنك املركزي األوروبي 

ســعر الفائــدة علــى ودائــع البنــوك ألجــل ليلــة واحــدة، دون تغييــر  وهــو 

، وذلك عند مستوى -0.40 %.، وبقي سعر 
ً
سعر الفائدة الرئي�سي حاليا

إعادة التمويل الرئي�سي، الذي يحدد تكلفة االئتمان في االقتصاد، دون 

تغييــر عنــد مســتوى 0 %، بينمــا ظــل ســعر الفائــدة علــى تســهيل اإلقــراض 

الحــدي، وهــو ســعر االقتــراض الطــارئ للبنــوك ألجــل ليلــة واحــدة، دون 

تغييــر عنــد 0.25  %.

• روسيا

قــرر مجلــس إدارة البنــك املركــزي الرو�ســي خــال اجتمــاع مجلــس إدارتــه 

األخير؛ اإلبقاء على الفائدة األساس عند مستواها الحالي البالغ 7.5 %، 

وجــاء القــرار بعــد أن كان املركــزي الرو�ســي قــد قــرر خــال اجتماعــه فــي 14 

أيلــول /ســبتمبر رفــع ســعر الفائــدة مــن 7.25 % إلــى 7.5 % للمــرة األولــى 

منــذ نهايــة 2014، حيــث جــاء فــي بيــان صــدر عــن املركــزي الرو�ســي بيــن فيــه 

 ،
ً
أن املجلــس قــرر اإلبقــاء علــى ســعر الفائــدة الرئي�ســي عنــد 7.5 % ســنويا

 هــذه الخطــوة لاســتقرار فــي الســوق املاليــة املحليــة منــذ االجتمــاع 
ً
مرجعــا

الســابق ملجلــس اإلدارة.

• الواليات املتحدة األمريكية

نمــا االقتصــاد األميركــي خــال الربــع الثالــث مــن العــام 2018، بنســبة 3.5 

%، وذلــك فــي ظــل اإلنفــاق االســتهاكي القــوي الــذي بلــغ أعلــى مســتوى فــي 

 
ً
نحــو أربــع ســنوات وزيــادة االســتثمارات فــي املخزونــات، والتــي حــدت جزئيــا

 أن االقتصــاد األميرـكـي نمــا بنســبة 4.2 
ً
مــن أثــر الحــرب الجمركيــة. علمــا

% خــال الربــع الثانــي مــن العــام 2018، وقالــت وزارة التجــارة األميركيــة 

إن نتائــج النصــف األول مــن 2018 تعكــس أقــوى ربعيــن متتالييــن فــي 

النمــو منــذ عــام 2014. هــذا وقــد ارتفــع حجــم اإلنفــاق االســتهاكي والــذي 

يمثــل نحــو 70 % مــن النشــاط االقتصــادي بوتيــرة ســنوية مــا نســبته 4 

% خــال الربــع الثالــث 2018، ويأتــي ذلــك فــي الوقــت الــذي عكســت فيــه 

، حيث نمت التجارة بنسبة 1.8 % في الربع 
ً
 نسبيا

ً
بيانات التجارة تباطؤا

الثالث، بمقارنة بنسبة نمو 1.2 % سجلها مكون التجارة في الربع الثاني 

2018، حيــث وانخفــض نمــو الصــادرات فــي نفــس الفتــرة إلــى 3.5 % مــن 

.% 9.3

• تركيا

أبقى البنك املركزي التركي على سعر الفائدة الرئي�سي دون تغيير ، ليبقى 

سعر إعادة الشراء )ريبو( ألجل أسبوع عند مستوى 24 % خال اجتماع 

 إلظهــار الليــرة 
ً
لجنتــه للسياســة النقديــة األخيــر، وجــاء ذلــك اســتجابة

 فــي ســعر صرفهــا مقابــل الــدوالر األمريكــي، بعــد أن تعرضــت 
ً
التركيــة ثباتــا

ألســوأ أداء لهــا خــال شــهري آب /أغســطس  وأيلــول /ســبتمبر املاضييــن، 

مــا اضطــر البنــك إلــى رفــع ســعر إعــادة الشــراء ملــدة أســبوع )الريبــو( مرتيــن 

بمجمــوع 11.25 نقطــة مئويــة هــذا العــام.

• الصين

أعلــن البنــك املركــزي الصينــي عــن توقيــع اتفاقيــة ثنائيــة لتبــادل العمــات 

مــع نظيــره فــي اليابــان، حيــث ستســمح االتفاقيــة للجانبيــن بتبــادل إجمالــي 

200 مليار يوان )حوالي 28.78 مليار دوالر أمريكي( مقابل 3.4 تريليون ين 

ياباني، والعكس بالعكس، ولفت املركزي الصيني إلى أن الخطوة تهدف 

إلــى تعزيــز االســتقرار املالــي لــكا البلديــن وتســهيل التبــادالت الثنائيــة مــن 

الناحيتيــن االقتصاديــة واملاليــة.

وســوف تســري االتفاقيــة ملــدة ثــاث ســنوات ويمكــن تمديدهــا باتفــاق 

بتبــادل  للمؤسســتين  العمــات  تبــادل  اتفاقيــة  وتســمح  الطرفيــن، 

املدفوعــات بعملــة واحــدة بكميــات متكافئــة فــي العملــة األخــرى مــن أجــل 

تسهيل التسويات التجارية الثنائية وتوفير دعم سيولة لألسواق املالية.

ع الجانبان على مذكرة تعاون لترتيب املقاصة باليوان في اليابان، 
ّ
كما وق

وأوضــح بنــك الشــعب الصينــي أن فــرع البنــك فــي طوكيــو تــم تخصيصــه 

ســّهل االتفاقيــة علــى 
ُ
ليكــون بنــك املقاصــة باليــوان فــي اليابــان، وســوف ت

الشــركات واملؤسســات املاليــة لــدى البلديــن، إجــراء تعامــات عبــر الحــدود 

باســتخدام اليــوان، وتســهيل التجــارة واالســتثمار علــى املســتوى الثنائــي، 

حســبما قــال بنــك الشــعب الصينــي.
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العدد /42/   تشرين األول / اكتوبر 2018

2. أسواق األسهم

التغير خال أسبوع26 تشرين األول 222018 تشرين األول 2018املؤشر

S&p5002,755.882,658.69% 3.53-

Dow Jones25,317.4124,685.74% 2.50-

NASDAQ7,468.637,167.21% 4.04-

FTSE 1007,042.806,939.56% 1.47-

CAC 405,053.314,967.37% 1.70-

DAX11,524.3411,200.62% 2.81-

Nikkei 22522,614.8221,184.60% 6.32-

Shanghai	Composite	)SSEC(2,654.882,598.85% 2.11-
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العدد /42/   تشرين األول / اكتوبر 2018

1. أسعار النفط الخام

التغير خالل أسبوع26 تشرين األول 222018 تشرين األول 2018

-2.77 %79.8377.62سعر خام برنت

-2.28 %69.1767.59سعر الخام األمريكي

2. أسعار املعادن الثمينة

التغير خالل أسبوع26 تشرين األول 222018 تشرين األول 2018

0.93 %1,221.201,232.50أونصة الذهب

0.89 %14.5814.71أونصة الفضة

3. أسعار العمالت الرئيسية

التغير خالل أسبوع26 تشرين األول 222018 تشرين األول 2018

EUR USD1.14651.1402% 0.55-

USD JYP112.83111.9% 0.82-
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