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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(
واصلــت الليــرة الســورية تراجعهــا مقابــل الــدوالر األمريكــي خــال تعامــات 

املســجلة  مســتوياتها  مــع  باملقارنــة  املوازيــة،  الســوق  فــي  األســبوع  هــذا 

فــي األســبوع الســابق، حيــث بلــغ ســعر صرفهــا مقابــل الــدوالر األمريكــي 

باملتوســط مســتوى 478 ليــرة ســورية للشــراء ومســتوى 480 ليــرة ســورية 

للمبيــع. ويعــود ذلــك بشــكل رئي�ســي ملجموعــة مــن األســباب، وهــي:

1- تحقيــق ســعر صــرف الــدوالر  األمريكــي ألعلــى مســتوى فــي العــام 2018 

أمــام العمــات الرئيســية فــي الســوق العامليــة.

2- استمرار الطلب على الدوالر األمريكي في السوق املحلية وسط الحاجة 

العــام لبعــض الســلع  لتأميــن احتياجــات تمويــل مســتوردات القطــاع 

األساسية ال سيما مادة القمح واملشتقات النفطية خال الفترة الحالية.

3- زيــادة الطلــب علــى الــدوالر األمريكــي فــي املناطــق الشــمالية مــن البــاد 

بســبب عــدم اســتقرار  األوضــاع األمنيــة فــي املنطقــة.

4-  عــودة عمليــات املضاربــة علــى الليــرة الســورية والتوقعــات فــي الســوق 

نحــو تحقيــق الليــرة الســورية املزيــد مــن الخســائر .

أمــا فــي الســوق الرســمية فقــد اســتقر ســعر صــرف الليــرة الســورية مقابــل 

الــدوالر األمريكــي لــدى املصــارف وشــركات الصرافــة، حيــث مــا زال مصــرف 

 بتثبيــت ســعر صــرف الليــرة الســورية مقابــل 
ً
ســورية املركــزي مســتمرا

الــدوالر األمريكــي عنــد مســتوى 436 ليــرة ســورية للــدوالر األمريكــي الواحــد، 

وكذلك سعر شراء الدوالر األمريكي لتسليم الحواالت الشخصية الواردة 

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 املوازيــة خــال تعامــات هــذا األســبوع، فقــد تراجــع 

مستوى سعر الليرة السورية ليرتفع زوج )اليورو/ ليرة سورية( 

إلــى مســتوى 547 ليــرة ســورية فــي نهايــة هــذا األســبوع مقارنــة مــع 

مســتوى 537 ليــرة ســورية املســجل فــي نهايــة األســبوع الســابق، 

وبما نســبته 1.86 %. كما تراجعت الليرة الســورية أمام اليورو 

زوج  لينخفــض   ،% 0.81 نســبته  بمــا  الرســمية  الســوق  فــي 

)اليورو/ليرة ســورية( إلى مســتوى 498.39 ليرة ســورية في نهاية 

هــذا األســبوع مقابــل مســتوى 494.38  ليــرة ســورية فــي نهايــة 

األســبوع الســابق. 

الشكل )2 ( سعر صرف اليورو أمام الليرة السورية

2. سوق دمشق لألوراق ملالية
بمقــدار   )DWX( املاليــة  لــألوراق  دمشــق  ســوق  مؤشــر  انخفــض 

57.47 نقطــة وبمــا نســبته 0.92 % علــى أســاس أســبوعي، ليصــل إلــى 

مســتوى 6,219.73 نقطــة املســجل نهايــة هــذا األســبوع مقابــل مســتوى 

6,277.20 نقطــة املســجل فــي نهايــة األســبوع الســابق، ترافــق ذلــك مــع 

انخفــاض قيمــة التــداوالت األســبوعية املســجلة خــال هــذا األســبوع 

باملقارنــة مــع مســتواها فــي األســبوع الســابق بمــا نســبته 33.1 % لتصــل 

إلــى 227.8 مليــون ليــرة ســورية مقابــل 340.4 مليــون ليــرة ســورية خــال 

األسبوع السابق، باإلضافة إلى انخفاض حجم التداول بنسبة 32.65 

% ليصــل إلــى 260,963 ســهم خــال هــذا األســبوع مقابــل 387,481 

 علــى 484 صفقــة، ويبيــن الجــدول 
ً
ســهم فــي األســبوع الســابق، موزعــة

التالــي أعلــى ثاثــة أســهم مــن حيــث النشــاط بحجــم التــداول، واالرتفــاع 

واالنخفــاض باألســعار 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%

-7.52بنك الشام 10.22الشركة السورية الكويتية للتأمين28.19 %بنك البركة

-5.52العقيلة للتأمين التكافلي 0.59املصرف الدولي للتجارة والتمويل27.32 %بنك سورية الدولي اإلسامي

-4.6بنك قطر الوطني سورية 0.24بنك سورية الدولي اإلسامي20.24 %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
• أقر مجلس الوزراء في جلسته املخصصة ملدينة حلب استراتيجية شاملة 
للتنميــة والتطويــر فــي املحافظــة للنواحــي االقتصاديــة الزراعيــة والصناعيــة 

والتجاريــة والخدميــة والتنمويــة والبشــرية والســياحية والتربويــة والتعليميــة 

والصحيــة واإلعاميــة والثقافيــة واالجتماعيــة، واســتكمل املجلــس دراســة 

مشــروع قانــون االســتثمار الجديــد وتمــت املوافقــة علــى اعتمــاده بالصيغــة 

النهائيــة.

• خّفــض املصــرف التجــاري الســوري الحــد األعلــى لحســابات الودائــع ألجــل 
 من 50 مليون ليرة سورية 

ً
بالليرات السورية إلى 25 مليون ليرة سورية بدال

للمتعامل الواحد، وفي حال الودائع بمبالغ تزيد على 25 مليون ليرة سورية 

يجب الحصول على موافقة مديرية التخطيط والتطوير في املصرف سواء 

كانــت كتلــة واحــدة أو مجــزأة إلــى عــدة ودائــع، كمــا تعامــل حســابات الودائــع 

ألجل املشتركة على أنها حسابات فردية لكل شخص على حدة بغض النظر 

عــن ترتيــب األســماء، وبالتالــي ال يحــق للمتعامــل أن يكــون لــه حســاب ودائــع 

 أم كان كتلة 
ً
 أو مشــتركا

ً
ألجل يفوق 25 مليون ليرة ســورية ســواء أكان فرديا

واحــدة أو مجــزأة إلــى عــدة ودائــع. 

مــن جانبــه، بّيــن مديــر عــام املصــرف التجــاري الســوري أن إجــراء تخفيــض 

ســقف فتــح حســابات الودائــع ألجــل بالليــرات الســورية هــو مؤقــت وســتتم 

إعــادة النظــر بــه فــي أي وقــت، كمــا أن ســببه يعــود لتحــول الكثيــر مــن الودائــع 

للمصــرف التجــاري الســوري بعــد توقــف بعــض املصــارف الخاصــة عــن 

اســتقبال هــذه الودائــع، وهــو األمــر الــذي تســبب فــي ارتفــاع نســب الســيولة 

لــدى التجــاري ملعــدالت عاليــة، لــم يقابلهــا منــح تســهيات ائتمانيــة موازيــة 

 لــدى املصــرف مئــات 
ً
األمــر الــذي بــات يســبب خســارة لــدى املصــرف، مبينــا

مليــارات الليــرات القابلــة للتوظيــف.

تضمــن مشــروع املوازنــة العامــة للدولــة للعــام القــادم )2019( زيــادة   •
ملحوظــة فــي الرقــم املخصــص لدعــم املشــتقات النفطيــة، حيــث ســّجل 

 بنســبة زادت علــى 56 % حيــث بلــغ 430 مليــار ليــرة ســورية مقارنــة 
ً
ارتفاعــا

بـــ275.5 مليــار ليــرة ســورية فــي العــام 2018، علــى حيــن يتســع هامــش الزيــادة 

فــي حــال احتســب الدعــم بالــدوالر األميرـكـي )علــى اعتبــار أن 90 باملئــة مــن 

االحتياجــات النفطيــة تلبــى عبــر االســتيراد( ليصــل 79.4 % إذ بلــغ العــام 

 هــذا العــام، 
ً
القــادم 989 مليــون دوالر أمريكــي، مقارنــة بنحــو 550 مليونــا

وذلــك لتحســن الليــرة أمــام الــدوالر حيــث انخفــض ســعر صــرف الــدوالر أمــام 

الليــرة مــن 500 إلــى 435 ليــرة، بمــا نســبته 13 %. 

مــن جانبــه، بيــن املديــر العــام للشــركة الســورية لتخزيــن وتوزيــع املــواد 

البتروليــة )محروقــات( أن زيــادة قيمــة دعــم املشــتقات النفطيــة فــي موازنــة 

2019 يعود ألن الحكومة أخذت بالحسبان تحرير كامل املناطق التي دنسها 

اإلرهــاب فــي هــذا العــام، ممــا يســتلزم زيــادة فــي القيمــة اإلجماليــة لبنــد دعــم 

 أنــه فــي حــال زيــادة 
ً
املشــتقات النفطيــة لجميــع املناطــق الســورية، موضحــا

 لذلــك، وأن نســبة الدعــم يتــم تحديدهــا 
ً
االســتهاك يتــم زيــادة الدعــم تبعــا

بنــاء علــى أســعار املشــتقات النفطيــة وبحســب االســتهاك.

• كشــف مديــر عــام هيئــة املشــروعات الصغيــرة واملتوســطة عــن اســتعداد 
الصغيــرة  باملشــروعات  الخــاص  ســورية  فــي  األول  املؤتمــر  لعقــد  الهيئــة 

واملتوســطة، بغيــة تســليط الضــوء علــى أهميــة هــذه املشــروعات فــي محاربــة 

 أن املؤتمــر الــذي 
ً
البطالــة والفقــر وتحســين ســبل عيــش الســوريين، مبينــا

ســُيعقد فــي نهايــة الشــهر الحالــي بعنــوان “تمكيــن املشــروعات الصغيــرة” 

مــن  النــوع  هــذا  تواجــه  التــي  والصعوبــات  اإلشــكاليات  أهــم  ســيناقش 

املشــروعات، وتعرقــل نشــأتها واســتمرارها، بهــدف وضــع الحلــول الناجعــة 

لهــا، والوصــول إلــى إقــرار آليــة خاصــة لتبســيط اإلجــراءات املتعلقــة بعملهــا، 

وســتعمل الهيئــة علــى إصــدار القوانيــن والتشــريعات الخاصــة بحمايــة هــذه 

املشــروعات.

• أدخلــت وزارة النفــط والثــروة املعدنيــة بئــر “ديــر عطيــة 1” املوجــودة فــي 
حقل دير عطية الغازي في الخدمة بطاقة إنتاجية تقدر بنحو 150 ألف متر 

 
ً
 وذلك بعد إعادة تأهيلها وإصاحها من جديد، علما

ً
مكعب من الغاز يوميا

أنــه تــم حفرهــا منــذ عــام 2009 وإغاقهــا خــال األزمــة فــي ســورية.

وأشــار معــاون مديــر حقــول املنطقــة الوســطى لشــؤون البتــرول إلــى أن البئــر 

 لاختبــارات اإلنتاجيــة وتعــد أول بئــر ضمــن حقــل ديــر عطيــة 
ً
تخضــع حاليــا

 إلــى أن االحتياطــي القابــل لإلنتــاج فيهــا يبلــغ نحــو 4 مليــارات 
ً
الغــازي، الفتــا

متــر مكعــب مــن الغــاز ويتــم العمــل حاليــا لربطهــا مــع حقــول قــارة والبريــج التــي 

تشــكل حقــول شــمال دمشــق.

بــأن املصــرف ســجل خــال  صــّرح مديــر مصــرف التســليف الشــعبي   •
التســعة أشــهر املاضيــة ارتفاعــا فــي حجــم الودائــع بنســبة 16 % باملقارنــة مــع 

نفــس الفتــرة مــن العــام املا�ســي ليبلــغ لغايــة أيلــول 117,9 مليــار ليــرة ســورية، 

 بنســبة قاربــت 15 % لليبلــغ حجــم 
ً
وأشــار إلــى ارتفــاع نســبة التوظيفــات أيضــا

التوظيفــات 37,8 مليــار ليــرة خــال نفــس الفتــرة، وذلــك نتيجــة االســتمرار 

 أن 
ً
بمنــح قــروض الدخــل املحــدود التــي يبلــغ ســقفها 500 ألــف ليــرة مبينــا

عــدد القــروض املنفــذة بلــغ منــذ بدايــة اســتئناف القــروض حتــى نهايــة أيلــول 

122,989  قرض بمبلغ 48.8 مليار ليرة  ســورية منها 26,680 قرض منحت 

خال العام الجاري بمبلغ 12 مليار ليرة سورية . الفتا إلى أن ارتفاع حصيلة 

شــهادات االســتثمار يعــود إلــى املرونــة التــي تتمتــع بهــا شــهادات االســتثمار 

ومعدل الفائدة املرتفع املطبق عليها مقارنة مع األوعية االدخارية . وأضاف 

أن نسبة السيولة مستقرة حيث وصلت إلى 59,30 % في نهاية الربع الثالث 

2018 مقابل 58,89 %   النسبة املسجلة في الفترة ذاتها من العام السابق.
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تطور بعض أسعار السلع األساسية 	.4  

التغير خال األسبوع8 تشرين الثاني 32018 تشرين الثاني 2018السلعة

-1.41 %355,000350,000الحديد طن /ليرة سورية

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

1.26 %15,90016,100الذهب 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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1-  أخبار  اقتصادية
• مصر

أعلن البنك املركزي املصري أن صافي االحتياطيات األجنبية بلغ 44.501 

مليــار دوالر أمريكــي فــي نهايــة أكتوبر/تشــرين األول 2018، ليزيــد بنحــو 0.9 

% علــى الشــهر الســابق، وكان االحتياطــي النقــدي 44.459 مليــار دوالر 

 بــأن احتياطيــات مصــر األجنبيــة 
ً
أمريكــي فــي ســبتمبر/أيلول 2018، علمــا

تزيــد بشــكل مطــرد، ولــم تتراجــع إال مرتيــن فقــط فــي تمــوز /يوليــو 2016 

وتشــرين األول /أكتوبــر 2016. هــذا ولــم يعلــن املركــزي املصــري أســباب 

الزيادة في االحتياطي لشهر تشرين األول /أكتوبر 2018، يذكر أن الدين 

الخارجــي ملصــر قــد بلــغ 92.64 مليــار دوالر أمريكــي فــي نهايــة حزيــران /يونيــو 

2018 بزيــادة 17.2 % علــى أســاس ســنوي.

• اإلمارات العربية املتحدة

تراجع معدل التضخم في اإلمارات على أساس سنوي بنهاية شهر  أيلول 

/سبتمبر 2018 إلى 3.09 %، باملقارنة بـ 3.16 % في أيلول /سبتمبر 2017، 

وذلــك بحســب بيانــات الهيئــة االتحاديــة للتنافســية واإلحصــاء. وأرجعــت 

الهيئة االنخفاض بشكل رئي�سي إلى تراجع أسعار مجموعة السكن واملياه 

والكهربــاء والغــاز وخدمــات النقــل والســلع والخدمــات املتنوعة. وبحســب 

التقرير الصادر عنها انخفضت تكاليف اإلسكان واملرافق بنسبة 4.4 % 

في أيلول /سبتمبر2018، مع تسارع الهبوط من تراجع بلغ 3.9 % في آب 

/أغسطس و3.6 % في تموز /يوليو  2018.  بينما ارتفعت أسعار الغذاء 

واملشــروبات بنســبة 3.2 %، فــي حيــن قفــزت تكاليــف النقــل بنســبة 12.9 

 الرتفــاع أســعار البنزيــن. وفــي ســياق آخــر  صــرح محافــظ مصــرف 
ً
% نظــرا

اإلمــارات املركــزي إنــه يتوقــع نمــو الناتــج املحلــي اإلجمالــي 2.8 % فــي 2018. 

وبنسبة 3.1 % في الربع الثالث من العام 2018.

• تونس

 خــال شــهر تشــرين األول /
ً
ســجل معــدل التضخــم فــي تونــس اســتقرارا

أكتوبــر، للشــهر الثانــي علــى التوالــي، عنــد مســتوى 7.4 %، بعــد تســجيل 

ارتفــاع متواصــل طــوال األشــهر األولــى مــن العــام الحالــي

وفســر املعهــد التون�ســي لإلحصــاء، هــذا االســتقرار النســبي للتضخــم، 

بتراجــع مؤشــرات األســعار علــى مســتوى املــواد الغذائيــة واملشــروبات 

املختلفــة علــى وجــه الخصــوص، وذلــك بتراجعهــا بنحــو 7 %.  وفــي ســياق 

االقتصاديــة  باألوضــاع  الحاليــة  للســنة  تونــس  ميزانيــة  تأثــرت  آخــر، 

املتقلبة، وهو ما دفع السلطات التونسية إلى إقرار قانون مالية تكميلي، 

لترتفــع ميزانيــة الدولــة بنســبة 9.8 %، مقارنــة باالعتمــادات األوليــة التــي 

رصدتهــا وزارة املاليــة التونســية لتمويــل كافــة األنشــطة االقتصاديــة.

وارتفعــت ميزانيــة الدولــة للســنة الحاليــة مــن 35.9 مليــار دينــار تون�ســي 

)نحــو 12.5 مليــار دوالر أمريكــي( إلــى 37.6 مليــار دينــار )13 مليــار دوالر 

أمريكــي(، أي بزيــادة ال تقــل عــن 1.7 مليــار دينــار، منهــا 1.2 مليــار موجهــة 

لدعم املحروقات، وهذا يعني أن نسبة 70.5 % من الزيادة التي شهدتها 

ميزانيــة تونــس قــد توجهــت إلــى تعويــض الفجــوة الكبــرى التــي خلفهــا 

االرتفــاع الكبيــر ألســعار النفــط.

• السودان

فــي خطــوة جديــدة لبنــك الســودان املركــزي للســيطرة علــى تعامــات النقــد 

األجنبــي واملحلــي، وإدخالهمــا إلــى الجهــاز املصرفــي لتعزيــز سياســة اإلصــاح 

االقتصــادي الجديــدة؛ قــررت الهيئــة القضائيــة أال يتــم أي تعامــل فــي 

شــراء وبيــع العقــارات والســيارات بالنقــد الســائل، وأن تتــم املعامــات 

عبــر شــيكات مصرفيــة معتمــدة، وســرعان مــا انعكــس القــرار علــى ســوق 

بشــكل  األســعار  ارتفعــت  حيــث  الســودان،  فــي  والســيارات  العقــارات 

ملحــوظ.

• املغرب

بينــت املندوبيــة الســامية للتخطيــط فــي املغــرب أن معــدل البطالــة فــي 

 مــن 
ً
اململكــة تراجــع إلــى 10 % فــي نهايــة أيلــول /ســبتمبر 2018، انخفاضــا

10.6 % قبــل عــام، وعــزت ذلــك إلــى نمــو فــي فــرص العمــل التــي توافــرت 

الخدمــات. بقطــاع 

وذكرت املندوبية في بيان أن عدد العاطلين عن العمل انخفض بمقدار 

64 ألفــا شــخص ليصــل إلــى 1.172 مليــون عاطــل. وأضافــت أنــه علــى 

 مــن الربــع الثالــث مــن عــام 2017، وفــر االقتصــاد 122 
ً
مــدى عــام بــدءا

ألــف فرصــة عمــل مقارنــة مــع 89 ألفــا فــي الســنة الســابقة،  ووفــر قطــاع 

الخدمــات 98 ألــف فرصــة عمــل، تتبعــه الصناعــة والحــرف اليدويــة 

بتوفيــر 19 ألــف وظيفــة. 

كمــا أضــاف قطاعــات املصايــد والزراعــة اللذيــن يشــكان معــا نحــو 17 

% مــن الناتــج املحلــي اإلجمالــي املغربــي، تســعة آالف وظيفــة، بينمــا فقــد 

قطــاع البنــاء أربعــة آالف وظيفــة. وفــي تقديراتهــا الســنوية لعــام 2018، 

 عنــد 10.4 %، مقارنــة 
ً
تتوقــع املندوبيــة أن يظــل معــدل البطالــة مســتقرا

مــع 10.2 % فــي 2017.  ورغــم ذلــك، يعمــل كثيــرون بشــكل غيــر  رســمي 

فــي املغــرب ممــا يجعــل مــن الصعــب إصــدار  أرقــام عــن التوظيــف يمكــن 

التعويــل عليهــا، وتتوقــع الحكومــة نمــو االقتصــاد املحلــي بنســبة 3.6 % 

هــذا العــام وبنســبة 3.2 % فــي 2019. 
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2. أسواق األسهم العربية

املؤشر
األسبوع 2018/11/9-4

التغير خال األسبوع
نهاية األسبوعبداية األسبوع

)DFMGI( 1.10 %2,794.982,825.86مؤشر سوق دبي

)EGX30( 4.27 %13,170.2813,732.68مؤشر بورصة مصر

)KWSE( 0.56 %5,269.845,299.28مؤشر سوق الكويت

)ADI( 2.21 %4,919.845,028.75مؤشر أبوظبي

)PLE( 0.20 %528.06529.13مؤشر القدس

)TASI(  1.32 %7,846.937,743.39املؤشر العام السعودي-

)AMGNRLX(  0.26 %1,965.951,960.92املؤشر العام األردني-

)TUNINDEX(  1.59 %7,391.857,274.68مؤشر بورصة تونس-

)MASI( 1.64 %10,897.4411,076.25مؤشربورصة املغرب
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1-  أخبار  اقتصادية

• إيران

دخلــت الدفعــة الثانيــة مــن العقوبــات األمريكيــة علــى إيــران حيــز التنفيــذ، 

وذلــك بعــد أن قــررت اإلدارة األمريكيــة إمهــال الشــركات والحكومــات مــدة 

 قبــل تطبيــق هــذه الدفعــة التــي تعتبــر األكثــر صرامــة وتســتهدف 
ً
180 يومــا

االقتصــاد اإليرانــي. 

 مــن القطاعــات وأهمهــا، 
ً
وتشــمل العقوبــات األمريكيــة علــى إيــران عــددا

البحريــة  واألســاطيل  املوانــئ  بمؤسســات  املتعلقــة  العقوبــات  إعــادة 

وإدارات بنــاء الســفن بمــا يشــمل أســطول جمهوريــة إيــران اإلســامية وخــط 

أســطول جنــوب إيــران والشــركات التابعــة لهمــا، وإعــادة العقوبــات املتعلقــة 

بالنفــط خاصــة التعامــات املاليــة مــع شــركة النفــط الوطنيــة اإليرانيــة  

النقــل  وشــركة   ،)NICO( اإليرانيــة  الدوليــة  النفــط  وشــركة   ،)NIOC(

النفطــي اإليرانيــة )NITC(، وحظــر شــراء النفــط واملنتجــات النفطيــة أو 

املنتجــات البتروكيماويــة مــن إيــران، وعــودة العقوبــات املتعلقــة باملعامــات 

اإليرانــي  املركــزي  البنــك  مــع  األجنبيــة  املاليــة  للمؤسســات  االقتصاديــة 

وبعض املؤسسات املالية اإليرانية بموجب املادة 1245 من قانون تخويل 

 . )NDAA( 2012 الدفــاع الوطنــي األمريكــي للســنة املاليــة

إضافــة إلــى العقوبــات املتعلقــة بخدمــات الرســائل املاليــة الخاصــة للبنــك 

املركــزي اإليرانــي واملؤسســات املاليــة اإليرانيــة املدرجــة فــي قانــون معاقبــة 

إيــران الشــامل لعــام CISADA( 2010(، وكذلــك ســوف تلغــي الواليــات 

املتحــدة غــدا االثنيــن 5 نوفمبــر التراخيــص التــي منحــت لكيانــات أميركيــة 

للتعامــل مــع إيــران عقــب االتفــاق النــووي. 

وفــي هــذا الشــأن صــرح محافــظ البنــك املركــزي اإليرانــي أن إيــران اتخــذت 

اإلجــراءات املصرفيــة الازمــة ملواصلــة التجــارة مــع شــركائها، بعدمــا أعــادت 

الواليات املتحدة فرض عقوبات على قطاع الطاقة والقطاع املالي في الباد. 

• الواليات املتحدة األمريكية

تعافــى نمــو الوظائــف فــي الواليــات املتحــدة بقــوة فــي تشــرين األول /أكتوبــر  

2018، كمــا ســجلت األجــور أكبــر مكســب ســنوي ألكثــر مــن تســعة أعــوام، 

بما يشير إلى مزيد من التحسن في سوق العمل على نحو قد يشجع مجلس 

االحتياطــي الفيدرالــي علــى رفــع أســعار الفائــدة مــن جديــد فــي كانــون األول /

ديســمبر، حيــث أظهــر التقريــر الشــهري لــوزارة العمــل، أن معــدل البطالــة 

 والبالــغ 3.7 % علــى الرغــم مــن 
ً
 عنــد أدنــى مســتوى فــي 49 عامــا

ً
ظــل مســتقرا

دخــول املزيــد مــن املواطنيــن إلــى ســوق العمــل. 

وزاد عــدد الوظائــف فــي القطاعــات غيــر الزراعيــة بمقــدار 250 ألــف وظيفــة 

الشــهر املا�ســي. وارتفــع متوســط أجــر الســاعة خمســة ســنتات، أو مــا يعــادل 

0.2 %، فــي أكتوبــر بعدمــا زاد 0.3 % فــي أيلــول /ســبتمبر 2018، وعــزز هــذا 

االرتفاع الزيادة السنوية في األجور لتبلغ 3.1 % في أكبر مكسب منذ نيسان 

/أبريــل 2009، مقارنــة مــع 2.8 % فــي أيلــول /ســبتمبر. 

وتعكــس بيانــات النمــو االقتصــادي األميرـكـي خــال الربــع الثانــي مــن العــام 

 بنســبة 4.2 % وهــو أفضــل أداء للمؤشــر فــي أربــع 
ً
 قويــا

ً
 ســنويا

ً
2018 نمــوا

، مقارنة بنمو بلغ 2.2 % في الربع األول، ويأتي النمو مدفوعا 
ً
سنوات تقريبا

بتعديــل التشــريعات الضريبيــة األميركيــة ومــا انطــوى عليــه مــن حوافــز 

للشــركات، وتشــير توقعــات إلــى أن النمــو فــي إجمالــي 2018 قــد يتجــاوز 3 %.

• تركيا

أظهــرت بيانــات رســمية أن معــدل التضخــم الســنوي فــي تركيــا ســجل 25 % 

فــي تشــرين األول /أكتوبــر ليبلــغ أعلــى مســتوى فــي 15 عامــا وذلــك مــا يعــود 

 ،
ً
بصــورة رئيســية إلــى التأثيــر املســتمر ألزمــة العملــة علــى االقتصــاد عمومــا

وبحســب بيانات معهد اإلحصاءات التركي، قفزت أســعار املســتهلكين 2.67 

% مقارنــة بمســتواها فــي الشــهر الســابق متجــاوزة التوقعــات لزيــادة تبلــغ 2 

%، وارتفاع التضخم هذا  ناجم عن زيادة أسعار املابس واألحذية بنسبة 

12.74 % عــن الشــهر الســابق والســكن بنســبة 4.15 %. 

• أملانيا

  عــن وزارة االقتصــاد أن الناتــج الصناعــي 
ً
أظهــرت البيانــات الصــادرة مؤخــرا

 مــن املتوقــع خــال شــهر أيلــول /ســبتمبر 2018، ممــا 
ً
األملانــي زاد أكثــر قليــا

يبعــث علــى بعــض الطمأنينــة بشــأن متانــة أكبــر اقتصــاد فــي أوروبــا فــي الربــع 

الثالــث مــن العــام، وقــد ارتفــع الناتــج الصناعــي بنســبة 0.2 % ليفــوق بقليــل 

التوقعات الرتفاع نســبته 0.1 %، وجرى تعديل قراءة شــهر آب /أغســطس 

بالرفــع إلــى زيــادة نســبتها 0.1 % مــن انخفــاض بنســبة 0.3 % فــي التقديــرات 

الســابقة.

• كوريا الجنوبية

تراجــع احتياطــي النقــد األجنبــي فــي كوريــا الجنوبيــة علــى نحــو طفيــف فــي 

شــهر تشــرين األول /أكتوبــر 2018، وذلــك وســط الحركــة التصاعديــة التــي 

يشــهدها الــدوالر األمريكــي، حيــث تراجــع االحتياطــي اإلجمالــي للبــاد مــن 

 إلــى 402.75 
ً
العمــات األجنبيــة بمقــدار 250 مليــون دوالر  أمريكــي وصــوال

مليــار دوالر بنهايــة شــهر تشــرين األول /أكتوبــر 2018، وذلــك باملقارنــة مــع 

الشــهر الــذي ســبقه.
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العدد /44/   تشرين الثاني / نوفمبر 2018

2. أسواق األسهم

التغير خال أسبوع9 تشرين الثاني 52018 تشرين الثاني 2018املؤشر

S&p5002,738.312,781.01% 1.56

Dow Jones25,461.7025,988.21% 2.07

NASDAQ7,328.857,406.90% 1.06

FTSE 1007,103.847,105.34% 0.02

CAC	405,101.395,106.75% 0.11

DAX11,494.9611,529.16% 0.30

Nikkei	22521,898.9922,250.25% 1.60

Shanghai	Composite	)SSEC(2,665.432,598.87% 2.50-
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العدد /44/   تشرين الثاني / نوفمبر 2018

1. أسعار النفط الخام

التغير خال أسبوع9 تشرين الثاني 52018 تشرين الثاني 2018

-4.82 %73.1769.64سعر خام برنت

-5.17 %63.159.84سعر الخام األمريكي

2. أسعار املعادن الثمينة

التغير خال أسبوع9 تشرين الثاني 52018 تشرين الثاني 2018

-1.59 %1,229.801,210.30أونصة الذهب

-3.55 %14.6514.13أونصة الفضة

3. أسعار العمات الرئيسية

التغير خال أسبوع9 تشرين الثاني 52018 تشرين الثاني 2018

EUR USD1.14071.1336% 0.62-

USD JYP113.19113.82% 0.56
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