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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(

الــدوالر  أمــام  النســبي  االســتقرار  مــن  نــوع  الســورية  الليــرة  حققــت 

األمريكــي وتــراوح ســعر صــرف الليــرة بيــن مســتويات 498 للشــراء و 

503 للبيــع. وذلــك بعــد تراجــع قيمتهــا فــي الفتــرة املاضيــة، ويعــود ذلــك 

االســتقرار للتراجع امللحوظ في نشــاط عمليات املضاربة وذلك لقناعة 

أغلــب املتعامليــن بــأن ســعر صــرف الليــرة الســورية قــد وصــل لحــدوده 

القصــوى فــي التراجــع، وبالتالــي غيــاب الفــرص للمضاربيــن لتحقيــق 

مكاســب كبيــرة، وخاصــة أن الســوق قــد اســتوعب أثــر الطلــب علــى 

القطع األجنبي املوسمي لتمويل استيراد القمح واملشتقات النفطية.، 

فــي حيــن مــا زالــت الليــرة الســورية تتلقــى بعــض الضغــوط مــع اســتمرار 

تحقيــق الــدوالر األمريكــي ملســتويات مرتفعــة مقابــل العمــات الرئيســية 

فــي األســواق املاليــة العامليــة، وتراجــع متحصــات الســوق الرســمية مــن 

الحــوالت الخارجيــة نتيجــة تحولهــا إلــى الســوق املوازيــة نتيجــة الفــارق 

الكبيــر بيــن ســعر الصــرف الرســمي واملــوازي، ومــن املتوقــع أن تحقــق 

الليــرة الســورية مكاســب جيــدة فــي الفتــرة القادمــة.

أمــا فــي الســوق الرســمية، فقــد اســتقر ســعر صــرف الليــرة الســورية 

مقابل الدوالر األمريكي لدى املصارف وشركات الصرافة، حيث ما 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 

خــال تعامــات هــذا األســبوع، فقــد تراجــع مســتوى ســعر الليــرة الســورية 

ليرتفــع زوج )اليــورو/ ليــرة ســورية( إلــى مســتوى 569 ليــرة ســورية فــي نهايــة 

هــذا األســبوع مقارنــة مــع مســتوى 560 ليــرة ســورية املســجل فــي نهايــة 

األســبوع الســابق، وبمــا نســبته 1.61 %، كمــا تراجعــت الليــرة الســورية 

أمــام اليــورو فــي الســوق الرســمية بمــا نســبته 0.55. %، ليرتفــع زوج 

)اليورو/ليــرة ســورية( إلــى مســتوى 496.91 ليــرة ســورية فــي نهايــة هــذا 

األســبوع مقابل مســتوى 494.18  ليرة ســورية في نهاية األســبوع الســابق. 

الشكل )2 ( سعر صرف اليورو أمام الليرة السورية

2. سوق دمشق لألوراق ملالية
أظهــرت النشــرة األســبوعية لجلســات التــداول الصــادرة عــن ســوق 

دمشق لألوراق املالية عن األسبوع 18-2018/11/22، والتي اقتصرت 

علــى أربــع جلســات بســبب عطلــة الســوق يــوم الثاثــاء بمناســبة عيــد 

 )DWX ( فــي مؤشــر الســوق 
ً
املولــد النبــوي الشــريف، أظهــرت انخفاضــا

بمقــدار 7.47 نقطــة، بمــا نســبته 0.12 % علــى أســاس أســبوعي، ليصــل 

هــذا األســبوع مقابــل  نهايــة  املســجل  نقطــة   6,236.51 إلــى مســتوى 

مســتوى 6,243.98 نقطــة املســجل فــي نهايــة األســبوع الســابق.

ترافق ذلك مع تراجع قيمة التداوالت األسبوعية املسجلة خال هذا 

األسبوع باملقارنة مع مستواها في األسبوع السابق، بما نسبته 73.6 % 

لتصــل إلــى 99.7 مليــون ليــرة ســورية مقابــل 377.1 مليــون ليــرة ســورية 

خــال األســبوع الســابق، كمــا تراجــع حجــم التــداول بمعــدل 63.00 % 

ليصــل إلــى 180,627 ســهم خــال هــذا األســبوع مقابــل 488,128 ســهم 

 علــى 251 صفقــة، وذلــك بعــد اســتبعاد 
ً
فــي األســبوع الســابق، موزعــة

الصفقــات الضخمــة والبالــغ عددهــا صفقتيــن فقــط.

ويبيــن الجــدول التالــي أعلــى ثاثــة أســهم مــن حيــث النشــاط بحجــم 

التداول، واالرتفاع واالنخفاض باألسعار خال تعامات هذا  األسبوع.
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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%

-3.84العقيلة للتأمين التكافلي 4.6بنك سورية والخليج 32.20 %بنك سورية والخليج 

-2.17بنك سورية الدولي اإلسامي3.31بنك بيمو السعودي الفرن�سي20.40 %بنك سورية الدولي اإلسامي

-1.71فرنسبنك سورية 0.3بنك البركة18.51 %فرنسبنك سورية 

الشكل)3( تداوالت سوق دمشق لألوراق املالية 

* لم يجر أي عملية تداول على أسهم كل من القطاع الزراعي والصناعي.
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3. متفرقات  اقتصادية محلية
• بلغــت خســارة املؤسســات الصناعيــة التابعــة لــوزارة الصناعــة مــا 
يقــارب 1.27 مليــار ليــرة ســورية خــال 9 أشــهر مــن العــام 2018، وذلــك 

بموجــب تقريــر عــن األربــاح والخســائر للــوزارة. 

ويأتــي ســبب تلــك الخســائر إلــى وجــود عجــز يفــوق األربــاح، إذ تجــاوز 

 فــي املؤسســة 
ً
العجــز اإلجمالــي مبلــغ 16 مليــار ليــرة ســورية، نصفــه تقريبــا

الكيميائيــة، وأكثــر مــن 5 مليــارات ليــرة فــي النســيجية، ونحــو 1.9 مليــار 

 بــأن 
ً
فــي االســمنت، مــن دون أن تســجل التبــغ واألقطــان أي عجــز. علمــا

املبيعــات الفعليــة منــذ بدايــة العــام 2018 وحتــى نهايــة شــهر أيلــول بلغت 

نحــو 161.4 مليــار ليــرة ســورية، بينمــا املخطــط للفتــرة نفســها 527.3 

مليــار ليــرة، أي إن التنفيــذ نحــو 30.6 % فقــط.

• أصدرت مديرية صناعة حلب خال العام الحالي 286 قرار ترخيص 
ملشاريع صناعية وحرفية بلغ رأسمالها 134.6 مليار ليرة سورية، توفر 

حيــن انطاقهــا 3,212 فرصــة عمــل، إذ كشــف مديــر صناعــة حلــب أن 

 للقانــون 21 لعــام 
ً
عــدد قــرارات الترخيــص للمشــاريع الصناعيــة وفقــا

1958 التــي منحتهــا املديريــة خــال العــام الحالــي بلغــت 219 برأســمال 

قــدره 5.904 مليــار ليــرة ســورية توفــر 2,912 فرصــة عمــل بينمــا منحــت 

قــرارات ترخيــص لـــ67 حرفــة صناعيــة جديــدة تؤمــن 300 فرصــة عمــل 

برأســمال 239.6 مليــون ليــرة ســورية.

ل مجلــس النقــد والتســليف فــي مصــرف ســورية املركــزي الحــد  • عــّدِ
األعلــى للحــواالت املنفــذة وفــق نظــام التســويات الســوري SYGS بحيــث 

املشــتركة  العاملــة  املصــارف  جميــع  لــدى   
ً
مفتوحــا الســقف  أصبــح 

بالنظــام. 

وجــاء القــرار بفتــح ســقف الحــواالت بنــاًء علــى مداولــة ملجلــس النقــد 

 بـــ 
ً
والتســليف بهــذا الخصــوص بعــد أن كان ســقف كل حوالــة محــددا

75 مليــون ليــرة، إال أن القــرار برفــع ســقف الحــواالت لــم يتطــرق إلــى رفــع 

عــدد العمليــات، وهــي بحســب مداولــة مجلــس النقــد والتســليف رقــم 

2/174/ص بتاريــخ 2018/2/8 كانــت قــد ُحــددت بـــ/ 30 / عمليــة فــي 

اليــوم الواحــد.

• أكــد اتحــاد املصدريــن فــي دراســة لــه أن املنتجــات الســورية وصلــت 
 أن لبنــان والســعودية 

ً
إلــى 109 دولــة خــال عامــي 2017 و2018، مبينــا

وتركيــا والعــراق ومصــر واألردن واألمــارات تصــدرت قائمــة الــدول التــي 

وصلت إليها املنتجات التصديرية السورية مع تغير ترتيبها بين العامين 

2017 و2018 كما كانت الدول األوروبية والواليات املتحدة األمريكية 

ضمــن املراتــب ال25 االولــى.  

 الدراســة، فقــد بلــغ عــدد املــواد املصــدرة 750 مــادة جــاء زيــت 
ً
ووفقــا

الزيتــون فــي مقدمتهــا إلــى جانــب منتجــات زراعيــة كالكمــون واليانســون 

واللــوز إضافــة إلــى األلبســة واملنظفــات واألدويــة واألحذيــة فــي حيــن وصل 

 جميعهــم أعضــاء باالتحــاد. 
ً
عــدد املصدريــن إلــى 648 مصــدرا

• صّرح مدير املدن واملناطق الصناعية في وزارة اإلدارة املحلية والبيئة 
أن نسبة تنفيذ التمويل املخصص للمناطق الصناعية وصلت إلى 79 

% مــن الخطــة التمويليــة، وذلــك منــذ بدايــة العــام 2018، حيــث يجــري 

 علــى اســتكمال تخصيــص املبالــغ للمناطــق الصناعيــة. 
ً
العمــل حاليــا

ووفــق الخطــة، فقــد تــم تخصيــص مبلــغ 2 مليــار ليــرة ســورية فــي موازنــة 

عــام 2018 الســتكمال عمليــات تنفيــذ املناطــق الصناعيــة والحرفيــة، 

والتي يبلغ عددها 35 منطقة، حيث إن أطول مدة تنفيذ وفق الجدول 

الزمني كانت بقرابة الـ200 يوم، أما املنفذ فهو 1.58 مليار ليرة سورية.

أكــد مديــر عــام مؤسســة تجــارة وتصنيــع الحبــوب املهنــدس أن 4   •
 إلــى 

ً
بواخــر محملــة بالقمــح )الطــري( الرو�ســي املنشــأ بــدأت تصــل تباعــا

كل مــن مرفــأي الاذقيــة وطرطــوس مــع بدايــة األســبوع الحالــي وحتــى 

 أن عمليــة تفريــغ البواخــر األربــع املحملــة بكميــة 80 ألــف 
ً
نهايتــه، مبينــا

 
ً
 وذلــك تبعــا

ً
طــن قمــح ســتتم بشــكل يومــي وبمعــدل 5 آالف طــن يوميــا

لعوامــل الطقــس، باإلضافــة إلــى وجــود 3 بواخــر محملــة بـــ75 ألــف طــن 

قمــح رو�ســي قــد تصــل خــال األســبوع القــادم.

كما أشــار إلى أن املؤسســة اســتوردت منذ بداية العام وحتى تاريخه ما 

يعــادل 2.250 مليــون طــن قمــح وأن 95 % مــن الكميــات املســتوردة هــي 

أقمــاح روســية املنشــأ.

• صــّرح مديــر التجــارة الخارجيــة فــي وزارة االقتصــاد أنــه تمــت املوافقــة 
علــى 6.408 مــن طلبــات االســتيراد للقطــاع الخــاص خــال الربــع الثالــث 

من العام الجاري )2018(، منها 5,599 إجازة استيراد و809 موافقات 

 إلــى أن اإلجــازات 
ً
اســتيراد وفــق منطقــة التجــارة العربيــة الكبــرى. الفتــا

واملوافقــات خــال الربــع الثالــث شــملت مختلــف مديريــات االقتصــاد في 

املحافظــات، وكانــت الحصــة األكبــر منهــا فــي ريــف دمشــق بنســبة 29 % 

مــن اإلجمالــي.
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تطور بعض أسعار السلع األساسية 	.4  

التغير خال األسبوع22 تشرين الثاني 172018 تشرين الثاني 2018السلعة

8.33 %360,000390,000الحديد طن /ليرة سورية

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

2.4 %16,50016,900الذهب 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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1-  أخبار  اقتصادية

•  لبنان

 فــي املوجــودات بالعملــة األجنبيــة 
ً
أظهــرت ميزانيــة مصــرف لبنــان تراجعــا

بمبلــغ قــدره 1.67 مليــار دوالر أمريكــي خــال النصــف األول مــن شــهر 

تشرين الثاني /نوفمبر 2018 إلى 41.48 مليار دوالر أمريكي، من 43.15 

مليــار دوالر أمريكي.فــي نهايــة شــهر تشــرين االول /أكتوبــر، كذلــك تبيــن 

 فــي قيمــة احتياطــات لبنــان مــن الذهــب 
ً
ميزانيــة مصــرف لبنــان انكماشــا

75.99 مليــون دوالر أمريكــي خــال الفتــرة ذاتهــا ليصــل إلــى 11.16 مليــار 

دوالر أمريكي. نتيجة تحسن سعر صرف الدوالر عقب إشارة االحتياطي 

الفيدرالــي االميركــي إلــى أنــه سيســتمر فــي رفــع أســعار الفائــدة.

أمــا علــى صعيــد ســنوي، فقــد انخفضــت قيمــة االحتياطــات بالعملــة 

األجنبية لدى مصرف لبنان بنسبة 2.80 % )1.20 مليار دوالر أمريكي( 

مقارنــة باملســتوى الــذي كانــت عليــه فــي منتصــف شــهر تشــرين الثانــي/

نوفمبر  2017، والبالغ حينها 42.68 مليار دوالر أمريكي. كذلك تراجعت 

قيمــة احتياطــات الذهــب لــدى مصــرف لبنــان بنســبة 5.85 % )0.69 

مليــار دوالر أمريكــي( عنــد مقارنتهــا باملســتوى املســجل فــي الفتــرة نفســها 

مــن العــام املا�ســي، والبالــغ حينهــا 11.86 مليــار دوالر أمريكــي ليكــون فــي 

املحصلة قد انكمش اجمالي االحتياطات )ذهب وعملة اجنبية( بـ1.89 

مليــار دوالر أمريكــي.

•  املغرب

أعلــن مكتــب الصــرف املغربــي أن العجــز التجــاري ارتفــع بنســبة 7.8 % 

خــال الشــهور الـــ10 األولــى مــن العــام الحالــي، مقارنــة بالفتــرة ذاتهــا مــن 

العــام املا�ســي، حيــث زادت الــواردات بنســبة 9.2 % لتصــل إلــى 393.3 

مليــار درهــم مغربــي )41.51 مليــار دوالر أمريكــي(، متجــاوزة الصــادرات 

التــي ارتفعــت بنســبة 10.3 % لتصــل إلــى 226.3 مليــار درهــم. 

تشــمل  التــي  الطاقــة،  بارتفــاع واردات  املغربــي  التجــارة  ميــزان  وتأثــر 

النفــط والغــاز، بمــا نســبته 19.7 % لتصــل إلــى 67.69 مليــار درهــم، 

وجــاءت مبيعــات الفوســفات ومشــتقاته فــي مقدمــة صــادرات املغــرب 

التي ارتفعت بنسبة 14.6 % إلى 42.2 مليار درهم، تلتها صادرات قطاع 

الســيارات بزيــادة 11 % إلــى 60 مليــار دره، وقدأثــرت الزيــادة فــي العجــز 

التجــاري فــي احتياطــات املغــرب مــن العمــات األجنبيــة، التــي تراجعــت 

بنسبة 3.5 % على أساس سنوي إلى 223.3 مليار درهم، والتي تكفي 5 

أشــهر مــن الــواردات.

•   الكويت

أطلــق مجلــس املفوضيــن فــي هيئــة أســواق املــال الكويتيــة نظــام تــداول 

هــذا  وســيوفر   ،2018 لعــام   )OTC( املدرجــة  غيــر  املاليــة  األوراق 

النظــام منصــة آليــة لتــداول األوراق املاليــة غيــر املدرجــة، باإلضافــة 

غيــر  الشــركات  أســهم  تــداول  مــن  التســهيل  ســيوفر عمليــة  أنــه  إلــى 

املشــطوبةبالتصرف  الشــركات  ملســاهمي  الفرصــة  وإتاحــة  املدرجــة 

الغــرض. لهــذا  ومنظمــة  واضحــة  آليــة  توفيــر  طريــق  عــن  بأســهمهم 

كمــا ســيمكن هــذا النظــام املتداوليــن مــن االطــاع علــى البيانــات الازمــة، 

والــذي ســيؤدي بــدوره إلــى توفيــر املزيــد مــن الشــفافية عنــد تــداول 

األوراق املالية غير املدرجة وإلى توفير أســعار مرجعية يمكن للمســتثمر 

اســتخدامها لبنــاء القــرار االســتثماري املناســب.

•  مصر

أعلــن البنــك املركــزي عــن ارتفــاع إجمالــي تحويــات املصرييــن العامليــن 

بالخــارج، خــال الربــع األول مــن العــام املالــي الحالــي 2018 - 2019 

بنســبة 1.5 %، لتســجل 5.9 مليــار دوالر أمريكــي مقابــل نحــو 5.8 مليــار 

دوالر أمريكــي خــال نفــس الفتــرة مــن العــام املالــي الســابق عليــه. وأوضــح 

بالخــارج  العامليــن  املصرييــن  تحويــات  إجمالــي  أن  املركــزي،  البنــك 

ســجلت خــال شــهر ســبتمبر املا�ســي ارتفاعــا بنحــو 298 مليــون دوالر  

أمريكــي بمعــدل 20.4 %، لتحقــق نحــو 1.8 مليــار دوالر  أمريكــي مقابــل 

1.5 مليــار دوالر أمريكــي خــال نفــس الشــهر مــن العــام املا�ســي.  

وفــي ســياق آخــر، أعلــن الجهــاز املركــزي للتعبئــة العامــة واإلحصــاء عــن 

نتائــج بحــث القــوى العاملــة التــي أظهــرت ارتفــاع معــدل البطالــة إلــى 10 

% مــن إجمالــي قــوة العمــل خــال الربــع الثالــث 2018. مقابــل 9.9 % فــي 

 باملقارنة 
ً
 نسبيا

ً
الربع الثاني من العام، وهذا ما يشير إلى تسجيل تحسنا

مع الفترة املماثلة في العام السابق حيث سجل معدل البطالة في حينه 

مانســبته 11.9 %.
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2. أسواق األسهم العربية

املؤشر
األسبوع 2018/11/23-18

التغير خال األسبوع
نهاية األسبوعبداية األسبوع

)DFMGI( 1.22 %2,783.902,749.86مؤشر سوق دبي-

)EGX30( 2.10 %13,968.8013,675.37مؤشر بورصة مصر-

)KWSE( 0.36 %5,285.145,266.27مؤشر سوق الكويت-

)ADI( 1.87 %5,079.754,984.75مؤشر أبوظبي-

)PLE( 0.37 %528.31526.36مؤشر القدس-

)TASI(  1.47 %7,496.917,607.32املؤشر العام السعودي

)AMGNRLX(  1.04 %1,963.491,943.06املؤشر العام األردني-

)TUNINDEX(  0.04 %7,302.897,305.49مؤشر بورصة تونس

)MASI( 0.68 %11,210.3711,134.16مؤشربورصة املغرب-
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1-  أخبار  اقتصادية

• تركيا

تراجــع اإلحتياطــي النقــدي مــن العمــات األجنبيــة إلــى 70.4 مليــار دوالر 

أمريكي في نهاية شــهر آب /أغســطس  2018 مقارنة بـ107.3 مليار دوالر 

 أدنــى مســتوى لــه فــي أكثــر مــن 
ً
أمريكــي فــي نهايــة شــهر أيــار /مايــو، مســجا

5 ســنوات ، وذلــك بحســب مــا أظهرتــه بيانــات حديثــة للبنــك املركــزي 

الترـكـي. 

وقــد واكــب هــذا التراجــع الــذي بلغــت قيمتــه نحــو 37 مليــار دوالر؛ فتــرة 

ذروة األزمــة االقتصاديــة فــي تركيــا، التــي شــهدت أعلــى تراجــع لليــرة 

التركيــة مقابــل الــدوالر فــي منتصــف آب /أغســطس املا�ســي، ليســجل 

 فــي معــدل 
ً
 حــادا

ً
الــدوالر األمريكــي 7.24 ليــرة تركيــة. وتعانــي تركيــا ارتفاعــا

التضخــم منــذ بدايــة العــام الحالــي، حيــث ارتفــع التضخــم إلــى مســتويات 

قياســية بلغــت أكثــر مــن 25 % فــي شــهر تشــرين األول /أكتوبــر 2018 فــي 

. وفــي املقابــل، انخفــض رصيــد 
ً
أعلــى معــدل تشــهده البــاد منــذ 15 عامــا

 مــن نهايــة عــام 
ً
الديــن الخارجــي قصيــر األجــل لتركيــا بنســبة 1.5 % اعتبــارا

2017 ليصــل إلــى 116.8 مليــار دوالر أمريكــي فــي أيلــول /ســبتمبر 2018، 

أمــا القــروض طويلــة األجــل فقــد بلغــت فــي شــهر أيلــول /ســبتمبر املا�ســي 

حوالي 216.6 مليار دوالر أمريكي، بتراجع 5.3 مليار دوالر أمريكي مقارنة 

بالفتــرة نفســها مــن العــام املا�ســي. حيــث توزعــت بمــا نســبته 60.3 % 

مــن القــروض طويلــة األجــل بعملــة الــدوالر األمريكــي، و34.7 % باليــورو، 

و3.4 % بالليــرة التركيــة، و1.6 % بعمــات أخــرى.

• روسيا

أظهر تقرير صادر عن املركز الرو�ســي للصادرات إن عائدات الصادرات 

غير النفطية التي ال تتصل بالغاز والطاقة قد بلغت خال تسعة أشهر 

مــن العــام 2018 نحــو 105.4 مليــار دوالر أمريكــي، أي بزيــادة نحــو 15 

% عــن العائــدات خــال الفتــرة ذاتهــا مــن العــام 2017. وبشــكل عــام نمــا 

إجمالــي عائــدات الصــادرات الروســية بنســبة 27.9 %، حتــى 325.4 

مليــار دوالر أمريكــي. ومــع أن حصــة الصــادرات غيــر النفطيــة مــن إجمالــي 

عائــدات الصــادرات قــد زادات، فــإن الغلبــة ال تــزال لصالــح صــادرات 

املــواد الخــام، ال ســيما النفــط الــذي كانــت حصتــه 77 % مــن إجمالــي 

عائــدات الصــادرات، واملعــادن بنســبة 10 %.  

نمــو  إلــى  التقريــر  يشــير  النفطيــة،  غيــر  الصــادرات  نمــو  تفصيــل  وفــي 

صــادرات منتجــات املعــادن بنســبة 29 %، يليــه نمــو صــادرات املــواد 

الغذائيــة بنســبة 27 %، ثــم املنتجــات الخشــبية والورقيــة بنســبة 24 

 منتجــات 
ً
%، واملنتجــات الزراعيــة غيــر الغذائيــة بنســبة 22 %، وأخيــرا

الصناعــات الكمياويــة بنســبة 15 %. 

واســتهلكت الصيــن الحصــة األكبــر مــن إجمالــي الصــادرات الروســية 

)النفطية والطاقة، وغير النفطية(، ومن ثم كازاخســتان، وبياروســيا، 

 عــن 
ً
والواليــات املتحــدة، وتركيــا، وبعــض دول االتحــاد األوروبــي، فضــا

ت بلدان رابطة الدول املستقلة املكانة األولى 
َّ
الهند والصين. بينما احتل

بالنســبة للصــادرات الروســية غيــر النفطيــة، ومعهــا بعــض دول الشــرق 

 عــن دول أوروبيــة.
ً
األوســط وأفريقيــا، فضــا

• الواليات املتحدة األمريكية

أظهــر تقريــر إدارة معلومــات الطاقــة األمريكيــة ملخزونــات النفــط الخــام 

اتساع الفائض إلى 10.3 مليون برميل خال األسبوع املنتهي في التاسع 

مــن تشــرين الثانــي /نوفمبــر 2018 مقابــل 5.8 مليــون برميــل فــي القــراءة 

األســبوعية الســابقة. 

تقلــص  إلــى  أشــارت  التــي  التوقعــات  بخــاف  التقريــر  نتائــج  وجــاءت 

الفائــض إلــى 2.9 مليــون برميــل، ولتشــهد ارتفــاع املخزونــات إلــى 442.0 

 أعلــى 5 % عــن 
ً
مليــون برميــل، وبنــاًء علــى التقريــر فــإن املخزونــات حاليــا

متوســط مخزونــات األعــوام الخمســة املاضيــة، كمــا أوضــح انخفــاض 

مخزونــات وقــود املحــركات لــدى الواليــات املتحــدة أكبــر مســتهلك للطاقة 

 ليصــل إلــى 1.4 مليــون برميــل، بينمــا ال تــزال املخزونــات أعلــى 7 % 
ً
عامليــا

مــن متوســط خمســة األعــوام املاضيــة ملثــل هــذا الوقــت مــن العــام.

• منطقة اليورو

بينــت البيانــات الصــادرة عــن البنــك املركــزي األوروبــي إن فائــض ميــزان 

املعامــات الجاريــة للــدول التســع عشــرة األعضــاء فــي منطقــة اليــورو 

تراجــع إلــى 17 مليــار يــورو فــي أيلــول /ســبتمبر 2018 مــن 24 مليــار يــورو 

فــي آب /أغســطس 2018 ، مــع انخفــاض الفائــض التجــاري.  أمــا علــى 

أساس سنوي حتى أيلول /سبتمبر  بلغ الفائض 3.1 % من الناتج املحلي 

اإلجمالــي للمنطقــة، دون تغييــر عــن مســتواه فــي فتــرة األشــهر االثنــي عشــر 

الســابقة، وجــاءت النســبة كلهــا تقريبــا مــن الفائــض فــي تجــارة الســلع. 

وتشير تقديرات البنك املركزي األوروبي إلى أنه من املتوقع أن ينخفض 

الفائض إلى 2.8 % من الناتج املحلي اإلجمالي في العام املقبل، لكنه قد 

يســتقر عنــد ذلــك املســتوى فــي 2020.
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2. أسواق األسهم

التغير خال أسبوع23 تشرين الثاني 192018 تشرين الثاني 2018املؤشر

S&p5002,690.732,632.56% 2.16-

Dow Jones25,017.4424,285.95% 2.92-

NASDAQ7,028.486,938.98% 1.27-

FTSE	1007,000.896,952.86% 0.69-

CAC	404,985.894,946.95% 0.78-

DAX11,244.5411,192.69% 0.46-

Nikkei	22521,821.1621,646.55% 0.80-

Shanghai	Composite	)SSEC(2,703.512,579.48% 4.59-
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العدد /46/   تشرين الثاني / نوفمبر 2018

1. أسعار النفط الخام

التغير خال أسبوع23 تشرين الثاني 192018 تشرين الثاني 2018

-11.96 %66.7958.8سعر خام برنت

-11.17 %56.7650.42سعر الخام األمريكي

2. أسعار املعادن الثمينة

التغير خال أسبوع23 تشرين الثاني 192018 تشرين الثاني 2018

-0.17 %1,223.101,221.00أونصة الذهب

-1.24 %14.414.221أونصة الفضة

3. أسعار العمات الرئيسية

التغير خال أسبوع23 تشرين الثاني 192018 تشرين الثاني 2018

EUR USD1.14531.1341% 0.98-

USD JYP112.56112.95% 0.35
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