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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(

 خــال 
ً
تراجــع ســعر صــرف الليــرة الســورية مقابــل الــدوالر األمريكــي قليــا

تعامات هذا األسبوع في السوق املوازية، مقارنة بمستوياتها املسجلة 

فــي األســبوع الســابق، ليصــل ســعر الصــرف باملتوســط إلــى مســتوى 

498 ليــرة ســورية للشــراء، ومســتوى 500 ليــرة ســورية للمبيــع؛ ويرجــع 

ذلك بصورة رئيســة إلى التحســن الطفيف الذي شــهده مســتوى ســعر 

صــرف الــدوالر األمريكــي مقابــل العمــات الرئيســة فــي الســوق العامليــة، 

إضافــة إلــى الدفــع مــن جانــب اســتمرار الطلــب علــى الــدوالر  األمريكــي فــي 

السوق لتأمين التمويل الازم للمستوردات النظامية وغير النظامية.

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

أمــا بالنســبة لســعر صــرف الليــرة الســورية مقابــل اليــورو فــي الســوق 

املوازية خال تعامات هذا األسبوع، فقد تراجع مستوى سعر صرف 

الليــرة الســورية ليرتفــع زوج )اليــورو/ ليــرة ســورية( إلــى مســتوى 569 

ليرة سورية في نهاية هذا األسبوع مقارنة مع مستوى 562 ليرة سورية 

املسجل في نهاية األسبوع السابق، وبما نسبته 1.24 %، كما تراجعت 

الليــرة الســورية بشــكل طفيــف أمــام اليــورو فــي الســوق الرســمية وبمــا 

مســتوى  إلــى  ســورية(  )اليورو/ليــرة  زوج  ليرتفــع   ،%  0.19 نســبته 

495.69 ليــرة ســورية فــي نهايــة هــذا األســبوع مقابــل مســتوى 494.77 

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   
ً
ارتفاعــا  2018/12/13-9 املاليــة عــن األســبوع  لــألوراق  دمشــق 

مؤشــر الســوق )DWX( بمقــدار 40.09 نقطــة، وبمــا نســبته 0.65 % 

علــى أســاس أســبوعي، ليصــل إلــى مســتوى 6,223.21 نقطــة املســجل 

نهايــة هــذا األســبوع مقابــل مســتوى 6,183.12 نقطــة املســجل فــي نهايــة 

الســابق. األســبوع 

ترافــق ذلــك مــع ارتفــاع قيمــة التــداوالت األســبوعية املســجلة خــال 

هــذا األســبوع باملقارنــة مــع مســتواها فــي األســبوع الســابق بمــا نســبته 

27.7 % لتصــل إلــى 317.1 مليــون ليــرة ســورية مقابــل 248.3 مليــون 

ليــرة ســورية خــال األســبوع الســابق، إضافــة إلــى ارتفــاع حجــم التــداول 

 خــال هــذا األســبوع 
ً
بمعــدل 11.64 % ليصــل إلــى 358,020 ســهما

 على 365 صفقة.
ً
 في األسبوع السابق، موزعة

ً
مقابل 320,691  سهما
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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%

-3.80املجموعة املتحدة4.89الشركة املتحدة للتأمين34.30 %بنك البركة

-0.93العقيلة للتأمين التكافلي 2.75بنك قطر الوطني سورية 16.47 %بنك سورية الدولي اإلسامي

-0.37بنك سورية الدولي اإلسامي1.9بنك بيمو السعودي الفرن�سي15.88 %بنك الشام 

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

أعمــال  انطــاق  خــال  الروســية  الفنيــة  اللجنــة  رئيــس  كشــف   •
االجتماعــات الفنيــة للجنــة املشــتركة الســورية- الروســية أن التجــارة 

 بنسبة 30 % خال الشهور التسعة 
ً
السورية الروسية شهدت ازديادا

 اختلف 
ً
 أن وضع العاقات التجارية بين البلدين حاليا

ً
املاضية، مبينا

 عــن العــام املا�ضــي، كمــا أكــد أنــه خــال االجتمــاع ســوف يــدرس 
ً
كثيــرا

الطرفــان أكثــر مــن 20 وثيقــة تعــاون مشــترك فــي إطــار النظــام الضريبــي 

املوحــد فــي النظــام األورا�ضــي، وفــي الزراعــة والنقــل، ومعالجــة األوبئــة 

 بجهود السوريين لوضع مشاريع مهمة في املستقبل.
ً
واألمراض، مشيدا

هــذا وســوف يتضمــن جــدول أعمــال اجتماعــات اللجنــة الحديــث عــن 

 للقطاعات التي تخص 
ً
املباحثات الفنية للجنة املشتركة املشكلة وفقا

الجانبين، كما ستتابع اللجنة عملها لتسليم نتائج املفاوضات بحسب 

القطاعــات لرئاســة الجانــب الفنــي للجنــة، إضافــة إلــى إعــداد املشــروع 

النهائــي للبرتوكــول مــن رئاســة اللجنــة الفنيــة مــن الجانبيــن.

لعــام  خطتهــا  وضعــت  الهيئــة  أن  االســتثمار  هيئــة  مديــر  ــد 
ّ
أك  •

2019 متضمنــة مجموعــة مــن األهــداف ومنهــا جــذب وتســريع إقامــة 

االســتثمارات الناشــئة فــي ســورية، وإعــداد خريطــة اســتثمارية وطنيــة 

لتوجيه االستثمارات وتنميتها وتعزيزها، ودعم ريادة األعمال لاستثمار 

فــي مجــال التكنولوجيــا الحديثــة، إضافــة إلــى تبســيط إجــراءات إقامــة 

املشــاريع، وتعزيــز الترويــج الداخلــي والخارجــي والتعــاون الدولــي إليجــاد 

األدوات الفعالة إلعادة رأس مال املغترب واملهاجر إلى سورية، وتفعيل 

مساهمة املستثمرين األجانب في عملية إعادة اإلعمار وتحقيق التنمية 

من خال تحويل رغباتهم املطروحة إلى فرص جاهزة للتنفيذ، وتعزيز 

اللقــاءات  مــن خــال  املحلييــن واألجانــب  املســتثمرين  بيــن  الشــراكة 

واملؤتمــرات التــي تجمــع الطرفيــن، يضــاف إلــى ذلــك تتبــع تنفيــذ املشــاريع 

الحديثــة واملتعثــرة وتذليــل العقبــات التــي تعــوق تنفيذهــا واســتمرار 

. عملهــا

• تشــير البيانــات املاليــة الخاصــة بنهايــة الربــع الثالــث مــن عــام 2018 
التابعــة للمصــارف الخاصــة إلــى ارتفــاع صافــي التســهيات االئتمانيــة 

لــدى املصــارف التقليديــة بنســبة 34.8 % مقارنــة مــع بدايــة العــام حيــث 

بلغــت بنهايــة الربــع الثالــث 2018 نحــو 170.6 مليــار ليــرة ســورية مقارنــة 

مــع 126.5 مليــار ليــرة ســورية ببدايــة عــام 2018، كمــا ارتفــع صافــي ذمــم 

البيــوع املؤجلــة وأرصــدة األنشــطة التمويليــة فــي املصــارف اإلســامية 

بنسبة 17 % لتبلغ بنهاية الربع الثالث من عام 2018 نحو 135.8 مليار 

ليــرة ســورية مقارنــة مــع 116 مليــار ليــرة ســورية ببدايــة العــام.

• اعتمد مجلس الوزراء اآللية التنفيذية لبنود املوازنة العامة للدولة 
بعــد أن أصــدر الســيد رئيــس الجمهوريــة بشــار األســد القانــون رقــم 44 

لعــام 2018 القا�ضــي بتحديــد اعتمــادات املوازنــة العامــة للدولــة للســنة 

املاليــة 2019 والتــي تركــز علــى تعزيــز صمــود قواتنــا املســلحة ودعــم ذوي 

الشــهداء والجرحى والتوســع بالعملية اإلنتاجية إلحال املنتج الوطني، 

 مــن املســتورد وتحســين الخدمــات العامــة ودعــم الزراعــة وتعزيــز 
ً
بــدال

منظومــة النقــل الســككي.

• صرح مدير عام مؤسسة حلج وتسويق األقطان بأن كميات القطن 
املحبــوب التــي اســتلمتها محالــج املؤسســة مــن مختلــف املحافظــات منــذ 

 
ً
بدايــة املوســم الحالــي وحتــى تاريخــه وصلــت إلــى 42 ألــف طــن، مؤكــدا

اســتام 36 ألــف طــن مــن محافظــة الحســكة و3,200 طــن مــن حلــب 

 مــن حمــاة. 
ً
و2,200 طــن مــن ديــر الــزور و400 طــن مــن الرقــة و212 طنــا

وقــد تــم حلــج 11 ألــف طــن مــن إجمالــي الكميــات املســتلمة فــي محالــج 

فــي حمــص  فــي حمــاة والوليــد  الفــداء والعا�ضــي والســلمية ومحــردة 

 قيام املؤسسة بتسديد 16 مليار ليرة من قيمة 
ً
وتشرين في حلب، مبينا

األقطان املستلمة للمزارعين وهي مستمرة بتسديد أثمان كل الكميات 

 إلى أنه تم تســويق كمية 
ً
املســتلمة في املراكز واملحالج التابعة لها مشــيرا

1,500 طــن مــن األقطــان املحلوجــة الناتجــة إلــى شــركات الغــزل العامــة.

• نظمــت الســفارة الســورية فــي رومانيــا وبمبــادرة مــن املعهــد السيا�ضــي 
 
ً
اقتصاديــا  

ً
مؤتمــرا بوخارســت  فــي  األوســط  للشــرق  واالقتصــادي 

 تحــت عنــوان )إعــادة اإلعمــار فــي ســورية.. بيــن تطويــر الصمــود 
ً
وسياســيا

االقتصــادي وفــرص الشــركات الرومانيــة الخاصــة(، وذلــك بالتعــاون 

والتنســيق مــع مؤسســتي يوريســك وآفــا كــوم الدوليتيــن والــذي يعتبــر 

املؤتمر األول من نوعه على مستوى االتحاد األوروبي. وأشار بيان صادر 

عــن الســفارة الســورية فــي بوخارســت إلــى مشــاركة عــدد مــن الســفراء 

االتحاديــة،  روســيا  لســفارات  الدبلوماســية  البعثــات  عــن  وممثليــن 

الصيــن، جنــوب إفريقيــا، إيــران، أندونيســيا، الجزائــر، لبنــان، األردن، 

مصــر، إضافــة إلــى عــدد كبيــر مــن رجــال األعمــال وممثليــن عــن 90 شــركة 

رومانيــة، إضافــة إلــى 40  شــركة تعــود لرجــال أعمــال وأصحــاب شــركات 

ســوريين فــي رومانيــا. 
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تطور بعض أسعار السلع األساسية 	.4  

التغير خال األسبوع13 كانون األول 82018 كانون األول 2018السلعة

-2.67 %375,000365,000الحديد طن /ليرة سورية

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

1.18 %16,90017,100الذهب 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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- االقتصاد العربي 
ً
ثانيا

Arab World Economy
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1-  أخبار  اقتصادية

• لبنان

أشــارت االرقــام الصــادرة عــن مصــرف لبنــان إلــى أن تحويــات املغتربيــن 

إلى لبنان بلغت 1.85 مليار دوالر أمريكي في الربع األول من العام 2018، 

مــا يشــكل ارتفاًعــا بنســبة 8.8 % مــن 1.7 مليــار دوالر أمريكــي فــي الربــع 

الســابق، ودون أي تغييــر ملحــوظ عــن الربــع األول مــن العــام 2017، 

حيــث تشــمل هــذه األرقــام تحويــات العامليــن، باإلضافــة الــى تعويضــات 

املوظفيــن، وفًقــا لتعريــف البنــك الدولــي للتحويــات، وفــي املقابل، بلغت 

تحويــات املغتربيــن الخارجــة مــن لبنــان 1.2 مليــار دوالر أمريكــي فــي الربــع 

األول مــن العــام 2018، دون أي تغييــر ملحــوظ عــن الربــع الســابق، 

 بنســبة 10.7 % عــن 1.1 مليــار دوالر فــي الربــع األول مــن 
ً
ومشــكلة ارتفاعــا

العــام 2017. 

علــى هــذا النحــو، بلــغ صافــي تحويــات املغتربيــن إلــى لبنــان 677.4 مليــون 

 بنســبة 28.1 
ً
ل ارتفاعــا

ّ
دوالر أمريكــي فــي الربــع األول مــن 2018، مــا يشــك

 بنســبة 
ً
% مــن 528.7 مليــون دوالر أمريكــي فــي الربــع الســابق، وانخفاضــا

14.1 % من 788.2 مليون دوالر أمريكي في الربع األول من العام 2017. 

• مصر

بّين البنك املركزي املصري أن معدل التضخم األسا�ضي تراجع إلى 7.94 

% علــى أســاس ســنوي فــي تشــرين الثانــي /نوفمبــر 2018، مــن مســتوى 

8.86 % في تشرين األول /أكتوبر 2018، في حين تراجع التضخم العام 

الســنوي ألســعار املســتهلكين في املدن إلى 15.7 % على أســاس ســنوي في 

تشــرين الثانــي /نوفمبــر، مــن 17.7 % فــي تشــرين األول /أكتوبــر. 

هــذا وقــد أعلــن جهــاز اإلحصــاء عــن تراجــع معــدل التضخــم خــال شــهر 

نوفمبــر املا�ضــي بنحــو 0.7 فــي املائــة مقارنــة بشــهر أكتوبــر الســابق عليــه، 

ليبلــغ 309.1 نقطــة، مقابــل 311.2 نقطــة، وأرجــع جهــاز اإلحصــاء هــذا 

التراجــع إلــى انخفــاض أســعار الطعــام والشــراب بنحــو 1.4 % مقارنــة 

بالشــهر الســابق، ليبلــغ 359.8 نقطــة، فــي حيــن ارتفعــت بنحــو 19 % 

مقارنة بشهر نوفمبر 2017، ولفت إلى أن معدل التضخم في الفترة من 

كانون الثاني /يناير إلى تشرين الثاني /نوفمبر 2018 بلغ ما يقارب 14.5 

% مقارنــة بالفتــرة املناظــرة مــن العــام املا�ضــي. 

وأشــار إلــى انخفــاض معــدل التضخــم خــال الشــهر املا�ضــي فــي الحضــر 

بنحــو 0.8 % مقارنــة بالشــهر الســابق عليــه ليبلــغ 299.1 نقطــة، فــي حيــن 

بلــغ معــدل التضخــم علــى أســاس ســنوي خــال نوفمبــر املا�ضــي 15.7 % 

مقارنة بالشهر املناظر من 2017، وفي الريف تراجع معدل التضخم في 

الشهر املا�ضي بنحو 0.6 % مقارنة بشهر تشرين األول /أكتوبر السابق 

له ليبلغ 321 نقطة، وسجل معدل التضخم السنوي 15.5 % مقارنة 

بشــهر تشــرين الثاني /نوفمبر 2017. 

وفــي ســياق آخــر  أظهــر تقريــر السياســة النقديــة الصــادر عــن البنــك 

املركــزى املصــرى ارتفــاع أســعار الفائــدة علــى قــروض التجزئــة املصرفيــة 

بنحــو  %0.6 علــى أســاس ســنوى لتصــل إلــى  %17.9 بنهايــة حزيــران /

يونيــو 2018، مقابــل  %17.3 بنهايــة الشــهر نفســه مــن العــام املا�ضــى. 

• املؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات »ضمان«

الصــادرات  وائتمــان  االســتثمار  لضمــان  العربيــة  املؤسســة  صرحــت 

)ضمــان( مــن خــال نشــرتها الفصليــة الرابعــة لعــام 2018 بــأن ارتفــاع 

أسعار النفط يعزز توقعات تسارع معدالت نمو الناتج املحلي اإلجمالي 

في دول منطقة الشــرق األوســط بمعدل متوســط 2.8 %، ليبلغ 2.703 

تريليــون دوالر أمريكــي عــام 2018، ليواصــل االرتفــاع بمعــدل 3.9 % إلــى 

2.888 تريليــون دوالر أمريكــي عــام 2019، رغــم التحديــات التــي تواجــه 

وتداعيــات  العامليــة،  التجاريــة  الضغــوط  نتيجــة  العربــي  االقتصــاد 

املالــي.  اإلصــاح  لبرامــج  املتزايــدة  واملقاومــة  اإلقليميــة،  الصراعــات 

ورجحت تحســن أداء الحســاب الجاري في 12 دولة عربية، منها 6 دول 

ســتحقق فائضــا خــال عامــي 2018 و2019، كمــا توقعــت أن يتحســن 

أداء املوازنــات الحكوميــة ليرتفــع عــدد الــدول التــي تحقــق فائضــا، مــن 

دولــة واحــدة فــي العــام 2017 إلــى 5 دول عامــي 2018 و2019.

وفيمــا يتعلــق بمؤشــرات املديونيــة، رجحــت اســتقرار عــدد الــدول التــي 

يمثــل فيهــا الديــن الخارجــي أقــل مــن 50 % مــن الناتــج املحلــي اإلجمالــي 

عنــد 8 دول فــي العــام 2018، وأن يرتفــع عــدد الــدول التــي تشــهد تحســنا 

فــي هــذا املؤشــر إلــى 11 دولــة، علــى أن يــزداد عددهــا إلــى 12 خــال العــام 

2019.  وبحســب بيانــات صنــدوق النقــد الدولــي، مــن املتوقــع أن تعــاود 

االحتياطيــات الدوليــة فــي دول املنطقــة نموهــا إلــى 1.058 تريليــون دوالر 

أمريكي العام 2018، ثم إلى 1.111 تريليون دوالر أمريكي العام 2019، 

مــع اســتقرار عــدد الــدول العربيــة التــي تقــع ضمــن الحــدود اآلمنــة التــي 

تغطــي فيهــا االحتياطيــات واردات الدولــة ملــدة 5 أشــهر عنــد 10 دول 

خــال العــام 2018. أمــا علــى صعيــد توقعــات االســتثمارات األجنبيــة 

املباشــرة فــي الــدول العربيــة، فرغــم تراجعهــا عامليــا، حســب األونكتــاد، 

بنســبة 41 % خــال النصــف األول مــن العــام 2018 إال أنهــا شــهدت 

ارتفاعــا فــي بعــض الــدول العربيــة، منهــا مصــر واإلمــارات.
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2. أسواق األسهم العربية

املؤشر
األسبوع 2018/12/14-9

التغير خال األسبوع
نهاية األسبوعبداية األسبوع

)DFMGI( 1.90 %2,550.502,599.05مؤشر سوق دبي

)EGX30( 7.06 %12,140.0012,996.89مؤشر بورصة مصر

)KWSE( 1.00 %5,442.085,387.53مؤشر سوق الكويت-

)ADI( 0.52 %4,836.454,861.54مؤشر أبوظبي

)PLE( 0.06 %525.01524.71مؤشر القدس-

)TASI(  0.96 %7,839.277,914.29املؤشر العام السعودي

)AMGNRLX(  1.50 %1,856.971,829.20املؤشر العام األردني-

)TUNINDEX(  1.20 %7,197.027,283.20مؤشر بورصة تونس

)MASI( 0.85 %11,239.2011,143.73مؤشربورصة املغرب-

• الكويت

 
ً
 ملحوظــا

ً
فــي ظــل تراجــع أســعار النفــط، شــهدت الودائــع املصرفيــة ثباتــا

خــال شهرتشــرين األول /أكتوبــر 2018 عنــد مســتوياتها فــي الشــهر الســابق 

لــه، لتســتقر عنــد مســتوى 43 مليــار دينــار بنســبة نمــو  %2.2 فــي 10 أشــهر، 

مقارنــة مــع  %1.8 فــي الفتــرة نفســها مــن عــام 2017. وكانــت أســعار النفــط 

قد انخفضت بنســبة  %41 خال الشــهرين األخيرين.  ومع تراجع إيرادات 

الكويــت النفطيــة، وســحب الجهــات الحكوميــة مــن ودائعهــا، انخفضــت 

الودائــع الحكوميــة بقيمــة 354 مليــون دينــار لتبلــغ 6.3 مليــارات فــي تشــرين 

األول /أكتوبــر 2018 مقارنــة مــع شــهر كانــون األول /ديســمبر 2017، وفــي 

الوقت نفسه حافظت ودائع القطاع الخاص على مستوياتها خال شهري 

أيلــول /ســبتمبر وتشــرين األول /أكتوبــر  2018عنــد مســتوى 36.6 مليــار 

دينــار، إال أنهــا حققــت زيــادة بقيمــة 1.2مليــار دينــار منــذ نهايــة العــام املا�ضــي. 

 بواقــع  %3.5 فــي عشــرة أشــهر ليبلــغ 
ً
ومــن جانــب آخــر، ســجل االئتمــان نمــوا

36.6 مليار دينار  في نهاية أكتوبر املا�ضي مقارنة مع نمو  %3.7 خال الفترة 

 
ً
 ان التســهيات االئتمانيــة حققــت نمــوا

ً
نفســها مــن العــام املا�ضــي، علمــا

بنســبة  %3.2 لكامــل العــام املا�ضــي علــى وقــع عمليــات ســداد كبيــرة للديــون 

قلصــت حجــم املحفظــة االئتمانيــة لعــدد مــن البنــوك.

وفــي ســياق آخــر أظهــرت بيانــات رســمية ارتفــاع فائــض امليــزان التجــاري 

الكويتــي، خــال الربــع الثالــث 2018 بنســبة 121.4 % علــى أســاس ســنوي، 

حيــث أوضحــت اإلدارة املركزيــة لإلحصــاء أن الفائــض التجــاري ارتفــع إلــى 

3.138 مليــارات دينــار )10.3 مليــارات دوالر أمريكــي( خــال األشــهر الثاثــة 

املنتهيــة فــي أيلــول /ســبتمبر املا�ضــي، مقارنــة بفائــض 4.6 مليــارات دوالر 

بالفتــرة املماثلــة 2017. وعلــى أســاس ربعــي، ارتفــع الفائــض التجــاري بنســبة 

18.6 %، مقابــل 2.64 مليــار دينــار )8.7 مليــارات دوالر أمريكــي( فــي الربــع 

الثانــي 2018.

• قطر

أعلنــت وزارة املاليــة القطريــة أن موازنــة الدولــة لعــام 2019 تتضمــن زيــادة 

طفيفة في اإلنفاق الحكومي وتحقيق فائض للمرة األولى في ثاث سنوات، 

بفضــل ارتفــاع أســعار النفــط وفــرض ضريبــة جديــدة. ومــن املتوقــع أن يبلــغ 

اإلنفــاق 206.7 مليــار ريــال )حوالــي 56.8 مليــار دوالر أمريكــي( العــام القــادم، 

بزيــادة 1.7 % فقــط عــن خطــة موازنــة 2018. مقابــل قفــزة متوقعــة نســبتها 

20.5 % في اإليرادات ليصل إجمالي اإليرادات إلى 211 مليار ريال، ونتيجة 

لذلــك، تتوقــع الحكومــة تحقيــق فائــض فــي املوازنــة قــدره 4.3 مليــار ريــال فــي 

2019، بعد عجز متوقع قدره 28.1 مليار ريال هذا العام، ويرجع جزء كبير 

مــن الزيــادة املتوقعــة فــي اإليــرادات إلــى ارتفــاع أســعار الطاقــة، حيــث تفتــرض 

موازنة العام القادم متوسط سعر للنفط عند 55 دوالرا للبرميل، ارتفاعا 

مــن 45 دوالرا فــي موازنــة 2018.
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1-  أخبار  اقتصادية

• تركيا

تراجع نمو اقتصاد تركيا بشكل حاد في الربع الثالث من العام 2018، 

ليهبــط إلــى 1.6 % علــى أســاس ســنوي، بحســب مــا أظهــرت بيانــات هيئــة 

اإلحصــاء التركيــة. 

وكان خبراء اقتصاديون توقعوا أن يتراجع معدل النمو االقتصادي في 

تركيــا خــال الربــع الثالــث مــن العــام الجــاري إلــى 1.7 % مقابــل 11.1 % 

في الفترة املناظرة من العام املا�ضي. وتظهر األرقام املعلنة أن االقتصاد 

التركي نما بأقل من التوقعات، كما تراجع بحدة مقارنة بالربعين األول 

والثانــي مــن العــام الحالــي اللذيــن بلــغ معــدل النمــو فيهمــا 7.2 و5.3 % 

علــى التوالــي، وكان مــن املتوقــع أن ينخفــض النمــو مــع تأثــر االقتصــاد 

بمعــدل التضخــم املرتفــع الــذي يصــل إلــى 24 %، وتداعيــات أزمــة الليــرة 

التــي تراجعــت بشــكل حــاد أيضــا خــال العــام وفقــدت أكثــر مــن 40 % 

مــن قيمتهــا، وال تــزال تعانــي خســائر تصــل إلــى 30 %. وأشــارت البيانــات 

إلــى أن الناتــج املحلــي اإلجمالــي بعــد التعديــل فــي ضــوء العوامــل املوســمية 

والتقييــم انكمــش 1.1 % فــي الربــع الثالــث مقارنــة مــع الربــع الســابق. 

وبلغــت قيمــة الناتــج املحلــي اإلجمالــي باألســعار الجاريــة، نحــو 1.013 

تريليــون ليــرة تركيــة )210 مليــارات دوالر أمريكــي( خــال الربــع الثالــث 

من العام 2018، وعلى صعيد آخر أبقى البنك املركزي التركي معدالت 

الفائــدة الرئيســية دون تغييــر كاملتوقــع بعــد تراجــع التضخــم،  حيــث 

اســتقر معــدل إعــادة الشــراء )ريبــو( ألجــل أســبوع عنــد 24 %، ليظــل 

 11.25 نقطة مئوية منذ بداية العام الحالي، ملواجهة التضخم 
ً
مرتفعا

املتصاعــد ودعــم الليــرة التركيــة.

• البنك الدولي

 
ً
أفــاد تقريــر للبنــك الدولــي أن التحويــات املاليــة التــي تشــكل مصــدرا

 هــذه 
ً
 ســريعا

ً
بالــغ األهميــة للعائــدات فــي الــدول الفقيــرة شــهدت ارتفاعــا

الســنة، ومــن املتوقــع أن يــزداد حجــم األمــوال املرســلة إلــى البلــدان 

الناميــة بنســبة 10،8 % هــذه الســنة، ليبلــغ 528 مليــار دوالر أمريكــي. 

وأوضــح البنــك الدولــي أن ›هــذا الرقــم القيا�ضــي الجديــد يأتــي بعــد نمــو 

بنســبة 7.8 % ســجل فــي العــام 2017، وباإلجمــال، مــن املتوقــع أن تبلــغ 

التحويات إلى الخارج، أي التي تضم تلك املرسلة إلى البلدان الغنية، 

 فــي 2018، بزيــادة 10.3 %.
ً
689 مليــارا

 إلى أوروبا 
ً
وتدفقت التحويات املالية إلى كل املناطق، ولكن خصوصا

وآســيا الوســطى )20 %(، وكذلــك إلــى جنــوب آســيا )+13.5 %(، ثــم 

إفريقيــا جنــوب الصحــراء )+9.8 %( والشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا 

)+9.1 %( وأميــركا الاتينيــة وجــزر الكاريبــي )+9.3 %( وشــرق آســيا 

واملحيــط الهــادئ )+6.6.) % وأوضــح البنــك الدولــي أن ازديــاد هــذه 

التحويــات املاليــة مرتبــط مباشــرة بمتانــة االقتصــاد وفــرص العمــل فــي 

 بــأن الهنــد واحــد 
ً
الواليــات املتحــدة، وبانتعــاش فــي بلــدان الخليــج، علمــا

مــن أبــرز البلــدان التــي حولــت عليهــا هــذه األمــوال، مــع إجمالــي 80 مليــار 

دوالر أمريكــي، تلتهــا الصيــن )67 مليــارا( واملكســيك والفيليبيــن )34 

مليــارا لــكل منهمــا( ثــم مصــر )26 مليــارا(. وتوقــع البنــك الدولــي أن ترتفــع 

تحويــات املغتربيــن فــي العالــم إلــى 715 بليــون دوالر عــام 2019.

• الصين

صرحــت وزارة التجــارة الصينيــة بــأن االســتثمار األجنبــي املباشــر فــي 

 األولــى مــن العــام 
ً
الصيــن انخفــض بنســبة 1.3 % فــي األحــد عشــر شــهرا

2018 ليصــل إلــى 793.27 مليــار يــوان )115.54 مليــار دوالر أمريكــي( 

باملقارنة على أســاس ســنوي، وأوضحت الوزارة أنه في تشــرين الثاني /

نوفمبر انخفض االستثمار األجنبي املباشر بنسبة 26.3 % على أساس 

ســنوي إلــى 92.11 مليــار يــوان. 

وأضافــت أن االســتثمار األجنبــي املباشــر القــادم مــن الواليــات املتحــدة 

بيــن كانــون الثانــي /ينايــر وتشــرين الثانــي /نوفمبــر زاد بنســبة 3.7 % علــى 

أســاس ســنوي.

• منطقة اليورو

قرر البنك املركزي األوروبي إنهاء برنامج شراء السندات البالغ حجمه 

2.6 تريليــون يــورو )2.95 تريليــون دوالر أمريكــي(؛ لكنــه قــال إنــه ســيبقي 

على إعادة استثمار السيولة من السندات التي يحل أجل استحقاقها 

لفترة طويلة، بعد أول رفع لســعر الفائدة. 

كمــا قــرر البنــك إبقــاء ســعر الفائــدة علــى ودائــع البنــوك ألجــل ليلــة، وهــي 

، عنــد -0.40 %.
ً
 أداة ســعر الفائــدة الرئيســية للبنــك املركــزي حاليــا

االئتمــان  تكلفــة  يحــدد  الــذي  الرئي�ضــي  التمويــل  إعــادة  ســعر  وظــل 

فــي االقتصــاد مــن دون تغييــر عنــد 0.00 %، واســتمر ســعر اإلقــراض 

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

.%  0.25
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• اليابان

 انكمــاش االقتصــاد 
ً
أظهــرت البيانــات االقتصاديــة الصــادرة مؤخــرا

اليابانــي بنســبة 0.6 % علــى أســاس ربــع ســنوي فــي الربــع الثالــث مــن عــام 

2018، وذلــك بشــكل أســرع مــن التقديــرات األوليــة التــي أشــارت إلــى 

انخفــاض بنســبة 0.3 % وتوقعــات الســوق بانخفــاض قــدره 0.5 %، 

وهــو االنكمــاش األقــوى منــذ الربــع الثانــي مــن عــام 2014، بعــد التوســع  

الــذي شــهده االقتصــاد اليابانــي ومعــدل 0.7 % فــي الفتــرة الســابقة. 

وقــد ســاهمت الكــوارث الطبيعيــة مثــل الفيضانــات والــزالزل بصــورة 

أكبر في ذلك االنكماش من مساهمة االستهاك الشخ�ضي ورأس املال 

 فــي البدايــة، أمــا علــى أســاس ســنوي، تقلــص االقتصــاد 
ً
كمــا كان مقــدرا

بنسبة 2.5 %، وهو أسوأ بكثير من التقديرات األولية النخفاض بنسبة 

1.2 % وتوقعــات بانخفــاض بنســبة 1.9 %. ليمــون هــذا االنكمــاش هــو 

األقــوى منــذ الربــع الثانــي مــن عــام 2014 الــذي ســجل فيــه االقتصــاد 

 بنســبة 2.8٪. هــذا وقــد انخفــض اإلنفــاق الرأســمالي 
ً
اليابانــي انكماشــا

بنســبة 10.6 %، وانخفــض اإلنفــاق الخــاص بنســبة 0.7 % وســاهم 

 بمقــدار -0.3 نقطــة مئويــة.
ً
الطلــب الخارجــي ســلبا

2. أسواق األسهم

التغير خال أسبوع14 كانون األول 102018 كانون األول 2018املؤشر

S&p5002,637.722,599.95% 1.43-

Dow Jones24,423.2624,101.85% 1.32-

NASDAQ7,020.526,910.67% 1.56-

FTSE	1006,721.546,845.17% 1.84

CAC	404,742.384,853.70% 2.35

DAX10,622.0710,865.77% 2.29

Nikkei	22521,219.5021,374.83% 0.73

Shanghai	Composite	)SSEC(2,584.582,593.74% 0.35



14

- أسواق املال العاملية
ً
 رابعا

Global	Financial	Markets
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1. أسعار النفط الخام

التغير خال أسبوع14 كانون األول 102018 كانون األول 2018

0.55 %59.9760.3سعر خام برنت /$

0.45 %5151.23سعر الخام األمريكي /$

2. أسعار املعادن الثمينة

التغير خال أسبوع14 كانون األول 102018 كانون األول 2018

-0.57 %1,249.401,242.30أونصة الذهب /$

0.26 %14.60514.643أونصة الفضة /$

3. أسعار العمات الرئيسية

التغير خال أسبوع14 كانون األول 102018 كانون األول 2018

EUR USD1.13561.1306% 0.44-

USD JYP113.34113.38% 0.04
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