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بالقائمين على إعداده
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االقتصاد السوري

 سعر صرف الليرة السورية
”دوالر -  يورو“مقابل العمالت الرئيسية

تراجــع ســعر رصف اللــرة الســورية مقابــل الــدوالر األمريــي يف 

ــابق،  ــبوع الس ــة األس ــال نهاي ــوظ خ ــكل ملح ــة بش ــوق املوازي الس

ليصــل وســطياً إىل حــوايل 455 لــرة ســورية مقابــل الــدوالر األمريــي، 

ــة عوامــل رئيســة، هــي: ــك بشــكل رئيــس إىل ثاث ويعــود ذل

وجــود طلــب كبــر عــى الــدوالر األمريــي مــن قبــل بعــض   -

ــعر رصف  ــى س ــلباً ع ــر س ــة أث ــوق املوازي ــراد يف الس ــات واألف الجه

اللــرة الســورية، مــع وجــود أثــر للتطــورات العســكرية يف املنطقــة 

ــوق. ــب يف الس ــى الطل ــة ع الجنوبي

عــودة النشــاط لعمليــات املضاربــة عــى اللــرة الســورية يف   -

املضطربــة. الظــروف  هــذه  ظــل 

ــي يف الســوق  ــدوالر األمري اســتمرار تحســن مســتويات ال  -

الرئيســية. العمــات  مقابــل  العامليــة 

هــذا ومــن املتوقــع عــودة ســعر الــرف رسيعــاً ملســتوياته القدميــة 

فــور تحســن املنــاخ العــام يف البــاد مضافــاً إليهــا النتائــج اإليجابيــة 

ــح معــر نصيــب الحــدودي مــع  ــة بفت ــة العســكرية واملتمثل للعملي

األردن.

ــرة الســورية  أمــا يف الســوق الرســمية، فقــد اســتقر ســعر رصف الل

مقابــل الــدوالر األمريــي لــدى املصــارف ورشكات الرافــة، حيــث مــا 

زال مــرف ســورية املركــزي مســتمراً يف تثبيــت ســعر زوج الــدوالر 

األمريــي /اللــرة الســورية عنــد مســتوى 436 لــرة ســورية للــدوالر 

ــليم  ــي لتس ــدوالر األمري ــعر رشاء ال ــك س ــد، وكذل ــي الواح األمري

الحــواالت الشــخصية الــواردة مــن الخــارج باللــرات الســورية عنــد 

ــل  ــورية مقاب ــرة الس ــعر رصف الل ــورية، وس ــرة س ــتوى 434 ل مس

الــدوالر األمريــي مبوجــب النــرة الرســمية عنــد مســتوى 438 لــرة 

ســورية للمبيــع 435 لــرة ســورية للــراء.

ــوق  ــورو يف الس ــل الي ــورية مقاب ــرة الس ــعر رصف الل ــبة لس وبالنس

املوازيــة خــال تعامــات هــذا األســبوع، فقــد تراجعــت اللــرة 

الســورية خــال تعامــات هــذا األســبوع، حيــث ارتفــع زوج )اليــورو/ 

لــرة ســورية( إىل مســتوى 528 لــرة ســورية يف نهايــة هــذا األســبوع 

مقارنــة مــع مســتوى 520 لــرة ســورية املســجل يف نهايــة األســبوع 

الســابق، ومبــا نســبته 1.5%. كــا تراجعــت اللــرة الســورية قليــاً يف 

ــورية(  ــرة س ــع زوج )اليورو/ل ــورو، لرتف ــام الي ــمية أم ــوق الرس الس

ــل  ــبوع مقاب ــذا األس ــة ه ــورية يف نهاي ــرة س ــتوى 504.10 ل إىل مس

مســتوى 504.06 لــرة ســورية يف نهايــة األســبوع الســابق، علــا أن 

ســعر زوج )اليورو/لــرة ســورية( وصــل إىل 510.77 خــال تعامــات 

ــمية  ــوق الرس ــه يف الس ــتوى ل ــى مس ــو أع ــبوع، وه ــف األس منتص

خــال هــذا األســبوع.

الشكل )2 ( سعر صرف اليورو أمام الليرة السورية         الشكل )1 ( سعر صرف الدوالر أمام الليرة السورية        
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سوق دمشق .. لألوراق المالية
أظهــرت النــرة األســبوعية لجلســات التــداول الصــادرة عــن ســوق 
دمشــق لــأوراق املاليــة عــن األســبوع 24-2018/6/28؛ انخفاضــاً يف 
مــؤرش ســوق دمشــق لــأوراق املاليــة DWX، مبقــدار 18.59 نقطــة ومبــا 
نســبته 0.33% عــى أســاس أســبوعي، ليصــل إىل مســتوى 5,673.84 نقطــة 
املســجل نهايــة هــذا األســبوع مقابــل مســتوى 5,692.43 نقطــة املســجل 
يف نهايــة األســبوع الســابق، ترافــق ذلــك مــع انخفــاض قيمــة التــداوالت 
ــتواها يف  ــع مس ــة م ــبوع باملقارن ــذا األس ــال ه ــجلة خ ــبوعية املس األس
األســبوع الســابق مبــا نســبته 17.6% لتصــل إىل 113.5 مليــون لــرة ســورية 

مقابــل 137.7 مليــون لــرة ســورية خــال األســبوع الســابق، باإلضافــة إىل 
انخفــاض حجــم التــداول مبعــدل 8.1%، ليصــل إىل 164,965 ســهم خــال 
هــذا األســبوع مقابــل 179,597 ســهم يف األســبوع الســابق، موزعــًة عــى 

ــة. 224 صفق
ــاط  ــث النش ــن حي ــهم م ــة أس ــى ثاث ــل أع ــايل تفاصي ــدول الت ــن الج يب
بحجــم التــداول، ومــن حيــث األكــر ارتفاعــاً وانخفاضــاً يف األســعار، خــال 

تعامــات هــذا  األســبوع.

W W W . D C R S . S Y 4

العدد 26 - حزيران / يونيو - 2018

* مل يجر أي عملية تداول عى أسهم كل من القطاع الزراعي والصناعي والخدمات.



معايير التقييم األساس ي لسوق دمشق لألوراق املالية وقطاعاتها

وسطي ربح 

السهم 

التشغيلي 

 بدون قطع

 )ل.س(

وسطي ربح 

السهم 

الصافي 

بدون قطع 

)ل.س(

 الرسملة السوقية

)ل.س(

 وسطي

مكرر 

 الربحية

)مرة(

وسطي 

 القيمة

السوقية/ 

 الدفترية

)مرة(

وسطي 

عائد 

باح%األر 

القوة 

اإليرادية%

العائد على 

املوجودات%

العائد 

على 

حقوق 

امللكية%

هامش 

الربح 

التشغيلي%

هامش 

الربح 

الصافي%

حقوق 

امللكية إلى 

املوجودات%

 18.80 11.37 24.01 1.94 0.36 0.77 0.74 2.13 52.37 593,127,050,728 7.70 16.27السوق 

 18.08 10.67 25.18 1.62 0.29 0.69 1.16- 2.05 42.56 557,010,725,728 6.73 15.87قطاع املصارف

 47.98 22.27 27.56 6.19 2.97 3.67 3.97 1.62 12.11 24,113,950,000 14.68 18.16قطاع التأمين

 42.41 4.43 5.34 10.57 4.48 5.40 2.41 4.19 256.95 2,432,375,000 9.08 10.93قطاع الخدمات

31.6028.839,570,000,00022.132.254.529.158.359.6011.6910.6786.99قطاع الصناعة

- - - - - - - - - - - -قطاع الزراعة

olam
Stamp

olam
Stamp



معايير التقييم األساس ي للشركات املدرجة في سوق دمشق لألوراق املالية

ربحية السهم  الشركة

الصافية بدون 

قطع

القيمة 

الدفترية 

للسهم

سعر إغالق 

 ل.س السهم

28/6/2018

 الرسملة السوقية

ل.س

مكرر 

الربحية

 القيمة

السوقية/ 

الدفترية

عائد 

 %األرباح

القوة 

اإليرادية%

العائد على 

املوجودات%

العائد على 

حقوق 

امللكية%

هامش الربح 

التشغيلي%

هامش 

الربح 

الصافي%

حقوق امللكية 

إلى 

املوجودات%

 75.46 6.34 19.60 0.17 0.13 0.39 0.20 0.91 496.98 64,666,500,000 431.11 473.90 0.87سورية – بنك قطر الوطني

 28.19 54.05- 48.68- 4.14- 1.17- 1.05- 2.70- 1.80 36.99- 12,913,200,000 430.44 239.26 11.64-سورية –بنك االردن 

 30.88 76.97- 42.21- 5.53- 1.71- 0.94- 3.99- 1.36 25.08- 30,294,000,000 495.00 365.02 19.73-سورية – بنك بيبلوس

 25.35 56.86- 34.19- 4.81- 1.22- 0.73- 3.71- 1.52 26.92- 22,775,500,000 451.00 296.04 16.75-البنك العربي

 11.49 22.93 31.93 7.10 0.82 1.14 3.26 2.21 30.70 60,807,450,000 1105.59 500.61 36.01بيمو السعودي الفرنس ي

 23.97 26.48- 26.48- 2.19- 0.52- 0.52- 1.29- 1.81 77.47- 44,092,961,250 770.25 425.53 9.94-سورية – بنك عودة

 11.49 8.18- 17.61 1.08- 0.12- 0.27 0.43- 2.56 232.80- 54,160,000,000 1354.00 529.76 5.82-بنك سورية واملهجر

 11.63 40.47 58.76 12.00 1.40 2.03 5.84 1.92 17.12 31,552,500,000 601.00 313.19 35.10املصرف الدولي للتجارة والتمويل

 21.07 3.15 13.12 0.35 0.07 0.31 0.39 1.00 253.96 21,058,651,312 402.26 403.93 1.58فرنسبنك

 32.28 11.41 18.41 1.22 0.40 0.64 0.97 1.38 103.49 16,762,500,000 670.50 486.75 6.48بنك الشرق 

 5.30 - - - - - - 4.91 - 8,493,814,339 221.47 45.13 60.11-رية والخليجبنك سو 

 10.59 20.09 37.78 6.56 0.69 1.31 1.71 3.96 58.55 99,709,148,827 1082.89 273.39 18.49بنك سورية الدولي االسالمي

 9.81 42.42 60.82 13.24 1.30 1.86 5.99 2.23 16.70 62,474,500,000 1249.49 560.50 74.80بنك البركة )إسالمي(

 14.77 22.58 25.01 5.37 0.79 0.88 4.70 1.16 21.29 27,250,000,000 545.00 470.02 25.60بنك الشام )اسالمي(

 27.31 33.49 40.64 11.71 3.20 3.88 6.91 1.71 14.48 3,447,600,000 405.60 237.42 28.01املتحدة للتأمين

 41.39 16.79 20.46 4.98 2.06 2.51 2.68 1.82 37.35 3,431,800,000 343.18 188.83 9.19تأمين )آروب(السورية الدولية لل

 43.73 21.37 28.46 13.84 6.05 8.06 8.15 1.73 12.27 4,107,625,000 483.25 279.84 39.37الوطنية للتأمين

 67.64 33.14 38.12 3.55 2.40 2.76 2.22 1.32 45.08 7,068,800,000 353.44 268.10 7.84العقيلة للتأمين التكافلي

 61.74 34.65 38.78 5.31 3.28 3.67 5.73 0.91 17.46 3,325,625,000 391.25 431.67 22.41السورية الكويتية للتأمين

 47.37 10.79- 10.79- 4.07- 1.93- 1.93- 1.85- 2.25 54.00- 2,732,500,000 273.25 121.66 5.06-االتحاد التعاوني للتأمين

 83.30 5.49 6.66 19.46 16.21 19.66 4.62 3.90 21.62 1,223,000,000 611.50 156.97 28.28األهلية للنقل

 27.67 0.82 0.82 0.92 0.25 0.25 0.20 4.49 492.28 1,209,375,000 268.75 59.86 0.55املجموعة املتحدة 

28.83283.33638.009,570,000,00022.132.254.529.158.359.6011.6910.6786.99األهلية لصناعة الزيوت

---------962.500- -نماء الزراعية
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متفرقات اقتصادية محلية
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ــه ســيتم التحضــر إلعــادة  ــا أن ــر املؤسســة العامــة للجيولوجي • بــن مدي
توزيــع واســتثار مقالــع حصويــات البنــاء يف منطقــة البــرا جنــوب رشقــي 
الرحيبــة بريــف دمشــق، مشــراً أن املنطقــة تتســع لـــ 125 مقلعــاً، حيــث 
تنتــج حــوايل 12 مليــون م3 ســنوياً بقيمــة تقــدر مبليار لــرة، مشــراً إىل أنه 
تــم إعــادة توزيــع وتخصيــص مقاســم الســتثار مــادة الحجــر الرحيبــاين، 
مبينــاً أنــه ســيتم أيضــاً اســتثار حــوايل 200 مقلــع تؤمــن إنتــاج 300 ألــف 
طــن ســنوياً مــن مــاديت الرخــام والحجــر الرحيبــاين وتقــدر إيراداتهــا مبليــار 

لــرة ســنوياً.
ــرة  ــار ل ــا 10 ملي ــلفة مقداره ــي س ــاوين الزراع ــرف التع ــص امل • خّص
ــدى مــرف ســورية املركــزي عــى  ســورية توضــع يف حســابه املفتــوح ل
أن تغطــى هــذه الســلف بســندات ال يتجــاوز اســتحقاقها 120 يومــاً 
مــن تاريــخ تجهيزهــا لــدى مــرف ســورية املركــزي، وذلــك خــارج 
ملصلحــة  الزراعــي  للمــرف  املخصصــة  لاعتــادات  األقــى  الحــد 
املؤسســة العامــة لتجــارة وتصنيــع الحبــوب، لغايــة متويــل عمليــات رشاء 
محصــول القمــح ملوســم 2018 مــن الفاحــي، وذلــك مبعــدل فائــدة عنــد 
االســتحقاق 1%، وفائــدة تأخريــة مقدارهــا 1.75 % كــا يســتويف املركــزي 
مــن الزراعــي عــى الســلف املمنوحــة مــن قبلــه لصالــح الحبــوب فائــدة 

ــدل 0.5 %. ــتحقاق مبع ــد االس عن
• هنــاك توجــه لتخفيــض التعرفــة الجمركيــة مــع الجانــب اإليــراين لتصــل 
إىل 0% بــدالً مــن 4% املتفــق عليهــا يف إطــار منطقــة التجــارة الحــرة 
املشــركة بــن البلديــن يف العــام 2011، حيــث هنــاك اتفــاق مبــديئ 

عــى تعديــل القامئــة الســلبية للمســتوردات، وتخفيــض القيمــة املضافــة 
ــن %50 . ــدالً م ــح 40% ب ــأ لتصب ــد املنش لقواع

وعــى الصعيــد االســتثاري، بينــت مصــادر وجــود دراســات أوليــة 
ــض  ــن، باإلضافــة إىل توظيــف بع ــن البلدي ــركة ب ــيس رشكات مش لتأس

أنــواع الصناعــات الهامــة كالصناعــات البروكيميائيــة.
ــراً  ــتوجب تطوي ــن يس ــن الجانب ــريف ب ــايل وامل ــاع امل ــار أن القط وباعتب
ــراين  ــاق األويل عــى إحــداث مــرف مشــرك ســوري إي ــم االتف ــراً؛ ت كب
ــن  ــن واألنظمــة النافــذة ب ومصــارف أو فــروع للمصــارف حســب القوان

ــن.   البلدي
• اعتمــد مــرف ســورية املركــزي الدليــل املوحــد لاعتــادات املســتندية 
الــذي يشــكل دليــاً اسرشــادياً للعاملــن يف جميــع املصــارف العاملــة يف 
ــتندية  ــادات املس ــل باالعت ــاً يف التعام ــن أيض ــن الراغب ــر واملتعامل القط
ــارف  ــع املص ــى جمي ــل ع ــم الدلي ــم تعمي ــورية، وت ــارف الس ــدى املص ل
ــة التعامــل  ــل املوحــد آلي ــنَّ املــرف املركــزي يف الدلي يف القطــر، كــا ب
باالعتــادات املســتندية يف ســورية، إذ أكــد أن جميــع املصــارف املرخــص 
لهــا العمــل بالقطــع األجنبــي تقــدم خدمــة االعتــادات املســتندية وفــق 
رشوط، أولهــا مبــا يتوافــق مــع القوانــن الســورية وأحــكام الريعــة 
ــزم املصــارف الســورية  اإلســامية بالنســبة للمصــارف اإلســامية، وأن تلت
املعنيــة بعــدم إصــدار اعتــادات مســتندية تغطــي اســتراد بضائــع مــكان 

وصولهــا النهــايئ ليــس ســورية.
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• لبنان:
بلــغ معــدل التضخــم الســنوي يف لبنــان أعــى مســتوى منذ عــام 2013 
مســجالً 6.5%، وذلــك يف شــهر أيــار لعــام 2018 مقارنــًة مبعــدل %5.8 
ــزي  ــان املرك ــه، ويســتمر مــرف لبن ــام ذات ــن الع يف شــهر نيســان م
ــا  ــام 2009، بين ــذ ع ــد 10% من ــاس عن ــدة األس ــعر الفائ ــت س بتثبي
يركــز عــى عمليــات الهندســة املاليــة وتثبيــت ســعر الــرف ودعــم 

ــة. احتياطــي العمــالت األجنبي

• تونس:
ــون دوالر  ــه 500 ملي ــد قيمت ــرض جدي ــى ق ــدويل ع ــك ال ــق البن واف
أمريــي لدعــم اإلصالحــات االقتصاديــة يف تونــس، مســتهدفاً النهــوض 
باالســتثارات الخاصــة وخلــق الفــرص للــركات الصغــرة مــع تعزيــز 
أمــن الطاقــة وحايــة األرس الفقــرة، كــا يدعــم القــرض أيضــا 
ــح  ــر وفت ــتراد والتصدي ــراءات االس ــيط إج ــة لتبس ــوات ملموس خط
قطاعــات أمــام االســتثار وتســهيل الحصــول عــى االئتــان للــركات 
ــة  ــا للبيئ ــل تلويث ــتدامة وأق ــر اس ــة أك ــاع طاق ــق قط ــرة وخل الصغ
حســبا ذكــرت الوكالــة، وقــد عجــزت الحكومــات املتتابعــة يف تقليــص 
عجــو امليزانيــة لتحتــاج تونــس قروضــا أجنبيــة بثالثــة مليــارات دوالر 

ــي للعــام الحــايل فحســب. أمري

• الخليج العريب:
ســجل إجــايل االحتياطــي األجنبــي يف قطــر 44.8 مليــار دوالر أمريــي 
يف شــهر أيــار لعــام 2018 مقارنــًة بـــ39.7 مليــار دوالر أمريــي يف شــهر 
ــعودي 506.5  ــي الس ــغ االحتياط ــا بل ــه، بين ــام ذات ــن الع ــان م نيس
مليــار دوالر أمريــي يف شــهر نيســان لعــام 2018 مقابــل 493.3 مليــار 
ــجل  ــارات س ــه، ويف اإلم ــام ذات ــن الع ــهر آذار م ــي يف ش دوالر أمري
إجــايل االحتياطــي نحــو 90 مليــار دوالر أمريــي يف شــهر نيســان مــن 
عــام 2018 مقابــل نحــو 92 مليــار دوالر أمريــي يف الشــهر الســابق، 
بينــا يف البحريــن ثبتــت القــراءة عنــد نحــو 2 مليــار يف الفــرة ذاتهــا.

• فلسطني:
ارتفــع العجــز التجــاري يف فلســطني مبعــدل 19.1% ليســجل 382 مليون 
دوالر أمريــي يف شــهر نيســان مــن عــام 2018 مقارنــًة بـــ320.7 مليون 
ــا مــن عــام 2017، وهــو العجــز األكــر  ــي يف الفــرة ذاته دوالر أمري
منــذ شــهر كانــون الثــاين مــن عــام 2018، ويعــود ذلــك إىل قفــزة يف 
الــواردات معدلهــا 16.8% مســجلًة 473.5 مليــون دوالر أمريــي، بينــا 

ارتفعــت الصــادرات مبعــدل 7.9% لتثبــت عنــد 91.5 دوالر أمريــي.
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• تركيا:
ــة؛ ســعر  ــرة الركي ــزي يف مســاعيه لدعــم الل ــا املرك ــك تركي ــع بن رف
الفائــدة األســاس بواقــع 125 نقطــة ليســجل 17.75% يف شــهر 
حزيــران مــن عــام 2018، بعــد أن كان الرفــع 300 نقطــة يف الشــهر 
املــايض، وقــد عــر صنــاع السياســة أن هنــاك مزيــداً مــن التشــدد يف 
املرحلــة املقبلــة، حيــث قفــز معــدل التضخــم إىل 12.15% يف شــهر 
ــام  ــذ ع ــدل تضخــم من ــاين أعــى مع ــام 2018 وهــو ث ــن ع ــار م أي

.2004

• بريطانيا:
ــة عــى  ــرة الثالث ــد 4.2% للم ــا عن ــة يف بريطاني ــت معــدل البطال ثب
التــوايل يف شــهر نيســان مــن عــام 2018 وهــو معــدل البطالــة 
األدىن منــذ عــام 1975، وطابقــت بذلــك توقعــات الســوق، يف ظــل 
انخفــاض معــدل النمــو االقتصــادي مــن 0.4% يف الربــع األخــر لعــام 

ــام 2018. ــن ع ــع األول م 2017 إىل 0.2% يف الرب

• الواليات املتحدة األمريكية:
تباطــأ االقتصــاد األمريــي خــالل الربــع األول مــن عــام 2018 
ــوه  ــل من ــام 2018، مقاب ــع األول لع ــوه 2% يف الرب ــدل من ــغ مع ليبل
مبعــدل 2.2% يف الربــع األخــر مــن عــام 2017، وذلــك نتيجــة 
أبطــأ إنفــاق اســتهاليك يف نحــو خمســة أعــوام، حيــث تراجــع منــو 
إنفــاق املســتهلكني الــذي ميثــل أكــر مــن ثلثــي النشــاط االقتصــادي 
األمريــي إىل 0.9% يف الربــع األول مقابــل 1% يف التقديــرات الســابقة 
ــاين مــن عــام 2013. ــع الث ــذ الرب ــرة منــو من وهــذه هــي أبطــأ وت

• منطقة اليورو:
تراجــع مــؤرش ثقــة األعــال يف منطقــة اليــورو إىل 112.3 نقطــة يف 
حزيــران لعــام 2018 مقارنــة مــع 112.5 نقطــة يف أيــار مــن العــام 
ذاتــه، ويعــود ذلــك إىل تشــاؤم املــدراء واملســتهلكني بقطــاع البنــاء 
ــاء  ــتعداده إلنه ــزي األورويب اس ــه املرك ــن في ــذي أعل ــت ال يف الوق

برنامــج رشاء الســندات.
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