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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(
شــهد ســعر صــرف الليــرة الســورية مقابــل الــدوالر  األمريكــي فــي الســوق 

 خــال تعامــات هــذا األســبوع، ليبقــى ســعر 
ً
 ملحوظــا

ً
املوازيــة اســتقرارا

( عنــد مســتوى  443 ليــرة ســورية 
ً
صــرف الليــرة الســورية )وســطيا

مقابــل الــدوالر األمريكــي، وذلــك نتيجــة لعــدم حــدوث أي تغيــر جوهــري 

علــى العوامــل )املحليــة والخارجيــة( املؤثــرة فــي ســعر الصــرف، وخاصــة 

املتعلقــة بالجانــب االقتصــادي، وســط التقــدم الــذي يحــرزه الجيــش 

العربــي الســوري فــي امليــدان باتجــاه إتمــام تحريــر الجنــوب، وفــي ظــل 

اســتمرار تدفــق الحــواالت مــن الخــارج، واالســتقرار النســبي ملســتويات 

الــدوالر األمريكــي خــال تعامــات األســبوع فــي الســوق العامليــة مقابــل 

الرئيســية. العمــات 

أمــا فــي الســوق الرســمية، فقــد اســتقر ســعر صــرف الليــرة الســورية 

مقابــل الــدوالر األمريكــي لــدى املصــارف وشــركات الصرافــة، حيــث مــا 

 فــي تثبيــت ســعر صــرف الليــرة 
ً
زال مصــرف ســورية املركــزي مســتمرا

السورية مقابل الدوالر األمريكي عند مستوى 436 ليرة سورية للدوالر 

الحــواالت  لتســليم  الــدوالر األمريكــي  األمريكــي، وكذلــك ســعر شــراء 

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 

 ،
ً
املوازيــة خــال تعامــات هــذا األســبوع، فقــد شــهدت الليــرة تحســنا

حيــث انخفــض زوج )اليــورو/ ليــرة ســورية( إلــى مســتوى 516 ليــرة 

ســورية فــي نهايــة هــذا األســبوع مقارنــة مــع مســتوى 522 ليــرة ســورية 

املســجل في نهاية األســبوع الســابق، وبما نســبته %1.15. كما تحســنت 

الليــرة الســورية فــي الســوق الرســمية أمــام اليــورو بمــا نســبته 0.29%، 

لينخفض زوج )اليورو/ليرة سورية( إلى مستوى 507.90 ليرة سورية 

فــي نهايــة هــذا األســبوع مقابــل مســتوى 509.38  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 
ً
دمشــق لــألوراق املاليــة عــن األســبوع 15-2018/7/19، ارتفاعــا

مؤشــر الســوق )DWX( مقــداره 66.91 نقطــة، وبمــا نســبته 1.20% 

علــى أســاس أســبوعي، ليصــل إلــى مســتوى 5651.06 نقطــة املســجل 

نهايــة هــذا األســبوع مقابــل مســتوى 5584.15 نقطــة املســجل فــي نهايــة 

الســابق.  األســبوع 

ترافــق ارتفــاع مؤشــر الســوق مــع ارتفــاع فــي قيمــة التــداوالت األســبوعية 

األســبوع  فــي  مســتواها  مــع  باملقارنــة  األســبوع  هــذا  خــال  املســجلة 

الســابق بمــا نســبته %107.2، لتصــل إلــى 227.7 مليــون ليــرة ســورية 

للصفقــات العاديــة، مقابــل 109.9 مليــون ليــرة ســورية خــال األســبوع 

الســابق، باإلضافــة إلــى ارتفــاع حجــم التــداول بمعــدل %114.8 ليصــل 

 فــي 
ً
 خــال هــذا األســبوع مقابــل 148,048 ســهما

ً
إلــى 318,050 ســهما

 على 461 صفقة عادية، وذلك بعد استبعاد 
ً
األسبوع السابق، موزعة

الصفقــات الضخمــة والبالــغ عددهــا صفقــة واحــدة فقــط.

يبيــن الجــدول التالــي أعلــى ثاثــة أســهم مــن حيــث النشــاط بالحجــم، 

واالرتفــاع واالنخفــاض فــي األســعار خــال تعامــات هــذا  األســبوع:
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يبين الجدول التالي أعلى ثاثة أسهم من حيث النشاط بحجم التداول، واالرتفاع واالنخفاض في األسعار خال هذا  األسبوع

ً
األكثر نشاطا

ً
األكثر ارتفاعا

ً
األكثر انخفاضا

السهم
من حجم 
التداول

السهم
نسبة 

االرتفاع%
السهم

نسبة االنخفاض
%

3.94-بنك قطر الوطني سورية 10.09الوطنية للتأمين %32.43بنك قطر الوطني سورية 

0.38-بنك البركة8.07بنك سورية الدولي اإلسالمي%31.64بنك سورية الدولي اإلسالمي

.......4.76العقيلة للتأمين التكافلي %10.16الوطنية للتأمين 

الشكل)3( تداوالت سوق دمشق لألوراق املالية 

* لم يجر أي عملية تداول على أسهم كل من القطاع الزراعي والصناعي والخدمات.



معايير التقييم األسا�سي لسوق دمشق لألوراق املالية وقطاعاتها

وسطي ربح السهم التشغيلي 
بدون قطع )ل.س(

وسطي ربح السهم الصافي 
بدون قطع )ل.س(

وسطي 

مكرر الربحية )مرة(

وسطي القيمة السوقية/ 

الدفترية )مرة(
وسطي عائد 

األرباح%
القوة 

اإليرادية%
العائد على 
املوجودات%

العائد على حقوق 
امللكية%

هامش الربح 
التشغيلي%

هامش الربح 
الصافي%

حقوق امللكية إلى 

املوجودات%

16.277.7052.582.160.690.770.361.9424.0111.3718.80السوق
1.140.690.291.6225.1810.6718.08-15.876.7342.782.06قطاع املصارف
18.1614.6812.401.683.763.672.976.1927.5622.2747.98قطاع التأمين

10.939.08256.954.192.415.404.4810.575.344.4342.41قطاع الخدمات
31.6028.8322.132.254.529.158.359.6011.6910.6786.99قطاع الصناعة
-----------قطاع الزراعة

معايير التقييم األسا�سي للشركات املدرجة في سوق دمشق لألوراق املالية

الشركة
ربحية السهم 

الصافية بدون قطع
القيمة الدفترية 

للسهم
سعر اإلغالق
2018/7/19

مكرر الربحيةالرسملة السوقية
القيمة

السوقية/ 
الدفترية

عائد 
األرباح%

القوة 
اإليرادية%

العائد على 
املوجودات%

العائد على 
حقوق امللكية%

هامش الربح 
التشغيلي%

هامش الربح 
الصافي%

حقوق امللكية إلى 
املوجودات%

54.0528.1975.46-48.68-4.14-1.17-1.05-2.70-36.991.80-11.64239.26430.44-بنك االردن - سورية
76.9730.8828.19-42.21-5.53-1.71-0.94-3.99-25.081.36-19.73365.02495.00-بنك بيبلوس- سورية

56.8625.3530.88-34.19-4.81-1.22-0.73-3.71-26.921.52-16.75296.04433.25-البنك العربي
36.01500.611090.1230.702.213.261.140.827.1031.9322.9311.4925.35بيمو السعودي الفرن�سي

26.4823.9711.49-26.48-2.19-0.52-0.52-1.27-78.451.83-9.94425.53773.63-بنك عودة- سورية
8.1811.4923.97-1.0817.61-0.12-0.430.27-232.802.56-5.82529.761354.00-بنك سورية واملهجر

35.10313.19589.2817.121.925.842.031.4012.0058.7640.4711.6311.49املصرف الدولي للتجارة والتمويل
1.58403.93411.00261.671.030.380.310.070.3513.123.1521.0711.63فرنسبنك

6.48486.75670.50103.491.380.970.640.401.2218.4111.4132.2821.07بنك الشرق
5.3032.28--79.97-4.24-3.87-26.74-3.744.98-60.1145.13220.50-بنك سورية والخليج

18.49273.391140.2957.903.921.731.310.696.5637.7820.0910.595.30بنك سورية الدولي االسالمي
74.80560.501154.6117.272.305.791.861.3013.2460.8242.429.8110.59بنك البركة )إسالمي(
25.60470.02543.7421.121.154.730.880.795.3725.0122.5814.779.81بنك الشام )اسالمي(

28.01237.42405.6018.102.145.523.883.2011.7140.6433.4927.3114.77املتحدة للتأمين
9.19188.83343.1837.351.822.682.512.064.9820.4616.7941.3927.31السورية الدولية للتأمين )آروب(

39.37279.84532.0012.271.738.158.066.0513.8428.4621.3743.7341.39الوطنية للتأمين
7.84268.10370.2543.231.262.312.762.403.5538.1233.1467.6443.73العقيلة للتأمين التكافلي

22.41431.67391.2517.460.915.733.673.285.3138.7834.6561.7467.64السورية الكويتية للتأمين
10.7947.3761.74-10.79-4.07-1.93-1.93-1.85-54.002.25-5.06121.66273.25-االتحاد التعاوني للتأمين

28.28156.97622.2221.623.904.6219.6616.2119.466.665.4983.3047.37األهلية للنقل
0.5559.86268.75492.284.490.200.250.250.920.820.8227.6783.30املجموعة املتحدة 

28.83283.33638.0022.132.254.529.158.359.6011.6910.6786.9927.67األهلية لصناعة الزيوت
----------962.50--نماء الزراعية

البيانات سنوية عن العام 2017 مستبعد منها أثر سعر الصرف في تقييم مراكز القطع البنيوية )أرباح/ خسائر غير محققة(، من دون حساب استردادات املؤونات واالقتطاعات، وذلك لبيان حقيقة الدخل الناجم عن األنشطة 
التشغيلية للشركات، ويستثنى من البيانات شركة نماء الزراعية.
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تطور بعض أسعار السلع األساسية 	.4  

التغير خالل األسبوع19 تموز, 142018 تموز, 2018السلعة

%340,000340,0000.0الحديد طن /ليرة سورية

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

%1.92-15,60015,300الذهب غرام /عيار 12

%2152150.0السكر كغ / ليرة سورية*

%4054050.0رز أمريكي قصير كغ / ليرة سورية*

%3503500.0رز  إيطالي قصير كغ / ليرة سورية*

*السعر لدى منافذ البيع العائدة إلى الشركة السورية للتجارة.   

3- متفرقات اقتصادية محلية

 مع 
ً
• اجتمع وزير التجارة الداخلية وحماية املســتهلك الســوري مؤخرا

وفــد رو�ســي، حيــث تــم بحــث ســبل تنشــيط عجلــة االقتصــاد الســوري، 

ومشــاركة روســيا فــي عجلــة اإلنتــاج الصناعــي والزراعــي،  وقــد أبــدى 

الجانب الرو�سي استعداده إليجاد آفاق جيدة لتصدير القمح الرو�سي 

إلــى ســورية، مقابــل اســتيراد الخضــر والفواكــه منهــا، حيــث أن الســوق 

الروســية تعــد واعــدة للمنتجــات الزراعيــة الســورية.

هــذا وأعــرب رئيــس الوفــد الرو�ســي، عــن اســتعداد بــاده لتوفيــر البنيــة 

التحتيــة الازمــة إلقامــة املجمعــات التنمويــة، التــي يجــري العمــل علــي 

 إلــى وجــود رغبــة حقيقيــة لــدى قطــاع األعمــال 
ً
إقامتهــا فــي ســورية، مشــيرا

الرو�ســي إلقامــة مشــاريع اســتثمارية مشــتركة مــع ســورية.

ومــن جهتــه أكــد الســيد الوزيــر حــرص ســورية علــى تعزيــز التعــاون مــع 

التســهيات  وتقديــم  القمــح  بتصديــر  املختصــة  الروســية  الشــركات 

الازمــة لهــم، وإيجــاد الســبل الكفيلــة بتطويــر هــذه العاقــات، والســيما 

بمــا يتعلــق باســتيراد القمــح مــن روســيا.

• ارتفعــت موجــودات املصــارف الخاصــة العاملــة فــي ســورية بنحــو 224 
مليار ليرة سورية خال الفترة بين نهاية العام 2017 ونهاية الربع األول 

من العام 2018، وبما نسبته %13.7، حيث بلغت املوجودات في نهاية 

الربــع األول نحــو 1,861 مليــار ليــرة ســورية، مــا يعــادل 4.27 مليــار دوالر 

أمريكي، على أساس سعر صرف 436 ليرة للدوالر، مقارنة بنحو 1,637 

مليــار ليــرة فــي نهايــة العــام 2017، مــا يعــادل 3.84 مليــار دوالر أمريكــي.

والشــروط  الضوابــط  بعــض  الشــعبي  التســليف  مصــرف  عــّدل   •
لجهــة  الدولــة  فــي  للعامليــن  املحــدود  الدخــل  قــرض  بمنــح  املتعلقــة 

الكفــاء واحتســاب مبلــغ القــرض، حيــث أوضــح مديــر عــام املصــرف 

أن التعديــات الجديــدة التــي أجراهــا املصــرف علــى بعــض الضوابــط 

والشــروط املتعلقــة بمنــح قــرض الدخــل املحــدود تكفــل زيــادة املــاءة 

املالية لكل من املقترض والكفيل، األمر الذي يتيح لكل منهما الحصول 

على أعلى ســقف بما يتناســب مع أجورهما بعد تغيير طريقة احتســاب 

القســط ونســبة املنــح املتعلقــة بهــا.

• بلــغ إجمالــي الربــح التشــغيلي الــذي حققتــه شــركات التأميــن الخاصــة 
فــي فــروع التأميــن كافــة فــي عــام 2017 نحــو 3 مليــار ليــرة ســورية بزيــادة 

%21 عــن العــام 2016، نصفهــا مــن فــرع تأميــن الســيارات اإللزامــي، 

حيــث كان لــه الحصــة الكبــرى مــن الربــح التشــغيلي، وذلــك بمقــدار 1.5 

مليــار ليــرة ســورية، بانخفــاض بنســبة %2 عــن العــام 2016، يليــه فــرع 

 
ً
تأميــن الســيارات الشــامل بحوالــى 721 مليــون ليــرة ســورية، مرتفعــا

بنســبة %64 عــن العــام 2016، ثــم فــرع تأميــن الحــوادث العامــة بمبلــغ 

 وتأميــن النقــل بنحــو 310 ماييــن.
ً
325 مليونــا

هذا وقد حقق فرع التأمين الصحي أكبر خسارة تشغيلية، بحوالى 321 

مليــون ليــرة ســورية، وبانخفــاض %19 عــن العــام 2016، كمــا انخفــض 

الربــح التشــغيلي فــي كل مــن تأمينــات الحريــق والهند�ســي فــي حيــن حققــت 

 في الربح التشغيلي عن العام السابق 
ً
 كبيرا

ً
تأمينات الحياة نسبة نمو ا

وبلغــت قيمــة الربــح 210 مليــون ليــرة ســورية.
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1-  أخبار  اقتصادية
•  فلسطين

 نســبته 2.73% 
ً
ســجل الرقــم القيا�ســي العــام ألســعار الجملــة ارتفاعــا

خــال الربــع الثانــي 2018 مقارنــة بالربــع األول 2018، حيــث بلــغ مــا 

مقــداره  125.87 خــال الربــع الثانــي 2018 مقارنــة بـــ 122.52 خــال 

الربــع األول 2018 )ســنة األســاس 2007 = 100(، كمــا ســجل الرقــم 

 نســبته %5.21، حيــث 
ً
القيا�ســي ألســعار الجملــة للســلع املحليــة ارتفاعــا

بلغ الرقم القيا�ســي ألســعار الجملة للســلع املحلية 129.08 خال الربع 

الثاني 2018 مقارنة بـ 122.69 خال الربع األول 2018 )سنة األساس 

 .)100 = 2007

وكذلــك بالنســبة للرقــم القيا�ســي ألســعار الجملــة للســلع املســتوردة 

 نسبته %0.56، حيث بلغ الرقم القيا�سي ألسعار الجملة 
ً
سجل ارتفاعا

للســلع املســتوردة 122.75 خــال الربــع الثانــي 2018 مقارنــة بـــ 122.07 

خــال الربــع األول 2018 )ســنة األســاس 2007 = 100(.

•  الكويت

أفــادت بيانــات رســمية صــادرة عــن البنــك املركــزي الكويتــي بارتفــاع 

تحويــات العامليــن الوافديــن فــي الكويــت للخــارج، بنســبة %3.4، خــال 

الربــع األول 2018 وذلــك علــى أســاس ربعــي، لتبلــغ تحويــات العامليــن 

للخــارج مــا مقــداره 1.029 مليــار دينــار )3.4 مليــارات دوالر أمريكــي(، 

مقابــل تحويــات العامليــن البالغــة نحــو 995 مليــون دينــار )3.3 مليــارات 

دوالر أمريكــي(، فــي الربــع األخيــر مــن 2017، وتراجعــت تحويــات العاملين 

الوافديــن فــي الكويــت للخــارج، خــال عــام 2017 بنســبة %9.2 علــى 

أســاس ســنوي إلــى 4.14 مليــارات دينــار )13.7 مليــار دوالر( ومطلــع أبريــل 

املا�ســي.

 بفــرض 
ً
هــذا وقــد أقــرت اللجنــة املاليــة بمجلــس األمــة الكويتــي مقترحــا

ضرائــب علــى تحويــات الوافديــن، بنســبة مــن 1 إلــى %5، علــى أن 

تســتثنى من ذلك االتفاقيات الخاصة بحماية االســتثمارات، وفي حال 

إقــرار الضريبــة، ســتكون الكويــت أول دولــة خليجيــة تفــرض مثــل هــذه 

الرســوم.

•   مصر

أعلــن امللحــق التجــاري الرو�ســي فــي مصــر زيــادة التبــادل التجــاري بيــن 

موســكو والقاهــرة، خــال الفتــرة  املمتــدة بيــن كانــون الثانــي /ينايــر وأيــار 

/مايــو 2018، حيــث ســجلت 2.755 مليــار دوالر أمريكــي بزيــادة قدرهــا 

%32 باملقارنة مع الفترة نفسها من عام 2017، كما بين إن الصادرات 

الروســية ملصــر بلغــت 2.4 مليــار دوالر أمريكــي، بينمــا بلغــت الصــادرات 

املصريــة إلــى روســيا 356 مليــون دوالر.

وجــاء تصديــر الحبــوب والقمــح الرو�ســي ملصــر فــي املرتبــة األولــى بمقــدار 

805 مليــون دوالر أمريكــي، بزيــادة تبلــغ %33، أمــا تصديــر املعــادن فجــاء 

فــي املرتبــة الثانيــة بنســبة زادت عــن %110 بمبلــغ 494 مليــون دوالر، 

وتمثلــت الصــادرات املصريــة إلــى روســيا فــي الفواكــه والخضــراوات، 

مصــر  صــدرت  حيــث  الكهربائيــة،  واملعــدات  واألدويــة،  والصابــون، 

لروســيا فاكهــة بـــمقدار 165 مليــون دوالر أمريكــي، وخضــراوات بـــمقدار 

144 مليــون دوالر أمريكــي.

•  السودان

ارتفــع معــدل التضخــم الســنوي فــي الســودان خــال شــهر حزيــران /

يونيــو 2018  إلــى %63.86، مقابــل %60.93 فــي شــهرأيار /مايــو 2018، 

وذلــك وفقــا للجهــاز املركــزي لإلحصــاء، إذ إن ارتفــاع مجموعــة املابــس 

واألحذيــة، التــي زاد شــراء منتجاتهــا بمناســبة عيــد الفطــر املا�ســي وبدايــة 

العــام الدرا�ســي الجديــد؛ ســاهمت فــي زيــادة التضخــم املســجل خــال 

شــهر حزيــران /يونيــو 2018.

هــذا وبلــغ معــدل التضخــم فــي املناطــق الحضريــة %58.42 خــال شــهر 

حزيران /يونيو 2018 ، مقابل %55.13 في شهر أيار /مايو، بينما وصل 

التضخم في املناطق الريفية إلى %68.45 مقابل %65.81 خال نفس 

الفترة.
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2. أسواق األسهم العربية

املؤشر

األسبوع 2018/07/20-15

التغير خال األسبوع

نهاية األسبوعبداية األسبوع

)IGMFD( 98.0 %2,900.132,926.04مؤشر سوق دبي

)03XGE( 2.69 %15,842.4615,416.31مؤشر بورصة مصر -

)ESWK( 0.31 %5,336.405,353.02مؤشر سوق الكويت

)IDA( 1.57 %4,696.204,770.09مؤشر أبوظبي

)ELP( 0.24 %544.85543.56مؤشر القدس -

)ISAT(  0.53 %8,405.098,449.97املؤشر العام السعودي

)XLRNGMA(  57.0 %2,039.252,023.87املؤشر العام األردني -

)XEDNINUT(  14.1%8,049.768,163.49مؤشر بورصة تونس

)ISAM( 15.0%11,486.1011,427.98مؤشربورصة املغرب-
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1-  أخبار  اقتصادية

• الواليات املتحدة األمريكية 
صــّرح رئيــس مجلــس االحتياطــي الفيدرالــي األميركــي بــإن املجلــس يخطــط 

 فــي ظــل اقتصــاد ينمــو بشــكل قــوي 
ً
ملواصلــة رفــع أســعار الفائــدة تدريجيــا

وارتفــاع التضخــم، ممــا يقلــل بدرجــة كبيــرة مــن آثــار تصاعــد املناوشــات 

التجاريــة األميركيــة مــع الــدول األخــرى.

وأضــاف خــال اإلدالء بشــهادته أمــام مجلــس الشــيوخ األميرـكـي أنــه مــع 

وجود سوق قوية للوظائف، وأن التضخم قريب من الهدف، واملخاطر 

علــى التوقعــات متوازنــة، ويعتقــد )االحتياطــي الفيدرالــي( أن أفضــل 

 فــي الوقــت الراهــن هــي االســتمرار فــي رفــع معــدل 
ً
طريقــة للم�ســي قدمــا

 إلى أن عدد الوظائف الجديدة التي 
ً
، مشيرا

ً
األموال الفيدرالية تدريجيا

يتم إنشاؤها كل شهر تصل إلى 215 ألف وظيفة، وذلك خال النصف 

 مــن املعــدل الشــهري 
ً
األول مــن العــام الحالــي، وهــذا الرقــم أعلــى نســبيا

لعام 2017، كما أنه أعلى من متوسط عدد األشخاص الذين يدخلون 

قــوة العمــل كل شــهر. 

وأوضــح أن معــدل التضخــم ارتفــع خــال الشــهور املاضيــة ليظــل عنــد 

مســتوى أعلــى مــن %2، وهــو املســتوى الــذي تعتقــد اللجنــة الفيدراليــة 

وأهــداف  األســعار  اســتقرار  لتحقيــق  األفضــل  أنــه  املفتوحــة  للســوق 

 إلــى أن الزيــادة الكبيــرة فــي أســعار 
ً
التوظيــف علــى املــدى الطويــل، مشــيرا

الوقــود والطاقــة ســاهمت بشــكل كبيــر فــي اإلبقــاء علــى معــدل التضخــم 

.
ً
مرتفعــا

• روسيا
كشف البنك املركزي الرو�سي عن تسجيل تراجع في حجم الدين العام 

خــال النصــف األول مــن العــام 2018، ليســجل حجــم ديــون روســيا 

 فــي الربــع الثانــي مــن العــام 2018 بنســبة %6.6 مقارنــة 
ً
الخارجيــة تراجعــا

بالربــع األول 2018، وبلغــت فــي 1 تمــوز /يوليــو  485 مليــار دوالر أمريكــي. 

وأضــاف تقريــر أن مؤسســات إدارة الدولــة خفضــت ديونهــا الخارجيــة 

بنســبة %17، أو بمقــدار 49.7 مليــار دوالر أمريكــي، منهــا 31.5 مليــار دوالر 

عبــارة عــن أوراق ماليــة بالروبــل الرو�ســي، و16.6 مليــار دوالر أمريكــي 

بالعمــات األجنبيــة، كمــا تراجــع حجــم ديــون القطــاع   ماليــة 
ً
أوراقــا

املصرفــي بنســبة %9.3، حتــى 95.4 مليــار دوالر أمريكــي، أمــا املركــزي 

الرو�ســي فتراجعــت ديونــه حتــى 15.6 مليــار دوالر أمريكــي، مــا نســبته 

%25.1، وكذلــك تراجــع ديــن القطــاع الحقيقــي حتــى 327.9 مليــار دوالر  

أمريكــي خــال الربــع األول مــن العــام 2018، 

• صندوق النقد الدولي

أبقــى صنــدوق النقــد الدولــي علــى توقعــات النمــو لعامــي 2018 و2019 

من دون تغير عند مستوى %3.9 لكا العامين، وذلك في أحدث التقارير 

الصــادرة عــن الصنــدوق فــي تمــوز /يوليــو 2018، وان كان قــد أضــاف ان 

 واملخاطــر علــى اآلفــاق املتوقعــة أصبحــت فــي 
ً
النمــو قــد أصبــح أقــل توازنــا

ازديــاد بالنســبة إلــى االقتصــادات املتقدمــة والناميــة واألســواق الناشــئة 

علــى حــّد ســواء، وأملــح كذلــك إلــى ظهــور املزيــد مــن املخاطــر الســلبية علــى 

االقتصاد العالمي.  

• منطقة آسيا واملحيط الهادئ

تشــير التوقعــات الصــادرة عــن بنــك التنميــة اآلســيوي إلــى اســتقرار وتيــرة 

النمــو االقتصــادي ملنطقــة آســيا واملحيــط الهــادئ خــال العاميــن الحالــي 

واملقبــل، وذلــك رغــم تصاعــد التوتــرات التجاريــة بيــن الواليــات املتحــدة 

وشــركائها التجارييــن. 

وأبقــى البنــك فــي تقريــر  إضافــي لــه حــول آفــاق التنميــة اآلســيوية؛ علــى 

توقعاتــه لنمــو االقتصــاد فــي املنطقــة عنــد %6 العــام الحالــي ثــم %5.9 فــي 

عــام 2019، وذكــر أن املناطــق الفرعيــة وهــي شــرق آســيا وجنــوب آســيا 

واملحيــط الهــادئ؛ علــى الطريــق لتحقيــق توقعــات النمــو الســابقة فــي ظــل 

الحالــة الجيــدة للطلــب املحلــي بشــكل عــام. 

ورفــع البنــك توقعاتــه لنمــو منطقــة آســيا الوســطى التــي يتوقــع لهــا نمــو 

بمعــدل %4.2 العــام الحالــي و%4.3 العــام املقبــل.

للنمــو  توقعاتــه  علــى  البنــك  أبقــى  الصينــي،  لاقتصــاد  وبالنســبة 

املقبــل، العــام   6.4% ثــم  الحالــي  العــام  خــال   6.6%  بمعــدل 

وخفــض التقريــر اإلضافــي توقعاتــه للتضخــم فــي دول آســيا الصاعــدة إلــى 

%2.8 العــام الحالــي و%2.7 فــي 2019. 



12

2. أسواق األسهم

التغير خالل أسبوع20 تموز, 162018 تموز, 2018املؤشر

S&p5002,798.432,801.83% 0.12

Dow Jones25,064.3625,057.99% 0.03 -

NASDAQ7,805.727,820.20% 0.19

FTSE 1007,600.4597.876,7% 30.1

CAC	405,409.435,398.32% 0.21 -

DAX12,561.0224.165,21%00.0

Nikkei 22522,187.9622,697.88% 2.30

Shanghai	Composite	)SSEC(2,814.042,829.27% 0.54
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- أسواق املال العاملية
ً
 رابعا

Global	Financial	Markets
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أسعار النفط الخام

التغير خالل أسبوع20 تموز, 162018 تموز, 2018

06.1 %71.8499.27سعر خام برنت

35.3%68.0664.07سعر الخام األمريكي

أسعار املعادن الثمينة

التغير خالل أسبوع20 تموز, 162018 تموز, 2018

-05.0%1,238.101,231.90أونصة الذهب

-95.1%15.7415.49أونصة الفضة

أسعار العمالت الرئيسية

التغير خالل أسبوع20 تموز, 162018 تموز, 2018

EUR USD1.171271.1%90.0

USD JYP112.3111.41% 0.79 -
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