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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(

انخفــض ســعر صــرف الليــرة الســورية مقابــل الــدوالر  األمريكــي خــال تعامــات هــذا 

األسبوع في السوق املوازية مقارنة بمستويات األسبوع السابق، إذ وصل مستوى 

( إلــى 452 ليــرة ســورية 
ً
ســعر صــرف الليــرة الســورية مقابــل الــدوالر األمركــي )وســطيا

للشــراء ومســتوى 457 ليــرة ســورية للمبيــع، ويعــود ذلــك وبشــكل رئيــس لتحســن 

ســعر صرف الدوالر األمريكي مقابل العمات الرئيســية خال تعامات األســبوع في 

الســوق العاملية، واســتمرار حالة الترقب في الســوق للتطورات العســكرية التي قد 

تشــهدها معركــة الشــمال الســوري، ونتائــج القمــة الثاثيــة لرؤســاء كل مــن روســيا 

وإيــران وتركيــا ومــا تناولتــه بخصــوص الشــأن الســوري، فــي حيــن مازالــت الليــرة 

الســورية تتلقــى الدعــم مــن جانــب تدفــق الحــواالت املاليــة الــواردة مــن الخــارج.

أمــا فــي الســوق الرســمية فقــد اســتقر ســعر صــرف الليــرة الســورية مقابــل الــدوالر 

األمريكــي لــدى املصــارف وشــركات الصرافــة، حيــث مــا زال مصــرف ســورية املركــزي 

 في تثبيت سعر صرف الليرة السورية مقابل الدوالر األمريكي عند مستوى 
ً
مستمرا

436 ليــرة ســورية للــدوالر األمريكــي الواحــد، وكذلــك ســعر شــراء الــدوالر األمريكــي 

لتســليم الحواالت الشــخصية الواردة من الخارج بالليرات الســورية عند مســتوى 

434 ليــرة ســورية، وســعر صــرف الليــرة الســورية مقابــل الــدوالر األمريكــي بموجــب 

النشــرة الرســمية عند مســتوى 438 ليرة ســورية للمبيع 435 ليرة 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 مســتواها ليرتفــع زوج )اليــورو/ ليــرة ســورية( 

إلــى مســتوى 530 ليــرة ســورية فــي نهايــة هــذا األســبوع مقارنــة مــع مســتوى 528 ليــرة 

ســورية املســجل فــي نهايــة األســبوع الســابق، وبمــا نســبته %0.38. بينمــا تحســنت 

الليــرة الســورية فــي الســوق الرســمية أمــام اليــورو بمــا نســبته %0.53، لينخفــض 

زوج )اليورو/ليرة ســورية( إلى مســتوى 507.13 ليرة ســورية في نهاية هذا األســبوع 

مقابــل مســتوى 509.81 ليــرة ســورية فــي نهايــة األســبوع األســبق. 

الشكل )2 ( سعر صرف اليورو أمام الليرة السورية

2. سوق دمشق لألوراق ملالية
أظهرت النشــرة األســبوعية لجلســات التداول الصادرة عن ســوق دمشــق لألوراق 

 )DWX( فــي قيــم مؤشــر الســوق 
ً
املاليــة عــن األســبوع 26-2018/8/30، انخفاضــا

إلــى  %0.14 علــى أســاس أســبوعي، ليصــل  8.29 نقطــة وبمــا نســبته  بمقــدار  

مســتوى 6,052.72 نقطــة املســجل نهايــة هــذا األســبوع مقابــل مســتوى 6,061.01 

نقطــة املســجل فــي نهايــة األســبوع الســابق، ترافــق ذلــك مــع ارتفــاع قيمــة التــداوالت 

فــي األســبوع  مــع مســتواها  باملقارنــة  األســبوعية املســجلة خــال هــذا األســبوع 

الســابق، بمــا نســبته %3.1 لتصــل إلــى 371.7 مليــون ليــرة ســورية مقابــل 360.5 

مليــون ليــرة ســورية خــال األســبوع الســابق، بينمــا انخفــض حجــم التــداول بشــكل 

طفيــف، بمعــدل %0.04 ليصــل إلــى 574,359 ســهم خــال هــذا األســبوع مقابــل 

 علــى 601 صفقــة، ويبيــن الجــدول 
ً
574,577 ســهم فــي األســبوع الســابق، موزعــة

التالي أعلى ثاثة أسهم من حيث النشاط بحجم التداول، واالرتفاع واالنخفاض 

فــي أســعار األســهم خــال تعامــات هــذا  األســبوع.



5

العدد /35/   سبتمبر / أيلول 2018
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%

-8.79بنك الشام 10.2املصرف الدولي للتجارة والتمويل%32.86بنك سورية الدولي اإلسالمي

-3.5بنك البركة4.98بنك سورية واملهجر%18.72بنك سورية والخليج 

-2.85بنك سورية الدولي اإلسالمي4.97الوطنية للتأمين %17.21العقيلة للتأمين التكافلي 

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%

16.257.6957.702.100.790.770.361.9424.0111.3718.80السوق
1.090.690.291.6225.1810.6718.08-15.876.7350.891.99قطاع املصارف
17.8914.4613.101.654.013.672.976.1927.5622.2747.98قطاع التأمين

10.939.08257.144.232.375.404.4810.575.344.4342.41قطاع الخدمات
31.6028.8321.692.214.619.158.359.6011.6910.6786.99قطاع الصناعة
-----------قطاع الزراعة

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

البيانات سنوية عن العام 7102 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.

الشركة
ربحية السهم 

الصافية بدون قطع
القيمة الدفترية 

للسهم
سعر اإلغالق
2018/9/6

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%

0.87473.90471.25543.250.990.180.390.130.1719.606.3475.46بنك قطر الوطني- سورية
54.0528.19-48.68-4.14-1.17-1.05-2.67-37.481.82-11.64239.26436.18-بنك االردن - سورية

76.9730.88-42.21-5.53-1.71-0.94-4.15-24.111.30-19.73365.02475.75-بنك بيبلوس- سورية
56.8625.35-34.19-4.81-1.22-0.73-4.28-23.381.32-16.75296.04391.75-البنك العربي

36.01500.611000.0027.772.003.601.140.827.1031.9322.9311.49بيمو السعودي الفرن�سي
26.4823.97-26.48-2.19-0.52-0.52-1.29-77.811.82-9.94425.53773.63-بنك عودة- سورية

8.1811.49-1.0817.61-0.12-0.580.27-170.991.88-5.82529.76994.50-بنك سورية واملهجر
35.10313.19667.0019.002.135.262.031.4012.0058.7640.4711.63املصرف الدولي للتجارة والتمويل

1.58403.93426.76269.431.060.370.310.070.3513.123.1521.07فرنسبنك
6.48486.75672.00103.721.380.960.640.401.2218.4111.4132.28بنك الشرق

5.30------4.075.42-60.1145.13244.81-بنك سورية والخليج
18.49273.39821.9644.443.012.251.310.696.5637.7820.0910.59بنك سورية الدولي االسالمي

74.80560.501319.4017.642.355.671.861.3013.2460.8242.429.81بنك البركة )إسالمي(
25.60470.02641.6825.071.373.990.880.795.3725.0122.5814.77بنك الشام )اسالمي(

28.01237.42425.0015.171.796.593.883.2011.7140.6433.4927.31املتحدة للتأمين
8.35171.66343.1841.092.002.432.512.064.9820.4616.7941.39السورية الدولية للتأمين )آروب(

39.37279.84434.9911.051.559.058.066.0513.8428.4621.3743.73الوطنية للتأمين
7.84268.10375.2847.861.402.092.762.403.5538.1233.1467.64العقيلة للتأمين التكافلي

22.41431.67391.2517.460.915.733.673.285.3138.7834.6561.74السورية الكويتية للتأمين
10.7947.37-10.79-4.07-1.93-1.93-1.85-54.002.25-5.06121.66273.25-االتحاد التعاوني للتأمين

28.28156.97622.2222.003.964.5519.6616.2119.466.665.4983.30األهلية للنقل
0.5559.86268.75492.284.490.200.250.250.920.820.8227.67املجموعة املتحدة 

28.83283.33625.5021.692.214.619.158.359.6011.6910.6786.99األهلية لصناعة الزيوت
---------962.50--نماء الزراعية
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3. متفرقات اقتصادية محلية

• برعايــة الســيد رئيــس الجمهوريــة الدكتــور بشــار األســد انطلقــت يــوم الخميــس 
2018/9/6 فعاليــات معــرض دمشــق الدولــي بدورتــه الســتين تحــت شــعار )وعــز 

الشرق أوله دمشق( بمشاركة 48 دولة أبرزها روسـيا وإيران والـعـراق، وعدد من 

رجــال األعمــال والشــركات املحليــة واألجنبيــة والعامليــة، وقــد صــرح وزيــر االقتصــاد 

 تشــهده الــدورة الحاليــة مــن معــرض دمشــق 
ً
 كبيــرا

ً
والتجــارة الخارجيــة إن تطــورا

الدولــي خــال ســنة مضــت بيــن الــدورة الـــ 59 والــدورة الحاليــة الـــ 60، حيــث أكــد أن 

نحو 1722 شركة قد ثّبتت مشاركتها في الدورة الحالية من معرض دمشق الدولي 

 مــن رجــال األعمــال وممثلــي الشــركات األجنبيــة.
ً
بالتــوازي مــع عــدد كبيــر جــدا

تعتــزم هيئــة االســتثمار الســورية طــرح 62 فرصــة اســتثمارية خــال معــرض   •
دمشق الدولي بدورته الـ 60 بقيمة إجمالية تبلغ نحو 6.7 مليارات دوالر في مختلف 

القطاعــات االقتصاديــة كالصناعــات االســتخراجية والتحويليــة، إلــى جانــب فــرص 

اســتثمارية متنوعــة فــي قطاعــات النقــل والتشــييد والزراعــة والكهربــاء، حيــث 

كشــف مديــر عــام الهيئــة عــن إدراج مشــروعين جديديــن فــي الخريطــة االســتثمارية 

ســيتم طرحهمــا ألول مــرة خــال املعــرض، األول لتدويــر النفايــات الصلبــة، بتكلفــة 

إجماليــة تقديريــة نحــو 35 مليــون دوالر، واملشــروع الثانــي لتدويــر األنقــاض بقيمــة 

 مــن املشــاريع املتعثــرة 
ً
إجماليــة بنحــو 5 ماييــن دوالر، إلــى جانــب طــرح 13 مشــروعا

فــي مختلــف القطاعــات ضمــن خدمــة “البحــث عــن شــريك” بغيــة إيجــاد شــركاء 

تمويل إلعادة هذه املشــاريع إلى دائرة اإلنتاج، وتتصدر هذه القائمة عدة مشــاريع 

فــي الصناعــة التحويليــة كاإلنتــاج الحيوانــي وصناعــة النســيج واألدويــة، إلــى جانــب 

مشــروعين للطاقــة املتجــددة ومشــروع ســياحي،

 تشــغيلية 
ً
( أرباحــا

ً
• حققــت املصــارف الســورية التقليديــة الخاصــة )11 مصرفــا

 
ً
تقدر بحوالى 14.2 مليار ليرة سورية خال النصف األول من عام 2018 منخفضة

بنســبة %4.6 عمــا كانــت عليــه فــي النصــف األول مــن العــام 2017 وذلــك فــي ظــل 

اســتقرار ســعر صــرف الليــرة الســورية منــذ حوالــى 9 أشــهر عنــد 436 ليــرة للــدوالر.

• كشــف وزيــر املاليــة عــن مضاعفــة قيمــة البنــد الخــاص بالبحــث العلمــي ضمــن 

املوازنــة العامــة لعــام 2019 لتأميــن التمويــل الكافــي لتنفيــذ خطــط ومشــروعات 

 أن الحكومــة جاهــزة لتمويــل دعــم األبحــاث التطبيقيــة 
ً
البحــث العلمــي، مؤكــدا

 بــأن الحكومــة جــادة فــي عمليــة 
ً
خاصــة املفيــدة لدعــم االقتصــاد الوطنــي، منوهــا

ربــط مخرجــات البحــث العلمــي بالســوق، والعمــل علــى إيجــاد آليــات فاعلــة فــي هــذا 

 أن األفكار وفرق العمل قادرة توصيف املشكات وإيجاد الحلول، 
ً
االتجاه، معتبرا

خاصــة أن الظــرف الحالــي الــذي تمــر بــه البــاد يحتــاج لــكل األفــكار والخبــرات لدعــم 

عمليــة اإلعمــار فــي كل القطاعــات البنــى التحتيــة والطاقــة والصناعــة والعمــل املالــي 

واملصرفــي وغيرهــا.

• قدمــت وزارة الصناعــة للجنــة االقتصاديــة جملــة مــن املحــاور للنهــوض بالقطــاع 

الصناعــي وللتوجهــات االســتراتيجية، تضمنــت رؤيــة الــوزارة فــي مرحلــة التعافــي 

 .
ً
 وإقليميــا

ً
املبكــر لصناعــة ســورية تنافســية محليــا

وتهــدف الرؤيــة إلــى العمــل علــى التموضــع االســتراتيجي والنقلــة النوعيــة والتركيــز 

علــى املنتجــات االســتراتيجية واســتهداف األســواق الجغرافيــة، وتحديــد القطــاع 

املنتــج ذي األولويــة والفائــدة بغيــة االســتثمار فيــه، إضافــة إلــى العمــل علــى تأهيــل 

ورفــع مســتوى الكفــاءات فــي شــركات القطــاع العــام والخــاص، ورفــع مســتوى 

الجــودة وتخفيــض تكاليــف اإلنتــاج، وتطويــر خريطــة املــدن واملناطــق الصناعيــة 

وحــل مســألة العشــوائيات الصناعيــة، والعمــل علــى تحديــد األســواق الجغرافيــة 

الخارجيــة وترســيخ الشــركات الســورية فــي األســواق ذات األولويــة. ومــن أولويــات 

عمــل الــوزارة وفــق هــذه االســتراتيجية إدخــال تعديــات جوهريــة حيــث يســتطيع 

معهــا التغيــر الهيكلــي إحــداث آثــار نوعيــة وتجعــل مــن تراكيبهــا املتعــددة قــادرة علــى 

االســتجابة الســريعة لرؤيــة اإلدارة الجديــدة واتخــاذ قــرارات جريئــة وســريعة، بمــا 

فيهــا معالجــة أصــول كل الشــركات، وإمكانيــة إغــاق عــدد مــن الشــركات التــي مــن 

غيــر املجــدي إعــادة تأهيلهــا بعــد خســارة أصولهــا الرأســمالية، ودراســة إمكانيــة 

اعتماد صيغ التشاركية والتفاهمات والشراكات املحدودة النطاق أو الشاملة مع 

إمكانيــة اعتمــاد مفهــوم الشــركة املســاهمة، وتــرى الــوزارة أنــه ضمــن خيــار إحــداث 

النقلــة النوعيــة ال بــد مــن مناقشــة عــدد مــن الخيــارات كأن يتــم طــرح األســهم فــي 

اكتتــاب عــام )الطــرح الكلــي أو الجزئــي( مــن خــال ســوق األوراق املاليــة.
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تطور بعض أسعار السلع األساسية 	.4  

التغير خالل األسبوع6 أيلول, 12018 أيلول, 2018السلعة

0.0%340,000340,000الحديد طن /ليرة سورية

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

0.0 %15,30015,300الذهب غرام /عيار 21

0.0 %215215السكر كغ / ليرة سورية*

0.0 %400400رز إيطالي قصير كغ / ليرة سورية*

رز  السورية للتجارة  كغ / ليرة 
سورية*

325325% 0.0

*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
• األردن

ســجل معــدل النمــو فــي الناتــج الصناعــي -%6.6 فــي شــهر حزيــران مــن عــام 2018 

علــى نحــو ســنوي، مقابــل معــدل -%8.8 فــي شــهر أيــار مــن العــام ذاتــه، حيــث 

انخفضــت مخرجــات الصناعــات التحويليــة بمعــدل %7.9 مقابــل انخفاضهــا 

علــى نحــو واضــح %10.9 فــي فتــرة املقارنــة ذاتهــا، كمــا تحســن واقــع إنتــاج قطــاع 

الصناعــات الكهربائيــة ومنتجــات الطاقــة، ويتحســن واقــع األعمــال علــى نحــو 

عــام فــي األردن فــي ســياق تفــاؤل واضــح ملــدراء الشــركات التــي تــدرج فــي مســح ثقــة 

األعمــال.

• دول الخليج العربي	-	أسعار الغاز الطبيعي
اســتقر ســعر الغــاز الطبيعــي فــي الكويــت عنــد 0.28 دوالر أمريكــي للتــر الواحــد وهــي 

القــراءة األعلــى التــي ســجلها قطــاع الطاقــة فــي الكويــت منــذ عــام 1998، بينمــا 

 بواقــع 12% 
ً
بلغــت القــراءة فــي البحريــن 0.37 دوالر أمريكــي للتــر الواحــد مرتفعــة

 بالقــراءة املســجلة فــي مطلــع عــام 2018، وهــي القفــزة الثانيــة فــي ســعر 
ً
مقارنــة

الغاز الطبيعي على مدى عامين، وفي سلطنة عمان بلغ سعر اللتر الواحد للغاز 

الطبيعــي 0.56 دوالر أمريكــي فــي شــهر آب لعــام 2018 وهــو الســعر ذاتــه فــي شــهري 

حزيران وتموز مقابل 0.53 في أشهر عام 2018 األخرى، وفي قطر استقر السعر 

عند 0.55 دوالر أمريكي للتر الواحد في أشــهر حزيران وتموز وآب من عام 2018 

 بـــ 0.52 دوالر أمريكــي فــي شــهر أيــار مــن العــام ذاتــه، أمــا اململكــة العربيــة 
ً
مقارنــة

الســعودية فقــد ثبتــت ســعر اللتــر الواحــد للغــاز الطبيعــي عنــد 0.54 دوالر أمريكــي 

 بـــ 0.24 دوالر أمريكــي فــي نهايــة عــام 2017، بينمــا 
ً
منــذ مطلــع عــام 2018 مقارنــة

بلغــت القــراءة فــي اإلمــارات العربيــة املتحــدة 0.67 دوالر أمريكــي فــي شــهري تمــوز 

وآب لعــام 2018 مقابــل 0.68 دوالر أمريكــي فــي شــهر حزيــران مــن العــام نفســه.

• الجزائر
ارتفــع معــدل التضخــم الســنوي فــي الجزائــر مــن %4.6 فــي شــهر حزيــران /يونيــو 

لعــام 2018 إلــى %438 فــي شــهر تمــوز /يوليــو مــن العــام ذاتــه، وتحــاول الجزائــر 

تعزيــز اإلنتــاج املحلــي وتقليــص فاتــورة الــواردات فــي مســعى للتأقلــم مــع الضغوط 

املاليــة الناتجــة عــن تدنــي إيــرادات الطاقــة املصــدر الرئي�ســي ملاليــات الدولــة، مــع 

العلــم أن وزارة املاليــة الجزائريــة قــد أعلنــت أن إيــرادات البــاد مــن صــادرات 

النفط والغاز ارتفعت %15.22 في األشهر السبعة األولى من 2018 إلى 22 مليار 

دوالر، مقابــل 19.1 مليــار دوالر فــي الفتــرة نفســها مــن العــام املا�ســي.

• لبنان
ارتفــع الديــن العــام اإلجمالــي بحوالــي 441.79 مليــون دوالر  أمريكــي خــال شــهر 

حزيران /يونيو من العام 2018 إلى 82.94 مليار دوالر أمريكي، وذلك من 82.50 

مليــار دوالر أمريكــي فــي الشــهر الســابق. 

وكذلــك علــى صعيــد ســنوّي، زاد الديــن العــاّم اإلجمالــي بـــ6.48 مليــارات دوالر 

 باملستوى الذي كان عليه في شهر حزيران /يونيو 2017، والبالغ 
ً
أمريكي مقارنة

حينهــا 76.46 مليــار دوالر أمريكــي، كمــا انخفضــت حّصــة القطــاع املصرفــي مــن 

الديــن العــام إلــى %40.03 فــي حزيــران مــن العــام 2018، مــن %41.07 فــي شــهر 

أيــار /مايــو 2018.
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2. أسواق األسهم العربية

املؤشر
األسبوع 2018/9/7-2

التغير خال األسبوع
نهاية األسبوعبداية األسبوع

)DFMGI( 0.53 %2,841.792,826.60مؤشر سوق دبي-

)EGX30( 0.31 %15,852.3615,803.17مؤشر بورصة مصر-

)KWSE( 0.60 %5,273.805,305.33مؤشر سوق الكويت

)ADI( 0.44 %4,939.944,918.32مؤشر أبوظبي-

)PLE( 0.30 %540.23541.86مؤشر القدس

)TASI(  2.87 %7,915.077,687.76املؤشر العام السعودي-

)AMGNRLX(  0.81 %1,983.721,999.72املؤشر العام األردني

)TUNINDEX(  2.80 %8,351.598,117.57مؤشر بورصة تونس-

)MASI( 3.84 %11,546.4911,102.93مؤشربورصة املغرب-
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1-  أخبار  اقتصادية

• أملانيا 

اســتقر معــدل التضخــم الســنوي عنــد مســتوى %2 فــي شــهر آب /أغســطس لعــام 

2018 وهــو نفــس املعــدل فــي شــهر تمــوز /يوليــو مــن العــام ذاتــه، حيــث عــوض ارتفــاع 

أســعار الطاقــة عــن انخفــاض أســعار املــواد الغذائيــة، بينمــا بلــغ معــدل التضخــم 

الشــهري %0.1 مقابــل %0.3 فــي الفتــرة ذاتهــا، وقــد بلــغ معــدل التضخــم األســاس 

%1.37 فــي شــهر آب /أغســطس لعــام 2018 مقابــل %1.38 فــي شــهر تمــوز /يوليــو 

مــن العــام ذاتــه.

• الهند

سجل معدل النمو في الهند أعلى مستوى منذ مطلع عام 2016 عند معدل 

%8.2 فــي الربــع الثانــي لعــام 2018 مقابــل %7.7 فــي الربــع األول مــن العــام 

ذاتــه، حيــث يقــود قطــاع الصناعــات التحويليــة وانفــاق املســتهلكين النمــو فــي 

عــام 2018، وهــو مــا يزيــد اآلمــال بــأن االقتصــاد الزراعــي يبــدأ مرحلــة تحــول.

وحســب بيانــات مــن البنــك الدولــي فــإن اقتصــاد الهنــد البالــغ حجمــه 2.6 

تريليــون دوالر أمريكــي قــد تخطــى اقتصــاد فرنســا فــي عــام 2017 ليصبــح 

 عــن اقتصــاد اململكــة 
ً
ســادس أكبــر اقتصــاد فــي العالــم، وال يبتعــد كثيــرا

املتحــدة.

• تركيا

رفعت تركيا أســعار الغاز الطبيعي في شــهر آب /أغســطس لعام 2018 بمعدل 14% 

فيما أعلنت الهيئة املعنية بتنظيم قطاع الطاقة في الباد رفع أسعار الكهرباء بنسب 

مماثلــة مــع ارتفــاع التضخــم بفعــل تفاقــم أزمــة العملــة املحليــة التــي هبطــت بمعــدل 

%42 مقابــل الــدوالر األمريكــي فــي عــام 2018 بســبب مخــاوف مــن ســيطرة الحكومــة 

علــى السياســة النقديــة وزيــادة االضطرابــات مــع الواليــات املتحــدة األمريكيــة.

وفــي ســياق آخــر بّينــت وزارة الخزانــة التركيــة إن تركيــا ســتصدر شــهادات تأجيــر 

وســندات مدعومــة بالذهــب للمســتثمرين األفــراد وإن بنــك زراعــات الــذي تديــره 

وســيدفع  الطلبيــات،  ســيتلقيان  اإلســامي  كاتيليــم  زراعــات  ومصــرف  الدولــة 

 بمؤشرأســعار الذهــب وبعائــد 
ً
املســتثمرون املقابــل بالليــرة، وســيكون الســعر مربوطــا

نصــف ســنوي نســبته 1.20%.

• منطقة اليورو

انخفــض مســتوى مؤشــر ثقــة األعمــال فــي دول منطقــة اليــورو مــن 1.3 نقطــة فــي 

شــهر تمــوز لعــام 2018 إلــى 1.22 نقطــة فــي شــهر آب مــن العــام ذاتــه، وهــي القــراءة 

األدنــى منــذ شــهر آب مــن عــام 2017، حيــث ســاءت توقعــات املــدراء والتنفيذييــن فــي 

الشــركات األوروبية حول املخزون ومســتوى تلبية الطلبيات الجديدة التي ســجلت 

، ولــم تتغيــر النظــرة املســتقرة تجــاه األوضــاع االقتصاديــة على نحو 
ً
 طفيفــا

ً
انخفاضــا

عــام فــي املســتقبل املنظــور.
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2. أسواق األسهم

التغير خالل أسبوع7 أيلول, 32018 أيلول, 2018املؤشر

S&p5002,896.722,871.68% -0.86

Dow Jones25,952.4825,917.83% -0.13

NASDAQ8,091.257,902.54% -2.33

FTSE 1007,504.607,277.70% -3.02

CAC 405,413.805,252.22% -2.98

DAX12,346.4111,959.63% -3.13

Nikkei 22522,721.5022,313.00% -1.80

)Shanghai Composite )SSEC2,720.732,702.30% -0.68
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- أسواق املال العاملية
ً
 رابعا

Global Financial Markets
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أسعار النفط الخام

التغير خالل أسبوع7 أيلول, 32018 أيلول, 2018

1.43- %78.1577.03سعر خام برنت

3.38- %70.1267.75سعر الخام األمريكي

أسعار املعادن الثمينة

التغير خالل أسبوع7 أيلول, 32018 أيلول, 2018

%1.05-1,206.301,193.60أونصة الذهب

3.10-%14.5214.07أونصة الفضة

أسعار العمالت الرئيسية

التغير خالل أسبوع7 أيلول, 32018 أيلول, 2018

EUR USD1.16241.1553-0.61%

USD JYP111.08111.03-0.05%



16

D a m a s c u s  -  S y r i a

Te l :  + 9 6 3  1 1 6  1 1 4  7 7 6

F a x :  + 9 6 3  1 1 6  1 1 4  7 3 1

w w w. d c r s . s y
i n f o @ d c r s . s y

سورية - دمشق - مزة فيالت غربية - خلف االتصاالت - شارع تشيلي - بناء الحالق 85


