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سعر صرف الليرة السورية مقابل العمالت 

الرئيسية )دوالر & يورو(
انخفــض ســعر صــرف الليــرة الســورية مقابــل الــدوالر  األمريكــي بصــورة 

ملحوظــة خــال تعامــات هــذا األســبوع فــي الســوق املوازيــة مقارنــة 

الليــرة  ســعر صــرف  ليصــل مســتوى  الســابق،  األســبوع  بمســتويات 

( إلــى 457 ليــرة ســورية للشــراء 
ً
الســورية مقابــل الــدوالر األمركــي )وســطيا

ومســتوى 461 ليــرة ســورية للمبيــع، ويعــود ذلــك بشــكل رئي�ســي إلــى تأثــر 

الســوق باســتمرار حالــة الترقــب للتطــورات العســكرية التــي تشــهدها 

معركة الشــمال الســوري، وزيادة التهديدات األمريكية بتوجيه ضربة 

عســكرية لســورية بســببها، إضافة إلى اســتمرار مســتويات ســعر صرف 

الدوالر األمريكي املرتفعة مقابل العمات الرئيسية في السوق العاملية.

أما في السوق الرسمية فقد استقر سعر صرف الليرة السورية مقابل 

الــدوالر األمريكــي لــدى املصــارف وشــركات الصرافــة، حيــث مــا 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 

املوازيــة خــال تعامــات هــذا األســبوع، فقــد تراجــع مســتواها ليرتفــع 

زوج )اليــورو/ ليــرة ســورية( إلــى مســتوى 537 ليــرة ســورية فــي نهايــة هــذا 

األسبوع مقارنة مع مستوى 530 ليرة سورية املسجل في نهاية األسبوع 

الســابق، وبما نســبته %1.3. بينما تحســنت الليرة الســورية في الســوق 

الرسمية أمام اليورو بما نسبته %0.05، لينخفض زوج )اليورو/ليرة 

سورية( إلى مستوى 506.87 ليرة سورية في نهاية هذا األسبوع مقابل 

مســتوى 507.13 ليــرة ســورية فــي نهايــة األســبوع األســبق. 

الشكل )2 ( سعر صرف اليورو أمام الليرة السورية

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

دمشــق لــألوراق املاليــة عــن األســبوع 9-2018/9/13، والتــي اقتصــرت 

علــى أربــع جلســت بســبب عطلــة الســوق يــوم الثاثــاء 2018/9/11 

 في مؤشر سوق دمشق 
ً
بمناسبة رأس السنة الهجرية، أظهرت ارتفاعا

لــألوراق املاليــة DWX، بمقــدار  82.09 نقطــة وبمــا نســبته 1.36% 

علــى أســاس أســبوعي، ليصــل إلــى مســتوى 6,134.81 نقطــة املســجل 

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

األســبوع الســابق.

ترافــق ذلــك مــع تراجــع قيمــة التــداوالت األســبوعية املســجلة خــال 

هــذا األســبوع باملقارنــة مــع مســتواها فــي األســبوع الســابق، بمــا نســبته 

%37.1 لتصل إلى 233.9 مليون ليرة سورية مقابل 371.7 مليون ليرة 

ســورية خال األســبوع الســابق، كما انخفض حجم التداول وبمعدل 

مقابــل  األســبوع  هــذا  خــال  ســهم   426,730 إلــى  ليصــل   25.70%

 علــى 366 صفقــة. ويبيــن 
ً
574,359 ســهم فــي األســبوع الســابق، موزعــة

الجــدول التالــي أعلــى ثاثــة أســهم مــن حيــث النشــاط بحجــم التــداول، 

واالرتفــاع واالنخفــاض فــي الســعر خــال تعامــات هــذا  األســبوع.
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ملحوظــة خــال تعامــات هــذا األســبوع فــي الســوق املوازيــة مقارنــة 

الليــرة  ســعر صــرف  ليصــل مســتوى  الســابق،  األســبوع  بمســتويات 

( إلــى 457 ليــرة ســورية للشــراء 
ً
الســورية مقابــل الــدوالر األمركــي )وســطيا

ومســتوى 461 ليــرة ســورية للمبيــع، ويعــود ذلــك بشــكل رئي�ســي إلــى تأثــر 

الســوق باســتمرار حالــة الترقــب للتطــورات العســكرية التــي تشــهدها 

معركة الشــمال الســوري، وزيادة التهديدات األمريكية بتوجيه ضربة 

عســكرية لســورية بســببها، إضافة إلى اســتمرار مســتويات ســعر صرف 

الدوالر األمريكي املرتفعة مقابل العمات الرئيسية في السوق العاملية.

أما في السوق الرسمية فقد استقر سعر صرف الليرة السورية مقابل 

الــدوالر األمريكــي لــدى املصــارف وشــركات الصرافــة، حيــث مــا 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 

املوازيــة خــال تعامــات هــذا األســبوع، فقــد تراجــع مســتواها ليرتفــع 

زوج )اليــورو/ ليــرة ســورية( إلــى مســتوى 537 ليــرة ســورية فــي نهايــة هــذا 

األسبوع مقارنة مع مستوى 530 ليرة سورية املسجل في نهاية األسبوع 

الســابق، وبما نســبته %1.3. بينما تحســنت الليرة الســورية في الســوق 

الرسمية أمام اليورو بما نسبته %0.05، لينخفض زوج )اليورو/ليرة 

سورية( إلى مستوى 506.87 ليرة سورية في نهاية هذا األسبوع مقابل 

مســتوى 507.13 ليــرة ســورية فــي نهايــة األســبوع األســبق. 

الشكل )2 ( سعر صرف اليورو أمام الليرة السورية

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

دمشــق لــألوراق املاليــة عــن األســبوع 9-2018/9/13، والتــي اقتصــرت 

علــى أربــع جلســت بســبب عطلــة الســوق يــوم الثاثــاء 2018/9/11 

 في مؤشر سوق دمشق 
ً
بمناسبة رأس السنة الهجرية، أظهرت ارتفاعا

لــألوراق املاليــة DWX، بمقــدار  82.09 نقطــة وبمــا نســبته 1.36% 

علــى أســاس أســبوعي، ليصــل إلــى مســتوى 6,134.81 نقطــة املســجل 

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

األســبوع الســابق.

ترافــق ذلــك مــع تراجــع قيمــة التــداوالت األســبوعية املســجلة خــال 

هــذا األســبوع باملقارنــة مــع مســتواها فــي األســبوع الســابق، بمــا نســبته 

%37.1 لتصل إلى 233.9 مليون ليرة سورية مقابل 371.7 مليون ليرة 

ســورية خال األســبوع الســابق، كما انخفض حجم التداول وبمعدل 

مقابــل  األســبوع  هــذا  خــال  ســهم   426,730 إلــى  ليصــل   25.70%

 علــى 366 صفقــة. ويبيــن 
ً
574,359 ســهم فــي األســبوع الســابق، موزعــة

الجــدول التالــي أعلــى ثاثــة أســهم مــن حيــث النشــاط بحجــم التــداول، 

واالرتفــاع واالنخفــاض فــي الســعر خــال تعامــات هــذا  األســبوع.

فهرس المحتويات

االقتصاد السوري  أوالً- 
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.  أ سعار العمالت الرئيسية

2.  أسعار المعادن الثمينة

3.  أسعار النفط الخام

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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سعر صرف الليرة السورية مقابل العمالت 

الرئيسية )دوالر & يورو(
انخفــض ســعر صــرف الليــرة الســورية مقابــل الــدوالر  األمريكــي بصــورة 

ملحوظــة خــال تعامــات هــذا األســبوع فــي الســوق املوازيــة مقارنــة 

الليــرة  ســعر صــرف  ليصــل مســتوى  الســابق،  األســبوع  بمســتويات 

( إلــى 457 ليــرة ســورية للشــراء 
ً
الســورية مقابــل الــدوالر األمركــي )وســطيا

ومســتوى 461 ليــرة ســورية للمبيــع، ويعــود ذلــك بشــكل رئي�ســي إلــى تأثــر 

الســوق باســتمرار حالــة الترقــب للتطــورات العســكرية التــي تشــهدها 

معركة الشــمال الســوري، وزيادة التهديدات األمريكية بتوجيه ضربة 

عســكرية لســورية بســببها، إضافة إلى اســتمرار مســتويات ســعر صرف 

الدوالر األمريكي املرتفعة مقابل العمات الرئيسية في السوق العاملية.

أما في السوق الرسمية فقد استقر سعر صرف الليرة السورية مقابل 

الــدوالر األمريكــي لــدى املصــارف وشــركات الصرافــة، حيــث مــا 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 

املوازيــة خــال تعامــات هــذا األســبوع، فقــد تراجــع مســتواها ليرتفــع 

زوج )اليــورو/ ليــرة ســورية( إلــى مســتوى 537 ليــرة ســورية فــي نهايــة هــذا 

األسبوع مقارنة مع مستوى 530 ليرة سورية املسجل في نهاية األسبوع 

الســابق، وبما نســبته %1.3. بينما تحســنت الليرة الســورية في الســوق 

الرسمية أمام اليورو بما نسبته %0.05، لينخفض زوج )اليورو/ليرة 

سورية( إلى مستوى 506.87 ليرة سورية في نهاية هذا األسبوع مقابل 

مســتوى 507.13 ليــرة ســورية فــي نهايــة األســبوع األســبق. 

الشكل )2 ( سعر صرف اليورو أمام الليرة السورية

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

دمشــق لــألوراق املاليــة عــن األســبوع 9-2018/9/13، والتــي اقتصــرت 

علــى أربــع جلســت بســبب عطلــة الســوق يــوم الثاثــاء 2018/9/11 

 في مؤشر سوق دمشق 
ً
بمناسبة رأس السنة الهجرية، أظهرت ارتفاعا

لــألوراق املاليــة DWX، بمقــدار  82.09 نقطــة وبمــا نســبته 1.36% 

علــى أســاس أســبوعي، ليصــل إلــى مســتوى 6,134.81 نقطــة املســجل 

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

األســبوع الســابق.

ترافــق ذلــك مــع تراجــع قيمــة التــداوالت األســبوعية املســجلة خــال 

هــذا األســبوع باملقارنــة مــع مســتواها فــي األســبوع الســابق، بمــا نســبته 

%37.1 لتصل إلى 233.9 مليون ليرة سورية مقابل 371.7 مليون ليرة 

ســورية خال األســبوع الســابق، كما انخفض حجم التداول وبمعدل 

مقابــل  األســبوع  هــذا  خــال  ســهم   426,730 إلــى  ليصــل   25.70%

 علــى 366 صفقــة. ويبيــن 
ً
574,359 ســهم فــي األســبوع الســابق، موزعــة

الجــدول التالــي أعلــى ثاثــة أســهم مــن حيــث النشــاط بحجــم التــداول، 

واالرتفــاع واالنخفــاض فــي الســعر خــال تعامــات هــذا  األســبوع.

4

سعر صرف الليرة السورية مقابل العمالت 

الرئيسية )دوالر & يورو(
انخفــض ســعر صــرف الليــرة الســورية مقابــل الــدوالر  األمريكــي بصــورة 

ملحوظــة خــال تعامــات هــذا األســبوع فــي الســوق املوازيــة مقارنــة 

الليــرة  ســعر صــرف  ليصــل مســتوى  الســابق،  األســبوع  بمســتويات 

( إلــى 457 ليــرة ســورية للشــراء 
ً
الســورية مقابــل الــدوالر األمركــي )وســطيا

ومســتوى 461 ليــرة ســورية للمبيــع، ويعــود ذلــك بشــكل رئي�ســي إلــى تأثــر 

الســوق باســتمرار حالــة الترقــب للتطــورات العســكرية التــي تشــهدها 

معركة الشــمال الســوري، وزيادة التهديدات األمريكية بتوجيه ضربة 

عســكرية لســورية بســببها، إضافة إلى اســتمرار مســتويات ســعر صرف 

الدوالر األمريكي املرتفعة مقابل العمات الرئيسية في السوق العاملية.

أما في السوق الرسمية فقد استقر سعر صرف الليرة السورية مقابل 

الــدوالر األمريكــي لــدى املصــارف وشــركات الصرافــة، حيــث مــا 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 

املوازيــة خــال تعامــات هــذا األســبوع، فقــد تراجــع مســتواها ليرتفــع 

زوج )اليــورو/ ليــرة ســورية( إلــى مســتوى 537 ليــرة ســورية فــي نهايــة هــذا 

األسبوع مقارنة مع مستوى 530 ليرة سورية املسجل في نهاية األسبوع 

الســابق، وبما نســبته %1.3. بينما تحســنت الليرة الســورية في الســوق 

الرسمية أمام اليورو بما نسبته %0.05، لينخفض زوج )اليورو/ليرة 

سورية( إلى مستوى 506.87 ليرة سورية في نهاية هذا األسبوع مقابل 

مســتوى 507.13 ليــرة ســورية فــي نهايــة األســبوع األســبق. 

الشكل )2 ( سعر صرف اليورو أمام الليرة السورية

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

دمشــق لــألوراق املاليــة عــن األســبوع 9-2018/9/13، والتــي اقتصــرت 

علــى أربــع جلســت بســبب عطلــة الســوق يــوم الثاثــاء 2018/9/11 

 في مؤشر سوق دمشق 
ً
بمناسبة رأس السنة الهجرية، أظهرت ارتفاعا

لــألوراق املاليــة DWX، بمقــدار  82.09 نقطــة وبمــا نســبته 1.36% 

علــى أســاس أســبوعي، ليصــل إلــى مســتوى 6,134.81 نقطــة املســجل 

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

األســبوع الســابق.

ترافــق ذلــك مــع تراجــع قيمــة التــداوالت األســبوعية املســجلة خــال 

هــذا األســبوع باملقارنــة مــع مســتواها فــي األســبوع الســابق، بمــا نســبته 

%37.1 لتصل إلى 233.9 مليون ليرة سورية مقابل 371.7 مليون ليرة 

ســورية خال األســبوع الســابق، كما انخفض حجم التداول وبمعدل 

مقابــل  األســبوع  هــذا  خــال  ســهم   426,730 إلــى  ليصــل   25.70%

 علــى 366 صفقــة. ويبيــن 
ً
574,359 ســهم فــي األســبوع الســابق، موزعــة

الجــدول التالــي أعلــى ثاثــة أســهم مــن حيــث النشــاط بحجــم التــداول، 

واالرتفــاع واالنخفــاض فــي الســعر خــال تعامــات هــذا  األســبوع.

1. سعر صرف الليرة السورية مقابل العمالت 

الرئيسية )دوالر & يورو(
تعــرض ســعر صــرف الليــرة الســورية خــال األســبوع املا�ضــي لتقلبــات 

شــديدة أمــام الــدوالر األمريكــي فــي الســوق املوازيــة، وليتــراوح بيــن 453 

و463 ليــرة ســورية للــدوالر الواحــد، ويعــود ذلــك للمنــاخ السيا�ضــي 

 علــى تقلبــات ســعر 
ً
واألمنــي املضطــرب فــي املنطقــة والــذي انعكــس ســلبا

صــرف الليــرة الســورية. 

أما في السوق الرسمية فقد استقر سعر صرف الليرة السورية مقابل 

الــدوالر األمريكــي لــدى املصــارف وشــركات الصرافــة، حيــث مــا 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 

 ،
ً
املوازيــة خــال تعامــات هــذا األســبوع فقــد تراجــع مســتواها قليــا

ليرتفــع زوج )اليــورو/ ليــرة ســورية( إلــى مســتوى 538 ليــرة ســورية فــي 

نهايــة هــذا األســبوع مقارنــة مــع مســتوى 537 ليــرة ســورية املســجل فــي 

نهايــة األســبوع الســابق، وبمــا نســبته 0.19 %، كمــا تراجعــت الليــرة 

الســورية فــي الســوق الرســمية أمــام اليــورو بمــا نســبته 0.47 %، ليرتفــع 

زوج )اليورو/ليــرة ســورية( إلــى مســتوى 509.23 ليــرة ســورية فــي نهايــة 

هــذا األســبوع مقابــل مســتوى 506.87 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 

دمشــق لــألوراق املاليــة عــن األســبوع 16-2018/9/20، ارتفــاع مؤشــر 

السوق DWX، بمقدار  50.28 نقطة وبما نسبته 0.82 % على أساس 

أســبوعي، ليصــل إلــى مســتوى 6,185.09 نقطــة املســجل نهايــة هــذا 

األســبوع مقابــل مســتوى 6,134.81 نقطــة املســجل فــي نهايــة األســبوع 

الســابق.  هــذا وقــد ارتفعــت قيمــة التــداوالت األســبوعية املســجلة 

خــال هــذا األســبوع باملقارنــة مــع مســتواها فــي األســبوع الســابق بمــا 

نســبته 87.5 % لتصــل إلــى 438.6 مليــون ليــرة ســورية مقابــل 233.9 

مليــون ليــرة ســورية خــال األســبوع الســابق، وذلــك علــى الصفقــات 

العاديــة، باســتثناء الصفقــات الضخمــة، كمــا ارتفــع حجــم التــداول 

بمعــدل 25.17 % ليصــل إلــى 534,145 ســهم خــال هــذا األســبوع 

 علــى 623 صفقــة 
ً
مقابــل 426,730 ســهم فــي األســبوع الســابق، موزعــة

عاديــة، ويبيــن الجــدول التالــي أعلــى ثاثــة أســهم مــن حيــث النشــاط 

بحجــم التــداول، واالرتفــاع واالنخفــاض باألســعار خــال تعامــات هــذا  

األســبوع.
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-االقتصاد السوري 
ً
أوال

Syrian Economy

يبين الجدول التالي أعلى ثاثة أسهم من حيث النشاط بحجم التداول، واالرتفاع واالنخفاض باألسعار خال تعامات هذا األسبوع

ً
األكثر نشاطا

ً
األكثر ارتفاعا

ً
األكثر انخفاضا

السهم
من حجم 
التداول

السهم
نسبة 

االرتفاع%
السهم

نسبة االنخفاض
%

-2.35بنك قطر الوطني سورية 4.98السورية الكويتية للتأمين39.78 %بنك سورية الدولي اإلسالمي

-1.97بنك سورية والخليج 4.37بنك سورية الدولي اإلسالمي19.79 %بنك البركة

-1.94املصرف الدولي للتجارة والتمويل3.5فرنسبنك سورية 12.98 %بنك قطر الوطني سورية 

الشكل)3( تداوالت سوق دمشق لألوراق املالية 

* لم يجر أي عملية تداول على أسهم القطاع الزراعي.
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سعر صرف الليرة السورية مقابل العمالت 

الرئيسية )دوالر & يورو(
انخفــض ســعر صــرف الليــرة الســورية مقابــل الــدوالر  األمريكــي بصــورة 

ملحوظــة خــال تعامــات هــذا األســبوع فــي الســوق املوازيــة مقارنــة 

الليــرة  ســعر صــرف  ليصــل مســتوى  الســابق،  األســبوع  بمســتويات 

( إلــى 457 ليــرة ســورية للشــراء 
ً
الســورية مقابــل الــدوالر األمركــي )وســطيا

ومســتوى 461 ليــرة ســورية للمبيــع، ويعــود ذلــك بشــكل رئي�ســي إلــى تأثــر 

الســوق باســتمرار حالــة الترقــب للتطــورات العســكرية التــي تشــهدها 

معركة الشــمال الســوري، وزيادة التهديدات األمريكية بتوجيه ضربة 

عســكرية لســورية بســببها، إضافة إلى اســتمرار مســتويات ســعر صرف 

الدوالر األمريكي املرتفعة مقابل العمات الرئيسية في السوق العاملية.

أما في السوق الرسمية فقد استقر سعر صرف الليرة السورية مقابل 

الــدوالر األمريكــي لــدى املصــارف وشــركات الصرافــة، حيــث مــا 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 

املوازيــة خــال تعامــات هــذا األســبوع، فقــد تراجــع مســتواها ليرتفــع 

زوج )اليــورو/ ليــرة ســورية( إلــى مســتوى 537 ليــرة ســورية فــي نهايــة هــذا 

األسبوع مقارنة مع مستوى 530 ليرة سورية املسجل في نهاية األسبوع 

الســابق، وبما نســبته %1.3. بينما تحســنت الليرة الســورية في الســوق 

الرسمية أمام اليورو بما نسبته %0.05، لينخفض زوج )اليورو/ليرة 

سورية( إلى مستوى 506.87 ليرة سورية في نهاية هذا األسبوع مقابل 

مســتوى 507.13 ليــرة ســورية فــي نهايــة األســبوع األســبق. 

الشكل )2 ( سعر صرف اليورو أمام الليرة السورية

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

دمشــق لــألوراق املاليــة عــن األســبوع 9-2018/9/13، والتــي اقتصــرت 

علــى أربــع جلســت بســبب عطلــة الســوق يــوم الثاثــاء 2018/9/11 

 في مؤشر سوق دمشق 
ً
بمناسبة رأس السنة الهجرية، أظهرت ارتفاعا

لــألوراق املاليــة DWX، بمقــدار  82.09 نقطــة وبمــا نســبته 1.36% 

علــى أســاس أســبوعي، ليصــل إلــى مســتوى 6,134.81 نقطــة املســجل 

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

األســبوع الســابق.

ترافــق ذلــك مــع تراجــع قيمــة التــداوالت األســبوعية املســجلة خــال 

هــذا األســبوع باملقارنــة مــع مســتواها فــي األســبوع الســابق، بمــا نســبته 

%37.1 لتصل إلى 233.9 مليون ليرة سورية مقابل 371.7 مليون ليرة 

ســورية خال األســبوع الســابق، كما انخفض حجم التداول وبمعدل 

مقابــل  األســبوع  هــذا  خــال  ســهم   426,730 إلــى  ليصــل   25.70%

 علــى 366 صفقــة. ويبيــن 
ً
574,359 ســهم فــي األســبوع الســابق، موزعــة

الجــدول التالــي أعلــى ثاثــة أســهم مــن حيــث النشــاط بحجــم التــداول، 

واالرتفــاع واالنخفــاض فــي الســعر خــال تعامــات هــذا  األســبوع.
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سعر صرف الليرة السورية مقابل العمالت 

الرئيسية )دوالر & يورو(
انخفــض ســعر صــرف الليــرة الســورية مقابــل الــدوالر  األمريكــي بصــورة 

ملحوظــة خــال تعامــات هــذا األســبوع فــي الســوق املوازيــة مقارنــة 

الليــرة  ســعر صــرف  ليصــل مســتوى  الســابق،  األســبوع  بمســتويات 

( إلــى 457 ليــرة ســورية للشــراء 
ً
الســورية مقابــل الــدوالر األمركــي )وســطيا

ومســتوى 461 ليــرة ســورية للمبيــع، ويعــود ذلــك بشــكل رئي�ســي إلــى تأثــر 

الســوق باســتمرار حالــة الترقــب للتطــورات العســكرية التــي تشــهدها 

معركة الشــمال الســوري، وزيادة التهديدات األمريكية بتوجيه ضربة 

عســكرية لســورية بســببها، إضافة إلى اســتمرار مســتويات ســعر صرف 

الدوالر األمريكي املرتفعة مقابل العمات الرئيسية في السوق العاملية.

أما في السوق الرسمية فقد استقر سعر صرف الليرة السورية مقابل 

الــدوالر األمريكــي لــدى املصــارف وشــركات الصرافــة، حيــث مــا 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 

املوازيــة خــال تعامــات هــذا األســبوع، فقــد تراجــع مســتواها ليرتفــع 

زوج )اليــورو/ ليــرة ســورية( إلــى مســتوى 537 ليــرة ســورية فــي نهايــة هــذا 

األسبوع مقارنة مع مستوى 530 ليرة سورية املسجل في نهاية األسبوع 

الســابق، وبما نســبته %1.3. بينما تحســنت الليرة الســورية في الســوق 

الرسمية أمام اليورو بما نسبته %0.05، لينخفض زوج )اليورو/ليرة 

سورية( إلى مستوى 506.87 ليرة سورية في نهاية هذا األسبوع مقابل 

مســتوى 507.13 ليــرة ســورية فــي نهايــة األســبوع األســبق. 

الشكل )2 ( سعر صرف اليورو أمام الليرة السورية

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

دمشــق لــألوراق املاليــة عــن األســبوع 9-2018/9/13، والتــي اقتصــرت 

علــى أربــع جلســت بســبب عطلــة الســوق يــوم الثاثــاء 2018/9/11 

 في مؤشر سوق دمشق 
ً
بمناسبة رأس السنة الهجرية، أظهرت ارتفاعا

لــألوراق املاليــة DWX، بمقــدار  82.09 نقطــة وبمــا نســبته 1.36% 

علــى أســاس أســبوعي، ليصــل إلــى مســتوى 6,134.81 نقطــة املســجل 

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

األســبوع الســابق.

ترافــق ذلــك مــع تراجــع قيمــة التــداوالت األســبوعية املســجلة خــال 

هــذا األســبوع باملقارنــة مــع مســتواها فــي األســبوع الســابق، بمــا نســبته 

%37.1 لتصل إلى 233.9 مليون ليرة سورية مقابل 371.7 مليون ليرة 

ســورية خال األســبوع الســابق، كما انخفض حجم التداول وبمعدل 

مقابــل  األســبوع  هــذا  خــال  ســهم   426,730 إلــى  ليصــل   25.70%

 علــى 366 صفقــة. ويبيــن 
ً
574,359 ســهم فــي األســبوع الســابق، موزعــة

الجــدول التالــي أعلــى ثاثــة أســهم مــن حيــث النشــاط بحجــم التــداول، 

واالرتفــاع واالنخفــاض فــي الســعر خــال تعامــات هــذا  األســبوع.
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3- متفرقات اقتصادية محلية

بلــغ عــدد الشــركات املســجلة فــي وزارة التجــارة الداخليــة وحمايــة   •
املســتهلك وأمانــات الســجل التجــاري 80,599 شــركة، تمــارس أعمالهــا، 

بيــن مســاهمة مغفلــة ومحــدودة املســؤولية وقطــاع مشــترك  تتــوزع 

وقطــاع العــام وتضامنيــة وتوصيــة، فيمــا بلــغ عــدد املنتســبين إلــى الغــرف 

، مــع وجــود 476 ألــف ســجل 
ً
التجاريــة الســورية 123,740 منتســبا

تجــاري وصناعــي فــردي.

• أعلــن نقيــب صيادلــة ســورية عــن ترخيــص أربعــة معامــل أدويــة فــي 
العــام الحالــي )2018( منهــا معمــل مختــص بصناعــة األدويــة النوعيــة 

 أنــه ســينطلق العــام الحالــي وهــذا مــا 
ً
 الســرطانية، موضحــا

ً
وخصوصــا

يســاعد علــى تخفيــف اســتيراد هــذه األدويــة املكلفــة فــي ظــل األزمــة التــي 

 أن 
ً
تمــر بهــا البــاد وأنــه ســيكون هنــاك اكتفــاء ذاتــي لهــذه األدويــة، مؤكــدا

 خال األزمة وهذا ما يدل على 
ً
عدد املعامل ارتفع من 69 إلى 86 معما

 إلى أن الصناعة املحلية تغطي 
ً
نشاط صناعة األدوية في الباد، مشيرا

90 % مــن ســوق الــدواء.

• اعتمــد املصــرف التجــاري الســوري نســبة 7 % كفائــدة علــى الوديعــة 
ألجل وملدة من 1 – 3 أشهر، و 8 % ملدة ستة أشهر، و9 % ملدة تسعة 

 لقــرار مجلــس النقــد والتســليف رقــم /91/ لعــام 
ً
أشــهر، وذلــك وفقــا

2018 املتضمــن تحديــد ســعر فائــدة مرجعــي يعــّد الحــد األدنــى ملعــدالت 

الفائــدة التــي تدفعهــا املصــارف العاملــة علــى الودائــع بالليــرة الســورية.

وعليــه حــدد فائــدة الوديعــة ألجــل ملــدة ســنة بـــ 10 % وملــدة ســنتين 11 

 أن يكــون الحــد األدنــى للوديعــة 100 ألــف ليــرة ســورية، كمــا 
ً
% مشــترطا

حــدد نســبة فائــدة %9 علــى حســاب التوفيــر حتــى خمســة ماييــن ليــرة، 

شرط أن يكون الحد األدنى لحساب التوفير 2,000 ليرة سورية فقط. 

وفــي املصــرف الصناعــي تــم اعتمــاد نســبة 7 % علــى ودائــع ألجــل ملــدة 

ثاثــة أشــهر، و8 % ملــدة ســتة أشــهر، ولتســعة أشــهر 9 % فــي حيــن حــدد 

نسبة 10 % ملدة سنة و  11 % ملدة سنتين، أما وديعة ألجل مدة ثاث 

ســنوات فمــا فــوق فقــد تــم اعتمــاد نســبة 12 %، وودائــع التوفيــر حتــى 

مبلــغ 5 ماييــن ليــرة 8 % وودائــع توفيــر األطفــال 9 %.

الســورية  والشــركة  العســكري  اإلســكان  مؤسســة  فرعــا  بــدأ   •
لاتصــاالت بدرعــا أعمــال إعــادة تأهيــل البنــى التحتيــة فــي معبــر نصيــب 

الحــدودي مــع  األردن، بعــد إغاقــه لنحــو 3 ســنوات نتيجــة اعتــداءات 

التنظيمــات اإلرهابيــة، وذلــك تمهيــدا إلعــادة الخدمــات األساســية إليــه 

وخاصــة مبانــي الهجــرة والجــوازات والجمــارك والســاحات.

• أوضح مدير عام هيئة االســتثمار أنه قد شــّمل فرع هيئة االســتثمار 
 مــن املشــاريع تنوعــت بيــن صناعيــة وزراعيــة ونقليــة، 

ً
بطرطــوس عــددا

وهنــاك مشــاريع إلنتــاج األدويــة بأنواعهــا وتخزيــن الحبــوب وتعبئتهــا 

وطحنهــا وجرشــها، وأخــرى إلنتــاج الجبــس وألواحــه ومشــاريع لنقــل 
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املــواد الباســتيكية وتصنيــع وتدويــر الكرتــون وإنتــاج أطبــاق البيــض 
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املحافظــة. وقــد بلــغ عــدد املشــاريع املشــّملة بعــد إحــداث الفــرع /27/ 

 تجــاوزت تكاليفهــا /8/ مليــارات ليــرة ســورية وســتوفر أكثــر مــن 
ً
مشــروعا

عمــل. 1,690فرصــة 
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التغير خالل األسبوع20 أيلول, 152018 أيلول, 2018السلعة

0.0 %345,000345,000الحديد طن /ليرة سورية

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

-1.28 %15,60015,400الذهب غرام /عيار 21

0.0 %215215السكر كغ / ليرة سورية*

0.0 %400400رز إيطالي قصير كغ / ليرة سورية*

0.0 %325325رز  السورية للتجارة  كغ / ليرة سورية*

*السعر لدى منافذ البيع العائدة إلى الشركة السورية للتجارة



84

سعر صرف الليرة السورية مقابل العمالت 

الرئيسية )دوالر & يورو(
انخفــض ســعر صــرف الليــرة الســورية مقابــل الــدوالر  األمريكــي بصــورة 

ملحوظــة خــال تعامــات هــذا األســبوع فــي الســوق املوازيــة مقارنــة 

الليــرة  ســعر صــرف  ليصــل مســتوى  الســابق،  األســبوع  بمســتويات 

( إلــى 457 ليــرة ســورية للشــراء 
ً
الســورية مقابــل الــدوالر األمركــي )وســطيا

ومســتوى 461 ليــرة ســورية للمبيــع، ويعــود ذلــك بشــكل رئي�ســي إلــى تأثــر 

الســوق باســتمرار حالــة الترقــب للتطــورات العســكرية التــي تشــهدها 

معركة الشــمال الســوري، وزيادة التهديدات األمريكية بتوجيه ضربة 

عســكرية لســورية بســببها، إضافة إلى اســتمرار مســتويات ســعر صرف 

الدوالر األمريكي املرتفعة مقابل العمات الرئيسية في السوق العاملية.

أما في السوق الرسمية فقد استقر سعر صرف الليرة السورية مقابل 

الــدوالر األمريكــي لــدى املصــارف وشــركات الصرافــة، حيــث مــا 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 

املوازيــة خــال تعامــات هــذا األســبوع، فقــد تراجــع مســتواها ليرتفــع 

زوج )اليــورو/ ليــرة ســورية( إلــى مســتوى 537 ليــرة ســورية فــي نهايــة هــذا 

األسبوع مقارنة مع مستوى 530 ليرة سورية املسجل في نهاية األسبوع 

الســابق، وبما نســبته %1.3. بينما تحســنت الليرة الســورية في الســوق 

الرسمية أمام اليورو بما نسبته %0.05، لينخفض زوج )اليورو/ليرة 

سورية( إلى مستوى 506.87 ليرة سورية في نهاية هذا األسبوع مقابل 

مســتوى 507.13 ليــرة ســورية فــي نهايــة األســبوع األســبق. 

الشكل )2 ( سعر صرف اليورو أمام الليرة السورية

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

دمشــق لــألوراق املاليــة عــن األســبوع 9-2018/9/13، والتــي اقتصــرت 

علــى أربــع جلســت بســبب عطلــة الســوق يــوم الثاثــاء 2018/9/11 

 في مؤشر سوق دمشق 
ً
بمناسبة رأس السنة الهجرية، أظهرت ارتفاعا

لــألوراق املاليــة DWX، بمقــدار  82.09 نقطــة وبمــا نســبته 1.36% 

علــى أســاس أســبوعي، ليصــل إلــى مســتوى 6,134.81 نقطــة املســجل 

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

األســبوع الســابق.

ترافــق ذلــك مــع تراجــع قيمــة التــداوالت األســبوعية املســجلة خــال 

هــذا األســبوع باملقارنــة مــع مســتواها فــي األســبوع الســابق، بمــا نســبته 

%37.1 لتصل إلى 233.9 مليون ليرة سورية مقابل 371.7 مليون ليرة 

ســورية خال األســبوع الســابق، كما انخفض حجم التداول وبمعدل 

مقابــل  األســبوع  هــذا  خــال  ســهم   426,730 إلــى  ليصــل   25.70%

 علــى 366 صفقــة. ويبيــن 
ً
574,359 ســهم فــي األســبوع الســابق، موزعــة

الجــدول التالــي أعلــى ثاثــة أســهم مــن حيــث النشــاط بحجــم التــداول، 

واالرتفــاع واالنخفــاض فــي الســعر خــال تعامــات هــذا  األســبوع.
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ً
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نهايــة هــذا األســبوع مقابــل مســتوى 6,052.72 نقطــة املســجل فــي نهايــة 
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ترافــق ذلــك مــع تراجــع قيمــة التــداوالت األســبوعية املســجلة خــال 
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 علــى 366 صفقــة. ويبيــن 
ً
574,359 ســهم فــي األســبوع الســابق، موزعــة

الجــدول التالــي أعلــى ثاثــة أســهم مــن حيــث النشــاط بحجــم التــداول، 

واالرتفــاع واالنخفــاض فــي الســعر خــال تعامــات هــذا  األســبوع.
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1-  أخبار  اقتصادية
•  األردن

العمــات  احتيــاط  تراجــع  األردنــي  املركــزي  للبنــك  أرقــام  أظهــرت 

األجنبية %9.5 نهاية آب /أغسطس 2018، وذلك إلى 11.082 مليار 

دوالر أمريكــي، مقارنــة بنهايــة عــام 2017، حيــن ســجل نحــو 12.25 

مليــار دوالر أمريكــي، حيــث يعانــي االحتيــاط األجنبــي لــألردن منــذ بداية 

عام 2016 من تباطؤ النمو في تحويات املغتربين واالستثمار األجنبي. 

عــت وزارة التخطيــط والتعــاون الدولــي األردنيــة 
ّ
وفــي ســياق آخــر، وق

اتفاقيــة  علــى  العربيــة  االقتصاديــة  للتنميــة  الكويتــي  والصنــدوق 

لتخفيــف أعبــاء مديونيــة األردن تجــاه الصنــدوق الكويتــي، حيــث 

تضمنــت االتفاقيــة إعــادة جدولــة مديونيــة الصنــدوق علــى الحكومــة 

األردنية والتي لم يتم سدادها لغاية اآلن، ويبلغ عدد هذه القروض 

 بقيمــة إجماليــة تبلــغ 91.1 مليــون دينــار كويتــي أي مــا 
ً
نحــو 17 قرضــا

يعــادل نحــو 300.7 مليــون دوالر أمريكــي، ســيتم ســدادها علــى مــدى 

40 عاما متضمنة فترة سماح تبلغ 15 سنة وبسعر فائدة يبلغ 1 %.

• لبنان
كشــف التقريــر الصــادر عــن ›بنــك عــودة‹ عــن الفتــرة املمتــدة مــن 

10 أيلــول إلــى 17 أيلــول أن عــام 2018 أن إجمالــي الضريبــة العامــة 

للحكومــة قــد تضاعــف خــال األشــهر األربعــة األولــى مــن عــام 2018 

مقارنــة بالفتــرة نفســها مــن عــام 2017، حيــث ارتفــع مــن 0.8 مليــار 

دوالر أمريكــي، أي مــا يعــادل 18.6 % مــن النفقــات، إلــى 1.9 مليــار 

 دوالر أمريكــي أي مــا يعــادل 33.4 % مــن النفقــات بيــن الفترتيــن،

وانتقــل الرصيــد األسا�ضــي مــن فائــض قــدره 13.8 % إلــى 6.4 % مــن 

النفقــات، وذلــك عنــد تعديــل خدمــة الديــن التــي ارتفعــت بنســبة 5.5 

% بيــن الفترتيــن. 

ويأتي هذا النمو في سياق نمو أسرع في النفقات نسبة إلى اإليرادات، 

حيــث نمــت النفقــات العامــة بنســبة 26.4 % خــال األشــهر األربعــة 

األولــى مــن العــام، بينمــا ارتفعــت اإليــرادات العامــة بنســبة 3.4 % 

فقــط، حيــث يأتــي النمــو فــي اإلنفــاق العــام مــن نمــو 22.3 % فــي 

مصروفــات امليزانيــة وزيــادة بنســبة 80.5 % فــي نفقــات الخزانــة، كمــا 

يعــود نمــو إيــرادات القطــاع العــام إلــى نمــو بنســبة 73.3 % فــي إيــرادات 

الخزينــة، بينمــا تقلصــت إيــرادات املوازنــة بنســبة 0.7 % علــى أســاس 

ســنوي.

• املغرب
بلغــت املديونيــة الداخليــة للحكومــة املغربيــة 542.3 مليــار درهــم مــا يعــادل 

57 مليــار دوالر أمريكــي فــي نهايــة آب /أغســطس 2018، بزيــادة بنســبة 4.4 

% علــى أســاس ســنوي، وذلــك وفــق نشــرة إحصائيــات أصدرتهــا الخزينــة 

العامــة للمغــرب، وأشــارت الخزينــة العامــة إلــى أن هــذا االرتفــاع ناتــج عــن 

قيــام الحكومــة باقتــراض 75.3 مليــار درهــم أي مــا يعــادل 7.93 مليــار دوالر 

املاضيــة،  أشــهر  التســعة  خــال  جديــدة  اكتتابــات  وذلــك عبــر  أمريكــي، 

وتسديدها لديون قديمة بقيمة 52.7 مليار درهم أي ما يعادل 5.54 مليار 

دوالر أمريكــي خــال الفتــرة نفســها، وهــو ال�ضــيء الــذي نتــج عنــه مديونيــة 

صافيــة إضافيــة بقيمــة 22.4 مليــار درهــم. 

وأوضحــت نشــرة الخزينــة العامــة أن املديونيــة الداخليــة للمغــرب أصبحــت 

تتكون بنســبة 84.1 % من ديون يفوق أجل ســدادها عن خمس ســنوات، 

وبنســبة 15.9 % مــن ديــون يقــل أجــل ســدادها عــن عاميــن، كمــا بّينــت أن 

املوارد العادية حققت في هذا السياق زيادة بنسبة 16.5 % مقارنة بالعام 

املا�ضي، وبلغت 174 مليار درهم، كما بلغت النفقات العادية 143.8 مليار 

درهــم، أي مــا يعــادل 15.14 مليــار دوالر، وســجلت انخفاًضــا بنســبة 0.2 % 

 
ً
 إيجابيا

ً
مقارنة بالفترة ذاتها من العام املا�ضي، كما حققت املوازنة رصيدا

بقيمــة 30.2 مليــار درهــم أي مــا يعــادل 3.18 مليــار دوالر أمريكــي.

• سلطنة عمان
أظهرت بيانات للبنك املركزي في سلطنة عمان أن األصول األجنبية للبنك 

انخفضت إلى أدنى مستوى في خمس سنوات في تموز /يوليو 2018، بينما 

واصل العجز في تجارة السلع والخدمات استنزاف االحتياطيات الخارجية 

للباد،  حيث تراجعت األصول، بما في ذلك سبائك الذهب إلى 5.92 مليار 

ريــال، أي مــا يعــادل 15.4 مليــار دوالر أمريكــي، وهــو مــا يمثــل هبوطــا قــدره 

 بنســبة 3.5 % عن مســتواها في 
ً
18.2 % عن مســتواها قبل عام وانخفاضا

حزيران /يونيو 2018، وتعادل األصول بذلك نحو سبعة أشهر من واردات 

ســلطنة عمان الســلعية، لتظل عند مســتوى مريح.

إجمالــي  إلــى  للســلطنة  الخارجــي  الحكومــي  الديــن  نســبة  وارتفعــت  هــذا 

احتياطيــات النقــد األجنبــي إلــى 70 % فــي 2017 مــن 36 % فــي 2016 و6 % 

 لتقريــر للبنــك املركــزي، كمــا بلــغ إجمالــي احتياطيــات 
ً
فــي 2015، وذلــك وفقــا

النقد األجنبي الذي يتضمن أصوال مثل حيازات صناديق الثروة السيادية 

العمانيــة وكذلــك احتياطيــات البنــك املركــزي فــي املجمــل مــا يزيــد قليــا عــن 

12 مليــار ريــال بنهايــة العــام املا�ضــي. 
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الرئيسية )دوالر & يورو(
انخفــض ســعر صــرف الليــرة الســورية مقابــل الــدوالر  األمريكــي بصــورة 

ملحوظــة خــال تعامــات هــذا األســبوع فــي الســوق املوازيــة مقارنــة 

الليــرة  ســعر صــرف  ليصــل مســتوى  الســابق،  األســبوع  بمســتويات 

( إلــى 457 ليــرة ســورية للشــراء 
ً
الســورية مقابــل الــدوالر األمركــي )وســطيا

ومســتوى 461 ليــرة ســورية للمبيــع، ويعــود ذلــك بشــكل رئي�ســي إلــى تأثــر 

الســوق باســتمرار حالــة الترقــب للتطــورات العســكرية التــي تشــهدها 

معركة الشــمال الســوري، وزيادة التهديدات األمريكية بتوجيه ضربة 

عســكرية لســورية بســببها، إضافة إلى اســتمرار مســتويات ســعر صرف 

الدوالر األمريكي املرتفعة مقابل العمات الرئيسية في السوق العاملية.

أما في السوق الرسمية فقد استقر سعر صرف الليرة السورية مقابل 

الــدوالر األمريكــي لــدى املصــارف وشــركات الصرافــة، حيــث مــا 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 

املوازيــة خــال تعامــات هــذا األســبوع، فقــد تراجــع مســتواها ليرتفــع 

زوج )اليــورو/ ليــرة ســورية( إلــى مســتوى 537 ليــرة ســورية فــي نهايــة هــذا 

األسبوع مقارنة مع مستوى 530 ليرة سورية املسجل في نهاية األسبوع 

الســابق، وبما نســبته %1.3. بينما تحســنت الليرة الســورية في الســوق 

الرسمية أمام اليورو بما نسبته %0.05، لينخفض زوج )اليورو/ليرة 

سورية( إلى مستوى 506.87 ليرة سورية في نهاية هذا األسبوع مقابل 

مســتوى 507.13 ليــرة ســورية فــي نهايــة األســبوع األســبق. 

الشكل )2 ( سعر صرف اليورو أمام الليرة السورية

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

دمشــق لــألوراق املاليــة عــن األســبوع 9-2018/9/13، والتــي اقتصــرت 

علــى أربــع جلســت بســبب عطلــة الســوق يــوم الثاثــاء 2018/9/11 

 في مؤشر سوق دمشق 
ً
بمناسبة رأس السنة الهجرية، أظهرت ارتفاعا

لــألوراق املاليــة DWX، بمقــدار  82.09 نقطــة وبمــا نســبته 1.36% 

علــى أســاس أســبوعي، ليصــل إلــى مســتوى 6,134.81 نقطــة املســجل 

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

األســبوع الســابق.

ترافــق ذلــك مــع تراجــع قيمــة التــداوالت األســبوعية املســجلة خــال 

هــذا األســبوع باملقارنــة مــع مســتواها فــي األســبوع الســابق، بمــا نســبته 

%37.1 لتصل إلى 233.9 مليون ليرة سورية مقابل 371.7 مليون ليرة 

ســورية خال األســبوع الســابق، كما انخفض حجم التداول وبمعدل 

مقابــل  األســبوع  هــذا  خــال  ســهم   426,730 إلــى  ليصــل   25.70%

 علــى 366 صفقــة. ويبيــن 
ً
574,359 ســهم فــي األســبوع الســابق، موزعــة

الجــدول التالــي أعلــى ثاثــة أســهم مــن حيــث النشــاط بحجــم التــداول، 

واالرتفــاع واالنخفــاض فــي الســعر خــال تعامــات هــذا  األســبوع.
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الرئيسية )دوالر & يورو(
انخفــض ســعر صــرف الليــرة الســورية مقابــل الــدوالر  األمريكــي بصــورة 

ملحوظــة خــال تعامــات هــذا األســبوع فــي الســوق املوازيــة مقارنــة 

الليــرة  ســعر صــرف  ليصــل مســتوى  الســابق،  األســبوع  بمســتويات 

( إلــى 457 ليــرة ســورية للشــراء 
ً
الســورية مقابــل الــدوالر األمركــي )وســطيا

ومســتوى 461 ليــرة ســورية للمبيــع، ويعــود ذلــك بشــكل رئي�ســي إلــى تأثــر 

الســوق باســتمرار حالــة الترقــب للتطــورات العســكرية التــي تشــهدها 

معركة الشــمال الســوري، وزيادة التهديدات األمريكية بتوجيه ضربة 

عســكرية لســورية بســببها، إضافة إلى اســتمرار مســتويات ســعر صرف 

الدوالر األمريكي املرتفعة مقابل العمات الرئيسية في السوق العاملية.

أما في السوق الرسمية فقد استقر سعر صرف الليرة السورية مقابل 

الــدوالر األمريكــي لــدى املصــارف وشــركات الصرافــة، حيــث مــا 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 

املوازيــة خــال تعامــات هــذا األســبوع، فقــد تراجــع مســتواها ليرتفــع 

زوج )اليــورو/ ليــرة ســورية( إلــى مســتوى 537 ليــرة ســورية فــي نهايــة هــذا 

األسبوع مقارنة مع مستوى 530 ليرة سورية املسجل في نهاية األسبوع 

الســابق، وبما نســبته %1.3. بينما تحســنت الليرة الســورية في الســوق 

الرسمية أمام اليورو بما نسبته %0.05، لينخفض زوج )اليورو/ليرة 

سورية( إلى مستوى 506.87 ليرة سورية في نهاية هذا األسبوع مقابل 

مســتوى 507.13 ليــرة ســورية فــي نهايــة األســبوع األســبق. 

الشكل )2 ( سعر صرف اليورو أمام الليرة السورية

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

دمشــق لــألوراق املاليــة عــن األســبوع 9-2018/9/13، والتــي اقتصــرت 

علــى أربــع جلســت بســبب عطلــة الســوق يــوم الثاثــاء 2018/9/11 

 في مؤشر سوق دمشق 
ً
بمناسبة رأس السنة الهجرية، أظهرت ارتفاعا

لــألوراق املاليــة DWX، بمقــدار  82.09 نقطــة وبمــا نســبته 1.36% 

علــى أســاس أســبوعي، ليصــل إلــى مســتوى 6,134.81 نقطــة املســجل 

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

األســبوع الســابق.

ترافــق ذلــك مــع تراجــع قيمــة التــداوالت األســبوعية املســجلة خــال 

هــذا األســبوع باملقارنــة مــع مســتواها فــي األســبوع الســابق، بمــا نســبته 

%37.1 لتصل إلى 233.9 مليون ليرة سورية مقابل 371.7 مليون ليرة 

ســورية خال األســبوع الســابق، كما انخفض حجم التداول وبمعدل 

مقابــل  األســبوع  هــذا  خــال  ســهم   426,730 إلــى  ليصــل   25.70%

 علــى 366 صفقــة. ويبيــن 
ً
574,359 ســهم فــي األســبوع الســابق، موزعــة

الجــدول التالــي أعلــى ثاثــة أســهم مــن حيــث النشــاط بحجــم التــداول، 

واالرتفــاع واالنخفــاض فــي الســعر خــال تعامــات هــذا  األســبوع.
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2. أسواق األسهم العربية

املؤشر

األسبوع 2018/9/21-16

التغير خال األسبوع

نهاية األسبوعبداية األسبوع

)DFMGI( 0.35 %2,774.092,764.38مؤشر سوق دبي-

)EGX30( 4.56 %14,755.6314,083.48مؤشر بورصة مصر-

)KWSE( 0.29 %5,347.355,362.75مؤشر سوق الكويت

)ADI( 1.66 %4,965.744,883.42مؤشر أبوظبي-

)PLE( 0.70 %541.03537.22مؤشر القدس-

)TASI(  4.00 %7,469.817,768.31املؤشر العام السعودي

)AMGNRLX(  0.17 %1,991.801,995.15املؤشر العام األردني

)TUNINDEX(  1.31 %7,919.507,815.44مؤشر بورصة تونس-

)MASI( 0.52 %11,138.1111,196.39مؤشربورصة املغرب
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سعر صرف الليرة السورية مقابل العمالت 

الرئيسية )دوالر & يورو(
انخفــض ســعر صــرف الليــرة الســورية مقابــل الــدوالر  األمريكــي بصــورة 

ملحوظــة خــال تعامــات هــذا األســبوع فــي الســوق املوازيــة مقارنــة 

الليــرة  ســعر صــرف  ليصــل مســتوى  الســابق،  األســبوع  بمســتويات 

( إلــى 457 ليــرة ســورية للشــراء 
ً
الســورية مقابــل الــدوالر األمركــي )وســطيا

ومســتوى 461 ليــرة ســورية للمبيــع، ويعــود ذلــك بشــكل رئي�ســي إلــى تأثــر 

الســوق باســتمرار حالــة الترقــب للتطــورات العســكرية التــي تشــهدها 

معركة الشــمال الســوري، وزيادة التهديدات األمريكية بتوجيه ضربة 

عســكرية لســورية بســببها، إضافة إلى اســتمرار مســتويات ســعر صرف 

الدوالر األمريكي املرتفعة مقابل العمات الرئيسية في السوق العاملية.

أما في السوق الرسمية فقد استقر سعر صرف الليرة السورية مقابل 

الــدوالر األمريكــي لــدى املصــارف وشــركات الصرافــة، حيــث مــا 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 

املوازيــة خــال تعامــات هــذا األســبوع، فقــد تراجــع مســتواها ليرتفــع 

زوج )اليــورو/ ليــرة ســورية( إلــى مســتوى 537 ليــرة ســورية فــي نهايــة هــذا 

األسبوع مقارنة مع مستوى 530 ليرة سورية املسجل في نهاية األسبوع 

الســابق، وبما نســبته %1.3. بينما تحســنت الليرة الســورية في الســوق 

الرسمية أمام اليورو بما نسبته %0.05، لينخفض زوج )اليورو/ليرة 

سورية( إلى مستوى 506.87 ليرة سورية في نهاية هذا األسبوع مقابل 

مســتوى 507.13 ليــرة ســورية فــي نهايــة األســبوع األســبق. 

الشكل )2 ( سعر صرف اليورو أمام الليرة السورية

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

دمشــق لــألوراق املاليــة عــن األســبوع 9-2018/9/13، والتــي اقتصــرت 

علــى أربــع جلســت بســبب عطلــة الســوق يــوم الثاثــاء 2018/9/11 

 في مؤشر سوق دمشق 
ً
بمناسبة رأس السنة الهجرية، أظهرت ارتفاعا

لــألوراق املاليــة DWX، بمقــدار  82.09 نقطــة وبمــا نســبته 1.36% 

علــى أســاس أســبوعي، ليصــل إلــى مســتوى 6,134.81 نقطــة املســجل 

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

األســبوع الســابق.

ترافــق ذلــك مــع تراجــع قيمــة التــداوالت األســبوعية املســجلة خــال 

هــذا األســبوع باملقارنــة مــع مســتواها فــي األســبوع الســابق، بمــا نســبته 

%37.1 لتصل إلى 233.9 مليون ليرة سورية مقابل 371.7 مليون ليرة 

ســورية خال األســبوع الســابق، كما انخفض حجم التداول وبمعدل 

مقابــل  األســبوع  هــذا  خــال  ســهم   426,730 إلــى  ليصــل   25.70%

 علــى 366 صفقــة. ويبيــن 
ً
574,359 ســهم فــي األســبوع الســابق، موزعــة

الجــدول التالــي أعلــى ثاثــة أســهم مــن حيــث النشــاط بحجــم التــداول، 

واالرتفــاع واالنخفــاض فــي الســعر خــال تعامــات هــذا  األســبوع.
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أما في السوق الرسمية فقد استقر سعر صرف الليرة السورية مقابل 

الــدوالر األمريكــي لــدى املصــارف وشــركات الصرافــة، حيــث مــا 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 

املوازيــة خــال تعامــات هــذا األســبوع، فقــد تراجــع مســتواها ليرتفــع 

زوج )اليــورو/ ليــرة ســورية( إلــى مســتوى 537 ليــرة ســورية فــي نهايــة هــذا 

األسبوع مقارنة مع مستوى 530 ليرة سورية املسجل في نهاية األسبوع 

الســابق، وبما نســبته %1.3. بينما تحســنت الليرة الســورية في الســوق 

الرسمية أمام اليورو بما نسبته %0.05، لينخفض زوج )اليورو/ليرة 

سورية( إلى مستوى 506.87 ليرة سورية في نهاية هذا األسبوع مقابل 

مســتوى 507.13 ليــرة ســورية فــي نهايــة األســبوع األســبق. 

الشكل )2 ( سعر صرف اليورو أمام الليرة السورية

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

دمشــق لــألوراق املاليــة عــن األســبوع 9-2018/9/13، والتــي اقتصــرت 

علــى أربــع جلســت بســبب عطلــة الســوق يــوم الثاثــاء 2018/9/11 

 في مؤشر سوق دمشق 
ً
بمناسبة رأس السنة الهجرية، أظهرت ارتفاعا

لــألوراق املاليــة DWX، بمقــدار  82.09 نقطــة وبمــا نســبته 1.36% 

علــى أســاس أســبوعي، ليصــل إلــى مســتوى 6,134.81 نقطــة املســجل 
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الجــدول التالــي أعلــى ثاثــة أســهم مــن حيــث النشــاط بحجــم التــداول، 

واالرتفــاع واالنخفــاض فــي الســعر خــال تعامــات هــذا  األســبوع.
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1-  أخبار  اقتصادية

• تركيا 
ســجل عجز امليزانية في تركيا زيادة جديدة ليصل إلى 931 مليون دوالر 

أمريكــي حتــى آب  /أغســطس 2018، فيمــا ارتفــع معــدل البطالــة إلــى 

.% 10.2

 وبحســب بيــان لــوزارة الخزانــة واملاليــة التركيــة، فقــد بلــغ عجــز امليزانيــة 

5.8 مليــار ليــرة )931 مليــون دوالر أمريكــي( فــي األشــهر الثمانيــة األولــى 

 ،
ً
مــن العــام 2018، فيمــا حققــت ميزانيــة آب /أغســطس فائضــا أوليــا

ال يشــمل فوائــد الديــون، بلــغ 2.5 مليــار ليــرة، كمــا أظهــرت بيانــات هيئــة 

اإلحصــاءات التركيــة ارتفــاع معــدل البطالــة إلــى 10.2 % بيــن أيــار /مايــو 

وتموز /يوليو  املاضيين، مقارنة مع 9.7 % قبل شهر، ولم يتغير املعدل 

عنــه قبــل عــام.

• بريطانيا
قــرر واضعــو السياســة فــي بنــك إنجلتــرا )املركــزي البريطانــي( باإلجمــاع 

اإلبقــاء علــى برنامــج التســهيل الكمــي البالــغ 435 مليــار جنيــه إســترليني، 

وأبقى سعر الفائدة عند املستوى الحالي 0.75 %، كما توقعت األسواق، 
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النفــط  مخزونــات  إن  األمريكيــة  الطاقــة  معلومــات  إدارة  صرحــت 
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ً
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1.90 دوالر فــي اليــوم أو حوالــي 694 دوالرا فــي العــام، حيــث يتــم حســاب 

بيانات الفقر من خال تحديد مستوى املداخيل في دول العالم ومدى 

امتاكهــم الحتياجاتهــم اليوميــة األساســية.
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2. أسواق األسهم

التغير خالل أسبوع21 أيلول, 172018 أيلول, 2018املؤشر

S&p5002,888.802,929.67% 1.41

Dow	Jones26,062.1226,743.50% 2.61

NASDAQ7,895.797,986.95% 1.15

FTSE	1007,302.107,490.23% 2.58

CAC	405,348.875,494.17% 2.72

DAX12,096.4112,430.88% 2.77

Nikkei	22523,434.0023,891.50% 1.95

)Shanghai	Composite	)SSEC2,651.792,797.48% 5.49
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سعر صرف الليرة السورية مقابل العمالت 

الرئيسية )دوالر & يورو(
انخفــض ســعر صــرف الليــرة الســورية مقابــل الــدوالر  األمريكــي بصــورة 

ملحوظــة خــال تعامــات هــذا األســبوع فــي الســوق املوازيــة مقارنــة 

الليــرة  ســعر صــرف  ليصــل مســتوى  الســابق،  األســبوع  بمســتويات 

( إلــى 457 ليــرة ســورية للشــراء 
ً
الســورية مقابــل الــدوالر األمركــي )وســطيا

ومســتوى 461 ليــرة ســورية للمبيــع، ويعــود ذلــك بشــكل رئي�ســي إلــى تأثــر 

الســوق باســتمرار حالــة الترقــب للتطــورات العســكرية التــي تشــهدها 

معركة الشــمال الســوري، وزيادة التهديدات األمريكية بتوجيه ضربة 

عســكرية لســورية بســببها، إضافة إلى اســتمرار مســتويات ســعر صرف 

الدوالر األمريكي املرتفعة مقابل العمات الرئيسية في السوق العاملية.

أما في السوق الرسمية فقد استقر سعر صرف الليرة السورية مقابل 

الــدوالر األمريكــي لــدى املصــارف وشــركات الصرافــة، حيــث مــا 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 

املوازيــة خــال تعامــات هــذا األســبوع، فقــد تراجــع مســتواها ليرتفــع 

زوج )اليــورو/ ليــرة ســورية( إلــى مســتوى 537 ليــرة ســورية فــي نهايــة هــذا 

األسبوع مقارنة مع مستوى 530 ليرة سورية املسجل في نهاية األسبوع 

الســابق، وبما نســبته %1.3. بينما تحســنت الليرة الســورية في الســوق 

الرسمية أمام اليورو بما نسبته %0.05، لينخفض زوج )اليورو/ليرة 

سورية( إلى مستوى 506.87 ليرة سورية في نهاية هذا األسبوع مقابل 

مســتوى 507.13 ليــرة ســورية فــي نهايــة األســبوع األســبق. 

الشكل )2 ( سعر صرف اليورو أمام الليرة السورية

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

دمشــق لــألوراق املاليــة عــن األســبوع 9-2018/9/13، والتــي اقتصــرت 

علــى أربــع جلســت بســبب عطلــة الســوق يــوم الثاثــاء 2018/9/11 

 في مؤشر سوق دمشق 
ً
بمناسبة رأس السنة الهجرية، أظهرت ارتفاعا

لــألوراق املاليــة DWX، بمقــدار  82.09 نقطــة وبمــا نســبته 1.36% 

علــى أســاس أســبوعي، ليصــل إلــى مســتوى 6,134.81 نقطــة املســجل 

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

األســبوع الســابق.

ترافــق ذلــك مــع تراجــع قيمــة التــداوالت األســبوعية املســجلة خــال 

هــذا األســبوع باملقارنــة مــع مســتواها فــي األســبوع الســابق، بمــا نســبته 

%37.1 لتصل إلى 233.9 مليون ليرة سورية مقابل 371.7 مليون ليرة 

ســورية خال األســبوع الســابق، كما انخفض حجم التداول وبمعدل 

مقابــل  األســبوع  هــذا  خــال  ســهم   426,730 إلــى  ليصــل   25.70%

 علــى 366 صفقــة. ويبيــن 
ً
574,359 ســهم فــي األســبوع الســابق، موزعــة

الجــدول التالــي أعلــى ثاثــة أســهم مــن حيــث النشــاط بحجــم التــداول، 

واالرتفــاع واالنخفــاض فــي الســعر خــال تعامــات هــذا  األســبوع.

4
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أسعار النفط الخام

التغير خالل أسبوع21 أيلول, 172018 أيلول, 2018

0.96 %78.0578.8سعر خام برنت

2.71 %68.9170.78سعر الخام األمريكي

أسعار املعادن الثمينة

التغير خالل أسبوع21 أيلول, 172018 أيلول, 2018

0.02 %1,203.101,203.40أونصة الذهب

1.06 %14.1214.27أونصة الفضة

أسعار العمالت الرئيسية

التغير خالل أسبوع21 أيلول, 172018 أيلول, 2018

EUR	USD1.16831.1749% 0.56

USD	JYP111.84112.6% 0.68
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سعر صرف الليرة السورية مقابل العمالت 

الرئيسية )دوالر & يورو(
انخفــض ســعر صــرف الليــرة الســورية مقابــل الــدوالر  األمريكــي بصــورة 

ملحوظــة خــال تعامــات هــذا األســبوع فــي الســوق املوازيــة مقارنــة 

الليــرة  ســعر صــرف  ليصــل مســتوى  الســابق،  األســبوع  بمســتويات 

( إلــى 457 ليــرة ســورية للشــراء 
ً
الســورية مقابــل الــدوالر األمركــي )وســطيا

ومســتوى 461 ليــرة ســورية للمبيــع، ويعــود ذلــك بشــكل رئي�ســي إلــى تأثــر 

الســوق باســتمرار حالــة الترقــب للتطــورات العســكرية التــي تشــهدها 

معركة الشــمال الســوري، وزيادة التهديدات األمريكية بتوجيه ضربة 

عســكرية لســورية بســببها، إضافة إلى اســتمرار مســتويات ســعر صرف 

الدوالر األمريكي املرتفعة مقابل العمات الرئيسية في السوق العاملية.

أما في السوق الرسمية فقد استقر سعر صرف الليرة السورية مقابل 

الــدوالر األمريكــي لــدى املصــارف وشــركات الصرافــة، حيــث مــا 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 

املوازيــة خــال تعامــات هــذا األســبوع، فقــد تراجــع مســتواها ليرتفــع 

زوج )اليــورو/ ليــرة ســورية( إلــى مســتوى 537 ليــرة ســورية فــي نهايــة هــذا 

األسبوع مقارنة مع مستوى 530 ليرة سورية املسجل في نهاية األسبوع 

الســابق، وبما نســبته %1.3. بينما تحســنت الليرة الســورية في الســوق 

الرسمية أمام اليورو بما نسبته %0.05، لينخفض زوج )اليورو/ليرة 

سورية( إلى مستوى 506.87 ليرة سورية في نهاية هذا األسبوع مقابل 

مســتوى 507.13 ليــرة ســورية فــي نهايــة األســبوع األســبق. 

الشكل )2 ( سعر صرف اليورو أمام الليرة السورية

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

دمشــق لــألوراق املاليــة عــن األســبوع 9-2018/9/13، والتــي اقتصــرت 

علــى أربــع جلســت بســبب عطلــة الســوق يــوم الثاثــاء 2018/9/11 

 في مؤشر سوق دمشق 
ً
بمناسبة رأس السنة الهجرية، أظهرت ارتفاعا

لــألوراق املاليــة DWX، بمقــدار  82.09 نقطــة وبمــا نســبته 1.36% 

علــى أســاس أســبوعي، ليصــل إلــى مســتوى 6,134.81 نقطــة املســجل 

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

األســبوع الســابق.

ترافــق ذلــك مــع تراجــع قيمــة التــداوالت األســبوعية املســجلة خــال 

هــذا األســبوع باملقارنــة مــع مســتواها فــي األســبوع الســابق، بمــا نســبته 

%37.1 لتصل إلى 233.9 مليون ليرة سورية مقابل 371.7 مليون ليرة 

ســورية خال األســبوع الســابق، كما انخفض حجم التداول وبمعدل 

مقابــل  األســبوع  هــذا  خــال  ســهم   426,730 إلــى  ليصــل   25.70%

 علــى 366 صفقــة. ويبيــن 
ً
574,359 ســهم فــي األســبوع الســابق، موزعــة

الجــدول التالــي أعلــى ثاثــة أســهم مــن حيــث النشــاط بحجــم التــداول، 

واالرتفــاع واالنخفــاض فــي الســعر خــال تعامــات هــذا  األســبوع.
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