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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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1. سعر صرف الليرة السورية مقابل العمالت 

الرئيسية )دوالر & يورو(

انخفــض ســعر صــرف الليــرة الســورية مقابــل الــدوالر  األمريكــي خــال 

تعامــات هــذا األســبوع فــي الســوق املوازيــة مقارنــة بمســتويات األســبوع 

إلــى   )
ً
)وســطيا الســورية  الليــرة  صــرف  ســعر  وصــل  حيــث  الســابق، 

 بمقــدار 3 
ً
مســتوى  446 ليــرة ســورية مقابــل الــدوالر األمريكــي، مرتفعــا

 .
ً
ليــرة ســورية تقريبــا

يعــود ذلــك التراجــع بشــكل رئيــس إلــى التحســن امللحــوظ الــذي شــهده 

فــي الســوق  الــدوالر األمريكــي خــال تعامــات األســبوع  ســعر صــرف 

العامليــة مقابــل العمــات الرئيســية، وذلــك فــي ظــل االســتقرار النســبي 

الــذي تشــهد العوامــل املحليــة االقتصاديــة غيــر االقتصاديــة املؤثــرة فــي 

ســعر 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 ليرتفــع 

زوج )اليــورو/ ليــرة ســورية( إلــى مســتوى 518 ليــرة ســورية فــي نهايــة هــذا 

األسبوع مقارنة مع مستوى 516 ليرة سورية املسجل في نهاية األسبوع 

السابق، وبما نسبته %0.39، بينما تحسن الليرة السورية في السوق 

الرسمية أمام اليورو بما نسبته %0.73، لينخفض زوج )اليورو/ليرة 

سورية( إلى مستوى 507.79 ليرة سورية في نهاية هذا األسبوع مقابل 

مســتوى 511.52 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 

 في قيمة 
ً
دمشق لألوراق املالية عن األسبوع 7/29-2018/8/2 تراجعا

مؤشــر الســوق )DWX( بمقــدار  56.50 نقطــة وبمــا نســبته 1.01% 

علــى أســاس أســبوعي، ليصــل إلــى مســتوى 5,540.09 نقطــة املســجل 

نهايــة هــذا األســبوع مقابــل مســتوى 5,596.59 نقطــة املســجل فــي نهايــة 

األســبوع الســابق.  

هــذا وقــد تراجعــت قيمــة التــداوالت األســبوعية املســجلة خــال هــذا 

األســبوع باملقارنة مع مســتواها في األســبوع الســابق بما نســبته 13.9% 

لتصــل إلــى 229 مليــون ليــرة ســورية مقابــل 265.8 مليــون ليــرة ســورية 

خــال األســبوع الســابق، كمــا انخفــض حجــم التــداول بمعــدل 13.5% 

ليصــل إلــى 292,584 ســهم خــال هــذا األســبوع مقابــل 338,339 ســهم 

 علــى 345 صفقــة عاديــة. 
ً
فــي األســبوع الســابق، موزعــة
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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
%

-34.1بنك سورية الدولي اإلسالمي4.99الوطنية للتأمين %66.68بنك سورية الدولي اإلسالمي

-30.03بنك سورية واملهجر0.54بنك قطر الوطني سورية %9.58بنك الشام 

-3.87بنك الشام ......%7.99بنك قطر الوطني سورية 

الشكل)3( تداوالت سوق دمشق لألوراق املالية 

* لم يجر أي عملية تداول على أسهم القطاع الزراعي.



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%

16.257.6953.272.030.700.770.361.9424.0111.3718.80السوق
1.120.690.291.6225.1810.6718.08-15.876.7343.551.85قطاع املصارف
17.8914.4613.201.703.763.672.976.1927.5622.2747.98قطاع التأمين

10.939.08257.144.232.375.404.4810.575.344.4342.41قطاع 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/ 8/ 2

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%

0.87473.90404.24466.010.850.210.390.130.1719.606.3475.46بنك قطر الوطني- سورية
54.0528.19-48.68-4.14-1.17-1.05-2.70-36.991.80-11.64239.26430.44-بنك االردن - سورية

76.9730.88-42.21-5.53-1.71-0.94-4.07-24.591.33-19.73365.02485.25-بنك بيبلوس- سورية
56.8625.35-34.19-4.81-1.22-0.73-3.94-25.351.43-16.75296.04424.75-البنك العربي

36.01500.611090.1230.272.183.301.140.827.1031.9322.9311.49بيمو 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

8.1811.49-1.0817.61-0.12-0.610.27-162.881.79-5.82529.76947.33-بنك سورية واملهجر
35.10313.19557.5015.881.786.302.031.4012.0058.7640.4711.63املصرف الدولي للتجارة والتمويل

1.58403.93395.08249.430.980.400.310.070.3513.123.1521.07فرنسبنك
6.48486.75670.50103.491.380.970.640.401.2218.4111.4132.28بنك الشرق

5.30--79.97-4.24-3.87-28.35-3.534.70-60.1145.13212.00-بنك سورية والخليج
18.49273.39751.8940.652.752.461.310.696.5637.7820.0910.59بنك سورية الدولي االسالمي

74.80560.501131.6215.132.026.611.861.3013.2460.8242.429.81بنك البركة )إسالمي(
25.60470.02511.3819.981.095.010.880.795.3725.0122.5814.77بنك الشام )اسالمي(

28.01237.42405.6014.481.716.913.883.2011.7140.6433.4927.31املتحدة للتأمين
8.35171.66343.1841.092.002.432.512.064.9820.4616.7941.39السورية الدولية للتأمين )آروب(

39.37279.84547.5113.911.967.198.066.0513.8428.4621.3743.73الوطنية للتأمين
7.84268.10363.0046.291.352.162.762.403.5538.1233.1467.64العقيلة 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 

28.83283.33638.0022.132.254.529.158.359.6011.6910.6786.99األهلية 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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3- متفرقات اقتصادية محلية

• بّيــن مديــر عــام هيئــة االســتثمار الســورية أن الهيئــة بصــدد طــرح فــرص 
اســتثمارية متنوعــة فــي مجــاالت الصناعــات التحويليــة واالســتخراجية، 

والقطــاع العمرانــي والتشــييد، والكهربــاء والنقــل والســياحة واملواصــات، 

 بوجــود دليــل إجرائــي لــكل منهــا، وذلــك بغيــة العمــل علــى تذليــل كافــة 
ً
منوهــا

الصعوبــات والعراقيــل التــي تمنــع قيامهــا، لتحويلهــا إلــى مشــاريع قائمــة علــى 

أرض الواقــع بأقــل اإلجــراءات وأقصــر املــدد، كمــا قــّدم ضمــن ســياق أعمــال 

 عــن آليــات عمــل الهيئــة ورؤيتهــا 
ً
 توضيحيــا

ً
مؤتمــر رجــال األعمــال عرضــا

اإلستراتيجية لارتقاء بواقع االستثمار، كالعمل على بناء الصورة الذهنية 

لاستثمار في سورية، واملشاركة مع املعنيين في توفير الخدمات واالستجابة 

الحتياجــات االســتثمار وفــق مشــروع اإلصــاح اإلداري باســتخدام تقنيــات 

متطــورة إلدارة أنشــطة االســتثمار فــي ســورية.

وبّيــن ديــاب أن املرحلــة خــال عامــي 2014- 2017 كانــت مرحلــة النهــوض 

 بتكلفــة تقديريــة 
ً
االســتثماري، إذ اســتقطبت الهيئــة نحــو 219 مشــروعا

 
ً
تصــل إلــى 1775 مليــار ليــرة، وأنــه خــال عــام 2017 حصــل 333 مشــروعا

 بــأن عــام 2010 شــهد 
ً
علــى التراخيــص الازمــة للبــدء بالتنفيــذ، منوهــا

 
ً
مؤشــرات مرتفعة، انخفضت خال عامي 2011-2013 إلى 278 مشــروعا

.
ً
 لــم ينفــذ منهــا ســوى 64 مشــروعا

ً
بتكلفــة 35 مليــارا

• أكد مدير املؤسسة العامة للمعارض أن الدورة الستين ملعرض دمشق 
 بعــدد املشــاركات الدوليــة وتنــوع القطاعــات 

ً
الدولــي ســوف تشــهد تميــزا

واملعروضــات حيــث وصــل عــدد الــدول التــي ثبتــت مشــاركتها إلــى 46 دولــة 

عربيــة وأجنبيــة وبلــغ إجمالــي املســاحات املحجــوزة 90 ألــف متــر مربــع بيــن 

مســاحات مبنيــة ومكشــوفة.

علــى   
ً
مؤخــرا الصناعــي  املصــرف  أجراهــا  التــي  للتعديــات   

ً
اســتكماال  •

للصناعييــن  التنمويــة  القــروض  بمنــح  الخاصــة  التنفيذيــة  تعليماتــه 

 اســتثنى فيــه 
ً
 جديــدا

ً
وأصحــاب املهــن؛ اتخــذ مجلــس إدارة املصــرف قــرارا

بعــض املشــاريع الصناعيــة املــراد تمويلهــا مــن قــرار تحديــد ســعر تكلفــة املتــر 

، وهــي صناعــة 
ً
املربــع الواحــد للبنــاء فــي املــدن واملناطــق الصناعيــة حصــرا

والتبريــد. والخــزن  الثقيلــة  والصناعــات  األدويــة، 

• أوضــح مديــر فــرع املنطقــة الحــرة فــي طرطــوس أن قيمــة البضائــع واملــواد 
الداخلة إلى املنطقة الحرة من بداية العام 2018 وحتى نهاية شهر حزيران 

بلغــت 11 مليــار ليــرة ســورية، ومعظمهــا أخشــاب وزيــوت وســيارات وقيمــة 

 بلغــت 
ً
البضاعــة الخارجــة مــن املنطقــة الحــرة إلــى داخــل القطــر أو عبــورا

)12( مليار ليرة ســورية خال الفترة نفســها ومعظمها زيوت وســيارات ونتج 

عــن هــذا النشــاط االقتصــادي إيــرادات بلغــت )521( مليــون ليــرة ســورية، 

إضافة إلى )1( مليون دوالر أمريكي، كما بلغ رأس املال املستثمر في النشاط 

التجــاري بحــدود )240( مليــون دوالر أمريكــي، وعــدد العامليــن فــي منشــآت 

، ورأس املــال املســتثمر فــي النشــاط الصناعــي 
ً
النشــاط التجــاري 96 عامــا

بحــدود )11( مليــون دوالر أمريكــي،  وعــدد العامليــن فــي هــذا النشــاط بحــدود 

 فــي حيــن لــم تســتثمر أي أمــوال فــي النشــاط الخدمــي وبلــغ عــدد 
ً
)111( عامــا

.
ً
املســتثمرين فــي النشــاطين التجــاري والصناعــي بحــدود )62( مســتثمرا

• أعلنــت غرفــة تجــارة ريــف دمشــق عــن تخفيــض رســوم التصديــق علــى 
 
ً
شــهادات املنشــأ فــي الغرفــة إلــى الحــد األدنــى والبالــغ 2000 ليــرة ســورية بــدال

 والبالــغ 10 آالف ليــرة ســورية، كمــا أعلنــت 
ً
مــن الحــد األعلــى املقــرر ســابقا

الغرفــة عــن إنشــاء مكتــب الخدمــات الخاصــة )VIP( يمكــن مــن خالــه 

ألصحاب الفعاليات التجارية طلب االنتســاب للغرفة أو تجديد االشــتراك 

 إلــى مقــر الغرفــة 
ً
أو أي خدمــات أخــرى دون الحاجــة إلــى الحضــور شــخصيا

مقابــل إيصــال مالــي بقيمــة 10 آالف ليــرة ســورية إضافــة إلــى رســوم املعاملــة 

األساســية.

• بيــن املديــر التنفيــذي لســوق دمشــق لــألوراق املاليــة أن مســودة مشــروع 
قانــون تحويــل الشــركات العائليــة إلــى شــركات مســاهمة بــات فــي أروقــة وزارة 

 لرفعــه إلــى مجلــس الــوزراء. و أضــاف 
ً
املاليــة إلبــداء املاحظــات عليــه تمهيــدا

قاســم للثــورة أن مشــروع القانــون ســيكون لــه دور كبيــر فــي مرحلــة إعــادة 

اإلعمــار لجهــة الشــركات املســاهمة وآليــة عملهــا واملحتــوى القانونــي.

كشــف مديــر عــام املصــرف التجــاري الســوري الجديــد الدكتــور علــي   •
يوســف أنــه يتجــه للتوســع فــي منــح التســهيات االئتمانيــة وتمويــل األنشــطة 

االقتصاديــة والتجاريــة بمــا يتناغــم مــع سياســة الحكومــة فــي توفيــر التمويــل 

ملــف  منــح  إلــى  إضافــة  واإلنتاجيــة،  االقتصاديــة  للمشــروعات  الــازم 

القروض املتعثرة أولوية والتعاطي معه بشكل متوازن وبما يضمن حقوق 

املصــرف وأصحــاب القــروض املتعثــرة، عبــر التســويات التــي تضمــن ذلــك 

والعمل على توظيف التحصيات في أنشــطة املصرف، كما بين أنه ســوف 

يعمــل علــى االســتمرار فــي تطويــر نظــم العمــل لــدى املصــرف وتحديــث آليــات 

وبرامــج العمــل بمــا يســمح فــي زيــادة مســاحة وجــودة الخدمــات التــي يقدمهــا 

املصــرف، والعمــل علــى زيــادة تأهيــل الكــوادر العاملــة لــدى املصــرف وترميــم 

النقــص الحاصــل عبــر برامــج التدريــب والتأهيــل، وزيــادة مهــارات العمــل.
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تطور بعض أسعار السلع األساسية 	.4  

التغير خالل األسبوع1 آب, 288102 تموز, 2018السلعة

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

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

1.92- %15,60015,300الذهب غرام /عيار 12

0.0 %215215السكر كغ / ليرة سورية*

0.0 %405405رز أمريكي قصير كغ / ليرة سورية*

0.0 %350350رز  إيطالي قصير كغ / ليرة سورية*

*السعر لدى منافذ البيع العائدة إلى الشركة السورية للتجارة.   
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1-  أخبار  اقتصادية
•  قطر

أظهــرت بيانــات مصــرف قطــر املركــزي تحقيــق فائــض باملوازنــة العامــة 

لقطــر بقيمــة 1.042 مليــار ريــال فــي الربــع األول مــن العــام 2018، ويعــود 

الســبب الرئيــس لتحقيــق الفائــض إلــى ارتفــاع اإليــرادات العامــة بنســبة 

 .15%

هــذا وقــد ســجلت اإليــرادات نحــو 50.47 مليــار ريــال خــال الفتــرة، 

مقارنــة بـــنحو 44 مليــار ريــال بالربــع األول مــن 2017، وأوضــح املركــزي 

أن املصروفــات تراجعــت بنســبة %4.6 علــى أســاس ســنوي إلــى 49.4 

مليــار ريــال، مقابــل 51.8 مليــار ريــال بالفتــرة املماثلــة مــن العــام املا�ضــي، 

وبحســب البيانــات، شــكل هــذا الفائــض مــا نســبته %0.6 مــن الناتــج 

املحلــي اإلجمالــي لقطــر فــي الربــع األول 2018. وانخفــض عجــز املوازنــة 

 35.3 مليــار ريــال، مقارنــة 
ً
بنســبة %30 خــال العــام 2017 مســجا

بـــنحو 50.8 مليار ريال في 2016، كما أظهرت النشــرة النقدية الشــهرية 

ملصــرف قطــر املركــزي ارتفــاع العــرض النقــدي خــال الربــع الثانــي مــن 

2018 بنســبة %10.2 علــى أســاس ســنوي، حيــث بلغــت قيمــة عــرض 

النقد 586.15 مليار ريال خال الفترة، مقابل 531.9 مليار ريال بالربع 

املناظر له من 2017. أما باملقارنة مع الربع السابق، فقد ارتفع العرض 

 بأنه كان يبلغ 518.2 مليار ريال في 
ً
النقدي في قطر بنســبة %2.6، علما

الربــع األول مــن العــام 2018.

•  تونس

بّيــن البنــك املركــزي التون�ضــي أن موجــودات تونــس مــن العملــة األجنبيــة 

انخفضــت إلــى 10.7 مليــار دينــار تون�ضــي )نحــو 4.1 مليــار دوالر أمريكــي(، 

وهذا ما يشير إلى تقلص قدرة االقتصاد التون�ضي على تغطية الواردات 

 فقــط، األمــر الــذي يحمــل معــه دالئــل لعــودة الخطــر مــن 
ً
إلــى 70 يومــا

جديــد بيــن املتابعيــن للشــأن االقتصــادي التون�ضــي فيمــا يتعلــق بهبــوط 

املخزون من النقد األجنبي إلى هذا الحد، في الوقت الذي تحدثت فيه 

الحكومــة عــن اســتعادة املبــادرة االقتصاديــة وتســجيل انتعــاش علــى 

مســتوى أغلــب املؤشــرات االقتصاديــة واملحــركات األساســية للنمــو؛ 

ومــن بينهــا االســتثمار بشــكليه املحلــي واألجنبــي. 

•  اإلمارات العربية

 بمقــدار 
ً
ســجل فائــض الودائــع علــى القــروض بالبنــوك املحليــة ارتفاعــا

62 مليــار درهــم فــي نهايــة حزيــران /يونيــو 2018 مقابــل فائــض قــدره 

 لبيانــات املصــرف املركــزي 
ً
54.5 مليــار درهــم فــي أيــار /مايــو 2018، ووفقــا

اإلماراتي؛ ارتفعت الودائع في البنوك على أســاس شــهري بمقدار 0.7% 

أو مــا يعــادل 12.5 مليــار درهــم لتقفــز مــن 1671.8 مليــار درهــم فــي أيــار /

 فــي نهايــة حزيــران /يونيــو 2018، بينمــا 
ً
مايــو املا�ضــي إلــى 1684.3 مليــارا

زادت علــى أســاس ســنوي بمقــدار %6 أو مــا يعــادل 95.2 مليــار درهــم 

مقارنــة بنحــو 1,589.1 مليــار درهــم فــي حزيــران /يونيــو 2017، كمــا 

ارتفعــت التســهيات االئتمانيــة املصرفيــة إلــى 1,622.3 مليــار درهــم فــي 

نهايــة حزيــران /يونيــو 2018، وبزيــادة علــى أســاس شــهري قدرهــا 0.3% 

أو مــا يعــادل 5 مليــار درهــم مقارنــة بنحــو 1,617.3 مليــار درهــم املســتوى 

املســجل لهــا فــي أيــار /مايــو 2017، بينمــا زادت علــى أســاس ســنوي بنحــو 

 فــي 
ً
%3.4 أو مــا يعــادل 53.3 مليــار درهــم مقارنــة بنحــو 1,617.3 مليــارا

حزيــران /يونيــو 2017. 

•  البحرين

أعلــن مصــرف البحريــن املركــزي أن الديــن العــام بلــغ فــي نهايــة النصــف 

األول مــن العــام الجــاري 11.5 مليــار دينــار، ليشــكل %86.6 مــن الناتــج 

املحلي اإلجمالي، وارتفع الدين العام بنسبة %12 مقارنة باملبلغ املسجل 

بنهايــة النصــف األول مــن العــام 2017 والبالــغ 9.056 مليــار، إال أنــه 

 خال شهر أيار من العام الجاري. هذا وقد شكلت سندات 
ً
استقر قياسا

التنميــة التــي يصدرهــا املصــرف املركــزي نيابــة عــن حكومــة البحريــن أكبــر 

دين إذ بلغت 6.913 مليار دينار في نهاية حزيران، مشــكلة نســبة 60.1% 

مــن إجمالــي الديــن العــام، وجــاءت صكــوك التأجيــر اإلســامية فــي املرتبــة 

الثانية برصيد بلغ 2.348 مليار دينار، مشكلة نسبة %20.4 من إجمالي 

الديــن العــام. أمــا أذون الخزينــة فقــد جــاءت فــي املرتبــة الثالثــة برصيــد 

2.110 مليار دينار، مشــكلة %18.4 من إجمالي الدين العام، وجاءت في 

املرتبــة الرابعــة صكــوك الســلم اإلســامية التــي يصدرهــا املصــرف املركزي 

نيابة عن حكومة البحرين في املرتبة الرابعة واألخيرة برصيد 129 مليون 

دينــار مشــكلة نســبة %1.1 مــن إجمالــي الديــن العــام. 
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2. أسواق األسهم العربية

املؤشر
األسبوع 7/-29 2018/8/3

التغير خال األسبوع
نهاية األسبوعبداية األسبوع

)DFMGI( 1.09 %2,941.812,973.94مؤشر سوق دبي

)EGX30( 2.78 %15,378.1115,806.38مؤشر بورصة مصر

)KWSE( 0.73 %5,388.615,349.33مؤشر سوق الكويت-

)ADI( 0.43 %4,832.224,811.42مؤشر أبوظبي-

)PLE( 0.28 %539.88541.4مؤشر القدس

)TASI(  0.65 %8,307.428,253.54املؤشر العام السعودي-

)AMGNRLX(  0.35 %2,021.202,028.30املؤشر العام األردني

)TUNINDEX(  0.67 %8,324.308,379.68مؤشر بورصة تونس

)MASI( 0.12 %11,746.1411,732.55مؤشربورصة املغرب-
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1-  أخبار  اقتصادية

• بريطانيا

رفــع البنــك املركــزي البريطانــي أســعار الفائــدة للمــرة الثانيــة منــذ األزمــة 

 فــي 
ً
املاليــة العامليــة، ولكــن البنــك أملــح إلــى أنــه لــن يســارع برفعهــا مجــددا

ظــل الضبابيــة املحيطــة بانفصــال بريطانيــا عــن االتحــاد األوروبــي. حيــث 

أجمع صناع السياسات في البنك املركزي البريطاني على رفع الفائدة إلى 

%0.75، مــن %0.50، وقــال بنــك إنجلتــرا إن االقتصــاد البريطانــي الــذي 

 
ً
ينمــو بوتيــرة أبطــا ممــا كان عليهــا قبــل اســتفتاء االنفصــال؛ يعمــل تقريبــا

بطاقته القصوى، ما يثير التكهنات بمزيد من ضغوط التضخم املحلية 

، حيــث يتوقــع البنــك املركــزي أن يســجل التضخــم 2.09% 
ً
مســتقبا

خــال عاميــن، وهــو مــا يتجــاوز بقليــل فقــط هدفــه لتضخــم يبلــغ 2%. 

ويتوقــع البنــك املركــزي البريطانــي أن ينمــو االقتصــاد البريطانــي 1.45% 

فــي العــام 2018، لكنــه عــدل توقعاتــه للنمــو فــي 2019 إلــى %1.8، مقارنــة 

 
ً
مــع %1.7 فــي توقعــات ســابقة، كمــا يتوقــع أن تنمــو األجــور %2.5 ســنويا

فــي نهايــة العــام 2018، بمــا يقــل قليــا عــن املتوقــع فــي أيــار /مايــو 2018، 

وأن تزيــد %3.25 فــي 2019 دون تغيــر عــن املتوقــع مــن قبــل.

• أملانيا

أظهــرت بيانات اســتقرار معــدل التضخــم الســنوي خــال شــهر تمــوز /

يوليــو 2018  كمــا كان متوقعــا ليظــل فــوق املســتوى الــذي يســتهدفه 

البنــك املركــزي األوروبــي لتحقيــق اســتقرار األســعار، حيــث أشــارت 

البيانــات الصــادرة عــن مكتــب اإلحصــاءات االتحــادي األملانــي إلــى أن 

أســعار املســتهلكين فــي أملانيــا، واملنســقة لتســهيل املقارنــة مــع بيانــات 

 2.1% بمعــدل  ارتفعــت  األخــرى،  األوروبــي  االتحــاد  بــدول  التضخــم 

علــى أســاس ســنوي، بعــد زيــادة بالنســبة نفســها فــي الشــهر الســابق، أمــا 

باملقارنة على أساس شهري، فقد زادت األسعار املنسقة %0.4، وذلك 

 لتلــك البيانــات األوليــة.
ً
وفقــا

• منظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم املتحدة )فاو(

أعلنــت منظمــة األغذيــة والزراعــة )فــاو( أن أســعار الغــذاء العامليــة 

2018 مقارنــة مــع الشــهر  %3.7 فــي تمــوز /يوليــو  تراجعــت بنســبة 

الســابق، وذلــك نتيجــة التراجــع فــي أســعار أغلــب أنــواع املحاصيــل، 

الــذي يقيــس التغيــرات  حيــث ســجل مؤشــر الفــاو ألســعار الغــذاء، 

األلبــان  النباتيــة ومنتجــات  الحبــوب والزيــوت  مــن  الشــهرية لســلة 

واللحــوم والســكر، مــا مقــداره 168.8 نقطــة فــي املتوســط خــال شــهر 

تمــوز 2018 مقارنــة مــع مســتوى معــدل بالزيــادة بلــغ 175.3 نقطــة فــي 

/يونيــو.  حزيــران 

وقالــت الفــاو أن االنخفــاض فــي تموز يعــود إلــى تراجــع أســعار التصديــر 

املعروضــة للقمــح والــذرة واألرز، وبينــت أن أســعار القمــح العامليــة كانــت 

أقــل بشــكل عــام خــال النصــف األول مــن الشــهر لكــن املخــاوف بشــأن 

توقعــات اإلنتــاج فــي االتحــاد األوروبــي وروســيا االتحاديــة بــدأت تدفــع 

قيــم التصديــر لارتفــاع مــع اقتــراب نهايــة الشــهر . هــذا وقــد ســجل مؤشــر 

أســعار منتجــات األلبــان والســكر أكبــر االنخفاضــات الفرديــة خــال 

الفتــرة ذاتهــا. 

• الواليات املتحدة االمريكية 

ســجل العجــز فــي امليــزان التجــاري األميرـكـي خــال شــهر حزيــران /يونيــو  

، بفعــل تراجــع صــادرات الســيارات 
ً
 غيــر مســبوق منــذ 19 شــهرا

ً
ارتفاعا

والطائــرات مقابــل اســتمرار تزايــد الــواردات، حيــث بلــغ العجــز التجــاري 

للســلع والخدمــات 46.3 مليــار دوالر أمريكــي بزيــادة %7.3، مــع تراجــع 

الصــادرات بنســبة %0,7 إلــى 213,8 مليــار دوالر، وارتفــاع الــواردات 

بنســبة %0.6 إلــى 260.2 مليــار دوالر أمريكــي. 

وعلــى صعيــد آخــر، تراجعــت نســبة البطالــة فــي الواليــات املتحــدة بشــكل 

طفيــف فــي تمــوز إلــى %3.9، لكــن حركــة اســتحداث الوظائــف تباطــأت 

بشــكل واضــح فيمــا ال تــزال زيــادة األجــور ضعيفــة.
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2. أسواق األسهم

التغير خالل أسبوع3 آب, 302018 تموز, 2018املؤشر

S&p5002,802.602,840.35% 1.35

Dow Jones25,306.8325,462.58% 0.62

NASDAQ7,630.007,812.02% 2.39

FTSE 1007,700.857,659.10% 0.54-

CAC 405,491.225,478.98% 0.22-

DAX12,798.2012,615.76% 1.43-

Nikkei 22522,544.8422,525.18% 0.09-

)ShanghaiComposite)SSEC2,869.052,740.44% 4.48-
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أسعار النفط الخام

التغير خالل أسبوع3 آب, 302018 تموز, 2018

-%74.9773.362.15سعر خام برنت

-%70.1368.492.34سعر الخام األمريكي

أسعار املعادن الثمينة

التغير خالل أسبوع3 آب, 302018 تموز, 2018

-0.58 %1,221.301,214.20أونصة الذهب

-0.45 %15.4815.41أونصة الفضة

أسعار العمالت الرئيسية

التغير خالل أسبوع3 آب, 302018 تموز, 2018

EUR USD1.17061.15681.18%-

USD JYP111.07111.280.19%
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