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االقتصاد السوري

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

شــهد ســعر رصف اللــرة الســورية مقابــل الــدوالر األمريــي ارتفاعــاً 

ــة، ليصــل  ــة تعامــات األســبوع يف الســوق املوازي ملحوظــاً مــع نهاي

ســعر رصف اللــرة الســورية )وســطياً( إىل حــوايل 448 لــرة ســورية 

مقابــل الــدوالر األمريــي، وذلــك نتيجــة تأثــر الســوق ســلباً بالتوترات 

األمنيــة والعســكرية يف املنطقــة الجنوبيــة والباديــة الســورية واألنبــاء 

ــوري إىل  ــريب الس ــش الع ــرة للجي ــكرية كب ــود عس ــه حش ــن توج ع

املنطقــة، إضافــة إىل التهديــدات األمريكيــة للجيــش الســوري بحالــة 

قــرر البــدء بتطهــر املنطقــة. 

كــا كان الرتفــاع ســعر رصف الــدوالر األمريــي يف الســوق العامليــة 

ــة(  ــدة األمريكي ــع ســعر الفائ ــل العمــات الرئيســية )جــراء رف مقاب

أثــراً واضحــاً عــى ســعر رصف اللــرة، ومــن املتوقــع اســتمرار تراجــع 

ســعر رصف اللــرة طاملــا حتــى انتهــاء التوتــرات األمنيــة يف املنطقــة 

الجنوبيــة.

ــرة الســورية  ــد اســتقر ســعر رصف الل ــا يف الســوق الرســمية فق أم

مقابــل الــدوالر األمريــي لــدى املصــارف ورشكات الرصافــة، حيــث مــا 

زال مــرصف ســورية املركــزي مســتمراً يف تثبيــت ســعر زوج الــدوالر 

األمريــي /اللــرة الســورية عنــد مســتوى 436 لــرة ســورية للــدوالر 

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

الحــواالت الشــخصية الــواردة مــن الخــارج باللــرات الســورية عنــد 

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

الــدوالر األمريــي مبوجــب النــرة الرســمية عنــد مســتوى 438 لــرة 

ســورية للمبيــع 435 لــرة ســورية للــراء.

أمــا بالنســبة لســعر رصف اللــرة الســورية مقابــل اليــورو يف الســوق 

املوازيــة خــال تعامــات هــذا األســبوع، فقــد تحســنت اللــرة 

الســورية خــال تعامــات هــذا األســبوع، حيــث انخفــض زوج 

)اليــورو/ لــرة ســورية( إىل مســتوى 520 لــرة ســورية يف نهايــة هــذا 

األســبوع مقارنــة مــع مســتوى 524 لــرة ســورية املســجل يف نهايــة 

األســبوع الســابق، ومبــا نســبته 0.76%، كــا تحســنت اللــرة الســورية 

يف الســوق الرســمية أمــام اليــورو مبــا نســبته 2.07%، لينخفــض زوج 

ــة  ــورية يف نهاي ــرة س ــتوى 504.06 ل ــورية( إىل مس ــرة س )اليورو/ل

هــذا األســبوع مقابــل مســتوى 514.70 لــرة ســورية يف نهايــة 

ــابق. ــبوع الس األس

الشكل )2 ( سعر صرف اليورو أمام الليرة السورية         الشكل )1 ( سعر صرف الدوالر أمام الليرة السورية        
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سوق دمشق .. لألوراق المالية
أظهــرت النــرة األســبوعية لجلســات التــداول الصــادرة عــن ســوق 
دمشــق لــأوراق املاليــة عــن األســبوع 17-2018/6/21، والتــي اقتــرصت 
عــى أربــع جلســات بســبب عطلــة عيــد الفطــر؛ ارتفاعــاً يف مــؤرش ســوق 
دمشــق لــأوراق املاليــة DWX، مبقــدار  3.99 نقطــة ومبــا نســبته %0.07 
عــى أســاس أســبوعي، ليصــل إىل مســتوى 5,692.43 نقطــة املســجل 
نهايــة هــذا األســبوع مقابــل مســتوى 5,688.44 نقطــة املســجل يف نهايــة 
األســبوع الســابق، ترافــق ذلــك مــع ارتفــاع قيمــة التــداوالت األســبوعية 
ــع  ــة م ــة باملقارن ــات العادي ــى الصفق ــبوع ع ــذا األس ــال ه ــجلة خ املس

مســتواها يف األســبوع الســابق، مبــا نســبته 77.4% لتصــل إىل 137.7 مليــون 
لــرة ســورية مقابــل 77.6 مليــون لــرة ســورية خــال األســبوع الســابق، 
ــدل 66.3% ليصــل إىل  ــة مبع ــات العادي ــداول الصفق ــع حجــم ت ــا ارتف ك
179,597 ســهم خــال هــذا األســبوع مقابــل 107,978 ســهم يف األســبوع 
ــأن هــذا األســبوع مل  ــاً ب ــة، عل ــة عادي ــًة عــى 164 صفق الســابق، موزع
ــة  ــايل أعــى ثاث ــة صفقــات ضخمــة، ويبــن الجــدول الت يشــهد عقــد ألي
ــاض يف  ــاع واالنخف ــداول، واالرتف ــم الت ــاط بحج ــث النش ــن حي ــهم م أس

األســعار خــال تعامــات هــذا  األســبوع.
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متفرقات اقتصادية محلية
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• كشــف مديــر الركــة العامــة لكهربــاء دمشــق عــن رصف 660 مليــون 
لــرة ســورية إلعــادة تأهيــل شــبكة التغذيــة الكهربائيــة يف املناطــق 
ــة يف  ــة الصناعي ــي املنطق ــة وه ــودة يف العاصم ــاث املوج ــة الث الصناعي
ــدم. ــة يف الق ــة الصناعي ــو« واملنطق ــة »الرتيك ــة الصناعي ــون واملنطق القاب

ــة  ــن خط ــدين ع ــران امل ــة للط ــة العام ــام للمؤسس ــر الع ــح املدي • أوض
إعــادة تأهيــل مطــار دمشــق الــدويل، بعــد تعرّضــه لعــدة رضبــات 
ــار مطــار  ــادة إع ــة إلع ــة التقديري ــغ إجــايل الكلف ــث يبل ــة، حي إرهابي

ــورية.   ــرة س ــار ل ــوايل 3.1 ملي ــدويل ح ــق ال دمش
ــراض  ــات اإلق ــي طلب ــتعداد لتلق ــى اس ــه ع ــاري أن ــرصف العق ــد امل • أك
مــن الراغبــن ولجميــع أنــواع القــروض باســتثناء قــرض الســرياكارد، حيــث 
ــروض  ــات الق ــول طلب ــه قب ــع فروع ــن جمي ــاري م ــرصف العق ــب امل طل
ــتثمرين،  ــراد واملس ــكنية لأف ــة الس ــات متضمن ــكل الغاي ــتثارية ول االس
وغــر الســكنية، كذلــك القــروض الســياحية وغرهــا مــن القــروض األخــرى 

ــة. كقــرض املــوالت التجاري
ــن  ــه ع ــح ل ــعبي يف ترصي ــليف الش ــرصف التس ــام م ــر ع ــف مدي • كش
ــتثار  ــهادات االس ــى ش ــدة ع ــة جدي ــات مالي ــة فئ ــرار إلضاف ــروع ق م
مــن فئــة /أ/، حيــث يتضمــن مــروع القــرار إضافــة ثــاث فئــات ماليــة 
جديــدة إىل شــهادات االســتثار مــن فئــة /أ/ لتشــمل فئــة 500 ألــف و5 

ــرة ســورية.  ــن ل ــن و10 ماي ماي
كــا بــّن مديــر التســليف يف املــرصف أن الودائــع ســجلت 112.5 مليــار 
لــرة ســورية، يف حــن بلغــت التوظيفــات 34.5 مليــار لــرة ســورية، أمــا 
ــة  ــى نهاي ــجلت 65.5% حت ــتمر وس ــاع مس ــي يف ارتف ــيولة فه ــبة الس نس

ــول مــن العــام 2018.  شــهر أيل

وفيــا يتعلــق بنشــاط اإلقــراض، أوضــح أن إجــايل عــدد القــروض 
ــل  ــذوي الدخ ــاً ل ــغ 10,231 قرض ــور بل ــخ املذك ــس التاري ــة لنف املمنوح
ــايل  ــدد اإلج ــن أن الع ــورية، يف ح ــرة س ــار ل ــة 4.4 ملي ــدود بقيم املح
للقــروض منــذ قــرار اســتئناف املنــح وصــل إىل 106,540 قرضــاً مــا قيمتــه 

ــتمر. ــد مس ــي يف تزاي ــورية، وه ــرة س ــار ل 41.2 ملي
• حــّدد قــرار وزيــر املاليــة الخــاص بعمــل رشكات الوســاطة التأمينيــة الحد 
األدىن لرأســالها بـــ 50 مليــون لــرة ســورية للركــة محــدودة املســؤولية 
و100 مليــون لــرة ســورية للركــة املســاهمة املغفلــة الخاصــة، كــا تــّم 
ــه تحديــد عملهــا األمــر الــذي ســيضفي عــى قطــاع التأمــن عاقــات  في
ــت  ــذي كان ــار ال ــذا املض ــراف يف ه ــة األط ــح كاف ــي مصال ــة تراع تأميني
تفتقــده الســوق التأمينيــة الســورية بشــكله الرســمي املنظــم واملرخــص. 
ــوري  ــب الس ــس الجان ــة رئي ــارة الخارجي ــاد والتج ــر االقتص ــث وزي • بح
يف اللجنــة االقتصاديــة الوزاريــة املشــرتكة بــن ســورية وإيــران مــع وزيــر 
ــر  ــبل تطوي ــة س ــراين يف اللجن ــب اإلي ــس الجان ــدن رئي ــاء امل ــرق وبن الط
آليــات التعــاون االقتصــادي والتجــاري واملــايل واالســتثاري بــن البلديــن. 
ومتــت مناقشــة موضــوع االتفــاق االســرتاتيجي االقتصــادي طويــل األمــد 
الــذي يربــط ســورية بإيــران والــذي يبنــى عــى أساســه كل مــا لــه عاقــة 
بالعاقــات االقتصاديــة بــكل أشــكالها خــال الفــرتة املقبلــة الس ميــا 

ــة إعــادة اإلعــار. مرحل
• أقــّر مجلــس الــوزراء ورقــة مبــادئ أساســية لاســتمرار بدعــم وتطويــر 
قطــاع الــروة الحيوانيــة مــن خــال منــح قــروض ميــرة مبزايــا تفضيليــة 
الرســوم  وتخفيــض  الحيوانيــة  الــروة  منتجــات  ملعامــل  وإعفــاءات 
ــادي. ــعر االسرتش ــر بالس ــادة النظ ــاف وإع ــتراد األع ــى اس ــة ع الجمركي
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• اتحاد املصارف العربية:
ــن  ــط م ــة أن 29% فق ــارف العربي ــاد املص ــام التح ــن الع رّصح األم
البالغــن يف الــدول العربيــة ميتلكــون حســابات مرصفيــة، مبينــاً أنــه 
عــى الرغــم مــن الزيــادة امللحوظــة يف ملكيــة الحســابات يف معظــم 
ــا  ــدول في ــن ال ــعة ب ــات واس ــاك فروق ــى هن ــة، تبق ــدول العربي ال
يخــص الشــمول املــايل، حيــث إن دول الخليــج تعتــر ذات معــدالت 
شــمول مــايل مرتفعــة، يف حــن تعتر لبنــان واألردن وفلســطن املغرب 
ــا  ــطة، أم ــايل متوس ــمول م ــدالت ش ــس دوالً ذات مع ــر وتون والجزائ
مــرص والعــراق واليمــن والســودان وجيبــويت وموريتانيــا والصومــال، 
ــاف إن %93  ــا أض ــل. ك ــايل أق ــمول م ــدالت ش ــي دول ذات مع فه
ــاً  ــن 15 و24 عام ــم ب ــرتاوح أعاره ــن ت ــريب الذي ــباب الع ــن الش م
ــة رســمية، وأن  ــة مؤسســة مالي ــة يف أي ال ميتلكــون حســابات مرصفي
ــة. ــة واملالي ــة تعــاين مــن إقصــاء يف التعامــات املرصفي املــرأة العربي

وأشــار إىل أن 24.5% فقــط مــن النســاء ميتلكــن حســابات مرصفيــة، 
ــن الجنســن،  ــايل ب ــرة يف نســب الشــمول امل ــا يعكــس فجــوة كب م
فضــاً عــن صعوبــة الوصــول إىل القنــوات املاليــة الرســمية، وأرجــع 
الفجــوة بــن الجنســن يف مســألة الشــمول املــايل إىل امتــاك الذكــور 
حســابات ضعــف مــا متتلكــه النســاء تقريبــاً يف غالبيــة الــدول 
العربيــة، إضافــة إىل الحواجــز الهيكليــة مبــا يف ذلــك القيــود القانونيــة 

ــة. ــات التنظيمي والعقب
• مرص:

بلــغ حجــم التجــارة الخارجيــة ملــرص خــال الربــع األول مــن العــام 
الجــارى 25.088 مليــار دوالر أمريــي، منهــا 5.615 مليــار دوالر 
تبــادالً تجاريــاً مــع الــدول العربيــة )2.456 مليــار دوالر أمريــي 
صــادرات، و 3.159 مليــار دوالر واردات(، وقــد اســتحوذت صــادرات 
مــرص للــدول العربيــة عــى 34.2% مــن جملــة صادراتهــا خــال الربــع 
ــي،  ــار دوالر أمري ــى بلغــت 7.192 ملي األول مــن العــام 2018، والت
ــن  ــة عــى 17.7% م ــدول العربي ــن ال ــوادرات م ــا اســتحوذت ال بين

ــي. ــار دوالر أمري ــة 17.896 ملي ــرص البالغ ــاىل واردات م إج
وبحســب البيانــات الرســمية الصــادرة عــن الجهــاز املركــزى للتعبئــة 
العامــة واإلحصــاء، فقــد حققــت مــرص فائًضــا تجاريًــا لصالحهــا 
ــار دوالر  ــة بإجــاىل تجــاوزت قيمتــه 1.285 ملي ــة عربي مــع 16 دول

ــي. أمري
• لبنان:

أشــارت دراســة مرصفيــة جديــدة لجمعيــة مصــارف لبنــان أن الودائع 
ــا  ــون غالبيته ــز بك ــة تتمي ــة اللبناني ــارف التجاري ــة يف املص املرصفي
ــع  حســابات ادخــار )اكــر مــن 80%(، ويقــارب معــدل آجــال الودائ
ــة، أمــا  ــات الســلطات النقدي ــاً 4 أشــهر اســتنادا اىل بيان ــرة حالي بالل
تــوزع الودائــع بحســب العملــة يتّضــح ان الودائــع املحــررة باللــرة 
تراجعــت بنســبة 4.1% يف العــام 2017 مقابــل ارتفاعهــا بنســبة %5.1 
ــة  ــع يف العمــات االجنبي ــا ازدادت الودائ ــذي ســبق، في يف العــام ال

بنســبة %8.4.. 
ــة يف بــروت وضواحيهــا،  ــع املرصفي ــات إىل تركــز الودائ وتشــر البيان

اذ اســتقطبت هــذه املنطقــة حــوايل 68.7% مــن الودائــع االجاليــة 
ــايل  ــدد اإلج ــن الع ــى 47.7% م ــة ع ــايض موزع ــام امل ــة الع يف نهاي
ــع إىل املناطــق  للموديعــن، يف حــن تعــود نســبة 31.3% مــن الودائ
االخــرى، وتتــوزّع عــى 52.3% مــن مجمــوع املوديعــن، مــا يــدل عــى 
اختــاف متوســط الوديعــة بــن بــروت وضواحيهــا واملناطــق االخرى.

• املغرب:
توقــع البنــك الــدويل تراجــع النمــو يف املغــرب إىل 3% يف نهايــة هــذه 
الســنة، مقارنــة بأكــر مــن 4% يف عــام 2017، نتيجــة عوامــل داخليــة 
وخارجيــة أبرزهــا بــطء اإلصاحــات الهيكليــة، وضعــف االســتثارات 
الخارجيــة، وارتفــاع أســعار النفــط عامليــاً، مــا يؤثــر ســلباً يف وضــع 
املوســم  أن  رغــم  عــى  وذلــك  الخارجيــة،  املدفوعــات  حســاب 
ــاق االقتصــاد  ــن آف ــرة ع ــك يف مذك ــار البن ــداً. وأش ــي كان جي الزراع
ــابات  ــراً يف الحس ــناً منتظ ــة، إىل أن »تحس ــنوات املقبل ــريب للس املغ
ــة، إذ ســينخفض عجــز  ــة املقبل ــو خــال املرحل ــة ســيقود النم الكلي
ــي  ــن عام ــة إىل 3.3% خــال هــذه الســنة، وإىل 3% ب ــة العام املوازن
2019 و2021. كــا ســيهبط الديــن العــام إىل 60% مــن الناتــج مــن 
64% حاليــاً، يف حــن ســيبقى عجــز ميــزان الحســاب الجــاري مرتفعــاً 

ــاء أســعار النفــط مرتفعــة. ــد نحــو 4.5%، بســبب توقعــات ببق عن
ــره، أن خلــق فــرص عمــل جديــدة  كــا أكــد البنــك الــدويل يف تقري
ــة، حيــث أوجــد املغــرب  ــة اإلنتاجي بقــي محصــوراً يف وظائــف قليل
1.6 مليــون وظيفــة خــارج القطــاع الزراعــي بــن عامــي 2000 
و2014، ثلثهــا يف قطــاع البنــاء واألشــغال والخدمــات والســياحة، ومل 
تكــف هــذه الوظائــف لســّد النقــص الحاصــل أو االســتجابة لأعــداد 
ــا ميكــن  ــي العمــل مــن خريجــي الجامعــات، م ــدة مــن طالب املتزاي
ــري،  ــال الب ــرأس امل ــل ال ــش معام ــات أو تهمي ــدر الطاق ــه به وصف
ــدول  ــة ب ــرب مقارن ــع يف املغ ــه مرتف ــدويل أن ــك ال ــرى البن ــذي ي ال

ــابهة. مش
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• االتحاد األورويب:
قالــت املفوضيــة األوروبيــة إن االتحــاد األورويب يبــدأ مــن يــوم 
عــى   %25 بواقــع  اســتراد  رســوم  بفــرض   2018/6/22 الجمعــة 
مجموعــة مــن املنتجــات األمركيــة، رداً عــى الرســوم التــي فرضتهــا 
واشــنطن عــى شــحنات الصلــب واأللومنيــوم املســتوردة مــن االتحــاد 

ــهر. ــذا الش ــل ه يف أوائ
 وتؤكــد تلــك الخطــوة سياســة العــن بالعــن يف نــزاع رمبــا يتصاعــد 
إىل حــرب تجاريــة كاملــة، وبصفــة خاصــة إذا نفــذ الرئيــس األمــريك 

ــده بفــرض رســوم عــى الســيارات األورويب.  ــد ترمــب تهدي دونال
وأقــرت املفوضيــة رســميا قانونــا بفــرض رســوم عــى منتجــات 
ــن  ــي(، م ــار دوالر أمري ــورو )3.2 ملي ــار ي ــا 2.8 ملي ــة قيمته أمركي
بينهــا منتجــات الصلــب واأللومنيــوم، ومنتجــات زراعيــة مثــل الــذرة 
ــز  ــل الجين ــون والراوي ــي البورب ــوداين وويس ــول الس ــوة والف الحل

ــة. ــات الناري والدراج
• تركيا:

ــغ 2.7  ــاً بل ــجلت فائض ــة »س ــة أن املوازن ــال الرتكي ــت وزارة امل أعلن
ــايض، إذ  ــو امل ــار /ماي ــي( يف أي ــون دوالر أمري ــرة )572 ملي ــار ل ملي
ــغ  ــون، بل ــد الدي ــات فوائ ــتبعاد مدفوع ــاً باس ــاً أولي ــت فائض حقق
ــد  ــن »معه ــات م ــادت بيان ــة أخــرى أف ــن ناحي ــرة. وم ــار ل 8.7 ملي
ــن  ــع إىل 10.1% ب ــة تراج ــدل البطال ــأن »مع ــرتيك«، ب ــاءات ال اإلحص
ــهر  ــل ش ــن 10.6% قب ــن، م ــل املاضي ــان /أبري ــر ونيس ــباط /فراي ش
ومــن 11.7% قبــل ســنة. وأظهــرت األرقــام أن معــدل البطالــة يف 
القطاعــات غــر الزراعيــة بلــغ 11.9% يف املتوســط خــال الفــرتة 
املذكــورة، انخفاضــاً مــن 12.5% قبــل شــهر ومــن 13.7% قبــل ســنة. 

• اليابان : 
ســجل امليــزان التجــاري اليابــاين عجــزاً يف أيــار )مايــو( 2018، نتيجــة 
اســتراد طائــرات أمركيــة، لكــن خــراء اعتــروا أن »التأثــر موقــت وال 

عاقــة لــه بالتوتــر التجــاري الحــايل بــن طوكيــو وواشــنطن«. 
وأفــادت بيانــات وزارة املــال اليابانيــة بــأن الــواردات ارتفعــت بنســبة 
ــام 2017،  ــن ع ــا م ــرتة ذاته ــة بالف 14% خــال الشــهر نفســه، مقارن
ــزاً  ــايل كان عج ــر اإلج ــبة 8%، إال أن التأث ــادرات بنس وازدادت الص
ــذا  ــد ه ــي(«. ويزي ــار دوالر أمري ــن )5 ملي ــار ي ــه 578.3 ملي قيمت
ــض  ــد فائ ــايض، وأىت بع ــام امل ــجله الع ــا س ــرات ع ــاث م ــز ث العج

ــن.  تجــاري عــى مــدى شــهرين متتالي
• صندوق النقد الدويل:

أعلــن صنــدوق النقــد عــن القــرض األكــر يف تاريخــه، حيــث وافــق 
ــار دوالر  ــه 50 ملي ــرض قيمت ــى ق ــدوق ع ــذي للصن ــس التنفي املجل

ــه عــى مــدى 3 ســنوات.  ــم رصف ــن يت ــي  لأرجنت أمري
وذكــر الصنــدوق يف بيــان صحفــي أن األرجنتــن ســتحصل فــوراً عــى 
15 مليــار دوالر أمريــي مــن قيمــة القــرض، وســيتم اســتخدام نصــف 

هــذه الريحــة لدعــم ميزانيــة الدولــة. 

ــه 35  ــرض وقيمت ــة الق ــي قيم ــيتم رصف باق ــه، س ــت نفس يف الوق
ــة  ــة دوري ــد مراجع ــدى 3 ســنوات، بع ــي عــى م ــار دوالر أمري ملي
ربــع ســنوية لإلصاحــات االقتصاديــة املتفــق عليهــا، وذكــر صنــدوق 
ــار دوالر  ــغ 35 ملي ــار مبل ــزم اعتب ــن تعت ــة األرجنت ــد أن حكوم النق

ــا. ــا« له ــا وقائي ــي مــن قيمــة القــرض »احتياطي أمري
• روسيا:

ــة األوىل  ــهر الخمس ــال األش ــة خ ــا الدولي ــيا احتياطياته زادت روس
مــن العــام الجــاري بواقــع 24 مليــار دوالر أمريــي، لتصــل يف مطلــع 
ــار  ــار دوالر أمريــي، مقابــل 432.742 ملي حزيــران إىل 456.640 ملي

دوالر ســجلتها مطلــع شــهر كانــون الثــاين املــايض. 
مــن جهــة أخــرى بــّن البنــك املركــزي الــرويس يف تقريــر جديــد لــه 
بعنــوان »ديناميــة تطــور القطــاع املــرصيف«؛ إن أرباح القطــاع املرصيف 
خــال األشــهر املاضيــة، مــن كانــون الثــاين /ينايــر وحتــى أيــار /مايــو، 
ــار دوالرأمريــي،  ــل )نحــو 8.78 ملي ــار روب تراجعــت حتــى 527 ملي
ــام  ــن الع ــا م ــرتة ذاته ــال الف ــا خ ــة بأرباحه ــبة 19%، مقارن أي بنس
)2017( والتــي وصلــت حتــى 653 مليــار روبــل )نحــو 10.88 مليــار 

دوالرأمريــي(. 
ــاع  ــائر القط ــت خس ــده بلغ ــايض وح ــو امل ــار /ماي ــهر أي ــال ش وخ
املــرصيف نحــو 10 مليــارات روبــل )166 مليــون دوالر أمريــي(، 
ويوضــح التقريــر أن إجــايل خســائر 169 مرصفــا روســياً بلغــت 
315 مليــار روبــل )5.25 مليــار دوالر أمريــي(، وإجــايل أربــاح 
ــي(،  ــار دوالر أمري ــل )14 ملي ــار  روب ــت 842 ملي ــاً بلغ 350 مرصف
منهــا 329 مليــار روبــل )5.48 مليــار دوالر أمريــي( أرباحــا حصدهــا 
مــرصف »ســبر بنــك« الضخــم، صاحــب أكــر شــبكة فــروع يف روســيا 

ودول الجــوار.
• بريطانيا:

أبقــى البنــك املركــزي الريطــاين عــى الفائــدة الرئيســية دون تغيــر، 
وســط عــدم يقــن بشــأن االتجاه األوســع لاقتصــاد، وكان مــن املتوقع 
عــى نطــاق واســع أن تبقــي لجنــة السياســة النقديــة التابعــة للبنــك 
املركــزي الريطــاين عــى ســعر الفائــدة عنــد مســتوى 0.5%، بالتزامــن 
مــع انخفــاض معــدل التضخــم وبيانــات منــو باهتــة، حيــث صوتــت 
لجنــة السياســة النقديــة بأغلبيــة 6 أعضــاء مقابــل 3 للحفــاظ عــى 
أســعار الفائــدة عنــد املســتوى الحــايل، وقالــت اللجنــة إنهــا تتوقــع 
ــام  ــن الع ــاين م ــع الث ــبة 0.4% يف الرب ــدة بنس ــة املتح ــواً يف اململك من
ــا  ــي يف بريطاني ــرتاض الحكوم ــض االق ــر انخف ــياق آخ 2018. ويف س
خــال العــام املــايل املنتهــي يف أيــار /مايــو املــايض إىل أقــل مســتوى 
ــة اإلحصــاءات  ــات صــدرت عــن هيئ ــذ 11 عامــا، وأوضحــت بيان من
الوطنيــة الريطانيــة، أن معــدل اقــرتاض القطــاع العــام يف العــام املــايل 
املنتهــي يف شــهر أيــار /مايــو املــايض انخفــض مبقــدار 4.1 مليــار جنيه 
إســرتليني إىل 11.8 مليــار جنيــه إســرتليني، وهــو أدىن مســتوى منــذ 

شــهر آذار /مــارس 2007.
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أسواق المال العالمية
أسعار النفط الخام 

أسعار المعادن الثمينة

أسعار العمالت الرئيسية

أسواق األسهم
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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
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