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فهرس المحتويات
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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(
حافــظ ســعر صــرف الليــرة الســورية مقابــل الــدوالر  األمريكــي علــى 

اســتقراره النســبي خــال تعامــات هــذا األســبوع فــي الســوق املوازيــة، 

( عنــد مســتوى  443 ليــرة 
ً
ليبقــى ســعر صــرف الليــرة الســورية )وســطيا

ســورية مقابــل الــدوالر األمريكــي، وســط حالــة مــن الترقــب يشــهدها 

الســوق للتطــورات العســكرية والسياســية املتعلقــة بالحــرب الدائــرة 

فــي ســورية، الســيما االنتهــاء مــن معركــة الجنــوب والتحضيــرات للبــدء 

بمعركة الشــمال الســوري، إضافة إلى تأثر الســوق باالســتقرار النســبي 

ملســتويات الدوالر األمريكي خال تعامات األســبوع في الســوق العاملية 

مقابــل العمــات الرئيســية.

هــذا ومــا زال تدفــق الحــواالت الخارجيــة يدعــم جانــب العــرض، فــي ظــل 

تراجــع عمليــات املضاربــة علــى الليــرة الســورية لفــوات فــرص تحقيــق 

االرباح الكبيرة أمام هذا االستقرار في العوامل املؤثرة في سعر الصرف 

ووســط التوقعــات لــدى املتابعيــن فــي الســوق نحــو تســجيل املزيــد مــن 

التحســن فــي مســتوى الليــرة الســورية.

أمــا فــي الســوق الرســمية، فقــد اســتقر ســعر صــرف الليــرة الســورية 

لــدى املصــارف وشــركات الصرافــة، حيــث  الــدوالر األمريكــي  مقابــل 

يســتمر مصــرف ســورية املركــزي بتثبيــت ســعر صــرف الليــرة الســورية 

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 مســتوى الليــرة 
الســورية  ليصــل الســعر  قبــل نهايــة تــداوالت األســبوع إلــى 521 ليــرة 
 من 516 ليرة سورية املستوى املسجل في نهاية 

ً
سورية لليورو، مرتفعا

األســبوع الســابق، ليعــود مســتوى ســعر زوج )اليــورو/ ليــرة ســورية( فــي 
نهاية هذا األسبوع إلى مستوى نهاية األسبوع السابق والبالغ 516 ليرة 

ســورية. 

أمــا فــي الســوق الرســمية، فقــد تراجعــت الليــرة الســورية أمــام اليــورو 

بمــا نســبته  0.71 %، ليرتفــع زوج )اليورو/ليــرة ســورية( إلــى مســتوى 

511.52 ليــرة ســورية فــي نهايــة هــذا األســبوع مقابــل مســتوى 507.90  

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 
ً
دمشــق لألوراق املالية عن األســبوع 22-2018/7/26 تراجعا

املؤشر )DWX( بمقدار  54.47 نقطة، بما نسبته 0.96 % على أساس 

أســبوعي، ليصــل إلــى مســتوى 5,596.59 نقطــة املســجل نهايــة هــذا 

األســبوع مقابــل مســتوى 5,651.06 نقطــة املســجل فــي نهايــة األســبوع 

الســابق.

ترافق انخفاض مؤشــر الســوق بارتفاع في قيمة التداوالت األســبوعية 

املسجلة خال هذا األسبوع باملقارنة مع مستواها في األسبوع السابق، 

بما نسبته 16.8 % لتصل إلى 265.8 مليون ليرة سورية مقابل 227.7 

مليــون ليــرة ســورية خــال األســبوع الســابق، كمــا ارتفــع حجــم التــداول 

بمعــدل 6.4 % ليصــل إلــى 338,339 ســهم خــال هــذا األســبوع مقابــل 

 على 319 صفقة عادية، 
ً
318,050 ســهم في األســبوع الســابق، موزعة

وذلــك بعــد اســتبعاد الصفقــات الضخمــة والبالــغ عددها صفقتين. 
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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
%

-3.85بنك سورية والخليج 0.06بنك سورية الدولي اإلسالمي50.45 %بنك سورية الدولي اإلسالمي

-2.9بنك قطر الوطني سورية --28.76 %بنك قطر الوطني سورية 

-2.17بنك الشام --6.74 %فرنسبنك سورية 

الشكل)3( تداوالت سوق دمشق لألوراق املالية 

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



معايير التقييم األسا�سي لسوق دمشق لألوراق املالية وقطاعاتها

وسطي ربح السهم التشغيلي 
بدون قطع )ل.س(

وسطي ربح السهم الصافي 
بدون قطع )ل.س(

وسطي 
مكرر الربحية

)مرة(

وسطي القيمة
السوقية/ الدفترية

)مرة(

وسطي عائد 
األرباح%

القوة 
اإليرادية%

العائد على 
املوجودات%

العائد على 
حقوق امللكية%

هامش الربح 
التشغيلي%

هامش الربح 
الصافي%

حقوق 
امللكية إلى 
املوجودات%

16.277.7051.152.120.680.770.361.9424.0111.3718.80السوق
1.190.690.291.6225.1810.6718.08-15.876.7340.302.02قطاع املصارف
18.1614.6812.631.653.853.672.976.1927.5622.2747.98قطاع 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

1820/7/26
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%

حقوق امللكية إلى 
املوجودات%

0.87473.90402.05463.480.850.220.390.130.1719.606.3475.4675.46بنك قطر الوطني- سورية
54.0528.1928.19-48.68-4.14-1.17-1.05-2.70-36.991.80-11.64239.26430.44-بنك االردن - سورية

76.9730.8830.88-42.21-5.53-1.71-0.94-4.07-24.591.33-19.73365.02485.25-بنك بيبلوس- سورية
56.8625.3525.35-34.19-4.81-1.22-0.73-3.87-25.861.46-16.75296.04433.25-البنك العربي

36.01500.611090.1230.272.183.301.140.827.1031.9322.9311.4911.49بيمو السعودي الفرن�سي
26.4823.9723.97-26.48-2.19-0.52-0.52-1.29-77.811.82-9.94425.53773.63-بنك عودة- سورية

8.1811.4911.49-1.0817.61-0.12-0.430.27-232.802.56-5.82529.761354.00-بنك سورية واملهجر
35.10313.19577.5416.451.846.082.031.4012.0058.7640.4711.6311.63املصرف الدولي للتجارة والتمويل

1.58403.93403.00254.431.000.390.310.070.3513.123.1521.0721.07فرنسبنك
6.48486.75670.50103.491.380.970.640.401.2218.4111.4132.2832.28بنك الشرق

5.305.30--79.97-4.24-3.87-28.35-3.534.70-60.1145.13212.00-بنك سورية والخليج
18.49273.391140.9261.694.171.621.310.696.5637.7820.0910.5910.59بنك سورية الدولي االسالمي

74.80560.501135.1615.182.036.591.861.3013.2460.8242.429.819.81بنك البركة )إسالمي(
25.60470.02531.9520.781.134.810.880.795.3725.0122.5814.7714.77بنك الشام )اسالمي(

28.01237.42405.6014.481.716.913.883.2011.7140.6433.4927.3127.31املتحدة للتأمين
9.19188.83343.1837.351.822.682.512.064.9820.4616.7941.3941.39السورية الدولية للتأمين )آروب(

39.37279.84521.5013.251.867.558.066.0513.8428.4621.3743.7343.73الوطنية للتأمين
7.84268.10370.2547.221.382.122.762.403.5538.1233.1467.6467.64العقيلة للتأمين التكافلي

22.41431.67391.2517.460.915.733.673.285.3138.7834.6561.7461.74السورية الكويتية للتأمين
10.7947.3747.37-10.79-4.07-1.93-1.93-1.85-54.002.25-5.06121.66273.25-االتحاد التعاوني للتأمين

28.28156.97622.2222.003.964.5519.6616.2119.466.665.4983.3083.30األهلية للنقل
0.5559.86268.75492.284.490.200.250.250.920.820.8227.6727.67املجموعة املتحدة 

28.83283.33638.0022.132.254.529.158.359.6011.6910.6786.9986.99األهلية 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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تطور بعض أسعار السلع األساسية 	.4  

التغير خالل األسبوع26 تموز, 212018 تموز, 2018السلعة

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

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

0.0 %15,30015,300الذهب غرام /عيار 21

0.0 %215215السكر كغ / ليرة سورية*

0.0 %405405رز أمريكي قصير كغ / ليرة سورية*

0.0 %350350رز  إيطالي قصير كغ / ليرة سورية*

*السعر لدى منافذ البيع العائدة إلى الشركة السورية للتجارة

3- متفرقات اقتصادية محلية

• افتتح »مؤتمر رجال األعمال واملستثمرين في سورية والعالم 2018« 
في قصر املؤتمرات بدمشق ملدة ثاثة أيام برعاية رئيس مجلس الوزراء 

عمــاد خميــس، وبمشــاركة أكثــر مــن 270 رجــل أعمــال مــن عــدد مــن دول 

العالم، منهم 120 رجل أعمال من لبنان.

• أكــد وزيــر االقتصــاد والتجــارة الخارجيــة أن لقــاء رجــال األعمــال بيــن 
سورية وأوسيتيا الجنوبية بحضور رئيس جمهورية أوسيتيا الجنوبية 

أناتولــي بيبيلــوف؛ قــد أثمــر عــن مجموعــة مــن االتفاقيــات بيــن البلديــن، 

وهــذا يــدل علــى إرادة واضحــة مــن البلديــن لبنــاء عاقــات متكاملــة علــى 

املســتوى السيا�ســي واالقتصــادي.

برئيــس  دمشــق  تجــار  جمعــت  موســعة  مباحثــات  جلســة  وعقــدت 

جمهوريــة أوســيتيا الجنوبيــة والوفــد املرافــق، أبــدى فيهــا الجانبــان 

مختلــف  فــي  التعــاون  وتعزيــز  الثنائيــة  العاقــات  تنميــة  فــي  رغبتهمــا 

املجــاالت االقتصاديــة والتجاريــة وزيــادة حجــم التبــادل التجــاري بيــن 

الدولتيــن. لشــعوب  املشــتركة  املصالــح  يخــدم  بمــا  البلديــن 

• وافقــت اللجنــة االقتصاديــة فــي رئاســة مجلــس الــوزراء علــى مقتــرح 
وزارة الزراعــــة بخصــــوص تخفيض معــــــدل الفائـــــدة من نسبة 6 % إلى 

1 % املترتبة على مشاريع املؤسسة العامة للمباقر لعام 2018 واألعوام 

القادمــة، حيــث أوضــح مديــر عــام املؤسســة العامــة للمباقــر أن الهــدف 

من هذا القرار هو دعم املؤسسة وتخفيض التكاليف املحتسبة عليها.

 
ً
• أكــدت وزارة الســياحة أن حركــة القــدوم إلــى ســورية تشــهد تطــورا
، ال ســيما خــال النصــف األول مــن العــام الحالــي 2018، حيــث 

ً
ملحوظــا

حّققت الحركة زيادة في نســبتها بلغت 23 % باملقارنة مع الفترة نفســها 

مــن العــام 2017.

• أعلن مصرف التسليف الشعبي عن استعداده لتلقي طلبات تمويل 
أصحــاب الحــرف واملهــن، حيــث أكــد مديــر عــام املصــرف أن املصــرف 

بعد صدور قرار مجلس النقد والتسليف املتضمن السماح للمصرف 

بتمويل أصحاب املهن والحرف؛ أصدر التعليمات والضوابط الخاصة 

 أن املهــن والحــرف املشــمولة بالتمويــل هــي 
ً
بمنــح تلــك القــروض، مبينــا

الصناعــات الحرفيــة التــي يكــون لهــا ســجل حرفــة صناعيــة وترخيــص 

إداري مــن البلديــة أو املحافظــة، أمــا املهــن، فهــي األطبــاء واألطبــاء 

البيطريــون، ودور األشــعة واملخابــر والصيدليــات ومنهــا الزراعيــة، إلــى 

جانــب املعاهــد واملــدارس الخاصــة ودور الحضانــة واملشــافي القائمــة 

فقــط. 

كمــا بيــن أن الســقف لجميــع املهــن والحــرف املســتهدفة ال يتجــاوز 10 

ماييــن ليــرة لتمويــل رأس املــال العامــل ملــدة ســنة واحــدة، وملــدة ال تزيــد 

علــى ســنتين، باســتثناء املشــافي ودور األشــعة فهــي بســقف 25 مليــون 

 إلى أن الفائدة التي ستطبق 
ً
ليرة ملدة ال تزيد على خمس سنوات، الفتا

للقــروض قصيــرة األجــل 8 % ومتوســطة األجــل 9 %، فــي حيــن ســيطبق 

معــدل فائــدة تأخيــر بنســبة 16 % فــي حــال تخلــف املقتــرض عــن ســداد 

األقســاط املســتحقة.
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1-  أخبار  اقتصادية

•  األردن

أعلنــت الحكومــة األردنيــة أن حجــم تمويــل املجتمــع الدولــي لخطــة 

االســتجابة األردنيــة لألزمــة الســورية خــال األشــهر الـــ7 األولــى مــن العــام 

الحالــي بلــغ %11.7، مــن أصــل 2.5 مليــار دوالر حجــم الدعــم الــذي 

يحتاجــه األردن ملواجهــة أعبــاء اللجــوء الســوري.

حجــم  أن  الدولــي  والتعــاون  التخطيــط  وزارة  إحصــاءات  وأظهــرت 

التمويــل الدولــي للخطــة بلــغ نحــو 295 مليــون دوالر  أمريكــي فقــط خــال 

الفتــرة املذكــورة، وزعــت علــى دعــم املجتمعــات املســتضيفة بـــ57.55 

مليــون دوالر أمريكــي، ودعــم الاجئيــن الســوريين بنحــو 126.6 مليــون 

دوالر أمريكــي، ودعــم الخزينــة األردنيــة بـــ111 مليــون دوالر أمريكــي.

وكانت الحكومـــــــــــة األردنيــــــــــــة واملجتمـــــــــــع الدولي، أطلقا خطة االستجــــابة 

األردنيــة لألزمــة الســورية 2018-2020 بنحــو 7.3 مليــار دوالر أمريكــي 

.
ً
للســنوات الثــاث املقبلــة، وبمعــدل نحــو 2.4 مليــار  دوالر أمريكــي ســنويا

•  فلسطين

أعلــن صنــدوق النقــد الدولــي،أن نمــو االقتصــاد فــي الضفــة الغربيــة بلــغ 

نحــو %5 فــي الربــع األول مــن العــام 2018، مبينــا أن معــدل النمــو الكلــي 

في الضفة وقطاع غزة قد انخفض إلى 2 % بسبب تراجع النمو بنسبة 

6 % فــي قطــاع غــزة.

وذكر فريق خبراء صندوق النقد الدولي برئاسة كارين أونغلي، في ختام 

زيارتــه لتقييــم آخــر التطــورات االقتصاديــة فــي الضفــة الغربيــة وغــزة؛ 

 علــى 
ً
أن التطــورات الجاريــة فــي غــــــزة والضغــوط الخارجيــة تشــكل عبئــا

 بعــدم اليقيــن.
ً
االقتصــاد الفلســطيني، وباتــت اآلفــاق أكثــر اتســاما

• قطر

ارتفــع فائــض امليــزان التجــاري الســلعي لدولــة قطــر فــي شــهر حزيــرن /

يونيو 2018 بنسبة 44.5 % على أساس سنوي، وبنسبة 21 % مقارنة 

بشــهر أيار/مايــو الســابق، إذ بلغــت قيمــة الفائــض التجــاري 18 مليــار 

ريال، مقابل 12.46 مليار ريال في الشهر املناظر من العام املا�سي وفقا 

للبيــان الشــهري إلحصــاءات التجــارة الخارجيــة الســلعية الصــادر عــن 

وزارة التخطيــط. 

هــذا وقــد ســاهم نمــو إجمالــي الصــادرات القطريــة بنســبة 46.3 % إلــى 

 
ً
نحو 27 مليار ريال في دعم الفائض الســلعي لشــهر يونيو الســابق، علما

ـــواردات القطريــة ارتفعـــــت فــي حـــــزيــــــــران /يونيــو 2018 بنســبة  بــأن الــــ

50.1 % إلى 8.91 مليار ريال، مقابل 5.94 مليار ريال في حزيران /يونيو 

.2017

•  مصر

أشــار وزيــر املاليــة املصــري خــال مؤتمــر صحفــي إلــى أن النتائــج املاليــة 

الجيــدة لــم تقتصــر علــى النمــو فقــط، حيــث انخفــض معــدل البطالة إلى 

10 %، مقابــل 13 %، حيــث كان قــد أكــد نائــب وزيــر املاليــة للسياســات 

الضريبيــة؛ أن معــدل النمــو االقتصــادي تخطــى حاجــز 5 % ألول مــرة 

منــذ عــام 2008، ليصــل إلــى 5.3 % خــال العــام املالــي 2018-2017، 

التغيــرات  مــن  لعــدد  املوازنــة  تعــرض  مــن  الرغــم  علــى  أنــه   
ً
موضحــا

والصدمات االقتصادية غير املتوقعة عند إعداد املوازنة والخارج عن 

ســيطرة وزارة املاليــة بقيمــة تزيــد عــن 100 مليــار جنيــه خــال العــام؛ 

إال أن وزارة املاليــة وبمســاندة القيــادة السياســية ورئاســة الحكومــة 

نجحت فى تحقيق املســتهدفات املالية بشــكل كبير منها خفض معدالت 

الديــن كنســبة مــن الناتــج املحلــى.
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2. أسواق األسهم العربية

املؤشر

األسبوع 2018/07/27-22

التغير خال األسبوع

نهاية األسبوعبداية األسبوع

)DFMGI( 0.94 %2,921.352,948.80مؤشر سوق دبي

)EGX30( 0.68 %15,303.7915,199.29مؤشر بورصة مصر-

)KWSE( 0.80 %5,335.845,378.62مؤشر سوق الكويت

)ADI( 1.53 %4,771.054,844.19مؤشر أبوظبي

)PLE( 0.30 %542.89541.24مؤشر القدس-

)TASI(  1.17 %8,466.628,367.70املؤشر العام السعودي-

)AMGNRLX(  0.24 %2,018.352,023.23املؤشر العام األردني

)TUNINDEX(  1.66 %8,172.138,308.16مؤشر بورصة تونس

)MASI( 1.75 %11,534.4411,736.66مؤشربورصة املغرب
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World Economy



العدد /30/   تموز / يوليو 2018

12

1-  أخبار  اقتصادية

• روسيا

حّسنت وكالة التصنيف اإلئتماني »ستاندرد آند بورز« تصنيف روسيا 

االئتمانــي بالعمــات الصعبــة، وتوقعــت أن تســتمر وتيــرة نمــو االقتصــاد 

الرو�سي خال السنوات القادمة، األمر الذي قابله املسؤولون الروس 

 علــى جــدوى الخطــوات الحكوميــة فــي 
ً
بالترحيــب، إذ وجــدوا فيــه دليــا

مواجهــة الصدمــات الخارجيــة، وفــي غضــون ذلــك قــال املركــزي الرو�ســي 

إن مدخــرات املواطنيــن املصرفيــة بالعمــات الصعبــة تراجعــت، مقابــل 

نمــو للحســابات بالروبــل الرو�ســي، والســبب الرئي�ســي فــي ذلــك يتمثــل 

 للمحلليــن باســتعادة الثقــة بالروبــل، وارتفــاع دخــل الحســابات 
ً
وفقــا

املصرفيــة بالعملــة املحليــة. 

 
ً
هــذا وكانــت وكالــة »ســتاندرد آنــد بــورز« قــد أكــدت فــي تقريــر صــدر مؤخــرا

تصنيف روسيا االئتماني بالعمات الصعبة عند املستوى االستثماري  

)BBB - ( مــع توقعــات »مســتقرة«، وعلــى املــدى القريــب عنــد مســتوى 

)A-2(،  وتوقعــت أن ينمــو الناتــج املحلــي اإلجمالــي فــي روســيا، خــال 

العــام الحالــي، حتــى 1.6 %، وأن يســتمر النمــو خــال الفتــرة 2019 – 

 إلــى أن انتعــاش االقتصــاد العالمــي 
ً
2021، ليصــل حتــى 1.8 %، مشــيرة

بشكل عام، وتحسن الطلب الداخلي، مدعوما بالتحسن في اإلقراض 

املصرفــي، واالســتثمار الحكومــي املتســارع؛ كلهــا عوامــل تدعــم الوتيــرة 

الحاليــة لنمــو االقتصــاد الرو�ســي.

• الصين 

أظهــرت إحصــاءات صينيــة رســمية أن نمــو أربــاح الشــركات الصناعيــة 

الكبــرى فــي الصيــن ارتفــع فــي األشــهر الســتة االولــى مــن عــام 2018، حيــث 

بينت مصلحة الدولة لإلحصاء أن األرباح في الشركات الصناعية نمت 

بنســبة 17.2 % فــي الفتــرة مــن كانــون الثانــي /ينايــر إلــى حزيــران /يونيــو 

2018، لتتســارع مــن الزيــادة بنســبة 16.5 % فــي الفتــرة مــن كانــون الثانــي 

/ينايــر إلــى أيــار /مايــو 2018. 

وفي شهر حزيران /يونيو، ارتفعت األرباح املجمعة للشركات الصناعية 

التــي تحقــق إيــرادات ســنوية تزيــد علــى 20 مليــون يــوان )حوالــي 2.95 

20 % علــى أســاس ســنوي، متراجعــة  مليــون دوالر أمريكــي( بنســبة 

بشــكل طفيــف مــن االرتفــاع بنســبة 21.1 % فــي الشــهر الســابق. وعــزا 

ذلــك املختصيــن فــي مصلحــة الدولــة لإلحصــاء إلــى اإلصاحــات الهيكليــة 

فــي جانــب العــرض فــي البــاد، ممــا ســاعد علــى خفــض تكاليــف اإلنتــاج 

 بــأن نســب الديــون انخفضــت 
ً
وانخفــاض مســتويات الديــون، علمــا

إلــى أصــول الشــركات الصناعيــة الكبــرى بنســبة 0.4 نقطــة مئويــة علــى 

أســاس ســنوي إلــى 56.6 فــي املائــة بنهايــة حزيــران /يونيــو، وســجلت هــذه 

الشــركات إمكانــات قويــة لجنــي األربــاح وشــهدت ســرعة دوران ملخــزون 

منتجاتهــا.

• صندوق النقد الدولي

أفــادت بيانــات صنــدوق النقــد الدولــي بــأن معــدل التضخــم فــي فنزويــا 

سوف يصل بحلول نهاية العام الحالي إلى مليون في املائة، وذلك بسبب 

األزمــة االقتصاديــة العنيفــة التــي تمــر بهــا البــاد منــذ عــدة أعــوام. 

أن  الاتينيــة؛  أميــركا  لــدول  بالنســبة  توقعاتــه  فــي  الصنــدوق  وأوضــح 

املوقف في فنزويا شبيه بالوضع في جمهورية فايمار في عام أزمة 1923، 

 تراجــع إجمالــي الناتــج املحلــي فــي العــام الحالــي بنســبة 18 %.
ً
متوقعــا

• انكلترا

بنــك انكلتــرا املركــزي أن أحجــام  أظهــر مســح نصــف ســنوي يجريــه 

التــداوالت اليوميــة فــي لنــدن لتعامــات الصــرف األجنبــي ارتفعــت إلــى 

مســتوى قيا�ســي فــي نيســان /أبريــل، مــع زيــادة فــي تــداوالت عقــود مبادلــة 

التــداوالت  قيمــة  متوســط  بلــغ  حيــث  االســترليني،  والجنيــه  العملــة 

اليوميــة للصــرف األجنبــي 2.73 تريليــون دوالر أمريكــي فــي نيســان /أبريــل 

بزيــادة قدرهــا 15 % عــن مســتواها قبــل ســتة أشــهر، مــع ارتفــاع تــداول 

عقــود املبادلــة 18 % فــي تلــك الفتــرة مقابــل زيــادة نســبتها 8 % فــي أحجــام 

النقديــة. التــداوالت 
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2. أسواق األسهم

التغير خالل أسبوع27 تموز, 232018 تموز, 2018املؤشر

S&p5002,806.982,818.82% 0.42

Dow Jones25,044.2925,451.94% 1.63

NASDAQ7,841.877,737.42% 1.33-

FTSE 1007,655.797,708.44% 0.69

CAC 405,378.255,511.76% 2.48

DAX12,548.5712,860.40% 2.48

Nikkei 22522,396.9922,712.75% 1.41

)Shanghai Composite )SSEC2,859.542,873.59% 0.49
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أسعار النفط الخام

التغير خالل أسبوع27 تموز, 232018 تموز, 2018

1.78 %73.0674.36سعر خام برنت

1.18 %67.8968.69سعر الخام األمريكي

أسعار املعادن الثمينة

التغير خالل أسبوع27 تموز, 232018 تموز, 2018

-0.15 %1,224.001,222.20أونصة الذهب

0.46 %15.3715.44أونصة الفضة

أسعار العمالت الرئيسية

التغير خالل أسبوع27 تموز, 232018 تموز, 2018

EUR USD1.16921.1658% 0.29-

USD JYP111.34111.03% 0.28-
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