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يعبر مضمون هذا التقرير عن وجهة نظر مركز دمشق لألبحاث والدراسات )مداد(، وال يتحمل املركز 
أية مسؤولية قانونية عن أي قرار يتم اتخاذه باالستناد على املعلومات املوجودة فيه، وال يشكل 
 لشراء أو بيع أية أصول مالية على الرغم من ثقة املركز بالقائمين على إعداده.

ً
 أو تشجيعا

ً
عرضا
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1. سعر صرف الليرة السورية مقابل العمالت 

الرئيسية )دوالر & يورو(
شــهد ســعر صــرف الليــرة الســورية مقابــل الــدوالر  األمريكــي خــال 

تعامات هذا األســبوع في الســوق املوازية حالة من االســتقرار النســبي، 

وكانــت التــداوالت قريبــة مــن مســتويات االســبوع الســابق، وليغلــق 

قــرب الـــ 455 ليــرة ســورية للشــراء ومســتوى 463 ليــرة ســورية للمبيــع، 

ويعــود ذلــك إلــى حالــة الترقــب التــي يشــهدها الســوق نتيجــة للظــروف 

السياســية واألمنيــة املحيطــة باملنطقــة، كمــا اســتمر الــدوالر األمريكــي 

فــي األســواق  الرئيســية  العمــات  أمــام  بتحقيــق مســتويات مرتفعــة 

 باألخبار عن 
ً
املالية العاملية، ومن املتوقع أن يتأثر سعر الصرف إيجابا

قــرب افتتــاح معبــر نصيــب الحــدودي مــع األردن والــذي ســيؤمن مصــدر 

مهــم للقطــع األجنبــي للبــاد إضافــة إلــى تنشــيط الحركــة اإلقتصاديــة 

والتجاريــة فــي املنطقــة.

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

ليرتفع زوج )اليورو/ ليرة سورية( إلى مستوى 543 ليرة سورية في نهاية 

هــذا األســبوع، مقارنــة مــع مســتوى 538 ليــرة ســورية املســجل فــي نهايــة 

األسبوع السابق، وبما نسبته 0.93 %. كما تراجعت الليرة السورية في 

السوق الرسمية أمام اليورو بما نسبته 0.73 %، ليرتفع زوج )اليورو/

ليــرة ســورية( إلــى مســتوى 512.95 ليــرة ســورية فــي نهايــة هــذا األســبوع 

مقابــل مســتوى 509.23 ليــرة ســورية فــي نهايــة األســبوع الســابق. 

الشكل )2 ( سعر صرف اليورو أمام الليرة السورية

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

 في مؤشر السوق 
ً
لألوراق املالية عن األسبوع 23-2018/9/27، انخفاضا

)DWX( بمقدار  41.19 نقطة وبما نسبته 0.67 % على أساس أسبوعي، 

ليصــل إلــى مســتوى 6,143.90 نقطــة املســجل نهايــة هــذا األســبوع مقابــل 

مســتوى 6,185.09 نقطة املســجل في نهاية األســبوع الســابق. 

هــذا وقــد ارتفعــت قيمــة التــداوالت األســبوعية املســجلة خــال هــذا 

األسبوع باملقارنة مع مستواها في األسبوع السابق، بما نسبته 95.0 % 

لتصل إلى 855.3 مليون ليرة سورية مقابل 438.6 مليون ليرة سورية 

خــال األســبوع الســابق، كمــا ارتفــع حجــم التــداول وبمعــدل 83.56 % 

ليصــل إلــى 980,458 ســهم خــال هــذا األســبوع مقابــل 534,145 ســهم 

 علــى 675 صفقــة عاديــة، دون احتســاب 
ً
فــي األســبوع الســابق، موزعــة

الصفقات الضخمة، والتي اقتصرت على صفقة واحدة فقط، ويبين 

الجــدول التالــي أعلــى ثاثــة أســهم مــن حيــث النشــاط بحجــم التــداول، 

واالرتفــاع واالنخفــاض فــي األســعار خــال تعامــات هــذا  األســبوع:
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يبين الجدول التالي أعلى ثاثة أسهم من حيث النشاط بحجم التداول، واالرتفاع واالنخفاض في األسعار خال تعامات هذا  األسبوع.

ً
األكثر نشاطا

ً
األكثر ارتفاعا

ً
األكثر انخفاضا

السهم
من حجم 
التداول

السهم
نسبة 

االرتفاع%
السهم

نسبة 
االنخفاض%

-4.63بنك الشام 3.73بنك البركة64.47 %بنك سورية الدولي اإلسالمي

-3.95بنك بيمو السعودي الفرن�سي0.58بنك سورية الدولي اإلسالمي15.37 %بنك بيمو السعودي الفرن�سي

-2.64بنك قطر الوطني سورية .......4.73 %بنك البركة

الشكل)3( تداوالت سوق دمشق لألوراق املالية 

* لم يجر أي عملية تداول على أسهم كل من القطاع الزراعي والصناعي.
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3. متفرقات اقتصادية محلية

• أصدر السيد رئيس الجمهورية بشار األسد املرسوم رقم 299 للعام 
 ملصــرف 

ً
2018 القا�ضــي بتعييــن الدكتــور حــازم يونــس قرفــول حاكمــا

ســورية املركــزي، ليحــّل بذلــك محــل الدكتــور دريــد درغــام.

 يق�ضــي بتســمية الدكتــور مديــن 
ً
وأصــدر رئيــس مجلــس الــوزراء قــرارا

 للمصــرف العقــاري ليحــل بذلــك محــل الدكتــور أحمــد 
ً
 عامــا

ً
علــي مديــرا

 للمصــرف الصناعــي 
ً
 عامــا

ً
العلــي، وتســمية الدكتــور عمــر ســيدي مديــرا

ليحــل بذلــك محــل قاســم زيتــون.

• بحــث وزيــر التجــارة الداخليــة وحمايــة املســتهلك مــع وزيــر الزراعــة 
اللبنانــي  الســوري  األعلــى  للمجلــس  العــام  األميــن  بحضــور  اللبنانــي 

ســبل تعزيــز وتطويــر عاقــات التعــاون االقتصــادي وزيــادة تبــادل الســلع 

واملنتجــات بيــن ســورية ولبنــان، وذلــك وفــق معاهــدة األخــوة والتعــاون 

ــز الجانبــان علــى أهميــة التعــاون بيــن 
ّ
عــة بينهمــا، ورك

ّ
والتنســيق املوق

البلدين لجهة تغطية احتياجات األسواق املحلية في البلدين وتنشيط 

حركــة اســتيراد وتصديــر بضائعهمــا ومنتجاتهمــا الزراعيــة والصناعيــة 

إلــى األســواق املجــاورة.

 برئاسة مستشار 
ً
 إيرانيا

ً
 اقتصاديا

ً
• التقى رئيس مجلس الوزراء وفدا

لجنــة  رئيــس  اإليرانيــة  اإلســامية  الجمهوريــة  لرئيــس  األول  النائــب 

تنميــة العاقــات االقتصاديــة اإليرانيــة مــع ســورية والعــراق، واعتبــر 

رئيــس مجلــس الــوزراء أن العاقــات السياســية املتجــذرة واملتميــزة بيــن 

 لارتقــاء بالعاقــات االقتصاديــة 
ً
 راســخا

ً
ســورية وإيــران تشــكل أساســا

 الشــركات والفعاليــات االقتصاديــة 
ً
، داعيــا

ً
 ملحوظــا

ً
التــي تشــهد تطــورا

اإليرانيــة للعمــل واالســتثمار فــي ســورية

مــن جانبــه أوضــح املستشــار أن التعــاون االقتصــادي بيــن البلديــن يســير 

فــي الطريــق الصحيــح وتــم خــال الزيــارة بحــث عــدد مــن مشــاريع التعــاون 

املشــترك ووضــع اآلليــات الناظمــة لتنفيذهــا.

وفــي هــذا اإلطــار بحــث مجلــس إدارة غرفــة تجــارة دمشــق مــع الوفــد 

آليــات زيــادة حجــم التبــادل التجــاري بيــن البلديــن، وقــد جــاء فــي مقدمــة 

املقترحــات التــي اتفــق الجانبــان عليهــا تفعيــل دور مجلــس رجــال األعمــال 

املــدن  فــي  الســورية  للمنتجــات  املعــارض  وإقامــة  اإليرانــي  الســوري 

اإليرانيــة وإقامــة منطقــة للتجــارة الحــرة، مــع العمــل علــى زيــادة املشــاريع 

املشــتركة فــي مجــال الصناعــات كافــة وتصديــر بعــض الســلع الزراعيــة 

الســورية إليــران والتعريــف باألماكــن الســياحية خاصــة الدينيــة منهــا 

ودعم صناعة تجميع الســيارات اإليرانية في ســورية كونه يوجد شــركة 

مشــتركة بيــن البلديــن وإنشــاء معــارض لهــذا الغــرض وتطويــر قطــاع 

مــع الجانــب اإليرانــي، وبنــاء عاقــة  بالتعــاون  فــي ســورية  الخدمــات 

مصرفيــة متينــة بيــن البلديــن. 

• وعــد وزيــر الصناعــة بتذليــل كافــة الصعوبــات التــي تعتــرض القطــاع 
املنشــآت  لتمكيــن  املطلــوب  الدعــم  كل  وتقديــم  بحلــب  الصناعــي 

 
ً
الصناعيــة املتضــررة واملتعثــرة مــن اســتئناف نشــاطها وإنتاجــه، منوهــا

خــال اجتماعــه مــع رئيــس وأعضــاء غرفــة صناعــة حلــب بالجهــود 

املبذولــة للنهــوض بالواقــع الصناعــي بحلــب رغــم كل مــا لحــق بــه مــن 

دليــل  وهــو  اإلرهابيــة،  العصابــات  اعتــداءات  جــراء  أضــرار جســيمة 

 فــي امليــزان االقتصــادي 
ً
 مهمــا

ً
علــى تعافــي هــذه املدينــة والتــي تشــكل ثقــا

 أن جهــود الحكومــة مســتمرة لتوفيــر 
ً
وعمليــة النهــوض التنمــوي، مبينــا

كل املناخــات املناســبة واملائمــة الســتعادة القطــاع الصناعــي دوره 

الحقيقــي فــي عمليــة البنــاء والنهــوض التنمــوي.
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تطور بعض أسعار السلع األساسية 	.4  

التغير خالل األسبوع27 أيلول, 222018 أيلول, 2018السلعة

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

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

0.0 %15,50015,500الذهب 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.   
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- االقتصاد العربي 
ً
ثانيا

Arab World Economy
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1-  أخبار  اقتصادية

• السعودية
بــازل للرقابــة املصرفيــة تقريريــن يقيمــان موائمــة تعليمــات  أصــدرت لجنــة 

املؤسســة الصــادرة للبنــوك العاملــة فــي اململكــة العربيــة الســعودية فيمــا يخــص 

نظــام › نســبة صافــي التمويــل املســتقر‹ و‹ االنكشــافات الكبيــرة‹ مــع أفضــل 

املعاييــر واملمارســات والتطبيقــات الدوليــة، وقــد أعطــى التقريــر اململكــة تقييــم 

›ملتــزم‹ مــع أفضــل املعاييــر الدوليــة الصــادرة عــن لجنــة بــازل لــكل مــن تعليمــات 

›نســبة صافــي التمويــل املســتقر‹ و‹ االنكشــافات الكبيــرة‹ وهــذا يمثــل أعلــى 

درجــات التقييــم املمكنــة.

النقــد العربــي الســعودي رفــع معــدل  ومــن ناحيــة آخــرى، قــررت مؤسســة 

اتفاقيات إعادة الشراء املعاكس من 200 نقطة أساس إلى 225 نقطة أساس 

ورفــع معــدل اتفاقيــات إعــادة الشــراء مــن 250 نقطــة أســاس إلــى 275 نقطــة 

، ويأتي هذا القرار ألجل الحفاظ 
ً
أساس، على أن يسري مفعول هذا القرار فورا

علــى االســتقرار النقــدي أمــام تطــورات األســواق املاليــة العامليــة.

• املغرب
أبقــى البنــك املركــزي املغربــي ســعر الفائــدة الرئيــس مــن دون تغييــر عنــد 2.25 

 أن تكاليف االقتراض الحالية تتما�ضى مع توقعات التضخم والنمو 
ً
%، مؤكدا

فــي املــدى املتوســط، وأشــار إلــى أن اململكــة ســتطرح للمــرة األولــى أول صكــوك 

إسامية سيادية في 5 تشرين األول )أكتوبر( املقبل بقيمة مليار درهم )106.9 

مليــون دوالرأمريكــي(.

وســيتأثر االقتصــاد املغربــي عــام 2019 بالتحــوالت اإلقليميــة والدوليــة وأســعار 

املواد األولية وتقلبات أسعار صرف عمات بعض االقتصادات الناشئة، منها 

تركيــا، وتراجــع معــدالت النمــو فــي اقتصــادات االتحــاد األوروبــي وتعثــر خطــوات 

خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي »Brexit«، ما سيتطلب تمويات إضافية 

لاقتصــاد، وإصــدار ســندات ســيادية فــي الســوق املاليــة الدوليــة للمــرة األولــى 

منــذ 4 ســنوات. 

وقــال محافــظ املصــرف املركــزي إن الخــروج إلــى الســوق املاليــة الدوليــة وارد 

العــام املقبــل، ويجــب تحيــن الفــرص والظــروف املناســبة واختيــار املصــارف 
الوســيطة إلنجــاح العمليــة التــي ســتتم مــن دون رعايــة أو دعــم مــن صنــدوق 

النقــد الدولــي، واعتبــر أن »العــودة إلــى الســوق املاليــة لــن تؤثــر فــي حجــم املديونيــة 

التــي قــد تنخفــض مــن 64.8 % إلــى 64.6 % مــن الناتــج املحلــي اإلجمالــي. 
وُيتوقــع أن يرتفــع احتيــاط نقــد األجنبــي بمقــدار 12.3 بليــون درهــم )1.35 بليــون 

دوالر(، مــا قــد يعنــي أن التمويــات املطلوبــة ســتكون بيــن مليــار دوالر أمريكــي 

 بنســبة 
ً
و1.5 مليــار دوالر أمريكــي. وتوقــع أن يســجل االقتصــاد املغربــي نمــوا

3.5 % خــال العــام الحالــي، و3.1 % فــي العــام املقبــل، مقابــل أكثــر مــن 4 % فــي 

العــام 2017، علــى أن ينخفــض عجــز املوازنــة مــن 3.7 % املتوقعــة خــال العــام 

الحالــي إلــى 3.3 % فــي العــام املقبــل، وعجــز ميــزان املدفوعــات مــن 4 % إلــى 3.7 

 التوقعات ذاتها للمؤسســات املالية الدولية بما يســمح بخفض 
ً
%، وهي تقريبا

املديونيــة إلــى 60 %خــال الســنوات الـــ3 املقبلــة.

• مصر
ســعري  علــى  اإلبقــاء  املركــزي،  بالبنــك  النقديــة  السياســة  لجنــة  قــررت 

عائــد اإليــداع واإلقــراض لليلــة واحــدة عنــد مســتوى 16.75 % و17.75 % 

علــى الترتيــب، وتعــود أســباب تثبيــت أســعار الفائــدة كمــا بينــت اللجنــة؛ إلــى 

ارتفــاع املعــدل الســنوي للتضخــم العــام الــذى كان متوقعــا إلــى 14.2٪ فــي آب 

/أغســطس 2018 مــن 11.4 ٪ نتيجــة لارتفــاع الــذي تــم فــي كل مــن أســعار 

السلع والخدمات املحددة إداريا في إطار برنامج ضبط املالية العامة للدولة 

وأســعار الخضــروات والفاكهــة الطــازج، وأوضحــت إدارة املركــزي فــي بيــان لهــا 

اســتمرار املعــدل الســنوى للتضخــم األسا�ضــى فــى االنخفــاض للشــهر الثانــي 

عشــر علــى التوالــي فــي تمــوز /يوليــو 2018 ليســجل 8.5٪، قبــل ارتفاعــه بدرجــة 

طفيفــة إلــى 8.8٪ فــى أغســطس 2018.

وأضافــت أن معــدل نمــو الناتــج املحلــى اإلجمالــي الحقيقــي اســتقر فــي الربــع 

الثاني من عام 2018 عند 5.4٪، مقارنة بالربع السابق، والذي جاء مدعوما 

بشــكل أسا�ضــي بصافــي الطلــب الخارجــي واالســتثمارات املحلــي، وأشــارت إلــى 

انخفاض معدل البطالة خال الربع الثاني من عام 2018 إلى 9.9٪ ليسجل 

أدنــى مســتوى لــه منــذ كانــون األول /ديســمبر 2010.

• قطر
حقــق امليــزان التجــاري الســلعي لدولــة قطــر فــي شــهر آب /أغســطس 2018 

 بنحــو 17.5 مليــار ريــال، بزيــادة نســبتها 39.5 % مقارنــة بالشــهر ذاتــه 
ً
فائضــا

مــن العــام 2017، وبنســبة 3.7 % مقارنــة بشــهر تمــوز /يوليــو 2018، وأشــار 

التقرير األولي حول احصاءات التجارة الخارجية إلى إرتفاع قيمة الصادرات 

فــي شــهر آب /أغســطس املا�ضــي بنســبة 23.3 % علــى أســاس ســنوي إلــى 26.4 

مليار ريال، وإنخفاضها على أساس شهري بنسبة 0.7 %، وفي املقابل، أشار 

التقريــر إلــى إرتفــاع فاتــورة الــواردات فــي شــهر آب /أغســطس إلــى 8.9 مليــار 
ريــال، وبنســبة 0.3 % مقارنــة بشــهر آب /أغســطس 2017، وتراجعهــا بنســبة 

8.5 % مقارنــة بشــهر تمــوز /يوليــو 2018.

• البحرين
أظهــرت بيانــات ارتفــاع االســتثمارات األجنبيــة املباشــرة الجديــدة فــي البحريــن 

ألكثــر مــن مثليهــا فــي األشــهر التســعة األولــى مــن العــام 2018، مــع ترويــج 
 للوصــول إلــى الســوق 

ً
اململكــة نفســها كقاعــدة إقليميــة للشــركات، خصوصــا

الســعودية.

بالترويــج  املعنيــة  الهيئــة  وهــو  االقتصاديــة«،  التنميــة  »مجلــس  ولفــت 
لاســتثمار، إلــى أن االلتزامــات االســتثمارية بيــن كانــون الثانــي )ينايــر( وأيلــول 

)ســبتمبر(، قفــزت 138 % علــى أســاس ســنوي لتصــل إلــى مســتوى قيا�ضــي 

بلــغ 810 ماييــن دوالر مــن 76 شــركة، ويأتــي ذلــك مقارنــة بـــ 733 مليــون دوالر 

فــي 2017 بأكملــه، وبمــا يتجــاوز خمســة أمثــال حجــم االســتثمارات األجنبيــة 

فــي 2015، وبلــغ صافــي االحتياطــات األجنبيــة ملصــرف البحريــن  املباشــرة 

املركــزي أدنــى مســتوى لــه فــي عــام، عنــد مســتوى 499.4 مليــون دينــار )1.32 

بليــون دوالر أمريكــي( فــي تمــوز )يوليــو(، لكنــه انتعــش إلــى 734.2 مليــون دينــار 

فــي الشــهر املا�ضــي.
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2. أسواق األسهم العربية

املؤشر
األسبوع 2018/9/28-23

التغير خال األسبوع
نهاية األسبوعبداية األسبوع

)DFMGI( 2.31 %2,761.942,825.76مؤشر سوق دبي

)EGX30( 2.60 %14,261.2514,632.40مؤشر بورصة مصر

)KWSE( 1.08 %5,288.755,345.74مؤشر سوق الكويت

)ADI( 1.14 %4,892.164,947.92مؤشر أبوظبي

)PLE( 0.92 %537.07532.15مؤشر القدس-

)TASI(  0.08 %7,905.277,898.68املؤشر العام السعودي-

)AMGNRLX(  0.80 %1,995.051,979.14املؤشر العام األردني-

)TUNINDEX(  0.52 %7,842.617,802.20مؤشر بورصة تونس-

)MASI( 1.75 %11,140.8211,335.55مؤشربورصة املغرب
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العدد /38/   سبتمبر / أيلول 2018

- االقتصاد العاملي 
ً
ثالثا

World Economy
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1-  أخبار  اقتصادية

• منظمة التجارة العاملية 

قالــت منظمــة التجــارة العامليــة إن نمــو التجــارة العامليــة ســيتباطأ علــى 

األرجــح أكثــر مــن املتوقــع مــن قبــل فــي عامــي 2018 و2019، علــى الرغــم 

من أن التأثيرات االقتصادية املباشرة للحرب التجارية املتصاعدة بين 

الصيــن والواليــات املتحــدة مــا زالــت محــدودة حتــى اآلن.

وتتوقــع املنظمــة أن تنمــو تجــارة الســلع العامليــة بنســبة 3.9  % فــي العــام 

2018، وهــو مــا يقــل عــن توقعاتهــا فــي نيســان /أبريــل 2018 التــي أشــارت 

لنمو نسبته 4.4 %، وفي العام املقبل؛ من املتوقع نمو التجارة 3.7 %، 

 مــن 4 % فــي التوقعــات الســابقة
ً
انخفاضــا

وقالت منظمة التجارة العاملية إن بعض املخاطر النزولية التي حذرت 

منهــا فــي أبريــل املا�ضــى أصبحــت ملموســة اآلن، وفــي ذلــك الوقــت، حــذر 

املدير العام للمنظمة من أن االنتعاش القوي في التجارة العاملية، بعد 

عقــود مــن التعثــر، قــد تقوضــه قيــود الحــرب التجاريــة.

• الواليات املتحدة األمريكية

قــام مجلــس االحتياطــي الفيدرالــي باإلعــان عــن موافقتــه باإلجمــاع علــى 

رفع أســعار الفائدة للمرة الثالثة خال العام 2018، وذلك على عكس 

توجهــات الرئيــس األميركــي دونالــد ترمــب الــذي يفضــل خفــض الفائــدة، 

وقد استند املجلس في قراره إلى قوة االقتصاد األميركي، مع بقاء معدل 

 إلى عزمه رفع 
ً
 من املســتوى املســتهدف عند 2 %، مشــيرا

ً
التضخم قريبا

الفائــدة مــرة رابعــة خــال العــام الحالــي، وثــاث مــرات أخــرى خــال العام 

املقبــل.

هذا وقد نما االقتصاد األمريكي في الربع الثاني من العام 2018 بنسبة 

4.2 %  وتلــك أســرع وتيــرة للنمــو منــذ الربــع الثالــث عــام 2014، كمــا نمــا 

االقتصــاد األمريكــي بنســبة 3.2 % فــي النصــف األول مــن عــام 2018، 

وقــاد النمــو فــي الربــع الثانــي مــن العــام الحالــي حزمــة تخفيضــات ضريبيــة 

نفذتهــا إدارة ترامــب بقيمــة 1.5 تريليــون دوالر أمريكــي، وهــو مــا عــزز 

إنفــاق املســتهلكين بعدمــا ظــل شــبه راكــد فــي أوائــل العــام.

• صندوق النقد الدولي

وافق صندوق النقد الدولي على زيادة قرضه املقدم لألرجنتين من 50 

مليــار دوالر، والــذي تــم إعانــه فــي حزيــران /يونيــو 2018  إلــى 57.1 مليــار 

دوالر خــال ثــاث ســنوات، فــي محاولــة إلنقــاذ عملــة األرجنتيــن )البيــزو( 

مــن االنهيــار املســتمر، حيــث تلقــت األرجنتيــن بالفعــل 15 مليــار دوالر 

 لهــا الحصــول علــى 
ً
أمريكــي مــن القــرض املتفــق عليــه، وســيكون متاحــا

35 مليــار دوالر بنهايــة 2019، وفــي املقابــل، ســيكون الرئيــس األرجنتينــي 

ورئيــس البنــك املركــزي األرجنتينــي الجديــد ملزَمْيــن بتطبيــق سياســات 

 علــى املســتوى املالــي، وأكثــر قــدرة علــى الحــد مــن التضخــم فــي 
ً
أكثــر تقشــفا

املجــال النقــدي. 

وتعــد األرجنتيــن مــن األســواق الناشــئة التــي تواجــه اضطرابــات فــي العــام 

الحالــي، بعدمــا تســبب الجفــاف فــي انــزالق االقتصــاد اإلرجنتينــي إلــى 

الركــود، وبســبب مخــاوف املســتثمرين مــن عجــز األرجنتيــن عــن خدمــة 

ديونهــا الخارجيــة فــي العــام 2019، وقــد فقــدت العملــة أكثــر مــن 50 % 

مــن قيمتهــا منــذ بدايــة 2018. وقالــت مديــرة صنــدوق النقــد  إن البنــك 

املركزي األرجنتيني وافق في إطار االتفاق على تحرير سعر صرف البيزو، 

وعــدم التدخــل فــي ســوق الصــرف، إال فــي حــاالت الضــرورة القصــوى. 

• بنك التنمیة اآلسیوي

أكد بنك التنمیة اآلسیوي استقرار النمو االقتصادي في معظم الدول 

النامیــة فــي آســیا هــذا العــام، والتــي أعلنهــا فــي تمــوز )یولیــو( املا�ضــي عنــد 

مســتوى 6 %، وذلــك بســبب ارتفــاع معــدالت الطلــب املحلــي وأســعار 

النفط والغاز، في حين خّفض توقعاته للسنة املالية املقبلة إلى 5.8 % 

من 5.9 %، وأبقى البنك على توقعاته لنمو اقتصاد الصين عند نسبة 

6.6 % هــذه الســنة، لكنــه خّفــض معــدل نمــو الناتــج ملحلــي اإلجمالــي 

للســنة املاليــة املقبلــة إلــى 6.3 % مــن 6.4 % التــي أعلنهــا فــي تمــوز )یولیــو( 

املا�ضــي، مــا یعكــس تراجــع نمــو الطلــب وخطــر التوتــرات التجاریــةز

وبالنســبة إلــى الهنــد، أبقــى البنــك علــى توقعاتــه لنمــو اقتصادهــا عنــد 

نســبة 7.3 % للســنة املاليــة الحاليــة، و7.6 % للســنة املاليــة القادمــة، 

وبّين أن التأثير السلبي الرتفاع أسعار النفط تم تفادیه بتصاعد الطلب 

ل 
ّ
املحلــي وتزایــد حجــم الصــادرات ال ســیما الصناعیــة منهــا، فیمــا شــك

تراجــع قیمــة الروبیــة الهندیــة وتقلــب أســواق املــال الخارجیــة، وكذلــك 

تســارع معــدالت نمــو التضخــم تحدیــات لاقتصــاد الهنــدي، إال أنهــا قــد 

تتحجــم بوضــع أنظمــة مالیــة متشــددة، كمــا حــذر التقریــر مــن تداعیــات 

الصدمــات املالیــة التــي قــد تؤثــر فــي املنطقــة، بمــا فــي ذلــك احتمــال رفــع 

مجلس االحتیاط الفیديرالي األميركي معدالت الفائدة بوتيرة أسرع مما 

هــو متوقــع فــي الوقــت الحاضــر، وذلــك بهــدف تجنــب التضخــم، حيــث 

أشــار إلــى أن الخطــر األكبــر هــو تأثيــر زیــادة تعقیــد النــزاع التجــاري عبــر 

الحدود بين شــبكات اإلنتاج، والتي تتســبب في قطع العاقات التجاریة 

وإلغــاء خطــط االســتثمار.
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العدد /38/   سبتمبر / أيلول 2018

2. أسواق األسهم

التغير خال أسبوع28 أيلول, 242018 أيلول, 2018املؤشر

S&p5002,919.372,913.98% 0.18-

Dow Jones26,562.0526,457.63% 0.39-

NASDAQ7,993.258,046.35% 0.66

FTSE 1007,458.417,510.20% 0.69

CAC 405,476.175,493.49% 0.32

DAX12,350.8212,246.73% 0.84-

Nikkei 22523,928.5024,142.50% 0.89

)Shanghai	Composite )SSEC2,781.142,821.35% 1.45
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العدد /38/   سبتمبر / أيلول 2018

1. أسعار النفط الخام

التغير خالل أسبوع28 أيلول, 242018 أيلول, 2018

1.87 %81.282.72سعر خام برنت

1.62 %72.0873.25سعر الخام األمريكي

2. أسعار املعادن الثمينة

التغير خالل أسبوع28 أيلول, 242018 أيلول, 2018

-1.01 %1,203.701,191.50أونصة الذهب

2.60 %14.2514.62أونصة الفضة

3. أسعار العمالت الرئيسية

التغير خالل أسبوع28 أيلول, 242018 أيلول, 2018

EUR USD1.17481.1604% 1.23-

USD JYP112.81113.7% 0.79



16

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

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

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

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

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


