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االقتصاد السوري

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

تابــع ســعر رصف اللــرة الســورية مقابــل الــدوالر األمريــي تحســنه 

بشــكل ملمــوس خــال تعامــات هــذا األســبوع يف الســوق املوازيــة، 

ــراء و448  ــرة ســورية لل ــداوالت وســطياً 445 ل ــث ســجلت الت حي

لــرة ســورية للمبيــع. وهــذا التحســن يعــود بشــكل رئيــس إىل 

حالــة التفــاؤل يف الســوق نتيجــة تحســن الحالــة األمنيــة والسياســية 

للبــاد وخاصــة بعــد انتصــارات الجيــش العــريب الســوري يف الغوطــة 

ــدوالر  ــرض ال ــتوى ع ــادة يف مس ــوق زي ــهد الس ــث ش ــة، حي الرقي

األمريــي، ســيام وأن التوقعــات يف الســوق تشــر  إىل أن اللــرة ســوف 

تتلقــى املزيــد مــن التحســن مــع اســتكامل الجيــش  تحريــر الغوطــة 

كاملــًة، باإلضافــة إىل املناطــق األخــرى املحيطــة بالعاصمــة دمشــق. 

ــي  ــدوالر  األمري ــتويات ال ــع مس ــا زال تراج ــري م ــة أخ ــن جه وم

مقابــل العمــات الرئيســية يف األســواق املاليــة العامليــة يدعــم ســعر 

رصف اللــرة الســورية، إضافــة إىل اســتقرار حجــم الحــواالت الــواردة 

مــن الخــارج.

ــرة الســورية  أمــا يف الســوق الرســمية، فقــد اســتقر ســعر رصف الل

ــك  ــة، وذل ــدى املصــارف ورشكات الرصاف ــي ل ــدوالر األمري ــل ال مقاب

للشــهر الرابــع عــى التــوايل، حيــث اســتمر مــرصف ســورية املركــزي 

يف تثبيــت ســعر زوج الــدوالر األمريــي/ اللــرة الســورية عند مســتوى 

ــعر رشاء  ــك س ــد، وكذل ــي الواح ــدوالر األمري ــورية لل ــرة س 436 ل

الــدوالر األمريــي لتســليم الحــواالت الشــخصية الــواردة مــن الخــارج 

ــعر رصف  ــورية، وس ــرة س ــتوى 434 ل ــد مس ــورية عن ــرات الس بالل

اللــرة الســورية مقابــل 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 شــهدت اللــرة تحســناً، 

إذ انخفــض زوج )اليورو/لــرة ســورية( إىل مســتوى 566 لــرة ســورية 

يف نهايــة هــذا األســبوع مقارنــة مــع مســتوى 577 لــرة ســورية 

املســجل يف نهايــة األســبوع الســابق، ومبــا نســبته 1.91%. كــام 

تحســنت اللــرة الســورية يف الســوق الرســمية أمــام اليــورو مبا نســبته 

0.07%، لينخفــض زوج )اليورو/لــرة ســورية( إىل مســتوى 537.68 

لــرة ســورية يف نهايــة هــذا األســبوع مقابــل مســتوى 538.05 لــرة 

ــة األســبوع الســابق. ســورية يف نهاي

الشكل )2 ( سعر صرف اليورو أمام الليرة السورية         الشكل )1 ( سعر صرف الدوالر أمام الليرة السورية        
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سوق دمشق .. لألوراق المالية

ــة )DWX(، مبقــدار 107.06  ــأوراق املالي ارتفــع مــؤرش ســوق دمشــق ل
ــتوى  ــبوعي، ليصــل إىل مس نقطــة، مبــا نســبته 1.78% عــى أســاس أس
6,124.15 نقطــة املســجل نهايــة هــذا األســبوع مقابــل مســتوى 6,017.09 
نقطــة املســجل يف نهايــة األســبوع الســابق.  هــذا وقــد انخفضــت قيمــة 
التــداوالت األســبوعية املســجلة خــال هــذا األســبوع باملقارنــة مــع 
مســتواها يف األســبوع الســابق، مبــا نســبته 40.4% لتصــل إىل 289.5 مليــون 

لــرة ســورية مقابــل 485,7 مليــون لــرة ســورية خــال األســبوع الســابق، 
ــهم  ــل إىل 380,182 س ــدل 18.4% ليص ــداول مبع ــم الت ــع حج ــام تراج ك
خــال هــذا األســبوع مقابــل  465,695 ســهم يف األســبوع الســابق، موزعــًة 
ــث  ــة أســهم مــن حي ــايل أعــى ثاث ــن الجــدول الت ــة. يب عــى 527 صفق

النشــاط، واالرتفــاع، واالنخفــاض خــال تعامــات هــذا  األســبوع.
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متفرقات اقتصادية محلية
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ــدره 2  ــغ وق ــامر( مبل ــادة اإلع ــة إع ــة )لجن ــت الحكوم خصص  •

مليــار لــرة ســورية إلســعاف وزارة الصناعــة ومؤسســاتها والجهــات التابعة 

لهــا خــال العــام 2018 وهــو مبلــغ أقــل مبليــار لــرة ســورية مقارنــة مــع 

ــع 402.9  ــوزع بواق ــغ يت ــذا املبل ــوزارة أن ه ــرت ال ــابق،  وذك ــام الس الع

ــورية  ــرة س ــون ل ــية و320 ملي ــة الهندس ــورية للمؤسس ــرة س ــون ل ملي

ــرة  ــون ل ــة و140 ملي ــورية للكيميائي ــرة س ــون ل ــيجية و150.5 ملي للنس

ســورية للغذائيــة إضافــة إىل 230 مليــون لــرة ســورية لإلســمنت و101.4 

مليــون لــرة ســورية للمؤسســة العامــة لحلــج وتســويق األقطــان إضافــة 

ــرة ســورية للمؤسســة العامــة للســكر و337 مليــون  إىل 101.5 مليــون ل

لــرة ســورية للمؤسســة التبــغ، إضافــة إىل 200 مليــون لــرة ســورية 

لجهــات القطــاع اإلداري و16.5 مليــون لــرة ســورية ملديريــات الصناعــة. 

ــب  ــاءاً عــى طل ــأيت بن ــول اإلســعافية ت ــوزارة أن هــذه الحل وأوضحــت ال

ــات بهــدف  ــامدات الازمــة لهــذه الجه الحكومــة مــن أجــل تأمــن االعت

ــل. ــا للعم ــارشة ولعودته ــا مب ــت له ــي تعرض ــة األرضار الت معالج

ــرض )ســريا كارد(  ــاري إن ق ــام للمــرصف العق ــر الع ــّن املدي ب  •

الــذي كان املــرصف مينحــه مل يتــم إدراجــه ضمــن حزمــة القــروض التــي 

ــح  ــة ملن ــروط الناظم ــأن ال ــامً ب ــة، عل ــات الوصائي ــا الجه ــت عليه وافق

القــرض الســكني أن يكــون العقــار املطلــوب متويلــه مــن املــرصف؛ ضمــن 

املناطــق اآلمنــة واملســتقرة، وأن يكــون ســعره ضمــن الحــد األدىن لأســعار 

الرائجــة.   هــذا وســوف مينــح املــرصف العقــاري القــروض بســقوف متنوعة 

ــار  ــز أو العق ــار الجاه ــرض رشاء العق ــاً أن ق ــبق، مبين ــاّم س ــة ع ومختلف

الــذي مل يكتمــل بنــاؤه للمــودع لــدى البنــك أو رشاء املســكن للمكتتبــن 

أو إنشــاء عقــار للمــودع لــدى البنــك بــات بســقف 5 مايــن لــرة ســورية، 

يف حــن بــات ســقف قــرض إكــامل العقــار منجــز الهيــكل للمــودع املدخــر 

لــدى املــرصف العقــاري 3.6 مايــن لــرة ســورية، أمــا قــرض رشاء مســكن 

جاهــز للمكتتبــن لــدى املؤسســة العامــة لإلســكان فقــد أصبــح 5 مايــن 

لــرة ســورية مقابــل 4 مليــون لــرة ســورية للمكتتبــن لــدى الجمعيــات 

الســكنية، كــام أصبــح إكــامل العقــار منجــز الهيــكل 3 مليــون لــرة ســورية 

مقابــل 3.3 مايــن لــرة ســورية لقــرض إنشــاء عقــار جاهــز، ويف الســياق 

ــح 2.3  ــكن أصب ــد للس ــكن مع ــع مس ــاء توس ــرض إنش ــد أن ق ــه أك نفس

مليــون لــرة ســورية، وقــرض إكــامل التوســع 1.6 مليــون لــرة ســورية، أمــا 

قــرض إعــادة إكــامل توســع )ترميــم مســبق( فقــد أصبــح 2 مليــون لــرة 

ســورية وأخــراً قــرض تدعيــم املســكن 1.3 مليــون لــرة ســورية.  
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ارتفــع فائــض امليــزان التجــاري الســلعي لقطــر يف شــهر شــباط/ فربايــر 2018 إىل 14.1 مليــار ريــال بزيــادة نســبتها 23.7% عــى أســاس ســنوي, وذلــك 
بحســب البيانــات الصــادرة عــن وزارة التخطيــط واإلحصــاء القطريــة. حيــث ارتفعــت قيمــة الصــادرات إىل 22.4 مليــار ريــال خــال الشــهر نفســه، 
بزيــادة ســنوية نســبتها 14%، ومنــت الــوارادات بنســبة 0.6% إىل 8.3 مليــار ريــال. أمــا عــى أســاس شــهري فقــد أظهــرت البيانــات تراجعــاً يف الفائــض 
التجــاري بنســبة 10.7% نتيجــة الضغــوط مــن جانــب انخفــاض الصــادارت القطريــة بنســبة 11.6% عــى الرغــم مــن هبــوط الــواردات بنســبة %13.2 

مقارنــة مــع مســتواها يف شــهر كانــون الثــاين/ ينايــر 2018.

أظهــر تقريــر للبنــك املركــزي الجزائــري أن إيــرادات الجزائــر مــن تصديــر الطاقــة ارتفعــت بنســبة 18.42% خــال العــام 2017، لتصــل إىل 33.06 مليــار 
دوالر أمريــي، إذ عــوض ارتفــاع أســعار النفــط الخــام عــى انخفــاض الكميــات املصــدرة، مــام أســهم يف تقليــص العجــز التجــاري للجزائــر خــال العــام 
2017 بنحــو 28.9% ليصــل إىل إىل 14.33 مليــار دوالر أمريــي. هــذا وقــد انخفضــت كميــات صــادرات النفــط والغــاز  بنســبة 2.88% لتصــل إىل 108.48 

مليــون طــن مــن املكافــئ النفطــي.

االقتصاد القطري

االقتصاد الجزائري

أسواق األسهم العربية
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أظهــرت التقديــرات األوليــة للحســابات القوميــة الربعيــة، للربــع الرابــع 2017، الصــادرة عــن الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني، ارتفــاع الناتــج 
املحــي اإلجــاميل باألســعار الثابتــة يف فلســطن، بنســبة 5.4% باملقارنــة مــع الربــع الرابــع مــن العــام 2016. وقــد ســجل انخفاضــاً بنســبة 0.7%، مقارنــة 
مــع الربــع الثالــث مــن العــام 2017 باألســعار الثابتــة. كــام ارتفــع الناتــج املحــي اإلجــاميل خــال عــام 2017 بنســبة 3.1% يف فلســطن مقارنــة مــع 

العــام 2016 باألســعار الثابتــة. 
أمــا بالنســبة لنصيــب الفــرد مــن الناتــج املحــي اإلجــاميل، فقــد أوضحــت التقديــرات األوليــة أن نصيــب الفــرد مــن الناتــج املحــي اإلجــاميل يف فلســطن 

باألســعار الثابتــة بلــغ 734.9 دوالر أمريــي خــال الربــع الرابــع مــن عــام 2017، مســجاً ارتفاعــاً بنســبة 2.3% باملقارنــة مــع الربــع الرابــع مــن 2016. 

االقتصاد الفلسطيني

االقتصاد العربي
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االقتصاد العالمي

ارتفــع العجــز التجــاري الــريك خــال شــهر شــباط/ فربايــر  2018 بنســبة 54.2% عــى أســاس ســنوي، ليصــل إىل 5.76 مليــار دوالر أمريــي. 
ــار دوالر  ــغ 13.18 ملي ــث ارتفعــت قيمــة الصــادرات بنســبة 9%، لتبل ــريك، حي ــد االحصــاءات ال ــات الصــادرة عــن معه ــاً للبيان ــك وفق وذل

ــار دوالر  أمريــي خــال نفــس الفــرة.  ــواردات بنســبة 19.7% لتبلــغ إىل 18.94 ملي أمريــي، بينــام ارتفعــت ال

أعلــن املعهــد الوطنــي الفرنــي لإلحصــاء والدراســات االقتصاديــة، أن فرنســا ســجلت خــال عــام 2017 عجــزاً يف املوازنــة أقــل مــن املتوقــع، 
حيــث تراجــع العجــز اإلجــاميل للدولــة واإلدارات املحليــة والضــامن االجتامعــي مبقــدار 0.8 نقطــة يف 2017 باملقارنــة مــع 2016، لينخفــض 

مــن 3.4% إىل  2.6% مــن إجــاميل الناتــج املحــي، مســتفيدة مــن منــو فــاق التوقعــات.
ــات  ــه االتفاق ــص علي ــا تن ــة 3%، وهــو م ــة يف فرنســا تحــت عتب ــا عجــز املوازن ــي يراجــع فيه ــام 2007 الت ــذ ع ــرة األوىل من ــّد هــذه امل تع
األوروبيــة، علــامً بــأن هــذا التحســن ناجــم عــن خفــض العجــز يف الضــامن االجتامعــي الــذي تراجــع مــن 7.8 مليــار يــورو عــام 2016، إىل 

ــورو خــال العــام 2017. ــار ي 5.1 ملي

أظهــرت بيانــات صــادرة عــن مصلحــة الدولــة للنقــد األجنبــي أن القطــاع املــرصيف يف الصــن قــد شــهد توســعاً يف األصــول املاليــة الخارجيــة يف 
الربــع الرابــع مــن عــام 2017، حيــث بلــغ إجــاميل األصــول املاليــة الخارجيــة للقطــاع 997.7 مليــار دوالر أمريــي يف نهايــة عــام 2017، بزيــادة 
طفيفــة عــن مســتواه املســجل يف نهايــة الربــع الثالــث 2017 والبالــغ 993.3 مليــار دوالر أمريــي، بينــام ســجل القطــاع املــرصيف 1.28 تريليــون 
دوالر أمريــي مــن الخصــوم الخارجيــة يف عــام 2017، مــا نتــج عنــه صــايف خصــوم خارجيــة بقيمــة 281.2 مليــار دوالر أمريــي، وذلــك ارتفاعــاً 

مــن 238.8 مليــار دوالر أمريــي صــايف خصــوم خارجيــة يف نهايــة الربــع الثالــث 2017.

ــه يف مســتوى مرتفــع نســبياً، وذلــك وفــق  ــة يف منطقــة اليــورو خــال شــهر آذار/ مــارس 2018 مــع بقائ تراجــع مســتوى الثقــة االقتصادي
تقريــر املفوضيــة األوروبيــة الشــهري، حيــث خــر مــؤرش الثقــة »مــؤرش الشــعور االقتصــادي« 1.6 نقطــة مراجعــاً إىل 112,6 نقطــة يف بلــدان 
منطقــة اليــورو )19 دولــة(، إذ تراجعــت الثقــة يف قطــاع الصناعــة مبعــدل 1.6 نقطــة، والخدمــات مبقــدار 1.3 نقطــة، وتجــارة التجزئــة مبقــدار 

2.9 نقطــة، لكنهــا ظلــت مســتقرة لــدى املســتهلكن، وتحســنت يف قطــاع البنــاء مبقــدار 0.9 نقطــة. 
مــن بــن دول منطقــة اليــورو؛ تراجعــت الثقــة االقتصاديــة يف أملانيــا ميقــدار 2.4 نقطــة، ويف إيطاليــا مبقــدار 1.8 نقطــة ويف إســبانيا مبقــدار 

1.2 نقطــة، ويف هولنــدا مبقــدار 0.5 نقطــة، ويف فرنســا مبقــدار 0.4 نقطــة.

االقتصادي األمريكي

االقتصاد الفرنسي

االقتصاد الصيني

منطقة اليورو
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أسواق المال العالمية
أسعار النفط الخام 

أسعار المعادن الثمينة

أسعار العمالت الرئيسية

أسواق األسهم
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