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االقتصاد السوري

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

ــدوالر  ــل ال ــاً مقاب ــناً طفيف ــورية تحس ــرة الس ــعر رصف الل ــهد س ش

األمريــي خــال تعامــات هــذا األســبوع، وذلــك بالرغم مــن التقلبات 

التــي شــهدتها املناطــق الشــالية مــن البــاد نتيجــة العــدوان الــريك 

ــاً  ــاً مؤقت ــي خلقــت طلب ــب، والت ــن وشــال حل عــى مناطــق عفري

ــرة ســورية  ــعار  إىل 465 ل ــت األس ــي، إذ وصل ــدوالر األمري ــى ال ع

للــراء و470 لــرة ســورية للمبيــع. 

عمومــاً، يســود األســواق حالــة مــن التفــاؤل واالرتيــاح النســبي 

نتيجــة االنتصــارات التــي يحققهــا الجيــش العــريب الســوري يف 

ــة بشــن  ــة والغربي ــدات األمريكي ــة، وتراجــع التهدي الغوطــة الرقي

عــدوان عســكري عــى البــاد، ومــن املتوقــع أن يشــهد ســعر رصف 

اللــرة الســورية تحســناً ملحوظــاً يف األيــام القادمــة نتيجــة اســتكال 

ــان ملناطــق دمشــق،  ــر الغوطــة وعــودة األمــن واألم ــش لتحري الجي

ــاً عــى منــاخ األعــال واملخاطــر  األمــر الــذي ســوف ينعكــس إيجاب

ــا.  ــة له املرافق

مــن جانــب آخــر، فقــد اســتمر مــرف ســورية املركــزي يف سياســة 

ــة، إذ   ــل العمــات األجنبي ــرة الســورية مقاب ــت ســعر رصف الل تثبي

اســتقر ســعر رصف اللــرة الســورية مقابــل الــدوالر األمريــي لــدى 

ــوايل،  ــى الت ــث ع ــهر الثال ــك للش ــة، وذل ــارف ورشكات الراف املص

حيــث اســتمر مــرف ســورية املركــزي 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 

ــرة ســورية للــراء. ــع 435 ل ســورية للمبي

أمــا بالنســبة لســعر  رصف اللــرة الســورية مقابــل اليــورو  يف 

ــنت  ــد تحس ــبوع، فق ــذا األس ــات ه ــال تعام ــة خ ــوق املوازي الس

اللــرة الســورية قليــاً هــذا األســبوع، حيــث انخفــض زوج )اليــورو/

لــرة ســورية( إىل مســتوى 577 لــرة ســورية يف نهايــة هــذا األســبوع 

مقارنــة مــع مســتوى 579 لــرة ســورية املســجل يف نهايــة األســبوع 

الســابق، ومبا نســبته 0.35%. كا تحســنت اللرة الســورية يف الســوق 

الرســمية أمــام اليــورو مبــا نســبته 0.27%، لينخفــض زوج )اليورو/لــرة 

ــة هــذا األســبوع  ــرة ســورية يف نهاي ســورية( إىل مســتوى 538.05 ل

ــة األســبوع الســابق. ــرة ســورية يف نهاي ــل مســتوى 539.51  ل مقاب

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  50.19  ــأوراق املالي تراجــع مــؤرش ســوق دمشــق ل
ــتوى  ــل  إىل مس ــبوعي، ليص ــاس أس ــى أس ــبته 0.83% ع ــا نس ــة، مب نقط
6,017.09 نقطــة املســجل نهايــة هــذا األســبوع مقابــل مســتوى 6,067.28 
ــد ارتفعــت قيمــة  ــة األســبوع الســابق.  هــذا وق نقطــة املســجل يف نهاي
التــداوالت األســبوعية املســجلة خــال هــذا األســبوع باملقارنــة مــع 
مســتواها يف األســبوع الســابق، مبــا نســبته 77% لتصــل إىل 485,7 مليــون 

لــرة ســورية مقابــل 274.4 مليــون لــرة ســورية خــال األســبوع الســابق، 
كــا ارتفــع حجــم التــداول مبعــدل 30.5% ليصــل إىل 465,695 ســهم 
خــال هــذا األســبوع مقابــل  356,938 ســهم يف األســبوع الســابق، موزعــًة 
عــى 268 صفقــة، ويبــن الجــدول التــايل أعــى ثاثــة أســهم مــن حيــث 
النشــاط )نســبة مــن حجــم التــداول(، واالرتفــاع واالنخفــاض يف األســعار 

خــال تعامــات هــذا  األســبوع:
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متفرقات اقتصادية محلية
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ــام  ــة للع ــات الجمركي ــب البيان ــادرات بحس ــايل الص ــغ إج بل  •

2017 نحــو700 مليــون دوالر أمــريك تقريبــاً، أي بزيــادة نحــو 40 مليــون 

ــاً  ــون دوالر، )عل ــو 660 ملي ــت نح ــث بلغ ــام 2016 حي ــن الع دوالر ع

بأنــه كان نحــو 9 مليــارات دوالر يف عــام 2010(، وذلــك وفقــاً لتريحــات 

صــادرة عــن وزارة االقتصــاد والتجــارة الخارجيــة، لتحقــق الصــادرات 

ــوايل. ــى الت ــاين ع ــام الث ــواً للع ــك من بذل

ــة  ــن ملؤسس ــرع الثام ــوس الف ــا بطرط ــة صافيت ــح يف مدين افتت  •

“التمويــل الصغــر األوىل يف ســورية” التابعــة لشــبكة اآلغــا خــان للتنميــة،  

حيــث يقــدم الفــرع خدمــات مرفيــة ألهــايل املنطقــة تتضمــن منحهــم 

ــتواهم  ــن مس ــهم بتحس ــرة تس ــة صغ ــاريع تنموي ــاء مش ــا النش قروض

املعيــي واملــادي. 

مــن جانبــه، ذكــر املمثــل املقيــم لشــبكة اآلغــا خــان يف ســورية أن 

الهــدف مــن افتتــاح الفــرع يف صافيتــا هــو مســاعدة املواطنــن لانطــاق 

بأعالهــم املختلفــة وتحســن وضعهــم املعيــي وخلــق فــرص عمــل 

ــة.  ــكانية يف املنطق ــة س ــود كثاف ــع وج ــة م ــباب خاص ــدة للش جدي

بــّن الســيد وزيــر املاليــة إن املرســوم رقــم 114 الخــاص بتعديــل   •

ــز  ــهم بتحفي ــا يس ــيارات ومكوناته ــتراد الس ــى اس ــة ع ــوم الجمركي الرس

الصناعــة الوطنيــة لتجميــع الســيارات مــن خــال الــركات العاملــة 

ــاع،  ــذا القط ــة يف ه ــد العامل ــن الي ــد م ــغيل املزي ــا وتش ــر عمله وتطوي

إضافــة لكونــه يحقــق مزايــا عديــدة لاقتصــاد الوطنــي بــدءاً مــن تشــجيع 

االســتثار  يف صناعــة الســيارات وزيــادة القيمــة املضافــة وتشــغيل عــدد 

أكــر مــن اليــد العاملــة فيهــا وتعزيــز الخــرات الوطنيــة وفســح املجــال 

أمــام تحقيــق الوفــورات يف التكلفــة ســواء بالنســبة للمســتثمر أو بالنســبة 

ــة.  ــال حقــوق الخزين للمواطــن مــع عــدم إغف

وأشــار  إىل أن املرســوم يقــي بإخضــاع مســتوردات مكونــات الســيارات 

للــركات املرخصــة لصناعــة الســيارات التــي تعمــل وفقــاً لنظــام الصــاالت 

الثــاث لرســم جمــريك مقــداره 5%، كــا حــدد املرســوم الرســوم الجمركيــة 

ــي  ــل الصناع ــن قب ــتوردة م ــيارات واملس ــات الس ــى مكون ــة ع املفروض

ــر  ــى تطوي ــز ع ــا يحف ــذا م ــبة 30%، وه ــدة بنس ــة الواح ــص للصال املرخ

ــا  ــاالت أم ــاث ص ــدة إىل ث ــة واح ــن صال ــيارات م ــع الس ــع تجمي مصان

ــريك  ــم جم ــع لرس ــا تخض ــتوردة فإنه ــيارات الكاملــة املس ــبة للس بالنس

ــبة %40. بنس

•  اعتــر رئيــس هيئــة األوراق واألســواق املاليــة الســورية أن إلغاء 

ــة  ــر العامل ــة غ ــاطة املالي ــات والوس ــن رشكات الخدم ــدد م ــص ع ترخي

والتــي تــّم حلهــا وتصفيتهــا مؤخــراً والبالــغ عددهــا مثانيــة رشكات، تحصيل 

حاصــل، ألنهــا حلـّـت نفســها بنفســها نتيجــة عــدم مبارشتهــا العمل بســوق 

دمشــق لــأوراق املاليــة، علــاً بــأن معظمهــا حاصــل عــى الرخيــص قبــل 

األزمــة. 

مؤكــداً يف تريــح لــه عــدم تأثــر هــذا األمــر عــى الســوق، لكــون 

الــركات الســبع العاملــة حاليــاً فيهــا تــؤدي مــا عليهــا عــى أكمــل وجــه 

ــركات  ــص ل ــة الرخي يف ظــل الحجــم الحــايل للســوق، مشــراً إىل إمكاني

وســاطة جديــدة حــن يتطلــب األمــر ذلــك، ومبــا يتناســب وزيــادة حجــم 

األعــال والتوظيفــات االســتثارية وزيــادة األســهم املدرجــة واملســاهمن.
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أصــدر الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني وســلطة النقــد الفلســطينية النتائــج األوليــة لوضــع االســتثار الــدويل والديــن الخارجــي لفلســطن، عــن 
الربــع لعــام 2017، وأشــارت النتائــج األوليــة لوضــع االســتثار الــدويل والديــن الخارجــي لفلســطن إىل أن أرصــدة اســتثارات االقتصــاد الفلســطيني 
املوظفــة خــارج فلســطن حتــى نهايــة الربــع الرابــع مــن العــام 2017 قــد فاقــت أرصــدة االســتثارات الخارجيــة املوظفــة يف االقتصــاد الفلســطيني 
ــوك  ــة يف البن ــة املحلي ــون دوالر أمريــي. حيــث اســتحوذت اإليداعــات النقدي ــة( بقيمــة بلغــت 1,373 ملي ــة – االلتزامــات األجنبي )األصــول الخارجي
الخارجيــة، إضافــة إىل النقــد األجنبــي املوجــود يف االقتصــاد الفلســطيني عــى النصيــب األكــر ومبــا نســبته 65.2% مــن إجــايل قيمــة األصــول الخارجيــة. 
وأظهــرت النتائــج إىل أن إجــايل أرصــدة أصــول االقتصــاد الفلســطيني املســتثمرة يف الخــارج قــد بلــغ 6,455 مليــون دوالر أمريــي، موزعــة بــن اســتثار 

أجنبــي مبــارش بنســبة 6.5%، واســتثارات حافظــة 16.3%، واســتثارات أخــرى )أهمهــا العملــة والودائــع( 70.3%، وأصــول احتياطيــة %6.9. 

بلغــت قيمــة الصــادرات الصناعيــة اللبنانيــة 2.474 مليــار دوالر أمريــي خــال عــام 2017، مقابــل 2.527 مليــار دوالر أمريــي خــال العــام 2016، 
ــر أن املعــدل  ــن التقري ــة. كــا ب ــة يف وزارة الصناعــة اللبناني ــر ملصلحــة املعلومــات الصناعي ــك اســتناداً إىل تقري بانخفــاض بلغــت نســبته 2.1%، وذل
الشــهري للصــادرات خــال العــام 2017 بلــغ 206.1 مليــون دوالر أمريــي، مقابــل 210.6 مليــون دوالر أمريــي املســجل يف العــام 2016، وســجلت قيمــة 
الــواردات مــن اآلالت واملعــدات الصناعيــة خــال العــام 2017 نحــو 257.4 ملــــــيون دوالر أمريــي مقــــابل 235.5 مليــون دوالر أمريــي خــال العــام 

2016، بارتفــاع بلغــت نســبته 9.3% مـــقارنًة بالعــام 2016.

االقتصاد الفلسطيني

االقتصاد اللبناني

أسواق األسهم العربية
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تراجــع عجــز املوازنــة إىل 4.2% يف النصــف األول مــن الســنة املاليــة 2017-2018 مقارنــة مــع 5% مقارنــة مــع الفــرة نفســها مــن العــام املــايل الســابق، 
حيــث أعلنــت وزارة املاليــة يف كانــون الثــاين /ينايــر املــايض أن عجــز املوازنــة بلــغ 4.4% يف النصــف األول مــن 2018-2017.

هــذا وقــد تراجــع العجــز الــكي للموازنــة إىل 10.9% مــن الناتــج املحــي اإلجــايل يف الســنة املاليــة 2016-2017 مقارنــة مــع 12.5% يف الســنة املاليــة 
الســابقة.

االقتصاد المصري

االقتصاد العربي
العدد 12 - آذار / مارس - 2018



االقتصاد العالمي

تراجــع مخــزون النفــط الخــام األمــريك يف األســبوع املنتهــي يف 16 أذار /مــارس 2018 مبقــدار 2.7 مليــون برميــل، ليصــل إىل 425.3 مليــون 
برميــل، يف حــن كانــت التوقعــات تشــر إىل زيــادة قدرهــا 2.6 مليــون برميل،وذلــك بحســب مــا بينــه معهــد البــرول األمريــي، كــا انخفضــت 
مخزونــات البنزيــن مبقــدار 1.1 مليــون برميــل، هــذا وانخفضــت مخزونــات نواتــج التقطــر، التــي تشــمل الديــزل وزيــت التدفئــة مبقــدار 
1.9 مليــون برميــل، يف حــن كان مــن املتوقــع أن تنخفــض مبقــدار 1.7 مليــون برميــل، بينــا زاد اســتهاك مصــايف التكريــر مــن الخــام بواقــع 

439 ألــف برميــل يوميــا خــال أســبوع.

تشــر التوقعــات وفقــاً للتقريــر الصــادر عــن البنــك الــدويل تحــت عنــوان ›املرصــد االقتصــادى ملنطقــة الخليــج‹ إىل تحســن األداء االقتصــادى 
ــس  ــادي يف دول مجل ــو االقتص ــل النم ــدويل أن يص ــك ال ــع البن ــث توق ــي 2018 و2019، حي ــال عام ــى خ ــاون الخليج ــس التع ــدول مجل ل

التعــاون الخليجــي إىل 2.1% عــام 2018، وأن يرتفــع إىل 2.7% عــام 2019.
هــذا وقــد حققــت املنطقــة منــواً بنســبة 0.5% فقــط عــام 2017، وهــو األضعــف منــذ عــام 2009، وبانخفــاض بلــغ 2.5% مقارنــة بالعــام 2016، 
حيــث تأثــرت دول منطقــة مجلــس التعــاون الخليجــي بانخفــاض إنتــاج النفــط والسياســات املاليــة التقشــفية التــي انعكســت عــى النشــاط 
يف القطــاع غــر النفطــي، يف حــن أن وتــرة إصــدار ســندات الديــن الخارجــي واصلــت ارتفاعهــا يف مســعى لتمويــل العجــز املــايل الكبــر. 
وأرجــع البنــك تحســن النمــو االقتصــادى تدريجيــاً، بدعــم مــن التعــاىف الجــزىئ الــذى شــهدته أســعار الطاقــة مؤخــراً، وانتهــاء اتفــاق خفــض 

إنتــاج النفــط بعــد عــام 2018، وتراجــع حــدة سياســات التقشــف املــاىل.

أظهــرت بيانــات مكتــب اإلحصــاءات األورويب )يورســتات( أن أســعار املســتهلك يف منطقــة اليــورو ارتفعــت بوتــرة دون املتوقعــة خــال شــهر 
شــباط /فرايــر 2018 بســبب انخفــاض أســعار األغذيــة غــر املصنعــة وتباطــؤ التضخــم يف أســعار الطاقــة، حيــث بلــغ معــدل التضخــم يف 
منطقــة اليــورو )19 دولــة( مــا نســبته 0.2% عــى أســاس شــهري، و1.1%عــى أســاس ســنوي، وقــد انخفضــت أســعار األغذيــة غــر املصنعــة 
0.3% عــى أســاس شــهري و0.9% عــى أســاس ســنوي، كــا تراجعــت أســعار الطاقــة 0.3% عــى أســاس شــهري فيــا زادت 2.1% عــى أســاس 

ســنوي مراجعــة مــن 2.2% معــدل الزيــادة يف أســعارها خــال شــهر كانــون الثــاين /ينايــر 2018 عــى أســاس ســنوي. 
وباســتبعاد أســعار األغذيــة غــر املصنعــة والطاقــة الشــديدة التقلــب )التضخــم األســايس(، فقــد زادت األســعار 0.3% عــى أســاس شــهري 

و1.2% عــى أســاس ســنوي دون تغيــر عــن املعــدل الســنوي املســجل يف الشــهر الســابق.

االقتصادي األمريكي

االقتصاد الصيني

االقتصاد األلماني

W W W . D C R S . S Y 8

العدد 12 - آذار / مارس - 2018



أسواق المال العالمية
أسعار النفط الخام 

أسعار المعادن الثمينة

أسعار العمالت الرئيسية

أسواق األسهم
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