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االقتصاد السوري

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

ســجل ســعر رصف اللــرة الســورية مقابــل الــدوالر األمريــي تحســناً 

ــعار  ــن أس ــل م ــتويات أق ــل إىل مس ــة، ليص ــوق املوازي ــراً يف الس كب

الســوق الرســمية، ألول مــرة هــذا العــام، األمــر الــذي أحــدث حالــة 

مــن اإلرتبــاك والفــوىض يف األســواق، نتيجــًة لخــوف املتعاملــن مــن 

حــدوث تراجعــات كبــرة ومتتاليــة يف األســواق، ولكــن مالبــث ســعر 

ــراء و430  ــرة ســورية لل ــد 425 ل ــرف أن اســتقر )وســطياً( عن ال

لــرة ســورية للمبيــع.

يعــود هــذا التحســن ملجموعــة عوامــل، مــن أهمهــا؛ التحســن الكبــر 

يف املنــاخ األمنــي للعاصمــة نتيجــة اكتــال تحريــر الغوطــة الرقيــة، 

ومــا أســهمه مــن نــر ألجــواء االرتيــاح والتفــاؤل يف الســوق، إضافــة 

ــة  ــر نتيج ــكل كب ــي بش ــدوالر األمري ــن ال ــروض م ــادة املع إىل زي

املخــاوف مــن اســتمرار تراجــع ســعر الــرف إىل مــا دون حاجــز الـــ 

400 لــرة ســورية للــدوالر األمريــي الواحــد، ترافــق ذلــك مــع زيــادة 

يف تدفــق الحــواالت مــن الخــارج عــر القنــوات الرســمية عــى اعتبــار 

أن أســعار رصف الحــواالت أفضــل مــن األســعار يف الســوق املوازيــة‘ 

يضــاف إىل ذلــك حفــاظ الــدوالر األمريــي عــى مســتويات منخفضــة 

مقابــل العمــات الرئيســية يف األســواق املاليــة العامليــة.

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

ــث  ــة، حي ــدى املصــارف ورشكات الراف ــي ل ــدوالر األمري ــل ال مقاب

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 

ــراء. ــرة ســورية لل ــع 435 ل ســورية للمبي

وفيــا يخــص ســعر رصف اللــرة الســورية مقابــل اليــورو يف الســوق 

املوازيــة خــال تعامــات هــذا األســبوع، فقــد واصلــت اللــرة 

ــل مــن الســوق  الســورية تحســنها امللحــوظ مســجلًة مســتويات أق

ــرة ســورية( إىل مســتوى  ــورو/ ل الرســمية، حيــث انخفــض زوج )الي

524 لــرة ســورية يف نهايــة األســبوع، مقارنــة مــع مســتوى 566 لــرة 

ســورية املســجل يف نهايــة األســبوع الســابق، ومبــا نســبته 7.42%. كــا 

تحســنت اللــرة الســورية يف الســوق الرســمية أمــام اليــورو مبا نســبته 

0.46%، لينخفــض زوج )اليورو/لــرة ســورية( إىل مســتوى 535.23 

لــرة ســورية يف نهايــة هــذا األســبوع مقابــل مســتوى 537.68 لــرة 

ســورية يف نهايــة األســبوع الســابق.

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 88.22  ــأوراق املالي انخفــض مــؤرش ســوق دمشــق ل
ــتوى  ــبوعي، ليصــل إىل مس نقطــة، مبــا نســبته 1.44% عــى أســاس أس
6,035.93 نقطــة املســجل نهايــة هــذا األســبوع مقابــل مســتوى 6,124.15 
ــع انخفــاض  ــك م ــق ذل ــة األســبوع الســابق، تراف نقطــة املســجل يف نهاي
التــداوالت األســبوعية املســجلة خــال هــذا األســبوع باملقارنــة مــع 
ــون  ــل إىل 152.9 ملي ــبة 47.2%، لتص ــابق بنس ــبوع الس ــتواها يف األس مس

لــرة ســورية مقابــل 289.5  مليــون لــرة ســورية خــال األســبوع الســابق، 
ــهاً  ــل إىل 194,414 س ــدل 48.9% ليص ــداول مبع ــم الت ــع حج ــا تراج ك
هــذا األســبوع مقابــل  380,182 ســهم يف األســبوع الســابق، موزعــًة عــى 

ــة.  234 صفق
يبــن الجــدول التــايل أعــى ثاثــة أســهم مــن حيــث النشــاط، واالرتفــاع 

واالنخفــاض يف األســعار خــال تعامــات هــذا  األســبوع.
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متفرقات اقتصادية محلية
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الــوزراء، يف اجتــاع خــاص؛ واقــع  ناقــش رئيــس مجلــس   •

السياســة النقديــة وأســعار الــرف يف املرحلــة الراهنــة وانعكاســاته عــى 

ــلع  ــواد والس ــة للم ــر، وخاص ــتراد والتصدي ــة االس ــاج وحرك ــة اإلنت حرك

املواطنــون. يحتاجهــا  التــي  األساســية 

تقــرر خــال االجتــاع إصــدار شــهادات ايــداع باللــرة الســورية والحقــاً 

ــو  ــار/ ماي ــاين مــن شــهر أي ــك خــال النصــف الث ــي، وذل ــدوالر األمري بال

القــادم، وبأســعار فائــدة مشــجعة، يف خطــوة نوعيــة لجــذب اإليداعــات، 

يف حــن تقــرر مــن جانــب آخــر  رفــع ســقف التريــف، ليكــون مفتوحــاً 

يف مختلــف املصــارف الســورية، والتــي لــن تتوقــف عــن التريــف 

ــا. ــة أنواعه والتعامــل املــرن بالحســابات، بكاف

ــع  ــتمرار برف ــى االس ــد ع ــم التأكي ــة، ت ــواالت املالي ــق بالح ــا يتعل وفي

ــارف  ــع املص ــل م ــن أي متعام ــا ميّك ــواالت، مب ــن الح ــود ع ــع القي جمي

ورشكات الرافــة مــن تريــف أي مبلــغ يريــده، نقــداً باللــرة أو بالــدوالر 

، بــدون قيــود أو رشوط، وبــدون وضــع حــّد معــن لقيمــة الحــواالت أو 

عددهــا خــال الشــهر، ويف حــال كانــت الحوالــة أكــر مــن 5 آالف دوالر 

، فالخيــار متــاح أمــام الزبــون؛ إمــا االحتفــاظ بهــا بالعملــة األجنبيــة، أو 

ــة.  ــة دون تجزئ ــرة كامل ــا بالل تريفه

بــّن املديــر التنفيــذي لســوق دمشــق لــأوراق املاليــة أن   •

الربــع األول للعــام الحــايل يعتــر أفضــل ربــع أول خــال الســنوات الســبع 

ــن  ــدة أســباب، م ــك لع ــداً ذل ــداوالت، معي ــم الت ــث قي ــن حي ــة م املاضي

أهمهــا؛ تحســن أداء الــركات املدرجــة يف بورصــة دمشــق، وتعزيــز 

ــو  ــم، ه ــل مه ــة لعام ــتثمرين، إضاف ــبة للمس ــتقرار بالنس ــعور باالس الش

اســتقرار ســعر الــرف، الــذي نجــم عنــه توجــه جــزء مــن الســيولة، مــن 

ــهم. ــى األس ــة ع ــرف إىل املضارب ــعر ال ــى س ــة ع املضارب

ــع إدراج  ــن م ــن التحس ــد م ــجيل املزي ــن تس ــن املمك ــه م ــار إىل أن وأش

الســوق، إضافــة إىل إمكانيــة إدراج أدوات ماليــة  رشكات جديــدة يف 

جديــدة مثــل شــهادات اإليــداع التــي يجــري العمــل عــى إصدارهــا مــن 

ــزي. ــورية املرك ــرف س م

ــة إن قيمــة  ــات االجتاعي ــر املؤسســة العامــة للتأمين ــّن مدي ب  •

ــاع  ــات القط ــى جه ــة ع ــة املؤسس ــة ملصلح ــتحقة واملرتاكم ــون املس الدي

ــرة ســورية، مشــراً إىل أن املؤسســة  ــار ل ــغ أكــر مــن 220 ملي العــام تبل

حّصلــت نحــو 86 مليــار لــرة ســورية كاشــرتاكات مــن الــوزارات والجهــات 

التابعــة لهــا خــال العــام 2017، مبينــاً أن ديــون املؤسســة عــى القطــاع 

ــل 13  ــم تحصي ــد ت ــرة ســورية، وق ــار ل ــن 15 ملي ــر م ــغ أك الخــاص تبل

ــام 2017.  ــرتاكات يف الع ــون واش ــة دي ــورية قيم ــرة س ــار ل ملي

ــن  ــدد العامل ــغ ع ــد بل ــام 2017، فق ــة للع ــات املؤسس ــب إحصائي وحس

ــاً، ويف الخــاص  ــم بالقطــاع العــام 55,231 عام ــم االشــرتاك عنه ــن ت الذي

42,482 عامــاً، فيــا وصــل عــدد العــال املؤمــن عليهــم لــدى املؤسســة 

ــاش مســتحق، يف  ــون صاحــب مع ــاً،  ونحــو نصــف ملي 1,254,384 عام

حــن بلــغ عــدد العــال املشــرتكن عــن أنفســهم 2,669، وعــدد العاملــن 

يف القطــاع الخــاص املســجلن 187,276، وعــدد املســتفيدين مــن أحــكام 

ــرة  ــاقة والخط ــن الش ــال وامله ــاص باألع ــام 2006 الخ ــوم 346 لع املرس

ــغ 2.054 عامــاً. بل
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يف قــراءة هــي األدىن منــذ شــهر أيــار لعــام 2017؛ ســجل مــؤرش مــدراء املشــرتيات للقطــاع الصناعــي غــر النفطــي يف اإلمــارات العربيــة املتحــدة 54.8 
نقطــة يف شــهر آذار/ مــارس لعــام 2018، مقارنــًة بـــ 55.1 نقطــة يف شــهر شــباط/ فرايــر مــن العــام نفســه، إذ كان منــو اإلنتــاج مــن هــذا القطــاع عنــد 
مســتواه األدىن عــى مــدى عامــن، كــا أن الطلبيــات الجديــدة انخفضــت عــى نحــو ملحــوظ، وكان منــو العالــة يف هــذا القطــاع عنــد أدىن مســتوى 

عــى مــدى 174 شــهراً املاضيــة.

ســّجل العجــز التجــاري يف تونــس تراجعــاً طفيفــاً، ليســتقر عنــد حــدود 3,655 مليــون دينــار تونــي )حــوايل 1.513 مليــون دوالر أمريــي( خــال األشــهر 
الثاثــة األوىل مــن العــام الجــاري 2018، مقابــل 3,878.9 مليــون دينــار تونــي خــال الفــرتة نفســها مــن ســنة 2017.

وأوضــح املعهــد التونــي لإلحصــاء أن املعطيــات الصــادرة تشــر إىل أن نســبة تغطيــة الــواردات بالصــادرات بلغــت 73.6% خــال األشــهر الثاثــة األوىل 
مــن الســنة الجاريــة، مقابــل 66% خــال الفــرتة نفســها مــن العــام املــايض، علــاً بــأن صــادرات تونــس تحســنت بشــكل ملحــوظ خــال األشــهر الثاثــة 

األوىل مــن الســنة الجاريــة ،2018 محققــة منــواً بنســبة 35.2%، مقابــل 7.4% خــال األشــهر الثاثــة األوىل مــن عــام 2017 . 

االقتصاد اإلماراتي

االقتصاد التونسي

أسواق األسهم العربية
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خّفــض البنــك املركــزي املــري ســعر الفائــدة األســاس )ســعر الفائــدة عــى الودائــع لليلــة واحــدة( بواقــع 100 نقطــة أســاس، لتســجل 16.75%، كــا 
خّفــض ســعر الفائــدة عــى اإلقــراض لليلــة واحــدة إىل 17.75% مــن 18.75%، مبــا يتطابــق مــع توقعــات الســوق، علــاً بأنــه هــذا التخفيــض هــو الثــاين 
الــذي يتبعــه املركــزي املــري خــال العــام، مواكبــًة لانخفــاض يف معــدل التضخــم، الــذي بلــغ 14.4% يف شــهر شــباط/ فرايــر 2018، منخفضــاً مــن 
مســتوى 17.1% يف شــهر كانــون الثــاين/ ينايــر 2018، وهــو املعــدل األدىن منــذ شــهر تريــن األول لعــام 2016. كــا هبــط التضخــم األســايس، الــذي 

يســتثني الســلع املتقلبــة مثــل الغــذاء إىل %11.88.

االقتصاد المصري

االقتصاد العربي
العدد 14 - نيسان / ابريل - 2018



االقتصاد العالمي

رغــم توقعــات أشــارت إىل انخفــاض معــدل البطالــة يف ســوق العمــل األمريــي؛ إال أنــه ثبــت عنــد 4.1% يف شــهر آذار/ مــارس لعــام 2018، 
ــه املعــدل املســّجل خــال الخمــس أشــهر الســابقة، حيــث انخفــض عــدد  وهــو املعــدل نفســه يف شــهر شــباط مــن العــام 2018، كــا أن
ــد  ــون شــخص. وق ــاً إىل 155.18 ملي ــدار 37 ألف ــف مبق ــون شــخص، وتراجــع التوظي ــاً إىل 6.59 ملي ــدار 121 ألف ــل مبق ــن العم ــن ع العاطل

ــة نفســها.  انخفضــت نســبة املســاهمة يف قــوة العمــل مــن 63% إىل 62.9% يف فــرتة املقارن

بعــد ثبــات معــدل التضخــم الســنوي عنــد 0.9% ملــدة ثــاث أشــهر حتــى نهايــة شــهر كانــون الثــاين/ ينايــر لعــام 2018؛ انخفــض معــدل 
ــر 2018. التضخــم الســنوي إىل 0.5% يف شــهر شــباط/ فراي

وبعــد توقعــات بارتفــاع طفيــف؛ عــاود املعــدل املذكــور لارتفــاع إىل 0.9% يف شــهر آذار/ مــارس مــن عــام 2018، ليســتمر معــدل الفائــدة 
األســاس عنــد مســتواه الصفــري كأداة غــر مؤثــرة للوصــول إىل معــدل التضخــم املســتهدف، علــاً بــأن زيــادة معــدل التضخــم الســنوي يف 

شــهر آذار/ مــارس 2018، ترجــع بشــكل أســايس؛ إىل ارتفــاع أســعار املــواد الغذائيــة التــي ازدادت بنســبة %1.3. 
أمــا باملقارنــة عــى أســاس شــهري، فقــد ارتفعــت أســعار املســتهلك بنســبة 0.4% يف آذار/ مــارس 2018، وارتفــع معــدل التضخــم األســايس الذي 

يســتبعد أســعار الطاقــة واألغذيــة غــر املصنعــة مــن 0.6% املســجل يف شــهر شــباط/ فرايــر إىل 0.9%. يف شــهر آذار/ مــارس 2018.

هبطــت اللــرة الرتكيــة مقرتبــًة مــن مســتوى قيــايس منخفــض بفعــل مخــاوف اقتصاديــة، بعــد تقاريــر إعاميــة محليــة عــن خطــة تدعمهــا 
الحكومــة لخفــض أســعار الفائــدة، حيــث المســت اللــرة مســتوى 4.0271 مقابــل الــدوالر األمريــي لفــرتة وجيــزة، وهــو ليــس ببعيــد عــن 

املســتوى القيــايس املنخفــض البالــغ 4.0375 لــرة الــذي المســته العملــة الرتكيــة قبــل أســبوعن. 
وأبقــى البنــك املركــزي الــرتيك عــى أســعار الفائــدة الرئيســية دون تغيــر، وذلــك يف اجتاعــه لتحديــد السياســة النقديــة الشــهر املــايض، إذ 

أثــار إحجــام البنــك عــن رفــع ســعر الفائــدة؛ قلــق املســتثمرين، مــن أن تكــون السياســة النقديــة غــر مســتقلة بدرجــة كافيــة. 
ويرتقــب املســتثمرون الذيــن يشــعرون بقلــق أيضــاً مــن تأثــر معــدل التضخــم يف خانــة العــرات؛ بيانــات ميــزان املعامــات الجاريــة املقــرر 

إعانهــا الشــهر الجــاري. 

أظهــر ســجل نشــاط املصانــع يف الصــن تســارعاً ملحوظــاً خــال شــهر آذار/ مــارس 2018، وذلــك بعــد تباطــؤ كبــر يف الشــهر الســابق، حيــث 
ارتفــع مــؤرش مــدراء إىل 51.5% مقابــل 50.3%، وهــي القــراءة املســجلة يف شــهر شــباط/ فرايــر 2018، عندمــا بلــغ أدىن مســتوى لــه منــذ آب/ 

أغســطس 2016 و51.3% يف كانــون الثــاين/ ينايــر. 
يحــدد هــذا املــؤرش الــذي يســتند إىل طلبيــات املؤسســات مــا ســيكون عليــه االتجــاه املســتقبيل يف االقتصــاد الصينــي، ويــدل عــى توســع 
النشــاط اذا تجــاوز 50%، بينــا يــدل عــى االنكــاش اذا كان أقــل، علــاً بــأن تحســن هــذا املــؤرش خــال شــهر آذار/مــارس يفــر باســتئناف 

االنتــاج يف املصانــع بعــد عطلــة رأس الســنة الصينيــة الطويلــة التــي صادفــت يف شــباط/فراير 2018.

االقتصادي األمريكي

االقتصاد اإليطالي

االقتصاد التركي

منطقة الصيني
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أسواق المال العالمية
أسعار النفط الخام 

أسعار المعادن الثمينة

أسعار العمالت الرئيسية

أسواق األسهم
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