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االقتصاد السوري

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

شــهد ســعر رصف اللــرة الســورية مقابــل الــدوالر األمريــي اســتقرار 

نســبياً يف الســوق املوازيــة، ولتســجل اللــرة يف الســوق املوازيــة 

ــث  ــمية. حي ــوق الرس ــرف يف الس ــعر ال ــن س ــة م ــتويات قريب مس

بلــغ ســعر رصف اللــرة )وســطياً( حــوايل 441 لــرة ســورية. ويعــود 

هــذا االســتقرار إىل اســتمرار العوامــل اإليجابيــة الداعمــة للــرة 

الســورية كزيــادة تدفــق الحــواالت مــن الخــارج، وتراجــع عمليــات 

املضاربــة، وزيــادة الطلــب عــى اللــرة الســورية، إضافــة إىل اســتمرار 

ــدوالر  ــد مــن االنخفــاض يف مســتوى ال ــي تــي باملزي التوقعــات الت

ــهدها  ــي يش ــاؤل الت ــة التف ــع حال ــة، م ــوق املحلي ــي يف الس األمري

ــاد.  ــي والســيايس يف الب ــاخ األمن ــتمرار التحســن يف املن الســوق باس

ــرة الســورية  ــد اســتقر ســعر رصف الل ــا يف الســوق الرســمية فق أم

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

ــوايل يف  ــى الت ــس ع ــهر الخام ــزي للش ــورية املرك ــرف س ــتمر م اس

تثبيــت ســعر زوج الــدوالر األمريــي /اللــرة الســورية عنــد 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 تحســنت اللــرة 

الســورية خــال تعامــات هــذا األســبوع، حيــث انخفــض زوج 

)اليورو/لــرة ســورية( إىل مســتوى 536 لــرة ســورية يف نهايــة هــذا 

األســبوع مقارنــة مــع مســتوى 539 لــرة ســورية املســجل يف نهايــة 

األســبوع الســابق، ومبــا نســبته 0.56%. كــا تحســنت اللــرة الســورية 

يف الســوق الرســمية أمــام اليــورو مبــا نســبته 1.63%، لينخفــض زوج 

)اليورو/لــرة ســورية( إىل مســتوى 530.9 لــرة ســورية يف نهايــة هــذا 

ــة األســبوع  ــرة ســورية يف نهاي ــل مســتوى 539.68  ل األســبوع مقاب

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

أظهــرت النــرة األســبوعية لجلســات التــداول الصــادرة عــن ســوق 
دمشــق لــأوراق املاليــة عــن األســبوع 22-2018/4/26، انخفــاض مــؤرش 
ســوق دمشــق لــأوراق املاليــة DWX، وذلــك مبقــدار  58.72 نقطــة ومبــا 
نســبته 0.97% عــى أســاس أســبوعي، ليصــل إىل مســتوى 6,019.06 نقطــة 
املســجل نهايــة هذا األســبوع مقابــل مســتوى 6,077.78 نقطة املســجل يف 
نهايــة األســبوع الســابق.  هــذا وقــد ارتفعــت قيمــة التــداوالت األســبوعية 
املســجلة خــال هــذا األســبوع باملقارنــة مــع مســتواها يف األســبوع 

الســابق، مبــا نســبته 70.8% لتصــل إىل 228.8 مليــون لــرة ســورية مقابــل 
ــرة ســورية خــال األســبوع الســابق، كــا ارتفــع حجــم  169.1 مليــون ل
ــداول مبعــدل 21.0% ليصــل إىل 246,578 ســهم خــال هــذا األســبوع  الت
ــة.  ــًة عــى 261 صفق ــل 203,829 ســهم يف األســبوع الســابق، موزع مقاب
يبــن الجــدول التــايل أعــى ثاثــة أســهم مــن حيــث النشــاط، واالرتفــاع، 

واالنخفــاض خــال تعامــات هــذا  األســبوع.
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متفرقات اقتصادية محلية
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ــة الــركات يف وزارة التجــارة الداخليــة وحايــة  قامــت مديري  •

ــام  ــن الع ــع األول م ــاً خــال الرب املســتهلك بإصــدار 3,662 ســجاً تجاري

2018، وصدقــت عــى تأســيس 216 رشكــة. وتوزعــت الســجات التجاريــة 

املمنوحــة إىل 3,196 ســجاً تجاريــاً لأفــراد و236 ســجاً لــركات التضامن 

و44 ســجاً لــركات التوصيــة و13 ســجاً لركات املســاهمة و173 ســجاً 

ــت عــى  ــي صدق ــركات الت ــركات املحــدودة، عــى حــن تنقســم ال لل

ــة محــدودة املســؤولية و7 رشكات محــدودة  ــن 190 رشك ــا ب تأسيســها م

ــركات  ــدد ال ــغ ع ــة. وبل ــاهمة خاص ــة مس ــد« و19 رشك ــخص واح »ش

املســجلة التــي متــارس أعالهــا بشــكل فعــي حاليــاً يف ســورية 471,737 

ــرك  ــاع مش ــة قط ــاص و23 رشك ــاع خ ــة قط ــراد، و92,272 رشك ــة أف رشك

ــة قطــاع عــام. و202 رشك

ــة خــال اجتــاع  ــة السياســات والربامــج االقتصادي قــررت لجن  •

ــوزراء التوجــه نحــو إنشــاء رشكات  لهــا برئاســة الســيد رئيــس مجلــس ال

مســاهمة عامــة كونهــا متثــل رضورة ومكونــا هامــاً مــن مكونــات التنميــة 

االقتصاديــة. وقــد كلفــت اللجنــة وزارة االقتصــاد التجــارة الخارجيــة 

وهيئــة التخطيــط والتعــاون الــدويل واملجلــس االستشــاري يف رئاســة 

ــة  ــأوراق املالي ــة وســوق دمشــق ل ــة األوراق املالي ــوزراء وهيئ مجلــس ال

ــي يجــب أن يشــملها  ــد القطاعــات الت ــة العامــة لاســتثار بتحدي والهيئ

ــع  ــات ووض ــذه القطاع ــد ه ــة لتحدي ــات التنفيذي ــع اآللي ــول ووض التح

الصــك التريعــي وإجــراء تقييــم شــامل لواقــع الــركات العاملــة حاليــاً 

ــاطاتها. ــع يف نش ــة التوس ــا وإمكاني ــي تواجهه ــات الت والتحدي

اختُتــم يف مدينــة الاذقيّــة ملتقــى رجــال األعــال الرابــع   •

الحــرب”، بعــدد مــن  “املحّفــزات االســتثارية يف مرحلــة مــا بعــد 

ــات أبرزهــا تشــجيع االســتثار يف املنطقــة الســاحليّة يف مختلــف  التوصي

ــى  ــة ع ــات القامئ ــق بالصناع ــا يتعلّ ــاً م ــات وخصوص ــاالت والقطاع املج

الــروة الســمكيّة، والتوّســع يف إنشــاء املناطــق الصناعيــة والحرفيــة، 

ــع  ــد، م ــر املنجــزة بع ــة للمناطــق غ ــة التحتيّ واإلرساع يف اســتكال البني

تشــجيع تنفيــذ الفــرص االســتثارية املطروحــة، واإلرساع يف إنجــاز قانــون 

ــودة  ــجيع ع ــة، وتش ــرى ذات الصل ــات األخ ــد والتريع ــتثار الجدي االس

ــال  ــال األع ــوة رج ــم ودع ــرب ورؤوس أمواله ــورين والع ــن الس املغرب

إىل الدخــول يف مشــاريع مشــركة مــع الجهــات العامــة.و تطويــر النظــام 

الرضيبــي ليصبــح أكــر عدالــة، وتشــجيع تأســيس الــركات العامــة 

ومشــاريع التطويــر العقــاري، واإلرساع يف دراســة ملّفــات القــروض املتعّرة 

وإيجــاد آليــة إلعــادة إقــراض املتعاملــن املتعّريــن وتخفيــض فوائــد 

قــروض املشــاريع اإلنتاجيــة، مــع رضورة تأســيس صنــدوق للتأمــن عــى 

ــي،  ــج الزراع ــع عــى املنت ــي تق ــوارث الت ــا الك ــوارث وأهمه ــف الك مختل

مــع التوســع يف مشــاريع النقــل البحــري وتطويــر املرافــئ مبــا يتــاءم مــع 

ــة. ــة القادم ــات املرحل متطلّب

أعلــن مســؤول الشــؤون اإلنســانية واإلغاثــة يف األمــم املتحــدة،   •

أن الجهــات املانحــة لســوريا جمعــت خــال مؤمترهــا يف بروكســل تعهدات 

ــاعدات  ــن املس ــورو( م ــار ي ــي )3.6 ملي ــار دوالر أمري ــتوى 4.4 ملي مبس

للعــام 2018. 
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ر البنــك الــدويل حجــم تحويــات املغربــن إىل لبنــان بـــ8 مليــار دوالر أمريــي للعــام 2017 )مقارنــة بتقديــرات ســابقة لتحويــات بقيمــة 7.3 مليــار دوالر  قــدَّ
أمريــي عــن العــام 2016(، ليحــّل بذلــك يف املركــز الثــاين إقليميــاً مــن حيــث حجــم التحويــات الــواردة، مســبوقاً فقــط مــن مــر )20 مليــار دوالر أمريــي(. 
وذلــك وفقــاً لتقريــر صــادر عــن البنــك الــدويل »موَجــز الهجــرة والتطويــر رقــم 29«.  وكذلــك تبــّوأ لبنــان املركــز الثــاين عــى صعيــد املنطقــة مــن حيــث مســاهمة 
ر بـــ 15.1% )مقارنــة بتقديــرات ســابقة بنســبة 14.1% عــن العــام 2016(، مســبوقًة مــن  تحويــات املغربــن يف الناتــج املحــّي اإلجــايل للعــام 2017، والتــي تُقــدَّ
الضّفــة الغربيّــة وقطــاع غــزّة بنســبة )15.3%(. وقــد أضــاف البنــك الــدويل أّن متوّســط تكلفــة إرســال األمــوال إىل لبنــان مــن الواليــات املتّحــدة، وأملانيــا، وأســراليا، 

واململكــة املتّحــدة ال تــزال األغــى بــن نظرائــه اإلقليميّــن، عــى الرغــم مــن أنّهــا تراجعــت بعــض الــيء خــال الفصــول القليلــة املنرمــة. 

بــّن املديــر العــام رئيــس مجلــس إدارة صنــدوق النقــد العــريب، أن االحصــاءات االخــرة تعكــس الجهــود التــي بذلتهــا الــدول العربيــة يف تعزيــز الوصــول للخدمــات 
املاليــة يف الــدول العربيــة، إذ تشــر إىل أن نســبة الســكان البالغــن يف الــدول العربيــة الذيــن ال تتوفــر لهــم فــرص الوصــول للخدمــات املاليــة والتمويليــة الرســمية، 
قــد انخفضــت يف املتوســط مــن نحــو 71% يف عــام 2014 إىل نحــو 63% يف عــام 2017، ومــن نحــو 78% إىل 74% عــى صعيــد النســاء، ومــن 84% إىل 72% عــى صعيــد 
الفئــات محــدودة الدخــل، ذلــك للفــرة نفســها. وعــى الرغــم مــن أن هــذه األرقــام تخفــي تفــاوت يف هــذا الشــأن بــن الــدول العربيــة، إال أنهــا ال تــزال تــربز 
الفــرص الكبــرة الكامنــة – خاصــة للمؤسســات املاليــة واملرفيــة الخاصــة – التــي ميكــن اســتغالها لتعزيــز الوصــول للخدمــات املاليــة يف املجتمعــات العربيــة. 
كــا أكــد املديــر العــام عــى أهميــة التمكــن املــايل، كمحــور مهــم يف منظومــة دعــم رواد األعــال والــركات الناشــئة، منوهــاً اىل أهميــة تقديــم الدعــم والتمويــل 

لتتحــول إىل رشكات صغــرة ومتوســطة مولــدة لأعــال وفــرص العمــل.
ــة  ــس محافظــي املصــارف املركزي ــن مجل ــد م ــايل املعتم ــريب للشــمول امل ــوم الع ــبة الي ــدوق، مبناس ــر الصن ــد مبق ــذي عق ــي ال ــر اإلعام ــك خــال املؤمت ــاء ذل ج
ومؤسســات النقــد العربيــة الــذي يوافــق يــوم 27 نيســان )أبريــل( مــن كل عــام، والــذي تنطلــق فعالياتــه لهــذا العــام تحــت شــعار »متكــن وصــول الشــباب ورواد 

األعــال إىل الخدمــات املاليــة«.

االقتصاد اللبناني

صندوق النقد العربي

أسواق األسهم العربية
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وقعــت مــر مــع الصنــدوق العــريب لإلمنــاء االقتصــادي واالجتاعــي، اتفــاق مــروع تطويــر شــبكة نقــل الكهربــاء، بقيمــة 60 مليــون دينــار كويتــي، مــا يعــادل 
200 مليــون دوالر أمريــي. وقــد أكــدت وزيــرة االســتثار والتعــاون الــدويل حــرص الــوزارة عــى توفــر التمويــات الازمــة لدعــم قطــاع الكهربــاء والطاقــة يف مــر. 
ويف مجــال آخــر رصح  وزيــر التجــارة والصناعــة، إن الصــادرات املريــة غــر البروليــة، حققــت زيــادة ملحوظــة خــال الربــع األول مــن عــام 2018 مســجلة 6.3 
مليــار دوالر أمريــي، وبزيــادة بلغــت نســبتها 15% مقارنــة بالفــرة نفســها مــن عــام 2017. كــا أكــد أن الزيــادة التــى حققتهــا الصــادرات املريــة  ســاهمت ىف 
تحقيــق منــو ىف حجــم التجــارة الخارجيــة خــال الربــع األول مــن العــام الحــاىل، ليبلــغ 21.3 مليــار دوالر  أمريــي مقابــل 19.5 مليــار دوالر أمريــي، حجــم التجــارة 

الخارجيــة املســجل يف الفــرة ذاتهــا مــن العــام 2017، وبنســبة زيــادة بلغــت 9%، مشــراً إىل أن عجــز امليــزان التجــارى شــهد أيضــاً تحســناً ملحوظــاً بلــغ %2

االقتصاد المصري

االقتصاد العربي
العدد 17 - نيسان / ابريل - 2018



االقتصاد العالمي

قــال وزيــر النفــط اإليــراين خــال اجتــاع للربملــان اإليــراين، إنــه تــم املصادقــة عــى مروعــات اســتثارية يف قطاعــي النفــط والغــاز بحجــم 
200 مليــار دوالر  أمريــي ضمــن الخطــة التنمويــة السادســة. ورصح بأنه‹ينبغــي العمــل مــع األجانــب ألن البــاد بحاجــة إىل رؤوس األمــوال 
والتكنولوجيــا، وال ميكــن تأمــن مبلــغ 200 مليــار دوالر مــن األســواق الداخليــة، واســتطرد : ›الــوزارة طرحــت مروعــات يف قطاعــي النفــط 
والغــاز مببلــغ 6 مليــارات دوالر مــن املصــادر الداخليــة‹. كــا ذكــر أن حضــور الــركات األجنبيــة يف قطاعــي النفــط والغــاز يف البــاد فضــاً 
ــة بعــض  ــال يتضمــن إحال ــة توت ــي، مشــراً إىل أن االتفــاق مــع رشك ــز األمــن الوطن عــن املســاعدة يف إنجــاز املروعــات، يســاهم يف تعزي
النشــاطات إىل الــركات اإليرانيــة وتأمــن اســتثارات املــروع مــن الخــارج فقــط. ولفــت إىل أن إنتــاج النفــط يف البــاد ينبغــي أن يرتفــع 
ــة  ــب يف كاف ــتثمرين األجان ــداد املس ــادة أع ــران إىل زي ــعى إي ــذا وتس ــة. ه ــة السادس ــة التنموي ــة الخط ــى نهاي ــل حت ــوين برمي ــم ملي بحج

املجــاالت االســتثارية بهــا خاصــة النفــط والغــاز الطبيعــي، بعــد عقــود مــن العقوبــات الدوليــة، التــي أرضت باقتصادهــا.

انخفــض عــدد األمريكيــن املتقدمــن بطلبــات جديــدة للحصــول عــى إعانــة البطالــة األســبوع املــايض إىل أدىن مســتوى لــه يف أكــر مــن 48 
عامــا منــذ عــام 1969 مــا يشــر إىل أن تباطــؤ منــو الوظائــف يف آذار /مــارس 2018 كان مؤقتــاً عــى األرجــح. وقالــت وزارة العمــل األمريكيــة 
ــغ 209 آالف لأســبوع  ــدة تراجعــت مبقــدار 24 ألــف طلــب إىل مســتوى معــدل يف ضــوء العوامــل املوســمية بل ــة الجدي ــات اإلعان إن طلب
املنتهــي يف 21 نيســان /أبريــل 2018. وتبــدو ســوق العمــل قــرب وضــع التوظيــف الكامــل، ومعــدل البطالــة عنــد أدىن مســتوى لــه خــال 
17 عامــا حيــث ســجل 4.1%، وهــو مــا ال يبعــد كثــراً عــن توقــع االحتياطــي الفيــدرايل األمريــي إىل معــدل يبلــغ 3.8% بنهايــة العــام الحــايل. 
وتراجــع متوســط طلبــات أربعــة أســابيع، الــذي يعتــرب مقياســا أدق لســوق العمــل، 2250 طلبــا إىل 229 ألفــا و250 طلبــاً األســبوع املــايض.

وافــق املســاهمون يف مجموعــة البنــك الــدويل عــى حزمــة إجــراءات تتضمــن زيــادة رأس املــال املدفــوع بقيمــة 13 مليــار دوالر أمريــي، 
ــادة  ــر قــدرة املؤسســة، عــى زي ــة، ومجموعــة مــن اإلجــراءات املتعلقــة بالسياســات تعــزز إىل حــد كب وسلســلة مــن اإلصاحــات الداخلي
مواردهــا املاليــة وتنفيــذ رســالتها يف مناطــق العــامل التــي تحتــاج إىل أكــرب قــدر مــن املســاعدة. حيــث تتألــف الحزمــة التــي وافقــت عليهــا 
لجنــة التنميــة التابعــة ملجلــس املحافظــن مــن رأســال مدفــوع بقيمــة 7.5 مليــار دوالر أمريــي للبنــك الــدويل لإلنشــاء والتعمــر ورأســال 
مدفــوع قــدره 5.5 مليــار دوالر أمريــي ملؤسســة التمويــل الدوليــة، وذلــك مــن خــال زيــادة رأس املــال بشــكل عــام وانتقــايئ، باإلضافــة إىل 
زيــادة رأس املــال القابــل لاســتدعاء بقيمــة 52.6 مليــار دوالر أمريــي للبنــك الــدويل لإلنشــاء والتعمــر. وســيتم تعزيــز هــذه الزيــادة يف رأس 
املــال مــن خــال مجموعــة واســعة مــن التدابــر الداخليــة مبــا يف ذلــك تغيــرات يف العمليــات وإصاحــات عــى صعيــد الفعاليــة، وإجــراءات 
تســعر القــروض، وغرهــا مــن الخطــوات يف مجــال السياســات لزيــادة قــوة مجموعــة البنــك الــدويل. وبعــد هــذه الحزمــة الجديــدة، مــن 
ــاً بــن  ــار دوالر ســنوياً يف املتوســط تقريب ــدويل إىل 100 ملي ــة املجمعــة ملؤسســات مجموعــة البنــك ال املتوقــع أن تصــل القــدرات التمويلي
الســنة املاليــة 2019 والســنة املاليــة 2030، كــا تتيــح رفــع القــروض الكليــة إىل نحــو 80 مليــار دوالر أمريــي يف الســنة املاليــة 2019 مــن 

نحــو 59 مليــار دوالر أمريــي يف العــام املــايض.  مــا يفيــد جميــع األعضــاء يف مجموعــة البنــك الــدويل يف مختلــف فئــات الدخــل.

ــة الوضــع وســط  ــدم زعزع ــاً ع ــورو، متجنب ــة الي ــة القتصــاد منطق ــز املالي ــة الحواف ــق مجموع ــة تطبي ــزي األورويب مواصل ــك املرك ــرر البن ق
ــد %0.25،  ــد صفــر%، ومعــدل اإلقــراض الهامــي عن ــل الرئيــي عن ــة متشــامئة. حيــث أبقــى عــى معــدل إعــادة التموي توقعــات اقتصادي
والفائــدة عــى الودائــع -0.4%. كــا تقــرر أيضــاً مواصلــة رشاء 30 مليــار يــورو )36.5 مليــار دوالر أمريــي( مــن الســندات الخاصــة والعامــة 

ــز »التســهيل الكمــي«. شــهرياً مبوجــب برنامــج التحفي

االقتصادي اإليراني

االقتصاد األمريكي

البنك الدولي

البنك المركزي األوروبي
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أسواق المال العالمية
أسعار النفط الخام 

أسعار المعادن الثمينة

أسعار العمالت الرئيسية

أسواق األسهم
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