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االقتصاد السوري

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

شــهد ســعر رصف اللــرة الســورية مقابــل الــدوالر األمريــي تحســناً 

ــهدته  ــذي ش ــع ال ــد الرتاج ــك بع ــة، وذل ــوق املوازي ــاً يف الس ملحوظ

ــع الســورية، لتعــود  ــايث عــى بعــض املواق ــر  العــدوان الث ــرة إث الل

ــة جــداً  ــة قريب ــح مســتويات ســعر الــرف يف الســوق املوازي وتصب

ــرة  ــعر رصف الل ــغ س ــث بل ــمية. حي ــوق الرس ــتويات الس ــن مس م

)وســطياً( حــوايل 437 لــرة ســورية. ويعــود ذلــك بشــكل رئيــس إىل 

ــت  ــي رافق ــرة الت ــة الكب ــة األعامي ــة بالحمل ــدوان مقارن ــل الع فش

التهديــدات األمريكيــة. إضافــة إىل اكتــال تحريــر الغوطــة الرشقيــة، 

العوامــل  بعــض  تحســن  مــن  الدعــم  الســورية  اللــرة  وتلقــي 

االقتصاديــة األساســية، واســتمرار تدفــق الحــواالت مــن الخــارج، إىل 

ــات  ــل العم ــة مقاب ــي املنخفض ــدوالر  األمري ــتويات ال ــب مس جان

ــادة يف  ــه زي ــا رافق ــذا م ــة، وه ــة العاملي ــواق املالي ــية يف األس الرئيس

العــرض أمــام التوقعــات باملزيــد مــن االنخفــاض يف مســتوى الــدوالر 

ــب. ــتقبل القري ــة يف املس ــوق املحلي ــي يف الس األمري

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

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 

ــورية،  ــرة س ــتوى 434 ل مس
أمــا بالنســبة لســعر رصف اللــرة الســورية مقابــل اليــورو يف الســوق املوازيــة خــال 

تعامــات هــذا األســبوع، فقــد تحســنت اللــرة الســورية خــال تعامــات هــذا 

ــرة ســورية  ــرة ســورية( إىل مســتوى 539 ل ــث انخفــض زوج )اليورو/ل األســبوع، حي

ــة  ــجل يف نهاي ــورية املس ــرة س ــتوى 570 ل ــع مس ــة م ــبوع مقارن ــذا األس ــة ه يف نهاي

ــوق  ــورية يف الس ــرة الس ــت الل ــا تراجع ــبته 5.44%. بين ــا نس ــابق، ومب ــبوع الس األس

الرســمية أمــام اليــورو مبــا نســبته 0.17%، لرتفــع زوج )اليورو/لــرة ســورية( إىل 

مســتوى 539.68 لــرة ســورية يف نهايــة هــذا األســبوع مقابــل مســتوى 538.79 لــرة 

ــابق. ــبوع الس ــة األس ــورية يف نهاي س

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 ليعــود إىل تخطــي  ــأوراق املالي ارتفــع مــؤرش ســوق دمشــق ل
حاجــز الـــ 6,000 نقطــة، وذلــك مبقــدار  118.00 نقطة ومبا نســبته %1.98 
عــى أســاس أســبوعي، ليصــل إىل مســتوى 6,077.78 نقطــة املســجل 
نهايــة هــذا األســبوع مقابــل مســتوى 5,959.78 نقطــة املســجل يف نهايــة 
األســبوع الســابق.  هــذا وقــد ارتفعــت قيمــة التــداوالت األســبوعية 
املســجلة خــال هــذا األســبوع باملقارنــة مــع مســتواها يف األســبوع 

الســابق، مبــا نســبته 25.3% لتصــل إىل 169.1 مليــون لــرة ســورية مقابــل 
ــرة ســورية خــال األســبوع الســابق، كــا ارتفــع حجــم  134.9 مليــون ل
ــداول مبعــدل 23.7% ليصــل إىل 203,829 ســهم خــال هــذا األســبوع  الت
مقابــل  164,745 ســهم يف األســبوع الســابق، موزعــًة عــى 305 صفقــة. 
يبــن الجــدول التــايل أعــى ثاثــة أســهم مــن حيــث النشــاط، واالرتفــاع )مل 
يســجل أي ســهم ارتفاعــاً(، واالنخفــاض خــال تعامــات هــذا  األســبوع.
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متفرقات اقتصادية محلية
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ــام  ــاع الع ــات القط ــل مؤسس ــع عم ــاص بواق ــاع خ ــد اجت عق  •

الصناعــي وبرئاســة الســيد رئيــس مجلــس الــوزراء، حيــث قــرر املجتمعون 

يف ختامــه عــدداً مــن الخطــوات العمليــة واملحــددات الواضحــة لتحقــق 

ــزت  ــد ترك ــاملة، وق ــة  الش ــي يف التنمي ــد الوطن ــات البع ــذه املؤسس ه

ــة أو مؤسســة  ــل مســؤولية خســارة أي رشك ــرارات عــى رضورة تحمي الق

مــن هــذه املؤسســات ملجلــس اإلدارة لجهــة عــدم تحقيــق تنميــة يف أداء 

ــرتاتيجية  ــم اس ــة األوىل برس ــة املعني ــكل الجه ــه يش ــرشكات كون ــذه ال ه

املؤسســة، إضافــة إىل رضورة تفعيــل خطــة تدريــب نوعيــة لــكل الكــوادر 

ــز  ــبة  والرتكي ــدأ املحاس ــق مب ــي و اإلداري وتطبي ــال الفن ــة يف املج العامل

عــى مــرشوع إصــاح املؤسســات االقتصاديــة الــذي تعــده هيئــة التخطيط 

والتعــاون الــدويل .وتقــرر خــال االجتــاع إعــادة تقييــم واقــع الــرشكات 

واملؤسســات ووضــع دراســات جــدوى اقتصاديــة لجهــة االســتمرار بعملهــا 

ــة  أو دمجهــا أو اســتثارها مــع القطــاع الخــاص أو التشــاركية وفــق رؤي

منهجيــة علميــة صحيحــة ومبــا يحقــق قيمــة مضافــة لعمــل كل مؤسســة 

ورضورة تقديــم مقرتحــات حقيقيــة لجهــة ضبــط النفقــات وزيــادة املــوارد 

ــة ودمــج الــرشكات . ــات اإلداري ــم الهيكلي وتقيي

•  شــارك وفــد ســوري كبــر مــن رجــال األعــال برئاســة الســيد 

وزيــر االقتصــاد والتجــارة الخارجيــة يف منتــدى يالطــا االقتصــادي الــدويل 

املنعقــد يف جمهوريــة القــرم الروســية، وقــد رصح رئيــس جمهوريــة القــرم 

ــدى مشــراً  ــل املنت ــى عم ــة ع ــة إضافي ــي قيم إن مشــاركة ســورية تضف

إىل أن هــذه املشــاركة تنطــوي عــى أهميــة سياســية كبــرة أيضــا. ومــن 

ــدى  ــد أن منت ــوري أك ــة الس ــارة الخارجي ــاد والتج ــر االقتص ــه وزي جانب

يالطــا االقتصــادي الــدويل الرابــع يشــكل فرصــة مهمــة لســورية يك تعــرض 

الفــرص والخارطــة االســتثارية املرتبطــة مبشــاريع إعــادة اإلعــار، وخاصة 

أنــه ســيتم خــال املنتــدى التواصــل بــن رجــال األعــال الســورين وبــن 

نظرائهــم الــروس وكذلــك املســؤولن يف روســيا االتحاديــة والــدول الصديقة 

املشــاركة األخــرى. هــذا وســتخصص جلســة عمــل لاســتثار يف ســورية يف 

ظــل إعــادة االعــار ولعلهــا ســتكون فرصــة طيبــة ومهمــة لســورية مــن 

أجــل طــرح رؤيتهــا إلعــادة اإلعــار والفــرص االســتثارية التــي ســتتكاثف 

وتتوســع مــع إنجــاز التحريــر الكامــل وإطــاق عمليــة إعــادة اإلعــار., 

ملنــح  القصــوى  الحــدود  الســوري  التجــاري  املــرف  أقــر   •

القــروض والتســهيات االئتانيــة التــي ســيمنحها باللــرات الســورية 

ــد  ــد عم ــوص، فق ــذا الخص ــليف به ــد والتس ــس النق ــرار مجل ــب ق مبوج

املــرف إىل احتســاب الحــدود القصــوى )وفــق البيانــات املوقوفــة بتاريــخ 

2017/12/31( باالعتــاد عــى إجــايل التســهيات املنتجــة والبالغــة 

ــة 292.66  ــة والبالغ ــوال الخاص ــايف األم ــورية وص ــرة س ــار ل 22.46 ملي

ــغ 227  ــيولة والبال ــد األدىن للس ــن الح ــض ع ــورية والفائ ــرة س ــار ل ملي

مليــار لــرة ســورية، مــا يشــر إىل أن أوضــاع املــرف متوافقــة مــع قــرار 

ــه ميكــن للمــرف التجــاري  مجلــس النقــد والتســليف )رقــم 52 ( وعلي

ــر  ــد أوضــح املدي ــن املحــددات.  وق ــة م ــق مجموع ــح التســهيات وف من

العــام للمــرف التجــاري أن املحــددات تشــمل منــح قــروض وتســهيات 

ــة والجــاري املديــن وحســم الســندات  ــدة، كقــروض التجزئ مبــارشة جدي

واملــدن املســتندي بحــدود قصــوى تبلــغ 24 مليــار لــرة، إىل جانــب منــح 

تســهيات غــر مبــارشة جديــدة كاالعتــادات املســتندية والكفــاالت 

ــاً إىل  ــرة، الفت ــار ل ــل إىل 727 ملي ــوى تص ــدود قص ــة بح ــة والنهائي األولي

قيــام املــرف بإعــادة احتســاب الفائــض عــن الحــد األدىن للســيولة وذلــك 

ــغ  ــة املجمــدة وااللتزامــات املجمــدة فبل ــع الخارجي بعــد اســتبعاد الودائ

ــورية. ــرة س ــار ل ــض 267 ملي ــذا الفائ ه
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ســجلت التجــارة الخارجيــة غــر النفطيــة لدولــة اإلمــارات منــواً بنســبة 1% خــال العــام 2017 مقارنــًة بالعــام 2016، حيــث كشــفت البيانــات اإلحصائيــة 
ــارشة ومناطــق حــرة ومســتودعات  ــة )تجــارة مب ــة للدول ــة غــر النفطي ــة للجــارك ارتفــاع اإلجــايل العــام لحجــم التجــارة الخارجي ــة االتحادي للهيئ
جمركيــة( خــال 2017 إىل 1.612 تريليــون درهــم، مقابــل 1.599 تريليــون درهــم 2016، وبزيــادة قيمتهــا 13 مليــار درهــم. فيــا أوضحــت البيانــات 
اإلحصائيــة للهيئــة أن قيمــة التجــارة الخارجيــة غــر النفطيــة املبــارشة تشــكل نســبة 67% بقيمــة 1.075 تريليــون درهــم مــن إجــايل التجــارة غــر 
ــغ قيمــة التجــارة مــن  ــار درهــم، كــا تبل ــغ 497 ملي ــا تشــكل تجــارة املناطــق الحــرة نســبة 31% بقيمــة تبل ــة يف 2017، بين ــة العــام للدول النفطي

املســتودعات الجمركيــة 39.4 مليــار درهــم. 

وافــق مــرف ليبيــا املركــزي عــى خطابــات ائتــان للمســتوردين بقيمــة 2 مليــار دوالر أمريــي، يف محاولــة لكبــح جــاح ارتفــاع األســعار املحليــة، 
الناجــم عــن انخفــاض قيمــة الدينــار الليبــي، حيــث ُتكــن خطابــات االئتــان املســتوردين مــن رشاء الــدوالرات بالســعر الرســمي البالــغ 1.3 دينــار 
مقابــل الــدوالر، وهــو مــا يعــد صفقــة رابحــة مــع صعــود الــدوالر متجــاوزا ســتة دينــارات يف الســوق الســوداء الرائجــة. فقــد تــررت مبيعــات النفــط، 
ســلعة التصديــر الرئيســية لليبيــا، بفعــل احتجاجــات أغلقــت حقــوال نفطيــة ونقــص يف االســتثارات، إضافــة إىل أرضار جســيمة يف املعــدات. األمــر الــذي 

أدى ذلــك إىل خفــض تدفــق العملــة الصعبــة التــي يحتاجهــا البلــد العضــو يف منظمــة أوبــك لتمويــل اســتراد ســلع أساســية.

االقتصاد اإلماراتي

االقتصاد اللبناني

أسواق األسهم العربية
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ســجل الرقــم القيــايس ألســعار املســتهلك يف فلســطن انخفاضــاً مقــداره 0.12%، خــال شــهر آذار 2018، مقارنــة مــع شــهر شــباط 2018. أمــا عــى أســاس 
ســنوي أشــارت البيانــات إىل انخفــاض الرقــم القيــايس ألســعار املســتهلك يف فلســطن مبقــدار 2.11 % خــال شــهر آذار 2018، ومبقارنــة البيانــات للربــع 

األول مــن العــام 2018، ســجل الرقــم القيــايس ألســعار املســتهلك يف فلســطن انخفاضــاً مقــداره 1.12% مقارنــة مــع الربــع ذاتــه مــن العــام الســابق.

االقتصاد الفلسطيني

االقتصاد العربي
العدد 16 - نيسان / ابريل - 2018



االقتصاد العالمي

ســجلت امليزانيــة الرتكيــة عجــزاً كليــاً بلــغ 20.2 مليــار لــرة )4.9 مليــار دوالر أمريــي( يف آذار /مــارس 2018، ليصبــح عجــز الربــع األول مــن 
العــام الجــاري مــا يقــارب 20.4 مليــار لــرة )نحــو 5 مليــار دوالر أمريــي(. حيــث أشــار  وزيــر املاليــة الــرتيك إن امليزانيــة يف شــهر آذار /مــارس 
2018 أظهــرت عجــزاً أوليــاً قــدره 10.6 مليــار لــرة )نحــو 2 مليــار دوالر أمريــي(، مــا أفــى إىل فائــض أويل ربــع ســنوي قــدره 1.9مليــار لــرة 
)نحــو 350 مليــون دوالر(. وعــى صعيــد آخــر، شــهد اإلنتــاج الصناعــي يف تركيــا ارتفاعــاً بنســبة 9.9%، خــال شــباط /فربايــر  املــايض مقارنــة 
مــع الشــهر نفســه مــن العــام 2017. بينــا تراجــع مــؤرش اإلنتــاج الصناعــي خــال شــباط /فربايــر  بنســبة 0.2% مقارنــة مــع ينايــر )كانــون 
الثــاين( 2018، وفقــا لبيــان صــادر مــن هيئــة اإلحصــاء الرتكيــة ســجل معــدل البطالــة يف تركيــا تراجعــاً يف كانــون الثــاين /ينايــر  2018 بنســبة 

2.2%، مقارنــة بالشــهر نفســه مــن العــام املــايض.

بلــغ معــدل منــو االقتصــاد الصينــي مــا نســبته 6.8% يف الربــع األول 2018، بدعــم مــن قــوة طلــب املســتهلكن والصــادرات واالســتثارات 
العقاريــة. حيــث ســاهم االســتهاك بنحــو 80% مــن النمــو االقتصــادي املســجل يف الربــع األول 2018، وكان لــه دور مهــم يف دعــم االقتصــاد 
رغــم تنامــي املخاطــر التــي تواجــه رشكات التصديــر الصينيــة. وباملقارنــة مــع الربــع الســابق منــا الناتــج املحــي اإلجــايل 1.4%، مبــا يقــل قليــاً 
عــن املتوقــع وانخفاضــاً مــن 1.6% معــدل النمــو املســجل يف الربــع الرابــع 2017 عــى أســاس ربعــي. ويف ســياق آخــر بيّنــت وزارة التجــارة 
الصينيــة إن اســتثارات الصــن الخارجيــة املبــارشة يف القطاعــات غــر املاليــة ارتفعــت بنســبة 24.1% عــى أســاس ســنوي، لتصــل إىل 25.5 

مليــار دوالر أمريــي يف الربــع األول 2018.

ارتفعــت أســعار املســتهلك يف اليابــان بنســبة 1.1% عــى أســاس ســنوي خــال شــهر آذار /مــارس 2018، بعــد تســجيلها زيــادة بنســبة 1.5% يف 
الشــهر الســابق، ويرجــع ذلــك أساســاً إىل تباطــؤ ملحــوظ يف زيــادة أســعار مكــون الغــذاء والتــي بلغــت مــا نســبته 1.9% مقابــل 3% يف الشــهر 
الســابق. هــذا وقــد تراجــع معــدل التضخــم الســنوي األســايس، الــذي يســتثني أســعار الســع الغذائيــة الطازجــة، إىل 0.9% خــال شــهر آذار 
/مــارس 2018 مــن 1% املســجل خــال شــهر شــباط /فربايــر 2018، أمــا عــى أســاس شــهري، فقــد انخفضــت أســعار املســتهلك بنســبة %0.4، 

بعــد زيــادة بنســبة 0.1% يف الشــهر الســابق.

االقتصاد التركي

االقتصاد الصيني

االقتصاد الياباني
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أسواق المال العالمية
أسعار النفط الخام 

أسعار المعادن الثمينة

أسعار العمالت الرئيسية

أسواق األسهم
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