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االقتصاد السوري

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

ــدوالر  ــل ال ــرة الســورية مقاب ــة ســعر رصف الل ــدوء حرك يســود اله

األمريــي، إذ شــهد ســعر رصف اللــرة الســورية اســتقراراً نســبياً 

خــال تعامــات هــذا األســبوع يف الســوق املوازيــة، عــى الرغــم مــن 

تســجيله تراجعــاً طفيفــاً باملقارنــة مــع مســتويات األســبوع الســابق، 

حيــث بلــغ ســعر رصف اللــرة الســورية )وســطياً( حــوايل 442 لــرة 

ــن  ــتمرار تحس ــن اس ــاً م ــريك، مدعوم ــدوالر األم ــل ال ــورية مقاب س

ــات  ــل العم ــة مقاب ــوق العاملي ــي يف الس ــدوالر األمري ــتويات ال مس

ــرة  ــعر رصف الل ــم لس ــل الدع ــتمرار عوام ــب اس ــية، إىل جان الرئيس

الســورية ال ســيام  تحســن األجــواء األمنيــة والسياســية التي تشــهدها 

البــاد، واســتمرار تدفــق الحــواالت مــن الخــارج، وانكفــاء عمليــات 

املضاربــة أمــام غيــاب فــرص تحقيــق أربــاح كبــرة، يضــاف إىل ذلــك 

ــف  ــاج مبختل ــة اإلنت ــبي يف حرك ــن النس ــب التحس ــن جان ــم م الدع

ــات. القطاع

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

مقابــل الــدوالر األمريــي لــدى املصــارف ورشكات الرصافــة، مــع 

اســتمرار مــرصف ســورية املركــزي بتثبيــت 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. ــورية لل ــرة س ــع 435 ل ــورية للمبي س

أمــا بالنســبة لســعر رصف اللــرة الســورية مقابــل اليــورو يف الســوق 

املوازيــة خــال تعامــات هــذا األســبوع، فقــد شــهدت اللــرة 

ــورية( إىل  ــرة س ــع زوج )اليورو/ل ــاً، إذ ارتف ــاً طفيف ــورية تراجع الس

ــع  ــة م ــبوع، مقارن ــذا األس ــة ه ــورية يف نهاي ــرة س ــتوى 519 ل مس

مســتوى 518 لــرة ســورية املســجل يف نهايــة األســبوع الســابق، ومبــا 

نســبته 0.19%. بينــام تحســنت اللــرة الســورية يف الســوق الرســمية 

أمــام اليــورو مبــا نســبته 0.25%، لينخفــض زوج )اليورو/لــرة ســورية( 

ــل  ــبوع مقاب ــذا األس ــة ه ــورية يف نهاي ــرة س ــتوى 509.12 ل إىل مس

ــة األســبوع الســابق. ــرة ســورية يف نهاي مســتوى 510.38 ل

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 عن ســوق دمشــق 
 ،)DWX( لــأوراق املاليــة عــن األســبوع 27-2018/5/31، تراجعاً يف مــؤرش
مبقــدار  59.81 نقطــة، مبــا نســبته 1.05%،ـ عــى أســاس أســبوعي، ليغلــق 
االســبوع عنــد مســتوى 5,650.20 نقطــة مقابــل مســتوى 5,710.01 
ــع انخفــاض  ــك م ــق ذل ــة األســبوع الســابق، تراف نقطــة املســجل يف نهاي
ــة  يف قيمــة التــداوالت األســبوعية املســجلة خــال هــذا األســبوع باملقارن
مــع مســتواها يف األســبوع الســابق، بنســبة 7.8%، لتصــل إىل 179.6 مليــون 

لــرة ســورية مقابــل 194.7 مليــون لــرة ســورية خــال األســبوع الســابق، 
باإلضافــة إىل انخفــاض حجــم التــداول مبعــدل 14.7% ليصــل إىل 207,000 
ســهم خــال هــذا األســبوع مقابــل 242,809 ســهم يف األســبوع الســابق، 
موزعــًة عــى 255 صفقــة، ويبــن الجــدول التــايل أعــى ثاثــة أســهم مــن 
حيــث النشــاط بحجــم التــداول، واالرتفــاع واالنخفــاض يف األســعار خــال 

تعامــات هــذا  األســبوع:
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متفرقات اقتصادية محلية

W W W . D C R S . S Y

ــة  ــق رضيبي ــوالت تدقي ــراء ج ــا إج ــة مهمته ــة لجن ــكلت وزارة املالي • ش
عــى العديــد مــن املؤسســات والــركات العامــة والخاصــة، وذلــك للتأكــد 
مــن تســديد رســم الطابــع املــايل عــى العقــود والوثائــق الخاضعــة للرســم، 
ــدة  ــق يف الحواســب العائ ــة االطــاع والتدقي ــام اللجن وســوف تشــمل مه
للجهــات املشــمولة بالجــوالت، إىل جانــب املســتندات والعقــود والوثائــق 

واألوراق والقيــود العائــدة لهــا. 
ــرار )1421( الصــادر  ــات املحــددة مبوجــب الق ــق الجه وسيشــمل التدقي
بتاريــخ 7 حزيران/يونيــو 2005، وهــي املؤسســات والــركات واملنشــآت 
ــر، ورشكات  ــل يف القط ــوالً للعم ــة أص ــارف املرخص ــك املص ــة، كذل العام
ــة ورشكات التأمــن املرخصــة أيضــاً، إىل جانــب رشكات  االتصــاالت الخلوي
الطــران والوحــدات املحاســبية املســتقل، ويف حــال تأخــرت إحــدى 
الجهــات املشــار إليهــا عــن التوريــد، خــال 15 يومــاً مــن تاريــخ انتهــاء كل 
شــهر، إىل مديريــة الخزينــة املركزيــة يف »وزارة املاليــة«، أو مديريــة املاليــة 

املختصــة حســب الحــال، فســوف يتــم تغرميهــا مبثــي قيمــة الرســم.
•  بلغــت مبيعــات املؤسســات والــركات التابعــة لــوزارة الصناعــة نحــو 
ــام كان  ــع األول مــن العــام 2018، بين ــرة ســورية خــال الرب ــار ل 52 ملي
ــام  ــذ 30% ، بين ــبة تنفي ــرة، أي بنس ــار ل ــو 173,2 ملي ــع بنح املخطــط بي
ــاج  ــغ املخطــط لإلنت ــرة، يف حــن بل ــار ل ــاج 55.4 ملي ــة اإلنت بلغــت قيم
الفعــي 173 مليــار لــرة ســورية، أي مبعــدل تنفيــذ 32%، وتركــز العجــز يف 

ــة واإلســمنت والنســيجية. أربــع مؤسســات هــي الســكر والكيميائي
وذكــر تقريــر الــوزارة الربعــي األول للعــام 2018 أن األربــاح بعــد الرضيبــة 
يف املؤسســات الصناعيــة بلغــت نحــو 4.42 مليــارات لــرة ســورية، منهــا 

أربــاح 9.5 مليــار لــرة ســورية، وعجــز 5.26 مليــار لــرة ســورية.
• تشــر ترصيحــات صحفيــة عــن اقــراب طــرح مــرصف ســورية املركــزي 
قطعــاً نقديــة معدنيــة )مســكوكات( لفئــة الخمســن لــرة ســورية، حيــث 
ــراءات  ــتكامل اإلج ــة و اس ــراءات الازم ــاذ اإلج ــاً التخ ــل حالي ــم العم يت
ــة الخميــس  ــة مــن فئ ــك، خاصــة وأن األوراق النقدي ــال ذل ــة حي القانوني
لــرة ســورية الورقيــة تعــاين مــن االهــراء والتلــف بســبب رسعــة التــداول 

العاليــة.
• بيــن وزيــر التجــارة الداخليــة وحاميــة املســتهلك يف ترصيــح لــه أن إلغاء 
العمــل بقــرار إلــزام القطــاع الخــاص بتســليم نســبة 15% من مســتورداتهم 

ــه،  ــدوره يف وقت ــررات ص ــاء م ــود إىل انتف ــام يع ــاع الع ــة للقط الغذائي
ــاة مؤسســات القطــاع العــام  ــه بســبب معان حيــث صــدر القــرار يف حين
مــن صعوبــات يف االســتراد وتأمــن الســلع واملــواد لطرحهــا يف األســواق، 
بينــام اآلن عــادت مؤسســات القطــاع العــام لاســتراد بشــكل مبــارش مــع 
تحســن األوضــاع االقتصاديــة، إضافــة إىل اإلعــان عــن مناقصــات داخليــة 
بأســعار أرخــص مــن أســعار القطــاع الخــاص عنــد تســليم نســبة الـــ%15 
مــن املــواد املســتوردة، يضــاف إىل ذلــك أن مســتويات املخازين ملؤسســات 
ــادرة عــى  ــدة وق ــة قــد أصبحــت جي القطــاع العــام مــن الســلع الغذائي
التعامــل مــع الســوق وقــوى العــرض والطلــب وفقهــا وبأســعار منافســة. 
وأوضــح الوزيــر أن القــرار كان لــه عــدة انعكاســات، إذ تســبب بعــدد مــن 
املشــكات حيــث قــام العديــد مــن التجــار بإضافــة قيمــة نســبة الـــ%15 
املســلمة للقطــاع العــام إىل قيمــة 85% مــن باقــي الكميــة للــامدة نفســها 
ــم  ــبب يف تاعبه ــام تس ــوري، م ــكل ف ــبة بش ــذه النس ــن ه ــض مث لتعوي
باألســعار، وعــدم التقيــد بالنــرات الســعرية، إضافــة إىل أن التأخــر 
بتســديد قيمــة الـــ15% مــن مؤسســات األعــاف والدواجــن إىل القطــاع 
الخــاص لفــرات تصــل أحيانــاً مثانيــة أشــهر، مــا أدى إىل تراكــم الشــكاوى 

مــن التجــار عــى هــذا التأخــر يف التســديد.
وأشــار إىل أن قيــم االعتــامدات اإلجامليــة املرصــودة ملروعــات املؤسســة 
يف العــام 2018 بلغــت 33 مليــار لــرة ســورية، وبلــغ إجــاميل املبالــغ التــي 
ــى  ــبة 28% حت ــورية، أي بنس ــرة س ــار ل ــارب 9.3 ملي ــا يق ــا م ــم إنفاقه ت
ــكان  ــة لإلس ــة العام ــتثامرية للمؤسس ــة االس ــاً أن املوازن ــه، موضح تاريخ
الســكن  لــرة ســورية توزعــت عــى مروعــات  البالغــة 33 مليــار 
ــورية،  ــرة س ــار ل ــغ 14 ملي ــود بل ــامد مرص ــعبي( باعت ــي )الش االجتامع
ــرة ســورية،  ــار ل بنســبة 28%، ومروعــات ســكن االدخــار بقيمــة 6 ملي
ــامد  ــن االعت ــتثامرية م ــة االس ــة الخط ــت حص ــام بلغ ــبة 29%، بين وبنس

ــبة %27. ــورية، بنس ــرة س ــار ل ــه 13 ملي ــا قيمت املرصــود م
وقــد نــّوه مديــر التخطيــط بــأن عــدد املســاكن املتوقــع إنجازهــا يصــل إىل 
5,393 مســكناً يف العــام 2018 بينــام يبلــغ عــدد املســاكن املنــوي املبــارشة 
ــوي تخصيصهــا 7 آالف  ــغ عــدد املســاكن املن بهــا 25 ألــف مســكن، ويبل

مســكن.
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• املغرب:
أعلنــت الخزينــة العامــة للمملكــة املغربيــة، التابعــة لــوزارة االقتصاد 
واملــال؛ أن وضعيــة التحمــات ومــوارد الخزينــة أفضــت إىل تســجيل 
عجــز يف املوازنــة بلــغ 11.5 مليــار درهــم عنــد نهايــة شــهر نيســان /

أبريــل 2018، مقابــل 8.9 مليــار درهــم يف الفــرة نفســها مــن الســنة 
املاضيــة. حيــث ارتفعــت العائــدات العاديــة بـــنسبة 0.5% لتصــل إىل 
ــن  ــل 2018، يف ح ــان /أبري ــهر نيس ــة ش ــم يف نهاي ــار دره 76.4 ملي
ــجلة  ــم، مس ــار دره ــت 108.1 ملي ــة بلغ ــة العام ــات املوازن أن نفق

انخفاضــاً بـــلغت نســبته %5.8.
ــدرج يف  ــن امل ــات الدي ــاض تحم ــات إىل أن انخف ــر البيان ــذا وتش ه
ــة يعــزى إىل انخفــاض بنســبة 31.3% لســداد الديــن األســايس  املوازن
)12.2 مليــار درهــم مقابــل 17.8 مليــار درهــم( وانخفــاض الفوائــد 
املرتبــة عــى الديــن بنســبة 7.2% )10.5 مليــار درهــم مقابــل 11.3 

مليــار درهــم(.
• قطر:

ــيولة  ــة والس ــات الدولي ــاع االحتياطي ــمية ارتف ــات رس ــرت بيان أظه
ــزي خــال شــهر نيســان  ــدى مــرصف قطــر املرك ــي ل ــد األجنب بالنق
/أبريــل 2018، وزاد االحتياطــي والســيولة إىل 39.8 مليــار دوالر 
أمريــي خــال الشــهر نفســه مــن 37.8 مليــار دوالر أمريــي خــال 
شــهر آذار /مــارس 2018، وســجل الحســاب الجــاري لدولــة قطــر يف 
ــدره  ــز ق ــل عج ــال، مقاب ــار ري ــو 23.4 ملي ــاً بنح ــام 2017 فائض الع
ــزان  ــال يف العــام 2016، إذ ســاهم ارتفــاع فائــض املي ــار ري 30.3 ملي
التجــاري الســلعي بنســبة 45% )إىل 134 مليــار ريــال يف العــام 2017( 

بتحــول الحســاب الجــاري القطــري مــن العجــز إىل الفائــض، مدعومــاً 
ــة. بارتفــاع أســعار الخــام والغــاز املســال يف األســواق الدولي

• مرص:
ــايل  ــام امل ــي للع ــاب الختام ــرصي أن الحس ــة امل ــر املالي ــن وزي أعل
ــة العامــة  املــايض 2016 -2017 أظهــر تحســناً ملموســاً يف أداء املالي
مــن خــال عــدد مــن املــؤرشات اإليجابيــة، والتــي متثلــت يف تراجــع 
نســبة العجــز الــكي للموازنــة العامــة إىل 10.9% مــن الناتــج املحــي، 
مــن 12.2% يف العــام املــايل الســابق، يف حــن انخفــض العجــز األويل 

ــن %3.5.  إىل 1.8% م
هــذا وقــد ارتفــع حجــم اإلنفــاق العــام عــى البعــد االجتامعــي مــن 
ــار  ــغ 225.5 ملي ــن، ليبل ــات العامل ــور وتعويض ــادة األج ــال زي خ
ــه يف  ــار جني ــل 213.7 ملي ــي( مقاب ــار دوالر أمري ــه )14.2 ملي جني
العــام الســابق، بزيــادة 5.5%، يف حــن بلــغ اإلنفــاق عــى دعــم 
ــه،  ــار جني ــة بـــ42.7 ملي ــه مقارن ــار جني ــة 47.5 ملي الســلع التمويني
بزيــادة بلغــت 11.1%، كــام ارتفــع عــدد املســتفيدين مــن معاشــات 

ــة.  ــل وكرام تكاف
ــة، إىل  ــة للموازن ــؤرشات الحســابات الختامي ــن م ــر تحّس ــزا الوزي وع
ارتفــاع اإليــرادات بنحــو 34.1%، والنفقــات بنحــو 26.2% خــال العــام 
املــايل 2016 -2017، كــام زاد حجــم االســتثامرات بنســبة %57.6، 
وزادت القــدرة عــى تســديد أعبــاء الديـْـن العــام خــال العــام املــايل 
ــا  ــة مب ــة واألجنبي ــروض املحلي ــايض، وارتفعــت نســبة تســديد الق امل
نســبته 9.4%، إىل جانــب زيــادة نســبة تســديد الفوائــد بنحــو %29.9.
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• الواليات املتحدة:
ــد  ــن معه ــادر ع ــي الص ــريات التصنيع ــري املش ــؤرش مدي ــع م ارتف
إدارة التوريــد يف الواليــات املتحــدة إىل 58.7 خــال شــهر أيــار  /مايــو 
ــه يف تســعة أشــهر، واملســجل يف  ــن أدىن مســتوى ل ــك م 2018، وذل
ــد  ــد 57.3 نقطــة، متجــاوزاً توقعــات الســوق عن الشــهر الســابق عن
مســتوى 58.1.نقطــة، حيــث ارتفعــت الطلبيــات الجديــدة واإلنتــاج 

ــة مبعــدالت أقــوى. والعامل
• منطقة اليورو:

ارتفــع معــدل التضخــم الســنوي يف منطقــة اليــورو أكــر مــن املتوقــع 
خــال شــهر أيــار /مايــو 2018 بفعــل ارتفــاع تكاليــف الطاقــة، مــام 
ــات يف  ــد اضطراب ــزي األورويب بع ــك املرك ــاح للبن ــارة ارتي ــى إش أعط
الســوق أنــذرت بتقويــض خطتــه إلنهــاء برنامــج تحفيــز ضخــم، حيث 
ــاد  ــع لاتح ــاءات التاب ــب اإلحص ــن مكت ــادرة ع ــام الص ــت األرق بيّن
ــدول التســع عــرة  األورويب )يوروســتات( أن معــدل التضخــم يف ال
مبنطقــة اليــورو ارتفــع إىل 1.9% مــن 1.2% خــال أيــار /إبريــل 2018، 
ــت  ــم بلغ ــدل تضخ ــأت مبع ــي تنب ــات الت ــاوز التوقع ــا يتج ــو م وه
ــاً إىل  ــاع أســعار النفــط رسيع ــر ارتف ــث وصــل تأث نســبته 1.6%، حي

أســعار املســتهلكن.
ــغ  ــة، بل ــر املصنع ــة غ ــة واألغذي ــة للطاق ــعار املتقلب ــتثناء األس وباس
معــدل التضخــم الســنوي األســايس مــا نســبته 1.3% خــال شــهر أيــار 

/مايــو 2018  مقارنــة مــع 1.1% املســجل يف الشــهر الســاب، وارتفــع 
أيضــا التضخــم األســايس، الــذي يســتثني أيضــا املروبــات الكحوليــة 

والتبــغ إىل 1.1% مقارنــة مــع 0.7% خــال نفــس الفــرة نفســها.
• البنك الدويل: 

ــدويل عــى اســناد قــرض اســتثامري لتونــس بقيمــة  ــك ال وافــق البن
257 مليــون دينــار تونــي )100 مليــون دوالر  أمريــي( لدعــم 
جهــود الحكومــة التونســية الراميــة إىل تنفيــذ مــروع تحســن جودة 
التعليــم اإلبتــدايئ، وتوســيع فــرص النفــاذ إىل خدمــات التعليــم قبــل 
املــدريس يف املناطــق الفقــرة،  وســيخصص هــذا االســتثامر، وفــق بيان 
للبنــك الــدويل؛ لتحســن كفــاءة املعلمــن ومديــري املــدارس وتحســن 

بيئــة التعليــم يف املــدارس اإلبتدائيــة.
• الصن:

انخفــض معــدل تضخــم أســعار املســتهلك يف الصــن إىل 1.8% عــى 
أســاس ســنوي يف نيســان /أبريــل 2018، مــن 2.1% يف الشــهر الســابق، 
ويرجــع ذلــك أساســاً إىل تباطــؤ حــاد يف تضخــم أســعار املــواد 

ــة.  الغذائي
أمــا عــى أســاس شــهري، فقــد انخفضــت أســعار املســتهلكن بنســبة 
0.2%، وبلــغ معــدل التضخــم األســايس الســنوي خــال الشــهر نفســه، 
الــذي يســتثني أســعار الغــذاء والطاقــة مــا نســبته 2%، وهو املســتوى 

نفســه الــذي كان عليــه يف الشــهر الســابق.
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