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االقتصاد السوري

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

تراجــع ســعر رصف اللــرة الســورية مقابــل الــدوالر األمريــي بصــورة 

ــة، حيــث  طفيفــة خــال تعامــات هــذا األســبوع يف الســوق املوازي

ــرة الســورية( إىل حــوايل  ــدوالر األمريي/الل ــزوج )ال ــعر ال ــع س ارتف

441 لــرة ســورية )وســطياً(، ليســتقر نســبياَ عنــد هــذا املســتوى عــى 

مــدار تعامــات األســبوع.

يعــود ذلــك بشــكل رئيــس إىل اســتمرار تحســن مســتويات الــدوالر 

ــية  ــات الرئيس ــل العم ــة مقاب ــة العاملي ــواق املالي ــي يف األس األمري

وثبــات العوامــل األخــرى التــي مازالــت تدعــم اللــرة الســورية 

كتحســن املنــاخ األمنــي والســيايس للبــاد، والزيــادة امللحوظــة 

ــهر  ــول ش ــة بحل ــارج واملرتبط ــن الخ ــواردة م ــواالت ال ــم الح يف حج

ــارك. ــان املب رمض

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

مقابــل الــدوالر األمريــي لــدى املصــارف ورشكات الرصافــة، حيــث مــا 

زال مــرصف ســورية املركــزي مســتمراً 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 

ســورية للمبيــع 435 لــرة ســورية للــراء.

أمــا بالنســبة لســعر رصف اللــرة الســورية مقابــل اليــورو يف الســوق 

املوازيــة خــال تعامــات هــذا األســبوع، فقــد تراجعــت اللــرة 

الســورية خــال تعامــات هــذا األســبوع، حيــث ارتفــع زوج )اليــورو/

لــرة ســورية( بشــكل طفيــف جــداً إىل مســتوى 518 لــرة ســورية يف 

نهايــة هــذا األســبوع مقارنــة مــع مســتوى 517 لــرة ســورية املســجل 

يف نهايــة األســبوع الســابق، ومبــا نســبته 0.19%، بينــا تحســنت 

اللــرة الســورية يف الســوق الرســمية أمــام اليــورو مبــا نســبته 

1.02%، لينخفــض زوج )اليورو/لــرة ســورية( إىل مســتوى 510.38 

لــرة ســورية يف نهايــة هــذا األســبوع، مقابــل مســتوى 515.64 لــرة 

ــة األســبوع الســابق. ســورية يف نهاي

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 لــألوراق املاليــة لألســبوع 20-2018/5/24 تراجعــاً يف مــؤرش 
ــا نســبته 0.33% عــى أســاس  ــدار 19.01 نقطــة، م الســوق )DWX( مبق
أســبوعي، ليختتــم االســبوع عنــد مســتوى 5,710.01 نقطــة، مقارنــة 

مبســتوى 5,729.02 نقطــة املســجل يف نهايــة األســبوع الســابق.
ــبوع،  ــذا األس ــداوالت ه ــة ت ــاض قيم ــع انخف ــؤرش م ــع امل ــق تراج تراف
مقارنــًة مــع مســتواها يف األســبوع الســابق، مبــا نســبته 23.3% لتصــل إىل 

ــال  ــورية خ ــرة س ــون ل ــل 253.8 ملي ــورية، مقاب ــرة س ــون ل 194.7ملي
ــل  ــدل 15.8% ليص ــداول مبع ــم الت ــض حج ــا انخف ــابق، ك ــبوع الس األس
ــبوع  ــهم يف األس ــل 288,522 س ــبوع، مقاب ــذا األس ــهاً ه إىل 242,809 س

ــة.  ــى 381 صفق ــًة ع ــابق، موزع الس
ــم  ــاط بحج ــث النش ــن حي ــهم م ــة أس ــى ثاث ــايل أع ــدول الت ــن الج يب
التــداول، واالرتفــاع واالنخفــاض يف األســعار خــال تعامات هذا  األســبوع:
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متفرقات اقتصادية محلية
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ــعب أن  ــس الش ــاء مجل ــام أعض ــة أم ــال جلس ــة خ ــر املالي ــن وزي • ب
خاصــة ونتائــج قطــع حســابات املوازنــة لعــام 2012 تشــر إىل أن نســبة 
ــة، ســواء يف جانــب اإلنفــاق أو اإليــرادات، وذلــك  تنفيذهــا كانــت مقبول
ــر  ــى القط ــة ع ــات االقتصادي ــائدة والعقوب ــة الس ــروف األمني ــم الظ رغ
وعــدم اســتقرار أســعار رصف الــدوالر، حيــث بلغــت نســبة اإلنفــاق 
نحــو 50%، مــن أصــل االعتــادات النهائيــة البالغــة 1,323.6 مليــار لــرة 

ــورية. ــرة س ــار ل ــاً 667.7 ملي ــا فعلي ــق منه ــورية، إذ أنف س
وقــّدرت االعتــادات الجاريــة يف موازنــة 2012مبقــدار 1,014 مليــار لــرة، 
ــتثارية  ــادات االس ــدرت االعت ــن ق ــى ح ــي 54%، ع ــذ فع ــبة تنفي بنس
بنحــو 312.5 مليــار لــرة، بنســبة تنفيــذ فعــي 38%، أي أن مــا تــم رصفــة 
فعليــاً عــى املروعــات االســتثارية والتنمويــة بلــغ 117.8 مليــار لــرة. 
أمــا يف جانــب اإليــرادات العامــة، فقــد قــدرت اإليــرادات الجاريــة - 
حصيلــة الرضائــب والرســوم بشــكل رئيــس- بنحــو 278.487 مليــار لــرة، 
يف حــن بلغــت الحصيلــة الفعليــة 151.160 مليــار لــرة، وبنســبة تنفيــذ 
بلغــت 54%، بينــا قــّدرت اإليــرادات االســتثارية بنحــو 500.566 مليــار 
ــذ  ــبة تنفي ــرة، بنس ــار ل ــة 119.113 ملي ــة الفعلي ــت الحصيل ــرة، وبلغ ل
ــة 425.113  ــة الفعلي ــح الحصيل ــة تصب ــروض الداخلي ــة الق 24%، وبإضاف

ــذ %85.  ــرة، بنســبة تنفي ــار ل ملي
ــو 18.568  ــدرت بنح ــام 2012 فق ــة ع ــة يف موازن ــروض الخارجي ــا الق أم
مليــار لــرة، يف حــن بلغــت 5.125 مليــارات لــرة، وبذلــك تكــون نســبة 
التنفيــذ 28%، يف حــن قــّدر العجــز يف موازنــة 2012 بنحــو 528.929 مليــار 

لــرة، بينــا بلــغ العجــز الفعــي نحــو 86.302 مليــار لــرة.
• رّصح مديــر عــام املــرصف العقــاري بــأن املــرصف يــدرس مقرتحــاً لرفــع 
ــرة ســورية، لتناســب  ــن ل ــن 5 إىل 10 ماي ــروض الســكنية م ســقف الق
ــاً إىل أن اإلشــكالية تكمــن يف عــدم  واقــع أســعار العقــارات الرائجــة، الفت
تغطيــة 40% مــن قيمــة الدخــل الحــايل ملقــدار القســط الشــهري، وبنــاًء 
ــي – أعــال حــرة(  ــاء )صناع ــة كف ــدرس إضاف ــّن أن املــرصف ي ــه ب علي
مــن شــأن قــدرة هــؤالء الكفــاء رفــع إمكانيــة تســديد املقــرتض، مؤكــداً 
دراســة املــرصف لرفــع ســقف قــروض الرتميــم واإلكســاء إىل 2 مليــون لــرة 

للرتميــم، و3.5 مايــن لــرة لإلكســاء بفائــدة 11% وملــدة 15 ســنة.

“تراكتــور  رشكــة  مــع  ســورية  يف  للفاحــن  العــام  االتحــاد  وقّــع   •
مانفاكتورنــك” اإليرانيــة لــراء 3 آالف جــرار زراعــي بهــدف بيعهــا 
للمزارعــن، وقــد أشــار رئيــس االتحــاد العــام للفاحــن إىل حــرص االتحــاد 
عــى تأمــن الجــرارات الزراعيــة للفاحــن بأســعار مناســبة مبوجــب 
ــع  ــد م ــة التعاق ــا إىل أهمي ــاوين، الفت ــي التع ــن املــرصف الزراع ــروض م ق

الركــة اإليرانيــة املتخصصــة بإنتــاج اآلالت الزراعيــة. 
مــن جانبــه أكــد مديــر الركــة اإليرانيــة التــزام رشكتــه بتوريــد الجــرارات 
إىل ســورية وفــق املــدة الزمنيــة املحــددة يف االتفــاق، مبينــا أن الجــرارات 
ــة تناســب طبيعــة العمــل الزراعــي يف  ــك مواصفــات حديث ــة متتل اإليراني

ســورية.
ــم  ــي ت ــرارات الت ــورية إىل أن الج ــة يف س ــة اإليراني ــل الرك ــت وكي ولف
ــة  ــاً ومكفول ــاً و75 حصان ــتطاعة 47 حصان ــتكون باس ــا س ــد عليه التعاق
ــة  ــأن الركــة ســتوفر خدمــات الصيان ــراء وب ــخ ال ملــدة ســنة مــن تاري

ــات. ــاتها يف املحافظ ــر ورش ــاح ع واإلص
• وفقــاً لبيانــات التجــارة الخارجيــة الســورية املتضمنــة يف املجموعــة 
اإلحصائيــة للعــام 2017 املنشــورة عــى املوقــع الرســمي للمكتــب املركــزي 
ــك تجــاري لســورية  ــة األوىل، كأكــر رشي ــت الصــن املرتب لإلحصــاء؛ احتل
ــن ســورية  ــة ب خــال عــام 2016، حيــث بلغــت قيمــة التجــارة الخارجي
والصــن نحــو 8.2% مــن إجــايل التجــارة الخارجيــة الســورية، تلتهــا لبنــان 
ــة  ــاً، مــن إجــايل التجــارة الخارجي ــة، بنســبة 6.3% تقريب ــة الثاني يف املرتب
الســورية، ثــم تــأيت روســيا يف املرتبــة الثالثــة لتحظــى بنســبة 6% تقريبــاً، 
ثــم العــراق يف املرتبــة الرابعــة بنســبة 4.3%، تليهــا مــرص يف املرتبــة 
الخامســة بنســبة 4%. ثــم حصلــت اإلمــارات العربيــة املتحــدة عــى 
املرتبــة السادســة، بنســبة تبــادل تجــاري نحــو 3.5% مــن إجــايل التجــارة 
ــعودية يف املرتبــة الســابعة  ــا الس ــام 2016، تلته ــورية ع الخارجيــة الس
ــاً،  ــة تقريب ــة بنســبة 3 باملئ ــة الثامن ــا يف املرتب ــم أوكراني بنســبة 3.44%، ث
ــة  ــل يف املرتب ــم الرازي ــبة 2.7%، ث ــعة بنس ــة التاس ــا يف املرتب ــا تركي تليه
العــارشة بنســبة 2.1%، والهنــد يف املرتبــة الحاديــة عــرة بنســبة %2.09، 
ــة عــرة بنســبة 2.01% فقــط مــن إجــايل  ــة الثاني ــران يف املرتب ــأيت إي لت

ــة الســورية. ــارة الخارجي التج
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• لبنان:
ــاتيون  ــون املؤسس ــال املتعامل ــوده إقب ــك ع ــبوعي لبن ــر األس ــّن التقري ب
األجانــب عــى رشاء ســندات اليوروبونــد اللبنانيــة نظــراً لجاذبيــة أســعارها 
باملقارنــة مــع الســندات التــي تحمــل تصنيفــاً ائتانيــاً ماثــاً، وباملقارنــة 
مــع األســواق الناشــئة عمومــاً، مــا اســتتبع تقلصــاً يف متوســط املــردود 
املثّقــل مبقــدار 47 نقطــة أســاس إىل 7.88%، كذلــك، تقلــص هامــش 
ــة لخمــس ســنوات مبقــدار 25 نقطــة أســاس  مقايضــة املخاطــر االئتاني
إىل 575 نقطــة أســاس، يف إشــارة إىل تحســن نظــرة األســواق إىل املخاطــر 

الســيادية. 
ــان  ــرصف لبن ــن م ــادرة ع ــة الص ــاءات النقدي ــر اإلحص ــرت آخ ــا أظه ك
ــة  ــة املقيم ــع املرصفي ــو 2018 أن الودائ ــي يف 10 أيار/ماي ــبوع املنته لألس
ــأيت  ــة، وي ــرة لبناني ــار ل ــداره 5 ملي ــاً أســبوعياً خجــوالً مق ســجلت تراجع
ذلــك نتيجــة انخفــاض الودائــع املقيمــة باللــرة اللبنانيــة بقيمــة 60 مليــار 
لــرة وســط انكــاش يف الودائــع تحــت الطلــب باللــرة بقيمــة 135 مليــار 
لــرة واتســاع يف الودائــع االدخاريــة باللــرة بقيمــة 75 مليــار لــرة لبنانيــة، 
بينــا زادت الودائــع املقيمــة بالعمــات األجنبيــة بقيمــة 55 مليــار لــرة 
ــع  ــع يف الودائ ــارن الرتاج ــون دوالر(، ويق ــادل 36 ملي ــا يع ــة )أي م لبناني
باللــرة مــع متوســط زيــادة أســبوعية قيمتهــا 88 مليــار لــرة لبنانيــة منــذ 
بدايــة العــام 2018، كــا يقــارن االرتفــاع يف الودائــع بالعمــات األجنبيــة 
ــال  ــي خ ــون دوالر أمري ــه 33 ملي ــبوعي قيمت ــاع أس ــط ارتف ــع متوس م

الفــرتة املذكــورة.
ــا الواســع )م4( فســجلت اتســاعاً أســبوعياً  ــة مبفهومه ــة النقدي ــا الكتل أم
قيمتــه 101 مليــار لــرة لبنانيــة وســط زيــادة يف ســندات الخزينــة املكتتبــة 
مــن قبــل القطــاع غــر املــرصيف بقيمــة 119 مليــار لــرة لبنانيــة وتراجــع 
يف حجــم النقــد املتــداول بقيمــة 13 مليــار لــرة لبنانيــة خــال األســبوع 
املذكــور، وعــى املســتوى الرتاكمــي، تكــون الودائــع املرصفيــة املقيمــة قــد 
زادت بقيمــة 2,485 مليــار لــرة لبنانيــة منــذ بدايــة العــام 2018، بفعــل 
زيــادة الودائــع باللــرة بقيمــة 1,527 مليــار لــرة لبنانيــة، وارتفــاع الودائــع 
بالعمــات األجنبيــة بقيمــة 958 مليــار لــرة لبنانيــة )أي مــا يعــادل 635 

مليــون دوالر أمريــي(.
• االمارات :

بــّن املركــز الوطنــي لإلحصــاء أن معــدل التضخــم يف اإلمــارات اســتقر يف 
ــن  ــف ع ــع طفي ــتوى 3.5%، برتاج ــد مس ــل 2018 عن ــان /إبري ــهر نيس ش
ــه أعــى بنســبة 1% عــن نفــس الفــرتة مــن العــام  الشــهر الســابق، ولكن

املــايض. 
وأضــاف املركــز أن أســعار الخدمــات والســكن انخفضــت بنســبة 2% عــى 
ــق  ــع تطبي ــبة 5% م ــذاء بنس ــعار الغ ــت أس ــا ارتفع ــنوي، في ــاس س أس

رضيبــة القيمــة املضافــة، كــا ارتفعــت أســعار النقــل بـــنسبة %11.
• سلطنة عان:

ُصنفــت الســلطنة بــن أعــى 29 دولــة يف العــامل مــن حيــث نصيــب الفــرد 
ــدة منشــورة  ــة جدي ــاً إلحصائي ــك وفق ــج املحــي اإلجــايل، وذل مــن النات
اســتناداً إىل البيانــات الحديثــة املتاحــة مــن صنــدوق النقــد الــدويل، حيــث 
حصلــت الســلطنة عــى املركــز الـــ27 عامليــاً مــن حيــث نصيــب الفــرد مــن 
ــة  ــنوياً متقدم ــي س ــع 45,723 دوالر أمري ــايل بواق ــي اإلج ــج املح النات
ــج املحــي اإلجــايل  ــن النات ــرد م ــب الف ــغ نصي ــي يبل ــا الت ــى بريطاني ع
فيهــا 45,565 دوالر أمريــي ســنوياً وفرنســا التــي يبلــغ نصيــب الفــرد مــن 

الناتــج املحــي اإلجــايل فيهــا 45,473 دوالر أمريــي ســنوياً. 

ــج  ــن النات ــرد م ــب الف ــغ نصي ــث بل ــة، حي ــر القامئ ــدرت قط ــذا وتص ه
املحــي اإلجــايل فيهــا 128,702 دوالر أمريــي ســنوياً، تليهــا منطقــة 
مــاكاو اإلداريــة الخاصــة بالصــن، حيــث بلــغ نصيــب الفــرد مــن الناتــج 
املحــي اإلجــايل فيهــا 122489 دوالر أمريــي ســنوياً، تليهــا لوكســمبورج 

ــنوياً. ــي س ــع 110,870 دوالر أمري بواق
• السعودية:

كشــف التقريــر الســنوي لهيئــة االتصــاالت وتقنيــة املعلومــات الســعودية 
عــن تســجيل منــو ملحــوظ لحجم ســوق التجــارة اإللكرتونية يف الســعودية، 
ــة يف العــام املــايض  ــام أن حجــم ســوق التجــارة اإللكرتوني إذ بيّنــت األرق

2017 بلــغ نحــو 29.7 مليــار  ريــال ســعودي )7.92 مليــار دوالر(. 
وأظهــر التقريــر أن العــام املــايض شــهد نحــو 8 مايــن مشــرتٍ عــر املواقــع 
والتطبيقــات اإللكرتونيــة يف الســعودية، فيــا يبلــغ متوســط اإلنفــاق 
الســنوي للمتســوق اإللكــرتوين نحــو 3,942 ريــاالً )نحــو 1.05 ألــف دوالر 
أمريــي(ـ وأوضــح التقريــر أن »اإلنــاث« يتفوقــن عــى »الذكــور« يف نســبة 
اســتخدام التجــارة اإللكرتونيــة، كــا أظهــر أن 88% مــن مســتخدمي 
ــار  ــبة انتش ــأن نس ــاً ب ــعوديون«، عل ــاد »س ــة يف الب ــارة اإللكرتوني التج
ــة، إذ  ــنوات املاضي ــال الس ــة خ ــدالت عالي ــت زادت مبع ــات اإلنرتن خدم
ر  قفــزت مــن 64% عــام 2014 إىل 82% مــع نهايــة عــام 2017، فيــا يُقــدَّ
عــدد مســتخدمي اإلنرتنــت يف اململكــة بأكــر مــن 26 مليــون مســتخدم.

• مرص:
أشــارت الترصيحــات الحكوميــة إىل إن إيــرادات مــرص مــن قطاع الســياحة 
قفــزت مبــا نســبته 83.3% لتصــل إىل حــوايل 2.2 مليــار دوالر  أمريــي يف 
ــن إىل  ــادة أعــداد الســياح الوافدي ــع األول مــن العــام 2018، مــع زي الرب

البــاد مبــا نســبته 37.1%، ليصــل إىل 2.383 مليــون ســائح.
املنطقــة  إنشــاء  اتفاقيــة  آخــر، وقّعــت مــرص وروســيا   ويف ســياق 
ــك ىف  ــويس، وذل ــاة الس ــور قن ــة مح ــرص مبنطق ــية ىف م ــة الروس الصناعي
إطــار فعاليــات اجتاعــات اللجنــة املرصيــة املرصيــة الروســية املشــرتكة 
ىف دورتهــا الحاديــة عــر واملنعقــدة حاليــا بالعاصمــة الروســية موســكو.

مــن جانبــه، لفــت وزيــر التجــارة والصناعــة املــرصي إىل أن املنطقــة 
الصناعيــة الروســية ىف مــرص ســتقام عــى مســاحة 5.25 مليــون مــرت مربــع 
ــذب اســتثارات تصــل إىل  بنظــام حــق االنتفــاع، ومــن املخطــط أن تجت
ــة األوىل  ــف إنشــاء املرحل ــغ تكالي ــا تبل ــي، ك ــار دوالر أمري نحــو 7 ملي

ــي. ــون دوالر أمري ــو 190 ملي نح
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• تركيا:
ــة  ــذ بداي ــة إىل أدىن مســتوياتها عــى اإلطــاق من ــرة الرتكي انخفضــت الل
ــع  ــرة، لرتتف ــذي ســجل 4.86 ل ــي ال ــدوالر األمري ــام ال ــام الجــاري أم الع
ــي إىل  ــود بشــكل رئي ــذي يع ــر ال ــة إىل 21%، األم ــة الرتكي خســائر العمل
مخــاوف املســتثمرين بشــأن غمــوض الوضــع بالنســبة لاقتصــاد، الناجــم 
ــاد،  ــى االقتص ــه ع ــز قبضت ــان لتعزي ــب إردوغ ــس رج ــعي الرئي ــن س م
وإخضــاع السياســة النقديــة والقــرارات االقتصاديــة وقــرارات البنــك 
املركــزي لســيطرته، حــال فــوزه يف انتخابــات الرئاســة املبكــرة املقــررة يف 

ــل.  ــو  املقب ــران /يوني 24 حزي
ويف هــذا الســياق، أكــدت وكالــة »ســتاندرد آنــد بــورز غلوبــال« للتصنيــف 
االئتــاين أن املاليــة العامــة لرتكيــا قــد تتدهــور رسيعــا إذا أخفقــت 
الســلطات يف تخفيــف الضغــوط الحاليــة عــى العملــة، وتقليــص تكاليــف 
ــف  ــة للتصني ــش« الدولي ــة »فيت ــت وكال ــا أطلق ــي، ك ــرتاض الحكوم االق
االئتــاين، أمــس، تحذيــراً جديــداً مــن أن ملــف الديــون الســيادية لرتكيــا 
ــك  ــة للبن ســيقع تحــت ضغــط إذا ضاعــت اســتقالية السياســات النقدي
ــي  ــة والرئاســية املبكــرة ، والت ــات الرملاني ــرتيك عقــب االنتخاب ــزي ال املرك
يتطلــع الرئيــس رجــب طيــب إردوغــان إىل تعزيــز ســلطاته مــن خالهــا 

بعــد تطبيــق النظــام الرئــايس التنفيــذي. 
• روسيا:

خّفــض البنــك الــدويل توقعاتــه لنمــو االقتصــاد الــرويس يف عــام 2018 مــن 
1.7% إىل 1.5% محــذراً مــن آفــاق النمــو االقتصــادي يف الســنوات القادمــة 
تبقــى متواضعــة، حيــث توقــع البنــك يف تقريــر دوري أن ينمــو اقتصــاد 
روســيا يف نطــاق مــن 1.5% إىل 1.8% ســنوياً يف الفــرتة مــن 2018 إىل 2020. 
ــا يف األجــل  ــد يجــري تعديله ــات ق ــك أوضــح أن هــذه التوقع ــن البن لك
ــد أهــم صــادرات  ــي تع ــط، الت القصــر بســبب التغــرات يف أســعار النف
روســيا، حيــث قــال البنــك الــدويل يف إشــارة إىل االقتصــاد الــرويس »أســعار 
ــة نســبياً واســتمرار الزخــم يف النمــو االقتصــادي العاملــي  النفــط املرتفع

واســتقرار االقتصــاد الــكي، كلهــا عوامــل ســتدعم النمــو«.
• البنك الدويل: 

وقّعــت األمــم املتحــدة ومجموعــة البنــك الــدوىل اتفاقيــة دوليــة بعنــوان 
إطــار الراكــة االســرتاتيجية والتــى تهــدف إىل تعزيــز التزامهــا املشــرتك 
ــة املســتدامة  ــدة التنمي ــذ أجن ــى تنفي ــدان ع ــاون ىف مســاعدة البل بالتع
ــس  ــو جوتري ــدة أنطوني ــم املتح ــام لألم ــن الع ــع األم ــث وقّ 2030، حي

ــج كيــم عــى إطــار الراكــة  ــم يون ــدوىل جي ورئيــس مجموعــة البنــك ال
ــرتاتيجية.  االس

وقــال الدكتــور محمــود محيــى الديــن النائــب األول لرئيــس البنــك الــدوىل 
ــع  ــمل أرب ــار يش ــدة، أن اإلط ــم املتح ــتدامة واألم ــة املس ــؤون التنمي لش
مجــاالت رئيســية للتعــاون بــن املؤسســتن هــى التمويــل ودعــم تنفيــذ 
ــة املســتدامة، إضافــة  ــة لتحقيــق أهــداف التنمي ــدول لرامجهــا الوطني ال

إىل تفعيــل تنفيــذ اتفاقيــة باريــس بشــأن تغــر املنــاخ.
 وأضــاف محــى الديــن أن اإلطــار يشــمل أيضــا العمــل املشــرتك ىف تنفيــذ 
ــكل  ــى ل ــتوى املح ــى واملس ــتوى الوطن ــى املس ــات ع ــج واملروع الرام
دولــة ىف إطــار الرتابــط بــن األبعــاد اإلنســانية والتنمويــة ىف البلــدان 
املختلفــة وعاقتهــا بتحقيــق الســام، كــا يهــدف إىل تطويــر نظــم 
البيانــات واملعلومــات الازمــة لتحقيــق أهــداف ومتابعــة تنفيــذ أجنــدة 

ــتدامة . ــة املس التنمي
• إيران

ــال( مقابــل الــدوالر   خّفضــت إيــران رســمياً قيمــة عملتهــا املحليــة )الري
األمريــي للمــرة األوىل منــذ أن بــدأت مســاع للقضــاء عــى الســوق 
ــمح  ــا ستس ــى أنه ــارة ع ــك يف إش ــايض، وذل ــهر امل ــة الش ــة للعمل املوازي
ــة. ــات أمركي ــح بعقوب ــل التلوي ــرصف يف ظ ــعار ال ــة يف أس ــض املرون ببع

ومــع هبــوط الريــال إىل مســتويات قياســية قبــل قــرار الرئيــس األمــريك 
دونالــد ترامــب باالنســحاب مــن االتفــاق النــووي اإليــراين، قالــت طهــران 
ــرصف يف  ــعر ال ــد س ــى توحي ــل ع ــا تعم ــل( إنه ــان )أبري ــل نيس يف أوائ
الســوقن الرســمية والحــرة عنــد 42 ألــف ريــال إيــراين للــدوالر األمريــي 

الواحــد. 
هــذا وقــد بــدأ البنــك املركــزي اإليــراين يف ترتيــب خفــض شــديد البــطء 
يف قيمــة الريــال، مــا يرجــح أنــه ســيرتك العملــة تتحــرك تدريجيــاً وفقــاً 
للعــرض والطلــب، طاملــا أنــه باإلمــكان تجنــب ســقوط حــر للعملــة مــن 
جديــد، وقــد حــدد البنــك املركــزي اإليــراين ســعر الــرصف عنــد 42 ألفــاً 
و50 ريــاالً للــدوالر األمريــي الواحــد، يــوم االثنــن املــايض، وعنــد 42 ألفــا 
و60 ريــاالً يــوم الثاثــاء املــايض، وفقــاً ملوقعــه اإللكــرتوين، وملــح محافــظ 
البنــك املركــزي اإليــراين إىل احتــال حــدوث انخفاضــات أخــرى، قائــاً »إن 
الريــال قــد يتحــرك مبــا يصــل إىل خمســة أو ســتة يف املئــة خــال الســنة 

املاليــة التــي تنتهــي يف 20 آذار )مــارس( 2019«. 
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أسواق المال العالمية
أسعار النفط الخام 

أسعار المعادن الثمينة

أسعار العمالت الرئيسية

أسواق األسهم
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D a m a s c u s  -  S y r i a

Te l :  + 9 6 3  1 1 6  1 1 4  7 7 6

F a x :  + 9 6 3  1 1 6  1 1 4  7 3 1
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