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االقتصاد السوري

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

حافــظ  ســعر الــرف عــى اســتقراره النســبي يف تعامــات الســوق 

املوازيــة هــذا األســبوع، إذ بلــغ ســعر رصف اللرية الســورية )وســطياً( 

حــوايل 442 لــرية ســورية للــدوالر األمــريك، وســط تراجــع مســتويات 

ــية،  ــات الرئيس ــل العم ــة مقاب ــوق العاملي ــي يف الس ــدوالر األمري ال

ــرة  ــة املؤث ــة الجوهري ــل املحلي ــري يف العوام ــدوث أي تغي ــدم ح وع

ــاح امللحــوظ يف األجــواء  ــي يف ظــل االرتي عــى ســوق القطــع األجنب

ــتمرار  ــع اس ــق م ــاد، بالرتاف ــهدها الب ــي تش ــية الت ــة والسياس األمني

تدفــق الحــواالت مــن الخــارج، والدعــم مــن جانــب انتعــاش اإلنتــاج 

املرحلــة  يف  املتوقــع  االســتثامري  والزخــم  االقتصــادي  والنشــاط 

ــة. القادم

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

مقابــل الــدوالر األمريــي لــدى املصــارف ورشكات الرافــة، حيــث مــا 

زال مــرف ســورية املركــزي مســتمراً يف تثبيــت ســعر زوج الــدوالر 

األمريــي /اللــرية الســورية عنــد مســتوى 436 لــرية ســورية للــدوالر 

ــليم  ــي لتس ــدوالر األمري ــعر رشاء ال ــك س ــد، وكذل ــي الواح األمري

الحــواالت الشــخصية الــواردة مــن الخــارج باللــريات الســورية عنــد 

ــل  ــورية مقاب ــرية الس ــعر رصف الل ــورية، وس ــرية س ــتوى 434 ل مس

الــدوالر األمريــي مبوجــب النــرة الرســمية عنــد مســتوى 438 لــرية 

ســورية للمبيــع 435 لــرية ســورية للــراء.

أمــا بالنســبة لســعر رصف اللــرية الســورية مقابــل اليــورو يف الســوق 

املوازيــة خــال تعامــات هــذا األســبوع، فقــد تراجعــت اللــرية 

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

لــرية ســورية( إىل مســتوى 523 لــرية ســورية يف نهايــة هــذا األســبوع 

مقارنــة مــع مســتوى 519 لــرية ســورية املســجل يف نهايــة األســبوع 

الســابق، ومبــا نســبته 0.77%. كــام تراجعت اللرية الســورية يف الســوق 

ــرية  الرســمية أمــام اليــورو مبــا نســبته 1.10%، لريتفــع زوج )اليورو/ل

ــة هــذا األســبوع  ــرية ســورية يف نهاي ســورية( إىل مســتوى 514.70 ل

مقابــل مســتوى 509.12 لــرية 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
أظهــرت النــرة األســبوعية لجلســات التــداول الصــادرة عــن ســوق 
ــؤرش  ــاً يف م ــبوع 3-2018/6/7، ارتفاع ــن األس ــة ع ــأوراق املالي ــق ل دمش
ــدار  36.87 نقطــة  ــك مبق ــة )DWX(، وذل ــأوراق املالي ســوق دمشــق ل
ومبــا نســبته 0.65% عــى أســاس أســبوعي، ليصــل إىل مســتوى 5,687.07 
ــل مســتوى 5,650.20 نقطــة  ــة هــذا األســبوع مقاب نقطــة املســجل نهاي
ــة  ــاض قيم ــع انخف ــك م ــق ذل ــة األســبوع الســابق، تراف املســجل يف نهاي
التــداوالت األســبوعية املســجلة خــال هــذا األســبوع باملقارنــة مــع 
مســتواها يف األســبوع الســابق، مبــا نســبته 18.5% لتصــل إىل 146.4 مليــون 

ــرية  ــون ل ــل 179.6 ملي ــة، مقاب ــات الضخم ــتثناء الصفق ــرية ســورية باس ل
ــدل  ــداول مبع ــام انخفــض حجــم الت ســورية خــال األســبوع الســابق، ك
ــل 207,000  ــبوع مقاب ــذا األس ــال ه ــهم خ ــل إىل 198,116 س 4.3% ليص
ســهم يف األســبوع الســابق، موزعــًة عــى 311 صفقــة عاديــة، وذلــك بعــد 
اســتبعاد الصفقــات الضخمــة والتــي اقتــرت عــى صفقــة واحــدة فقــط 
ــث  ــن حي ــهم م ــة أس ــى ثاث ــايل أع ــدول الت ــن الج ــبوع، ويب ــذا األس ه

ــبوع: ــذا  األس ــات ه ــال تعام ــاض خ ــاع، واالنخف ــاط، واالرتف النش
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متفرقات اقتصادية محلية
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لتمويــل  التنفيذيــة  التعليــامت  الصناعــي  املــرف  أصــدر   •
مجموعــة مــن التســهيات الخاصــة بإقــراض الصناعيــن لتأســيس منشــآت 
ــن 50% إىل %60  ــبة م ــت بنس ــال الثاب ــل رأس امل ــق بتموي ــدة تتعل جدي
مــن التكاليــف اإلســتثامرية، أّمــا الضامنــة فيمكــن أن تكــون عقاريــة مــن 
ضمنهــا عقــار املنشــأة إذا كانــت ملــكاً للمتعامــل وثابــت امللكيــة ال تقــل 

ــرض.   ــة الق ــن قيم ــن 150 % م ــة ع ــا التخميني قيمته
كشــف مديــر عــام هيئــة الرضائــب والرســوم أن إجــاميل   •
الرضائــب والرســوم املبــارشة وغــري املبــارشة زادت خــال العــام 2017 مــا 
نســبته 48.5%  عــام كانــت عليــه خــال العــام 2016 والتــي ســجلت حينها 
ــادة عــى  ــت الزي ــام 2015.  يف حــن كان ــن الع ــدار  34.25%ع ــادة مبق زي
رضائــب األربــاح الحقيقيــة للقطــاع الخــاص خــال العــام املــايض %68.5، 
يف حــن حققــت رضائــب الدخــل املقطــوع زيــادة وصلــت إىل 67%. علــامً 
ــق دورة  ــك لتطبي ــود ذل ــبتها 82% ويع ــادة نس ــهد زي ــام 2016 ش أن الع
التصنيــف الجديــدة خــال العــام 2015 وإنجــاز جــزء كبــري مــن التكاليــف 
ــل يف  ــة أي تعدي ــنوات املاضي ــال الس ــد خ ــه ال يوج ــامً أن ــة، عل املرتاكم
ــام  ــول إىل أرق ــا الوص ــدة وإمن ــب جدي ــرص رضائ ــة أو ف ــدالت الرضيب مع

ــة.  ــة الرضيبي ــة للفعالي حقيقي
ــع  ــى وض ــوري ع ــاري الس ــرف التج ــس إدارة امل ــق مجل واف  •
ــغ  ــتثامرية مببل ــروض اس ــح ق ــن من ــام 2018، تتضم ــليفية للع ــة تس خط
30 مليــار لــرية ســورية. إضافــة إىل موافقتــه عــى منــح تســهيات مبــارشة 
مببلــغ 25 مليــار لــرية ســورية، والتــي تتــوزع بــن 10 مليــار لــرية جــاري 
ــورية  ــرية س ــار ل ــندات و5 ملي ــم س ــورية حس ــرية س ــار ل ــن و5 ملي مدي
مديــن مســتندي و5 مليــار مخصصــة للقــروض قــروض، إضافــة إىل منــح 
ــى  ــة ع ــورية موزع ــرية  س ــار ل ــغ 100 ملي ــارشة مببل ــري مب ــهيات غ تس
الكفــاالت )أوليــة ونهائيــة( و70 مليــار لــرية ســورية واعتــامدات مســتندية 

ــورية.  ــرية س ــار ل 30 ملي
ــدار  ــى إص ــة ع ــج االقتصادي ــات والربام ــة السياس ــت لجن وافق  •
للمروعــات  القــروض  مخاطــر  ضــامن  ملؤسســة  األســايس  النظــام 
املتوســطة والصغــرية كركــة مســاهمة مغفلــة  والبــدء بتشــكيل مجلــس 
ادارتهــا والهيئــة التأسيســية  وفــق برنامــج زمنــي محــدد  متهيــدا لعرضهــا 
عــى مجلــس الــوزراء . وتهــدف الركــة اىل متكــن املروعــات الصغــرية 

واملتوســطة مــن الحصــول عــى التمويــل املطلــوب مــن املؤسســات املاليــة 
مبــا يســهم يف تنميــة قطــاع املروعــات الصغــرية واملتوســطة وتعزيــز دور 
املؤسســات املاليــة يف دعــم عمليــة التنميــة االقتصاديــة واالجتامعيــة مــن 
خــال تحفيزهــا عــى متويــل املروعــات إضافــة اىل املســاهمة يف تعزيــز 
ــي  ــة الت ــات املالي ــتوى الخدم ــن مس ــايل وتحس ــاع امل ــية يف القط التنافس

ــتقراره . ــم اس ــا ودع يقدمه
أوضــح وزيــر املاليــة مأمــون حمــدان يف تريــح لــه أن لجنــة   •
السياســات والربامــج االقتصاديــة ناقشــت واقــع املصــارف العامــة والخاصة 
ــل  ــتثمرين  للتموي ــة املس ــوري وحاج ــاد الس ــايف االقتص ــدء تع ــل ب يف ظ
مبينــا أن املصــارف جاهــزة لإلقــراض بــكل املعايــري واالولويــة للصناعــات 
التنمويــة, مشــرياً اىل أهميــة العمــل عــى تطويــر أداء املصــارف واداراتهــا 
ــاً  ــال، موضح ــة رأس امل ــايت و اإلداري وكفاي ــي و املعلوم ــال التقن يف املج
ــب  ــي تتطل ــة واملســتقبلية الت ــرتة الحالي ــل املصــارف للف رضورة  أن تعم
ــة  ــر الزراع ــي وتطوي ــاد الوطن ــات يف االقتص ــخ التموي ــرياً لض ــداً كب جه
الصناعــة واملجــاالت التنمويــة واإلنتاجيــة. ويف هــذا الســياق كلفــت 
ــة ومــرف ســورية  ــة واالقتصــاد والتجــارة الخارجي ــة وزارات املالي اللجن
ــن  ــرباء ومختص ــليف وخ ــد والتس ــس النق ــع مجل ــاون م ــزي بالتع املرك
و  الهيكليــة  البنيــة  بتطويــر  واملصــارف  والنقديــة  املاليــة  بالسياســة 
ــي  ــا يف االقتصــاد الوطن ــوط به ــدور املن التشــغيلية للمصــارف لتــامرس ال

ــاملة . ــة الش ــة التنمي وعملي
كشــف رئيــس اتحــاد الفاحــن عــن قيــام االتحــاد برفــع مقــرتح   •
ــرية  ــه 100 ل ــر بســعر القطــن ورفع ــادة النظ ــة إلع ــة االقتصادي إىل اللجن
للكيلــو غــرام الواحــد ليصبــح بقيمــة 350 لــرية ســورية، وذلــك يف خطــوة 
ــج  ــامد نتائ ــم اعت ــد ت ــرتح فق ــب املق ــت، وبحس ــى زراع ــجيعية ع تش
متوســط التكاليــف التقديريــة للمحاصيــل مــن خــال لجنــة يف وزارة 
ــواردة مــن املحافظــات  ــاج القطــن ال الزراعــة قامــت بدراســة تكلفــة إنت
للموســم الزراعــي الحــايل بــدءاً مــن البــذور والزراعــة وانتهــاء بالحراســة 
واأليــدي العاملــة. حيــث بلغــت تكلفــة الكيلــو غــرام الواحــد مــن القطــن 
بحســب الدراســة 272.11 لــرية للموســم الزراعــي الحــايل شــملت اعتــامد 
األجــور واملــردود وأســعار مســتلزمات االنتــاج كــام وردت يف حســاب 

ــايل. ــي الح ــم الزراع ــن للموس ــول القط ــف محص تكالي
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املؤسسة العربية لضامن االستثامر وائتامن الصادرات )ضامن(:
بلــغ حجــم االســتثامرات األجنبيــة املبــارشة املتدفقــة إىل الــدول 
ــام 2017،  ــال ع ــي خ ــار دوالر أمري ــه 28.7 ملي ــا قيمت ــة م العربي
مرتاجعــة بنســبة 11.5% يف مقابــل 32.4 مليــار عــام 2016، عــى 
الرغــم مــن »اســتمرار التحســن الطفيــف يف جاذبيــة مجموعــة الدول 
ــة  ــذه الســنة مقارن ــة االســتثامر له ــة يف مــؤرش ضــامن جاذبي العربي
مبــؤرش العــام الســابق«، وذلــك اســتناداً إىل املؤسســة العربيــة لضــامن 
االســتثامر وائتــامن الصــادرات )ضــامن(. هــذا وقــد ارتفعــت قيمــة 
املــؤرش للــدول العربيــة، مــع اســتقرارها فـــي املرتبــة الرابعــة عــى 
ــام الســادس  ــية للع ــات جغرافـ ــن 7 مجموع ــن ب ــامل م مســتوى الع
عــى التــوايل، ويف املقابــل، ســجلت تدفقــات االســتثامر األجنبــي 
املبـــارش الصـــادر مــن الــدول العربيــة، »هبوطــاً نســبته 11.7% ليصل 
إىل 32 مليــار دوالر أمريــي عــــام 2017 ، بحصـــة نســبتها 2.2% مــن 

التدفقــات العـالـــمية والـبـالـــغة 1,430 مليــار دوالر أمريــي.
• تونس:

اســتقر معــدل التضخــم يف تونــس عنــد مســتوى 7.7% عــى أســاس 
ســنوي خــال شــهر أيــار /مايــو 2018، وتجــدر اإلشــارة إىل أن وتــرية 
التضخــم تســارعت مــن 6.9% يف كانــون الثــاين /ينايــر  2018 إىل 
ــام  ــذ الع ــتوياته من ــى مس ــو أع ــل 2018، وه ــان /أبري 7.7% يف نيس
1991. وملوجهــة التضخــم قــام البنــك املركــزي بزيــادة ســعر الفائــدة 
الرئيــس إىل 5.75% خــال شــهر آذار /مــارس 2018، مــن 5% معــدل 

ــدة الرئيــس الســابق. الفائ
• األردن:

ــة الثلــث األول مــن العــام 2018  ــن العــام يف نهاي ــغ إجــاميل الدي بل
مــا مقــداره 27.72 مليــار دينــار مشــكاً مــا نســبته 96% مــن الناتــج 
املحــي اإلجــاميل املقــّدر لنهايــة نيســان /إبريــل 2018، مقارنــة مــع 
27.27 مليــار دينــار يف نهايــة العــام 2017 وشــكل حينهــا مــا نســبته 
95.3% مــن الناتــج املحــي اإلجــاميل. كــام أظهــر صــايف الديــن العــام 
يف نهايــة نيســان /إبريــل 2018 ارتفاعــاً عــن مســتواه يف نهايــة العــام 
املــايض مبقــدار 757 مليــون دينــار  ومبــا نســبته 3%، ليصــل إىل نحــو 
26.2 مليــار دينــار أو مــا نســبته 90.7% مــن الناتــج املحــي اإلجــاميل 
املقــدر لنهايــة شــهر نيســان /أبريــل 2018، مقابــل بلوغه نحــو 25.44 
مليــار دينــار يف نهايــة العــام املــايض وشــكل وقتهــا مــا نســبته %88.9 
مــن الناتــج املحــي اإلجــاميل للعــام املــايض. وقــد بلــغ حجــم العجــز 
ــد  ــايل بع ــام الح ــن الع ــث األول م ــة يف الثل ــة العام ــايل يف املوازن امل
املنــح 378 مليــون دينــار، مقابــل عجــز مــايل بلــغ نحــو 147 مليــون 
دينــار تقريبــاً خــال نفــس الفــرتة مــن العــام املــايض، يف حــن بلــغ 
العجــز قبــل املنــح الخارجيــة نحــو 452 مليــون دينــار تقريبــاً، مقارنــة 
مــع 232 مليــون دينــار تقريبــاً خــال نفــس فــرتيت املقارنــة، وقــد بلــغ 
إجــاميل اإليــرادات العامــة للدولــة خــال الشــهور األربعــة األوىل مــن 
العــام الحــايل 2.464 مليــار دينــار، مقارنــة مــع 23.66 مليــار دينــار 
ــداره 97.5  ــاع مق ــايض، أي بارتف ــام امل ــن الع ــرتة م ــس الف ــال نف خ
مليــون دينــار أو مــا نســبته 4.1%، حيــث ارتفعــت اإليــرادات املحليــة 
ــار،  ــون دين خــال الثلــث االول مــن العــام الحــايل بنحــو 108.4 ملي

لتســجل 2.39 مليــار دينــار، مقارنــة مــع 2.281 مليــار لنفــس الفــرتة 
مــن العــام املــايض، كــام بلغــت املنــح الخارجيــة 74 مليــون دينــار، 
مقابــل 85 مليــون دينــار لنفــس فــرتيت املقارنــة، مرتاجعــة بنحــو 11 
ــاق  ــغ إجــاميل اإلنف ــد بل ــاق، فق ــب االنف ــا يف جان ــار. أم ــون دين ملي
خــال الشــهور األربعــة األوىل مــن العــام الحــايل 2.842 مليــار دينــار، 
مقابــل 2.513 مليــار دينــار لنفــس الفــرتة مــن العــام املــايض، مرتفعة 
مبقــدار 329 مليــون دينــار أو مــا نســبته 13.1%،وجــاء هــذا االرتفــاع 
يف إجــاميل اإلنفــاق محصلــة الرتفــاع النفقــات الجاريــة مبقــدار 343 
ــات الرأســاملية  ــاض النفق ــا نســبته15.2% وانخف ــار أو م ــون دين ملي

بنحــو 14.3 مليــون دينــار أو مــا نســبته %5.5.
• لبنان:

اســتمر نشــاط رشكات القطــاع الخــاص بالرتاجــع خــال شــهر  أيــار /
مايــو  2018، إذ أشــارت الــركات إىل تأثــري املشــاكل األمنيــة وتلــك 
ــة السياســية عــى  ــد تدفــق األمــوال والبيئ ــي تحصــل عــى صعي الت
ــوم  ــرتيات »بل ــري املش ــؤرش مدي ــجل م ــث س ــب. حي ــتوى الطل مس
يب أم آي«، الــذي تعــده رشكــة »أي إتــش أس ماركيــت« برعايــة 
»بلــوم إنفســت بنــك«، 46.4 نقطــة خــال شــهر  أيــار /مايــو  2018، 
مرتفعــاً بصــورة طفيفــة عــن 46.2 نقطــة  املســتوى املســجل يف 
شــهر  نيســان /أبريــل املــايض. األمــر الــذي يشــري   إىل »تدهــور قــوي 
آخــر  يف األوضــاع التجاريــة عــى مســتوى اقتصــاد القطــاع الخــاص، 
ــدة«.  ــات الجدي ــات األخــرية »هبوطــاً حــاداً يف الطلب وأظهــرت البيان
كــام تراجعــت مبيعــات التصديــر الجديــدة يف شــكل هامــي فقــط، 
ــامل  ــة األع ــكاس بيئ ــّل انع ــهر، وظ ــة أش ــدل يف ثاث ــف مع وبأضع
ــل مــن  ــة عــى ســوق العمــل، مــام دفــع الــركات إىل التقلي الصعب
ــو.  معــدل التوظيــف لديهــا للشــهر الثالــث عــى التــوايل يف أيار/ماي
كــام قلّصــت الــركات أيضــاً حجــم مشــرتياتها الشــهر املــايض، لكــن 
ــاع مســتويات املخــزون.  ــات أدى إىل اســتمرار ارتف النقــص يف املبيع
ومتاشــياً مــع انخفــاض نشــاط االســتهاك يف الــركات، تحســنت 

ــد تســليم املورديــن يف شــكل طفيــف عــن الشــهر الســابق. مواعي
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• الواليات املتحدة:
ارتفــع االئتــامن االســتهايك يف الواليــات املتحــدة بأقــل مــن املتوقــع 
يف شــهر نيســان /أبريــل 2018، وفقــاً لتقريــر صــدر عــن بنــك 
االحتياطــي الفيــدرايل، حيــث ارتفــع مبقــدار 9.2 مليــار دوالر أمريــي 
بعــد صعــوده مبقــدار 12.3 مليــار دوالر أمريــي يف شــهر آذار /مارس. 
وترجــع الزيــادة يف االئتــامن االســتهايك بصــورة رئيســة إىل منــو 
ــيارات،  ــروض الس ــاب وق ــروض الط ــل ق ــدد مث ــري املتج ــامن غ االئت
ــذي يعكــس إىل حــد كبــري  ــر أن االئتــامن املتجــدد، وال وذكــر التقري
ديــون بطاقــات االئتــامن، ارتفــع مبقــدار 2.2 مليــار دوالر أمريــي يف 
ــي  ــار دوالر  أمري ــل بعــد أن انخفــض مبقــدار 1.1 ملي نيســان /أبري
يف الشــهر الســابق، وارتفــع االئتــامن االســتهايك مبعــدل ســنوي 
ــامن غــري املتجــدد  ــث ارتفــع االئت ــل، حي ــغ 2.9% يف نيســان /أبري بل

ــوايل.  ــى الت ــبة 3.0% و2.6% ع ــدد بنس ــامن املتج واالئت
ــص  ــاري تقل ــز التج ــارة إن العج ــت وزارة التج ــر بيّن ــياق آخ ويف س
إىل 46.2 مليــار دوالر أمريــي يف نيســان /أبريــل 2018 مــن 47.2 
مليــار دوالر أمريــي يف آذار /مــارس،  ويعــزى هــذا العجــز التجــاري 
إىل ارتفــاع قيمــة الصــادرات، التــي ارتفعــت بنســبة 0.3% إىل 211.2 
مليــار دوالر أمريــي يف نيســان /أبريــل مــن 210.7 مليــار دوالر 
ــادرات  ــادة يف ص ــت الزي ــد قوبل ــارس 2018، وق ــي يف آذار /م أمري
اإلمــدادات الصناعيــة واملــواد واألغذيــة واألعــاف واملروبــات جزئيــا 
بانخفــاض حــاد يف صــادرات الطائــرات املدنيــة. كــام أظهــر التقريــر 
ــبة %0.2  ــض بنس ــث انخف ــواردات، حي ــة ال ــاً يف قيم انخفاضــاً طفيف
ليصــل إىل 257.4 مليــار دوالر أمريــي يف نيســان /أبريــل مــن 257.9 

ــارس. ــار دوالر يف آذار /م ملي

• الصن:
ارتفعــت الصــادرات بنســبة 12.6% عــى أســاس ســنوي خــال شــهر 
ــق  ــبة 11.1%، تراف ــع بنس ــو املتوق ــن النم ــو ، أي أرسع م ــار /ماي أي
ذلــك مــع ارتفــاع الــواردات بحــدة بنســبة 26%، متجــاوزة التوقعــات 
لزيــادة ســنوية بنســبة 18.2،. ونتيجــة لذلــك، بلــغ الفائــض التجــاري 
ــري  ــل بكث ــه، وهــو أق ــي خــال الشــهر ذات ــار دوالر أمري 24.92 ملي

مــن املســتوى املتوقــع البالــغ 33.8 مليــار دوالر أمريــي.
هــذا وقــد زاد الفائــض التجــاري للصــن مــع الواليــات املتحــدة 

ــبة %3.2  ــادرات بنس ــت الص ــي، و ارتفع ــار دوالر أمري إىل 24.6 ملي
ــك  ــع البن ــو، وتوق ــار /ماي ــبة 15.6% يف أي ــواردات بنس ــت ال وارتفع
ــبة 6.5% يف 2018 و %6.3  ــي بنس ــاد الصين ــو االقتص ــدويل أن ينم ال
ــركات  ــة ال ــن أن مديوني ــذر م ــرض ح ــن املق ــل، لك ــام املقب يف الع
املرتفعــة وتوتــرات التجــارة املتزايــدة هــي املخاطــر الرئيســية التــي 

ــن. ــو يف الص ــات النم ــه توقع تواج
• منظمة األغذية والزراعة التابعة لأمم املتحدة »فاو« : 

أعلنــت منظمــة األغذيــة والزراعــة التابعــة لأمــم املتحــدة »فــاو« أن 
ــة مــع  ــو 2018 مقارن ــار /ماي ــة ارتفعــت يف أي أســعار الغــذاء العاملي
شــهر نيســان /أبريــل 2018، يف ظــل زيــادة حــادة ألســعار منتجــات 
األلبــان، يف حــن ارتفعــت أســعار الحبــوب أيضــاً ولكــن بوتــرية أبطــأ، 
وســجل مــؤرش فــاو ألســعار الغــذاء، الــذي يقيــس التغــريات الشــهرية 
لســلة مــن الحبــوب والزيــوت النباتيــة ومنتجــات األلبــان واللحــوم 
والســكر، 176.2 نقطــة يف املتوســط يف أيــار /مايــو مقابــل 174.1 يف 
نيســان /أبريــل، وهــذا هــو أعــى مســتوى منــذ تريــن األول العــام 

املــايض.
وقالــت »فــاو« إنــه بينــام ارتفعــت أســعار منتجــات األلبــان والحبوب 
انخفضــت أســعار الزيــوت النباتيــة والســكر، متوقعــة أن يصــل إنتــاج 

القمــح إىل 754.1 مليــون طــن يف عــام 2018.
• اليابان:

تراجــع االقتصــاد اليابــاين للمــرة االوىل منــذ عامــن يف مطلــع العــام 
الحــايل بحســب أرقــام رســمية منشــورة مؤخــراً، حيــث تراجــع بنســبة 
ــة مــع الفــرتة نفســها  0.2% يف الربــع االول مــن العــام 2018 باملقارن
مــن العــام الســابق، بعــد النمــو املتصاعــد املســجل يف الربــع الســابق 
ومبــا نســبته 0.3%، حيــث أدى االنخفــاض غــري املتوقــع يف اســتهاك 

األرس املعيشــية إىل تعويــض ارتفــاع يف اإلنفــاق عــى األعــامل. 
ــبة  ــاد بنس ــص االقتص ــد تقل ــنوي، فق ــاس س ــى أس ــة ع ــا باملقارن أم
ــه أســوأ مــن إجــامع الســوق  ــر األويل لكن 0.6%، وهــو نفــس التقدي
بانكــامش 0.4% وذلــك بعــد تســجيل االقتصــاد اليابــاين توســعاً مبعــدل 
1% يف الربــع الســابق عــى أســاس ســنوي. وهــو أول انكــامش يف أكــر 
مــن عامــن، منهيــا أطــول فــرتة متواصلــة مــن النمــو املتواصــل خــال 

28 عامــاً.
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أسواق المال العالمية
أسعار النفط الخام 

أسعار المعادن الثمينة

أسعار العمالت الرئيسية

أسواق األسهم

W W W . D C R S . S YW W W . D C R S . S Y 9

العدد 23 - حزيران / يونيو - 2018



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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