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االقتصاد السوري

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

تراجــع  ســعر رصف اللــرة الســورية مقابــل الــدوالر األمريــي خــال 

تعامــات هــذا األســبوع يف الســوق املوازيــة، حيــث بلــغ ســعر رصف 

ــة  ــع نهاي ــرب م ــورية، ليق ــرة س ــوايل 443 ل ــطياً( ح ــدوالر )وس ال

تعامــات األســبوع مــن حاجــز 450 لــرة ســورية، وذلــك نتيجــة تأثــر 

الســوق بعــدوان الكيــان اإلرسائيــي عــى ســورية والــرد مــن جانــب 

الجيــش العــريب الســوري برضبــات صاروخيــة عــى مواقــع عســكرية 

إرسائيلــة، إضافــة إىل تفــي شــائعة إصــدار  مــرف ســورية املركــزي 

ــط اســتقرار  ــورية، وس ــرة س ــة 5000 ل ــة عملــة جديــدة بقيم فئ

ســعر رصف الــدوالر األمريــي مقابــل العمــات الرئيســية يف الســوق 

العامليــة.

ــرة 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 /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 

ــع زوج  ــث ارتف ــاً خــال تعامــات هــذا األســبوع، حي الســورية قلي

)اليــورو/ لــرة ســورية( إىل مســتوى 531 لــرة ســورية يف نهايــة هــذا 

األســبوع مقارنــة مــع مســتوى 530 لــرة ســورية املســجل يف نهايــة 

األســبوع الســابق، ومبــا نســبته 0.19%. بينام تحســنت اللرة الســورية 

يف الســوق الرســمية أمــام اليــورو مبــا نســبته 0.95%، لينخفــض زوج 

ــة  ــورية يف نهاي ــرة س ــتوى 517.62 ل ــورية( إىل مس ــرة س )اليورو/ل

هــذا األســبوع مقابــل مســتوى 522.59  لــرة 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 عن ســوق دمشــق 
لــأوراق املاليــة عــن األســبوع 6- 2018/5/10 )اقتــرت عــى أربــع 
جلســات فقــط بســبب عطلــة الســوق مبناســبة عيــد الشــهداء يــوم األحــد 
 ،DWX 2018/5/6( تراجعــاً يف مــؤرش ســوق دمشــق لــأوراق املاليــة
وذلــك مبقــدار  114.21 نقطــة ومبــا نســبته 1.93% عــى أســاس أســبوعي، 
ليصــل إىل مســتوى 5,811.65 نقطــة املســجل نهايــة هــذا األســبوع مقابــل 

مســتوى 5,925.86 نقطــة املســجل يف نهايــة األســبوع الســابق.
ترافــق ذلــك مــع ارتفــاع يف قيمــة التــداوالت هــذا األســبوع باملقارنــة مــع 
مســتواها يف األســبوع الســابق بنســبة 2.84% لتصــل إىل 329.7مليــون 

لــرة ســورية مقابــل 320.6 مليــون لــرة ســورية خــال األســبوع الســابق، 
وذلــك مــع احتســاب الصفقــات الضخمــة يف كا االســبوعني. كــام ارتفــع 
حجــم التــداول أيضــاً هــذا االســبوع، ومبعــدل 14.7% ليصــل إىل 468,178 
ســهامً خــال هــذا األســبوع مقابــل 408,136 ســهم يف األســبوع الســابق، 

موزعــًة عــى 298 صفقــة، مــع احتســاب الصفقــات الضخمــة.
ــم  ــاط بحج ــث النش ــن حي ــهم م ــة أس ــى ثاث ــايل أع ــدول الت ــني الج يب
ــاض يف  ــاع واالنخف ــة، واالرتف ــات الضخم ــاب الصفق ــع احتس ــداول م الت

ــبوع: ــذا  األس ــات ه ــال تعام ــعار خ األس
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متفرقات اقتصادية محلية
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اجتمــع   رئيــس مجلــس الــوزراء مــع املعنيــني بإقامــة   •

معــرض دمشــق الــدويل للتحــرض مبكــراً لدورتــه الـــ /60/، حيــث تــم 

ــة  ــام واالقتصــاد بتشــكيل لجن ــف وزاريت اإلع ــامع تكلي خــال االجت

مشــركة لوضــع خطــة إعاميــة متكاملــة للرويــج للمعــرض وتغطيــة 

كافــة فعالياتــه االقتصاديــة واالجتامعيــة والثقافيــة والرفيهيــة، إضافة 

إىل تنســيق وزارة االقتصــاد مــع االتحــادات االقتصاديــة إلخــراج 

ــية  ــارات السياس ــس االنتص ــورة تعك ــرض بص ــري للمع ــعار الب الش

ــورية.  ــهدها س ــي تش ــة الت ــكرية واالقتصادي والعس

وركــز االجتــامع عــى أهميــة بلــورة جهــود وزارة التجــارة الداخليــة 

ــع  ــاء الســياحة الشــعبية وأســواق البي ــة املســتهلك حــول إي وحامي

ــم  ــث ت ــر، حي ــة أك ــة أهمي ــة واليدوي ــات الحرفي ــارش والصناع املب

ــة املســتهلك بدراســة واقــع  تكليــف وزارة التجــارة الداخليــة وحامي

املعــرض  يف  الشــعبية  الســياحة  ومقومــات  الداخليــة  االكشــاك 

ــا.  لتوفره

وطلــب املجتمعــون مــن وزاريت النقــل واإلدارة املحليــة والبيئــة 

التنســيق الكامــل لتأمــني حركــة انســيابية لوســائل النقــل مــن 

خــال فتــح طرقــات ونوافــذ عبــور جديــدة وزيــادة عــدد الباصــات 

املخصصــة لنقــل الــزوار والعمــل عــى إطــاق خــط الســكة الحديدية 

ــة. ــارض بالعاصم ــة املع ــط مدين ــذي يرب ال

تــم اإلنتهــاء مــن إعــداد مــروع قانــون يتعلــق بالســامح   •

ــك  ــرة ســورية، وذل ــة خمســة آالف ل ــة مــن فئ ــة نقدي بإصــدار ورق

بعــد إصــدار فئــة األلفــني لــرة ســورية، وهــي أعــى فئــة مــن النقــود 

ــف  ــل الفقــرة أل ــث ينــص املــروع عــى تعدي ــاً، حي الســورية حالي

مــن املــادة 16 مــن قانــون املــرف املركــزي والنقــد األســايس، لتصبح 

أنــه ميكــن إصــدار األوراق النقديــة مــن فئــة اللــرة وحتــى خمســة 

ــرة.  آالف ل

ويف هــذا الســياق رأى رئيــس لجنــة القوانــني املاليــة يف مجلــس 

ــذه  ــة به ــة نقدي ــن إصــدار ورق ــع م ــاك مان ــس هن ــه لي الشــعب أن

ــة  ــل كمي ــة ب ــة النقدي ــم الورق ــس رق ــم لي ــاً أن امله ــة، موضح القيم

ــم  ــا حاك ــودة. أم ــع املوج ــع البضائ ــبها م ــة وتناس ــوال املتداول األم

ــة 5000  ــني أن طــرح فئ ــه ب ــح ل مــرف ســورية املركــزي ويف توضي

يتطلــب زمنــاً طويــاً للتصميــم والتعاقــد وتوقيــت الســنوات القادمــة 

املامئــة لطرحهــا عــى ضــوء تطــور النشــاط االقتصــادي ومبــا يضمــن 

ــورية. ــرة الس ــني بالل ــح املتعامل ــف رشائ ــة مختل مصلح

كشــف بيــان حركــة الحــواالت الفوريــة والعاديــة واإليجــار   •

املســحوبة منهــا واملدفوعــة يف الســورية للريــد عن القيمــة اإلجاملية 

للمبالــغ املاليــة املســحوبة واملدفوعــة مــن املؤسســة يف جميــع 

املحافظــات والبالغــة حــوايل 2.434 مليــار لــرة ســورية، وذلــك خــال 

ــرة   ــار ل ــا 1.362 ملي ــام  2018، منه ــن ع ــة  األوىل م ــهر األربع األش

ــرة ســورية  ــار ل ــل 1.072 ملي ــحوبة مقاب ــة مس ــغ مالي ســورية مبال

ــة. ــة مدفوع ــغ مالي مبال

ــة أيضــاً  ــحوبة واملدفوع ــواالت املس ــدد اإلجــاميل للح ــغ الع ــد بل وق

38,901 حوالــة منهــا 23,100 حوالــة مســحوبة و15,801 حوالــة 

مدفوعــة، الفتــاً البيــان إىل القيمــة املاليــة ألجــور الحواالت املســحوبة 

ــن 6.5  ــر م ــة أك ــر والبالغ ــة يف القط ــروع املؤسس ــب وف ــر مكات ع

مايــني لــرة ســورية. وفيــام  يخــص الحــواالت الفوريــة، أشــار البيــان 

ــة  ــة بقيم ــغ 6,316 حوال ــا بل ــحوبة منه ــدد الحــواالت املس إىل أن ع

574 مليــون لــرة ســورية، أّمــا الحــواالت املدفوعــة فقــد بلــغ عددهــا 

ــة بقيمــة 542 مليــون لــرة ســورية. 5,638 حوال
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وقعــت الحكومــة األردنيــة والبنــك األوروىب إلعــادة اإلعــامر والتنميــة، مذكــرة تفاهــم متهــد الســتثامر البنــك مــا يتجــاوز 2.8 مليــار يــورو ىف مشــاريع 
البنيــة التحتيــة ىف اململكــة. ووقــع املذكــرة رئيــس البنــك ووزيــر التخطيــط والتعــاون الــدوىل األردىن، حيــث أشــار بيــان صــادر عــن البنــك أن »األردن 

يخطــط لتطويــر البنيــة التحتيــة القامئــة وإنشــاء أخــرى جديــدة«. 
مــن جهتــه، قــال وزيــر التخطيــط والتعــاون الــدوىل األردىن إن »البنــك األوروىب إلعــادة اإلعــامر والتنميــة اســتثمر أكــر مــن مليــار يــورو ىف اململكــة« 
منــذ عــام 2012. هــذا وقــد أكــد البنــك ىف مذكــرة التفاهــم عــى »اهتاممــه باملشــاركة ىف برنامــج االســتثامر ىف البنيــة التحتيــة ىف األردن، الــذى تقــوم 
الحكومــة بوضعــه بهــدف تحســني البنيــة التحتيــة الحاليــة وإنشــاء بنيــة تحتيــة جديــدة ومســتدامة«. وأضــاف أن الرنامــج »الــذى تبلــغ قيمتــه 2,8 
مليــار يــورو ســيغطى قطاعــات متعــددة مــن بينهــا الطاقــة والنقــل وامليــاه والــرف الصحــى والنفايــات الصلبــة والتعليــم وخدمــات بلديــة أخــرى«.

وتغطــى مذكــرة التفاهــم مشــاريع اســتثامر ىف البنيــة التحتيــة ىف األردن عــى مــدى 3 إىل 5 ســنوات قادمــة، 

االقتصاد األردني

أسواق األسهم العربية
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أعلــن الجهــاز املركــزى للتعبئــة واإلحصــاء عــن انخفــاض مـعــــدل التضـــخم السنـــــوى  لشهـــــر نيســان /أبريــل 2018، حيــث بلــغ )12.9%( مقابــل 
)32.9%( لنفــس الشــهر مــن العــــــام الســــــابق. أمــا باملقارنــة مــع شــهر آذار /مــارس 2018 فقــد ســجل الرقــم القيــايس ألســعار املســتهلكني ارتفاعــاً 
قـــــدره )1.5%(، واالرتفــاع نتيجــة زيــادة أسعـــــار مجمـــوعة الخــرضوات بنســبة )6.2%( ومجموعــة اللحــوم والدواجــن بنســبة )2.7%(  ومجمـــوعة 
الحبــوب والخبــز بنســبة )1.6%( ومجموعــة األســامك واملأكــوالت البحريــة بنســبة )0.8%(  ومجمـــوعة النب والشــاى والكاكاو بنســبة )1.4%( ومجمـــوعة 
الزيــوت والدهــون بنســبة )0.3%( ومجمـــوعة الســكر واألغذيــة الســكرية  بنســبة )0.5%( ومجمـــوعة املابــس واألحذيــة بنســبة )2.9%( ومجمـــوعة 

الثقافــة والرفيــه بنســبة )1.5%(، مقابــل انخفــاض مجمـــوعة األلبــان والجــنب والبيــض بنســبة )- 0.4%( ومجمـــوعة الفاكهــة بنســبة )- %0.8(. 
وبالنســبة ملعــدل التضخــم األســايس فقــد زاد زيــادة طفيفــة إىل 11.62% عــى أســاس ســنوي يف نيســان إبريــل 2018  مــن 11.59% معــدل التضخــم 

األســايس املســجل يف شــهر آذار /مــارس 2018.

االقتصاد المصري

االقتصاد العربي
العدد 19 - أيار / مايو - 2018



االقتصاد العالمي

ــل  ــك يف ظ ــهر، وذل ــة أش ــتوى يف خمس ــل إىل أدىن مس ــل 2018، لتص ــان /أبري ــي يف نيس ــد األجنب ــن النق ــني م ــات الص ــت احتياطي تراجع
تعــايف الــدوالر األمريــي ومــؤرشات متناميــة عــى انحســار قلــق الجهــات الرقابيــة يف الصــني مــن نــزوح رؤوس األمــوال، .حيــث تراجعــت 
االحتياطيــات مبقــدار 17.97 مليــار دوالر  أمريــي يف هــذا الشــهر  إىل 3.125 تريليــون دوالر أمريــي، وهــو أقــل مســتوى منــذ تريــن الثــاين/ 

نوفمــر 2017 مقارنــة مــع زيــادة بـــ8.34 مليــار دوالر  أمريــي يف آذار /مــارس 2018.
ويف ســياق آخــر، انخفــض معــدل تضخــم أســعار املســتهلك يف الصــني إىل 1.8% عــى أســاس ســنوي يف أبريــل /نيســان 2018، وذلــك مــن نســبة 
2.1% يف الشــهر الســابق، إذ يرجــع ذلــك أساســاً إىل تباطــؤ حــاد يف تضخــم أســعار املــواد الغذائيــة. أمــا عــى أســاس شــهري، فقــد انخفضــت 

أســعار املســتهلكني بنســبة 0.2%، أي أقــل مــن التوقعــات بانخفــاض %0.1.

أبقــى بنــك انكلــرا املركــزي عــى معــدالت الفائــدة ثابتــة دون تغيــر عنــد 0.5% بعــد انخفــاض معــدل النمــو اإلقتصــادي يف الربــع األول مــن 
عــام  2018، األمــر الــذي قــى عــى أي فرصــة لرفــع معــدالت الفائــدة.

بلــغ الفائــض التجــاري األملــاين 25.2 مليــار يــورو خــال شــهر آذار /مــارس مــن عــام 2018، ومل يتغــر قليــاً عــن الفــرة ذاتهــا مــن العــام 
ــار يــورو وانخفضــت  ــار يــورو، حيــث انخفضــت الصــادرات بنســبة 1.8% لتصــل إىل 116.1 ملي الســابق الــذي بلــغ فيهــا حــوايل  25.1 ملي

ــورو.  ــار ي ــواردات بنســبة 2.3% لتصــل إىل 90.9 ملي ال

أعلــن املــرف املركــزي الــرويس، أن فائــض امليــزان التجــاري الــرويس، ارتفــع خــال آذار/مــارس عــام 2018 بنســبة 21.7% عــى أســاس ســنوي، 
ليصــل إىل 15 مليــار دوالر أمريــي، حيــث ارتفــع حجــم الصــادرات الروســية خــال هــذا الشــهر بنســبة 17.8% عــى أســاس ســنوي لتصــل إىل 

36.9 مليــار دوالر أمريــي، يف حــني ارتفــع حجــم االســتراد بنســبة 22.8% لتصــل إىل 19 مليــار دوالر أمريــي.

االقتصاد الصيني

االقتصاد البريطاني

االقتصاد األلماني

االقتصاد الروسي
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أسواق المال العالمية
أسعار النفط الخام 

أسعار المعادن الثمينة

أسعار العمالت الرئيسية

أسواق األسهم العالمية
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