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االقتصاد السوري

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

واصــل ســعر رصف اللــرة الســورية مقابــل الــدوالر األمريــي يف 

تســجيله تقلبــات طفيفــة خــال تعامــات هــذا األســبوع يف الســوق 

ــن  ــة م ــهد حال ــورية يش ــرة الس ــعر رصف الل ــازال س ــة، وم املوازي

ــرم،  ــهر املن ــال الش ــعر خ ــور الس ــت تط ــبي واكب ــتقرار النس االس

ــن 465  ــبوع ب ــذا األس ــات ه ــراوح مســتوى الســعر خــال تعام لي

ــب  ــي إىل ترق ــكل رئي ــود بش ــذي يع ــر ال ــورية. األم ــرة س و471 ل

األنظــار تجــاه التطــورات العســكرية التــي تشــهدها العاصمــة 

دمشــق والغوطــة الرشقيــة، مــا أســفر بشــكل واضــح إىل جمــود يف 

حركــة نشــاط الســوق وخاصــة أمــام التهديــدات اإلرهابيــة للعاصمــة 

دمشــق، ويضــاف إىل ذلــك اســتمرار املســتويات املنخفضــة للــدوالر  

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

ــزي،  ــورية املرك ــرف س ــن م ــادرة ع ــرف الص ــعار ال ــت أس وتثبي

ــة  ــل الثق ــب عام ــن جان ــم م ــى الدع ــرة الســورية  تتلق ــا أن الل ك

وتفضيــل اللــرة الســورية يف الســوق ال ســيا بعــد التحســن الكبــر 

الــذي شــهدته اللــرة الســورية مقابــل الــدوالر األمريــي منــذ فــرة 

وقيــام املركــزي يف حينــه برفــع قيمــة اللــرة بصــورة كبــرة، إضافــة إىل 

ــق بتطــور  ــا يتعل ــة االســتقرار في ــل التوقعــات إىل اســتمرار حال مي

ســعر الــرف يف ظــل هــذه الظــروف. 

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

ــك  ــة، وذل ــدى املصــارف ورشكات الراف ــي ل ــدوالر األمري ــل ال مقاب

للشــهر الثالــث عــى التــوايل، حيــث اســتمر مــرف ســورية املركــزي 

يف تثبيــت ســعر زوج الــدوالر األمريــي /اللــرة الســورية عند مســتوى 

ــعر رشاء  ــك س ــد، وكذل ــي الواح ــدوالر األمري ــورية لل ــرة س 436 ل

الــدوالر األمريــي لتســليم الحــواالت الشــخصية الــواردة مــن الخــارج 

ــعر رصف  ــورية، وس ــرة س ــتوى 434 ل ــد مس ــورية عن ــرات الس بالل

اللــرة الســورية مقابــل الــدوالر األمريــي مبوجــب النــرشة الرســمية 

عنــد مســتوى 438 لــرة ســورية للمبيــع 435 لــرة ســورية للــرشاء.

أمــا بالنســبة لســعر رصف اللــرة الســورية مقابــل اليــورو يف الســوق 

املوازيــة خــال تعامــات هــذا األســبوع، فقــد تحســنت اللــرة 

الســورية حيــث انخفــض زوج )اليورو/لــرة ســورية( إىل مســتوى 578 

لــرة ســورية يف نهايــة هــذا األســبوع مقارنــة مــع مســتوى 580 لــرة 

ــبته %0.34.  ــا نس ــابق، ومب ــبوع الس ــة األس ــجل يف نهاي ــورية املس س

كــا تحســنت اللــرة الســورية يف الســوق الرســمية أمــام اليــورو  مبــا 

نســبته 1.52%، لينخفــض زوج )اليورو/لــرة ســورية( إىل مســتوى 

535.26 لــرة ســورية يف نهايــة هــذا األســبوع مقابل مســتوى 543.52 

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 النــرشة األســبوعية لجلســات التــداول الصــادرة عــن ســوق 
ــؤرش  ــاع م ــبوع 18-2018/2/22، ارتف ــن األس ــة ع ــأوراق املالي ــق ل دمش
ســوق دمشــق لــأوراق املاليــة DWX، مبقــدار  339.83 نقطــة ومبــا 
نســبته 5.78% عــى أســاس أســبوعي، حيــث وصــل إىل مســتوى 6,221.29 
ــل مســتوى 5,881.46 نقطــة  ــة هــذا األســبوع مقاب نقطــة املســجل نهاي
ــداوالت  ــة الت ــت قيم ــد ارتفع ــابق.  وق ــبوع الس ــة األس ــجل يف نهاي املس
ــتواها يف  ــع مس ــة م ــبوع باملقارن ــذا األس ــال ه ــجلة خ ــبوعية املس األس

األســبوع الســابق، مبــا نســبته 100.9% لتصــل إىل 624.0 مليــون لــرة 
ســورية مقابــل 310.5 مليــون لــرة ســورية خــال األســبوع الســابق، كــا 
ــال  ــهم خ ــل إىل 697,735 س ــدل 54.3% ليص ــداول مبع ــم الت ــع حج ارتف
هــذا األســبوع مقابــل  452,069 ســهم يف األســبوع الســابق موزعــًة عــى 
812 صفقــة. يبــن الجــدول التــايل أعــى ثاثــة أســهم مــن حيــث النشــاط، 

ــبوع. ــذا  األس ــات ه ــال تعام ــاض خ ــاع، واالنخف واالرتف
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متفرقات اقتصادية محلية
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ــى  ــوزراء ع ــس ال ــة مجل ــة يف رئاس ــة االقتصادي ــت اللجن وافق  •

ــل  ــاح بتموي ــتهلك بالس ــة املس ــة وحاي ــارة الداخلي ــراح وزارة التج اق

ــدى  ــهرية ل ــم الش ــة أجوره ــة املوطن ــن بالدول ــع العامل ــراض لجمي اإلق

املــرف التجــاري الســوري أو املــرف العقــاري وبســقف إقــراض قــدره 

/500/ ألــف لــرة ســورية، وذلــك حتــى تتمكن املؤسســة الســورية للتجارة 

مــن فتــح بــاب التقســيط لهــذه الفئــة، وعــى أن يشــمل التقســيط الســلع 

ــاً  ــج محلي ــي تنت ــة والت ــتخدامات املنزلي ــدة لاس ــية املع ــرة األساس املعم

فقــط.

بلــغ معــدل التضخــم الســنوي خال شــهر شــباط /فربايــر 2017   •

مــا نســبته 38.4% باملقارنــة مــع الشــهر ذاتــه مــن العــام 2016، الــذي بلــغ 

فيــه معــدل التضخــم حــوايل 44.1%، منخفضــاً بذلــك مبقــدار  5.7 نقطــة 

مئويــة. وتــأيت مســاهمة مكــون األغذيــة واملرشوبــات غــر الكحوليــة عــى 

رأس القامئــة حيــث بلغــت نســبة مســاهمته حــوايل 36%، يلــه مســاهمة 

مكــون الســكن وامليــاه والكهربــاء والغــاز وأنــواع الوقــود األخــرى بنســبة 

ــى أســاس  ــا ع ــل بنســبة 9%، أم ــون النق ــم مســاهمة مك ــاً، ث 16% تقريب

ــغ معــدل التضخــم املســجل خــال شــهر شــهر شــباط / شــهري فقــد بل

ــهري  ــم الش ــدل التضخ ــل 1.1% مع ــبته 0.1% مقاب ــا نس ــر 2017 م فرباي

املســجل يف الشــهر الســابق منخفضــاً مبقــدار   نقطــة مئويــة. وذلــك وفــق 

بيانــات الرقــم القيــايس ألســعار املســتهلك الصــادرة  مؤخــراً عــن املكتــب 

املركــزي لإلحصــاء. 

أقــر مجلــس الــوزراء املوازنــة التقديريــة لصنــدوق دعــم   •

اإلنتــاج الزراعــي للســنة املاليــة للعــام 2018، واملقــدرة بـــ 10 مليــار لــرة 

ســورية موزعــة بحســب مقــرح وزارة الزراعــة واإلصــاح الزراعــي عــى 

نحــو التــايل؛ بالنســبة للمؤسســة العامــة إلكثــار البــذار واملؤسســة العامــة 

لأعــاف، فقــد بلــغ دعــم البــذار 657.8 مليــون لــرة ســورية، وهــي ديــون 

مســتحقة، إضافــة إىل دعــم آخــر للبــذار يقــارب 2.5 مليــار لــرة ســورية، 

أمــا مــا يخــص دعــم األعــاف كديــون مســتحقة بلــغ الدعــم حــوايل 3.2 

مليــار لــرة ســورية، كــا خصــص أيضــاً كدعــم لأعــاف 3.6 مليــار لــرة 

ســورية.

كشــف مديــر هيئــة االســتثار الســورية عــن إعــداد 29 فرصــة   •

اســتثارية جاهــزة للتنفيــذ املبــارش، ســوف يتــم عرضهــا خــال فعاليــات 

ــوم اإلثنــن القــادم يف  ــذي ســيتم افتتاحــه ي ــرويس ال املنتــدى الســوري ال

ــياً  ــك مبشــاركة 281 رجــل أعــال روس ــة الروســية موســكو، وذل العاصم

ــرص  ــة أن الف ــر الهيئ ــّن مدي ــا ب ــورياً، ك ــال س ــل أع ــل 120 رج مقاب

ــة  ــاع الصناع ــتثارية يف قط ــرص اس ــا إىل 10 ف ــم توزيعه ــتثارية ت االس

ــة  ــا، إضاف ــاد وغره ــاج والس ــمنت والزج ــات كاإلس ــن الصناع ــدد م لع

إىل 10 فــرص اســتثارية يف قطــاع األشــغال العــام واإلســكان مــن ضمنهــا 

ــر العقــاري و3 فــرص اســتثارية لخطــوط  4 فــرص اســتثارية يف التطوي

ــات الازمــة إلعــادة  ــدات اآللي ــة إىل قامئــة بتوري ــع، إضاف التشــييد الرسي

اإلعــار، كــا ســيتم عــرض فرصــة اســتثارية مــن قطــاع النقــل، مضيفــاً 

بوجــود 6 فــرص اســتثارية ملرشوعــات يف قطــاع النفــط والــروة املعدنيــة 

الســتثار الــروات الباطنيــة، ومرشوعــن مــن وزارة الكهربــاء يف مجــاالت 

الطاقــات املتجــددة لتوليــد الطاقــة الكهربائيــة بوســاطة الريــاح أو الطاقــة 

ــة. ــتطاعات مختلف ــية باس الشمس

اســتكمل املــرف التجــاري الســوري اإلجــراءات للمشــاركة   •

ــرف  ــد امل ــك يع ــوري SyGS وبذل ــة الس ــويات اإلجالي ــام التس يف نظ

التجــاري الســوري أول مــرف مــن املصــارف العامــة يشــارك يف النظــام، 

ليصبــح إجــايل عــدد املصــارف املشــاركة 14 مــرف.
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أعلــن جهــاز االحصــاء الفلســطيني النتائــج األوليــة للتجــارة الخارجيــة املرصــودة للســلع لشــهر كانــون األول /ديســمرب2017. عــن ارتفــاع الصــادرات 
الفلســطينية مــن الســلع بنســبة 2.5% مقارنــة مــع الشــهر الســابق، أمــا عــى أســاس ســنوي فقــد ارتفعــت بنســبة 12.8%، حيــث بلغــت قيمتهــا 95.3 
مليــون دوالر أمريــي. وبالنســبة للــواردات الســلعية أيضــاً ارتفعــت خــال شــهر كانــون األول /ديســمرب2017 بنســبة 6.3% مقارنــة مــع الشــهر الســابق، 

كــا ارتفعــت بنســبة 2.6% باملقارنــة مــع شــهر كانــون األول /ديســمرب  2016، حيــث بلغــت قيمتهــا 469.2 مليــون دوالر أمريــي.

االقتصاد الفلسطيني

أسواق األسهم العربية
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قــام البنــك املركــزي املــري بتخفيــض أســعار الفائــدة األساســية مبقــدار 100 نقطــة أســاس، وذلــك للمــرة األوىل منــذ تعويــم الجنيــه يف عــام 2016، 
وذلــك مــع تراجــع معــدالت التضخــم إىل أدىن مســتوياتها يف عــام عــى األقــل. حيــث قــررت لجنــة السياســة النقديــة، تخفيــض ســعر الفائــدة عــى 
الودائــع لليلــة واحــدة إىل 17.75% مــن 18.75%، وخفــض ســعر الفائــدة عــى اإلقــراض لليلــة واحــدة إىل 18.75% مــن 19.75%. ومنــذ أن تــم تعويــم 
الجنيــه رفــع البنــك املركــزي أســعار الفائــدة لليلــة واحــدة مبقــدار 700 نقطــة أســاس ملكافحــة ارتفــاع التضخــم، وهــو مــا أوجــد شــهية غــر مســبوقة 
ــد تراجــع معــدل التضخــم الســنوي ألســعار  ــذي تحتاجــه مــر بشــدة. هــذا وق ــارش ال ــي املب ــه أبطــأ االســتثار األجنب ــة، لكن ــن املحلي ألدوات الدي
املســتهلكن يف املــدن املريــة إىل 17.1% يف كانــون الثــاين /ينايــر 2018 مــن 21.9% املعــدل املســجل يف كانــون األول /ديســمرب 2017، بينــا انخفــض 

معــدل التضخــم الســنوي األســايس، الــذي يســتثني الســلع ذالت األســعار املتقلبــة، إىل 14.35% مــن 19.86% خــال الفــرة نفســها.

االقتصاد المصري

االقتصاد العربي
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االقتصاد العالمي

أظهــرت بيانــات وزارة املاليــة أن االقتصــاد اليابــاين ســّجل خــال شــهر كانــون الثــاين /ينايــر 2018 عجــزاً يف امليــزان التجــاري بقيمــة 943 مليــار يــن )8,87 مليــار 
ــواردات ارتفعــت بدورهــا  ــن، لكــن ال ــون ي ــث ارتفعــت الصــادرات بنســبة 12.2% لتصــل اىل  6,086 تريلي ــو 2017. حي ــذ أيار/ماي ــي(، ألول مــرة من دوالر أمري

بنســبة 7.9% لتصــل إىل 7,029 تريليــون يــن.

أظهــرت البيانــات الرســمية الصــادرة عــن مصلحــة الدولــة لإلحصــاء أن نســبة اســتغال القــدرات الصناعيــة الصينيــة بلغــت 77% يف العــام 2017، وهــي األعــى 
خــال خمــس ســنوات تقريبــاً، حيــث بلــغ معــدل الزيــادة 3.7 نقطــة مئويــة مقارنــة مــع املعــدل املســجل يف العــام 2016. ليســجل الناتــج الصناعــي الصينــي 
توســعاً بلغــت نســبته 6.6% يف العــام املــايض 2017، مقارنــة بـــ 6%  املســجلة يف العــام 2016، مــع تســارع وتــرة النمــو للمــرة األوىل منــذ العــام 2011. وقــال رئيــس 
قســم اإلحصــاءات الصناعيــة يف املصلحــة إن االقتصــاد الصناعــي الصينــي شــهد تنميــة أقــوى واســتقرارا أكــرب، إىل جانــب تحســن الهيكلــة والربحيــة يف العــام 2017، 

مــا أضــاف أساســاً صلبــاً وقويــا لتنميــة عاليــة الجــودة.

ارتفــع مــؤرش أســعار املنتجــن )الجملــة( يف أملانيــا بشــكل طفيــف خــال شــهر كانــون الثــاين/ ينايــر 2018. حيــث ذكــر مكتــب اإلحصــاء األملــاين أن أســعار الجملــة 
ارتفعــت يف ينايــر/ كانــون الثــاين بنســبة 2% عــى أســاس ســنوي، ومبعــدل أرسع مــن كانــون األول /ديســمرب 2017 والتــي بلغــت نســبة الزيــادة خالــه 1.8%. هــذا 
وقــد ارتفعــت أســعار الخامــات واملعــادن واملنتجــات املعدنيــة شــبه املصنعــة خــال شــهر كانــون الثــاين/ ينايــر 2018 بنســبة ســنوية بلغــت 5.8%، فيــا ارتفعــت 
أســعار املنتجــات الكياويــة بنســبة 9.2%، أمــا عــى أســاس شــهري، فقــد ارتفعــت أســعار الجملــة خــال شــهر كانــون الثــاين/ ينايــر 2018 بنســبة 0.9% مقارنــة 

بشــهر كانــون األول /ديســمرب 2017 حيــث تراجعــت بنســبة 0.3%، للشــهر األول خــال خمســة أشــهر ســابقة. 

أظهــرت بيانــات صــادرة عــن البنــك املركــزي األورويب أن الفائــض يف ميــزان املعامــات الجاريــة مبنطقــة اليــورو انخفــض يف القــراءة املعدلــة لشــهر كانــون األول /
ديســمرب 2017 مبــا يتــاىش مــع االتجــاه الســائد يف اآلونــة األخــرة. حيــث ســجلت منطقــة اليــورو فائضــاً بلــغ 29.9 مليــار يــورو )37.09 مليــار دوالر( يف القــراءة 
املعدلــة لشــهر كانــون األول /ديســمرب 2017 مقارنــة مــع 35 مليــار يــورو املســجلة يف الشــهر الســابق. أمــا خــال العــام 2017 فقــد بلــغ الفائــض يف املنطقــة مــا 

نســبته 3.5% مــن الناتــج املحــي اإلجــايل مرتفعــاً مــن 3.4% النســبة املســجلة يف العــام االســبق.

االقتصاد الياباني

االقتصاد الصيني

االقتصاد األلماني

منطقة اليورو
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أسواق المال العالمية
أسعار النفط الخام 

أسعار المعادن الثمينة

أسعار العمالت الرئيسية

أسواق األسهم
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