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االقتصاد السوري

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

تراجــع ســعر رصف اللــرة الســورية مقابــل الــدوالر األمريــي بشــكل 

ــع  ــة، م ــوق املوازي ــبوع يف الس ــذا األس ــات ه ــال تعام ــف خ طفي

امليــل إىل اســتمرار االســتقرار النســبي يف تلــك التعامــات، إذ ســجلت 

التــداوالت وســطياً 465 لــرة ســورية لــراء الــدوالر األمريــي و470 

لــرة ســورية للمبيــع، وذلــك يف ظــل مراقبــة الســوق للتطــورات التــي 

تشــهدها العمليــات العســكرية يف الغوطــة الرقيــة وتصاعــد الوتــرة 

اإلعاميــة حــول احتــال توجيــه رضبــة عســكرية أمريكيــة لســورية، 

إضافــة إىل مــا يــدور مــن أحــداث أمنيــة وعســكرية شــال ســورية 

وخاصــة يف منطقــة عفريــن الســورية واســتمرار العــدوان الــريك.

مــن جهــة أخــرى تســتمر اللــرة الســورية بتلقــي الدعــم مــن 

املســتويات املنخفضــة للــدوالر  األمريــي مقابــل العمــات الرئيســية 

يف األســواق املاليــة العامليــة، وزيــادة تفضيــل اللــرة الســورية يف 

ــرات  ــوق تغ ــه الس ــهد في ــذي مل يش ــت ال ــة، يف الوق ــوق املحلي الس

ــي.  ــدوالر األمري ــى ال ــرض ع ــب والع ــد الطل ــى صعي ــة ع جوهري

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

مقابــل الــدوالر  األمريــي لــدى املصــارف ورشكات الرصافــة، وذلــك 

للشــهر الثالــث عــى التــوايل، حيــث اســتمر مــرصف ســورية املركــزي 

بتثبيــت ســعر  زوج )الــدوالر األمريــي /اللــرة الســورية( عنــد 

مســتوى 436 لــرة ســورية للــدوالر األمريــي الواحــد، وكذلــك ســعر 

ــن  ــواردة م ــي لتســليم الحــواالت الشــخصية ال ــدوالر األمري رشاء ال

الخــارج باللــرات الســورية عنــد مســتوى 434 لــرة ســورية، وســعر 

ــرة  ــب الن ــي مبوج ــدوالر األمري ــل ال ــورية مقاب ــرة الس رصف الل

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 قليــاً 

ــتوى  ــورية( إىل مس ــرة س ــورو/ ل ــع زوج )الي ــبوع، إذ ارتف ــذا األس ه

579 لــرة ســورية يف نهايــة هــذا األســبوع مقارنــة مــع مســتوى 

578 لــرة ســورية املســجل يف نهايــة األســبوع الســابق، ومبــا نســبته 

ــاً  يف الســوق الرســمية  0.17%. بينــا تحســنت اللــرة الســورية قلي

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

ــل  ــبوع مقاب ــذا األس ــة ه ــورية يف نهاي ــرة س ــتوى 539.51 ل إىل مس

ــة األســبوع الســابق. ــرة ســورية يف نهاي مســتوى 540.84 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

تراجــع مــؤرش ســوق دمشــق لــأوراق املاليــة )DWX( مبقــدار  100.18 
نقطــة ومبــا نســبته 1.% عى أســاس أســبوعي، إذ ســّجل مســتوى 6,067.28 
نقطــة يف نهايــة هــذا األســبوع، مقابــل مســتوى 6,167.46 نقطــة املســجل 

يف نهايــة األســبوع الســابق.  
ــداوالت األســبوعية املســجلة خــال هــذا  ــد تراجعــت قيمــة الت هــذا وق
األســبوع باملقارنــة مــع مســتواها يف األســبوع الســابق، مبــا نســبته -%54.7 

لتصــل إىل 274.4 مليــون لــرة ســورية مقابــل 605.9 مليــون لــرة ســورية 
ــدل -%39.5  ــداول مبع ــم الت ــض حج ــا انخف ــابق، ك ــبوع الس ــال األس خ
ليصــل إىل 356,938 ســهم خــال هــذا األســبوع مقابــل  590,003 ســهم 
يف األســبوع الســابق، موزعــًة عــى 589 صفقــة. يبــن الجــدول التــايل أعــى 
ثاثــة أســهم مــن حيــث النشــاط، واالرتفــاع، واالنخفــاض خــال تعامــات 

هــذا األســبوع.
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متفرقات اقتصادية محلية
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ــع  ــن تراج ــعبي ع ــليف الش ــرصف التس ــام م ــر ع ــف مدي كش  •

الطلــب عــى قــروض الدخــل املحــدود بواقــع 50% خــال شــهري كانــون 

ــة مــع الفــرة نفســها مــن العــام  ــاين وشــباط مــن العــام 2018 مقارن الث

االســبق. 

حــدد مجلــس الــوزراء أســعار اســتام محصــويل القمح والشــعر   •

مــن الفاحــن للموســم الزراعــي الحــايل  مببلــغ /175/ لــرة ســورية للكيلــو 

غــرام الواحــد مــن  مــادة القمــح )القــايس- الطــري( و/130/ لــرة ســورية 

للكيلــو غــرام الواحــد مــن الشــعر مقارنــة مــع /140/ لــرة الســتام كيلــو 

القمــح و/100/ لــرة لكيلــو الشــعر  يف املوســم املــايض، وطلــب املجلــس 

مــن وزاريت الزراعــة واإلصــاح الزراعــي والتجــارة الداخليــة وحايــة 

ــويل  ــويق محص ــتام وتس ــات اس ــددة لعملي ــة مح ــع آلي ــتهلك وض املس

القمــح والشــعر مــن الفاحــن للموســم الزراعــي الحــايل وبشــكل يضمــن 

ــة والحــد مــن أي تاعــب. الشــفافية واملوضوعي

أكــد رئيــس مجلــس الــوزراء خــال اجتــاع مــع مديــري   •

ــن  ــاين م ــادي يع ــاع االقتص ــم أن القط ــة ومعاونيه ــات االقتصادي املؤسس

التحديــات أبرزهــا رضورة إعــادة هيكليــة املؤسســات  العديــد مــن 

والتــي تعــد مــن أهــم العناويــن األساســية لإلصــاح االقتصــادي، إضافــة 

ــه  ــا تقتضي ــق م ــل وف ــة إىل تعدي ــي بحاج ــن الت ــات والقوان إىل التريع

الراهنــة.  الظــروف 

الازمــة  اإلجــراءات  الســوري  العقــاري  املــرصف  اســتكمل   •

ليصبــح   )SyGS( الســوري  اإلجــايل  التســويات  نظــام  للمشــاركة يف 

ــب  ــام إىل جان ــم للعمــل بهــذا النظ ــاين الــذي ينض ــام الث ــرصف الع امل

املــرصف التجــاري الســوري، ليصبــح العــدد اإلجــايل للمصــارف املشــاركة 

مــرصف.  16
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أعلنــت وكالــة التصنيــف االئتــاين »موديــز« عــن تخفيــض التصنيــف الســيادي لتونــس، مــن »B1« إىل»B2«، وتحــول النظــرة املســتقبلية مــن »ســلبية« 
إىل »مســتقرة«. كــا خفضــت الوكالــة تصنيــف الديــن بالعملــة الصعبــة للبنــك املركــزي التونــي مــن »B1« إىل »B2«، وتحــول الرؤيــة املســتقبلية مــن 

»ســلبية« إىل »مســتقرة« أيضــا، وهــو مــا قــد يؤثــر عــى قــدرة االقتصــاد التونــي عــى الحصــول عــى التمويــل مــن األســواق الدوليــة بشــكل ميــر. 
أرجعــت الوكالــة تخفيــض التصنيــف االئتــاين لتونــس إىل توقعاتهــا بــأن الوضــع الحــايل مــن حيــث »تــآكل القــوة املاليــة« لــن يتغــر بشــكل كبــر خــال 
الســنوات القليلــة املقبلــة، وحــذرت الوكالــة مــن أن تصاعــد الديــون التونســية مــن مســتويات مرتفعــة بالفعــل يجعــل وضــع تونــس هشــا أمــام تغــر 

توجهــات املقرضــن الدوليــن لتمويــل احتياجاتهــا املاليــة، مشــرة إىل أن قــدرة تونــس عــى الســداد لاقــراض )تتناقــص(.

منــا اقتصــاد الجزائــر بنســبة 2.2% يف العــام 2017، متباطئــاً مــن نســبة منــو بلغــت 3.3% يف 2016، بســبب تراجــع أداء قطــاع الطاقــة، وأظهــرت البيانــات 
أن معــّدل التضخــم يف العــام 2017 بلــغ 5.6%، مقارنــة مــع 6.4% يف 2016، وانخفــض العجــز يف ميــزان املدفوعــات مبقــدار ثاثــة مليــارات دوالر  أمريــي 
ــات  ــي، ولكــن االحتياطي ــار دوالر أمري ــدار ملي ــواردات لتنخفــض مق ــام 2017 عــى ال ــر يف الع ــث شــددت الجزائ ــي، حي ــار دوالر أمري إىل 23.3 ملي
األجنبيــة للجزائــر هبطــت مبقــدار 16.8 مليــار دوالر أمريــي لتصــل إىل 97.3 مليــار دوالر أمريــي يف 2017، مــن 114.1 مليــار دوالر أمريــي يف نهايــة 

  .2016

االقتصاد التونسي

االقتصاد الجزائري

أسواق األسهم العربية
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قامــت مؤسســة النقــد العــريب الســعودي برفــع أســعار الفائــدة الرئيســية مبقــدار 0.25 نقطــة مئويــة، كــا تــم رفــع معــدل اتفاقيــات إعــادة الــراء 
املعاكــس )الريبــو العكــي( إىل 1.75% مــن 1.50%،  وقامــت املؤسســة برفــع معــدل اتفاقيــات إعــادة الــراء )الريبــو( إىل 2.25% مــن 2.00%. ويــأيت 
توقيــت هــذه الخطــوة غــر املعتــادة. حيــث تنتظــر الســعودية حتــى تغــر الواليــات املتحــدة أســعار الفائــدة لتقــوم بدورهــا بتغيــر معدالتهــا للفائــدة.  
لكــن يف هــذه املــرة جــاءت هــذه الخطــوة قبــل أســبوع تقريبــاً مــن اجتــاع مجلــس االحتياطــي الفــداريل والــذي تتوقــع األســواق أن يرفــع أســعار 
الفائــدة األمريكيــة مبقــدار 0.25 نقطــة مئويــة. ويف بيــان مقتضــب، قالــت مؤسســة النقــد الســعودي إن »القــرار يــأيت اســتمراراً لنهــج املؤسســة يف 

تعزيــز االســتقرار النقــدي بالنظــر إىل التطــورات املحليــة والعامليــة الراهنــة«.

االقتصاد السعودي

االقتصاد العربي
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االقتصاد العالمي

ارتفــع منــو الوظائــف يف الواليــات املتحــدة خــال شــهر شــباط /فرايــر 2018 مســجاً أكــر زيــادة يف أكــر مــن عــام ونصــف العــام، حيــث 
بيّنــت وزارة العمــل األمريكيــة أن االقتصــاد األمريــي أضــاف 313 ألــف وظيفــة خــال الشــهر نفســه يف القطاعــات غــر الزراعيــة، بدعــم مــن 
أكــر زيــادة يف الوظائــف شــهدها قطــاع التشــييد منــذ عــام 2007. هــذا وتســتفيد ســوق العالــة مــن طلــب محــي قــوي، وتحســن النمــو 
العاملــي، وكذلــك قــوة معنويــات الــركات األمريكيــة بعــد حزمــة تخفيضــات لرضائــب الدخــل قيمتهــا 1.5 تريليــون دوالر اســتحدثتها إدارة 
ترامــب ودخلــت حيــز التنفيــذ يف كانــون الثــاين /ينايــر. أمــا معــدل البطالــة فقــد اســتقر عنــد مســتوى 4.1% خــال شــهر شــباط /فرايــر ، 
وهــو أدىن مســتوى يف 17 عامــاً، وذلــك للشــهر الخامــس عــى التــوايل. وارتفــع متوســط أســبوع العمــل إىل 34.5 ســاعة بعــد أن هبــط إىل 

34.4 ســاعة يف كانــون الثــاين /ينايــر 2017. 

أظهــرت بيانــات صــادرة عــن املكتــب الوطنــي لإلحصــاء أن معــدل تضخــم أســعار املســتهلكن يف الصــن منــا خــال شــهر شــباط /فرايــر 2018 
بــأرسع وتــرة عــى أســاس ســنوي منــذ نوفمــر تريــن الثــاين 2013، حيــث ارتفــع مــؤرش أســعار املســتهلكن إىل 2.9% خــال الشــهر املذكــور، 
متجــاوز توقعــات الخــراء االقتصاديــن التــي كانــت تشــر إىل زيــادة قدرهــا 2.5%،ومتســارعاً مــن منــو بلــغ 1.5% معــدل التضخــم املســجل يف 

شــهر كانــون الثــاين /ينايــر 2018.

انخفــض اإلنتــاج الصناعــي األملــاين مخالفــاً التوقعــات خــال شــهر كانــون الثــاين /ينايــر 2018 ليضيــف املزيــد مــن اإلشــارات عــى أن املصانــع 
األملانيــة تعمــل بوتــرة أبطــأ يف بدايــة العــام. حيــث أظهــرت بيانــات وزارة االقتصــاد أن اإلنتــاج الصناعــي هبــط بنســبة %0.1. 

ومــن ناحيــة أخــرى أظهــرت بيانــات نرهــا مكتــب اإلحصــاءات االتحاديــة أن الصــادرات هبطــت عــى غــر املتوقــع مبــا نســبته 0.5% خــال 
ــل  ــدل يف ضــوء العوام ــزان التجــاري املع ــات أن املي ــرت البيان ــا أظه ــواردات 0.5%. ك ــا تراجعــت ال ــر 2018، ك ــاين /يناي ــون الث شــهر كان

املوســمية مل يســجل تغــراً يذكــر ليبلــغ عنــد مســتوى 21.3 مليــار يــورو )26.22 مليــار دوالر أمريــي(.

أظهــرت بيانــات مكتــب اإلحصــاءات األورويب )يوروســتات( أن اإلنتــاج الصناعــي يف منطقــة اليــورو جــاء أضعــف مــن املتوقــع يف كانــون الثــاين 
/ينايــر  2018، وهــو مــا يرجــع يف األســاس إىل هبــوط حــاد يف إنتــاج الطاقــة، حيــث تراجــع اإلنتــاج مبنطقــة اليــورو خــال هــذا الشــهر بنســبة 
1% عــى أســاس شــهري، بينــا ارتفــع 2.7% عــى أســاس ســنوي. هــذا وقــد عــّدل )يوروســتات( بالرفــع البيانــات الســنوية لشــهر كانــون األول 
/ديســمر 2017 إىل منــو نســبته 5.3% مقارنــة مــع 5.2% يف التقديــرات الســابقة. وقــد شــكلت الطاقــة أكــر ضغــط نــزويل عــى اإلنتــاج الــكي 

بســبب انخفــاض إنتــاج هــذا القطــاع 6.6% عــى أســاس شــهري و10.4% عــى أســاس ســنوي.

االقتصادي األمريكي

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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