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االقتصاد السوري

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

تراجــع ســعر رصف اللــرة الســورية مقابــل الــدوالر األمريــي بشــكل 

ــة  ــك نتيج ــة، وذل ــوق املوازي ــايض يف الس ــبوع امل ــة األس ــر نهاي كب

ــة إىل ســورية،  ــة عســكرية قوي ــه رضب ــة بتوجي ــدات األمريكي التهدي

مــا أثــار موجــة مــن الطلــب الكبــر عــى الــدوالر  األمريــي وقلــة 

املعــرض، يف ظــل حالــة مــن والخــوف والتخبــط يف الســوق، إضافــة 

إىل اســتغالل املضاربــن لهــذه األخبــار لتحقيــق مكاســب كبــرة، األمــر 

ــعار  ــع باألس ــات يف الســوق، ودف ــى املعنوي ــلباً ع ــذي انعكــس س ال

ملســتويات عاليــة، وصلــت يف حدهــا األقــى إىل 475 لــرة للــدوالر 

األمريــي الواحــد، ليعــود ويغلــق الســوق يــوم الخميــس عــى 455 

ــن  ــالد، وم ــة للب ــات املعادي ــدة الترصيح ــع يف ح ــد الرتاج ــرة، بع ل

ــام  ــورية يف األي ــرة الس ــعر رصف الل ــن يف س ــودة التحس ــع ع املتوق

ــل  ــالد بأق ــى الب ــاليث ع ــدوان الث ــّر الع ــد أن م ــة بع ــة القادم القليل

األرضار، عــى اعتبــار أن اللــرة مازالــت تتلقــى الدعــم مــن العوامــل 

االقتصاديــة األساســية واســتمرار تدفــق الحــواالت مــن الخــارج 

ــة عــى األســواق. ــر الغوطــة الرشقي ــر اإليجــايب لتحري وعــودة األث

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

ــث  ــة، حي ــدى املصــارف ورشكات الرصاف ــي ل ــدوالر األمري ــل ال مقاب

اســتمر مــرصف ســورية املركــزي 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 

ــعر  ــورية، وس ــرة س ــتوى 434 ل مس
أمــا بالنســبة لســعر رصف اللــرة الســورية مقابــل اليــورو يف الســوق املوازيــة خــالل 

تعامــالت هــذا األســبوع، فقــد تراجعــت اللــرة إثــر ارتفــاع زوج )اليــورو/ لــرة ســورية( 

إىل مســتوى 570 لــرة ســورية يف نهايــة هــذا األســبوع، مقارنــًة مــع مســتوى 524 لــرة 

ســورية املســجل يف نهايــة األســبوع الســابق، ومبــا نســبته 8.78%. كــا تراجعــت اللــرة 

الســورية يف الســوق الرســمية أمــام اليــورو مبــا نســبته 0.67%، لرتفــع زوج )اليــورو/

لــرة ســورية( إىل مســتوى 538.79 لــرة ســورية يف نهايــة هــذا األســبوع مقابل مســتوى 

535.23 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 
ــرصت  ــي اقت ــبوع 8-2018/4/12، والت ــن األس ــة ع ــأوراق املالي ــق ل دمش
ــوم  ــد الفصــح ي ــة الســوق مبناســبة عي ــع جلســات بســب عطل عــى أرب
األحــد 2018/4/8؛ أظهــرت تراجعــاً ملــؤرش الســوق )DWX( إىل مــا دون 
حاجــز الـــ 6,000 نقطــة، وذلــك مبقــدار  76.15 نقطــة، مبــا نســبته %1.26 
عــى أســاس أســبوعي، ليصــل إىل مســتوى 5,959.78 نقطــة املســجل 
نهايــة هــذا األســبوع، مقابــل مســتوى 6,035.93 نقطــة املســجل يف نهايــة 

األســبوع الســابق. 
ترافــق ذلــك مــع انخفــاض قيمــة التــداوالت األســبوعية املســجلة خــالل 

ــة مــع مســتواها يف األســبوع الســابق، مبــا نســبته  هــذا األســبوع باملقارن
11.8% لتصــل إىل 134.9 مليــون لــرة ســورية مقابــل 152.9 مليــون لــرة 
ســورية خــالل األســبوع الســابق، إضافــًة إىل تراجــع حجــم التــداول مبعــدل 
15.3%، ليصــل إىل 164,745 ســهم خــالل هــذا األســبوع مقابــل  194,414 
ســهم يف األســبوع الســابق، موزعــًة عــى 224 صفقــة. يبــن الجــدول التــايل 
ــاض  ــاع واالنخف ــداول، واالرتف ــاط الت ــث نش ــن حي ــهم م ــة أس ــى ثالث أع
ــالت هــذا  ــاً(، خــالل تعام يف أســعار األســهم )مل يســجل أي ســهم ارتفاع

األســبوع.
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متفرقات اقتصادية محلية
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مبوجبــه  ســمح  قــراراً  والتســليف  النقــد  مجلــس  أصــدر   •

للمــرصف الزراعــي التعــاوين مبنــح قروضــاً للمشــاريع الصغــرة واملتناهيــة 

ــاءاً  ــرار بن ــأيت هــذا الق ــات، إذ ي ــراض النســاء الريفي ــا إق الصغــر، مبــا فيه

عــى االتفــاق املــايل واإلداري بــن الصنــدوق الوطنــي للمعونــة االجتاعيــة 

واملــرصف الزراعــي.

مــن جانبــه بــّن مديــر القــروض يف املــرصف الزراعــي أن إجــايل الكتلــة 

املرصــودة لتمويــل هــذه املشــاريع يصــل إىل 2 مليــار لــرة ســورية، مشــراً 

إىل أنــه البــد مــن وجــود كفيلــن يف حــال مل يتجــاوز القــرض مليــون لــرة 

ــة  ــة العيني ــورية فالضان ــرة س ــون ل ــغ ملي ــاوز مبل ــا إذا تج ــورية، أم س

ــرض،  ــغ الق ــن مبل ــبة 120% م ــة بنس ــا التخميني ــي قيمته ــب أن تغط يج

موضحــاً أن الحــّد األعــى للقــرض الواحــد يصــل إىل 2 مليــون لــرة ســورية.

أكــد رئيــس مجلــس الــوزراء خــالل اجتاعــه مــع غرفــة صناعــة   •

ــة  ــى القطــاع الخــاص يف املرحل ــة تراهــن ع ــا أن الحكوم دمشــق وريفه

القادمــة، معتــراً القطــاع الخــاص القاطــرة الداعمــة للصناعــة واالقتصــاد 

ــابقاً يف  ــدث س ــا ح ــرار م ــموح تك ــر املس ــن غ ــه م ــاً بأن ــي، منوه الوطن

موضــوع الدعــم »فهنــاك صناعيــون يف بدايــة األزمــة كان يحصلــون عــى 

دعــم يتجــاوز 20 مليــون دوالر مــن طاقــة وفيــول وتصديــر وغرهــا وكلــه 

عــى حســاب املواطــن«، وطلــب مــن الصناعيــن طروحــات اســرتاتيجية 

ليكــون هنــاك قــرارات نوعيــة لدعــم املنتــج الوطنــي، ميكــن مــن خاللهــا 

الحــّد مــن االســتراد، وإصــدار القــرارات والترشيعــات التــي مــن شــأنها 

ــه.  ــا كان علي ــي إىل م ــادة النســيج الصناع إع

مــن جانبــه، أكــد رئيــس غرفــة صناعــة دمشــق وريفهــا أن الغرفة تســتقبل 

ــن  ــار ع ــن لالستفس ــن والحرفي ــن الصناعي ــن م ــرشات املراجع ــاً ع يومي

ــا  ــي حررته ــل منشــآتهم يف املناطــق الت ــادة تفعي ــة إلع اإلجــراءات الالزم

قواتنــا املســلحة مــن اإلرهــاب يف دمشــق وريفهــا، حيــث تحتــوي منطقــة 

الزبلطــاين وحدهــا 728 منشــأة، وأصحابهــا عازمــون عــى إعــادة إقالعهــا 

ــادة  ــدة إلع ــل موح ــة عم ــع آلي ــب وض ــذي يوج ــر ال ــد، األم ــن جدي م

تفعيــل هــذه املنشــآت مــع رضورة تأمــن التمويــل الــالزم لهــا. 

ــاع  ــد اجت ــا بعق ــة دمشــق وريفه ــة صناع ــة غرف ــس الحكوم ــف رئي وكلّ

ــة  ــارف العام ــي املص ــزي وممث ــورية املرك ــرصف س ــم م ــع حاك ــع م رسي

لالتفــاق عــى سياســة إقــراض داعمــة للمنشــآت الصناعيــة الراغبــة بإعادة 

اإلقــالع وفــق ضوابــط معتمــدة، مــع إعطــاء األولويــة يف التســهيالت 

ــم.  ــالع معامله ــادة إق ــن يف إع ــن الجادي ــة؛ للصناعي املقدم

وخلــص االجتــاع إىل رضورة إقامــة صنــدوق مــايل مشــرتك يف غرفــة 

ــط  ــدى املتوس ــى امل ــة ع ــتثارية للصناع ــة اس ــع خريط ــة، ووض الصناع

والبعيــد وللقطاعــن العــام والخــاص عــى حد ســواء، مــع رضورة التشــبيك 

ــة  ــات الحقيقي ــة بالصناع ــات املتعلق ــة بالدراس ــرشكات املتخصص ــع ال م

لتطويــر القطــاع الصناعــي وتخصيــص كتلــة ماديــة مــن اســتثارات غــرف 

ــة للبحــوث. الصناع

وّجهــت املصــارف العاملــة يف القطــر جميــع فروعهــا إىل إلغــاء   •

مطالبــة املتعاملــن معهــا، ســواًء كانــوا اعتباريــن أو طبيعيــن، املتقدمــن 

إليهــا للحصــول عــى تســهيالت ائتانيــة؛ بالتوقيــع عــى تعهــدات خطيــة 

تتضمــن اإلقــرار والترصيــح مــن كل واحــد منهــم بالتســهيالت الحاصلــن 

عليهــا واملبالــغ املتبقيــة منهــا، ليتــم بذلــك العــودة إىل اآلليــة التــي كانــت 

متبعــة قبــل ذلــك، حيــث أىت ذلــك بطلــب مــن مــرصف ســورية املركــزي.
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بلــغ معــدل منــو االقتصــاد املغــريب 2.9% يف الربــع األول 2018، عــى أســاس ســنوي، منخفضــاً مــن مســتوى 3.8% املســجل يف الربــع ذاتــه مــن العــام 
الســابق، وذلــك إثــر تســجيل هبــوط يف اإلنتــاج الزراعــي، وفقــاً للمندوبيــة الســامية للتخطيــط، والتــي بيّنــت أن اقتصــاد املغــرب ســوف ينمــو %3 
يف الربــع الثــاين مــن العــام 2018، انخفاضــاً مــن 4.2% يف الفــرتة املاثلــة مــن عــام 2017، بســبب تراجــع اإلنتــاج الزراعــي، حيــث انخفــض النشــاط 

الزراعــي بنســبة 0.5% عــى أســاس ســنوي يف الربــع األول مــن العــام.

ــغ  ــغ 1.3% عــام 2017، مــع توقعــات مبعــدل منــو يبل ــة حققــت منــواً بل ــدوق النقــد العــريب أن االقتصــادات العربي كشــف رئيــس مجلــس إدارة صن
2.2% خــالل العــام 2018، ونحــو 2.9% لعــام 2019، وذلــك يــأيت انعكاســاً للتوقعــات بتحســن القطــاع النفطــي، وتواصــل اآلثــار اإليجابيــة لإلصالحــات 

االقتصاديــة يف الــدول العربيــة، ســواًء املصــدرة للنفــط أو املســتوردة لــه. 
وأضــاف خــالل أعــال االجتاعــات الســنوية املشــرتكة للهيئــات املاليــة العربيــة املنعقــدة يف منطقــة البحــر امليــت بــاألردن، أنــه رغــم بــوادر تعــايف 

االقتصــاد العاملــي، فــإن »االقتصــادات العربيــة مــا زالــت تواجــه تحديــات تقليــص حــدة البطالــة وإرســاء النمــو الشــامل واملســتدام«. 
هــذا ويناقــش املشــاركون يف هــذه االجتاعــات، العديــد مــن األمــور التــي تهــم نشــاط الهيئــات املاليــة العربيــة، واملتعلقــة أساســاً بالقــرارات التــي 

اتخذتهــا الهيئــات املاليــة والخطــط الســنوية وامليزانيــة العموميــة وإقــرار الرامــج التــي ســتنفذها هــذه الهيئــات.

االقتصاد المغربي

صندوق النقد العربي

أسواق األسهم العربية
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بــّن الجهــاز املركــزي املــرصي للتعبئــة العامــة واإلحصــاء أن تضخــم أســعار املســتهلكن الســنوي يف املــدن املرصيــة تراجــع إىل 13.3% يف شــهر آذار / 
مــارس 2018 مــن مســتوى 14.4% يف شــباط/ فرايــر 2018. أمــا عــى أســاس شــهري، فقــد زادت وتــرة تضخــم أســعار املســتهلكن يف املــدن إىل 1% يف 
شــهر آذار/ مــارس، وذلــك مــن 0.3% يف شــباط/ فرايــر. وبالنســبة ملعــدل التضخــم األســايس فقــد تراجــع إىل 11.59% عــى أســاس ســنوي مــن %11.88 

خــالل الفــرتة نفســها العــام املــايض.

االقتصاد المصري

االقتصاد العربي
العدد 15 - نيسان / ابريل - 2018



االقتصاد العالمي

أعلــن مكتــب اإلحصــاء األورويب »يوروســتات« أن نســبة البطالــة يف منطقــة اليــورو تراجعــت يف شــباط/ فرايــر 2018 إىل 8.5%، مقارنــة بـ%8.6 
املســجلة يف كانــون الثــاين/ ينايــر 2018، يف حــن ارتفــع معــدل التضخــم يف منطقــة اليــورو إىل 1.4% يف آذار/ مــارس 2018، مقارنــًة بـــ1.1% يف 

شــباط/ فرايــر 2018.  
يــأيت الرتاجــع املســتمر للبطالــة يف أعقــاب ثــالث ســنوات مــن الجهــود بذلهــا املــرصف املركــزي األورويب مــن أجــل مســاعدة دول منطقــة 
اليــورو عــى تخطــي أزمــة الديــون، إذ اشــرتى املــرصف املركــزي األورويب يف تلــك الفــرتة ســندات بقيمــة تفــوق مليــاري يــورو )2,46 مليــار 
ــان ال تــزال مرتفعــة، وقــد بلغــت 20.8% يف كانــون االول/  ــة يف اليون دوالر أمريــي( مــا ســاهم يف تحفيــز النمــو، علــاً بــأن نســبة البطال
ديســمر 2017 )وفــق آخــر البيانــات(، فيــا ســجلت إســبانيا نســبة بطالــة بلغــت 16.1% مقابــل 10.9% يف إيطاليــا، ويف املقابــل بقيــت نســبة 

البطالــة يف أدىن مســتوى يف أملانيــا عنــد 3.5% يف شــباط/ فرايــر 2018، فيــا تراجعــت البطالــة يف هولنــدا إىل %4.1. 

ارتفعــت أســعار الغــذاء العامليــة خــالل شــهر آذار/ مــارس 2018 مقارنــة مــع الشــهر الســابق، بدعــم مــن زيــادة أســعار الحبــوب ومنتجــات 
األلبــان، وذلــك وفقــاً ملنظمــة األغذيــة والزراعــة لأمــم املتحــدة )الفــاو(، حيــث ســجل مــؤرش الفــاو ألســعار الغــذاء، الــذي يقيــس التغــرات 
الشــهرية لســلة مــن الحبــوب والزيــوت النباتيــة ومنتجــات األلبــان واللحــوم والســكر، 172.8 نقطــة، بارتفــاع 1.1%، باملقارنــة مــع القــراءة 

املســجلة يف شــهر  شــباط/ فرايــر.
وذكــرت )الفــاو( أن أســعار األغذيــة يف األســواق العامليــة ارتفعــت 0.7% يف شــهر آذار/ مــارس 2018 عــى أســاس ســنوي، مبينــًة أن ارتفــاع 
أســعار الــذرة والقمــح ومعظــم منتجــات األلبــان قــد طغــى عــى االنخفــاض يف أســعار الســكر ومعظــم الزيــوت النباتيــة، مشــرًة إىل أن إنتــاج 
الحبــوب العاملــي بلــغ 2.646 مليــار طــن يف عــام 2017، بزيــادة 33 مليــون طــن عــن عــام 2016، متوقعــًة أن يرتاجــع إنتــاج الــذرة والقمــح 

يف عــام 2018، وأن يصــل إنتــاج القمــح إىل 750 مليــون طــن يف عــام 2018، مبــا يقــل نحــو 1% عــن املســتوي شــبه القيــايس يف عــام 2017.

أظهــرت البيانــات الصــادرة عــن وزارة االقتصــاد األملانيــة انخفاضــاً يف الناتــج الصناعــي األملــاين بصــورة غــر متوقعــة خــالل شــباط/ فرايــر 
ــة، حيــث انخفــض الناتــج الصناعــي  ــة التجاري ــد بالحاي ــد التهدي ــع إنتاجهــا يف مواجهــة تزاي ــه املصان 2018، يف الوقــت الــذي خّفضــت في
بنســبة 1.6% عــى أســاس شــهري، بعــد أن زاد بنســبة معدلــة بلغــت 0.1% يف كانــون الثــاين/ ينايــر 2018، كــا انخفــض اإلنتــاج يف الصناعــة 

باســتثناء الطاقــة والبنــاء بنســبة 2.0% خــالل نفــس الفــرتة.
أمــا باملقارنــة عــى أســاس ســنوي، فقــد منــا اإلنتــاج الصناعــي بنســبة 2.6% يف شــباط/ فرايــر 2018، وهــو أبطــأ بكثــر مــن الزيــادة املســجلة 
ــاج الســلع  ــراً يف إنت ــة أظهــرت انخفاضــاً كب ــات التفصيلي ــأن البيان ــاً ب ــر 2018، والبالغــة مــا نســبته 6.3%.، عل ــاين/ يناي ــون الث يف شــهر كان
الرأســالية بلغــت نســبته 3.1% خــالل الشــهر، مــع تراجــع إنتــاج الســلع االســتهالكية بنســبة 1.5% والســلع الوســيطة 0.7%،كــا ســجل نشــاط 

قطــاع البنــاء أداًء ضعيفــاً حيــث انخفــض بنســبة 2.2%، بينــا منــا إنتــاج الطاقــة بنســبة %4.

منطقة اليورو

منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة )الفاو(

االقتصاد التركي
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أسواق المال العالمية
أسعار النفط الخام 

أسعار المعادن الثمينة

أسعار العمالت الرئيسية

أسواق األسهم
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