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االقتصاد السوري

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

مــا زالــت حالــة الرتقــب واالســتقرار النســبي تســيطر عىل حركة ســعر 

رصف اللــرة الســورية مقابــل الــدوالر األمريــي خــال تعامــات هــذا 

األســبوع يف الســوق املوازيــة، حيــث ســجلت التــداوالت وســطياً 464 

ــرة ســورية للمبيــع. وذلــك جــراء عــد  ــرة ســورية للــراء و469 ل ل

وضــوح يف املشــهد الســيايس واألمنــي إثــر التطــورات التــي تحــدث يف 

الغوطــة الرقيــة ومنطقــة عفريــن. كــا مل نشــهد أي تغــر يف عوامــل 

الطلــب والعــرض عــىل الــدوالر األمريــي فحاليــاً يتحــرك ســعر رصف 

اللــرة الســورية يف قنــاة عرضيــة بــن 460 و 470 لــرة مــن املتوقــع 

أن يتجــه ســعر الــرف إىل الهبــوط مــع تحســن املنــاخ األمنــي 

ــا  ــزول معه ــة(. لت ــة الغوطــة الرقي ــاء عملي ــاد )إنته والســيايس للب

الضغــوط والتهديــدات الغربيــة بتوجيــه رضبــة عســكرية للبــاد.

ومــن ناحيــة أخــرى، تســهم املســتويات املنخفضــة للــدوالر األمريــي 

مقابــل العمــات الرئيســية يف األســواق املاليــة العامليــة يف دعــم اللــرة 

الســورية، إىل جانــب اســتمرار تدفــق الحــواالت الخارجيــة مــا يعــزز 

ــزي  ــع اســتمرار مــرف ســورية املرك ــب العــرض يف الســوق، م جان

ــي،  ــدوالر األمري ــل ال ــه مقاب ــادرة عن ــرف الص ــعار ال ــت أس بتثبي

وسياســته يف متويــل املســتوردات عــن طريــق املصــارف. وفــق 

ــط محــددة.   ضواب

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

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

للشــهر الثالــث عــىل التــوايل، حيــث اســتمر مــرف ســورية املركــزي 

يف تثبيــت ســعر زوج الــدوالر األمريــي /اللــرة الســورية عنــد 

مســتوى 436 لــرة ســورية للــدوالر  األمريــي الواحــد، وكذلــك ســعر 

ــواردة مــن  ــدوالر  األمريــي لتســليم الحــواالت الشــخصية ال 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 شــهدت اللــرة تراجعــاً 

ــتوى 578  ــورية( إىل مس ــرة س ــاع زوج )اليورو/ل ــورو الرتف ــام الي ألم

لــرة ســورية يف نهايــة هــذا األســبوع مقارنــة مــع مســتوى 570 لــرة 

ــا نســبته -%1.40.  ــة األســبوع الســابق، ومب ســورية املســجل يف نهاي

كــا تراجعــت اللــرة الســورية يف الســوق الرســمية أمــام اليــورو مبــا 

ــتوى  ــورية( إىل مس ــرة س ــض زوج )اليورو/ل ــبته -1.75%، لينخف نس

540.84 لــرة ســورية يف نهايــة هــذا األســبوع مقابل مســتوى 531.53  

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

ــة )DWX(، مبقــدار  46.37  ــأوراق املالي تراجــع مــؤرش ســوق دمشــق ل
نقطــة ومبــا نســبته 0.75% عــىل أســاس أســبوعي، حيــث وصــل إىل 
مســتوى 6,167.46 نقطــة املســجل نهايــة هــذا األســبوع مقابــل مســتوى 
6,213.83 نقطــة املســجل يف نهايــة األســبوع الســابق.  هــذا وقــد ارتفعــت 
قيمــة التــداوالت األســبوعية املســجلة خــال هــذا األســبوع باملقارنــة مــع 
مســتواها يف األســبوع الســابق، مبــا نســبته 132.6% لتصــل إىل 605.9 

مليــون لــرة ســورية مقابــل 260.6 مليــون لــرة ســورية خــال األســبوع 
الســابق، كــا ارتفــع حجــم التــداول مبعــدل 121.0% ليصــل إىل 590,003 
ســهم خــال هــذا األســبوع مقابــل  266,947 ســهم يف األســبوع الســابق، 
موزعــًة عــىل 629 صفقــة وذلــك بعــد اســتبعاد الصفقــات الضخمــة والتــي 
بلــغ عددهــا صفقتــن فقــط. يبــن الجــدول التــايل أعــىل ثاثــة أســهم مــن 
حيــث النشــاط، واالرتفــاع، واالنخفــاض خــال تعامــات هــذا  األســبوع.
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متفرقات اقتصادية محلية

W W W . D C R S . S Y

ــة  ــتراد املمنوح ــات االس ــازات وموافق ــة إج ــطي قيم ــغ وس بل  •

ــف دمشــق خــال العــام 2017 حــوايل  ــة اقتصــاد ري ــدى مديري ــاً ل يومي

5 مايــن يــورو أمــا الوســطي الشــهري فقــد بلــغ 94 مليــون يــورو، 

ــة  ــح 882 موافق ــم من ــد ت ــتراد، فق ــات االس ــدد موافق ــث ع ــن حي وم

ــة 905  ــازة بقيم ــورو و5212 إج ــون ي ــة 222 ملي ــاص بقيم ــاع الخ للقط

مايــن يــورو. أمــا بالنســبة لحجــم الطلبــات املقدمــة فقــد بلــغ الوســطي 

الشــهري لقيمــة طلبــات االســتراد املقدمــة نحــو 121 مليــون يــورو، 

وقــد جــاءت قطــع التبديــل ملعــدات وســائل اإلنتــاج يف املرتبــة األوىل يف 

إجــازات وموافقــات االســتراد املمنوحــة وبنســبة بلغــت حــوايل 8% مــن 

إجــايل املمنــوح للفــرتة املدروســة وبقيمــة بلغــت نحــو 90 مليــون يــورو، 

بينــا حققــت املــواد األوليــة للصناعــات الكيميائيــة املرتبــة الثانيــة بقيمــة 

82 مليــون يــورو لتشــكل نحــو 7% مــن إجــايل املمنــوح مــن االجــازات، 

ــة بنســبة بلغــت %6.6  ــة الثالث ــات الباســتيكية يف املرتب ــم مــادة الحبيب ث

ومبــا يقــارب نحــو 74 مليــون يــورو ، ونالــت األقمشــة املرتبــة الرابعــة مــن 

إجــايل املمنــوح بقيمــة بلغــت 72 مليــون يــورو لتشــكل نحــو 4.6% مــن 

ــة. ــازات املمنوح ــايل االج إج

قــررت اللجنــة املكلفــة بدراســة واقــع القطــاع العــام االقتصادي   •

ــن  ــة م ــق مجموع ــة وف ــة بالدول ــات العام ــف الجه ــة لتصني ــع آلي وض

املعايــر مــع إعــداد منــاذج لاســتارات الخاصــة بالتصنيــف وذلــك بنــاء 

ــرب  ــة بأق ــذه اآللي ــع ه ــوزراء لوض ــس ال ــة مجل ــن رئاس ــه م ــىل توجي ع

وقــت ليتــم عرضهــا عــىل املجلــس وليصــار إىل اعتادهــا وتعميمهــا 

عــىل الــوزارات والجهــات املعنيــة. ويف هــذا الســياق أكــد رئيــس اللجنــة 

وزيــر األشــغال العامــة واإلســكان رضورة وضــع جــدول ملحــددات العمــل 

ــة عــىل أرض الواقــع، مبــا يســهم بوضــع “منهــج  للخــروج بخطــة تطبيقي

ــاع. ــذا القط ــاح ه ــدد” إلص مح

كشــفت مصفوفــة عمــل وزارة الصناعــة يف األمــد املنظــور عــن   •

خطتهــا للعديــد مــن الربامــج واملروعــات وســبل تنفيذهــا واإلجــراءات 

ــة  ــق البيئ ــىل خل ــزت ع ــع، وترك ــىل أرض الواق ــا ع ــا لتطبيقه ــة به الخاص

التريعيــة واملؤسســاتية التمكينيــة، ويف هــذا الصــدد وعــدت وزارة 

ــة  ــع هيئ ــبيك م ــرتاتيجية والتش ــات اإلس ــىل الصناع ــز ع ــة بالرتكي الصناع

ــادة  ــة إع ــن ودراس ــاد املصدري ــادرات واتح ــي والص ــاج املح ــم اإلنت دع

الهيكلــة املؤسســاتية والوظيفيــة للمنشــآت الصناعيــة تبعــاً لواقعهــا 

وأهميتهــا يف املرحلــة املقبلــة.

وصــل عــدد املنشــآت الصناعيــة العاملــة حاليــاً يف حلــب   •

ــب  ــر صناعــة حل ــث أوضــح مدي بعــد تحريرهــا إىل 10,440 منشــأة، حي

ــة يف كل  ــال األزم ــل خ ــت تعم ــي كان ــة الت ــآت الصناعي ــدد املنش أن ع

مناطــق املحافظــة كان بحــدود 2,500 منشــأة  فقــط. كــا بــن أن عــدد 

ــة  ــذ  بداي ــا من ــل فيه ــتعادت العم ــة واس ــت متوقف ــي كان ــآت الت املنش

العــام 2017 وحتــى اآلن وصــل إىل نحــو 7,832  موزعــة عــىل أكــر مــن 

30 منطقــة وتجمعــاً صناعيــاً يف مدينــة حلــب وريفهــا، منهــا 440 منشــأة 

يف مدينــة الشــيخ نجــار الصناعيــة، إىل جانــب  دخــول 66 منشــأة جديــدة 

ــرة  ــون ل ــاج خــال العــام 2017، وصــل رأســالها إىل 911 ملي ــز اإلنت حي

ســورية أمنــت نحــو 375 فرصــة عمــل،  إضافــة لتنفيــذ 12 منشــأة منــذ 

بدايــة العــام ولغايــة 20 شــباط /فربايــر 2018، ونحــو 30 حرفــة صناعيــة  

جديــدة  دخلــت اإلنتــاج وصــل رأســالها نحــو 67.5 مليــون لــرة ســورية، 

مشــراً إىل ترخيــص نحــو 563 منشــأة  صناعيــة خــال العــام 2018  يبلــغ 

ــو 6,393   ــغيلها نح ــن تش ــتوفر ح ــورية، س ــرة س ــار ل ــالها  9.9 ملي رأس

فرصــة عمــل، إىل جانــب حصــول 142  منشــأة عــىل قــرار صناعــي يصــل 

رأســالها اىل  نحــو 589.5 مليــون لــرة ســورية ســتوفر 559 فرصــة عمــل 

حــن تنفيذهــا. 
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تــم التوقيــع يف إطــار العاقــات االقتصاديــة مــع تركيــا عــىل اتفاقيــة مــع رشكــة تركيــة، حيــث يقــدم مبوجبهــا تســهيات مرفيــة لبنــك الســودان املركــزي 
يف حــدود 2 مليــار دوالر أمريــي بغــرض اســتراد املنتجــات البرتوليــة والقمــح باإلضافــة ملدخــات االنتــاج الزراعي .

وأشــار محافــظ البنــك املركــزي يف هــذا الشــأن إىل أن هــذه االتفاقيــة تــأيت يف إطــار التعــاون االقتصــادي والتجــاري بــن البلديــن، مبينــاً أن االتفاقيــة 
تنــص عــىل أن فــرتة ســداد التســهيات املرفيــة تتــم خــال عامــن مــن تاريــخ منــح التمويــل . 

تشــر التوقعــات اصــادرة عــن املــرف املركــزي اإلمــارايت إىل أن معــدل النمــو يف القطــاع غــر النفطــي ســيبلغ حــوايل 3.6% خــال العــام 2018، مقابــل 
2.9% معــدل النمــو املســجل يف العــام الســابق، وأن يســجل االقتصــاد اإلمــارايت منــواً بنســبة 2.5% خــال عــام 2018. ومــن ناحيــة أخــرى بــن املركــزي 
اإلمــارايت ارتفــاع  معــدل التضخــم مــن 0.8% خــال الربــع الثالــث 2017، ليصــل إىل 1.8% يف الربــع الرابــع مــن العــام ذاتــه. موضحــاً أن االرتفــاع يرجــع 

إىل عاملــن رئيســن، األول تطبيــق الرضيبــة االنتقائيــة، والثــاين تعــايف الطلــب املحــي يف الفــرتة التــي ســبقت تطبيــق رضيبــة القيمــة املضافــة.

االقتصاد السوداني

اقتصاد اإلمارات

أسواق األسهم العربية
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تراجــع االحتياطــي النقــدي مــن العمــات األجنبيــة والذهــب يف املغــرب نتيجــة اســتخدام جــزء منــه لتمويــل عجــز امليــزان التجــاري، ودعــم ســعر 
رصف الدرهــم املغــريب وســط تقلبــات أســعار العمــات الدوليــة، ويف ظــل املخــاوف مــن اســتمرار نزيــف العملــة عقــب تحريــر نظــام ســعر الــرف. 
وانخفضــت قيمــة االحتياطــي الصــايف مــن النقــد األجنبــي إىل 25.8 مليــار دوالر أمريــي نهايــة شــباط /فربايــر 2018، وتراجعــت املوجــودات بالعمــات 
األجنبيــة نحــو 700 مليــون دوالر يف شــهر واحــد، بعدمــا كانــت قــد تجــاوزت 26.5 مليــار دوالر أمريــي مــع بدايــة الشــهر الســابق، وبنســبة انخافــاض 

5.9% عــىل أســاس ســنوي.

االقتصاد المغربي

االقتصاد العربي
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االقتصاد العالمي

قــرر البنــك املركــزي اليابــاين اإلبقــاء عــىل سياســته النقديــة املتســاهلة بغيــة تحفيــز االقتصــاد اليابــاين ومكافحــة االنكــاش. هــذا وقــد رصح 
ــاق املســتقبلية لاقتصــاد، تشــمل  ــه حــذر مــن مخاطــر تواجــه اآلف ــدل، ولكن ــاين يتوســع بشــكل معت ــأن االقتصــاد الياب ــاين ب املركــزي الياب
ــة والتطــورات يف االقتصــادات الناشــئة واملصــدرة للســلع  ــة العاملي ــات املتحــدة وتأثرهــا عــىل األســواق املالي ــة للوالي السياســات االقتصادي
األساســية واملفاوضــات الخاصــة بخــروج بريطانيــا مــن االتحــاد األورويب.  ومــن ناحيــة أخــرى ارتفعــت أســعار املســتهلك يف اليابــان بنســبة 
0.9% عــىل أســاس ســنوي يف كانــون الثــاين /ينايــر 2018، وســط تزايــد أســعار الطاقــة العامليــة، كــا منــا الناتــج املحــي اإلجــايل لليابــان يف 

الربــع االخــر مــن العــام 2017 مبعــدل ســنوي قــدره 0.5%، ومبعــدل 1.6% خــال العــام 2017.

ــي تراجــع  ــن الصين ــي، إن معــدل الدي ــي عــىل هامــش االجتاعــات الســنوية ملؤمتــر الشــعب )الربملــان( الصين ــة الصين ــر املالي أوضــح وزي
بنهايــة العــام 2017 إىل 36.2% مــن إجــايل الناتــج املحــي مقابــل 36.7% يف 2016، حيــث بلــغ الديــن املجّمــع للحكومــة املركزيــة الصينيــة 
والحكومــات املحليــة بنهايــة العــام 2017 نحــو 29.95 تريليــون يــوان صينــي )يعــادل نحــو 4.75 تريليــون دوالر أمــريك( منهــا 16.47 تريليــون 

يــوان ديونــا عــىل الحكومــات املحليــة.

أبقــى البنــك املركــزي الــرتيك أســعار الفائــدة دون تغيــر، مؤكــداً عــىل أنــه ســيحافظ عــىل سياســته النقديــة املتشــددة حتــى تنحــر الضغــوط 
التضخميــة، حيــث يبلــغ معــدل التضخــم الســنوي يف شــباط /فربايــر 2018 مــا نســبته 10.26%، وبذلــك أبقــى البنــك عــىل ســعر الفائــدة عــىل 
الســيولة الطارئــة عنــد مســتوى 12.75%. وكذلــك ســعر فائــدة اإلقــراض ألجــل ليلــة واحــدة عنــد 9.25% وســعر فائــدة اإليــداع لليلــة واحــدة 

عنــد %7.25..

أبقــى البنــك املركــزي األورويب عــىل معــدل ســعر الفائــدة الرئيــي عنــد مســتوى صفــر، كــا تــم اإلبقــاء عــىل معــدل الفائــدة عــىل اإليــداع 
عنــد -0.4% ومعــدل فائــدة اإلقــراض الهامــي عنــد 0.25%.. وقــال البنــك يف بيــان ملجلــس املحافظــن إنــه يتوقــع أن تبقــى معــدالت فائــدة 
البنــك املركــزي األورويب عنــد مســتوياتها الحاليــة لفــرتة طويلــة.  وفيــا يتعلــق بإجــراءات السياســة النقديــة غــر التقليديــة، أكــد مجلــس 
املحافظــن  عــىل أن صــايف مشــرتيات األصــول بالوتــرة الشــهرية البالغــة 30 مليــار يــورو، مســتمرة حتــى نهايــة شــهر أيلــول /ســيبتمرب 2018،  
أو  أبعــد مــن ذلــك إن لــزم األمــر. هــذا وقــد تراجــع معــدل التضخــم الســنوي خــال شــهر شــباط /فربايــر 2018 إىل 1.2%، مــن 1.3% يف كانــون 
الثــاين /ينايــر 2018. أمــا بالنســبة للناتــج املحــي اإلجــايل فقــد ارتفــع مبقــدار 0.6% يف منطقــة اليــورو خــال الربــع الرابــع 2017، ليصــل إىل 

2.7% مقارنــة مــع الربــع نفســه يف العــام الســابق.

االقتصاد الياباني

االقتصاد الصيني

االقتصاد التركي

منطقة اليورو
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أسواق المال العالمية
أسعار النفط الخام 

أسعار المعادن الثمينة

أسعار العمالت الرئيسية

أسواق األسهم
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