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االقتصاد السوري

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

ــي يف  ــدوالر األمري ــام ال ــه أم ــرة الســورية تراجع واصــل ســعر رصف الل
الســوق املوازيــة خــالل التعامــالت ولالســبوع الثــاين عــى التــوايل وليصــل 
الســعر إىل مســتوى 475 لــرة ســورية للــدوالر  األمريــي الواحــد يف بعــض 
املناطــق. ويســود حاليــاً حالــة مــن التخبــط وعــدم الوضــوح وذلك بســبب 
التقلبــات الحــادة للــرة خــالل الفــرة املاضيــة إذ وصــل ســعر الــرف إىل 
400 لــرة ســورية ليعــود وينخفــض بشــدة وخاللــل فــرة قصــرة وليصــل 
إىل دود 475 لــرة للــدوالر الواحــد. ذلــك عــى الرغــم مــن تســجيل 
الــدوالر األمريــي املزيــد مــن الراجــع مقابــل العمــالت الرئيســية يف 

ــة. األســواق العاملي
وملعالجــة هــذه الحالــة قــام مــرف ســورية املركــزي بإصــدار القــرار رقــم 
7 تاريــخ 2018/1/3 والــذي ألغــى كافــة القيــود املوضوعــة عــى الحــواالت 
مبوجــب القــرار رقــم 1602 والتــي ســبق وأن أرشنــا إىل ســلبيتها يف تقاريــر 
ــتوردات  ــة مس ــل كاف ــد بتموي ــاً بالتعه ــزي أيض ــام املرك ــا ق ــابقة. ك س
التجــار والصناعيــن بســعر 436 ل.س مــن قبــل املصــارف العاملــة يف 
ــغ  القطــر املســموح لهــا التعامــل بالقطــع األجنبــي. عــى أن يكــون املبل
ــي  ــدود الت ــا وبالح ــوب متويله ــتندات املطل ــط باملس ــه مرتب ــن بيع املمك
يســمح بهــا مركــز القطــع التشــغييل للمــرف. وقــد أدت هــذه القــرارات 

إىل تحســن بســيط يف ســعر رصف اللــرة الســورية.
أمــا عــن أســباب الراجــع فيعــود بجــزء كبــر منــه إىل ارتفــاع الطلــب عــى 
الــدوالر األمريــي بشــدة وقلــة املعــروض منــه وذلــك نتيجــة التوقعــات 
ــرة  ــعر رصف الل ــة لس ــودة حتمي ــر إىل ع ــي تش ــوق والت ــائدة بالس الس

ــن  ــاً م ــزز أيض ــذي ع ــر ال ــورية، األم ــرة س ــتوى 500 ل ــورية إىل مس الس
عمليــات املضاربــة يف الســوق. إضافــة إىل عوامــل أمنيــة وسياســية أخــرى 

كاألحــداث التــي شــهدتها إيــران والتوتــر األمنــي يف ريــف العاصمــة.
أمــا يف الســوق الرســمية فقــد اســتقر ســعر رصف اللــرة الســورية مقابــل 
الــدوالر األمريــي لــدى املصــارف ورشكات الرافــة، حيــث اســتمر مــرف 
ســورية املركــزي يف تثبيــت ســعر زوج الــدوالر األمريــي /اللــرة الســورية 
عنــد مســتوى 436 لــرة ســورية للــدوالر األمريــي الواحــد، وكذلــك 
ســعر رشاء الــدوالر األمريــي لتســليم الحــواالت الشــخصية الــواردة مــن 
الخــارج باللــرات الســورية عنــد مســتوى 434 لــرة ســورية، وســعر رصف 
اللــرة الســورية مقابــل الــدوالر األمريــي مبوجــب النــرة الرســمية عنــد 

مســتوى 438 لــرة ســورية للمبيــع 435 لــرة ســورية للــراء.
ــوق  ــورو يف الس ــل الي ــورية مقاب ــرة الس ــعر رصف الل ــبة لس ــا بالنس أم
ــد اســتمر يف الراجــع أيضــاً خــالل تعامــالت هــذا األســبوع،  ــة فق املوازي
ــورية يف  ــرة س ــتوى 567 ل ــورية( إىل مس ــرة س ــورو/ ل ــع زوج )الي لرتف
ــجل  ــورية املس ــرة س ــتوى 543 ل ــع مس ــة م ــبوع مقارن ــذا األس ــة ه نهاي
ــرة  ــت الل ــا تراجع ــبته 4.42%. ك ــا نس ــابق، ومب ــبوع الس ــة األس يف نهاي
ــع  ــبته 0.83%، لرتف ــا نس ــورو  مب ــام الي ــمية أم ــورية يف الســوق الرس الس
ــة  ــرة ســورية يف نهاي ــرة ســورية( إىل مســتوى 524.44 ل ــورو/ ل زوج )الي
ــة األســبوع  ــرة ســورية يف نهاي ــل مســتوى 520.13 ل هــذا األســبوع مقاب

ــم 2(. ــاين رق ــم البي ــابق. )الرس الس

الشكل )2 ( سعر صرف اليورو أمام الليرة السورية         الشكل )1 ( سعر صرف الدوالر أمام الليرة السورية        
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سوق دمشق .. لألوراق المالية

مــع بدايــة العــام الجديــد تراجــع مــؤرش ســوق دمشــق لــأوراق املاليــة 
نقطــة   5,904.72 مســتوى  إىل  حيــث وصــل   ،%1.30 بنســبة   ،DWX
ــة  ــط نتيجــة عطل ــالث جلســات فق ــداول عــى ث واقتــرت جلســات الت
الســوق مبناســبة عيــد رأس الســنة امليالديــة 2018. وقــد جــاء يف مقدمــة 
ــالمي  ــدويل اإلس ــورية ال ــك س ــهم بن ــعر س ــة س ــهم املراجع ــعار األس أس
مبعــدل -5.54%، وبنــك ســورية والخليــج مبعــدل -5.19%، ورشكــة العقيلــة 
للتأمــن التكافــيل مبعــدل -5.17%، وبنــك الشــام مبعدل -4%، دون تســجيل 
ارتفــاع ألي مــن أســعار  األســهم املتداولــة األخــرى، إمــا بقيــت أســعارها 

ــداول عليهــا. ــة أو مل يجــر أي ت ثابت
ــداول خــالل  ــة حجــم الت ــا يخــص األســهم األكــر نشــاطاً مــن ناحي وفي
هــذا األســبوع، فقــد شــكلت حصــة ســهم بنــك ســورية الــدويل اإلســالمي 
ــك الشــام بنســبة  ــم بن ــث بلغــت نســبتها 28.23%، ث الحصــة األكــر، حي

22.91%، يليــه بنــك ســورية والخليــج بنســبة 15.03%، وبنــك قطــر الوطني 
ســورية بنســبة 13.17%، ورشكــة العقيلــة للتأمــن التكافــيل بنســبة %9.87، 
أمــا بقيــة األســهم التــي تــم التــداول عليهــا فقــد بلغــت نســبة حصتهــا 

مجتمعــة %10.79.
هــذا وقــد انخفضــت قيمــة التــداوالت األســبوعية املســجلة خــالل هــذا 
األســبوع باملقارنــة مــع مســتواها يف األســبوع الســابق، مبــا نســبته %72.5 
لتصــل إىل 97.2 مليــون لــرة ســورية مقابــل 354.1 مليــون لــرة ســورية 
ــدل %72.5  ــداول مبع ــم الت ــض حج ــا انخف ــابق، ك ــبوع الس ــالل األس خ
ــل  446,975 ســهم  ليصــل إىل 122,826ســهم خــالل هــذا األســبوع مقاب
يف األســبوع الســابق موزعــًة عــى 231 صفقــة. يبــن الجــدول التــايل أعــى 
ثالثــة أســهم مــن حيــث النشــاط، واالرتفــاع، واالنخفــاض خــالل األســبوع.

W W W . D C R S . S Y 4

العدد 1 كانون الثاني / يناير - 2017



متفرقات اقتصادية محلية

تطور بعض أسعار السلع األساسية

رأي و تعليق
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 ) SYGS ( أنجــز مــرف ســورية املركــزي نظــام التســويات اإلجــايل الســوري •

والــذي تــم تطويــره مــن قبــل خــرات محليــة وبالتنســيق مــع املصــارف، وذلــك 

بالشــكل الــذي سيســمح بالتحويــل الرسيــع لأمــوال بــن املصــارف ومبــا يشــجع 

عــى اإليــداع ويتيــح التحكــم األفضــل بالســيولة ورســم السياســات عــى نحــو 

أكــر دقــة وفعاليــة. هــذا وقــد عمــم مــرف ســورية املركــزي ضوابــط نظــام 

SYGS عــى املصــارف العاملــة املعتمــدة مــن قبــل مجلــس النقــد، باإلضافــة إىل 

قواعــد العمــل الخاصــة بهــذا النظــام والصــادرة مــن قبــل لجنــة إدارة مــرف 

ســورية املركــزي.

• أنهــى مــرف ســورية املركــزي العمــل بالقــرار 1602/ ل.إ تاريــخ 2017/12/6 

وتعديالتــه الخاصــة بتنفيــذ تريــف الحــواالت الــواردة مــن الخــارج والبنكنوت 

ومــن الحســابات املفتوحــة بالقطــع األ>نبــي لــدى املصــارف املرخصــة، وهــي 

إجــراءات اســتثنائية اتخــذت مــن قبــل  املركــزي ملواجهــة مضاربــات رفــع ســعر 

ــة. حيــث أصبــح مبوجــب  الــرف ملســتويات غــر مــررة خــالل الفــرة املاضي

القــرار رقــم 7/ل.إ تاريــخ 2018/1/3  مبقــدور كل متعامل مــع املصارف ورشكات 

الرافــة والحــواالت املرخــص لهــا التعامــل بالقطــع مــا يــيل:

- تريف أي مبلغ يريدونه نقداً بدون قيود أو رشوط.

- أيــة حوالــة تــرد مــن الخــارج بقيمــة تســاوي أو أقــل مــن 5,000 دوالر أمريــي 

أو مــا يعادلهــا )خمســة آالف دوالر يتــم تريفهــا إىل لــرات ســورية مبارشة(.

ــا  ــي أو م ــر مــن 5,000 دوالر أمري ــة مــن الخــارج بقيمــة أك ــة حوال ــا أي - أم

يعادلهــا فللمســتفيد منهــا الحــق بــأن يقــرر إمــا تريفهــا إىل لــرات ســورية أو 

قبــض قيمتهــا بالعملــة األجنبيــة.

ــائر  ــي أن خس ــام الصناع ــاع الع ــات القط ــن مؤسس ــاص ع ــر خ ــف تقري • كش

ــورية  ــرة س ــار  ل ــارب 3 ملي ــة يق ــا 22 رشك ــغ عدده ــة البال ــركات املتوقف ال

خــالل العــام املــايض 2017. حيــث بلــغ إجــايل عــدد املنشــآت التابعــة لــوزارة 

ــة و22 رشكــة متوقفــة عــن  الصناعــة 64 رشكــة ومعمــالً، منهــا 42 رشكــة عامل

العمــل بســبب ظــروف الحــرب، لتبلــغ خســائر هــذه الــركات املتوقفــة 2.818 

مليــار لــرة ســورية. 

وأظهــر التقريــر أنــه لنهايــة عــام 2017 بلــغ عــدد املنشــآت الصناعيــة العاملــة 

920 منشــأة عاملــة يف املــدن الصناعيــة، ويف املناطــق الصناعيــة وصــل عددهــا 

ــع  ــاج يف جمي ــة اإلنت ــة والعمــل مســتمر إلعــادة عجل إىل 10,510 منشــأة عامل

املنشــآت املتوقفــة عــن العمــل.

شهادات اإليداع عصا سحرية،أم أداة للسياسة النقدية؟. 
كــر يف اآلونــة اآلخــرة الحديــث يف أروقــة الحكومــة عــن إصــدار املــرف 
بالقطــع   )  Certificates of Deposit( اإليــداع  لشــهادات  املركــزي 
ــورية  ــرف س ــابقة مل ــاً أن اإلدارة الس ــورية، عل ــرة الس ــي وبالل األجنب
ــاء مــن مســودة نظــام شــهادات  ــت عــن اإلنته ــد أعلن ــت ق املركــزي كان
ــادة  ــى اآلن. وع ــور حت ــر الن ــن مل يب ــام ولك ــن مق ــر م ــداع يف أك اإلي
مــا تلجــأ الســلطات النقديــة إىل شــهدات اإليــداع بهــدف إدارة الســيولة 
وتوفــر أداة للسياســة النقديــة تخضــع للتحكــم املبــارش مــن قبــل الســلطة 
النقديــة، وكذلــك كقنــاة للمصــارف تســتخدمها إلدارة ســيولتها أيضــاً 
ــه يف معظــم املصــارف  ــج يعمــل ب ــا،  وهــو منت ــع ســلة توظيفاته ولتنوي
املركزيــة يف العــامل، وهنــاك شــهادات إيــداع متوافقــة مــع تعاليــم الريعة 

ــة فقــط. اإلســالمية فهــو ليــس حكــراً عــى املصــارف التقليدي
هــل ســيصبح ســعر الفائــدة املرتبــط بهــا هــدف وســيط للسياســة النقدية 
الســورية ليشــكل القنــاة التــي ينتقــل أثــر السياســة النقديــة إىل الهــدف 
ــذا  ــن ه ــرف ع ــعر ال ــة س ــعار ، وتنحي ــتقرار األس ــل باس ــايئ املتمث النه
الــدور كهــدف وســيط، وهــل سنشــهد تحــول يف السياســة النقديــة عــى 

ــرة  ــم ســعر رصف الل ــال إىل تعوي ــرف باإلنتق ــا لســعر ال ــد إدارته صعي
ــدوالر  ــل ال ــة واحــدة مث ــط بعمل ــق الرب الســورية، أم خطــوة عــى طري
األمريــي بــدال مــن الربــط بســلة عمــالت وحــدة حقــوق الســحب 
الخاصــة )SDR(، وخاصــة إذا مــا ترافــق إصدارهــا مــع تفعيــل اتفاقــات 
إعــادة الــراء )Repurchase agreement(  واتفاقــات إعــادة الــراء 
ــايل ســيصبح ســعر  العكــي )Reverse Repurchase agreement( وبالت

ــة. ــدة الرئيــي للسياســة النقدي ــو هــو ســعر الفائ الريب
أم هــي مجــرد خطــوة اندفــع املركــزي للقيــام بهــا يف ظــل امتنــاع وزارة 
املاليــة عــن إعــادة إصــدار األوراق املاليــة الحكوميــة لتمويــل عجــز 
املوازنــة، كأداة لتعقيــم متويــل العجــز عــن طريــق مــرف ســورية 
املركــزي، وخاصــة أنــه بلــغ مســتويات قياســية كبــرة، أضعفــت أداء 
السياســية النقديــة يف الســيطرة عــى الســيولة املحليــة. ويبقــى الســؤال 
املطــروح مــا الجــدوى مــن إصدارهــا وســط اســتمرار السياســة املاليــة يف 
متويــل العجــز الحكومــي عــن طريــق املركــزي؟ ومــا فائدتهــا إذا مل يصبــح 
ــهادات  ــة بش ــوح الخاص ــوق املفت ــات الس ــط بعملي ــدة املرتب ــعر الفائ س

ــورية. ــة  الس ــة النقدي ــاس للسياس ــدة األس ــعر الفائ ــو س ــداع ه اإلي
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ارتفعــت االحتياطيــات األجنبيــة لــدى مؤسســة النقــد العــريب الســعودي  خــالل شــهر تريــن الثــاين /نوفمــر  2017 للشــهر الثــاين عــى التــوايل، وهــذا 
مــا يشــر إىل أن ارتفــاع أســعار النفــط رمبــا يقلــل الضغــوط للســحب مــن االحتياطيــات. حيــث زاد صــايف األصــول األجنبيــة لــدى مؤسســة النقــد بواقــع 

1.0 مليــار دوالر  أمريــي خــالل الشــهر املذكــور إىل 486.9 مليــار دوالر أمريــي بعــد زيــادة بلغــت 8.3 مليــار دوالر يف أكتوبر/تريــن األول 2017.

بــّن البنــك املركــزي التونــي إن العجــز التجــاري يف تونــس ســجل مســتوى قياســياً مرتفعــاً حتــى نهايــة تريــن الثــاين /نوفمــر  2017 بوصولــه إىل 
14.362 مليــار دينــار )5.82 مليــار دوالر( مقابــل 11.628 مليــار دينــار يف نفــس الفــرة مــن 2016. وعــزا البنــك املركــزي زيــادة العجــز التجــاري إىل 
ارتفــاع الــواردات بنســبة 19.2% يف حــن زادت الصــادرات 17.3%. كــا وّضــح املركــزي التونــي إن واردات الطاقــة والســلع الغذائيــة ســجلتا مســتويات 
مرتفعــة بلغــت 3.82 مليــار دينــار و1.33 مليــار دينــار عــى الرتيــب. وأضــاف أن مــن أســباب ارتفــاع العجــز تواصــل األداء الضعيــف لقطــاع املناجــم 

والفوســفات ومشــتقاته مــع تقلــص املبيعــات بنســبة %3.

االقتصاد السعودي

االقتصاد التونسي

أسواق األسهم العربية
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أعلــن الجهــاز املركــزى للتعبئــة العامــة واإلحصــاء، ارتفــاع إجــاىل حجــم 
الودائــع خــالل عــام واحــد فقــط بقيمــة 900 مليــار جنيــه عــى أســاس 
ــون  ــو 3.176 تريلي ــبتمر 2017، نح ــول /س ــجل ىف أيل ــث س ــنوي، حي س
ــادة 900  ــبتمر 2016، بزي ــول /س ــون ىف أيل ــل 2.202 تريلي ــه، مقاب جني
مليــار جنيــه. حيــث ســجل إجــاىل حجــم الودائــع غــر الحكوميــة ارتفاعــاً 
ــبتمر  ــول /س ــه ىف أيل ــون جني ــغ 2.651 تريلي ــرة - بل ــس الف ــالل نف خ

ــا أن  ــبتمر 2016. ك ــول /س ــه ىف أيل ــون جني ــل 1.826 تريلي 2017، مقاب
ــار  ــه 149.6 ملي ــت قيمت ــاً بلغ ــجل ارتفاع ــة، س ــع الحكومي ــم الودائ حج
ــا  ــبتمر  2017 م ــول /س ــة ىف أيل ــع الحكومي ــث بلغــت الودائ ــه، حي جني
يقــارب 524.8 مليــار جنيــه، مقابــل 375.2 مليــار جنيــه ىف أيلــول /ســبتمر 

ــه. ــار جني ــادة 149.6 ملي 2016، بزي

االقتصاد المصري
االقتصاد العربي



أسواق األسهم

االقتصاد العالمي

بلغــت قيمــة إجــايل أصــول القطــاع املــريف الصينــي 244.44 تريليــون يــوان 
)حــوايل 37 تريليــون دوالر أمريــي( حتــى نهايــة شــهر تريــن الثــاين /نوفمــر 
ــايل  ــع إج ــرى، ارتف ــة أخ ــن جه ــنوي. وم ــاس س ــى أس ــادة 10% ع 2017، بزي
ــاس  ــى أس ــع 10% ع ــريف بواق ــاع امل ــة يف القط ــات املالي ــات املؤسس مطلوب
ســنوي خــالل نفــس الفــرة،  ليصــل إىل 225.37 تريليــون يــوان، بحســب  
ــر إىل أن  ــا أشــار التقري ــة. ك ــم املــريف الصيني ــة التنظي ــر الشــهر للجن التقري

ــة بالبــالد بلــغ 189.45 تريليــون يــوان حتــى  إجــايل أصــول املصــارف التجاري
نهايــة شــهر تريــن الثــاين /نوفمــر 2017، مبــا ميثــل 77.5% مــن إجــايل أصــول 
ــق  ــي بتعلي ــزي الصين ــك املرك ــام البن ــر ق ــد آخ ــى صعي ــريف. وع ــاع امل القط
عمليــات الســوق املفتوحــة مشــرا يف بيــان لــه إىل توفــر ســيولة كافيــة بالنظــام 

املــريف.

ازداد العجــز التجــاري يف الواليــات املتحــدة ليصــل إىل 50.5 مليــار دوالر أمريــي 
ــه  ــم تعديل ــد أن ت ــام 2017 بع ــن ع ــر م ــاين /نوفم ــن الث ــهر تري ــالل ش خ
ــر. وهــي أكــر  ــار دوالر يف تريــن األول /أكتوب بشــكل تصاعــدي إىل 48.9 ملي
فجــوة تجاريــة منــذ كانــون الثــاين /ينايــر مــن عــام 2012. حيــث ارتفــع إجــايل 
الصــادرات مــن الســلع والخدمــات بنســبة 2.3% عــى أســاس شــهري ليصــل إىل 

ــن  ــبة 0.1% يف تري ــاض بنس ــن انخف ــاىف م ــي، ليع ــار دوالر أمري 200.22 ملي
ــبة  ــات بنس ــلع والخدم ــايل واردات الس ــع إج ــا ارتف ــر 2017. ك األول /أكتوب
2.5% عــى أســاس شــهري ليصــل إىل 250.72 مليــار دوالر أمريــي، بعــد ارتفــاع 

ــر 2017. ــن األول /أكتوب بنســبة 1.6% يف تري

تشــر التقديــرات األوليــة إىل ارتفــاع أســعار املســتهلك يف أملانيــا بنســبة 1.7% عــى أســاس ســنوي خــالل شــهر كانــون األول /ديســمر 2017، وذلــك بعــد ارتفــاع 
بنســبة 1.8% يف الشــهر الســابق حيــث جــاء هــذا االرتفــاع ليفــوق توقعــات الســوق بنســبة 1.5%. ووقــد هــذا وقــد ارتفعــت أســعار مكــون الطاقــة والغــذاء 
بوتــرة أقــل بينــا ارتفــع معــدل تضخــم الخدمــات مبعــدل أعــى قليــالً. أمــا عــى أســاس شــهري فقــد ارتفــع مــؤرش أســعار املســتهلك خــالل شــهر كانــون األول 
/ديســمر 2017، عــى أســاس ســنوي بنســبة 0.6%، وهــو أعــى مــن املعــدل املســجل يف الشــهر الســابق والبالــغ 0.3%، وكذلــك مــن املعــدل املســجل خــالل شــهر 

كانــون األول /ديســمر 2016 والبالــغ %0.5.

االقتصاد الصيني

االقتصاد األمريكي

االقتصاد األلماني
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أسواق المال العالمية
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أسعار النفط الخام 

أسعار المعادن الثمينة

أسعار العمالت الرئيسية
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