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االقتصاد السوري

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

األمريــي  الــدوالر  الســورية مقابــل  اللــرة  تراجــع ســعر رصف 
بشــكل ملحــوظ يف الســوق املوازيــة خــال تعامــات هــذا األســبوع، 
ــه عنــد مســتوى قريــب مــن 470 لــرة ســورية للــدوالر  ليتــم تداول
األمريــي الواحــد. وجــاء هــذا الرتاجــع نتيجــة لتوتــر األجــواء األمنيــة 
والسياســية يف املنطقــة ككل. حيــث أدت التهديــدات الرتكيــة باجتياح 
مدينــة عفريــن الســورية إىل زيــادة الطلــب عــى الــدوالر األمريــي 
يف املناطــق الشــالية بشــكل كبــر. إضــاف إىل توتــر األجــواء الدوليــة 
حــول امللــف الســوري وضبابيــة املشــهد الســيايس بشــكل عــام. األمــر 
ــاذ  ــه امل ــي بوصف ــدوالر األمري ــى ال ــب ع ــم الطل ــع حج ــذي رف ال

اآلمــن يف حــاالت التوتــر والقلــق.
وبقــي حجــم الحــوالت الــواردة من الخــارج ضمــن حــدوده الطبيعية 
الجيــدة. يف حــن كان ســاح وزارة االقتصــاد والتجــارة الخارجيــة 
ــة  ــا املؤسس ــي تتقاضاه ــتثار الت ــدالت االس ــع ب ــتثمرين بدف للمس
ــة يف املناطــق الحــرة  العامــة للمناطــق الحــرة مــن الــركات العامل
ــر ســلبي عــى  ــرة الســورية أث ــه بالل ــا يعادل ــدوالر األمــريك أو م بال
ســعر الــرف إذ شــكل ضغطــاً عــى الســوق املحــي حســب بعــض 

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

ــث  ــة، حي ــدى املصــارف ورشكات الراف ــي ل ــدوالر األمري ــل ال مقاب
اســتمر مــرف 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 
ــل  ــورية مقاب ــرة الس ــعر رصف الل ــورية، وس ــرة س ــتوى 434 ل مس
الــدوالر األمريــي مبوجــب النــرة الرســمية عنــد مســتوى 438 لــرة 

ــراء. ــورية لل ــرة س ــع 435 ل ــورية للمبي س
أمــا بالنســبة لســعر رصف اللــرة الســورية مقابــل اليــورو يف الســوق 
ــع زوج  ــد تراجــع خــال تعامــات هــذا األســبوع، لرتف ــة فق املوازي
)اليــورو/ لــرة ســورية( إىل مســتوى 567 لــرة ســورية يف نهايــة هــذا 
األســبوع مقارنــة مــع مســتوى 552 لــرة ســورية املســجل يف نهايــة 
األســبوع الســابق، ومبــا نســبته 2.65%. كــا تراجعــت اللــرة الســورية 
ــع زوج  ــبته 2.13%، لرتف ــا نس ــورو  مب ــام الي ــمية أم ــوق الرس يف الس
)اليــورو/ لــرة ســورية( إىل مســتوى 532.14  لــرة ســورية يف نهايــة 
هــذا األســبوع مقابــل مســتوى 521.02  لــرة ســورية يف نهايــة 

ــاين رقــم 2(. األســبوع الســابق. )الرســم البي

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 النــرة األســبوعية لجلســات التــداول الصــادرة عن ســوق دمشــق 
لــأوراق املاليــة عــن األســبوع 14-2018/1/18، ارتفــاع مــؤرش ســوق 
دمشــق لــأوراق املاليــة DWX ، مبقــدار 48.06 نقطــة ومبا نســبته %0.82، 
حيــث وصــل إىل مســتوى 5,897.41 نقطــة املســجل نهايــة هــذا األســبوع 
ــة األســبوع الســابق.   ــل مســتوى 5,849.35  نقطــة املســجل يف نهاي مقاب
هــذا وقــد انخفضــت قيمــة التــداوالت األســبوعية املســجلة خــال هــذا 
األســبوع باملقارنــة مــع مســتواها يف األســبوع الســابق، مبــا نســبته %55.8 

لتصــل إىل 144.2  مليــون لــرة ســورية مقابــل 326.1 مليــون لــرة ســورية 
ــدل 46.0 %  ــداول مبع ــم الت ــض حج ــا انخف ــابق، ك ــبوع الس ــال األس خ
ليصــل إىل 217,735 ســهم خــال هــذا األســبوع مقابــل  402,850  ســهم 
يف األســبوع الســابق موزعــًة عــى 312 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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ــاث  ــاركة ث ــن مش ــبوع ع ــذا األس ــزي ه ــورية املرك ــرف س ــن م • أعل
 ،SyGS  مصــارف جديــدة يف العمــل بنظــام التســويات اإلجاليــة الســوري
حيــث انضــم كل مــن البنــك العــريب- ســورية وبنــك الربكــة وبنــك ســورية 
واملهجــر إىل النظــام وذلــك بعــد اســتكال اإلجــراءات الازمــة للمشــاركة. 
ــة الســوري   ــح عــدد املصــارف املشــاركة بنظــام التســويات اإلجالي ليصب

SYGS ســبعة مصــارف اعتبــاراً مــن يــوم األحــد2018-1-21. 
• أكــد وزيــر املاليــة خــال ترؤســه اجتاعــاً ضــم مديــري املصــارف العامــة 
عــى أهميــة إعــادة اســتئناف عمليــات اإلقــراض مــن املصــارف العامــة، 
وال ســيا مــا يتعلــق منهــا بدعــم املشــاريع الحيويــة والتنمويــة اإلنتاجيــة 
وذلــك إلعــادة تأهيلهــا ووضعهــا بالخدمــة دعــاً لعمليــة التنمية الشــاملة 
وخاصــة الصناعيــة والزراعيــة منهــا. كــا أكــد عــى رضورة رفــع الضوابــط 
والقيــود املفروضــة عــى عمليــات اإلقــراض يف املصــارف العامــة أســوة مبــا 
طبــق مؤخــراً عــى املصــارف الخاصــة. وفيــا يتعلــق باإلجــراءات املتخــذة 
ــة  ــة مرفي ــن محول ــة تأم ــار إىل أهمي ــي أش ــرب الرضيب ــن الته للحــد م
جديــدة تضمــن االلتــزام بعمليــات الدفــع االلكــرتوين مــن خــال الوصــول 
ــا  ــة منه ــاع الرضيب ــة واقتط ــاطات االقتصادي ــة للنش ــام الحقيقي إىل األرق
بشــكل مبــارش والتــي مــن شــأنها الحــد مــن عمليــات التهــرب الرضيبــي. 
ومــن جهتهــم اقــرتح مديــرو املصــارف اســتئناف كل أنــواع القــروض لــدى 
املصــارف العامــة حســب نظــام عمليــات كل مــرف وطــي كل القــرارات 
ــح  ــع من ــروض م ــح الق ــط من ــة وضواب ــة بآلي ــم الســابقة املتعلق والتعامي
ميــزة تفضيليــة لقامئــة األولويــات التــي تحــدد مــن قبــل الحكومــة 
للمشــاريع الصناعيــة والزراعيــة ذات األولويــة وبفوائــد ال تزيــد عــى %10.

• بــن مديــر عــام املــرف التجــاري الســوري يف تريــح لــه أن إجــايل 
الودائــع حتــى نهايــة العــام 2017 بلــغ باللــرة الســورية ومبختلــف 

العمــات مقومــة باللــرة الســورية حــوايل 1,099 مليــار لــرة ســورية، يف 
ــار  ــارب 890 ملي ــغ ق ــام 2016 مبل ــع يف الع ــايل الودائ ــجل إج ــن س ح
لــرة ســورية، مبينــاً أن الودائــع حتــى نهايــة العــام 2017 كانــت موزعــة 
إىل 695 مليــار لــرة ودائــع تحــت الطلــب .340 مليــار لــرة ودائــع 
ــع التوفــر. وأوضــح أن نســب ســيولة  ــرة ودائ ــار ل ألجــل، ونحــو 64 ملي
املــرف تشــر إىل ثباتهــا نســبياً مبعــدالت جيــدة حتــى نهايــة العــام 2017 
حيــث بلغــت 39% بجميــع العمــات، بالقيــاس ملــا حــدده البنــك املركــزي 
ــيولة %20  ــبة س ــق نس ــوب تحقي ــن وج ــليف( م ــد والتس ــس النق )مجل
تعــد نســب جيــدة وبالتــايل القــدرة عــى مواجهــة أيــة مخاطــر محتملــة 
)االعتياديــة أو الطارئــة( والوفــاء بكافــة االلتزامــات املرتتبــة عــى املــرف. 
ــل اقتطــاع  ــرة ســورية )قب ــار ل ــاح بلغــت حــوايل  26 ملي ــاً أن اإلرب مبين
االحتياطيــات والرضيبــة( مقارنــة مــع 5 مليــار لــرة ســورية لنهايــة عــام 
ــن  ــي م ــكل ج ــه بش ــا تعكس ــايل م ــرات، وبالت ــت 5 م 2016. أي تضاعف
تحســن بيئــة العمــل املــريف. وباالنتقــال نحــو التســهيات اإلمتانيــة 
ــة عــام 2017  ــى نهاي ــن أن قيمــة التســهيات والقــروض املمنوحــة حت ب
قاربــت 554 مليــار لــرة ســورية. وفيــا يخــص التحصيــات املاليــة مــن 
القــروض املتعــرة أشــار إىل أن املــرف التجــاري الســوري حصــل نســبة 
مهمــة مــن القــروض املتعــرة خــال عــام 2017 نتيجــة إجــراءات التســوية 
لـــ51 متعامــاً وتســديد كامــل املديونيــة لـــ731 متعامــاً وتســديد جــزيئ 
ــاً،  742 متعامــاً، باإلضافــة لبيــع باملــزاد العلنــي لضانــات 31 متعام
حيــث وصــل مجمــوع مــا تــم تحصيلــه إثــر ذلــك مبلــغ 17.3 مليــار لــرة 
ســورية مــن خــال التســويات وتســديد األقســاط أو التســديدات )لكامــل 

ــا(. ــة أو لجــزء منه املديوني
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تحقــق حلــم لــدى مــرف ســورية املركــزي بإنطــاق العمــل مؤخــراً 
بنظــام التســويات اإلجاليــة الســوري SyGS، يف خطــوة مهمــة عــى 
صعيــد تطويــر نظــام الدفــع اإللكــرتوين يف ســورية، وبخــربات وكــوادر 
وطنيــة، وهــذا مــا يحمــل داللــة عــى مقــدرة املؤسســات الحكوميــة 
ــة،  ــورات العاملي ــب التط ــا لتواك ــم عمله ــر نظ ــى تطوي ــة ع الوطني
مبــا يتوفــر لديهــا مــن مــوارد ذاتيــة، وهــو إنجــاز مهــم الســيا أنــه 
تحقــق يف ظــل مــا يشــهده الوطــن مــن ضغوطــات بســبب الحــرب 

الدائــرة عــى أرض ســورية.
ــد  ــام املــايض عــى صعي  ويف هــذا الســياق، شــهد العــامل خــال الع
البيتكويــن  عملــة  ســعر  تطــور  فقاعــة  االفرتاضيــة  العمــات 
)Bitcoin(، التــي ارتفعــت قيمتهــا مــن أقــل مــن 1000 دوالر أمريي 
للوحــدة الواحــدة منهــا إىل أكــر مــن 19,000 دوالر أمريــي خــال 
 Block( العــام 2017، وزيــادة االهتــام بتكنولوجيــا سلســلة الكتــل
Chain(  واعتادهــا يف نظــم معالجــة معامــات القطــاع الحكومــي، 
ــا بعــض  ــي تبنيه ــة الت ــدن الذكي ــايل، ويف نظــم إدارة امل والقطــاع امل
الــدول، وغرهــا مــن القطاعــات مثــل النقــل والرعايــة الصحيــة. كــا 
تســابقت الــدول واملنظــات واالتحــادات املعنيــة خال العــام املايض 

إىل االعــان عــن قبــول أو رفــض التعامــل بالعمــات االفرتاضيــة، 
والتحذيــر مــن اســتخدامها بــدالً مــن العمــات التقليديــة، لتكشــف 
العديــد مــن الــدول عــن عماتهــا الرقميــة املســتقبلية الخاصــة بهــا 
ــدا  ــا وهولن ــيا وتركي ــل روس ــة، مث ــا املركزي ــتصدرها بنوكه ــي س والت

ــا، وغرهــا.  ــارات، وفنزوي واإلم
ــر نظــام املدفوعــات اإللكــرتوين يف  ــق تطوي ــة عــى طري ــا البداي  إنه
ســورية، مــع إنطــاق العمــل بنظــام التســويات اإلجاليــة الســوري 
ــام 2030  ــتقباً يف ع ــوري مس ــاد الس ــهد االقتص ــل سيش SyGS، فه
ــه، تدعــم منــو االقتصــاد  ــة خاصــة ب ــة رقمي ــال عمل عــى ســبيل املث
ــات  ــتتعامل بالعم ــي س ــراف الت ــة األط ــهم يف حاي ــوري، وتس الس
ــات  ــوية املدفوع ــة يف تس ــون مقبول ــر، لتك ــة ذات املخاط االفرتاضي
الســورية، وميكــن تداولهــا يف الســوق الســورية، تحــت إرشاف ومظلة 
ــن  ــد م ــول العدي ــل تح ــيا يف ظ ــورية، ال س ــة الس ــلطة النقدي الس
ــة مــن موقــف الرفــض الكامــل للتعامــل  ــدول والســلطات النقدي ال
ــط  ــول فق ــس القب ــة إىل لي ــة وبالعمــات الرقمي بالعمــات اإلفرتاضي
بــل تــم العــزم والبــدء بإصــدار عمــات رقميــة خاصــة ببعــض الــدول.

 رأي وتعليق: عملة رقمية سورية بين الحلم والحقيقة
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عدلــت وكالــة فيتــش للتصنيــف االئتــاين نظرتهــا املســتقبلية للديــون الســيادية املريــة الطويلــة األجــل بالعملــة الصعبــة إىل إيجابيــة مــن مســتقرة 
       B    . وأكــدت التصنيــف عنــداــمدقت ةــموكحلا قــيقحت ىلإ ةرــشم ،فــينصتلا يف مــكحتت يــتلا ةيــساسألا لــماوعلا ســكعي لــيدعتلا نإ ةــلاكولا تــلاقو
ــبك  ًار ــقلا قاــفتال حــيحصلا راــسملا ىــع تــلاز اــم اــهنأ ىلإو 2017 ماــع يف حاــصإلا جــمانرب يف  12 ةــميقب يلودــلا دــقنلا قودــنص عــم هــتمربأ يذــلا ضر
ــكذو .رالود راــيلم  ًاــمدقت قــقحت رــم نأ ةــلاكولا تر تاونــس رمتــسي ىعــسم ىلإ جاتحتــس رــم نأ نــم ترذــح اــهنكل ةــنزاوملا طــبضب قــلعتي اــيف 
عــقوتن” تــلاقو .ضاــفخنالا وــحن اــهعفدو يبرــعلا عــيبرلا تاــضافتنا ذــنم هتدهــش يذــلا يلاــجإلا يــحملا جــتانلا ىلإ نــيدلا لدــعم يف ةداــيزلا فــقول 
يف %103 غــلب يذــلا ةروذــلا ىوتــسم نــم 2018 ةــيلاملا ةنــسلا يف % 93  ىوتــسم دــنع يلاــجإلا يــحملا جــتانلا ىلإ ماــعلا يــموكحلا نــيدلا ضــفخني نأ 
ملا ةــيلاملا رــيزو بــحر دــقو اذــه .2017 ةــيلاملا ةنــسلا  ملا داــصتقال ةيلبقتــسملا اــهترظن شــتيف لــيدعتب ير ســكعي كــلذ نإ اــئاق ةــيباجيإ ىلإ ير

ــتو رارمتــسا                          .نيرمثتــسملا ةــقث نــسحتو وــمنلا تالدــعم ةداــيزو تاــحاصإلا ةر

أظهــرت أرقــام للبنــك املركــزي األردين أمــس تراجــع احتياطــي العمــات األجنبيــة نحــو 5% خــال العــام 2017. حيــث بلغــت قيمــة االحتياطــي األجنبــي 
يف نهايــة 2017 نحــو 12.25 مليــار دوالر أمريــي، مقارنــة مــع نحــو 12.88 مليــار دوالر أمريــي يف نهايــة 2016. وبــدأ االحتياطــي األجنبــي باالنخفــاض 
منــذ بدايــة 2016 بعــد تباطــؤ النمــو يف تحويــات املغرتبــن والدخــل الســياحي واالســتثارات األجنبيــة، وهــي مــن العوامــل املغذيــة لاحتياطــي يف 
ــار دوالر  ــار )9.4 ملي ــار دين ــاع األوىل مــن 2017 بقيمــة 6.7 ملي ــة أرب ــغ 11.2% خــال الثاث ــزان التجــاري بل األردن. وتعــاين األردن مــن عجــز يف املي

أمريــي(، مقارنــة مــع الفــرتة نفســها مــن 2016، وفقــا لبيانــات البنــك املركــزي األردين.

االقتصاد المصري

االقتصاد األردني

أسواق األسهم العربية
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توقعــت وكالــة موديــز للتصنيــف االئتــاين أن اقتصــاد لبنــان ســينمو 2.8% يف عــام 2018 ليســجل وتــرة أعــى قليــاً مــن العــام 2017 بفضــل اســتئناف 
مروعــات اســتثارية عامــة طــال تأجيلهــا. ومتثــل التوقعــات الجديــدة تعديــاً لتوقعــات موديــز الســابقة التــي نــرت يف أيلــول /ســبتمرب2017 لنمــو 
قــدره 3% يف 2018. كــا خفضــت الوكالــة توقعاتهــا للنمــو للعــام 2017 إىل 2.5%، وهــو معــدل يتــاىش مــع توقعــات مــرف لبنــان املركــزي مــن %2.8.

االقتصاد اللبناني

االقتصاد العربي



أسواق األسهم

االقتصاد العالمي

أفــاد مكتــب االحصــاء الوطنــي إن النمــو االقتصــادي الصينــي متكــن مــن 
مواجهــة الصعوبــات رغــم حملــة كــربى ملكافحــة التلــوث أدت اىل خفــض بعــض 
ــة  ــربى مقارن ــزة ك ــجاً قف ــام 2017، مس ــال ع ــغ 6.9% خ ــث بل ــطة. حي األنش
ــذا  ــر تســارع ه ــو 6.7%. ويف ــدل النم ــا مع ــغ فيه ــي بل بالســنة الســابقة الت
ــتثارات يف  ــة واالس ــى التحتي ــطة يف ورش البن ــد األنش ــام 2017 بتزاي ــو ع النم

قطــاع العقــارات أو حتــى تحســن الطلــب العاملــي. كــا أن الحكومــة عمــدت 
ــدى  ــب ل ــك الطل ــاح تحري ــا ات ــروض م اىل تســهيل إجــراءات الحصــول عــى ق
ــال  ــا خ ــاً ارتفاعه ــرق أيض ــات املف ــت مبيع ــا واصل ــن. ك ــتهلكن الصيني املس
ــة يف  ــي تشــكل حجــر الزاوي ــة الت ــاش التجــارة الخارجي ــة إىل انتع 2017، إضاف

ــا. اقتصاده

ــر  ــى غ ــش ع ــرويس انكم ــاد ال ــية إن االقتص ــاد الروس ــت وزارة االقتص رصح
املتوقــع يف تريــن الثــاين /نوفمــرب 2017 ، متأثــراً بانخفــاض الناتــج الصناعــي. 
ــهر  ــال الش ــش خ ــرويس انكم ــايل ال ــي اإلج ــج املح ــوزارة أن النات ــرت ال وذك
املذكــور بنســبة 0.3% عــى أســاس ســنوي، حيــث تأثــر الناتــج املحــي اإلجــايل 
ســلباً بالقطــاع الصناعــي الــذي انخفــض فيــه اإلنتــاج 3.6% مقارنــة مــع مســتواه 

ــي إىل  ــج الصناع ــية تراجــع النات ــزت وزارة االقتصــاد الروس ــد ع ــام. وق ــل ع قب
االتفــاق العاملــي بــن كبــار منتجــي النفــط، ومــن بينهــم روســيا، عــى خفــض 
إنتــاج الخــام مــن أجــل تعزيــز األســعار. وأشــارت أيضــا إىل أن الناتــج الصناعــي 
تراجــع بســبب الطقــس الدافــئ الــذي ضغــط عــى الطلــب عــى الغــاز 

ــة. ــة والخارجي الطبيعــي باألســواق املحلي

أظهــرت تقديــرات رســمية أن الفائــض التجــاري لتســع عــرة دولــة تتعامــل باليــورو قــد زاد خــال شــهر  تريــن الثــاين /نوفمــرب 2017 ألعــى مســتوى يف مثانيــة 
ــن مكتــب اإلحصــاءات األورويب )يورســتات( إن فائــض التجــارة  ــد ب ــورو. وق ــواردات رغــم قــوة الي ــرة أرسع مــن ال أشــهر مــع ارتفــاع الصــادرات الســلعية بوت
الســلعية ملنطقــة اليــورو غــر املعــدل ارتفــع إىل 26.3 مليــار يــورو يف تريــن الثــاين /نوفمــرب مــن 18.9 مليــار يف تريــن األول /أكتوبــر 2017. كــا أنــه أعــى 
مــن الفائــض البالــغ 23.8 مليــار يــورو قبــل عــام. وقــال املكتــب إن الفائــض التجــاري املعــدل يف ضــوء العوامــل املوســمية زاد إىل 22.5 مليــار يــورو يف نوفمــرب 
تريــن الثــاين مــن 19 مليــار يــورو يف الشــهر الســابق. ومنــت صــادرات منطقــة اليــورو غــر املعدلــة إىل 197.5 مليــار يــورو يف تريــن الثــاين /نوفمــرب مــن 187.8 
مليــار يــورو املســجل يف الشــهر الســابق، وخــال الفــرتة ذاتهــا زادت الــواردات إىل 171.2 مليــار يــورو مــن 168.9 مليــار يــورو. أمــا عــى أســاس ســنوي فقــد زادت 
الصــادرات 7.7% خــال شــهر  تريــن الثــاين /نوفمــرب 2017 بينــا ارتفعــت الــواردات 7.3%. وخــال الفــرتة مــن كانــون الثــاين /ينايــر 2017 إىل تريــن الثــاين /

نوفمــرب زادت الصــادرات مبعــدل 7.5% مقارنــة بالفــرتة ذاتهــا مــن العــام الســابق وزادت الــواردات مبعــدل 10.1% خــال الفــرتة ذاتهــا.

االقتصاد الصيني

االقتصاد الروسي

منطقة اليورو
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أسواق المال العالمية
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أسعار النفط الخام 

أسعار المعادن الثمينة

أسعار العمالت الرئيسية
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