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االقتصاد السوري

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

شــهد ســوق الــرف حالــة مــن الرتقــب واالســتقرار خــال تعامــات 
هــذا األســبوع. إذ شــهد ســعر رصف اللــرة الســورية نوعــاً مــن 
ــة،  ــوق املوازي ــي يف الس ــدوالر األمري ــل ال ــبي مقاب ــتقرار النس االس
ــه عنــد مســتوى قريــب مــن 470 لــرة ســورية للــدوالر  ليتــم تداول
ــن  ــد م ــب للعدي ــن الرتق ــة م ــط حال ــك وس ــد. وذل ــي الواح األمري
األحــداث السياســة كمصــر مؤمتــر ســوتيش الخــاص باملحادثــات 
الســورية – الســورية، ونتائــج مؤمتــر فينــا. إضافــة إىل متابعة الســوق 
ــة املتعلقــة بريــف دمشــق والعــدوان الــرتيك عــى  للتطــورات األمني
ــدوالر  ــا ســاعد تراجــع ســعر رصف ال ــن الســورية. ك ــة عفري مدين
األمريــي مقابــل العمــات الرئيســية يف األســواق العامليــة عــى هــذا 

ــقرار. االس
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 581 لــرة ســورية يف نهايــة 
ــرة ســورية املســجل يف  ــع مســتوى 567 ل ــة م هــذا األســبوع مقارن
ــة األســبوع الســابق، ومبــا نســبته 2.47%. كــا تراجعــت اللــرة  نهاي
الســورية يف الســوق الرســمية أمــام اليــورو  مبــا نســبته 2.0%، لرتفــع 
ــورية يف  ــرة س ــتوى 542.78 ل ــورية( إىل مس ــرة س ــورو/ ل زوج )الي
نهايــة هــذا األســبوع مقابــل مســتوى 532.14  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

تراجــع مــؤرش ســوق دمشــق لــأوراق املاليــة DWX، مبقــدار 48 نقطــة 
ومبــا نســبته 0.81%، حيــث وصــل إىل 5,849.41 مســتوى نقطــة املســجل 
نهايــة هــذا األســبوع مقابــل مســتوى 5,897.41 نقطــة املســجل يف نهايــة 
األســبوع الســابق. هــذا وقــد ارتفعــت قيمــة التــداوالت األســبوعية 
املســجلة خــال هــذا األســبوع باملقارنــة مــع مســتواها يف األســبوع 
الســابق، مبــا نســبته 22.7% لتصــل إىل 248.8 مليــون لــرة ســورية مقابــل 

ــرة ســورية خــال األســبوع الســابق، كــا ارتفــع حجــم  144.2 مليــون ل
ــداول مبعــدل 14.3% ليصــل إىل 248,825 ســهم خــال هــذا األســبوع  الت
ــة.  ــى 353 صفق ــًة ع ــابق موزع ــبوع الس ــهم يف األس ــل 402,850 س مقاب
وذلــك بعــد اســتبعاد الصفقــات الضخمــة والتــي اقتــرت عــى صفقــة 
واحــدة فقــط. يبــن الجــدول التــايل أعــى ثاثــة أســهم مــن حيــث 

ــبوع. ــذا  األس ــات ه ــال تعام ــاض خ ــاع، واالنخف ــاط، واالرتف النش
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متفرقات اقتصادية محلية
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ــة  ــات التنفيذي ــة التعلي ــدد دراس ــعبي بص ــليف الش ــرف التس م  •
ملنــح قــروض إنتاجيــة ألصحــاب املهــن والحــرف مــن قبــل مديريــة التســليف 
وفقــاً للمعايــر املوحــدة لإلقــراض املعتمــدة مؤخــراً مــن قبــل مجلــس النقــد 
والتســليف يف مــرف ســورية املركــزي، كــا اســتطاع اســتئناف العمــل بالفــروع 
املتــررة والبالــغ عددهــا )20( فرعــاً يف مناطــق أخــرى ضمــن مقــرات فــروع 
ــار  ــن 89.362 ملي ــام 2017 م ــال الع ــع خ ــم الودائ ــاع حج ــّن ارتف ــة، وب بديل
ــا  ــر 16.51%، ك ــبة تغ ــورية بنس ــرة  س ــار ل ــو 104 ملي ــورية  إىل نح ــرة س ل
شــهد املــرف ارتفــاع قيمــة التوظيفــات إىل نحــو 34 مليــار لــرة خــال العــام 
املــايض، وبنســبة تغــّر عاليــة قاربــت 60%، ليبــّن املديــر العــام أن هــذا االرتفــاع 
جــاء نتيجــة اســتئناف منــح قــروض الدخــل املحــدود منــذ بدايــة عــام 2015، 
ــدد  ــغ ع ــورية، إذ بل ــرة س ــف ل ــرض إىل 500 أل ــقف الق ــع س ــة إىل رف باإلضاف
القــروض اإلجاليــة املمنوحــة منــذ بدايــة االســتئناف لغايــة نهايــة عــام 2017 
ــروض  ــدرت الق ــورية، وق ــرة س ــار ل ــغ 36.8 ملي ــاً مببل ــوايل )96,296( قرض ح
املنفــذة خــال 2017 بحــوايل )45,977( قرضــاً بقيمــة ماليــة تزيــد عــن )19.8( 

ــار لــرة ســورية. ملي
ــام  ــة أن الع ــأوراق املالي ــق ل ــوق دمش ــذي لس ــر التنفي ــّن املدي ب  •
الحــايل سيشــهد إدراجــاً لــركات جديــدة حيــث تــم رفــع تقريــر إىل مجلــس 
إدارة ســوق دمشــق لــأوراق املاليــة يتضمــن أســاء الــركات املقرتحــة لــإلدراج 
ــي  ــات وه ــل اإلمكاني ــك أفض ــا متتل ــة يف اإلدراج كونه ــدر األولوي ــي تتص والت
رشكتــي االتصــاالت ســريتل وMTN ورشكــة املــرق العــريب للتأمــن والركــة 
ــا الســوق  ــي تجريه ــوه قاســم إىل الدراســة الت ــة الســورية للســياحة.  ون العربي
ــع  ــاون م ــك بالتع ــداع وذل ــهادات اإلي ــداول لش ــات ت ــة جلس ــوص إقام بخص
مــرف ســورية املركــزي، مبينــاً أن قــرار إصــدار شــهادات اإليــداع يعــود ملرف 
ســورية املركــزي الــذي يختــار التوقيــت املناســب حيــث تقــوم بورصــة دمشــق 
بإقامــة جلســات خاصــة لتــداول شــهادات اإليــداع ولذلــك يتــم العمــل حاليــاً 
عــى إعــداد الجوانــب الفنيــة واإلداريــة بانتظــار إصــدار املركــزي قــراره بتــداول 
شــهادات اإليــداع، باإلضافــة إىل أن البورصــة متســك ســجات امللكيــة مــن خــال 
ــن  ــة.  وم ــأوراق املالي ــق ل ــوق دمش ــودة يف س ــة املوج ــظ واملقاص ــز الحف مرك
ناحيــة أخــرى أعلــن التقريــر الربعــي الرابــع التحــاد البورصــات العربيــة لعــام 
ــث  ــن حي ــة األوىل م ــة للمرتب ــأوراق املالي ــن تصــدر ســوق دمشــق ل 2017 ع

ــدره %83.92. ــاع ق ــك بارتف ــة، وذل ــع البورصــات العربي ــن جمي األداء ب
ــق األوضــاع املمنوحــة  ــة توفي ــس النقــد والتســليف مهل مــدد مجل  •
ــبة  ــوث بالنس ــد املك ــة برصي ــرارات الخاص ــات الق ــزام مبتطلب ــارف لالت للمص

ــارف  ــع املص ــم م ــق أوضاعه ــات يف توفي ــون صعوب ــن يواجه ــن الذي للمتعامل
ــاً  ــزي تعمي ــورية املرك ــرف س ــدر م ــث أص ــخ 2018/12/31، حي ــى تاري حت
إىل املصــارف العاملــة يف ســورية كافــة يطلــب فيــه اتخــاذ مــا يلــزم للتواصــل 
مــع املقرتضــن كافــة قبــل نهايــة شــهر شــباط القــادم إلباغهــم بآليــة تطبيــق 
ــوم  ــم أن مفه ــاً وتفه ــذ عل ــرتض أخ ــن أن كل مق ــد م ــوث والتأك ــد املك رصي
ــن  ــة بزم ــرتض مرجح ــة للمق ــدة الدائن ــطي األرص ــي وس ــوث يعن ــد املك رصي
ــل  ــدي للمتعام ــار النشــاط النق ــم إظه ــا ت ــه كل ــا، وأن ــد منه مكــوث كل رصي
كلــا زادت فــرص االقــرتاض لديــه، وأن االقــرتاض عبــارة عــن مضاعفــات رصيــد 
املكــوث وفــق مــا نــص عليــه قــراري مجلــس النقــد والتســليف رقــم 28/ تاريــخ 

2017/1/25، ورقــم 52 تاريــخ 2017/4/11 املتعلقــن بضوابــط التســليف.
أصــدر مــرف ســورية املركــزي القــرار رقــم 99 تاريــخ 2018/1/21،   •
ــه يحظــر عــى املصــارف املســموح  ــة إدارة املــرف أن ــه لجن ــذي قــررت في ال
لهــا التعامــل بالقطــع األجنبــي منــح تســهيات ائتانيــة مبــارشة أو غــر مبــارشة 
ــة بالعمــات  ــات النقدي ــة، الضان ــات النقدي ــل التأمين باللــرات الســورية مقاب
األجنبيــة بغــض النظــر عــن مصدرهــا )بنكنــوت- شــيكات- حــواالت خارجيــة(، 
مــع اســتمرار الســاح مبنــح تســهيات غــر مبــارشة باللــرات الســورية 
)كفــاالت نهائيــة، كفــاالت حســن تنفيــذ، كفــاالت صــادرة، كفــاالت أوليــة…(، 
ــه يتوجــب عــى  ــه أن ــة في ــدت اللجن ــي. وأك ــات بالقطــع األجنب ــل ضان مقاب
ــاً يف منــح قــروض أو متويــات ألغــراض رشاء الســيارات  املصــارف الرتيــث حالي
ســواء لأشــخاص الطبيعيــن أو االعتباريــن، حيــث ســيتم إعــادة النظــر مببــارشة 
ــوع مــن التمويــات الحقــاً إلطــاق املصــارف للقــروض “التمويــات”  هــذا الن
ــل  ــه ال يدخ ــراً إىل أن ــة، مش ــة الراهن ــة يف املرحل ــر أولوي ــا أك ــكنية لكونه الس
ضمــن هــذا الحظــر متويــل املركبــات املســتخدمة بشــكل مبــارش لغايــات 
إنتاجيــة مثــل الجــرارات والحصــادات. كــا حظــر منــح تســهيات ائتانيــة أو 
ــا  ــوب تقدميه ــة املطل ــات النقدي ــة املؤون ــة قيم ــات الســتخدامها يف تغطي متوي
مبوجــب القــرارات الناظمــة لتمويــل االســتراد وتعهــدات إعــادة قطــع التصديــر. 
وبالنســبة لتســهيات الجــاري املديــن املمنــوح بالقطــع األجنبــي ألغــراض 
متويــل املســتوردات، فقــد نــص القــرار بأنــه يتوجــب عــى املصــارف املســموح 
لهــا التعامــل بالقطــع األجنبــي التأكــد مــن عــدم تجــاوز الســقوف املمنوحــة 
للجــاري املديــن وأن املبلــغ املســحوب مــن الحســاب يف كل مــرة يعــادل القيمــة 
املذكــورة يف إجــازة أو موافقــة االســتراد الصــادرة عــن وزارة االقتصــاد والتجــارة 

ــة. الخارجي
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ارتفعــت الصــادرات الفلســطينية خــال شــهر تريــن الثــاين /نوفمــر عــام 2017 بنســبة 7.5% مقارنــة مــع الشــهر الســابق، كــا ارتفعــت بنســبة %3.7 
مقارنــة مــع شــهر تريــن الثــاين /نوفمــر عــام 2016، حيــث بلغــت قيمتهــا 93 مليــون دوالر أمريــي. أمــا امليــزان التجــاري، فقــد ســجل انخفاضــاً يف 
قيمــة العجــز بنســبة 6.8% خــال شــهر تريــن الثــاين /نوفمــر 2017 مقارنــة مــع الشــهر الســابق، كــا انخفــض بنســبة 10.2% عــى أســاس ســنوي، 

حيــث بلــغ العجــز 348.4 مليــون دوالر أمريــي.

كشــفت بيانــات الهيئــة العامــة لإلحصــاء عــن ارتفــاع معــّدل التضخــم باململكــة العربيــة الســعودية بنســبة 0.4% خــال كانــون األول /ديســمر 2017.  
وكان معــدل التضخــم قــد عــاد للمجــال املوجــب يف شــهر نوفمــر 2017، بعــد بقائــه يف املجــال الســالب ل 10 أشــهر أي منــذ ينايــر 2017.  ليصــل الرقــم 
القيــايس لتكاليــف املعيشــة إىل مســتوى 137.4 نقطــة خــال ديســمر 2017 وفقــا لســنة األســاس 2007، مقارنــًة بـــ 136.8 نقطــة خــال ديســمر 2016. 
ــة للرقــم القيــايس لتكلفــة املعيشــة، ســجلت 6 مجموعــات ارتفاعــاً، وكان قســم »التبــغ« األكــر ارتفاعــاً  وفيــا يخــص املجموعــات الرئيســية املكون
بنســبة 100%. وســجلت 6 مجموعــات أخــرى تراجعــا خــال شــهر كانــون األول /ديســمر 2017.  مقارنــة بنفــس الشــهر مــن عــام 2016، تصدرتهــا 
مجموعــة »املابــس واألحذيــة« بنســبة 3.1%. بينــا انكمــش الرقــم القيــايس العــام لتكاليــف املعيشــة بنســبة 0.1% عــى أســاس شــهري خــال شــهر 

كانــون األول /ديســمر 2017.

االقتصاد الفلسطيني

االقتصاد السعودي

أسواق األسهم العربية

W W W . D C R S . S Y 6

العدد 4 كانون الثاني / يناير - 2017

 أصــدر رئيــس الحكومــة اللبنانيــة تعميــاً نــص عــى أنــه عمــاً بالسياســة املاليــة التــي تنتهجهــا الحكومــة مــن أجــل ترشــيد االنفــاق وضبــط املاليــة 
العامــة، يطلــب إىل جميــع اإلدارات العامــة واملؤسســات العامــة واملجالــس والهيئــات وســائر األشــخاص املعنويــن ذوي الصفــة العموميــة وخاصــة تلــك 
التــي متــّول مــن املوازنــة العامــة بكافــة أشــكال التمويــل عنــد إعــداد مــروع موازنتهــا، خفــض تقديــرات االعتــادات لــكل بنــود االنفــاق )بإســتثناء 
ــم إعــادة  ــة بهــذا التعمي ــع اإلدارات املعني ــه، يطلــب مــن جمي ــا للعــام 2018 بنســبة 20% وعلي ــا( امللحوظــة يف مــروع موازنته الرواتــب وملحقاته

تقديــم مــروع موازنتهــا املخفضــة اىل وزارة املاليــة واىل ســلطة الوصايــة بحســب األنظمــة املاليــة املرعيــة.

االقتصاد اللبناني

االقتصاد العربي



االقتصاد العالمي

ــة  ــة دون تغيــر وطــرح رؤي ــان املركــزي عــى سياســته النقدي أبقــى بنــك الياب
أكــر تفــاؤال لتوقعــات التضخــم مقارنــة بهــا قبــل ثاثــة أشــهر يف مــؤرش عــى 
اقتناعــه بــأن تعــزز التعــايف املتنامــي ســيدفع النمــو املســجل األســعار تدريجيــاً 
نحــو املســتوى الــذي يســتهدفه عنــد 2%. وكــا هــو متوقــع أبقــى البنــك عــى 
ــدات  ــد نســبة -0.1% وعائ ــدة قصــرة اآلجــل عن ــه أســعار الفائ ــده بتوجي تعه

الســندات العريــة حــول الصفــر. وحافــظ البنــك عــى تعهــده براء الســندات 
الحكوميــة لتزيــد حيازاتــه منهــا مبــا يبلــغ 80 تريليــون يــن )722 مليــار دوالر( 

ســنوياً.

أضــاف البنــك املركــزي الــرويس يف ديســمر/كانون األول 2017  إىل احتياطيــات الذهــب 9.3 طــن ليصــل إجــايل مــا ميلكــه مــن املعــدن النفيــس إىل 1,838.211 طن، 
والتــي تقــدر قيمتهــا بنحــو 76.6 مليــار دوالر أمريــي. وخــال العــام املــايض زادت روســيا رصيدهــا  بـــ 223 طنــا مــن الذهــب مــا نســبته 17.7%، ومنــذ حزيــران 

/يونيــو 2015، أضافــت إىل احتياطياتهــا الدوليــة 558 طــن.

أظهــرت بيانــات رســمية أن عــدد األشــخاص العاملــن يف بريطانيــا زاد عــى نحــو غــر متوقــع يف األشــهر الثاثــة حتــى نوفمــر تريــن الثــاين 2017، بينــا زادت 
األجــور املنتظمــة بــأرسع وتــرة خــال عــام تقريبــاً.  حيــث بــّن مكتــب اإلحصــاءات الوطنيــة إن عــدد العاملــن زاد بنحــو 102 ألــف شــخص يف الشــهور الثاثــة 
حتــى تريــن الثــاين /نوفمــر، لرتفــع العــدد اإلجــايل إىل مســتوى قيــايس عنــد 32.2 مليــون شــخص. كــا أظهــرت البيانــات إن دخــل العاملــن باســتثناء العــاوات 
زاد 2.4% عــى أســاس ســنوي يف األشــهر الثاثــة املنتهيــة يف تريــن الثــاين /نوفمــر وهــي أكــر زيــادة منــذ كانــون األول /ديســمر عــام 2016 وباملقارنــة مــع زيــادة 
نســبتها 2.3% يف األشــهر الثاثــة حتــى تريــن األول /أكتوبــر 2017. وظــل منــو األجــور مبــا يف ذلــك العــاوات دون تغيــر عنــد 2.5% كــا أن معــدل البطالــة ظــل 

عنــد أدىن مســتوياته يف أربعــة عقــود عنــد 4.3% وفقــاً ملــا هــو متوقــع.

رفــع صنــدوق النقــد الــدويل توقعاتــه لنمــو االقتصــاد العاملــي يف 2018 و2019، حيــث عــًدل بالرفــع توقعاتــه للنمــو العاملــي إىل 3.9% لــكل مــن العامــن 2018 
و2019 بزيــادة قدرهــا 0.2 نقطــة مئويــة عــن تحديثــه الســابق للتوقعــات يف تريــن األول /أكتوبــر 2017. قائــاً إن التخفيضــات الريبيــة الواســعة يف الواليــات 
املتحــدة مــن املنتظــر أن تدعــم االســتثار يف أكــر اقتصــاد يف العــامل وتســاعد رشكاءه التجاريــن الرئيســين. ولكنــه حــذر مــن أن منــو االقتصــاد األمريــي مــن املرجــح 
أن يبــدأ بالتباطــؤ بعــد 2022 مــع بــدء انتهــاء محفــزات مؤقتــة لانفــاق جلبتهــا التخفيضــات الريبيــة. وقــال أيضــا إن النشــاط االقتصــادي يف أوروبــا وآســيا العــام 
املــايض كان أقــوى عــى نحــو مفاجــئ مــن التوقعــات وإن التقديــرات اآلن تشــر إىل أن النمــو العاملــي يف 2017 وصــل إىل 3.7% بزيــادة قدرهــا 0.1 نقطــة مئويــة 
عــا توقعــه الصنــدوق يف تريــن األول /أكتوبــر 2017.  وبــن الصنــدوق إن النمــو يف الــرق األوســط وشــال أفريقيــا وأفغانســتان وباكســتان مــن املتوقــع أن 

يرتفــع يف 2018 و2019، لكنــه ســيبقى بطيئــا عنــد 3.6% هــذا العــام.

أظهــرت بيانــات أوليــة لأمــم املتحــدة أن تدفقــات االســتثار األجنبــي املبــارش حــول العــامل هبطــت بنســبة 16% يف 2017 إىل حــوايل 1.52 تريليــون دوالر أمريــي، 
وهــو انخفــاض مفاجــيء قادتــه ارتــدادات حــادة يف بريطانيــا والواليــات املتحــدة. فقــد هبطــت االســتثارات األجنبيــة املبــارشة إىل الواليــات املتحــدة يف 2017 
بنســبة الثلــث إىل 310 مليــار دوالر أمريــي،  كــا هــوت االســتثارات إىل بريطانيــا، حيــث توجــد شــكوك بشــأن مســتقبل األعــال بســبب قــرار البــاد الخــروج 
مــن االتحــاد األورويب، بنســبة 90% لتصــل إىل 19.4 مليــار دوالر أمريــي بينــا ارتفــع اجــايل تدفقــات االســتثار األجنبــي املبــارش إىل الصــن بنســبة 8% لتصــل إىل 

مســتوى قيــايس بلــغ 144 مليــار دوالر أمريــي.

االقتصاد الياباني

االقتصاد الروسي

منطقة البريطاني

صندوق النقد الدولي

األمم المتحدة
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أسواق المال العالمية
أسعار النفط الخام 

أسعار المعادن الثمينة

أسعار العمالت الرئيسية

أسواق األسهم
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