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االقتصاد السوري

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

واصــل ســعر رصف اللــرة الســورية اســتقراره النســبي مقابــل الدوالر 
ــوايل. إذ مــا  ــاين عــى الت ــة ولألســبوع الث األمريــي يف الســوق املوازي
ــرة  ــتويات 465- 470 ل ــن مس ــة م ــه قريب ــتويات تداول ــت مس زال
ــة املشــهد  ــك يف ظــل ضبابي ــي الواحــد. وذل ــدوالر األمري ســورية لل
األمنــي واالقتصــاي يف البــاد. فبالرغــم مــن الرســائل اإليجابيــة التــي 
حملهــا البيــان الختامــي ملؤمتــر ســوتيش والــذي مهــد الطريــق 
لبــدء حــوار ســوري ســوري لحــل األزمــة الســورية، فــإن التطــورات 
العســكرية واألمنيــة يف الشــال الســوري قــد أرخــت بظالهــا عــى 
املشــهد حاليــاً. األمــر الــذي انعكــس حالــة مــن الرتقــب والجمــود يف 

ــة. األســواق املحلي
ــتوياته  ــن مس ــارج وضم ــن الخ ــواالت م ــق الح ــتمر تدف ــن اس يف ح
الطبيعيــة، وإن كان القليــل منهــا فقــط يجــد طريقــه للقنــوات 
الرســمية وذلــك بســبب الهامــش الكبــر بــن الســوق الرســمي 
واملــوازي والــذي يصــل إىل حــوايل 40 لــرة ســورية مــا يحــرم 
املــرف املركــزي مــن كميــات كبــرة مــن القطــع األجنبــي. وال تبــدي 
ــد  ــرف فق ــوق ال ــاه س ــل تج ــاً أي رد فع ــدي حالي ــلطات النق الس
ــه  ــادرة عن ــرف الص ــعار ال ــت أس ــة تثبي ــزي يف سياس ــتمر املرك اس
ــوق  ــه إىل الس ــارة  من ــاء أي إش ــي دون إعط ــدوالر األمري ــل ال مقاب
ــرة الســورية يف الفــرتة  ــق باتجــاه تحــرك ســعر رصف الل ــا يتعل في

ــة. القادم
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 583 لــرة ســورية يف نهايــة هــذا 
األســبوع مقارنــة مــع مســتوى 581 لــرة ســورية املســجل يف نهايــة 
األســبوع الســابق، ومبــا نســبته 0.34%. بينــا ارتفعــت اللرة الســورية 
يف الســوق الرســمية أمــام اليــورو  مبــا نســبته 0.22%، لينخفــض زوج 
ــة  ــورية يف نهاي ــرة س ــتوى 541.6 ل ــورية( إىل مس ــرة س ــورو/ ل )الي
هــذا األســبوع مقابــل مســتوى 542.78 لــرة ســورية يف نهايــة 

األســبوع الســابق. )الرســم البيــاين رقــم 2(.

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

ــدار 135.36  ــة DWX، مبق ــألوراق املالي ــق ل ــوق دمش ــؤرش س ــاع م ارتف
ــة  ــتوى نقط ــل إىل 5,849.41 مس ــث وص ــبته 2.31%، حي ــا نس ــة ومب نقط
املســجل نهايــة هــذا األســبوع مقابــل مســتوى 5,849.41 نقطــة املســجل 
يف نهايــة األســبوع الســابق.  هــذا وقــد ارتفعــت قيمــة التــداوالت 
ــتواها يف  ــع مس ــة م ــبوع باملقارن ــذا األس ــال ه ــجلة خ ــبوعية املس األس
األســبوع الســابق، مبــا نســبته 98.7% لتصــل إىل 351.6 مليــون لــرة ســورية 

مقابــل 176.9 مليــون لــرة ســورية خــال األســبوع الســابق، كــا ارتفــع 
ــذا  ــال ه ــهم خ ــل إىل 503,941 س ــدل 102.5% ليص ــداول مبع ــم الت حج
األســبوع مقابــل  248,825 ســهم يف األســبوع الســابق موزعــًة عــى 628 
صفقــة. وذلــك بعــد اســتبعاد الصفقــات الضخمــة والتــي اقتــرت عــى 
صفقــة واحــدة فقــط. يبــن الجــدول التــايل أعــى ثاثــة أســهم مــن حيــث 

ــاع، واالنخفــاض خــال تعامــات هــذا  األســبوع. النشــاط، واالرتف
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متفرقات اقتصادية محلية
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ــة  ــات املوقع ــل االتفاقي ــان وســوريا عــى رضورة تفعي ــت لبن • اتفق
ــهيل  ــي وتس ــب االزدواج الرضيب ــص تجن ــا يخ ــة في ــا، وخاص بينه
التبــادل التجــاري وتبــادل املنتجــات الزراعيــة. وجــاء االتفــاق يف 

ــق. ــاين يف دمش ــفر اللبن ــة والس ــر املالي ــن وزي ــاع ب اجت
• اســتكمل مرفــان جديــدان هــا بنــك عــودة ســورية وبنــك قطــر 
الوطنــي ســورية اإلجــراءات املؤهلــة لانضــام إىل نظــام التســويات 
اإلجاليــة الســوري SyGS، ليصبــح عــدد املصــارف املشــاركة يف هــذا 

النظــام 9 مصــارف اعتبــاراً مــن 2018/1/31.
• انطلقــت فعاليــات معــرض خــان الحريــر الرابــع التخصــي لألزيــاء 
واألقمشــة ومســتلزمات اإلنتــاج مبشــاركة أكــر مــن 160 رشكــة 
متخصصــة باأللبســة واألقمشــة ومســتلزمات اإلنتــاج واألحذيــة، 
ــم  ــة دع ــع هيئ ــاون م ــب بالتع ــة حل ــة صناع ــه غرف ــذي تنظم وال
وتنميــة االنتــاج املحــي والصــادرات ووزاريت الصناعــة واالقتصــاد 
ــق مطــار  ــة املعــارض عــى طري ــك يف مدين ــة وذل والتجــارة الخارجي
دمشــق الــدويل. واعتــر وزيــر االقتصــاد والتجــارة الخارجيــة أن 
ــة وخاصــة  ــررة وباختصاصــات متنوع ــة ومتك ــارض متتالي ــة مع إقام
مبجــال قطــاع النســيج وااللبســة تؤكــد أن هــذا القطــاع عــاد للتعــايف 
بخطــوات متســارعة الفتــا إىل أن الحكومــة تبــذل جهــودا كبــرة 
وتدعــم الصناعــي واملنتــج لترسيــع وتــرة التعــايف باملرحلــة القادمــة 
ــي  ــاد الوطن ــن واالقتص ــى الصناعي ــة ع ــاته االيجابي ــرا النعكاس نظ
واملســتهلكن. كــا نــوه إىل أن مشــاركة هــذا العــدد مــن الصناعيــن 
ــي  ــدرة الصناع ــة الســورية وق ــايف الصناع ــى تع ــل ع ــر دلي ــد أك تع

الحلبــي عــى مواجهــة التحديــات والصعوبــات التــي تعرتضــه الفتــا 
ــب  ــة بأصع ــرتات املاضي ــال الف ــوا خ ــن عمل ــب الصناعي إىل أن أغل
الظــروف بهــدف اســتمرار إنتاجهــم ودعــم االقتصــاد الوطنــي. 
وبــدوره بــن وزيــر الصناعــة إن ألــق ســورية وألــق الصناعــة الحلبيــة 
يتجســد يف مثــل هــذه التظاهــرات مشــرا إىل أن وزارة الصناعــة 
تعمــل عــى التشــبيك مــع وزارة االقتصــاد والتواصــل مــع الصناعيــن 
والتجــار لتذليــل كل الصعوبــات والعقبــات إلعــادة االنطــاق بشــكل 
ــة.  ــتعدادا للتوجــه اىل االســواق الخارجي ــة اس ــا املحلي ــر بصناعتن كب
ــاركون  ــا سيش ــة إىل أن 148صناعي ــارت الغرف ــل أش ــياق متص ويف س
ــذي ســينطلق يف الســابع مــن  ــر يف بغــداد ال يف معــرض خــان الحري
الشــهر الحــايل ويســتمر خمســة أيــام لفتــح افــاق تســويقية جديــدة 

ــورية. ــات الس للمنتج
• وقعــت ســورية وروســيا اتفاقيــة للتعــاون يف مجــال الطاقــة 
الكهربائيــة بــن وزاريت الكهربــاء والطاقــة الروســية. ومتثــل االتفاقيــة 
خريطــة طريــق للتعــاون بــن الوزارتــن يف البلديــن. حيــث بــن وزيــر 
ــييد  ــق لتش ــة طري ــى خريط ــع ع ــم التوقي ــه ت ــرويس أن ــة ال الطاق
وإعــادة تأهيــل وتحديــث مروعــات عــدة ملحطــات التوليــد إضافــة 
ــة.  ــة الكهربائي إىل التعــاون يف مجــال شــبكات وخطــوط نقــل الطاق
أمــا وزيــر الكهربــاء الســوري بــن أن هــذه املروعــات تنــدرج تحــت 
عنــوان تطويــر املنظومــة الكهربائيــة مــن خــال إعــادة إعــار 
ــر  ــد يف دي ــة تولي ــب محط ــة وتركي ــب الحراري ــة حل ــل محط وتأهي
ــن. ــي محــردة وتري ــزور وأيضــا إعــادة توســيع اســتطاعة محطت ال
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ســجل الرقــم القيــايس العــام ألســعار املنتــج يف فلســطن ارتفاعــاً نســبته 0.88% خــال العــام 2017 مقارنــة بالعــام 2016، حيــث بلــغ الرقــم القيــايس 
العــام ألســعار املنتــج 101.15 نقطــة مقارنــة بـــ100.27 نقطــة خــال العــام الســابق )شــهر األســاس كانــون أول 2015 = 100(. ويعــود الســبب الرئيــي 
ــا بنســبة %7.65،  ــات ومعالجته ــرف الصحــي وإدارة النفاي ــاه وأنشــطة ال ــدادات املي ــة إم ــاع أســعار الســلع ضمــن مجموع ــاع إىل ارتف ــذا االرتف له
ــة  ــة الزراع ــن مجموع ــلع ضم ــعار الس ــبة 6.13%، وأس ــواء بنس ــف اله ــار وتكيي ــاز والبخ ــاء والغ ــدادات الكهرب ــة إم ــن مجموع ــلع ضم ــعار الس وأس
والحراجــة وصيــد األســاك بنســبة 0.66%، يف املقابــل ســجلت أســعار الســلع ضمــن مجموعــة التعديــن واســتغال املحاجــر انخفاضــاً مقــداره %0.32، 
وأســعار الســلع ضمــن مجموعــة الصناعــات التحويليــة مبقــدار 0.20% خــال العــام 2017 مقارنــة بالعــام الســابق. بينــا ســجل الرقــم القيــايس العــام 
ألســعار املنتــج انخفاضــاً مقــداره 0.45% خــال شــهر كانــون أول 2017 مقارنــة مــع شــهر تريــن ثــاين 2017، حيــث بلــغ الرقــم القيــايس العــام 99.04 

خــال شــهر كانــون أول 2017 مقارنــة ب 99.48 خــال شــهر تريــن ثــاين 2017 .

أظهــرت بيانــات البنــك املركــزي املــري ارتفــاع العــرض النقــدي )M2( بنســبة 20.92% عــى أســاس ســنوي يف نهايــة كانــون األول /ديســمر 2017. 
حيــث بلــغ إن حجــم العــرض النقــدي )M2( مــا يقــارب 3.2 تريليــون جنيــه أو مــا يعــادل    181.33   مليــار دوالر أمريــي. وتعــود زيــادة معــدل منــو 

املعــروض النقــدي الــذي يشــمل اإليداعــات بالعملــة األجنبيــة إىل قيــام املركــزي املــري بتخفيــض قيمــة الجنيــه يف تريــن الثــاين /نوفمــر 2016.      

االقتصاد الفلسطيني

االقتصاد المصري

أسواق األسهم العربية
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أكــدت وكالــة فيتــش للتصنيفــات االئتانيــة عــى تصنيــف لبنــان طويــل األمــد عنــد -  B   مــع نظــرة مســتقبلية مســتقرة. ووفقــاً للوكالــة يــأيت   
هــذا التصنيــف يف ضــوء الضعــف الشــديد للاليــة العامــة واملخاطــر السياســية واألمنيــة املرتفعــة وضعــف األداء االقتصــادي. كــا اعتــرت أن املخاطــر 
ــة تبقــى مرتفعــة بســبب امتــداد أثــر الراعــات اإلقليميــة مــن بينهــا الحــرب يف ســوريا املجــاورة. وأشــارت فيتــش إىل أن املاليــة  السياســية واألمني
العامــة اللبنانيــة ال تــزال أضعــف مــن نظراتهــا املصنفــة »B« ، حيــث أن الديــن العــام اللبنــاين هــو الرابــع األعــى بــن تصنيفــات فيتــش وذلــك مــع 
بلوغــه نســبة 149.2% مــن الناتــج املحــي اإلجــايل يف العــام 2017. ولفتــت اىل أن مســتويات الديــن املرتفعــة ســاهمت يف ارتفــاع كلفــة االســتدانة 

بشــكل اســتثنايئ، حيــث وصلــت اىل 48% مــن اإليــرادات الحكوميــة يف العــام 201.       

االقتصاد اللبناني

االقتصاد العربي
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االقتصاد العالمي

ســجل االقتصــاد األمريــي منــواً ســنوياً بنســبة 2.6% يف الربــع األخــر مــن عــام 
ــن  ــث م ــع الثال ــجل يف الرب ــدل املس ــن املع ــل م ــو أق ــذا النم ــاء ه 2017، وج
ــذا  ــة 3%،  ه ــوق البالغ ــات الس ــن توقع ــل م ــغ 3.2%، وأق ــام 2017 والبال الع
وقــد أســهم يف  تباطــؤ منــو الناتــج املحــي اإلجــايل الحقيقــي يف الربــع الرابــع 
ــارع   ــا تس ــه جزئي ــذي قابل ــاص وال ــزون الخ ــتثارات املخ ــون اس ــاش مك انك

النمــو يف مــؤرش أســعار االســتهاك والصــادرات واالســتثار غــر الســكني الثابــت 
واإلنفــاق الحكومــي. كــا زاد إنفــاق املســتهلكن، الــذي يشــكل أكــر مــن ثلثــي 
ــع األخــر مــن  ــات املتحــدة، بنســبة 3.8% يف الرب النشــاط االقتصــادي يف الوالي
ــغ 2.2% يف  ــاع بل ــد ارتف ــنوات بع ــاث س ــرة يف ث ــي أرسع وت ــام 2017 وه الع

الربــع الســابق.

أشــارت األرقــام الصــادرة عــن املكتــب الوطنــي لإلحصــاءات يف الصــن إن األربــاح التــي حققتهــا الــركات الصناعيــة ارتفعــت 10.8% عــى أســاس ســنوي لتصــل 
إىل 824.16 مليــار يــوان )130.41 مليــار دوالر( يف كانــون األول /ديســمر. وزادت بنســبة 21% عــى أســاس ســنوي يف عــام 2017 لتصــل إىل  7.519 تريليــون يــوان 
مقارنــة مــع زيــادة نســبتها 21.9% يف الفــرتة املمتــدة مــن كانــون الثــاين /ينايــر إىل نوفمــر /تريــن الثــاين 2017. كــا زادت مطلوبــات الــركات الصناعيــة الصينيــة 
5.7% عــى أســاس ســنوي يف نهايــة 2017 مقارنــة مــع ارتفــاع نســبته 6.3% يف نهايــة تريــن الثــاين /نوفمــر 2017. وتغطــي البيانــات الــركات الكــرى التــي تتجــاوز 

إيراداتهــا الســنوية مــن عملياتهــا األساســية 20 مليــون يــوان.

تســارع منــو االقتصــاد الريطــاين خافــا للتوقعــات يف الربــع األخــر مــن 2017، حيــث منــا الناتــج املحــي اإلجــايل بنســبة 0.5% يف الربــع األخــر مــن العــام 2017، 
مقارنــة مــع الربــع الســابق لــه،  وهــي أرسع وتــرة للنمــو الفصــي يف عــام 2017. وقــد بلــغ معــدل النمــو يف العــام 2017 مــا نســبته 1.8% مقارنــة مــع املعــدل 
املســجل يف عــام 2016 والبالــغ 1.9% يف 2016، وباملقارنــة مــع الربــع الرابــع مــن العــام 2016، تباطــأ النمــو إىل 1.5%، وهــو أدىن معــدل منــذ الربــع األول مــن 2013 

وميثــل انخفاضــا مــن منــو قــدره 1.7% يف الربــع الثالــث 2017 عــى أســاس ســنوي.

أظهــرت تقديــرات أوليــة ملكتــب اإلحصــاء التابــع لاتحــاد األورويب )يوروســتات( أن التضخــم يف منطقــة اليــورو تباطــأ يف كانــون الثــاين /ينايــر 2018 مبــا يتــاىش 
مــع توقعــات الســوق وهــو أدىن مســتوى لــه يف ســتة أشــهر. حيــث تراجــع معــدل التضخــم عــى أســاس ســنوي يف دول املنطقــة البالــغ عددهــا 19 دولــة إىل %1.3 
مــن 1.4% يف الشــهر الســابق كانــون األول /ديســمر 2017. وجــاء هــذا االنخفــاض بصــورة رئيســية بســبب زيــادة أبطــأ يف أســعار األغذيــة غــر املصنعــة، والطاقــة. 
أمــا معــدل التضخــم األســايس الــذي يســتبعد يف حســابه املكونــن األكــر تقلبــاً، وهــا الغــذاء والطاقــة، فقــد ســجل يف شــهر كانــون الثــاين /ينايــر 2018  حــوايل 

1.2% مقارنــة مــع 1.1% معــدل التضخــم األســايس املســجل يف  كانــون األول /ديســمر2017.

األمم المتحدة

االقتصاد الصيني

منطقة البريطاني

منطقة اليورو
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أسواق المال العالمية
أسعار النفط الخام 

أسعار المعادن الثمينة

أسعار العمالت الرئيسية

أسواق األسهم
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