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االقتصاد السوري

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

اتســمت تــداوالت ســعر رصف اللــرة الســورية مقابــل الــدوالر 

ــجل  ــة، ليس ــوق املوازي ــتقرار يف الس ــبوع باالس ــذا األس ــي ه األمري

وســطياً 463 للــراء و468 لــرة ســورية للبيــع. وتعــود هــذه الحالــة 

ــر  يف  ــة تؤث ــت أم إيجابي ــلبية كان ــة س ــار جوهري ــة أخب ــاب أي لغي

ــدور  ــا ي ــات م ــة الرتقــب الحــذر ملجري األســواق، مــع اســتمرار  حال

يف الغوطــة الرقيــة، ويف الشــال الســوري مــن تطــورات عســكرية 

وأمنيــة ال ســيا مــع اســتمرار العــدوان الــرتيك، والتهديــدات الغربيــة 

ــورية. ــة لس ــة األمريكي وخاص

مــن جانــب أخــر، كان لرتاجــع ســعر رصف الــدوالر األمريــي مقابــل 

ــق  ــتمرار تدف ــة، واس ــة العاملي ــواق املالي ــة يف األس ــات الرئيس العم

الحــواالت الخارجيــة أثــر اً إيجابيــاً عــى تعزيــز املعــروض مــن القطــع 

ــات التطــورات  ــف مــن تداعي ــذي خّف ــي يف الســوق، األمــر ال األجنب

األمنيــة يف البــاد عــى الســوق، وأدى لحالــة مــن التــوازن واالســتقرار 

يف الســوق.

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

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

للشــهر الثالــث عــى التــوايل، حيــث اســتمر مــرصف ســورية املركــزي 

يف تثبيــت ســعر زوج الــدوالر األمريــي /اللــرة الســورية عند مســتوى 

ــعر رشاء  ــك س ــد، وكذل ــي الواح ــدوالر األمري ــورية لل ــرة س 436 ل

الــدوالر األمريــي لتســليم الحــواالت الشــخصية الــواردة مــن الخــارج 

ــعر رصف  ــورية، وس ــرة س ــتوى 434 ل ــد مس ــورية عن ــرات الس بالل

اللــرة الســورية مقابــل الــدوالر األمريــي مبوجــب النــرة 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 اســتمرت اللــرة 

ــرة ســورية( إىل  ــث انخفــض زوج )اليورو/ل الســورية بالتحســن، حي

مســتوى 570 لــرة ســورية يف نهايــة هــذا األســبوع مقارنــة مــع 

ــة األســبوع الســابق، ومبــا  ــرة ســورية املســجل نهاي مســتوى 578 ل

ــرة الســورية يف الســوق الرســمية  ــا تحســنت الل نســبته 1.38%. ك

أمــام اليــورو  مبــا نســبته 0.70%، لينخفــض زوج )اليورو/لــرة ســورية( 

ــل  ــبوع مقاب ــذا األس ــة ه ــورية يف نهاي ــرة س ــتوى 531.53 ل إىل مس

ــبوع الســابق. ــة األس ــورية يف نهاي ــرة س ــتوى 535.26 ل مس

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  7.46 نقطــة 
عــى أســاس أســبوعي، مبــا نســبته 0.12%، إذ وصــل إىل مســتوى 6,213.83 
نقطــة املســجل نهايــة هــذا األســبوع مقابــل مســتوى 6,221.29  نقطــة 
ــداوالت  ــد انخفضــت قيمــة الت ــة األســبوع الســابق.  وق املســجل يف نهاي
ــتواها يف  ــع مس ــة م ــبوع باملقارن ــذا األس ــال ه ــجلة خ ــبوعية املس األس
األســبوع الســابق، مبــا نســبته -58.2% لتصــل إىل 260.6 مليــون لــرة 

ســورية مقابــل 624.0 مليــون لــرة ســورية خــال األســبوع الســابق، 
كــا انخفــض حجــم التــداول مبعــدل -61.7% ليصــل إىل 266,947 ســهم 
خــال هــذا األســبوع مقابــل  697,735 ســهم يف األســبوع الســابق موزعــًة 
عــى 493 صفقــة. ويبــن 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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• رّصح رئيــس غرفــة التجــارة والصناعــة الروســية )ســرغي كاتريــن( إن 

تكلفــة إعــادة إعــار ســوريا تقــدر مــا بــن 200 و500 مليــار دوالر. جــاء 

ــذي انعقــد مؤخــراً يف  ــرويس ال ــدى األعــال الســوري ال ــك خــال منت ذل

موســكو مبشــاركة 281 رجــل أعــال مــن روســيا و120 رجــل أعــال مــن 

ســورية، مــع ممثلــن مــن عــدة جهــات حكوميــة ســورية معنيــة بالشــأن 

االقتصــادي، كــا قــال خــال افتتــاح املنتــدى: »إن هــذا التمثيــل الواســع 

ــام جــدي يف التعــاون االقتصــادي مــع ســورية يف شــتى  ــدل عــى اهت ي

القطاعــات إلعــادة إعــار مــا دمرتــه الحــرب االرهابيــة يف البنيــة التحتيــة 

وإعــادة إحيــاء االقتصــاد الســوري للتحــرك نحــو األمــام وتنظيــم عاقــات 

اقتصاديــة حديثــة بــن رجــال األعــال الســورين والــروس«.

• حــّددت وزارة املاليــة فــرتة ثــاث ســنوات لتطويــر صيغــة املوازنــة العامة 

ــامل  ــام ش ــاء نظ ــر بن ــك ع ــي، وذل ــاق الحكوم ــروع اإلنف ــة يف م للدول

للموازنــة العامــة والحســابات الحكوميــة، واالنتقــال مــن القيــد املفــرد إىل 

القيــد املــزدوج. وذلــك بحســب ترصيحــات صحفيــة لوزيــر املاليــة مأمــون 

حمــدان، مبينــاً أنــه ســوف يتــم تغيــر كامــل نظــام املحاســبة الحكومــي 

والتبويــب وســتتغر شــجرة حســابات الحكومــة بالكامــل، باعتــاد نظــام 

جديــد، يناســب املرحلــة القادمــة، ولذلــك تــم تشــكيل لجنتــن، واحــدة 

مختصــة يف جانــب اإلنفــاق، وأخــرى يف اإليــرادات، تعمــان عــى إعــداد 

ــة  ــل يف لجن ــي العم ــوف ينته ــة، وس ــة املطلوب ــد للموازن ــام الجدي النظ

ــذه عــر خــراء الرمجــة  واحــدة لتقــدم النظــام الكامــل، ليصــار إىل تنفي

الحاســوبية.

• عــّدل املــرصف الصناعــي التعليــات الخاصــة بالكفــاالت املرصفيــة التــي 

ــى  ــن واملهندســن حت ــام وللمقاول ــوم بإصدارهــا ملصلحــة القطــاع الع يق

الدرجــة الرابعــة ملصلحــة جميــع القطاعــات ذات الشــخصية االعتباريــة. 

فقــد حــدد رشوط اإلصــدار مبوافقــة مــن النقابــة بكتــاب رســمي, تتضمــن 

ــب  ــدة( إىل جان ــى ح ــة ع ــكل كفال ــي )ل ــكل خط ــاء بش ــة الكف موافق

ــة  ــة أو 50% عيني ــغ الكفال ــن مبل ــة بنســبة 25% م ــة عقاري ــم ضان تقدي

ــة،  ــغ الكفال ــن مبل ــة بنســبة 25% م ــتيفاء مؤون ــات( واس ــيارات – آلي )س

وميكــن إصــدار كفــاالت توريــدات للمقاولــن واملهندســن وكفــاالت 

ــة  ألعــال الخدمــات ملصلحــة القطــاع العــام حــرصاً رشط اســتيفاء مؤون

ــة  ــاالت ملصلحــة املنظــات الدولي ــة، وكف ــغ الكفال ــن مبل بنســبة 50% م

ــك  ــارشة, وذل ــرع مب ــام مــن الف ــة ملصلحــة القطــاع الع ــروط املطبق بال

ــات الرســمية.  ــق الجه للمشــاريع املنفــذة عــن طري

• اســتكمل املــرصف الــدويل لتجــارة والتمويــل –ســورية  اإلجــراءات 

للمشــاركة يف نظــام التســويات اإلجاليــة الســوري SyGS ، ليصبــح عــدد 

املصــارف املشــاركة 15 مرصفــاً، وبذلــك تصبــح جميــع املصــارف الخاصــة 

مشــاركة يف هــذا النظــام إىل جانــب املــرصف التجــاري الســوري مــن 

ــة. ــارف العام املص
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برسم الحكومة: تجاهل إدارة المخاطر يهّدد 
فرص االستثمار وإعادة اإلعمار

ــة  ــركات األجنبي ــتقطاب ال ــاً الس ــاً ملحوظ ــة اهتام ــويل الحكوم ت
ــة، ويف  ــدول الصديق ــن ال ــركات م ــة ال ــد، وخاص ــتثار يف البل لاس
هــذا الســياق يــأيت انعقــاد امللتقــى الســوري الــرويس لرجــال األعــال 
ــال  ــل أع ــال رويس و120 رج ــل أع ــاركة 281 رج ــكو مبش يف موس
ــة  ــورية معني ــة س ــات حكومي ــدة جه ــن ع ــن م ــع ممثل ــوري، م س
ــة، ســوف يتــم  باألمــر االقتصــادي، وبحســب مصــادر إعاميــة محلي
ــة،  ــروس، يف عــدة مجــاالت حيوي طــرح 29 مــروع ســوري عــى ال
كالنفــط واإلعــار والطاقــة.. إلــخ، وذلــك بالرتافــق مــع إنهــاء مســودة 

ــد. ــون االســتثار الجدي مــروع قان
للوهلــة األوىل، تبــدو خطــوات الحكومــة تلــك مناســبة متامــاً ملرحلــة 
إعــادة اإلعــار، إال أن التدقيــق والتقــي والبحــث يف التفاصيــل، 
يكشــف عــن نقــاط ضعــف عديــدة، ميكــن أن تهــدد نجــاح جهــود 
اســتقطاب رؤوس األمــوال ودعــم االســتثار، ومنهــا عــى ســبيل الذكر 
وليــس الحــرص؛ تجاهــل موضــوع مخاطــر االســتثار وفــرص إدارتــه، 
ــاً أي رشكــة تــدرس إمكانيــة دخــول  األمــر الــذي تتوقــف عنــده ملي
ــة يف  ــرى العامل ــركات الك ــاص ال ــكل خ ــورية، وبش ــواق الس األس
ــد  ــارة والتوري ــر والتج ــكان والتعم ــن واالس ــل والتأم ــال التموي مج
ــدد  ــنا بص ــرى، لس ــف أخ ــاط ضع ــة إىل نق ــخ، إضاف ــع.. إل والتصني
بحثهــا حاليــاً، منهــا  مــا يرتبــط ببيئــة االقتصــاد الــكيل، غــر املناســبة 

ــارش. الســتقطاب االســتثار الخارجــي املب
إن إهــال مســألة املخاطــر والتأمــن عليهــا والتــي يتعــرض لهــا 
االســتثار وقطــاع األعــال، ليســت حالــة طارئــة، إال أن الظــرف 
ــاً عــا ســبق،  ــة مختلفــة كلي الحــايل، وباعــرتاف الحكومــة هــي حال
ــا تشــكله  ــة قصــوى، مل ــا أهمي ــاء املخاطــر وإدارته ــب إي مــا يتطل

ــتثاري. ــروع اس ــأي م ــام ب ــاه القي ــم يف باتج ــار حاس ــن معي م
عمليــاً، تقّســم مصــادر مخاطــر البلــد )Country Risk( التــي تؤثــر 
 )Political Risk( يف البيئــة االســتثارية مبــارشًة، إىل مخاطر سياســية
وأخــرى ماليــة )Financial Risk(، وذلــك بالنســبة للــركات األجنبية 

التــي تــدرس جــدوى دخــول األســواق املحليــة، إضافــة إىل الــركات 
القامئــة حاليــاً. وتتــأيت املخاطــر السياســية، مــن التغــّر غــر املتوقــع يف 
البيئــة االســتثارية، جــراء األحــداث املرتبطــة بسياســة البلــد ومــدى 
ــى  ــا، ع ــن مصادره ــال، وم ــاع األع ــية يف قط ــوى السياس ــر الق تأث
ســبيل الذكــر دون الحــرص: العوائــق أمــام الــركات األجنبيــة ملصلحة 
الــركات الوطنيــة، ونظــام الرضائــب وتنظيــم العمــل والتريعــات 
ــاس  ــركات وإشــهار اإلف ــن ال ــة االســتثارية، وقوان املرتبطــة بالبيئ

وضوابــط تحريــك القطــع األجنبــي والتصديــر.. وغرهــا.
أمــا املخاطــر املاليــة، فمصدرهــا التغــّر غــر املتوقــع يف البيئــة 
ــل  ــا بالعوام ــزء منه ــط ج ــي يرتب ــد، والت ــة يف البل ــة واملالي االقتصادي
السياســية، إال أن الجــزء األكــر يتــأىت مــن العوامــل االقتصاديــة 
ــات  ــيطرة املؤسس ــن س ــة ع ــون خارج ــا تك ــاً م ــي غالب ــة، الت واملالي
ــة هــي مخاطــر ســعر  ــرز مصــادر املخاطــر املالي ــة، وإن أب الحكومي
الــرصف، إذ إن التقلبــات غــر املتوقعــة يف ســعر الــرصف مــن شــأنها 

ــا. ــركات، وأرباحه ــة ال ــارش يف قيم ــر املب التأث
إىل ذلــك، حــرٌي الحكومــة، وخاصــة الجهــات املعنيــة بشــؤون 
ــة  ــرى املعني ــات األخ ــزي، والجه ــورية املرك ــرصف س ــتثار، وم االس
بالشــأن االقتصــادي واملــايل؛ أن تــدرس موضــوع إدارة املخاطــر 
االســتثارية  البيئــة  يف  املتوقعــة  غــر  التقلبــات  عــن  الناجمــة 
واالقتصاديــة واملاليــة واألمنيــة، وتفكــر جديــاً بتوفــر وســائل وأدوات 
إلدارتهــا، بهــدف التقليــل مــن فــرص حدوثهــا، والتخفيــف مــن آثارها 
عــى قطــاع األعــال وذلــك مــن خــال إعــادة النظــر بالتريعــات 
والقوانــن التــي تحكــم عمــل قطــاع األعــال، وهــي كثــرة، وبعضهــا 
بالفعــل يخضــع إلعــادة نظــر وتقييــم، بحيــث تراعــي التعديــات أو 
ــف،  ــل التكالي ــا، وتقلي ــر وإدارته ــوع املخاط ــة؛ موض ــن البديل القوان
ــة  ــن أي ــال م ــاع األع ــي قط ــة، تحم ــم مختص ــع محاك ــق م بالرتاف
تدخــات غــر قانونيــة، مبــا يخلــق حالــة إطمئنــان لــدى املســتثمرين 

ــد.      ــة، يف آن واح والحكوم

رأي وتعليق..
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بلــغ معــدل التضخــم الســنوي خــال شــهر كانــون الثــاين /ينايــر 2018 مــا نســبته 3%، بنــاءاً عــى بيانــات الرقــم القيــايس لتكاليــف املعيشــة باعتــاد 
عــام 2013 كســنة أســاس بــدالً مــن عــام 2007، وذلــك بعــد أن فرضــت الحكومــة رضيبــة القيمــة املضافــة بنســبة 5% وقامــت برفــع أســعار البنزيــن 

املحليــة. 

 أعلنــت إدارة االحصــاء املركــزي، أن الرقــم القيــايس ألســعار االســتهاك يف لبنــان لشــهر كانــون الثــاين /ينايــر 2018 ســجل ارتفاعــاً قــدره 0.05 % باملقارنــة 
ــاين 2018 ســجل ارتفاعــاً قــدره %5,55  ــان لشــهر كانــون الث مــع شــهر كانــون األّول /ديســمر 2017، وأشــارت اىل أن مــؤرش أســعار االســتهاك يف لبن

باملقارنــة مــع شــهر كانــون الثــاين 2017. 

االقتصاد السعودي

االقتصاد اللبناني

أسواق األسهم العربية
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انخفضــت احتياطيــات تونــس مــن العملــة األجنبيــة وفــق أحــدث البيانــات الصــادرة مؤخــراً عــن البنــك املركــزي التونــي، وذلــك مــع تعطــل صــادرات 
الفوســفات بســبب االحتجاجــات، حيــث وصــل حجــم االحتياطــي إىل 11.596 مليــار دينــار )4.85 مليــار دوالر أمريــي تقريبــاً( مبــا يكفــي لتغطيــة 

واردات 82 يومــاً فقــط، مقارنــة مــع 13.702 مليــار دينــار تكفــي لتغطيــة الــواردات خــال 116 يومــاً يف الفــرتة نفســها مــن العــام املــايض.

االقتصاد التونسي

االقتصاد العربي
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االقتصاد العالمي

أظهــرت بيانــات مكتــب الحكومــة اليابانيــة تراجــع املــؤرش الرئيــي لقيــاس أداء االقتصــاد اليابــاين خــال كانــون أول/ ديســمر 2017، بأكــر 
مــن التقديــرات األوليــة. حيــث تراجــع املــؤرش الــذي يقيــس األداء املســتقبيل لاقتصــاد إىل 107.4 نقطــة خالــه، وهــو أقــل مســتوى لــه منــذ 
5 أشــهر مقابــل 108.2 نقطــة خــال الشــهر نوفمــر /تريــن الثــاين 2017، بينــا ارتفــع مــؤرش التزامــن االقتصــادي الــذي يقيــس النشــاط 
االقتصــادي الراهــن إىل 120.2 نقطــة خــال كانــون أول/ ديســمر 2017 مقابــل 117.9 نقطــة خــال الشــهر الســابق. وارتفــع »مــؤرش التأخــر 
ــة كبــرة إىل 119.1 نقطــة خــال كانــون أول/ ديســمر املــايض  ــة بعــد حــدوث تحــوالت اقتصادي ــذي يرصــد األوضــاع املالي االقتصــادي« ال

مقابــل 118.7 نقطــة خــال الشــهر الســابق. 

بلــغ معــدل منــو االقتصــاد األملــاين يف الربــع الرابــع مــن العــام 2017 مــا نســبته 0.6% وفقــاً للبيانــات الصــادرة عــن مكتــب اإلحصــاء االتحــادي، 
حيــث أســهمت الصــادرات يف هــذا النمــو،  إذ ازدادت مبعــدل 2.7% عــى أســاس ربــع ســنوي، مقابــل ارتفــاع الــواردات أيضــاً مبعــدل 2% خــال 
الفــرتة نفســها، ليســاهم مكــون صــايف التجــارة الخارجيــة مبقــدار 0.5 نقطــة مئويــة، ولكــن االســتهاك الخــاص الــذي كان ركيــزة أساســية 
ــاق  ــا زاد اإلنف ــو. بين ــا يف النم ــك إجــايل االســتثارات الرأســالية، ومل يســاهم أي منه ــوداً، وكذل ــم يف الســنوات األخــرة شــهد رك للدع

الحكومــي ليضيــف 0.1 نقطــة مئويــة إىل النمــو.

أظهــرت بيانــات مكتــب اإلحصــاءات األورويب )يوروســتات( انخفــاض الرقــم القيــايس ألســعار املســتهلك يف دول منطقــة اليــورو )البالــغ عددها 
19 دولــة( بنســبة -0.9% عــى أســاس شــهري خــال شــهر  كانــون الثــاين /ينايــر  2018، بينــا ازداد عــى أســاس ســنوي ليبلــغ معــدل التضخــم 
مــا نســبته 1.3%،منخفضــاً مــن 1.4% معــدل التضخــم الســنوي املســجل يف شــهر كانــون األول /ديســمر 2017، حيــث ارتفعــت أســعار كل 
مــن مكــون األغذيــة والتبــغ واملروبــات الكحوليــة ومكــون الطاقــة عــى أســاس شــهري بنســبة 0.6%، و1.8% عــى التــوايل. أمــا عــى أســاس 
ســنوي فقــد ارتفعــت أســعار كل منهــا بنســبة  1.9% و2.2% عــى التــوايل. وباســتبعاد أســعار األغذيــة غــر املصنعــة والطاقــة، انخفــض الرقــم 
القيــايس األســايس األســايس املســتهلك يف منطقــة اليــورو، بنســبة -1.3% عــى أســاس شــهري خــال شــهر  كانــون الثــاين /ينايــر  2018، بينــا 

بلــغ معــدل التضخــم األســايس عــى أســاس ســنوي مــا نســبته 1.2% مرتفعــاً  مــن 1.1% املعــدل املســجل يف األشــهر الثاثــة الســابقة.

االقتصاد الياباني

االقتصاد األلماني

منطقة اليورو
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أسواق المال العالمية
أسعار النفط الخام 

أسعار المعادن الثمينة

أسعار العمالت الرئيسية

أسواق األسهم
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