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االقتصاد السوري

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

شــهد ســعر رصف اللــرة الســورية مقابــل الــدوالر األمريــي تقلبــات 
طفيفــة يف الســوق املوازيــة خــال تعامــات هــذا األســبوع، وذلــك 
ــرف خــال  ــن االســتقرار النســبي شــهدها ســوق ال ــة م ــد حال بع
الفــرة القريبــة املاضيــة، ليتــم تداولــه عنــد مســتوى 465- 470 لــرة 

ســورية للــدوالر األمريــي الواحــد.
ــا إىل األوضــاع السياســية  ــر منه ــات يف جــزء كب وتعــود هــذه التقلب
ــة  ــى ضبابي ــلباً ع ــس س ــي تنعك ــاد والت ــة يف الب ــة املضطرب واألمني
ــورية  ــرة الس ــت الل ــن مازال ــادي. يف ح ــيايس واالقتص ــهد الس املش
ــواردة  تتلقــى الدعــم مــن االســتقرار النســبي يف حجــم الحــواالت ال
ــة  ــة كالزراع ــات االقتصادي ــن أداء القطاع ــن تحس ــارج وم ــن الخ م
ــادة  ــي تتجــى يف زي ــة والت والصناعــة والخدمــات والتجــارة الخارجي
ــزور  ــي ت ــة الت ــود االقتصادي ــة والوف ــة املقام ــارض الدولي ــدد املع ع
البــاد. إضافــة إىل تراجــع ســعر رصف الــدوالر األمريــي مقابــل 

ــة. ــواق العاملي ــية يف األس ــات الرئيس العم
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 
املوازيــة فقــد تحســن خــال تعامــات هــذا األســبوع، ليتخفــض زوج 
)اليــورو/ لــرة ســورية( إىل مســتوى 574 لــرة ســورية يف نهايــة هــذا 
األســبوع مقارنــة مــع مســتوى 583 لــرة ســورية املســجل يف نهايــة 
األســبوع الســابق، ومبــا نســبته 1.54%. كــا ارتفعــت اللــرة الســورية 
يف الســوق الرســمية أمــام اليــورو  مبــا نســبته 1.17%، لينخفــض زوج 
ــة  ــرة ســورية يف نهاي ــرة ســورية( إىل مســتوى 535.26 ل ــورو/ ل )الي
هــذا األســبوع مقابــل مســتوى 541.6 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

تراجــع مــؤرش ســوق دمشــق لــأوراق املاليــة DWX، مبقــدار 37.57 
نقطــة ومبــا نســبته 0.63% عــى أســاس أســبوعي، حيــث وصــل إىل 
مســتوى 5,947.20 نقطــة املســجل نهايــة هــذا األســبوع مقابــل مســتوى 
ــد انخفضــت  ــة األســبوع الســابق.  وق 5,984.77 نقطــة املســجل يف نهاي
قيمــة التــداوالت األســبوعية املســجلة خــال هــذا األســبوع باملقارنــة مــع 
مســتواها يف األســبوع الســابق، مبــا نســبته 38.1% لتصــل إىل 217.8 مليــون 

لــرة ســورية مقابــل 351.6 مليــون لــرة ســورية خــال األســبوع الســابق، 
ــهم  ــل إىل 288,266 س ــدل 42.8% ليص ــداول مبع ــم الت ــض حج ــا انخف ك
خــال هــذا األســبوع مقابــل  503,941 ســهم يف األســبوع الســابق موزعــًة 
ــث  ــة أســهم مــن حي ــايل أعــى ثاث ــن الجــدول الت ــة. يب عــى 455 صفق

النشــاط، واالرتفــاع، واالنخفــاض خــال تعامــات هــذا  األســبوع.
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متفرقات اقتصادية محلية
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بلــغ معــدل التضخــم الســنوي خــال شــهر كانــون الثــاين /  •
ينايــر 2017 مــا نســبته 38.5% باملقارنــة مــع الشــهر ذاتــه مــن العــام 
ــاً  ــوايل 47.4%،  منخفض ــم ح ــدل التضخ ــه مع ــغ في ــذي بل 2016، ال
بذلــك مبقــدار  8.9 نقطــة مئويــة. أمــا عــى أســاس شــهري فقــد بلــغ 
ــر 2017  ــاين /يناي ــون الث ــهر كان ــدل التضخــم املســجل خــال ش مع
ــجل  ــهري املس ــم الش ــدل التضخ ــل 5.1% مع ــبته 1.1% مقاب ــا نس م
ــق  ــك وف ــدار  4 نقطــة مئوية.ؤوذل يف الشــهر الســابق منخفضــاً مبق
ــن  ــراً ع ــادرة  مؤخ ــتهلك الص ــعار املس ــايس ألس ــم القي ــات الرق بيان

ــاء.  ــزي لإلحص ــب املرك املكت
ــع وزاريت  ــاون م ــة بالتع ــاالت والتقان ــت وزارة االتص أطلق  •
العــدل واملاليــة منظومــة إشــارات الحجــز االحتياطــي تجريبيــاً وذلــك 
يف مقــر الركــة الســورية لاتصــاالت بدمشــق. ويشــمل نطــاق 
ــي و  ــز احتياط ــة “حج ــارات االحرازي ــع االش ــة جمي ــل املنظوم عم
تأمــن جــري و تجميــد أمــوال” التــي تحــد مــن التــرف بامللكيــة 
وتصدرهــا الجهــات صاحبــة الصاحيــة كتدبــر احــرازي حفاظــاً 
ــذه  ــة إىل أن ه ــاالت والتقان ــر االتص ــار وزي ــام. وأش ــال الع ــى امل ع
املنظومــة تــأيت يف إطــار ســعي الــوزارة إىل تطويــر العمــل الحكومــي 
يف مجــال تقانــة املعلومــات وإدخــال الوســائل االلكرونيــة يف عمــل 
كل الجهــات الحكوميــة وبالتــايل توفــر األمــوال ودقــة تنفيــذ العمــل 
الفتــاً إىل أن كلفــة الوثائــق الورقيــة تقــدر مبليــارات اللــرات الســورية 

ســنوياً.
اســتكمل بنــك ســورية الــدويل اإلســامي اإلجــراءات املؤهلة   •

للمشــاركة يف نظــام التســويات اإلجاليــة الســوري )SyGS(، ليصبــح 
عــدد املصــارف املشــاركة 10 مصــارف، وذلــك اعتبــاراً مــن يــوم األحــد 

ــاً. ــي املصــارف الحق 2018/2/4، عــى أن يســتكمل اشــراك باق
أصــدر مــرف ســورية املركــزي قــراراً يتضمــن التعليــات   •
الخاصــة بفــك احتبــاس الودائــع املوجــودة مبــرف ســورية املركــزي 
بدمشــق واملحافظــات، حيــث يقــي القــرار بقبولــه الودائــع العينيــة 
ــاب مــن  ــوم بالشــمع األحمــر أو الرصــاص، ومبوجــب كت بحــرز مخت
القضــاء أو النيابــة العامــة، أو أي مــن الضابطــات العدليــة املتخصصة، 
عــى أن يتضمــن الكتــاب محتويــات الوديعــة عــى مســؤولية الجهــة 
املودعــة، وتحفــظ الوديعــة عــى حالهــا. ويتــم مبوجــب القــرار 
قبــول الودائــع التــي تتضمــن عمــات باللــرة الســورية أو بالــدوالر 
ــورو نقــداً، وتوضــع يف الحســاب الخــاص بهــا املعــد  األمريــي أو الي
لهــذا الغــرض، أمــا العمــات األخــرى تعامــل معاملــة الودائــع العينية 
املذكــورة آنفــاً، يف حــن ال تقبــل الودائــع إال إذا كانــت مبالــغ ماليــة 
“قطــع أجنبــي – عملــة وطنيــة” أو معــادن مثينــة أو أحجــار كرميــة،

وقــع وزيــر النفــط والــروة املعدنيــة الســوري ونظــره   •
ــروة  ــة وال ــاون يف مجــال الطاق ــة للتع ــة اتفاقي ــر الطاق ــرويس وزي ال
ــذ  ــن ىف تنفي ــاون الجانب ــى تع ــة ع ــص االتفاقي ــث تن ــة. حي املعدني
ــم  ــاز ومناج ــط والغ ــول النف ــل حق ــادة تأهي ــر وإع ــاريع لتطوي مش
الفوســفات والعديــد مــن مشــاريع البنيــة التحتيــة يف جميــع قطاعات 
الطاقــة يف ســورية مبــا يف ذلــك مركــز  للمعلومــات الجيولوجيــة 

والجيوفيزيائيــة.
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أظهــرت البيانــات الصــادرة عــن مــرف قطــر املركــزي، تراجــع الديــن الخارجــي بنهايــة العــام 2017 بنســبة 6.25%، مقارنــة بالعــام الســابق لــه. وأشــار 
املركــزي القطــري يف اإلحصائيــة الصــادرة عنــه، أن الديــن الخارجــي بلــغ 108.88 مليــار ريــال )مــا يعــادل 30 مليــار دوالرأمريــي(، مقابــل نحــو 116.16 
مليــار ريــال )مــا يعــادل 32 مليــار دوالر أمريــي( يف عــام 2016. وأن الديــن يشــمل الديــن الخارجــي للحكومــة بعمــات مختلفــة، بســعر رصف للــدوالر  
األمريــي يعــادل 3.64 ريــال قطــري. هــذا وتعتــزم قطــر طــرح ســندات دوليــة بقيمــة 9 مليــارات دوالر خــال العــام املــايل الجــاري، بحســب تريحــات 

ســابقة للرئيــس التنفيــذي ملركــز قطــر للــال .

كشــفت بيانــات صــادرة عــن البنــك املركــزي املــري عــن وصــول إجــايل الديــن الخارجــي ملــر  إىل 80.8 مليــار دوالر أمريــي بنهايــة الربــع األول مــن 
الســنة املاليــة 2017-2018 بزيــادة  بلغــت نســبتها 2.3% باملقارنــة مــع مســتواه                بنهايــة حزيــران يونيــو 2017. وأشــارت بيانــات  النــرة الصــادرة عــن 
البنــك املركــزي املــري يف شــهر كانــون األول /ديســمر 2017 إن نســبة الديــن الخارجــي إىل الناتــج املحــي اإلجــايل بلغــت 36.2% يف نهايــة ســبتمر 
أيلــول 2017 وإنهــا ”مازالــت يف الحــدود اآلمنــة وفقــا للمعايــر الدوليــة“. هــذا وقــد بلــغ الديــن الخارجــي 60.1 مليــار دوالر أمريــي يف الربــع األول 
مــن الســنة املاليــة 2016 -2017 مبــا يعــادل 25.6% مــن الناتــج اإلجــايل. وأظهــرت أرقــام البنــك املركــزي أن إجــايل الديــن العــام املحــي بلــغ نحــو 

3.1 تريليــون جنيــه يف نهايــة حزيــران /يونيــو 2017 مبــا يعــادل 91.1% مــن الناتــج املحــي اإلجــايل.                     

االقتصاد القطري

االقتصاد المصري

أسواق األسهم العربية
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واصلــت الودائــع املرفيــة ارتفاعهــا لأســبوع الثــاين عــى التــوايل، وفقــاً للتقريــر األســبوعي لبنــك عــوده، حيــث زادت بقيمــة 409 مليــار لــرة خــال 
األســبوع املنتهــي يف 25 كانــون الثــاين /ينايــر 2018 نتيجــة منــو الودائــع املقيمــة باللــرة مبقــدار 142 مليــار لــرة وســط زيــادة يف الودائــع االدخاريــة 
باللــرة بقيمــة 183 مليــار لــرة وتراجــع يف الودائــع تحــت الطلــب باللــرة بقيمــة 41 مليــار لــرة، كــا زادت الودائــع املقيمــة بالعمــات األجنبيــة بقيمــة 
267 مليــار لــرة )أي مــا يعــادل 177 مليــون دوالر أمريــي(. وتقــارن الزيــادة يف الودائــع باللــرة مــع متوســط ارتفــاع أســبوعي قيمتــه 169 مليــار لــرة 
منــذ بدايــة العــام 2018، بينــا يقــارن النمــو يف الودائــع بالعمــات األجنبيــة مــع متوســط انخفــاض أســبوعي قيمتــه 145 مليــون دوالر خــال الفــرة 

املذكورة،

االقتصاد اللبناني

االقتصاد العربي
العدد 6 شباط / فبراير - 2018



االقتصاد العالمي

زاد العجــز التجــاري األمريــي بأكــر مــن املتوقــع فيخــال شــهر  كانــون األول 
ــواردات  ــاع ال ــع ارتف ــذ 2008 م ــتوى من ــى مس ــل إىل أع ــمر 2017 ليص /ديس
إىل مســتوى قيــايس بفعــل طلــب محــي قــوي. حيــث أشــار البيانــات الصــادرة 
ــة إن العجــز التجــاري ارتفــع بنســبة 5.3% ليصــل  عــن وزارة التجــارة األمريكي
ــاري  ــز التج ــادة يف العج ــن الزي ــزء م ــد ج ــي، ويع ــار دوالر أمري إىل 53.1 ملي
ــام  ــل الع ــا خــال كام ــة. أم ــعار الســلع األولي ــات يف أس ــكاس الرتفاع ــو انع ه

ــار  ــا نســبته 12.1% ليصــل إىل 566.0 ملي ــز العجــز التجــاري مب ــد قف 2017 فق
دوالرأمريــي، وهــو أعــى مســتوى منــذ 2008. وميثــل ذلــك 2.9% مــن الناتــج 
املحــي اإلجــايل ارتفاعــاً مــن 2.7% خــال عــام 2016 .كــا زاد العجــز يف تجــارة 
ــغ  ــايس بل ــتوى قي ــل إىل مس ــبة 8.1% ليص ــن بنس ــع الص ــدة م ــات املتح الوالي

ــام 2017. ــي خــال الع ــار دوالر أمري 375.2 ملي

ــايس  ــر 2018 إىل مســتوى قي ــاين/ يناي ــون الث ــط يف كان ــة االحصــاءات الرســمية إن مــؤرش أســعار املســتهلكن يف روســيا هب ــام الصــادرة عــن  هيئ ــرت األرق أظه
منخفــض ومبــا نســبته 2.2% عــى أســاس ســنوي، وهــو مــا يــرك متســعاً أمــام البنــك املركــزي الــرويس لخفــض أســعار الفائــدة. مقابــل معــدل التضخــم  الســنوي 
البالــغ 2.5% واملســجل خــال شــهر كانــون األول /ديســمر 2017. وأظهــرت البيانــات أن التضخــم تباطــأ إىل 0.3% عــى أســاس شــهري مــن 0.4% خــال شــهر كانــون 

األول /ديســمر 2017.

شــهدت نســبة الديــون املعدومــة بالبنــوك التجاريــة الصينيــة اســتقراراً خــال العــام 2017 وســط جهــود حكوميــة معــززة لكبــح املخاطــر، بحســب مــا ذكــرت لجنــة 
التنظيــم املــريف الصينيــة مؤخــراً. حيــث بلغــت نســبة القــروض غــر العاملــة بالبنــوك التجاريــة 1.74% يف نهايــة عــام 2017، كــا بلغــت قيمــة القــروض الرديئــة 
املســتحقة لــدى البنــوك التجاريــة 1.71 تريليــون يــوان )270.6 مليــار دوالر أمريــي(. وتراجعــت نســبة القــروض غــر العاملــة ألول مــرة منــذ عــام 2012 لتصــل 
إىل املســتوى الحــايل يف الربــع األخــر مــن عــام 2016، وهــو مــا ميثــل مــؤرشاً إيجابيــا ًالقتصــاد مثقــل بديــون كبــرة. وأوضحــت اللجنــة أن »املخاطــر يف الصناعــة 

املرفيــة تحــت الســيطرة، وأن املصــارف لعبــت دورا أكــر يف خدمــة االقتصــاد الحقيقــي«.

ــا بنســبة 3.8% شــهرياً خــال شــهر كانــون أول/ أظهــرت بيانــات صــادرة عــن  مكتــب اإلحصــاء االتحــادي األملــاين ارتفــاع الطلــب عــى إنتــاج املصانــع يف أملاني
ديســمر 2017 بفضــل تحســن الطلــب الخارجــي. وذلــك بعــد تراجــع الطلــب بنســبة 0.1% خــال الشــهر الســابق وفقــا للبيانــات املعدلــة. كــا زاد الطلــب املحــي 
ــة بالشــهر الســابق.كا زادت  عــى القطــاع الصناعــي األملــاين خــال كانــون أول/ديســمر املــايض بنســبة 0.8%يف حــن زاد الطلــب الخارجــي بنســبة 5.9% مقارن
الطلبيــات الجديــدة بــدون حســاب الطلبيــات الكــرى بنســبة 0.8%. يف الوقــت نفســه أظهــرت البيانــات تراجــع إجــايل حجــم أعــال قطــاع التصنيــع يف أملانيــا 

بنســبة 0.3% خــال كانــون أول/ديســمر املــايض بعــد زيادتــه بنســبة 4.6% خــال تريــن الثاين/نوفمــر 2017.

أظهــرت بيانــات صــادرة عــن مكتــب اإلحصــاءات األورويب )يوروســتات( أن أســعار املنتجــن يف منطقــة اليــورو زادت بأقــل مــن املتوقــع يف كانــون األول /ديســمر 
2017 بفعــل تباطــؤ حــاد يف وتــرة ارتفــاع أســعار الطاقــة. حيــث ارتفعــت أســعار التســليم يف املصانــع بنســبة 0.2% عــى أســاس شــهري مقارنــة مــع زيــادة بلغــت 
0.6% خــال شــهر  تريــن الثــاين /نوفمــر 2017. أمــا عــى أســاس ســنوي، زادت أســعار املنتجــن 2.2% كانــون األول /ديســمر 2017 مقارنــة مــع 2.8% يف الشــهر 

السابق.

األمم المتحدة

االقتصاد الروسي

االقتصاد الصيني

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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