
Week l y  Economic  Repor t
Week l y  Economic  Repor t
Week l y  Economic  Repor t

 التقرير
االقتصادي االسبوعي

العدد 50 كانون األول / ديسمبر 2017



فهرس المحتويات

االقتصاد السورية

يعبر مضمون هذا التقرير عن وجهة نظر مركز دمشق لألبحاث والدراسات )مداد(، وال يتحمل 

المركز أية مسؤولية قانونية عن أي قرار يتم اتخاذه باالستناد على المعلومات الموجودة فيه، 

وال يشكل عرضًا أو تشجيعًا لشراء أو بيع أية أصول مالية على الرغم من ثقة المركز 

بالقائمين على إعداده

سعر صرف الليرة السورية مقابل العمالت الرئيسية
سوق دمشق لألوراق المالية

متفرقات اقتصادية محلية



االقتصاد السوري

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

تراجــع ســعر رصف اللــرة الســورية أمــام الــدوالر األمرييك بصــورة واضحة 
يف الســوق املوازيــة خــال تعامــات األســبوع، وليتجاوز الســعر مســتوياته 
ــن 450  ــراوح الســعر ب ــث ت ــاً، حي يف الســوق الرســمية بنســبة 6% تقريب
و460 لــرة ســورية للــدوالر  األمريــيك الواحــد، وذلــك بالرغــم مــن ازديــاد 
ــاد الســنوية ورأس  ــن الخــارج مبناســبة األعي ــواردة م حجــم الحــواالت ال
ــل العمــات الرئيســية  ــيك امللحــوظ مقاب ــدوالر األمري الســنة. وتراجــع ال
ــة  ــة والسياســية اإليجابي ــل االقتصادي ــاء العوام ــة. وبق يف األســواق العاملي

الداعمــة لتحســن ســعر الــرف دون تغيــر جوهــري.
ــى  ــب ع ــاع يف الطل ــدوث ارتف ــع إىل ح ــذا الرتاج ــود ه ــة يع ويف الحقيق
ــة  ــا مجموع ــوم به ــي يق ــة الت ــات املضارب ــيك بفعــل عملي ــدوالر األمري ال
ــي  ــة املعــروض مــن القطــع األجنب ــن يف الســوق. وقل ــار املتعامل مــن كب
ــة نتيجــة لتطبيــق القــرار 1602 الصــادر عــن املــرف  يف الســوق املوازي
ــن القطــع  ــرة م ــات كب ــن كمي ــذي حــرم الســوق الســوداء م ــزي ال املرك
ــد  ــرة الســورية املزي ــن بتســجيل الل ــة لتوقعــات املتعامل ــي، إضاف األجنب
مــن الرتاجــع يف الفــرتاة القادمــة، يف حــن مل يصــدر عــن الســلطات النقدية 
أيــة تريحــات أو إجــراءات تدخليــة يف الســوق مــن شــأنها أن تســهم يف 

تثبيــط هــذا الرتاجــع. 

أمــا يف الســوق الرســمية فقــد اســتقر ســعر رصف اللــرة الســورية مقابــل 
الــدوالر األمريــيك لــدى املصــارف ورشكات الرافــة، حيــث اســتمر مــرف 
ســورية املركــزي يف تثبيــت ســعر زوج الــدوالر األمريــيك /اللــرة الســورية 
عنــد مســتوى 436 لــرة ســورية للــدوالر األمريــيك الواحــد، وكذلــك 
ســعر رشاء الــدوالر األمريــيك لتســليم الحــواالت الشــخصية الــواردة مــن 
الخــارج باللــرات الســورية عنــد مســتوى 434 لــرة ســورية، وســعر رصف 
اللــرة الســورية مقابــل الــدوالر األمريــيك مبوجــب النــرة الرســمية عنــد 

مســتوى 438 لــرة ســورية للمبيــع 435 لــرة ســورية للــراء.
ــوق  ــورو يف الس ــل الي ــورية مقاب ــرة الس ــعر رصف الل ــبة لس ــا بالنس أم
ــد اســتمر يف الرتاجــع أيضــاً خــال تعامــات هــذا األســبوع،  ــة فق املوازي
ــورية يف  ــرة س ــتوى 543 ل ــورية( إىل مس ــرة س ــورو/ ل ــع زوج )الي لرتف
ــجل  ــورية املس ــرة س ــتوى 520 ل ــع مس ــة م ــبوع مقارن ــذا األس ــة ه نهاي
ــرة  ــت الل ــا تراجع ــبته 4.42%. ك ــا نس ــابق، ومب ــبوع الس ــة األس يف نهاي
ــع  ــبته 0.53%، لرتف ــا نس ــورو  مب ــام الي ــمية أم ــورية يف الســوق الرس الس
ــة  ــرة ســورية يف نهاي ــرة ســورية( إىل مســتوى 520.13 ل ــورو/ ل زوج )الي
ــبوع  ــة األس ــورية يف نهاي ــرة س ــتوى 517.4 ل ــل مس ــبوع مقاب ــذا األس ه

ــم 2(. ــاين رق ــم البي ــابق. )الرس الس

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 عــن ســوق 
ــاع مــؤرش  ــة عــن األســبوع 24-2017/12/28، ارتف ــأوراق املالي دمشــق ل
ســوق دمشــق لــأوراق املاليــة DWX إىل مســتوى قيــايس جديــد قريــب 
ــبته  ــا نس ــة ومب ــدار 393.29 نقط ــؤرش مبق ــع امل ــة، لرتف ــن 6,000 نقط م
7.04%، حيــث وصــل إىل مســتوى 5,982.74 نقطــة املســجل نهايــة هــذا 
ــبوع  ــة األس ــجل يف نهاي ــة املس ــتوى 5589.45 نقط ــل مس ــبوع مقاب األس
الســابق.  حيــث اقتــرت جلســات التــداول عــى ثــاث جلســات فقــط 
نتيجــة عطلــة الســوق مبناســبة عيــد امليــاد، وذلــك نتيجــة ارتفــاع ســعر 
ــه  ــوت مبعــدل 15.75%، يلي ــة لصناعــة الزي ــة األهلي ســهم كل مــن الرك
املــرف الــدويل للتجــارة والتمويــل مبعــدل 15.35%، وبنــك ســورية 
ــة  ــة مبعــدل 8.34%، ورشك ــك الربك ــدويل اإلســامي مبعــدل 11.99%، وبن ال
ــدل  ــورية مبع ــبنك س ــدل 6.63%، وفرنس ــي مبع ــن التكاف ــة للتأم العقيل
ــي  ــعودي الفرن ــو الس ــك بيم ــدل 5.19%، وبن ــام مبع ــك الش 5.31%، وبن
مبعــدل 5%، وبنــك ســورية والخليــج مبعــدل 4.45%، وبنــك قطــر الوطنــي 
ــك  ــدل 0.87%، وبن ــورية مبع ــريب س ــك الع ــدل 3.42%، والبن ــورية مبع س
األردن ســورية مبعــدل 0.82%، دون انخفــاض أي مــن األســهم املتداولــة، يف 
حــن أن بقيــة األســهم مل يجــر أي تــداول عليهــا أو بقيــت أســعارها ثابتــة. 
 وفيــا يخــص األســهم األكــر نشــاطاً مــن ناحيــة حجــم التــداول خــال 
ــي ســورية  ــك قطــر الوطن ــد شــكلت حصــة ســهم بن هــذا األســبوع، فق
الحصــة األكــرب، حيــث بلغــت نســبتها 22.67%، ثــم بنــك ســورية الــدويل 
ــك الشــام بنســبة 16.26%، واملــرف  ــه بن اإلســامي بنســبة 20.38%، يلي
ــبة  ــورية بنس ــبنك س ــبة 9.79%، وفرنس ــل بنس ــارة والتموي ــدويل للتج ال
ــة للتأمــن التكافــي بنســبة 7.62%، وبنــك ســورية  7.64%، ورشكــة العقيل

ــريب  ــك الع ــبة 3.63%، والبن ــة بنس ــك الربك ــبة 6.29%، وبن ــج بنس والخلي
ســورية بنســبة 2.49%، والركــة األهليــة لصناعــة الزيــوت بنســبة %1.69، 
أمــا بقيــة األســهم التــي تــم التــداول عليهــا فقــد بلغــت نســبة حصتهــا 
مجتمعــة 1.52%. هــذا وقــد انخفضــت قيمــة التــداوالت األســبوعية 
املســجلة خــال هــذا األســبوع باملقارنــة مــع مســتواها يف األســبوع 
الســابق، مبــا نســبته 48.4% لتصــل إىل 354.1 مليــون لــرة ســورية مقابــل 
686.3 مليــون لــرة ســورية خــال األســبوع الســابق، كــا انخفــض حجــم 
ــداول مبعــدل 42.6% ليصــل إىل 446,975 ســهم خــال هــذا األســبوع  الت
ــة.  ــًة عــى 614 صفق ــل  779,228 ســهم يف األســبوع الســابق موزع مقاب
وذلــك مــع اســتبعاد الصفقــات الضخمــة والبالــغ عددهــا صفقتــن. 
يبــن الجــدول التــايل أعــى ثاثــة أســهم مــن حيــث النشــاط، واالرتفــاع، 

ــبوع. ــاض خــال األس واالنخف
 %11.99 بنك سورية الدويل اإلسامي   %16.26 بنك الشام  

....  ....
بلــغ نصيــب أســهم رشكات القطــاع املــريف )ذات الغالبيــة العظمــى مــن 
الــركات املدرجــة يف ســوق دمشــق لــأوراق املاليــة( مــن إجــايل حجــم 
ــوايل،  ــى الت ــبته 90.58% و95.02% ع ــا نس ــبوعي م ــداول األس ــة الت وقيم
ــوايل،  يليهــا أســهم رشكات قطــاع التأمــن بنســبة 7.62% و3.54% عــى الت
ــوايل،  ــة بنســبة 1.69% و1.40% عــى الت ــم أســهم رشكات قطــاع الصناع ث
وأســهم رشكات قطــاع الخدمــات بنســبة 0.11% و0.04% عــى التــوايل، أمــا 
أســهم رشكات قطــاع الزراعــة مل تســجل أي عمليــة تــداول خــال جلســات 

تــداول هــذا األســبوع.
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متفرقات اقتصادية محلية
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ــزي نظــام التســويات اإلجــايل الســوري )  • أنجــز مــرف ســورية املرك
SYGS ( والــذي تــم تطويــره مــن قبــل خــربات محليــة وبالتنســيق مــع 
املصــارف، وذلــك بالشــكل الــذي سيســمح بالتحويــل الرسيــع لأمــوال بــن 
ــح التحكــم األفضــل بالســيولة  ــداع ويتي املصــارف ومبــا يشــجع عــى اإلي
ــم  ــد عم ــذا وق ــة. ه ــة وفعالي ــر دق ــو أك ــى نح ــات  ع ــم السياس ورس
ــة  ــط نظــام SYGS عــى املصــارف العامل مــرف ســورية املركــزي ضواب
املعتمــدة مــن قبــل مجلــس النقــد، باإلضافــة إىل قواعــد العمــل الخاصــة 
بهــذا النظــام والصــادرة مــن قبــل لجنــة إدارة مــرف ســورية املركــزي.

ــوزارة  ــه أن ال ــح ل ــة يف تري ــارة الخارجي ــاد والتج ــر االقتص ــن وزي • ب

ــاج  ــل اإلنت ــم لساس ــدأ الدع ــر مب ــاج والتصدي ــد اإلنت ــى صعي ــد ع تعتم
املحــي والصــادرات مــن خــال إجــراءات تنفيذيــة محــددة عــرب تقديــم 
الدعــم للعديــد مــن املعــارض الداخليــة والخارجيــة، وتشــجيع الصــادرات 
ــم الدعــم لشــحن العقــود املربمــة عــى هامــش بعــض  مــن خــال تقدي
ــتهدفة يف  ــدان املس ــن البل ــدد م ــوري يف ع ــت الس ــاء البي ــارض وإش املع
روســيا ومــر وإيــران والعــراق كمراكــز نوعيــة لرتويــج الصــادرات 
الســورية ودعــم تحمــل نســبة مــن تكاليــف الشــحن للصــادرات الســورية 
ــاج املحــي نحــو القطاعــات  ــز توجــه اإلنت مــن قطاعــات محــددة وتعزي

ــة. ــة والصناع ــة يف الزراع ــدة للقيم ــة املول ــة اإلنتاجي االقتصادي
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