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  تحية طيبة، 

 أرسل لسيادتكم: 

 ، 19/ 257م ع ك التقرير االقتصادي األسبوعي رقم 

 لتأمين احتياجاتها األساسية شهريا   ألف 250 تحتاج السورية األسرة

 ألفا   40 يتجاوز ال الراتب

  ,October 20 2019 ،تشرين األول 20األحد 

 إلعالم االقتصادي والشبكة العنكبوتية.امتابعة لالتقرير حصيلة 

وأصحاب القرار والمتابعين، لتسهيل الحصول على أضعه بتصرف األكاديميين واالقتصاديين 

 . والبيانات المعلومة االقتصادية

أشير إلى أن بعض المعلومات والبيانات الواردة في التقرير قد ال تكون موثوقة بما يكفي، 

 وتحتاج إلى تدقيق من قبل خبير أو مختص. ساعد بتدقيق هذه المعلومات لتحقيق الموثوقية .

المسؤولية عن أية معلومة غير صحيحة أو غير دقيقة واردة في التقرير، ألن وأخلي نفسي من 

 المصدر المثبت في أسفل كل مادة منشورة في التقرير هو المسؤول. 

 مع أطيب تمنياتي 

 األستاذ الدكتور مصطفى العبد هللا الكفري                                                              

 جامعة دمشق –كلية االقتصاد                                                                      

 مالحظة: 

أرجو ممن ال يرغب باستمرار إرسال التقرير لسيادته، إعالمي ليتم حذف اسمه من القائمة 

 البريدية.
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 ألفا   40ألف شهريا  والراتب ال يتجاوز  250األسرة السورية تنفق  - 1

ألفا  الغالء يزيد معيشية السوريين  40ألف شهريا  والراتب ال يتجاوز  250األسرة السورية تنفق  

سوءا  ويضع أغلبيتهم تحت خط الفقر وزيرة سابقة: التحويالت الخارجية شكلت رافدا  لدخل 

 السوريين

 رحاب اإلبراهيم   04/07/2017  

في كل يوم تستمر فيه هذه الحرب الملعونة تزداد حياة المواطنين بؤسا  وفقرا ، سيما بعد تفاقم 

موجة الغالء الكبيرة لتشمل جميع السلع، التي لم تفقد من األسواق وظلت متوافرة رغم صعوبات 

اع أسعارها الكبير وانخفاض األجور تأمينها الكثيرة دون تمكن األغلبية من شرائها بسبب ارتف

ألف ليرة لتغطية  250الشهرية للموظفين وفقدان أخرون لوظائفهم، بحيث باتت األسرة تحتاج إلى 

ألف ليرة ، ما جعل معظم السوريين تحت  40احتياجاتهم األساسية بينما الراتب الشهري ال يتجاوز 

 .لخالصهم من هذا الكابوسخط الفقر دون تمكن الجهات المعنية من إيجاد حلول 

 واقع معيشي صعب

هجرت من بيتي في مدينة درعا بسبب جرائم اإلرهابيين، وانتقلت إلى المناطق األمنة بريف “ 

ألف ليرة متضمنة  100دمشق، لكن فؤجنا بغالء كافة مستلزمات الحياة بحيث نحتاج إلى أكثر من 

لم أن إيجاره يعد مقبوال  عند مقارنته بغيره، وسط ألف ليرة شهريا  مع الع 55إيجار البيت الذي يبلغ 

 .”االكتفاء بالضروريات فقط والحرمان مع سلع أساسية لضمان العيش بالحدود الدنيا

تقول آالء فاالني السيدة الثالثنية متحدثة عن معاناتها المعيشية وتضيف بحرقة: بعد فقد زوجي عمله 

أخواتي، عبر إرسال حواالت مالية كل فترة، كما أقصد بسبب الحرب بتنا نعتمد على مساعدة أهلي و

 .”األسواق الشعبية وأن كانت بعيدة عن مكان سكني بغية شراء السلع التي احتاجها بسعر أرخص
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هذا الواقع المعيشي المتردي ليس حال آالء فقط وإنما بات هما  عاما  يشكو منه جميع السوريين 

الذي لحق باالقتصاد المحلي وبنيته التحيتة وخاصة قطاعي  حتى ميسوري الحال، بعد الضرر الكبير

 .الزراعي والصناعة

أحد أسواق دمشق الشعبية ” تحاول سيدة سيتينة كانت تشتري الخضار من سوق باب سريجة

تخفيف وطأة الحياة المعيشية القاسية فتقول: نحاول تدبير أحوالنا قدر اإلمكان بطرق وأساليب مختلفة 

ألف ليرة ال تكفي لشراء جزء من مستلزمات  150عيشي لم يعد مقبوال ، فاليوم مبلغ لكن الوضع الم

 .”األسرة وخاصة في ظل تغير األسعار يوميا  بسبب جشع التجار، الذي بات يسري في دمهم

هجر من بيته في منطقة القنيطرة ليستأجر ” موظف حكومي“وعن الوجع ذاته يتحدث سليمان العلي 

ألف ليرة فقط فيقول: لوال راتب زوجتي  40ليرة سورية مع أن راتبه يبلغ ألف  17بيتا  بـ

والمساعدات اإلنسانية لكان وضعنا مأساوي أكثر وخاصة أن أسعار السلع في تزايد مستمر دون 

 150ليؤكد اقتصار عائلته على شراء األساسيات فقط ومع ذلك نحتاج إلى قرابة ” مقدرة على لجمها

مشيرا  أن الحل األساسي لتحسين معيشية السوريين زيادة الرواتب، علما  أن ألف ليرة شهريا ، 

المطلب األساسي عند كل سوري إعادة األمن إلى البالد والقضاء على اإلرهابيين بالتعاون مع 

 .الحلفاء بشكل يضمن استعادة االقتصاد قوته مجددا  

 تحت خط الفقر

تورة لمياء عاصي أكدت أن المستوى المعيشي الباحثة االقتصادية والوزيرة السابقة الدك

للسوريين شهد هبوطا  واضحا  خالل الحرب بعد أن أصبح معظمهم تحت خط الفقر، فراتب الموظف 

دوالر،  500 – 350دوالر لألسرة في الشهر الواحد بينما كان قبل األزمة بحدود  80 -60ال يتجاوز 

 .ليرة بعد أربع سنوات من األزمة 520حاجز الـ أما سعر صرف الليرة أمام الدوالر, فقد تخطت 

وأرجعت د.لمياء أسباب تردي الواقع المعيشي في سورية إلى مجموعة من المشاكل االقتصادية 

أبرزها العحز المالي في موازنة الدولة الناجم عن زيادة النفقات العامة عن الواردات, التي تراجعت 

المحلي اإلجمالي وتقلص النشاطات االقتصادية عموما ، وقلة كفاءة بشكل كبير كنتيجة النكماش الناتج 

النظام الضريبي الذي يتبادل التهم مع الفساد بشأن انخفاض شديد في الحصيلة الضريبية، التي تشكل 

نسبة مهمة من واردات الدولة، إضافة إلى واقع الصناعة المتدهور بقطاعيها العام والخاص بسبب 

تذبذب القوانين بين سماح ومنع للكثير من المواد األولية، وعدم قدرة الدولة على عدم توفر الطاقة و

تجديد خطوط اإلنتاج والسلب والنهب الذي تعرضت له المنشآت الصناعية من المجموعات اإلرهابية 
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 والحالة األمنية للطرق وخطوط النقل التي تجعل كلفة اإلنتاج والنقل عالية, ما يحبط الجهود الرامية

 .لزيادة اإلنتاج المحلي

وأكدت د.لمياء أن القطاع الزراعي يعاني أيضا  من صعوبة تأمين مشتقات النفط والحصار على 

استيراد األسمدة واألدوية الزراعية، كما أن حالة عدم األمان على الطرق تزيد من تكلفة المنتج، ما 

لفة، ويزيد األمر سوءا  تراجع مستوى يفسر اختالف أسعار المنتجات الزراعية بين المحافظات المخت

البنى التحتية وخصوصا  بما يتعلق بالكهرباء والطاقة بأنواعها وخطوط النقل الداخلي والخارجي 

 .كالمرافيء والمطارات

 نقطة إيجابية

ورأت الدكتورة لمياء العاصي أن تحويالت السوريين ألهلهم من خارج البلد تعد نقطة إيجابية في 

ت السابقة لكونها شكلت رافدا  مهما  لدخل السوريين، وهذا يعود بطبيعة الحال بسبب بحر السلبيا

التكافل االجتماعي والعالقات الجيدة بين أفراد األسر، مشددة أن المخرج المعقول لالقتصاد السوري 

يتمكن من هذا النفق المظلم يتمثل بعقد اتفاقيات خاصة للتبادل التجاري مع الدول الحليفة كروسيا ل

 .المنتجون من تصدير إنتاجهم وترميم العجز التجاري

http://sensyria.com/blog/archives/14804 

 

 !!.. ألف شهريا  للغذاء فقط 100% عجزا  في الدخل وتحتاج إلى 70األسرة السورية تواجه   - 2

 :سينسيريا ـ وسيم وليد إبراهيم  18/06/2016  

، ”واستقرار والتدخل وتعزيز صمود الرنانة عن انخفاضالمستهلك رغم التصريحات الحكومية  

بوجه ويخرج بوجه أخر ال يفسر يعبر عن مدى ” السمان“إال انه ال يزل إلى هذه اللحظة يدخل إلى 

رضاه عن اإلجراءات الحكومية في تأمين لقمة عيش كريمة له وألسرته، وخاصة بعد اإلجراء غير 

مشتقات النفطية والتي جعلت من المستهلك يصاب بالجنون المنطقي األخير الخاص برفع أسعار ال

ليرة  100وخاصة أنها انعكست بشكل مباشر على األسعار حيث ارتفعت الكثير من السلع بحدود 

 بشكل فوري أمس الجمعة،

الوضع االقتصادي للمستهلك ال يحسد عليه، والقرارات الحكومية تالحق المستهلك والشيء 

% من الفقراء 80الدراسات االقتصادية التي نشرت والتي أقرت بأن أكثر من الغريب أن الكثير من 



  M E A K-Weekly Economic Report                                                    م ع ك التقرير االقتصادي األسبوعي                 

 Prepared by Prof. Dr. Moustafa El-Abdallah Alkafry                                      إعداد الدكتور مصطفى العبد هللا الكفري 

6 

 :E-mail                                                                            سورية  12341دمشق ص ب 

Moustafa.alkafri@gmail.com 

باتوا تحت خط الفقر في سورية، ومع ذلك فالحكومة مصرة ومستمرة برفع أسعار حوامل الطاقة 

ضاربة بعرض الحائط المستهلك ومصالحه وحياته ومعيشته، ولم يعد همها إال تحسين اإليرادات 

% في 100ء وربما الحكومة المؤقتة تسعى إلى رفع نسبة الفقر إلى على حساب زيادة الفقرا

ألم تشاهد الحكومة الموقرة مشاهد الطوابير واالزدحامات التي حدثت مؤخرا أمام … سورية

مؤسسات التدخل اإليجابي والتي قامت بتوزيع سلل غذائية رمضانية بأسعار قريبة للتكلفة، وطبعا 

ام صاالت هذه المؤسسات يعتبر مؤشرا ودليال واضحا على المعاناة االزدحام الكبير الذي حدث أم

هذه المؤسسات التي كانت تفتقر للزائرين ” شطارة“االقتصادية التي تواجهها األسرة، وليس على 

قبل شهر رمضان الكريم، وبالطبع الكلمات السابقة تؤيدها ما وصل إليه التقرير األخير للمركز 

(، حيث أشار 2016)شباط « سوريا مواجهة التشظي!»الذي حمل عنوان السوري لبحوث السياسات 

في المئة في العام  83.5مقابل  2015في المئة مع نهاية  85.2إلى أن معدل الفقر اإلجمالي يبلغ 

، أي أن المالحظ هنا أن معدالت الفقر ترتفع عاما بعد عام 2013في المئة في العام  73.3و 2014

، وهذا ما ”عن تعزيز صمود الشعب وتوفير السلع وزيادة فرص العمل ووو الحديث الحكومي“رغم 

يؤكد بأن الوضع االقتصادي للمستهلك بات شديد الصعوبة حتى شد الحزام لم يعد حال، فهو يحتاج 

لتدخل حكومي إسعافي، وفقا ما أكده الباحث االقتصادي الدكتور نضال طالب في تصريحه 

سورية ال تستطيع نتيجة تآكل قيمة دخلها وارتفاع تكاليف معيشتها أن بأن األسرة ال” سينسيريا”لـ

تحافظ على متوسط االستهالك الضروري، لذلك تلجأ إلى المناورة والتكيّف مع دخلها الشهري. وهذا 

 .يعني أنها تعاني من أزمة معيشية واضحة تتطلب من أصحاب القرار التعامل معها بجدية أكبر

السورية، وتحديدا  فيما يتعلق باإلنفاق على المواد الغذائية، شدت أحزمة ولفت إلى أن األسرة 

 .التقشف إلى أقصى الدرجات. وهي دائما  في حال إعادة ترتيب ألولوياتها واحتياجاتها الضرورية

وأشار طالب إلى أنه مع قدوم شهر رمضان الكريم تزداد المأساة االقتصادية بما يرافقه من 

على الغذاء في فترتي الفطور و السحور، وال سيما مع ارتفاع أسعار معظم السلع طقوس في اإلنفاق 

المعيشية التي ال يمكن العيش دونها، و مع انخفاض في قيمة العملة المحلية مقابل الدوالر، وهو ما 

%، أي أن 70فاقم األزمة و ضخم من حالة العجز بين دخل األسرة السورية و إنفاقها إلى نسبة تفوق 

 .% فقط من احتياجات هذه العائلة30مل رب األسرة يحقق مدخوال  يكفي ع

 واقع األسعار في األسواق
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ليرة سورية في السوق السوداء، ارتفعت  500على وقع وصول قيمة الدوالر إلى ما يقارب 

 1 معظم أسعار السلع االستهالكية، و احتلت المواد الغذائية الصدارة في سيناريو الغالء، ووصل ثمن

ليرة .  225ليرة. و كيلو اللبن  1200ليرة، فيما بلغ ثمن صحن البيض   600كغ من الرز المصري 

ليرة 350ليرة، والكيلو الواحد من الفاصولياء  2400و كيلو الشاي  350أما كيلو السكر حوالي 

بلغ ثمن  ليرة، بينما1200ليرة، وعبوة السمنة واحد كيلو غرام  700ليتر  1وعبوة الزيت النباتي 

ليرة، من جهة أخرى دخلت اللحوم  250ليرة والخيار  130ليرة والبطاطا  125كيلو البندورة 

الحمراء والدجاج ضمن قائمة الرفاهية للسوريين، إذ وصل وسطي سعر كيلو الدجاج النيئ حوالي 

 .ليرة 5500ليرة و كيلة لحم الغنم  3300ليرة وكيلو لحم العجل  1500

 غذاء فقطألف ليرة لل 100

وأكد إلى أنه إذا ما اعتمدنا وجبتي اإلفطار و السحور لألسرة السورية و حاجة أفراد األسرة 

يوميا  من السعرات الحرارية بحسب التصنيف العالمي و التي تعتمد على عوامل منها السّن وحجم 

(  2400الي ) الجسم والطول والجنس ونمط الحياة والحالة الصحية ككّل، و المقدرة وسطيا  بـحو

 :حريرة يوميا  تتوفر بحسب التالي

 / غرام500/                   الخبز

 / غرام50/                  البيض

 / غرام25/       الجبن أو األلبان

 / غرام75/                  اللحوم

 / غرام250/               الخضار

 / غرام70/           زيوت و أرز

 / غرام200/              الفواكه

 / غرام112/          السكريات

( ليرة سورية يوميا  لكي نحقق تغذية سليمة للفرد بالحدود المقبولة  650نحتاج مبلغ يزيد عن )

 19500وفقا  للتصنيف العالمي و دون مغاالة في اإلنفاق، و بذلك تكون الحاجة شهريا  للفرد الواحد ) 

( ليرة سورية شهريا   97500)  ألسرة مكونة من خمسة أشخاص تحتاج حوالي ( ليرة سورية، و 

فقط فيما يخص الغذاء السليم لهذه األسرة، و إذا ما أضفنا قيمة مشروبات ثمن شاي و بن و سكر) 

( ليرة سورية تصبح قيمة اإلنفاق شهريا  على األغذية و المشروبات الالزمة ألسرة مكونة من  6000
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( ليرة سورية، و لم يؤخذ بعين االعتبار اضطرار بعض  100000تزيد عن) خمسة أشخاص 

 .العائالت لشراء مياه الشرب أو حاجتها لمياه التنظيف في بعض األماكن

 ألف ليرة عجز 70

متوسط إنفاق  2010من جهة أخرى قدر المكتب المركزي لإلحصاء عام “وأضاف طالب: 

قيمة  %( 38ألف ليرة سورية، منها نسبة ) 30.900ي األسرة السـورية شهريا  في حينه بحوال

اإلنفاق شهريا  على المواد الغذائية الالزمة ألسرة مكونة من خمسة أشخاص و تعادل حوالي 

( ليرة سورية، ويعد هذا الرقم في سورية من أخفض الدول مقارنة مع دول العالم عام 11700)

البالد من معدالت تضخم و انخفاض في قيمة العملة  ، و بالمقارنة مع أسعار اليوم و ما تعيشه2010

المحلية نالحظ بأننا وضمن نفس نسبة إنفاق االسرة على الغذاء التي تبناها المكتب المركزي 

نجد بأن األسرة السورية المكونة من خمسة أشخاص تحتاج ما يزيد  2010لإلحصاء في بياناته لعام 

الغذاء فقط دون الحديث عن حاجاتها األخرى في مجال  ألف ليرة سورية لإلنفاق على  /100عن /

 .السكن و المواصالت و الكساء و غيره

و بذلك تكون نسبة العجز في ميزانية العائلة السورية المكونة من خمسة أشخاص لإلنفاق على 

/ ألف ليرة في حال كان يعيلها فرد واحد فقط و بوسطي دخل شهري يبلغ 70الغذاء فقط ما يقارب/

/ ألف ليرة سورية، و لتغطية نفقات الغذاء فقط تحتاج األسرة إلى ثالثة من أفرادها لكي 30الي /حو

يعيلونها لتتجاوز العجز الحاصل في اإلنفاق على الغذاء فقط دون النظر إلى كيفية تأمين باقي 

 .متطلبات الحياة من مسكن و ملبس و مواصالت و خدمات

لبية الوضع الذي تعيشه األسرة السورية إال أنه يسجل في ضوء هذه الظروف و بالرغم من س

لصالحها قدرتها مكرهة على التأقلم والتكيف مع الظروف الحالية، ليصبح شهر رمضان مدرسة 

اقتصادية تعلم الفرد أسس االستهالك المنظم، و تسعى بكامل طاقاتها إلعادة ترتيب أولوياتها في 

تغير في العادات االستهالكية للمواطن السوري فهناك شريحة اإلنفاق بحسب دخلها المحدود مما خلق 

كبيرة باتت في ظل دخلها المحدود و انخفاض عدد المعيلين لديها و بسبب االرتفاع الكبير في 

 .األسعار باتت أمام اختصار العديد من أساسيات التغذية لديها و اكتفت بالحدود الدنيا منها

 نحتاج لحكومة مواطن

ذوي الدخل المحدود والمهجرين “ابق يتضح لنا أن األسرة السورية وخاصة بعد عرض الس

تواجه تحديات مادية صعبة في كل يوم وفي كل شهر، وهذا …” والعاطلين عن العمل والقائمة تطول
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التحدي ناتج عن الفجوة الكبيرة جدا  بين الدخل وبين األسعار، حيث أن ضعف القدرة الشرائية 

ل من األسر السورية تحتار في تدبير أمورها، وهنا يأمل المواطن السوري من وارتفاع األسعار جع

الحكومة القادمة أن تكون حكومة مواطن قادرة على فهم احتياجات المواطن االقتصادية أوال 

واالجتماعية ثانيا، وأن تعمل على استيعاب هذه االحتياجات مهما كانت دقيقة، وان ال تكون مجرد 

جتماعات وتصريحات نارية، بل حكومة مواطن بكل معنى الكلمة تدافع عن حكومة كراسي وا

 .المواطن، وتدافع عن لقمته وتمنع التالعب والفساد بقوته

http://sensyria.com/blog/archives/9402 

 

 حمص األقل والحسكة األغلى.. دراسة تكشف حجم تكاليف المعيشة في المحافظات السورية - 3

 

 :سينسيريا –دمشق    01/05/2016

 كشفت دراسة حديثة عن مقدار حجم تكاليف المعيشة الوسطية في

ألف ليرة سورية في بداية الشهر الرابع من العام الحالي،  220العاصمة السورية دمشق بحوالي 

الحاجات الرئيسية هي الغذاء الضروري، النقل، السكن، الصحة، التعليم، وهذه التكاليف التي تضم 

اللباس، األثاث المنزلي، االتصاالت تختلف من محافظة ومنطقة سورية إلى أخرى وتحديدا  مع 

 ..انفصال األسواق وصعوبة تعميم المنتجات كافة
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الالذقية،   لب، حماة،محافظات سورية هي الحسكة، ح 8وفي مسح لبيانات تكاليف المعيشة في 

طرطوس، حمص، السويداء، دير الزور في المنطقة المحاصرة لتظهر النتائج أي المحافظات هي 

 .األعلى تكلفة لمعيشة أسرة وأيها هي األقل وما هو الوسطي السوري العام اليوم لتكاليف المعيشة

ن ومستلزماته، والصحة، أظهرت البيانات تباينا  كبيرا  في مؤشرات الغذاء، واأللبسة، والسك

لتكون كل من هذه التكاليف العبء الرئيسي في محافظة ما، وتنخفض التكاليف األخرى ليبقى 

 ..الوسطي العام غير بعيد عن أرقام دمشق

  (الحسكة )األغلى في سورية

ليرة سورية شهريا  ألسرة من خمسة  224000بلغ مجمل تكاليف المعيشة في محافظة الحسكة 

يث أن تكاليف الغذاء الضروري مع المشروبات والزيوت هي العبء األكبر في أشخاص، ح

ألف ليرة عن دمشق التي تبلغ تكاليف الغذاء  27ليرة شهريا ، بارتفاع  97775المحافظة، وتبلغ 

ألف ليرة. ارتفاع أسعار الخضروات والفواكه في المحافظة هو السبب  70والمشروبات فيها 

ليرة بتاريخ تحرير  1200ليرة، وقد وصلت إلى  600، والخيار 500ة بـ الرئيسي، فكغ البندور

لير  1100ليرة للكغ، والفروج بـ  1300ليرة، أما الموز بـ  500المقال، بينما الفواكه مثل التفاح بـ 

 .للكغ

ليرة، بسبب انخفاض  36000تكاليف السكن بالمقابل منخفضة في الحسكة حيث تبلغ وسطيا : 

العقارات، وانخفاض تكاليف مستلزمات التدفئة في المحافظة التي بقي سعر لتر  أسعار إيجار

ألف شهريا  بسبب المسافات البعيدة  18المازوت فيها منخفضاَ، كما ترتفع تكاليف النقل إلى أكثر من 

 .بين مناطق المحافظة

 (ألف: حمص )أم الفقير 172

مستويات األسعار العامة في  األسعار الوسطية في حمص تبقى منخفضة بالقياس إلى

ألف ليرة شهريا  للغذاء  70المحافظات، حيث تكاليف الغذاء متطابقة مع تكاليف دمشق بحوالي 

والمشروبات، تكاليف األلبسة تنخفض في حمص التي أسعار األلبسة فيها لطالما كانت أقل من 

أقل من دمشق   ليرة شهريا ، 10850مستوى األسعار العامة في سورية، حيث التكلفة الشهرية تبلغ: 

 !آالف ليرة شهريا  9ليرة شهريا ، وأقل من طرطوس بمقدار  2000بحوالي 

وعلى الرغم من أن التكاليف تتباين بين مناطق حمص، وبين حمص وريفها، إال أن الريف 

 الشمالي يعاني من ارتفاع أسعار بعض المواد، مقابل انخفاض تكاليف منتجاته المحلية ما يشكل
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توازنا  في أسعار الغذاء فيه، كما أن تطبيق الهدنة في حي الوعر، أدخل المواد الغذائية، وجعل التباين 

في أسعار مناطق المدينة أقل، أما أسعار األلبسة فأسعارها مخفضة إلى حد بعيد في سوق المدينة 

 .ة وسوقها المركزي)الدبالن( لتحفيز الحركة، بعد انتهاء المعارك في المدينة القديم  المركزي

ليرة،  171700وبشكل عام فإن مجموع تكاليف المعيشة الشهرية في محافظة حمص تبلغ: 

 .ألف ليرة في الشهر، وهي أقل تكلفة في سورية 172حوالي 

 ألف ليرة 199طرطوس.. 

تأتي طرطوس بعد الحسكة ودمشق في تكلفة المعيشة الضرورية خالل شهر، وتبرز فيها تكاليف 

ليرة، أعلى  19380ة المرتفعة للغاية، حيث يبلغ تقدير إنفاق األسرة الشهري لتكاليف اللباس األلبس

ليرة شهريا  تقريبا ، وكذلك األمر بالنسبة لتكاليف الغذاء الضروري  7000من تكاليف دمشق بمقدار 

ق بمقدار ليرة، أعلى من دمش 82925والمشروبات والزيوت، التي تبلغ شهريا  في المحافظة مقدار: 

ألف ليرة، وفي المرتبة الثانية بعد الحسكة، والتكاليف المرتفعة للغذاء في المحافظة تدل على  12

إمكانيات احتكارية عالية للتجار في سوق صغيرة، وتحديدا  أن المرفأ الرئيسي للبالد في المحافظة، 

بة إلنتاج جزء هام من وبالتالي مستوردات الغذاء يفترض أن ينخفض ثمنها، وكذلك االمر بالنس

الخضروات، الذي ال يؤثر على أسعارها في السوق. وسطي تكاليف السكن منخفضة بالقياس إلى 

ألف ليرة،  35ليرة، حيث أسعار أجار العقارات الوسطية في قلب المدينة  26500دمشق، حيث تبلغ 

 .ألف 50يبلغ ألف ليرة، بينما في دمشق وسطي اإليجار العام  15بينما تبلغ في الريف 

وتبلغ بالتالي تكاليف المعيشة الشهرية ألسرة من خمسة أشخاص في محافظة طرطوس بمقدار 

 .ألف 200ألف ليرة شهريا ، قرابة  199

  ألف 194حلب.. 

ألف، وهي رابع المحافظات من  194تكاليف المعيشة اإلجمالية ألسرة في محافظة حلب تبلغ 

الحسكة، ودمشق، وطرطوس، تكاليف التعليم والصحة مرتفعة حيث ارتفاع مستوى التكاليف، بعد 

في حلب، بعد توسع هجرة الكوادر من المدينة، وتحديدا  االطباء، حيث تبلغ نفقات الصحة الشهرية: 

ليرة شهريا ، مع ارتفاع تكاليف الدروس  12465ليرة، بينما تبلغ تكاليف التعليم إلى  7400

 .الخصوصية

ليرة، وهي أقل  11820أقل منها في دمشق، حيث تبلغ وسطيا  لألسرة: تكاليف النقل في حلب 

تكاليف نقل في سورية، ويعود ذلك إلى ضيق المساحات التي يتحرك ضمن أهالي حلب، في المناطق 
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اآلمنة، تكاليف الغذاء الضروري مع المشروبات في حلب تقارب أسعار دمشق، وتبلغ شهريا : 

 .ليرة 69830

حلب مرتفعة رغم انخفاض وسطي األجارات بالمقارنة مع دمشق، والتي تبلغ  تكاليف السكن في

ألف في أطرافها، بينما يرتفع مكون السكن ومستلزماته  20ألف ليرة وسطيا  في المدينة، وحوالي  25

ألف ليرة شهريا ، وهو األعلى في سورية بعد دمشق، بسبب ارتفاع تكاليف الكهرباء، التي  36إلى 

 1000ليرة شهريا ، الحد األدنى الشتراك األمبيرات، وتكاليف المياه التي تبلغ للخزانات  3000تبلغ 

شهريا ، حيث  6000ليرة، فإن تكلفة المياه تصل إلى  4000ليرة، وبحاجة شهرية قرابة  1500ليرة، 

لمحافظات ليرة شهريا ، بينما هذه التكلفة في ا 9000تكاليف الكهرباء والمياه تبلغ بالحدود الدنيا 

 .ليرة شهريا  بتكاليف اإلنفاق الدنيا 600األخرى، حيث الكهرباء والمياه حكومية ال تتعدى 

 ألف ليرة 190السويداء 

ألف ليرة شهريا  بشكل وسطي،  190تبلغ تكاليف المعيشة الوسطية في محافظة السويداء مقدار 

قريبة من أسعار دمشق، بينما  ألف ليرة، 71حيث تكاليف الغذاء والمشروبات الضرورية تبلغ: 

ليرة شهريا ، وهي  33000تكاليف السكن مترفعة بالقياس إلى مدينة صغيرة كالسويداء، حيث تبلغ 

 3700، بارتفاع 18750تأتي بعد كل من دمشق، وحلب، وحمص. تكاليف النقل في السوداء تبلغ: 

 .6800شهريا ، الصحة:  7500ليرة عن دمشق، تكلفة التعليم 

 ألف شهريا 188الالذقية..  

ألف ليرة وسطيا ، ألسرة من خمس أشخاص،  188تبلغ تكاليف المعيشة اإلجمالية في الالذقية 

ليرة شهريا ، وهي قريبة من أسعار دمشق  68800حيث تكلفة الغذاء والمشروبات في المحافظة تبلغ: 

ألف ليرة بين  25ع وسطي أجارات ألف شهريا ، وبينما تعتبر تكاليف السكن منخفضة م 70التي تبلغ 

قلب المدينة، وأطرافها والريف، ترتفع تكاليف النقل بشكل كبير، حيث بين المدينة والريف وهي 

ليرة ذهاب وإياب للشخص الواحد،  400حركة قد تكون يومية للكثير من أسر الريف تبلغ التكاليف 

ليرة سورية، أما تكاليف األلبسة  23800حيث يبلغ وسطي تكاليف النقل الشهرية ألسرة مقدار 

 .ليرة، أعلى من أسعار دمشق، وأقل من أسعار طرطوس 13300شهريا  تبلغ 

  ألف شهريا   184حماة 

بيانات تكاليف محافظة حماة أخذت من مدينة السقيلبية في ريف المحافظة، حيث تكلفة الغذاء 

الزراعي الواسع في المنطقة، انخفاضا   ألف ليرة، حيث ال ينعكس اإلنتاج 75الضروري تبلغ شهريا : 
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التي   في أسعار الخضار، أما تكاليف السكن فتعتبر منخفضة نتيجة انخفاض وسطي األجارات

، ووصل 175آالف، بينما سعر ليتر المازوت للتدفئة لم ينخفض عن  10ألف ليرة و 12تتراوح بين 

ألف ليرة، بفرض تجهيز أثاث  12هريا  ليرة، تكلفة األثاث المنزلي، والمنظفات تبلغ ش 250إلى 

منزل وتقسيطه على أشهر السنة، أما تكاليف النقل فهي األعلى ارتفاعا  بعد محافظة الالذقية، وتبلغ 

ليرة عن محافظة دمشق، بسبب ارتفاع تكاليف النقل إلى المدينة  8000ألف ليرة شهريا ، بزيادة  23

 .ق مع عدم وجود مواصالت عامة بينهاحماة، وارتفاع تكاليف التنقل بين المناط

  ألف ليرة شهريا   417 

 ..غذاء األسرة الديرية المحاصرة الضروري

حصار داعش اإلرهابي المفروض على مدينة دير الزور منذ حوالي عامين، نقل أسعار الغذاء 

الذي يأتي بشكل رئيسي عبر المساعدات التي كانت تصل بالطائرات السورية عبر مطار دير الزور 

إلى المدينة، قبل أن تبدأ سقوط المساعدات، عبر الطائرات الروسية، واألمم المتحدة. مجمل هذه 

لمساعدات كان من المفترض أن يتم توزيعها ال بيعها، وهذا ال يتم إال بحدود دنيا، تبقي العوز للغذاء ا

 .غاليا ، واألسعار في مستويات جنونية، يربح منها تجار الجوع

 2400أصبح من االستحالة تأمين األسرة لغذائها الضروري في دير الزور، وهو المحدد وفق 

 .!لالستمرار، ولتقدير االستحالة يجب توضيح التكاليف حريرة للحاجات الضرورية

ليرة للفرد في  12900ألف ليرة كلفة الغذاء ضروري للفرد في دير الزور يقابلها  83400

 .دمشق

أضعاف، أما حاجة األسرة من الغذاء الضروري فقط دون المشروبات والزيوت فتبلغ:  6أي 

 http://sensyria.com/blog/archives/8217    قاسيون .ألف لألسرة شهريا   417

 

 2010؟ سينسيريا تفتح سجل الماضي وتعود إلى أسعار عام …هل يتذكرها المواطن ويترحم - 4

 2015وتقارنها بأسعار 

 :وسيم وليد إبراهيم –سينسيريا   28/09/2015  

كبير  المتتبع لواقع األسعار خالل العام الحالي، سيصل إلى نتيجة مفادها أنها ارتفعت بشكل

مقارنة مع العام الماضي فقط، إذ كان العام الحالي مليئا بالمفاجأت غير السارة للمستهلك من بدايته 

 .حتى تاريخه
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وبلغت عدد القرارات الحكومية التي أصدرتها الحكومة خالل العام الحالي ولغاية تاريخه أكثر 

واء المازوت أو البنزين أو الخبز أو قرارا تعلق برفع أسعار المواد والخدمات التي تقدمها، س 12من 

 .الدواء وغيرها من السلع والخدمات

ولكن هل سأل المستهلك نفسه كيف كانت األسعار سابقا، أي قبل األزمة؟.. بالطبع المستهلك ال 

يتذكر كل أسعار السلع التي كانت من قبل، وفي حال تذكرها فسوف يشعر بغصة كبيرة، ألنها كانت 

ا له في حال مقارنتها باألسعار الحالية، وكانت المئة ليرة تطعم أسرة، وكانت األلف ال تشكل أي عائق

آالف ليرة يكفي أسرة مكونة من ثالثة أفراد  10ليرة تكفي أسرة لمدة أسبوع، وكان راتب ال يتجاوز 

 .لمدة شهر كامل دون أن ينقصهم شيء حتى في مجال الرفاهيات

فأصبحت األلف ليرة تكفي لشراء صحن من البيض وعلبة متة حاليا تغير هذا الحديث بالمجمل، 

 .فقط، وأصبحت المئة ليرة سعر بسكويتة واحدة

ومن منطلق حب الذكرة والعودة إلى الوراء لمعرفة الترف الذي كان يعيشه المواطن السوري 

مع بعض  قبل األزمة، حاولنا الوقوف على أسعار أهم السلع التي كانت قبل األزمة وذلك بالتعاون

 .التجار وبعض المواطنين

بالطبع لدى قراءة األسعار قبل األزمة السورية ومقارنتها مع األسعار الحالية تفاجئت كثيرا، 

سنوات، بالطبع كان لألزمة  5كيف كانت األسعار وكيف أصبحت في معدل زمني قياسي، ال يتجاوز 

 .مثل التالعب واالحتكار والنقلالسورية األثر البالغ في ذلك، باإلضافة إلى أسباب أخرى 

 ..وأسعار العام الحالي 2010مقارنة بين أسعار عام 

ليرة،  75ليرة، وفي حال ارتفع سعره فإنه كان يبلغ  55كان سعر صحن البيض  2010في عام 

كلغ في أسواق دمشق، أما الفروج المذبوح  2ليرة لوزن  825ليرة ويصل إلى  725أما حاليا فسعره 

ليرة وفي حال ارتفع فإنه كان يبلغ  75ال يتجاوز  2010كان سعر الكيلو الواحد في عام والمنظف ف

ليرة، أما حاليا ووفق أخر جولة على أسواق دمشق وريفها فإن سعر الفروج المذبوح والمنظف  90

ال يتجاوز  2010ليرة للكيلو الواحد، أما الفروج البروستد والمشوي فكان سعره في عام  725يبلغ 

 .ليرة 1700ليرة، أما حاليا فسعرهما  350

 365ليرة، أما حاليا فقد أصبح بـ  55نحو  2010الزيت األبيض كان سعر اللتر الواحد في عام 

آالف ليرة، في حين  4ليرة للترأما زيت الزيتون، فقد كان سعر التنكة نوع ممتاز ونخب أول نحو 
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ألف  16يرة بعد أن بلغت في العام الماضي نحو ألف ل 20إلى  9أصبح سعرها حاليا يتراوح ما بين 

 .ليرة

ليرة للسمنة النباتية والتي  100نحو  2010وارتفعت أسعار السمنة حيث كان سعرها في عام 

ليرة، أما اللبنة فكان سعر الكيلو  650تحوي نحو كيلو غرام، في حين أصبح سعرها حاليا نحو 

ليرة، أما حاليا فسعر نصف  50خلط بمواد كيماوية بـ دون غش أو تالعب أو  2010الواحد في عام 

ليرة، مع اإلشارة إلى كثرة التالعب والغش والتدليس والخلط في  500ليرة وسعر الكيلو  250الكيلو 

ال يتجاوز  2010كيلو منها في عام  2الحليب واأللبان واألجبان بشكل عام، أما مادة اللبن فكان سعر 

كيلو ال  2ليرة مع اإلشارة إلى وجود تالعب بالوزن حيث أن عبوة  315ه ليرة، أما حاليا فسعر 45

 .يتم تعبئتها بكامل الوزن

 650ليرة، في حين أصبح حاليا بـ 100نحو  2010سعر الجبنة البلدية للكيلو الواحد كان في عام 

ليرة أما  35ـ ب 2010ليرة، مع كثرة حاالت الغش أيضا، أما الحليب فكان سعر الكيلو الواحد في عام 

ليرة مع استخدام حليب البودرة وخلطه بالماء أيضا واستخدام الزبدة من أجل منحه  140حاليا فسعره 

 .دسما لجعل المستهلك يشعر بأنه حليب بقر كامل الدسم وأنه غير متالعب به

 ..أسعار لمواد غذائية أخرى

ستهالكا بين المواطنين كونها إذا تحدثنا عن الوجبات الشعبية والتي أصبحت اليوم األكثر ا

ليرات وفي  10كان بـ 2010ارخص من بقية الوجبات األخرى، فإن سعر سندويشة الفالفل في عام 

ليرة، أما حاليا فسعر قرص الفالفل الواحد هو  15كما يقال فإن سعرها هو ” مدعومة“حال كانت 

 35بـ  2010سعرها في عام  ليرة، أما الشاورما كان 115ليرات وسعر السندويشة أصبح بـ  10

ليرة في حين  50ليرة، أما الحمص، فكان سعر الكيلو الواحد كان بـ 225ليرة، اما حاليا فسعرها 

 .ليرة، وكذلك األمر بالنسبة للفول المسلوق 190أصبح حاليا بـ

 90ليرة وافخم األنواع كانت بـ 60إلى  50يتراوح مابين   2010سعر كيلو الرز كان في عام 

ليرة، وعلى  700ليرة، وأفخمها أصبح بـ 300رة، أما حاليا فإن سعر أبسط كيلو رز مغلف هو لي

ليرات للكيس الصغير، في  10يباع بـ 2010مستوى الملح أيضا ارتفعت أسعاره حيث كان في عام 

ليرة أما  450بـ 2010ليرة أما الشاي فكان سعر الكيلو الواحد في عام  50حين أصبح حاليا سعره 

ليرة  50ليرة للنوع الوسط، والقهوة كان سعر العبوة ذات الحجم المتوسط بـ 1300اليا فسعر الكيلو ح

ليرة، أما حاليا فسعر  50بـ  2010ليرة، الشعيرية كان سعر الكيلو في عام  250أما حاليا أصبح بـ
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ليرة في حين  60 ليرة، والحالوة كان سعر الكيلو الواحد منها نحو 275الكيلو الواحد منها أصبح بـ

غرام نحو  400لكيس  2010ليرة، أما حليب األطفال فقد كان سعره عام  375أصبح سعرها حاليا 

 2010ليرة، الطحين األبيض كان سعر الكيلو الواحد في عام  1500ليرة أما حاليا فسعره نحو  135

صنافها فكان سعر العبوة ليرة، أما المرتديال على اختالف أ 200ليرة أما حاليا فسعره نحو  40نحو 

ليرة، المعكرونة  250ليرة، اما حاليا فسعرها نحو  50إلى  35ذات الحجم الوسط يترواح ما بين 

 .ليرة 250ليرة للكيلو في حين أصبح حاليا بـ 50نحو  2010أيضا كان سعرها في عام 

ليرة وهو  450ليرة للكيلو الواحد في حين أصبح بـ 100نحو  2010سعر الزعتر كان في عام 

ليرة  25نحو  2010من النوع الوسط، حتى الخبز لم يسلم فقد كان سعر الخبز السياحي في عام 

ليرة، حتى سعر الدخان الوطني حيث كان سعر  150للربطة الواحدة في حين أصبح سعرها نحو 

ارتفعت  ليرة، كما 115ليرة في حين أصبح سعره حاليا نحو  25الدخان من نوع الحمراء الطويلة بـ

لير للنوع  45نحو  2010اسعار المعلبات من التونة والسردين وغيرها، حيث كان سعرها في عام 

ليرة للنوع الوسط، حتى سعر البرغل ارتفع حيث كان  250الجيد في حين أصبح سعرها حاليا نحو 

بة للذرة ليرة، كذلك األمر بالنس 100ليرة واصبح حاليا بنحو  40سعر كيلو البرغل المغلف نحو 

 .ليرة 275ليرة وأصبح حاليا بـ  60حيث كان سعر الكيلو الواحد بـ

 ..المحروقات

أما بالنسبة للمحروقات، فقد شهدت ارتفاعات كبيرة في أسعارها عدا عن صعوبة تحصيلها أيضا 

نتيجة األوضاع الراهنة والتالعب من قبل تجار السوق السوداء، فقد كان سعر لتر المازوت في عام 

ليرة بالنسبة لسعره النظامي في حين يباع إلى اآلن  130ليرة وارتفع حاليا ليصبح بـ 15نحو  2010

ليرة وإن كان صاحب المحطة أو صاحب الصهريج ذو ضمير مشلول فإنه سيبيعه  250بنحو 

 .ليرة للتر الواحد 200للمواطن بـ

رة وفي حال زاد البائع عشرة لي 150نحو  2010أما الغاز، فقد كان سعر أسطوانة الغاز في عام 

ليرة، بالطبع  1600ليرات فإن المستهلك ينزعج كثيرا في وقتها، أما حاليا فسعر اسطوانة الغاز نحو 

ليرة وربما أكثر، أما  3000هذا في السوق النظامي في حين أن سعرها وقت األزمات يصل لنحو 

 3500، أما حاليا فقد بلغ سعرها نحو 2010ليرة في عام  400لترا نحو  20البنزين فكان سعر التنكة 

 .ليرة مع اإلكرامية اإلجبارية لصاحب المحطة
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 200المنظفات أيضا لم تكن بعيدة عن ارتفاع األسعار فكان سعر مسحوق الغسيل المتوسط نحو 

ليرة وأكثر، كذلك المعطر فكان سعر العبوة نحو  750كيلو غرام، أما حاليا فسعره نحو  2ليرة لوزن 

بـ  2010ليرة، أما سعر المحارم نصف كيلو كان في عام  275ليرة واآلن أصبح سعرها نحو  45

ليرة، كذلك األمر بالنسبة لفوط األطفال حيث كان  300ليرة للنوع الممتاز أما حاليا فسعرها نحو  50

 .ليرة 750ليرة أما حاليا فأصبح بـ  160سعر كيس فوط األطفال نوع أول بـ

 ..الخضار

ليرات للكيلو الواحد..في حين أصبح  5- 3يتراوح ما بين  2010ورة كان سعرها في عام البند

ليرة، أما البطاطا فقد كان  170ليرة للكيلو، وبلغ سعرها العام الماضي نحو  120سعرها حاليا نحو 

ليرة أما  190ليرات للكيلو الواحد في حين أصبح سعرها حاليا نحو  10سعرها لنفس العام نحو 

ليرة، حتى الخسة لم  120ليرة، في حين أصبح حاليا بـ  25باذنجان فقد كان سعر الكيلو الواحد نحو ال

 .ليرة 100ليرات، أما حاليا فسعرها  10نحو  2010تسلم، فقد كان سعرها في عام 

بالطبع هناك الكثير من السلع والمواد لم نذكرها ولكن حاولنا القاء الضوء على أهم السلع 

للمستهلك، كما اننا لم نذكر ارتفاع أجور المواصالت والتنقالت سواء في السرافيس او  االساسية

الباصات، كما أننا لم نذكر أيضا أسعار بقية السلع والخدمات مثل األجهزة الكهربائية والمفروشات، 

مع اإلشارة إلى أن األسعار المذكورة هي أسعار وسطية وتختلف من نخب إلى أخر ومن سوق إلى 

 http://sensyria.com/blog/archives/2111     .أخر

 

 .. أكثرها رفع األسعار2015جردة حساب للقرارات الحكومية في  - 5

 :سينسيريا ـ خاص   11/01/2016  

ال شك أن العام الماضي يعتبر من أكثر األعوام سخونة من حيث األسعار، وخاصة مع انسياب 

األسعار، بالرغم من أن الحكومة في أي اجتماع أسبوعي لها القرارات الحكومية الخاصة برفع 

، ورغم الحديث الكثير ”تعزز صمود الشعب“تتحدث عن القرارات الحكومية التي من شأنها أن 

الذين هم كثر ويكثرون يوما بعد “خالل العام الماضي عن عقلنة الدعم وإيصال الدعم لمستحقيه 

لقرارات الحكومية التي من شأنها رفع األسعار فاقت كثيرا تلك ، إال أن الواقع كان مغايرا، فا”يوم

، وخاصة إذا ما علمنا أن القرارات الصادرة عن الحكومة والتي ”عززت صمود الشعب“التي 

اقتربت من حيث عددها، تلك القرارات التي صدرت خالل ثالثة أعوام  2015رفعت األسعار خالل 
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إال وصدر قرار من شأنه رفع سعر سلعة ما أو  2015متتالية مضت!!، حيث لم يخلى شهر في 

 .خدمة تقدمها الحكومة؟

قرار حكومي تضّمن رفع األسعار صدر خالل العام الماضي   وهنا ال بد من طرح سؤال: كم

؟، بالطبع القرارات التي سنذكرها منها قرارات تكميلية لقرارات رفع سابقة مثل البنزين 2015

قرارات مست العمليات الصناعية والتجارية ولكن بمجمل األحوال فإن  والمازوت كما أننا سنذكر

جميع قرارات الرفع سيدفعها المواطن من جيبه، ألن الصناعي أو التاجر أو ما شابه لن يخفض من 

هامش ربح من أجل التكاليف التي سترفع عليه، بل سيرفع من من سعر السلعة كون التكاليف ارتفعت 

لى أن معظم القرارات المذكورة، توصلنا إليها من خالل عمليات بحث عبر مواقع عليه، مع اإلشارة إ

 .وصحف إعالمية محلية، واستطعنا تجميعها وإحصائها وبشكل مبدئي

، فقد وصل عدد قرارات رفع األسعار التي تمس ”سينسيريا“من خالل إحصائية أجراها موقع 

را، وسنأتي على ذكرها مع ذكر تاريخ قرا 19إلى نحو  2015المواطن خالل العام الماضي 

 .صدورها

 ماهي هذه القرارات..؟؟

رفعت الشركة العامة لالتصاالت أجور المكالمات الخليوية للخطوط الحقة  2015ففي آذار 

 ”MTN”و” سيريتل“ومسبقة الدفع بعد دراسة واقع األسعار الجديدة مع شركتي االتصاالت الخلوية 

ليرة ومن  6.5الواحدة للخطوط الحقة الدفع من خليوي إلى خليوي بـ وحدد سعر المكالمة للدقيقة

ليرة من  9.5ليرة، أما الخطوط مسبقة الدفع فأصبح سعر المكالمة  9.5خليوي إلى خط أرضي بـ

 .ليرة 12خليوي إلى خليوي، وسعر المكالمة للدقيقة الواحدة أيضا  من خليوي إلى أرضي 

ألف ليرة للطن  20ة االقتصادية برفع سعر اإلسمنت إلى ، حيث أقرت اللجن2015وفي نيسان 

 130ليرة سورية بدال  من  140الواحد، أيضا في الشهر ذاته، رفعت الحكومة سعر ليتر البنزين إلى 

ألفا ، ايضا في الشهر نفسه، أصبحت خدمة  90آالف، بدال  من  105ليرة، ورفع سعر طن الفيول إلى 

 .يغابايتم 1ليرات لكل  6اإلنترنت بـ

وفي شهر أيار، أصدرت الحكومة قرارا  رفعت بموجبه سعر وحدة التحليل المخبرية بنسبة 

ليرة، رغم رفض وزارة الصحة اعتماد التسعيرة الجديدة،  75ليرة بدال  من  125%، لتصبح 66

 .أيضا  في نفس الشهر، ُرفَِع سعر الكيروسين والبنزين العادي
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ليرة لليتر،  150كومة قرارا  برفع سعر البنزين إلى أصدرت الح 2015وخالل حزيران 

آالف للعامة،  8آالف ليرة للخاصة و 7باإلضافة إلى رفع تكلفة الحصول على شهادات السياقة إلى 

 .ليرة سورية 160وفي تموز صدر قرار برفع سعر ليتر البنزين لـ 

خالله قرار برفع سعر  وكان لشهر آب الحصة األكبر في عدد قرارات رفع األسعار، حيث صدر

%، مع 50ليرة، كما أصدرت وزارة الصحة قرارا  برفع سعر األدوية بنسبة  130ليتر المازوت لـ

%، كما صدر في أواخر الشهر الماضي، قرار بزيادة تعرفة 7زيادة هامش ربح الصيدلي بنسبة 

 .الكهرباء المنزلية، حيث تم إلغاء شريحتين من الفاتورة

رفعت أسعار المياه، حيث أصدر وزير الموارد المائية، كمال الشيخة،  2015 وفي نهاية أيلول

قرارا  حدد بموجبه األسعار المطبقة على شرائح استخدام المياه بحسب كمية االستهالك لكل شريحة 

ليرة، في  40حيث تضمن القرار احتساب سعر المتر المكعب من المياه لكامل الكمية المستهلكة بـ

في الدورة الواحدة، ويتم احتساب سعر المتر المكعب من المياه  3م50الستهالك عن الـحال زيادة ا

في الدورة الواحدة، ويحتسب  3م80ليرة لكامل الكمية المستهلكة عندما يتم زيادة االستهالك عن  50بـ

ورة في الد 3م120سعر المتر المكعب من المياه لكامل الكمية المستهلكة عند زيادة االستهالك عن 

 .ليرة 60الواحدة بـ

، صدر قرار برفع أسعار الخدمات في المطاعم ومنشآت اإلطعام 2015وفي تشرين الثاني 

 .بمستوى نجمتين وثالث نجوم وأربع نجوم

، تم رفع أسعار الدخان المنتج محليا..أيضا في نفس الشهر وافقت 2015وفي كانون األول 

اخلية، ولنبقى بنفس الشهر حيث أصدرت محافظة الحكومة على رفع أسعار رحالت الطيران الد

دمشق قرارا بررفع أسعار األطعمة الشعبية واألراكيل، كما أصدرت الشركة السورية لالتصاالت 

 .ليرة 400قرارا برفع االشتراك الشهري للهاتف الثابت ليصبح بـ

صدرت  مع القرارات التي 2015وفي حال مقارنة قرارات رفع األسعار التي صدرت خالل 

كان أكثر زخما بهذا النوع من القرارات رغم زيادة صعوبة الوضع  2015نجد أن  2014خالل 

لنتذكر  2014المعيشي لمعظم المواطنين وارتفاع األسعار بشكل أكبر، وهنا ال بد من العود إلى عام 

 .تلك القرارات ومتى أقرت

 ..؟2014قرارات 

 :قرارات: وتتمثل بـ 5لم تتجاوز الـ  2014خالل القرارات الحكومية الخاصة برفع األسعار 
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قامت وزارة النفط برفع أسعار الفحم البترولي للجهات المستهلكة حيث حددت  2014في آذار 

آالف ليرة سورية، وذلك عند بيعه من شركة  8سعر مبيع الطن الواحد من مادة الفحم البترولي بـ

 .محروقات إلى الجهات المستهلكة

لم يستثِن أتعاب المحامين حيث رفعت الحكومة مبالغ أتعاب المحامين الشهرية  حتى أن الرفع

ليرة  9017ليرة لمن يتقاضى  10821ليرة و 6665ليرة لمن يتقاضى  7998بحيث تصبح 

 .ليرة سورية 12743ليرة لمن يتقاضى  15292ليرة و 10586ليرة لمن يتقاضى  12704و

عار البنزين، بالطبع البنزين رفع عدة مرات حيث قامت الحكومة برفع أس 2014وفي نيسان 

 100أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، قرارا  يقضي برفع سعر ليتر البنزين من 

 .ليرة سورية 120ليرة إلى 

رفعت وزارة التجارة الداخلية أجور وسائط النقل العاملة على البنزين  2014وأما في نيسان من 

ن القرار أن نسبة الزيادة على التعرفة النافذة لدى مديريات التجارة الداخلية في %، حيث بيّ 13

دمشق، ريف دمشق، حمص، حماة، حلب، الالذقية، طرطوس، الرقة، إدلب، “مختلف المحافظات 

، ولوسائط النقل العاملة على البنزين كافة أصبحت ”دير الزور، الحسكة، درعا، السويداء، القنيطرة

رفعت  2014وفي كانون الثاني من عام  .ليرة 120د أن تم تعديل سعر ليتر البنزين إلى %، بع13.6

وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تعرفة نقل المواطنين إلى لبنان حيث أصبح الحد األقصى 

 .ليرة 1100بيروت ع/ط الكحالة  –لتعرفة خط دمشق 

الحكومية التي رفعت األسعار والتي مست  وهنا ال بد من أن نشير إلى أن عدد القرارات

قرارا ، أي  22، بلغت مجتمعة نحو 2014ـ 2013ـ  2012خالل األعوام    المستهلك بشكل أو بأخر

 .قرارا   19والتي بلغت كما ذكرنا  2015أنها اقتربت من مجموع القرارات التي صدرت خالل 

 .فهل من دعم حقيقي؟تعليق: المواطن واجه معظم هذه القرارات بجيوب خاوية.

بعد عرض السابق ربما نكون قد نسينا بعض القرارات الحكومية التي قررت رفع األسعار ولكن 

نجد أن قرارات رفع األسعار هي الصبغة األكثر استخداما للقرارات الحكومية الصادرة، في حين 

، ولألسف فإن القرارات نجد أن قرارات خفض األسعار ال تجد طريقها إلى الحكومة، إال ما ندر طبعا

الصادرة برفع األسعار جميعها تمس المستهلك في حياته على الرغم من أن هناك قرارات تمس 

 ..الصناعيين والتجار إال أن جميع المنعكسات النهائية ستكون على حساب المستهلك النهائي
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ن في سورية دخله ما نود اإلشارة إليه أن الحكومة تسعى أكثر في زيادة األسعار وكأن المواط

الشهري يتجاوز المليون ليرة؟..!!!!!، فبهذه القرارات فقط رفعت أسعار معظم السلع والخدمات في 

السوق المحلية، وال ننسى أن نسبة ال يستهان بها من أفراد المجتمع أصبحوا من العاطلين عن العمل 

 .من الدخول المتبقية بسبب األزمة الراهنة، وال ننسى أن التضخم التهم األخضر واليابس

ونأمل من الحكومة أن تغير منهجية قراراتها برفع األسعار وأن تعمل على إحداث توازن قراري 

 .بين الرفع واالنخفاض وال تتخذ الرفع سبيال  دائما  لقراراتها

وطبعا المستهلك يسأل الحكومة: هل الدخل كافي لمواجهة هذه القرارات المتتالية؟ وماذا عن 

ين عن العمل؟، وماذا عن أجور السكن التي التهمت الدخل؟..فكل القرارات السابقة التهمت العاطل

 .جيوب المستهلكين، فهل سنشهد تعويضا أو دعما حكوميا للمواطن قريبا؟

http://sensyria.com/blog/archives/4930 

 

بالخطوط ؟.. خبير اقتصادي: الحكومة بدأت تتالعب …هل حقا تخلت عن دورها االجتماعي - 6

 الحمراء التي تمس المواطن

    :سينسيريا ـ وسيم وليد إبراهيم   13/10/2015  

باتت قرارات رفع األسعار هي األكثر تداوال على ألسنة المواطنين بل واألكثر قسواة على 

ليرة للربطة، حيث أبدى العديد من المواطنين استيائهم  50جيوبهم، وخاصة مع رفع سعر الخبز إلى 

نتيجة القرارات الحكومية األخيرة التي مست المازوت والغاز ومؤخرا الخبز، ولفت الكثير منهم إلى 

أن هذه القرارات لم تراع ظروف المواطنين االقتصادية ولم تراع أيضا األوضاع االقتصادية الصعبة 

 .ارالتي تواجه اآلسر وخاصة مع ضعف القدرة الشرائية وتقهقر الدخل أمام عملقة األسع

 ما هو هدف الحكومة؟

، أكد أن الحكومة بدأت بالتالعب ”سينسيريا”الخبير االقتصادي عمار يوسف في تصريحه لـ

، مشيرا إلى أن الخبز كان خطا أحمر منذ عقود ”عقلنة الدعم“بالخطوط الحمر وهذه إحدى منجزات 

األشهر القليلة القادمة  إال أن الحكومة تجاوزت هذه الخط، متوقعا أن تبلغ سعر ربطة الخبز خالل

 .ليرة 150لنحو 
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وأكد يوسف أن رفع سعر الخبز ال يتوافق أبدا مع اآلثار االقتصادية واالجتماعية الذي سيخلفه 

هذا القرار، فالدخل الوارد للخزينة العامة جراء هذا القرار لن يكون رقما ضخما في حين أن األثر 

 .كبيرا وخاصة على ذوي الدخل المحدوداالقتصادي واالجتماعي لهذا القرار سيكون 

وأشار إلى أن رفع سعر المازوت بشكل متتالي وعلى فترات متقطعة يؤدي إلى إحداث خلل في 

 5ليرات خالل مدة شهر وإعادة رفعه مرة أخرى  5األسواق وعلى جميع الصعد، فرفع سعر الليتر 

كبير ولكن إنعكساته ستكون كبيرة على ليرة مؤخرا أدى إلى إرباك السوق، فصحيح أنه ليس بالرفع ال

% 25إلى  20شتى مجاالت الحياة فمع كل رفع لسعر المازوت ترتفع األسعار والخدمات بنحو 

ما هي غاية الحكومة من رفع سعر حوامل الطاقة على مراحل؟. هذا السؤال يبقى في رسم “متسائال: 

الوقت يضغط على المواطن بشكل  الحكومة، فهذا ال يحقق إيرادات ضخمة للخزينة ولكن بنفس

 .”كبير

ونوه إلى أن رفع سعر مادة المازوت على سبيل المثال دفعة واحدة أفضل للمواطن وللحكومة 

حيث يمكن أن يحقق على األقل استقرارا باألسواق واألسعار أم رفع حوامل الطاقة بشكل متواتر 

 .ن والسوقوعلى مراحل متقطعة وبين الحين واألخر فهذا يربك المواط

آالف ليرة شهريا كحد أدنى سعرا للخبز فقط، وهذا  5ونوه إلى أن اآلسرة باتت حاليا تحتاج إلى 

ألف ليرة لفئة  20المبلغ يشكل مشكلة حقيقية لذوي الدخل المحدود إذا ما علمنا أن الرواتب ال تتجاوز 

ألف ليرة شهريا على  90ز وأشار إلى أن هناك فجوة بين الدخل واألسعار تتجاو .عريضة من الشعب

األقل مؤكد على أن مطالبة الحكومة بصرف تعويض للمواطنين مقابل رفع الدعم عن حوامل الطاقة 

أو الخدمات التي تقدمها ال يمكن أن يفيد المواطن حيث أن التجار ستبتلع هذا التعويض عبر رفع 

 .أضعاف مجددا 5األسعار 

 تعويض معيشي مقابل رفع الدعم

ل استغرب أمين سر جمعية حماية المستهلك في دمشق وريفها، جمال السطل، من بالمقاب

استمرار الحكومة برفع الدعم عن المشتقات النفطية تحت مسمى عقلنة الدعم، دون إفادة المستهلكين 

 .والمواطنين أو تعويضهم بجزء من اإليرادات التي حققتها الحكومة جراء الخطوات التي قامت بها

طل إلى أن رفع أسعار المازوت والغاز مجددا  سيكون له انعكاسات على جميع نواحي وأشار الس

الحياة، وستؤثر على المستهلك، خاصة  ذوي الدخل المتآكل، ففي معظم الدول، عندما ترتفع األسعار، 

 .يتم صرف تعويض للمواطن يسمى تعويض غالء المعيشة
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ه السطل، إلى أن الرواتب حاليا  تتآكل،  فعندما يتم رفع الدعم عن السلع المدعومة حكوميا ، ونوَّ

 .يجب أن يقابله صرف تعويض غالء المعيشة للمواطنين

 الزيادات األخيرة ال تصب بمصلحة المواطن وخاصة الفقراء

واستغرب الخبير االقتصادي وأستاذ االقتصاد في جامعة دمشق الدكتور عابد فضلية كيف 

وأضاف أن كل زيادة على   طن وخاصة من ذوي الدخل المحدود .ستصب تلك الزيادة لمصلحة الموا

حوامل الطاقة والمشتقات النفطية لن تصب لمصلحة المواطن والسيما الفئات الفقيرة وأشار إلى أن 

رفع أسعار المشتقات النفطية ستصب بمصلحة خزينة الدولة التي تعاني من عجز بالميزانية، وهذا 

فقط ، لكن إعادة الهيكلة ال يكون برفع سعر المازوت الذي يرتبط به سيخفف العبء على الموازنة 

ارتفاع المواد األساسية والضرورية للحياة اليومية للمواطن، ولألسف حتى اليوم لم يذهب الدعم 

  لمستحقيه ، وتغير المسميات لن يعط النتيجة المرجوة .

% ، 10% إلى 5والرواتب من  وأبدى فضلية أيضا  استغرابه على رفع الضريبة على األجور

السيما وأن ذلك سيضر بمصلحة ذوي الدخل المحدود ، بدال  من التفكير بفرض ضرائب على 

  الشرائح العليا لألرباح الحقيقية.

وذكرت مصادر في وزارة التجارة الداخلية أن الوزير جمال شاهين قام بالتوقيع على قرار رفع 

ليرة، وجاء هذا القرار على خلفية قرارات صدرت قبله  35بدال من ليرة للربطة  50سعر الخبز إلى 

ليرة، كما أصدرت  135ليرات مجددا ، ليصبح سعر الليتر  5ببضعة أيام شملت رفع سعر المازوت 

ليرة، كما رفعت سعر اسطوانة  200ليرة بزيادة  1800قرارا  برفع سعر أسطوانة الغاز المنزلي إلى 

 .ليرة 2880كيلو إلى  16والمطاعم سعة  الغاز الخاصة بالفنادق

وتستهلك األسرة السورية شهريا  أسطوانة غاز على األقل، في حين تستهلك المازوت للتدفئة 

ليتر في الشتاء كحد أدنى، وذلك حسب المنطقة وبرودتها، مع اإلشارة إلى أنه إلى هذه  300بحدود 

 .ليرة لليتر 250عر وصل إلى اللحظة ال يزال يباع المازوت في السوق السوداء بس

، سعر لتر المازوت كان في  ليرة فقط، في حين كان سعر أسطوانة  15نحو  2010يُشاُر إلى أنَّ

  .ليرة فقط 150الغاز قبل األزمة في سورية نحو 

   http://sensyria.com/blog/archives/2455 
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الفائت. .مؤشر تكلفة الغذاء ألف ليرة خالل آذار  317بعد ارتفاع تكاليف معيشة األسرة إلى  - 7 

  05/07/2017  تنخفض للمرة األولى منذ بدء الحرب

 

وحملت هذه الشهور الثالثة معها تغيرات إيجابية، فللمرة األولى مؤشر  2017انتصف العام 

تكاليف المعيشة ينخفض وقد حصل سابقا  أن انخفضت تكاليف بعض المكونات بنسب طفيفة، ولكنها 

التي يسجل فيها مكون الغذاء ذو الخط الصاعد دائما  خالل األزمة.. انخفاضا  ولو طفيفا ، المرة األولى 

 !%1.8 –بنسبة ال تتعدى 

وتم إجراء الحسابات بناء على مكونات سلة االستهالك األساسية المعتمدة في سورية من قبل 

حسب الضرورات  المكتب المركزي لإلحصاء، وباالعتماد على تقديرات للحاجات، في كل مكون

ألف ليرة سورية  317: 2017-3المتقشفة في الظرف الحالي..وقد بلغت تكاليف المعيشة في شهر 

ألسرة من خمسة أشخاص، بينما انخفضت في نهاية الشهر السادس من العام الحالي نتيجة انخفاض 

 .تكاليف الغذاء واستقرار أسعار المكونات األخرى باستثناء الصحة

 الغذاء6.4%-

للمرة األولى منذ بداية األزمة سجلت تكاليف الغذاء انخفاضا ، فبعد أن بلغت كلفة الغذاء الضروري 

: ِمئة وثمانية آالف ليرة شهريا ، فإنها تسجل في 2017-3ألسرة من خمسة أشخاص، في نهاية شهر 

 .نهاية الشهر السادس من العام الحالي مبلغ مئٍة وألف ليرة سورية

أسعار الخبز والحبوب والزيوت والشاي والقهوة، فإن أسعار اللحوم والفواكه  فبينما لم تتغير

ارتفعت، وانخفضت أسعار الخضار والبيض واألجبان، انخفاضات مختلفة أهمها: كان في انخفاض 

% تقريبا ، ألنواع الخضار الموسمية األساسية.لم تسجل تغيرات تذكر في 25أسعار الخضار بنسبة 

األثاث، والنقل والتعليم واالتصاالت، وحتى األلبسة، حيث إن مستويات االستهالك مكونات السكن، و
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المنخفضة أثرت على إمكانات رفع أسعار الموسم الصيفي في األسواق العامة، لتبقى دون تغيرات 

 .بأسعارها الوسطية

 %6.6الصحة ارتفاع بنسبة 

، طالت 2017-5واء في شهر ارتفعت تكاليف الصحة مع موجة جديدة من ارتفاع أسعار الد

 11200ليرة، إلى  10500أدوية االلتهاب والمسكنات، لترفع التكلفة الوسطية لمكون الصحة من 

ليرة سورية شهريا  من ضمنها تكاليف معاينات األطباء، والتحاليل العامة والصور واألدوية ووسطي 

عمليات والدة ضمن األسرة،  3وتكاليف موزع الفتراض عملية طوارئ لكل فرد من أفراد األسرة، 

ألف ل.س  286وعملية قثطرة قلبية، وجبيرة كسر.مجموع تكاليف الحاجات الرئيسة الثماني تبلغ 

% 8تقريبا ، يضاف إليها تكاليف أخرى طارئة وللحاجات المتنوعة، نسبتها من السلة بأكملها تقدر بـ 

.ليكون مجموع تكاليف المعيشة لألسرة ألف ل.س 25وفق التقديرات الرسمية السابقة، أي حوالي: 

 ألف ل.س تقريبا   311: 2016السورية خالل شهر في نهاية النصف الثاني من عام 

http://sensyria.com/blog/archives/14875 

 

مقترحات تساهم في الخروج من التردي  7راسة: زيادة الرواتب وارتباطها بارتفاع األسعار..د - 8

 االقتصادي

 :سينسيريا ـ خاص    16/06/2017  

على ” سينسيريا“في دراسة حديثة أجراها الباحث االقتصادي إيهاب اسمندر وحصل موقع 

قال فيها اسمندر، أن   ”زيادة الرواتب وارتباطها مع ارتفاع األسعار ”   عنوان نسخة منها، تحت

تمع ما قياسا  ارتفاع األسعار؛ مفهوم نسبي يعبر عن ضعف القوة الشرائية لدى األفراد في مج

بمستوى أسعار السلع فيه، بحيث يؤثر ذلك على مستوى الرفاهية لديهم، ويجعل قدرتهم على تلبية 

 .احتياجاتهم منخفضة، ولهذا األمر تداعيات خطيرة على استقرار المجتمع وسالمته

 ثمانية أسباب وراء ارتفاع األسعار في سورية

في السنوات األخيرة فيمكن إرجاعه إلى العديد من أسباب ارتفاع األسعار في سورية،  أما عن

 :العوامل
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  تراجع حجم اإلنتاج ونقص المعروض من السلع مقارنة بالطلب عليها، بسبب التدمير

الكلي والجزئي الذي أصاب معظم المنشآت اإلنتاجية، وبسبب إغالق قسم من المنشآت 

 .وانتقال أصحابها للعمل في دول أخرى

 الكبير في حجم القوة العاملة بسبب األوضاع التي تمر بها البالد وهجرة عدد  التراجع

كبير من الشباب إلى الخارج مع استيعاب أعداد كبيرة أخرى في أعمال مرتبطة 

 .باألزمة، وخروجهم من دائرة اإلنتاج

  زيادة حجم المستوردات السلعية سواء بطرق نظامية أو عن طريق التهريب مما خلق

نوات للتضخم المستورد )خصوصا  مع تراجع قيمة الليرة السورية مما يجعل أسعار ق

المستوردات أعلى وهذا ينعكس على أسعار مبيعها في الداخل ألن التجار يقومون بتقويم 

 .(أسعار منتجاتهم على األغلب بالدوالر

 ذبها الكبير خالل تراجع الثقة لدى قسم كبير من المواطنين بالليرة السورية بسبب تذب

السنوات األخيرة، مما دفعهم إلى تحويل قسم من مدخراتهم إلى الدوالر األمريكي 

كمخزن مضمون للقيمة، مما أدى إلى تراجع في قيمة الليرة وهذا بدوره يعني زيادة في 

 .أسعار السلع عند تقويمها بالليرة السورية

 عت معظم المنتجين والعارضين إلى زيادة حالة االرتياب التي سادت السوق السورية، دف

هامش سعري إضافي على أسعار المبيع كتحوط ألي تراجع محتمل في سعر صرف 

 .الليرة أو حتى ألي ارتفاع محتمل في أسعار مدخالت اإلنتاج

  االحتكار لدى بعض العارضين وقدرتهم على فرض أسعار أعلى تناسبهم خصوصا  في

 .مرونة الطلب على عدد كبير من السلع ظل غياب المنافسة وقلة

  انتشار ظواهر أدت إلى ارتفاع تكاليف النقل بشكل كبير والذي انعكس بدوره على زيادة

أسعار السلع التي يتم نقلها بين مناطق اإلنتاج ومناطق االستهالك )التأخير الحاصل 

نقل، وما إلى ذلك من على عملية النقل وطول فترتها، تخرب قسم من المنتجات أثناء ال

 .(أعمال تؤثر على حجم اإلنتاج خالل نقله

  كما أن سياسات التدخل اإليجابي لم تعط النتيجة المطلوبة منها، أو أن حجم التحدي كان

 .أكبر من إمكانية مواجهته باآلليات المعتادة، باإلضافة إلى عوامل أخرى
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قط بزيادة الرواتب واألجور ومعظم التضخم إذا  إن ارتفاع األسعار في سورية غير مرتبط ف

المتحقق وارتفاع األسعار الحاصل في السنوات األخيرة؛ لم يكن الحق لزيادات في الرواتب واألجور 

بمعنى آخر لم تكن زيادة األسعار في سورية ناجمة عن  .بل يعزى في معظمه إلى األسباب آنفة الذكر

الكلي قياسا  بالعرض الكلي، بل نجمت حالة ارتفاع األسعار  زيادة في الدخل أدى إلى زيادة في الطلب

عن تغير في ظروف التكلفة واإلنتاجية نقلت منحني العرض الكلي بمجمله إلى األعلى )التضخم 

 .(الركودي

 زيادة الرواتب وزيادة السلع المنتجة لن يرفع األسعار

األسعار وال عدم زيادة الرواتب واألجور عليه؛ ال تعني زيادة الرواتب واألجور زيادة مماثلة في 

ستؤدي إلى انخفاض األسعار، ألن موضوع األسعار في االقتصاد السوري مسألة مركبة تنتج عن 

 .جملة من العوامل والسياسات الحكومية على مستوى االقتصاد الكلي

ية في النقود يمكن شرح مفهوم العالقة بين األسعار والدخل في االقتصاد من خالل النظرية الكم

)معادلة فيشر( فإن مستوى األسعار يتحدد بكمية النقود النقود المعروضة للتداول مع عدد مرات 

تداولها )سرعة التداول( من ناحية ومع كمية السلع والخدمات المعروضة )استجابة الجهاز 

نتجة لن يحصل زيادة اإلنتاجي(، وبالتالي فإنه في حال زيادة الرواتب واألجور وزيادة كمية السلع الم

في األسعار، والعكس صحيح أي حتى في حال عدم زيادة الرواتب واألجور مع تراجع اإلنتاج 

من مساوئ عدم زيادة الرواتب واألجور أنه في حال تطورت معدالت  .فسيحصل ارتفاع في األسعار

ل المزيد من سوء اإلنتاجية، فإن استفادة ذوي الدخول المحدودة من الناتج تصبح أقل وبذلك يحص

 .توزيع الدخل القومي، وتتفاقم مشكلة الفقر

إذا حاولنا محاكاة نموذج رياضي عن األثر المتوقع لزيادة الرواتب واألجور على ارتفاع 

% ستؤدي إلى ارتفاع مستوى التضخم محسوب على أساس 100األسعار سنجد أن زيادة بنسبة 

 .%18بنسبة  CPI مؤشر أسعار المستهلك

ا ال بد من النظر إلى السياسات الحكومية بكثير من االهتمام في حالة دولة مثل سورية، إذ من هن

إنه استنادا  لما سبق وفي حال عدم تشجيع اإلنتاج وزيادته، وعدم معالجة بعض العوامل التي تساهم 

لة، كما أن في ارتفاع األسعار فإن هذه األخيرة )ارتفاع األسعار( قد تكون نتيجة طبيعية لهذه الحا

ظروف األزمة تجعل من قطاع األعمال في حالة تريث وأحيانا  تردد مما يرفع أهمية دور الدولة 

 .كباعث لالطمئنان لدى قطاع األعمال
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يضاف إلى ما سبق، بالرغم من أن القسم األكبر من العمال السوريين يعملون في القطاع 

ضم في أحسن األحوال بضع مئات من العمال، الخاص، لكن المنشآت الخاصة وحتى الكبيرة منها، ت

لذلك فالحكومة هي رب العمل األكبر، والرواتب واألجور الحكومية هي التي تحدد المستوى العام 

 .للرواتب واألجور على صعيد االقتصاد الوطني ككل

يمكن تقديم بعض المقترحات التي ، سبعة مقترحات تساهم في الخروج من التردي االقتصادي

 :في الخروج من حالة التردي االقتصادي الذي تعيشه سورية تساهم

  إجراء تحليل دقيق دوري لالقتصاد السوري ومعرفة نقاط ضعفه وعوامل قوته

 .والتغيرات الطارئة عليها باستمرار

  إقامة مناطق إنتاج ببنية تحتية متكاملة بالشكل الذي يخفض تكاليف البنية التحتية في حالة

ة عشوائيا ، وإقامة مناطق خاصة بالصناعات الصغيرة وخصوصا  ذات المشاريع المنتشر

الطبيعة التكاملية، مثل هذه المناطق سيكون لها دور في التخفيف من الفقر وفي تقليل 

  .تكاليف اإلنتاج وزيادة قدرته التنافسية

  إطالق مشاريع ضخمة برعاية وإشراف الحكومة وبتعاون مع القطاع الخاص على

 .المصلحة الخاصة والعامة أساس تكامل

  ،تنظيم عملية نقل المنتجات بين المحافظات والمناطق السورية المختلفة بإشراف حكومي

يقلل قدر اإلمكان من تكاليف النقل وانعكاسه السلبي على األسعار وعلى حجم اإلنتاج، 

 ودعم برامج تطوير النقل )الجوي، البري، السككي، البحري(، سواء في داخل سورية

 .أو مع الدول األخرى

  االهتمام ببعض المناطق السورية كأقطاب نمو واالعتماد عليها في تحقيق نمو االقتصاد

 .السوري، ريثما تسمح الظروف باتباع سياسات تنمية أكثر توازن بين جميع المناطق

  التركيز على زيادة اإلنتاج الصناعي والزراعي بمحتوى تقني عالي لمواجهة الضعف

 .في توفر اليد العاملة خالل الفترة المقبلةالحاصل 

  في ظل أي تعديل لسياسة الرواتب واألجور في سورية يجب لحظ فوارق مهمة بين

العاملين على أساس التحصيل العلمي تشجيعا  للتعليم، بما ينعكس على تطوير رأس المال 

 http://sensyria.com/blog/archives/14457   .البشري السوري
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 تراجع القدرة الشرائية 50%   - 9

  11/06/2017  

تتباين أسعار الحلويات في أسواقنا المحلية، فقد شهدت الحلويات ارتفاعا  كبيرا  في األسعار مع 

بدء شهر رمضان الكريم وليس خافيا  على أحد بأن هناك أنواعا  من الحلويات باتت مخصصة للطبقة 

ليرة إضافة  500 -300لناعم الذي تراوح سعره بين الفقيرة أو محدودي الدخل على سبيل المثال ا

ليرة وإذا  650ليرة، في حين وصل سعر المشبك إلى  700إلى العوامة التي وصل سعرها إلى 

اعتبرنا أن البوظة تندرج ضمن الحلويات فهناك إقبال في هذه الفترة على شرائها نتيجة ارتفاع 

شار عدد من الباعة الذين التقيناهم إلى تراجع القدرة الحرارة واالستعاضة عن الحلويات الشرقية، وأ

 .%50الشرائية لدى المواطنين إلى 

من جهته محمد اإلمام رئيس الجمعية الحرفية لصناعة الحلويات والبوظة في دمشق بين أن سبب 

ارتفاع أسعار الحلويات يعود الرتفاع أسعار المواد األولية، من سكر وسمون وزيت ومكسرات التي 

ارتفعت تكلفتها بشكل كبير إضافة إلى التكليف الضريبي ألصحاب مهنة صناعة الحلويات وأشار إلى 

المطالبة بوجود مندوب عن المهنة لالستعالم الضريبي ليتم االستئناس برأية لتتحقق العدالة 

عيد الضريبية، كما طالبنا بعدم زيادة موظفي االستعالم الضريبي خالل شهر رمضان لقرب موسم ال

 .على أن تكون الزيارات بعد العيد مباشرة

ولفت اإلمام إلى تراجع القوة الشرائية لدى المواطنين بسبب ارتفاع األسعار من جهة وارتفاع 

درجات الحرارة التي أدت إلى تراجع اإلقبال على الحلويات الشرقية وزيادة اإلقبال على شراء 

ات األول اكسترا وهو قلة قليلة من المستهلكين القادرين البوظة مشيرا  إلى أن هناك صنفين من الحلوي

 6000ليرة.. أما كول واشكور  6000ليرة واآلسية  7000على شرائه، فقد بلغ الكغ من المبرومة 

ليرة وهناك الفستق العادي أصابع الكاجو  5500ليرة ومعمول بالسمن الحيواني  4200وعش البلبل 

ليرة  2500ليرة أما برازق بالسمسم  5500ي سعر الكيلو ليرة ومعمول بالفستق الحلب 2500

 http://sensyria.com/blog/archives/14399   .ليرة 2500والغريبة 

 انتهى التقرير
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