


مركز حرمون للدراسات المعاصرة

مركز حرمون للدراسات املعارصة

عنى بإنتاج الدراسات والبحوث حول املوضوعات السياسية 
ُ
مؤّسسة بحثية مستقلة، ال تستهدف الربح، ت

واملجتمعية والفكرية املتعلقة بالشأن السوري خاصة، والصراع الدائر في سورية وسيناريوهات تطوره، 
وتهتم بتعزيز أداء املجتمع املدني، وتنمية الوعي الديمقراطي وقيم املواطنة املتساوية وحقوق اإلنسان. وهو 

إحدى مؤسسات املركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات في الدوحة.

مرصد حرمون:

والعسكرية  السياسية  في سورية، من جوانبه  الصراع  واقع  في  التغيرات  أهّم  يرصد »مرصد حرمون« 
واالقتصادية واملعيشية واالجتماعية، في مختلف األطراف واملناطق، بغية خلق معرفة مواكبة تساعد 
الباحثين وتمّد صانعي القرار بصورة عن أهّم التطورات، ويستقي املرصد معلوماته من مصدر رئي�سي هو 

راصدو مركز حرمون امليدانيون، ومن مصدر ثانوي هو املصادر املفتوحة املوثوقة املتاحة للجمهور.
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خالصة أولية ألبرز التطورات االقتصادية واملعيشية خالل شهر آذار/ مارس 2022

تزداد معاناة السوريين املعيشية تعقيًدا، مع تواصل سياسات النظام السوري املتخبطة اقتصادًيا 
وخدمًيا، وعدم قدرته على توفير احتياجات املواطنين من السلع والخدمات األساسية، ومع تف�شي الفساد 
في دوائر الدولة، وتراجع حجم ونوعية املساعدات التي كان يتلقاها من حلفائه الروس واإليرانيين، نتيجة 
انشغالهم بأزماتهم مع املجتمع الدولي، وإحجام الدول والشركات عن القيام باستثمارات جديدة في سورية، 
وعجز النظام عن الحصول على شركاء يمّولون عملية إعادة اإلعمار التي يرّوج لها، من دون حصول أي 

خطوة على هذا الصعيد.

وقد شهد سعر صرف الليرة بمقابل الدوالر انخفاًضا هو األكبر منذ 4 شهور، حيث سّجل الدوالر سعر 
صرف بحوالي 3990 ليرة سورية، في نهاية آذار، مقارنة بسعر صرف بلغ 3695 ليرة للدوالر الواحد نهاية شباط 
املا�شي، وترافق هذا االنخفاض مع انخفاض من نوع آخر، تمثل في تراجع املحاوالت الروسية واإليرانية 
لالستحواذ على مزيد من الهيمنة على قطاعات االقتصاد السوري، وذلك النشغال روسيا بأزمة غزوها 
ألوكرانيا وما تبعه من عقوبات دولية قاسية عليها، والنحسار االهتمام اإليراني بملف محادثات برنامجها 

النووي في فيينا.

وفي مناطق سيطرة املعارضة السورية، ومناطق سيطرة »اإلدارة الذاتية« التي تهيمن عليها امليليشيات 
الكردية، يعاني السوريون تلك األوضاع الصعبة نفسها، حيث تتحكم قوى األمر الواقع العسكرية في 
اإليرادات العامة، وتفرض الرسوم والجباية، من دون تقديم الخدمات الضرورية الكافية للسكان، املحليين 
والنازحين، وتغيب املشاريع الخدمية، وتعيش األسواق حالة اضطراب وعدم استقرار في األسعار وفي تدفق 
ف كثيٍر 

ّ
 عن توق

ً
السلع، ويعاني السوريون قلة األجور وانتشار البطالة وتراجع املساعدات الدولية، فضال

من املنظمات الدولية عن تقديم خدماتها الصحية واإلغاثية والتعليمية في املناطق الواقعة خارج سيطرة 
النظام.

وفي هذا السياق، أوضحت منظمة »العمل ضد الجوع« العاملية، في تقريٍر لها أواخر آذار/ مارس، أن عدد 
السوريين املعرضين لخطر الجوع بلغ مستويات قياسية عالية، وهو األعلى منذ بدء مراقبة املنظمة للوضع 

الغذائي في سورية.

رت 
ّ
د برنامج األغذية العالمي أن التغييرات التي أقّرها النظام السوري على معايير الدعم الحكومي أث

ّ
وأك

في 15 % من األسر السورية، أي أن نحو 600 ألف أسرة، لم تعد مؤهلة لتلقي اإلعانات. 

ونستعرض في ما يلي من التقرير أبرز التطورات االقتصادية املعيشية في سورية، خالل شهر آذار/ مارس 
.2022
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 مؤشر األوضاع املعيشية سورية بمختلف مناطق السيطرة

ُيعنى مؤشر األوضاع املعيشية برصد التغييرات التي تطرأ على أسعار 36 سلعة وخدمة أساسية تم 
تحديدها في الداخل السوري، وذلك عن طريق شبكة رصد تتوزع في مختلف الجغرافيا السورية، وتعتمد 
مبادئ وأصول الرصد املتعارف عليها دولًيا. يصّنف املؤشر قوائم األسعار الواردة حسب مناطق توزع 
السيطرة، ويأخذ متوسط األسعار في املحافظات املختلفة في كّل منطقة سيطرة على حدة، ويعمل على 
تحليلها وتوضيح نسب االختالف على أساس شهري، ويوّضح أبرز املتغيرات االقتصادية الرئيسية التي تؤثر 

في حياة الناس بالداخل السوري. 
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ُيبّين املؤشر الذي يقارن متوسط أسعار الفئات األربعة املذكورة في الجدول، بين مناطق السيطرة 
املختلفة في سورية، والذي يتخذ من مستوى أسعار مناطق سيطرة النظام أساًسا للمقارنة، لذا يوضع 
بنسبة %100، أّن متوسط أسعار املواد الغذائية والتموينية، في مناطق سيطرة املعارضة ومناطق سيطرة 
)قوات سوريا الديمقراطية/ قسد(، هو أقّل من مناطق سيطرة النظام، ويعادل %85 و %77 منها على 
التوالي من أسعار مناطق سيطرة النظام، كما ُيبّين أن وسطي أسعار املحروقات ينقص في تلك املناطق عن 
متوسط أسعارها في مناطق سيطرة النظام، إذ تعادل %57 و %30 من متوسط أسعار مناطق سيطرة 
ظهر املقارنة أن متوّسط أسعار الخدمات الطبية في مناطق سيطرة املعارضة ومناطق سيطرة 

ُ
النظام، وت

)قسد( هو أقّل من مناطق سيطرة النظام، ويبلغ %95 و %70 منها على التوالي. وتظهر املقارنة أن وسطي 
أسعار خدمات اإلنترنت في مناطق سيطرة املعارضة ومناطق سيطرة )قسد( هو أعلى من متوسط أسعارها 
في مناطق سيطرة النظام، إذ يبلغ %109 و%162 منها على التوالي. أما متوسط إيجارات املساكن فهو أقّل في 
مناطق سيطرة املعارضة، ويبلغ %70 من متوسط إيجارات مناطق سيطرة النظام، وهو في مناطق )قسد( 
أعلى من متوسط إيجارات املساكن في مناطق سيطرة النظام، ويعادل%117 منها. ويتضمن امللحق املدرج في 

نهاية التقرير قائمة السلع والخدمات املشمولة باملؤشر.
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األوضاع املعيشية في مناطق سيطرة املعارضة شمال سورية:

ا في أسعار معظم املواد األساسية الغذائية وغير 
ً
سّجل فريق راصدي مركز حرمون ارتفاًعا ملحوظ

الغذائية، بنسب متفاوتة، خاصة في األسبوع األخير من آذار/ مارس، قبل أيام من حلول شهر رمضان 
املبارك، وتزامن ذلك االرتفاع مع قرار تركي بمنع تصدير سلع أساسية، وهي الحبوب والبقوليات والزيوت، 
إضافة للبذور واألعالف، وتجلى ذلك في ارتفاع اللحوم والبيض والشاي والسكر واأللبان بأنواعها، والحبوب 
والبقوليات والزيوت النباتية والسمون بأنواعها، بالتزامن مع استمرار نقص املعروض من مادة السكر في 

األسواق، خاصة في إدلب.

وكذلك ارتفعت أسعار مشتقات الوقود، بعد رفع شركة )وتد( للمحروقات التي تتحكم في سوق مشتقات 
الوقود في الشمال السوري أسعاَر املحروقات املستوردة، في 5 آذار، على إثر ارتفاع أسعار النفط العالمي 
نتيجة الغزو الرو�شي ألوكرانيا، حيث ارتفع سعر ليتر البنزين “مستورد أول” إلى 994 سنًتا، وليتر املازوت 

“مستورد أول” إلى 970 سنًتا، وسعر أسطوانة الغاز إلى 12 دوالًرا و630 سنًتا.

ويعاني سكان مناطق سيطرة املعارضة كثرة انتشار البطالة، وضعف الحركة التجارية، نتيجة ضعف 
م حركة األسواق 

ّ
األجور وعدم وجود مؤسسات اقتصادية وخدمية حكومية موحدة في هذه املناطق تنظ

واألسعار، ونتيجة تعدد الجهات التي تفرض الرسوم والضرائب، ووجود حكومتين: األولى لالئتالف الوطني، 
م الفصائل املسلحة املتنوعة في املعابر وإيراداتها.

ّ
والثانية لهيئة تحرير الشام، إلى جانب تحك

وعلى صعيد آخر، دخلت شاحنات محملة باملساعدات اإلنسانية من األمم املتحدة إلى محافظة إدلب، 
في 30 آذار/ مارس، من معبر سراقب الواصل بمناطق سيطرة النظام، في حين تراجعت على نحو كبير حركة 

دخول قوافل املساعدات األممية من معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا.
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األوضاع املعيشية في مناطق سيطرة اإلدارة الذاتية )قسد(

باستثناء األسبوع األخير من شهر آذار، الذي ارتفعت فيه أسعار عدد من املواد األساسية مع اقتراب شهر 
رمضان، شهدت األسواق في مناطق سيطرة »اإلدارة الذاتية«، استقراًرا في األسعار، خالل آذار، مع نقص في 
املعروض لبعض املواد األساسية، بالتزامن مع تصاعد التوتر األمني بين امليليشيات الكردية، وقوات النظام، 

وهي القوى التي تتقاسم السيطرة على مناطق شمال شرق سورية.

وتجلى ارتفاع األسعار، في مواد الخبز والطحين والرز والسمون والزيوت، مع تراجع طفيف في أسعار 
اللحوم لضعف اإلقبال على الشراء بفعل تراجع الحركة التجارية في األسواق، وضعف القدرة الشرائية 

للسكان.

وفي األثناء، شهدت محافظة دير الزور، في شهر آذار/ مارس، وقفات احتجاجية عدة، بسبب عدم تسليم 
مخصصات املدنيين من املحروقات، وبسبب ملفات الفساد في مؤسسات »اإلدارة الذاتية« شمال شرقي 
سورية، وتركزت هذه االحتجاجات في بلدة »أبو حمام« بمنطقة الشعيطات، وبلدة العزبة شرقّي محافظة 
دير الزور، كما نّفذ معلمو مناطق سيطرة »اإلدارة الذاتية« في شمال وشرقي سورية إضراًبا، مطالبين برفع 

أجور املعلمين وتحسين العملية التعليمية.
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األوضاع املعيشية في مناطق سيطرة النظام

واصلت حكومة النظام السوري سياسات التخبط في إدارة الشؤون االقتصادية والخدمية، وضبط 
األسواق، حيث ارتفعت أسعار معظم السلع األساسية، وال سيما املحروقات، فبلغ سعر أسطوانة الغاز 
املنزلي 150 ألف ليرة، والغاز الصناعي مبلغ 180 ألف ليرة، وامتدت أزمة املحروقات إلى مادة املازوت، خاصة 
وّزع، ووصل سعر ليتر املازوت في السوق السوداء إلى 3750 

ُ
أن الدفعة الثانية عبر »البطاقة الذكية« لم ت

ليرة، وتنكة البنزين إلى 90 ألف ليرة.

وبسبب نقص املواد البترولية، شهدت معظم املحافظات الخاضعة لسيطرة النظام السوري أزمة نقل 
خانقة، بسبب نقص مادة املازوت وارتفاع سعر الليتر من 2500 إلى 4500 ليرة.

 وذكرت مصادر في حكومة النظام السوري أن مخزون القمح والطحين ال يكفي ألكثر من 20 يوًما، 
بالتزامن مع إعالن معاون وزير االقتصاد أن حكومته »أتاحت استيراد القمح والطحين للجميع ومن جميع 
املصادر، لتفادي أي نقص في البالد«.)1( وقّدرت )الفاو( أن إنتاج سورية من القمح في عام 2021 كان أقّل من 

االحتياجات املتوقعة بحوالي 1.6 مليون طن، ويرجع ذلك جزئًيا إلى تعرض سورية لجفاف حاد. 

وكان مسؤول في وزارة الزراعة كشف عن انخفاض املساحات املزروعة بالقمح للموسم الحالي 2022، 
بسبب تأخر األمطار، واإلحجام عن الزراعة البعلية في بداية املوسم. وبلغت املساحة املزروعة 1.2 مليون 

هكتار، وهي أقّل من العام املا�شي إذ كانت 1.5 مليون هكتار)2(.

ورفعت »املؤسسة العامة لألعالف« في حكومة النظام أسعار األعالف املدعومة، بحجة أن االرتفاع 
عالمي وسببه »األزمة األوكرانية«. وكان كيلو الذرة الصفراء في املؤسسة يباع بـ 1200 ليرة، وأصبح بـ 2800، 
وكيلو كسبة فول الصويا كان سعره 2200 ليرة، وأصبح بـ 3600 ليرة سورية، وتسّبب ارتفاع سعر األعالف 
والطقس البارد ونقص التغذية في نفوق عدد كبير من األغنام في محافظات عدة، وفي أقّل من أسبوعين 
ارتفعت أسعار البقوليات بنسبة 40 %، ووصل سعر كيلو البرغل إلى 5500 ليرة، وسعر كيلو العدس إلى 

6000 ليرة.

كما ارتفعت أسعار مواد البناء واإلكساء في سورية، نتيجة تأثير الغزو الرو�شي ألوكرانيا، حيث بلغ سعر 
طّن الحديد ثالثة ماليين و900 ألف ليرة سورية، وشهد سوق العقارات حالة جمود وركود، وانخفضت أسعار 

العقارات في العاصمة دمشق بنسبة 15 باملئة، بحسب مصادر إعالمية موالية للنظام.

(1)  https//:www.syria.tv160287/ 

(2)  https//:www.syria.tv157789/ 

https://www.syria.tv/160287
https://www.syria.tv/157789
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مع ازدياد األحوال املعيشية واالجتماعية والصحية للسوريين سوًءا، في مناطق سيطرة النظام السوري، 
تراجعت حركة األسواق على نحو الفت، فقد أكد رئيس سوق البزورية في دمشق محمد نذير السيد حسن، 
في تصريح إعالمي في 21 آذار/ مارس، أن السوق يشهد حالة اضطراب وعدم استقرار، نتيجة اختفاء كثيٍر 
من املواد التموينية التي تمس حياة املستهلك، ما أدى إلى ارتفاع أسعارها ارتفاًعا قياسًيا، إن ُوجدت لدى 
الباعة، موضًحا أن حالة من االنكماش تسيطر على السوق، وأن بعض املحال تفتقد أكثر من 50 باملئة من 

موادها، وكان ذلك سبًبا إلغالق كثير من املحالت وتوقفها عن العمل وتسريح العاملين فيها.

وبالتزامن مع ذلك، تغيب الرقابة الحكومية عن األسواق، ويزداد اختالف سعر املواد بين محّل وآخر، 
وينعكس فساد ممارسات دوريات الرقابة على أصحاب املحالت من صغار التجار، وقد تسبب ضعف حركة 
الشراء وارتفاع أسعار خدمات النقل في انخفاض واردات سوق الهال بدمشق بنسبة %70، حسب تصريح 

عضو لجنة سوق الهال أسامة قزيز.
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وتسبب سوء األحوال املعيشية للمواطنين وفساد األجهزة الحكومية في انتشار جرائم غريبة، حيث 
تحّدث عضو املكتب التنفيذي في محافظة دمشق مازن غراوي، عن انتشار جرائم سرقة أغطية الريكارات 

“الفونت”، وبيعها كحديد خردة! 

على صعيد الصحة، ما تزال أعداد من تلقى جرعة اللقاح املضاد لفيروس كورونا قليلة، حيث أعلنت 
مديرة الرعاية الصحية األولية في وزارة الصحة بحكومة النظام، أن عدد األشخاص الذين تلقوا اللقاح 
بشكل كامل لم يتجاوز مليون و100 ألف شخص، وأن عدد متلقي الجرعة األولى فقط وصل إلى مليون 

و900 ألف، وعدد متلقي جرعة داعمة معززة بلغ نحو سبعة آالف شخص.
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التهجير والنزوح واللجوء

عّد أكبر أزمات السوريين، داخل سورية وخارجها، وتنبهت بعض 
ُ
ما زالت مأساة اللجوء والنزوح السوري ت

املنظمات الدولية إلى املعاملة التمييزية ضد الالجئين السوريين في أوروبا، مع بروز مأساة الالجئين األوكرانيين 
خالل الشهر املا�شي، واالستجابة التفضيلية الحتياجاتهم على حساب غيرهم من الالجئين. ومع اقتراب 
موعد االنتخابات التشريعية والرئاسية التركية، املقرر إجراؤها في حزيران/ يونيو 2023، تتزايد محاوالت 
إقحام ملف اللجوء السوري في التنافس االنتخابي بين القوى السياسية التركية، ما يعّقد أوضاع الالجئين 

السوريين أكثر، ويضعهم في مواجهة حمالت تدعو لترحيلهم، والتضييق عليهم.

وأشارت منظمة )هيومن رايتس ووتش(، في تقرير لها في 16 آذار/ مارس، إلى أن الدنمارك تمّيز في املعاملة 
بين الالجئين األوكرانيين والسوريين، وتسحب اإلقامة من الالجئين السوريين إلجبارهم على العودة إلى سورية. 
ودعت األمم املتحدة إلى توفير الحماية لالجئين من دون تفرقة، ومن ضمنهم القادمون من سورية واليمن 

وأثيوبيا، ومن بلدان ومناطق أخرى.

وما زال الالجئون السوريون يتعرضون للموت في البحار في رحلة الهرب من جرائم نظام بالدهم وتضييق 
الدول املحيطة ببالدهم، فقد توفي نحو 12 الجًئا قبالة السواحل التونسية، في أثناء محاولتهم عبور البحر 

املتوسط إلى إيطاليا، في 18 آذار/ مارس، معظمهم سوريون.

وفي تركيا، أوقفت إدارة الهجرة وثائق آالف الالجئين السوريين ممن يتمتعون بالحماية املؤقتة، وتسبب 
ذلك في إرباك قانوني كبير لهم، وفي حرمانهم من الحصول على الخدمات الصحية املقررة لهم. وأوضحت 
رئاسة الهجرة التركية أن الرسائل التي وصلت إلى سوريين، بخصوص إيقاف هوية »الحماية املؤقتة« 

)الكملك(، هي إجراء للتأكيد على ضرورة تحديث البيانات وتثبيت عناوين السكن.

وباملقابل، عاد 43 سورًيا إلى األرا�شي التركية، في 25 آذار/ مارس، بعد شهرين من ترحيلهم إلى مناطق 
الشمال السوري بالرغم من امتالكهم وثائق قانونية، ليصبح مجموع الذين استطاعوا العودة 55 شخًصا، 

خالل شهر آذار.

وعلى صعيد آخر، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، في 2 آذار/ مارس، في أثناء لقائه نظيره 
األردني أيمن الصفدي، إن بالده ترغب في تنظيم مؤتمر حول العودة الطوعية لالجئين السوريين، وإن تركيا 

تعمل مع األردن من أجل عودة السوريين الطوعية إلى بالدهم.

وأعلن رئيس إدارة الهجرة في وزارة الداخلية التركية، صواش أونلو، في جلسة بعنوان »دور املجتمع الدولي 
في إدارة تدفقات الالجئين: سورية وما بعدها«، في منتدى »الدوحة 2022«، عودة نحو 500 ألف سوري إلى 

»املناطق اآلمنة« في الشمال السوري بشكل طوعي.
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رصد أوضاع اقتصاد النظام:

واصلت حكومة النظام السوري تخبطها في قراراتها االقتصادية والخدمية، وأدى ذلك إلى ارتفاعات 
جديدة في أسعار السلع والخدمات، حيث أقرت حكومة النظام خطة وبرامج تنفيذية لتحديد أولويات 
اإلنفاق في مواجهة تداعيات أزمة حرب روسيا على أوكرانيا، فقررت الحكومة وقف تصدير عدد من املواد 
الغذائية األساسية ملدة شهرين، بهدف تأمين حاجة السوق املحلية، كما مّددت حكومة النظام قرار وقف 
استيراد عدد من املواد حتى نهاية العام، ومنها جبنة شيدر وإكسسوارات املوبايالت واملكيفات املنزلية 

واملواسير واألنابيب املعدنية املنتجة محلًيا والسيراميك والهواتف.

وقد اشتكى عدد من التجار من سياسات الدولة املتحيزة إلى كبار التجار على صعيد منح رخص االستيراد،  
وهو ما أكده عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق محمد الحالق، إذ قال: إن إجراءات تمويل املستوردات 

ة من الذين يمتلكون مالءات مالية كبيرة.
ّ
أدت إلى خروج العديد من املستوردين من السوق، ملصلحة قل

وفي إطار السعي لرفد خزينة الدولة بالسيولة النقدية، رفع النظام رسوم املغادرة املفروضة على السوريين 
املغادرين عشرة أضعاف، ليصبح رسم املغادرة 5 آالف ليرة سورية عن كل شخص يغادر عن طريق أحد 
 من 500 ليرة، و20 ألف ليرة عن كل سيارة خاصة تغادر عن طريق أحد املنافذ 

ً
املنافذ البرية أو البحرية بدال

 من ألفي ليرة. وفي محاولٍة لتشجيع املواطنين على دفع رسوم إضافية في العمليات 
ً

البرية أو البحرية بدال
العقارية، أصدر بشار األسد، في 13 آذار، القانون رقم “6” لعام 2022، بتخفيض نسبة املساهمة النقدية 
في دعم التنمية املستدامة بالنسبة لرسوم الفراغ واالنتقال والتسجيل العقاري ورسم الطابع املرتبط بها، 

 من 30%.
ً

لتصبح %10، بدال

وعلى صعيد آخر، يسعى النظام السوري عبر تصريحات مسؤوليه إلى اإليحاء بوجود حركة خدمات 
وتنمية نشطة، ليظهر من هذه التصريحات ضآلة اإلنجازات وعدم تحقيق أي تقدم فعلي، حيث كشف 
مدير فرع املنطقة الشمالية للشركة العامة للبناء والتعمير، في مطلع آذار/ مارس، عن املشاريع املنفذة خالل 
العام املا�شي وعددها 25 مشروًعا، تضمنت 8 مشاريع صيانة وإعادة تأهيل مدارس في املدينة والريف، إلى 
جانب مشاريع خدمية في بعض مجالس املدن والبلديات، وفي املدينة الصناعية ”الشيخ نجار”، وفي املدينة 
الجامعية، بنسبة تنفيذ %154، متفاخًرا بأن قيمة هذه املشاريع تصل إلى نحو 5 مليارات ليرة سورية، أي 

حوالي 1.3 مليون دوالر فقط، وهو رقم يكشف ضآلة هذه اإلنجازات.
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وفي 9 آذار، أشار تقرير التحاد غرف الصناعة، حول عدد املنشآت التي تم تنفيذها واملرخصة حسب 
قوانين االستثمار، إلى تنفيذ 634 منشأة حرفية خالل العام املا�شي، برأسمال بلغ 8 مليارات و906 ماليين 
ليرة، وقيمة آالت بلغت 5 مليارات و903 ماليين ليرة، توزعت على قطاعات الصناعات الهندسية والغذائية 
والكيميائية والنسيجية، وشملت أغلب املحافظات السورية، في حين تم تنفيذ 776 منشأة صناعية على 
القانون 21 لعام 1958، برأسمال 247 ملياًرا و214 مليوًنا، وقيمة آالت 26 ملياًرا و680 مليون ليرة، وتوزعت 
على القطاعات الصناعية األربعة في أغلب املحافظات، ويتبين من األرقام التي عرضها التقرير والتي ال يتجاوز 
مجموعها 10 مليون دوالر، ضآلة االستثمارات املعلنة، وضعف تأثيرها في تنشيط االقتصاد السوري املنهار، 
بفعل تسخير ميزانية الدولة لصالح حرب النظام على الشعب السوري، وتف�شي الفساد في مفاصل الدولة، 
وفي هذا السياق، كشفت عمليات الجهاز املركزي للرقابة املالية على أعمال فرع املصرف التجاري بدرعا، 
عن وجود نقص في الصندوق، بحدود 450 مليون ليرة سورية، نتيجة عمليات تالعب واختالس قام بها أمين 

الصندوق في عمليات اإليداع. وتم إيقاف مديري الجرد مع متابعة التحقيق.

وجّدد وزير النفط في حكومة النظام وعوَده بحّل مشكلة النقص الحاد في الغاز املنزلي، وكشف في 
ا، وأن كمية  تصريحات إلى وسائل إعالم موالية للنظام عن وصول 3 ماليين برميل نفط من إيران شهريًّ
النفط املستخرجة غرب الفرات راوحت بين 16-30 ألف برميل يومًيا، ما يطرح تساؤالت عن سبب نقص 

املعروض من مشتقات النفط في السوق السورية، في حال كانت هذه األرقام صحيحة.

وشهد شهر آذار/ مارس تطوًرا الفًتا، تمثل في دخول حزب البعث سباق الحصول على حصة في سوق 
االستثمار السياحي، حيث جرى في 23 آذار افتتاح مشروع إعادة تأهيل فندق مدينة الياسمين في املزة 
بدمشق، بتكلفة 8 مليار ليرة، على أن يؤمن 200 فرصة عمل، والفندق يملكه حزب البعث، وأعاد تأهيله 

بالشراكة مع رجل األعمال السوري وائل نصري.
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النشاط االقتصادي إليران وروسيا وحلفاء النظام في سورية

لم يسجل في شهر آذار/ مارس دخول أي نشاط استثماري خارجي على السوق السورية، مع غياٍب ملحاوالت 
روسيا الهيمنة على مزيد من القطاعات االقتصادية السورية، واقتصر النشاط اإليراني على تصريحات 
إعالمية ولقاءات على مستوى منخفض التمثيل، حيث أكد مدير »الغرفة التجارية املشتركة اإليرانية 
السورية«، من الجانب اإليراني، كيوان كاشفي، أن »القطاع الخاص اإليراني لديه الرغبة واإلمكانات الكافية 
لدخول األسواق السورية«، مشيًرا إلى أّن »الغرفة املشتركة تبذل جهوًدا حثيثة لتسهيل دخول املستثمرين 
اإليرانيين إلى سورية«، وأن الغرفة »تعمل على إزالة كل العقبات التي يمكن أن تعرقل التعاون االقتصادي 
مع سورية«. وفي مطلع آذار، عقدت مباحثات بين مجلس إدارة غرفة صناعة حلب مع وفد اقتصادي 
إيراني برئاسة حسن بور )رئيس نقابات التجار واالقتصاديين في إيران( حول مجاالت التعاون االقتصادي 
والصناعي املشترك وسبل توسيعها، وفي 6 آذار، تّم إطالق رحلة مباشرة بين مدينتي مشهد ودمشق، كما تم 
التوقيع على مذكرة تفاهم بين املؤسسة العامة للطيران املدني السوري والطيران اإليراني، تسمح لكل طرف 

بتشغيل 60 رحلة طيران أسبوعًيا واستخدام مطارات البلدين. 

وكذلك تم توقيع ثالثة بروتوكوالت تعاون زراعي سوري إيراني، بين وفد غرفة الزراعة السوري في أثناء 
زيارته إليران، وجامعات ومؤسسات البحث العلمي الزراعية في إيران، في 23 آذار.

عت سلطنة عمان وإيران والنظام السوري مذكرة تفاهم، خالل وجود وفد غرفة الزراعة 
ّ
وفي 21 آذار، وق

السورية بإيران، شملت إنشاء مصنع لتوضيب اللحوم الحمراء والدجاج، إضافة الى إنشاء مزارع سمكية، 
ومداجن إلنتاج اللحوم والبيض، إضافة الى نقل تكنولوجيا نانو في الزراعات النباتية وإحداث مشروع 
خدمات للمزارعين تقدم خدمات الزراعة للفالحين، على أن يتم تأسيس الشركة خالل ثالثة أشهر من تاريخ 

توقيع املذكرة. 

وفي 29 آذار، بحث رجال أعمال صرب توفر فرص استثمارية في طرطوس، خالل لقاء جمعهم مع محافظ 
طرطوس وسفير صربيا بدمشق.

وفي تطّور الفت، على صعيد عالقات النظام السوري مع منظمات دولية ووكاالت األمم املتخصصة، 
عقد وزير اإلدارة املحلية والبيئة ورئيس اللجنة العليا لإلغاثة في النظام السوري، حسين مخلوف، جلسة 
مباحثات مع املمثل باإلنابة لصندوق األمم املتحدة للسكان في سورية كارين دادوريان، حول سبل تطوير 

 إلى مرحلة التعافي.
ً

آليات العمل وتعميق التعاون املشترك بين الجانبين في املجال اإلنساني، وصوال

وفي دمشق، التقى وزير الزراعة السوري مديَر مكتب منظمة )العمل ضد الجوع( اإلسبانية، داريوس 
فيتيك، الذي أشار إلى تنفيذ نحو 20 مشروًعا إغاثًيا وتنموًيا في سورية خالل السنوات األخيرة لألسرة 
الريفية الفقيرة تحديًدا واملزارعين، مؤكًدا أّن هناك مشاريع مستقبلية مستمرة، ومدة املشروع ال تتجاوز 

العام والعام والنصف.
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ع كلٌّ من وزير السياحة في النظام السوري والسفير الباكستاني في سورية مذكرة تفاهم 
ّ
وفي 17 آذار، وق

لتطوير السياحة املشتركة والتعاون السياحي، وأجرى وزير االقتصاد محمد سامر الخليل مباحثات مع 
سفير البرازيل بدمشق فابيو فاز بيتالوكا، في سياق السعي لتنشيط العالقات التجارية بين البلدين وتبادل 

زيارات الوفود ورجال األعمال واملستثمرين.
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ملحق السلع والخدمات املدرجة املشمولة باملؤشر

مواد غذائية 
وتموينية

العقارات الخدمات األساسية األعالف
املحروقات ومصادر 

الطاقة

خضروات: بندورة إيجارات املساكن اإلنترنت الشعير الغاز

خضروات: بطاطا أسعار بيع املساكن الكهرباء التبن البزين

خضروات: خيار مياه الشرب املازوت

خضروات: الزيتون مياه الصرف الصحي

مواد تموينية: الرز كشفية الطبيب

مواد تموينية: البرغل مبيت ليلة باملشفى

مواد تموينية: السكر األدوية: مسكن آالم

مواد تموينية: 
الطحين

األدوية: مضاض 
هيستامين

لحوم: لحم الخروف مضاض إسهال

لحوم: لحم العجل

لحوم: دجاج

الخبر

زيت الزيتون

زيت دوار الشمس

الحليب الطازج

حليب األطفال 
)بودرة(

البيض

السمن النباتي

اللبن

الشاي

مالحظة: إن املؤشر املعتمد في هذا التقرير يقوم على ستة وثالثين سلعة وخدمة مذكورة في هذا الجدول، 
وقد تم اختيارها كونها تشكل االحتياجات األساسية في الحياة اليومية. 
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