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 ملخص تنفيذي

 
 
، واملستوردة لغايات الدعمأسعار السلع املنتجة  إلى أن   خلصت الدراسة

ً
َعد  في سورية،  محليا

 
ن م ت

 ،
ً
 األرخص عامليا

ً
   بين دول  تحديدا

بالنسبة ملستوى رواتب وأجور املوظفين ، وكذلك األمر الجوار السوري 

، و 
ً
 بين دول الجوار،في سورية، فهي من األضعف أيضا

ً
ب مشاكل اقتصادية  األكثر انخفاضا

 
وهذا يرت

 .واجتماعية أخرى للمواطن السوري  

ن مقارنة أسعار   بالدوالر األمريكي، أن  دولة، مقو   20مادة وخدمة، في  15تبي 
ً
سورية تتصدر  مة

سلعة وخدمة، وهي )البيض، الحليب، األرز، الجبنة، الخبز، فيليه  13لـ قائمة الدول، بأرخص األسعار 

الدجاج، التفاح، البرتقال، البندورة، البطاطا، املياه املعبأة، البنزين، وأجرة الشقق السكنية خارج 

قائمة الدول بأرخص سعر لكيلو لحم مراكز املدن(، ما عدا لحم العجل واملوز، حيث تتصدر الهند 

ر لبنان قائمة الدول األرخص بسعر كيلو املوز، ، وتتصد  20من أصل  17العجل، لتأتي سورية باملرتبة 

 .15لتأتي سورية باملرتبة 

املدروسة )لبنان، العراق، األردن(، مقارنة بما هي عليه  تزيد أسعار السلع في دول الجوار السوري  

 للبرتقال في األردن، باستثناء %807.1للموز في العراق، وأعالها  %12.33متباينة، أقلها رية، بنسب في سو 

سورية، بنسب تتراوح بين الخبز املدعوم في سورية، في املقابل، تزيد الرواتب في تلك الدول، مقارنة ب

 %1630.38و صافي الراتب في لبنان،عند مقارنة الحد  األدنى للموظفين في سورية، بوسطي  1096.29%

 عند مقارنة الحد  األدنى لراتب املوظف في سورية، مع وسطي صافي الراتب في األردن.

غير قادر على تغطية تكاليف املعيشة  في سورية تتمثل النتيجة الرئيسة بأن انخفاض الرواتب

 ببقية الدول ا
ً
 لوجاملنخفضة، جراء انخفاض أسعار السلع والخدمات، مقارنة

ً
ود فجوات ملدروسة، نظرا

من  عدالت انخفاض الرواتب أعلى بكثيرم بين الرواتب وتكاليف املعيشة، إذ إن   كبير ال تزال قائمة

 معدالت انخفاض األسعار، وهذه الفجوات هي مؤشر فقر.

بير بين تكاليف املعيشة الناجمة عن الفرق الك فجوات الفقر الكبيرة الراهن ظهر الواقع  ي  

 ب املنخفضة ومستوى الروات
ً
 إلى التكاليف املتدنية جدا

ً
 إلىقياسا

ً
السياسات  ضعف استجابة ، إضافة

 مستويات الفقر، فال استراتيجيات بتقليص إيجابي ملصلحة املواطنين ذي تأثير   إلحداث أي فرق  العامة

  واضحة لتخفيض األسعار وال تكتيكات
ً
تحتاجها األسرة في املعيشة، إذ إن  التي للسلع والخدمات كافة
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نجح في تخفيض أسعار الخضر والفواكه، مع دور مساعد، هو  العمل باتجاه كسر حلقات الوساطة

ابتلع  في أسعار املواد الغذائية األخرى املوسم لبعض املنتجات الزراعية، إال أن االرتفاع الكبير 

على  كراالنخفاضات في أسعار الخضر والفواكه، وأكثر، ما يعني أن تلك السياسات بال فائدة تذ

 .وتكاليف املعيشة املستويات العامة لألسعار

 في املحصلة، تمتاز سورية بانخفاض تكاليف املعيشة فيها بشكل كبير، مقارنة مع دول العينة

ة ة، ومع الجوار السوري بعام  ،  يجعلنا انخفاض القدرة الشرائية للرواتب ، ولكن،بخاص 
ً
األشد فقرا

  
من السوق، لذا، من الخطأ مقارنة  ع التي يمكن شراؤها بالراتبللضعف الراتب الحقيقي، أي حجم الس 

  
لع في سورية مع دول الجوار، من دون النظر إلى معيار الدخل، ألن العبرة في القوة الشرائية أسعار الس 

 للدخل.
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 مقدمة

  كثرت اإلشارات
ً
رغم ارتفاعها في  ،ن أسعار السلع والخدمات في سوريةبأ والتصريحات مؤخرا

ال  –كورونا املستجد منذ بدء تطبيق اإلجراءات الحكومية االحترازية للتصدي لفيروس– الوقت الراهن

وإن –تزال أقل  من مثيالتها في دول الجوار، وهذا أحد أسباب نشاط التهريب املعاكس في اآلونة األخيرة 

 للبيض وبعض أصناف الخضر  –لم يتوقف طيلة سنوات الحرب
ً
 .دول الجوار إلى بعض اواتتحديدا

، ال يمكن نفي انخفاض مستوى األسعار في سورية، مقارنة بدول 
ً
وغيرها من دول  الجوارحقيقة

العالم، لكن، ما ال يتم الحديث عنه هو الراتب الشهري للموظف في سورية، والذي أصبح من أقل 

 إلى الدخل، حتى املستويات في العالم، ما يجعل األسعار باهظة 
ً
 قياسا

ً
واد امل الكثير من أصبحجدا

ساسية من الكماليات، أو تم إلغاؤها، بسبب التدني الكبير للقدرة الشرائية، إذ إن  األسعار طوال األ 

 .%100ارتفعت بأكثر من  األصناف%، وبعض 50ارتفعت بأكثر من  أبريل/ونيسان مارس/شهري آذار

القدرة الشرائية للموظف السوري،  إلقاء الضوء على حقيقة الورقةأمام هذا الواقع، تحاول هذه 

من وحدات عدة أصناف من السلع األساسية،  الدخلهذا  للكمية التي يعادلهابإجراء حسابات بسيطة، 

، كمؤشرات بسيطة  15وغيرها، شملت 
ً
دولة،  20فقط، وتم تطبيق املعايير ذاتها على  لالستئناسمعيارا

با وأمريكا، وغيرها، من أجل تحديد موقع القوة و وبعض الدول في أفريقيا وآسيا وأور  الجوارتضم دول 

الشرائية لراتب املوظف في سورية، باملقارنة مع شريحة واسعة من الدول، ومتنوعة من حيث مستويات 

 .دخل الفرد

من  سلعةونؤكد، بأن هدف هذه الورقة، هو تبسيط مفهوم القوة الشرائية، بمعرفة سعر كل 

ها إلى وسطي صافي الرواتب في تلك الدول، مع اإلشارة إلى أن في عدد من الدول، وقياس املدروسةالسلع 

، والتي ال تقتصر بالطبع على السلع الغذائية، بل 
ً
هذه الورقة لم تتطرق إلى اتجاهات إنفاق الدخل كافة

: من حيث الحجم ) اتتعداه يمكن أن
ً
 ت(.التعليم والطبابة واملواصال مثال

لعام  23ما يخص سورية، تم اعتماد الحد  األدنى للراتب الصادر باملرسوم التشريعي رقم  في

، لصعوبة تحديد وسطي حقيقي للرواتب واألجور، بين القطاعين العام والخاص، إذ هدفت هذه 2019

، والذي يمث
ً
 الورقة من التحديد اآلنف الذكر الخاص بسورية، وضع السيناريو األكثر تحفظا

ً
ل نسبة
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  كان تطبيق السيناريوهات األخرى 
 من القطاع الخاص، ويمكن ألي 

ً
مهمة من موظفي القطاع العام وجزءا

 لحجم الدخول 
ً
 .تبعا

في املقابل، تم اعتماد أقل مستوى ألسعار السلع املدروسة في سورية، فالسلع املدعومة من 

باعان عبر البطاقة اإللكترونية ، مثل الخبز، والرز املدعومة الحكومة، تم اعتماد أسعارها  اللذين ي 

والفواكه واللحوم، تم اعتماد أدنى األسعار الواردة في نشرات أسعار وزارة  اوات، وفي الخضر "الذكية"

التجارة الداخلية وحماية املستهلك واملؤسسة السورية للتجارة، من أجل قياس قوة راتب املوظف، 

و التي تباع بال هامش ربح في مؤسسات القطاع العام، في حين تم األقل، مقارنة مع السلع املدعومة، أ

اعتماد أقل األرقام بالنسبة لإليجارات، كوسطي تقريبي، للمحافظات، وأقل أسعار متاحة للسلع غير 

 .املدعومة والتي ال تباع في املؤسسات العامة

  صافي راتب املوظف في بقية البلدان، و 
وسطي األسعار في السوق، في املقابل، تم اعتماد وسطي 

وتم اعتماد العمالت املحلية في كل من سورية ولبنان والعراق، واألردن، عند مقارنة القوة الشرائية 

، طاملا الدول، لعزل تأثير عامل سعر الص   للراتب، بالنسبة لكل سلعة مدروسة، بين هذه رف غير الرسمي 

تم اعتماد عملة موحدة، هي الدوالر األمريكي لبقية  البيانات متوافرة بالعمالت املحلية، في املقابل،

 .الدول 

، باستثناء سورية، هو موقع 
ً
، 1«نومبيو»يشار إلى أن مصدر البيانات الرئيس للدول املدروسة كافة

في جميع دول العالم،  املعيشة، وهو موقع عاملي متخصص في تكاليف مايو/وفق آخر تحديثات شهر أيار

ماليين  6.14أكثر من عد  أكبر قاعدة بيانات في العالم، حيث ينشر ذا املجال، وي  وله مؤشرات مهمة في ه

 
ً
ألف مدخل بيانات، من املستهلكين في املدن والبلدان حول  518.8مدينة، عبر قرابة  9562في  سعرا

كان العالم، ويوفر معلومات آنية عن ظروف املعيشة العاملية، بما في ذلك تكلفة املعيشة ومؤشرات اإلس

 والرعاية الصحية وحركة املرور والجريمة والتلوث.

، وتم ذكره أو استخدامه كمصدر من قبل العديد من وي  
ً
ستخدم املوقع على نطاق واسع عامليا

، "اإليكونوميست"، "فوربس"، "ذا ويك"، "تايم"، "بي بي س ي"الصحف واملجالت العاملية، بما في ذلك 

                                                             
1 https://www.numbeo.com/cost-of-living/ 

https://www.numbeo.com/cost-of-living/
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سيدني "، "ذي إيج"، "ذي تلغراف"، "نيويورك تايمز"، "كرونيكل سان فرانسيسكو"، "بيزنس إنسايدر"

 .، وعشرات الوسائل األخرى "يو إس إيه توداي"، "واشنطن بوست"، "تشاينا ديلي"، "مورنينج هيرالد

و ويخلي  في نقل وتفسير املعلومات الواردة  ذه الورقة مسؤوليتهم عن أي إساءة قد تحدثهمعد 

  سياقها. غير فيفيها، فيما لو استخدمت 
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ا
 وسطي الرواتب وأسعار املواد املدروسة -أول

 لطبيعة النظام االقتصادي، وطبيعة 
ً
تتباين دخول املواطنين في كل دولة عن األخرى، تبعا

 إلى حجم الناتج اإليرادات العامة لكل دولة، ومدى توسع األ
ً
نشطة االقتصادية واالستثمارية فيها، إضافة

 مع الكثافة السكانية ومعدالت البطالة، كمااملحلي اإلجمالي، ومع
ً
 دالت النمو االقتصادي للبلد، مترافقا

 في القوةأن  للسياسات االقتصادية )املالية والنقدية
ً
 مباشرا

ً
 العبرة الشرائية للدخل، وهذا يعني أن   ( تأثيرا

 الشرائية ال في الدخل بحد  ذاته.تكمن في قوة الدخل 

 الرواتب

( متوسط الرواتب الشهرية الصافية )بعد الضرائب( للمواطنين، في عينة 1يوضح الجدول رقم )

 بالدوالر األمريكي، كما وردت في موقع 
ً
، "نومبيو"الدول التي تم اختيارها، بالعمالت املحلية، ومقومة

  باستثناء سورية، حيث
ً
 .اعتمدت البيانات املتاحة محليا

 دولة، بالعمالت املحلية، ومقّومة بالدولر األمريكي 20الرواتب في  (: وسطي صافي1الجدول رقم )

 وسطي راتب املوظف الصافي

 بالدولر األمريكي بالعملة املحلية البلد #

 337.69 247,675.00 سورية 1

 4450.86 1,442,740.59 لبنان 2

 5591.48 707,347.94 العراق 3

 6652.18 462.39 األردن 4

 2,601.38 9,555.41 اإلمارات 5

 1,655.61 6,216.82 السعودية 6

 223.24 3,516.49 مصر 7

 263.99 33,987.30 الجزائر 8

 348.06 14,655,647 إيران 9

 447.99 33,322.15 روسيا 10

 957.75 6,764.11 الصين 11

                                                             
 .21/11/2019تاريخ  23تم اعتماد الحد األدنى لرواتب وأجور العاملين في الدولة الصادر باملرسوم التشريعي رقم  2
 ليرة للدوالر( بحسب ما يتداوله التجار للتسعير. 1265) 2020تم اعتماد وسطي سعر الصرف بشكل تقديري لشهر نيسان/  3
ده مصرف لبنان لشركات الصرافة ليرة لبنانية للدوال  3200تم اعتماد سعر صرف  4 ر األمريكي الواحد، بحسب السعر الذي حد 

 في لبنان.
دينار عراقي للدوالر األمريكي الواحد، بحسب السعر املعتمد في موقع نومبيو، وهو سعر  1183.82تم اعتماد سعر صرف  5

، إذ رسمي،
ً
ا  .6/5/2020آخر تحديث له كان بتاريخ إن  وليس حر 

دينار أردني للدوالر األمريكي الواحد، بحسب السعر املعتمد في موقع نومبيو، وهو سعر رسمي،  0.71سعر صرف تم اعتماد  6

 وليس حر  
 
 .6/5/2020آخر تحديث له كان بتاريخ  إذ إن، ا



    

        مزدوجة الحرب والسياسات العامة في سورية        

 2,137.02 1,970.39 فرنسا 12

 1,534.44 1,414.79 إيطاليا 13

 429.54 32,566.46 الهند 14

 791.37 729.66 اليونان 15

 2,855.72 29,507.62 النرويج 16

 3,631.08 3,631.08 أمريكا 17

 341.54 1,893.21 البرازيل 18

 3,048.00 4,745.45 استراليا 19

 256.00 1,487.69 غانا 20

 املصدر: موقع نومبيو، وحسابات الباحثين

 

الراتب الصافي للمواطن األمريكي هو األعلى بين الدول يالحظ من الجدول السابق، أن متوسط 

، وح 3.631.08املدروسة، بواقع 
ً
 بواقع دوالر شهريا

ً
ت أستراليا ثانيا

 
، أما اإلمارات  3.048ل

ً
دوالرا

 بوسطي راتب شهري قدره 
ً
 وسادسا

ً
،  2.601.38والسعودية فكانتا رابعا

ً
  1.655.61دوالرا

ً
على  دوالرا

 الترتيب.

 حيث يبلغ متوسط دخل املواطن 
ً
  957.75بينما كانت الصين ثامنا

ً
، وكان الحد  األدنى  دوالرا

ً
شهريا

. 37.69دروسة، إذ يعادل لراتب املوظف في سورية هو األقل بين رواتب عينة الدول امل
ً
 دوالرا

دول  5ها مع ملستوى رواتب موظفي القطاع العام في سورية، تمت مقارنت ، وملقاربة أكثر واقعيةهذا

؛ الحد  األدنى للرواتب في سورية، وفق سيناريوهينعربية أخرى )لبنان، األردن، العراق، مصر، الجزائر(، 

ليرة  80.240والحد  األعلى، الذي هو سقف أساس راتب الفئة األولى، من دون التعويضات، )ويبلغ 

 .7سورية(

ين، األدنى واألعلى لراتب  (، عدم اختالف الترتيب عند احتساب2يظهر الجدول رقم )  موظفيالحد 

مة بالدوالر األمريكي، باعتماد وسطي شهر نيسان لسعر الصرف  أبريل/القطاع العام في سورية، مقو 

يرة، ليرة للدوالر(، وتأتي سورية "بكال الحدين األدنى واألعلى" في املرتبة األخ 1265املوازي بشكل تقديري )

ل على ضعف مستوى رواتب   ول الجوار، وبقية الدول العربية.القطاع العام في سورية مقارنة بدما يد 

 652.18وجاءت األردن في املرتبة األولى، كأعلى وسطي راتب بين دول الجوار املدروسة، بواقع 

، والعراق في املرتبة الثانية، بواقع 
ً
  591.48دوالرا

ً
، فالجزائر، بواقع  450.86، ثم لبنان، بواقع دوالرا

ً
دوالرا

                                                             
7 https://sana.sy/?p=1058792 

https://sana.sy/?p=1058792
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، ومصر بواقع  263.99
ً
، ثم سورية، بواقع  223.24دوالرا

ً
 لسقف راتب  63.42دوالرا

ً
األولى من  الفئةدوالرا

 للحد  األدنى للراتب. 37.69املوظفين، و
ً
 دوالرا

 (: وسطي صافي الرواتب مقّومة بالدولر األمريكي2الجدول رقم )

  البلد الترتيب
ا
الراتب مقوما

 بالدولر

مع سقف راتب  الفرق باملقارنة

 الفئة األولى في سورية

الفرق باملقارنة مع الحّد األدنى 

 للراتب في سورية

 % 1,630.38 % 928.19 652.18 األردن 1

 % 1,469.33 % 832.49 591.48 العراق 2

 % 1,096.23 % 610.79 450.86 لبنان 3

 % 600.42 % 316.19 263.99 الجزائر 4

 % 492.31 % 251.95 223.24 مصر 5

 - 863.43 سورية 6
937.69 - 

 املصدر: موقع نومبيو، بيانات املصارف املركزية ألسعار الصرف، وحسابات الباحثين

ضح أن وسطي صافي الراتب في األردن يزيد بنسبة  ه بالنسبة للفروق بين الرواتب، يت 
 
كما أن

% عن سقف راتب 928.19سورية، وبنسبة % عن الحد  األدنى لراتب موظف القطاع العام في 1630.38

% عن الحد  األدنى في سورية، وبنسبة 1469.33الفئة األولى، وفي العراق، يزيد صافي الراتب بنسبة 

% عن الحد  1096.23% عن الحد  األعلى، في حين يزيد وسطي صافي الراتب في لبنان بنسبة 832.49

% 600.42ما يزيد وسطي صافي الراتب في الجزائر بنسبة % عن الحد  األعلى، ك610.79األدنى في سورية، و

% عن الحد  األعلى، وفي مصر، 316.19عن الحد  األدنى لراتب موظف القطاع العام في سورية، وبنسبة 

 % عن األعلى.251.95% عن الحد  األدنى في سورية، وبنسبة 492.31يزيد وسطي صافي الراتب بنسبة 

 دولة 20مادة في  15مقارنة أسعار 

ن مقارنة أسعار   بالدوالر األمريكي 20مادة وخدمة، في  15تبي 
ً
، أن سورية تتصدر 10دولة، مقومة

ها  13لـ بأرخص األسعار  قائمة الدول 
 
%، ما 99.49%، وأعالها 25.89سلعة وخدمة، بنسب متباينة، أقل

                                                             
ليرة( بعد تحويله إلى الدوالر األمريكي، باعتماد وسطي سعر الصرف املوازي لشهر  80240سقف راتب الفئة األولى ) 8

 .أبريل/نيسان
 .أبريل/الحد  األدنى للرواتب في سورية، بالدوالر األمريكي، وفق وسطي سعر الصرف املوازي في نيسان 9

مة بالدوالر األمريكي، كمعيار موحد للمقارنة،  10  وقد تم استخدام أسعار الصرف وفق اآلتي:تم اعتماد جميع األسعار مقو 

 ليرة  1265، والبالغ 2020 أبريل/وسطي سعر صرف الدوالر في السوق املوازية أمام الليرة السورية، لشهر نيسان

.
ً
 للدوالر تقديريا
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لعجل، لتأتي سورية عدا لحم العجل واملوز، حيث تتصدر الهند قائمة الدول بأرخص سعر لكيلو لحم ا

، وتتصدر لبنان قائمة الدول األرخص بسعر كيلو املوز، لتأتي سورية باملرتبة 20من أصل  17باملرتبة 

15. 

مة بالدوالر، ويستنتج من  20أسعار السلع والخدمات في  (3الجدول رقم )يوضح  دولة، مقو 

 :اآلتيةاملقارنات النتائج 

بيضة(، وأقرب دولة إليها  12أرخص سعر للبيض )عبوة ب تصدر سورية قائمة الدول املدروسةت 

% مقارنة بالهند، وأرخص بنسبة 30.14هي الهند، إذ إن سعر املادة في سورية أرخص بنسبة 

 % مما هو عليه في النرويج، حيث السعر األعلى. 84.63

لبرازيل، بأرخص سعر لليتر لحليب، وأقرب دولة إليها هي ا تصدر سورية قائمة الدول املدروسةت 

% مما 86.89% مقارنة بالبرازيل، وأرخص بنسبة 53.1إذ إن سعر املادة في سورية أرخص بنسبة 

 هو عليه في غانا، حيث السعر األعلى. 

تتصدر سورية قائمة الدول املدروسة، بأرخص سعر لكيلو األرز، وأقرب دولة إليها هي البرازيل،  

، إذ إن سعر املادة في سورية أرخص بن
ً
% مقارنة بالبرازيل، وأرخص بنسبة 52.8سبة أيضا

 % مما هو عليه في النرويج، حيث السعر األعلى. 84.63

 دولة، مقّومة بالدولر األمريكي 20مادة في  15: أسعار (3الجدول رقم )

 البلد
12 

 بيضة
 جبنة أرز  حليب

خبز 

 أبيض

فيليه 

 الدجاج

لحم 

 عجل
 بنزين ماء بطاطا بندورة برتقال موز  تفاح

أجرة 

الشقة 

 
ا
 شهريا

 191.98 0.43 0.39 0.52 0.65 0.74 0.67 0.90 5.95 3.94 0.94 4.90 0.88 1.04 1.50 لبنان

 248.52 0.55 0.85 0.68 0.74 1.08 1.11 1.16 11.23 3.89 1.78 4.46 1.43 1.10 1.71 العراق

 258.46 1.2 0.85 0.9 0.79 1.47 1.65 2.06 11.75 6.02 0.86 7.43 1.56 1.52 1.89 األردن

 871.65 0.62 0.66 1.08 1.49 1.75 1.73 2.14 10.47 6.75 2.44 9.99 1.85 1.6 2.78 اإلمارات

 271.53 0.42 0.59 1.04 1.46 1.42 1.46 1.87 10.29 5.86 1.62 5.78 1.85 1.34 2.14 السعودية

 113.86 0.49 0.32 0.48 0.44 0.46 0.78 1.53 9.04 4.63 1.24 3.34 0.75 0.93 1.17 مصر

 117.33 0.3 0.24 0.43 0.69 1.16 2.21 2.09 10.55 3.79 0.28 6.31 0.99 0.60 1.09 الجزائر

                                                             

  ة ليرة لبناني 3200سعر صرف الدوالر مقابل الليرة اللبنانية بحسب ما حدده مصرف لبنان لشركات الصرافة، وهي

 للدوالر.

 .أسعار الصرف الرسمية لبقية الدول، كما هي واردة في موقع نومبيو 

، باستثناء سورية، كما هي واردة في موقع نومبيو، أما في سورية، فقد تم 
ً
كما تم اعتماد أسعار السلع والخدمات للدول كافة

 حماية املستهلك وفي صاالت السورية للتجارة بتاريخاعتماد الحد  االدنى لألسعار بموجب نشرة أسعار وزارة التجارة الداخلية و 

، وسعر الخبز املدعوم، وأدنى االسعار املتداولة في السوق بالنسبة للحليب والجبنة، واألجرة الشهرية املعتمدة في 6/5/2020

 موقع نومبيو للشقة خارج مركز املدينة، كوسطي للمحافظات.
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 332.95 0.26 0.41 0.72 0.99 0.99 1.83 1.2 13.78 3.37 1.14 3.91 2.92 0.89 1.68 إيران

 223.47 0.61 0.49 0.45 1.81 1.17 0.9 1.2 6.23 3.46 0.94 6.92 0.86 0.81 1.01 روسيا

 289.32 1.01 0.62 0.84 1.16 1.75 1.25 1.9 10.59 3.78 3.28 12.98 1.0 1.97 1.85 الصين

 577 1.62 0.78 2.01 3.12 2.68 2.19 2.85 18.19 11.52 3.06 16.95 1.95 1.07 3.2 فرنسا

 509.45 1.7 0.43 1.31 2.14 1.9 1.85 1.94 16.49 9.09 3.44 13.78 2.08 1.23 2.96 إيطاليا

 99.11 1.01 0.37 0.34 0.44 0.93 0.67 1.79 4.78 2.99 0.86 4.93 0.7 0.64 0.86 الهند

 304.47 1.74 0.85 0.95 1.48 1.18 1.68 1.59 9.59 7.18 1.94 8.56 1.73 1.31 3.31 اليونان

 789.37 1.57 2.03 2.04 3.31 2.61 2.34 2.81 25.2 12.12 5.42 10.76 2.66 1.8 3.73 النرويج

 1088.57 0.72 1.86 2.71 4.26 4.12 1.59 4.63 11.97 8.85 5.42 10.86 4.05 0.84 2.35 أمريكا

 169.8 0.81 0.53 0.72 1.02 0.76 0.77 1.14 4.82 2.28 2.12 5.04 0.67 0.59 1.15 البرازيل

 891.76 0.96 1.61 2.17 3.26 2.52 2.33 2.82 10.9 6.98 3.34 6.65 1.78 1.03 2.88 استراليا

 141.58 0.89 0.58 2.06 2.68 1.2 1.45 2.32 5.29 4.27 2.1 12.05 2.16 2.11 2.09 غانا

 41.11 0.18 0.18 0.20 0.24 0.16 0.99 0.55 4.90 1.42 0.03 1.34 0.32 0.28 0.60 سورية

 املصدر: موقع نومبيو، بيانات رسمية ومن األسواق، وحسابات الباحثين

بأرخص سعر لكيلو الجبنة محلية الصنع، وأقرب دولة  سورية قائمة الدول املدروسةتصدر ت 

% مقارنة بمصر، وأرخص 59.76إليها هي مصر، إذ إن سعر املادة في سورية أرخص بنسبة 

 % مما هو عليه في فرنسا، حيث السعر األعلى.92.07بنسبة 

، وأقرب دولة إليها 11بز املدعومبأرخص سعر لكيلو الخ تصدر سورية قائمة الدول املدروسةت 

% مقارنة بالجزائر، وأرخص بنسبة 90.12هي الجزائر، إذ إن سعر املادة في سورية أرخص بنسبة 

% مما هو عليه في الواليات املتحدة األمريكية، حيث السعر األعلى، )أما باعتماد سعر 99.49

ر قائمة الدول بأرخص سعر، ، غير املدعوم في سورية، فتتصدر الجزائ12كيلو الخبز السياحي

% مقارنة بسورية، في حين أن السعر في سورية أرخص 45.51حيث سعر املادة أرخص بنسبة 

 % مما هو عليه في الواليات املتحدة األمريكية، حيث السعر األعلى(.90.52بنسبة 

بأرخص سعر لفيليه الدجاج، وأقرب دولة إليها هي  تصدر سورية قائمة الدول املدروسةت 

% مقارنة بالبرازيل، وأرخص بنسبة 37.59البرازيل، إذ إن سعر املادة في سورية أرخص بنسبة 

 % مما هو عليه في النرويج، حيث السعر األعلى.88.26

بأرخص سعر للتفاح، وأقرب دولة إليها هي لبنان، إذ إن  تصدر سورية قائمة الدول املدروسةت 

% مما هو 88.05قارنة بلبنان، وأرخص بنسبة % م38.54سعر املادة في سورية أرخص بنسبة 

 عليه في الواليات املتحدة األمريكية، حيث السعر األعلى.

                                                             
 ليرة فقط. 35كيلو غرام، ما يعني ان سعر الكيلو  1.3ليرة، والتي تزن  50تم اعتماد سعر ربطة الخبز املدعوم  11
دوالر على أساس سعر الصرف  0.51كيلو غرام، تعادل  1ليرة سورية، والتي تزن  650تم اعتماد سعر ربطة الخبز السياحي  12

 ليرة للدوالر. 1265
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بأرخص سعر للبرتقال، وأقرب دولة إليها هي مصر، إذ إن  ية قائمة الدول املدروسةتتصدر سور  

% مما هو 96.27% مقارنة بمصر، وأرخص بنسبة 64.77سعر املادة في سورية أرخص بنسبة 

 عليه في الواليات املتحدة األمريكية، حيث السعر األعلى.

، بأرخص سعر للبندورة، وأقرب دولة إليها هي  تصدر سورية قائمة الدول املدروسةت 
ً
مصر، أيضا

% مما 94.71% مقارنة بمصر، وأرخص بنسبة 46.1إذ إن سعر املادة في سورية أرخص بنسبة 

 هو عليه في الواليات املتحدة األمريكية، حيث السعر األعلى.

بأرخص سعر للبطاطا، وأقرب دولة إليها هي الهند، إذ إن  تصدر سورية قائمة الدول املدروسةت 

% مما هو 92.71% مقارنة بالهند، وأرخص بنسبة 41.87ص بنسبة سعر املادة في سورية أرخ

 عليه في الواليات املتحدة األمريكية، حيث السعر األعلى.

  1.5بأرخص سعر لعبوة املياه املعلبة، سعة  تصدر سورية قائمة الدول املدروسةت 
ً
، وأقرب ليترا

% مقارنة بالجزائر، 25.89 دولة إليها هي الجزائر، إذ إن سعر املادة في سورية أرخص بنسبة

 % مما هو عليه في النرويج، حيث السعر األعلى.91.24وأرخص بنسبة 

بأرخص سعر للبنزين، وأقرب دولة إليها هي إيران، إذ إن  تصدر سورية قائمة الدول املدروسةت 

% مما هو 89.78% مقارنة بالجزائر، وأرخص بنسبة 31.59سعر املادة في سورية أرخص بنسبة 

 في اليونان، حيث السعر األعلى. عليه

بأرخص سعر لخدمة السكن املستأجر، بالنسبة لشقة  تصدر سورية قائمة الدول املدروسةت 

من غرفة نوم واحدة، تقع خارج مركز املدن، وأقرب دولة إليها هي الهند، إذ إن األجرة الشهرية 

 للمواصفات املذكورة؛ أرخص بنسبة 
ً
مقارنة بالهند، وأرخص  %58.52للشقة في سورية، وفقا

 % مما هو عليه في الواليات املتحدة األمريكية، حيث األجرة الشهرية األعلى.96.22بنسبة 

بأرخص سعر لكيلو لحم العجل، حيث سعر املادة أرخص  تصدر الهند قائمة الدول املدروسةت 

ما هو عليه % م80.55% مقارنة بسورية، في حين أن السعر في سورية أرخص بنسبة 2.47بنسبة 

 في النرويج، حيث السعر األعلى.

بأرخص سعر لكيلو املوز، حيث سعر املادة أرخص بنسبة  تصدر لبنان قائمة الدول املدروسةت 

 % مقارنة بسورية، وهذا يحفز تهريب املوز من لبنان إلى سورية.32.2

 السعر األعلى. % مما هو عليه في النرويج، حيث57.77في حين أن السعر في سورية أرخص بنسبة 
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ا
 مقارنة األسعار بين سورية ودول الجوار: لبنان، األردن والعراق -ثانيا

في سورية وعدد من دول الجوار، للوقوف على  والخدماتتقارن في هذه الفقرة أسعار بعض املواد 

 النتشار التهريب، املباشر والعكس ي، بين سورية 
ً
حقيقة تفاوت األسعار فيما بينها، والتي قد تعد  حافزا

 وبشكل مباشر.
ً
 وهذه الدول، األمر الذي يؤثر في االقتصاد الوطني سلبا

  من سورية واألردن والعرا
، في كل 

ً
لع التي يمكن شراؤها بمبلغ الراتب، كامال  

ق تم حساب كميات الس 

، هو عدد وحدات البيض التي يمكن شراؤها بالراتب 
ً
ولبنان، وعليه، فإن املقصود بمعيار البيض، مثال

 يمكن شراؤه بالراتب، ويقيس
ً
 حليبا

ً
، ومعيار الحليب، يقيس كم ليترا

ً
  كامال

ً
 معيار الجبنة كم كيلو غراما

جبنة يمكن شراؤه بالراتب.. وهكذا، حيث تم اعتماد العمالت املحلية لألسعار والراتب، عند التعامل مع 

مفهوم القوة الشرائية، لتحييد أثر عامل سعر الصرف، كما تم إعادة تقويمها بالدوالر األمريكي، عند 

د.مقارنة األسعار في ما بينها، وفق معيار م  وح 

تجدر اإلشارة إلى أن  الهدف من هذه العملية، هو الوقوف على مدى التفاوت في القدرة الشرائية 

 لراتب املوظف في القطاع العام، في سورية بالحد  األدنى له، وبالسقف األعلى للفئة األولى، بالنسبة لكل

الضوء على أهمية الربط بين  مادة من املواد املدروسة، مقارنة مع بعض دول الجوار، من أجل تسليط

األسعار والدخول وقدرتها الشرائية، عند الحديث عن أي مقارنات بين هذه الدول، ألن اعتماد األسعار 

، ألن 
ً
، وال عمليا

ً
 في النتائج، وهذا أمر غير مرغوب به علميا

ً
زا فقط، بغض النظر عن الدخول، ينتج تحي 

 نتائجه مضللة.

، وكذلك بالنسبة األسعار بين املعتمدة في الورقة، وبينها في السوق هذا، وبالنسبة للتفاوت في 

الذي يختلف بين القطاع العام والخاص، وبين املستويات الوظيفية، والتعويضات على  للدخل

، باعتماد أقل مستويات األسعار، لقياس ال
ً
ن، أننا اخترنا السيناريو األكثر تحفظا قوة اختالفها، فإننا نبي 

َدتها، الشرائية ل ، تعتمد قياس قوة الراتب وفق كل مادة على ح 
ً
لحد  األدنى للراتب، وفق صيغ مبسطة جدا

ويقتصر هدفنا، على عرض منهجية مبسطة للتعامل مع املقارنات السعرية بين الدول، ويمكن للمهتمين، 

راء التعديالت إجراء حساباتهم وفق عدة سيناريوهات، لألسعار والرواتب وأسعار الصرف في سورية، وإج

 نفسها على الدول األخرى التي تتم املقارنة معها.
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ن   إلى  (4الجدول رقم )يبي 
ً
 مادة وخدمة، في كل من سورية 15معايير القدرة الشرائية للرواتب قياسا

قي، واألردن ولبنان والعراق، باستخدام العمالت املحلية )الليرة السورية، الليرة اللبنانية، الدينار العرا

 .(3الجدول رقم )لدينار األردني(، ومصادر األسعار نفسها املعتمدة في ا

 إلى 4الجدول رقم )
ا
 سلعة وخدمة 15(: معايير القدرة الشرائية للرواتب قياسا

رقم 

 املعيار

 األردن العراق لبنان سورية البلد

سقف الفئة  الحّد األدنى الراتب

 األولى

 الصافيالوسطي  الوسطي الصافي الوسطي الصافي

47,675.00 80,240.00 1,442,740.59 707347.95 462.39 

 4140.81 4161.18 3615.71 1266.95 752.76 معيار البيض/ بيضة 1

 428.14 533.80 435.37 229.26 136.21 معيار الحليب/ ليتر 2

 420.35 414.95 514.70 200.60 119.19 معيار األرز/ كغ 3

 87.74 132.63 91.92 47.20 28.04 معيار الجبنة/ كغ 4

 745.79 334.09 477.55 2292.57 1362.14 معيار الخبز/ كغ 5

 108.29 152.28 114.52 44.58 26.49 معيار الدجاج/ كغ 6

 55.51 52.69 75.79 12.94 7.69 معيار لحم العجل/ كغ 7

 316.71 510.89 500.75 114.63 68.11 معيار التفاح/ كغ  8

 395.21 532.32 673.96 64.19 38.14 املوز/ كغمعيار  9

 444.61 546.99 608.95 391.41 232.56 معيار البرتقال/ كغ 10

 825.70 708.50 688.75 267.47 158.92 معيار البندورة/ كغ 11

 722.48 864.60 865.65 320.96 190.70 معيار البطاطا/ كغ 12

 1.5معيار املياه املعبأة/ عبوة  13

 
ا
 ليترا

211.89 356.62 1158.36 1013.04 1127.78 

 543.99 1074.87 1054.33 356.62 211.89 معيار البنزين/ ليتر 14

15  
ا
 75.70 71.47 70.45 46.29 27.50 معيار أجرة الشقة/ يوميا

 املصدر: موقع نومبيو، بيانات رسمية ومن األسواق، وحسابات الباحثين
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 معيار البيض

ضح من  بين دول الجوار )لبنان،  هو األرخص 13، أن سعر البيض في سورية(3الجدول رقم )يت 

% مقارنة بالعراق، وبنسبة 64.87% عما هو عليه في لبنان، وبنسبة 5.75العراق، األردن(، إذ يقل  بنسبة 

 % مقارنة باألردن.68.21

عما هو عليه في سورية، بنسب نستنتج مما سبق، أن  سعَر البيض في األردن والعراق ولبنان، يزيد 

 %، بالترتيب.6.1%، و184.63%، و214.59

 إلى ك الحد  األدنىب ية لراتب املوظف في القطاع العامأما بالنسبة للقوة الشرائ
ً
مية في سورية، قياسا

، حيث تأتي سورية في املرتبة األخيرة، إ التي يمكن شراؤها لبيضا
ً
ذ بكامل الراتب؛ فاملعادلة مختلفة كليا

 بيضة، بكامل الحد  األنى للراتب، وهي أقل كمية بين دول الجوار. 752.67يمكن شراء 

 إلى 
ً
ضح من "معيار البيض"هذا، وقياسا ، أن القدرة الشرائية للراتب في لبنان (4الجدول رقم )، يت 

بيضة  3.615.71% عما هي عليه في سورية، للحد  األدنى من الرواتب، إذ يمكن شراء 380.33تزيد بنسبة 

 بوسطي الراتب الصافي في لبنان.

%، عما هي عليه في سورية، إذ يمكن شراء 450.08وتزيد القوة الشرائية للراتب في األردن بنسبة 

 بيضة في الراتب الوسطي باألردن. 4.140.81

، تزيد القدرة الشرائية للراتب في العراق بنسبة 
ً
 % عما هي عليه في سورية، إذ يمكن452.79أخيرا

 بيضة بوسطي الراتب الصافي في العراق. 4.161.18شراء 

 باعتماد سقف الفئة األولى لراتب املوظف في سورية، البالغ 
ً
ليرة،  80240ال تتغير النتائج كثيرا

 أقل كمية بين دول الجوار، إذ تزيد الكمية التي يمكن شراؤها  1266.95والذي يشتري 
ً
بيضة، وهي أيضا

%، وفي العراق بنسبة 226.83%، وفي األردن بنحو 185.39في لبنان بنسبة بوسطي الراتب الصافي 

228.44.% 

ه للتوسع في معيار البيض، ليشمل مقارنات تضم 
 
دولة، بما فيها سورية والعراق ولبنان  20كما أن

للرواتب (، والشكل البياني املرفق به، إذ تم اعتماد الحد  األدنى 1واألردن، يمكن النظر إلى امللحق رقم )

                                                             
عار التي أصدرتها وزارة التجارة الداخلية وحماية بحسب نشرة األسليرة،  1900بيضة(  30تم اعتماد سعر طبق البيض ) 13

ليرة، والبيضة  760بيضة  12، وهو سعر البيع في صاالت السورية للتجارة، وعليه فإن سعر الـ 6/5/2020املستهلك، بتاريخ 

 ليرة. 63.33الواحدة 
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في سورية، والعمالت املحلية في سورية واألردن ولبنان والعراق، للرواتب واألسعار، بينما اعتمد الدوالر 

 األمريكي في بقية الدول.

 معيار الحليب

املدروسة، إذ تم  بين دول الجوار اق السورية، بأن سعر الحليب فيها هو األرخصتمتاز األسو 

(، كما يباع في األسواق الشعبية،  0.28ليرة سورية لليتر )يعادل  350اعتماد سعر 
ً
ا  أمريكي 

ً
، فرطدوالرا

ب، حيث تزيد األسعار حينها، إلى قرابة الضعف.
 
 غير معل

% عما هو عليه في 81.8، أن سعر الحليب في سورية أرخص بنسبة (3الجدول رقم )نستنتج من 

 % مقارنة بلبنان.73.28% مقارنة بالعراق، وبنسبة 74.85وبنسبة األردن، 

وعليه، فإن سعر الحليب في األردن والعراق ولبنان، يزيد عما هو عليه في سورية، بنسبة 

 %، بالترتيب.274.28% و297.57% و449.37

 إلىأما بالنسبة للقوة الشرائية لراتب املوظف في القطاع العام، بالحد  األدنى، في سوري
ً
 ة، قياسا

، بكامل الراتب. 136.21، إذ يمكن شراء الحليب، فهي األضعف
ً
 حليبا

ً
 ليترا

ضح من  أن القدرة الشرائية للراتب في األردن  (4الجدول رقم )هذا، وبحسب معيار الحليب، يت 

 ب 533.8% عما هي عليه في سورية، للحد  األدنى، إذ يمكن شراء 214.3تزيد بنسبة 
ً
 حليبا

ً
وسطي ليترا

 الراتب الصافي في األردن.

%، عما هي عليه في سورية، إذ يمكن شراء 219.62وتزيد القوة الشرائية للراتب في لبنان بنسبة 

 في الراتب الوسطي في لبنان.  435.37
ً
 حليبا

ً
 ليترا

، تزيد القدرة الشرائية للراتب في العراق بنسبة 
ً
 %، عما هي عليه في سورية، إذ يمكن291.88أخيرا

 بوسطي الراتب الصافي في العراق. 533.8شراء 
ً
 حليبا

ً
 ليترا

ال يتغير الترتيب السابق، عند اعتماد الحد  األعلى لصافي راتب موظف القطاع العام في سورية، 

، وهي أقل كمية، بين دول الجوار املدروسة، حيث تزيد الكمية التي  229.26والذي يشتري 
ً
 حليبا

ً
ليترا

%، وفي العراق 89.91%، وفي لبنان بنسبة 86.75الراتب الصافي في األردن بنسبة  يمكن شراؤها بوسطي

 %.132.84بنسبة 

دولة، بما فيها سورية والعراق ولبنان  20هذا، وللتوسع في معيار الحليب، ليشمل مقارنات تضم 

 (، والشكل البياني املرفق به.2واألردن، يمكن النظر إلى امللحق رقم )
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 معيار األرز 

توفر املؤسسة السورية للتجارة الرز بأسعار مدعومة، عبر البطاقة الذكية للمواطنين، بسعر 

، يعادل  400
ً
، وهو 0.32ليرة للكيلو غراما

ً
املدروسة، باعتباره أرخص  بين دول الجوار أقل سعر دوالرا

 % مقارنة بلبنان.60.9% مقارنة بالعراق، وبنسبة 77.89% عما هو عليه في األردن، وبنسبة 79.73بنسبة 

 بناًء على ما سبق، نجد أن سعر كيلو األرز في األردن والعراق ولبنان، يزيد عما هو عليه في سورية،

 %، بالترتيب.177.02% و352.24% و393.35بنسب 

ا بالنسبة للقوة الشرائية لراتب املوظف في القطاع العام، الحد  األدنى، في سورية، بالنسبة أم

 بسعر مدعوم، بكامل  119.19لألرز، فهي األضعف بين دول الجوار املدروسة، إذ يمكن شراء 
ً
كيلو أرزا

 الراتب.

ضح من  ي لبنان تزيد بنسبة أن القدرة الشرائية للراتب ف (4الجدول رقم )بحسب معيار األرز، يت 

 أبيض بوسطي  514.7% عما هي عليه في سورية، للحد  األدنى، إذ يمكن شراء 331.84
ً
 أرزا

ً
كيلو غراما

 الراتب الصافي في لبنان.

%، عما هي عليه في سورية، إذ يمكن شراء 252.68وتزيد القوة الشرائية للراتب في األردن بنسبة 

420.35  
ً
 ي في األردن. في الراتب الوسط كيلو أرزا

، تزيد القدرة الشرائية للراتب في العراق بنسبة 
ً
%، عما هي عليه في سورية، إذ يمكن 248.15أخيرا

 بوسطي الراتب الصافي في العراق. 414.95شراء 
ً
 كيلو أرزا

ال يتغير الترتيب السابق، عند اعتماد سقف الفئة األولى لراتب موظف القطاع العام في سورية، 

، وهي أقل كمية، بين دول الجوار املدروسة، حيث تزيد الكمية  200.6ي والذي يشتر 
ً
 مدعوما

ً
كيلو أرزا

%، وفي 109.55%، وفي األردن بنسبة 156.58التي يمكن شراؤها بوسطي الراتب الصافي في لبنان بنسبة 

 %.106.86العراق بنسبة 

فيها سورية والعراق ولبنان دولة، بما  20هذا، وللتوسع في معيار األرز، ليشمل مقارنات تضم 

 (، والشكل البياني املرفق به.3واألردن، يمكن النظر إلى امللحق رقم )
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 معيار الجبنة

الجدول بأنها أقل بكثير من مثيالتها في دول الجوار، وبحسب بيانات  تمتاز أسعار الجبنة في سورية

% عما هو عليه 81.91رخص بنسبة أ، نجد أن سعر الجبنة البيضاء )البلدية(، محلية الصنع، (3رقم )

 % مقارنة بالعراق.69.87% مقارنة بلبنان، وبنسبة 72.6في األردن، وبنسبة 

بناًء على ما سبق، نجد أن سعر كيلو الجبنة في األردن ولبنان والعراق، يزيد عما هو عليه في 

 %، بالترتيب.231.88% و264.98% و452.88سورية، بنسب 

ر واقع انخفاض أ سعار الجبنة في سورية، من ضعف القدرة الشرائية لراتب املوظف في ال يغي 

كيلو جبنة،  28.04القطاع العام، بالحد  األدنى، بالنسبة ملعيار الجبنة، وتبقى األضعف، إذ يمكن شراء 

 فقط، بكامل الراتب.

ضح من  ه بحسب معيار الجبنة، يت 
 
العراق  أن القدرة الشرائية للراتب في (4الجدول رقم )كما أن

كيلو جبنة بوسطي  132.63% عما هي عليه في سورية، للحد  األدنى، إذ يمكن شراء 372.92تزيد بنسبة 

 الراتب الصافي في العراق.

%، عما هي عليه في سورية، إذ يمكن شراء 227.77وتزيد القوة الشرائية للراتب في لبنان بنسبة 

 كيلو جبنة بالراتب الوسطي في لبنان. 91.92

، تزيد القدرة الشرائية للراتب في األردن بنسبة 
ً
%، عما هي عليه في سورية، إذ يمكن 212.86أخيرا

 كيلو جبنة بوسطي الراتب الصافي في األردن. 87.84شراء 

ال يتغير الترتيب السابق، عند اعتماد سقف الفئة األولى لراتب موظف القطاع العام في سورية، 

فقط، وهي أقل كمية، بين دول الجوار املدروسة، حيث تزيد الكمية التي  كيلو جبنة 47.2والذي يشتري 

%، وفي األردن 94.75%، وفي لبنان بنسبة 180.99يمكن شراؤها بوسطي الراتب الصافي في العراق بنسبة 

 %.85.89بنسبة 

ن دولة، بما فيها سورية والعراق ولبنا 20هذا، وللتوسع في معيار األرز، ليشمل مقارنات تضم 

 (، والشكل البياني املرفق به.4واألردن، يمكن النظر إلى امللحق رقم )
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 معيار الخبز 

عن بقية املعايير، والسبب هو البيع بسعر مدعوم، إذ ال يتعدى  يختلف موضوع الخبز في سورية

 ، لذلك،14ليرة 50ليرات، وتباع بسعر  310% من تكلفتها على الحكومة، إذ تكلف نحو 16.2سعر املبيع 

بالنسبة للقوة الشرائية  الجوار، وغيرها، كذلك األمر فإن سعر الخبز في سورية هو األقل في دول 

 للموظف، في القطاع العام، فهي األفضل.

ه بحسب أسعار الخبز الواردة في 
 
، يالحظ أن سعر املادة في سورية أرخص (3الجدول رقم )كما أن

% مقارنة 96.78% مقارنة بلبنان، وبنسبة 97.07 % عما هي عليه في العراق، وبنسبة98.45بنسبة 

 باألردن.

% 6333.43وعليه، نجد أن الخبز يباع في العراق ولبنان واألردن، بأسعار أعلى من سورية، بنسب 

 %، بالترتيب.3008.29% و3312.29و

ضح من  ه بحسب معيار الخبز، يت 
 
ألدنى، أن القوة الشرائية للراتب، بالحد  ا (4الجدول رقم )كما أن

 بكامل الراتب. 1362.14مقارنة بدول الجوار املدروسة، إذ يمكن شراء  بنسب كبيرةتزيد 
ً
 كيلو خبزا

% عن وسطي الراتب الصافي في األردن، حيث يمكن 82.64تزيد القدرة للراتب في سورية، بنسبة 

، كما تزيد بنسبة  745.79شراء 
ً
 خبزا

ً
نان، حيث يمكنه % عن وسطي الراتب في لب185.24كيلو غراما

، وتزيد بنسبة  477.55شراء 
ً
حيث يمكن شراء  % عن وسطي الراتب في العراق،307.71كيلو خبزا

. كيلو 334.09
ً
 خبزا

ال يتغير الترتيب السابق، عند اعتماد سقف الفئة األولى لراتب موظف القطاع العام في سورية، 

 كيلو  2292.57والذي يشتري 
ً
دول الجوار املدروسة، حيث تزيد الكمية التي ، وهي أعلى كمية، بين خبزا

%، وفي األردن 380.07%، وفي لبنان بنسبة 207.4يمكن شراؤها بوسطي الراتب الصافي في األردن بنسبة 

 %.586.21بنسبة 

ويحافظ الخبز على ميزته السعرية األقل، عند استخدام سعر الخبز السياحي، الذي يباع بنحو 

% مقارنة بلبنان، 45.57% مما هو عليه في العراق، وبنسبة 71.13ص بنسبة ليرة سورية، وهو أرخ 650

 % مقارنة باألردن.40.25وبنسبة 

                                                             
14 https://bit.ly/3fqu4jq  

https://bit.ly/3fqu4jq
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ه للتوسع
 
دولة، بما فيها سورية والعراق ولبنان  20في معيار الخبز، ليشمل مقارنات تضم  كما أن

 (، والشكل البياني املرفق به.5واألردن، يمكن النظر إلى امللحق رقم )

 معيار الدجاج

املدروسة، إذ تم  اج فيها هو األرخص بين دول الجواربأن سعر فيليه الدج تمتاز األسواق السورية

  1.42ليرة سورية للكيلو الواحد، يعادل  1800اعتماد سعر 
ً
ا  أمريكي 

ً
 .15دوالرا

، أن سعر فيليه الدجاج في سورية، أرخص بنسبة (3الجدول رقم )ونستنتج من البيانات في 

 % مقارنة بالعراق.63.42، وبنسبة % مقارنة بلبنان63.86% عما هو عليه في األردن، وبنسبة 76.36

بنسب  الدجاج في األردن ولبنان والعراق يزيد عما هو عليه في سوريةوعليه، فإن سعر فيليه 

 %، بالترتيب.173.38% و176.69% و323.07

اع العام، الحد  األدنى، في سورية، بالنسبة أما بالنسبة للقوة الشرائية لراتب املوظف في القط

  26.49فهي األضعف بين دول الجوار املدروسة، إذ يمكن شراء للدجاج، 
ً
فقط، بكامل  كيلو فيليه دجاجا

 الراتب.

ه بحسب
 
ضح من  كما أن أن القدرة الشرائية للراتب في العراق  (4الجدول رقم )معيار الدجاج، يت 

 فيليه  152.28عليه في سورية، للحد  األدنى، إذ يمكن شراء % عما هي 474.95د بنسبة تزي
ً
كيلو غراما

،
ً
 بوسطي الراتب الصافي في العراق. دجاجا

عما هي عليه في سورية، إذ يمكن شراء  %332.36ة للراتب في لبنان بنسبة القوة الشرائيوتزيد 

 بالراتب الوسطي في لبن 114.52
ً
 ان. كيلو فيليه دجاجا

، تزيد 
ً
عما هي عليه في سورية، إذ يمكن  %308.85للراتب في األردن بنسبة  القدرة الشرائيةأخيرا

 بوسطي 108.29شراء 
ً
 الراتب الصافي في األردن. كيلو فيليه دجاجا

ال يتغير الترتيب السابق، عند اعتماد سقف الفئة األولى لراتب موظف القطاع العام في سورية، 

 دجكيلو فيليه  44.58والذي يشتري 
ً
بين دول الجوار املدروسة، حيث تزيد الكمية  ، وهي أقل كميةاجا

%، وفي 156.89%، وفي لبنان بنسبة 241.61التي يمكن شراؤها بوسطي الراتب الصافي في العراق بنسبة 

 %.142.92األردن بنسبة 
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نان دولة، بما فيها سورية والعراق ولب 20في معيار الدجاج، ليشمل مقارنات تضم  هذا، وللتوسع

 (، والشكل البياني املرفق به.6) واألردن، يمكن النظر إلى امللحق رقم

 معيار لحم العجل

على نشرة وزارة  بناءً املدروسة، وذلك  ورية، األرخص بين الدول املجاورةيعد  سعر لحم العجل في س

ورية للتجارة، ، وبحسب سعر بيعه في صاالت الس2020 /6/5التجارة الداخلية وحماية املستهلك، بتاريخ 

د بمبلغ  . 4.9ليرة سورية، يعادل  6200املحد 
ً
 دوالرا

% عما 58.29أن سعر كيلو لحم العجل في سورية، أرخص بنسبة  (3الجدول رقم )ويستنتج من 

 % مقارنة بلبنان.17.61ق، وبنسبة مقارنة بالعرا %56.36و عليه في األردن، وبنسبة ه

% 139.74ن والعراق ولبنان، بأسعار أعلى من سورية، بنسب وعليه، فإن لحم العجل يباع في األرد

 %، بالترتيب.21.37% و129.13و

م أما بالنسبة للقوة الشرائية لراتب املوظف في القطاع العام، الحد  األدنى، في سورية، بالنسبة للح

بكامل لو لحَم عجل  فقط، كي 7.69العجل، فهي األضعف بين دول الجوار املدروسة، إذ يمكن شراء 

 الراتب.

ضح من  هذا، وبحسب أن القدرة الشرائية للراتب في العراق  (4الجدول رقم )معيار لحم العجل، يت 

 كيلو  52.69% عما هي عليه في سورية، للحد  األدنى، إذ يمكن شراء 585.225يزيد بنسبة 
ً
لحَم  غراما

 بوسطي الراتب الصافي في العراق. عجل،

عما هي عليه في سورية، إذ يمكن شراء  %521.88للراتب في األردن بنسبة  وتزيد القوة الشرائية

 عجل  بالراتب الوسطي في األردن.كيلو لحَم  55.51

، تزيد القدرة الشرائية للراتب في لبنان
ً
عما هي عليه في سورية، إذ يمكن  %885.65بنسبة  أخيرا

  الراتب الصافي في لبكيلو لحَم عجل   75.79شراء 
 نان.بوسطي 

ال يتغير الترتيب السابق، عند اعتماد سقف الفئة األولى لراتب موظف القطاع العام في سورية، 

، وهي أقل كمية، بين دول الجوار املدروسة، حيث تزيد الكمية التي  12.94والذي يشتري  كيلو لحَم عجل 

%، وفي 328.91سبة %، وفي األردن بن307.12يمكن شراؤها بوسطي الراتب الصافي في العراق بنسبة 

 %.485.63لبنان بنسبة 
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ه للتوسع
 
دولة، بما فيها سورية والعراق  20في معيار لحم العجل، ليشمل مقارنات تضم  كما أن

 (، والشكل البياني املرفق به.7ولبنان واألردن، يمكن النظر إلى امللحق رقم )

 معيار التفاح

رخص بين دول الجوار املدروسة، وقد تم اعتماد تمتاز أسواق سورية، بأن أسعار التفاح فيها هي األ 

، وكما يباع 6/5/2020أرخص نوع للتفاح، بحسب نشرة وزارة التجارة الداخلية وحماية املستهلك، بتاريخ 

. 0.55ليرة سورية، تعادل  700في صاالت املؤسسة السورية للتجارة، وهو 
ً
 دوالرا

% عما هو عليه في 73.14أرخص بنسبة  ، أن سعر التفاح سورية(3الجدول رقم )ويتضح من 

 %، مقارنة بلبنان.38.54، وبنسبة % مقارنة بالعراق52.3األردن، وبنسبة 

أعلى مما هي عليه في سورية،  التفاح في األردن والعراق ولبنانعلى ما سبق، نجد أن أسعار  وبناءً 

 %، بالترتيب.62.71% و109.63% و272.27بنسبة 

ائية لراتب املوظف في القطاع العام، الحد  األدنى، في سورية، بالنسبة أما بالنسبة للقوة الشر 

  68.11، فهي األضعف بين دول الجوار املدروسة، إذ يمكن شراء للتفاح
ً
 فقط، بكامل الراتب. كيلو تفاحا

أن القدرة الشرائية للراتب في العراق  (4الجدول رقم )معيار التفاح، يتضح من  وعليه، بحسب

، 510.89% عما هي عليه في سورية، للحد  األدنى، إذ يمكن شراء 650.13 تزيد بنسبة
ً
 تفاحا

ً
 كيلو غراما

 طي الراتب الصافي في العراق.بوس

عما هي عليه في سورية، إذ يمكن شراء  %635.24ة للراتب في لبنان بنسبة وتزيد القوة الشرائي

500.75  
ً
 بالراتب الوسطي في لبنان. كيلو تفاحا

 ،
ً
عما هي عليه في سورية، إذ يمكن  %365.01للراتب في األردن بنسبة  تزيد القدرة الشرائيةأخيرا

  316.71شراء 
ً
 بوسطي الراتب الصافي في األردن. كيلو تفاحا

ال يتغير الترتيب السابق، عند اعتماد سقف الفئة األولى لراتب موظف القطاع العام في سورية، 

،  114.63والذي يشتري 
ً
وهي أقل كمية، بين دول الجوار املدروسة، حيث تزيد الكمية التي كيلو تفاحا

%، وفي األردن 336.84%، وفي لبنان بنسبة 345.7يمكن شراؤها بوسطي الراتب الصافي في العراق بنسبة 

 %.176.29بنسبة 

ه للتوسع
 
 دولة، بما فيها سورية والعراق ولبنان 20في معيار التفاح، ليشمل مقارنات تضم  كما أن

 البياني املرافق له.(، والشكل 8واألردن، يمكن النظر إلى امللحق رقم )
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 معيار املوز 

املدروسة، يليه سعر املادة في سورية، وذلك  بنان، األرخص بين الدول املجاورةيعد  سعر املوز في ل

يعه في ، وبحسب سعر ب2020 /5/5وزارة التجارة الداخلية وحماية املستهلك، بتاريخ  بناًء على نشرة

د بمبلغ  . 0.99ليرة سورية، بما يعادل  1250صاالت السورية للتجارة، املحد 
ً
 دوالرا

% عما هو عليه في 47.71يزيد بنسبة  ، أن سعر كيلو املوز في سورية(3الجدول رقم )يستنتج من 

ز على تهريب املادة من لبنان إلى سورية، في حين يزيد السعر في العراق بن % 12.33سبة لبنان، وهذا يحف 

 % في األردن، مقارنة بسورية.66.98عما هو عليه في سورية، وبنسبة 

أما بالنسبة للقوة الشرائية لراتب املوظف في القطاع العام، الحد  األدنى، في سورية، بالنسبة 

  38.14عف بين دول الجوار املدروسة، إذ يمكن شراء للموز، فهي األض
ً
 فقط، بكامل الراتب. كيلو موزا

أن القدرة الشرائية للراتب في لبنان تزيد  (4الجدول رقم )معيار املوز، يتضح من  وعليه، بحسب

،كيلو  673.96% عما هي عليه في سورية، للحد  األدنى، إذ يمكن شراء 1667.08بنسبة 
ً
 موزا

ً
 غراما

 بوسطي الراتب الصافي في لبنان.

ورية، إذ يمكن شراء عما هي عليه في س %1295.71لعراق بنسبة وتزيد القوة الشرائية للراتب في ا

 كيلو  532.32
ً
 بالراتب الوسطي في العراق. تفاحا

، تزيد القدرة الشرائي
ً
عما هي عليه في سورية، إذ يمكن  %936.2ة للراتب في األردن بنسبة وأخيرا

 كيلو  395.21شراء 
ً
 األردن. بوسطي الراتب الصافي في موزا

سورية،  عند اعتماد الحد  األعلى لصافي راتب موظف القطاع العام فيال يتغير الترتيب السابق، 

 كيلو  64.19والذي يشتري 
ً
بين دول الجوار املدروسة، حيث تزيد الكمية التي يمكن  ، وهي أقل كميةموزا

%، وفي األردن 729.27%، وفي العراق بنسبة 949.92شراؤها بوسطي الراتب الصافي في لبنان بنسبة 

 %.515.66بنسبة 

ه
 
دولة، بما فيها سورية والعراق ولبنان  20للتوسع في معيار املوز، ليشمل مقارنات تضم  كما أن

 (، والشكل البياني املرفق به.9) واألردن، يمكن النظر إلى امللحق رقم

 معيار البرتقال

 البرتقالتمتاز األسواق السورية برخص أسعار الحم
ً
، وتحديدا

ً
وتعد  في موسمها،  ،ضيات عموما

 للمادة، وهنا سوف نلجأ بوساطة املقارنة إل
ً
را
 مصد 

ً
 في ى اعتماد وسطي سعر كيلو البرتقالسورية بلدا
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، وذلك كوسطي بين املحافظات، بحسب بيانات موقع  0.16ليرات، بما يعادل  205املوسم، وهو 
ً
دوالرا

 املوسم.نومبيو، ألن املقارنة تصبح متحيزة باعتماد سعره في أيار بعد انتهاء 

ضح من  % عما هو عليه 88.98، أن سعر كيلو البرتقال سورية أرخص بنسبة (3الجدول رقم )ويت 

 % مقارنة بلبنان.78.11ق، وبنسبة % مقارنة بالعرا84.99في األردن، وبنسبة 

% 807.1وعليه، فإن البرتقال يباع في األردن والعراق ولبنان، بأسعار أعلى من سورية، بنسب 

 %، بالترتيب.356.87% و566.44و

رغم ذلك االنخفاض في أسعار البرتقال، في سورية، املنتج الرئيس في املنطقة للحمضيات، إال أن 

ه األدنى، يب املدروسة، إذ يمكن شراء  قى األضعف بين دول الجوارالقوة الشرائية لراتب املوظف، بحد 

232.56  
ً
 ، بكامل الراتب، في عز  املوسم.كيلو برتقاال

أن القوة الشرائية للراتب الوسطي  (4الجدول رقم )معيار البرتقال، يتبين من  وبحسبهذا، 

%، عن الحد  األدنى لراتب املوظف في سورية، إذ يمكن شراء 161.84الصافي في لبنان، يزيد بنسبة 

 كيلو  608.95
ً
 بكامل وسطي الراتب في لبنان. برتقاال

عن الراتب في  %135.2بالنسبة للبرتقال، بنسبة  راق،وتزيد القوة الشرائية لوسطي الراتب في الع

 ال بكامل وسطي الراتب في العراق.كيلو برتق 546.99سورية، إذ يمكن شراء 

، تزيد القوة الشرائية لوسطي الراتب في األردن، بالنسبة للبرتقال، بنسبة 
ً
 %، عن الحد  91.18أخيرا

  كيلو 444.61سورية، إذ يمكن شراء األدنى لراتب املوظف في 
ً
ل وسطي الراتب الصافي في بكام برتقاال

 األردن.

ال يتغير الترتيب السابق، عند اعتماد الحد  األعلى لصافي راتب موظف القطاع العام في سورية، 

 كيلو  391.41والذي يشتري 
ً
، في عز  املوسم، وهي أقل كمية بين دول الجوار املدروسة، حيث تزيد برتقاال

%، 39.75%، وفي العراق بنسبة 55.58شراؤها بوسطي الراتب الصافي في لبنان بنسبة الكمية التي يمكن 

 %.13.59وفي األردن بنسبة 

ه للتوسع
 
دولة، بما فيها سورية والعراق ولبنان  20في معيار البرتقال، ليشمل مقارنات تضم  كما أن

 له.البياني املرافق (، والشكل 10واألردن، يمكن النظر إلى امللحق رقم )
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 معيار البندورة

ر للمادة، وخاصة  دروسةاألرخص بين دول الجوار امل سعر البندورة في سوريةعد  ي   وهي بلد مصد 

لدول الجوار، وتم  اعتماد أقل سعر للبندورة بحسب نشرة أسعار وزارة التجارة الداخلية وحماية 

ليرة، بما  300املستهلك، واملخصصة لصاالت املؤسسة السورية للتجارة، وألقل األصناف جودة، وهو 

  0.24يعادل 
ً
موقع نومبيو، إذ شهدت أسعار البندورة في ، وهو قريب من السعر الذي يعتمده دوالرا

ارتفاعات غير مسبوقة، طارئة، أحد أسبابها التهريب املعاكس، من سورية إلى بعض دول  مايو/أيار

، كما البرتقال.الجوار، وأن السلعة خا
ً
 رج موسمها حاليا

ضح من  هو  % عما69.98، أن سعر كيلو البندورة في سورية أرخص بنسبة (3الجدول رقم )يت 

 % مقارنة بلبنان.63.77ق، وبنسبة % مقارنة بالعرا67.95عليه في األردن، وبنسبة 

% 233.12بنسب  ة تباع في األردن والعراق ولبنان بأسعار أعلى من سوريةوعليه، فإن البندور 

 %، بالترتيب.176.02% و212.03و

ألدنى، في سورية، بالنسبة أما بالنسبة للقوة الشرائية لراتب املوظف في القطاع العام، الحد  ا

كيلو بندورة فقط، بكامل  158.92للبندورة، فهي األضعف بين دول الجوار املدروسة، إذ يمكن شراء 

 الراتب.

ه بحسب معيار البندورة، تزيد القدرة الشرائية للراتب في األردن بنسبة 
 
% عما هي 419.58كما أن

  825.7عليه في سورية، للحد  األدنى، إذ يمكن شراء 
ً
 .بوسطي الراتب الصافي في األردن بندورة، كيلو غراما

عما هي عليه في سورية، إذ يمكن شراء  %345.83للراتب في العراق بنسبة  تزيد القوة الشرائية

 دورة بالراتب الوسطي في العراق.كيلو بن 708.5

، تزيد القدرة الشرائي
ً
ه في سورية، إذ يمكن عما هي علي %333.41ة للراتب في لبنان بنسبة أخيرا

 ة بوسطي الراتب الصافي في لبنان.كيلو بندور  688.75شراء 

ال يتغير الترتيب السابق، عند اعتماد الحد  األعلى لصافي راتب موظف القطاع العام في سورية، 

كيلو بندورة، وهي أقل كمية، بين دول الجوار املدروسة، حيث تزيد الكمية التي  267.47والذي يشتري 

%، وفي 164.89%، وفي العراق بنسبة 208.71كن شراؤها بوسطي الراتب الصافي في األردن بنسبة يم

 %.157.51لبنان بنسبة 
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ه للتوسع
 
دولة، بما فيها سورية والعراق ولبنان  20في معيار البندورة، ليشمل مقارنات تضم  كما أن

 رافق له.امل(، والشكل البياني 11واألردن، يمكن النظر إلى امللحق رقم )

 معيار البطاطا

بأن أسعار البطاطا فيها هي األرخص بين دول الجوار املدروسة، تليها لبنان،  تمتاز أسواق سورية

ة، بحسب نشرة وزارة التجارة الداخلية  للبطاطا ثم األردن، وتم اعتماد أقل  سعر فالعراق، في سوري 

ليرة  250ت املؤسسة السورية للتجارة، وهو ، وكما يباع في صاال 6/5/2020وحماية املستهلك، بتاريخ 

. 0.2سورية، تعادل 
ً
 دوالرا

ضح من  ا هو عليه 78.04، أن  سعر كيلو البطاطا في سورية أرخص بنسبة (3الجدول رقم )يت  % عم 

 % مقارنة بلبنان.62.06ق، وبنسبة % مقارنة بالعرا70.94في األردن، وبنسبة 

% 355.4بنسب  والعراق ولبنان بأسعار أعلى من سورية ا تباع في األردنوعليه، فإن البطاط

 %، بالترتيب.163.54% و244.08و

أما بالنسبة للقوة الشرائية لراتب املوظف في القطاع العام، الحد  األدنى، في سورية، بالنسبة 

 فقط، بكامل الراتب. كيلو بطاطا 190.7األضعف بين دول الجوار املدروسة، إذ يمكن شراء للتفاح، فهي 

أن القدرة الشرائية للراتب في لبنان  (4الجدول رقم )معيار البطاطا، يتضح من  كما أنه بحسب

، كيلو 865.65ألدنى، إذ يمكن شراء % عما هي عليه في سورية، للحد  ا353.93تزيد بنسبة 
ً
 تفاحا

ً
 غراما

  الراتب الصافي في لبنان.
 بوسطي 

ة الشرائية عما هي عليه في سورية، إذ يمكن شراء  %353.38راتب في العراق بنسبة لل تزيد القو 

 بالراتب الوسطي في العراق. كيلو بطاطا 864.6

، تزيد القدرة الشرائية
ً
عما هي عليه في سورية، إذ يمكن  %278.86للراتب في األردن بنسبة  أخيرا

 بوسطي 722.48شراء 
ً
 الراتب الصافي في األردن. كيلو تفاحا

تغير الترتيب السابق، عند اعتماد الحد  األعلى لصافي راتب موظف القطاع العام في سورية، ال ي

ة التي  320.96والذي يشتري  كيلو بطاطا، وهي أقل كمية بين دول الجوار املدروسة، حيث تزيد الكمي 

وفي  %،169.38%، وفي العراق بنسبة 169.71يمكن شراؤها بوسطي الراتب الصافي في لبنان بنسبة 

 %.125.1األردن بنسبة 
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دولة، بما فيها سورية والعراق ولبنان  20هذا، وللتوسع في معيار البطاطا، ليشمل مقارنات تضم 

 املرافق له.(، والشكل البياني 12مللحق رقم )واألردن، يمكن النظر إلى ا

 معيار املاء املعبأة

ليرة  225املدروسة، وتمت اعتماد سعر  األرخص بين دول الجوار عد  سعر املياه املعبأة في سوريةي

، بما يعادل  1.5لعبوة املياه من سعة 
ً
.  0.18ليترا

ً
 دوالرا

ضح من    1.5، أن سعر عبوة املياه سعة (3الجدول رقم )يت 
ً
% 79.07أرخص بنسبة  في سورية ليترا

 % مقارنة بلبنان.54.3دن، وبنسبة عما هو عليه في العراق، وبالنسبة نفسها في األر 

  1.5وعليه، فإن عبوة املياه سعة 
ً
بنسبة  اق واألردن بأسعار أعلى من سوريةتباع في العر  ليترا

 %.118.83ن بأعلى من سورية بنسبة %، في حين تباع في لبنا377.89

أما بالنسبة للقوة الشرائية لراتب املوظف في القطاع العام، الحد  األدنى، في سورية، بالنسبة 

  1.5عبوة سعة  211089األضعف بين دول الجوار املدروسة، إذ يمكن شراء  ، فهيللمياه املعبأة
ً
 ليترا

 فقط، بكامل الراتب.

ه بحسب
 
ن أن القدرة الشرائية للراتب في لبنا (4الجدول رقم )معيار املياه املعبأة، يتضح من  كما أن

عبوة مياه سعة  1158.36% عما هي عليه في سورية، للحد  األدنى، إذ يمكن شراء 446.68تزيد بنسبة 

1.5  
ً
 الراتب الصافي في لبنان. ، بوسطيليترا

عما هي عليه في سورية، إذ يمكن شراء  %432.25للراتب في األردن بنسبة  تزيد القوة الشرائية

  1.5عبوة مياه سعة  1127.78
ً
 الوسطي في األردن.  بالراتب ليترا

، تزيد القدرة الشرائي
ً
عما هي عليه في سورية، إذ يمكن  %378.1سبة ة للراتب في العراق بنأخيرا

 بوسطي الراتب الصافي في األردن. عبوة 1013.04شراء 

ال يتغير الترتيب السابق، عند اعتماد الحد  األعلى لصافي راتب موظف القطاع العام في سورية، 

، وهي أقل كمية بين دول الجوار املدر  1.5عبوة مياه سعة  356.07والذي يشتري 
ً
وسة، حيث تزيد ليترا

%، وفي األردن بنسبة 224.82الكمية التي يمكن شراؤها بوسطي الراتب الصافي في لبنان بنسبة 

 %.184.07%، وفي العراق بنسبة 216.24

ه للتوسع
 
دولة، بما فيها سورية والعراق  20في معيار املياه املعبأة، ليشمل مقارنات تضم  كما أن

 البياني املرافق له.(، والشكل 13امللحق رقم )ولبنان واألردن، يمكن النظر إلى 
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 معيار البنزين

  0.18رة لليتر، ما يعادل لي 225يباع البنزين املدعوم، في سورية بمبلغ 
ً
للسيارات من سعة  دوالرا

 وهو أقل سعر بين دول الجوار املدروسة. وملن يملك أكثر من سيارة، ،CC 2000محرك دون 

ضح من  % عما 85.18أرخص بنسبة  ر ليتر البنزين املدعوم في سوريةسع ، أن(3الجدول رقم )يت 

 % مقارنة بلبنان.58.41ق، وبنسبة % مقارنة بالعرا67.66هو عليه في العراق، وبنسبة 

% 574.67بأسعار أعلى من سورية، بنسب  ن يباع في األردن والعراق ولبنانوعليه، فإن ليتر البنزي

 %، بالترتيب.140.42% و209.22و

هو  يختلف الترتيب السابق عند اعتماد سعر البنزين غير املدعوم، وبحسبان أن  سعر التكلفة وال

% عما هو عليه في األردن، وبنسبة 75.3، يكون سعر البنزين في سورية أرخص بنسبة 16ليرة لليتر 375

 بالعرا46.1
ً
 % مقارنة بلبنان.30.68ق، وبنسبة % مقارنة

راتب املوظف في القطاع العام، الحد  األدنى، في سورية، بالنسبة أما بالنسبة للقوة الشرائية ل

 من البنزين املدعوم 211.89شراء للبنزين، فهي األضعف بين دول الجوار املدروسة، إذ يمكن 
ً
فقط،  ليترا

 بكامل الراتب.

ي % عما هي عليه ف407.28بحسب معيار البنزين، تزيد القدرة الشرائية للراتب في العراق بنسبة 

 بوسطي الراتب الصافي في العراق. ليتر، 1074.87سورية، للحد  األدنى، إذ يمكن شراء 

عما هي عليه في سورية، إذ يمكن شراء  %397.58ة للراتب في لبنان بنسبة تزيد القوة الشرائي

1054.33  
ً
 بالراتب الوسطي في لبنان.  ليترا

، تزيد القدرة الشرائية
ً
عما هي عليه في سورية، إذ يمكن  %156.73بة للراتب في األردن بنس أخيرا

 من البنزين 543.99شراء 
ً
 بوسطي الراتب الصافي في األردن. ،ليترا

ام في سورية، ال يتغير الترتيب السابق، عند اعتماد الحد  األعلى لصافي راتب موظف القطاع الع

 من البنزين املدعوم 356.62والذي يشتري 
ً
ل الجوار املدروسة، حيث تزيد ، وهي أقل كمية بين دو ليترا

                                                             
 للشرائح والشروط التي أعلنتها وزار  16

ً
ة سعر مبيع الليتر ملن ال يستحق البنزين املدعوم، بحسبان أنه سعر التكلفة، وذلك وفقا

 النفط والثروة املعدنية.
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%، وفي لبنان بنسبة 201.4الكمية التي يمكن شراؤها بوسطي الراتب الصافي في العراق بنسبة 

 %.52.54وفي األردن بنسبة %، 195.64

دولة، بما فيها سورية والعراق ولبنان واألردن،  20للتوسع في معيار البنزين، ليشمل مقارنات تضم 

 (، والشكل البياني املرفق به.14)حق رقم يمكن النظر إلى املل

 معيار أجرة الشقة السكنية

ر بعض الخبراء تضرر نحو مليون  رغم الحرب على سورية والدمار الذي لحق بالعقارات، حيث قد 

النزوح الداخلي لبعض املحافظات، وبالتالي زيادة الطلب على الشقق  ورغموحدة سكنية في سورية، 

، إال أن أجرة شقة خارج مراكز املرافقه السكنية، ما 
ً
دن زيادة ملحوظة في األجرة الشهرية في املناطق كافة

 الرئيسة في سورية، يبقى األرخص، بين دول الجوار.

جور بين
 
 لتباين األ

ً
  نظرا

ً
 املحافظات السورية، مع فروقات كبيرة بين األرياف واملدن الرئيسة، فمثال

ألف  75ة في بعض األرياف في محافظتي حمص وحماة، تصل الجرة إلى ألف لير  40و 30تتراوح األجرة بين 

 لعدم وجود إحصائيات دقيقة حول ألف ليرة، وأكثر  100ليرة في ريف دمشق، وقد تصل 
ً
، نظرا

ً
أحيانا

ألف ليرة للشقة، بغرفة نوم واحدة، وخارج مركز املدينة، وهو  52املوضوع، تم اعتماد وسطي أجرة 

، بواقع  41.1موقع نومبيو، ما يعادل الرقم املعتمد في 
ً
 شهريا

ً
  1.37دوالرا

ً
 يوميا

ً
 .دوالرا

ضح من  ، أن أجرة الشقة اليومية، بغرفة نوم واحدة، وخارج مركز املدن، في (3الجدول رقم )يت 

، وبنسبة % مقارنة بالعراق83.46% مما هي عليه في األردن، وبنسبة 84.1سورية، أرخص بنسبة 

 ب78.59
ً
 لبنان.% مقارنة

بنان، تزيد وعليه، فإن أجرة الشقة اليومية، بحسب املواصفات السابقة، في األردن والعراق ول

 %، بالترتيب.367.02% و504.57% و528.75بنسب  عما هي عليه في سورية

أما بالنسبة للقوة الشرائية لراتب املوظف في القطاع العام، الحد  األدنى، في سورية، بالنسبة 

تب أن يغطي أجرة اليومية، فهي األضعف بين دول الجوار املدروسة، إذ يمكن لهذا الرا ألجرة الشقة

 فقط. 27.5
ً
 يوما

ه بحسب
 
معيار أجرة الشقة اليومية، تزيد القدرة الشرائية للراتب في لبنان بنسبة  كما أن

في لبنان أجرة  % عما هي عليه في سورية، للحد  األدنى، إذ يمكن أن يغطي وسطي الراتب الصافي156.15

70.45  .
ً
 يوما
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عما هي عليه في سورية، إذ يمكن أن يغطي  %159.83للراتب في العراق بنسبة  تزيد القوة الشرائية

.  71.47في في العراق أجرة وسطي الراتب الصا
ً
 يوما

، تزيد القدرة الشرائية
ً
عما هي عليه في سورية، إذ يمكن  %175.22للراتب في األردن بنسبة  أخيرا

.  75.7افي في األردن أجرة أن يغطي وسطي الراتب الص
ً
 يوما

ال يتغير الترتيب السابق، عند اعتماد سقف الفئة األولى لراتب موظف القطاع العام في سورية، 

 مع دول الجوار املدروسة، حيث يزيد  46.29والذي يغطي أجرة 
ً
، فقط، وهو أقل عدد أيام مقارنة

ً
يوما

%، وفي العراق بنسبة 52.2غطية أجرتها بوسطي الراتب الصافي في لبنان بنسبة عدد األيام التي يمكن ت

 %.63.52%، وفي األردن بنسبة 54.38

ه للتوسع في معيار أجرة الشقة، ليشمل مقارنات تضم 
 
دولة، بما فيها سورية والعراق  20كما أن

 املرافق له.(، والشكل البياني 15ولبنان واألردن، يمكن النظر إلى امللحق رقم )
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ا
 نتائج -ثالثا

 من هدفها الرئيس، وتتمثل في اآلتي:
ً
 تنبثق من الدراسة، عدة نتائج، انطالقا

- ،
ً
، أن بداية

ً
ا َعد  بْدهي  ة الحرب العسكرية والسياسية على سورية، والحرب االقتصادية املوازي ي 

، أسهمت بشكل رئيس إثر اإلجراءات القسرية أحادية الجانب، الجائرة بحق الشعب السور  لها ي 

 في تراجع املؤشرات االقتصادية 
ً
، والتي انعكست بشكل أو بآخر على تكاليف املعيشة وقدرة كافة

 .خول على تغطيتها، وازدياد الفقرالد

، و  
ً
في سورية، وأجرة الشقق السكنية  املستوردة لغايات الدعمإن أسعار السلع املنتجة محليا

َعد  من األقل بين عينة الدول املدروسة بشكل عام، 
 
دولة، خاصة بين  20خارج مراكز املدن، ت

 دول الجوار السوري.

ة، وأكثر   إن مستوى رواتب وأجور املوظفين في سورية هي األقل بين عينة الدول املدروسة بعام 

 بين دول الجوار السوري
ً
ب مشاكل اقتصادية واجتماعية أخرى بخ انخفاضا

 
ة، وهذا يرت اص 

% عن الحد  األدنى 1630.38سطي صافي الراتب في األردن بنسبة للمواطن السوري، إذ يزيد و 

% عن سقف راتب الفئة األولى، وفي 928.19لراتب موظف القطاع العام في سورية، وبنسبة 

% عن 832.49األدنى في سورية، وبنسبة  % عن الحد  1469.33العراق، يزيد صافي الراتب بنسبة 

% عن الحد  األدنى في 1096.23الحد  األعلى، في حين يزيد وسطي صافي الراتب في لبنان بنسبة 

% 600.42% عن الحد  األعلى، كما يزيد وسطي صافي الراتب في الجزائر بنسبة 610.79سورية، و

% عن الحد  األعلى، وفي 316.19وبنسبة عن الحد  األدنى لراتب موظف القطاع العام في سورية، 

% 251.95% عن الحد  األدنى في سورية، وبنسبة 492.31مصر، يزيد وسطي صافي الراتب بنسبة 

 عن األعلى.

دولة(،  20، هي األرخص في سورية، مقارنة بدول العينة املدروسة )15سلعة من أصل  13أسعار  

وهذه املواد هي )البيض، الحليب، األرز،  %،99.49%، وأعالها 25.89بنسب متباينة، أقلها 

 الجبنة، الخبز، فيليه الدجاج، التفاح، البرتقال، البندورة، البطاطا، املياه املعبأة، البنزين،

 وأجرة الشقق السكنية خارج مراكز املدن(، باستثناء )املوز ولحم العجل(.

الجوار )لبنان، العراق،  ، هي األرخص في سورية، مقارنة مع دول 15سلعة من أصل  14أسعار  

 األردن(، فاملوز في لبنان هو األرخص.
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تزيد أسعار السلع في دول الجوار السوري املدروسة )لبنان، العراق، األردن(، مقارنة بما هي  

%، للبرتقال في 807.1%، للموز في العراق، وأعالها 12.33عليه في سورية، بنسب متباينة، أقلها 

املدعوم في سورية، في املقابل، تزيد الرواتب في تلك الدول، مقارنة  األردن، باستثناء الخبز

%، عند مقارنة الحد  األدنى للموظفين في سورية، بوسطي 1096.29بسورية، بنسب تتراوح بين 

%، عند مقارنة الحد  األدنى لراتب املوظف في سورية، مع 1630.38صافي الراتب في لبنان، و

 ن.وسطي صافي الراتب في األرد

غير قادر على تغطية تكاليف املعيشة املنخفضة، جراء انخفاض  انخفاض الرواتب في سورية 

 لوجود فجوات كبير 
ً
 ببقية الدول املدروسة، نظرا

ً
ال تزال  ةأسعار السلع والخدمات، مقارنة

بين الرواتب وتكاليف املعيشة، إذ إن معدالت انخفاض الرواتب أعلى بكثير، من معدالت  قائمة

تظهر عند طرح النسبة األكبر  وأقل فجوةاض األسعار، وهذه الفجوات هي مؤشر فقر، انخف

%، من أقل نسبة الرتفاع 807.1الرتفاع األسعار بين دول الجوار عما هي عليه في سورية، وكانت 

%، للحد  األدنى للرواتب، لتكون النتيجة 1096.29الدخول بين الدول مقارنة بسورية، وكانت 

ه األدنى، وتصل النسبة إلى %، عج298.2 % عند استخدام أقل نسبة الرتفاع 1618ز بحد 

 األسعار، مع أعلى نسبة الرتفاع الدخل.

يظهر الواقع الراهن فجوات الفقر الكبيرة، الناجمة عن الفرق الكبير بين تكاليف املعيشة  

 إلى التكاليف؛ عجز السي
ً
، قياسا

ً
اسات العامة، املنخفضة، ومستوى الرواتب املتدنية جدا

بتقليص الفجوة بين الراتب وتكاليف املعيشة، ما ينجم  عف استجابتها لتغيير هذا الواقع،وض

 عنها ضبط ملستويات الفقر في سورية، حيث يمكن تقليص فجوة الفقر بثالث طرق، هي:

 289.2بنسب ال تقل عن الحد  األدنى للفجوة، وهي  زيادة مستويات الرواتب.% 

  في  األرباح،تكاليف اإلنتاج، وهوامش ضبط األسواق، و 
ً
الحلقات الوسطية، تحديدا

  لتخفيض األسعار
ً
 50تبدأ بـ  ، بنسبللسلع والخدمات كافة

ً
%، على األقل، قياسا

 على نتائج القوة 
ً
ملعطيات الدراسة ملستويات أسعار الصرف، وتزيد النسبة قياسا

الشرائية للراتب، وهذا يتطلب دراسة مفصلة وفق سيناريوهات محددة، ملجموعة من 

 في الحياة املعيشية للمواطنين.
ً
 السلع األكثير استخداما

 لرواتب، مع ضبط األسواق وتكاليف اإلنتاج وهوامش األرباح، استراتيجية تشمل زيادة ا

 لتخفيض األسعار.



    

        مزدوجة الحرب والسياسات العامة في سورية        

،  يالحظ، عدم استجابة السياسات العامة، في أي من تلك السيناريوهات، إلحداث أي فرق 
ً
واقعيا

  ملصلحة املواطنين، بتقليص
وتكتيكات واضحة  مستويات الفقر، فال استراتيجيات ذي تأثير  إيجابي 

 التي تحتاجها األسرة في املعيشة، إذ إنلتخفيض ا
ً
العمل باتجاه كسر  ألسعار للسلع والخدمات كافة

نجح في تخفيض أسعار الخضر والفواكه، مع دور مساعد، هو املوسم لبعض  حلقات الوساطة

ار أسعاملنتجات الزراعية، إال أن االرتفاع الكبير في أسعار املواد الغذائية األخرى، ابتلع االنخفاضات في 

الخضر والفواكه، وأكثر، ما يعني أن تلك السياسات بال فائدة تذكر على املستويات العامة لألسعار، 

 وتكاليف املعيشة.

أما بخصوص زيادة الرواتب، فالواضح أن نسب الزيادة كانت ضعيفة التأثير بإزاء ارتفاع األسعار، 

لثالث، بالعمل على زيادة الرواتب بنسبة وتقلبات أسعار الصرف، لذا، األفضل، اعتماد السيناريو ا

 بشكل أكبر في تقليص فجوة الفقر، مع العمل بالتوازي، على تخفيض األسعار، 
ً
قادرة على التأثير إيجابا

 عبر استراتيجية شاملة.
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 خاتمة

مع الجوار تمتاز سورية بانخفاض تكاليف املعيشة فيها بشكل كبير، مقارنة مع دول العينة، و 

، لضعف الراتب  بشكل خاص، ولكن انخفاض القدرة الشرائية للرواتبالسوري 
ً
تجعلنا األشد فقرا

من السوق، لذا، من الخطأ مقارنة أسعار السلع  السلع التي يمكن شراؤها بالراتب الحقيقي، أي حجم

 .في سورية مع دول الجوار، من دون النظر إلى معيار الدخل، ألن العبرة في القوة الشرائية للدخل

إثر تداعيات الحرب على سورية، واإلجراءات القسرية أحادية  بالتالي، نعيش في فجوة فقر كبيرةو 

ياسات العامة، لتقليص فجوة ، من جهة، وضعف استجابة السلجانب، الجائرة على الشعب السوريا

 مع كل رفع جديد لسعر أي مادة الفقر
ً
 ،تها، ما يقتض يرة السورية في معيشتحتاجها األس التي تزداد يوميا

بالضرورة، إعادة النظر بالسياسات العامة، ودرجة استجابتها، إلعادة توجيهها بما ينسجم مع هدف 

تقليص فجوة الفقر، ذلك بالعمل في اتجاهين: استراتيجية شاملة لتخفيض األسعار بنسبة ال تقل على 

  %، ورفع الرواتب بنسبة مؤثرة، يفترض أال تقل عن ثالثة أضعاف ال50
حد  األدنى للراتب، في أمد  زمني 

 
ً
د، علما ت معها  بأنه محد 

 
كلما نجحت استراتيجية تخفيض األسعار الشاملة، وزادت نسبة التخفيض، قل

 النسبة املطلوبة لزيادة الرواتب، لتقليص فجوة الفقر.

 املعتمدة، والتيوال يعتقد وجود مشكلة في اختيار االستراتيجية، وإنما تكمن املشاكل في التكتيكات 

 
 
سم بالنمطية في أغلبها، بمعنى، ما يتم العمل به على أرض الواقع لتنفيذ االستراتيجية، من قرارات تت

ال، لضمان تحقيق   بشكل عاجل وفع 
ً
وإجراءات وآليات عمل تنفيذية.. وغيرها، وهذا يتطلب حال

 االستراتيجية ألهدافها املعلنة.
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 مالحق

للرواتب في سورية، والعمالت املحلية في سورية واألردن ولبنان والعراق،  تم اعتماد الحد  األدنى

في جميع  مد الدوالر األمريكي لبقية الدول سعر الصرف، واعت   تأثيرللرواتب واألسعار، من أجل تحييد 

 املالحق الواردة أدناه.

 دولة 20(: معيار البيض في 1املحلق رقم )

 معيار البيض بيضة 12الـ سعر عبوة  الراتب الشهري  البلد #

 18,542 2.35 3,631.08 أمريكا 1

 12,700 2.88 3,048.00 استراليا 2

 11,229 2.78 2,601.38 اإلمارات 3

 9,284 2.14 1,655.61 السعودية 4

 9,187 3.73 2,855.72 النرويج 5

 8,014 3.2 2,137.02 فرنسا 6

 6,221 2.96 1,534.44 إيطاليا 7

 6,212 1.85 957.75 الصين 8

 5,994 0.86 429.54 الهند 9

 5,323 1.01 447.99 روسيا 10

 4,161 2039.85 707,347.95 العراق 11

 4,141 1.34 462.39 األردن 12

 3,616 4788.24 1,442,740.59 لبنان 13

 3,564 1.15 341.54 البرازيل 14

 2,906 1.09 263.99 الجزائر 15

 2,869 3.31 791.37 اليونان 16

 2,486 1.68 348.06 إيران 17

 2,290 1.17 223.24 مصر 18

 1,470 2.09 256.00 غانا 19

 753 760 47,675.00 سورية 20
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 دولة 20(: معيار الحليب في 2املحلق رقم )

 معيار الحليب سعر ليتر الحليب الراتب الشهري  البلد #

 4,323 0.84 3,631.08 أمريكا 1

 2,959 1.03 3,048.00 استراليا 2

 1,997 1.07 2,137.02 فرنسا 3

 1,626 1.6 2,601.38 اإلمارات 4

 1,587 1.8 2,855.72 النرويج 5

 1,248 1.23 1,534.44 إيطاليا 6

 1,236 1.34 1,655.61 السعودية 7

 671 0.64 429.54 الهند 8

 604 1.31 791.37 اليونان 9

 579 0.59 341.54 البرازيل 10

 553 0.81 447.99 روسيا 11

 534 1325.11 707,347.95 العراق 12

 486 1.97 957.75 الصين 13

 440 0.6 263.99 الجزائر 14

 435 3313.82 1,442,740.59 لبنان 15

 428 1.08 462.39 األردن 16

 391 0.89 348.06 إيران 17

 240 0.93 223.24 مصر 18

 136 350 47,675.00 سورية 19

 121 2.11 256.00 غانا 20
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 دولة 20(: معيار األرز في 3املحلق رقم )

 معيار األرز  سعر كيلو غرام أرز أبيص الراتب الشهري  البلد #

 1,712 1.78 3,048.00 استراليا 1

 1,406 1.85 2,601.38 اإلمارات 2

 1,096 1.95 2,137.02 فرنسا 3

 1,074 2.66 2,855.72 النرويج 4

 958 1 957.75 الصين 5

 897 4.05 3,631.08 أمريكا 6

 895 1.85 1,655.61 السعودية 7

 738 2.08 1,534.44 إيطاليا 8

 614 0.7 429.54 الهند 9

 521 0.86 447.99 روسيا 10

 515 2803.09 1,442,740.59 لبنان 11

 510 0.67 341.54 البرازيل 12

 457 1.73 791.37 اليونان 13

 420 1.1 462.39 األردن 14

 415 1704.64 707,347.95 العراق 15

 298 0.75 223.24 مصر 16

 267 0.99 263.99 الجزائر 17

 119 2.92 348.06 إيران 18

 119 2.16 256.00 غانا 19

 119 400 47,675.00 سورية 20
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 دولة 20(: معيار الجبنة في 4)املحلق رقم 

سعر كيلو غرام جبنة  الراتب الشهري  البلد #

 محلية

 معيار األرز 

 458 6.65 3,048.00 استراليا 1

 334 10.86 3,631.08 أمريكا 2

 286 5.78 1,655.61 السعودية 3

 265 10.76 2,855.72 النرويج 4

 260 9.99 2,601.38 اإلمارات 5

 133 5333.34 707,347.95 العراق 6

 126 16.95 2,137.02 فرنسا 7

 111 13.78 1,534.44 إيطاليا 8

 92 8.56 791.37 اليونان 9

 92 15695.39 1,442,740.59 لبنان 10

 89 3.91 348.06 إيران 11

 88 5.27 462.39 األردن 12

 87 4.93 429.54 الهند 13

 74 12.98 957.75 الصين 14

 68 5.04 341.54 البرازيل 15

 67 3.34 223.24 مصر 16

 65 6.92 447.99 روسيا 17

 42 6.31 263.99 الجزائر 18

 28 1,700 47,675.00 سورية 19

 21 12.05 256.00 غانا 20
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 دولة 20(: معيار الخبز في 5املحلق رقم )

 الخبزمعيار  سعر كيلو غرام خبز أبيض الراتب الشهري  البلد #

 1,362 35 47,675.00 سورية 1

 1,066 2.44 2,601.38 اإلمارات 2

 1,022 1.62 1,655.61 السعودية 3

 943 0.28 263.99 الجزائر 4

 913 3.34 3,048.00 استراليا 5

 746 0.62 462.39 األردن 6

 698 3.06 2,137.02 فرنسا 7

 670 5.42 3,631.08 أمريكا 8

 527 5.42 2,855.72 النرويج 9

 499 0.86 429.54 الهند 10

 478 3021.16 1,442,740.59 لبنان 11

 477 0.94 447.99 روسيا 12

 446 3.44 1,534.44 إيطاليا 13

 408 1.94 791.37 اليونان 14

 334 2117.22 707,347.95 العراق 15

 305 1.14 348.06 إيران 16

 292 3.28 957.75 الصين 17

 180 1.24 223.24 مصر 18

 161 2.12 341.54 البرازيل 19

 122 2.1 256.00 غانا 20
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 دولة 20(: معيار الدجاج في 6املحلق رقم )

سعر كيلو غرام فيليه  الراتب الشهري  البلد #

 الدجاج

معيار فيله 

 الدجاج

 437 6.98 3,048.00 استراليا 1

 410 8.85 3,631.08 أمريكا 2

 385 6.75 2,601.38 اإلمارات 3

 283 5.86 1,655.61 السعودية 4

 253 3.78 957.75 الصين 5

 236 12.12 2,855.72 النرويج 6

 186 11.52 2,137.02 فرنسا 7

 169 9.09 1,534.44 إيطاليا 8

 152 4644.97 707,347.95 العراق 9

 150 2.28 341.54 البرازيل 10

 144 2.99 429.54 الهند 11

 129 3.46 447.99 روسيا 12

 115 12598.64 1,442,740.59 لبنان 13

 110 7.18 791.37 اليونان 14

 108 4.27 462.39 األردن 15

 103 3.37 348.06 إيران 16

 70 3.79 263.99 الجزائر 17

 60 4.27 256.00 غانا 18

 48 4.63 223.24 مصر 19

 26 1,800 47,675.00 سورية 20
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 دولة 20(: معيار لحم العجل في 7املحلق رقم )

معيار لحم  سعر كيلو غرام لحم عجل الراتب الشهري  البلد #

 العجل

 303 11.97 3,631.08 أمريكا 1

 280 10.9 3,048.00 استراليا 2

 248 10.47 2,601.38 اإلمارات 3

 161 10.29 1,655.61 السعودية 4

 117 18.19 2,137.02 فرنسا 5

 113 25.2 2,855.72 النرويج 6

 93 16.49 1,534.44 إيطاليا 7

 90 10.59 957.75 الصين 8

 90 4.78 429.54 الهند 9

 83 9.59 791.37 اليونان 10

 76 19035.6 1,442,740.59 لبنان 11

 72 6.23 447.99 روسيا 12

 71 4.82 341.54 البرازيل 13

 56 8.33 462.39 األردن 14

 53 13424.78 707,347.95 العراق 15

 48 5.29 256.00 غانا 16

 25 13.78 348.06 إيران 17

 25 10.55 263.99 الجزائر 18

 25 9.04 223.24 مصر 19

 8 6,200 47,675.00 سورية 20
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 دولة 20(: معيار التفاح في 8املحلق رقم )

 معيار التفاح كيلو غرام التفاح سعر  الراتب الشهري  البلد #

 1,216 2.14 2,601.38 اإلمارات 1

 1,081 2.82 3,048.00 استراليا 2

 1,016 2.81 2,855.72 النرويج 3

 885 1.87 1,655.61 السعودية 4

 791 1.94 1,534.44 إيطاليا 5

 784 4.63 3,631.08 أمريكا 6

 750 2.85 2,137.02 فرنسا 7

 511 1384.53 707,347.95 العراق 8

 504 1.9 957.75 الصين 9

 501 2881.17 1,442,740.59 لبنان 10

 498 1.59 791.37 اليونان 11

 373 1.2 447.99 روسيا 12

 317 1.46 462.39 األردن 13

 300 1.14 341.54 البرازيل 14

 290 1.2 348.06 إيران 15

 240 1.79 429.54 الهند 16

 146 1.53 223.24 مصر 17

 126 2.09 263.99 الجزائر 18

 110 2.32 256.00 غانا 19

 68 700 47,675.00 سورية 20
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 دولة 20(: معيار املوز في 9املحلق رقم )

 معيار املوز  سعر كيلو غرام املوز  الراتب الشهري  البلد #

 2,284 1.59 3,631.08 أمريكا 1

 1,504 1.73 2,601.38 اإلمارات 2

 1,308 2.33 3,048.00 استراليا 3

 1,220 2.34 2,855.72 النرويج 4

 1,134 1.46 1,655.61 السعودية 5

 976 2.19 2,137.02 فرنسا 6

 829 1.85 1,534.44 إيطاليا 7

 766 1.25 957.75 الصين 8

 674 2140.68 1,442,740.59 لبنان 9

 641 0.67 429.54 الهند 10

 532 1328.79 707,347.95 العراق 11

 498 0.9 447.99 روسيا 12

 471 1.68 791.37 اليونان 13

 444 0.77 341.54 البرازيل 14

 395 1.17 462.39 األردن 15

 286 0.78 223.24 مصر 16

 190 1.83 348.06 إيران 17

 177 1.45 256.00 غانا 18

 119 2.21 263.99 الجزائر 19

 38 1,250 47,675.00 سورية 20
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 دولة 20(: معيار البرتقال في 10املحلق رقم )

 معيار البرتقال سعر كيلو غرام البرتقال الراتب الشهري  البلد #

 1,487 1.75 2,601.38 اإلمارات 1

 1,210 2.52 3,048.00 استراليا 2

 1,166 1.42 1,655.61 السعودية 3

 1,094 2.61 2,855.72 النرويج 4

 881 4.12 3,631.08 أمريكا 5

 808 1.9 1,534.44 إيطاليا 6

 797 2.68 2,137.02 فرنسا 7

 671 1.18 791.37 اليونان 8

 609 2369.24 1,442,740.59 لبنان 9

 547 1.75 957.75 الصين 10

 547 1293.17 707,347.95 العراق 11

 485 0.46 223.24 مصر 12

 462 0.93 429.54 الهند 13

 449 0.76 341.54 البرازيل 14

 445 1.04 462.39 األردن 15

 383 1.17 447.99 روسيا 16

 352 0.99 348.06 إيران 17

 233 205 47,675.00 سورية 18

 228 1.16 263.99 الجزائر 19

 213 1.2 256.00 غانا 20

 



    

        مزدوجة الحرب والسياسات العامة في سورية        
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        مزدوجة الحرب والسياسات العامة في سورية        

 دولة 20البندورة في (: معيار 11املحلق رقم )

 معيار البندورة سعر كيلو غرام البندورة الراتب الشهري  البلد #

 1,746 1.49 2,601.38 اإلمارات 1

 1,134 1.46 1,655.61 السعودية 2

 976 0.44 429.54 الهند 3

 935 3.26 3,048.00 استراليا 4

 863 3.31 2,855.72 النرويج 5

 852 4.26 3,631.08 أمريكا 6

 826 0.56 462.39 األردن 7

 826 1.16 957.75 الصين 8

 717 2.14 1,534.44 إيطاليا 9

 709 998.37 707,347.95 العراق 10

 689 2094.71 1,442,740.59 لبنان 11

 685 3.12 2,137.02 فرنسا 12

 535 1.48 791.37 اليونان 13

 507 0.44 223.24 مصر 14

 383 0.69 263.99 الجزائر 15

 352 0.99 348.06 إيران 16

 335 1.02 341.54 البرازيل 17

 248 1.81 447.99 روسيا 18

 159 300 47,675.00 سورية 19

 96 2.68 256.00 غانا 20

 
 

 
 
 



    

        مزدوجة الحرب والسياسات العامة في سورية        

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,746

1,134

976
935

863 852 826 826

717 709 689 685

535 507

383 352 335
248

159
96

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

معيار البندورة



    

        مزدوجة الحرب والسياسات العامة في سورية        

 دولة 20(: معيار البطاطا في 12املحلق رقم )

 معيار البطاطا سعر كيلو غرام البطاطا الراتب الشهري  البلد #

 2,409 1.08 2,601.38 اإلمارات 1

 1,592 1.04 1,655.61 السعودية 2

 1,405 2.17 3,048.00 استراليا 3

 1,400 2.04 2,855.72 النرويج 4

 1,340 2.71 3,631.08 أمريكا 5

 1,263 0.34 429.54 الهند 6

 1,171 1.31 1,534.44 إيطاليا 7

 1,140 0.84 957.75 الصين 8

 1,063 2.01 2,137.02 فرنسا 9

 996 0.45 447.99 روسيا 10

 866 1666.66 1,442,740.59 لبنان 11

 865 818.12 707,347.95 العراق 12

 833 0.95 791.37 اليونان 13

 722 0.64 462.39 األردن 14

 614 0.43 263.99 الجزائر 15

 483 0.72 348.06 إيران 16

 474 0.72 341.54 البرازيل 17

 465 0.48 223.24 مصر 18

 191 250 47,675.00 سورية 19

 124 2.06 256.00 غانا 20

 



    

        مزدوجة الحرب والسياسات العامة في سورية        
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        مزدوجة الحرب والسياسات العامة في سورية        

 دولة 20(: معيار املياه املعبأة في 13املحلق رقم )

 معيار املاء ليتر 1.5سعر عبوة املاء  الراتب الشهري  البلد #

 3,941 0.66 2,601.38 اإلمارات 1

 3,568 0.43 1,534.44 إيطاليا 2

 2,806 0.59 1,655.61 السعودية 3

 2,740 0.78 2,137.02 فرنسا 4

 1,952 1.86 3,631.08 أمريكا 5

 1,893 1.61 3,048.00 استراليا 6

 1,545 0.62 957.75 الصين 7

 1,407 2.03 2,855.72 النرويج 8

 1,161 0.37 429.54 الهند 9

 1,158 1245.5 1,442,740.59 لبنان 10

 1,128 0.41 462.39 األردن 11

 1,100 0.24 263.99 الجزائر 12

 1,013 698.24 707,347.95 العراق 13

 931 0.85 791.37 اليونان 14

 914 0.49 447.99 روسيا 15

 849 0.41 348.06 إيران 16

 698 0.32 223.24 مصر 17

 644 0.53 341.54 البرازيل 18

 441 0.58 256.00 غانا 19

 212 225 47,675.00 سورية 20
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        مزدوجة الحرب والسياسات العامة في سورية        

 دولة 20(: معيار البنزين في 14املحلق رقم )

 معيار البنزين سعر ليتر البنزين الراتب الشهري  البلد #

 5,043 0.72 3,631.08 أمريكا 1

 4,196 0.62 2,601.38 اإلمارات 2

 3,942 0.42 1,655.61 السعودية 3

 3,175 0.96 3,048.00 استراليا 4

 1,819 1.57 2,855.72 النرويج 5

 1,339 0.26 348.06 إيران 6

 1,319 1.62 2,137.02 فرنسا 7

 1,075 658.08 707,347.95 العراق 8

 1,054 1368.4 1,442,740.59 لبنان 9

 948 1.01 957.75 الصين 10

 903 1.7 1,534.44 إيطاليا 11

 880 0.3 263.99 الجزائر 12

 734 0.61 447.99 روسيا 13

 544 0.85 462.39 األردن 14

 456 0.49 223.24 مصر 15

 455 1.74 791.37 اليونان 16

 425 1.01 429.54 الهند 17

 422 0.81 341.54 البرازيل 18

 288 0.89 256.00 غانا 19

 212 225 47,675.00 سورية 20

 



    

        مزدوجة الحرب والسياسات العامة في سورية        
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        مزدوجة الحرب والسياسات العامة في سورية        

 دولة 20الشقة في  (: معيار أجرة15املحلق رقم )

  الراتب الشهري  البلد #
ا
أجرة الشقة  أجرة الشقة شهريا

 
ا
 يوميا

معيار أجرة الشقة 

 اليومية

 182.92 9.05 271.53 1,655.61 السعودية 1

 130.02 3.30 99.11 429.54 الهند 2

 111.11 19.23 577 2,137.02 فرنسا 3

 108.53 26.31 789.37 2,855.72 النرويج 4

 102.54 29.73 891.76 3,048.00 استراليا 5

 100.07 36.29 1088.57 3,631.08 أمريكا 6

 99.31 9.64 289.32 957.75 الصين 7

 90.36 16.98 509.45 1,534.44 إيطاليا 8

 89.53 29.06 871.65 2,601.38 اإلمارات 9

 77.98 10.15 304.47 791.37 اليونان 10

 75.70 6.11 183.25 462.39 األردن 11

 71.47 9,897.79 296933.78 707,347.95 العراق 12

 70.45 20,477.52 614325.65 1,442,740.59 لبنان 13

 67.50 3.91 117.33 263.99 الجزائر 14

 60.34 5.66 169.8 341.54 البرازيل 15

 60.14 7.45 223.47 447.99 روسيا 16

 58.82 3.80 113.86 223.24 مصر 17

 54.24 4.72 141.58 256.00 غانا 18

 31.36 11.10 332.95 348.06 إيران 19

 27.50 1,733.33 52,000 47,675.00 سورية 20
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182.92

130.02

111.11108.53
102.54100.07 99.31

90.36 89.53

77.98 75.70
71.47 70.45 67.50

60.34 60.14 58.82
54.24

31.36
27.50

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

140.00

160.00

180.00

200.00

معيار أجرة الشقة اليومية



سورية - دمشق - مزة فيالت غربية - خلف بناء االتصاالت - شارع تشيلي - بناء الحالق85

D a m a s c u s  -  s y r i a
Te l :  + 9 6 3  1 1 6  1 1 4  7 7 6
F a x :  + 9 6 3  1 1 6  1 1 4  7 3 1

w w w. d c r s . s y

i n f o @ d c r s . s y


