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الحلقة الثانية، من مجموعة من التقارير  هذا التقرير ُيَعد  
األزمة على االقتصاد  تأثيراتاالقتصادية، التي ترصد 

وما تزال السوري، هذه األزمة التي دخلت عامها السادس، 
بالبالد، في ظل تصاعد وانتشار جغرافي كبير  تعصف

لألعمال القتالية، األمر الذي كلف االقتصاد الوطني 
خسائر اقتصادية هائلة، تم تقديرها من خالل مجموعة من 

في ظل غياب شبه  ذلك. البديلة االقتصادية المؤشرات
إما وذلك االقتصادية الرسمية، واالحصاءات كامل لألرقام 

لعدم نشرها، أو بسبب صعوبة جمع البيانات الالزمة 
 لتقديرها. 

وهنا وجب التنويه بأن األرقام والمؤشرات االقتصادية 
الواردة في هذا التقرير، هي حصيلة عمل جماعي 
لمجموعة من الخبراء االقتصاديين، اعتمدوا كافة معايير 

ل أو المهنية والكفاءة والوطنية في تقديرها، دون أية ميو 
ضغوط سياسية، بل كان الهدف من هذا التقرير هو 
الوصول إلى أرقام ومؤشرات اقتصادية أقرب ما تكون 

 للدقة لوضعها في خدمة متخذ القرار.

 

 :مايلي التقرير إلىقد خلص و 

تعرض االقتصاد الوطني الختالالت جوهرية لقد  -
إنتاجية  وحدث تراجع كبير فيغير مسبوقة، 

حدث تدهور في رأس المال  نتاج، إذعوامل اإل
لإلنتاجية  الرئيسالمصدر  د  عَ الذي يُ  ،البشري

نتيجة للهجرة والنزوح وتراجع العملية  ،والتنافسية
 تردي النظام الصحي في البالد.التعليمية و 

، إلى انعدام االستثمار المادي والتشغيلي إضافة  
االقتصاد كما شهد  في المناطق الساخنة. خاصة  

ال  دراماتيكيا  في مؤشراته الكلية، السوري تحو 
على الناتج المحلي  حيث ألقت األزمة بظاللها

، على الموازنة العامة للدولة، و جمالياإل
مستوى حجم الضغوط على  ت منوضاعف
، ورفعت الدين العام بشقيه الداخلي المعيشة

بعد أن كانت  ،والخارجي إلى مستويات قياسية
البالد مديونية في أقل  بين سورية تصنف من

  العالم.
الناتج المحلي في  ،الخسارة إجمالي وصلوقد  -

 4061إلى  ،خالل سنوات األزمة جمالياإل
مليار دوالر  81أو ما يعادل  مليار ليرة سورية

 ،(2000باألسعار الثابتة للعام ) أمريكي تقريبا  
على القطاعات االقتصادية المختلفة،  موزعة  

% من الناتج 212وتعادل هذه الخسارة حوالي 
وتوزعت الخسارة . 2015للعام  جماليالمحلي اإل

على القطاعات االقتصادية على الشكل التالي: 
قطاع تجارة %(؛ 50) قطاع الصناعة والتعدين

قطاع النقل (؛ %18.7) الجملة والمفرق

 

 امللخص التنفيذي -1
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 قطاع الزراعة%(؛ 9.9والمواصالت والتخزين )
 %( لباقي القطاعات.11.6وأخيرا  )؛ %(9.8)

والتراجع االنكماش ب جمالياإل بدأ الناتج المحلي -
حيث سجل انكماشا   ،2012العام بداية من 

في  سوءا  الوضع  ازدادثم  %(15.97-)بنسبة 
 ذلكو ، %(22.6-) بنسبة ليتراجع 2013العام 

؛ ذلك العامد األزمة بشكل كبير في بسبب تصاع
االقتصاد استطاع  2014من العام  بداية  لكن 

لى %(5.30-)تقليص االنكماش إلى السوري   وا 
 فتكي   من جّراء، 2015في العام  %(1.94-)

يجادهمع األزمة  االقتصاد السوري حلول لل وا 
 .إلعادة النشاط للقطاعات االقتصادية، بديلةال

 الرئيسةتدهورت معدالت نمو أغلب القطاعات  -
العام  منذ، لكن جماليالمكونة للناتج المحلي اإل

، تحول معدل نمو كلٍّ من قطاع الجملة 2015
والمفرق وقطاع الخدمات الحكومية وقطاع النقل 

اإليجابية، في حين بقيت أهم القطاعات  للمنطقة
( كالزراعة والصناعة والبناء الحقيقي)االقتصاد 

 والتشييد، تحقق معدالت نمو سلبية.

تغيرات جوهرية، على األهمية النسبية  حدثت -
، جماليللقطاعات المكونة للناتج المحلي اإل

تراجع الوزن  )التركيب الهيكلي للناتج(، فقد
من قطاعات الزراعة والصناعة  لكلٍّ  ،النسبي

لصالح قطاعات  ،والتعدين والبناء والتشييد
 الخدمات الحكومية والنقل والتخزين. 

، 2014العام  منذ، بدأ االقتصاد السوري -
باستعادة جزء من عافيته، حيث بدأ بالعمل على 

للعقبات والمشاكل  وحلول وبدائلَ  إيجاد طرق  
التي تعترضه، ودخل االقتصاد مرحلة التكيف 

 ،القطاعات االقتصادية غالبية وبدأت. مع األزمة
في المناطق  خاصة  ، بتحسين مؤشراتها السلبية
تحولت هذه األرقام  إذ ،التي عاد االستقرار إليها

وبعضها  ،السلبية من رقمين إلى رقم سلبي واحد
 تحول لمعدالت نمو موجبة.

بشكل كبير نتيجة  القطاع الزراعيانكمش  -
بسبب تعرض البنية التحتية للقطاع  ذلك، لألزمة

نتيجة تركز معظم العمليات  ،ألضرار كبيرة
العسكرية في األرياف، وتراجع اإلنتاج الزراعي 

 فياألمر الذي أثر سلبا   ،وتدهور الثروة الحيوانية
خالل  تهالقطاع، ووصلت خسار هذا إنتاجية 
مليار ليرة سورية وهو ما يعادل  400إلى األزمة 
لناتج ل ةجمالياإل خسارةال إجمالي% من 9.8

 .يجمالالمحلي اإل
 ألكبر الخسائر، قطاع الصناعة والتعدينتعرض  -

)مايعادل أربعة  ليرة مليار 2000وصلت إلى  إذ
(، 2010أضعاف الناتج المحلي للقطاع لعام 

من الناتج المحلي  هكما تراجع الوزن النسبي ل
إلى  2010% في العام 24من  جمالياإل

 معدلاللغ وب. 2015% في العام 10.3
 .%(21.52-) سنويا   القطاعالوسطي النكماش 

بشكل كبير وتراجعت  قطاع البناء والتشييدتدهور  -
خالل األزمة، في  (-%68)إنتاجيته بنسبة 

% من 4.2وتراجع الوزن النسبي للقطاع من 
% بنهاية 1.9الناتج المحلي إلى أقل من  إجمالي
ة للقطاع جماليووصلت الخسارة اإل ،2015العام 
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ليرة سورية وبلغ نسبة مليار  187إلى حوالي 
 سنويا . %(15.64-) كمعدل وسطي انكماشه

 قطاع تجارة الجملة والمفرقوصلت خسارة  -
ليار ليرة سورية، م 759خالل األزمة إلى 
نكماش بمعدل سنوي وصل وتعرض القطاع ال

خالل األزمة. وتراجع وزنه في  %(15-)إلى 
إلى  2011% في العام 22.8النسبي من 

 .2015 % في العام19.1
لخسائر كبيرة  قطاع النقل والمواصالتتعرض  -

وانكمش  ،مليار ليرة سورية 402وصلت إلى 
تعرضت المنشآت التابعة و %، 22القطاع بنسبة 

السكك و  والجسور وكذلك الطرق ،للقطاع
ومركبات النقل العامة والخاصة للسرقة الحديدية 
القطاع من نقص شديد في عانى  كما ،والتخريب

. وتأثر عليهالمحروقات األمر الذي أثر سلبا  
قطاع الترانزيت بشدة بسبب إغالق معظم 

توزعت المعابر الحدودية مع دول الجوار. و 
الخسائر على سنوات األزمة على النحو اآلتي:  

 31.4؛ 2011مليار ليرة في العام  17.2)
 مليار للعام 102.6؛ 2012مليار للعام 

وأخيراً  ؛2014مليار للعام  115.4؛ و2013

وانكمش القطاع (. 2015مليار للعام  135.7

 إذ، خالل األزمةفي ( %15-)بنسبة وسطياً 

في  (%1.5)+وصل معدل نمو القطاع إلى 

في  (%26.8-)تراجع بنسبة ثم  ،2012العام 

 نمو إيجابي معدل يحققلد اع، ثم 2013العام 

في كل من  %(2.4)+و  %(5)+بحوالي 

 .2015و  2014العامين 

 

استقرارا  نسبيا   قطاع الخدمات الحكوميةشهد  -
نتيجة زيادة تدخل الدولة  ،مقارنة بباقي القطاعات

في المجال الخدمي واالجتماعي، حيث ارتفعت 
قيمة الخدمات االجتماعية المقدمة من الدولة من 

إلى  2011مليار ليرة سورية في العام  520
، 2015ليرة سورية في العام مليار  1215

% في 14.4وارتفع الوزن النسبي للقطاع من 
الناتج  إجمالي% من 28.3إلى  2010العام 

 . كما حقق2015في العام  جماليالمحلي اإل
في العام  %(13.8+)قدره  نموا  إيجابّيا  القطاع 
2015. 

خالل سنوات األزمة  معدل التضخمشهد  -
مستوى المعيشة،  فيارتفاعات كبيرة أثرت سلبا  

، 2011% في العام 6.7حيث ارتفع بنسبة 
، ليعود ويرتفع 2013% في العام 81.7وبنسبة 

%. ووصل إلى 22.7بنسبة  2014في العام 
 . وقد كان للعقوبات2015% في العام 36

والسياسات االقتصادية المفروضة على البالد، 
لدعم وتدهور ل جزئي الحكومية المتبعة في رفع

الليرة السورية أمام الدوالر  سعر صرف
 أثٌر كبيٌر في ، والتضخم المستورداألمريكي

 .في البالد ارتفاع معدالت التضخم
خالل األزمة  سعر صرف الليرة السوريةتعرض  -

 إلى ،2015نخفاضات حادة أوصلته في العام ال
ليرة سورية للدوالر األمريكي  400عتبة الـ 

الواحد. وجاء هذا التراجع نتيجة مجموعة من 
 ،عجز ميزان المدفوعات) اقتصادية: العوامل
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نتاج ، تراجع اإلجنبيةالحتياطات األا تدهور
لعقوبات ا) وغير اقتصادية المحلي....(،

التهديدات ، االقتصادية المفروضة على البالد
  (.كرية للبالداألمنية والعس

إذ  ،للبالد بشكل كبير عجز الموازنة العامةارتفع  -
مليار ليرة سورية في العام  604وصل إلى 

% من الموازنة العامة( بعدما كان 39) 2015
 2011مليار ليرة سورية في العام  195بحدود 

% من الموازنة العامة(. وهذا ما انعكس 23)
 الديون الممنوحة منزيادة في على شكل 

للحكومة المركزية  مصرف سورية المركزي
حيث وصل حجم الدين العام  ،)التمويل بالعجز(

 3400إلى حوالي  2014الداخلي في عام 
من ضعفا   1.8مليار ليرة سورية وهو ما يعادل 

 .2015المقدر للعام  جماليالناتج المحلي اإل
فقد تأثر القطاع  التجارة الخارجيةوعلى صعيد  -

 انخفضتر نتيجة لألزمة. فقد سلبا  بشكل كبي
%. 60درجة االنكشاف االقتصاي للبالد بنسبة 

كما ارتفع مؤشر التركز الجغرافي للصادرات من 
% في 5.79إلى  2010% في العام 5.64من 

األمر الذي يدل على انخفاض  ،2014العام 
عدد الشركاء التجاريين للبالد. وانخفضت ربحية 

في  (%5)+ االقتصاد من التجارة الخارجية من
 ما 2014في العام  (%3.8-)إلى  2010العام 

يشير إلى تحقيق االقتصاد لخسارة من قطاع 
 التجارة الخارجية. 

من مجموعة من  القطاع المصرفيعانى  -
والتي أثرت  والعقبات في بداية األزمة،المشاكل 

الودائع المصرفية  أدائه. فتراجع حجم علىسلبًا 
    وبنسبة ،2011في العام  %(20-)بنسبة 

من  بداية   لكن. 2012في العام  %(6.6-)
 التدريجي والنمو بدأت بالتحسن ،2013العام 

، 2013% في العام 18) فقد نمت الودائع
( ولتصل إلى ذروتها في 2014% في العام 16

. كما (مليار ليرة سورية 1690بـ  2015العام 
المنحنى نهجت التسهيالت االئتمانية الممنوحة 

للودائع، حيث انخفضت في بداية  البياني نفسه
 واصلة   2013لتعاود االرتفاع منذ العام  ،األزمة

وبنسبة نمو قدرها  ،2015إلى ذروتها في العام 
% عن عام 4وبنسبة  2014% عن عام 14.8
نتيجة  ،. كما تقلص االنتشار المصرفي2011

 169إلغالق العديد من الفروع المصرفية )
نتيجة تعرضها للسرقة والتخريب، إذ  ،(فرعا  

 فرعا   542انخفض عدد الفروع المصرفية من 
في العام  فرعا   373إلى  2011في العام 

ما ارتفعت نسبة الديون المتعثرة من ك .2015
% 4.5الديون في المصارف العامة من  إجمالي

، 2015% في العام 16.2إلى  2011في العام 
في حين وصلت نسبة الديون المتعثرة، في 

% في العام 9.4المصارف الخاصة إلى 
2015. 
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في ظل تفاقم  سادسدخلت األزمة السورية عامها ال    
أفق  وانسداد ،القتاليةوتزايد األعمال  ،لألزمة في البالد

األزمة ورفع وتيرة  تدويلنتيجة لزيادة  وذلك .الحل السياسي
 ،بالسالح كما  ونوعا   المعارضةتسليح المجموعات 

لتنظيم باإلضافة إلى تعاظم الدور اإلرهابي والتخريبي 
األمر الذي وسع من رقعة العمليات . رهابيداعش اإل

العسكرية مدخلة معها مناطق جديدة كالسويداء وتدمر 
 دلب....وغيرها في دائرة الصراع المسلح.والحسكة وا  

هذا التدهور األمني انعكس سلبا  على األوضاع     
وهوى بها إلى مستويات قياسية من  ،االقتصادية في البالد

وري تحوال  دراماتيكيا  في االقتصاد السفقد شهد التردي، 
على الناتج  مؤشراته الكلية، حيث ألقت األزمة بظاللها

ت على الموازنة العامة للدولة، وضاعفو  جماليالمحلي اإل
مستوى المعيشة في ظل ضعف حجم الضغوط على  من

االجتماعي، ورفعت الدين العام بشقيه  األمانشبكات 
الداخلي والخارجي إلى مستويات قياسية بعد أن كانت 

 سورية تصنف من أقل البالد مديونية في العالم.

كما تعرض االقتصاد الكلي إلى اختالالت جوهرية غير 
نتاج، تراجع كبير في إنتاجية عوامل اإل مسبوقة، وحدث

 الرئيسعد المصدر تدهور رأس المال البشري الذي يو 
وتراجع العملية  .نتيجة للهجرة والنزوح ،لإلنتاجية والتنافسية

النظام الصحي في البالد، إضافة إلى تردي و  ،التعليمية
في المناطق  خاصة   ،انعدام االستثمار المادي والتشغيلي

  الساخنة.

ما يعرف  إلى األزمةتحول االقتصاد السوري خالل كما 
لتأمين المواد  هي ولويةاأل أصبحت حيث، 1حربالاقتصاد ب

ع في نشاط ، وسط تراجواألدوية ساسية كالوقود والغذاءاأل
 الحرب اقتصادا  أنتجت  إذ .نتاجيةالعديد من القطاعات اإل

 واالبتزاز النهبعمال الخطف و أباتت السرقة و و ، جديدا  
المناطق  ،والغاز حقول النفطمصادر الثروة ) والسيطرة على

 .من سمات هذا االقتصاد الجديد األثرية، المعابر....(
زمة التي تعصف بالبالد األ تأثيراتهذا القسم ل ويستعرض

 على المستوى االقتصادي وعلى مؤشراته الكلية والمتمثلة في:
 جماليالناتج المحلي اإل 
 التضخم 
 الموازنة العامة للدولة والعجز 
 سعر صرف الليرة السورية 
 ( المستوردات والصادراتالتجارة الخارجية) 
 القطاع المصرفي 

 
 

                                                           
1
اقتصاد الحرب: مجموعة اإلجراءات التي تتخذها الدولة للتحول  - 

إلى نظام إنتاجي وتعبوي، لضمان استمرارية الدولة في حالة الحرب 

وزيع توتعزيز الصمود الداخلي )كرفع نسبة الضرائب، إعادة 

الموارد، إعادة النظر بالنشاط االنتاجي لالقتصاد........الخ(. وللمزيد 

د الحرب يمكن العودة إلى ورقة العمل المنشورة من عن مفهوم اقتصا

 قبل مركز دمشق )مداد( بعنوان: "مالمح اقتصاد الحرب في سورية".

 

 املقدمة -2

 



الناتج المحلي اإلجمالي 
الناتج المحلي اإلجمالي 

الناتج المحلي اإلجمالي 
الناتج المحلي اإلجمالي 

الناتج المحلي اإلجمالي الناتج المحلي اإلجمالي 
W W W . D C R S . S Y

أوالً - الناتج المحلي اإلجمالي 

الناتج المحلي 
اإلجمالي 



(2015-2011تأثيرات األزمة في االقتصاد السوري )  DCRS 

 

 10 

( أحد أبرز المجاميع GDP) جماليالناتج المحلي اإل يمثل
في قياس النمو  وُيستخدمُ  ،للحسابات القومية الرئيسة

االقتصادي ألي بلد، حيث يعكس القيمة المضافة المتحققة في 
خالل  المتوفرةاالقتصاد المحلي نتيجة استخدام عوامل اإلنتاج 

 فترة زمنية معينة.

إلى  2005حققت سورية خالل الفترة الممتدة من العام     
 %5+ إلىجيدة وصلت  معدالت نمو اقتصادي 2010العام 
 النمو أعلى معدالت ضمن الدول التي حققت وصنفت ،سنويا  

 وذلك ،على مستوى الشرق األوسط وشمال إفريقيااالقتصادي 
نظرا  لما تمتعت به البالد من استقرار سياسي واقتصادي 

 إمكانيات وجود وخطط اقتصادية طموحة. باإلضافة إلى
 .في شتى المجاالت كبيرةو كامنة اقتصادية 

لألزمة التي تمر بها البالد تعرض االقتصاد لكن ونتيجة     
التحتية كالطرق  ىنهج على صعيد البني للتدمير المموطنال

والجسور والسكك الحديدية وخطوط نقل الطاقة الكهربائية 
 حقول النفط معظم تعرضتكما  ،النفط والغازنقل وأنابيب 
عرض وت. الجماعات المسلحةللنهب والتخريب على يد  والغاز

القطاع الزراعي إلى انتكاسات كبيرة تمثلت في تقلص 
تعرضت ، كما نتاج الزراعيوتدهور اإلالمساحات المزروعة 

للتخريب  منشآت القطاع الزراعيالسدود وشبكات الري و 
تأثر االقتصاد بشدة نتيجة للعقوبات االقتصادية و . والسرقة

تحاد الواليات المتحدة واال فرضها كلٌّ منالجائرة التي 
 ،كافة وقد أدت هذه األسباببعض الدول العربية. و بي و األور 

، جماليإلى تراجع كبير وغير مسبوق في الناتج المحلي اإل
 2010في العام  %5+من  السنوي فتدهور النمو االقتصادي

وسطيا  خالل سنوات األزمة  (%11.5-)حوالي إلى 
(2011-2015.) 

 جمالياإل المحلي بدأ الناتج 2012العام من  بداية      
العام سجل الناتج المحلي هذا ففي نهاية  ،والتراجعاالنكماش ب

 االقتصادي الوضع زداداو  .%(15.97 -)بنسبة  انكماشا  
 بنسبة جماليالناتج المحلي اإل ليتراجع 2013في العام  سوءا  

بسبب تصاعد األزمة بشكل كبير في  ذلكو  ،(22.6% -)
االقتصاد استطاع  2014لكن وبداية من العام ذلك العام. 
         إلىثم  (%5.30-)تقليص االنكماش إلى السوري 

االقتصاد  تكيف بسبب ذلك ،2015في العام  %(1.94-)
يجادهو مع األزمة  السوري إن كان لمدخالت أو بديلة الحلول لل ا 

  .نتاجيةمخرجات العملية اإلل

 بثالثوفي الحقيقة يمكن القول بأن االقتصاد السوري مر 
 :مراحل خالل األزمة، وهي

  2011لعام منتصف امن  ت: بدأالمرحلة األولى 
مرحلة ت هذه الوعرف 2012 العام وحتى نهاية

السوري. وتميزت بحدوث  لالقتصادالصدمة بمرحلة 
 لمناطقافي  خاصة   ،اقتصاديين وشلل شبه انهيار

وبدأت هجرة الكفاءات ورؤوس األموال ، الساخنة
المنشآت العامة معظم تدمير وسرقة تم للخارج، و 
 .وقطع طرق النقل الدولية ،والخاصة

 هذه  تتميز  2013العام  خالل :المرحلة الثانية
امتصاص الصدمة،  االقتصاد محاولةالمرحلة ب
تفجر األوضاع  رغم النهوض الجزئي إلىوالسعي 

حيث بدأ االقتصاد بمحاولة  .السياسية واألمنية
التكيف مع األزمة والتحول الى اقتصاد الحرب، فتم 
إيجاد طرق بديلة للنقل والسعي لكسر الحصار 

كما قام القطاع الخاص  .والعقوبات الدولية الجائرة
نشآت االقتصادية المتوقفة بإعادة تشغيل جزء من الم
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نقلها لمناطق آمنة، أو من خالل تأمين مصادر  بعد
بديلة للطاقة واليد العاملة. كما أعطت الدولة 
األولوية لتأمين المواد األساسية كالوقود والغذاء 
والدواء بعدما أدركت أن انتهاء األزمة سيستغرق 
وقتا  طويال ، وتميزت هذه المرحلة ببدء عودة بعض 

، وسط تراجع تدريجيا  األنشطة االقتصادية للدوران 
 .ت اإلنتاجيةفي نشاط العديد من القطاعا

 2014من بداية العام  امتدتو  :المرحلة الثالثة 
كان هناك نوع من محاوالت السير نحو  ،اآلن وحتى

األمام، والنهوض الواضح على جميع المستويات، 
بأي حال  تتجاوز لمبما فيها التصدير، لكن بنسبة 

قبل األزمة  القائم% من الوضع 35من األحوال 
 (.فقط )وهذا طبعا  ينطبق على المناطق اآلمنة

العمل  تفرملاألزمة لم تعد  تداعيات لذا يمكن القول: إن  
نتيجة  ،ضعيفةمازالت االقتصادي، رغم أن البنية االقتصادية 

، التي سببتها الحرب على الهائلة التدمير والخسائر واألضرار
 .االقتصاد الوطني

 جماليحصاءات الرسمية للناتج المحلي اإلوبسبب غياب ال
ها تم تقدير فقد  2015، و2014 ،2013 ،2012 :لألعوام

تم بناؤه بالعتماد على البيانات  ،حصائيإنموذج من خالل 
 ،القطاعاتهذه الداخلة في تكوين  الثانوية للمتغيرات فعليةال

 )مؤشرات بديلة( جماليالمكونة بدورها للناتج المحلي اإل
. ويبين الجدول التالي والتي سيتم التطرق لها لحقًا بالتفصيل

خالل الفترة من  جماليطور معدالت نمو الناتج المحلي اإلت
وفقا  لمخرجات النموذج  ذلك ،2015ولغاية  2011

قدرت معدل نمو الناتج المحلي  إذحصائي السابق ذكره، اإل

 الرئيسةمن خالل تقدير معدالت نمو القطاعات  جمالياإل
 .كما سيتبين الحقا   ،المساهمة في الناتج

 2015 2014 2013 2012 2011 السنة

معدل 

 النمو
1.1+% 16.0%- 22.6%- -5.3%  -1.94%  

 

 

 

 (2015-2010خالل الفترة ) مجماييالناتج املحلي ال تغيرات معدل نمو 

 

 

 الناتج المحلي قياس أثر األزمة على -

لقياس أثر األزمة في الناتج المحلي  ُوِضَع سيناريوهان     
هو )السيناريو الفعلي( للناتج  السيناريو األول :جمالياإل

 تبّينكما  المحلي والذي تم تقديره بناء على نماذج إحصائية
)السيناريو األساسي( فهو  السيناريو الثاني. أما أعاله
في حال  جماليناريو الخاص بتقديرات الناتج المحلي اإليالس

 عدم وجود لألزمة في سورية.

ووفق السيناريو األساسي كان من المفترض أن يحق الناتج 
سنويا   %5.7+صل إلى يمعدل نمو وسطي  جماليالمحلي اإل

وفقا   وذلك ،2015إلى عام  2011خالل الفترة من عام 
لمتوسط معدالت النمو التاريخية وألهداف الخطة الخمسية 

5.2% 

1.1% 

-16.0% 

-22.6% 

-5.3% -1.9% 
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وفقا   جماليفي حين حقق الناتج المحلي اإل الحادية عشرة،
في العام  %(16 -) وسطيا  قدره معدال   للسيناريو الفعلي

في  %(5.3 -)و 2013في العام  %(22.6 -)و 2012
. وبالتالي يمكن 2015في العام  %(1.94 -)و 2014العام 
الخسارة التي تعرض لها االقتصاد السوري نتيجة  إجماليقياس 

اريو األساسي بين السين Gapالفجوة لألزمة من خالل قياس 
 والسيناريو الفعلي.

 

 جماليالخسارة في الناتج المحلي اإل إجماليفقد وصل  ،وعليه
مليار ليرة سورية باألسعار الثابتة  4061نتيجة لألزمة إلى 

موزعة  2مليار دوالر أمريكي( 81.2حوالي ) 2000للعام 
الخسارة على القطاعات االقتصادية المختلفة، وتعادل هذه 

للعام  المقدر جماليمن الناتج المحلي اإل ضعفا   2.2حوالي 
. ويبين الجدول التالي توزع الخسارة الحقيقية للناتج 2015

نتيجة لألزمة التي تمر بها البالد على  جماليالمحلي اإل
  القطاعات االقتصادية المختلفة.

 

                                                           
2
ال تتضمن هذه األرقام الخسائر الناتجة عن التخريب والتدمير  - 

والسرقة للمنشآت العامة والخاصة والبنى التحتية والمنازل.....، بل 

 المحلي اإلجمالي.تتضمن الخسارة في الناتج 

 القطاع
 الخسارة

(2011-2015)  

النسبة 

 المئوية

 %49.5 2,009,502- الصناعة والتعدين

 %18.7 759,000- تجارة الجملة والمفرق

 %9.9 402,277- النقل والمواصالت والتخزين

 %9.8 399,779- الزراعة

 %4.6 186,720- والتشييدالبناء 

 %4.3 175,523- المال والتأمين والعقارات

 %1.5- 60,119 *خدمات حكومية

 %4.6 188,450- باقي القطاعات االقتصادية

 %100 4,061,133- مجموع الخسارة

 إشارتها موجبة.هو القطاع الوحيد الذي لم يحقق خسارة خالل األزمة لذلك  *

 
 القطاعات القتصادية خالل األزمة المحلي على توزع الخسارة في الناتج
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 سيناريو األزمة بدون أزمة

11.3% 

49.7% 
4.7% 

18.6% 
9.8% 5.1% -2.1% 2.9% 

 الصناعة والتعدين الزراعة

 تجارة الجملة والمفرق البناء والتشييد

 المال والتأمين والعقارات النقل والمواصالت والتخزين

 باقي القطاعات االقتصادية خدمات حكومية

 الفجوة
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 وفق القطاعات القتصادية جماليالناتج المحلي اإل
تُبيِّن إحصاءات الحسابات القومية أن معدل النمو الحقيقي 

إلى  وصلقد  2011لعام في ا جماليللناتج المحلي اإل
شهد لكن ونتيجة لألزمة التي تمر بها البالد فقد  %.5.2

 ،على المستوى القطاعي جذرية االقتصاد السوري تحوالت
مساهمات نسب معدالت النمو و  ينالتالي الجدولينويبين 

 جماليفي الناتج المحلي اإل الرئيسة لقطاعات االقتصاديةا
 . 2015إلى عام  2011عام خالل الفترة من 

 2015 2014 2013 2012 2011 البيان

نمو القطاع  لمعد

 الزراعي
0.3% -6.3% -16.0% -9.9% -25.0% 

معدل نمو قطاع 

 الصناعة والتعدين
-14.2% -38.9% -43.3% -6.9% -4.3% 

 %4.6- %9.3- %27.0- %57.7- %20.4 البناء والتشييد

تجارة الجملة 

 والمفرق
15.0% -30.0% -27.0% -2.3% 1.2% 

النقل 

والمواصالت 

 والتخزين
0.4% 1.5% -26.8% 5.0% 2.4% 

والتأمين المال 

 والعقارات
-7.2% -6.7% 1.0% 3.1% 3.8% 

 %13.8 %5.9 %17.5- %7.0 %14.7 خدمات حكومية

معدل نمو الناتج 

مجماليالمحلي اإل  
1.1% -16.0% -22.6% -5.3% -1.9% 

 

تدهور معدالت نمو أغلب  أعاله نالحظ من الجدول
خالل  جماليالمكونة للناتج المحلي اإل الرئيسةالقطاعات 

، لكن ومنذ العام 2014إلى عام  2011الفترة من عام 
تحول معدل نمو كل من قطاع الجملة والمفرق  2015

وقطاع الخدمات الحكومية وقطاع النقل للمنطقة االيجابية 
في حين بقيت أهم القطاعات )االقتصاد الحقيقي( كالزراعة 

 والصناعة والبناء والتشييد تحقق معدالت نمو سلبية.

ا حدثت تغيرات جوهرية على األهمية النسبية للقطاعات كم
، كما في الجدول التالي جماليالمكونة للناتج المحلي اإل

 )نسب مئوية(:

 2013P 2014P 2015P 2012 2011 نهاية الفترة

 14.2 18.5 19.5 17.9 16.1 الزراعة

 10.3 10.6 10.7 14.7 20.2 الصناعة والتعدين

 1.9 1.9 2.0 2.1 4.2 البناء والتشييد

 19.1 18.5 17.9 19.0 22.8 تجارة الجملة والمفرق

النقل والمواصالت 

 والتخزين
12.8 15.5 14.6 16.2 17.0 

المال والتأمين 

 والعقارات
5.0 5.5 7.2 7.8 8.3 

 28.8 24.8 22.2 20.8 16.3 خدمات حكومية

باقي القطاعات 

 االقتصادية
2.6 4.5 5.8 1.6 0.6 

 100 100 100 100 100 المجموع

 

 اتمن قطاع كلٍّ ل ،الوزن النسبيّ  تراجع :مثال   ،فنالحظ
لصالح  ،الزراعة والصناعة والتعدين والبناء والتشييد

وسنستعرض الخدمات الحكومية والنقل والتخزين.  اتقطاع
من القطاعات المكونة  كاّل  في السطور التالية وبالتفصيل 

  للناتج المحلي.
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 يالزراعقطاع ال -1

 الرئيسةالقطاع الزراعي في سورية من القطاعات  ُيعدّ     
وقد تعرض هذا  .جماليالمساهمة في الناتج المحلي اإل

القطاع لتدمير كبير نتيجة لتركز معظم العمليات العسكرية 
نتاج إلل الرئيسة مناطقالتشكل بدورها  التي ،في األرياف
خالل  القطاع لهذا تعرضت البنية التحتيةكما الزراعي. 

فقد دمرت الطرق والجسور  ،لالستهداف سنوات األزمة
وعانى  ،خطوط نقل الطاقة بتر خوأقنية الري واآلبار و 

وبرزت  ،المحروقاتالكهرباء و في  كبير القطاع من نقص
 )نزوح، هجرة ظاهرة هجرة األيدي العاملة في الزراعة

 ،نتيجة تدهور الوضع األمني في األرياف داخلية، لجوء(
وصعوبة وصول المزارعين إلى حقولهم نتيجة انعدام األمن 

لى خسائر جسيمة في إاالزمة واألعمال العدائية. كما أدت 
تضرر المراعي والنقص الحاد في  سببب ،موارد الماشية

 االنتقالإضافة إلى  .انهيار الخدمات البيطريةو  عالفاأل
 ،ماعزخاضع للرقابة للمواشي )البقر، الالعشوائي وغير ال

 أصاب التدميرو  .إلى دول الجواروالغنم( عبر الحدود 
 عنىتُ  التي والبحثية والعلمية االقتصادية المؤسسات
 مراكز :على اإلرهابية االعتداءات بفعل الزراعي بالقطاع
 ،اإلنتاجية والمزارع ،الزراعية العلمية للبحوث العامة الهيئة

 ،الحيوانية الثروة ومحطات ،البذار إكثار ومؤسسات
 والمراكز ،الريفية والتنمية الزراعي واإلرشاد الري ومشاريع
باإلضافة إلى  .المحافظات معظم في ،األخرى الزراعية

من  دّ األمر الذي حَ  ،إغالق المعابر مع الدول المجاورة
 إمكانية تصدير المنتجات الزراعية.

إذ انخفضت  ،بشكل كبير الزراعيةوتراجعت الصادرات    
 358إلى حوالي  2010في العام  مليون طن 2.3من 

تقلصت مساحات األراضي كما . 2015في العام ألف طن 

 الرئيسة ليصامحال% وتراجع إنتاج 40المزروعة بحوالي 
خالل األزمة  ، البندورة....(البطاطا)القمح، الشعير، 

القطاع من نقص شديد في  كما عانى%، 50بحوالي 
المبيدات ، األسمدة، البذار) إلنتاج األساسيةمستلزمات ا

لحصار ا بسبب ذلكو  ،، المحروقات.....(الحشرية
 ،المقدمة من الدولة الزراعية وانعدام الخدمات ياالقتصاد

 في غالبية المناطق الريفية في البالد.

 ،بشكل متسارع، في التدهور ،واستمر القطاع الزراعي   
 ،%(16-)  بنسبة 2013 في العامالقطاع هذا إذ انكمش 

في حين وصل تراجع ، 2014في العام  %(10-)وبنسبة 
نتيجة  وذلك %(25-)بنسبة  2015القطاع في العام 
وخروجها  ،ة في العديد من المناطقاألمنيلتردي األوضاع 

 الزور. كما في إدلب ودير ،بالكامل عن سيطرة الدولة

نتيجة  ،بشكل كبير ،كما ارتفعت أسعار السلع الزراعية   
ارتفاع و  ،نتاجمستلزمات اإل ارتفاع أسعارنتاج و نقص اإل

وارتفاع تكاليف المستوردات بشكل  ،النقل والتأمين كلفة
نتاج الزراعي أدى لحدوث اإل التراجع فيهذا كل . كبير
تم و  بين اإلنتاج المحلي والحاجات الغذائية الداخليةفجوة 

سدها عن طريق زيادة المستوردات من السلع الزراعية. 
حيث أعطت الحكومة األولوية لتأمين السلع الزراعية 

بسبب  ذلك ،كالقمح والرز والسكر والدقيق الرئيسة
 بالد.لمخاطرها على األمن الغذائي ل

، 3إنتاجية القطاع الزراعي أثرت هذه األسباُب كل ها سلبا  في
مليار ليرة سورية في  243ته من حيث تراجعت إنتاجي

                                                           
3
تم تقدير إنتاجية القطاع بناء على مجموعة من المؤشرات البديلة  - 

، المساحات المزروعة، وإنتاج أهم الصادرات الزراعيةكحجم 

التفاح( إضافة -البندورة-البطاطا-الزيتون-الشعير-المحاصيل )القمح

 إلى كميات اإلنتاج الحيواني في خالل سنوات األزمة. 



(2015-2011تأثيرات األزمة في االقتصاد السوري )  DCRS 

 

 15 

 ،2015مليار ليرة سورية في العام  129إلى  2011العام 
 إجمالي وصل. في حين %(47) قدرتهش اانكمب :أي

 399.8خسارة القطاع الزراعي خالل سنوات األزمة إلى 
 إجمالي% من 9.8وهو ما يعادل  ،مليار ليرة سورية

خالل في للبالد  جماليالخسارة التراكمية للناتج المحلي اإل
األزمة، في حين انخفض الوزن النسبي للقطاع من الناتج 

بسبب  ،2015% في نهاية العام 14.2المحلي إلى حوالي 
ويبين  بشكل أكبر من باقي القطاعات. تراجع إنتاجيته

الشكل البياني التالي تغير معدالت نمو القطاع الزراعي 
 (.2015-2011خالل فترة األزمة )

 
 

 2013P 2014P 2015P 2012 2011 الزراعة

الناتج المحلي 
 بسعر السوق

)مليار ليرة 

 سورية(

242,583 227,389 191,089 172,224 129,168 

معد النمو 

 السنوي
0.3% -6.3% -16.0% -9.9% -25.0% 

الوزن النسبي 

 للقطاع
16.1% 17.9% 19.5% 17.3% 14.2% 

 

السابق تعرض القطاع الشكل البياني الجدول و نالحظ من 
 وتراجع في أهميته النسبية الزراعي النكماش متواصل

 (. 2015-2011خالل سنوات األزمة )

 قطاع الصناعة والتعدين -2

تعرض قطاع الصناعة والتعدين للقسم األكبر من لقد     
ي أدى إلى ذاألمر ال والنهب، عمليات التخريب والتدمير

الخسائر  إجماليوبلغ ، 4القطاع هذا انهيار دراماتيكي في
مليار ليرة  2000 التي تعرض لها القطاع خالل األزمة

في  لقطاعا إنتاجيةأضعاف  6وهذا الرقم يعادل  ،سورية
في العام  للقطاع المقدرضعفا  للناتج  21و 2010عام ال

الصناعة  . حيث سجل الناتج المحلي لقطاع2015
 355من  (2012-2010خالل الفترة ) تراجعا   والتعدين

      مليار بانكماش قدره  186.1مليار ليرة سورية إلى 
  بنسبة  2013في العام  صل تراجعهاو  كما ،%(53-)
 2015إنتاجية القطاع في العام  توصلو ، %(43.3-)

           قدره  سورية بتراجعمليار ليرة  94إلى حوالي 
بسبب تحسن الظروف األمنية في  ذلكو  ،فقط (4.3% -)

 البالد.

 والتي ةينسبأهميته ال على لقطاع الصناعيا حافظكما     
في  جماليالناتج المحلي اإل% من 11-10بين  تتراوح
هو أدنى مستوى له خالل و  ،2015و 2014 ينالعام
 2012في العام  %14.7 كانتبعد أن  وذلك ،األزمة

عدد  علىهذا التراجع انعكس . و 2011% في العام 20و

                                                           
4
دير إنتاج القطاع الصناعي بناء على بيانات مجموعة من تم تق - 

المتغيرات البديلة، مثل: صادرات الصناعة التحويلية، كمية الكهرباء 

المباعة للقطاع الصناعي، المشتقات النفطية المباعة للقطاع الصناعي 

كالمازوت والفيول، عدد المنشآت الصناعية والحرفية المنفذة، عدد 

 المتضررة.المنشآت الصناعة 

0.3% 

-6.3% 

-16.0% 

-9.9% 

-25.0% 
-28%

-23%

-18%

-13%

-8%

-3%

2%

2011 2012 2013 2014 2015
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مليون عامل  3.5إذ تم تسريح حوالي  ،العاملين في القطاع
 خالل األزمة.

 
 

تراجع كبير  السابق حدوث نالحظ من الشكل البياني   
 2014 ينالعام في )تحسن( القطاع الصناعيانكماش في 
النشاط الصناعي في  لتحسننتيجة  وذلك ،2015و

 ُأعيدفي المدن والمناطق التي  واآلمنة أصال  أ المناطق
األوضاع الجديدة في  أسهمت حيث .االستقرار إليها

على التعامل مع األزمة  ،تشجيع عدد متزايد من الصناعين
الصناعية  تأهيل وتشغيل منشآتهم في المدنوالعمل على 
( وبعض المناطق .....، الشيخ نجارء)عدرا، حسيا

ترافق ذلك مع و  .الصناعية في ريف دمشق وحلب وحماة
القطاع الخاص ومنظماته و اتخاذ الجهات الحكومية المعنية 

من الخطوات واإلجراءات العملية  عددا  الصناعية والتجارية 
 .لتحسين ظروف عمل الصناعة الوطنية

ويبين الجدول التالي تطور معدالت نمو القطاع     
خالل  جماليووزنه النسبي من الناتج المحلي اإلالصناعي 

 زمة:األ

 2013P 2014P 2015P 2012 2011 الصناعة

الناتج المحلي 

 بسعر السوق
)مليار ليرة 

 سورية(

304,542 186,128 105,549 98,299 94,087 

النمو  معدل
 السنوي

-14.2% -38.9% -43.3% -6.9% -4.3% 

الوزن النسبي 
 للقطاع

20.2% 14.7% 10.7% 10.6% 10.3% 

     

خالل السنوات  لقطاعا إنتاجيةفي  التراجع الكبير يعود
من  ( لمجموعة2013-2011) من األزمةالثالث األولى 
 :األسباب منها

 بسبب، اإلنتاج عن صناعيةال منشآتمعظم ال خروج -

ى إل أدى الذي الطرقات وانقطاع التخريبالنهب و  أعمال
 صانع.للم العمال وصول إمكانية عدم

 الخبراء مغادرة بسبب، بها المباشر بالمشاريع العمل توقف -
معمل  -الفلوتج زجا – حماة حديد) العمل مواقع األجانب

 المحليين المستثمرين متابعة عدم(. و ..طارات.....اإل

  .بها والمباشر المرخصة المشاريع تنفيذاألجانب و 

 التي المصنعة ونصف األولية المواد الكثير من فقدان -

 المواد لهذه المنتجة المصانع وجود بسبب، محليا   تنتج كانت

  .ساخنة مناطق في

، الفيول، الغاز) الطاقة مصادر فيالكبير  نقصال -
 غير بأوقات وانقطاعها هاأسعار  وارتفاع( مازوت، الكهرباء

 .منتظمة

 نتيجة الصناعيين على المترتبة المادية التكاليف زيادة -

 .آمنة جديدة مناطق إلى منشآتهم لنقل اضطرارهم

 . التمويل في صعوبات -

-14.2% 

-38.9% 
-43.3% 

-6.9% 

-4.3% 

-48%

-43%

-38%

-33%

-28%

-23%

-18%

-13%

-8%

-3%

2%

2011 2012 2013 2014 2015

 معدل نمو قطاع الصناعة والتعدين 
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الواليات المتحدة  هاتفرض التي االقتصادية العقوبات -
 بعض الدول العربية كذلكو  ،األوربي داالتحااألمريكية و 

 عالقاتها بقطع العالمية الشركات بعض وقيام ،سورية على

األمر الذي انعكس سلبا  على أسواق  ،السورية الشركات مع
دية واستحالة تنات المساالعتماد فتح صعوباتالتصدير و 

عادة   .التأمينالقيام بعمليات التأمين وا 

كما تم تدمير الطرق والسكك الحديدية ونهب المدن   
 ونقل في مدينة حلب حيث تم سرقة خاصة   ،الصناعية

مل إلى تركيا. وقد وصل عدد المنشآت اعدد كبير من المع
منشأة كبيرة تقريبا  وأغلق  1500الصناعية المتضررة إلى 

ألف ورشة  40الورش الصغيرة البالغ عددها  % من70
بسبب ازدياد منسوب العنف من قبل  وذلك ،قبل األزمة

 المجموعات المسلحة في البالد.

أما بالنسبة للصناعة االستخراجية فقد تعرضت ألقسى 
باإلضافة إلى  ،نتيجة لعمليات السرقة والتخريب ،الخسائر

واستيراد  على تصديرالمفروضة العقوبات االقتصادية 
ليها.  النفط من سورية وا 

النفط والغاز لالستهداف المباشر  قطاع كما تعرض    
وشبكات نقل النفط  فتم تخريب الحقول ،منذ بداية األزمة

اآلليات والمعدات تعرضت و  .والمشتقات النفطية الخام
 .سرقةوالتجهيزات للنهب وال

معظم حقول النفط والغاز عن سيطرة الحكومة  توخرج    
تنظيم  خاصة   ،تحت سيطرة المجموعات المسلحة تووقع

ففي بداية األزمة  والمقاتلين األكراد. رهابيداعش اإل
ما يدعى لسيطرة  "حقل الثورة"و "حقول الحباري" تخضع

حقل "و "حقول العمر"في حين خضعت  ،الجيش الحر
 ،لسيطرة جبهة النصرة ورالز  وبعض حقول دير "الجفرا

سيطرة الدولة تحت  النفطيانجزل وشاعر  حقالبينما بقي 
تغيرت خارطة السيطرة  2014منذ العام ولكن  السورية.

 ،لصالح تنظيم داعش ،على حقول النفط بشكل جذري
على كل الحقول النفطية التي كانت  ،تهبعد سيطر  خاصة  

 ."الحر الجيشما يدعى "تسيطر عليها جبهة النصرة و 

الرميالن والسويدية تحت سيطرة  حقاليقع وحاليا      
 ،(YPGالقوات الكردية المعروفة بوحدات حماية الشعب )

يبلغ عدد اآلبار إذ  ،من أهم حقول النفط في سورية وُيعّدان
بئرا (، إضافة إلى  1322رميالن )الحقول لالنفطية التابعة 

علي لهذه الحقول الف اإلنتاج ويصل .بئرا ( من الغاز 25)
. وتقدر 2010عام وفقا  لتقديرات ألف برميل يوميا   90إلى 

حقول النفط  عدد % من12بـ  القوات الكردية نسبة سيطرة 
 السورية.

وهذا ما أدى النخفاض إنتاج النفط والغاز بشكل كبير، 
برميل نفط يوميا (  3000حقل جزل النفطي ) يعتبروحاليا  

 2500شاعر للنفط والغاز )تنتج حوالي  وكذلك حقول
متر مكعب من الغاز  ماليين 3وبرميل من المكثفات 

يوميا ( الواقعة في بادية تدمر هي الحقول النفطية الوحيدة 
باإلضافة إلى مجموعة  ،الباقية تحت سيطرة الدولة السورية

حاليا  من الحقول النفطية الصغيرة، وتنتج هذه الحقوق 
مليون متر مكعب  9.5برميل من النفط و آالف 10حوالي 

% مما كان ينتج 5من الغاز يوميا  وهو ما يعادل أقل من 
 في سورية قبل األزمة.

 الصادر عن وزارة النفط السورية،  ويبين الجدول التالي
 في سورية خالل األزمة. تراجع إنتاج الغاز
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 2015 2014 2013 2012 2011 إنتاج الغاز

 متر مكعب مليار
8.7 7.6 5.9 5.4 5.3 

النمو  لمعد

 السنوي

- -12.6%  -22.4%  -8.5%  -1.8%  

    

مليار  60وقد تجاوزت خسائر قطاع النفط والغاز الـ  
 غير المباشرةالمباشرة و الخسائر  متضمنة   ،دوالر أمريكي
بسبب انخفاض اإلنتاج من  ،فوات المنفعةوالناجمة عن 

ألف  9.5ألف برميل يوميا  قبل األزمة إلى حوالي  380
النفط والثروة  وذلك وفقا  لتقديرات وزارة .حاليا  برميل 
  .السورية المعدنية

 

 قطاع البناء والتشييد -3

خالل األزمة  تدهورا  كبيرا  شهد قطاع البناء والتشييد     
من  5فقد تراجع الناتج المحلي للقطاع ،التي تمر بها البالد

 17 حوالي إلى 2011في العام  مليار ليرة سورية 64
خالل  تراجعا  محققا   ،2015في العام  مليار ليرة سورية

 نموا  موجبا  القطاع  بعدما حقق (%73 -) بنسبةاألزمة 
حيث شهد القطاع العقاري  %20 بنسبة 2011في العام 
 التي سبقت األزمة. جيدة في الفترة انتعاشة  

% في العام 4.2كما تراجع الوزن النسبي للقطاع من     
بنهاية  جمالي% من الناتج المحلي اإل1.9إلى  2011
خسارة القطاع خالل األزمة  إجمالي وبلغ. 2015العام 
بشكل  على سنوات األزمة مليار ليرة سورية موزعة 186.7

                                                           
5
تم حساب إنتاجية قطاع البناء والتشييد من خالل مجموعة من  - 

المؤشرات البديلة )كميات اإلسمنت المنتج محلياً والمستورد، وكميات 

حديد التسليح المستورد والمنتج محلياً، رخص البناء وتقديرات القطاع 

 غير المنظم واإلنفاق الحكومي على قطاع البناء والتشييد(.

في  مليارا   42.9 ،2012في العام  مليارا   33.6) تقريبي
 59.7و ،2014في العام  مليارا   50.4و ،2013العام 
ويبين الشكل البياني  .(2015ليرة سورية في العام  مليار

يد خالل التالي تطور الناتج المحلي لقطاع البناء والتشي
 :2015إلى  2011الفترة من 

 
 

 البناء والتشييد
2011 2012 2013P 2014P 2015P 

بسعر الناتج المحلي 

)مليار ليرة  السوق

 سورية(

64,193 27,160 19,827 17,976 17,152 

 النمو السنوي معدل
20.4% -57.7% -27.0% -9.3% -4.6% 

الوزن النسبي 

 للقطاع

4.2% 2.1% 2.0% 1.8% 1.9% 

 

 قطاع تجارة الجملة واملفرق  -4

شهد قطاع تجارة الجملة والمفرق ازدهارا كبيرا  قبل     
في العام  لهذا القطاع وصل الناتج المحلي حيث ،األزمة
% 23وهو ما يعادل  ،مليار ليرة سورية 300 إلى 2010
 كما وصل  للبالد. جماليالناتج المحلي اإل إجماليمن 
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%. 15إلى  2011لقطاع في العام لمعدل النمو السنوي 
 لخسائر كبيرة فانكمش  6لكن وخالل األزمة تعرض القطاع

في  (%27-)وبنسبة  2012في العام  (%30-)بنسبة 
    لتنخفض بعدها نسبة التراجع لتصل إلى  2013العام 

ويبدأ  ليعود بعدهاثم  2014في العام فقط  (2.3%-)
النمو في  معدلوصل ة، إذ نمو موجب معدالت قيحقبت

األمني نتيجة لالستقرار  ذلك (%2.5)+إلى  2015العام 
 النسبي الذي شهدته البالد.

 القطاعالخسائر التي تعرض لها  جماليبالنسبة إلأما 
وهو مليار ليرة سورية  756إلى  وصلتخالل األزمة فقد 

الخسارة الفعلية في الناتج  إجمالي% من 18.7ما يمثل 
إلى  2015خالل األزمة، ووصلت حصة العام في المحلي 
 .% من هذه الخسارة35.6

مؤشرات قطاع  تطور التاليانالشكل البياني و  الجدول ويبين
من الناتج تجارة الجملة والمفرق والوزن النسبي للقطاع 

 .المدروسةخالل الفترة  جماليالمحلي اإل

                                                           
6
تم تقدير الناتج المحلي للقطاع من خالل معدالت نمو نشاط  - 

مؤسسات القطاع الحكومي )سندس، عمران، سادكوب، المؤسسة 

االستهالكية، المؤسسة االجتماعية العسكرية، مؤسسة التجارة 

الخارجية، مؤسسة الخزن والتسويق، مؤسسة الحبوب.....( باإلضافة 

 ا القطاع.إلى تقدير نشاط القطاع الخاص في هذ

 

 
 

 قطاع النقل واملواصالت والتخزين -5

تعرض قطاع النقل والمواصالت والتخزين إلى خسائر     
الطرق  غالبيةخرجت  حيث ،وأضرار كبيرة خالل األزمة

أو  نتيجة لتعرضها إما للتخريب ،الخدمةعن  الرئيسة
لقطعها من قبل الجماعات المسلحة، فقد تم قطع 

من حماه إلى حلب منذ  الرئيسيالدولي  داألوتوسترا
الشريان االقتصادي  ُيعد  والذي  ،2012منتصف العام 

لنقل البضائع والركاب بين شمال وجنوب البالد.  الرئيس
الواصلة إلى  يةوالفرع الرئيسةالطرق  أغلبكما تم قطع 

 علىشمال وشمال شرق البالد. وقد أثر ذلك بشدة 
د قف ،قطاع النقل خصوصا   وعلىاالقتصاد الوطني عموما  

نتيجة ارتفاع أسعار  ،ارتفعت تكاليف النقل بشكل كبير جدا  
، بديلةنقل المحروقات واضطرار السائقين التباع طرق 

 عنحلب  كما خرج مطار ديمة.أطول كثيرا  من الطرق الق
، إلى حدودها الدنيا وتراجعت حركة الموانىء ،الخدمة

بسبب إغالق معظم المعابر  ،بشدة تأثر قطاع الترانزيتو 
الحدودية مع دول الجوار. وتعرضت المنشآت التابعة 

15.0% 

-30.0% 
-27.0% 

-2.3% 

2.5% 

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

2011 2012 2013 2014 2015

 تجارة الجملة والمفرق

تجارة الجملة 

 والمفرق

2011 2012 2013P 2014P 2015 

الناتج المحلي 

 بسعر السوق

)مليار ليرة 
 سورية(

299,683 344,635 241,244 176,108 174,047 

معد النمو 

 السنوي

15.0% -30.0% -27.0% -2.3% 1.2% 

الوزن النسبي 

 للقطاع

19.8% 27.2% 24.6% 18.9% 19.1% 
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وكذلك خطوط نقل السكك  للنهب والتخريب، للقطاع
، في حين عانى ة والخاصةالحديدة ومركبات النقل العام

 ،طاع أيضا  من النقص الشديد في المحروقاتالق هذا
 .فيهاألمر الذي أثر سلبا  

مليار ليرة  402خالل األزمة  7خسائر القطاع إجماليبلغ 
 على النحو اآلتي: سورية توزعت على سنوات األزمة

للعام  مليارا   31.4 ،2011مليار ليرة في العام  17.2)
للعام  مليارا   115.4و ؛2013للعام  مليارا   102.6 ؛2012
 (.2015للعام  مليارا   135.7، وأخيرا  2014

 . حيثخالل األزمة (%15-)وانكمش القطاع بنسبة 
ثم  ،2012في العام  (%1.5)+ معدل نمو القطاع وصل

 يحققلد اعثم  ،2013في العام  (%26.8-)تراجع بنسبة 
في كل  (%2.4)+و (%5)+ بحوالي نمو إيجابي معدل

 وعلى التوالي. 2015و 2014من العامين 

نسبي للقطاع من الناتج المحلي ارتفع الوزن الو     
% في 17إلى  2011% في العام 12.8من  جمالياإل

بسبب االرتفاع الكبير  وذلك ،وبشكل تدريجي 2015العام 
نتيجة ارتفاع أسعار  ،في أسعار وأجور النقل والمواصالت

 والمخاطر المرافقة لعملية النقل. ،المحروقات وقطع التبديل

 

 

 

                                                           
7
تم تقدير ناتج القطاع من خالل حساب كل من )قطاع النقل  - 

بفروعه، الترانزيت، حركة المطارات والموانىء، خدمات البريد 

والهاتف، خدمات االتصاالت األرضية والخلوية، وحدات الخزن 

والتبريد، الصوامع والحبوب، ووحدات الخزن العائدة للقطاع 

 الخاص(.

قطاع النقل 

والمواصالت 

 والتخزين

2011 2012 2013P 2014P 2015 

الناتج المحلي 

 بسعر السوق

)مليار ليرة 
 سورية(

193,508 196,429 143,819 151,065 154,692 

النمو  لمعد

 السنوي

0.4% 1.5% -26.8% 5% 2.4% 

الوزن النسبي 

 للقطاع

12.8% 15.5% 14.6% 16.2% 17.0% 

 

 قطاع املال والتأمين -6

منذ  الدأفرزت األزمة االستثنائية التي تعصف بالب    
تحديات كبرى تواجه جميع األنشطة  ،2011العام 

روبية االقتصادية، والسيما ما يتعلق بالعقوبات األو 
وكان لهذه التحديات وقع خاص على كاهل  .واألميركية

أدت إلى ارتفاع جملة  إذالقطاع المصرفي الناشئ، 
المخاطر التي تواجه القطاع، األمر الذي فرض معطيات 

إدارة المصارف  :من جهة ،جديدة وطارئة أمام القطاع
إلى  القطاع على زمةاأل تأثيرات لتجنب وتخفيف ،هاصولأل

 .حدودها الدنيا

ومن جملة التحديات والمخاطر التي واجهت القطاع      
السيولة،  مخاطرسعار الصرف، المصرفي نذكر: تذبذب أ

تحديات التجارة  ،الضمانات، التحديات السياسية "العقوبات"
الخارجية، تحديات الديون التجارية، مخاطر التأمين، 

، المخاطر الجغرافية، مخاطر ئتمانيةالمخاطر اال
من هذه  جزءا   القطاعات االقتصادية، مع اإلشارة إلى أن  

لكن تم التعامل  ،ومنها مازال مستمرا   ،مؤقتا  المخاطر كان 
 .معه بأساليب إدارة مصرفية مناسبة

، فقد امتنعت لخسائر كبيرة التأمين كما تعرض قطاع    
شركات التأمين الخارجية عن إعادة التأمين في  غالبية
إضافة إلى أن شركات التأمين المحلية أصبحت  ،سورية
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يعرض التمويالت ، األمر الذي قصيرة فقطلفترات  تؤمِّنُ 
ناجمة عن  ،لمخاطر إضافية ،من المصارفالممنوحة 

عدم إمكانية تعويض الخسائر الناتجة عن حوادث الحريق 
 .والسرقة والتخريب

القطاع على  سلبا   والتحديات المخاطر هذهانعكست و     
توقف نتيجة ل ،، فارتفعت نسبة الديون المعدومةيالمصرف

نظرا   السيولة، وانخفضت نسب السدادالمتعاملين عن 
األمر الذي دفع ، لتراجع الودائع وتزايد السحوبات

السيولة فيها لمواجهة أي  نسبالمصارف إلى تعزيز 
انعكس سلبا  على كفاءة استخدام  ماسحوبات متوقعة، 

 أن علما   .وبالتالي على ربحية المصارف ،األموال المتاحة
تعود  رباح التيفي تحقيق األ استمرتالمصارف  غالبية
احتساب أرباح إعادة تقييم مراكز القطع  إلى أساس   بشكل  

، في حين حقق معظمها )أرباح غير محققة( األجنبي
 .تشغيليةخسائر 

خالل سنوات في القطاع  هذاخسارة  إجماليوصل وقد     
مليار ليرة سورية موزعة على سنوات  175.5األزمة إلى 

%، 21.5%، 16.7%، 8.6) :على الشكل التالياألزمة 
نمو  تطورالتالي  ويبين الجدول (.27.4%، 25.8%

خالل الفترة المال والتأمين لقطاع  جماليالناتج المحلي اإل
 :2015إلى  2011الزمنية من 

 المال والتأمين
2011 2012 2013P 2014P 2015 

الناتج المحلي بسعر 
)مليار ليرة  السوق

 سورية(

74,907 69,874 70,580 72,757 75,512 

 النمو السنوي معدل
-7.2% -6.7% 1.0% 3.1% 3.8% 

 الوزن النسبي للقطاع
5.0% 5.5% 7.2% 7.8% 8.3% 

 

 المحلي الناتجتراجع نالحظ من الجدول أعاله     
 2011 العامينخالل  (%14-)لقطاع بحوالي ل جمالياإل
بشكل طفيف بداية من  نمولل القطاععاد  ثم ،2012و

على معدل نمو بعدها ليحافظ و  %(1+) 2013العام 
 (%3.8)+ بنسبةو  ،2014في العام  (%3.1)+يتراوح بين 
التحسن الملحوظ في  وهذا يعود إلى .2015في العام 
من خالل عودة النشاط لقطاع التجارة الخارجية االقتصاد 

نطالق عجلة و  ، كما عاد نشاط بعض المشاريع القائمةا 
األمر الذي  ،االقتصاديةقراض لبعض القطاعات اإل

  القطاع. إنتاجية انعكس إيجابا  على

 إجمالي نسبة إلى للقطاعكما تحسن الوزن النسبي     
% في العام 8.3إذ وصل إلى  ،جماليالناتج المحلي اإل

% 5بحدود  الناتج المحلي بعدما كان إجماليمن  2015
بسبب نمو ودائع القطاع المصرفي  وذلك ،2011في العام 

 وتراجع باقي القطاعات المكونة للناتج المحلي.

 

 :8قطاع الخدمات الحكومية -7

خالل  انكماشا  نسبّيا  شهد قطاع الخدمات الحكومية     
تزايد بسبب  ذلكو ، القطاعاتباقي سنوات األزمة مقارنة ب

بالعودة و  .تدخل الدولة في الشق الخدمي واالجتماعي
الخدمات  بندنالحظ ارتفاع  ،للموازنة العامة للدولة

مليار ليرة سورية  520الجماعية واالجتماعية المقدمة من 
ارتفع بند و  .مليار ليرة سورية 1215إلى  2011في العام 

مليار ليرة سورية في العام  380النفقات الجارية من 
                                                           

8
ناتج المحلي اإلجمالي لقطاع الخدمات الحكومية من تم تقدير ال - 

خالل قيمة الخدمات االجتماعية والجماعية الشخصية، وقيمة النفقات 

باإلضافة إلى قيمة إيرادات الضرائب  الحكومية الجارية واالستثمارية،

 الخدمات وإيرادات أمالك الدولة. وبدالتوالرسوم 
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 ذلك .2015مليار ليرة سورية في العام  1144 إلى 2011
جور لتعويض األثر السلبي الرواتب واأل كتلة بسبب زيادة

في حين  ،مستوى المعيشة فيلمعدالت التضخم المرتفعة 
% فقط خالل 8بنسبة  ارتفاعا  شهد االنفاق الرأسمالي 

 واقتصر على عمليات الصيانة واالصالح.سنوات األزمة، 

في العام  (%14.7)+تراجع معدل نمو القطاع من     
العام  ذلكن من، 2012في العام  (%7)+إلى  2011
 (%7.5-) كبيرا  وصل إلى انكماشا  القطاع  سجل 2013

في العام  (%5.9)+بنسبة  نمّوا   ويسجلليعود بعدها 
ويبين الشكل  .2015في العام  (%13.8)+و  ،2014

 جماليالبياني التالي التغيير في نمو الناتج المحلي اإل
خالل الفترة الزمنية من في لقطاع الخدمات الحكومية 

 .2015إلى  2011

 
% في العام 16.3كما ارتفع الوزن النسبي للقطاع من     

بسبب نمو  ذلك ،2015% في العام 28.3إلى  2011
الوزن النسبي تراجع مقارنة بباقي القطاعات و  هذا القطاع

ويبين الجدول التالي تطور الناتج لقطاعات األخرى. ل
الحكومية ومعدل النمو السنوي  تالمحلي لقطاع الخدما

خالل  جماليوالوزن النسبي للقطاع من الناتج المحلي اإل
 ات األزمة:سنو 

قطاع الخدمات 

 الحكومية

2011 2012 2013P 2014P 2015 

الناتج المحلي بسعر 
)مليار ليرة  السوق

 سورية(

246,437 263,752 217,643 230,448 262,240 

 النمو السنوي معدل
14.7% 7.0% -17.5% 5.9% 13.8% 

 الوزن النسبي للقطاع
16.3% 20.8% 22.2% 24.8% 28.8% 
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ارتفاع ) :بفعل عوامل العرضإما  ،التضخم عادة   دثيح
نتاج، انخفاض سعر صرف العملة الوطنية، تكاليف اإل
 :أو بفعل عوامل الطلب ؛(نتاجنتاجية عوامل اإلإانخفاض 

تكون هناك زيادة في الطلب على حيث  ،(فائض الطلب)
قد يحصل نتيجة عدم التناسب بين الكتلة  وأالعرض. 

 النقدية والكتلة السلعية، حيث يزداد اإلصدار النقدي بنسب
وهذا يعني  .تزيد على حاجة االقتصاد الوطني للتداول

 ،توفير سلع وخدمات ال يوازيها كتلة نقديةبالنتيجة إيجاد 
أو أن يكون التضخم  وبالتالي يحصل فائض في الطلب؛

أسعار السلع الغذائية ومدخالت مستوردا  ناجما  عن ارتفاع 
 نتاج المستوردة.اإل

 ،أما في سورية فإن الحالة المعقدة التي تمر بها البالد     
التي يصعب الفصل بينها، لم  متداخلةوالعوامل المتشابكة ال

تنتج تضخما  صافيا  عاديا ، بل أدت إلى ركود تضخمي 
التي يعيشها  ،وهو عبارة عن أحد األمراض االقتصادية
وتترافق هذه  .االقتصاد بالتزامن مع الحروب واألزمات

أسعار السلع والمنتجات ويقابله طلب  في مع ارتفاعالحالة 
ضخم يفسر بأنه زيادة في إذا كان الت ،ضعيف. وبالتالي

يكون عالجه عن طريق سياسة و  ،الطلب على العرض
تقوم على الحد من عرض النقود في  ةتقشفيمالية ونقدية 

االنكماش )الركود( يفسر بأنه زيادة في  فإن   ،السوق
ويكون عالجه عن طريق سياسة  ،العرض على الطلب

 ،توسعية بزيادة االنفاق الحكومي وزيادة في العرض النقدي
 وبالتالي فإن عالج األول هو عكس عالج الثاني.

 ،التي تعيشها سورية اليوم ،حالة الركود التضخميإن      
لخلل القائم بين الكتلة النقدية التي ازدادت ل هي نتيجة
االقتصاد الحقيقي  وتراجعة % خالل األزم20بأكثر من 

 أن  كما  وسطيا . %(11.5-)ي بحوالالمحلي ممثال  بالناتج 
بالتركيز على  ،المعالجة التي تتم من جانب الحكومة

همال الجانب  الجانب النقدي في زيادة عرض النقد وا 
من شأنه أن يفاقم هذه المشكلة ويزيد  ،االقتصادي الحقيقي

وفيما يلي سنستعرض ألهم مسببات  من صعوبة معالجتها.
 التضخمية التي تمر بها البالد وهي: الحالة

 التضخم: في االقتصادية ثر العقوباتأ -1
 كذلك بعُض و  ،الدول الغربية رضتفَ  األزمة بداية منذ    

على  أحادية الجانب اقتصادية عقوبات الدول العربية
وعلى والقطاع المالي  النفط اشتملت على تجارة ،البالد

 حركتي في األمر الذي أثر سلبا  ، الخارجية قطاع التجارة
 انخفض ،هو كما الطلب بقاء فمع ،والتصدير االستيراد
 خلل إلى أدى ما والخدمات السلع من األسواق في العرض
 السلع وأسعار اإلنتاج أسعار عناصر بين حقيقي

وميزان  التجاري الميزان تأثر عن فضال   الخدمات،و 
 بارتفاع كله ذلك وانعكس العقوبات. بهذه سلبا   المدفوعات

ارتفاع تكاليف  فيكما أثرت العقوبات  .التضخم معدل
 الشحن والتأمين وتكاليف التحويالت واالعتمادات المالية. 

 نتاج المحلي: تدهور اإل -2
تراجعت عجلة اإلنتاج المحلي كثيرا ، بسبب تدهور      

تستطيع  بالكادالحكومة  توبات، الوضع األمني في البالد
 هااضطر  ما ،للمواطنينوالمواد األساسية  المستلزماتتأمين 
 إيرانالدول الصديقة ) مع تجارية ومعاهدات تفاقياتا لعقد

 االقتصاد باتو  .والدواء والغذاء لتوريد البترول ....(روسيا
 العتماده شبه ،الخارجي العالم على منكشفا   السوري
 بالقروض الممّولة والروسية اإليرانية رداتاالو  على المطلق

 ارتفاع أيضا   هذا فسّبب، المالية الخارجية والتسهيالت
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 ميزان عجز وتفاقم نتيجة للتضخم المستورد األسعار
  .المدفوعات

 التمويل بالعجز: -3
يرادات العامة للدولة )النفطية وغير النفطية( تراجعت اإل  

نسبة تغطية خالل األزمة بشكل كبير، إذ تراجعت 
اإليرادات العامة للنفقات في الموازنة العامة للدولة إلى 

على  2012و 2011%( في عامي 59) %( و78)
لى   2013خالل األعوام في % بالمتوسط 57التوالي وا 

، األمر الذي أجبر الحكومة على طرح 2015و 2014و
 دونو  الجاري، معظمها لإلنفاق كّرس تضخمية موازنات

األمر الذي رفع من  ،االقتصادي النشاطي ف زيادة أي
ة للدولة في العام موازنةالبلغت  :فمثال  ، معدالت التضخم

 خصص سورية ليرة مليار 1554حوالي  2015 العام
لت الحكومة معظم و  مَ  الجاري. وقد إلنفاقل منها% 76

 ،بالعجز التمويل أو الخارجي االقتراض اللخ نفقاتها من
إلى نتيجتين  يؤدي وهذا المركزي، سوريةمصرف  من

 لليرة الشرائية القوة قيمة وتآكل التضخم هما:  مباشرتين
 .السورية
 السياسات الحكومية: -4
 أسعار تحرير إلى الرامية، أدت السياسات الحكومية    
 من أجل ،وعقلنته الدعم ترشيد قبيل من األساسية، السلع
 واإلنفاق للرواتب السيولة وتوفير الموازنة عجز سد

 والمشتقات الخبز عنجزئيا   إلى رفع الدعم، العسكري
% 56بنسبة  الوقود أسعار حيث زادت النفطية والكهرباء

االحتكار  عن فضال   ،%45 المنزلي لغاز% وا40 والخبز
 يتم حيث ،والفاسدين الحرب تجارقبل  من ظهر الذي
 حماية بحجة الحقيقي، ثمنها من أكثر مرتفعة بأسعار بيعها

 القوة انخفاض بعد الليرة في الحاصل التضخم أموالهم من
 %.90بنحو  لها الشرائية
 من أسهمت بالتخفيف الدعم ترشيد سياسة صحيح أن     
 إلى  2014عام  في% 42حوالي  من الموازنة عجز
 في أسهمت من ناحية أخرى لكنها، 2015 عام في% 28

 إنتاج تكلفة من ألنها رفعت ،االقتصادي الركود تعميق
 من وزادت محليا   تُنتج تزال ال التي ،والخدماتالسلع 

 قيمة تراجع إلى فأدت األسعار، على الضغوط التضخمية
  .ربأك بشكل المحلية العملة
 سعر صرف الليرة السورية: -5
تراجع سعر صرف الليرة السورية مقابل العمالت     

بسبب مجموعة من األسباب  ،األجنبية بشكل كبير
االقتصادية وغير االقتصادية )سيتم التطرق لها بالتفصيل 

بالقوة  سعر الصرف( والتي أضرت كثيرا   قسمفي  الحقا  
  .معدالت التضخم في سلبا  وأثرت  ،الشرائية لليرة السورية

 خالل سنوات األزمةفي  معدل التضخم سجللقد     
األزمة على  لتبعات نتيجة   وذلك ،ومستمرةارتفاعات كبيرة 

)المحسوب  التضخم معدل ارتفع إذاالقتصاد الوطني، 
بالمقارنة بين متوسط الرقم القياسي ألسعار المستهلك للعام 

 إلى 2011عام  %6.74من  نفسه مع العام السابق له(
عام في ال% 81.71 إلىليصل  2012% عام 36.18
يصل ل 2014في عام  وينخفض بعدها ليعودثم ، 2013
أن يرتفع معدل  المتوقع، غير أنه من %22.73إلى 

)قام المكتب  %36 حوالي إلى 2015التضخم في عام 
المركزي لإلحصاء باستبعاد ثالث محافظات من حساب 

دلب ودير ا  الرقة و  :الرقم القياسي ألسعار المستهلك هي
 .(2015من شهر حزيران  بداية   ،الزور
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التالي تغير معدل التضخم خالل  البياني الشكلويبين 
وسطي معدل ( مقارنة مع 2015-2011سنوات األزمة )

 %.7.4والذي بلغ  (2010-2005)التضخم خالل الفترة 

 
النسبية  المساهمات تطور يبين الشكل البياني التاليكما 

إلى  2011لمكونات سلة المستهلك خالل الفترة من عام 
 :2015عام 

لمكونات الرئيسة لسلة أسعار المستهلك هم االنسبية أل المساهمات
 (100=2010) 2015-2011في معدلت التضخم خالل الفترة 

 
أن مكون األغذية والمشروبات  السابقمن الشكل  بينيت

معدل  ارتفاع فياألكبر  المساهمغير الكحولية كان 
، يليه مكون السكن والمياه خالل سنوات األزمة التضخم

ومكون التجهيزات  ،وأنواع الوقود األخرىوالكهرباء والغاز 
 ثم مكون النقل ،والمعدات المنزلية وأعمال الصيانة

 .والمالبس واألحذية
النسبية للمكونات الرئيسة لسلة أسعار المستهلك في  المساهمات

 (100=2010) 2015-2011معدلت التضخم خالل الفترة 

 2015 2014 2013 2012 2011 المكون

والمشروبات غير األغذية 
 الكحولية

3% 16% 45% 10% 14% 

السكن والمياه والكهرباء 
 والغاز

3% 11% 13% 4% 7% 

 %3 %1 %5 %2 %0 النقل

 %3 %2 %5 %2 %0 المالبس واألحذية

 %7 %4 %13 %11 %3 التجهيزات والمعدات المنزلية
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 االغذية والمشروبات غيرالكحولية
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 مساهمة ارتفاع يعود ،باإلضافة إلى األسباب السابقة الذكر
وزن الارتفاع  إلى في معدل التضخم مكوناتهذه ال

قام المكتب  حيث ،سلة المستهلكلمكونات النسبي 
المركزي لإلحصاء عند تعديله لسنة األساس من عام 

مكونات النسبية لوزان األ عديل، بت2010عام  إلى 2005
بعض المكونات أهمية أكبر  ُأعطيحيث  ،المستهلك سلة

 ،المتعلقة بالخدمات المكونات تلك خاصة  ) ،من السابق
مكون النقل، االتصاالت، المطاعم والفنادق..(،  :مثل
 أجراهالذي )تبعا  لنتائج مسح دخل ونفقات األسرة  وذلك

األنماط  تغييرو ( 2009عام  المركزي لإلحصاء المكتب
غذية نفاق على األاإلانخفض  لقدللسكان.  االستهالكية

نفاق على المطاعم والوجبات اإل بينما ارتفع %(5-)بنسبة 
 انخفاض فيحدوث نالحظ كما . %17 بنسبةالجاهزة 

     حذية المالبس واأل :المجموعات التالية االنفاق على
قطاع ، %(34-)التجهيزات والمعدات المنزلية  ،%(34-)

المواطن السوري  إنفاق ارتفعبينما . %(39-)  الصحة
والمياه  (اإليجاراتضم ي يذ)وال لسكنقطاع ا على

خرى التي ارتفعت بنسبة نواع الوقود األأوالكهرباء والغاز و 
% من 22) 2004عام الفي  تنها شكلأ علما   16%

في عام  %25.5لتصبح  المستهلك لسلةالوزن النسبي 
 كذلكو  %121إلى  ارتفعتومجموعة النقل  (2009

 .%60 إلى التعليم وقطاع %58 إلى االتصاالت

مكونات السلة بشكل التضخم المسجل لارتفع معدل كما 
 :الجدول التالي كما هو واضح فيكبير خالل األزمة 

 

 
  



(2015-2011تأثيرات األزمة في االقتصاد السوري )  DCRS 

 

 28 

 (2000)سنة األساس  :2015-2011للمكونات الرئيسة خالل الفترة  معدالت التضخم المسجلة
 2015 2014 2013 2012 2011 البيان

 %29.49 %20.96 %108.15 %39.65 %7.51 األغذية والمشروبات غير الكحولية

 %54.86 %26.80 %87.00 %67.76 %4.94 المشروبات الكحولية والتبغ

 %48.55 %27.39 %93.03 %34.88 %3.44 المالبس واألحذية

 %33.07 %17.23 %46.32 %40.90 %10.72 السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود األخرى

 %37.17 %32.50 %84.10 %37.05 %3.71 التجهيزات والمعدات المنزلية وأعمال الصيانة االعتيادية 

 %43.49 %39.78 %56.92 %16.94 %4.85 الصحة

 %61.26 %17.21 %78.14 %28.59 %3.38 النقل

 %37.70 %33.02 %31.51 %0.28 %0.45- االتصاالت

 %49.31 %31.30 %75.46 %28.53 %1.95- الترويح والثقافة

 %21.32 %15.85 %33.86 %11.98 %5.29 التعليم

 %34.50 %53.67 %152.13 %39.36 %1.62 المطاعم والفنادق

 %40.33 %25.49 %72.19 %31.40 %2.19 سلع وخدمات متنوعة

 %47.20 %1.77- %57.63 %10.51 %0.00 ربحية غير-الترويح والثقافة 

 %35.29 %22.73 %81.70 %36.19 %6.74 الرقم القياسي العام

 
لمواطنين ا معيشةأثقلت  كبيرةأعباء االزمة وقد ولدت     

رسوم  تارتفعقد ف .2010 عامال فيالحال  كانمقارنة بما 
تم كما ( اتصاالت- كهرباء – ماءالخدمات الضرورية )

-الغاز-المازوت)للمحروقات  اإلداريةاألسعار  رفع
، في السوق وجودهاوترافق ذلك مع فقدان  .(الفيول-البنزين

وبأسعار أعلى السوق السوداء للغاز والمازوت  تانتشر و 
. كما أثر ارتفاع أسعار المحروقات الرسمية امن أسعاره

 أسعار كل المنتجات والسلع وتكاليف النقل. في

سرة والرقم القياسي نتائج مسح دخل ونفقات األ تأظهر 
الذي قام به المكتب - 2009ألسعار المستهلك لعام 

نفاق الشهري لألسرة اإلوسطي  أن-لإلحصاءالمركزي 
الى  30 يتراوح بينوالذي كان  2009في العام السورية 

 110 -100)أن يرتفع ليتراوح بين ل.س يجب  ألف 35
 المعيشةمستوى يعيش المواطن في  لكي ليرة سورية( ألف
 قبل األزمة. نفسه

التغير  والذي يعكس الحقا  الجدول المدرج بالنظر إلى و 
السورية في عام  لألسرةنفاقات الشهرية اإل الكبير في

مصنفة حسب  2009بانفاقات عام  مقرونة   ،2014
)تصنيف السلة االستهالكية  لإلنفاق الرئيسةالمجموعات 

 للرقم القياسي(. 

السوري على مجموعة السلع  للمواطنالشهري  نفاقاإل إن  
 14067)وصل إلى  الذي ،2009عام الفي  الرئيسة
 والخضار البقولعلى بشكل رئيسي كان يتوزع  ل.س(
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، س(.ل 2258)اللحوم  على، و ل.س( 2353) بمبلغ
 .س(.ل 1902) الخبز والحبوبعلى و 

للتضخم وارتفاع  نتيجة  و  ،2014أما في العام     
تكلف المواطن  المكونات السابقة نفسهاأصبحت  ،األسعار

 8370الخضار )البقول موزعة على  ،ل.س( 53854)
 7049) والخبز والحبوب ،س(.ل 7690) اللحوم، س(.ل
 .س(.ل

نفاق الشهري كان اإلفقد ، غير الغذائيأما في القطاع     
على  ةوزعمس( .ل 16748) يصل إلى لألسرة السورية
 والنقل ،س(.ل 5396) اإليجار التالية: أهم المكونات

 ،س(.ل 1720) واألحذيةثم المالبس ، س(.ل 1917)
ة نفاق على قطاع الخدمات والتدفئذا حسبنا اإلإأما 

 .س(.ل 2431) وصل إلىف مازوت( –مياه  –)كهرباء 
لألسرة، وأردنا  ستهالكياإل عدم تغير النمطفرض  علىو 

 ،2014المحافظة على المستوى المعيشي لألسرة في عام 
لإلنفاق على القطاع ل.س(  46549تحتاج إلى ) فإنها
يجار الذي ارتفع بشكل قطاع اإل على موز عا   ،غذائيالغير 

، س(.ل 5901األلبسة )و  ،س(.ل 11438) كبير جدا  
قطاع الخدمات  على نفاقاإلما أ ؛س(.ل 5321النقل )و 

 .س(.ل 8798)صل إلى فسي مازوت( –مياه  –)كهرباء 
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تقدير متوسط  2014و 2009 عاميلألسر السورية في  الرئيسةنفاقات حسب المجموعات اإل توزع التاليالجدول ويبين      
 :سورية(ات اللير بالالقيمة ) 2014اإلنفاق الشهري الكلي لألسر في سورية عام 

الرئيسةمجموعات السلع   نسبة ارتفاع النفاق %  2014عام   2009عام  
 370.60 7049 1902 الخبز والحبوب

 340.50 7690 2258 اللحوم
 371.75 914 246 غذية البحرية سماك واألاأل

 507.10 7744 1527 اللبن والجبن والبيض
 360.63 5381 1492 الزيوت والدهون

 379.93 3872 1019 الفواكه
 355.74 8370 2353 البقول والخضار

 374.64 3582 956 السكر، والمربى، والعسل، والشكوالتة، والحلوى 
 357.76 2740 766 خر آغذية غير المصنفة تحت بند منتجات األ

 363.65 2532 696 المشروبات غير الكحولية
 417.45 2385 571 المشروبات الكحولية والتبغ

 548.70 1597 291 طعمة وجبات جاهزة + أجور تجهيز األ
   53854 14078 مجموع النفاق الغذائي

 343.06 5901 1720 حذيةاألالمالبس و 
 211.98 11438 5396 اإليجار الشهري
 104.60 950 908 المياه والكهرباء
 596.92 2997 502 الغاز والحطب

 475.09 4851 1021 المازوت
 174.64 2132 1221 االتصاالت

 346.69 4338 1251 عمال الصيانة االعتيادية أالتجهيزات والمعدات المنزلية و 
 268.93 3089 1149 الصحة
 277.57 5321 1917 النقل

 182.84 542 296 الترويح والثقافة
 548.70 2173 396 التعليم

 290.16 2818 971 سلع وخدمات متنوعة
   46549 16748 غذائي الغير مجموع النفاق 

   100403 30826 متوسط اإلنفاق الكلي
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وللتخفيف من ارتفاع معدالت التضخم يجب على الجهات 
 التالية:ت اإلسعافية والسياسات اإلجراءاالمعنية اتباع 

المضاربة  من األسواق، والحدّ  تشديد الرقابة على -1
  .التي تتم في سوق العمالت

بمن فيهم  ،تشجيع أصحاب رؤوس األموال -2
توجيه اهتمامهم إلى االستثمار ل ،المضاربون

الذي يزيد في التنمية  ،نتاجي طويل المدىاإل
تم تخريبه كأولوية  ويعيد ترميم ما ،ويحفز الطلب

 ملحة ال تحتمل التأجيل.
 ،نتاج الماديتحفيز ودعم كل نشاطات اإل -3

نتاج والعمل على دعم وتأمين عمليات اإل
 ومساعدة المنتجين.

زالة العوائق  ،تخفيف القيود على الصناعات -4 وا 
 والحد من سطوة االحتكارات. ،أمام المنافسة

تقديم دعم ائتماني تشغيلي قصير األجل  -5
 للمنتجين في المناطق اآلمنة.

لى األسواق إمساعدة المصدرين في الوصول  -6
إيران الدول الصديقة ) الممكنة عبر اتفاقيات مع

 .....(روسيا –الصين  –العراق  –
االستمرار في التدخل المباشر لمؤسسات التجارة  -7

وصوال   ،الحكومية في عمليات االستيراد والتوزيع
 لى المستهلك النهائي.إ

شركات الصرافة في سوق  في دورإعادة النظر  -8
العمل على محاربة مافيات الفساد و  الصرف.

ركات الصرافة والمتواطئين التي تشكلت بين ش
  معها.

أسعار الفائدة على الليرة  في هيكلإعادة النظر  -9
 .األميركيالسورية والدوالر 

من خالل  األميركييداع بالدوالر تشجيع اإل  -10
 إعطاء ضمانات كافة للمودعين.

 .الوطني في االقتصاد ةر الدول ظاهرة محاربة  -11
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مقابل العمالت األجنبية  ،سجل سعر صرف الليرة السورية
إلى ، ويعود ذلك خالل سنوات األزمةنخفاضات متتالية ا

حيث انخفض  .عوامل اقتصادية وأخرى غير اقتصادية
بحوالي  األميركيمقابل الدوالر سعر صرف الليرة السورية 

 2011الممتدة من نهاية عام خالل الفترة في  أضعاف 8
ليرة سورية  391لى إ 46.85من ) 2015إلى نهاية عام 

 ةاللير  أن سعر الصرف علما   (.الواحد األميركيللدوالر 
في ليرة سورية  400تجاوز عتبة الـ  مقابل الدوالر قد

يرة انخفضت قيمة الل أيخالل هذه الفترة،  سوداءالالسوق 
هذا  ورغم %.88 أمام الدوالر األمريكي بنسبةالسورية 

ال فإنه  ،الليرة السورية صرف سعرالتراجع الكبير في 
إذا ما تمت  وصفه بانهيار في قيمة الليرة السورية يمكن

االقتصاد  فيالتدميرية لألزمة  تأثيراتحجم ال بينالمقارنة 
أو حتى  وبين تراجع سعر صرف الليرة السورية. ،السوري

لما  ةمشابهروف عند المقارنة مع الدول التي تعرضت لظ
انهار سعر صرف  إذ ،والعراق لبنانالبالد مثل تمر به 

ولم يعد لهما  ،الدينار العراقي والليرة اللبنانية بشكل كبير
 قيمة في عمليات التبادل.

 وسيتم هنا من أجل إيضاح اتجاهات تحرك سعر صرف
تغيرات سعر صرف الليرة السورية،  تبيانالليرة السورية، 

مقابل الدوالر األميركي، استنادا  إلى منهجي التحليل الفني 
     ي.والتحليل األساس

يعتمد  :Technical Analysisالتحليل الفني  -1
األسعار التاريخية  استخدام بياناتعلى  ،التحليل الفني

توقع االتجاه المستقبلي لسعر الصرف. ومن ل ،للسوق
نالحظ أن سعر صرف  التاليخالل الشكل البياني 

اتجاها  قد أخذ  ،مقابل الدوالر األمريكي ،الليرة السورية

وهو حاليا   ،منذ بداية األزمة Downtrend هابطا  
 ومن غير المتوقع أن يتمكن ،قناة سعرية هابطةضمن 

في ظل قوى العرض  ،تغيير اتجاههمن  سعر الصرف
ومن دون وجود أحداث جوهرية تؤثر  ،والطلب الحالية

 . أيضا   السوق وعلىالعوامل الحقيقية  على

 
 األميركيأمام الدوالر سجل سعر صرف الليرة السورية لقد 
ليرة سورية  47من  ل العام األول من األزمة انخفاضا  خال

نهاية عام ليرة سورية في  60 إلى مستوى الواحدللدوالر 
 بما يعادل الليرة السوريةتراجع سعر صرف حيث  ،2011

 نتيجةوجاءت هذه االنخفاضات  .% أمام الدوالر28
كي من ر يعلى التحويالت بالدوالر األماألميركية لعقوبات ل

لى سورية، والعقوبات االقتصادية  ذلكالغربية والعربية،  وا 
إلى جانب تطورات األوضاع األمنية، والمضاربة، 
وانخفاض الصادرات وزيادة الواردات وهجرة رؤوس األموال 

 بالقطع األجنبي حجم التدفقات النقدية وتراجع ،إلى الخارج
 .الواردة من الخارج

إن استمرار العوامل السابقة عزز من وتيرة انخفاض      
 أيضا ، حيث 2012 عامالسعر صرف الليرة السورية خالل 
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بداية  الواحد األميركيليرة سورية للدوالر  64 انخفض من
 األميركيليرة سورية للدوالر  93إلى حوالي  2012عام 

 %.45، أي بنسبة 2012بنهاية عام 

تطور سعر صرف الليرة السورية  التاليالشكل ويبين  
 .)بيانات يومية( 2012خالل عام كي ر يمقابل الدوالر األم

 

مقابل العمالت وتأث ر سعر صرف الليرة السورية      
بشكل  سلبا   2013في العام  )الدوالر األمريكي( األجنبية

عمليات باالقتصادي و ذات الجانب غير كبير بالعوامل 
بتوجيه ضربة  سرائيليةاألميركية واإلالمضاربة، والتهديدات 

الليرة السورية  سعر صرفسورية، حيث تعرض لعسكرية 
شهر تموز  فيأقصاها  كان ،النخفاضات عديدة ومتتابعة

 300متجاوزا  عتبة الـ حيث انخفض بشكل كبير  ،2013
، وللمرة األولى في تاريخه كير يليرة سورية للدوالر األم

في كي ر يليرة سورية للدوالر األم 146عند ليعود ويستقر 
بعد تراجع  ذلك ،2013خالل األشهر األخيرة من عام 

اإلجراءات ونتيجة  ،مخاطر تعرض البالد لضربة عسكرية
لجهة التدخل في  مصرف سورية المركزيمن قبل  المتخذة

 .السوق ومراقبته

 ،تطور سعر صرف الليرة السورية التاليشكل ويبين ال
)بيانات  2013خالل عام في كي ر يمقابل الدوالر األم

 .يومية(

    
 ،2015و 2014خالل العامين مع استمرار األزمة 
كتردي األوضاع األمنية واستمرار  ،والعوامل المرافقة لها

وضبابية  ،العمليات العسكرية في العديد من المناطق
المشهد المحيط بالوصول إلى حل سياسي لألزمة السورية، 
 ،وتمديد العقوبات االقتصادية الغربية والعربية على سورية

وم عسكري على سورية، إلى والتهديد المستمر بشن هج
جانب االعتماد على المستوردات لتلبية احتياجات القطر 

 نتاج والتشغيل،إلفي ظل تعطل عجلة او  ،المختلفة
موارد  وتراجع والمضاربة على سعر صرف الليرة السورية،

واستنزاف  ،النفطية إلى درجة كبيرة وغيرالنفطية  الدولة
وامل االقتصادية وغير وغيرها من الع االحتياطيات األجنبية

 ،الليرة السورية صرفتراجع سعر استمر  االقتصادية؛
ليرة  391و 210إلى ليصل  ،مقابل العمالت األجنبية

ونهاية عام  2014في نهاية عام كي ر يسورية للدوالر األم
  .على التوالي 2015
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 Fundamentalالتحليل األساسي  -2

Analysis:  
على تحليل البيانات  ،التحليل األساسييعتمد     

 تجاهاتاالتحديد بهدف  ،والمؤشرات االقتصادية والمالية
 . وهنااألميركيمقابل الدوالر  سعر الصرفل المستقبلية
)الموارد  العرض والطلبمكونات دراسة كل من البد من 

 .في سورية على القطع األجنبي واالستخدامات(
 تتكون عناصر  :)الموارد( بالنسبة لجانب العرض

 العرض من القطع األجنبي من: 
 من السلع والخدمات  ،حصيلة الصادرات

 صادرات النفط الخام والثروة المعدنية(.  خاصة  )
 للداخل من الخارج ،تحويالت رأس المال، 

 والناتجة عن االستثمار األجنبي. 
 .واردات القطع األجنبي من قطاع السياحة 
  الرسمية وغير  الخارجيةحصيلة الحواالت(

 .الرسمية(
 الهبات والمنح والقروض الخارجية. 

 

 من  فيتكون (:)الستخدامات بالنسبة لجانب الطلب
 العناصر التالية:

 .)تمويل العمليات التجارية )المستوردات 
  تمويل بعض العمليات غير التجارية )دفع رسوم

ودفع البدل  ،تجديد جوازات السفر للمغتربين
 .(النقدي للمكلفين بخدمة العلم..........إلخ

 وتقتصر على التحويالت  ،الحواالت إلى الخارج
التي تتم ألغراض الدراسة والطبابة في الخارج، 

نظرا  النخفاض تكاليف  ،وتبقى في حدودها الدنيا
بغيرها من  مقارنة   ،هذه الخدمات في سورية

 الدول.
  األجنبية )الدوالر الطلب على العمالت

للقيمة  ومخزنا  كي( بوصفه المالذ اآلمن ر ياألم
في الوقت نفسه، كإجراء يلجأ إليه الكثيرون في 

 .اليقينظروف األزمات وعدم 
 خارج القنوات التي تتم العمليات التجارية  تمويل

 .وغيره كالموبايالت والدخان النظامية
  كي لتنفيذ بعض ر ياستخدام الدوالر األموحديثا  يتم

المعامالت التجارية كعمليات بيع وشراء 
 .على القطع طلبا  العقارات، األمر الذي ولد 

وتسمى هذه الظاهرة بالدولرة في االقتصاد 
(Dollarization )الظاهرة مازالت في  أن   رغم

 .الدنيا احدوده

وبتحليل لقوى العرض والطلب على القطع األجنبي في 
  سورية نالحظ التالي:

 حدث تراجع كبير في قيمة الصادرات الوطنية     -
بسبب توقف معظم المنشآت  وذلك ،خالل األزمة
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نتيجة لعمليات التخريب  ،االقتصادية عن العمل
طني )منشآت، االقتصاد الو  التي طالت بنيةالممنهجة 

باإلضافة إلى العقوبات  ،...إلخ(معامل، طرق، طاقة،
حدت من  التيالبالد، االقتصادية المفروضة على 

 ،تحويل قيمة الصادرات للداخلو  التصدير إمكانية
 ،موارد القطع األجنبي فياألمر الذي أثر بشكل كبير 

 منها النفطية خاصة   ،تشكل حصيلة الصادرات التي
 المكون األكبر من تلك الموارد.

واردات القطع األجنبي من  هوم مكون مهم آخر اانعد -
 ،قطاع السياحة والهبات والقروض والمعونات الخارجية

 ،يتم السحب منه الذي ،باستثناء خط االئتمان اإليراني
 . قطعا  أجنبّيا  وليس  ،على شكل سلع وخدمات

 ذلك ،الخارجالواردة من ارتفاع حصيلة الحواالت  -
بسبب ازدياد عدد السوريين المقيمين في الخارج، 

بسبب اعتماد  ،وزيادة المغتربين لقيم حواالتهم للقطر
 تكاليف المعيشة. ارتفاع عائالتهم عليها لتغطية

ارتفاع كبير في حجم الحواالت غير الشرعية )تهريب  -
بهدف تمويل المجموعات  ،القطع األجنبي للداخل(

المسلحة، وهذا القطع يجد طريقه بشكل أو بآخر إلى 
 موردا  هاما  دورة القطع األجنبي، وتشكل هذه الحواالت 

حجم هذه الحواالت  ويرتبطمن القطع األجنبي حاليا . 
مع الحالة األمنية التي  بعالقة عكسيةغير الشرعية 
منية انخفضت فكلما تحسنت الحالة األ ،تمر بها البالد

 ،إما بسبب ضبط طرق التهريب ،قيمة هذه الحواالت
بعد  :)مثال .أو توقف إرسال هذه األموال من المصدر

انخفض سعر  2014في العام  تحرير مدينة المليحة
كي بحوالي ر يصرف الليرة السورية مقابل الدوالر األم

مليون  1.5بسبب فقدان حوالي  ولك ،ليرات 10

كانت تضخ من المليحة في سوق القطع  ،دوالر
 يوميا (.

أما بالنسبة لتحليل عناصر الطلب على القطع 
 األجنبي فيتمثل في:   

يتمثل الطلب األساسي على القطع  :تمويل المستوردات -
ارتفعت  التيو  ،عمليات االستيراد األجنبي في تمويل

 خاصة  و  ،نتيجة لتراجع اإلنتاج المحلي ،بشكل كبير
باإلضافة لعودة العديد من المنشآت  .المشتقات النفطية

 إلى القطعتحتاج  التيو  ،والمناطق الصناعية للعمل
األجنبي لتأمين مستلزمات اإلنتاج من الخارج أو 

هذا النوع  يرتبطإلعادة تأهيل منشآتها. وفي الحقيقة 
من الطلب على القطع األجنبي طردا  مع تحسن الحالة 

في السماح للقطاع الخاص  ُيعدّ كما  .األمنية في البالد
باستيراد مادة المازوت من العوامل التي  2014العام 
سعر صرف الليرة السورية أمام الدوالر  فيسلبا  أثرت 
القطع على  طلبا  كبيرا  كي، حيث ولد هذا القرار ر ياألم

 250دفع به إلى مستويات وصلت إلى  ما ،األجنبي
 ليرة سورية للدوالر الواحد.

العمليات التي ال تمول عن طريق الجهاز  تمويل -
والدخان وعمليات التهريب  تالمصرفي كالموبايال

 وغيرها. 
طلب األفراد على القطع األجنبي لغايات التحوط تلبية  -

هذا الطلب عكسا  مع الحالة األمنية  ويرتبط ،واالدخار
 للبالد.   

بعض الصفقات التجارية التي تتم بالقطع  لتنفيذ -
 األجنبي )الدولرة(.
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من السوريين  خاصة   ،للخارج تهريب األموالعمليات  -
في أو الراغبين  ،إما في نقل أعمالهم للخارج ،الراغبين

إذ يتم تحويل القطع عن طريق مكاتب  ،الهجرة واللجوء
صرافة في السوق السوداء إلى لبنان وتركيا وبعض 

 دول أوربا. 

 وبشكل مختصر يمكن القول بأن:

هناك فجوة سالبة )عجز( في الحساب الجاري  -1
نتيجة لزيادة قيمة  ،)الميزان التجاري وميزان الخدمات(
ويتم تمويل هذه  ،المستوردات عن قيمة الصادرات

 الفجوة عن طريق المصرف المركزي )االحتياطيات(.
لى  -2 هناك فجوة موجبة في قيمة التحويالت من وا 

قيمة الحواالت الواردة من الخارج حيث إن  ،الخارج
، وتستخدم لخارجاإلى تزيد بنسبة كبيرة عن الحواالت 

هذه المبالغ في تمويل جزء من شركات الصرافة 
 ية وغير التجارية الخاصة بها.العمليات التجار 

 ،هناك فجوة سالبة في حساب رأس المال )عجز( -3
حيث قام العديد من التجار والصناعيين بنقل 
استثماراتهم للخارج وتحويل مبالغ كبيرة من القطع 
األجنبي للخارج بطرق غير قانونية، في حين أن 
االستثمار األجنبي متوقف نهائيا . كما أن القروض 

وبالتالي ال  ،تحولت إلى خطوط ائتمانية الخارجية
 يوجد تحويل فعلي للقطع لداخل البلد.

بين ميزان  ترابطا  كبيرا  ومن المعلوم أن هناك       
المدفوعات وسعر الصرف، فميزان المدفوعات هو المرآة 
التي تعكس معامالت الدولة من مدفوعات ومتحصالت 

يعني أن بالنقد األجنبي مع الخارج، والفائض فيه 
 .المتحصالت من النقد األجنبي تزيد على المدفوعات

وكلما انخفض العرض من النقد  .والعكس صحيح
فإن ذلك يؤدي إلى انخفاض سعر  ،األجنبي عن الطلب

الصرف المحلي باعتباره آلية مهمة من آليات النظام 
العرض والطلب في تحديد  آليةالذي تحكمه  ،الرأسمالي
 .األسعار

طبيق على الحالة في سورية نالحظ أن هناك وبالت    
في ميزان المدفوعات الوطني )عجز في  عجزا  كبيرا  

تشير التقديرات األولية  إذ ،(الحساب الجاري والرأسمالي
مليار دوالر  8و 10و 8للخبراء إلى أنه بلغ تقريبا  

على  2014و 2013و 2012 األعوام في أميركي
سعر صرف الليرة  فيوهذا العجز يؤثر سلبا   التوالي،
هذا األثر السلبي طردا  مع حجم العجز  ويرتبط .السورية

تغطيته من  تتمأن هذا العجز  علما   ،في ميزان المدفوعات
 االحتياطات الرسمية للبلد كما بينا سابقا .

 

 

طالما بقيت العوامل االقتصادية واألمنية المذكورة  ،وعليه
 ،أعاله والتي أحدثت عجزا  كبيرا  في ميزان المدفوعات

سيستمر انخفاض سعر صرف الليرة السورية مقابل 
 العمالت األجنبية.

سبق فإن عجز الموازنة العامة للدولة  إلى ماإضافة     
سعر صرف  فييؤثر سلبا   ،الناتج عن انخفاض الموارد

 بسبب تغطية العجز عن طريق ذلكالليرة السورية، 
 وبالتالي ،التمويل بالعجزالمصرف المركزي أو ما يعرف ب
 فياألمر الذي يؤثر  ،هناك خلق لقاعدة نقدية جديدة

انخفاض حجم 

 االحتياطيات

انخفاض 

سعر 

 الصرف

عجز ميزان 

 المدفوعات
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تالي على سعر صرف الليرة وبال ،المستوى العام لألسعار
 السورية. 

ويبين الشكل البياني التالي تطور سعر صرف الليرة     
السورية والعجز الحكومي والرقم القياسي ألسعار المستهلك 

 :2015إلى عام  2010خالل الفترة من عام 

 

 
 

الثنائي مقابل  الحقيقي الليرة السورية سعر صرف -
 :الدولر األمريكي

ل الصرف الحقيقي لليرة السورية مقاب شهد سعر     
خالل سنوات األزمة  هبوطّيا   الدوالر األمريكي منحى  

(، قاطعه بعض حاالت االتجاه 2011-2015)
زيادة تنافسية  على يدل الصعودي، األمر الذي

عجلة  . ولكن مع تعطل)نظريا ( المنتجات السورية
نتاج في أغلب القطاعات االقتصادية )معدالت نمو اإل

سالبة( نتيجة األزمة، واستقرار الرقم القياسي ألسعار 
 فإن  ، الفترة نفسهافي المستهلك في الواليات المتحدة 

انخفاض سعر الصرف االسمي المترافق مع ارتفاع الرقم 
القياسي ألسعار المستهلك في سورية ال يمكن معه 

وهو  فسية المنتجات السورية قد ازدادت،بأن تنا :القول
ن كانت  في سنوات األزماتألخذ به يمكن امؤشر ال  وا 

 . 9النتائج إيجابية

الليرة  سعر صرف البياني التالي تطور الشكلويبين     
 ،كيير مقابل الدوالر األم ،الثنائي الحقيقي السورية

رية باإلضافة إلى الرقم القياسي لألسعار في كل من سو 
-2010خالل الفترة ) كيةير والواليات المتحدة األم

2015): 

 
 

 وكنتيجة لما ورد أعاله نستنتج ما يلي:

                                                           
9
ن المنتجات السورية وهي لوحظ وجود تنافسية ألنواع محددة م - 

المنتجات التي يكون فيها تركيز كبير لمكون العمل، مقارنة مع باقي 

عناصر االنتاج، وذلك بسبب االنخفاض الكبير لمكون األجور إذا ما 

 قورن بالبلدان األخرى.
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هناك استمرار في انخفاض سعر صرف الليرة  -1
وفقا  لكل من التحليل الفني  ذلكو  ،السورية

 والتحليل األساسي.
 ،إن اإلجراءات التي يتخذها المصرف المركزي -2

تباع او  ،التي يجريهامن خالل عمليات التدخل 
واستهداف مواطن نقدية غير واضحة،  سياسات

إلى  وتفتقد، غير كافيةالطلب على الدوالر 
وطنية واضحة لمعالجة  استراتيجيةوجود 

األسباب التي أسهمت في انخفاض سعر 
وكل ما يتم فعله حاليا   .صرف الليرة السورية

 هو التخفيف من حدة هذه االنخفاضات.

بعض المقترحات لتعزيز موارد المصرف وفيما يلي 
المركزي من القطع األجنبي ولوقف تدهور سعر صرف 

 الليرة السورية:

 على المدى القصير: –أوًل 
قتراض من الدول الصديقة دراسة إمكانية اال -1

( ، الخ...العراق، إيران، الصين)روسيا، 
وبضمانة األموال السورية المجمدة في الخارج 

تي بأكثر من ملياري دوالر أمريكي والوالتي تقدر 
تعود إلى )مصرف سورية المركزي، الشركة 

...(. ، الخالسورية للطيران السورية لإلتصاالت،
بحيث يتم االتفاق على تنازل الدولة السورية عن 
الوديعة المجمدة في المصارف األجنبية مع 
فوائدها مقابل سيولة نقدية بالقطع األجنبي 

المستوردات والتدخل في سوق تستخدم لتمويل 
 القطع لحماية الليرة السورية.

إصدار شهادات إيداع دوالرية مضمونة من  -2
الحكومة السورية )مصرف سورية المركزي( 
موجهة لإلصدقاء والمغتربين السوريين المقيمين 

 في الدول الصديقة.
إلغاء نشاط بيع وشراء القطع األجنبي من عمل  -3

البقاء على نشاط شركات ومكاتب الصرافة وا
 استالم وتسليم الحواالت فقط.

االبقاء على أسعار تسليم الحواالت قريبة من  -4
سعر صرف الليرة السورية في السوق الموازية 
بهدف ضمان مرورها في القنوات الرسمية، 
وبالتالي زيادة حصيلة الحواالت الواردة لمصرف 
سورية المركزي والتي من الممكن إعادة 

تمويل المستوردات أو في عملية  استخدامها في
التدخل في سوق القطع بهدف إدارة سعر 

 الصرف.
منع استيراد كافة السلع الكمالية )وليس منع  -5

تمويل استيرادها( ألن منع تمويلها يعني أن 
التجار سيتحولون إلى تمويلها عن طريق السوق 
الموازية وبالتالي سيبقى هناك طلب على القطع، 

ها فيعني عدم قانونية استيرادها أما منع استيراد
وبالتالي التخفيف من الطلب عليها ولكن ليس 
بشكل نهائي، بل من المؤكد أن تستمر وتنشط 

 عمليات التهريب ولكن ليس بنفس القيمة.
العمل على إلزام المصارف الخاصة على إعادة  -6

جزء من األموال الموظفة في الخارج والتي هي 
 1.5درة بأكثر من عبارة عن قطع أجنبي والمق

مليار دوالر أمريكي والموظفة حاليا  في 
المصارف األجنبية في الخارج )وخاصة في 
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%. والعمل على خلق 1لبنان( وبفوائد بأقل من 
فرص توظيفية لها عن طريق إيداعها في 

 1.5المصرف المركزي بفوائد أعلى )تتراوح بين 
%( والتي يمكن استخدامها في تمويل 2و 

 االقتصادية.األنشطة 
تشديد االجراءات الرقابية على شركات ومكاتب  -7

الصرافة العاملة في القطر وخاصة فيما يتعلق 
 بعمليات المضاربة بالليرة السورية. 

يقاف المالحقات األمنية )مؤقتا ( التي  -8 رفع وا 
تستهدف قنوات تحويل القطع األجنبي من الدول 
ر األوربية إلى الداخل السوري، والتي تتم عب

مجموعة من األفراد يقومون بتحويل األموال 
باستخدام قنوات االتصال المشفرة )الفايبر، 

 الوتس أب....وغيرها( ولإلسباب التالية:
عمليات التحويل هذه تتم من الدول األوربية  -

 ، فقطإلى الداخل السوري وباتجاه واحد 
ن كانت  وتعتبر مورد جيد للقطع األجنبي وا 

 تصرف في السوق الموازية.
هذه الحواالت عبارة عن تحويالت بقيم  -

دوالر مرسلة من  500صغيرة ال تتجاوز 
السوريين المقيمين والالجئين في الدول 
األوربية إلى أهلهم في سورية، وال تشكل 
عمليات لغسل األموال أو تمويل األرهاب 

ة تتم بطرق أكثر سرية وبمبالغ كون األخير 
 كبيرة.

نشأت هذه الشبكة من السماسرة والصرافة  -
ليس نتيجة للواقع السوري الداخلي بل نتيجة 
للقوانين واألنظمة األوربية التي تمنع على 

الالجئ إرسال أموال إلى خارج البالد، 
وبالتالي ليس بإمكان الالجئ استخدام 
ل شركات الصرافة الموجودة في الدو 

األوربية لتحويل األموال إلى سورية وذلك 
بسبب المراقبة الشديدة ألعمالها من قبل 

 الجهات الوصائية في أوربا. 
إلغاء جلسات التدخل التي يقوم بها مصرف  -9

سورية المركزي والتي أثبتت عدم جدواها. وتوجيه 
 القطع لتمويل عمليات االستيراد للسلع الضرورية.

اطنين قطع أجنبي االستمرار في بيع المو  -10
-دراسة -تشفاءسلألغراض غير التجارية )ا

 .....( وعن طريق المصارف العاملة حصرا .
دراسة موضوع إعادة فتح المعابر الحدودية مع  -11

األردن )معبر جديد في محافظة السويداء( 
والعراق )معبر التنف الحدودي( وذلك لما لألمر 

طع من تأثير إيجابي على واردات الدولة من الق
 األجنبي.

تولي الدولة مهمة عمليات االستيراد للسلع  -12
الضرورية ويمكن للدولة لتجنب العقوبات 
االقتصادية المفروضة عليها عن طريق تأسيس 
شركات وهمية في المناطق الحرة أو حتى في 

 لبنان وبأسماء وهمية.
إلزام هيئات ومنظمات اإلغاثة الدولية  -13

سواق رة في األباستجرار المواد االغاثية المتوف
نتاج المحلي المحلية، وذلك بهدف دعم اإل

)تستورد المنظمات الدولية مواد إغاثية بحوالي 
 مليون دوالر سنويا (. 800
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دعم الصناعة الوطنية ودعم التصدير من  -14
خالل مساعدة المصدرين في الوصول إلى 
األسواق الممكنة عبر اتفاقيات مع الدول 

 –الصين  –العراق  –الصديقة )إيران 
روسيا....( بهدف تأمين مشاركة الشركات 
السورية في المعارض الخارجية )ال تحتاج 
الشركات لدعم سعري على إعتبار أن المنتجات 
والسلع السورية أصبحت من األرخص عالميا  

كلفة  إجماليمكون األجور من  بسبب إنخفاض
 نتاج(.اإل

تشجيع المواطنين والشركات على اإليداع  -15
ر األميركي من خالل تحريك الفوائد بالدوال

 باإلضافة إلى إعطاء ضمانات كافة للمودعين.
ن كانت  اربة ظاهرة الدولرةمح -16 في االقتصاد وا 

مازالت في بدايتها، وتشديد العقوبات القضائية 
 على المضاربين والمتعاملين بغير الليرة السورية.

 

 على المدى الطويل: –ثانيًا 
يجب العمل على وضع استراتيجية متكاملة،  -1

تشرف عليها كل من وزارة االقتصاد والتجارة 
الخارجية ووزارة المالية ومصرف سورية المركزي، 
وذلك لتحديد الوسائل واألدوات الكفيلة لخفض 
العجز الهيكلي في الموازنة العامة للدولة وميزان 
المدفوعات، وتعمل على جانبي العرض والطلب 

القطع األجنبي، فالبد من السعي للتخفيف  على
من الطلب المحلي على القطع األجنبي )ضبط 
المستوردات، ضبط عمليات تهريب القطع 
للخارج، والمضاربة.....( وفي الوقت نفسه العمل 

على زيادة العرض عن طريق )تنشيط اإلنتاج 
والصادرات، السعي لتأمين قروض ميسرة طويلة 

 ديقة،...(.األجل من الدول الص

إعادة النظر بهيكل أسعار الفائدة على الودائع  -2
 والقروض بالليرة السورية والدوالر األمريكي.

حل مشكلة تمويل الشركات المتوسطة والصغيرة  -3
والتي تعاني من مشاكل تمويلية والتي تشكل 

% من االقتصاد الوطني وذلك من 70أكثر من 
 خالل تشكيل صندوق إلقراض هذه الشركات.

عطاء األولوية لتحرير حقول النفط من إ -4
العصابات المسلحة لما لذلك من أثر إيجابي 
كبير على واردات القطع األجنبي من جهة، 
وعلى تقليل فاتورة المشتقات النفطية المستوردة 

 من جهة ثانية.
كومية )سندات العمل على إصدار أوراق مالية ح -5

 وأذون خزينة( بهدف تأمين موارد مالية لوزارة
المالية وبأساليب ال تؤثر على مستويات 

 التضخم.
قيام مؤسسات التدخل االيجابي بالتدخل المباشر  -6

في عمليات االستيراد والتوزيع، وصوال  إلى 
المستهلك النهائي، أما ما تقوم به المؤسسات 
حاليا  من تأجير لصاالتها للقطاع الخاص فلم 

يها يؤدي الدور المطلوب منها كون أسعار البيع ف
 تقارب أو تعادل األسعار في األسواق.

 

  



الموازنة العامة للدولة

موازنة

العجز

الدولة والعجزعجز

الموازنة العامة 
للدولة

W W W . D C R S . S Y

رابعًا - الموازنة العامة للدولة والعجز
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الموازنة  فيكبير أثرت األزمة التي تمر بها البالد بشكل 
 في اإليرادات العامة كبيرتراجع حدث و العامة للدولة، 

 حيث .اإلنفاق العام وتراجع( النفطية وغير النفطيةللدولة )
في الموازنة  العامةنفقات للنسبة تغطية اإليرادات  تراجعت

( 2010-2005) خالل الفترة%( 90) منالعامة للدولة 
 2012العام %( في 59و) 2011عام في ال%( 78)إلى 
 2014و 2013% بالمتوسط خالل األعوام 57إلى 

ما أدى إلى ارتفاع عجز بطبيعة الحال وهذا  .2015و

، حيُث ارتفع عجز الموازنة Deficit للدولة الموازنة العامة
مليار  577إلى  2011مليار ليرة سورية عام  195من 

مليار  604و 570و 783، ثم إلى 2012ليرة سورية عام 
على  2015و 2014و 2013 أعوامفي ليرة سورية 

 .التوالي
 2015-2010 للحكومة الفترةخالصة الموازنة العامة 

 الليرات السورية( بمليارات )القيم

   
الديون الممنوحة للحكومة  في زيادة   وهذا ما انعكس

 )التمويل بالعجز( المركزية من مصرف سورية المركزي
، عبر االقتراض المباشر لسداد التزامات الحكومة األساسية

إلى  2015حجم الدين العام الداخلي في عام  ووصل
 .ليرة سورية مليار 3400حوالي 

نتيجة حدث ردي في المالية العامة للدولة المتهذا الوضع 
تزايد النفقات في ظل تراجع إيرادات الدولة وارتفاع فاتورة 

وتدهور الجانب  ،األزمةالحكومي خالل سنوات الدعم 
الموارد وصعوبة تأمين ، الحقيقي في االقتصاد السوري
نفاق ، وبالتالي تخفيض اإلالالزمة للخزينة العامة للدولة

أدى إلى تضاعف حجم المديونية المترتبة  ما ،االستثماري
السلطة على وزارة المالية ومؤسسات القطاع العام تجاه 

 ترليون 3.4 الـعتبة  متجاوزا  مرات  ستبأكثر من  النقدية
 ليرة سورية.

جمالينفاق الجاري والستثماري و تطور اإل  اليرادات في الموازنة  ا 
 2015-2010خالل الفترة  العامة
 الليرات السورية( بمليارات )القيم

 

العرض النقدي  زيادة في هذا الوضع أسهموبالتالي  
الموازنة  عن تشويهعدا تضخمية واضحة،  تأثيراتوظهور 

العامة للدولة وانخفاض مستوى الشفافية فيها نظرا  لعدم 
انعكاس هذا التمويل في بنود الموازنة بشكل واضح، 
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خطيرة  تبعاتإلى  سيؤدي هذا الوضعبالتالي فإن استمرار 
 على بنية االقتصاد الكلي. 

ج المحلي والنات والعجز الحكومي الدين العام الداخلينسبة تغير 
 2015-2010خالل الفترة  جمالياإل

 الليرات السورية( بمليارات )القيم

 

 أما العجز األولي والذي يستثني مدفوعات الفائدة من    
عند  2013العجز الكلي، فقد وصل إلى ذروته في عام 

% من 73مليار ليرة سورية وبما نسبته  713مستوى 
كبيرا  مقارنة  ، مسجال  بذلك ارتفاعا  جماليالناتج المحلي اإل

 40حيث وصل العجز األولي إلى حوالي  2010بالعام 
 .(جمالي% من الناتج المحلي اإل3) فقط مليار ليرة سورية

 563و 514تراجع مستواه إلى  2015و 2014ام وفي ع
الناتج  % من62و %55نسبته  ما ،مليار ليرة سورية

أي زيادة فإن  ،. وبالتاليعلى التواليو  جماليالمحلي اإل
في حجم الدين العام ستنعكس بالضرورة على زيادة العجز 

يشير إلى ضرورة الحذر في االعتماد على الدين  ماالكلي 
مع األخذ بعين االعتبار  ،في عملية إعادة اإلعمار والتنمية

فيما إذا كانت فاتورة  خاصة  الدين،  ةاستمراريصعوبة قابلية 
 خدمة الدين عالية.

ويبين الشكل البياني التالي تطور كل من العجز     
خالل الفترة الزمنية من عام في األولي والعجز الكلي 

 :2015إلى عام  2010

 تطور الميزان الكلي واألولي للموازنة العامة
 2015-2010خالل الفترة  

 
العمل  البد من ،للمالية العامة السيء أمام هذا الواقع    
 تعزيز اإليرادات وترشيد اإلنفاقلإيجاد السبل الكفيلة  على

ومكافحة التهرب الضريبي والعمل  ،منه ال سيما الجاري
 .مهما للمالية العامة على تنظيم اقتصاد الظل ليكون رافدا  

السعي الدؤوب لجميع األطراف يضاف إلى ذلك ضرورة 
وتشجيع الصادرات، واللجوء  لدفع عجلة اإلنتاج إلى األمام

إلى إصدار األوراق المالية الحكومية )أذون وسندات خزينة 
 المعنيين قبل نمبعد الدراسة الوافية ( سالميةإ وصكوك

 المصرفبدال  من اللجوء إلى  ،لتمويل العجز الحكومي
القروض  إلى إضافة .ويمكن الجمع بين اإلثنين ،المركزي

 .الخارجية الميسرة من الدول الصديقة
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من كونه المرآة ، 10قطاع التجارة الخارجيةتأتي أهمية 
، السوري التي تعكس نقاط القوة والضعف في االقتصاد

حيث تعكس مؤشراتها طبيعة الهيكل اإلنتاجي لالقتصاد، 
وتعكس أيضا  ستوى تطور هذا االقتصاد من جهة، وم

تحليال  للعالقات االقتصادية الدولية، من حيث مستوى 
تطورها ودرجة ارتباطها باالقتصاد العالمي من جهة 

مستوى تطور ذلك االقتصاد والسياسات إضافة إلى  ،أخرى
المتبعة في مختلف القطاعات وموقعه في مجال التبادل 

 التجاري مع بلدان العالم.

يجابا  باإلنتاج الزراعي ا  وانطالقا  من تأثر التجارة سلبا  و     
والصناعي، ومقدار تزايد الطلب على هذا اإلنتاج في 
األسواق الداخلية والخارجية، كان لهذا القطاع النصيب 

خالل في األكبر من الخسارة التي تكبدها االقتصاد 
السنوات األربع الماضية، حيث من المقدر أن خسائر 

سورية، مما مليار ليرة  750القطاع التجاري وصلت إلى 
وبالتالي  ،انعكس سلبا  على حركتي الصادرات والواردات

 المنفذة.على الميزان التجاري وعلى االستثمارات 

الخارجية لتجارة ا بيان أثر األزمة علىومن الممكن 
مجموعة من  ، من خاللالمستوردات والصادرات()

 المؤشرات وهي:

ة التجارة الخارجية السورية إلى نسب تغير قياس -1
 .التجارة العالمية والتجارة العربية إجمالي

 .قياس درجة االنكشاف االقتصادي -2
 .قياس ربحية االقتصاد السوري من التجارة الخارجية -3

                                                           
10

في هذا القسم تم االعتماد على الدراسة الصادرة عن هيئة تنمية  - 

 (.2014-2010بعنوان )تحليل التجارة وترويج الصادرات السورية 

 إجمالية التجارة الخارجية السورية إلى نسب تغير قياس -1
نجد أن هذه النسبة قد  :التجارة العالمية والتجارة العربية

% بالنسبة 88بنسبة  2014-2010خالل الفترة انخفضت 
ومن الممكن  .للتجارة العالمية %89للتجارة العربية وبنسبة 

رد ذلك إلى انعكاس ظروف األزمة على القطاعات 
وبالتالي قلل الكميات المناسبة  ،قلل اإلنتاج ما ،اإلنتاجية
العقوبات االقتصادية التي فرضت على  بسبب، للتصدير

االقتصاد السوري من قبل الواليات المتحدة واالتحاد األوربي 
ترافق ذلك مع صعوبة بالنقل وقد  وبعض الدول العربية.

 وتراجع القدرة على االستيراد.

 

درجة انخفضت  :قياس درجة النكشاف القتصادي -2
 2014و 2010بين  الفترة خاللفي االنكشاف االقتصادي 

العام  في%  17.4إلى . فقد وصلت % تقريبا  60 بنحو
يعني  مما، 2010% في العام 43.8انخفاضا  من  2014

انخفاض األهمية التي تشكلها الصادرات من الناتج المحلي 
في ظل العقوبات االقتصادية المفروضة وضعف  جمالياإل

 اإلنتاج المحلي.
إضافة إلى قياس ربحية االقتصاد السوري من التجارة  -3

إلى  2010% في العام 0انخفضت من  والتيالخارجية، 
خسارة  تحقيق يشير إلى ما 2014في العام  (3.82%-)
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من التجارة الخارجية، حيث أن القيمة المضافة التي تحققها 
الصادرات السورية تنخفض مقارنة بالقيمة المضافة 

 .اتمستوردلل

-2010خالل الفترة ) السورية تطور الصادرات والمستوردات
2014:)

 

تأثرت الصادرات والواردات سلبا  بالعقوبات كما     
الواليات المتحدة  االقتصادية التي فرضت عليها من قبل

ما  ،االتحاد األوروبي وعدد من الدول العربيةو  كيةير األم
قليل جدا  من في تركز الصادرات والواردات في عدد  أسهم

الدول، حيث ارتفع مؤشر التركز الجغرافي للصادرات، من 
خالل العام في % 0.79إلى  2010% في العام 0.64
، وكذلك ارتفع مؤشر التركز الجغرافي للمستوردات، 2014
% في العام 81.3إلى  2010% في العام 46.6من 

يشير إلى قلة الشركاء التجاريين الموردين  مما، 2014
% 40.8إلى شهد انخفاضا  طفيفا  المؤشر إال أن  ،للقطر

 .2012 في العام

وكذلك انخفض معدل التبادل التجاري، الذي يوضح     
% في العام 100العالقة بين الصادرات والواردات من 

م، ليشهد نموا  في 2013% في العام 41.4إلى  2010

%، وذلك مع نمو قيمة 58.5إلى  2014العام 
المواد األولية ومستلزمات اإلنتاج بنسبة المستوردات من 

 مما، 2014خالل الربع األخير من العام في % 65
 يعكس تحسنا  في التبادل التجاري. 

تأثرت بشكل واضح  ُيالحظ في ما يتعلق بالصادرات أنها
 التيباألزمة التي تمر بها سورية، وبالعقوبات االقتصادية 

 والمتمثلةتمويل التجارة الخارجية،  علىأثرت بشكل مباشر 
في تشدد المصارف بتقديم التمويل للتجارة الخارجية مع 
اشتراط الضمانات المصرفية من المتعاملين لتمويل 
الصفقات التجارية، وتقليص الفترات المتاحة وزيادة تكاليف 

 التمويل المقدم من المصارف تمويل التجارة، حيث انخفض
 2010% مقارنة بالعام 85بنسبة  2014خالل العام في 

مليار دوالر  1.3إلى  رمليار دوال 8.8من )انخفض 
أن  الجدير بالذكر إال أن   ،(م 2014خالل العام 
، مقارنة م 2014ت نموا  طفيفا   في العام الصادرات حقق

مليار  1.2خالله إلى في وصلت  الذي ،2013بالعام 
 دوالر . 

على أهميتها من الناتج انعكس انخفاض الصادرات     
حيث انخفضت نسبتها من الناتج من  ،جمالياإل المحلي
 2014% في العام 3.9إلى  2010% في العام 14.5

الصادرات  موإال أن ن% 73بنسبة انخفاض بلغت و 
 قد 2013مقارنة بالعام  2014ل العام خالفي السورية 

 . %5.4ـ برفع نسبتها من الناتج ب أسهم

الصادرات السورية في المنتجات األولية، أغلب  وتركزت
حيث ارتفع مؤشر التبعية التكنولوجية بالنسبة للمنتجات 

% في 0.60إلى  2010% في العام 0.57األولية، من 
% 0.23إلى  %0.20، وكذلك ارتفع من 2014العام 

-20

-10

0

10

20

2010 2011 2012 2013 2014

 األداء التجاري 

 المستوردات  الصادرات 

 نسبة العجز إلى الناتج  الميزان التجاري 



(2015-2011تأثيرات األزمة في االقتصاد السوري )  DCRS 

 

 48 

، في حين انخفض الفترة نفسهابالنسبة للمواد الخام في 
% إلى 0.14التكنولوجيا من بالنسبة للمنتجات منخفضة 

% 0.09انخفض من  ، وأيضا  2014% في العام 0.10
% في المنتجات متوسطة التكنولوجية، في حين 0.07إلى 

 أية منتجات عالية التكنولوجية. سوريةلم تصدر 

وكذلك شهدت درجة التركز السلعي ألهم عشر سلع،     
زيتون النفط والقطن والخضار والفواكه وزيت ال :من بينها

والحيوانات الحية واللدائن ومصنوعاتها والمنتجات الحيوانية 
% في العام 74.5من  والمالبس والفوسفات، ارتفاعا  

، لتنخفض بعد ذلك 2011% في العام 79.8إلى  2010
لى 53.7إلى  % على التوالي خالل عامي 51.6% وا 

% في 54.4لتعاود االرتفاع بعدها إلى  ،2013و 2012
مترافقة مع التغيرات في حصة الصادرات  ،2014العام 

الصادرات السورية يشير إلى انخفاض سلة  مماالنفطية 
 وانحسارها في عدد قليل من المنتجات.

خالل في وفي جانب المستوردات والتي انخفضت     
مليار دوالر في العام  17.7% من 75الفترة ذاتها بحوالي 

مقارنة بالعام % 13.7والذي شهد ارتفاعا  بنسبة  2010
مع  ،2014مليار دوالر خالل العام  4.5إلى  2009

على السلع نصف المصنعة  خاصة   ،تراجع الطلب المحلي
والخام لتنحسر المستوردات في السلع والحاجات األساسية 
للمواطنين تامة الصنع، إضافة لسياسة ترشيد االستيراد 

 خالل تلك الفترة.في التي انتهجتها الحكومة 

وانعكس انخفاض المستوردات على مؤشر متوسط     
 ،(المحلي الميل لالستيراد )قيمة المستوردات من الناتج

% 13.4إلى  2010% في العام 29.3انخفض من  الذي

يعكس انخفاض اعتماد الدولة على  ما، 2014في العام 
 مع انخفاض الطلب المحلي بفعل األزمة. ،مستورداتها

خالل في ونتيجة لذلك تراجع عجز الميزان التجاري     
% 3.2-إلى  2010% في العام 9-الفترة المدروسة من 

ال يعني تحسن  ، إال أن هذا التراجع2014في العام 
نما  إلى تراجع كبير لحدي التبادل  يعودالصادرات، وا 

إال أن التحسن  ،التجاري وتقليص التجارة الخارجية السورية
من الممكن رد جزء منه إلى  2014عام األخير في ال

 التحسن في الصادرات.

ومن ناحية التركيب الهيكلي للصادرات والمستوردات 
والتي من الممكن قياسها تبعًا لطبيعة واستخدام المواد 

 يمكننا القول:

تأثر التركيب الهيكلي للصادرات والواردات سلبا      
االقتصادية الغربية باستمرار تداعيات األزمة والعقوبات 

كماش مع صعوبة استيراد المشتقات النفطية، وان والعربية،
ج المحلي، وبالتالي عدم القدرة على تلبية احتياجات النات

انخفضت نسبة  كما .السوق المحلي من السلع تامة الصنع
السلع المصنعة ونصف المصنعة من الصادرات لصالح 

انخفضت نسبة تزايد نسبة المواد الخام. مقابل ذلك 
المستوردات الخام ونصف المصنعة مقابل تزايد مستوردات 

إال أنه مع  2012و 2010المواد المصنعة خالل الفترة 
عودة العديد من الشركات إلى اإلنتاج ارتفعت نسبة المواد 

 .الخام، بينما انخفضت المواد التامة

ومن جهة أخرى انخفضت نسبة الصادرات السورية من 
تهالكية والرأسمالية والتي شهدت ارتفاعا  طفيفا  السلع االس
، بينما ارتفعت نسبة الصادرات للسلع 2014في العام 
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الوسيطة، مقابل ذلك ارتفعت نسبة استيراد السلع 
 ذلكو  ،2013و 2010خالل الفترة بين في االستهالكية 

ساسية للمواطنين، إال أنها عاودت لتلبية الحاجات األ
مع بدء تعافي االقتصاد  2014االنخفاض في العام 

لصالح زيادة قيمة المستوردات الوسيطة، التي تدخل في 
 العملية اإلنتاجية.

 تطور الميزان التجاري النفطي
خالل في انخفضت الصادرات والمستوردات النفطية      
خالل الربعين في حيث بلغت الصادرات  ،2014العام 
مليون دوالر  1حوالي  2014من العام  والثاني األول

 إذ ،2013مليون دوالر في العام  1.235مقابل  ،أمريكي
بينما  ،2012% عن العام 99.2انخفاضا  بنسبة  سجلت

كي ر يمليون دوالر أم 1661.42بلغت المستوردات النفطية 
، والتي 2013خالل العام  فيمليون دوالر  337.9مقابل 

مع تزايد  2012العام % عن 152.5انخفضت بنسبة 
الضغوط االقتصادية المترافقة مع األزمة وتوالي العقوبات 

وهذا انعكس  .االقتصادية التي صعبت عملية االستيراد
تحول إلى  الذي ،سلبا  على فائض الميزان التجاري النفطي

  .2012عجز مع بدء العام 

 

انخفضت درجة التركز السلعي للصادرات  ونتيجة ذلك    
% على التوالي خالل عامي 0.1% و7.2النفطية إلى 

مع استمرار األزمة وخروج قسم من  2013و 2012
عاودت  اهأنإال  ،الحقول النفطية عن سيطرة الدولة

  .2014% في العام 21.9االرتفاع إلى 

 السوريةالتوجه الجغرافي للصادرات 

ن الصادرات العربية أ ،الشكل التالينجد من خالل      
لعام  الحصة األكبر من الصادرات السوريةعلى استحوذت 

% عن العام 73 قدره% بارتفاع 69بنسبة و  ،2014
بينما انخفضت حصة الدول األوروبية لتصل إلى  ،2010

ويعود  .2010% عن العام 70 قدره % بانخفاض9
السبب في ذلك إلى العقوبات االقتصادية التي فرضها 

على البضائع السورية  2012االتحاد األوربي عام 
ة الصادرات النفطية(. بينما بقيت حص رئيسية)وبصورة 

% من 18 مستقرة، وسجلتسيوية الصادرات للبلدان اآل
% عن 5بانخفاض  2014حصة الصادرات في العام 

 .2010العام 
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ومن ناحية الشركاء التجاريين الرئيسين في الصادرات    
، احتلت مصر المرتبة األولى 2013السورية لعام 

%، ثم 15.3%، ثم لبنان 22ـ %، ثم األردن ب26.1
بنسبة يطاليا إ %، ثم8.2 %، بنسبة تراجع7.2تركيا 
3.1%. 

 وجه الجغرافي للمستوردات السوريةالت
السورية من الدول العربية ارتفعت حصة المستوردات      

بينما  ،2010% عام 61.8 قدره % بارتفاع22لتصل إلى 
% عن عام 49.2 بنسبة بيةو انخفضت حصة الدول األور 

بسبب  ،2014 ماالعفي % 12لتصل إلى  2010
العقوبات المفروضة على سورية من قبل االتحاد 

 بنسبةاألوروبي، بينما انخفضت حصة الدول األسيوية 
 المستوردات السورية. إجمالي% من 19ى لإ% لتصل 39

 

ومن ناحية الشركاء التجاريين الرئيسين في المستوردات 
% 17.5تلت تركيا المرتبة األولى بنسبة حالسورية ا
،  تلتها الصين بنسبة 2012% عن العام 18وبانخفاض 

% ثم 7.6 ـ%، تلتها كوريا ب8.9ثم لبنان بنسبة  11.8%
% 5.5 ـيا ب% ثم روس6.4  ـ% ثم مصر ب7.3ـ ب أوكرانيا

 .%3.9 ـوأخيرا  الهند ب
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



القطاع المصرفي

المصرفي
W W W . D C R S . S Y

 Banking
Sector

 Banking
Sector

 Banking
Sector

 Banking
Sector

 Banking
Sector

 Banking
Sector

 Banking
Sector

سادسًا - القطاع المصرفي



(2015-2011تأثيرات األزمة في االقتصاد السوري )  DCRS 

 

 52 

عامل  مصرف 20يتكون القطاع المصرفي السوري من 
منها ثالثة  مصرفا  خاصا  عشر  وخمسةستة حكومية )

السوري  يتأثر القطاع المصرف . ولقد(سالميةمصارف إ
منذ األزمة بشقيه العام والخاص بشكل مباشر وسريع ب

لكون إحدى الخصائص المميزة له شدة  اندالعها،
كما أن العقوبات  واألمني، حساسيته لالستقرار السياسي

 األميركيةمن الواليات المتحدة  كلّ  فرضهااالقتصادية التي 
النظام المصرفي  من قدرةأضعفت  واالتحاد األوروبي

 وحدت من دوره في تمويل التجارة الخارجية، الرسمي
وحدات الفائض إلى  وحداتكوسيط يحول المدخرات من 

وال غير قد وسعت من عمليات تهريب األمو  العجز.
حالة عدم و ن تراجع معدالت الدخل عموما  كما أالشرعية، 
من المخاطر االئتمانية ومخاطر التشغيل  وس عااليقين 

 2014لكن ومنذ العام  .يداع والتمويلاإلمن عمليات  وحّدا
 ،استطاع القطاع المصرفي التكيف واالستمراروحتى اآلن 
 التي لديه، السيولةو  الربحية تعزيز مؤشرات بل تمكن من

 لدىنتيجة تراجع حجم الودائع  ،األزمةتراجعت في بداية 
عانت من ارتفاع  التيو  ،المصارف العاملة في سورية

فلجأت إلى زيادة  ،المخاطر التشغيلية واالئتمانية
 للتحوط منها. المخصصات

سنحاول في هذا القسم رصد أداء القطاع المصرفي      
 ،لتبيان عالمات التحسن التي سجلها األزمةخالل في 

من عدة  ،من خالل دراسة أداء القطاع المصرفي ذلكو 
 ،الحجمو  االنتشار،و جوانب من حيث الحصة السوقية، 

 والقروض غير العاملة. ،الربحيةو السيولة، و 

 

 

 الودائع -1

i.  السوقيةالحصة 
 ،ما زالت المصارف العامة تحافظ على المراتب األولى    

 ،  النتشارها األوسع نسبيا وذلك ،الودائع إجماليمن حيث 
 إلى اعتمادإضافة  .مقارنة مع المصارف الخاصة

المؤسسات العامة عليها في تسوية المعامالت أكثر من 
. ووفقا  للبيانات اعتمادها على المصارف الخاصة

 السوقية حصةالفقد بلغت  والتقديرات( المتوافرة) حصائيةاإل
في الودائع  إجماليمن  %66يعادل لمصارف العامة ما ل

 إجمالي بلغصة فقد أما المصارف الخا ،2011العام 
% 34مليار ليرة سورية ما يعادل  375حوالي  الودائع فيها

% 5حوالي  منها ،للقطاعالحصة السوقية  إجماليمن 
 .للمصارف االسالمية

ارتفعت حصة المصارف فقد  ،2015أما في العام      
انعكس  ،الودائع إجمالي% من 36الخاصة عموما  إلى 

حيث كان نصيبها حوالي  ،ّلها لدى المصارف اإلسالميةجُ 
% 64%، لتنخفض بذلك حصة المصارف العامة إلى 8

 تقريبَا.
الودائع  إجماليالحصة السوقية بين المصارف العامة والخاصة من حيث 

2014 -2015 

 

66.0% 

29.0% 

5.0% 
2011 

 مصارف عامة

 مصارف خاصة تقليدية

مصارف خاصة 

 إسالمية
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حتل المصرف التجاري السوري المرتبة األولى وا ،هذا    
يليه المصرف العقاري. ويأتي و  ،حجم الودائعمن حيث 

من حيث الفرنسي في المرتبة الرابعة -بيمو السعوديبنك 
على مستوى القطاع الودائع  إجماليمن الحصة السوقية 

 ،فقط في المرتبة األولى بالنسبة للمصارف الخاصةو  .ككل
توزع . ويبين الجدول البياني التالي 2015في العام  ذلكو 

 حيث من ،الحصص السوقية للمصارف العاملة في سورية
خالل فترة في والتغيرات التي طرأت عليها  الودائع إجمالي
 األزمة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 البنك

الحصة السوقية للمصارف من 

 الودائع إمجمالي

2011 2015 

 %28.42 %28.62 املصرف التجاري السوري

 %2.30 %2.70 املصرف الزراعي

 %2.19 %2.59 املصرف الصناعي

 %16.12 %16.32 املصرف العقاري 

 %7.18 %7.68 التسليف الشعبيمصرف 

 %7.69 %8.19 مصرف التوفير

 %63.9 %66.10 الكلي

 %0.20 %0.05 سورية-بنك قطر الوطني 

 %1.50 %1.23 فرنسبنك سورية

 %3.12 %4.42 بنك عودة سورية

 %2.22 %2.43 سورية-البنك العربي 

 %3.15 %3.66 املصرف الدولي للتجارة والتمويل

 %0.88 %0.97 سورية-بنك األردن 

 %1.69 %1.25 بنك سورية والخليج

 %4.25 %5.23 بنك سورية واملهجر

 %7.27 %5.66 بنك بيمو السعودي الفرنس ي

 %1.32 %0.89 بنك الشرق 

 %2.35 %3.15 بنك بيبلوس

 %2.91 %0.32 بنك الشام

 %3.12 %3.45 بنك سورية الدولي اإلسالمي

 %2.12 %1.19 سورية-بنك البركة 

 %36.1 %33.9 الكلي

 

عدم وجود تغير جوهري في  السابقنالحظ من الجدول     
بالنسبة  الحصص السوقية للمصارف العامة والخاصة

ال يوجد يمكن القول بأنه  خالل األزمة، وبالتاليفي  للودائع
 الحصص السوقية للمصارف العاملة. علىأثر لألزمة 

ii. الحجم 
 مليار 1401من مع بداية األزمة  الودائع تراجع حجم    

 ليرة سورية مليار 1055 إلى 2010 العام في ليرة سورية
لكن ومع تحسن نشاط القطاع المصرفي  ،2012العام  في

ووصلت إلى لتحسن الودائع ل عادت ،في األعوام األخيرة

64.0% 

28.0% 

8.0% 

2015 

 مصارف عامة

مصارف خاصة 
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مصارف خاصة 
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ليرة سورية في العامين  مليار 1690و 1445ما يقارب 
 على التوالي. 2015و 2014

 

تشير األرقام ف ،أما فيما يخص التوزع الهيكلي للودائع    
من  ،لودائع طويلة األجللإلى تراجع األهمية النسبية 

- 2011بشكل ملحوظ خالل الفترة  ،الودائع إجمالي
%، نتيجة 20% إلى 32، حيث انخفضت من 2015

 تفضيل المودعين للسيولة أو لألنواع األخرى من الودائع،
انعكس سلبا  على قدرة القطاع المصرفي على  الذياألمر 

تقديم القروض طويلة األجل التي تحتاجه الشركات لتمويل 
الودائع تحت الطلب وودائع  أما .عمليات االستثمار

غير األزمة، النسبي خالل اتسمت باالستقرار  فقداإلدخار 
 مقارنة باألعوام السابقة، 2015انخفضت في العام  أنها

األهمية النسبية لودائع القطع  اعارتفوهذا ما ترافق مع 
% 16التي ارتفعت من  )المقيمة بالليرة السورية( األجنبي

يعكس انخفاض سعر  ما %34إلى  2011في عام 
كونها مقيمة  مقابل العمالت األجنبية ،صرف الليرة السورية

 . بالعملة المحلية

 2015-2011 لدى المصارف العامة والخاصة خالل الفترة هيكل الودائع

 

 

 

 تسهيالت االئتمانيةال -2

i.  السوقيةالحصة 
القروض المقدمة من قبل المصارف  تراجع حجم     

% 76.5 حوالي إلى 2011% في العام 78.3من العامة 
حصة المصارف  ارتفعتمقابل ، وبال2015في العام 

% في العام 21.7من )التقليدية واإلسالمية(  الخاصة
حيث  ،(مليار ليرة سورية 308% )23.5 إلى 2011

ارتفعت حصة المصارف اإلسالمية بشكل ملحوظ لتصل 
 ،2011ضعف حصتها في عام  وهو ما يعادل% 7لى إ

وخصوصية العمل المصرفي  إلى طبيعةيعود األمر وهذا 
 ةفي المصارف اإلسالمية في ظل سياسة التشدد المعتمد
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التسهيالت اإلئتمانية  السلطات النقدية في منحقبل من 
 وسياسات التحوط المتبعة من قبل المصارف بشكل عام،

في ظل ارتفاع  عموما  والمصارف التقليدية خصوصا  
حصة  خفاضنفي ا أسهموهذا بدوره  مخاطر االئتمان،

 2011% في العام 18.3من  الخاصة التقليديةالمصارف 
 .2015في عام  %16.5إلى 

 إجماليحصة السوقية للمصارف العامة والخاصة من ال( 2) الشكل رقم

2015-2011القروض   

 

 

الحصص السوقية للمصارف توزع ويبين الجدول التالي 
خالل األزمة في العامة والخاصة. والتغييرات التي حدثت 

(2011-2015 .) 

 البنك

الحصة السوقية للمصارف 

التسهيالت  إمجماييمن 

 االئتمانية

2011 2015 

 %31.90 %31.73 املصرف التجاري السوري

 %16.90 %17.46 املصرف الزراعي

 %2.50 %2.71 املصرف الصناعي

 %14.70 %15.40 املصرف العقاري 

 %5.60 %5.90 مصرف التسليف الشعبي

 %4.90 %5.10 مصرف التوفير

 %76.50 %78.30 الكلي

 %0.22 %0.24 سورية-بنك قطر الوطني 

 %1.60 %0.97 فرنسبنك سورية 

 %1.80 %2.79 بنك عودة سورية 

 %1.68 %1.94 سورية-البنك العربي 

 %1.70 %2.68 املصرف الدولي للتجارة والتمويل 

 %0.20 %0.28 سورية-بنك األردن 

 %1.50 %1.60 بنك سورية والخليج

 %1.40 %1.60 بنك سورية واملهجر

 %4.30 %3.75 بنك بيمو السعودي الفرنس ي

 %0.47 %0.55 بنك الشرق 

 %1.63 %1.90 بنك بيبلوس 

 %1.60 %0.70 بنك الشام 

 %4.00 %2.20 بنك سورية الدولي اإلسالمي

 %1.40 %0.50  سورية-بنك البركة 

 %23.50 %21.70 الكلي

  مقدرة. 2015بيانات عام 

 
ii. الحجم 

 منبداية األزمة  في ئتمانيةالتسهيالت اال انخفضت    
 1064إلى  2011مليار ليرة سورية في العام  1160
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 ولكن استمرار ،2012في العام مليار ليرة سورية 
إضافة إلى  .الصعوبات والعقوبات رغم بالعمل المصارف

الجهود المبذولة من السلطات النقدية للحفاظ على استقرار 
التدريجية  عودةالفي  أسهم ، كل ذلكالقطاع المصرفي
قراض ، وبالتالي زادت عمليات اإلللنشاط المصرفي

الحيطة بكثير من  ةوالمصحوب المحددة والقصيرة األجل
ئتمانية حجم التسهيالت اال إجمالي صلالحذر، حيث و و 

مليار ليرة سورية في  1312و 1205يقارب ا إلى م
قدرها  ، بنسبة ارتفاععلى التوالي 2015و 2014العامين 

ويبين الشكل البياني  .2011مقارنة بالعام % 13% و4
خالل في التالي تطور التسهيالت االئتمانية الممنوحة 

 .2015إلى  2011الفترة الزمنية من 

 

 االنتشار -3

م 2015في نهاية العام  المصارف العاملةبلغ عدد     
على المحافظات السورية من خالل توزعت  مصرفا   20

مجموعة من الفروع والمكاتب، وأثرت األزمة بشكل كبير 
انتشارها فقد تعرض عدد كبير من الفروع للتخريب  في

العديد من البنوك  لجأوالسرقة والنهب، إلى جانب ذلك 
إلى نقل بعض الفروع إلى األماكن األكثر أمانا  لتجنب 

لب هذه الفروع والمكاتب أغ تجمعونتيجة ذلك  خسارتها،
األرقام  رتشي. و المحافظات اآلمنةمراكز في العاصمة و 

عن الفروع والمصارف العاملة في سورية إلى  المتوافرة
وع المصارف العاملة في الخسارة في عدد فر  إجماليأّن 

ا م ا  فرع 169بلغ  2011قارنة بالعام م 2015عام 
عدد الفروع  إجمالي% من 30يعادل خسارة بنسبة 

، حيث انخفض عدد الفروع من 2011العاملة في العام 
في العام  فرعا   373إلى  ،2011في العام  فرعا   542

كانت الخسارة األكبر من نصيب المصارف و  .2015
العام نهاية حتى  فروع 106حيث خسرت حوالي  العامة
 إجماليمن  %63بما يعادل خسارة بنسبة  2015
بسبب انتشارها الجغرافي الكبير  ذلكو  ،القطاع خسائر

أما المصارف الخاصة كانت  مقارنة بباقي المصارف.
 إجماليمن  %37 حصتها من الخسارة ما يعادل

فقط. أغلب الفروع التي  فرعا   63الخسائر أي ما يعادل 
ريف دمشق  :في محافظات كانخسرتها المصارف 

وحلب وحمص ودرعا ودير الزور والرقة والحسكة 
دلب. ويبين الجدول التالي توزع أعداد الفروع  وا 

 .2015إلى  2011المصرفية خالل الفترة من 

                                                           

 لعدم تحديث البيانات املتعلقة بانتشار املصارف العاملة في سورية على *
ً
نظرا

 املتوافرةواق  الالتررونية الخاةة ببع  البنو  ت  الاعتماد على األرقام امل

بالخف  م  إغالق البنو   وت  تعديلها 2011عن الفروع والصرافات لعام 

 املوجودة في املناطق الساخنة.لفروعها 

908 870 911 978 1004 
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 2015 2011 بيان

 190 296 عدد فروع المصارف العامة إمجمالي

 56 72 المصرف التجاري السوري

 10 17 المصرف الصناعي

 58 106 المصرف الزراعي التعاوني

 17 23 المصرف العقاري

 41 65 الشعبيمصرف التسليف 

 8 13 مصرف التوفير

 148 201 المصارف الخاصة التقليدية

 29 38 مصرف بيمو السعودي الفرنسي

 20 27 والمهجرمصرف سورية 

 20 30 المصرف الدولي للتجارة والتمويل

 13 21 البنك العربي

 16 19 بنك عودة

 9 12 بنك بيبلوس

 9 12 بنك سورية والخليج

 9 12 سورية-بنك األردن 

 7 9 سورية-بنك فرنسبنك 

 7 6 بنك الشرق

 9 15 سورية-بنك قطر الوطني 

 35 45 المصارف الخاصة اإلسالمية

 9 8 بنك الشام 

 17 26 بنك سورية الدولي االسالمي

 9 11 سورية-بنك البركة 

 373 542 عدد فروع المصارف العاملة إمجمالي

 

( فقد ATMاآللية )أما فيما يتعلق بالصرافات     
في جميع لها بشكل كبير أيضا  و  تضررت البنية التحتية

ن الخدمة نتيجة السرقة موخرج العديد منها  ،المحافظات
أو النهب أو نتيجة أعطال الطاقة الكهربائية وأعطال 

ارف، كل ذلك شبكة االتصال التي تربطها مع فروع المص
جودة الخدمات الذي تقدمها عموما  من مدى و قلل 

المصارف عبر الصرافات، ولتوفير أكبر قدر من 
الكثير من المصارف وباألخص  لجأالخدمات عبرها 

إلى  لعامة إلى نقل الصرافات من الطرقالمصارف ا
أن  على اعتبارمؤسسات أو أبنية )حكومية أو خاصة( 

، األمر الذي بشكل جيد محميةأغلب هذه المؤسسات 
االت السرقة وخفف الضغط على الصرافات خفف من ح
 . الرئيسةفي الفروع 

لم نتمكن من توفير أرقام  ونتيجة للظروف األمنية    
 ُتعدّ دقيقة عن عدد الصرافات العاملة، ولكن على العموم 

أكبر من حصة  حصة المصارف العامة من الخسارة
أّن انتشارها كان أوسع من  باعتبارالمصارف الخاصة، 
العقاري  المصرفانذلك ما زال  رغمالمصارف الخاصة، 

صراف  200والتجاري يمتلكان على األقل ما يزيد عن 
 ،المصارف الخاصة إلى بالنسبةعامل لكل منهما، أما 

بنك سورية و بنك بيمو السعودي الفرنسي، : فُيعّد كلٌّ من
جارة والتمويل هم والمصرف الدولي للت، الدولي اإلسالمي

مع باقي المصارف الخاصة،  مقارنة   ،  األكثر انتشارا  نسبيا
مقارنة أيضا  فقد كان نصيبهم من الخسارة هو األكبر 

بالمصارف الخاصة األخرى، وما زال لدى كل منهم 
في مختلف المحافظات حتى  صرافا  عامال   20حوالي 
 اآلن.
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 املومجودات -4

)العامة  موجودات المصارف العاملة إجمالي تراجع     
ليرة  ترليون 2.2 منفي سورية مع بداية األزمة  والخاصة(

 فيليرة سورية  ترليون 2 حوالي إلى 2010سورية في عام 
مع إحجام العديد من البنوك عن اإلقراض،  وذلك، 2011

خالل في رفي استعادة عافيته ولكن استطاع القطاع المص
 قيمة موجوداته ارتفعتحيث  ،2015و 2014عامي 
في العام  ليرة سورية ترليون 3.1 حواليإلى  لتصل
 2014% مقارنة بالعام 24 بنسبةومرتفعا   ،2015
  .2011مقارنة بالعام  %59وبنسبة 

والخاصة(العامة مومجودات املصارف العاملة في سورية ) إمجمايي  

 2008 – 2015  

 

النمو في مكون الموجودات  االرتفاع نتيجةجاء هذا     
التحسن في حجم و  األجنبية المقيمة بالليرة السورية،

باإلضافة إلى تحسن  ،المصارف من الممنوحة القروض
واألقساط وتحسن بند العموالت  زيادة تحصيالت الفوائد

 الخاص. أممن القطاعين العام  أكانواسواء  ،المصرفية

 

 لدى املصارف الخاصة السيولة -5

 إجماليمن  الموجودات السائلة إجمالينسبة  اتسمت     
إذ  ،باالستقرار النسبي لدى المصارف الخاصة الموجودات

، 2015-2011% خالل فترة األزمة 23بلغت بالمتوسط 
هذا ما يشير إلى مدى حرص هذه المصارف على و 

نتيجة تبعات األزمة  ،التحوط تجاه السحوبات المفاجئة
المتتالية  اتزيادالحظ التعلى النشاط االقتصادي. حيث 

االحتياطيات و رصيد النقد في الصندوق في كل من 
، ترة األزمةخالل ففي  المصرف المركزي المودعة لدى

األمر الذي يعكس تحسن قدرة المصارف على التعامل مع 
اإلقراض السحوبات المفاجئة ويعزز من إمكانيات عودة 

 مستقبال .
المومجودات المحلية لدى 

 المصارف الخاصة

 )مليار ليرة سورية(

2011 2012 2013 2014 2015 

 34 20 19 14 26 النقد في الصندوق

أرصدة لدى المصرف 

 229 210 150 140 82 المركزي

المومجودات  إمجمالي

 263 230 169 154 108 السائلة

المومجودات لدى  إمجمالي

 1,300 900 730 590 546 المصارف الخاصة

%20 النسبة %  26%  23% 26% 20% 

 

المحلية لدى  الموجودات إجمالية إلى السائل المحلية نسبة الموجودات

 مليار ل.س() 2015-2011 صة خالل الفترةاالمصارف الخ
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 ربحيةال -6

خالل األزمة في  سورية المصارف العاملة في أغلب حقق
التشدد الكبير أو حتى التوقف نتيجة  ذلكخسائر تشغيلية، 

المصاريف التشغيلية  تكما ارتفع عمليات اإلقراض، عن
نتيجة ارتفاع نسبة المؤونات التي قامت  ،للمؤسسات

الناجمة عن باقتطاعها لتفادي ارتفاع المخاطر التشغيلية 
 .المعدومةالديون المشكوك فيها أو الديون  ارتفاع نسبة

بالنظر إلى النتائج المالية للمصارف نالحظ أن أغلبها قد و 
، ولكن ليست ناتجة عن األنشطة أرباحأعلن عن تحقيق 

إعادة تقييم مركز ناتجة عن أرباح بل هي  ،التشغيلية
وذلك نتيجة االنخفاض القطع البنيوي الموجود لديها. 

أما  األزمة.لليرة السورية خالل أعوام الكبير الذي شهدته ا
 فقد حقق أغلبها 2015ء المصارف في العام بالنسبة ألدا

زيادة كبيرة في ربحية السهم وهذا في الحقيقة ناتج عن 
 أمرين:

ناتجة عن عمليات إعادة تقييم  محققةالغير  األرباح -
وشكلت القسم األكبر من األرباح . مركز القطع البنيوي

شهد  2015 العام ألن ،لدى غالبية المصارف
 .في قيمة الليرة السورية انخفاضا  كبيرا  

نتيجة لعودة أرباح تشغيلة والتي شهدت تحسنا  نسبيا   -
النشاط التجاري للتحسن، باإلضافة إلى التحسن في 

 االقتصاد الوطني ككل. 

 البنك

 2015عائد السهم  2014عائد السهم  2013عائد السهم  2012عائد السهم 

القطع مع أرباح 

 البنيوي 

 

بدون أرباح 

القطع 

 البنيوي 

مع أرباح 

القطع 

 البنيوي 

 

بدون القطع 

 أرباح البنيوي 

مع أرباح القطع 

 البنيوي 

 

بدون أرباح 

 القطع البنيوي 

 

مع أرباح 

القطع 

 البنيوي 

 

بدون أرباح 

القطع 

 البنيوي 

 

 4.9- 134 0.22 55.48 9.3- 57.73 5.0- 18.33 سورية-بنك قطر الوطني 

-34 55 24.15- 54.91 89.9- 4.79 29.6- 1.38 فرنسبنك سورية   

-25.6 137 1.43- 51.74 60.2- 5.53 22.8- 0.1 بنك عودة سورية   

 39- 104 62.18- 1.68- 53.0- 22.07 26.1- 0.88- سورية-البنك العربي 

املصرف الدويي للتجارة 

 والتمويل 
12.6 -4.5 0.04 -48.2 0.09 -48.29 0.39 0.39 

-23.9 92 52.78- 6.9- 0.1- 0.01 33.8- 12- سورية-بنك األردن   

48.7- 35.9 63.33- 28.03- 65.2- 14.2- 22.1- 6.17- بنك سورية والخليج  

 36 160 7.94- 49.54 54.4- 4.22 22.6- 1.48 بنك سورية واملهجر

 4.32 133 10.64- 46.31 27.9- 39.45 24.2- 0.84 بنك بيمو السعودي الفرنس ي

 158 172 2.21- 51.05 35.4- 22.39 14.6- 8.6 بنك الشرق 

 23.8- 106 34.25- 17.98 56.5- 7.4 27.5 2.57 بنك بيبلوس 

 3.9 109 4.93- 42.07 10.9- 47.2 12.4- 6.94 بنك الشام 

 9.76- 68.78 23.92- 2.48- 22.5- 2.28 8.9- 7.04 بنك سورية الدويي السالمي

 41.12 147.26 0.23 50.89 0.4 52.71 27.2- 61.83 سورية  -بنك البركة 

 



(2015-2011تأثيرات األزمة في االقتصاد السوري )  DCRS 

 

 
60 
 

 ن غير العاملة )الديون املتعثرة(الديو  -7

إلى  )القروض المتعثرة( العاملةنسبة الديون غير  ُتعدّ 
التي  المؤشراتأكثر من  الممنوحة القروض إجمالي

في  القطاع المصرفي فيتعكس التأثير السلبي لألزمة 
تجدر اإلشارة إلى أن المصارف العاملة في و  سورية.
عام التوقفت عن عمليات اإلقراض منذ  قدسورية 
 ،وأن أغلب هذه القروض تعود لألعوام السابقة 2012

المقترضين  أغلبأهمها أن وكان ذلك لعدة اعتبارات 
إلى عجزهم  أدى ماتضررت مشاريعهم االستثمارية  قد

األمر الذي أثر  ،مستقبليةنقدية عن تحقيق تدفقات 
إلى جانب هروب القسم  .قدرتهم على السداد في

وامتناعه عن البالد اآلخر من المقترضين إلى خارج 
وبغض النظر عن  المالية. قدرتهالسداد رغم 

 إجماليإلى أن  المقدرةتشير األرقام  ،األسباب
مليار ليرة  212بلغ حوالي قد القروض المتعثرة 

% 16.2ما نسبته  :أي ،المصارف العامة يسورية ف
 ،2015عام التسهيالت االئتمانية في  إجماليمن 

حيث  2011وهي نسبة مرتفعة إذا ما قورنت بعام 
أما بالنسبة للمصارف الخاصة فقد  .%4.5بلغت 

 124 حوالي فيها العاملةبلغت قيمة الديون غير 
 إجمالي% من 9.4مليار ليرة سورية أي ما يعادل 

% 1.5والتي ارتفعت من  2015في العام  التسهيالت
 .2011في العام 

ارتفاع نسبة القروض  في الواقع، ال تكمن المشكلة في     
نما  ،غير العاملة قرارات  اتسقتلقد ف في طريقة معالجتها.وا 

 ذلك ،مجلس النقد والتسليف عموما  مع خيار إعادة الجدولة
واستعادة المقترض لقدرته  تبعا  لحالة كل قرض على حدة

 طالب بعض المقترضين بتقديم قروضوقد  .على السداد
 ،تشغيلية تساعدهم على النهوض بمشاريعهم المتوقفة

عن صدر قرار )وبالتالي تحسين قدرتهم على السداد 
مجلس النقد والتسليف الذي أجاز منح قروض تشغيلية 

يتم منح  لمحتى تاريخه ولكن  ،لتمويل رأس المال العامل(
أن هذا  اعتبارعلى   ،أي قرض تشغيلي ألي مؤسسة

مع استمرار سيطرة  ،الخيار من أكثر الخيارات مخاطرة
لنمو لمعدالت احالة عدم اليقين على التوقعات المستقبلية 

لعام  26ومؤخرا  صدور القانون رقم  .لالقتصاد السوري
المتعلق بتسوية الديون المتعثرة لدى المصارف  2015

العامة، لينهي القوانين القديمة ذات الصلة متداركا  
تسوية مرونة أكبر على عملية  وُمضفيا   ،السلبيات فيها
فيه مراعاة حقوق المصرف  تمت وبذلك ،الديون المتعثرة

 المتعثر لاللتزام بشروط التسوية.لعميل لوالتشجيع الكافي 
 2015 -2011التسهيالت االئتمانية  إجماليو المتعثرةالديون 
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االقتصادية  التأثيراتإلى تقدير  التقريرهذا لقد هدف 
الناتجة عن األزمة التي تمر بها البالد وذلك خالل 

وحتى العام  2011الفترة الزمنية الممتدة من عام 
. وتسليط الضوء على حجم األضرار والخسائر 2015

االقتصادية التي لحقت بمكونات االقتصاد الوطني 
نتيجة لألزمة. ولم يتطرق التقرير إلى حجم الخسائر 

تعرض لها االقتصاد الوطني نتيجة  المباشرة التي
التخريب والتدمير الممنهج التي تعرضت لها البنية 

 التحتية.
يالحظ من األرقام الواردة في التقرير تعرض االقتصاد 

مليار ليرة  4000لخسائر كبيرة وصلت إلى أكثر من 
% من الناتج 212هذه الخسارة حوالي سورية وتعادل 

ه الحرب هذ .2015ام للع المقدر جماليالمحلي اإل
االقتصاد الوطني عشرات السنوات إلى الوراء،  أعادت

مكانياتها  فالبالد تخسر وبسرعة كبيرة جدا  قدراتها وا 
االقتصادية والبشرية إلى درجة أصبح كيان الدولة 

 مهدد بشكل كبير.
ويبين التقرير أن استمرار الحرب سيرسم صورة قاتمة 

جع الدراماتيكي والتشوه عن مستقبل البالد نتيجة للترا

الهيكلي في بنية االقتصاد الوطني من جهة وعلى 
الكلفة االقتصادية والبشرية التي يدفعها البلد نتيجة هذا 

 الوضع المأساوي من جهة أخرى.
لكن وبالرغم مما ورد أعاله فقد بدأ االقتصاد السوري 
بتحقيق بعض النمو في بعض القطاعات االقتصادية 

األزمة من جهة ولتحسن  معاالقتصاد نتيجة لتكيف 
األوضاع األمنية في بعض المناطق من جهة أخرى 

نتاج للقطاع الخاص بالعودة للعمل واإل والتي سمحت
ن كان بنسب محدودة.  وا 

إن نتائج هذا التقرير يمكن أن توفر مساهمة متواضعة 
في الجهد المبذول في إعادة إعمار البالد من خالل 

والمؤشرات االقتصادية التي تم التوصل وضع األرقام 
 لها بمهنية وشفافية مطلقة في خدمة متخذ القرار.

والدراسات  ومن هنا يدعو مركز دمشق لألبحاث
)مداد( إلى العمل على وضع مقاربة اقتصادية شاملة 
وبمشاركة حقيقية من جميع القوى الفاعلة والوطنية في 

ناء الوطن المجتمع من أجل وضع خطة استراتيجية لب
على رؤية  وتحقيق تحول اقتصادي تنموي بناء  

 مشتركة متفق عليها من الجميع.  
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