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سوريا ومناطق النفوذ والمعابر
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تحليل األسعار



Confidential. Can NOT be used or reproduced without written permission from authors

فروقات أسعار المواد الغذائّية 
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فروقات أسعار المواد غير الغذائّية
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الوضع المعيشي للسّكان
 للمعيشة

ى
 األدن

ّ
ة إنفاق الحد

ّ
ي طرطوس 37= (SMEB)سل

ى
ي القامشلي 22= يوم عمل ف

ى
ي أعزاز45= يوم عمل ف

ى
يوم عمل ف
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تطّور أسعار صرف الدوالر على الليرة السورية
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(التضّخم)تطّور األسعار 

Survival Minimum Expenditure Basket (SMEB)
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(التضّخم)تحليل تطّور األسعار 
ى  الخب 

غل الب 

العدس

الشاي
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التطّور المقارن ألسعار صرف الدوالر مقابل ل س ول ل
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األسعار وسالسل التوريد
لحم الدجاج
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األسعار وسالسل التوريد
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األسعار وسالسل التوريد
ين ى الببى

مازوت النقل

Watad HTS oil

➔ احتكارات أمراء حرب
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احتكارات أمراء الحرب

Rcell FDS GSM Internet

http://my.rcell.me/ !!! Montenegro?!

AK energy Killis/Azaz water electricity

http://my.rcell.me/


Confidential. Can NOT be used or reproduced without written permission from authors

أمراء الحرب والريع العقاري 
Marota city Azaz… The palaces 

Sarmada… The palaces 
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أمراء الحرب والريع العقاري 
االيجارات مبيع الشقق

2020 Tartous Qamishli Azaz

August 792              860              2,502          

October 1,193          1,081          2,520          

Average prices in the 2020 survey. SYP

Annual rent of a 100 

SQM apartment 

(x1000 SYP)

2020 Tartous Qamishli Azaz

August 380              412              1,200          

October 523              474              1,105          

Annual rent of a 100 

SQM apartment (US$)

Average prices in the 2020 survey. US$

2020 Tartous Qamishli Azaz

August 52,889        37,864        28,665        

October 88,333        38,182        27,770        

Average prices in the 2020 survey. SYP

Purchase price of a 

100 SQM apartment 

(x1000 SYP)

2020 Tartous Qamishli Azaz

August 25,367        18,160        13,748        

October 38,743        16,746        12,180        

Average prices in the 2020 survey. US$

Purchase price of a 

100 SQM apartment 

(US$)

الحديداالسمنت
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بعض المالحظات األساسّية

توزيع المساعدات العينّية لمواد تنَتج محلّيًا يحبط هذا اإلنتاج واالستمرارّية•

االستمرار إلى ما ال نهاية-وآلّياتها –الحالّية بمبالغهاال يمكن للمساعدات الخارجّية نحو سوريا •

من مناطق وخاّصة على المعابر حّتى ض)أمراء حرب يسيطرون على التجارة المحلّية واإلقليمّية وعلى صعيد البالد •
"...انتخابات حّرة"تداعيات على معنى ... وجميعهم مرتبطون مباشرة بقوى األمر الواقع( السيطرة الواحدة

الستيرادغير الفردّية ضربت األمن الغذائي والدوائي وجعلت التبعّية أكبر ل( العقوبات)اإلجراءات األحادّية الجانب •

كبيرة( حّتى في الشمالين الشرقي والغربي)األزمة اللبنانية طويلة األمد وتداعياتها على سوريا •

اب في كّل منطقة وإن اختلفت تفاصيل األسب–أضحت في جميع المناطق أمام كارثة معيشّية حقيقّية ( كما لبنان)سوريا •
...  ال تنقذها حالّيًا سوى تحويالت المغتربين والالجئين –


