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مقـــــدمـــة

يعرض موجز املوازنة حتلياًل العتمادات املوازنة لدى حكومة اجلمهورية العربية السورية 
واملوافق عليها للسنة املالية 2022 مبوجب القانون رقم/34/ تاريخ 2021/12/20. 

بيانات املوازنة مستخرجة من تقديرات املوازنة املعتمدة املنشورة يف اجلريدة الرسمية.

يهدف املوجز إلى:

عرض معلومات املوازنة املعقدة بشكل ُمبسط لتسهيل فهمها من قبل مختلف    )i(
الشركاء،

حتليل حجم وتركيب اعتمادات املوازنة للقطاعات األكثر أهمية للطفولة يف    )ii(
السنة املالية احلالية )مثل التعليم والصحة واملياه والصرف الصحي والشؤون 

االجتماعية( ومقارنتها مع السنوات السابقة،

عرض النتائج الرئيسية والتوصيات لكٍل من احلكومة السورية واملجتمع الدولي    )iii(
بغية حشد املوارد احمللية والدولية للطفولة.

ونظراً ألهمية املساعدات الدولية الستكمال إنفاق احلكومة يف القطاعات األكثر أهمية 
للطفولة، يقدم هذا التحليل كذلك حملة عامة عن اإلنفاق املتأتي من املساعدات إلى 

هذه القطاعات.

ويقسم هذا التحليل إلى أربعة أجزاء:

حملة عامة عن مؤشرات االقتصاد الكلي،   .1

حملة عامة عن اإلنفاق احلكومي املخطط،   .2

حملة عامة عن اإليرادات احلكومية املخططة،   .3

حملة عامة عن إنفاق احلكومة واملساعدات الدولية يف القطاعات الرئيسية التي    .4
تخص الطفولة.

ورغم أن التحليل يركز على موازنة الدولة لعام 2022 إال أنه يقدم أيضاً بيانات حول 
كيفية تطور االعتمادات منذ بداية احلرب عام 2011.
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فقدت سورية أكثر من 25 عامًا من التنمية االقتصادية 
وتبددت عقود من تنمية الطفولة. فاآلثار املزدوجة إلحدى 
عشر عاماً من احلرب ومن العقوبات االقتصادية قد دمرت 

االقتصاد السوري، وكان لها عواقب وخيمة على مستوى 
معيشة األطفال. ومع أخذ التضخم باالعتبار فالناجت احمللي 

اإلجمالي تراجع ملستويات لم نراها منذ منتصف التسعينيات. 
مّما يعني أن البالد قد خسرت أكثر من 25 عاماً من املكاسب 

ر أكثر من نصف السكان داخل البالد  يف الدخل. وُهجِّ
وخارجها. وُدمرت البنية التحتية مبا يف ذلك املدارس واملرافق 

الصحية. وسقط املاليني نتيجة غياب اخلدمات الصحية 
والتعليم والطعام والعمل ملا دون خط الفقر. وتراجعت بعض 
املؤشرات الرئيسية لنماء الطفل إلى مستويات لم نراها منذ 

30 عاماً، مثل التحصني ضد الدفتيريا والكزاز والسعال 
الديكي.

وتعكس املوازنة العامة للدولة لعام 2022 احلالة املالية 
املتردية للبالد مع استمرار انخفاض اإلنفاق العام واإليرادات 

احلكومية. تبلغ املوازنة العامة للدولة لعام 2022 13.325 
تريليون ليرة سورية أي حوالي 5.3 مليار دوالر أميركي. ومن 

حيث القيمة االسمية فهذه أكبر موازنة يف تاريخ البالد مع 
منو سنوي يعادل 57 باملائة بني عامي 2021 و2022. ولكن 

من حيث القيم احلقيقية فلقد تقلصت املوازنة العامة بنسبة 
17 باملائة. وبصورة مماثلة ووفقاً للقيم احلقيقية يُعتقد أن 

اإليرادات املقدرة ستتقلص بنسبة 17 باملائة.

وتقدم املوازنة معلومات محدودة وغير كاملة. فال تتضمن 
كشفاً عن مجمل النفقات احلكومية. وعالوة على ذلك يستمر 
التصنيف العريض املستعمل يف تقييد قدرة الرصد والقياس 

والفهم الكامل للنفقات وخاصة يف القطاعات األساسية 
للطفولة.

وتستمر نسبة النفقات اجلارية يف النمو على حساب النفقات 
الرأسمالية. ويف واقع احلال فإن موازنة 2022 تشهد ارتفاعا 

يف حصة النفقات اجلارية الى نسبة لم تسجل من قبل، 
مع منو حصتها من 82 إلى 85 باملائة مقارنًة بسنة 2021 

املالية. ويف قطاع التعليم تصل حصة النفقات اجلارية إلى 
أكثر من 90 باملائة. وتؤكد هذه االجتاهات التحديات الهائلة 
التي تواجهها احلكومة يف حشد املوارد احمللية وتخطي عتبة 

التكاليف التشغيلية املباشرة.

وثمة اعتماد شديد على التمويل بالعجز وتناٍم يف عجز 
املوازنة. وزادت حصة اإليرادات االستثنائية املكونة من 

االحتياطيات وسندات اخلزينة من 29 باملائة عام 2021 إلى 

31 باملائة عام 2022. ويبني ذلك اعتماد احلكومة املستمر 
على التمويل بالعجز والذي يزيد التضخم. ينعكس ذلك يف منو 

عجز املوازنة الذي ازداد من 3,484  تريليون عام 2021 إلى 
4,118 تريليون عام 2022.

وتتضمن املوازنة تقليصًا حادًا يف دعم املشتقات النفطية 
وزيادة ملموسة يف دعم املواد الغذائية. وقد انخفضت 

مخصصات دعم املشتقات النفطية بشكل حاد بحوالي 32 
باملائة بالقيم احلقيقية مقارنًة بعام 2021، وهي متثل 20 
باملائة من موازنة عام 2022 مقارنة بنسبة 32 باملائة عام 
2021. ويف الوقت ذاته ازدادت مخصصات دعم الطحني 

واخلميرة أكثر من ثالثة أضعاف وهي نسبة زيادة حقيقية 
مبقدار 81 باملائة مقارنة بعام 2021. ومن املرجح أن هذه 

الزيادة مرتبطة بالزيادة املطردة ألسعار السلع الغذائية.

وتتقلص احلصة اإلجمالية من املوازنة املخصصة لدعم 
النفط واملواد الغذائية، مما يدل على احلاجة املاسة إلصالح 

نظام الدعم. ويستمر دعم النفط والطحني واخلميرة يف 
استهالك حصة كبيرة من موازنة عام 2022 وهذا األمر غير 

قابل لالستدامة. بيد أن حصة الدعم اإلجمالية تقلصت قلياًل 
من 40 باملائة عام 2021 إلى 38.3 باملائة عام 2022. وهذا 

يدل على جهود احلكومة يف تخفيض العبء املالي للدعم 
وتطبيق أشكال من املساعدة االجتماعية ذو استهداف أكثر 

دقة وأقل تراجعية. ولكن يف ظل غياب بيانات محّدثة وشاملة 
حول الواقع االجتماعي االقتصادي للسكان وخصوصاً بيانات 

الفقر النقدي والفقر غير النقدي، هنالك مستفيدون معرضون 
بشدة خلطر اإلقصاء. وبغية مواجهة هذا األمر حتتاج البالد 

وبشكل عاجل إلى إجراء املسوح االستقصائية لألسر املعيشية 
من أجل جمع البيانات االجتماعية واالقتصادية الضرورية 

لتغذية استراتيجية استهداف احلماية االجتماعية.

وتؤكد املوازنة األولوية التي توليها احلكومة للقطاع الصحي. 
وهذا فعلياً القطاع الوحيد األساسي للطفولة الذي يشهد 
زيادة يف املوازنة بالقيم احلقيقية، حيث زادت املخصصات 

املعتمدة من 321 مليار إلى 631 مليار ليرة سورية بني عامي 
2021 و2022. وهذا يؤدي إلى زيادة نصيب الفرد من 6.51  

إلى 11.03 دوالر أميركي. ولكن يبقى هذا الرقم بعيداً كل 
البعد عن احلد األدنى الذي أوصت به منظمة الصحة العاملية 

وهو 86 دوالر أميركي لكل فرد سنوياً.

عدا عن ذلك ينحسر اإلنفاق يف القطاع االجتماعي بشكل 
شديد. ويف عامي 2021 و2022 وبالقيم احلقيقية انخفضت 

املخصصات يف قطاع التعليم بنسبة 15 باملائة، ويف قطاع 

النقـــاط الـرئيسيــة والتــوصيـــات
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الشؤون االجتماعية بنسبة 29 باملائة، ويف قطاع املياه 
والصرف الصحي بنسبة 33 باملائة.

تلعب املساعدات الدولية دورًا حيويًا ُمكماًل لإلنفاق احلكومي 
يف القطاعات األساسية للطفولة ويف بعض األحيان تفوق 

هذا اإلنفاق. وبيانات املساعدات املسجلة لدى خدمة األمم 
املتحدة للتتبع املالي تخص »جميع أنحاء سورية«، األمر الذي 
يعيق املقارنة الدقيقة مع اإلنفاق احلكومي. ويف الوقت ذاته  

كان حجم املساعدات املسجل لـ »جميع أنحاء سورية« يف قطاع 
املياه والصرف الصحي ضعف حجم االعتمادات احلكومية 

لعامي 2020 و2021. ومبا أن أكثر من نصف املساعدات يف 
هذا القطاع تذهب للمناطق التي تسيطر عليها احلكومة، فإن 

ذلك يعني أن املساعدات فاقت حالياً اإلنفاق احلكومي يف هذا 

القطاع. ويف القطاع الصحي تتساوى حالياً املساعدات مع 
االعتمادات احلكومية، بينما يف قطاع التعليم تزداد األهمية 

النسبية للمساعدات.

ورغم حشد مساعدات لالستجابة لسورية بقيمة جتاوزت الـ 
20 مليار دوالر أميركي لفترة 2012-2021، فإن هذه املساعدات 

غير موثقة ومراقبة بشكل شامل حتى اآلن. ال تُسجل 
املساعدات يف املوازنة، كما ال يوجد دقة يف املراقبة والتبليغ 
يف: )1( حجم املساعدات التي تنفق يف كل محافظة ويف كل 
قطاع و)2( تصنيف إنفاق املساعدات أو أنواع اإلنفاق )مثاًل 

املصاريف التشغيلية وتكاليف املوظفني وكلف البرامج(. ونتيجة 
لذلك يستحيل التقييم الدقيق ألي مدى تُكمل املساعدات 

الدولية االنفاق احلكومي يف أي مجال.

التــوصيـــات

1
حماية القطاعات األكثر أهمية للطفولة من تخفيضات اعتماداتها يف املوازنة. ينبغي أن تواصل احلكومة جهودها 

املشجعة يف إعطاء األولوية للقطاع الصحي. ويف الوقت ذاته، ينبغي عليها أن تتراجع عن الهبوط احلاد يف 
مخصصات قطاعات أساسية أخرى، خاصة التعليم واملياه والصرف الصحي والشؤون االجتماعية، وأن حتميها من 

أية تخفيضات مستقبلية يف املوازنة. 

2

زيادة حجم وتغيير طبيعة الدعم الدولي لألطفال يف سورية. بددت احلرب والعقوبات االقتصادية عقود من تنمية 
الطفولة، وتسببت بآالم جسيمة لألطفال السوريني. ونظراً للوضع املالي املتردي للبالد والتوقعات املتشائمة للمالية 

العامة، فهذا يعني عدم القدرة على حشد املوارد احمللية الكبيرة الضرورية إلعادة بناء نظم اخلدمات االجتماعية 
األساسية والبنية التحتية على املدى القصير واملتوسط. وبهذا الصدد يجب على املجتمع الدولي زيادة دعمه 

لألطفال يف سورية. وعالوة على ذلك فإن فقر األطفال مترسخ بني األطفال السوريني وبالتالي فإن طبيعة ونوع 
وطرق املساعدات يجب أن تتطور وتتأقلم مع الواقع على األرض بعد 11 عاماً من احلرب. ويف هذا السياق على 
املجتمع الدولي حتسني طبيعة املساعدات واالستثمار يف اإلنعاش املبكر للقطاعات والنظم الوطنية األكثر أهمية 

للطفولة. 

3
نشر املزيد من املعلومات حول املوازنة وحتسني جودتها. ينبغي على احلكومة إعداد التقارير ونشر املعلومات 

حول جميع النفقات املُخططة والفعلية مبا يف ذلك تلك التي تُدرج حالياً خارج املوازنة، وذلك من أجل التخطيط 
والرصد واملساءلة. وبغية قياس االنفاق احلكومي بالقطاعات األساسية للطفولة بشكل أدق، يجب على احلكومة 

تقدمي معلومات أكثر تفصياًل حول املوازنة مع زيادة يف التصنيف حسب الوظيفة. 

4
قياس الفقر النقدي وغير النقدي من أجل توجيه املوازنة عند تخصيص االعتمادات واستهداف تدخالت املساعدة 

االجتماعية. لم جُترى أية مسوح استقصائية لألسر املعيشية يف سورية ألكثر من عقد من الزمن. ويف ظل غياب 
معلومات حديثة حول الفقر النقدي والفقر متعدد األبعاد تهدف إلى مساعدة توجيه االستراتيجية االستهدافية 

للحكومة، فإن اإلصالح احلالي لنظام الدعم يحمل مخاطرة كبيرة تتمثل يف زيادة أخطاء االقصاء. يف هذا الصدد 
على احلكومة وبشكل عاجل إجراء مسوح استقصائية مُمثَلة على املستوى الوطني لألسر املعيشية كخطوة أولى يف 

توجيه استراتيجية استهداف احلماية االجتماعية.

5
تعزيز مراقبة وإعداد تقارير املساعدات الدولية. يجب على جميع األطراف الدولية الفاعلة التي تسهم يف 

املساعدات يف سورية تقدمي معلومات مالية أكثر دقة ويف الوقت املالئم. ينبغي إعادة تصميم خدمة التتبع املالي 
لألمم املتحدة من أجل إعداد التقارير حسب احملافظة ومبا يالئم التصنيفات املعيارية االقتصادية والوظيفية. 
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1- السياق االقتصادي الكلي

يعرض هذا القسم حملة عامة عن أهم ثالث مؤشرات 
لالقتصاد الكلي وهي: )أ( الناجت احمللي اإلجمالي،

)ب( التضخم، )ج( العمالة. والبيانات مستخرجة من أحدث 
اإلحصاءات الوطنية يف عام 2020 كما نشرها املكتب املركزي 

لإلحصاء يف أيار 2022 1.

خسرت سورية أكثر من 25 عامًا من التنمية االقتصادية: 
فالناجت احمللي اإلجمالي احلقيقي تراجع ملستويات لم نراها 

منذ منتصف التسعينيات. ودمرت آثار إحدى عشر عاماً 
من احلرب ومن العقوبات االقتصادية االقتصاد السوري، 

مع تراجع للتنمية االقتصادية إلى مستويات ما قبل 25 عاماً 
)الشكل 1(. وباألسعار الثابتة فإن الناجت احمللي اإلجمالي عام 

2020 كان أقل من عام 1994. وبني عامي 2011 و2020 

انخفض الناجت احمللي اإلجمالي احلقيقي )باألسعار الثابتة( 
بنسبة أكثر من 60 باملائة. وكانت نسبة النمو السنوية للناجت 

احمللي االجمالي احلقيقي يف العقد السابق للحرب 5.7 باملائة، 
بينما منى بشكل سلبي بنسبة متوسطة تساوي ناقص 8.4 

باملائة من 2012 حتى 2020. 

سورية بلد فقير من حيث توافر البيانات، ولذا علينا التعامل بحذر مع البيانات   1
.https://alwatan.sy/archives/306425 اإلحصائية. انظر

ويف عام 2020 ُقدر الناجت احمللي اإلجمالي بـ 17.2 تريليون 
ليرة سورية، أي بزيادة 45 باملائة عن مستواه لعام 2019 ُمقاساً 

باألسعار اجلارية. هذا يعني 767,200 ليرة سورية أو حوالي 
785 دوالر أميركي للفرد. ولكن باألسعار الثابتة سجل الناجت 

 احمللي اإلجمالي نسبة منو سلبي هي ناقص 3.9 باملائة 
)امللحق 1). وهذه النسبة السلبية للنمو يف سورية أسوء من 

متوسط نسبة النمو السلبي يف الشرق األوسط وشمال أفريقيا 
والتي قدرها صندوق النقد الدولي بناقص 3.1 باملائة2. 

غيرت  اآلثار املتراكبة للحرب والعقوبات  تكوين الناجت احمللي 
اإلجمالي بشكل ملحوظ. وبني عامي 2010 و2020 شهدت 

حصة قطاع الصناعة والتعدين واحملاجر هبوطاً حاداً من 
24 إلى 11 باملائة متزامناً مع صعوٍد شديٍد حلصة اخلدمات 

احلكومية من 14 إلى 30 باملائة )الشكل 2 وامللحق 2).
كانت سورية قبل األزمة مصدراً صافياً للنفط. وكانت مساهمة 

االنتاج النفطي 9.5 باملائة يف الناجت احمللي اإلجمالي يف عام 
2010 طبقاً للحسابات القومية الرسمية. وكانت الصادرات 

النفطية أهم مصدر لإليرادات بالعمالت األجنبية. وبعد 
خسارة حقولها النفطية عام 2013 فقدت احلكومة السورية 

جزًء كبيراً من ايراداتها.

 World Economic .(2022 آفاق االقتصاد العاملي، صندوق النقد الدولي )نيسان  2
)Outlook, April 2022: War Sets Back The Global Recovery )imf.org
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الناتج املحلي اإلجمالي الحقيقي لسورية من 1994 إلى 2020 )مليون ل.س، سنة  الشـــــكل 1:  

األساس 1994(

املصدر: املكتب املركزي لإلحصاء )املجموعات اإلحصائية لسنوات متعددة(.

https://alwatan.sy/archives/306425
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2022/04/19/world-economic-outlook-april-2022
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2022/04/19/world-economic-outlook-april-2022
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2022/04/19/world-economic-outlook-april-2022
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2022/04/19/world-economic-outlook-april-2022
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إضافة إلى ذلك أثرت العقوبات االقتصادية على معظم 
القطاعات االقتصادية وهي عامل بارز يف التراجع االقتصادي 

العام. فهي تقيد التجارة يف قطاعات رئيسية واملعامالت مع 
املؤسسات املالية األساسية. كما حتد من تعايف قطاعات 
إنتاجية حيوية مثل الزراعة والصناعة عبر زيادة الكلف 

اإلنتاجية والتأثيرات السلبية على حركة استيراد وتصدير 
معظم املستلزمات والسلع.

وتسبب االنهيار االقتصادي والعقوبات مبوجات عديدة من 
التضخم اجلامح. فكان معدل التضخم بني 2011 و2021 

حوالي 40 باملائة سنوياً. وخالل هذه الفترة سجلت سورية أربع 
موجات مختلفة من التضخم اجلامح: يف أعوام 2013 و2016 
و2020 و2021 )الشكل 3(. وتزامنت آخر موجتني مع األزمة 

املالية اللبنانية وفرض قانون قيصر وجائحة كوفيد 19 العاملية. 
ومن املتوقع استمرار مستويات عالية من التضخم وخاصة 

يف ظل النزاع يف شرق أوروبا والذي له آثار سلبية على أسعار 
املستلزمات األساسية والبضائع. 

وتضاعفت كلفة سلة الغذاء املرجعية لألمم املتحدة خمسة 
أضعاف خالل السنتني األخيرتني. ويف كانون األول 2021 

سجل سعر سلة الغذاء املوضوعة من قبل برنامج الغذاء العاملي 
قيمة 220,112 ليرة سورية )أي 88 دوالر أميركي حسب سعر 
الصرف الرسمي( وذلك مقارنًة بسعر 111,676 ليرة سورية يف 

كانون األول 2020. ويفوق هذا السعر احلد األدنى لألجور 
احلكومية مما يدل على تآكل خطير يف القوة الشرائية3. وهذا 
أعلى رقم مسجل منذ عام 2013 مع استمرار ارتفاع األسعار. 

ويف نيسان 2022 صعد سعر السلة الغذائية حتى 321,994 
ليرة سورية، أي حوالي 129 دوالر أميركي، مبا يعادل زيادة 46 

باملائة يف غضون أربعة أشهر فقط )الشكل 4).

يف كانون األول 2021 ارتفع احلد األدنى لألجور من 71,518 ليرة سورية )29 دوالر   3
أميركي( إلى 92,967 ليرة سورية )ما يعادل 37 دوالر أميركي حسب سعر الصرف 

الرسمي يف ذلك الوقت(.

القيم االسمية والقيم الحقيقية

إظهار املوازنات بالقيم احلقيقية أمر يف غاية األهمية خاصة ضمن سياق تضخم حاد، ذلك ألن التضخم يشوه 
املقادير االقتصادية حيث يبرزها بحجم أكبر مما هي عليها يف الواقع.

والتمييز بني االعتمادات الظاهرة بالقيم االسمية وتلك الظاهرة بالقيم احلقيقية هو لإلشارة إلى القيام 
بتصحيح االعتمادات حسب التضخم من عدمه. فالقيم االسمية هي القيم املالية احلالية بينما القيم احلقيقية 

هي القيم التي يتم تعديلها حسب التضخم والتي تبني األسعار واألجور بالقيم الثابتة. 

تركيب الناتج املحلي اإلجمالي من 2010 إلى 2020 الشـــــكل 2:  

املصدر: املكتب املركزي لإلحصاء )املجموعات اإلحصائية لسنوات متعددة(.
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الزراعة والغابات والثروة احليوانية الصناعة والتعدين واحملاجر البناء والتشــييد جتارة اجلملة والتجزئة واإلصالح
خدمات النقل والتخزين واالتصاالت املال والتأمي والعقارات خدمات اجملتمع واخلدمات الشخصية اخلدمات احلكومية
الهيئات التي ال تهدف الى الربح



8
مـــــوجــــز املـــوازنــــــة 

املوازنة العامة للدولة يف اجلمهورية العربية السورية 2022 

التضخم العام وتضخم املواد الغذائية من 2010 إلى 2021 الشـــــكل 3:  

املصدر: املكتب املركزي لإلحصاء لألعوام بني 2010 و2020 )املجموعات اإلحصائية لسنوات متعددة(، وتقديرات املؤلفني بالنسبة لعام 2021 )انظر اإلطار يف الصفحة 9 للتفاصيل(.

سلة األغذية املرجعية لألمم املتحدة من كانون الثاني 2013 إلى نيسان 2022 )باألسعار  الشـــــكل 4:  

الجارية، ل.س(

https://dataviz.vam.wfp.org/economic_explorer/prices :املصدر
مالحظة: مت البدء بتسجيل هذا املؤشر منذ شهر كانون الثاني 2013. ويف آب 2018 مت تعديل السعر ليعكس تصغير حجم أرغفة اخلبز املباعة يف جميع احملافظات بدءاً منذ ذلك التاريخ.

https://dataviz.vam.wfp.org/economic_explorer/prices
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فقدت العملة الوطنية منذ 2020 حتى يومنا هذا 90 باملائة 
من قيمتها مقابل الدوالر األميركي. وخالل األزمة وحتى 
منتصف عام 2019 متكنت البالد من احلفاظ على تقارب 
نسبي بني سعري الصرف الرسمي وغير الرسمي للعملة 
الوطنية مقابل الدوالر األميركي. ولكن تساَرَع انخفاض 

قيمة العملة الوطنية يف أعقاب قانون قيصر واألزمة املالية 
اللبنانية. ويف عام 2020 انخفضت قيمة العملة الوطنية 

مقابل الدوالر األميركي بنسبة 220 باملائة حيث قفز سعر 

الصرف غير الرسمي للدوالر األميركي من حوالي 1,000 ليرة 
سورية للدوالر األميركي يف كانون الثاني 2020 إلى حوالي 
3,000 ليرة سورية للدوالر األميركي يف أخر أسبوع من عام 
2020. الحقاً، خسرت العملة احمللية 77 باملائة من قيمتها 
يف عام 2021. ويف نيسان 2022 وصل سعر صرف الدوالر 
األميركي يف السوق السوداء إلى 3,848 ليرة سورية4. أي أن 

قيمة الدوالر األميركي يف السوق غير الرسمي أعلى بـ37 
باملائة من سعر الصرف الرسمي )الشكل 5).

يف غضون عام واحد خَفض مصرف سورية املركزي قيمة العملة الوطنية مقابل الدوالر   4
األميركي ثالث مرات: أول مرة يف نيسان 2020 )من 434 ليرة سورية إلى 700 ليرة 
سورية(، وثاني مرة يف حزيران 2020 )من 700 ليرة سورية إلى 1,250 ليرة سورية(، 

وأخيراً يف آذار 2021 )من 1,250 ليرة سورية إلى 2,500 ليرة سورية(. ومؤخراً يف نيسان 
2022 خفض املصرف املركزي قيمة العملة الوطنية السورية إلى 2,800 ليرة سورية 

مقابل الدوالر األميركي الواحد.

مالحظة حول التضخم لعام 2021 واحتساب القيم الحقيقية

يف ظل غياب بيانات محدثة صادرة عن املكتب املركزي لإلحصاء ملؤشر أسعار املستهلك )CPI( لعام 2021، 
يعتمد هذا التحليل نسبة 89 باملائة كتقدير للتضخم احلاصل عام 2021 وذلك من أجل احتساب األرقام 

بالقيم احلقيقية.

وهذا التقدير مبني على التحليل التالي: 

احتساب مؤشر أسعار املستهلك للمواد الغذائية بناًء على التضخم احلاصل يف سعر سلة األغذية   )i(
املوضوعة من قبل األمم املتحدة والبيانات التاريخية ملؤشر أسعار املستهلك الصادر عن املكتب املركزي 

لالحصاء. ويف عام 2020 كانت نسبة تضخم املواد الغذائية 184 باملائة حسب برنامج الغذاء العاملي 
و133 باملائة حسب مؤشر أسعار املستهلك للمواد الغذائية الصادر عن املكتب املركزي لإلحصاء. 

وباعتماد الفرق بينهما لعام 2021، حيث كان تضخم سعر سلة األغذية املوضوعة من قبل األمم املتحدة 
144 باملائة، ميكن حينها تقدير تضخم أسعار املواد الغذائية بـ104 باملائة.

تقدير ملؤشر أسعار املستهلك لكافة السلع. بناًء على الفرق بني مؤشر أسعار املستهلك للمواد الغذائية   )ii(
واملؤشر اإلجمالي ألسعار املستهلك الصادر عن املكتب املركزي لإلحصاء، وعلى أساس تقدير مؤشر 

أسعار املستهلك لعام 2021 ميكن تقدير نسبة تضخم أسعار املواد الغذائية بـ 89 باملائة.

برنامج الغذاء العاملي
املكتب املركزي 

لإلحصاء

%184 % 133

%144 X

X= )144*133(/184=104%

مؤشر املواد الغذائية

املكتب املركزي 
لإلحصاء

مؤشر إجمالي

املكتب املركزي 
لإلحصاء

%133 %114
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X= )104*114(/133=89%
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سعر الصرف الرسمي وسعر الصرف املوازي للرية السورية مقابل الدوالر األمريكي من كانون الثاني 2011 إلى نيسان 2022 الشـــــكل 5:  

املصدر: مصرف سورية املركزي لسعر الصرف الرسمي ونشرة برنامج الغذاء العاملي ألسعار املواد الغذائية لسعر الصرف املوازي.
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وعلى الرغم من انخفاض نسبة البطالة فال تزال مرتفعة 
جداً. وتسبب االنهيار االقتصادي بتفشي البطالة. والحقاً 

لالرتفاع احلاد للبطالة بني عامي 2010 و2015 بدأت 
نسب البطالة تنخفض يف عام 2016 ولكنها لم تصل بعد 

إلى مستويات ما قبل األزمة )الشكل 6(. ويف الفترة ما بني 
عامي 2010 و2020 تضاعفت البطالة بني الذكور واإلناث 
على حد سواء )من 8.6 باملائة عام 2010 إلى 20.9 باملائة 

عام 2020( وزادت الفجوة بينهما. ويف عام 2020 كانت 
نسبة البطالة بني اإلناث )42.7 باملائة( ما يقارب أربعة 

أضعف نسبة البطالة بني الذكور )12.5 باملائة(.

ويف عام 2020 سجل املكتب املركزي لإلحصاء هبوطاً 
حاداً يف البطالة بني اإلناث من نسبة 62.2 باملائة إلى42.7  
باملائة مّما أدى إلى هبوط يف املعدل العام للبطالة من 31.2  
باملائة إلى 20.9 باملائة. وهذا أمر مستغرب إذا أخذنا بعني 

االعتبار جائحة كورونا التي كان لها أثر سلبي على مجمل 
االقتصاد. ولكن ميكن لهذا الهبوط أن يعكس الندرة يف 

الرجال بسبب األزمة أو/و الهجرة.

مراحل إعداد املوازنة العامة للدولة يف سورية والتبويبات املستعملة

يحدد املرسوم التشريعي رقم 54 الصادر بتاريخ 1 تشرين األول 2006 مراحل إعداد املوازنة )انظر امللحق 3 لتفاصيل 
املراحل املختلفة إلعداد املوازنة(. ويتم تنظيم املوازنة حسب التبويبات اإلدارية والوظيفية واالقتصادية.

التبويب اإلداري: يصنف االعتمادات حسب الوزارات واألقسام والهيئات العامة األخرى. ويعكس هذا التبويب الهيكلية 
املؤسساتية للحكومة.

التبويب الوظيفي: يصنف اعتمادات املوازنة حسب أهدافها اإلستراتيجية وغاياتها العامة. وهنالك 10 وظائف يف 
موازنة الدولة السورية. وتُقسم هذه الوظائف إلى وظائف فرعية )اجلدول 1 وامللحق 4).

التبويب االقتصادي: يصنف اعتمادات املوازنة حسب النفقات اجلارية والنفقات الرأسمالية. تتضمن النفقات اجلارية 
أجور املوظفني واملصاريف التشغيلية وأيضاً االعتمادات املخصصة لدعم النفط واملواد الغذائية. وعلى صعيد آخر 

تتضمن النفقات الرأسمالية مصاريف مشاريع البنى التحتية اجلديدة أو شراء اإلمدادات/املستلزمات.

نسب البطالة حسب الجنس من 2010 إلى 2020 )%( الشـــــكل 6:  

املصدر: املكتب املركزي لإلحصاء )املجموعات االحصائية لسنوات متعددة( - بيانات عام 2012 غير متوفرة.
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2- النفقات املخططة يف املوازنة 

1( االتجاهات العامة

تستمر النفقات العامة يف االنخفاض. وإذا قمنا باملقارنة 
مبستواها قبل اندالع األزمة سنجد أن موازنة 2022 هي أقل 

من نصف مستواها لعام 2011 )الشكل 7(. ويف عام 2022 

تبلغ املوازنة اإلجمالية 13.325 تريليون ليرة سورية مقارنة 
بـ 8.5 تريليون عام 2021. وبالقيم االسمية هذه املوازنة هي 

األعلى يف تاريخ البالد، مع نسبة زيادة سنوية بلغت 57 باملائة 
بني عامي 2021 و2022. ولكن بالقيم احلقيقية تضاءلت 
املوازنة العامة بنسبة 17 باملائة بني عامي 2021 و2022.

وتوازي قيمة موازنة 2022 تقريبًا 5.3 مليار دوالر أميركي أو 
233 دوالر أميركي للفرد5. وباملقارنة مع بعض دول املنطقة، 

فاملوازنة املعتمدة عام 2022 يف األردن هي 14.95 مليار 
دوالر أميركي6 (1,352 دوالر أميركي للفرد( و158 مليار دوالر 

أميركي  يف مصر7 (1,534 دوالر أميركي للفرد(8.

حسب سعر الصرف الرسمي عند صدور املوازنة، أي 2,500 ليرة سورية للدوالر   5
األميركي. ويف نيسان 2022 ارتفع سعر الصرف الرسمي إلى 2,800 ليرة سورية للدوالر 

األميركي. ويحتسب نصيب الفرد بناًء على بيانات املكتب املركزي لإلحصاء الذي يقدر 
عدد السكان بـ 22.923  مليون نسمة.

6 https://.aa.com.tr/ar/-اقتصاد/األردن-يعلن-مرشوع-موازنة-2022-بعجز-متوقع-24-مليار

دوالر-/2433051

7 https://aa.com.tr/ar/-الدول-العربية/الربملان-املرصي-يقر-موازنة-قياسية

,للعام2021--2273735/2022

يبلغ عدد سكان األردن 11.057 مليون نسمة وعدد سكان مصر 103 مليون نسمة يف عام   8
.2021

2( االعتمادات حسب التبويب االقتصادي

تضمنت موازنة 2022 أكبر حصة نفقات جارية مسجلة 
يف تاريخ البالد. ويستمر هبوط حصة النفقات الرأسمالية 
املخططة حيث متثل فقط 15 باملائة من املوازنة اإلجمالية 

لعام 2022. ومقارنًة بعام 2021 ازدادت حصة النفقات 
اجلارية املخططة من 82 باملائة إلى 85 باملائة )الشكل 8).

وبالقيم االسمية ومقارنة بعام 2021 زادت النفقات 
الرأسمالية )2 تريليون ليرة سورية( بنسبة 33 باملائة بينما 
زادت النفقات اجلارية )11.325 تريليون( بنسبة 62 باملائة. 
ولكن بالقيم احلقيقية انخفضت النفقات الرأسمالية بنسبة 
29 باملائة مقارنة بعام 2021، وانخفضت النفقات اجلارية 
بنسبة 14 باملائة )امللحق 5(. ويشير استمرار تقلص حصة 
النفقات الرأسمالية إلى التحديات املتنامية التي تواجهها 

احلكومة يف حشد املوارد احمللية الضرورية ألبعد من مجرد 
تأمني املصاريف التشغيلية املباشرة للدولة.

تضاءلت حصة األجور بشكل حاد. تتكون النفقات اجلارية 
من 4 أقسام: )1( الرواتب واألجور والتعويضات، )2( النفقات 

اإلدارية، )3( النفقات التحويلية، )4( الديون وااللتزامات 
الواجبة األداء. وتشكل حصة النفقات التحويلية 51 باملائة أي 
5.759 مليار ليرة سورية من مجمل املخصصات اجلارية يف 

موازنة 2022، وهي مكونة بشكل أساسي من مخصصات 
الدعم االجتماعي )دعم املواد الغذائية واملشتقات النفطية(. 

متثل حصة الرواتب واألجور والتعويضات فقط 14 باملائة من 
مجمل االعتمادات اجلارية يف موازنة 2022 بعد أن كانت 

تشكل أكثر من 50 باملائة عام 2019 )الشكل 9).

اإلنفاق العام املخطط بالقيم االسمية والقيم الحقيقية من 2010 إلى 2022 )ألف ل.س( الشـــــكل 7:  

املصدر: املكتب املركزي لإلحصاء )املجموعات االحصائية لسنوات متعددة(.
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https://www.aa.com.tr/ar/اقتصاد/الأردن-يعلن-مشروع-موازنة-2022-بعجز-متوقع-24-مليار-دولار-/2433051
https://www.aa.com.tr/ar/اقتصاد/الأردن-يعلن-مشروع-موازنة-2022-بعجز-متوقع-24-مليار-دولار-/2433051
https://www.aa.com.tr/ar/اقتصاد/الأردن-يعلن-مشروع-موازنة-2022-بعجز-متوقع-24-مليار-دولار-/2433051
https://www.aa.com.tr/ar/الدول-العربية/البرلمان-المصري-يقر-موازنة-قياسية-للعام-2021-2022/2273735
https://www.aa.com.tr/ar/الدول-العربية/البرلمان-المصري-يقر-موازنة-قياسية-للعام-2021-2022/2273735
https://www.aa.com.tr/ar/الدول-العربية/البرلمان-المصري-يقر-موازنة-قياسية-للعام-2021-2022/2273735
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حصص االنفاق الجاري واالنفاق الرأسمالي من مجمل االنفاق من 2011 إلى 2022 الشـــــكل 8:  
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املصدر: املكتب املركزي لإلحصاء )املجموعات االحصائية لسنوات متعددة(.

تركيب النفقات الجارية من 2018 إلى 2022 الشـــــكل 9:  

املصدر: وزارة املالية )اجلريدة الرسمية أعداد رقم 2017/50، رقم 2018/50، رقم 2019/47، رقم 2021/1 ورقم 2021/50).
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ويشير انخفاض حصة األجور والنمو السلبي حلجمها إلى 
تدهور يف مستوى معيشة املوظفني احلكوميني. والدولة يف 
سورية هي أكبر رّب عمل ولديها حوالي 1.6 مليون موظف 
)املكتب املركزي لالحصاء(. ومبا أن العائلة مكونة وسطياً 
من 5 أشخاص فهذا يعني أن حوالي ثلث السوريني يعتمد 
بشكل مباشر أو غير مباشر على الرواتب احلكومية. ويف 

موازنة 2022 وبالقيم االسمية ازدادت مخصصات املوظفني 
احلكوميني 57 باملائة بني 2021 و2022 من 1,018 مليار 
ليرة سورية إلى 1,596 مليار ليرة سورية9. ولكن باألرقام 

احلقيقية تضاءلت األجور بنسبة 17 باملائة بني عامي 2021 
و2022 )راجع امللحق 5(. ورغم أن احلكومة أقرت زيادة 

الرواتب ألكثر من مرة عام 2021 10 غير أن القوة الشرائية 
لألجور احلكومية هبطت للربع بني 2011 و2021 11. ولذلك 

ال تتضمن هذه األرقام أجور العاملني يف املؤسسات اململوكة من الدولة التي لها موازنات   9
مستقلة. ومتثل األجور يف املؤسسات اململوكة من الدولة حوالي 6 باملائة من مجمل األجور 

احلكومية. كما ال تتضمن األرقام املشار إليها  أجور موظفي اإلدارة احمللية واألوقاف 
والتي تغطيها املوازنات املستقلة يف احملافظات.

يف متوز 2021 رفع املرسوم التشريعي 19 رواتب موظفي الدولة والعاملني يف اجليش   10
واملتقاعدين بنسبة 50 باملائة. ويف كانون األول 2021 رفع املرسوم التشريعي 29 أجور 

موظفي الدولة والعاملني يف اجليش بـنسبة 30 باملائة، ورفع املرسوم التشريعي 30 
الرواتب التقاعدية بنسبة 25 باملائة.

احتسب املؤلفون هذه النسب بناًء على أرقام املؤشر العام ألسعار املستهلك CPI.  وقيمة   11
متوسط األجر هي حالياً 3,000 ليرة سورية على أساس أسعار 2011، أي ربع قيمة 

متوسط األجر قبل األزمة.

من الشائع عند املوظفني احلكوميني العمل يف وظيفة ثانية 
أو حتى ثالثة.

يتم تنفيذ النفقات الرأسمالية مبعدل منخفض. باإلضافة 
للهبوط احلاد للنفقات الرأسمالية تواجه الوزارات حتديات 

القدرة االستيعابية التي أدت إلى مستويات منخفضة من 
النفقات الرأسمالية. ويف السنوات العشر األخيرة يقدر 

أن نسبة تنفيذ النفقات الرأسمالية لم تتجاوز عتبة الـ40 
باملائة12 مقارنة بنسبة 75 باملائة ما قبل األزمة.

3( االعتمادات حسب التبويب الوظيفي

تُقسم املوازنة إلى عشر وظائف )اجلدول 1 وامللحق 2). 
واثنتان من هذه الوظائف، اخلدمات اجلماعية واالجتماعية 

والشخصية واعتمادات اجمالية موزعة على أبواب، متثل 
أكثر من 90 باملائة من مجمل اعتمادات املوازنة. وتندرج 

اعتمادات املوازنة األكثر أهمية للطفولة ضمن هذه 
الوظيفتني.

ومقارنة بعام 2021 هنالك هبوط بالقيم احلقيقية يف كل 
الوظائف عدا )املال والتأمني والعقارات( التي زادت بنسبة 

خالد التركاوي )موازنة سورية لعام 2022(، جسور للدراسات، تشرين الثاني 2021.  12
ar/982/موازنة-عام-2022-يف-سورية/https://jusoor.co/public/details

التقسيم الوظيفي للموازنة لعامي 2021 و2022 )ألف ل.س( الجدول 1:  

اعتمادات 2021الوظائف
حصة اعتمادات 

2021
اعتمادات 2022

حصة اعتمادات 

2022

النمو الحقيقي 

بني عامي 2021 

و2022

اعتمادات اجمالية موزعة على 
%21-%6,654,775,35049.9%4,432,720,14052.1أبواب 

اخلدمات اجلماعية واالجتماعية 
%12-%5,729,507,59043.0%3,463,374,94040.7والشخصية

%28-%253,715,2301.9%187,635,9302.2الكهرباء والغاز واملياه

%29-%210,105,6951.6%156,606,7651.8الزراعة والغابات واألسماك

%121%159,738,5001.2%38,261,2000.5املال والتأمني والعقارات

%34-%104,588,5600.8%83,855,2751.0النقل واملواصالت والتخزين

%21%86,149,0000.6%37,677,8900.4الصناعة االستخراجية

%40-%63,926,1900.5%55,974,5750.7الصناعة التحويلية

%26-%40,259,3850.3%28,847,1750.3التجارة

%22-%22,234,5000.2%15,046,1100.2البناء والتشييد

%17-%13,325,000,000100%8,500,000,000100املجموع

املصدر: وزارة املالية )اجلريدة الرسمية أعداد رقم 2021/1 ورقم 2021/50).

https://jusoor.co/public/details/موازنة-عام-2022-في-سورية/982/ar
https://jusoor.co/public/details/موازنة-عام-2022-في-سورية/982/ar


15
مـــــوجــــز املـــوازنــــــة 
املوازنة العامة للدولة يف اجلمهورية العربية السورية 2022 

121 باملائة و)الصناعة االستخراجية( التي زادت بنسبة 
21 باملائة. وال تشكل حصص هاتني الوظيفتني أكثر من 2 

باملائة. 

أ ( اعتمادات اجمالية موزعة على أبواب 

وهذه أكبر وظيفة يف املوازنة ومتثل حوالي 6.65 تريليون 
ليرة سورية )حوالي2.7 مليار دوالر أميركي( أي نصف 
النفقات املخططة. ولدى هذه الوظيفة خمس وظائف 

فرعية هي )1( الدعم االجتماعي )مساهمة الدولة يف تثبيت 
األسعار(، )2( اعتمادات احتياطية للمشاريع االستثمارية، 

(3( رؤوس االموال العاملة جلهات القطاع العام االقتصادي، 

(4( رواتب ومعاشات املتقاعدين، )5( اعتمادات مخصصة 
لالعمار واعادة التأهيل. ازداد مجموع مخصصات هذه 

الوظيفة بالقيم االسمية بنسبة 50 باملائة مقارنة بعام 
2021. ولكن بالقيم احلقيقية انحسرت النفقات املرصودة 

بنسبة 21 باملائة. ومقارنة بعام 2021 هبطت حصة هذه 
الوظيفة بحوالي نقطتني مئويتني من 52 إلى 50 باملائة 

(امللحق 6).

وتبقى مخصصات دعم املشتقات النفطية واملواد الغذائية 
املستهلك األول للموازنة، غير أن نسبة هذه املخصصات 

انخفضت بني عامي 2021 و2022. وتبقى الوظيفة الفرعية 
ملخصصات الدعم االجتماعي )تثبيت األسعار( املستهلك 

األكبر لالعتمادات االجمالية املوزعة على أبواب. ويف عام 
2022 بلغ حجم هذه الوظيفة الفرعية 5,529 مليار ليرة 

سورية أي 83 باملائة من مجمل الوظيفة، مقارنًة بنسبة 79 
باملائة عام 2021 )الشكل 10(. وحتت بند الوظيفة الفرعية 

للدعم االجتماعي مت تخصيص 5,100 مليار ليرة سورية، 
أي أكثر من 92 باملائة منها، إلى دعم املشتقات النفطية 

(2,700 مليار ليرة سورية( ودعم الطحني واخلميرة )2,400 

مليار ليرة سورية(. ومتثل املوازنة املخصصة لدعم النفط 
و الطحني واخلميرة نسبة 38.3 باملائة من مجمل موازنة 
الدولة لعام 2022 وذلك باملقارنة مع نسبة 40 باملائة يف 

موازنة الدولة لعام 2021.

وتُوزع املخصصات األخرى ضمن الدعم االجتماعي كالتالي: 
(1( صندوق دعم اإلنتاج الزراعي )50 مليار ليرة سورية( 

و)2( الصندوق الوطني للمعونة االجتماعية )50 مليار ليرة 
سورية( و)3( صندوق التخفيف من آثار اجلفاف والكوارث 

توزع بنود االعتمادات االجمالية املوزعة على أبواب لعامي 2021 و2022 الشـــــكل 10:  

املصدر: وزارة املالية )اجلريدة الرسمية عدد رقم 2021/50).
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الطبيعية على اإلنتاج الزراعي )7 مليار ليرة سورية( و )4) 
صندوق متويل املشروع الوطني للتحول إلى الري احلديث 

(22 مليار ليرة سورية( )الشكل 11).  

ويعكس الهبوط احلاد لالعتمادات املخصصة لدعم 
املشتقات النفطية احلاجة امُلّلحة إلصالح نظام الدعم يف 

البالد. وبالقيم االسمية بقيت مخصصات املشتقات النفطية 
بنفس مستوى مخصصات عام 2021 (2,700 مليار ليرة 

سورية(. ولكن بالقيم احلقيقية هبطت هذه املخصصات 
بشكل حاد بحوالي 32 باملائة.

وهذا يشير إلى اإلصالح املُلّح واجلاري حالياً لنظام الدعم 
والتوجه نحو أشكال من الدعم االجتماعي ذو استهداف 
أكثر دقة وأقل تراجعية. بدايًة أعلنت احلكومة يف شباط 

2022 أن حوالي 600 ألف أسرة – أي نسبة 15 باملائة من 
أصحاب البطاقات الذكية – سيتم استبعادها من برنامج 

الدعم. ويقدر التوفير السنوي لهذا اإلجراء بحوالي 1,514 
مليار ليرة سورية13، وتشكل نسبة التوفير يف املشتقات 

النفطية ثلثي هذا املبلغ. ويف حزيران 2022 أُعلَن أيضاً 
 استبعاد املهندسني، احملامني، الصيادلة، األطباء وأطباء 

13 https://alwatan.sy/archives/291039

األسنان مما مضى على مزاولتهم املهنة أكثر من عشر 
سنوات14, 15.

ثمة زيادة شديدة يف دعم املواد الغذائية. وقد ازدادت 
مخصصاتها )الطحني واخلميرة والسكر والرز وصندوق 

دعم اإلنتاج الزراعي( بشكل ملحوظ بني عامي 2021 
و2022 وبالقيم االسمية واحلقيقية. متثل االعتمادات 

املخصصة لدعم املواد الغذائية نسبة 21 باملائة من موازنة 

2022 مقارنة بنسبة 9 باملائة عام 2021. وتضاعفت هذه 
املخصصات أكثر من ثالث مرات من 750 مليار ليرة سورية 
عام 2021 إلى 2,750 مليار ليرة سورية عام 2022، وتصل 
نسبة الزيادة بالقيم احلقيقية إلى 94 باملائة )الشكل 12). 

ويرجح أن سبب هذا االرتفاع هو الزيادة املستمرة يف أسعار 
املواد الغذائية.  

ب ( الخدمات الجماعية واالجتماعية والشخصية

وهذه ثاني أكبر وظيفة يف املوازنة وتستحوذ على حوالي 
5.73 تريليون ليرة سورية )حوالي 2.3 مليار دوالر أميركي( 

أو 43 باملائة من النفقات املخططة. وهي مكونة من تسع 
وظائف فرعية وتشمل القطاعات األكثر أهمية للطفولة مبا 
يف ذلك الصحة والتعليم والشؤون االجتماعية وبعض أجزاء 

14 https://www.sana.sy/?p=1665904

15 http://albaathmedia.sy/2022جديدة-لالستثناء-من-الدعم-الحكو- //13/06/معاي�ي

توزع اعتمادات الدعم االجتماعي يف 2022 )مليار ل.س( الشـــــكل 11:  

املصدر: املرصد العمالي للدراسات والبحوث )2021).

https://alwatan.sy/archives/291039
https://www.sana.sy/?p=1665904
http://albaathmedia.sy/2022/06/13/معايير-جديدة-للاستثناء-من-الدعم-الحكو/
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املياه والصرف الصحي. والوظائف الفرعية التسع هي: )1) 
إدارات اخلدمات، )2( اإلدارة والقضاء، )3( األمن القومي، 
(4( اخلارجية واالعالم واملغتربني، )5( التعليم العالي، )6) 

التربية، )7( الثقافة، )8( الرعاية االجتماعية )وزارة الصحة 
ووزارة الشؤون االجتماعية والعمل(، )9( االقتصاد واملال 

(امللحق 7).

وبالقيم االسمية زادت اعتمادات هذه الوظيفة بنسبة 65 
باملائة مقارنة بعام 2021. ولكن بالقيم احلقيقية انخفضت 

النفقات املخططة لها بنسبة 12 باملائة. واجلدير بالذكر 

أن التضاؤل املسجل بالنفقات احلقيقية بني عامي 2021 
و2022 هو أقل من التضاؤل املسجل بني عامي 2020 

و2021 (30 باملائة(. متثل وظيفة االقتصاد واملال الفرعية، 
والتي تتكون من النفقات املخصصة لوزارة املالية ووزارة 

االقتصاد والتجارة اخلارجية، 54 باملائة من النفقات 
املخططة حتت بند هذه الوظيفة. وال يوجد فروقات تُذكر 

باحلصص املقررة للوظائف الفرعية بني 2021 و2022 
)الشكل 13).

االعتمادات املخصصة لدعم النفط واملواد الغذائية باللرية السورية بالقيم االسمية  الشـــــكل 12:  

والقيم الحقيقية لعامي 2021 و2022 )مليار ل.س(

املصدر: تقرير صحفي بالنسبة لعام 2021، واملرصد العمالي للدراسات والبحوث )2021( بالنسبة لعام 2022.
دعم املشتقات النفطية دعم املواد الغذائية غير ذلك

42

1,4551,429

79

2,7502,700

50

750

2,700 القيم االسمية عام 2021
القيم االسمية عام 2022
القيم احلقيقية عام 2022

توزع النفقات ضمن الخدمات الجماعية واالجتماعية والشخصية  لعامي  الشـــــكل 13:  

2021 و 2022 )%(

املصدر: وزارة املالية )اجلريدة الرسمية أعداد رقم 2021/1 و رقم 2021/50).

2021

2022

0% 25% 50% 75% 100%

ادارة اخلدمات اإلدارة والقضاء األمن القومي اخلارجية واالعالم واملغتربي التعليم العالي
التربية الثقافة الرعاية االجتماعية االقتصاد واملال
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املوازنة العامة للدولة يف اجلمهورية العربية السورية 2022 

3- اإليرادات املخططة 

يستمر هبوط إيرادات احلكومة. وتتوقع موازنة 2022 أن 
تكون اإليرادات املخططة اإلجمالية بحجم 13,325 مليار 

ليرة سورية مقابل 8,500 مليار عام 2021 أي زيادة بنسبة 
57 باملائة بالقيم االسمية. ولكن بالقيم احلقيقية تستمر 

اإليرادات يف الهبوط مع انخفاض بنسبة 17 باملائة مقارنة 
بعام 2021.

مقارنة بعام 2021 ثمة هبوط بالقيم احلقيقية بكل مصادر 
اإليرادات عدا الفائض املتاح الذي بقي بنفس مستوى 

عام 2021. وهنالك أربعة موارد أساسية لإليرادات: )1) 
الفائض املتاح املكون بشكل أساسي من فائض املوازنة )مثاًل 
األرباح الصافية للجهات العامة( )36 باملائة(، )2( اإليرادات 

االستثنائية املكونة من االحتياطيات وسندات اخلزينة )31 
باملائة(، )3( الضرائب والرسوم )24 باملائة(، )4( اإليرادات 
املتنوعة التي تتضمن رسوم املرور العابر ورسوم اإلعفاء من 

اخلدمة العسكرية )9 باملائة( )الشكل 14 وامللحق 8).

إن نسبة الضريبة إلى الناجت احمللي اإلجمالي منخفضة 
جدًا. وتضاءلت نسبة الضرائب والرسوم من 30 باملائة عام 

2021 إلى 24 باملائة عام 2022. ونسبة الضريبة إلى الناجت 
احمللي اإلجمالي يف سورية متدنية جداً. وهبطت من نسبة 
12 باملائة ما قبل األزمة إلى 4.7 باملائة من الناجت احمللي 
اإلجمالي يف عام 2020 16, مما يشير إلى القيود املالية 

الهائلة التي تواجهها احلكومة يف حشد املوارد احمللية عبر 
إدارة الضرائب. ولكن جتدر اإلشارة إلى أن من املتوقع أن 
تنمو إيرادات الضرائب والرسوم بنسبة 23 باملائة بالقيم 

16 https://manhom.com/1946523-سورية- -�في ي�بي /قيمة-التهرب-ال�ف

االسمية وهذا يعكس نية احلكومة يف حتسني نظم إدارة 
الضرائب واجلمارك17. 

ويعتمد حشد املوارد احمللية بشكل كبير على التمويل 
بالعجز. وتصاعدت حصة اإليرادات االستثنائية املتضمنة 

االحتياطيات وسندات اخلزينة من 29 باملائة يف 2021 إلى 
31 باملائة عام 2022. ومن املتوقع هبوط اإليرادات املتأتية 

من االحتياطيات بالقيم احلقيقية بنسبة 6 باملائة مقارنة 
بعام 2021. ولكنها ال تزال متثل حصة ضخمة من اإليرادات 
املخططة مما يشير إلى اعتماد احلكومة القوي على التمويل 

بالعجز.

وسيتم يف عام 2022 اصدار سندات خزينة بقيمة 600 
مليار ليرة سورية لتغطي 5 باملائة من اإليرادات املخططة18. 

ومتويل العجز من أهم أسباب التضخم اجلامح. ويعكس 
ذلك عجز املوازنة املتنامي الذي تصاعد من 3,484 تريليون 

ليرة سورية عام 2021 إلى 4,118 تريليون ليرة سورية عام 
2022. وكانت سورية قبل األزمة تتمتع مبستوى منخفض 
من الدين العام، ويف عام 2010 كانت النسبة أقل من 30 

باملائة من الناجت احمللي اإلجمالي19. ويف عام 2019 تفاقم 
الدين العام سبعة أضعاف ليصل إلى نسبة 208 باملائة من 

الناجت احمللي اإلجمالي20. 

4- نفقات الحكومة واملساعدات 

الدولية يف القطاعات الرئيسية للطفولة

يعرض هذا القسم حملة عن مخصصات موازنة احلكومة يف 
القطاعات األربع األكثر أهمية للطفولة: الصحة والتعليم 
واملياه والصرف الصحي والشؤون االجتماعية. كما يقدم 

أيضاً حملة عن املساعدات الدولية املسجلة لدى خدمة األمم 
املتحدة للتتبع املالي يف هذه القطاعات.

17 http://www.pministry.gov.sy/contents/21944/-وع مجلس-الشعب-يقر-م�ش
قانون-الموازنة-العامة-للسنة-المالية2022-

أعلن مصرف سورية املركزي بتاريخ 3 شباط 2022 أنه مت بيع 74 باملائة من السندات   18
التي أصدرها يف أول مزاد علني بالسنة. وكان هدف مصرف سورية املركزي جمع 

200 مليار ليرة سورية من املزاد العلني املنعقد يف 31 كانون الثاني، ولكنه لم يتمكن 
من بيع سندات بأكثر من 148.5 مليار ليرة سورية. والقيمة االسمية لكل سند 2 مليون 
ليرة سورية وأجل االستحقاق 5 سنوات بفائدة سنوية بنسبة 6.76 باملائة. وصرح وزير 

املالية كنان ياغي لإلعالم احمللي أن جميع مبيعات السندات ستذهب إلى تعويض 
عجز املوازنة لعام 2022 وقدره 4.1 ترليون ليرة سورية. وقال إن الوزارة ستنظم 4 

مزادات علنية لبيع سندات خزينة بقيمة 600 مليار ليرة سورية من أجل تغطية جزء 
من العجز. وأفيد أنه سيتم عقد املزادات العلنية املتبقية بنيسان ومتوز وتشرين األول.  
https://syria-report.com/news/first-treasury-bond-auction-of-2022-

/undersubscribed

https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2016/ صندوق النقد الدولي  19
wp16123.pdf

العدالة لتجاوز النزاع، املركز السوري لبحوث السياسات )أيار 2020).  20

توزع اإليرادات املخططة بالقيم االسمية  الشـــــكل 14:  

 والقيم الحقيقية لعامي 2021 و2022 

)ألف ل.س(

املصدر: وزارة املالية )اجلريدة الرسمية أعداد رقم 2021/1 و رقم 2021/50).

https://manhom.com/1946523-قيمة-التهرب-الضريبي-في-سورية/
http://www.pministry.gov.sy/contents/21944/مجلس-الشعب-يقر-مشروع-قانون-الموازنة-العامة-للسنة-المالية-2022
http://www.pministry.gov.sy/contents/21944/مجلس-الشعب-يقر-مشروع-قانون-الموازنة-العامة-للسنة-المالية-2022
http://www.pministry.gov.sy/contents/21944/مجلس-الشعب-يقر-مشروع-قانون-الموازنة-العامة-للسنة-المالية-2022
https://syria-report.com/news/first-treasury-bond-auction-of-2022-undersubscribed/
https://syria-report.com/news/first-treasury-bond-auction-of-2022-undersubscribed/
https://syria-report.com/news/first-treasury-bond-auction-of-2022-undersubscribed/
https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2016/wp16123.pdf
https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2016/wp16123.pdf
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إن جتميع ومقارنة موازنات الدولة واملساعدات الدولية يف 
القطاعات األكثر أهمية للطفولة أمر يف غاية الصعوبة وهو عمٌل 

غير مكتمل.

املوازنة العامة للدولة
إن اعتمادات القطاعات والقطاعات الفرعية األكثر أهمية للطفولة 

ليست مبينة بوضوح يف املوازنة وهي موزعة ضمن وظائف ووزارات 
مختلفة، مما يصعب جتميعها. واملعلومات املعروضة يف املوازنة 
ليست بالتفصيل الكايف لتحديد جميع املخصصات التي تذهب 
للقطاعات األكثر أهمية للطفولة بشكل دقيق. على سبيل املثال 
يذهب جزء من املخصصات إلى احملافظات األربعة عشر )أقل 
من 1 باملائة من مجمل موازنة 2022( لصالح قطاعات الصحة 
والتعليم. ولكن ال توفر هذه املوازنة معلومات حول جتزئة هذه 

املخصصات على املستوى احمللي. وبالتالي هذه املخصصات 
مستبعدة من التحليل.

ومن أجل هذا التحليل مت جتميع االعتمادات األكثر أهمية للطفولة 
كالتالي:

القطاع الصحي: يتضمن جميع اعتمادات وزارة الصحة  	
واملشايف اجلامعية )راجع قائمة املستشفيات يف امللحق 9)21 

املدرجة حتت وظيفة )اخلدمات اجلماعية واالجتماعية 
والشخصية(. واعتمادات وزارة الصحة مصنفة حتت وظيفة 

الرعاية االجتماعية الفرعية، بينما اعتمادات املشايف اجلامعية 
مصنفة ضمن وظيفة التعليم العالي الفرعية.

القطاع التعليمي: يتضمن اعتمادات وزارة التربية وجميع  	
املؤسسات املدرجة حتت هذه الوزارة. ويشمل الطفولة املبكرة 

والتعليم يف املرحلتني االبتدائية والثانوية وكذلك التعليم املهني. 
وال يشمل التعليم اجلامعي والعالي. واعتمادات وزارة التربية 

مصنفة ضمن وظيفة التعليم الفرعية وهي جزء من وظيفة 
)اخلدمات اجلماعية واالجتماعية والشخصية(.

قطاع املياه والصرف الصحي: ويتضمن اعتمادات العديد من  	
الهيئات واملعروضة باملوازنة حتت أربع وظائف مختلفة: )1) 

املؤسسات العامة ملياه الشرب والصرف الصحي املصنفة حتت 
وظيفة )الكهرباء والغاز واملياه(، )2( وزارة األشغال العامة، 

الشركة العامة للدراسات املائية، الشركة العامة للمشاريع املائية 
واملصنفة حتت وظيفة )البناء والتشييد(، )3( وزارة املوارد 

املائية22 املصنفة حتت )وظيفة الزراعة والغابات واألسماك(، 

لم يتم ادراج مخصصات املشايف التابعة لوزارتي الدفاع والداخلية بسبب عدم توفر البيانات.  21

تتضمن مخصصات وزارة املوارد املائية ثالث مكونات فرعية: مخصصات الهيئة العامة   22
للموارد املائية 36,670,200,000 ليرة سورية، ومخصصات املعاهد املهنية التابعة للوزارة 

43,025,000,000 ليرة سورية، و مخصصات إدارة الوزارة 14,859,200,000 ليرة سورية. 
ويجدر اإلشارة إلى أن الهيئة العامة للموارد املائية تتعامل بشكل أساسي مع اإلدارة 

املتكاملة للموارد املائية والري ولذلك هي أكثر ارتباطاً بقطاعات األمن الغذائي وسبل 
العيش منها لقطاع املياه والصرف الصحي.

(4( املعهد العالي إلدارة املياه واملرتبط بوزارة التعليم العالي 
واملصنف حتت وظيفة )اخلدمات اجلماعية واالجتماعية 

والشخصية(.

قطاع الشؤون االجتماعية: ويتضمن اعتمادات )1( وزارة  	
الشؤون االجتماعية والعمل، )2( الصندوق الوطني للمعونة 

االجتماعية، )3( الهيئة العامة لالجئني الفلسطينيني العرب، 
(4( الهيئة السورية لشؤون األسرة والسكان.

املساعدات الدولية
رغم أنه مت حشد أكثر من 20 مليار دوالر أميركي من املساعدات 
الدولية لالستجابة لالحتياجات االنسانية يف سورية يف الفترة 

ما بني 2012 و2021، فإن معلومات املساعدات غير مسجلة وغير 
معروضة بشكل شامل حتى اآلن. ويتم مراقبة املساعدات التي يتم 

حشدها لالستجابة لالحتياجات اإلنسانية يف سورية عبر خدمة 
األمم املتحدة للتتبع املالي والتي تسجل أحجام املساعدات التي يتم 

حشدها من أجل دعم االستجابة لـ »جميع أنحاء سورية«23. وبيانات 
خدمة التتبع املالي متاحة على مستوى جتميع عال وهي ليست 

كاملة24. فهذه البيانات مثاًل ال تراقب وال تقدم تقارير حول: )1) 
كمية املساعدات املصروفة حسب احملافظة والقطاع أو )2( تصنيف 
املساعدات املصروفة )مثاًل املصاريف التشغيلية وتكاليف املوظفني 

وكلف البرامج(. وبالتالي ال نعرف كمية املساعدات التي تذهب 
للمناطق اخلاضعة لسيطرة احلكومة مقابل املناطق خارج سيطرة 
احلكومة. وهذا يعني أنه ال ميكن مقارنتها بشكل دقيق مع اإلنفاق 

احلكومي. 

وتتراوح تقديرات عاملي االغاثة لنسبة املساعدات يف املناطق 
اخلارجة عن سيطرة احلكومة بني 20 و40 باملائة. ويف ظل غياب 
البيانات يستخدم هذا التحليل تقديرات عدد السكان كبديل )مثاًل 

ثلثي املساعدات تذهب للمناطق حتت سيطرة احلكومة وثلث 
املساعدات تذهب للمناطق خارج سيطرة احلكومة(25. هذا التقدير 

بعيد كل البعد عن الكمال ويهدف فقط إلى إعطاء القارئ مؤشر 
تقريبي عن حجم املساعدات الدولية مقارنة مع موازنة الدولة.

تتضمن »جميع أنحاء سورية« االستجابة اإلنسانية للشعب السوري عبر منظمات متمركزة   23
يف البالد وعبر جهات فاعلة تعمل عبر احلدود من أجل الوصول إلى السكان خارج املناطق 

التي تخضع لسيطرة احلكومة.

ال يقوم جميع الشركاء اإلنسانيني باإلبالغ إلى خدمة األمم املتحدة للتتبع املالي، وال يتم   24
تضمني البيانات املالية من الصليب األحمر والهالل األحمر.

حسب فريق عمل األمم املتحدة املعني بالسكان حوالي 35 باملائة من السكان يعيشون خارج   25
املناطق التي تسيطر عليها احلكومة )آب 2021).

مالحظة بشأن بيانات املوازنة العامة للدولة واملساعدات الدولية
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1( االتجاهات العامة

هبطت حصة اعتمادات القطاعات األكثر أهمية للطفولة 
بشكل حاد. وبني عامي 2011 و2020 وباستثناء عام 2013، 

بقيت احلصة اإلجمالية املخصصة لقطاعات التعليم 
والصحة واملياه والصرف الصحي والشؤون االجتماعية 

مستقرة بحوالي 12 باملائة من املوازنة. ولكن يف عام 2021 
هبطت بشكل شديد إلى 8.25 باملائة من مجمل املوازنة. 

وهذه أدنى حصة مسجلة يف تاريخ البالد. ويف عام 2022 
زادت احلصة اإلجمالية قلياًل إلى 9.12 باملائة من موازنة 

الدولة ولكنها تبقى أدنى بكثير من املستويات السابقة 
)الشكل 15).

وازدادت مخصصات القطاع الصحي، ولكن تناقصت 
مخصصات التعليم واملياه والصرف الصحي والشؤون 
االجتماعية. وتنامت حصة املوازنة املخصصة للقطاع 

الصحي عبر السنوات بشكل تدريجي حيث كانت 1.94  
باملائة عام 2011 ووصلت إلى 4.74 باملائة عام 2022.
غير أن حصص جميع القطاعات األخرى األكثر أهمية 
للطفولة تتضاءل بشكل حاد عبر السنني )امللحق 10). 

وتقلصت إلى النصف يف قطاع التعليم )من نسبة 7.1 باملائة 
عام 2011 إلى نسبة 3.6 باملائة عام 2022(، وانخفضت 

إلى الثلث يف قطاع املياه والصرف الصحي )من 3.3 باملائة 
إلى 0.8 باملائة(، وإلى الربع يف قطاع الشؤون االجتماعية 

)من 0.18 باملائة إلى 0.04 باملائة( )الشكل 16(. ويف جميع 
القطاعات انخفضت حصة اإلنفاق الرأسمالي عبر الزمن. 

2( القطاع الصحي

إن القطاع الصحي هو الوحيد بني القطاعات األساسية 
للطفولة الذي شهد زيادة باملخصصات خالل فترة األزمة. 
وبقيت موازنات القطاع الصحي خالل األزمة أعلى بقليل 
بالقيم احلقيقية من عام 2011. ويف عام 2022 ازدادت 

املخصصات بنسبة 7.4 باملائة بالقيم احلقيقية مقارنة بعام 
2011. لكنها لم تعد حتى اليوم إلى مستوى عام 2020 الذي 

سجل أكبر حجم مخصصات للقطاع بالفترة ما بني 2011 
و2022 )الشكل 17).

الحصة اإلجمالية ملخصصات املوازنة  الشـــــكل 15:  

لقطاعات الصحة والتعليم واملياه والصرف 

الصحي والشؤون االجتماعية )%( من 2011 

إلى 2022

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

9.12%

8.26%

12.6%
12.26%12.03%12.25%12.47%

11.67%
12.24%

8.97%

11.85%
12.49%

املصدر: وزارة املالية )أعداد متعددة من اجلريدة الرسمية(.

حصة مخصصات املوازنة لكل من قطاعات الصحة والتعليم واملياه والصرف الصحي  الشـــــكل 16:  

والشؤون االجتماعية )%( من 2011 إلى 2022

املصدر: وزارة املالية )أعداد متعددة من اجلريدة الرسمية(.
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وتؤكد موازنة 2022 األولوية التي توليها احلكومة للقطاع 
الصحي. ويف عام 2022 ازدادت مخصصات القطاع 

الصحي بنسبة 97.1 باملائة بالقيم االسمية و4.2 باملائة 
بالقيم احلقيقية مقارنة بعام 2021 )من 321 مليار ليرة 

سورية إلى 632 مليار ليرة سورية(. وهو القطاع األساسي 
الوحيد للطفولة الذي شهد زيادة بالقيم احلقيقية يف 

املوازنة بني 2021 و2022. ويف عام 2022 بلغت حصة 
الفرد من مخصصات هذا القطاع 11.03 دوالر أميركي، 

ويشكل هذا الرقم حوالي ثُمن احلد األدنى الذي أوصت به 
منظمة الصحة العاملية أي 86 دوالر أميركي للفرد بالسنة.

وتضاعفت مخصصات وزارة الصحة ضمن القطاع بني 
عامي 2021 و2022 من 207 مليار ليرة سورية يف 2021 
إلى 440 مليار ليرة سورية عام 2022، وتعني هذه األرقام 

زيادة اسمية بنسبة 112 باملائة وزيادة حقيقية بنسبة 12 
باملائة. وازدادت مخصصات املشايف اجلامعية من 114 مليار 
ليرة سورية يف 2021 إلى 189 مليار ليرة سورية يف 2022، 

مما يوازي منواً اسمياً بنسبة 69 باملائة، ولكنه بالقيم 
احلقيقية منو سلبي بنسبة ناقص 10 باملائة.

يستمر تنامي حصة االعتمادات اجلارية على حساب 
االعتمادات الرأسمالية. وبلغت حصة االعتمادات اجلارية 

89 باملائة يف عام 2022 مقارنًة بنسبة 86 باملائة يف 

عام 2021. وبني عامي 2011 و2022 انخفضت حصص 
االعتمادات الرأسمالية يف قطاع الصحة بشكل مستمر من 
نسبة 37 باملائة عام 2011 إلى نسبة 11 باملائة عام 2022.

وتفوق املساعدات الدولية حاليًا النفقات احلكومية. ويف 
الفترة ما بني 2017 و2021 ُقدرت مخصصات موازنة 
الدولة يف القطاع الصحي بـ1.35 مليار دوالر أميركي. 

وباملقارنة فإن قيمة املساعدات الدولية للقطاع كانت 1.21 
مليار دوالر أميركي. ومنذ عام 2020 تفوق مخصصات 

املساعدات الدولية مخصصات موازنة الدولة )الشكل 18). 
وتوازي املساعدات الدولية املقدرة يف املناطق اخلاضعة 

لسيطرة احلكومة مخصصات موازنة الدولة. ويعزى هذا 
حلد كبير إلى التخفيض احلاد لقيمة العملة الوطنية مقابل 

الدوالر األميركي منذ عام 2020. 

إن املوارد املخصصة ال تكفي بتاتًا لتلبية احتياجات القطاع 
الصحي، حيث تسوء املؤشرات األساسية لرفاه الطفولة. 

فتكت سنوات احلرب الطويلة بالقطاع الصحي. ويف سورية 
تعمل فقط 58 باملائة من املشايف و53 باملائة من مرافق 

الرعاية الصحية األولية بشكل كامل عام 2020 26. وتشهد 
املرافق الفاعلة شحاً مستمراً باملوارد، مما يتسبب بعدم 

ملـــحة عـامـــة عـــن االحتياجات اإلنسانية، آذار 2021  26

مخصصات القطاع الصحي بالقيم االسمية والحقيقية من 2011 إلى 2022 )ألف ل.س( الشـــــكل 17:  

املصدر: وزارة املالية )أعداد متعددة من اجلريدة الرسمية(.
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قدرة األسر واألطفال على تلبية احتياجاتهم الطبية27. 
وتراجعت بعض مؤشرات تنمية الطفولة إلى مستويات لم 

نراها منذ أكثر من 30 عاماً، مثاًل التحصني ضد الدفتيريا 
والكزاز والسعال الديكي، حيث انخفضت نسبة تغطية اللقاح 

 الثالثي من 80 باملائة عام 2010 إلى 48 باملائة عام 
2020 28. وساهم االنحدار العام للمؤشرات األساسية 
لصحة الطفولة بزيادة يف معدل وفيات األطفال حتت 

اخلمس سنوات من 17 وفاة لكل 1,000 مولود حي عام 
2008 إلى 24 وفاة لكل 1,000 مولود حي عام 2019 29. 

ويتزايد عدد األشخاص احملتاجني يف القطاع الصحي حتى وصل 
إلى مجموع 12.23 مليون نسمة بحاجة ضمن هذا القطاع30.

 The Carter Center, Navigating Humanitarian Exceptions to  27
 Sanctions Against Syria – Challenges and Recommendations, The

Carter Center, Atlanta, 2020

تقديرات اليونيسف ومنظمة الصحة العاملية لسورية يف عام 2020. حسب وزارة الصحة   28
كانت نسبة تغطية اللقاح الثالثي 68 باملائة يف عام 2021.

حكومة اجلمهورية العربية السورية؛ اليونيسف؛ منظمة الصحة العاملية؛ ووزارة الصحة،   29
دراسة عن أسباب وفيات األطفال حتت اخلمس سنوات يف عام 2019

https://www.  2022 ملـــحة عـامـــة عـــن االحتياجات اإلنسانية، شباط  30
humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/

files/documents/files/hno_2022_rev-1.15.pdf

3( القطاع التعليمي

تراجعت مخصصات القطاع التعليمي بشكل هائل خالل 
فترة األزمة. وبني 2011 و2022 هبطت حصة مخصصات 

القطاع يف املوازنة العامة من نسبة 7.1 باملائة إلى 3.6 
باملائة. وباألرقام احلقيقية تراجعت مخصصات القطاع 

بنسبة 78 باملائة مقارنة بعام 2011 )الشكل 19).

وتؤكد موازنة الدولة لعام 2022 األولوية احملدودة املوالة 
لقطاع التعليم. وقد ازدادت املخصصات للقطاع من 299 

مليار ليرة سورية عام 2021 إلى 478 مليار عام 2022. مما 
يوازي زيادة بنسبة 60 باملائة بالقيم االسمية. ولكن بالقيم 
احلقيقية انخفضت املخصصات بنسبة 15 باملائة مقارنة 

بعام 2021. واالنخفاض احلقيقي املسجل بعام 2022 هو 
أدنى بقليل من متوسط االنخفاض العام ملوازنة الدولة 

)انخفاض 15 باملائة مقابل انخفاض 17 باملائة(.

وتستمر حصة االعتمادات اجلارية يف االزدياد على حساب 
االعتمادات الرأسمالية. ويف عام 2022 وصلت حصة 

النفقات اجلارية إلى 91 باملائة حيث ازدادت عن حصتها 

مخصصات الحكومة واملساعدات الدولية لقطاع الصحة من 2017 إلى 2021   الشـــــكل 18:  

)بالدوالر األمريكي(

املصدر: إعداد املؤلفني باالستناد إلى بيانات خدمة التتبع املالي التي مت االطالع عليها بتاريخ 20 حزيران 2022 وبيانات وزارة املالية )أعداد مختلفة من اجلريدة الرسمية(. ومت احتساب األرقام بالدوالر 
األميركي بناًء على املتوسط املرجح لسعر الصرف الرسمي للدوالر األميركي مقابل الليرة السورية كل عام.

مالحظة: يف ظل غياب البيانات حول املساعدات الدولية يف املناطق خارج سيطرة احلكومة، يستخدم هذا التحليل التقديرات السكانية كبديل )أي ثلثي املساعدات الدولية مخصصة للمناطق حتت سيطرة 
احلكومة وثلثها يف املناطق خارج سيطرة احلكومة(. ورغم أن هذا البديل بعيد كل البعد عن الدقة إال أن الهدف منه إعطاء القارئ مؤشر تقريبي حلجم املساعدات الدولية مقارنة مبوازنة الدولة. 

https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/hno_2022_rev-1.15.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/hno_2022_rev-1.15.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/hno_2022_rev-1.15.pdf
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املسجلة عام 2021: 86 باملائة. وبني عامي 2011 و2022 
انخفضت تدريجياً حصة النفقات الرأسمالية املخصصة 

لقطاع التعليم من نسبة 22 باملائة إلى 9 باملائة. 

وبالرغم من أن االعتمادات احلكومية تبقى أعلى من 
املساعدات الدولية، إال أن األهمية النسبية للمساعدات 
الدولية تتعاظم يف هذا القطاع. ويف الفترة بني 2017 
و2021 تُقدر حصة مخصصات موازنة الدولة للقطاع 

التعليمي بـمبلغ 1.5 مليار دوالر أميركي. وباملقارنة بلغت 
املساعدات الدولية املخصصة لهذا القطاع 646 مليون دوالر 
أميركي. وخالل هذه الفترة انخفضت االعتمادات احلكومية 

واملساعدات الدولية على حد سواء. ولكن إذا أخذنا القيم 
بالدوالر األميركي نرى أن االعتمادات احلكومية هبطت أكثر 

بكثير من املساعدات الدولية، وخصوصاً منذ عام 2020 
مع انخفاض سعر العملة احمللية مقابل الدوالر األميركي، 

والنتيجة تََصاُعد األهمية النسبية للمساعدات الدولية. 
ويف عام 2021 كانت قيمة املساعدات الدولية توازي 66 

باملائة من موازنة الدولة، مقارنة بنسبة 43 باملائة عام 2017 
)الشكل 20).

إن شح املوارد املتاحة لالستثمار بالتعليم يزيد األمور سوًء 
يف القطاع. وقد فتك األزمة بالقطاع التعليمي. ويستمر 

تنامي عدد األشخاص الذين بحاجة لدعم إنساني، حيث 

وصل عدد األشخاص احملتاجني إلى 6.6 مليون نسمة 
بالقطاع التعليمي يف عام 2022 31.

ويف عام 2020 ُقدر أن عدد األطفال خارج املدارس 2.45 
مليون، 40 باملائة تقريباً منهم فتيات، مع خطر تسرب 1.6 

مليون طفل إضايف32.

وتسبب األزمة بإغالق وإحلاق الضرر وتدمير املدارس. ومع 
نزوح أعداد كبيرة من السكان وتردي األوضاع االقتصادية 
ازدادت أعداد األطفال خارج املدارس أو املعرضني خلطر 
التسرب33. وكما يف البنية التحتية األخرى، إن عدم إعادة 

إعمار املدارس، الذي يزداد تعقيداً بسبب العقوبات، 
يعني حضور األطفال لدروسهم يف أماكن غير آمنة وغير 

مناسبة34. ويُقدر وجود قاعة دراسية واحدة فقط لكل 53 
طفل بعمر الدراسة35.

https://www.  2022 ملـــحة عـامـــة عـــن االحتياجات اإلنسانية، شباط  31
humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/

files/documents/files/hno_2022_rev-1.15.pdf

ملـــحة عـامـــة عـــن االحتياجات اإلنسانية، آذار 2021  32

ملـــحة عـامـــة عـــن االحتياجات اإلنسانية، آذار 2021  33

ملـــحة عـامـــة عـــن االحتياجات اإلنسانية، آذار 2021  34

ملـــحة عـامـــة عـــن االحتياجات اإلنسانية، آذار 2021  35

مخصصات القطاع التعليمي بالقيم االسمية والحقيقية من 2011 إلى 2022 )ألف ل.س( الشـــــكل 19:  

املصدر: وزارة املالية )أعداد متعددة من اجلريدة الرسمية(.
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4( قطاع املياه والصرف الصحي

إن قطاع املياه والصرف الصحي هو القطاع ذو العالقة 
بالطفولة والذي شهد أكبر تراجع يف مخصصات املوازنة. 

وبني 2011 و2022 هبطت احلصة املخصصة لهذا القطاع 
إلى اخُلمس، من نسبة 3.31 باملائة من املوازنة العامة إلى 

0.75 باملائة. وبالقيم احلقيقية فإن مخصصات القطاع هي 
 أدنى بنسبة 90 باملائة مما كانت عليه عام 2011 

)الشكل 21).

تؤكد موازنة الدولة لعام 2022 األولوية احملدودة املوالة 
لقطاع املياه والصرف الصحي. ويف عام 2022 ازدادت 

مخصصات هذا القطاع بنسبة 261 باملائة بالقيم االسمية 
)من 27.6 مليار ليرة سورية إلى 99.6 مليار ليرة سورية( 
ولكنها تراجعت بالقيم احلقيقية بنسبة 90 باملائة مقارنة 

بعام 2011. والتراجع املسجل بالقيم احلقيقية بعام 2022 
أكبر بكثير من متوسط االنخفاض العام للموازنة )ناقص 33 

باملائة مقابل ناقص 17 باملائة(.

وال تزال االعتمادات الرأسمالية أكبر بكثير من االعتمادات 
اجلارية ولكنها يف تراجع. ويف عام 2022 بلغت نسبة 

االعتمادات اجلارية 20.2 باملائة وهي زيادة بنسبة 15.7 
باملائة مقارنة بعام 2021. وبنب عامي 2011 و2022 تراجعت 
حصة النفقات الرأسمالية بشكل مستمر من 90.3 باملائة إلى 

79.8 باملائة.

وأصبح اليوم حجم املساعدات الدولية ثالثة أضعاف حجم 
املخصصات احلكومية يف هذا القطاع. ويف الفترة ما بني 

2017 و2021 تُقدر مخصصات موازنة الدولة لقطاع املياه 
والصرف الصحي مببلغ 420 مليون دوالر أميركي. وباملقارنة 

تُقدر املساعدات الدولية للقطاع مببلغ 581 مليون دوالر 
أميركي. وخالل هذه الفترة كان حجم املساعدات الدولية 
أكبر من اعتمادات الدولة بشكل دائم عدا عن عام 2019 

عندما جتاوزت مخصصات احلكومة حجم املساعدات 
الدولية. ويف عامي 2020 و2021 وألول مرة جتاوز حجم 

املساعدات الدولية املقدر باملناطق اخلاضعة لسيطرة 
احلكومة حجم املخصصات احلكومية )الشكل 22).

مخصصات الحكومة واملساعدات الدولية لقطاع التعليم من 2017 إلى 2021   الشـــــكل 20:  

)بالدوالر األمريكي(

املصدر: إعداد املؤلفني باالستناد إلى بيانات خدمة التتبع املالي التي مت االطالع عليها بتاريخ 20 حزيران 2022 وبيانات وزارة املالية )أعداد مختلفة من اجلريدة الرسمية(. ومت احتساب األرقام بالدوالر 
األميركي بناًء على املتوسط املرجح لسعر الصرف الرسمي للدوالر األميركي مقابل الليرة السورية كل عام.

مالحظة: يف ظل غياب البيانات حول املساعدات الدولية يف املناطق خارج سيطرة احلكومة، يستخدم هذا التحليل التقديرات السكانية كبديل )أي ثلثي املساعدات الدولية مخصصة للمناطق حتت سيطرة 
احلكومة وثلثها يف املناطق خارج سيطرة احلكومة(. ورغم أن هذا البديل بعيد كل البعد عن الدقة إال أن الهدف منه إعطاء القارئ مؤشر تقريبي حلجم املساعدات الدولية مقارنة مبوازنة الدولة. 
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مخصصات الحكومة واملساعدات الدولية لقطاع املياه والصرف الصحي من 2017 إلى  الشـــــكل 22:  

2021 )بالدوالر األمريكي(

املصدر: إعداد املؤلفني باالستناد إلى بيانات خدمة التتبع املالي التي مت االطالع عليها بتاريخ 20 حزيران 2022 وبيانات وزارة املالية )أعداد مختلفة من اجلريدة الرسمية(. ومت احتساب األرقام بالدوالر 
األميركي بناًء على املتوسط املرجح لسعر الصرف الرسمي للدوالر األميركي مقابل الليرة السورية كل عام.

مالحظة: يف ظل غياب البيانات حول املساعدات الدولية يف املناطق خارج سيطرة احلكومة، يستخدم هذا التحليل التقديرات السكانية كبديل )أي ثلثي املساعدات الدولية مخصصة للمناطق حتت سيطرة 
احلكومة وثلثها يف املناطق خارج سيطرة احلكومة(. ورغم أن هذا البديل بعيد كل البعد عن الدقة إال أن الهدف منه إعطاء القارئ مؤشر تقريبي حلجم املساعدات الدولية مقارنة مبوازنة الدولة. 

مخصصات قطاع املياه والصرف الصحي بالقيم االسمية والحقيقية  من 2011 إلى 2022  الشـــــكل 21:  

)ألف ل.س(

املصدر: وزارة املالية )أعداد متعددة من اجلريدة الرسمية(.
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يؤثر شح االستثمار يف هذا القطاع على رفاه الطفولة 
بشكل شديد. ومنذ عام 2011 تعرض القطاع إلى تدمير 
فادح وأضرار جسيمة. وتدهورت كثيراً إمكانية احلصول 

على املياه املأمونة والتي كانت متاحة بنسبة 93 باملائة 
ما قبل نشوب األزمة36. وحالياً يُقدر أن 47 باملائة من 

السكان يعتمدون على موارد مائية بديلة ولكنها يف كثير 
من األحيان غير مأمونة وذلك من أجل تلبية أو استكمال 
احتياجاتهم املائية37. وتصب ما ال يقل عن 70 باملائة من 

مياه الصرف الصحي بدون معاجلة، يف حني أن نصف نظم 
الصرف الصحي خارج اخلدمة38. وتتزايد أعداد األشخاص 

ممن بحاجة لدعم إنساني، ووصلت يف عام 2022 إلى 
13.2 مليون نسمة بحاجة لدعم يف قطاع املياه والصرف 

الصحي39.

وتسببت عوامل عديدة بانخفاض التغطية: األضرار املادية 
والتدمير، البنية التحتية املتهالكة كشبكات املياه ونظم 

الصرف الصحي، القيود على التشغيل املستمر حملطات 
معاجلة املياه وصيانتها. وتزداد شدة هذه التحديات بشكل 

خاص باملناطق التي تعاني من ندرة اخلدمات العامة 
ويف املجتمعات التي تستضيف نسب عالية من النازحني 

التقرير الوطني الثالث لألهداف التنموية لأللفية يف اجلمهورية العربية السورية 2010  36

ملـــحة عـامـــة عـــن االحتياجات اإلنسانية، آذار 2021  37

ملـــحة عـامـــة عـــن االحتياجات اإلنسانية، آذار 2021.  38

https://www. 2022 ملـــحة عـامـــة عـــن االحتياجات اإلنسانية، شباط  39
humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/

files/documents/files/hno_2022_rev-1.15.pdf

والعائدين ويف البنية التحتية األساسية التي تقدم خدمات 
للطفولة مثل املدارس واملرافق الصحية ويف املجتمعات 

احلضرية والريفية40.

وتبقى شبكات املياه األساسية يف مناطق عديدة من سورية 
خارج اخلدمة بشكل كلي أو جزئي بسبب عدم وجود صيانة 
مناسبة والهجرة املستمرة للكوادر التقنية وعدم القدرة على 

استيراد قطع التبديل وانقطاع الكهرباء. وعلى اعتبار أن 
شبكات املياه حتتاج إلى الكهرباء وبسبب القيود الشديدة 

على استيراد النفط والغاز نتيجة العقوبات االقتصادية، فإن 
احملافظة على جودة اخلدمات أمر يزداد صعوبة يوماً بعد 

يوم41. وتتفاقم هذه التحديات مع تناقص مخصصات املوازنة 
يف القطاع، والتي ال ترقى إلى مستوى االستثمارات املطلوبة.

5( قطاع الشؤون االجتماعية

هبطت مخصصات قطاع الشؤون االجتماعية بشكل كبير 
خالل احلرب. وبني 2011 و2022 انخفضت حصة القطاع 
إلى حوالي الربع، من نسبة 0.18 باملائة من مجمل املوازنة 
إلى 0.04 باملائة. وبالقيم احلقيقية تراجعت مخصصات 
القطاع بنسبة 89 باملائة مقارنة بعام 2011 )الشكل 23).

ملـــحة عـامـــة عـــن االحتياجات اإلنسانية، آذار 2021.  40

41   جلنة الصليب األحمر الدولي، )أزمة املياه يف سورية: بعد 10 سنوات من احلرب. مياه 
الشرب أقل بنحو ٪40(، 1 تشرين األول 2021، انقر هذا الرابط. مت التصفح يف 1 تشرين 

الثاني 2021.

مخصصات قطاع الشؤون االجتماعية بالقيم االسمية والحقيقية من 2011 إلى 2022  الشـــــكل 23:  

)ألف ل.س(

املصدر: وزارة املالية )أعداد متعددة من اجلريدة الرسمية(.
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وتؤكد موازنة الدولة لعام 2022 عدم األولوية املوالة لقطاع 
الشؤون االجتماعية. ويف عام 2022 وبالقيم االسمية 
ازدادت مخصصات هذا القطاع بنسبة 60 باملائة )من 

4.42 مليار ليرة سورية إلى 5.92 مليار ليرة سورية( ولكنها 
انخفضت بنسبة 29 باملائة بالقيم احلقيقية مقارنة بعام 
2021. وهذا االنخفاض يفوق بكثير متوسط االنخفاض 
العام ملوازنة الدولة بالقيم احلقيقية أي 17 باملائة. ويتبع 

الهبوط احلاد يف عام 2022 النمو السلبي احلقيقي املسجل 
بني 2020 و2021 أي 37 باملائة.

وال تزال موارد هذه القطاع مرصودة بشكل أساسي لوزارة 
الشؤون االجتماعية والعمل وحصتها 71 باملائة من املبلغ 

اإلجمالي املخصص للقطاع يف عام 2022. وهذه نسبة تفوق 
بقليل حصة الوزارة يف عام 2021 (66 باملائة( )الشكل 24).

ويستمر ارتفاع حصة االعتمادات اجلارية على حساب 
االعتمادات الرأسمالية. وتزايدت نسبة النفقات اجلارية 
من 80 باملائة عام 2021 إلى 86 باملائة عام 2022. وبني 

2011 و2022 انخفضت تدريجياً حصة النفقات الرأسمالية 
املخصصة لقطاع الشؤون االجتماعية من 33 باملائة إلى 14 

باملائة.

وتفوق نفقات املساعدات الدولية لهذا القطاع املخصصات 
احلكومية بشكل كبير جدًا. وكل اجلهات يف قطاع الشؤون 

االجتماعية تعمل على حتقيق احلماية االجتماعية األساسية 
وحماية الطفل. مثاًل لدى الصندوق الوطني للمعونة 

االجتماعية دور رئيسي للحماية االجتماعية األساسية من 
أجل دعم العائالت األشد ضعفاً باملساعدات النقدية. ويف 

عام 2022 بلغت مخصصات الصندوق 50 مليار ليرة سورية 
أي حوالي 20 مليون دوالر أميركي. وهذا املبلغ بالكاد 

يكفي للحفاظ على تغطية املصاريف التشغيلية للصندوق 
وهو مبلغ ضئيل جداً باملقارنة مع حجم املساعدات الدولية 
التي تُقَدم عبر برامج التحويالت النقدية ألغراض إنسانية. 

ويف عام 2021 قدمت املنظمات اإلنسانية أكثر من 77 
مليون دوالر أميركي بشكل مباشر كدعم نقدي للفئات 

السكانية الضعيفة، أكثرها ضمن املناطق اخلاضعة لسيطرة 
احلكومة42. 

وبشكل مماثل تبلغ مخصصات الهيئة العامة لالجئني 
الفلسطينيني العرب 617 مليون ليرة سورية أي حوالي 

247,000 دوالر أميركي. وباملقارنة يف عام 2021 تدخلت 

األمم املتحدة بشكل مباشر لتقدمي حوالي 50 مليون دوالر 
أميركي على شكل دعم نقدي لالجئني الفلسطينيني. 

وأخيراً بلغت مخصصات وزارة الشؤون االجتماعية والعمل، 
واملسؤولة عن حماية الطفل، 4,203 مليون ليرة سورية 

أي حوالي 1.7 مليون دوالر أميركي. وباملقارنة، خصصت 
املساعدات الدولية 12.6 مليون دوالر أميركي لقطاع حماية 

الطفل يف عام 2021 43.

https://public.tableau.com/app/profile/caritas.switzerland/viz/  42
SYRCWG-CVAPartnersMapping/1_ReportingProgress

خدمة التتبع املالي، مت التصفح بتاريخ 20 حزيران 2022.  43

توزيع مخصصات قطاع الشؤون االجتماعية لعامي 2021 و 2022 )%( الشـــــكل 24:  

املصدر: وزارة املالية )اجلريدة الرسمية أعداد رقم 2021/1 و رقم 2021/50).
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الناتج املحلي اإلجمالي من 1994 إلى 2020 )مليون ل.س، باألسعار الجارية والثابتة( امللــحــــــق رقم 1:  

العام
 الناتج املحلي اإلجمالي

باألسعار الجارية
النمو 

 الناتج املحلي اإلجمالي

 الحقيقي باعتماد سنة

أساس 1994

النمو 

1994506,101 506,101 

1995570,97512.8%541,6627.0%

1996690,85721.0%594,8849.8%

1997745,5697.9%624,7705.0%

1998790,4446.0%667,1636.8%

1999819,0923.6%643,454-3.6%

2000904,62210.4%647,8010.7%

2001974,0087.7%680,4725.0%

20021,016,5194.4%720,7075.9%

20031,067,2655.0%728,7181.1%

20041,266,89118.7%779,8547.0%

20051,506,44018.9%828,3246.2%

20061,726,40414.6%870,1225.0%

20072,020,83817.1%919,4995.7%

20082,448,06021.1%960,6614.5%

20092,520,7053.0%1,017,4885.9%

20102,834,51712.4%1,070,2815.2%

20113,252,72014.8%1,100,7842.9%

20123,024,842-7.0%810,849-26.3%

20132,937,561-2.9%597,594-26.3%

20143,612,01523.0%535,981-10.3%

20154,732,65631.0%513,579-4.2%

20166,117,03329.3%480,680-6.4%

20178,317,17336.0%477,203-0.7%

20189,588,16715.3%483,8521.4%

201911,904,31824.2%489,7571.2%

202017,273,00045.1%470,786-3.9%

املصدر: املكتب املركزي لإلحصاء )املجموعات االحصائية لسنوات متعددة(.
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الناتج املحلي اإلجمالي من 1994 إلى 2020 )مليون ل.س، باألسعار الجارية والثابتة( امللــحــــــق رقم 2:  

السنة
التغيري بالنقاط املساهمة )%(القيمة )مليون ل.س(

املئوية 2010202020102020
0%16%240,351106,15916الزراعة والغابات والثروة احليوانية

13-%11%355,04269,66324الصناعة والتعدين واحملاجر

0%3%52,26916,5853البناء والتشــييد

4-%16%299,406105,77220جتارة اجلملة والتجزئة واإلصالح

6%19%191,384125,77513خدمات النقل والتخزين واالتصاالت

3-%2%80,51510,7895املال والتأمني والعقارات

1-%3%58,98920,5994خدمات املجتمع واخلدمات الشخصية

16%30%215,658199,33114اخلدمات احلكومية

0%0%9812,7570الهيئات التي ال تهدف الى الربح

%100%1,494,595714,676100املجموع

املصدر: املكتب املركزي لإلحصاء )املجموعة االحصائية لعامي 2011 و2021).



ن�سان/أيـــار

أيـــار

حـزيـران

تمــــوز/حـزيـران
تشرين األول

تشرين األول

تشرين األول/
كانون األول

كانون األول

يوافق رئيس اجلمهورية على املوازنة عبر مرسوم تشريعي يصدر قبل بداية السنة املالية املعنية.

يَّطلع مجلس الشعب على مقترح املوازنة ويناقشه ويصوت عليه إلقراره قبل نهاية 
العام.

يَّطلع مجلس الوزراء على مقترح املوازنة ويناقشه ويقره قبل ارساله إلى 
مجلس الشعب بحلول نهاية شهر تشرين األول.

جتري مناقشات ثنائية بني وزارة املالية وهيئة التخطيط والتعاون الدولي من جهة 
والوزارات واجلهات العامة من جهة أخرى يف الفترة ما بني شهري متوز وآب. وبناًء على هذه 

املناقشات تضُع وزارة املالية مقترح املوازنة بصيغته النهائية إلطالع مجلس الوزراء عليه يف شهر تشرين األول.

دورة 
إعـــــداد 

املـــوازنـــة 

ملحة عامة عن دورة إعداد املوازنة يف سورية  امللــحــــــق رقم 3:  

تضع هيئة التخطيط والتعاون الدولي األهداف األّولية الكلية والقطاعية للموازنة وحُتضُر اقتراحاً 
أّولياً يحدد سقف مخصصات الوزارات والهيئات العامة. ترسل الهيئة هذا االقتراح للمجلس 

األعلى للتخطيط االقتصادي واالجتماعي بحلول األسبوع األول من شهر أيار.

يدرُس املجلس األعلى للتخطيط االقتصادي واالجتماعي 
االقتراح ويُِقر التوزيع األّولي للموارد وسقف املخصصات. 
ويرسُل املجلس مقترحاً شاماًل ملوازنة الدولة للعام املقبل 
إلى وزارة املالية وهيئة التخطيط والتعاون الدولي 

بحلول األسبوع األخير من شهر أيار.

تضع وزارة املالية بالغ إعداد املوازنة وتقوم بإطالع 
مجلس الوزراء عليه للموافقة وتوزعه للجهات العامة 
والوزارات بحلول األسبوع األول من شهر حزيران.

تضع اجلهات العامة والوزارات خطط موازناتها السنوية بناًء 
على سقف املوازنات املقررة وتقوم بإطالع وزارة املالية وهيئة التخطيط 

والتعاون الدولي عليها بحلول نهاية شهر حزيران.
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املصدر: املرسوم التشريعي رقم 54 للعام 2006.
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الخدمات الجماعية 
واالجتماعية 

والشخصية

التعليم العالي

وزارة التعليم العالي

التربية

وزارة التربية

الثقافة

وزارة الثقافة

االقتصاد واملال

وزارة املالية  وزارة االقتصاد
 والتجارة اخلارجية

الرعاية االجتماعية

وزارة الصحة  وزارة الشؤون 
االجتماعية والعمل

اخلارجية واالعالم 
واملغتربني

وزارة اخلارجية واملغتربني وزارة االعالم

األمن القومي

وزارة الداخلية األمن القومي

ادارات اخلدمات

رئاسة مجلس الوزراء مجلس الشعب احملكمة الدستورية العليا

اإلدارة والقضاء

وزارة التنمية االدارية وزارة األوقاف وزارة االدارة احمللية 
والبيئة وزارة العدل

القطـــاع 1

ملحة عامة عن التقسيمات الوظيفية واالدارية للموازنة العامة للدولة امللــحــــــق رقم 4:  
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الزراعة والغابات 
واألسماك

الصناعة 
االستخراجية

الصناعة التحويلية
الكهرباء والغاز 

واملياه
التجارةالبناء والتشييد

النقل واملواصالت 
والتخزين

املال والتأمني 
والعقارات

اعتمادات اجمالية 
موزعة على أبواب 

ادارات اخلدمات

املؤسسات والشركات 
االقتصادية

ادارات اخلدمات

املؤسسات والشركات 
االقتصادية

ادارات اخلدمات

املؤسسات والشركات 
االقتصادية

ادارات اخلدمات

املؤسسات والشركات 
االقتصادية

ادارات اخلدمات

املؤسسات والشركات 
االقتصادية

وزارة املوارد املالية

ادارات اخلدمات

املؤسسات والشركات 
االقتصادية

وزارة التجارة الداخلية 
وزارة السياحةوحماية املستهلك  وزارة الزراعة 

واالصالح الزراعي

 وزارة األشغال وزارة الكهرباءوزارة الصناعة
العامة والسكان

ادارات اخلدمات

املؤسسات والشركات 
االقتصادية

 وزارة النفط 
والثروة املعدنية

احتياطات املشاريع 
االستثمارية

مساهمة الدولة يف 
 استقرار األسعار 

)الدعم االجتماعي(

رؤوس االموال العاملة 
جلهات القطاع العام 

االقتصادي

رواتب ومعاشات 
املتقاعدين

اعتمادات مخصصة 
لالعمار واعادة التأهيل

ادارات اخلدمات

املؤسسات والشركات 
االقتصادية

وزارة النقلوزارة االتصاالت والتقانة

القطـــاع 10القطـــاع 9القطـــاع 8القطـــاع 7القطـــاع 6القطـــاع 5القطـــاع 4القطـــاع 3القطـــاع 2

املصدر: القانون رقم 2021/34.



االعتمادات الجارية والرأسمالية بحسب التقسيم الوظيفي للموازنة العامة للدولة: مقارنة بني عامي 2021 و 2022 )ألف ل.س  امللــحــــــق رقم 5:  

باألسعار الجارية(

 20212022

النفقات الجارية 

 النفقات

الرأسمالية
اإلجمالي

النفقات الجارية

 النفقات

الرأسمالية
اإلجمالي

 النمو

 اإلجمالي

االسمي

 النمو

 اإلجمالي

الحقيقي  
 مجمل

 النفقات

الجارية

األجور

 مجمل

 النفقات

الجارية

األجور

اخلدمات اجلماعية واالجتماعية 
%12-%3,127,790,290689,133,870335,584,6503,463,374,9405,276,364,4401,138,670,375453,143,1505,729,507,59065والشخصية

%29-%60,876,76527,160,70595,730,000156,606,76582,337,69538,708,385127,768,000210,105,69534الزراعة والغابات واألسماك

%21%662,890359,75537,015,00037,677,8901,149,000723,24085,000,00086,149,000129الصناعة االستخراجية

%40-%3,322,5751,581,34052,652,00055,974,5756,342,1902,427,46057,584,00063,926,19014الصناعة التحويلية

%28-%415,930242,505187,220,000187,635,930813,230403,150252,902,000253,715,23035الكهرباء والغاز واملاء

%22-%1,629,110974,26013,417,00015,046,1102,407,5001,420,56019,827,00022,234,50048البناء والتشييد

%26-%8,265,1755,354,70020,582,00028,847,17513,520,3857,814,10526,739,00040,259,38540التجارة

%34-%6,466,2652,849,55077,389,01083,855,27512,105,5604,445,37092,483,000104,588,56025النقل واملواصالت والتخزين

%121%159,738,500159,738,500317 0 0038,261,20038,261,2000املال والتأمني والعقارات

اعتمادات اجمالية موزعة على 
%21-%3,790,571,000290,571,000642,149,1404,432,720,1405,929,960,000400,960,000724,815,3506,654,775,35050أبواب

%17-%7,000,000,0001,018,227,6851,500,000,0008,500,000,00011,325,000,0001,595,572,6452,000,000,00013,325,000,00057املجموع

املصدر: وزارة املالية )اجلريدة الرسمية أعداد رقم 2021/1 ورقم 2021/50).          
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االعتمادات الجارية واالستثمارية يف بند االعتمادات االجمالية املوزعة على أبواب: مقارنة بني عامي 2021 و 2022 )ألف ل.س باألسعار  امللــحــــــق رقم 6:  

الجارية(

 20212022

النفقات الجاريةاعتمادات اجمالية موزعة على أبواب
 النفقات

الرأسمالية
النفقات الجاريةاإلجمالي

 النفقات

الرأسمالية
اإلجمالي

 النمو

 اإلجمالي

االسمي

 النمو

 اإلجمالي

الحقيقي

%40-%669,815,350669,815,35014 587,149,140587,149,140 اعتمادات احتياطية للمشاريع االستثمارية

%16-%5,529,000,00058 3,500,000,0005,529,000,000 3,500,000,000مساهمة الدولة يف استقرار األسعار )الدعم االجتماعي(

%47-%5,000,0005,000,0000 5,000,0005,000,000 رؤوس االموال العاملة جلهات القطاع العام االقتصادي

%27-%400,960,00038 290,571,000400,960,000 290,571,000رواتب ومعاشات املتقاعدين

%47-%50,000,00050,000,0000 50,000,00050,000,000 اعتمادات مخصصة لالعمار واعادة التأهيل

%21-%3,790,571,000642,149,1404,432,720,1405,929,960,000724,815,3506,654,775,35050املجموع

املصدر: وزارة املالية )اجلريدة الرسمية أعداد رقم 2021/1 ورقم 2021/50).          
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االعتمادات الجارية والرأسمالية يف بنود الخدمات الجماعية واالجتماعية والشخصية: مقارنة بني عامي 2021 و 2022 )ألف ل.س  امللــحــــــق رقم 7:  

باألسعار الجارية(

 20212022

النفقات الجارية 
 النفقات

الرأسمالية
النفقات الجاريةاإلجمالي

 النفقات

الرأسمالية
اإلجمالي

 النمو

 اإلجمالي

االسمي

 النمو

 اإلجمالي

الحقيقي

%17-%32,387,4408,465,10040,852,54051,796,32012,634,9506,443,127058ادارة اخلدمات

%13-%64 823,529,925 218,479,000 354,276,720149,335,000503,611,720605,050,925اإلدارة والقضاء

%21-%49 270,847,600 35,554,100 148,385,50033,135,750181,521,250235,293,500األمن القومي

%3-%84 210,986,435 19,730,000 98,675,91516,010,000114,685,915191,256,435اخلارجية واالعالم واملغتربني

%16-%59 345,198,545 71,692,600 170,490,10547,000,000217,490,105273,505,945التعليم العالي

%15-%60 478,180,440 44,000,000 257,332,04041,525,000298,857,040434,180,440التربية

%27-%38 21,914,635 6,500,000 9,742,2406,120,00015,862,24015,414,635الثقافة

%12%111 445,416,785 32,754,000 184,423,08026,880,300211,303,380412,662,785الرعاية االجتماعية

%14-%63 3,069,001,955 11,798,500 1,872,077,2507,113,5001,879,190,7503,057,203,455االقتصاد واملال

%12-%65 5,729,507,590 453,143,150 3,127,790,290335,584,6503,463,374,9405,276,364,440املجموع

املصدر: وزارة املالية )اجلريدة الرسمية أعداد رقم 2021/1 ورقم 2021/50).          
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اإليرادات املقدرة من 2019 إلى 2022 )ألف ل.س باألسعار الجارية(  امللــحــــــق رقم 8:  

النمو االسمي 2019202020212022اإليرادات

2022

النمو 

الحقيقي 

2022

الحصة من 

إجمالي 

2022

%24%35-%563,050,000811,990,0002,540,000,0003,133,000,00023الضرائب والرسوم
%10%32-%243,990,000344,890,0001,070,000,0001,381,000,00029املباشرة

%13%37-%319,060,000467,100,0001,470,000,0001,752,000,00019غير املباشرة

بدالت اخلدمات وإيرادات أمالك الدولة واستثماراتها 
%1%117%14,419,50017,900,00027,800,000113,860,000310العامة

%1%93%9,450,00012,820,00025,400,00092,500,000264بدالت اخلدمات 

%0%371%4,969,5005,080,0002,400,00021,360,000790إيرادات أمالك الدولة واالستثمارات العامة

%9%35-%1,304,131,000600,984,115939,163,0001,150,321,20522ايرادات متنوعة
%0%43%1,200,0006,000,00024,000,00065,000,000171رسوم ترانزيت

%8%37-%1,302,931,000594,984,115915,163,0001,085,321,20519أخرى

%36%1%1,054,820,2891,113,744,9512,509,269,1194,809,771,78892الفائض املتاح
%29%3%758,269,919819,004,4551,996,042,0853,866,982,72994فائض املوازنة

%1%35-%51,710,41652,547,62755,241,03467,368,42922فائض السيولة

%0%43-%8,000,00017,143,00019,747,00021,275,0008البلديات

%0%112%3,200,0003,400,0002,500,00010,000,000300الفنادق العامة

%5%7%139,232,954141,649,869355,739,000719,145,630102حق الدولة من حقول النفط والثروات املعدنية

%0    14,407,000إيرادات الوحدات احملاسبية املستقلة

%1%17-%80,000,00080,000,00080,000,000125,000,00056حق الدولة يف شركات عقود اخلدمة )الهاتف النقال(

%31%12-%945,579,2111,455,380,9342,483,777,8814,118,047,00766اإليرادات االستثنائية
%0%75-%53-6,246,5071,440,5501,052,350490,000القروض واملوارد اخلارجية

%5%37-%500,000,000600,000,00020  سندات اخلزينة

%626-%%939,332,7041,453,940,3841,982,725,5313,517,557,00777املأخوذ من االحتياطي

%100%17-%3,882,000,0004,000,000,0008,500,010,00013,325,000,00057املجموع

املصدر: وزارة املالية )اجلريدة الرسمية أعداد رقم 2019/47 و رقم 2021/1 و رقم 2021/50).
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االعتمادات املخصصة للمشايف الجامعية من 2020 إلى 2022 )ألف ل.س باألسعار  امللــحــــــق رقم 9:  

الجارية(  

النمو 202020212022املدينةاسم املشفى

االسمي 

النمو 

الحقيقي 

%22-%10,165,24015,503,74022,902,80048دمشقمستشفى املواساة اجلامعي

%23-%4,126,6506,408,1309,284,00045دمشقمستشفى جراحة القلب اجلامعي

%10-%5,390,2108,305,26514,065,80069دمشقمشفى األطفال اجلامعي

6-%%6,055,1009,654,35017,239,05079حلبمستشفى حلب اجلامعي

%17%9,926,65012,141,05026,840,020121دمشقمستشفى األسد اجلامعي

%44-%1,645,6502,966,4003,127,1005حلبمستشفى الكندي اجلامعي

مستشفى التوليد وأمراض النساء 
%31-%3,793,0506,342,1008,238,70030دمشقاجلامعي

مستشفى التوليد وأمراض النساء 
%19-%1,054,3801,588,4802,423,55053حلباجلامعي

مستشفى أمراض وجراحة القلب 
%0%1,174,7001,831,4053,477,31090حلباجلامعي

4-%%18,622,50033,228,50060,377,70082الالذقيةمستشفى تشرين اجلامعي

%30-%7,575,84515,907,69521,088,75533دمشقمشفى البيروني اجلامعي

  3,640,400  حمصمستشفى جامعة البعث

%10-%69,529,975113,877,115192,705,18569 املجموع

املصدر: وزارة املالية )اجلريدة الرسمية أعداد رقم 2019/47 و رقم 2021/1 و رقم 2021/50).



االعتمادات املخصصة لقطاعات التعليم، الصحة، الشؤون االجتماعية، واملياه والصرف الصحي بالقيم االسمية والحقيقية من 2011  امللــحــــــق رقم 10:  

إلى 2022 )ألف ل.س( 

العام

املياه والصرف الصحيالشؤون االجتماعيةالصحةالتعليم

الحقيقياالسميالحقيقياالسميالحقيقياالسميالحقيقياالسمي

201159,113,00059,113,00016,216,74516,216,7451,331,5301,331,53027,599,23527,599,235

201270,683,45566,245,03719,863,63018,616,3363,128,3902,931,94963,517,12059,528,697

201373,051,24050,241,56830,470,19520,956,1181,565,2251,076,49619,012,92013,076,286

201498,337,04537,108,31948,656,12018,360,8001,341,485506,22121,777,3508,217,868

2015104,387,41032,218,33658,454,25518,041,4371,444,525445,84117,046,8305,261,367

2016142,746,86531,806,34281,777,88018,221,4531,394,600310,74021,076,6854,696,231

2017169,820,46525,617,810120,916,20518,240,4902,517,415379,75832,584,6834,915,475

2018193,542,26524,724,357140,049,72517,890,8693,436,080438,94746,218,5005,904,254

2019174,181,69522,045,525182,844,47523,141,9412,560,265324,04365,535,1658,294,541

2020223,000,00024,882,839216,529,97524,160,8993,269,850364,85761,278,3956,837,580

2021298,857,04015,573,582320,756,20516,714,7584,424,290230,55278,099,0624,069,779

2022478,180,44013,176,645632,202,00517,420,8325,919,965163,12999,567,1872,743,654

املصدر: وزارة املالية )أعداد متعددة من اجلريدة الرسمية(.
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مـــــوجــــز مـــوازنــــــة 

املوازنة العامة للدولة يف اجلمهورية العربية السورية 2022 
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مـــــوجــــز املـــوازنــــــة 
املوازنة العامة للدولة يف اجلمهورية العربية السورية 2022 


