اقتـــــــــــصاديـــــات
”حلــــــــــب“

اإلصـــــــــدار  - /01/آذار 2015

سلســـــــلة من التقــــــــارير الدوريــــة

إعــــــــداد المنتـــــــــدى االقتصــــــــــادي الســــــــــــوري

المنتدى االقتصادي
السوري
ؤس ٌ
ومستقل
عددي ُ
ُ
كرس عمله لبناء وطن ُحرٍَّ ،ت ّ
سة فكرية بحثية ابتكارية ُي ّ
المنتدى االقتصادي السوري هو ُم ّ
ً
كافة .سوف نعمل في
يعتمد على اقتصاد قوي يهدف إلى ضمان تحقيق حياة ُح ّرة وكريمة للسوريين
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بحثية تقليدية؛ إذ سوف نهتم بالقطاع الخاص ليقوم بالدعوة إلى إجراء اإلصالحات االقتصادية المطلوبة
وي َط ّو ُر مقترحات للسياسات الضرورية لميالد
في “سوريا المستقبل” .ومن أجل ذلك سوف ُي ِع ُّد ُ
المنتدى ُ
المتساوية لجميع السوريين لتحقيق الرفاهية واالزدهار.
السوق
الحر الذي يدعم توفير الفرص ُ
ّ
اقتصاد ّ

جميع الحقوق محفوظة © المنتدى االقتصادي السوري ،٢٠١٥
المنتدى االقتصادي السوري هو منظمة غير حكومية ،وغير ربحية ،واآلراء والبيانات الموجودة في هذه
الدراسة ال تعكس بالضرورة وجهة نظر العاملين في المنتدى أو أي من أعضاء مجلس إدارته.
للحصول على نسخة إلكترونية من الدراسة ،يرجى تنزيلها من موقع المنتدى االقتصادي السوري على
االنترنت www.syrianef.org
وللحصول على نسخة مطبوعة من الدراسة يرجى مراسلتنا عبر البريد االلكتروني على العنوان التالي:

info@syrianef.org
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حول حلب

حلب هي أكبر مدينة في سوريا وهي عاصمة محافظة حلب التي تعد أكبر المحافظات السورية من ناحية تعداد السكان.

ميال( من دمشق .بعدد سكان رسمي يفوق  4.6مليون )تقديرات ،(2004
وهي تقع شمال غربي سوريا على بعد  310كم )193
ً
حضارات عدة مثل
كما أنها تعد أكبر مدن بالد الشام .كانت المدينة عاصمة لمملكة يمحاض األمورية وتعاقبت عليها بعد ذلك
ٌ
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مدينــة حلـــب في ظل
الثورة السورية

الحثية واآلرامية واآلشورية والفارسية والهيلينية والرومانية والبيزنطية واإلسالمية .وفي العصر العباسي برزت حلب كعاصمة

شهدت المدينة عدد من األحداث بعد اندالع حركة االحتجاجات السورية  ،٢٠١١فقد خرجت أول مظاهرة ضد حكم بشار األسد بتاريخ

للدولة الحمدانية التي امتدت من حلب إلى الجزيرة الفراتية والموصل .تعد حلب واحدة من أقدم المدن المأهولة في العالم

 ٢٥أذار  ،٢٠١١ثم من بعد هذا التاريخ اصبحت المظاهرات حدثاً اسبوعياً وحتى شبه يومي .وأخذت بالتوسع شيء فشيئاً  ،وفي

حيث أنها كانت مأهولة بالسكان في بداية األلفية السادسة قبل الميالد ،حيث أظهرت الحفريات في تل السودة وتل األنصاري

 ٣٠حزيران  ،٢٠١١خرجت المظاهرات في أكثر من ١٠مناطق في المدينة و وقع قتيل يومها ،وبسبب اطالق لقوات االمن النار على

الواقعتين جنوب المدينة القديمة أن المنطقة كانت قد احتلت في الجزء األخير من األلفية الثالثة على األقل ويظهر هذا في

المتظاهرين العزل وسقوط قتلى ،بدأت حركة االحتجاجات تزداد في المدينة.

أول ذكر لحلب في األلواح المسمارية المكتشفة في مملكة إيبال وبالد ما بين النهرين حيث لوحظ التفوق العسكري والتجاري.
مثل هذا التاريخ ربما يرجع إلى كونها نقطة تجارية إستراتيجية في منتصف الطريق بين البحر األبيض المتوسط وبالد ما بين
النهرين وفي كونها في نهاية طريق الحرير الذي يمر عبر آسيا الوسطى وبالد ما بين النهرين .وبقيت حلب لقرون أكبر المدن
السورية وثالث مدينة في الدولة العثمانية بعد إسطنبول والقاهرة .تحولت التجارة إلى البحر عندما تم افتتاح قناة السويس
عام  1869وبدأت حلب بالتراجع بشكل بطيء .تلقت حلب أكبر الضربات عند بداية القرن العشرين ،فعند سقوط الخالفة العثمانية
بعد الحرب العالمية األولى سلخت عن حلب أجزاؤها الشمالية )معظمها ضمن األقاليم السورية الشمالية( التي ضمت إلى تركيا
عام  1920باالتفاق بين أتاتورك وسلطات االنتداب الفرنسي .خسرت حلب التجارة مع مدن هذه األقاليم خاصة المدن التي كانت
تابعة لوالية حلب تاريخيا كعنتاب ومرعش وأضنة ومرسين ،كما خسرت السكك الحديدية الهامة التي كانت تصلها بالموصل.
أدت اتفاقية سايكس بيكو وفصل العراق عن سورية إلى كساد وتدهور كبير في اقتصاد حلب .وفي عام  1940فقدت حلب
إمكانية وصولها إلى البحر بعد خسارتها لمنفذها الرئيسي على البحر المتوسط في اإلسكندرونة .تراجع موقع حلب السياسي
بسبب جعل مدينة دمشق عاصمة لسورية .رغم كل هذه الضربات ،بقيت هذه المدينة عاصمة اقتصادية لسوريا ،فهي تضم أهم
المعامل الصناعية وهي أيضا تشكل مركزا للمناطق الزراعية في سورية ،وخاصة زراعة القطن الضرورية لمعامل النسيج المزدهرة
في المدينة .كانت حلب وريفها تعطي معظم الناتج اإلجمالي السوري حتى نهاية الخمسينات  .أصبحت المدينة القديمة في
مدينة حلب من مواقع التراث العالمي اليونسكو في عام  .1986وقد نالت المدينة لقب عاصمة الثقافة اإلسالمية عن الوطن
العربي في عام  2006م .وخالل أحداث الثورة السورية ،تضررت حلب بشكل كبير إنسانيا واقتصاديا بفعل القتال والقصف ونقل
المعامل إلى تركيا ،وتوقفت عجلة االقتصاد في المدينة وتعرض الكثير من معالمها األثرية للدمار.

ومنذ بداية عام  ،٢٠١٢أصبحت المظاهرات
السلمية ضد النظام حاشدة ويومية
في حلب
وتركزت في عدة أحياء مثل صالح الدين
والسكري وبستان القصر وداخل جامعة حلب،
وفي العديد من مناطق الريف،
وكان يسقط عشرات القتلى من جمعة
الى جمعة في هذه المظاهرات.
وفي  ٢٠حزيران  ،٢٠١٢اندلعت اولى
االشتباكات المسلحة داخل مدينة حلب
بين الجيش السوري وقوات الجيش
السوري الحر،
من ثم بدأت قوات األسد في القصف
العنيف لمدن الريف الحلبي وقصف
االحياء في المدينة،
وقد أدى هذا القصف لمقتل أكثر من
 ٤٠٠٠شخص بعد أشهر من المعارك
ومعظمهم مدنيون.
كما فر أكثر من  ٢٠٠.٠٠٠شخص فروا من
مدينة حلب منذ بدا المعارك فيها.

القوى المسيطرة حالياً في حلب:
تتقاسم اربع قوى رئيسية السيطرة
على مختلف مساحات المحافظة دون
اي تحديد لحجم السيطرة لكل جهة حيث
تسيطر قوات االسد على جزء من المدينة
وجزء من الريف الشمالي والشمالي
الشرقي بينما تسيطر قوات الجيش
الحر على الجزء المتبقي من المدينة
والريف الشمالي والغربي باإلضافة

واالشرس بين الجهات المتصارعة في
المحافظة،
بالنسبة للمنافذ الحدودية ترتبط محافظة
حلب مع تركيا بأربعة منافذ حدودية
تسيطر قوات الجيش الحر على اثنان
منها وتسيطر قوات داعش على احداها
وقوات الحزب الديمقراطي الكردي على
المعبر المتبقي.
ال يوجد اي معبر ارتباط بين مناطق
الجيش الحر ومناطق قوات االسد داخل

We diminution preference
thoroughly if. Joy deal pain view
much her time. Led young gay would
now state. Pronounce we attention
admitting on assurance of suspicion.
لبعض االجزاء من الريف الجنوبي،
من ناحية اخرى تسيطر قوات داعش
على معظم الريف الشرقي للمحافظة
وتسيطر القوات التابعة للحزب الديمقراطي
الكردي على باقي المناطق وتعتبر
االشتباكات الحاصلة بين القوات الكردية
وقوات داعش من جهة وبين وقوات
االسد وقوات الجيش الحر هي االكبر

مدينة حلب حيث يحتاج الشخص الل1
يرغب بالتنقل بين منطقتين داخل مدينة
حلب ال تبعدان عن بعضهما سوى مئات
االمتار الى سفر يتجاوز  14ساعة جنوبا
حتى محافظة حماة ومن ثم العودة
الى مناطق سيطرة الجيش الحر حيث
هذا ما يزيد من المصاعب التي تواجه
سكان المحافظة.
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االقتصاد في حلب
التجارة في حلب:
إن وجود المدينة االساسي كان معتمداً عبر العصور على موقعها الجغرافي الهام على طرق التجارة ،ما بين الهند والصين وأوربا غرباً و بالد
شماال .كانت حلب المدينة الثالثة من حيث النشاط التجاري في عهد الدولة العثمانية من
الشام والبحر االبيض المتوسط،والبحر االحمر وتركيا
ً
بعد استنبول والقاهرة .فالتقاليد التجارية تضرب بجذورها العميقة في المدينة وتسري في دمها .وهي تشتهر عبر التاريخ بطبقة تجارها
المحنكين ،وتعتبر غرفة تجارة حلب التي تأسست في عام  ١٨٨٥من أقدم غرف التجارة في الشرق االوسط والعالم العربي.
الصناعات التقليدية في حلب:
تم جيداً حفظ الصناعات اليدوية العريقة في أجزاء حلب القديمة كالحفر والنقش
على الزجاج والصناعات النحاسية .حلب أيضاً
مركز هام لمشغوالت الذهب والصياغة
ُ
واألحجار الكريمة.
ً
عالمية في اآلفاق ،ويعتبر أجود وأول نوع من
شهرة
إن صابون غار حلب ،اكتسب
ً
الصابون القاسي ينتج في العالم ،وهو اليزال يصنع في المصابن (مصانع الصابون)
التقليدية التراثية في حلب القديمة وفق الطرق القديمة المتوارثة أباً عن جد.
ً
محاطة بحقول الزيتون والغار والفستق ،فقد اكتسبت المدينة باعاً
طويال في تصدير المنتجات الغذائية والصناعات الغذائية التحويلية
ولكونها
ً
المغذات المرتبطة بها وبخيراتها .كالفستق المعروف عالميا باسمها الفستق الحلبي .كما تشتهر حلب بالصناعات المتعلقة بزيت الزيتون
وخاصة الزيتون (العفريني) نسبة إلى منطقة عفرين التي تحوي غابات من أشجار الزيتون ،وهو من أجود أنواع الزيتون في العالم والزعتر
الحلبي الملكي المعروف.

الصناعات الحديثة
حي الشيخ نجار هو المنطقة الصناعية األساسية في المدينة ،يحتل مساحة  4412هكتاراً ليكون أحد أضخم األحياء الصناعية في المنطقة،
يقدر حجم االستثمارات بأكثر من  2مليار دوالر حتى نهاية عام  ،2009وهنالك الكثير من المشاريع الجارية إلنشاء فنادق فخمة ،مراكز معارض
وعدد من المنشآت الصناعية.
اقتصاد حلب عماده صناعات النسيج ،الصناعات الكيميائية  ،الصناعات الدوائية ،الصناعات الغذائية الخفيفة ،الصناعات الكهربائية ،الصناعات
الهندسية والسياحة .وهي مركز التصنيع األساسي في سوريا ،باحتوائها على أكثر من  50%من العمالة الصناعية وأكثر من نصف حصة التصدير.

قائمة بالصناعات األساسية:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

الصناعات الكهربائية خصوصاً الكهربائيات المنزلية.
الصناعات اإللكترونية الصناعية ودارات التحكم
صناعات هندسية مختلفة (برادات صناعية  -صناعات الطاقة الشمسية والسخانات).
صناعة األقمشة والنسيج
صناعة الخيوط وحلج القطن
صناعة المالبس الجاهزة
صناعة الزيوت النباتية
الصناعات الدوائية
الصناعات الكيماوية
صناعة خطوط الكهرباء والكابالت
صناعات األلبان
صناعة التجهيزات الطبية
الصناعات الغذائية المختلفة
دباغة الجلود
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ً
حاليا (بداية عام ”)2015
"واقع الحياة المعيشية في محافظة حلب
قام المنتدى االقتصادي السوري بتدريب عدة أشخاص سوريين ،بوصفهم نقاط ارتكاز داخل سورية في المناطق المحررة ،لجمع
البيانات عن الواقع االقتصادي واالجتماعي في سورية ،حسب المحافظات التالية :محافظة حلب ،محافظة إدلب ،ريف الالذقية،
محافظة دير الزور ،محافظة الرقة ،ريف حماة ،ريف حمص ،ريف دمشق .تم جمع البيانات المطلوبة من المحافظات.
حيث قمنا بإخضاع األشخاص الذين تم اختيارهم لنقاط االرتكاز إلى مدينة غازي عنتاب في تركيا ،حيث تم تدريبهم على االستبيان
الخاص بجمع البيانات المطلوبة ،وقام الفنيين في المنتدى االقتصادي السوري بإعداد برنامج خاص بنقاط االرتكاز ،وتحميله على
موقع المنتدى االقتصادي السوري ،حيث سمح للمتدربين من تعبئة البيانات بشكل سهل وسريع ،بحيث تصل البيانات يومياً إلى
المنتدى االقتصادي ،ويتم وضعها في قواعد بيانات وفق طبيعتها.
علماً بأنه لدينا ثالث نقاط ارتكاز في محافظة حلب ،موزعين كالتالي :األولى في مدينة حلب ،والثانية في ريف حلب الشمالي،
والثالثة في ريف حلب الغربي .وفيما يلي عرض لبيانات محافظة حلب.

بيانات محافظة حلب:

أسعار المواد األساسية

 .1أسعار صرف الدوالر بالليرة السورية:
تم جمع البيانات من نقاط االرتكاز الثالثة حول أسعار صرف الدوالر بالليرة
السورية ،كما هو مبين في الشكل البياني رقم ( ،)1تطور أسعار صرف الدوالر
بالليرة السورية خالل الفترة من  2/12/2014إلى  .8/3/2015نالحظ من الشكل
البياني رقم ( )1التدهور الشديد في قيمة الليرة السورية خالل فترة األشهر
الثالث الماضية .علماً أن السعر الرسمي للدوالر في البنك المركزي تم تثبيته عند
القيمة  199.8ل.س لكل دوالر ،وسعر صرف الدوالر في مدينة حلب  249ل.س
في مناطق النظام.
الشكل البياني ()1

تطور أسعار الدوالر في محافظة حلب خالل الفترة من  2/12/2014إلى 8/3/2015
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 .2أسعار أسطوانة الغاز:
تشير البيانات التي تم جمعها عن طريق نقاط االرتكاز الثالثة حول أسعار
أسطوانة الغاز ،أن هنالك تقلبات في أسعار أسطوانة الغاز خالل األشهر الثالثة
الماضية ،ويعرض الشكل البياني رقم ( )2أسعار أسطوانة الغاز في محافظة
حلب خالل الفترة من  2/12/2014إلى  .8/3/2015نالحظ من الشكل البياني أدناه
انخفضت قيمتها من  5000ل.س إلى  3400ل.س ،رغم هذا االنخفاض مازالت
قيمة األسطوانة كبير جداً إذا ما قورن مع سعرها الرسمي والبالغ  1250ل.س،
علماً أن سعر األسطوانة في مناطق سيطرة النظام من  4000إلى  5500ل.س
وبشكل عام غير متوفرة.

الشكل البياني ()2
تطور أسعار أسطوانة الغاز في محافظة حلب خالل الفترة من  2/12/2014إلى 8/3/2015

 .4أسعار ليتر البنزين:
تشير بيانات أسعار ليتر البنزين المجموعة عن طريق نقاط االرتكاز الثالثة إلى انخفاض
سعر الليتر من  298ل.س إلى  197ل.س خالل فترة األشهر الثالثة الماضية ،علماً
أن سعر ليتر البنزين الرسمي هو  125ل.س ،لكن سعر بيع ليتر البنزين في مناطق
سيطرة النظام بلغ  400ل.س ،يعرض الشكل البياني رقم ( ،)4تطور أسعار ليتر
البنزين في محافظة حلب خالل الفترة من  2/12/2014إلى .8/3/2015
الشكل البياني ()4

تطور أسعار ليتر البنزين في محافظة حلب خالل الفترة من  2/12/2014إلى 8/3/2015

 .3أسعار ليتر المازوت:
إن البيانات الخاصة بمادة المازوت التي جمعتها نقاط االرتكاز الثالثة تبين تقلبات
األسعار ،ويعرض الشكل البياني رقم ( )3أسعار ليتر المازوت في محافظة حلب
خالل الفترة من  2/12/2014إلى  .8/3/2015يبين الشكل البياني أدناه أن سعر
ليتر المازوت ارتفاع خالل الشهر األول من  95ل.س إلى  110ل.س ،ومن ثم
االنخفاض إلى  83ل.س خالل الشهرين الالحقين ،علماً أن سعر ليتر المازوت هذا
مازال اخفض من سعره الرسمي والبالغ  85ل.س ،وهو اخفض أيضاً من سعره
في مناطق سيطرة النظام والبالغ  300ل.س ،ومن الصعوبة الحصول عليه.
الشكل البياني ()3

تطور أسعار ليتر المازوت في محافظة حلب خالل الفترة من  2/12/2014إلى 8/3/2015

 .5أسعار كيلو لحم الفروج:
تم جمع البيانات من نقاط االرتكاز الثالثة حول أسعار كيلو لحم الفروج،
كما هو مبين في الشكل البياني رقم ( )5أسعار كيلو لحم الفروج في
محافظة حلب خالل الفترة من  2/12/2014إلى  .8/3/2015نالحظ من
الشكل البياني أدناه أن سعر 1كغ من لحم الفروج تقريباً مستقر خالل
األشهر الثالثة الماضية ،يتراوح بين  550و 580ل.س ،علماً أن سعرها
الرسمي  450ل.س ،ويتم بيعه في مناطق سيطرة النظام  525ل.س
أي أقل من سعره في مناطق نقاط االرتكاز.
الشكل البياني ()5

تطور أسعار كيلو لحم الفروج في محافظة حلب خالل الفترة من  2/12/2014إلى 8/3/2015
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 .6أسعار صحن البيض ( 30بيضة):
تشير البيانات الت يتم جمعها من نقاط االرتكاز
الثالثة حول أسعار صحن البيض ،المبينة في الشكل
البياني رقم (  )6لتغيرات أسعار صحن البيض في
محافظة حلب خالل الفترة من  2/12/2014إلى
 .8/3/2015يعرض الشكل البياني رقم (  )6استقرار

نسبي لسعر صحن البيض خالل األشهر الثالثة
الماضية ،حيث يتراوح سعره بين  550و 580
ل.س ،ويتم بيعه في مناطق سيطرة النظام
بسعر أكبر بكثير يبلغ  750ل.س ،علماً أن سعرها
الرسمي  525ل.س.

الشكل البياني ()6

تطور أسعار صحن البيض في محافظة حلب خالل الفترة من  2/12/2014إلى 8/3/2015

 .9أسعار كيلو السكر:
تم جمع البيانات من نقاط االرتكاز الثالثة حول أسعار كيلو السكر ،كما هو مبين في الشكل
البياني رقم ( ،)9نالحظ من خالل بيانات الكل البياني أدناه ارتفاع سعر  1كغ سكر من
سعر  132ل.س إلى  145ل.س خالل الفترة من  2/12/2014إلى  .8/3/2015علماً أن سعر
 1كغ سكر في مناطق سيطرة النظام بلغ  130ل.س.
الشكل البياني ()9

تطور أسعار كيلو السكر في محافظة حلب خالل الفترة من  2/12/2014إلى 8/3/2015

 .7أسعار كيلو البرغل:
تم جمع البيانات من نقاط االرتكاز الثالثة حول أسعار
كيلو البرغل ،كما هو مبين في الشكل البياني رقم
( ،)7تطور أسعار كيلو البرغل في محافظة حلب خالل
الفترة من  2/12/2014إلى  .8/3/2015نالحظ من الشكل

البياني رقم ( )7استقرار في سعر  1كغ برغل حول
مبلغ  80ل.س ،وهو اخفض من سعره الرسمي
والبلغ  85ل.س ،وأيضاً هو اخفض من سعر بيعه
في مناطق سيطرة النظام والبالغ  100ل.س.

الشكل البياني ()7

تطور أسعار كيلو البرغل في محافظة حلب خالل الفترة من

 .10أسعار كيلو الشاي:
نالحظ من خالل البيانات لدى نقاط االرتكاز
الثالثة حول أسعار كيلو الشاي أنها ارتفعت
من  1183ل.س إلى  1383ل.س خالل الفترة
من  2/12/2014إلى  ،8/3/2015كما هو مبين
في الشكل البياني رقم ( .)10علماً أن السعر
الرسمي هو  950ل.س ،بينما سعرها في
مناطق سيطرة النظام بلغ  1500ل.س.

 .8أسعار كيلو الرز:
نالحظ من خالل البيانات التي جمعتها نقاط االرتكاز
الثالثة حول أسعار كيلو الرز ارتفاع سعر  1كغ رز من 192
ل.س إلى  240ل.س ،كما هو مبين في الشكل البياني
رقم ( ،)8تطور أسعار كيلو الرز في محافظة حلب خالل

الفترة من  2/12/2014إلى .8/3/2015
رغم ارتفاع سعر  1كغ رز إلى السعر  240ل.س يبقى
أقل من سعره في مناطق سيطرة النظام
والبالغ  300ل.س ،علماً أن سعره الرسمي  170ل.س.

الشكل البياني ()8

تطور أسعار كيلو الرز في محافظة حلب خالل الفترة من  2/12/2014إلى 8/3/2015

الشكل البياني ()10

تطور أسعار كيلو الشاي في محافظة حلب خالل الفترة من  2/12/2014إلى 8/3/2015
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الشكل البياني ()12

مصادر المياه للمساكن في محافظة حلب

الشكل البياني ()11

مصادر الكهرباء للمساكن في محافظة حلب

المساعدات اإلنسانية كانت كافية لبعض
األسر بنسبة  ،63.2%بينما نسبة األسر التي
تؤكد أن المساعدات اإلنسانية غير كافية
بلغت  ،36.8%أما بالنسبة التي تعترض
وصل المساعدات إلى األسر من وجهة
نظر األسر فيمكن إجمالها بما يلي:

 -2توفر المازوت في المساكن:

تشير البيانات التي جمعت من قبل نقاط
االرتكاز الثالثة حول استهالك األسرة
لمادة المازوت ،إلى مايلي :متوسط كمية
االستهالك الشهرية لألسرة بلغت 127
ليتر ،بمتوسط تكلفة شهرية بلغت 11345
ليرة سورية شهرياً  ،وتشير البيانات ان
مادة المازوت بشكل عام متوفرة في
السوق.

تم جمع البيانات من نقاط االرتكاز الثالثة حول
مصادر الحصول على الكهرباء ،ومتوسط ساعات
استخدامها يومياً  ،إن متوسط استخدام الكهرباء
في محافظة حلب عشرة ساعات يومياً من
مصادرها الثالثة ،الشبكة العامة أو من المولدات
الخاصة أو من شراء اآلمبيرات (عبارة عن مولدات
كبيرة قطاع خاص تبيع الكهرباء للسكان) ،أما
بالنسبة لمصادر الكهرباء بغض النظر عن ساعات
االستهالك ،يعرضها الشكل البياني رقم (.)11

 -3توفر البنزين في المساكن:

نالحظ من الشكل البياني رقم ( )11أن  67.7%من األسر
في محافظة حلب أجابت بأن منازلها مازالت موصولة
على الشبكة العامة للكهرباء الحكومية إال إنها ال
تصلها الكهرباء عبرها إال نادراً  ،ونسبة  74.2%يشترون
الكهرباء عن طريق اآلمبيرات ومتوسط ساعات حسب
الطلب ،وجزء صغير من األسر ال يتجاوز  9.7%لديه
مولدات خاصة ،علماً أن الكثير من األسر تسعى لتامين
الكهرباء من الشبكة العامة أومن شراء اآلمبيرات أو
المولدات الخاصة ،وذلك لتأمن الكهرباء لفترة أكبر من
عشرة ساعات يومياً  ،وبمتوسط تكلفة شهرية تتجاوز
 6042ليرة سورية أي تقريباً ربع دخل األسرة الشهري.

 -8توفر المساعدات اإلنسانية لألسر:

تشير البيانات التي جمعت من قبل نقاط
االرتكاز الثالثة حول المساعدات اإلنسانية،
إلى مايلي:

األحوال المعيشية لألسر
في محافظة حلب
 -1توفر الكهرباء في المساكن

آجار أي هبة.

نالحظ من البيانات التي جمعت عن طريق
نقاط االرتكاز الثالثة حول استهالك األسرة
لمادة البنزين ،أن :متوسط كمية االستهالك
الشهرية لألسرة بلغت  43ليتر ،بمتوسط
تكلفة شهرية بلغت  7641ليرة سورية
شهرياً  ،وتشير البيانات إن مادة البنزين
متوفرة بنسبة  91%في السوق المحلية،
علماً إن استخدام مادة البنزين يستخدم
في معظم األوقات كوقود للمولدات.

 -4توفر الغاز في المساكن:

تشير البيانات التي جمعت من قبل نقاط
االرتكاز الثالثة حول استهالك األسرة
لمادة الغاز ،إلى مايلي :متوسط كمية
االستهالك الشهرية لألسرة بلغت  13.3ليتر
أي تقريباً أسطوانة غاز واحدة ،بمتوسط
تكلفة شهرية بلغت  3587ليرة سورية
شهرياً  ،تقريباً  15%من دخل األسرة،
وتشير البيانات إن مادة الغاز متوفرة
بنسبة  86.7%في السوق لكن بتكلفة
مرتفعة جداً .

 -5توفر الحطب في المساكن:

تبين البيانات التي جمعتها نقاط االرتكاز
الثالثة حول استهالك األسرة لمادة الحطب
مايلي :أن متوسط كمية االستهالك
الشهرية لألسرة بلغت  97كغ ،بمتوسط
تكلفة شهرية بلغت  4000ليرة سورية

شهرياً  ،تقريباً  15%من دخل األسرة ،وتشير
البيانات إن مادة الحطب متوفرة بنسبة
 64%في السوق ،علماً أن استخدام مادة
الحطب مخصص للتدفئة وضمن مناطق
صغيرة نوعاً ما.

 -6توفر المياه في المساكن:

تم جمع البيانات من نقاط االرتكاز الثالثة
حول مصادر الحصول على المياه ،الشبكة
العامة أو من اآلبار الخاصة أو من شراء
المياه عن طريق الصهاريج ،كما يعرضها
الشكل البياني رقم (.)12
نالحظ من الشكل البياني رقم ( )12أن
نسبة  61.1%من األسر في محافظة
حلب تحصل على المياه من الشبكة
العامة لكن بمتوسط كميات مختلفة،
ونسبة  16.7%يشترون المياه عن طريق
الصهاريج حسب الطلب ،ونسبة  50%من
األسر تمتلك بئر خاص ،علماً أن الكثير من
األسر تسعى لتأمين المياه من الشبكة
العامة والشراء عن طريق الصهاريج أو
اآلبار الخاصة ،وبمتوسط تكلفة شهرية
تتجاوز  2944ليرة سورية شهرياً .

 -7توفر خصائص المساكن:

تشير البيانات التي جمعت من قبل نقاط
االرتكاز الثالثة حول خصائص المسكن،
إلى مايلي :الخدمات األساسية متوفر
بنسبة  ،88.9%نسبة المساكن التي تحتوي
على عدد كبير من الساكنين بلغت ،33.3%
ونسبة المساكن التي أكد ساكنيها أنها
غير آمنة بلغت  ،44.4%وبالنسبة لطبيعة
المسكن فلقد بلغت نسبة المساكن نمط
الشقق حوالي  ،44.4%ونسبة المساكن
نمط البيت العربي بلغت  44.4%أيضاً  ،أما
نسبة المساكن نمط الخيم بلغت ،11.2%
وعن ملكية المسكن تبين لنا أن نسبة
 55.6%من المساكن ملك لساكنيها،
ونسبة  44.4%قدمت لساكنيها بدون

أ -موزعين غير شفافين بنسبة ،21.1%
ب -مناطق اشتباكات بنسبة ،26.3%
ت -مناطق غير آمنة بنسبة  ،26.3%بينما
نسبة األسر التي تؤكد عدم وجود مشاكل
لوصول المساعدات اإلنسانية بلغت .26.3%
أما أهم المنظمات التي تقدم مساعداتها
اإلنسانية في محافظة حلب ،هي:
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8

األمم المتحدة بنسبة ،5.6%
الهالل األحمر السوري بنسبة ،10.5%
منظمة الـ  IHHبنسبة ،26.3%
منظمة  ACUبنسبة ،10.5%
هيئة شام بنسبة ،15.8%
جمعية البر بنسبة ،5.3%
جمعية االحسان بنسبة ،5.3%
منظمات أخرى.

 -9حالة أمان منطقة السكن:

تشير البيانات التي جمعت من قبل نقاط
االرتكاز الثالثة حول أمان منطقة السكن
إلى ما يلي :أكدت األسر أن األمان غير
متوفر بنسبة  ،38.9%بالمقابل هنالك
أسر أكدوا أن المنطقة التي يعيشون
فيها آمنة بنسبة  ،61.1%وهذا األمان
نسبي ،ألن نسبة  83.3%أكدوا أنه ال توجد
اعمال عدائية بالمنطقة ،ونسبة 94.4%
أكدوا انه ال توجد ألغام أو متفجرات في
المنطقة ،بالمقابل أكد ما نسبته 77.8%
هنالك قصف طيران على المنطقة ،وأيضاً
أكد ما نسبته  83.3%أن هنالك قصف
صاروخي على المنطقة.
نالحظ من تقييم السكان في محافظة
حلب أن األمان في محافظة حلب هو
أمان نسبي ،ألن ما يتعلق بالتفجيرات
واأللغام واألعمال العدائية فنسبتها
صغيرة ،بينما ما يتعلق بالقصف الجوي
بالطيران والصواريخ فنسبتها كبيرة جداً ،
ومع ذلك نسبة كبيرة من السكان في
ريف حلب الشمالي والغربي لم يهاجروا
ويتركوا منازلهم بل بقوا فيها رغم
االعتداءات السافرة للقصف الجوي من
الطيران لقوات نظام األسد.
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واقع المصانع في
محافظة حلب

نالحظ من الشكل البياني رقم ( )13أن نسبة المصانع التي أكد أصحابها توفر العمال بلغت ،96.8%
ألن هنالك نسبة كبيرة من السكان لم تهاجر هذه المناطق وبحاجة إلى أي عمل يضمن لهم حياة كريمة.
كما أن نسبة المصانع التي أكد أصحابها توفر المواد األولية بلغت  ،80.6%وذلك عن طريق االستيراد من
تركيا كون هذه المنطقة مفتوحة على سوق المنتجات التركي.
أما بالنسبة لتوفر الكهرباء فلقد أكد أصحاب المصانع أنها متوفرة بنسبة  67.7%من مصادرها المختلفة،
لكن بمتوسط عدد ساعات يومية منخفضة جداً  .بينما الخدمات الصحية وضح أصحاب المصانع أنه يمكن
تأمينها بصعوبة وبنسبة  ،29%وأيضاً بصعوبة جداً تأمين خدمات الطوارئ وبنسبة .6.5%
أما بالنسبة للطلب على إنتاج المصانع فهنالك طلب كبير تجاوز  .77.4%وبالنسبة لألمان في المناطق
التي تعمل ضمنها المصانع فلقد أكد أصحابها بنسبة  80.6%أن األمان غير متوفر ،ولكن رغم الوضع الخطر
والحالة األمنية غير المتوفر لكن هنالك الكثير من المصانع مازالت تعمل ،بسبب عدم هجرة أصحابها،
وحاجتهم لتأمين دخل لهم ،وتأمين دخل لعمالهم ،وأيضاً الحاجة الماسة إلنتاج مثل هذه المصانع لتلبية
حاجة الشعب السوري.

تم جمع البيانات من نقاط االرتكاز الثالثة حول واقع المصانع في محافظة حلب ،من ناحية توفر عناصر اإلنتاج األساسية وحالة األمان
في المصانع ،علماً أن هذه المصانع التي جمعت بياناتها مازالت تعمل ،وهي عبارة عن مصانع صغير الحجم ،بينما هنالك أعداد
كبيرة من المصانع التي ال تعمل وهجرها أصحابه لم نتعرض لها في دراستنا هذه ،يعرض الجدول رقم ( )1واقع هذه المصانع.
الجدول ()1

واقع المصانع في محافظة حلب

عناصر اإلنتاج

متوفر

غير متوفر

العمال

97%

3%

المواد األولية

81%

19%

الكهرباء

68%

32%

الخدمات الصحية

29%

71%

خدمات الطوارئ

7%

94%

الطلب على اإلنتاج

77%

23%

أمان المعمل

19%

81%

الشكل البياني ()13

واقع المصانع في محافظة حلب
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التوصيات

المراجع

بناء على نتائج التقرير أعاله يوصي المنتدى االقتصادي السوري المجالس المحلية بما
ً
يلي:
ممثال من أعضاء المجالس المحلية وأعضاء من المنظمات
 )1السعي لتأسيس مكتب اقتصادي
ً
المجتمع المدني ،لالهتمام بالشأن االقتصادي والمعيشي للسكان المحليين ضمن نطاق
صالحيتهم.

 -قاعدة بيانات االمم المتحدة حول الجمهورية العربية السورية.

 )2العمل على تأمين مياه الشرب عن طريق حفر اآلبار االرتوازية بالتنسيق بين المجالس المحلية
والمنظمات الداعمة الخارجية.

 الكتاب السنوي لألمم المتحدة حول التعداد السكاني لعام.Data.un.org ٢٠٠٩

 )3تعمل المجالس المحلية على تأمين اإلنارة للشوارع والمنازل عن طريق مشاريع تستخدم
خاللها بطاريات السيارات المستعملة واللدات ،وبذلك يمكننا تخفيض تكاليف استخدام الكهرباء
على المواطنين.

  Expatify.comموقع استكشاف المناطق الرئيسية فيسورية

 )4تأمين مادة الغاز من خالل مشاريع منزلية بسيطة لضغط النفايات العضوية للمنازل واستخراج
غاز الميتان من النفايات ،تقوم المجالس المحلية بترتيبها وتأمين حاجياتها للمنازل.

 -الموسوعة الكولمبية ،االصدار السادس لعام (.)2010

 )5تتولى المجالس المحلية عملية توزيع المساعدات اإلنسانية ضمن ضوابط لتحقيق العدالة
في التوزيع.

 موسوعة أكسفورد لعلوم اآلثار في الشرق األدنى لعام(.)1997

 )6تعمل المجالس المحلية على تأمين سيارات ترحيل القمامة ،وتدريب ورش صيانة للصرف
الصحي وشبكة المياه وشبكة الكهرباء والطرقات في مناطقها.

 -الموسوعة الموجزة البريطانية (.)2010

 )7تعمل المجالس المحلية على تدريب فرق دفاع مدني بالتنسيق مع المنظمات الداعمة لسرعة
اإلنقاذ في حال تعرضت مناطقهم إلى أي نوع من أنواع القصف.

 كتب غوغل ،موسوعة االمبراطورية العثمانية. -راسل ،الكسندر  ،١٧٩٤التاريخ الطبيعي لمدينة حلب ،االصدار

 )8تعمل المجالس المحلية على تدريب فرق قوى أمن داخلي بالتنسيق مع المنظمات الداعمة
لتحقيق نوع من األمان للمواطنين في مناطق سكنهم.

الثاني ،الجزء االول

 )9تعمل المجالس المحلية بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني دورات تدريبية للمواطنين
حول بعض مشاريع االقتصاد الزراعي المنزلي وخاصة الزراعات المنزلية وتربية المواشي والدواجن
لتأمين مادة اللحوم والبيض والبرغل وغيرها .وتشجيع المشاريع االستثمارية الصغيرة كورشات
الخياطة ،والصناعات المنزلية الغذائية.

 غاسكين ،جيمس  ،١٨٤٦جغرافيا والتاريخ المقدس لسورية. توماس غاليليو :دراسة سورية ،مكتبة الكونغرس االمريكيفي واشنطن.١٩٨٧ ،

 )10تعمل المجالس المحلية على إشادة منازل مسبقة الصنع لتأمين سكن لألسرة النازحة أو
األسر التي فقدت منازلها نتيجة القصف المقيمة حالياً ضمن الخيم.

http://www.alp-city.org/aleppohistory.php -

 )11بسبب التدهور الشديد في قيمة الليرة السورية وللحفاظ على مدخرات السكان من النقد،
على المجالس المحلية بالتنسيق مع المنظمات الداعمة الخارجية ،العمل على توعية المواطنين
بضرورة استبدال التعامل بالليرة السورية بعملة أكثر استقراراً (مثل :الدوالر أو الليرة التركية)
في المناطق المحررة.
 )12وأخيراً  ،نظراً للموقع الجغرافي لمحافظة حلب وقربها من الحدود مع تركيا ،ننصح أن يتم
تنظيم العمل االقتصادي وتوحيده من كافة االطراف المعنية (المجالس المحلية  -الحكومة
السورية المؤقتة  -والفصائل الثورية) بوضع استراتيجية عمل موحدة ،يتم من خاللها االستفادة
من المعابر الحدودية مع تركيا ،وابرام اتفاقيات ثنائية يتم من خاللها تأمين كافة المواد
االساسية والمشتقات النفطية من تركيا ،وتصدير الفائض الزراعي والصناعي من محافظة حلب
الى دول العالم من خالل المعابر التركية.

 البيانات المجموعة من قبل المراقبين االقتصاديين فيمدينة حلب.
 الئحة تعرفة اسعار المواد في مدينة حلب. -تقرير اذاعي من راديو اآلن

روابط المراجع

_http://www.alaan.fm/ar/post/detail/syria_market/syria
market_prices_11_03_2015

غازي عنتاب ،تركيا
هاتف+903423236169 :
موقعنا على شبكة االنترنتwww.syrianef.org :
البريد االلكترونيinfo@syrianef.org :

رأيكم يهمنا:
نرجو منكم تقييم هذا التقرير من خالل مسح  QR Codeأو زيارة الرابط أدناه
www.syrianef.org/evaluation.html

