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  (.ACUتم النشر من قبل وحدة تنسيق الدعم )

التقرير كليًا أو جزئيًا يسمح باستخدام وتصوير وطباعة وتوزيع هذا 
وفي أي شكل من األشكال لألغراض اإلنسانية أو التعليمية أو 
لغايات غير ربحّية، وذلك دون الرجوع إلى الجهة صاحبة حقوق الطبع 
والنشر للحصول على إذن خاص منها؛ وهذا شريطة اإلقرار واإلشارة 
إلى الجهة صاحبة الحق. وتتوّجه وحدة تنسيق الدعم 

 من بياناته بعض ُتستسقى منشور أي من بنسخة لتزويدها ربالتقدي
بأنه يحظر بيع أو استخدام هذا المنشور  علماً . كمصدر التقرير هذا

 طبيعته كانت جاري أو ألي غرض تجاري أّياً حو تكسلعة أو على ن
. الدعم تنسيق وحدة من مسبق خطي إذن على الحصول دون

 من الغرض بيان مع إذن، هكذا على الحصول طلبات وترسل
 وحدة إلى المعلومات أو /و البيانات استخدام ومدى االستنساخ

  :اإليميل ة المعلومات، على عنوانإدار

 sy.org-imu@acu  

 99 10 2220 (34) 90+ هاتف:

 
 في تجاري منتج أو مؤسسة أو شركة أي إلى اإلشارة أو ذكر إّن 

ياً  يعني ال المستند هذا  كما. الجهة لهذه الدعم تنسيق وحدة من تبنَّ

 ألغراض المستند هذه في الواردة المعلومات باستخدام يسمح ال
 التجارية والعالمات األسماء استخدام بأّن  علماً . اإلعالن أو الدعاية
 نّية أي وجود دون التحريرّية؛ الصياغة باب من تّم ( وجدت إن) والرموز

  قوق الطبع والنشر.ح أو التجارّية العالمات قوانين على التعّدي في

  .المحّدد النحو على التوضيحية والرسوم الصور نشر حقوق ©

  

  االقتباس:

يمكن اإلشارة إلى هذا التقرير عند االقتباس على الصورة التالية: 
" وحدة 2021لعام  4"تقرير المخابز في شمال سوريا، اإلصدار رقم 

  تنسيق الدعم/قسم إدارة المعلومات.

كما يمكن االطالع والحصول على نسخة الكرتونية من هذا التقرير 
  من خالل موقع الوحدة على العنوان التالي:

https://www.acu-sy.org/imu-reports 

 

الدعــم إلى تعزيز قــدرة الجهــات الفاعلــة  تنسيقتهــدف وحــدة 

في األزمــة السورية على اتخــاذ القــرارات، وذلــك مــن خــالل 

جمــع البيانات عــن الوضــع اإلنســاني في سورية وتحليلها 

الدعــم مــن  تنسيقومشاركتها. مــن أجــل ذلــك أّسســت وحــدة 

ات شبكة ضخمــة مــن الباحثين الذين خــالل وحــدة إدارة المعلومــ

تــم اختيارهم بنــاء على معايير معينة كمستوى التعليم 

وعالقاتهــم مــع مختلــف مصــادر المعلومــات باإلضافــة إلى 

قدرتهــم على العمــل في مختلــف الظــروف وقدرتهــم على 

مــات التواصــل في جميع الحــاالت. تعمل وحــدة إدارة المعلو

على جمــع البيانات التــي يصعب على الجهــات الفاعلــة الدولية 

الحصــول عليها وتصــدر أنواعــًا مختلفــة مــن المنتجــات بمــا في 

ذلــك تقييمات االحتياجات والتقارير الموضوعية والخرائــط والتقارير 

 الطارئــة والتقارير التفاعلية.

 

mailto:imu@acu-sy.org
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 مقدمة 

يعد الخبز املكون األهم يف الغذاء السوري، حيث يعتمد غالبية السكان ىلع مادة الخبز يف الوجبات الثالثة، ويرتفع استهالك  
نت كافة  مادة الخبز يف زمن األزمات، حيث يتم تعويض املواد الغذائية املفقودة بزيادة استهالك الخبز. قبل األحداث الدائرة كا

املخابز وبمختلف قطاعاتها العام والخاص واملشترك تتلقى دعما من الحكومة السورية إلنتاج مادة الخبز، حيث تقدم الحكومة  
السورية الطحين ومادة املازوت والخميرة بأسعار مدعومة للمخابز مقابل إنتاج الخبز وتوزيعه بسعر مدعوم. وتخصص لكل مدينة  

توزع ىلع مخابز املدينة بحسب طاقاتها اإلنتاجية وحسب الكثافة السكانية يف األحياء التي يتواجد    كمية محددة من الطحين 
 فيها املخابز. 

لم يكن الخبز املنتج قبل األحداث الدائرة ذا جودة عالية؛ حيث عمد النظام الستبدال القمح املنتج محليا والذي يعتبر ذو جودة 
أوروبا الشرقية والذي يعد أقل جودة، كما لم يخضع قطاع املخابز لرقابة حقيقية من قبل وزارة التموين  عالية بالقمح املنتج بدول  

املسؤولة عن تقييم اإلنتاج. وغالبا ما كان القائمون ىلع املخابز يقومون ببيع الطحين بدالً من خبزه لجني أرباحا إضافية. وكذلك  
 الكبيرة فيما تعتمد القرى الصغيرة ىلع الخبز املنتج منزليا. كان دعم الطحين متركزًا يف املدن والقرى 

من تقرير "املخابز يف الشمال السوري" لتسليط    الرابع ؛ اإلصدار  ACU؛ يف وحدة تنسيق الدعم  IMUنشرت وحدة إدارة املعلومات  
الخبز؛ وتعتمد  إنتاج  التي تواجه  التحديات  بيانات موثوقة؛    الضوء ىلع واقع املخابز يف شمال سوريا؛ وأهم  الدراسة ىلع  هذه 

 محافظات سورية.  5جمعها باحثو وحدة إدارة املعلومات يف املناطق الخارجة عن سيطرة النظام ضمن 
 

 المنهجية 

خارج    ناحية  38  يف مخبزًا    553تقييما حول املخابز يف الشمال السوري. تضّمن التقييم    ؛IMU  أجرت وحدة إدارة املعلومات 
مخبزًا فيما بلغ    471دير الزور؛ وبلغ عدد املخابز العاملة هي إدلب وحلب والرقة والحسكة و ؛محافظات 5ضمن  سيطرة النظام 

باحث من باحثي وحدة إدارة املعلومات يف وحدة تنسيق الدعم بتعبئة استبيان    101. قام  مخبزًا  82عدد املخابز غير العاملة  
الغذ األمن  مراجعته مع قسم  بعد  باملخابز  البياناتخاص  فترة جمع  استمرّت  الدعم.  تنسيق  يف    أيام   10  ائي يف وحدة 

 أصحاب املخابز للحصول ىلع بيانات دقيقة عن كل مخبز. ت معالباحثون مقابال حيث أجرى ؛ 2021آذار/مارس  20وانتهت 
ضمن وحدة إدارة املعلومات  وقام محلّلو البيانات    Kobo Collectتمّ إرسال االستبيانات من الداخل السوري باستخدام برنامج  

باستقبال البيانات وتحويلها إلى قاعدة بيانات اكسل. تمّ التحقق من صحة البيانات من قبل منسقي شبكة الباحثين وقام  
. قامت مسؤولة  Excelتمّ إظهار الجداول واألشكال الخاصة بالتحليل باستخدام برنامج  و  ؛ املحلّلون بتنظيف قاعدة البيانات

. تمّت كتابة التقرير باللغة العربية ثم تمّ تطبيق  Arc GISرافية بإصدار الخرائط الخاصة بالتقرير باستخدام برنامج  النظم الجغ
 الهوية البصرية الخاصة بوحدة تنسيق الدعم وإعطاء الشكل النهائي للتقرير من قبل املصمّم الخاص بوحدة إدارة املعلومات.

 
 حافظاتحسب الم  (: معلومات المخابز1جدول )

 غير العاملة   المخابز عدد  العاملة   المخابز عدد  عدد المدن/ البلدات  عدد النواحي  عدد المناطق  المحافظة 

 26 106 68 17 4 إدلب 

 15 98 54 15 4 الحسكة 

 17 74 36 7 3 الرقة 

 20 140 87 22 7 حلب 

 4 53 31 5 3 دير الزور 

 66 21 المجموع 
276 

  
471 82 
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بيانات هذه الدراسة ضمن ثماني مناطق جغرافية؛ خمسة مناطق يف شمال شرق سورية وثالثة مناطق يف  أُظهرت  
شمال غرب سورية؛ واعتمد التقسيم حسب املوقع الجغرايف والسيطرة والوصول؛ وتوصف هذه املناطق الجغرافية بما  

 يلي: 

؛ وتضم كافة مدن وبلدات  SDFلديمقراطية  تخضع هذه املحافظة لسيطرة ما تسمى بقوات سورية ا  محافظة الحسكة: .1
أيضا،   إدراج مدينة الحسكة  العين والتي تخضع لسيطرة قوات املعارضة؛ ولم يتم  ناحية رأس  باستثناء  الحسكة  محافظة 

ناحية؛ وهي نواحي العريشة والهول وبئر الحلو الوردية وتل    14ويبلغ عدد النواحي التي شملتها هذه املنطقة الجغرافية  
 وتل حميس وجوادية ودرباسية وشدادة وعامودا وقحطانية ومركدة ومركز القامشلي ومركز املالكية واليعربية.   تمر

؛ وتضم كافة مدن وبلدات  SDFتخضع هذه املحافظة لسيطرة ما تسمى بقوات سورية الديمقراطية    محافظة دير الزور: .2
النهر؛ لذلك لم    محافظة الواقعة غرب  النظام ىلع املدن والبلدات  الفرات؛ حيث تسيطر قوات  دير الزور الواقعة شرق نهر 

نواحي؛ وهي نواحي بصيرة وذيبان وسوسة    6ويبلغ عدد النواحي التي شملتها هذه املنطقة الجغرافية  يشملها التقرير،  
 وهجين وكسرة وصور. 

الرقة:  .3 املحاف ت   محافظة  هذه  الديمقراطية  خضع  سورية  بقوات  تسمى  ما  لسيطرة  وبلدات  SDFظة  مدن  كافة  وتضم  ؛ 
ناحية عين عيسى والتي تخضع لسيطرة قوات    محافظة وأجزاء من  أبيض وسلوك  تل  ناحيتي  باستثناء  الشمالية؛  الرقة 

ويبلغ عدد النواحي  ر،  املعارضة؛ وتسيطر قوات النظام ىلع النواحي الجنوبية من محافظة الرقة لذلك لم يشملها التقري
 نواحي؛ وهي نواحي مركز الرقة والثورة واملنصورة والكرامة.   4التي شملتها هذه املنطقة الجغرافية 

الشرقي: .4 الديمقراطية  ت   ريف حلب  سورية  بقوات  تسمى  ما  لسيطرة  الجغرافية  املنطقة  ويبلغ عدد  SDFخضع هذه  ؛ 
 واحي مركز منبج ومركز عين العرب وأبو قلقل وشيوخ تحتاني وصرين. نواحي؛ وهي ن  5النواحي التي شملتها هذه املنطقة  

؛ ويبلغ عدد النواحي  املدعومة من تركيا خضع هذه املنطقة الجغرافية لسيطرة قوات املعارضة ت   رأس العين وتل أبيض:  .5
حية عين عيسى،  نواحي؛ وهي نواحي مركز رأس العين ومركز تل أبيض وسلوك وأجزاء من نا  4التي شملتها هذه املنطقة  

 وللعمل يف هذه املنطقة الجغرافية تحتاج للتنسيق مع السلطات التركية. 
خضع هذه املنطقة الجغرافية لسيطرة قوات املعارضة؛ وتضم املدن والبلدات الخارجة عن سيطرة النظام  ت   محافظة إدلب:  .6

التي   النواحي  الغربي؛ ويبلغ عدد  لريف حلب  باإلضافة  إدلب  ناحية؛ وهي نواحي    20شملتها هذه املنطقة  من محافظة 
احسم وأرمناز والجانودية وبداما وبنش وتفتناز والدانا ودركوش وسرمين وسلقين وقورقينا وكفر تخاريم ومحمبل ومركز إدلب  

 ومركز أريحا ومركز جسر الشغور ومركز حارم ومعرة تمصرين؛ باإلضافة لناحيتي أتارب ودارة عزة يف ريف حلب الغربي. 
الجغرافية لسيطرة قوات املعارضة  ت  ريف حلب الشمالي: .7 النواحي  املدعومة من تركياخضع هذه املنطقة  ؛ ويبلغ عدد 

نواحي؛ وهي نواحي اخترين والراعي وتادف وصوران وغندورة ومارع ومركز الباب ومركز اعزاز    9التي شملتها هذه املنطقة  
 ة تحتاج للتنسيق مع السلطات التركية. ومركز جرابلس، وللعمل يف هذه املنطقة الجغرافي 

؛ ويبلغ عدد النواحي التي شملتها هذه  املدعومة من تركياخضع هذه املنطقة الجغرافية لسيطرة قوات املعارضة    عفرين: .8
نواحي؛ وهي نواحي بلبل وجنديرس وراجو وشران وشيخ الحديد ومركز عفرين ومعبطلي، وللعمل يف هذه    7املنطقة  

 للتنسيق مع السلطات التركية. املنطقة تحتاج 
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 المخابز في شمال سوريا
 4اإلصدار  –تقرير موضوعي 

  حسب التقسيم المعتمد (: معلومات المخابز2جدول )

 عدد األفران غير العاملة  عدد األفران العاملة  عدد المدن/ البلدات  عدد النواحي  عدد المناطق  المناطق 

شرق  
 سوريا 

 4 95 47 14 4 الحسكة 

 9 62 23 4 2 الرقة 

 4 53 31 5 3 دير الزور 

 19 15 20 4 2 رأس العين وتل ابيض 

 2 27 14 5 2 ريف حلب الشرقي 

غرب  
 سوريا 

 27 115 76 19 5 إدلب 

 7 64 39 8 3 ريف حلب الشمالي 

 10 40 26 7 1 عفرين 

 82 471 276 66 21 المجموع 

 

 الصعوبات التي واجهت قطاع المخابز أثناء األزمة السورية 

د القائمون ىلع  النظام السوري بدأت حكومته بقطع الدعم عن املخابز يف هذه املناطق، فعمِمع خروج املناطق عن سيطرة  
املخابز إلى شراء الطحين من األسواق بأسعار باهظة وكذلك املازوت الذي تضاعفت أسعاره وفقد يف معظم املناطق الخارجة عن  

يف املناطق الخارجة عن سيطرته مما أدى إلى ارتفاع    العامةمن الشبكة  سيطرة النظام، وعمد النظام السوري إلى قطع الكهرباء
 لتدوير املخابز.  الالزمة  استهالك الوقود لتوليد الطاقة الكهربائية

اآلالت   نُهبت وسرقت  كم  الحرب يف سوريا؛  التي حدثت خالل سنوات  واالشتباكات  القصف  نتيجة  املخابز  الكثير من  تدمير  تم 
الخارجة عن سيطرة واملعدات من مخابز   إلى املناطق  الجغرافية لتوزع السكان يف سوريا؛ حيث وصل  الخريطة  أخرى؛ وتغيرت 

النظام السوري وخصوصا يف محافظات إدلب وحلب موجات نزوح كبيرة من محافظات أخرى؛ باإلضافة إلى تهجير السكان قسريا  
 .من قبل النظام السوري من عدد من املحافظات إلى شمال سوريا

؛ ىلع  SDFتعد سورية بشكلها الحالي مقسمة جغرافيا تبعا لجهات السيطرة، حيث تسيطر ما تسمى بقوات سوريا الديمقراطية 
شمال شرق سوريا املتضمن محافظة الحسكة وأجزاء واسعة من محافظتي الرقة ودير الزور باإلضافة لريف حلب الشرقي؛ وتُعد  

نتيجة غياب التخطيط االستراتيجي يف املناطق الخارجة عن سيطرة النظام لعدة  و رية،  ؛ خزان القمح يف سوSDFمناطق سيطرة  
يف كل    لتراجع إنتاج القمح يف كافة املحافظات. وشُح مياه الري ودمار قسم كبير من قنوات الري؛ أدت هذه الظروف  سنوات أدى  

؛  IMUالزراعية، وقد تمكن باحثوا وحدة إدارة املعلومات  عام يعاني املزارعين يف فترة الحصاد من الحرائق التي تلتهم محاصيلهم 
؛ والقسم  2019حريقا التهمت محاصيالً زراعيةً يف محافظة الحسكة خالل العام    348؛ من إحصاء  ACUيف وحدة تنسيق الدعم  

 األكبر من هذه األراضي التي التهمتها الحرائق مزروعة بالقمح الذي كان جاهزًا للحصاد. 
؛ شنّ النظام السوري وحلفاؤه الروس واإليرانيون حملة عسكرية للسيطرة ىلع محافظة إدلب وتهجير سكانها؛  2020لعام  منذ بداية ا

مدينة وبلدة يف محافظة إدلب واألرياف    125؛ سيطر النظام السوري ىلع  2020آذار/مارس    7حتى تاريخ    2020ومنذ بداية عام  
أكثر من مليون مدني؛ تجمع    املتصلة بها من محافظات حلب وحماة؛ وهجّر النظام سكان هذه املدن والبلدات والبالغ عددهم 

القسم األكبر منهم ىلع الحدود السورية التركية خوفا من قصف الطيران الحربي واملروحي الذي أدى إلى مقتل مئات املدنيين؛  
النظام   التي سيطر عليها  الشرقية  كيلو متر مربع تقريبا يف مح   3,068وبلغت املساحة  إدلب  الغربي وأرياف  افظات ريف حلب 

والجنوبية وريف حماة الشمالي؛ وتُشكل املساحات التي سيطر عليها النظام القسم األكبر من األراضي الزراعية يف شمال غرب  
 سوريا. 

لقي قطاع القمح يف  وكذلك يعمد التجار يف هذه املناطق لشراء القمح ونقله ملناطق أخرى مما يؤدي إلى فقدانه يف األسواق،  
من خالل دعم الفالحين    األعوام األخيرة؛املناطق املسيطر عليها من قبل املعارضة السورية اهتماما من بعض املنظمات يف  

التدخل من قبل املنظمات   باملواد الالزمة لزراعة القمح وبالسلف النقدية وشراء القمح من الفالحين بأسعار محفزة، يبقى هذا 
؛ ونتيجة قلة املساحات املزروعة بالقمح يف شمال  ة ضعف اإلمكانات مقابل الحاجة املتزايدة يف الداخل السوريضعيفا نتيج

 . غرب سوريا
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 المخابز في شمال سوريا
 4اإلصدار  –تقرير موضوعي 

  الحالة التشغيلية للمخابز 

مخبزًا( من املخابز التي شملتها الدراسة يف املناطق التي ال تخضع لسيطرة النظام يف    471% )85من خالل الدراسة أن   تبين 
مخبزًا( من املخابز غير عاملة ألسباب عديدة سيتم تفصيلها ضمن هذا التقرير   82% )15شمال سوريا عاملة، يف حين كانت  

 الحقا. 
 (: عدد/ نسبة المخابز حسب حالتها التشغيلية1شكل ) 

  

واألرياف املتصلة بها من محافظات  يف شمال غرب سوريا؛ تواجدت النسبة األكبر من املخابز غير العاملة يف محافظة إدلب  
 مخبزًا( من املخابز يف محافظة إدلب غير عاملة.  27% )19حلب وحماة؛ حيث أظهرت نتائج الدراسة أن 

يف شمال شرق سوريا؛ تواجدت النسبة األكبر من املخابز غير العاملة يف منطقتي رأس العين وتل أبيض؛ حيث أظهرت  
 ( من املخابز يف منطقتي رأس العين وتل أبيض غير عاملة. مخبزًا  19% )56نتائج الدراسة أن 
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 المخابز في شمال سوريا
 4اإلصدار  –تقرير موضوعي 

 (: المخابز العاملة وغير العاملة ضمن النواحي المقّيمة 1خريطة )
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 المخابز في شمال سوريا
 4اإلصدار  –تقرير موضوعي 

 أنواع المخابز 

التي شملتها الدراسة يف املناطق التي ال تخضع لسيطرة   العاملة  مخبزًا( من املخابز  255% )54من خالل الدراسة أن   تبين
 نصف آلية. العاملة مخبزًا( من املخابز  253% )46النظام يف شمال سوريا هي مخابز آلية، يف حين كانت 

 (: عدد/ نسبة المخابز حسب نوعها من حيث اآلالت المتوفرة فيها )المخابز العاملة( 2شكل ) 

  

املخابز اآللية بصورة أسرع وعدد أقل من األيدي العاملة، حيث يقوم العاملون بتزويد اآلالت بكميات الطحين  يتم إنتاج الخبز يف  
والخميرة واملاء املخصصة إلنتاج الكميات املطلوبة من الخبز ويقتصر دورهم ىلع مراقبة عمل اآلالت يف هذه املخابز، يف  

الخبز يف املخابز نصف اآللية مما يعني وجود عدد أكبر من األيدي العاملة   حين يقوم العمال بتقاسم العمل مع اآلالت إلنتاج 
 يف هذه املخابز وكلفة أىلع. 

يف شمال غرب سوريا؛ تواجد العدد األكبر من املخابز العاملة يف محافظة إدلب واألرياف املتصلة من محافظتي حلب وحماة؛  
مخبزًا نصف آليا، وبلغ عدد املخابز العاملة يف ريف حلب    38مخبزًا آليا و  77مخبزًا؛ منها    115حيث بلغ عدد املخابز العاملة  

  33مخبزًا منها    40مخبزًا نصف آلي؛ وبلغ عدد املخابز العاملة يف منطقة عفرين    17مخبزًا آليا و  47مخبزًا منها    64الشمالي  
 مخابز نصف آلية.  7مخبزًا آليا و

مخبزًا؛   95ر من املخابز العاملة يف محافظة الحسكة حيث بلغ عدد املخابز العاملة  يف شمال شرق سوريا؛ تواجد العدد األكب
مخبزًا  13مخبزًا آليا و 49مخبزًا؛ منها  62مخبزًا نصف آليا، وبلغ عدد املخابز العاملة يف محافظة الرقة  15مخبزًا آليا و 80منها 

، وبلغ عدد املخابز مخبزًا نصف آليا  20مخبزًا آليا و  33مخبزًا؛ منها    53زور  نصف آليا، وبلغ عدد املخابز العاملة يف محافظة دير ال
مخابز نصف آلية، وبلغ عدد املخابز العاملة يف منطقة رأس    5مخبزًا آليا و   22مخبزًا؛ منها    27العاملة يف ريف حلب الشرقي  

 مخبزًا جميعها آلية.  15العين وتل أبيض 
 المخابز حسب نوعها من حيث اآلالت المتوفرة فيها )المخابز غير العاملة( (: عدد/ نسبة 3شكل ) 
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 المخابز في شمال سوريا
 4اإلصدار  –تقرير موضوعي 

 شرفة على عمل المخبز ملكية المخابز والجهة الم

مخبزًا(   352% )75يقصد بملكية املخابز الجهة التي تملك املخبز من حيث البناء واآلالت املتوفرة فيه، وشكلت املخابز الخاصة  
العا  السورية  ملة من مجموع املخابز  الحكومة  والتي تمتلكها  العامة  )17؛ وشكلت املخابز  مخبزًا( من    28% )6مخبزًا(؛ و  %81 

مخابز تمتلكها املجالس املحلية؛ ومخبز    3مخابز تمتلكها القوى املسيطرة؛ و  6املخابز يتشارك القطاع العام والخاص ملكيتها؛  
 واحد تعود ملكيته ملنظمة إنسانية. 

 العاملة( عدد/ نسبة المخابز حسب الجهة التي تمتلكها )المخابز (: 4شكل ) 

 

هي املخابز التي تكون ملكيتها تابعة ملدنيين يكون لهم الحرية يف بيع املخبز وتغيير ملكيته دون تغيير   املخابز الخاصة
رافية لتوزع املخابز ضمن  موقعه حيث أن تغيير موقع املخبز يحتاج لترخيص من الحكومة السورية، تكون هناك خريطة جغ

املدن والقرى لسهولة تخديم املدنيين. بعد األحداث الدائرة عمد كثير من املدنيين وأحيانا الجهات املسيطرة لتغيير مواقع  
املخابز. املخابز العامة هي املخابز التي كانت تملكها الحكومة السورية قبل األحداث الدائرة، ويتم تعيين عمال وموظفين  

ديرية املخابز العامة، وغالبا ما تكون الطاقات اإلنتاجية لهذه املخابز كبيرة جدًا حيث تمتلك عدة خطوط عمل. املخابز من م
املشتركة هي مخابز تابعة ملكيتها للحكومة السورية قبل األحداث الدائرة ويتم استثمارها من قبل القطاع الخاص لعدة  

ملخابز وتعيين موظفيها. وبعد الحرب يف سوريا أنشأت القوى املسيطرة يف بعض  سنوات والذي يكون مسؤوالً إدارة هذه ا
 املناطق مخابزها الخاصة؛ وتلقت بعض املنظمات اإلنسانية أو املجالس املحلية منحا إلنشاء عدد من املخابز. 

 (: عدد/ نسبة المخابز حسب الجهة التي تمتلكها )المخابز غير العاملة( 5شكل ) 
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 المخابز في شمال سوريا
 4اإلصدار  –تقرير موضوعي 

 ُتديرها العاملة حسب الجهة التي  (: عدد/ نسبة المخابز 6شكل ) 

 

كانت املخابز قبل الحرب الدائرة يف سوريا تعمل تحت اشراف املؤسسة السورية للمخابز؛ حيث تشرف هذه املؤسسة ىلع  
املخابز ىلع جودة الخبز  كميات الخبز التي ينتجها كل مخبز وتحدد أسعار الخبز وتنسق فترات عمل املخابز؛ كما تشرف إدارة  

املنتج وآليات بيعه للمستهلكين؛ بعد اندالع الحرب يف سوريا وخروج مناطق واسعة عن سيطرة النظام؛ بدأت جهات جديدة  
 ؛ حيث شكلت الحكومات التابعة لجهات السيطرة الحالية مديريات تُشرف ىلع عمل املخابز. تشرف ىلع عمل املخابز

مخبزًا( من املخابز العاملة يُديرها أصحابها )جمع هذه املخابز خاصة(؛ بينما تُدير املجالس    336% ) 71تبين من خالل الدراسة أن  
% )من  3؛ ىلع عمل  SDFمخبزًا( من املخابز العاملة، وتدير ما تسمى بقوات سوريا الديمقراطية    116% )25املحلية ىلع عمل  

بز يف محافظة إدلب؛ بينما تُدير أحد املنظمات اإلنسانية مخبزًا آخرًا مخا  4املخابز( يف شرق سوريا، وتُدير حكومة اإلنقاذ  
 ضمن محافظة إدلب. 
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 المخابز في شمال سوريا
 4اإلصدار  –تقرير موضوعي 

 الطاقة اإلنتاجية للمخابز وكمية اإلنتاج 

%  21طن يف كل وردية عمل؛    1طاقتها اإلنتاجية أقل من فقط  مخبزًا( من املخابز العاملة    13% ) 3تبين من خالل الدراسة أن  
مخبزًا(    78% )17طن؛  3إلى  2مخبزًا( طاقتها اإلنتاجية أكبر من   82% )17طن؛   2إلى  1مخبزًا( طاقتها اإلنتاجية تتراوح بين   98)

أكبر من   مخبزًا( طاقتها    95% )20طن؛    5إلى    4مخبزًا( طاقتها اإلنتاجية أكبر من    87% )18طن؛    4إلى    3طاقتها اإلنتاجية 
 طن.  10مخبزًا( طاقتها اإلنتاجية أكبر من  18% )4 طن؛ 10إلى  5اإلنتاجية أكبر من 

 حسب طاقتها اإلنتاجية )المخابز العاملة(  (: عدد/ نسبة المخابز 7شكل ) 

 

ىلع عدد خطوط اإلنتاج ضمن كل مخبز، وغالبا ما  ساعات(    10  - 8خالل وردية عمل واحد )تعتمد الطاقة اإلنتاجية للمخابز  
تكون الطاقات اإلنتاجية للمخابز العامة كبيرة حيث يتواجد فيها عدة خطوط إنتاج وتكون هذه املخابز آلية، تزيد طاقة إنتاج  

وغالبا ما تكون الطاقة اإلنتاجية للمخابز الخاصة متوسطة  طن خالل وردية عمل واحدة،    10املخابز العامة يف أكثر األحيان عن  
 أو قليلة حيث أن أغلب هذه املخابز تكون بخط إنتاج واحد أو خطي إنتاج. 

 حسب طاقتها اإلنتاجية )المخابز غير العاملة( (: عدد/ نسبة المخابز 8شكل ) 
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 المخابز في شمال سوريا
 4اإلصدار  –تقرير موضوعي 

 كمية الخبز التي ُتنتجها المخابز يوميا  

مخبزًا( يتراوح انتاجها   186% )39طن يوميا؛    1مخبزًا( من املخابز العاملة فقط تُنتج أقل من  18% ) 4تبين من خالل الدراسة أن 
طن    4إلى    3مخبزًا( يتراوح انتاجها بين    55% )12طن يوميا؛    2إلى    1مخبزًا( يتراوح انتاجها بين    97% )21طن يوميا؛    2إلى    1بين  

  14% )3طن يوميا؛    10إلى    5مخبزًا( يتراوح انتاجها بين    65% )14طن يوميا؛    5إلى    4مخبزًا( يتراوح انتاجها بين    36% )8يوميا؛  
 طن يوميا.  10مخبزًا( يزيد انتهاجها عن 

 حسب كمية الخبز التي يتم انتاجها يوميًا )المخابز غير العاملة( (: عدد/ نسبة المخابز 9شكل ) 

 

الخبز التي تنتجها املخابز يوميا ىلع عدة عوامل؛ منها الطاقة اإلنتاجية للمخابز؛ وتوفر املواد األولية إلنتاج  تعتمد كمية  
الخبز من الطحين واملحروقات وغيرها من املواد؛ وتصريف الفرن الذي يرجع إلى عدد السكان يف محيط املخبز، تعمل بعض  

 ولية ووجود أسواق للتصريف؛ فيما تعمل أفران أخرى مرة واحدة أو مرتين أسبوعيا. األفران عدة ورديات يف حال توفر املواد األ
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 المخابز في شمال سوريا
 4اإلصدار  –تقرير موضوعي 

 كميات الخبز التي يحتاجها السكان 

وتبقى هذه الكمية غير كافية مع نقص املواد الغذائية األخرى حيث غالبا    ؛ غ يوميا   200يعد الحد األدنى للفرد من مادة الخبز  
من مادة    يف املناطق التي شملتها الدراسة   ما يتم تعويض النقص بزيادة استهالك الخبز، تقدر الحاجة اليومية للمدنيين 

 د كبير من السكان. ، يذكر أن الدراسة ال تشمل مدينة الحسكة والتي تحتوي ىلع عدطن يوميا  1,633الخبز 
 (: كمية الخبز التي يحتاجها السكان يوميًا بالطن 10شكل ) 

 

" والذي تصدره وحدة تنسيق  التفاعلية للتعداد السكاني وحركات النزوح والعودة يف الشمال السوري1الدراسة  من خالل تقرير "
ل سوريا باالعتماد ىلع عدد السكان؛ حيث قُدّر ؛ تم حساب الحدّ األدنى لالحتياج اليومي من مادة الخبز يف شما ACUالدعم 

 غ يوميا.  200الحد األدنى للفرد من مادة الخبز 

 مصادر الطحين   -نوع الطحين

% من الطحين الذي  55أظهرت الدراسة وجود نوعين من الطحين ضمن املناطق املقيمة، الطحين البلدي والذي بلغت نسبته  
% من الطحين املستخدم يف املخابز 45التقييم، الطحين املستورد والذي بلغت نسبته  يستخدم يف املخابز التي شملها  

التي شملها التقييم، ويالحظ ارتفاع نسب الطحين البلدي يف شمال شرق سوريا؛ بسبب توفر زراعة القمح بشكل كبير يف  
رب سوريا؛ بسبب عدم وجود مساحات  محافظات الحسكة والرقة ودير الزور؛ فيما ترتفع نسب الطحين املستورد يف شمال غ

 كبير مزروعة بالقمح هناك. 
 (: نسب الطحين المستخدم في المخابز حسب المصدر 11شكل ) 

 

كانت النسبة األكبر من الطحين املستخدم يف املخابز التي شملها التقييم يف شمال غرب سوريا هو طحين مستورد؛ ويدخل  
الطحين عن طريق   القمح  قسم من هذا  أن  القسم األكبر من الطحين، حيث  التجار املحليين  املنظمات اإلنسانية فيما يستورد 

املنتج يف شمال غرب غير كايف لسد حاجة املنطقة من الطحين، وكذلك شهدت زراعة القمح تراجعا كبيرًا بسبب األحداث الدائرة  
ورد غير مستساغ للشعب السوري؛ وال يتناسب غالبا مع نوعية  يف سورية وغياب دعم الفالحين لعدة سنوات. ويعد الطحين املست

الخبز السوري )يُنتج من الطحين املستورد أنواع من الخبز ال تحقق اإلشباع( مما يضطر القائمين ىلع املخابز لخلطه بأنواع محلية  
 للحصول ىلع نتائج أفضل من الخبز. 

 
1 https://www.acu-sy.org/%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b9%d9%84%d9%8a%d8%a9-
%d9%84%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%af%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%83%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d9%88%d8%ad-22/ 
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 المخابز في شمال سوريا
 4اإلصدار  –تقرير موضوعي 

 الكلفة التشغيلية إلنتاج الخبز 

دوالرًا أمريكيا؛    54-40طن من الطحين يف شمال شرق سوريا تتراوح بين    1ارسة أن الكلفة التشغيلية إلنتاج  تبين من خالل الد
دوالرًا أمريكيا؛ وتخضع هذه املنطقة    122طن من الطحين يف منطقة رأس العين وتل أبيض    1يف حين كانت تكلفة إنتاج  

دوالرًا   116  - 91طن من الطحين يف شمال غرب سوريا بين    1كلفة إنتاج  لسيطرة قوات املعارضة املدعومة من تركيا، وتتراوح ت
 أمريكيا. 
 طن من الخبز )تحويل الطحين لخبز( 1(: الكلفة التشغيلية إلنتاج 12شكل ) 

 

التشغيلية  بالكلفة  الالزمة  يقصد  إلى خبز    1تحويل  ل   التكاليف  الطحين  الطحين؛ وطن من  إدراج سعر  الكلفة  دون  تتضمن 
الكهرباء لتدوير املخبز، وسعر الخميرة حيث غالبا ما يتم إضافة   كغ    4التشغيلية ثمن املازوت املستخدم للمخابز ولتوليد 

طن وتتغير هذه الكمية بين فصلي الشتاء و الصيف، وثمن امللح واملياه وأجور العمال وأكياس توزيع الخبز، كانت    1خميرة لكل  
ويرجع ذلك إلى توفر املازوت يف هذه  ؛ هي األقل بين املناطق التي شملها التقييم شمال شرق سوريا ة يف  الكلفة اإلنتاجي

كلفة التشغيلية  وترتفع ال،  ؛ املازوت ىلع املخابز بسعر مدعوم(SDF) غالبا توزع القوى املسيطرة    املناطق بأسعار منخفضة
ث تحصل هذه املناطق ىلع املازوت من شمال شرق سوريا أو من  يف شمال غرب سوريا بسبب عدم توفر املازوت هناك؛ حي
 تركيا؛ وتعتبر أسعار املحروقات من كال املصدريّن مرتفعة. 

 

 أسعار الخبز 

ليرة تركية، يف حين بلغت أسعار الخبز يف شمال شرق  3.2إلى   3.1كغ من الخبز يف شمال غرب سوريا بين  1تراوحت أسعار 
، وبتاريخ إعداد هذا التقرير  ليرة تركية   1.3كغ من الخبز    1تركية؛ ويف مناطق رأس العين وتل أبيض بلغ سعر  ليرة    0.8سوريا  

 ليرة سورية.  400ليرة تركية تُقابلها  1كل 
 كغ من الخبز بالليرة التركية  1(: سعر 13شكل ) 

 

يف ريف حلب الشمالي سعر ربطة الخبز  ؛ حددت املجالس املحلية 2020حزيران/يونيو  10وبتاريخ  يف شمال غرب سوريا؛ 
غرام بليرة تركية واحدة يف حال كان الفرن مدعوما من قبل أي منظمة إنسانية؛ وبسعر ليرة تركية واحدة لربطة    850وزن  

تمر غرام يف حال لم يكن الفرن مدعوما؛ وجاء تحديد سعر الخبز بالليرة التركية بعد االنهيار الكبير واملس  450الخبز بوزن  
؛ حددت حكومة اإلنقاذ يف إدلب أسعار مادة  2020حزيران/يونيو    14لقيمة الليرة السورية مقابل العمالت األجنبية. وبتاريخ  
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 المخابز في شمال سوريا
 4اإلصدار  –تقرير موضوعي 

الخبز   ربطة  األجنبية، حيث حددت سعر  العمالت  مقابل  السورية  لليرة  واملستمر  الكبير  االنهيار  بعد  التركية  بالليرة  الخبز 
ليرة تركية، وحددت سعر ربطة الخبز البلدي )الخبز العادي(   2بسعر  10غرام وعدد األرغفة  850 السياحي )الخبز األبيض( وزن

ليرة تركية، وحددت سعر ربطة الخبز البلدي املدعوم )الخبز العادي املدعوم( وزن    1.5بسعر    10غرام وعدد األرغفة    850وزن  
يتلقى الفرن دعما بمواد أو تكاليف اإلنتاج من أحد املنظمات  ليرة تركية؛ وذلك عندما    1بسعر    10غرام وعدد األرغفة    850

أصدرت حكومة اإلنقاذ قرارًا برفع سعر ربطة الخبز يف  ؛  2020تشرين األول/أكتوبر    25اإلنسانية أو الجهات األخرى. وبتاريخ  
وحماة، وحددت وزارة االقتصاد  املناطق الخاضعة لسيطرتها من محافظة إدلب واألرياف املتصلة بها من محافظتي حلب  

ليرة تركية، وتضمن القرار   2ليرة تركية وذلك بعد أن كان    2.5واملوارد التابعة لحكومة اإلنقاذ السعر الجديد لربطة الخبز بـ  
  8أرغفة بعد أن كانت    10غرام؛ وزيادة عدد األرغفة ضمن الربطة إلى    725غرام بعد أن كان    850زيادة وزن ربطة الخبز إلى  

غرام؛ فيما    800غرام بعد أن كانت    600وزن ربطة الخبز إلى    ت األفران يف إدلب خفض؛  2021تموز/يوليو    3وبتاريخ    أرغفة.
أرغفة ضمن الربطة الواحدة؛ إال أن حجم    8ليرة تركية؛ كما حافظت ىلع عدد األرغفة    2.5حافظت ربطة الخبز ىلع سعرها  

 ووزن األرغفة تناقصت. 

؛ أصدرت اإلدارة الذاتية التابعة ملا تسمى بقوات سوريا الديمقراطية  2021نيسان/أبريل  12وبتاريخ  يا؛ يف شمال شرق سور
SDF  ليرة   250كليو غرام بـ    1.25؛ قرارًا برفع سعر الخبز يف شمال شرق سوريا؛ حيث أصبح سعر ربطة الخبز التي يبلغ وزنها

؛ من أصحاب األفران عن  SDF؛ جاء رفع أسعار الخبز بعد شكاوى تلقتها  SDFليرة سوريا، وبحسب    85سوريا بعد أن كان سعرها  
؛ طالب أصحاب األفران السياحية )التي 2021آب/أغسطس    30وبتاريخ    التكاليف املرتفعة إلنتاج الخبز والتي تقع ىلع عاتقهم. 

وبوزن    ليرة تركية(   3)أي ما يعادل    سورية   ليرة  1,200تُنتج الخبز األبيض مديرية األفران العامة برفع سعر الربطة الواحدة إلى  
ىلع الطلب حتى تاريخ إعداد هذا التقرير. وال يعتمد  أرغفة؛ ولم تُعلق مديرية األفران يف القامشلي    7غرام وتتضمن    600

قسم كبير من سكان البلدات يف شرق سوريا وخصوصا يف محافظتي الرقة والحسكة ىلع خبز األفران؛ حيث يخزن السكان  
لقمح يف مواسم الحصاد؛ ويطحون القمح لتحويله لدقيق؛ ويخبزون الخبز يف بيوتهم؛ فيما يعتمد سكان املدن بشكل أكبر  ا

 ىلع خبز األفران. 

االقتصادي يف شمال سوريا"    2وتعتبر أسعار الخبز يف شمال سوريا مرتفعة جدًا باملقارنة من دخل الفرد؛ وبين تقرير "الواقع
؛ متوسط مصدر الدخل يف سوريا؛ وبحس التقرير "من خالل استطالعات الرأي التي ACUسيق الدعم  الصادر عن وحدة تن

؛ تمّ سؤال األشخاص الذين أُجريت املقابالت معهم عن متوسط دخلهم الشهري.  IMUأجراها باحثو وحدة إدارة املعلومات  
شخصا( ال يملكون    119خاص الذين شملهم االستطالع )% من األش14يف شمال غرب سوريا؛ تبيّن من خالل استطالعات الرأي أنّ  

دوالر    100-50شخصا( دخلهم الشهري بين    231% )27دوالر أمريكي؛    50شخصا( دخلهم الشهري أقل من    89% )10دخالً شهريا؛ و
دوالر   300-200شخصا( دخلهم الشهري بين    92% )11دوالر أمريكي؛    200-100شخصا( دخلهم الشهري بين    286% )33أمريكي؛  
دوالر أمريكي. ويف شمال شرق سوريا؛ تبيّن من خالل استطالعات الرأي    300شخصا( دخلهم الشهري أكثر من    52% )6أمريكي؛  

شخصا( دخلهم الشهري أقل من   62% )18شخصا( ال يملكون دخالً شهريا؛ و 18% من األشخاص الذين شملهم االستطالع )5أنّ  
- 100شخصا( دخلهم الشهري بين    58% )16دوالر أمريكي؛    100-50شخصا( دخلهم الشهري بين    179)  %51دوالر أمريكي؛    50

  300شخصا( دخلهم الشهري أكثر من   19% )5دوالر أمريكي؛  300- 200شخصا( دخلهم الشهري بين   18% )5دوالر أمريكي؛  200
 دوالر أمريكي." 

 

 

 
2 https://www.acu-sy.org/wp-content/uploads/2017/01/Economic-Reality-in-Northern-Syria_ACU_IMU_Ar.pdf 
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 طريقة توزيع الخبز 

مخبزًا( من املخابز تُوزّيع قسم من الخبز الذي تنتجه من املخبز مباشرة والقسم اآلخر عن   144% ) 31الدراسة أن أظهرت نتائج 
  147% )31% من املخابز ال تتعامل مع املندوبين وتُوزّيع كامل اإلنتاج من املخبز مباشرةً، و38طريق مندوبين، يف حين أن  

 ا عن طريق املندوبين.مخبزًا( من هذه املخابز توزع كامل إنتاجه
 (: عدد/ نسبة المخابز حسب طريقة توزيع الخبز 14شكل ) 

 

يتم توزيع الخبز املنتج بعدة طرق تبعا للمنطقة الجغرافية التي يغطيها املخبز، ففي حال كان املخبز يغطي قرى أخرى  
والقسم اآلخر يوزع   ؛ اإلنتاج ليوزع عن طريق مندوبينباإلضافة للقرية أو املدينة التي يتواجد فيها يتم تخصيص قسم من  

يحتاج السكان لشراء الخبز بشكل يومي؛ ويف حال احتاج السكان السفر إلى قرية مجاورة أو قطع مسافة   من املخبز مباشرةً، 
 اليف التنقل. طويلة للحصول ىلع الخبز قد يشكل ذلك مصاريف النقل التي تضاف إلى سعر الخبز؛ وخصوصا يف ظل ارتفاع تك

 

 أماكن توزيع الخبز 

؛ وذلك إلى جانب بيع  الخبز يف قرى خارج الناحية التي تتبع لها قرية تواجد املخبز  ان يوزع  فقط  ينأظهرت الدراسة أن مخبز
مخبزًا( من املخابز التي توزع الخبز عن طريق مندوبين يستفيد من خبزها سكان    65% )22  ، الخبز من املخبز بشكل مباشر

يستفيد  التي توزع الخبز عن طريق مندوبين    ًا( من املخابزمخبز  82% )50  يف حين أنالقرية التي تواجد فيها املخبز فقط،  
مخبزًا( من    79% )27، وورة والتي تتبع لنفس الناحية سكان القرية التي تواجد فيها املخبز باإلضافة للقرى املجا  امن خبزه

املخابز التي توزع الخبز عن طريق مندوبين يستفيد من خبزها سكان القرية التي تواجد فيها املخبز باإلضافة لقرى أخرى  
 داخل وخارج الناحية التي يقع فيها املخبز. 

 يق مندوبين حسب أماكن التوزيع(: عدد/ نسبة المخابز التي توزع قسم من الخبز عن طر15شكل ) 
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 المخابز في شمال سوريا
 4اإلصدار  –تقرير موضوعي 

يف حال عدم تلقي املخبز الخاص أي دعم من منظمات إنسانية بمواد إنتاج الخبز فإنه يقوم ببيع الخبز من املخبز بشكل  
مباشر، وتلجأ بعض املنظمات إلى التعاقد مع املخابز الخاصة لتغطية قرى مجاورة تعاني من نقص يف مادة الخبز، حيث  

الجهة املتعاقدة بعض مواد اإلنتاج كالطحين أو الوقود أو املواد األخرى يف سبيل تخصيص قسم من اإلنتاج لتغطية  توفر  
القرى التي يتواجد فيها نقص مادة الخبز، وتعمل املجالس املحلية بالتعاون مع مديريات املخابز ىلع تنسيق عمل املخابز  

ين تحمل مصاريف التنقل الباهظة بشكل يومي لتأمين الخبز، ولكن شح الدعم  لتوفير الخبز يف كافة القرى وتجنيب املواطن
 يبقى عائقا أمام عمل املجالس املحلية واملنظمات اإلنسانية يف هذا املجال. 

 

 أسباب توقف المخابز عن العمل 

% حيث  48وقد تصدر بنسبة  كان السبب األول لتوقف املخابز عن العمل هو نقص الدعم املتمثل بالطحين والكلف التشغيلية  
مخبز عن العمل يف املناطق التي شملها التقييم، وقد كان السبب الثاني لتوقف املخابز عن    39كان السبب يف توقف  

% من مجموع املخابز املتوقفة  30العمل هو وجود عطل فني باآلالت أو دمار بعض أجزاء البناء وقد جاءت نسبة هذه املخابز  
 مخبز.  25عن العمل وبعدد 

 (: عدد/ نسبة المخابز غير العاملة حسب أسباب توقفها عن العمل 16شكل ) 

 

مخبزًا العمل بسبب عدم وجود أي دعم لعملية إنتاج الخبز يف هذه املخابز، ففي حال تمّ شراء مادة الطحين    39توقف  
واملازوت واملواد األخرى الالزمة إلنتاج الخبز من السوق ودفع أجور العمال والصيانة الدورية سيكون سعر إنتاج الخبز مرتفعا  

تلقى دعما، ولن يتمكن أصحاب هذه املخابز من تصريف الخبز املنتج وتغطية تكاليف اإلنتاج.  مقارنةً مع املخابز األخرى التي ت
فضّل أصحاب هذه املخابز أو القائمين عليها التوقف عن إنتاج الخبز؛ وتواجد القسم األكبر من املخابز التي توقفت عن العمل  

مخبزًا عن العمل بسبب عطل فني   25إدلب، وتوقف  يسبب عدم توفر الدعم من مناطق رأس العين وتل أبيض ومحافظة  
باآلالت ودمار بالبناء وال يستطيع القائمون ىلع املخابز تحمل أعباء عمليات اإلصالح وغالبا ما يضطر بعض أصحاب املخبز  

مل بسبب  مخابز عن الع  10املتوقفة عن العمل لبيع بعض اآلالت من مخبزه مما يؤدي إلى تزايد تكاليف اإلصالح، توقفت  
مخابز   6وتوقفت  عدم وجود أصحابهم، حيث كان أصحاب املخابز مسافرين وال يوجد أي شخص مخوّل بتسيير عمل املخبز.  

 عن العمل يف محافظة إدلب بسبب وجودها يف مناطق خطيرة وتتعرض للقصف أو قريبة من خطوط االشتباك. 
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 المخابز في شمال سوريا
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 إمكانية إصالح المخابز العاطلة عن العمل

مخبزًا( من املخابز املتوقفة عن العمل بسبب أعطال باآلالت أو دمار ببعض أجزاء البناء أعطالها    21% )84أظهرت النتائج أن  
 . مخابز( من املخابز املتوقفة عن العمل مدمّرة بشكل كامل وال يمكن إصالحها 4% )16قابلة لإلصالح، يف حين أن 

 ة حسب إمكانية إصالحها (: عدد/ نسبة المخابز غير العامل17شكل ) 

 

تتطلب املخابز صيانة دورية وغالبا ما يتواجد يف كل مخبز عامل صيانة، وكذلك عانت الكثير من املخابز من القصف والدمار 
ونُهِب معدات من بعض املخابز عند تغير جهة السيطرة، وقد عمدت بعض القوى لتفكيك آالت بعض املخابز ونقلها عند  

نطقة، وعند توقف املخابز عن العمل بسبب أعطال يف اآلالت يضطر بعض أصحاب املخابز لبيع قسم من  الخروج من أي م
 اآلالت أو املعدات ملخابز أخرى؛ وذلك بسبب انعدام مصدر رزقه. 
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 المخابز في شمال سوريا
 4اإلصدار  –تقرير موضوعي 

 الكلف التقديرية لعمليات اإلصالح 

املخابز املتوقفة عن العمل يف املناطق التي شملها التقييم  تراوح متوسط الكلف التقديرية لعملية إصالح كل مخبز من  
 دوالر.   20,500دوالر إلى  6,667بين 

 (: متوسط الكلف التقديرية لعملية إصالح المخابز بالدوالر األمريكي حسب المناطق 18شكل ) 

 

مخابز متوقفة عن العمل    6دت  كلفة تقديرية إلصالح املخابز يف محافظة إدلب؛ حيث تواجتبين من خالل الدراسة أن أىلع  
بسبب عطل يف اآلالت والبناء؛ وأكدت مصادر املعلومات أن هذه املخابز يمكن إصالحها؛ وبلغت التكلفة الكلية إلصالح هذه  

دوالر أمريكي، وبلغت التكلفة الكلية إلصالح املخابز األربعة املتوقفة عن العمل يف ريف حلب الشمالي    109,600املخابز  
 دوالر أمريكي.  64,000
 (: مجموع الكلف التقديرية لعملية إصالح المخابز بالدوالر األمريكي حسب المناطق 19شكل ) 

 

 

 الخالصة 

يعتبر الخبز مصدر أساسي للغذاء يف سورية، وعليه يجب وضع خطط استراتيجية لدعم انتاجه ابتدأً من زراعة القمح ووصوالً  
 للمواطنين بأسعار مدعومة تتناسب مع القدرة الشرائية للمواطنين. إلنتاج مادة الخبز وتوفيرها 

تعمل وحدة تنسيق الدعم بالتعاون مع شركائها ىلع تشجيع الفالحين ىلع زراعة القمح والحفاظ ىلع النوع؛ عن طريق  
تمرة لألخطار التي تهدد  دعم الفالحين باملواد األساسية والقروض النقدية ورفع كفاءتهم بالدروات التدريبية والتوعية املس

زراعة القمح، ونفذت وحدة تنسيق الدعم خالل السنوات املاضية عدد من املشاريع لدعم الوحدات اإلرشادية يف شمال  
غرب سوريا؛ ملا لهذه الوحدات من دور يف تقديم الدعم للفالحين ورفع كفاءتهم، كما تعمل وحدة تنسيق الدعم ىلع دعم  

األمن الغذائي عن طريق توفير املعلومات التي قد تساعدهم يف اتخاذ القرارات وترتيب األولويات  كافة العاملين يف مجال  
 ووضع خطط طويلة األمد.  
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 المخابز في شمال سوريا
 4اإلصدار  –تقرير موضوعي 

 (: النواحي التي شملها التقييم 1ملحق )

 المدينة / البلدة  الناحية  المنطقة  المحافظة  #

 مسعدة اليعربية  يعربية  المالكية  الحسكة  1

 الهادي  يعربية  المالكية  الحسكة  2

 تل مشحن  يعربية  المالكية  الحسكة  3

 اليعربية  يعربية  المالكية  الحسكة  4

 خربة البير فوقاني يعربية  المالكية  الحسكة  5

 الحرية  يعربية  المالكية  الحسكة  6

 اليعربية  يعربية  المالكية  الحسكة  7

 اليعربية  يعربية  المالكية  الحسكة  8

 هجين  هجين  البوكمال  دير الزور  9

 هجين  هجين  البوكمال  دير الزور  10

 هجين  هجين  البوكمال  دير الزور  11

 هجين  هجين  البوكمال  دير الزور  12

 هجين  هجين  البوكمال  دير الزور  13

 هجين  هجين  البوكمال  دير الزور  14

 حزانو معرة تمصرين  مركز إدلب إدلب  15

 حزانو تمصرين معرة  مركز إدلب إدلب  16

 كفر جالس  معرة تمصرين  مركز إدلب إدلب  17

 معر تمصرين  معرة تمصرين  مركز إدلب إدلب  18

 رام حمدان  معرة تمصرين  مركز إدلب إدلب  19

 معر تمصرين  معرة تمصرين  مركز إدلب إدلب  20

 معر تمصرين  معرة تمصرين  مركز إدلب إدلب  21

 حربنوش  معرة تمصرين  مركز إدلب إدلب  22

 كفتين معرة تمصرين  مركز إدلب إدلب  23

 معر تمصرين  معرة تمصرين  مركز إدلب إدلب  24

 كللي  معرة تمصرين  مركز إدلب إدلب  25

 المعبطلي معبطلي  عفرين  حلب  26

 المعبطلي معبطلي  عفرين  حلب  27

 األميرية_ميركان  معبطلي  عفرين  حلب  28

 منبج  مركز منبج  منبج  حلب  29

 منبج  مركز منبج  منبج  حلب  30

 منبج  مركز منبج  منبج  حلب  31

 منبج  مركز منبج  منبج  حلب  32

 منبج  مركز منبج  منبج  حلب  33

 منبج  مركز منبج  منبج  حلب  34

 منبج  مركز منبج  منبج  حلب  35

 منبج  مركز منبج  منبج  حلب  36

 منبج  مركز منبج  منبج  حلب  37

 منبج  مركز منبج  منبج  حلب  38

 منبج  مركز منبج  منبج  حلب  39

 منبج  مركز منبج  منبج  حلب  40

 منبج  مركز منبج  منبج  حلب  41

 منبج  مركز منبج  منبج  حلب  42

 عين العرب  مركز عين العرب  عين العرب  حلب  43

 عين العرب  مركز عين العرب  عين العرب  حلب  44
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 المدينة / البلدة  الناحية  المنطقة  المحافظة  #

 الفرزدق_أرسالن طاش مركز عين العرب  عين العرب  حلب  45

 عفرين  مركز عفرين  عفرين  حلب  46

 عفرين  مركز عفرين  عفرين  حلب  47

 عفرين  مركز عفرين  عفرين  حلب  48

 عفرين  مركز عفرين  عفرين  حلب  49

 باسوطة  مركز عفرين  عفرين  حلب  50

 عفرين  مركز عفرين  عفرين  حلب  51

 عفرين  مركز عفرين  عفرين  حلب  52

 عفرين  مركز عفرين  عفرين  حلب  53

 عفرين  مركز عفرين  عفرين  حلب  54

 عفرين  مركز عفرين  عفرين  حلب  55

 عفرين  مركز عفرين  عفرين  حلب  56

 عفرين  مركز عفرين  عفرين  حلب  57

 عفرين  مركز عفرين  عفرين  حلب  58

 مريمين عفرين  مركز عفرين  عفرين  حلب  59

 عفرين  مركز عفرين  عفرين  حلب  60

 باسوطة  مركز عفرين  عفرين  حلب  61

 معراتة  مركز عفرين  عفرين  حلب  62

 رأس العين  مركز رأس العين  رأس العين  الحسكة  63

 الدهماء  مركز رأس العين  رأس العين  الحسكة  64

 المناجير مركز رأس العين  رأس العين  الحسكة  65

 علوك الشرقي مركز رأس العين  رأس العين  الحسكة  66

 الحلبية  مركز رأس العين  رأس العين  الحسكة  67

 رأس العين  مركز رأس العين  رأس العين  الحسكة  68

 رأس العين  مركز رأس العين  رأس العين  الحسكة  69

 رأس العين  مركز رأس العين  رأس العين  الحسكة  70

 تل عامرية  مركز رأس العين  رأس العين  الحسكة  71

 رأس العين  مركز رأس العين  رأس العين  الحسكة  72

 العزيزية  مركز رأس العين  العين رأس  الحسكة  73

 رأس العين  مركز رأس العين  رأس العين  الحسكة  74

 رأس العين  مركز رأس العين  رأس العين  الحسكة  75

 رأس العين  مركز رأس العين  رأس العين  الحسكة  76

 بسنيا_بسينة مركز حارم حارم  إدلب  77

 حارم  مركز حارم حارم  إدلب  78

 حارم  حارممركز  حارم  إدلب  79

 حارم  مركز حارم حارم  إدلب  80

 الكفير مركز جسر الشغور  جسر الشغور  إدلب  81

 المرج األخضر الغربي مركز جسر الشغور  جسر الشغور  إدلب  82

 المرج األخضر الشرقي مركز جسر الشغور  جسر الشغور  إدلب  83

 جسر الشغور  مركز جسر الشغور  جسر الشغور  إدلب  84

 السكرية  مركز جسر الشغور  الشغور جسر  إدلب  85

 المرج األخضر الغربي مركز جسر الشغور  جسر الشغور  إدلب  86

 جسر الشغور  مركز جسر الشغور  جسر الشغور  إدلب  87

 جرابلس  مركز جرابلس  جرابلس  حلب  88

 ببالن مركز جرابلس  جرابلس  حلب  89
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 المخابز في شمال سوريا
 4اإلصدار  –تقرير موضوعي 

 المدينة / البلدة  الناحية  المنطقة  المحافظة  #

 جب الكوسا مركز جرابلس  جرابلس  حلب  90

 الجامل مركز جرابلس  جرابلس  حلب  91

 جرابلس  مركز جرابلس  جرابلس  حلب  92

 جرابلس  مركز جرابلس  جرابلس  حلب  93

 المحسنة_محسنلي مركز جرابلس  جرابلس  حلب  94

 جرابلس  مركز جرابلس  جرابلس  حلب  95

 الحلوانية  مركز جرابلس  جرابلس  حلب  96

 تل الكبير مركز تل أبيض  تل أبيض  الرقة  97

 تل أبيض  مركز تل أبيض  تل أبيض  الرقة  98

 تل أبيض  مركز تل أبيض  تل أبيض  الرقة  99

 خربة الرز  مركز تل أبيض  تل أبيض  الرقة  100

 قيسوم مركز تل أبيض  تل أبيض  الرقة  101

 فرجة  مركز تل أبيض  تل أبيض  الرقة  102

 حويجة عبدي  مركز تل أبيض  تل أبيض  الرقة  103

 عين العروس  مركز تل أبيض  تل أبيض  الرقة  104

 تل أبيض  مركز تل أبيض  تل أبيض  الرقة  105

 أريحا مركز أريحا  أريحا إدلب  106

 سيغاتا مركز أريحا  أريحا إدلب  107

 أريحا مركز أريحا  أريحا إدلب  108

 أريحا مركز أريحا  أريحا إدلب  109

 أريحا مركز أريحا  أريحا إدلب  110

 الكريز مركز إدلب مركز إدلب إدلب  111

 إدلب  مركز إدلب مركز إدلب إدلب  112

 إدلب  مركز إدلب مركز إدلب إدلب  113

 إدلب  مركز إدلب مركز إدلب إدلب  114

 إدلب  مركز إدلب مركز إدلب إدلب  115

 إدلب  مركز إدلب مركز إدلب إدلب  116

 تل جمال  مركز المالكية المالكية  الحسكة  117

 المالكية  مركز المالكية المالكية  الحسكة  118

 خراب أبو غالب  مركز المالكية المالكية  الحسكة  119

 بيت حنون  مركز المالكية المالكية  الحسكة  120

 المعبدة مركز المالكية المالكية  الحسكة  121

 السويدية  مركز المالكية المالكية  الحسكة  122

 البتراء  مركز المالكية المالكية  الحسكة  123

 خان الجبل مركز المالكية المالكية  الحسكة  124

 الطبقة  مركز المالكية المالكية  الحسكة  125

 تل أسود مالكية  مركز المالكية المالكية  الحسكة  126

 المعبدة مركز المالكية المالكية  الحسكة  127

 السعيدة مركز المالكية المالكية  الحسكة  128

 المالكية  مركز المالكية المالكية  الحسكة  129

 المالكية  مركز المالكية المالكية  الحسكة  130

 سبع جفار  مركز المالكية المالكية  الحسكة  131

 الطويبة  مركز المالكية المالكية  الحسكة  132

 تل زيارة  مركز المالكية المالكية  الحسكة  133

 المرجـــة  مركز المالكية المالكية  الحسكة  134
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 المخابز في شمال سوريا
 4اإلصدار  –تقرير موضوعي 

 المدينة / البلدة  الناحية  المنطقة  المحافظة  #

 المالكية  مركز المالكية المالكية  الحسكة  135

 تل عدس  مركز المالكية المالكية  الحسكة  136

 اليوسفية  مركز المالكية المالكية  الحسكة  137

 القامشلي مركز القامشلي القامشلي الحسكة  138

 القامشلي مركز القامشلي القامشلي الحسكة  139

 القامشلي مركز القامشلي القامشلي الحسكة  140

 القامشلي مركز القامشلي القامشلي الحسكة  141

 القامشلي مركز القامشلي القامشلي الحسكة  142

 القامشلي مركز القامشلي القامشلي الحسكة  143

 القامشلي مركز القامشلي القامشلي الحسكة  144

 القامشلي مركز القامشلي القامشلي الحسكة  145

 القامشلي مركز القامشلي القامشلي الحسكة  146

 القامشلي مركز القامشلي القامشلي الحسكة  147

 القامشلي مركز القامشلي القامشلي الحسكة  148

 حامـــو مركز القامشلي القامشلي الحسكة  149

 القامشلي مركز القامشلي القامشلي الحسكة  150

 القامشلي مركز القامشلي القامشلي الحسكة  151

 القامشلي مركز القامشلي القامشلي الحسكة  152

 القامشلي مركز القامشلي القامشلي الحسكة  153

 القامشلي مركز القامشلي القامشلي الحسكة  154

 القامشلي مركز القامشلي القامشلي الحسكة  155

 القامشلي مركز القامشلي القامشلي الحسكة  156

 القامشلي مركز القامشلي القامشلي الحسكة  157

 الرقة  مركز الرقة مركز الرقة الرقة  158

 حاوي الهوى  مركز الرقة مركز الرقة الرقة  159

 الرقة  مركز الرقة مركز الرقة الرقة  160

 الرقة  مركز الرقة مركز الرقة الرقة  161

 الرقة  مركز الرقة مركز الرقة الرقة  162

 الرقة  مركز الرقة الرقةمركز  الرقة  163

 الرقة  مركز الرقة مركز الرقة الرقة  164

 الرقة  مركز الرقة مركز الرقة الرقة  165

 الرقة  مركز الرقة مركز الرقة الرقة  166

 الرقة  مركز الرقة مركز الرقة الرقة  167

 الرقة  مركز الرقة مركز الرقة الرقة  168

 الرقة  مركز الرقة مركز الرقة الرقة  169

 الرقة  مركز الرقة مركز الرقة الرقة  170

 الرقة  مركز الرقة مركز الرقة الرقة  171

 الرقة  مركز الرقة مركز الرقة الرقة  172

 الرقة  مركز الرقة مركز الرقة الرقة  173

 الرقة  مركز الرقة مركز الرقة الرقة  174

 الرقة  مركز الرقة مركز الرقة الرقة  175

 الرقة  مركز الرقة مركز الرقة الرقة  176

 ربيعة  مركز الرقة مركز الرقة الرقة  177

 الرقة  مركز الرقة مركز الرقة الرقة  178

 الرقة  مركز الرقة مركز الرقة الرقة  179
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 المخابز في شمال سوريا
 4اإلصدار  –تقرير موضوعي 

 المدينة / البلدة  الناحية  المنطقة  المحافظة  #

 رقة سمرة مركز الرقة مركز الرقة الرقة  180

 الرقة  مركز الرقة مركز الرقة الرقة  181

 الرقة  الرقةمركز  مركز الرقة الرقة  182

 الرقة  مركز الرقة مركز الرقة الرقة  183

 الرقة  مركز الرقة مركز الرقة الرقة  184

 الرقة  مركز الرقة مركز الرقة الرقة  185

 الرقة  مركز الرقة مركز الرقة الرقة  186

 الرقة  مركز الرقة مركز الرقة الرقة  187

 الرقة  مركز الرقة مركز الرقة الرقة  188

 الرقة  مركز الرقة مركز الرقة الرقة  189

 الرقة  مركز الرقة مركز الرقة الرقة  190

 الرقة  مركز الرقة مركز الرقة الرقة  191

 الرقة  مركز الرقة مركز الرقة الرقة  192

 الثورة  مركز الثورة الثورة  الرقة  193

 الثورة  مركز الثورة الثورة  الرقة  194

 الثورة  الثورةمركز  الثورة  الرقة  195

 الثورة  مركز الثورة الثورة  الرقة  196

 الثورة  مركز الثورة الثورة  الرقة  197

 الثورة  مركز الثورة الثورة  الرقة  198

 الثورة  مركز الثورة الثورة  الرقة  199

 الثورة  مركز الثورة الثورة  الرقة  200

 الثورة  مركز الثورة الثورة  الرقة  201

 عايد صغير مركز الثورة الثورة  الرقة  202

 الباب  مركز الباب الباب  حلب  203

 الباب  مركز الباب الباب  حلب  204

 الباب  مركز الباب الباب  حلب  205

 الباب  مركز الباب الباب  حلب  206

 الباب  مركز الباب الباب  حلب  207

 الباب  مركز الباب الباب  حلب  208

 الباب  مركز الباب الباب  حلب  209

 الباب  مركز الباب الباب  حلب  210

 الباب  مركز الباب الباب  حلب  211

 الباب  مركز الباب الباب  حلب  212

 الباب  مركز الباب الباب  حلب  213

 الباب  مركز الباب الباب  حلب  214

 كفر كلبين  مركز اعزاز  اعزاز  حلب  215

 كلجبرين مركز اعزاز  اعزاز  حلب  216

 معرين  مركز اعزاز  اعزاز  حلب  217

 شمارين  مركز اعزاز  اعزاز  حلب  218

 أعزاز  مركز اعزاز  اعزاز  حلب  219

 أعزاز  مركز اعزاز  اعزاز  حلب  220

 أعزاز  مركز اعزاز  اعزاز  حلب  221

 تليل الشام  مركز اعزاز  اعزاز  حلب  222

 شمارين  مركز اعزاز  اعزاز  حلب  223

 شمارين  مركز اعزاز  اعزاز  حلب  224
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 المخابز في شمال سوريا
 4اإلصدار  –تقرير موضوعي 

 المدينة / البلدة  الناحية  المنطقة  المحافظة  #

 شمارين  مركز اعزاز  اعزاز  حلب  225

 جارز  مركز اعزاز  اعزاز  حلب  226

 أعزاز  مركز اعزاز  اعزاز  حلب  227

 أعزاز  مركز اعزاز  اعزاز  حلب  228

 مركدة  مركدة  مركز الحسكة الحسكة  229

 محمبل  محمبل  أريحا إدلب  230

 الكنيسة محمبل  أريحا إدلب  231

 كفرميد  محمبل  أريحا إدلب  232

 مارع مارع اعزاز  حلب  233

 تاللين مارع اعزاز  حلب  234

 كفر تخاريم كفر تخاريم حارم  إدلب  235

 كفر تخاريم كفر تخاريم حارم  إدلب  236

 كفر تخاريم كفر تخاريم حارم  إدلب  237

 راس الحصن  قورقينا حارم  إدلب  238

 قورقانيا قورقينا حارم  إدلب  239

 رضوة  قورقينا حارم  إدلب  240

 القحطانية  قحطانية القامشلي الحسكة  241

 القحطانية  قحطانية القامشلي الحسكة  242

 القحطانية  قحطانية القامشلي الحسكة  243

 القحطانية  قحطانية القامشلي الحسكة  244

 القحطانية  قحطانية القامشلي الحسكة  245

 القحطانية  قحطانية القامشلي الحسكة  246

 القحطانية  قحطانية القامشلي الحسكة  247

 القحطانية  قحطانية القامشلي الحسكة  248

 القحطانية  قحطانية القامشلي الحسكة  249

 القحطانية  قحطانية القامشلي الحسكة  250

 القحطانية  قحطانية القامشلي الحسكة  251

 قبة التركمان غندورة جرابلس  حلب  252

 الغندورة غندورة جرابلس  حلب  253

 تل الحجر_تل االحمر  غندورة جرابلس  حلب  254

 الكلية غندورة جرابلس  حلب  255

 القاضي جرابلس  غندورة جرابلس  حلب  256

 الغندورة غندورة جرابلس  حلب  257

 الغندورة غندورة جرابلس  حلب  258

 األمين عين عيسى  تل أبيض  الرقة  259

 الشركراك  عين عيسى  تل أبيض  الرقة  260

 كورمازة  عين عيسى  تل أبيض  الرقة  261

 عامودا  عامودا  القامشلي الحسكة  262

 عامودا  عامودا  القامشلي الحسكة  263

 عامودا  عامودا  القامشلي الحسكة  264

 عامودا  عامودا  القامشلي الحسكة  265

 عامودا  عامودا  القامشلي الحسكة  266

 عامودا  عامودا  القامشلي الحسكة  267

 عامودا  عامودا  القامشلي الحسكة  268

 عامودا  عامودا  القامشلي الحسكة  269



 

24 
 

 المخابز في شمال سوريا
 4اإلصدار  –تقرير موضوعي 

 المدينة / البلدة  الناحية  المنطقة  المحافظة  #

 عامودا  عامودا  القامشلي الحسكة  270

 عامودا  عامودا  القامشلي الحسكة  271

 عامودا  عامودا  القامشلي الحسكة  272

 عامودا  عامودا  القامشلي الحسكة  273

 عامودا  عامودا  القامشلي الحسكة  274

 كفرغان صوران  اعزاز  حلب  275

 احتيمالت صوران  اعزاز  حلب  276

 صوران  صوران  اعزاز  حلب  277

 كفرة صوران  اعزاز  حلب  278

 صوران  صوران  اعزاز  حلب  279

 صوران  صوران  اعزاز  حلب  280

 كفرة صوران  اعزاز  حلب  281

 المويلح  صور  مركز دير الزور  دير الزور  282

 الصور  صور  مركز دير الزور  الزور دير  283

 ربيضة  صور  مركز دير الزور  دير الزور  284

 المويلح  صور  مركز دير الزور  دير الزور  285

 رويشد  صور  مركز دير الزور  دير الزور  286

 الجاسمي صور  مركز دير الزور  دير الزور  287

 الحريجية  صور  مركز دير الزور  دير الزور  288

 الحريجية  صور  مركز دير الزور  الزور دير  289

 أبو النيتل صور  مركز دير الزور  دير الزور  290

 الحريجي صور  مركز دير الزور  دير الزور  291

 الحصين  صور  مركز دير الزور  دير الزور  292

 الصور  صور  مركز دير الزور  دير الزور  293

 الصور  صور  مركز دير الزور  دير الزور  294

 الصور  صور  مركز دير الزور  الزور دير  295

 الحريجية  صور  مركز دير الزور  دير الزور  296

 الخاروفية_برج بطان  صرين  عين العرب  حلب  297

 صرين  صرين  عين العرب  حلب  298

 الجلبية  صرين  عين العرب  حلب  299

 قناية شيوخ تحتاني عين العرب  حلب  300

 زرك  شيوخ تحتاني عين العرب  حلب  301

 الشهامة_بندر  شيوخ تحتاني عين العرب  حلب  302

 شيخ الحديد  شيخ الحديد  عفرين  حلب  303

 شران شران عفرين  حلب  304

 كفر جنة  شران عفرين  حلب  305

 شران شران عفرين  حلب  306

 المحببة_ناز أوشاغي شران عفرين  حلب  307

 السيم_العمرية  شران عفرين  حلب  308

 ديرصوان  شران عفرين  حلب  309

 الميدان عفرين  شران عفرين  حلب  310

 السبعة وأربعين  شدادة مركز الحسكة الحسكة  311

 عبدان شدادة مركز الحسكة الحسكة  312

 الشدادة  شدادة مركز الحسكة الحسكة  313

 الباغوز  سوسة  البوكمال  دير الزور  314
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 المخابز في شمال سوريا
 4اإلصدار  –تقرير موضوعي 

 المدينة / البلدة  الناحية  المنطقة  المحافظة  #

 المراشدة  سوسة  البوكمال  دير الزور  315

 السوسة  سوسة  البوكمال  دير الزور  316

 الباغوز  سوسة  البوكمال  دير الزور  317

 البوبدران  سوسة  البوكمال  دير الزور  318

 سلوك  سلوك  تل أبيض  الرقة  319

 سلوك  سلوك  تل أبيض  الرقة  320

 تل حمام  سلوك  تل أبيض  الرقة  321

 سلوك  سلوك  تل أبيض  الرقة  322

 سلوك  سلوك  تل أبيض  الرقة  323

 سلوك  سلوك  تل أبيض  الرقة  324

 الزعزوع  سلوك  تل أبيض  الرقة  325

 تل حمام  سلوك  تل أبيض  الرقة  326

 سلقين سلقين حارم  إدلب  327

 سلقين سلقين حارم  إدلب  328

 كفرنه  سلقين حارم  إدلب  329

 دلبيا سلقين حارم  إدلب  330

 سلقين سلقين حارم  إدلب  331

 سلقين سلقين حارم  إدلب  332

 سلقين سلقين حارم  إدلب  333

 سلقين سلقين حارم  إدلب  334

 سلقين سلقين حارم  إدلب  335

 سلقين سلقين حارم  إدلب  336

 سلقين سلقين حارم  إدلب  337

 سلقين سلقين حارم  إدلب  338

 راجو راجو عفرين  حلب  339

 راجو راجو عفرين  حلب  340

 بيت عدين  راجو عفرين  حلب  341

 ميدان أكبس راجو عفرين  حلب  342

 ميدان أكبس راجو عفرين  حلب  343

 الرغيب ذيبان  الميادين  دير الزور  344

 أبو حردوب  ذيبان  الميادين  دير الزور  345

 الجرذى الشرقي ذيبان  الميادين  دير الزور  346

 الجرذى الشرقي ذيبان  الميادين  دير الزور  347

 ذيبان  ذيبان  الميادين  دير الزور  348

 سويدان جزيرة  ذيبان  الميادين  دير الزور  349

 الجرذى الشرقي ذيبان  الميادين  دير الزور  350

 ذيبان  ذيبان  الميادين  دير الزور  351

 ذيبان  ذيبان  الميادين  دير الزور  352

 الكرامة  ذيبان  الميادين  دير الزور  353

 الحوايج  ذيبان  الميادين  دير الزور  354

 حاوي ذيبان ذيبان  الميادين  الزور دير  355

 دركوش  دركوش  جسر الشغور  إدلب  356

 دركوش  دركوش  جسر الشغور  إدلب  357

 زرزور  دركوش  جسر الشغور  إدلب  358

 زرزور  دركوش  جسر الشغور  إدلب  359
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 السعدية_بسندتيا دركوش  جسر الشغور  إدلب  360

 دركوش  دركوش  جسر الشغور  إدلب  361

 غنامية درباسية  رأس العين  الحسكة  362

 الدرباسية  درباسية  رأس العين  الحسكة  363

 الدرباسية  درباسية  رأس العين  الحسكة  364

 تل تشرين  درباسية  رأس العين  الحسكة  365

 سرمدا  دانا  حارم  إدلب  366

 اطمه  دانا  حارم  إدلب  367

 قاح دانا  حارم  إدلب  368

 قاح دانا  حارم  إدلب  369

 ترمانين دانا  حارم  إدلب  370

 عقربات  دانا  حارم  إدلب  371

 الدانا دانا  حارم  إدلب  372

 سرمدا  دانا  حارم  إدلب  373

 سرمدا  دانا  حارم  إدلب  374

 سرمدا  دانا  حارم  إدلب  375

 سرمدا  دانا  حارم  إدلب  376

 قاح دانا  حارم  إدلب  377

 الدانا دانا  حارم  إدلب  378

 الدانا دانا  حارم  إدلب  379

 الدانا دانا  حارم  إدلب  380

 كفردريان  دانا  حارم  إدلب  381

 كفردريان  دانا  حارم  إدلب  382

 سرمدا  دانا  حارم  إدلب  383

 اطمه  دانا  حارم  إدلب  384

 كفردريان  دانا  حارم  إدلب  385

 صلوة  دانا  حارم  إدلب  386

 حزرة_حرزي  دانا  حارم  إدلب  387

 تلعادة دانا  حارم  إدلب  388

 اطمه  دانا  حارم  إدلب  389

 سرمدا  دانا  حارم  إدلب  390

 سرمدا  دانا  حارم  إدلب  391

 سرمدا  دانا  حارم  إدلب  392

 الدانا دانا  حارم  إدلب  393

 اطمه  دانا  حارم  إدلب  394

 سرمدا  دانا  حارم  إدلب  395

 سرمدا  دانا  حارم  إدلب  396

 سرمدا  دانا  حارم  إدلب  397

 سرمدا  دانا  حارم  إدلب  398

 كفردريان  دانا  حارم  إدلب  399

 بردقلي دانا  حارم  إدلب  400

 اطمه  دانا  حارم  إدلب  401

 دير حسان_درحشان  دانا  حارم  إدلب  402

 دير حسان_درحشان  دانا  حارم  إدلب  403

 سرمدا  دانا  حارم  إدلب  404
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 الدانا دانا  حارم  إدلب  405

 سرمدا  دانا  حارم  إدلب  406

 تل الكرامة  دانا  حارم  إدلب  407

 ترمانين دانا  حارم  إدلب  408

 دارة عزة  دارة عزة  جبل سمعان  حلب  409

 دارة عزة  دارة عزة  جبل سمعان  حلب  410

 دارة عزة  دارة عزة  جبل سمعان  حلب  411

 الحمراء  جوادية  المالكية  الحسكة  412

 الجوادية  جوادية  المالكية  الحسكة  413

 العباسية جوادية  المالكية  الحسكة  414

 الجوادية  جوادية  المالكية  الحسكة  415

 دير الغصن  جوادية  المالكية  الحسكة  416

 جنديرس جنديرس عفرين  حلب  417

 جلمة  جنديرس عفرين  حلب  418

 جنديرس جنديرس عفرين  حلب  419

 جنديرس جنديرس عفرين  حلب  420

 جنديرس جنديرس عفرين  حلب  421

 فريرية جنديرس عفرين  حلب  422

 جنديرس جنديرس عفرين  حلب  423

 جنديرس جنديرس عفرين  حلب  424

 كفر صفرة جنديرس عفرين  حلب  425

 جنديرس جنديرس عفرين  حلب  426

 طراحية_شيخ سالم تل حميس  القامشلي الحسكة  427

 الزباء  تل حميس  القامشلي الحسكة  428

 حميس تل  تل حميس  القامشلي الحسكة  429

 تل حميس  تل حميس  القامشلي الحسكة  430

 تل حميس  تل حميس  القامشلي الحسكة  431

 تل تمر  تل تمر  مركز الحسكة الحسكة  432

 تفتناز تفتناز مركز إدلب إدلب  433

 بئر الحلو بئر الحلو الوردية  مركز الحسكة الحسكة  434

 الحمدي بئر الحلو الوردية  مركز الحسكة الحسكة  435

 بئر الحلو بئر الحلو الوردية  مركز الحسكة الحسكة  436

 بنش بنش مركز إدلب إدلب  437

 الفوعة  بنش مركز إدلب إدلب  438

 بنش بنش مركز إدلب إدلب  439

 بنش بنش مركز إدلب إدلب  440

 خضر بلبل  عفرين  حلب  441

 بلبل  بلبل  عفرين  حلب  442

 قوطان  بلبل  عفرين  حلب  443

 المدللة عفرين_كوتانلي شرقي بلبل  عفرين  حلب  444

 قسطل مقداد  بلبل  عفرين  حلب  445

 عبودان  بلبل  عفرين  حلب  446

 بلبل  بلبل  عفرين  حلب  447

 الشحيل بصيرة مركز دير الزور  دير الزور  448

 طيب الفال  بصيرة مركز دير الزور  دير الزور  449
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 ضمان بصيرة مركز دير الزور  دير الزور  450

 الزر  بصيرة مركز دير الزور  دير الزور  451

 الشحيل بصيرة مركز دير الزور  دير الزور  452

 الشحيل بصيرة مركز دير الزور  دير الزور  453

 البصيرة بصيرة مركز دير الزور  دير الزور  454

 بريهة  بصيرة مركز دير الزور  دير الزور  455

 الصبحة  بصيرة مركز دير الزور  دير الزور  456

 الشحيل بصيرة مركز دير الزور  دير الزور  457

 الزر  بصيرة مركز دير الزور  دير الزور  458

 الحجنة  بصيرة مركز دير الزور  دير الزور  459

 البصيرة بصيرة مركز دير الزور  دير الزور  460

 الشحيل بصيرة مركز دير الزور  دير الزور  461

 بريهة  بصيرة الزور مركز دير  دير الزور  462

 البصيرة بصيرة مركز دير الزور  دير الزور  463

 الصبحة  بصيرة مركز دير الزور  دير الزور  464

 التوامية  بصيرة مركز دير الزور  دير الزور  465

 البصيرة بصيرة مركز دير الزور  دير الزور  466

 حنبوشية  بداما جسر الشغور  إدلب  467

 خربة الجوز  بداما جسر الشغور  إدلب  468

 بداما بداما جسر الشغور  إدلب  469

 ارمال بداما جسر الشغور  إدلب  470

 أرمناز أرمناز حارم  إدلب  471

 الشيخ يوسف  أرمناز حارم  إدلب  472

 البالعة  أرمناز حارم  إدلب  473

 ملس أرمناز حارم  إدلب  474

 حفسرجة  أرمناز حارم  إدلب  475

 السحارة  أتارب  جبل سمعان  حلب  476

 ابين سمعان  أتارب  جبل سمعان  حلب  477

 االبزمو  أتارب  جبل سمعان  حلب  478

 الجينة أتارب  جبل سمعان  حلب  479

 معارة اتارب  أتارب  جبل سمعان  حلب  480

 كفر كرمين أتارب  جبل سمعان  حلب  481

 األتارب  أتارب  جبل سمعان  حلب  482

 أبو قلقل أبو قلقل منبج  حلب  483

 حيمر البدة أبو قلقل منبج  حلب  484

 مدينة سد تشرين أبو قلقل منبج  حلب  485

 قنا تحتاني  أبو قلقل منبج  حلب  486

 جعيفية الماشي أبو قلقل منبج  حلب  487

 أبو قلقل أبو قلقل منبج  حلب  488

 الهول  الهول  مركز الحسكة الحسكة  489

 الهول  الهول  مركز الحسكة الحسكة  490

 الصفصافة  المنصورة  الثورة  الرقة  491

 المنصورة  المنصورة  الثورة  الرقة  492

 البارودة  المنصورة  الثورة  الرقة  493

 المنصورة  المنصورة  الثورة  الرقة  494
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 المدينة / البلدة  الناحية  المنطقة  المحافظة  #

 الحمام المنصورة  الثورة  الرقة  495

 المنصورة  المنصورة  الثورة  الرقة  496

 المنصورة  المنصورة  الثورة  الرقة  497

 الهورة  المنصورة  الثورة  الرقة  498

 الصفصافة  المنصورة  الثورة  الرقة  499

 أبو كبيع غربي المنصورة  الثورة  الرقة  500

 هنيدة  المنصورة  الثورة  الرقة  501

 الهالة_خس هبال الكرامة  مركز الرقة الرقة  502

 الكرامة  الكرامة  مركز الرقة الرقة  503

 الكرامة  الكرامة  مركز الرقة الرقة  504

 الغسانية  الكرامة  مركز الرقة الرقة  505

 الهامة  الكرامة  مركز الرقة الرقة  506

 مسعدة الكرامة  مركز الرقة الرقة  507

 مطب البوراشد الكرامة  مركز الرقة الرقة  508

 اليعربية_خس عجيل الكرامة  مركز الرقة الرقة  509

 اليعربية_خس عجيل الكرامة  مركز الرقة الرقة  510

 الكرامة  الكرامة  مركز الرقة الرقة  511

 الكرامة  الكرامة  مركز الرقة الرقة  512

 البيدر_فاطسة بيرم  الكرامة  مركز الرقة الرقة  513

 محمدية الكرامة  مركز الرقة الرقة  514

 مسعدة الكرامة  مركز الرقة الرقة  515

 الشاهر  الكرامة  مركز الرقة الرقة  516

 الحدادية  العريشة  مركز الحسكة الحسكة  517

 العريشة  العريشة  مركز الحسكة الحسكة  518

 حاجي كوسة  الراعي الباب  حلب  519

 صندي  الراعي الباب  حلب  520

 الراعي الراعي الباب  حلب  521

 الراعي الراعي الباب  حلب  522

 باب ليمون  الراعي الباب  حلب  523

 صندي  الراعي الباب  حلب  524

 الجانودية  الجانودية  جسر الشغور  إدلب  525

 الجانودية  الجانودية  جسر الشغور  إدلب  526

 الحمامة_كفر دبين  الجانودية  جسر الشغور  إدلب  527

 الملند الجانودية  جسر الشغور  إدلب  528

 الحمامة_كفر دبين  الجانودية  جسر الشغور  إدلب  529

 أخترين  اخترين  اعزاز  حلب  530

 أخترين  اخترين  اعزاز  حلب  531

 أخترين  اخترين  اعزاز  حلب  532

 أخترين  اخترين  اعزاز  حلب  533

 دابق  اخترين  اعزاز  حلب  534

 باروزة  اخترين  اعزاز  حلب  535

 زيادية  اخترين  اعزاز  حلب  536

 تركمان بارح اخترين  اعزاز  حلب  537

 بحورته  اخترين  اعزاز  حلب  538

 تلتانة اخترين  اعزاز  حلب  539
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 تل بطال شرقي اخترين  اعزاز  حلب  540

 دوديان  اخترين  اعزاز  حلب  541

 أخترين  اخترين  اعزاز  حلب  542

 تل عار شرقية  اخترين  اعزاز  حلب  543

 احسم  احسم  أريحا إدلب  544

 البارة احسم  أريحا إدلب  545

 البارة احسم  أريحا إدلب  546

 ارنبة  احسم  أريحا إدلب  547

 الرامي احسم  أريحا إدلب  548

 المغارة  احسم  أريحا إدلب  549

 بسامس  احسم  أريحا إدلب  550

 ابلين احسم  أريحا إدلب  551

 بليون احسم  أريحا إدلب  552

 كنصفرة احسم  أريحا إدلب  553

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

31 
 

 المخابز في شمال سوريا
 4اإلصدار  –تقرير موضوعي 

 


