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تكلفة SMEB في شمال شرق سوريا1
555,730 ليرة سورية ▼ -%3
 139 دوالر أمريكي ▼ -%4

تكلفة سلة الغذاء في شمال شرق سوريا1
424,622 ليرة سورية ▼ -%1

 106 دوالر أمريكي ▼ -%3

7 الشركاء الداعمين

4 المحافظات

11 المناطق الفرعية

30 المجتمعات

1,651 المحالت)مصادر المعلومات البائعين)

متوسط سعرSMEB لكل منطقة فرعية )ليرة سورية( - الشكل.1

المقدمة
تجري   ، اإلنسانية  النقدية  البرامج  جهات  إلعالم  
شرق  شمال  في   )CWG( النقدية  العمل  مجموعة 
السوق في  سوريا )NES(  مبادرة شهرية لمراقبة 
المبادرة مدى توافر وأسعار 36  تقيِّم  شمال سوريا. 
سلعة أساسية تُباع عادةً في األسواق وتستهلكها األسر 
السورية المتوسطة، بما في ذلك المواد الغذائية، غير 
المحمول. الهاتف  وبيانات  الوقود  المياه،  الغذائية، 

سلة  من  مادة   18 تتضمن  المواد,  هذه  بين  ومن 
الحياة  قيد  على  البقاء  أجل  من  لألنفاق  األدنى  الحد 
تمثل  والتي  و 11(   9-8 أنظرالشكل)   ،)SMEB(
الالزمة  ثقافيا  المحددة  المواد  من  األدنى،  الحد 
شهر.  لمدة  أشخاص   6 من  مكونة  أسرة  ألعالة 
للمزيد من المعلومات، يرجى األطالع على منهجيتنا   

لوحة المعلومات على األنترنت 
السوق  مراقبة  مبادرة  مع  التفاعل  لتسهيل 
تفاعلية  معلومات  لوحة  تتوفر   ،(JMMI(المشتركة
للسماح  المعلومات  لوحة  تصميم  تم  األنترنت.  على 
مقارنات  أجراء  و  أكبر  بسهولة  بالتنقل  للمستخدمين 
ألستخدام  المختلفة.  العمالت  خالل  من  وزمنية  جغرافية 
هنا .انقر  األنترنت  على  التفاعلية  المعلومات  لوحة 
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تركيا

ويتم نشر البيانات المصاحبة شهريا وتوزع عن طريق الشركاء في المجتمع األنساني. أنظرهنا قاعدة بيانات يوليو 2022 

#1 بالنسبة لحسابات السعر و التغيير بنسبة %, تشمل فقط المجتمعات داخل المنطقة الفرعية مع تغطية منتظمة خالل األشهر.و ينطبق ذلك أيضا على الجداول التالية

سعر الصرف في شمال شرق سوريا1
ليرة سورية \ دوالر أمريكي

 4,000 ليرة سورية ▲ +%1

1

يمكن تقديم التعليقات على التحسينات التي تم إجراؤها على هذا المنتج بشكل مجهول باستخدام الرابط التالي

https://jmmi-northernsyria.shinyapps.io/dashboard/
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.impact-repository.org%2Fdocument%2Frepository%2F2ab1aedd%2FCWG_SYR_Dataset_JMMI_Northeast-Syria_July-2022_NES-only.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.impact-repository.org%2Fdocument%2Frepository%2F2ab1aedd%2FCWG_SYR_Dataset_JMMI_Northeast-Syria_July-2022_NES-only.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK
https://www.impact-repository.org/document/reach/c4b7ec2d/CWG_SYR_Dataset_JMMI_Northeast-Syria_April-2022_NES-only.xlsx
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=A-kA0rAZLkW9IdGqAROQ1dyveWK984hIoDt5T-OBq8xUQ1pSTVlORTQ0Qk81WkFBRVlHRDdGMzU2VS4u
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سعر SMEB حسب المنطقة الفرعية - الشكل 3       في ورقة الحقائق هذه
نظًرا ألن JMMI تنتج كمية كبيرة من البيانات ، فإن 
ورقة الحقائق هذه تقتصر على تحليل عالي المستوى. 
للحصول على بيانات أكثر تفصيالً ، استشر مجموعة 

البيانات ولوحة المعلومات عبر اإلنترنت.

جدول المحتويات

1 النقاط الرئيسية 

2  SMEB التطورات الرئيسية

3 نظرة عامة حول SMEB للمواد الغذائية 

4  SMEBتفاصيل أسعار

5 فعالية السوق 

6 حول و المنهجية  

عند   SMEBل اإلقليمي  السعر  تسجيل  تم  يوليو،  في 
أمريكيًا(،  دوالًرا   139( سورية  ليرة   555,730
يونيو.  شهر  عن   %3 بنسبة  انخفاًضا  يمثل  ما  وهو 
تكن  لم  الماضية  الثالثة  األشهر  خالل  أنه  يعني  هذا 
من  انخفضت  والتي   ،SMEB أسعار  في  زيادة  هناك 
على  يشير  وهذا   .2022 أبريل  في  مسجل  سعر  أعلى 
السوق. قبل  من  موازنتها  تم  االسعار  ان  الى  األرجح 

تم تسجيل سعر الصرف غير الرسمي للدوالر األمريكي 
مما  سورية  ليرة   4,000 عند  السورية  الليرة  مقابل 
يمثل زيادة بنسبة 1% )انخفاض( منذ شهر يونيو )الشكل 
إلى  االحتمالية  هذه  تشير  يونيو،  في  لوحظ  كما   .)2
عام  بداية  منذ  المسجلة  الزيادة  معدل  في  نسبي  استقرار 
 .SMEB أسعار  استقرار  في  يساهم  قد  مما   ،2022
الليرة  قيمة  وانخفاض  المستمر  يستمرالتقلب  ذلك  مع 
السورية في التأثير على األسعار والقوة الشرائية للسكان.

عند   SMEBل اإلقليمي  الغذائي  المكون  تسجيل  تم 
424,622 ليرة سورية )106 دوالرات أمريكية(، وهو 
ما يمثل انخفاًضا بنسبة 1% لسعر الليرة السورية منذ شهر 
يونيو. وهذا يعني أنه في حين استمرت أسعار المواد الغذائية 
السابق.  بالشهر  مقارنة  تخفيضها  تم  فقد  االنخفاض،  في 
انخفاض  إلى  كبير  حد  إلى  يوليو  في  االنخفاض  ويعزى 
الطهي.  وزيوت  الدجاج  أقل  وبدرجة  الخضراوات  تكلفة 
وشهد شهر يوليو أيًضا زيادة بنسبة 16% في سعر المياه، 
عام 2016. منذ  يُسجل  للمياه  سعر  أعلى  يمثل  ما  وهو 

بسبب  كبير  بشكل  النقل  وقود  أنواع  زادت  عام  بشكل 
زيادة أسعار المازوت عالي الجودة بنسبة 90%. ظل سعر 
هناك  وكان  ثابتًا  الجودة(  )منخفض  يدويًا  المكرر  الوقود 
وقود  يزال  ال  الجودة.  عالي  البنزين  سعر  في  انخفاض 
.NES النقل عالي الجودة غير متوفر إلى حد كبير في

أتجاهات أسعارSMEB في شمال شرق سوريا 
الدوالر األمريكي مقابل الليرة السورية أسعار 

الصرف غير الرسمي - الشكل. 2 

SMEB
بالدوالر األمريكي 2

 تغير خالل
 تغير خالل شهر 1 6 أشهر

SMEB
بالليرة السورية

139 15% -3%  555,730 
         SMEB 

في شمال شرق سوريا3
 133 16% 6% متوسط محافظة شمال شرق حلب 531,085 

 139 NA 11% أبو قلقل 555,730 

 123 16% -1% عين العرب 490,660 
 142 17% NA منبج 571,331 
 126 11% -5% صرين 506,439 
 144 18% -1% متوسط محافظة الحسكة 576,902 
 139 10% -5% الحسكة 555,671 
 143 40% 4% المالكية* 571,955 
 139 16% -8% عامودا* 551,305 
 144 18% -2% العريشة 574,426 
 135 NA NA    بئر الحلو الوردية 540,065 
 130 23% -4% جوادية 519,682 
 144 17% 1% مركدة 579,377 
 124 42% 2% قحطانية* 496,415 
 165 44% 14% القامشلي 660,365 
 167 43% 5% شدادة 666,420 
 120 20% 3% يعربية* 477,723 
 140 16% -2% متوسط محافظة الرقة 561,488 
 140 16% -2% الرقة 561,488 
 129 3% -11% عين عيسى 515,991 
 NA 19% -5% الجرنية* 530,351 
 145 20% 4% الكرامة 578,294 
 136 NA NA  المنصورة* 546,810 
 137 27% -1%  متوسط محافظة دير الزور 549,441 
 133 NA NA هجين 530,217 
 141 30% -1% كسرة 560,738 
 139 30% 4% الصور 553,105 
 138 6% -2% ذيبان 545,778 

 التطورات الرئيسية

2

JMMI 2 يتم حساب قيم الدوالر األمريكي والليرة التركية وفقًا لسعر الصرف غير الرسمي المسجل في نفس المنطقة الجغرافية. يرجى االطالع على مجموعة بيانات #
  SMEBلهذا الشهر لمعرفة أسعار الصرف غير الرسمية حسب المنطقة. # 3 * بالنسبة لهذه المناطق الفرعية ، لم تكن أسعار نقل المياه بالشاحنات متوفرة ولم يتم تضمينها في سعر 

# 4 منطقة فرعية مع قيمة SMEB غير مكتملة ، ال تنطبق حساب التغييرات لمدة شهر وستة أشهر.

https://www.mercycorps.org/sites/default/files/2022-06/SECONDARY-IMPACTS-OF-UKRAINE-CONFLICT-IN-THE-MIDDLE-EAST_JUNE-2022.pdf
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SMEB تحليل مكونات
أسعار SMEB للخضراوات في NES-الشكل 4

أسعار SMEB للخبز في NES - الشكل 5

أسعار SMEB لنقل المياه بالشاحنات في NES-الشكل 7

أسعار وقود الطهي في مناطق NES - الشكل 6 

مكونات SMEB 5 في NES -الشكل 8 

 الغذاء                %80

%6  المواد غير الغذائية\النظافة 

 وقود الطبخ                %3

 المياه                               %3   

 بيانات الهاتف                %1

7A+1+4+3+7+78 األضافي                               %7
الغذاء

19 كلغ
1 كلغ
5 كلغ
6 كلغ

12 كلغ

الرز
الملح

السكر
معجون الطماطم

الحضراوات 
)الطازجة(

37 كلغ
15 كلغ
6 كلغ
6 كلغ

7 كلغ\لتر

15كلغ

الخبز
البرغل
الدجاج
البيض

السمنة\زيت 
نباتي

العدس االحمر
النظافة\لمواد غير 

الغذائية
200غرام
4 رزمة 

من10

معجون االسنان
الفوط الصحية

 12 قطعة
3 كلغ

صابون األستحمام
غسيل\ سائل 
غسل االطباق

أخرى
1غيغابايت

5.7% من 
المجموع

بيانات الهاتف
تكاليف 

أخرى"أضافية 

25 لتر
4500 لتر

وقود الطبخ 
المياه المنقولة

اجمالي SMEB هو متوسط تكلفة الحد األدنى, من المواد المعدلة ثقافيا  
الالزمة لدعم أسرة مكونة من 6 أفراد لمدة شهر واحد. #5 بسبب  التقريب قد ال يصل المجموع ألى %100

انخفض سعر المكون الغذائي اإلقليمي لSMEB بشكل طفيف 
على الرغم من انخفاضه مقارنة بشهر يونيو )الشكل 3(. ويعزى 
االنخفاض في السعر إلى حد كبير إلى انخفاض تكلفة الخضروات 
وبدرجة أقل الدجاج وزيوت الطهي على األرجح بسبب موسمية 
المنتجات المحلية وخفض التجار أسعار المنتجات الزيتية المعرضة 
للحرارة في الصيف. الحظ تحليل JMMI انخفاًضا في سعر 
زيوت الطهي منذ أبريل بعد أن تأثر بشكل كبير في البداية باندالع 
التي توصلت  النتائج األخيرة  أوكرانيا. ويدعم ذلك  الحرب في 
أن سعر زيت  إلى  تشير  والتي   MERCY CORPS إليها
الطهي في NES ارتفع بحوالي 50% بين يناير ومايو 2022.

بقاء  الجافة بشكل طفيف مع  انخفض سعر األغذية  بشكل عام 
معظم العناصر مستقرة، وزيادة طفيفة في أسعار البرغل والعدس 
األحمر )الشكل 11(. يرتبط سعر المواد الغذائية الجافة بشكل 
عام بسعر صرف الدوالر األمريكي / الليرة السورية حيث يتم 
لسعر  النسبي  االستقرار  فإن  وبالتالي،  العناصر.  هذه  استيراد 
لوحظت  التي  األسعار  هذه  استقرار  يفسر  أن  يمكن  الصرف 
زيادة  مثل  أخرى  عوامل  تسهم  أن  ويمكن  أبريل 2022.  منذ 
التجارية،  والمستودعات  التجارية  المحالت  على  الضرائب 
وكذلك احتكار السلع ذات التوافر المنخفض، في زيادة األسعار. 

الحادة في محافظة  الزيادة  نتيجة  الخبز بشكل عام  ارتفع سعر 
حلب. وهذا يمثل أكبر زيادة في شهر واحد في هذه المحافظة 
نسبيًا  ثابتًا  الدقيق  سعر  ظل   .)5 )الشكل  الماضي  العام  خالل 
بتوافر  المحتمل أن يكون هذا مرتبًطا  أبريل 2022. ومن  منذ 
 MERCY أفادت  التي   NES في  الدقيق  احتياطيات 
ذلك  ومع  أشهر،  ستة  إلى  تصل  لمدة  كافية  بأنها   CORPS
اإلغاثة  وانخفاض  الدقيق،  واردات  تكلفة  "بزيادة  تتأثر  قد 
الطحين، وعدم كفاية إنتاج القمح المحلي، األمر الذي من شأنه 
إذا استمر الجفاف والظروف المناخية السيئة". أن يزداد سوءاً 

ظروف  شدة  زيادة  من  الخصوص  وجه  على   NES عانت 
بنسبة 68% في  انخفاض  إلى حدوث  التقديرات  الجفاف. تشير 
هطول األمطار بين موسمي الزراعة 2021 و 2022. انخفض 
اإلنتاج الزراعي في عام 2022 بنسبة تصل إلى 84% مقارنة 
بمواسم غير الجفاف وإلى 29% مقارنة بمواسم الجفاف األخرى. 
ومن المتوقع أن يستمر هذا االتجاه وفقًا لبرنامج األغذية العالمي 
بسبب الظروف المناخية وندرة المدخالت الزراعية. أدى هذا إلى 
جانب ارتفاع أسعار القمح، وانخفاض اإلمدادات العالمية بسبب 
الوقود إلى  المياه، وارتفاع أسعار  حرب أوكرانيا، وسوء إدارة 
نقص القمح الذي سيستمر في تفاقم انعدام األمن الغذائي في سوريا.

الحبوب  صفقة  خالل  من  الموقف  على  األمل  بعض  إلقاء  تم 
والتي  وأوكرانيا  وتركيا  روسيا  بين  مؤخًرا  بوساطة  تمت  التي 
األسود.  البحر  عبر  الصادرات  باستئناف  ألوكرانيا  ستسمح 
الغذائي  األمن  اآلثار على  إلى  النظر  يتعين  يزال  ذلك، ال  ومع 
عادت  العالمية  القمح  "أسعار  أن  المونيتور  موقع  أفاد  حيث 
لالتفاق  استجابة  االنخفاض  يعكس  مما  أخرى،  مرة  لالرتفاع 
يستغرق  فقد  سي،  بي  لبي  ووفقًا  تركيا"  فيه  توسطت  الذي 
األسود. البحر  عبر  الكامل  النقل  الستئناف  طويالً  وقتًا  األمر 

بالشاحنات  المياه  نقل  أسعار  في  بنسبة %16  زيادة  هناك  كانت 
الخاصة بSMEB في يوليو. كان هذا هو أعلى سعر لنقل المياه 
بالشاحنات SMEB تم تسجيله من خالل JMMI، والمرة األولى 
منذ عام 2016 التي وصلت فيها المياه إلى أكثر من 20,000 
مرتبًطا  هذا  يكون  أن  المحتمل  من   .)7 )الشكل  سورية  ليرة 
الصيف، وزيادة  أشهر  في  الطلب  المياه، وزيادة  نقص  بارتفاع 
تكاليف الوقود. تم تسجيل أعلى أسعار للمياه في محافظة الحسكة 
، ال سيما في منطقة شدادة، والتي أفادت الفرق الميدانية بأنها من 
المنطقة. في  النقل  وقود  توفر  بعدم  مرتبطة  تكون  أن  المحتمل 

استمرت أسعار المواد غير الغذائية في االرتفاع في يوليو بمعدل 
مماثل للشهر السابق؛ لوحظت الزيادة األبرز مرة أخرى في صابون 
االستحمام. يتم استيراد هذه العناصر وربطها بسعر صرف الدوالر 
األمريكي / الليرة السورية وتكون عرضة لالحتكار عند وجود 
نقص. انخفضت أسعار وقود الطهي بنسبة 29% إلى حد كبير 
بسبب انخفاض أسعار الغاز في دير الزور والرقة وانخفاض سعر 
الكيروسين في الرقة. أبلغت الفرق الميدانية عن احتمال حدوث 
انخفاض في األسعار بسبب انخفاض الطلب في أشهر الصيف 
فضالً عن التوزيع األكثر اتساقًا للغاز مقارنة بالمناطق األخرى.

للحصول على نظرة عامة وطنية أوسع لسياق السوق في سوريا، 
يرجى االطالع على نشرة برنامج األغذية العالمي لمراقبة أسعار 
رؤى  على  للحصول   .2022 أبريل  لشهر  سوريا  في  السوق 
االطالع  يرجى  سوريا،  أنحاء  جميع  في  الغذائي  األمن  حول 
على خريطة الجوع لبرنامج األغذية العالمي أو لوحة معلومات 
برنامج األغذية العالمي للطوارئ في سوريا لشهر يوليو 2022.

محتويات  SMEB -الشكل9
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https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000139904/download/?_ga=2.248386112.619691618.1659251785-1009648666.1656313155
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https://www.al-monitor.com/originals/2022/07/russia-reassures-egypt-wheat-exports-after-odessa-attack?utm_medium=email&utm_campaign=daily%2072522%20July%2025%202022%20404&utm_content=daily%2072522%20July%2025%202022%20404+CID_86ab0dd9a5d68ef420152233eca30700&utm_source=campmgr&utm_term=Russia%20reassures%20Egypt%20on%20wheat%20exports%20after%20Odessa%20attack
https://www.bbc.com/news/world-europe-62211433
https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/syria-country-office-market-price-watch-bulletin-issue-89-april-2022
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https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/syria-emergency-dashboard-july-2022
https://hungermap.wfp.org/
https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/syria-emergency-dashboard-july-2022
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 سعر بالدوالر
األمريكي 2

 تغير خالل
6 أشهر تغير خالل شهر 1 سعر بالليرة السورية الوحدة 6 المادة

106 16% -1%  424,622 SMEB الغذاء في شمال شرق 

 58.58 24% -1%  234,338 SMEB SMEB المكونات الجافة 
 0.88 40% 3% البرغل 1 كغم 3,500 
 1.18 18% 4% العدس األحمر 1 كغم 4,700 
 0.88 30% 0% 1 كغم 3,500  الرز
 0.15 20% 0% الملح 500 غ 600 
 0.75 3% 0% 1 كغم 3,000  السكر
 1.25 11% 0% 1 كغم 5,000  معجون الطماطم
 3.08 -29% -16%  12,300 SMEB SMEB مكون الخضراوات
 0.28 -45% -27% 1 كغم 1,100  الطماطم
 0.33 0% -19% 1 كغم 1,300  البطاطا
 0.20 -56% -20% 1 كغم 800  الخيار
 0.21 6% -6% 1 كغم 850  البصل
 15.31 41% -3%  61,250 SMEB زيت الطبخ
 2.19 39% -3% 1 كغم 8,750  السمنة
 7.88 50% -2% 1 لتر 31,500  الزيت النباتي

SMEB مواد غير قابلة للتلف
 0.10 0% 5% 8 رغيف 400  الخبز
 1.50 3% -9% 1 كغم 6,000  الدجاج
 2.39 4% 1% 30 بيضة 9,550  البيض
 10.25 28% 5%  41,000 SMEB مكونات المواد غير الغذائية
 0.35 56% 12% 1 قطعة 1,400  صابون االستحمام
 0.50 33% 0% عشرة قطع 2,000  الفوط الصحية
 0.63 13% 0% معجون االسنان مئة غم 2,500 
 1.25 25% 5% 1 كغم 5,000  مسحوق الغسيل
 0.88 25% 0% 1 لتر 3,500  سائل غسل االطباق
 4.44 42% -29%  17,750 SMEB مكونات وقود الطبخ
 0.26 53% -5% الكاز)مكرر يدويا 0.19  1,050 
 0.04 0% 0% غاز البترول السائل 0.05  175 
 5.48 26% 16%  21,938 SMEB مكونات نقل المياه بالشاحنات
 1.22 26% 16% م3 4,875   المياه المنقولة )1000 لتر

أخرى

 0.75 7% 0% 1 جيجا 3,000  بيانات الهاتف
#6 تشير وحدة SMEB ألى حصة  SMEB الحالي للمادة, على النحو المبين في الشكل 9

سعرجميع مواد SMEB - الشكل 11
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فعالية السوق
ظلت مؤشرات وظائف السوق ثابتة نسبيًا في يوليو، مما يشير إلى أن سالسل التوريد ال تزال تعمل على الرغم من التحديات 
المستمرة المتعلقة بتكلفة وتوافر وقود النقل، وتضخم األسعار بمرور الوقت، وانخفاض قيمة العملة. استمر غالبية البائعين الذين 
األكثر  التحدي  هو  األسعار  تضخم  ظل  يوليو.  شهر  في  التوريد  تحديات  عن  اإلبالغ  في   NES في  االستبيان)%77(  شملهم 
شيوًعا، وال سيما في محافظة الحسكة )الشكل 13(. في المناطق الفرعية حيث كان تضخم األسعار يمثل تحديًا أقل أهمية، على 
سبيل المثال في شدادة، أفاد البائعون عموًما أن المورد لديه مخزون محدود أو معدوم، أو أنهم لم يواجهوا مشاكل في العرض.

من  سينفدوا  أنهم  المياه  بائعي  من   ٪100 و  الغاز  بائعي  من   ٪100 و  الجزارين  من   ٪100 أفاد  عام،  بشكل 
الرئيسية  الغذائية  المواد  جميع  ظلت  ذلك،  من  الرغم  على  التخزين.  إعادة  من  يتمكنوا  لم  إذا  أيام   3 من  أقل  في  المخزون 
يمثل  األمريكي  الدوالر  فئات  من  المحدود  المخزون  يزال  ال  المبلغة.  المجتمعات  من   ٪94 من  أكثر  في  متاحة 
أمريكية.  دوالرات  و10   5 فئات  من  كاٍف  مخزون  عن  فقط  البائعين  نصف  من  أكثر  أبلغ  حيث   NES في  تحديًا 

ارتفعت أسعار وقود النقل نتيجة زيادة أسعار المازوت عالي الجودة بنسبة 90٪. أفادت الفرق الميدانية أن هذا قد يكون مرتبًطا 
بالمعابر الحدودية وتقييد التحركات خالل عيد األضحى، ويتأثر عموًما بالمخصصات الرسمية وتحديد األسعار. ظل سعر الوقود 
المكرر يدويًا مستقًرا وكان هناك انخفاض في سعر البنزين عالي الجودة. ولوحظت الزيادة االكثر في أسعار وقود النقل في حلب بينما 
كانت هناك زيادة معتدلة في دير الزور والرقة حيث ال تزال األغلى ثمناً. في حين أن سعر الوقود في NES لم يرتفع بنفس المعدل 
مثل المناطق األخرى في سوريا، فإن السكان في NES يكافحون من أجل الحصول على الوقود لالستخدام التجاري والشخصي.
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 أبلغ البائعين عن تضخم األسعار بأعتباره التحدي الرئيسي للعرض عبر NES-الشكل 13

المنطقة المبلغ عنها %
70% شمال شرق سوريا
47% شمال شرق حلب %79تضخم االسعار الحسكة
73% الرقة
71% دير الزور
23%  شمال شرق سوريا
46% شمال شرق حلب

%12ال يوجد مشاكل الحسكة
21% الرقة
24% دير الزور
14% شمال شرق سوريا
4% شمال شرق حلب %18العرض ال يمكن أن يلبي الطلب الحسكة
11% الرقة
29% دير الزور
12% شمال شرق سوريا
12% شمال شرق حلب %17المعابر الحدودية مغلقة الحسكة
5% الرقة
8% دير الزور

 تم األبالغ عن تحديات العرض7 من قبل البائعين الذين شملهم األستبيان - الشكل 12

#7 أختيار من  متعدد, ال يتوقع أن يصل أجمالي الردود الى 100%. يرجى االطالع على قاعدة بيانات JMMI لهذا الشهر لجميع تحديات العرض التي أبلغ عنها البائعون

5
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حول
ألعالم جهات برامج النقدية األنسانية، تقوم مجموعة 
سوريا  شرق  شمال  في   )CWG( النقدية  العمل 
بالشراكة   )NWS( )NES( وشمال غرب سوريا 
والدولية  المحلية  الحكومية  غير  المنظمات  مع 
في  شهريا  المشتركة  السوق  مراقبة  مبادرة  بأجراء 
التوافر  مدى  يقيم  التقييم  وهذا  سوريا.  شرق  شمال 
في  عادة  تباع  التي  أساسية  سلعة   36 وأسعار 
المتوسطة،  السورية  األسر  وتستهلكها  األسواق 
غير  المواد  و  الغذائية  المواد  تتضمن  والتي 
المحمول. الهاتف  وبيانات  الوقود،  المياه،  الغذائية، 

المنهجية
السوق مراقبة  مبادرة  في  شملها  يتم   لكي 
بطبيعتها دائمة  األسواق  تكون  أن  يجب   المشتركة، 
بائعي من  أثنين  لدعم  يكفي  بما  كبيرة  تكون  وأن   ، 
يكفي بما  متنوعة  تكون  وأن  االقل،  على   الجملة 
والسلع. البضائع  من  كافية  متنوعة   لتوفيرمجموعة 
تم التي  المحالت  تكون  أن  يجب  ذلك،  إلى   إضافة 
دائمة أبنية  في  موجودة  سوق  كل  داخل   تقييمها 
لشملها مؤهلة  لتكون  معينة  مواد  تبيع  أن  .ويجب 

متوسط  أخذ  خالل  من  األسعار  حساب  يتم 
ترسم  المجتمع  أسعار  التجميع:  من  التالي  المستوى 
الفرعية  والمناطق  مختلفين،  بائعين  من  متوسطاتها 
الفرعية،  المناطق  من  والمناطق   ، المجتمعات  من 
الحد  متوسطات  بأخذ  حسابها  يتم  اإلقليمية  واألرقام 
المنطقة. نواحي  من  عنها  المبلغ  لألسعار  األدنى 

للمزيد من التفاصيل حول المنهجية ، يمكن الوصول 
اإلنترنت. على   JMMI معلومات  لوحة  إلى 

عنه  نتج  وما  السورية  الليرة  قيمة  تقلب  ضوء  في 
إلى  النظر  من  فالبد  السوق،  في  اضطراب  من 
والتواريخ  لألسواق  فقط  تمثيالً  باعتبارها  األسعار 
التي تم فيها جمع المعلومات )3-10 يناير 2022(.

REACH
ومنتجات  أدوات  تطوير   REACH مبادرة  تسهل 
في  الفاعلة  الجهات  قدرة  تعزز  التي  المعلومات 
األدلة  قائمة على  قرارات  اتخاذ  المساعدة على  مجال 
المنهجيات  والتنمية.  والتعافي  الطوارئ  سياقات  في 
البيانات  جمع  تشمل   REACH قبل  من  المستخدمة 
األولية والتحليل المتعمق ، ويتم أجراء جميع األنشطة 
الوكاالت. بين  المساعدات  تنسيق  آليات  خالل  من 

يرجى   ،REACH حول  المعلومات  من  للمزيد 
السوق  مراقبة  مبادرة  منسقة  مع  التواصل 
حراشه، صفاء    ،JMMI لريتش  المشتركة 

  safaa.harahsheh@reach-initiative.org أو 
REACH Syria Resource Centre زيارة الموقع

جزء من جمع البيانات تتم عن بُعد باستخدام معلومات 
تم جمعها مسبقًا من قبل شركاء  التي  بالبائع  االتصال 
يمكن   .19-COVID انتشار  منع  أجل  من   ،JMMI
خالل  من  خاصة  صعبة،  السوق  مراقبة  تكون  أن 
 JMMI لدى  نفسه،  الوقت  في  بعد.  عن  المقابالت 
والتنسيق  المتراكمة  الخبرة  من  سنوات  من سبع  أكثر 
البائعين  مع  الخارجية  والعالقة  القوي  الداخلي 
النتائج. دقة  يدعم  الذي  الواسعة،  الطولية  والبيانات 

مبادرة مراقبة السوق المشتركة ومجموعة 
العمل النقدية

العمل  مجموعة  عمل  إطار  في  موجودة   JMMI إن 
 ،)NWS( في شمال غرب سوريا .)CWG( النقدية
تأثير  لتحليل   2014 مايو  في   CWG تأسيس  تم 
وتوجيه  سوريا  في  األسواق  على  المستمر  الصراع 
تنفيذ برامج النقد والقسائم اإلنسانية داخل تلك األسواق. 
 CWG تأسيس  تم   ،)NES( في شمال شرق سوريا 
في عام 2018 لتحقيق هدف مشابه في تلك المنطقة.

 ،NES في   CWG حول  المعلومات  من  للمزيد 
النقدية  العمل  مجموعة  منسق  مع  التواصل  يرجى 
cashcoordnes@gmail.com على 

الشركاء
كل شهر، تعمل حوالي 20 منظمة مختلفة معًا لجمع بيانات 
السوق. تقوم المنظمات المشاركة بتدريب العدادين على 
منهجية JMMI وأستبيانات جمع البيانات باستخدام مواد 
التدريب القياسية التي طورتها REACH، والتي تكون 
بعد ذلك مسؤولة عن معالجة البيانات وإنتاج المخرجات.

التقييدات 
اإلطار  الى  فقط  دالة  هي   JMMI بيانات  جميع 
يتم جمع  فيه. عادة،  تم جمعها  الذي  المحدد  الزمني 
من  االثنين  يوم  إلى  اثنين  يوم  أول  خالل  البيانات 
JMMI من  بيانات  أستبيان جمع  يتطلب  كل شهر. 
مادة،  لكل  متوفر  سعر  أرخص  تسجيل  العدادين 
قد  حيث  معينة،  تجارية  عالمة  تتطلب  ال  ولكنها 
يختلف مدى توفر العالمة التجارية. لذلك، قد تستند 
طفيفة  متغيرات  إلى  المناطق  في  األسعار  مقارنات 
 (NFIs( الغذائية  غير  المواد  تعتبر  المنتج.  لنفس 
ألنها  المعايير  توحيد  في  خاص  بشكل  صعبة 
والعالمات  األنواع  حيث  من  كبيًرا  اختالفًا  تختلف 
 JMMI منهجية  تهدف  والمواصفات.  التجارية 
والقابلية  التطابق  اعتبارات  بين  التوازن  تحقيق  إلى 
التوافر. في  الجغرافية  االختالفات  مع  للمقارنة 

قد  الشركاء،  وقدرة  واألمن  الوصول  لقضايا  نظًرا 
أساس  على   JMMI في  المشمولة  األسواق  تختلف 
شهري. على هذا النحو، فإن التغييرات المبلغ عنها في 
المستويات األكثر إجماالً )المحافظة، المنطقة( قد تكون 
مدفوعة  بالتحوالت في التغطية بدالً من التغييرات 
المستخدمين  جميع  نوصي  السبب،  لهذا  الفعلية. 
من  أقل  ومستويات  المحلية  األسواق  في  بالنظر 
استخدام  المجتمع( عند  الفرعية،  )المنطقة  التجميع  
تحديًدا. األكثر  االتجاه  لتحليالت   JMMI بيانات 

البائعين  بعض  أن  اعتبارك  في  تضع  أن  المهم  من 
تجاربهم  لمشاركة  أقل  أو  أكثر  بميل  يشعرون  قد 
يتم مشاركتها  التي  المعلومات  الفعلية )خوفًا من أن 
ما  بطريقة  أو  المنافسين  قبل  من  استخدامها  يتم  قد 
بتعديل  اآلخرون  يقوم  قد  بينما  أعمالهم(،  ضد 
سيحدثونه  الذي  المتوقع  التأثير  على  بناًء  إجاباتهم 
الرغم  على  وبالمثل،  اإلنسانية.  البرامج  على 
فقد  التدريب،  نفس  تلقوا  العدادين  جميع  أن  من 
قد  وبالتالي  أكبر  سابقة  خبرة  البعض  لدى  يكون 
إنتاج بيانات عالية الجودة. يكونون أكثر قدرة على 
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https://jmmi-northernsyria.shinyapps.io/dashboard/
https://jmmi-northernsyria.shinyapps.io/dashboard/
https://www.reachresourcecentre.info/country/syria/
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