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 جحليل جطىز معدل الخضخم

إللاء الضىء على جطىز "يهدف هرا الخلسيس إلى 

السكم اللياس ي ألطعاز املظتهلك في طىزيت، وأهم 

مكىهاجه السئيظت وجحليل معدالث همىه ملعسفت 

مظخىي الخضخم املسجل داخل الاكخصاد الظىزي 

، ومعسفت أهم 2016مً عام  حصيسان خالل شهس

محدداث الخضخم الىلدًت والحليليت واججاهاتها 

فت إلى جحليل جطىز أطعاز خالل الفترة املاضيت، إضا

املىاد السئيظت على املظخىي العاملي وعلى وجه 

 الخصىص أطعاز املىاد الغرائيت وأطعاز الطاكت"
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 2016مً عام  حصيسانملخص عً جطىز معدل الخضخم في شهس   

حشحر بياهاث السكم اللياس ي ألطعاز املظتهلك في طىزيت الصادزة عً املكخب املسكصي 

% خالل 45.88 كد بلغ معدل الخضخم إلى أن 2016مً عام  حصيسانلإلحصاء حتى شهس 

، التي بلغ معدل الخضخم 2015ملازهت بالفترة ذاتها مً عام  2016الىصف ألاول مً عام 

 .%33.78خاللها 

% 51.27إلى  2016( في شهس حصيسان مً عام Y-o-Yالخضخم الظىىي )وصل معدل 

 بملداز 
ً
إذ بلغ معدل  ،2015شهس حصيسان مً عام بهلطت مئىيت ملازهت  11.42مسجفعا

( Y-o-Yمعدل الخضخم الظىىي )بأي  ؛الشهس الظابمبوملازهت  .%39.85الخضخم فيه 

 هلطت مئىيت. 6.73د ازجفع بملداز %، فل44.55البالغ  2016املسجل في شهس أًاز مً عام 

% في 7.25فلد بلغ  ؛(M-o-Mباليظبت ملعدل الخضخم املحظىب على أطاض شهسي )و 

 بملداز  2016شهس حصيسان مً عام 
ً
هلطت مئىيت عً معدل الخضخم  5.42مسجفعا

 %.1.82املحظىب على أطاض شهسي واملسجل في شهس أًاز البالغ 

مً عام حصيسان ( املسجل في شهس Y-o-Yظىىي )ومً خالل جفظحر معدل الخضخم ال

باالعخماد على املظاهمت اليظبيت ملكىهاث طلت أطعاز املظتهلك؛ جبحن أن جميع  2016

%، وكد جاء على زأطها 51.27مكىهاث الظلت كد طاهمذ على هحى مىجب فيه ليبلغ 

مظاهمت %، جليها 28.34مظاهمت مكىن ألاغرًت واملشسوباث غحر الكحىليت حيث بلغذ 

%، زّم مظاهمت مكىن الىلل 4.15مكىن الظكً واملياه والكهسباء والىكىد بيظبت بلغذ 

%، زّم 3.22%، زّم مظاهمت مكىن املطاعم والفىادق بيظبت بلغذ 3.70بيظبت بلغذ 

مظاهمت كل مً مكىن املالبع وألاحرًت ومكىن الخجهحزاث واملعداث املجزليت وأعمال 

%، زّم مظاهمت مكىن طلع وخدماث مخىىعت بيظبت 2.79ت بلغذ الصياهت الاعخيادًت بيظب

 مظاهمت مكىن الصحت بيظبت 2.51
ً
%، في ححن لم جخجاوش مظاهمت كل 1.09%، وأخحرا

 %.1مكىن مً املكىهاث الباكيت 
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 1026عام  مً حصيسانشهس  خاللجحليل جطىز معدل الخضخم 

 :العامليت اثخطىز آخس ال. 2

ففي  ،%3.1إلى  2016أن همى الاكخصاد العالمي ظُصل عام  1الذوليركش صىذوق الىلذ 

 ؛ألاخشي  والىاشئتفي ألاظىاق الصاعذة  أما ،%1.8الاكخصادي إلى الىمى ظُصل  الاكخصاداث اإلاخلذمت

 
ً
حشحر  وبالخالي، 2017 عام % في4.6و 2016 عام % في4.1عىذ  في آلافاق اإلاخىكعت فلذ كان الخغحر ظفُفا

 .2017الحالُت إلى سكىد أكل حذة بللُل، مع عىدة الىمى اإلاىحب في عام الخىكعاث 

جزهـب الخىكعـاث في ؛ 2015 عام في كاهىن ألاول مًمـع التراحـع الـزي شـهذجه أظـعاس الىفـغ 

الخىكعاث بشـأن جضخم أظـعاس اإلاعـتهلكحن  ما أدي إلى جخفُضهـزا العـام،  التراحع الغالـب إلى اظـخمشاس 

خىكع أن ًظل أكل مً أهذاف  ًُ ت في اإلاصاسفعلى معـخىي معظم الاكخصاداث اإلاخلذمت، كما   اإلاشكٍض

 خالل 0.7حُث ًخىكع الصىذوق أن ًصل معذل الخضخم في الذول اإلاخلذمت إلى  ،2016 عام
ً
با % جلٍش

خىكــع هبــىط الخضخــم في كما ،2016عام   ًكخصـاداث ألاظـىاق الصاعـذة والاكخصـاداث الىامُـت مـا ًُ

  ،2016% 4.5 إلى 2015 في% 4.7
ً
 أظـعاس اهخفـاض آزـاس وصوال ألاولُـت العـلع أظـعاس لتراحـع اوعكاظا

 .2اإلااضـي العـام العمالث

 :جطىز طعس الىفط العاملي. 2.2

 سجل ظعش الىفغ العالمي 
ً
خالل شهش  اسجفاعا

شان كي  47.69 ، لُبلغ2016عام مً  حٍض دوالس أمٍش

 بملذاس شجفعللبرمُل م
ً
  1.71ا

ً
كي ملاسهت دوالس أمٍش

كي للبرمُل،  45.98 البالغ العابمشهش الب دوالس أمٍش

كي ملاسهت بشهش  13.62ما اهخفض بملذاس بِى دوالس أمٍش

شان كي 61.30 البالغ 2015مً العام  حٍض ، دوالس أمٍش

ع  ظعش الىفغ ملاسهت بالشهش العابم اسجفاع ضي َو

                                           
 6102العالمي، تموزصندوق النقد الدولي، تقرير مستجدات آفاق االقتصاد  1
 .6102صندوق النقد الدولي، آفاق االقتصاد العالمي، نيسان   2
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جطىز طعس بسميل الىفط بالدوالز ( 1)الشكل زكم 

 ألامسيكي
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 في الىالًاث اإلاخحذة ها؛ألظباب عذة من
ً
 إهخاج وهبىط ،بذء رسوة ظلب مىظم الشحالث الصُفُت سظمُا

كُت إلى أدوى معخىي له مىز أًلىل عام  الىفغ اظخمشاس حعثر و  ،2014الخام في الىالًاث اإلاخحذة ألامٍش

ا.  ؤلامذاداث مً هُجحًر

 :الغراء العامليتجطىز أطعاز  .1.2

اسجفع الشكم اللُاس ي ألظعاس الغزاء 

شانواإلاششوباث في شهش   لُبلغ 2016مً عام  حٍض

 بملذاس 156.39
ً
هلعت ملاسهت  6.17 هلعت مشجفعا

كما اسجفع هلعت،  150.22البالغ  العابمشهش الب

 هاإلاعخىي الزي سجلب ملاسهتهلعت  9.96بملذاس 

 .هلعت 146.43البالغ  العام اإلااض ي في الشهش هفعه

 مً؛ كل   اسجفاع إلىاسجفاع أظعاس الغزاء  ٌعىد ؛1وحعب مىظمت ألامم اإلاخحذة لألغزًت والضساعت "فاو"
شة أعاكذ عملُت  حعشض هدُجتالعكش  ظعش  ل، أكبر مىخج ومصذس للعكش في العالم، إلى أمعاس غٍض البراٍص

 بعذأظعاس الزسة الصفشاء  اسجفاعأظعاس الحبىب هدُجت و ، أدث إلى اهخفاض الغالل حُثحني اإلاحصىل 

ل ش والبلش ااسجف بعذأظعاس اللحىم و  ،جلُُذ إمذاداث الصادساث مً البراٍص ع معذل أظعاس لحىم الخجًز

  ،والذواحً للشهش الثالث على الخىالي
ً
جباظؤ همى ؤلاهخاج في الاجحاد  بعببأظعاس مىخجاث ألالبان  وأخحرا

ذ الىباحي  ومً هاحُت   .أوكُاهىظُا كاسةالخىكعاث غحر اإلاؤكذة في و ألاوسوبي  أخشي، اهخفض ظعش الٍض

 .وسوبيألا على هحى غحر مخىكع في الصحن والهىذ والاجحاد  هالعلب على معخىسداجاهخفاض  هدُجت

 :جطىز مؤشس أطعاز املعادن العامليت .3.2  

الشكم اللُاس ي ألظعاس اإلاعادن  اهخفض

شانالصىاعُت في شهش   بملذاس 2016مً عام  حٍض

 113.86ـهلعت ملاسهت ب 113.57 هلعت لُبلغ 0.30

 19.60 اهخفض بملذاسو ، الشهش العابمهلعت في 

شانهلعت ملاسهت بشهش   البالغ 2015مً عام  حٍض

 .هلعت133.17

                                           
ت، مً خالل كُاط أظعاس خمغ ظلع غزائُت سئِعت في ألاظىاق الذ  1  ٌعدىذ إلى حشكت الخعامالث الخجاٍس

ً
ولُت، ًمثل مؤشش الغزاء لذي اإلاىظمت دلُال

 مؤششاث فشعُت ألظعاس الحبىب، واللحىم، 
ً
ىث الىباجُت، والعكش.شامال  وألالبان، والٍض
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 .صىذوق الىلذ الذولي: اإلاصذس

جطىز السكم اللياس ي ألطعاز الغراء ( 2)الشكل زكم 

 واملشسوباث العامليت
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 .صىذوق الىلذ الذولي: اإلاصذس

جطىزالسكم اللياس ي ألطعاز املعادن ( 3)الشكل زكم 

 الصىاعيت
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 جحليل الخضخم في طىزيت:. 1

مً  اذاتهالفترة بملازهت  1026مً عام  الىصف ألاول خالل  %88.44معدل الخضخم بلغ 

ادة بصىسة أظاظُت إلى، %33.78 ابلغ معذل الخضخم خالله لتي، ا1028عام  اسجفاع  وحعىد هزه الٍض

، جليها معاهمت مكىن العكً %25.44 معاهمت مكىن ألاغزًت واإلاششوباث غحر الكحىلُت حُث بلغذ

بيعبت بلغذ  مكىن اإلاالبغ وألاحزًت معاهمت زم   ،%3.79بلغذ بيعبت واإلاُاه والكهشباء والىكىد 

مكىن اإلاعاعم والفىادق بيعبت معاهمت  زم   ،%2.93بلغذ معاهمت مكىن الىلل بيعبت  زم   %،2.96

%، 2.61 بيعبت بلغذمكىن الخجهحزاث واإلاعذاث اإلاجزلُت وأعمال الصُاهت الاعخُادًت زم  %، 2.71بلغذ 

 معاهمت مكىن الصحت بيعبت  %،2.20ظلع وخذماث مخىىعت بيعبت مكىن  زم  معاهمت
ً
وأخحرا

  %.1اإلاكىهاث الباكُت كل مكىن مً في ححن لم جخجاوص معاهمت %، 1.08

( في Y-o-Yمعدل الخضخم الظىىي )وصل 

  %82.15إلى  1026عام مً  حصيسانشهس 
ً
مشجفعا

ت 11.42 بملذاس شان شهشبملاسهت  هلعت مئٍى  مً حٍض

 ،%39.85إر بلغ معذل الخضخم فُه  2015عام 

معذل الخضخم بأي  ؛الشهش العابمبوملاسهت 

 2016 مً عام أًاس( اإلاسجل في شهش Y-o-Yالعىىي )

هلعت  6.73 بملذاس اسجفع%، فلذ 44.55البالغ 

ت.  مئٍى

ملعدل الخضخم املحظىب على أما باليعبت 

في شهش % 5.18(، فلد بلغ M-o-Mأطاض شهسي )

شان  بملذاسشجفعم 2016 مً عام حٍض
ً
هلعت  5.42 ا

ت عً معذل الخضخم اإلاحعىب على أظاط  مئٍى

 .%1.82 البالغ أًاسشهشي واإلاسجل في شهش 
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 مصشف ظىسٍت اإلاشكضي، واإلاكخب اإلاشكضي لإلحصاء: اإلاصذس

جطىز السكم اللياس ي العام ألطعاز (: 4)الشكل زكم 

 املظتهلك ومعدل الخضخم العام في طىزيت

 الشكم اللُاس ي العام ألظعاس اإلاعتهلك

 Y-O-Yمعذل الخضخم العىىي 

 M-O-Mمعذل الخضخم الشهشي  
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 (200=1020)طىت ألاطاض ( جطىزاث السكم اللياس ي ألطعاز املظتهلك 2الجدول زكم )

 الشهس الظىت

السكم اللياس ي 

ألطعاز املظتهلك 

 )شهسي(

معدل 

الخضخم 

 الشهسي 

M-o-M 

معدل 

الخضخم 

 الظىىي 

Y-o-Y 

مخىطط السكم 

اللياس ي ألطعاز 

 املظتهلك )زبعي(

معدل 

الخضخم 

 السبعي 

Q-o-Q 

معدل 

الخضخم 

السبع 

 طىىي 

Qy-o- Qy 

معدل 

الخضخم 

ملخىطط 

 الفترة

1028 

1 382.97 5.02% 23.65% 

397.16 13.39% 28.16% 

%38.46 

2 392.46 2.48% 27.72% 

3 416.04 6.01% 33.04% 

4 430.15 3.39% 38.62% 

433.75 9.21% 39.39% 5 430.21 0.01% 39.68% 

6 440.87 2.48% 39.85% 

7 444.02 0.71% 38.82% 

455.37 4.99% 39.98% 8 449.8 1.30% 40.54% 

9 472.29 5.00% 40.55% 

10 486.74 3.06% 43.02% 

509.06 11.79% 45.33% 11 500.43 2.81% 44.70% 

12 540.02 7.91% 48.09% 

1026 

1 564.46 %4.52  %47.39 

578.92 %13.72 %45.77 

%88.46 

2 565.68 %0.22 %44.14 

3 606.62 %7.24 %45.81 

4 610.72 %0.68 %41.98 

633.17 9.37% 45.97% 5 621.86 1.82% 44.55% 

6 666.61 %5.18 %82.15 

 املصدز: مصسف طىزيت املسكصي، واملكخب املسكصي لإلحصاء.

 (: هى عباسة عً وعبت الخغحر عً الشهش العابم.M-o-Mمعذل الخضخم الشهشي ) -

 (: هى عباسة عً وعبت الخغحر عً الشبع العابم.Q-o-Qمعذل الخضخم الشبعي ) -

 (: هى عباسة عً وعبت الخغحر عً الشبع راجه مً العام العابم.Qy -o- Qyمعذل الخضخم الشبع ظىىي ) -

 اللحرة الظىزيت:. جطىز طعس صسف 2.1

شانوصل ظعش الصشف في شهش   مً عام  حٍض

كي 468.84إلى  2016   لحرة ظىسٍت للذوالس ألامٍش
ً
مشجفعا

كي 64.55بملذاس   بـ  لحرة ظىسٍت للذوالس ألامٍش
ً
ملاسهت

كي في شهش أًاس 533.40 ، لحرة ظىسٍت للذوالس ألامٍش

حعب وششة أظعاس صشف العمالث ألاحىبُت ملابل 

عىد رلك إلى  إحشاءاث عذة كام بها اللحرة العىسٍت، َو
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 مصسف طىزيت املسكصي : املصدز

صسف اللحرة الظىزيت  جطىز طعس ( 5)الشكل زكم 

 ملابل الدوالز ألامسيكي
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ادة اإلاعشوض مً اللعع ألاحىبي، وجلبُت احخُاحاث العىق  ظىسٍت اإلاشكضي  فمصش  ورلك مً خالل ٍص

ت ت وغحر الخجاٍس  .الخجاٍس

  :(Core Inflation) 1ألاطاس ي الظىىي  معدل الخضخم .3

-Yوصل معذل الخضخم العىىي ألاظاس ي ) 

o-Y شان ( في شهش % 50.94إلى  2016مً عام  حٍض

 بملذاس 
ً
ت ملاسهت ب %14.71مشجفعا  شهشالهلعت مئٍى

، إر بلغ معذل الخضخم 2015عام المً  هفعه

الشهش ب. أما باليعبت إلالاسهخه %36.22ألاظاس ي فُه 

 ألاظاس يالعىىي  معذل الخضخمبالعابم، أي 

، %49.56البالغ  2016 مً عامأًاس اإلاسجل في شهش 

ت. 1.38 ملذاسب اسجفعفلذ   هلعت مئٍى

لذي ملاسهت معذل الخضخم العىىي 

-Yمعذل الخضخم العىىي العام )ب( Y-o-Yألاظاس ي )

o-Yلُصل العام كان أعلى مً ألاظاس ي ( هجذ أن 

شانالفشق بحن اإلاعذلحن خالل شهش  مً عام  حٍض

ت 0.34ى إل 2016 بحن  .هلعت مئٍى  (7سكم ) الشكلٍو

ً الشكم  معاهمت كل مً العلع الذاخلت في جكٍى

اللُاس ي ألاظاس ي والعلع اإلاعدبعذة مً الشكم 

اللُاس ي العام في معذل الخضخم العام خالل الفترة 

 أًاسشهش  وحتى 2015مً عام  الثاويكاهىن شهش  مً

 .2016مً عام 

 

 

                                           
م  1  )الخبز اإلاعتهلكاظخثىاء مجمىعت مً العىاصش مً مكىهاث ظلت ًحعب الشكم اللُاس ي ألاظاس ي عً ظٍش

ً
ا ، وهي العلع اإلاحذدة أظعاسها إداٍس

خشي، الىلل(، إضافت إلى العلع التي جخضع أظعاسها والحبىب، العكش ومىخجاجه، إمذاداث اإلاُاه والخذماث اإلاخىىعت، الكهشباء والغاص وأهىاع الىكىد ألا 

 .لكثحر مً الخللباث )اللحىم، الفىاكه، البلىل والخضاس(
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 مصشف ظىسٍت اإلاشكضي : اإلاصذس

جطىز معدل الخضخم الظىىي العام ( 6)الشكل زكم 

 وألاطاس ي

 Y-O-Yمعدل الخضخم الظىىي العام 

 Y-O-Yمعدل الخضخم الظىىي ألاطاس ي 
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مظاهمت الخضخم ألاطاس ي في معدل ( 7)الشكل زكم 

 2016الخضخم العام خالل الىصف ألاول مً العام 

 
ً
 الظلع املحددة أطعازها إدازيا

 
ً
 الظلع ألاكثر جللبا

 ألاطاس ي

 Y-O-Yمعدل الخضخم الظىىي العام 
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 معدل الخضخم:أهم املكىهاث السئيظت املظاهمت في  .8

 واملشسوباث غحر الكحىليتألاغرًت . 2.8

واإلاششوباث غحر  ألاغزًتظاهم مكىن اإلاىاد 

 العىىي  كبحر في معذل الخضخم على هحى الكحىلُت 

شان اإلاسجل في شهش  حُث اسجفع  2016مً عام  حٍض

وبيعبت  %64.58 ظىىي  الشكم اللُاس ي ألظعاسه بمعذل

شان% )28.34 معاهمت بلغذ : 2015مً عام  حٍض

، 798.04 صل الشكم اللُاس ي ألظعاسه إلى لُ%(، 15.30

 شجفعم
ً
 .2016مً عام أًاس  % عً شهش 4.86 يعبتب ا

 . الظكً واملياه والكهسباء والغاش وأهىاع الىكىد ألاخسي 1.8

ظاهم مكىن العكً واإلاُاه والكهشباء والىكىد 

ادة معذل الخضخم العىىي اإلاسجل في شهش  شانبٍض  حٍض

، حُث اسجفع الشكم اللُاس ي ألظعاسه 2016مً عام 

% 4.15% وبيعبت معاهمت بلغذ 20.16بمعذل ظىىي 

شان) %(، لُصل الشكم 7.27: 2015مً عام  حٍض

 بيعبت شجفعم، 427.29  اللُاس ي ألظعاسه إلى
ً
 %7.23ا

، ورلك بعبب سفع أظعاس 2016مً عام أًاس  عً شهش 

خ  ، حُث جم سفع 16/06/2016اإلاشخلاث الىفعُت بخاٍس

 180ظعش الكُلى غشام مً مادة الغاص اإلاجزلي مً ظعش 

، لحرة ظىسٍت لكُلى الغشام الىاحذ 250لحري ظىسٍت إلى 

 .ظىسٍت للترلحرة  180لحرة ظىسٍت للتر إلى  135واإلااوصث مً 

 الىلل. 3.8

ادة معذل الخضخم العىىي اإلاسجل في شهش  شانظاهم مكىن الىلل بٍض ، 2016مً عام  حٍض

شان) %3.70وبيعبت معاهمت بلغذ  %53.23حُث اسجفع الشكم اللُاس ي ألظعاسه بمعذل ظىىي   حٍض

 بيعبت شجفعم، 666.11 لُصل الشكم اللُاس ي ألظعاسه إلى ،(%3.79: 2015مً عام 
ً
 عً شهش  %18.47ا

ظىسٍت لحرة  180لحرة ظىسٍت للتر إلى  135، ورلك بعذ سفع ظعشي كل مً اإلااوصث مً 2016مً عام أًاس 

ً مً  خ  225لحرة ظىسٍت للتر إلى  160للتر ، والبجًز  .16/06/2016لحرة ظىسٍت بخاٍس
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 مصشف ظىسٍت اإلاشكضي : اإلاصذس

الخغحراث الظىىيت للسكم اللياس ي ( 8)الشكل زكم 

 ألطعاز أهم املىاد الغرائيت

 الخبزوالحبىب الصيىث والدهىن 

 الحليب ومشخلاجه الظكس ومىخجاجه
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 مصشف ظىسٍت اإلاشكضي : اإلاصذس

الخضخم الظىىي ملكىن الظكً ( 9)الشكل زكم 

 واملياه والكهسباء والىكىد، ومظاهماث مكىهاجه

 الكهسباء والغاش وأهىاع الىكىد ألاخسي 

 إمداداث املياه والخدماث املخىىعت املخصلت باملظكً

 أعمال صياهت املظكً وإصالحها

 املحدظبت+إًجازاث الظكً الفعليت

 جضخم مكىن الظكً واملياه والكهسباء والىكىد
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  املطاعم والفىادق. 8.8

ادة معذل الخضخم العىىي اإلاسجل في شهش  اإلاعاعم والفىادقظاهم مكىن  شان بٍض مً عام  حٍض

 %3.22وبيعبت معاهمت بلغذ  %89.09، حُث اسجفع الشكم اللُاس ي ألظعاسه بمعذل ظىىي 2016

شان)  بيعبت شجفعم، 10453.07اللشاءة الشكم اللُاس ي ألظعاسه  لِسجل(، %1.43: 2015مً عام  حٍض
ً
ا

 .2016مً عام أًاس  عً شهش  2.44%

  املالبع وألاحرًت.8.8

ادة معذل  ظاهم مكىن اإلاالبغ وألاحزًت بٍض

شان الخضخم العىىي اإلاسجل في شهش مً عام  حٍض

حُث اسجفع الشكم اللُاس ي ألظعاسه بمعذل  2016

% 2.79% وبيعبت معاهمت بلغذ 41.22ظىىي 

شان) الشكم  سجل(، لِ%3.59 :2015مً عام  حٍض

 بيعبت شجفعم، 753.82اللشاءة اللُاس ي ألظعاسه 
ً
ا

 .2016مً عام أًاس  عً شهش  9.46%

 الخجهحزاث واملعداث املجزليت وأعمال الصياهت الاعخيادًت. 6.8

ادة معذل الخضخم  ظاهم مكىن الخجهحزاث واإلاعذاث اإلاجزلُت وأعمال الصُاهت الاعخُادًت بٍض

شان العىىي اإلاسجل في شهش  ، حُث اسجفع الشكم اللُاس ي ألظعاسه بمعذل ظىىي 2016مً عام حٍض

شان) %2.79وبيعبت معاهمت بلغذ  60.85% الشكم اللُاس ي  لِسجل(، %2.07 :2015مً عام  حٍض

 بيعبت شجفعم، 803.30اللشاءة ألظعاسه 
ً
 .2016مً عام أًاس  عً شهش  %8.93ا

 طلع وخدماث مخىىعت .5.8

شان مً  ظاهم مكىن  ادة معذل الخضخم العىىي اإلاسجل في شهش حٍض ظلع وخذماث أخشي بٍض

 %2.51وبيعبت معاهمت بلغذ  %75.64، حُث اسجفع الشكم اللُاس ي ألظعاسه بمعذل ظىىي 2016عام 

شان مً عام   بيعبت ، 767.02(، لِسجل الشكم اللُاس ي ألظعاسه اللشاءة %1.63: 2015)حٍض
ً
مشجفعا

 .2016س مً عام % عً شهش أًا11.97

 اقي املكىهاث. ب8.4

شان معذل الخضخم العىىي اإلاسجل في شهشب باقي اإلاكىهاث ظاهمذ بيعبت  2016مً عام  حٍض

شان) 3.77%  .%(4.77: 2015مً عام  حٍض
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الخغحراث الظىىيت للسكم اللياس ي ( 10)الشكل زكم 

 ألطعاز املالبع وألاحرًت
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 (CPI( املظاهماث في معدل الخضخم الظىىي للسكم اللياس ي العام ألطعاز املظتهلك )22الشكل زكم )

   
 ظىسٍت اإلاشكضي اإلاصذس: مصشف 

 1028 حصيسانشهس ملازهت ب 1026 حصيسان شهس ( مظاهماث مكىهاث طلت املظتهلك في معدالث الخضخم خالل1الجدول زكم )

 البيان
ألاوشان 

 اليظبيت

 1026حصيسان  1028حصيسان 

السكم 

 اللياس ي

معدل 

الخضخم 

 الظىىي 

 املظاهمت
السكم 

 اللياس ي

معدل 

الخضخم 

 الظىىي 

 املظاهمت

معدل 

الخضخم 

الشهسي 

(M-o-M) 

 %4.86 %28.34 %64.58  798.04 %15.30 %33.21  484.88 39.9 الكحىليت غحر واملشسوباث ألاغرًت

 %2.18 %0.96 %33.30  908.53 %1.55 %61.91  681.58 1.9 والخبغ الكحىليت املشسوباث

 %9.46 %2.79 %41.22  753.82 %3.59 %61.20  533.77 5.6 وألاحرًت املالبع

 %7.23 %4.15 %20.16  427.29 %7.27 %33.75  355.61 25.5 ألاخسي  الىكىد وأهىاع والغاش والكهسباء واملياه الظكً

 %8.93 %2.79 %60.85  803.30 %2.07 %47.59  499.41 8.0 الاعخيادًت الصياهت وأعمال املجزليت واملعداث الخجهحزاث

 %9.59 %1.09 %31.96  519.40 %1.52 %46.81  393.60 3.8 الصحت

 %18.47 %3.70 %53.23  666.11 %3.79 %63.73  434.72 7.1 الىلل

 %24.65 %0.63 %28.52  296.14 %0.95 %44.02  230.42 4.2 الاجصاالث

 %14.88 %0.76 %79.50  795.31 %0.52 %63.76  443.07 2.0 والثلافت الترويح

 %6.01 %0.32 %40.49  318.18 %0.24 %26.78  226.48 1.6 الخعليم

 %2.44 %3.22 %89.09  1,453.07 %1.43 %39.52  768.45 2.1 والفىادق املطاعم

 %11.97 %2.51 %75.64  767.02 %1.63 %54.20  436.70 3.3 مخىىعت وخدماث طلع

 %0.00 %0.00 %0.00  275.64 %0.00 %73.05  275.64 0.0 (زبحيت)غحر  والثلافت الترويح

 %7.25 %51.27 %51.27 666.92 %39.85 %39.85 440.87 100 (الخضخم)معدل  كلي

 املصدز: مصسف طىزيت املسكصي.

شان (: وعبت حغحر الشكم اللُاس ي العام في شهشM-o-Mمعذل الخضخم الشهشي ) -  (.2016 أًاسعً الشهش العابم ) 2016 حٍض

اإلاعتهلك الشهشي الخغحراث في أظعاس كل مً مكىن ألاغزًت واإلاششوباث غحر الكحىلُت ومكىن العلع ٌعكغ الشكم اللُاس ي العام ألظعاس  -

 والخذماث اإلاخىىعت التي جلاط شهٍش
ً
، ولكً في حال حذور بعض الخغحراث اإلاهمت على تسبع ظىٍى بصىسة، أما بلُت اإلاكىهاث فخلاط ا

  الخغحراث. بعض اإلاكىهاث فُخم كُاظها بالشهش الزي حذزذ فُه هزه
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 املشسوباث الكحىليت والخبغ ألاغرًت واملشسوباث غحرالكحىليت
 الظكً،واملياه،والكهسباء،والغاش،وأهىاع الىكىدألاخسي  املالبع وألاحرًت
 الصحت الخجهحزاث واملعداث املجزليت وأعمال الصياهت الاعخيادًت 
 الاجصاالث الىلل
 الخعليم الترويح والثلافت
 طلع وخدماث مخىىعت املطاعم  والفىادق

 Y-o-Yالخضخم  غحر زبحيت -الترويح والثلافت 
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 (1028مً عام  حصيسان، 1026مً عام حصيسان ( وظب مظاهمت مكىهاث طلت املظتهلك في معدل الخضخم الظىىي )21الشكل زكم )

 

 اإلاصذس: مصشف ظىسٍت اإلاشكضي.

 :في مخخلف املحافظاث الظىزيت (Y-o-Y) الظىىي  معدل الخضخمجطىز  .8

شان جفاوجذ معذالث الخضخم اإلاسجلت في مخخلف اإلاحافظاث العىسٍت في شهش   مً عامحٍض

شان ، ولكً سجلذ حمُعها معذالث أعلى بكثحر مً جلك اإلاسجلت في شهش 2016 ، 2015 مً عامحٍض

وصل إلى  كذ سجلذ أعلى معذل جضخم مً باقي اإلاحافظاث العىسٍت الحعكتمحافظت وكاهذ 

ت 22.56 ملذاسب لللعش  معذل الخضخم العىىي العام %؛ وهى أعلى م73.83ً ، جلتها هلعت مئٍى

 الالركُتمحافظت زم  % على الخىالي،59.17، و%59.39ا مبدسجُله ظشظىطتي اللىُعشة و محافظ

 دمشممذًىت %، بِىما كان أدوى معذل جضخم مسجل في اإلاحافظاث العىسٍت هى مً هصِب 57.20

ت 3.95 بملذاس لللعش  العىىي العام؛ أي أكل مً معذل الخضخم 47.32% ، وجليها محافظت هلعت مئٍى

 %.49.98ٍسف دمشم بمعذل جضخم بلغ 

 1028 حصيسانملازهت بشهس  1026 حصيسانالظىىيت املسجلت في املحافظاث الظىزيت في شهس  ( معدالث الخضخم23الشكل زكم )

  

 اإلاصذس: مصشف ظىسٍت اإلاشكضي.

لإلحصاء باظدبعاد زالر محافظاث )إدلب، الشكت، دًش الضوس( مً حعاب الشكم اللُاس ي ألظعاس اإلاعتهلك ابخذاًء مً * كام اإلاكخب اإلاشكضي 

شان لعام   .2015شهش حٍض

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

 ألاغرًت واملشسوباث غحرالكحىليت

 املشسوباث الكحىليت والخبغ

 املالبع وألاحرًت

 الظكً،واملياه،والكهسباء،والغاش،وأهىاع الىكىدألاخسي 

 الخجهحزاث واملعداث املجزليت وأعمال الصياهت الاعخيادًت 

 الصحت

 الىلل

 الاجصاالث

 الترويح والثلافت

 الخعليم

 املطاعم  والفىادق

 طلع وخدماث مخىىعت

 غحر زبحيت -الترويح والثلافت 

 2016حصيسان  2015حصيسان 
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