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س، أو حعدًله بأي شكل مً ألاشكال دون  حمُع الحلىق محفىظت ملصسف طىزٍت املسكصي، ال ٌظمح بئعادة إصداز هرا الخلٍس

شترغ في حال الاكخباض مىه إلاشازة بشكل مسحعي وصحُح إلى املصدز.  إذن خؼي مظبم مً مصسف طىزٍت املسكصي. َو

 لللىاهحن الىافرة املخعللت بحماًت حلىق ا
ً
 ملؤلف.وذلك جحذ ػائلت املظاءلت اللاهىهُت وفلا
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 مصدز بُاهاث السكم اللُاس ي ألطعاز املظتهلك هى املكخب املسكصي لإلحصاء.  مالحظت:

 
 For Correspondence and Enquiries للمساطالث والاطخفظازاث:

دي  العىىان البًر

 مصسف طىزٍت املسكصي 

دة املغسبُت  طاحت الخجٍس

 5532دمشم ص.ب8 
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El-Tajrida El-Maghrabye Square 

P.O.BOX:2254, Damascus 

Postal Address 
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ت  Economic Research & General Statistics Directorate وإلاحصاءاث العامت ألابحاث الاكخصادًت مدًٍس

د الالكترووي  research@bcs.gov.sy E-mail البًر

 Telephone 77 20 224 11 963+ هاجف
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 جحليل جطىز معدل الخضخم

س إلى إللاء الضىء على جطىز  "يهدف هرا الخلٍس

السكم اللياس ي ألطعاز املظتهلك في طىزٍت، وأهم 

مكىهاجه السئيظت وجحليل معدالث همىه ملعسفت 

مظخىي الخضخم املسجل داخل الاكخصاد الظىزي 

، ومعسفت أهم 2016مً عام  هيظانخالل شهس 

محدداث الخضخم الىلدًت والحليليت واججاهاتها 

ل الفترة املاضيت، إضافت إلى جحليل جطىز أطعاز خال

املىاد السئيظت على املظخىي العاملي وعلى وجه 

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

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

 معدل الخضخم ؛2016مً عام هيظان لإلحصاء حتى شهس 
ّ
 شهس ألازةعتألا خالل  إلى أن

الري بلغ  2015مً عام  اهبالفترة هفظ%، ملازهت 44.76كد بلغ  2016مً عام  ىألاول

ت. 13.99%، أي بازجفاع كدزه 30.77 امعدل الخضخم خالله  هلطت مئٍى

%، 41.98إلى  2016مً عام هيظان ( في شهس Y-o-Yالظىىي )وصل معدل الخضخم 

 بملداز
ً
 بشهس  3.35 مسجفعا

ً
ت ملازهت الري بلغ معدل  2015مً عام هيظان هلطت مئٍى

%. أما باليظتت مللازهخه بالشهس الظابم، أي مع معدل 38.62الخضخم الظىىي فيه 

اهخفض %، فلد 45.81التالغ  2016عام  آذاز مًالخضخم الظىىي املسجل في شهس 

ت. 3.83 بملداز  هلطت مئٍى

فلد  2016مً عام هيظان ( املسجل في شهس M-o-Mوباليظتت ملعدل الخضخم الشهسي )

 % 0.68بلغ 
ً
ت عً معدل الخضخم املحظىب على أطاض  6.56 بملدازمىخفضا هلطت مئٍى

 %.7.24التالغ  2016مً عام  آذاز شهسي واملسجل في شهس 

 2016( املسجل في شهس هيظان مً عام Y-o-Yومً خالل جفظحر معدل الخضخم الظىىي )

باالعخماد على املظاهمت اليظثيت ملكىهاث طلت أطعاز املظتهلك؛ جتحن أن جميع مكىهاث 

%، وكد جاء على زأطها مكىن 41.98طاهمت على هحى مىجب فيه ليتلغ الظلت كد 

%، ًليه مكىن الظكً واملياه 21.67ألاغرًت واملشسوباث غحر الكحىليت بيظتت مظاهمت 

%، جم مكىن املطاعم 3.58والكهسباء والغاش وأهىاع الىكىد ألاخسي بيظتت مظاهمت 

%، 3.05البع وألاحرًت بما ٌعادل %، جاء بعده مكىن امل3.35والفىادق بيظتت مظاهمت 

%، جم 2.74جم مكىن الخجهحزاث واملعداث املجزليت وأعمال الصياهت الاعخيادًت بمعدل 

%، فمكىن 2.12%، جم مكىن طلع وخدماث مخىىعت بمعدل 2.62مكىن الىلل بمعدل 

%، فمكىن 0.77%، ًليه مكىن املشسوباث الكحىليت والختغ بما ٌعادل 1.00الصحت 

 الاجصاالث 0.31%، فالخعليم 0.66ٍح والثلافت بما ٌعادل الترو
ً
 .%0.08%، وأخحرا
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 1026عام  مًهيظان شهس  خاللجحليل جطىز معدل الخضخم 

 :العامليت اثخطىز آخس ال. 2

خعسض 1.0إلى  5104ذكس صىدوق الىلد الدولي أن همى الاكخصاد العالمي طُصل عام  %، ٍو

الؼلب الظعُف الري ًسحع في حاهب مىه إلى جسكاث ألاشمت املالُت العاملُت  الخعافي الاكخصادي ملعىكاث 

 إلى العىامل الدًمغسافُت غحر املىاجُت وهمى إلاهخاحُت، وطىف جدظازع وجحرة 
ً
التي لم حعالج بعد، إطافت

بما % على خلفُت الخعافي في بلدان الاكخصادًاث الصاعدة السئِظت 1.2 الىمى  في العام اللادم لِسجل

ل، في طىء هره الخىكعاث لً ًخجاوش الىمى في الاكخصادًاث املخلدمت  عام % في 0.4فيها زوطُا والبراٍش

، وذلك في ظل جباًً ألاداء الاكخصادي بحن الىالًاث املخحدة مً حهت، والاجحاد ألاوزبي والُابان 5104

ىاق الصاعدة والاكخصادًاث ًسجفع الىمى في اكخصادًاث ألاط مً املخىكع أنمً حهت زاهُت. بِىما 

%، حُث حعد الهىد هلؼت مظِئت بىمىها اللىي 2.5الىامُت للمسة ألاولى مىر طذ طىىاث لُصل إلى 

 طُان.آودخلها الحلُلي املتزاًد، إطافت لألداء الجُد في اكخصادًاث بلدان 

 خالل ا1.3ازجفع معدل جضخم أطعاز املظتهلكحن في الدول املخلدمت إلى 
ً
با لىصف ألاول % جلٍس

خجاوش معدل الخضخم ألاطاس ي في  5104مً عام  مع اهحظاز الخداعُاث الىاحمت عً أطعاز الىفؽ، ٍو

أطعاز املظتهلكحن معدل الخضخم الكلي ولكىه ًخفاوث بحن الاكخصادًاث املخلدمت السئِظت، وظلذ 

 معدالث الخضخم مظخلسة في اكخصادًاث ألاطىاق الصاعدة والاكخصادًاث الىامُت 
ً
الطخلساز  هظسا

، أو ازجفاعها في العدًد مً البلدان وجللص أزاز الاهخفاطاث الظابلت في أطعاز 
ً
أطعاز الصسف عمىما

 .الصسف

 :جطىز طعس الىفط العاملي. 2.2

 سجل طعس الىفؽ العالمي  
ً
خالل شهس  ازجفاعا

كي  21.53 ، لُبلغ5104مً عام هِظان  دوالز أمٍس

 بملدازسجفعللبرمُل م
ً
  1.20 ا

ً
كي ملازهت دوالز أمٍس

كي للبرمُل،  15.12 البالغ الظابمشهس الب دوالز أمٍس

كي ملازهت بشهس  04.45 ما اهخفع بملدازبِى دوالز أمٍس

كي 35.25البالغ  5103مً العام هِظان  ، دوالز أمٍس

ع  إلى طعس الىفؽ ملازهت بالشهس الظابم ازجفاع صي َو

س جفُد باهخفاض مخصوهاث الىالًاث املخحدة مً الىفؽ ما ٌشحر إلى اكتراب اهتهاء جخمت  صدوز جلاٍز
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 .صىدوق الىلد الدولي: املصدز

جطىز طعس بسميل الىفط بالدوالز ( 1)الشكل زكم 

كي  ألامٍس
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ت  دُت حساء ألاحىال الجٍى املعسوض مىه، واهخفاض إلاهخاج فيها، وكرلك حعؼل الصادزاث الىفؼُت الكٍى

 .حىل العالمالظِئت، إطافت إلى جىكعاث اهخفاض إهخاج الىفؽ الصخسي، وجساحع إلاهخاج الىفؼي 

 :جطىز أطعاز الغراء العامليت .1.2

ازجفع السكم اللُاس ي ألطعاز الغراء  

 لُبلغ 5104مً عام هِظان واملشسوباث في شهس 

 هلؼت  023.14
ً
هلؼت ملازهت  1.11 بملداز مسجفعا

 هلؼت، لكىه اهخفع 020.54 البالغ الظابمشهس الب

شهس بهلؼت ملازهت  1.12بملداز  على هحى ػفُف

وبحظب هلؼت.  023.21 البالغ 5103مً عام هِظان 

ىث  اعازجف إلىٌعىد ازجفاع أطعاز الغراء  ؛1مىظمت ألامم املخحدة لألغرًت والصزاعت "فاو" أطعاز الٍص

ذ الىخُل خالل عام  إلى حاهب جصاًد الؼلب العالمي،  5104الىباجُت بظبب جىكعاث إهخاج كاجمت لٍص

 بازجفاع أطعاز الرزة في الظىق العاملُت، والتي جأزسث بظعف 
ً
كما ازجفعذ أطعاز الحبىب مدعىمت

كي وفائع إلاهخاج مً  دُت، إطافت إلى عمجم  الدوالز ألامٍس ازجفاع أطعاز اللحىم هدُجت همى  البروز الٍص

عىد  كي على اللحىم ألاطترالُت، ومً حهت أخسي، فلد اهخفظذ أطعاز مىخجاث ألالبان َو الؼلب ألامٍس

ذلك إلى اطخمساز همى مخصون الصبدة والجبن لدي أهم الدول املصدزة، وكرلك اهخفظذ أطعاز الظكس 

ل، أكبر مصدز للظكس في العالم، ز خهاحُث حللذ البراٍش   .اوي أعلى مىطم إهخاج في جاٍز

 :جطىز مؤشس أطعاز املعادن العامليت .3.2 

السكم اللُاس ي ألطعاز املعادن  ازجفع

 بملداز 5104مً عام هِظان الصىاعُت في شهس 

  005.61 هلؼت لُبلغ 0.64
ً
 003.75بـ هلؼت ملازهت

 ما اهخفع بملدازبِى، الشهس الظابمهلؼت في 

 5103مً عام هِظان هلؼت ملازهت بشهس  03.74

 .هلؼت 011.57 البالغ

 

                                           
ت، مً خالل كُاض أطعاز خمع طلع غرائُت زئِظت في ألاطىاق الد  1  ٌظدىد إلى حسكت الخعامالث الخجاٍز

ً
ولُت، ًمثل مؤشس الغراء لدي املىظمت دلُال

ىث الىباجُت، والظكس.  مؤشساث فسعُت ألطعاز الحبىب، واللحىم، وألالبان، والٍص
ً
 شامال
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جطىز السكم اللياس ي ألطعاز الغراء ( 2)الشكل زكم 

 واملشسوباث العامليت
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 .صىدوق الىلد الدولي: املصدز

جطىزالسكم اللياس ي ألطعاز املعادن ( 3)الشكل زكم 

 الصىاعيت
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 جحليل الخضخم في طىزٍت:. 1

 اذاته الفترةبملازهت  1026مً عام  ىألاولألاشهس ألازةعت خالل  %77.46معدل الخضخم بلغ 

ادة بصىزة أطاطُت إلى%، 11.55ي بلغ معدل الخضخم خالله ر، ال1022مً عام   وحعىد هره الٍص

%، جليها مظاهمت مكىن 53.11ازجفاع مظاهمت مكىن ألاغرًت واملشسوباث غحر الكحىلُت حُث بلغذ 

البالغت املالبع وألاحرًت %، زم مظاهمت مكىن 1.53الظكً واملُاه والكهسباء والىكىد التي بلغذ 

%، زم مكىن الخجهحزاث واملعداث املجزلُت 5.61بيظبت الىلل %، حاء بعدها مظاهمت مكىن 5.77

%، زم 5.21بيظبت املؼاعم والفىادق %، زم مكىن 5.35وأعمال الصُاهت الاعخُادًت بيظبت مظاهمت 

املشسوباث %، زم مكىن 0.01بيظبت الصحت %، فمكىن 5.00بيظبت طلع وخدماث مخىىعت مكىن 

بيظبت الخعلُم %، زم مكىن 1.37بيظبت لافت التروٍح والث%، ًلُه مكىن 1.71بيظبت الكحىلُت والخبغ 

 مكىن 1.10
ً
 %.1.54 بيظبت مظاهمتالاجصاالث %، وأخحرا

( في شهس Y-o-Yمعدل الخضخم الظىىي )وصل 

 بملداز %72.14إلى  1026عام مً هيظان 
ً
 1.13 مسجفعا

ت  م هلؼت مئٍى
ً
إذ بلغ  5103عام  مًهِظان  شهسب لازهت

الشهس الظابم، بلازهت م%. و 16.45معدل الخضخم فُه 

( املسجل في شهس Y-o-Yأي مع معدل الخضخم الظىىي )

 اهخفع%، فلد 23.60البالغ  5104 مً عامآذاز 

ت. 1.61 بملداز  هلؼت مئٍى

ملعدل الخضخم املحظىب على أما باليظبت 

في شهس % 0.64(، فلد بلغ M-o-Mأطاض شهسي )

  5104 مً عامهِظان 
ً
هلؼت  4.34 بملدازمىخفظا

ت عً معدل الخضخم املحظىب على أطاض شهسي  مئٍى

 .%5.52 البالغآذاز واملسجل في شهس 
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 مصسف طىزٍت املسكصي، واملكخب املسكصي لإلحصاء: املصدز

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

 املظتهلك ومعدل الخضخم العام في طىزٍت

 السكم اللُاس ي العام ألطعاز املظتهلك

 Y-O-Yمعدل الخضخم الظىىي 

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

 الشهس تالظى

السكم اللياس ي 

 ألطعاز املظتهلك

 )شهسي(

معدل الخضخم 

  الشهسي 

M-o-M 

معدل الخضخم 

 الظىىي 

Y-o-Y 

مخىطط السكم 

اللياس ي ألطعاز 

 املظتهلك )زةعي(

معدل 

الخضخم 

  السةعي

Q-o-Q 

معدل 

الخضخم السةع 

 طىىي 

Qy-o- Qy 

معدل الخضخم 

 ملخىطط الفترة

1022 

0 382.97 5.02% 23.65% 

397.16 13.39% 28.16% 

%16.24 

5 392.46 2.48% 27.72% 

1 416.04 6.01% 33.04% 

2 430.15 3.39% 38.62% 

433.75 9.21% 39.39% 3 430.21 0.01% 39.68% 

4 440.87 2.48% 39.85% 

5 444.02 0.71% 38.82% 

455.37 4.99% 39.98% 8 449.80 1.30% 40.54% 

7 472.29 5.00% 40.55% 

01 486.74 3.06% 43.02% 

509.06 11.79% 45.33% 00 500.43 2.81% 44.70% 

05 540.02 7.91% 48.09% 

1026 

0 342.24 %2.35 %25.17 

356.75 %01.55 %23.55 
%77.46 

5 343.46 %1.55 %22.02 

1 414.45 %5.52 %23.60 

7 620.41 %0.64 %72.14    

 املصدز: مصسف طىزٍت املسكصي، واملكخب املسكصي لإلحصاء.

 (8 هى عبازة عً وظبت الخغحر عً الشهس الظابم.M-o-Mمعدل الخضخم الشهسي ) -

 (8 هى عبازة عً وظبت الخغحر عً السبع الظابم.Q-o-Qمعدل الخضخم السبعي ) -

 (8 هى عبازة عً وظبت الخغحر عً السبع ذاجه مً العام الظابم.Qy -o- Qyمعدل الخضخم السبع طىىي ) -

 . جطىز طعس صسف اللحرة الظىزٍت:2.1

إلى  5104وصل طعس الصسف في شهس هِظان مً عام 

كي، حظب وشسة  232.14 لحرة طىزٍت للدوالز ألامٍس

أطعاز صسف العمالث ألاحىبُت ملابل اللحرة الظىزٍت، 

عىد ذلك إلى ازجفاع الؼلب على اللؼع ألاحىبي، إلى  َو

حاهب عامل املظازبت والخىكعاث الظائدة في الظىق، 

ت املسكصي بمخابعت وبدوزه اطخمس مصسف طىزٍ

جؼىزاث طىق اللؼع ألاحىبي وعلد حلظاث جدخل 

ادة  لخىفحر اللؼع ألاحىبي في الظىق، وكد كام بٍص

ت وغحر  املعسوض مىه لخغؼُت الاحخُاحاث الخجاٍز

ت كافت.  الخجاٍز
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 مصسف طىزٍت املسكصي : املصدز

صسف اللحرة الظىزٍت  جطىز طعس ( 5)الشكل زكم 

كي  ملابل الدوالز ألامٍس
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 :(Core Inflation) 1ألاطاس ي الظىىي  معدل الخضخم .3

-Y-o) ألاطاس ي الظىىي  معدل الخضخم وصل

Y)  24.17 إلى 5104مً عام هِظان في شهس 
ً
% مسجفعا

ت 05.37 ملدازب مً هِظان  شهسبملازهت  هلؼت مئٍى

فُه  ألاطاس ي إذ بلغ معدل الخضخم ،5103عام 

الشهس الظابم، أي بأما باليظبت مللازهخه  %.11.61

آذاز املسجل في شهس  ألاطاس ي الظىىي  معدل الخضخم

 ملدازباهخفع %، فلد 25.56البالغ  5104 مً عام

ت. 0.17  هلؼت مئٍى

لدي ملازهت معدل الخضخم الظىىي ألاطاس ي 

(Y-o-Y )ب( معدل الخضخم الظىىي العامY-o-Y هجد )

هدُجت اطخمساز  عً العامجابع ازجفاعه ألاطاس ي  أن

 في معدل الخضخم جساحع مظاهمت 
ً
الظلع ألاكثر جللبا

 بالفتراث الظابلت، وإلى ازجفاع 
ً
مظاهمت العام ملازهت

ً معدل الخضخم ألاطاس ي  الظلع الداخلت في جكٍى

الفسق بحن  ؛ لُصلبيظبت أعلى مً جلك املظدبعدة مىه

 (2.20) إلى 5104مً عام هِظان املعدلحن خالل شهس 

ت بحن  .هلؼت مئٍى الشكل مظاهمت كل مً الظلع ٍو

ً السكم اللُاس ي ألاطاس ي والظلع  الداخلت في جكٍى

مً عام  الثاويكاهىن شهس  اللُاس ي العام في معدل الخضخم العام خالل الفترة مًاملظدبعدة مً السكم 

 .5104مً عام هِظان شهس  وحتى 5103

 

                                           
م  1  )الخبز املظتهلكاطخثىاء مجمىعت مً العىاصس مً مكىهاث طلت ًحظب السكم اللُاس ي ألاطاس ي عً ػٍس

ً
ا ، وهي الظلع املحددة أطعازها إداٍز

جخظع أطعازها  والحبىب، الظكس ومىخجاجه، إمداداث املُاه والخدماث املخىىعت، الكهسباء والغاش وأهىاع الىكىد ألاخسي، الىلل(، إطافت إلى الظلع التي

 .الفىاكه، البلىل والخظاز( لكثحر مً الخللباث )اللحىم،
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 مصسف طىزٍت املسكصي : املصدز

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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 مصسف طىزٍت املسكصي : املصدز

مظاهمت الخضخم ألاطاس ي في معدل ( 7)الشكل زكم 

 الخضخم العام

 
ً
ا  الظلع املحددة أطعازها إداٍز

 
ً
 الظلع ألاكثر جللتا

 ألاطاس ي

 Y-O-Yمعدل الخضخم الظىىي العام 
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 معدل الخضخم:أهم املكىهاث السئيظت املظاهمت في  .7

 واملشسوباث غحر الكحىليتألاغرًت . 2.7

طاهم مكىن املىاد الغرائُت واملشسوباث غحر 

 الظىىي  كبحر في معدل الخضخم على هحى الكحىلُت 

حُث ازجفع  5104مً عام هِظان املسجل في شهس 

% 24.24 طىىي  السكم اللُاس ي ألطعازه بمعدل

مً عام هِظان % )50.45 وبيظبت مظاهمت بلغذ

صل السكم اللُاس ي ألطعازه إلى لُ%(، 804.35 5103

 سجفعم، 514.36
ً
 .5104 زآذا شهس % عً 1.76 يظبتب ا

واملياه والكهسباء والغاش وأهىاع . الظكً 1.7 

 الىكىد ألاخسي 

طاهم مكىن الظكً واملُاه والكهسباء والىكىد 

ادة معدل الخضخم الظىىي املسجل في شهس  بٍص

، حُث ازجفع السكم اللُاس ي 5104مً عام هِظان 

% وبيظبت مظاهمت 05.65ألطعازه بمعدل طىىي 

%(، 84.74 5103مً عام  هِظان% )1.36بلغذ 

 .176.26 السكم اللُاس ي ألطعازه إلىلُصل 

 املطاعم والفىادق. 3.7

ادة معدل الخضخم الظىىي املسجل في شهس  املؼاعم والفىادقطاهم مكىن  مً عام هِظان بٍص

% 1.13% وبيظبت مظاهمت بلغذ 74.26، حُث ازجفع السكم اللُاس ي ألطعازه بمعدل طىىي 5104

 .04206.21 اللُاس ي ألطعازه إلى%(، لُصل السكم 80.10 5103مً عام هِظان )

 . املالبع وألاحرًت7.7

ادة معدل  طاهم مكىن املالبع وألاحرًت بٍص

مً عام هِظان  الخضخم الظىىي املسجل في شهس

حُث ازجفع السكم اللُاس ي ألطعازه بمعدل  5104

% 1.13% وبيظبت مظاهمت بلغذ 30.65طىىي 

%(، لُصل السكم 81.12 5103مً عام هِظان )
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 مصسف طىزٍت املسكصي : املصدز

الخغحراث الظىىٍت للسكم اللياس ي ( 8)الشكل زكم 

 ألطعاز أهم املىاد الغرائيت

ىث والدهىن   الخبزوالحتىب الٍص

 الحليب ومشخلاجه الظكس ومىخجاجه

0%

10%

20%

30%

40%

2015 2016

 مصسف طىزٍت املسكصي : املصدز

الخضخم الظىىي ملكىن الظكً واملياه ( 9)الشكل زكم 

 والكهسباء والىكىد، ومظاهماث مكىهاجه

 الكهسباء والغاش وأهىاع الىكىد ألاخسي 

 إمداداث املُاه والخدماث املخىىعت املخصلت باملظكً

 أعمال صُاهت املظكً وإصالحها

 املحدظبت+إًجازاث الظكً الفعلُت

 جضخم مكىن الظكً واملُاه والكهسباء والىكىد
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 مصسف طىزٍت املسكصي : املصدز2016

الخغحراث الظىىٍت للسكم اللياس ي ( 10)الشكل زكم 

 ألطعاز املالبع وألاحرًت
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 .466.42 اللُاس ي ألطعازه إلى

 . الخجهحزاث واملعداث املجزليت وأعمال الصياهت الاعخيادًت2.7

ادة معدل الخضخم  طاهم مكىن الخجهحزاث واملعداث املجزلُت وأعمال الصُاهت الاعخُادًت بٍص

، حُث ازجفع السكم اللُاس ي ألطعازه بمعدل طىىي 5104مً عام هِظان الظىىي املسجل في شهس 

%(، لُصل السكم اللُاس ي 80.37 5103مً عام هِظان % )5.52% وبيظبت مظاهمت بلغذ 43.55

 .515.21 ألطعازه إلى

 . الىلل6.7

ادة معدل الخضخم الظىىي املسجل في شهس  ، 5104مً عام هِظان طاهم مكىن الىلل بٍص

مً هِظان % )5.45% وبيظبت مظاهمت بلغذ 17.56حُث ازجفع السكم اللُاس ي ألطعازه بمعدل طىىي 

 .345.54 %(، لُصل السكم اللُاس ي ألطعازه إلى81.35 5103عام 

 باقي املكىهاث. 4.7

ادة معدل الخضخم الظىىي املسجل في شهس باقي املكىهاث ذطاهم  5104مً عام  هِظان بٍص

 .%(83.46 5103مً عام هِظان ) %2.73بيظبت 

 (CPIالظىىي للسكم اللياس ي العام ألطعاز املظتهلك )( املظاهماث في معدل الخضخم 22الشكل زكم )

 املصدز8 مصسف طىزٍت املسكصي 
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 املشسوباث الكحىليت والختغ ألاغرًت واملشسوباث غحرالكحىليت

 الظكً،واملياه،والكهسباء،والغاش،وأهىاع الىكىدألاخسي  املالبع وألاحرًت

 الصحت الخجهحزاث واملعداث املجزليت وأعمال الصياهت الاعخيادًت 

 الاجصاالث الىلل

 الخعليم التروٍح والثلافت

 طلع وخدماث مخىىعت املطاعم  والفىادق

 Y-o-Yالخضخم  غحر زبحيت -التروٍح والثلافت 
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 1022هيظان شهس بملازهت  1026هيظان  شهس ( مظاهماث مكىهاث طلت املظتهلك في معدالث الخضخم خالل1الجدول زكم )

 املصدز: مصسف طىزٍت املسكصي.

 (.5104آذاز عً الشهس الظابم ) 5104هِظان  (8 وظبت حغحر السكم اللُاس ي العام في شهسM-o-Mمعدل الخضخم الشهسي ) -

الخغحراث في أطعاز كل مً مكىن ألاغرًت واملشسوباث غحر الكحىلُت ومكىن الظلع ٌعكع السكم اللُاس ي العام ألطعاز املظتهلك الشهسي  -

 والخدماث املخىىعت التي جلاض شهٍس
ً
، ولكً في حال حدور بعع الخغحراث املهمت على بعع املكىهاث تزبع طىٍى بصىزة، أما بلُت املكىهاث فخلاض ا

  .لشهس الري حدزذ فُه هره الخغحراثفُخم كُاطها با

 (1022مً عام هيظان ، 1026مً عام هيظان ( وظب مظاهمت مكىهاث طلت املظتهلك في معدل الخضخم الظىىي )21الشكل زكم )

 املصدز8 مصسف طىزٍت املسكصي.              

 التيان

ألاوشان 

 اليظثيت

(%) 

 1026هيظان  1022 هيظان

السكم 

 اللياس ي

معدل 

الخضخم 

 الظىىي 

(Y-o-Y) 

 املظاهمت
السكم 

 اللياس ي

معدل 

الخضخم 

 الظىىي 

(Y-o-Y) 

 املظاهمت

معدل 

الخضخم 

الشهسي 

(M-o-M) 

 %0.98 %21.67 %46.46 736.58 %16.52 %34.30 502.94 39.9 ألاغرًت واملشسوباث غحر الكحىليت

 %7.33 %0.77 %27.22 832.05 %1.51 %61.70 654.04 1.9 اث الكحىليت والختغاملشسوب

 %0.00 %3.05 %51.82 688.64 %3.04 %59.35 453.58 5.6 املالبع وألاحرًت

الظكً واملياه والكهسباء والغاش وأهىاع 

 الىكىد ألاخسي 
25.5 338.21 33.34% 6.96% 398.48 17.82% 3.58% 0.00% 

الخجهحزاث واملعداث املجزليت وأعمال 

 الصياهت الاعخيادًت
4.0 446.20 37.62% 1.59% 737.43 65.27% 2.74% 0.00% 

 %0.00 %1.00 %31.34 473.96 %1.37 %44.40 360.86 3.8 الصحت

 %0.00 %2.62 %39.78 562.26 %3.52 %62.60 402.25 7.1 الىلل

 %0.00 %0.08 %3.56 237.58 %0.95 %43.26 229.41 4.2 الاجصاالث

 %0.00 %0.66 %75.21 692.29 %0.39 %46.76 395.12 1.0 التروٍح والثلافت

 %0.00 %0.31 %40.43 300.14 %0.18 %20.18 213.73 1.6 الخعليم

 %0.00 %3.35 %96.48 1,418.43 %1.31 %37.19 721.93 2.1 املطاعم والفىادق

 %0.76 %2.12 %67.71 676.03 %1.30 %42.52 403.10 3.3 طلع وخدماث مخىىعت

 %0.00 %0.00 %0.56 275.64 %0.00 %55.90 274.10 0.0 التروٍح والثلافت )غحر زبحيت(

 %0.68 %41.98 %41.98 610.72 %38.62 %38.62 430.15 100 دل الخضخم(كلي )مع

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

 ألاغرًت واملشسوباث غحرالكحىليت

 املشسوباث الكحىليت والختغ

 املالبع وألاحرًت

 الظكً،واملياه،والكهسباء،والغاش،وأهىاع الىكىدألاخسي 

 الخجهحزاث واملعداث املجزليت وأعمال الصياهت الاعخيادًت 

 الصحت

 الىلل

 الاجصاالث

 التروٍح والثلافت

 الخعليم

 املطاعم  والفىادق

 طلع وخدماث مخىىعت

 2016هيظان  2015هيظان 



  1026هيظان جحليل جطىز معدل الخضخم 

13 

 

 :في مخخلف املحافظاث الظىزٍت (Y-o-Y) الظىىي  معدل الخضخمجطىز  .2

 مً عامهِظان جفاوجذ معدالث الخضخم املسجلت في مخخلف املحافظاث الظىزٍت في شهس 

وكاهذ ، 5103 مً عامهِظان ، ولكً سجلذ حمُعها معدالث أعلى مً جلك املسجلت في شهس 5104

%؛ 40.06وصل إلى  كد سجلذ أعلى معدل جضخم مً باقي املحافظاث الظىزٍت ٍزف دمشممحافظت 

ت 07.51 ملدازب لللؼس  الخضخم الظىىي العاموهى أعلى مً معدل  الحظكت ، جلتها محافظت هلؼت مئٍى

%، بِىما كان أدوى معدل جضخم 26.11الالذكُت % زم محافظت 35.25بدسجُلها معدل جضخم بلغ 

%؛ أي 20.01مدًىت دمشم %، زم 17.41 محافظت حلبمسجل في املحافظاث الظىزٍت هى مً هصِب 

ت 5.16 بملداز لللؼس  الظىىي العامأكل مً معدل الخضخم  ت 1.66و، هلؼت مئٍى على  هلؼت مئٍى

 الخىالي.

ت املسجلت في املحافظاث الظىزٍت في  ( معدالث الخضخم23الشكل زكم )  الظىٍى

 1022هيظان ملازهت بشهس  1026هيظان شهس 

 املصدز8 مصسف طىزٍت املسكصي.

محافظاث )إدلب، السكت، دًس الصوز( مً حظاب السكم اللُاس ي ألطعاز املظتهلك ابخداًء مً * كام املكخب املسكصي لإلحصاء باطدبعاد زالر 

سان لعام   .5103شهس حٍص
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