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ش، أو حػذًله بأي شكل مً ألاشكال دون حمُؼ الحقىق محفىظت إلاصشف ظىسٍت  اإلاشكضي، ال ٌعمح بإغادة إصذاس هزا الخقٍش

شترغ في حال الاقخباط مىه ؤلاشاسة بشكل مشحعي وصحُح إلى اإلاصذس.  إرن خؼي معبق مً مصشف ظىسٍت اإلاشكضي. َو

 للقىاهحن الىافزة اإلاخػلقت بحماًت حقىق اإلا
ً
 لؤل..ورلك جحذ ػائلت اإلاعاءلت القاهىهُت وفقا

All Rights reserved to CBS, no part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form 

or by any means including photocopying, recording or other electronic or mechanical methods without the prior 

written permission of the publisher, except in case of brief quotations with reference to the source. Under legal 

accountability according to copyright protection laws.  

 مصذس بُاهاث الشقم القُاس ي ألظػاس اإلاعتهلك هى اإلاكخب اإلاشكضي لإلحصاء.  مالحظت:

 
 For Correspondence and Enquiries للمساطالث والاطخفظازاث:

دي  العىىان البًر

 مصشف ظىسٍت اإلاشكضي 

ذة اإلاغشبُت  ظاحت الخجٍش

 2254دمشق ص.ب: 

Central Bank of Syria 

El-Tajrida El-Maghrabye Square 

P.O.BOX:2254, Damascus 

Postal Address 

 :www.banquecentrale.gov.sy Web Site املىكع الالكترووي

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

 Facsimile 77 20 224 11 963+ فاكع
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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  آبخالل شهس 

محدداث الخضخم الىلدًت والحليليت واججاهاتها 

لفترة املاضيت، إضافت إلى جحليل جطىز أطعاز خالل ا

املىاد السئيظت على املظخىي العاملي وعلى وجه 

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

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

  2016مً عام  آبلإلحصاء حتى شهس 
ّ
% خالل ألاشهس 47.43معدل الخضخم بلغ إلى أن

، التي بلغ معدل 2015ملازهت بالفترة ذاتها مً عام  2016الثماهيت ألاولى مً العام 

 .%35.29الخضخم خاللها 

 51.10إلى  2016في شهس آب مً عام  (Y-o-Y) معدل الخضخم الظىىي وصل 
ً
% مسجفعا

ت ملازهت  10.56بملداز  إذ بلغ معدل الخضخم فيه  2015شهس آب مً عام بهلطت مئٍى

املسجل في شهس  (Y-o-Y) الشهس الظابم، أي معدل الخضخم الظىىي ب%، وملازهت 40.54

ت 1.35فض بملداز %، فلد اهخ52.45البالغ  2016جمىش مً عام   .هلطت مئٍى

فلد بلغ  2016مً عام  آب( املسجل في شهس M-o-Mوباليظبت ملعدل الخضخم الشهسي )

 بملداز 0.40
ً
ت عً معدل الخضخم املحظىب على أطاض  1.10% مىخفضا هلطت مئٍى

 .%1.50شهسي واملسجل في شهس جمىش البالغ 

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

باالعخماد على املظاهمت اليظبيت ملكىهاث طلت أطعاز املظتهلك؛ جبين أن جميع مكىهاث 

%، وكد جاء على زأطها مكىن 51.10الظلت كد طاهمت على هحى مىجب فيه ليبلغ 

%، ًليه مكىن الظكً واملياه 28.73ألاغرًت واملشسوباث غير الكحىليت بيظبت مظاهمت 

%، جم مكىن الىلل بمعدل 3.92والكهسباء والغاش وأهىاع الىكىد ألاخسي بيظبت مظاهمت 

مكىن الخجهيزاث  كل مً جم %،3.15جم مكىن املطاعم والفىادق بيظبت مظاهمت ، 3.55%

جم  ،%2.73مكىن املالبع وألاحرًت بمعدل و واملعداث املنزليت وأعمال الصياهت الاعخيادًت 

%، ًليه مكىن 1.07%، فمكىن الصحت 2.52ىعت بمعدل مكىن طلع وخدماث مخى

%، فمكىن التروٍح والثلافت بما ٌعادل 1.01ث الكحىليت والخبغ بما ٌعادل املشسوبا

 ، %0.62االجصاالث ف%، 0.75
ً
 .%0.32الخعليم  وأخيرا
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 1026عام  مً آبشهس  خاللجحليل جطىز معدل الخضخم 

 :العامليت اثخطىز آخس ال. 2

ففي  ،%3.1إلى  2016أن همى الاقخصاد الػالمي ظُصل غام  1صىذوق الىقذ الذوليركش 

 ؛ألاخشي  والىاشئتفي ألاظىاق الصاغذة  أما %،1.8ظُصل الىمى الاقخصادي إلى  الاقخصاداث اإلاخقذمت

 
ً
حشحر  وبالخالي، 2017غام  % في4.6و 2016غام  % في4.1غىذ  في آلافاق اإلاخىقػت فقذ كان الخغحر ػفُفا

 .2017الخىقػاث الحالُت إلى سكىد أقل حذة بقلُل، مؼ غىدة الىمى اإلاىحب في غام 

جزهـب الخىقػـاث في ؛ 2015 غام في كاهىن ألاول مًمـؼ التراحـؼ الـزي شـهذجه أظـػاس الىفـؽ 

عـتهلكحن الخىقػاث بشـأن جضخم أظـػاس اإلا ما أدي إلى جخفُعهـزا الػـام،  التراحؼ الغالـب إلى اظـخمشاس 

خىقؼ أن ًظل أقل مً أهذاف  ًُ ت في اإلاصاسفغلى معـخىي مػظم الاقخصاداث اإلاخقذمت، كما   اإلاشكٍض

 خالل 0.7، حُث ًخىقؼ الصىذوق أن ًصل مػذل الخضخم في الذول اإلاخقذمت إلى 2016 غام
ً
با % جقٍش

خىقــؼ هبــىغ كما ،2017 غام % في1.5، وإلى 2016غام  قخصـاداث ألاظـىاق ا الخضخــم في مػذل ًُ

 غام % في4.2وإلى  2016 في غام %4.5 إلى 2015 غام في% 4.7 ًالصاغـذة والاقخصـاداث الىامُـت مـ

2017،  
ً
  .اإلااطـي الػـام الػمالث أظـػاس اهخفـاض آزـاس وصوال ألاولُـت العـلؼ أظـػاس لتراحـؼ اوػكاظا

 :جطىز طعس الىفط العاملي. 2.2

 سجل ظػش الىفؽ الػالمي 
ً
  اسجفاغا

ً
خالل شهش ػفُفا

كي  44.84 ، لُبلغ2016مً غام  آب دوالس أمٍش

 بمقذاس شجفػللبرمُل م
ً
  0.62ا

ً
كي مقاسهت دوالس أمٍش

كي للبرمُل،  44.22 البالغ العابقشهش الب دوالس أمٍش

كي مقاسهت  0.88ما اهخفع بمقذاس بِى دوالس أمٍش

دوالس  45.72 البالغ 2015مً الػام  آببشهش 

كي ػأمٍش  ظػش الىفؽ مقاسهت بالشهش  اسجفاع ضي ، َو

كُالهخفاض مخضوهاث الىفؽ الخام  العابق حاث بأن و  ،ملُىن بشمُل 3.3 بمقذاس تألامٍش جصٍش

العػىدًت وأغظاء باسصًٍ في مىظمت البلذان اإلاصذسة للىفؽ ظىف ًخىصلىن في نهاًت الشهش اإلاقبل إلى 

 .ؤلاهخاج مؼ الذول غحر ألاغظاء في اإلاىظمت بقُادة سوظُااجفاق لخثبُذ 

                                           
 6102صندوق النقد الدولي، تقرير مستجدات آفاق االقتصاد العالمي، تموز 1
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 .صىذوق الىقذ الذولي: اإلاصذس

كي( 1)الشكل زكم   جطىز طعس بسميل الىفط بالدوالز ألامٍس
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 :جطىز أطعاز الغراء العامليت .1.2

 آباسجفؼ الشقم القُاس ي ألظػاس الغزاء في شهش 

 بمقذاس 166.57 لُبلغ 2016مً غام 
ً
 هقؼت مشجفػا

 162.49البالغ  العابقشهش الهقؼت مقاسهت ب 4.07

 ب7.47واسجفؼ بيعبت  هقؼت،
ً
شهش هفعه مً ال% مقاسهت

ألمم لغزًت والضساغت ألا وبحعب مىظمت  .2015 غام

 اسجفاعإلى ٌػىد اسجفاع أظػاس الغزاء  ؛1"فاو"اإلاخحذة 

في  حذور حغحربػذ أظػاس مىخجاث ألالبان  كٍل مً؛

اججاهاث العىق اإلاشجبؼت باهخفاض معخىي إهخاج الحلُب في الاجحاد ألاوسوبي، وجظُِق آفاق إمذاداث 

ىث الىباجُت بيعبت بلغذ وأ، ألالبان في أوقُاهىظُا غلى مىظمالخصذًش  ورلك بعبب  %7.43ظػاس الٍض

ا واسجفاع الؼلب مً  ذ الىخُل هدُجت الهخفاض معخىي ؤلاهخاج دون الخىقػاث في مالحًز اسجفاع أظػاس ٍص

لُصل  ىص مقاسهت بشهش جم %2.47أظػاس العكش بيعبت و  ،قبل كل مً الصحن والهىذ والاجحاد ألاوسوبي

ل،  إلى أغلى معخىي له خالل ظخت أغىام وجحققذ مػظم اإلاكاظب بعبب اسجفاع ظػش الػملت في البراٍص

أكبر مصذس لقصب العكش في الػالم، والزي أدي بذوسه إلى جقلُل وعبت الصادساث مؼ جفظُل اإلاىخجحن 

قذ اهخفع اإلالؤشش ف ؛أظػاس الحبىب، ومً حهت أخشي اهخفظذ لبُؼ مىخجاتهم في ألاظىاق اإلاحلُت

ادة 2015مً غام  معخىاه في شهش آببمقاسهت  %3.02بيعبت  ػىد اهخفاض أظػاس الحبىب إلى ٍص ، َو

كا الشمالُت ،أظترالُاإهخاج كٍل مً الزسة، والقمح، والشص بعبب جىقػاث اإلاحصىل الجُذة في   ،وأمٍش

  .والاجحاد الشوس ي ،والهىذ

 :العامليتجطىز مؤشس أطعاز املعادن  .3.2 

الشقم القُاس ي ألظػاس اإلاػادن الصىاغُت  اسجفؼ

 هقؼت لُبلغ 1.52 بمقذاس 2016مً غام  آبفي شهش 

الشهش هقؼت في  120.34هقؼت مقاسهت بـ 121.86

 آبهقؼت مقاسهت بشهش  1.80 بمقذاس واسجفؼ، العابق

 .هقؼت 120.06 البالغ 2015مً غام 

                                           
ت، مً خالل قُاط أظػاس خمغ ظلؼ غزائُت سئِعت في ألاظىاق الذ  1  ٌعدىذ إلى حشكت الخػامالث الخجاٍس

ً
ولُت، ًمثل ملؤشش الغزاء لذي اإلاىظمت دلُال

ىث الىباجُت، والعكش.  ملؤششاث فشغُت ألظػاس الحبىب، واللحىم، وألالبان، والٍض
ً
 شامال
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جطىز السكم اللياس ي ألطعاز الغراء ( 2)الشكل زكم 
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 .صىذوق الىقذ الذولي: اإلاصذس

جطىزالسكم اللياس ي ألطعاز املعادن ( 3)الشكل زكم 

 الصىاعيت
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 جحليل الخضخم في طىزٍت:. 1

الفترة بملازهت  1026 ألاشهس الثماهيت ألاولى مً العامخالل  %74.73معدل الخضخم بلغ 

ادة بصىسة أظاظُت إلى، %35.29 ابلغ مػذل الخضخم خالله لتي، ا1022مً عام  اذاته  وحػىد هزه الٍض

، جليها معاهمت مكىن %26.43 اسجفاع معاهمت مكىن ألاغزًت واإلاششوباث غحر الكحىلُت حُث بلغذ

 ، %3.11بلغذ معاهمت مكىن الىقل بيعبت  زم   ،%3.85بلغذ بيعبت العكً واإلاُاه والكهشباء والىقىد 

مكىن اإلاؼاغم والفىادق معاهمت  زم  %، 2.91 بيعبت بلغذ معاهمت مكىن اإلاالبغ وألاحزًت البالغت زم  

مكىن الخجهحزاث واإلاػذاث اإلاجزلُت وأغمال الصُاهت الاغخُادًت بيعبت معاهمت  زم  %، 2.83بلغذ بيعبت 

معاهمت مكىن الصحت  زم   %،2.28ظلؼ وخذماث مخىىغت بيعبت مكىن  زم  معاهمت، %2.65بلغذ 

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

( Y-o-Yمعدل الخضخم الظىىي )وصل 

  %22.20إلى  1026عام مً  آبفي شهس 
ً
مشجفػا

ت 10.56 بمقذاس  مً آب شهشبمقاسهت  هقؼت مئٍى

، %40.54إر بلغ مػذل الخضخم فُه  2015غام 

أي مػذل الخضخم  ؛الشهش العابقبومقاسهت 

 مً غام جمىص ( اإلاسجل في شهش Y-o-Yالعىىي )

 1.35 بمقذاساهخفع %، فقذ 52.45البالغ  2016

ت.  هقؼت مئٍى

ملعدل الخضخم املحظىب أما باليعبت 

في  %0.70(، فلد بلغ M-o-Mعلى أطاض شهسي )

  2016 مً غام آبشهش 
ً
 1.10 بمقذاسمىخفظا

ت غً مػذل الخضخم اإلاحعىب غلى  هقؼت مئٍى

 .%1.50 البالغ جمىص أظاط شهشي 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 طىزٍت

 الشقم القُاس ي الػام ألظػاس اإلاعتهلك

 Y-O-Yمػذل الخضخم العىىي 

 M-O-Mمػذل الخضخم الشهشي  
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 (200=1020ألاطاض )طىت ( 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 )زبعي(

معدل 

الخضخم 

  السبعي

Q-o-Q 

معدل الخضخم 

 السبع طىىي 

Qy-o- Qy 

معدل الخضخم 

 ملخىطط الفترة

1022 

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% 8 449.80 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 

47.43% 

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% 

 

45.98% 

 
2 621.86 1.82% 44.55% 

6  666.92  7.25% 51.27% 

4  676.92  1.50% 52.45% 
   

8  679.63  0.40% 51.10% 

 املصدز: مصسف طىزٍت املسكصي، واملكخب املسكصي لإلحصاء.

 (: هى غباسة غً وعبت الخغحر غً الشهش العابق.M-o-Mالشهشي )مػذل الخضخم  -

 (: هى غباسة غً وعبت الخغحر غً الشبؼ العابق.Q-o-Qمػذل الخضخم الشبعي ) -

 (: هى غباسة غً وعبت الخغحر غً الشبؼ راجه مً الػام العابق.Qy -o- Qyمػذل الخضخم الشبؼ ظىىي ) -

 . جطىز طعس صسف الليرة الظىزٍت:2.1

 2016مً غام  آبوصل ظػش الصشف في شهش 

كي 479.52إلى    لحرة ظىسٍت للذوالس ألامٍش
ً
مىخفظا

كي 11.02بمقذاس    لحرة ظىسٍت للذوالس ألامٍش
ً
 مقاسهت

كي في شهش  468.50بـ ، جمىص لحرة ظىسٍت للذوالس ألامٍش

حعب وششة أظػاس صشف الػمالث ألاحىبُت مقابل 

، ىسٍت اإلاشكضي الصادسة غً مصشف ظ اللحرة العىسٍت

ػىد  إلىالاظخقشاس اليعبي لعػش صشف اللحرة العىسٍت  َو
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 مصسف طىزٍت املسكصي : املصدز

صسف الليرة الظىزٍت  جطىز طعس ( 5)الشكل زكم 

كي  ملابل الدوالز ألامٍس
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منها قُام مصشف ظىسٍت و  ؛ؤلاحشاءاث اإلاخخزة مً قبل العلؼت الىقذًت لخحقُق ظػش صشف جىاصوي

اإلاشكضي بىقل جذخله في ظىق القؼؼ ألاحىبي مً ملؤظعاث الصشافت إلى اإلاصاسف اإلاشخص لها الخػامل 

قم س ورلك بمىحب قشاس مجلغ الىقذ والدعلُ.  خالل مشاكض القؼؼ وجشمُمها، بالقؼؼ ألاحىبي مً

خ  4/م.ن/ب1409 ل احخُاحاث أ الزي ،24/07/2016جاٍس ظهم في حشجُؼ اإلاصاسف اليشؼت في جمٍى

أصذس مصشف ظىسٍت اإلاشكضي القشاس سقم كما  .جشمُم مشاكض القؼؼ لذيها غىذ اللضوممؼ الخجاسة، 

خ 1093 الخاص بالخػلُماث الخىفُزًت الىاظمت للمصاسف الػاملت اإلاشخص لها  31/07/2016/ل.أ جاٍس

خ  601الخػامل بالقؼؼ ألاحىبي والػائذة للقشاس سقم  الصادس غً وصاسة الاقخصاد  28/07/2016جاٍس

لها أصذس مصشف ظىسٍت  كما .والخجاسة الخاسحُت الخاص بأحكام مىح إحاصاث الاظخحراد وآلُت جمٍى

خ 1199القشاس سقم  اإلاشكضي  الزي ألضم اإلاصاسف ببُؼ القؼؼ ألاحىبي لكل معخىسد  11/08/2016/ل.أ جاٍس

لها  .غلى هحى مخىاظب مؼ حجم القُم اإلاؼلىب جمٍى

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

-Y-oوصل مػذل الخضخم العىىي ألاظاس ي ) 

Y 52.11إلى  2016مً غام  آب( في شهش%  
ً
مشجفػا

ت مقاسهت بشهش %13.77بمقذاس  مً غام  آب هقؼت مئٍى

. %38.34، إر بلغ مػذل الخضخم ألاظاس ي فُه 2015

الشهش العابق، أي مػذل بأما باليعبت إلاقاسهخه 

مً  جمىص اإلاسجل في شهش  ألاظاس يالعىىي  الخضخم

 0.94 مقذاسب اسجفؼ، فقذ %51.17البالغ  2016 غام

ت.  هقؼت مئٍى
 
 
 

                                           
ق  1  )الخبز اإلاعتهلكمجمىغت مً الػىاصش مً مكىهاث ظلت  اظخثىاءًحعب الشقم القُاس ي ألاظاس ي غً ػٍش

ً
ا ، وهي العلؼ اإلاحذدة أظػاسها إداٍس

جخظؼ أظػاسها  والحبىب، العكش ومىخجاجه، إمذاداث اإلاُاه والخذماث اإلاخىىغت، الكهشباء والغاص وأهىاع الىقىد ألاخشي، الىقل(، إطافت إلى العلؼ التي

 .ه، البقىل والخظاس(لكثحر مً الخقلباث )اللحىم، الفىاك
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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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مقاسهت مػذل الخضخم العىىي ألاظاس ي لذي 

(Y-o-Y( مؼ مػذل الخضخم العىىي الػام )Y-o-Y )

الحظ  ألاظاس يغً  اهخفاطه غاود قذ الػام أن ًُ

مً غام  آبالفشق بحن اإلاػذلحن خالل شهش  لُصل

ت هقؼت 1.01 ىإل 2016 ػىد رلك إلى جشاحؼ  ،مئٍى َو

 
ً
 الػام الخضخم مػذل فيمعاهمت العلؼ ألاكثر جقلبا

بحن  .الفىاكه مكىن  ظُما وال الشكل معاهمت كل مً ٍو

ً الشقم القُاس ي ألاظاس ي  العلؼ الذاخلت في جكٍى

والعلؼ اإلاعدبػذة مً الشقم القُاس ي الػام في مػذل 

مً  الثاويكاهىن شهش  الخضخم الػام خالل الفترة مً

 .2016مً غام  آبشهش  وحتى 2015غام 

 معدل الخضخم:أهم املكىهاث السئيظت املظاهمت في  .7 

 واملشسوباث غير الكحىليتألاغرًت . 2.7

واإلاششوباث غحر  ألاغزًتظاهم مكىن اإلاىاد 

 العىىي  كبحر في مػذل الخضخم غلى هحى الكحىلُت 

 %28.73بيعبت  2016مً غام  آباإلاسجل في شهش 

صل الشقم القُاس ي لُ %(،16.00: 2015مً غام  آب)

 شجفػم، 828.44 ألظػاسه إلى 
ً
، %64.19بمػذل ظىىي  ا

 .%0.75 ومػذل شهشي 

. الظكً واملياه والكهسباء والغاش وأهىاع 1.7

 الىكىد ألاخسي 

ظاهم مكىن العكً واإلاُاه والكهشباء والىقىد 

ادة مػذل الخضخم العىىي اإلاسجل في شهش   آببٍض

: 2015غام  مً آب% )3.92بيعبت  2016مً غام 

، 427.29 لُصل الشقم القُاس ي ألظػاسه إلى %(،7.37

 
ً
 . %19.29بمػذل ظىىي  مشجفػا
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 مصسف طىزٍت املسكصي : املصدز

مظاهمت الخضخم ألاطاس ي في معدل ( 7)الشكل زكم 

 الخضخم العام

 
ً
ا  العلؼ اإلاحذدة أظػاسها إداٍس

 
ً
 العلؼ ألاكثر جقلبا

 ألاظاس ي

 Y-O-Yمػذل الخضخم العىىي الػام 
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 مصشف ظىسٍت اإلاشكضي : اإلاصذس

الخغيراث الظىىٍت للسكم اللياس ي ( 8)الشكل زكم 

 ألطعاز أهم املىاد الغرائيت

ىث والدهىن   الخبزوالحبىب الٍص

 الحليب ومشخلاجه الظكس ومىخجاجه
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 مصشف ظىسٍت اإلاشكضي : اإلاصذس

الخضخم الظىىي ملكىن الظكً واملياه ( 9)الشكل زكم 

 والكهسباء والىكىد، ومظاهماث مكىهاجه

 الكهشباء والغاص وأهىاع الىقىد ألاخشي 
 إمذاداث اإلاُاه والخذماث اإلاخىىغت اإلاخصلت باإلاعكً
 أغمال صُاهت اإلاعكً وإصالحها

 اإلاحدعبت+إًجاساث العكً الفػلُت
 جضخم مكىن العكً واإلاُاه والكهشباء والىقىد
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 الىلل. 3.7

ادة مػذل الخضخم العىىي اإلاسجل في شهش  بيعبت  2016مً غام  آبظاهم مكىن الىقل بٍض

 666.11، لُصل الشقم القُاس ي ألظػاسه إلى (%3.85: 2015مً غام  آب)% 3.55
ً
بمػذل  ، مشجفػا

 . %51.41ظىىي 

 املطاعم والفىادق. 4.4

ادة مػذل الخضخم العىىي اإلاسجل في شهش  اإلاؼاغم والفىادقظاهم مكىن  مً غام  آببٍض

، 10453.07القشاءة الشقم القُاس ي ألظػاسه  لِسجل %(،1.41: 2015مً غام  آب% )3.15بيعبت  2016

 
ً
 .%89.09بمػذل ظىىي  مشجفػا

 وألاحرًت. املالبع 2.7

ادة مػذل  ظاهم مكىن اإلاالبغ وألاحزًت بٍض

 2016مً غام  آب الخضخم العىىي اإلاسجل في شهش

 سجللِ (،%3.54: 2015مً غام  آب% )2.73بيعبت 

  753.82الشقم القُاس ي ألظػاسه 
ً
بمػذل  هقؼت، مشجفػا

 .%41.22ظىىي 

 الخجهيزاث واملعداث املنزليت وأعمال الصياهت الاعخيادًت. 6.7

ادة مػذل الخضخم  ظاهم مكىن الخجهحزاث واإلاػذاث اإلاجزلُت وأغمال الصُاهت الاغخُادًت بٍض

 لِسجل(، %2.04: 2015مً غام  آب)% 2.73بيعبت ، 2016مً غام  آبالعىىي اإلاسجل في شهش 

 803.30الشقم القُاس ي ألظػاسه 
ً
  .%60.85بمػذل ظىىي  ، مشجفػا

 باقي املكىهاث. 4.7

بيعبت  2016مً غام  آب مػذل الخضخم العىىي اإلاسجل في شهشب اإلاكىهاثباقي  ظاهمذ

 .%(6.35: 2015مً غام  آب) 6.28%
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 مصشف ظىسٍت اإلاشكضي : اإلاصذس

الخغيراث الظىىٍت 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 ) 

 
 اإلاصذس: مصشف ظىسٍت اإلاشكضي   

 1022 آبشهس بملازهت  1026 آب شهس املظتهلك في معدالث الخضخم خالل( مظاهماث مكىهاث طلت 1الجدول زكم )

 البيان
ألاوشان 

 اليظبيت

 1026آب  1022آب 

السكم 

 اللياس ي

الخضخم 

 الظىىي 
 املظاهماث

السكم 

 اللياس ي

الخضخم 

 الظىىي 
 ظاهماثامل

الخضخم 

 الشهسي 

 %57.0 %28.73 %64.19 828.44 %16.00 %34.11 504.56 39.9 الكحىليت ألاغرًت واملشسوباث غير

 %5700 %1.01 %35.44 925.68 %1.57 %64.52 683.46 1.9 املشسوباث الكحىليت والخبغ

 %5755 %2.73 %41.22 753.82 %3.54 %61.20 033.77 5.6 املالبع وألاحرًت

وأهىاع  والغاش والكهسباء واملياه الظكً

 ألاخسي  الىكىد
25.5 358.21 34.72% 7.37% 427.29 19.29% 3.92% 5755% 

الخجهيزاث واملعداث املنزليت وأعمال 

 الصياهت الاعخيادًت
7.0 499.41 47.59% 2.04% 803.30 60.85% 2.73% 5755% 

 %5755 %1.07 %31.96 519.40 %1.50 %46.81 393.60 3.8 الصحت

 %5755 %3.55 %51.41 666.11 %3.85 %65.69 439.93 7.1 الىلل

 %5755 %0.62 %28.52 296.14 %0.93 %44.02 230.42 4.2 الاجصاالث

 %5755 %0.75 %79.50 795.31 %0.51 %63.76 443.07 2.0 التروٍح والثلافت

 %5755 %0.32 %40.49 318.18 %0.23 %26.78 226.48 1.6 الخعليم

 %5755 %3.15 %89.09 1,453.07 %1.41 %39.52 768.45 2.1 املطاعم  والفىادق

 %57.0 %2.52 %77.37 774.83 %1.60 %53.84 436.85 3.3 طلع وخدماث مخىىعت

 %5755 %0.00 %0.00 275.64 %0.00 %73.05 275.64 0.0 غير زبحيت -التروٍح والثلافت 

 %04.0 %51.10 %51.10 679.63 %40.54 %40.54 449.80 100 السكم اللياس ي العام

 املصدز: مصسف طىزٍت املسكصي.

 (.2016جمىص غً الشهش العابق ) 2016 آب (: وعبت حغحر الشقم القُاس ي الػام في شهشM-o-Mمػذل الخضخم الشهشي ) -

الخغحراث في أظػاس كل مً مكىن ألاغزًت واإلاششوباث غحر الكحىلُت ومكىن العلؼ ٌػكغ الشقم القُاس ي الػام ألظػاس اإلاعتهلك الشهشي  -

 شهٍشوالخذماث اإلاخىىغت التي جقاط 
ً
، ولكً في حال حذور بػع الخغحراث اإلاهمت غلى تسبؼ ظىٍى بصىسة، أما بقُت اإلاكىهاث فخقاط ا

  .لشهش الزي حذزذ فُه هزه الخغحراثبػع اإلاكىهاث فُخم قُاظها با

0%

20%

40%

60%

2015 2016
 املشسوباث الكحىليت والخبغ ألاغرًت واملشسوباث غيرالكحىليت
 الظكً،واملياه،والكهسباء،والغاش،وأهىاع الىكىدألاخسي  املالبع وألاحرًت
 الصحت الخجهيزاث واملعداث املنزليت وأعمال الصياهت الاعخيادًت 
 الاجصاالث الىلل
 الخعليم التروٍح والثلافت
 طلع وخدماث مخىىعت املطاعم  والفىادق

 Y-o-Yالخضخم  غير زبحيت -التروٍح والثلافت 
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 (1022مً عام  آب، 1026مً عام  آب( وظب مظاهمت مكىهاث طلت املظتهلك في معدل الخضخم الظىىي )21الشكل زكم )

 

 : مصشف ظىسٍت اإلاشكضي.اإلاصذس

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

، 2016 مً غام آبجفاوجذ مػذالث الخضخم اإلاسجلت في مخخل. اإلاحافظاث العىسٍت في شهش 

محافظت ، وكاهذ 2015 مً غام آبولكً سجلذ حمُػها مػذالث أغلى بكثحر مً جلك اإلاسجلت في شهش 

%؛ وهى أغلى مً 67.53وصل إلى  قذ سجلذ أغلى مػذل جضخم مً باقي اإلاحافظاث العىسٍت الحعكت

ت 16.43 مقذاسب للقؼش  مػذل الخضخم العىىي الػام محافظت حماه بدسجُلها  ، جلتها هقؼت مئٍى

%، بِىما كان 57.40 الالرقُتمحافظت زم  ،%58.31بدسجُلها مػذل  ػشػىطمحافظت %، زم  59.26

محافظت %، زم 46.95 دمشقمذًىت أدوى مػذل جضخم مسجل في اإلاحافظاث العىسٍت هى مً هصِب 

ت 4.15 بمقذاس للقؼش  %؛ أي أقل مً مػذل الخضخم العىىي الػام48.04ٍس. دمشق  ، هقؼت مئٍى

ت 3.06  غلى الخىالي. هقؼت مئٍى

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

 1022 آبملازهت بشهس  1026 آبشهس 

 

 اإلاصذس: مصشف ظىسٍت اإلاشكضي.

* قام اإلاكخب اإلاشكضي لإلحصاء باظدبػاد زالر محافظاث )إدلب، الشقت، دًش الضوس( مً حعاب الشقم القُاس ي ألظػاس اإلاعتهلك ابخذاًء مً 

شان لػام   .2015شهش حٍض
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 ألاغرًت واملشسوباث غيرالكحىليت

 املشسوباث الكحىليت والخبغ

 املالبع وألاحرًت

 الظكً،واملياه،والكهسباء،والغاش،وأهىاع الىكىدألاخسي 

 الخجهيزاث واملعداث املنزليت وأعمال الصياهت الاعخيادًت 

 الصحت

 الىلل

 الاجصاالث

 التروٍح والثلافت

 الخعليم

 املطاعم  والفىادق

 طلع وخدماث مخىىعت

 2016آب  2015آب 
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