
  الجمهىزٍت العسبيت الظىزٍت

 صي ــىزٍت املسكـسف طـمص

ت   ألابحار الاكخصادًت وإلاحصاءاث العامتمدًٍس
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

س الخضخم  جلٍس

 2016 آذاز



  1026 آذازجحليل جطىز معدل الخضخم 

2 

 

 
 
 

س، أو حعدًله بأي شكل مً ألاشكال دون حمُع الحقىق محفىظت ملصسف طىزٍت  املسكصي، ال ٌظمح بإعادة إصداز هرا الخقٍس

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

 للقىاهحن الىافرة املخعلقت بحماًت حقىق امل
ً
 لؤل..وذلك جحذ ػائلت املظاءلت القاهىهُت وفقا
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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  آذاز خالل شهس 

محدداث الخضخم الىلدًت والحليليت واججاهاتها 

الفترة املاضيت، إضافت إلى جحليل جطىز أطعاز  خالل

املىاد السئيظت على املظخىي العاملي وعلى وجه 

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

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

 معدل الخضخم ؛2016مً عام  آذاز لإلحصاء حتى شهس 
ّ
ألاول مً عام  السبعخالل  إلى أن

الري بلغ معدل الخضخم  2015%، ملازهت بالسبع هفظه مً عام 45.77كد بلغ  2016

ت. 17.61%، أي بازجفاع كدزه 28.16خالله   هلطت مئٍى

 45.81إلى  2016مً عام آذاز ( في شهس Y-o-Yالظىىي )وصل معدل الخضخم 
ً
%، مسجفعا

 بشهس  12.76 بملداز
ً
ت ملازهت الري بلغ معدل الخضخم  2015مً عام آذاز هلطت مئٍى

%. أما باليظبت مللازهخه بالشهس الظابم، أي مع معدل الخضخم 33.04الظىىي فيه 

 1.67 بملداز ازجفع%، فلد 44.14البالغ  2016شباط مً عام الظىىي املسجل في شهس 

ت.  هلطت مئٍى

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

7.24 % 
ً
ت عً معدل الخضخم املحظىب على أطاض  7.02 بملداز مسجفعا هلطت مئٍى

 %.0.22البالغ  2016مً عام  شباطشهسي واملسجل في شهس 

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

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

وكد جاء على زأطها مكىن %، 45.81اهمذ على هحى مىجب فيه ليبلغ الظلت كد ط

%، ًليه مكىن الظكً واملياه 24.27ألاغرًت واملشسوباث غحر الكحىليت بيظبت مظاهمت 

%، زم مكىن املطاعم 3.70والكهسباء والغاش وأهىاع الىكىد ألاخسي بيظبت مظاهمت 

%، 3.16البع وألاحرًت بما ٌعادل %، جاء بعده مكىن امل3.47والفىادق بيظبت مظاهمت 

%، زم مكىن الخجهحزاث واملعداث املجزليت وأعمال الصياهت 2.89زم مكىن الىلل بمعدل 

%، فمكىن 2.19%، زم مكىن طلع وخدماث مخىىعت بمعدل 2.83الاعخيادًت بمعدل 

%، فمكىن 0.93%، ًليه مكىن املشسوباث الكحىليت والخبغ بما ٌعادل 1.04الصحت 

 الخعليم 0.33%، فاالجصاالث 0.68ح والثلافت بما ٌعادل التروٍ
ً
 %.0.32%، وأخحرا
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 1026عام  مًآذاز شهس  خاللجحليل جطىز معدل الخضخم 

 7العامليت اثخطىز آخس ال. 2

، 5134% في عام 1.3حشحر جىقعاث صىدوق الىقد الدولي ألاطاطُت إلى جباػلؤ الىمى العالمي إلى 

 مً الظغؽ وطؽ جصاًد 5133املسجل في عام وهى مظاٍو للمعدل 
ً
دا ، حُث شهد الخعافي العالمي مٍص

الاطؼساباث املالُت، إطافت إلى عدم ظهىز دالئل على بدء اهحظاز الظغىغ في العدًد مً اقخصاداث 

ألاطىاق الصاعدة الكبري، وإهما جىحد دالئل على العظس املالي في بعظها، بما في ذلك العظس املترجب على 

ادة ججىب املخاػس وجصاعد املخاوف مً عدم جىافس ححز كاٍف  جساحع أطعاز املىاد ألاولُت، ومع ٍش

للمىاوزة على صعُد الظُاطاث؛ حدر هبىغ حاد في جقُُم ألاصىل الخؼسة وفي أطعاز الىفؽ في أوائل 

آذاز ، ومع حلىل نهاًت شهس ، غحر أن مشاعس الظىق بدأث جخحظً مىر مىخص. شهس شباغ5134عام 

. هرا وال ًصال الىمى في ما فقدجه في مؼلع العام أو كل كاهذ جقُُماث الظىق قد اطخعادث معظم

اقخصاداث ألاطىاق الصاعدة والاقخصاداث الىامُت هى املظاهم ألاكبر في الىمى العالمي املخىقع في عام 

ً املخىقع أن حسجل ، في ححن م5134% في عام 2.5، حُث مً املخىقع أن ٌسجل فيها ما وظبخه 5134

 % فقؽ.3.4الاقخصاداث املخقدمت معدل همى 

 1.3إلى  5133وصل مخىطؽ معدل الخطخم العام في الاقخصاداث املخقدمت في عام 
ً
% مسجال

 إلى الاهخفاض الحاد في أطعاز 
ً
اجه مىر حدور ألاشمت املالُت العاملُت، وهى ًسحع أطاطا برلك أدوى مظخٍى

%. في ححن سجل معدل 1.3-إلى معدل  5134خىقعاث إلى وصىله في عام الظلع ألاولُت، وحشحر ال

% في عام 5.5، ومً املخىقع وصىله إلى 5133% في عام 1.3الخطخم في اقخصاداث ألاطىاق الصاعدة 

5134. 

 7جطىز طعس الىفط العاملي. 2.2

 سجل طعس الىفؽ العالمي 
ً
خالل شهس  ازجفاعا

كي للبرمُل  15.12 ، لُبلغ5134مً عام آذاز  دوالز أمٍس

 بمقداز سجفعم
ً
 ب 4.57ا

ً
كي مقازهت شهس الدوالز أمٍس

كي للبرمُل،  13.13 البالغ الظابق ما بِىدوالز أمٍس

كي مقازهت بشهس  33.27اهخفع بمقداز  آذاز دوالز أمٍس

كي 35.61البالغ  5133مً العام  عدوالز أمٍس  صي ، َو

جىقعاث بأن ًخم الخىصل إلى اجفاق بحن املىخجحن  إلى طعس الىفؽ مقازهت بالشهس الظابق ازجفاع
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 .صىدوق الىقد الدولي: املصدز

جطىز طعس بسميل الىفط بالدوالز ( 1)الشكل زكم 

كي  ألامٍس
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اث إلاهخاج أو جثبُتها، هرا إطافت إلى صدوز قساز  ألاطاطُحن حىل قُام كباز املىخجحن بخخفُع مظخٍى

 .مىحت الاهخفاض في الظىق  إمكاهُت اهتهاءمً وكالت الؼاقت أوضحذ فُه 

 7جطىز أطعاز الغراء العامليت .1.2

ازجفع السقم القُاس ي ألطعاز الغراء واملشسوباث 

  323.54 لُبلغ 5134مً عام آذاز في شهس 
ً
هقؼت مسجفعا

البالغ  الظابقشهس الهقؼت مقازهت ب 2.55 بمقداز

هقؼت  2.44هقؼت، لكىه اهخفع بمقداز  315.12

هقؼت.  324.25 البالغ 5133مً عام آذاز شهس بمقازهت 

لألغرًت والصزاعت وبحظب مىظمت ألامم املخحدة 

إلى أعلى  حُث وصل ؛ازجفاع أطعاز الظكس على هحى كبحر إلىٌعىد هرا الازجفاع في أطعاز الغراء  ؛1"فاو"

ً ألاول مً عام  اجه مىر شهس حشٍس كرلك بظبب و  ،بظبب جىقعاث هقص إهخاج الظكس 5132مظخٍى

ل، ألا طخخدام الا  ذ الىباحي إطافت إلىعلى له نإهخاج إلاًثاهىل في البراٍش بصىزة  ازجفاع أطعاز الٍص

ا  ملحىظت ذ الىخُل بظبب الؼقع الجاف الري ػال أمده في مالحًز الري ٌعىد الزجفاع طعس ٍش

ذ في العالم، وقد عىض هرا الازجفاع بصىزة  وإهدوهِظُا اللخحن حعدان أكبر دولخحن مىخجخحن لهرا الٍص

سان مً عام كبحرة اهخفاض أطعاز مىخجاث ألالبان التي وصلذ ألد اتها مىر شهس حٍص  5117وى مظخٍى

بظبب اهخفاض أطعاز الصبد والجبن، كما اهخفظذ أطعاز الحبىب على هحى ػفُ. في شهس آذاز للشهس 

الخامع على الخىالي وطؽ جىقعاث إمداداث مىاجُت للمىطم الجدًد، في ححن بقُذ أطعاز اللحىم دون 

  .حغُحر ًركس

 7املعادن العامليتجطىز مؤشس أطعاز  .3.2

السقم القُاس ي ألطعاز املعادن الصىاعُت  ازجفع

 هقؼت لُبلغ 5.16 بمقداز 5134مً عام آذاز في شهس 

الشهس هقؼت في  316.67هقؼت مقازهت بـ 333.75

هقؼت مقازهت  36.41 ما اهخفع بمقدازبِى، الظابق

 .هقؼت 312.41 البالغ 5133مً عام آذاز بشهس 

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

ً
ولُت، ًمثل ملؤشس الغراء لدي املىظمت دلُال

ىث الىباجُت، والظكس.  ملؤشساث 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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جطىزالسكم اللياس ي ألطعاز املعادن ( 3)الشكل زكم 

 الصىاعيت
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 طىزٍت7 جحليل الخضخم في. 1

ذاجه مً عام  بالسبعملازهت  1026مً عام  السبع ألاول %خالل 44..7معدل الخضخم بلغ 

ادة بصىزة أطاطُت إلى%، 56.34ي بلغ معدل الخطخم خالله ر، ال.102 ازجفاع  وحعىد هره الٍص

%، جليها مظاهمت مكىن الظكً 26.24مظاهمت مكىن ألاغرًت واملشسوباث غحر الكحىلُت حُث بلغذ 

%، حاء 2.96البالغت املالبع وألاحرًت %، زم مظاهمت مكىن 3.81واملُاه والكهسباء والىقىد التي بلغذ 

%، زم مكىن الخجهحزاث واملعداث املجزلُت وأعمال الصُاهت 2.86بيظبت الىقل بعدها مظاهمت مكىن 

املؼاعم %، زم مكىن 2.11اث مخىىعت بيظبت %، زم مكىن طلع وخدم2.45الاعخُادًت بيظبت مظاهمت 

بيظبت املشسوباث الكحىلُت والخبغ %، زم مكىن 1.13بيظبت الصحت %، فمكىن 2.06بيظبت والفىادق 

 مكىن 0.33بيظبت الاجصاالث %، زم مكىن 0.57بيظبت التروٍح والثقافت %، ًلُه مكىن 0.95
ً
%، وأخحرا

 %.0.30 الخعلُم بيظبت مظاهمت

( في Y-o-Yالخضخم الظىىي )معدل وصل 

 بمقداز %52..7إلى  1026عام مً آذاز شهس 
ً
 مسجفعا

ت35.54 عام  مًآذاز  شهس باملقازهت مع هقؼت مئٍى

%. وباملقازهت 11.12إذ بلغ معدل الخطخم فُه  5133

-Yمع الشهس الظابق، أي مع معدل الخطخم الظىىي )

o-Y البالغ  5134 مً عام شباغ( املسجل في شهس

ت. 3.45 بمقداز ازجفع%، فقد 22.32  هقؼت مئٍى

ملعدل الخضخم املحظىب على أما باليظبت 

في شهس % 4.17(، فلد بلغ M-o-Mأطاض شهسي )

 بمقدازسجفعم 5134 مً عامآذاز 
ً
ت 5.15 ا  هقؼت مئٍى

عً معدل الخطخم املحظىب على أطاض شهسي 

 .%1.55 البالغ شباغواملسجل 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 اللياس ي العام ألطعاز املظتهلك

 Y-O-Yمعدل الخضخم الظىىي العام 

 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 )زبعي(

معدل 

الخضخم 

  السبعي

Q-o-Q 

معدل 

السبع الخضخم 

 طىىي 

Qy-o- Qy 

معدل الخضخم 

 ملخىطط الفترة

102. 

3 382.97 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% 

31 486.74 3.06% 43.02% 

509.06 11.79% 45.33% 33 500.43 2.81% 44.70% 

35 540.02 7.91% 48.09% 

1026 

3 342.24 %2.35 %25.17 

.45.61 %23.41 %7..44 %7..44 5 343.46 %1.55 %22.32 

3 606.61 %4.17 %7..52 

 املصدز7 مصسف طىزٍت املسكصي، واملكخب املسكصي لإلحصاء.

 (8 هى عبازة عً وظبت الخغحر عً الشهس الظابق.M-o-Mمعدل الخطخم الشهسي ) -

 السبع الظابق.(8 هى عبازة عً وظبت الخغحر عً Q-o-Qمعدل الخطخم السبعي ) -

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

 7صسف اللحرة الظىزٍتجطىز طعس . 2.1

 5134في شهس آذاز مً عام  صسفالطعس  وصل

كي 251.53إلى  حظب وشسة ، لحرة طىزٍت للدوالز ألامٍس

 مقابل اللحرة الظىزٍت،أطعاز صسف العمالث ألاحىبُت 

عىد ذلك إلى ازجفاع الؼلب على القؼع ألاحىبي، إلى  َو

، حاهب عامل املظازبت والخىقعاث الظائدة في الظىق 

اطخمس مصسف طىزٍت املسكصي بمخابعت وبدوزه 

جؼىزاث طىق القؼع ألاحىبي وعقد حلظاث جدخل 

ادة قد و  ،لدزاطت جؼىزاث طىق القؼع ألاحىبي قام بٍص

 .كافتالقؼع ألاحىبي مً القؼع ألاحىبي لخغؼُت احخُاحاث طىق املعسوض 

 

0

100

200

300

400

500

20
15

20
16
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صسف اللحرة الظىزٍت  جطىز طعس ( 5)الشكل زكم 

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

-Y-o) ألاطاس ي الظىىي  معدل الخطخم وصل

Y)  25.56 إلى 5134مً عام آذاز في شهس 
ً
% مسجفعا

ت 35.66 مقدازب مً عام آذاز  شهسبمقازهت  هقؼت مئٍى

 %.57.67فُه  ألاطاس ي إذ بلغ معدل الخطخم ،5133

أما باليظبت ملقازهخه مع الشهس الظابق، أي مع معدل 

مً  شباغاملسجل في شهس  ألاطاس ي الظىىي  الخطخم

 4.33 مقدازب ازجفع%، فقد 23.45البالغ  5134 عام

ت.  هقؼت مئٍى

لدي مقازهت معدل الخطخم الظىىي ألاطاس ي 

(Y-o-Y مع معدل الخطخم )( الظىىي العامY-o-Y )

ألاطاس ي قد ازجفع عً العام ألول مسة مىر  هجد أن

الفسق بحن املعدلحن خالل  ؛ لُصل5133بداًت عام 

ت (3.75) إلى 5134مً عام آذاز شهس  ، هقؼت مئٍى

 في 
ً
عىد ذلك إلى جساحع مظاهمت الظلع ألاكثر جقلبا َو

 بالفتراث الظابقت
ً
، وإلى معدل الخطخم العام مقازهت

ً معدل ازجفاع مظاهمت  الظلع الداخلت في جكٍى

بحن  .الخطخم ألاطاس ي بيظبت أعلى مً جلك املظدبعدة مىه الشكل مظاهمت كل مً الظلع الداخلت ٍو

ً السقم القُاس ي ألاطاس ي والظلع املظدبعدة مً السقم القُاس ي العام في معدل الخطخم العام  في جكٍى

 .5134مً عام آذاز شهس  وحتى 5133مً عام  الثاويكاهىن شهس  خالل الفترة مً

 

 

                                           
ق  1  )الخبز املظتهلكاطخثىاء مجمىعت مً العىاصس مً مكىهاث طلت ًحظب السقم القُاس ي ألاطاس ي عً ػٍس

ً
ا ، وهي الظلع املحددة أطعازها إداٍز

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

 .الفىاكه، البقىل والخظاز( لكثحر مً الخقلباث )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 جللبا

 ألاطاس ي

 Y-O-Yمعدل الخضخم الظىىي العام 
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 معدل الخضخم7أهم املكىهاث السئيظت املظاهمت في  .7

 واملشسوباث غحر الكحىليتألاغرًت . 2.7

طاهم مكىن املىاد الغرائُت واملشسوباث غحر 

 الظىىي  كبحر في معدل الخطخم على هحى الكحىلُت 

ازجفع السقم حُث  5134مً عام آذاز املسجل في شهس 

% وبيظبت 31.31 طىىي  القُاس ي ألطعازه بمعدل

8 5133مً عام آذاز % )52.55 مظاهمت بلغذ

، 557.21صل السقم القُاس ي ألطعازه إلى لُ%(، 33.65

 سجفعم
ً
 .5134مً عام  شباغ% عً شهس 1.45 يظبتب ا

. الظكً واملياه والكهسباء والغاش وأهىاع 1.7

 الىكىد ألاخسي 

طاهم مكىن الظكً واملُاه والكهسباء والىقىد 

ادة معدل الخطخم الظىىي املسجل في شهس   آذازبٍص

، حُث ازجفع السقم القُاس ي ألطعازه 5134مً عام 

% وبيظبت مظاهمت بلغذ 35.65بمعدل طىىي 

%(، لُصل السقم 84.73 5133مً عام آذاز % )1.51

 بيظبت سجفع، م176.26 القُاس ي ألطعازه إلى
ً
% 3.44ا

 .5134مً عام  شباغعً شهس 

 املطاعم والفىادق. 3.7

ادة معدل الخطخم الظىىي املسجل في شهس  املؼاعم والفىادقطاهم مكىن  مً عام آذاز بٍص

% 1.25% وبيظبت مظاهمت بلغذ 74.26، حُث ازجفع السقم القُاس ي ألطعازه بمعدل طىىي 5134

 بيظبت 3236.21 القُاس ي ألطعازه إلى%(، لُصل السقم 83.11 5133مً عام آذاز )
ً
% 37.36، مسجفعا

 .5134عً شهس شباغ مً عام 

 . املالبع وألاحرًت7.7

ادة معدل  طاهم مكىن املالبع وألاحرًت بٍص

 5134مً عام آذاز  الخطخم الظىىي املسجل في شهس

حُث ازجفع السقم القُاس ي ألطعازه بمعدل طىىي 
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 مصسف طىزٍت املسكصي : املصدز

الخغحراث الظىىٍت للسكم اللياس ي ( 8)الشكل زكم 

 ألطعاز أهم املىاد الغرائيت

ىث والدهىن   الخبزوالحبىب الٍص

 الحليب ومشخلاجه الظكس ومىخجاجه
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 مصسف طىزٍت املسكصي : املصدز2016

الخغحراث الظىىٍت للسكم اللياس ي ( 10)الشكل زكم 

 ألطعاز املالبع وألاحرًت

0%

20%

40%

2015 2016

 مصسف طىزٍت املسكصي : املصدز

الخضخم الظىىي ملكىن الظكً واملياه ( 9)الشكل زكم 

 والكهسباء والىكىد، ومظاهماث مكىهاجه

 الكهسباء والغاش وأهىاع الىكىد الاخسي 

 إمداداث املياه والخدماث املخىىعت املخصلت باملظكً

 اعمال صياهت املظكً واصالحها

 املحدظبت+اًجازاث الظكً الفعليت
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%(، لُصل السقم القُاس ي ألطعازه 81.15 5133مً عام آذاز ) %1.34% وبيظبت مظاهمت بلغذ 33.65

 بيظبت 466.42 إلى
ً
 .5134% عً شهس شباغ مً عام 33.53، مسجفعا

 . الىلل7..

ادة معدل الخطخم الظىىي املسجل في شهس  ، حُث 5134مً عام آذاز طاهم مكىن الىقل بٍص

مً عام آذاز % )5.67% وبيظبت مظاهمت بلغذ 21.26ازجفع السقم القُاس ي ألطعازه بمعدل طىىي 

 بيظبت 345.54 %(، لُصل السقم القُاس ي ألطعازه إلى81.33 5133
ً
% عً شهس شباغ مً 5.31، مسجفعا

 .5134عام 

 . الخجهحزاث واملعداث املجزليت وأعمال الصياهت الاعخيادًت6.7

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

، حُث ازجفع السقم القُاس ي ألطعازه بمعدل طىىي 5134مً عام آذاز  الظىىي املسجل في شهس

%(، لُصل السقم القُاس ي ألطعازه 83.36 5133مً عام آذاز % )5.61% وبيظبت مظاهمت بلغذ 43.55

 بيظبت 515.21 إلى
ً
 .5134% عً شهس شباغ مً عام 36.65، مسجفعا

 باقي املكىهاث. 4.7

ادة معدل الخطخم الظىىي املسجل في شهس باقي املكىهاث ذطاهم  5134مً عام آذاز  بٍص

 .%(82.65 5133مً عام آذاز ) %3.27بيظبت 

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

 املصدز8 مصسف طىزٍت املسكصي   
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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 التروٍح والثلافت

 طلع وخدماث مخىىعت املطاعم  والفىادق

 Y-o-Yالخضخم  غحر زبحيت -التروٍح والثلافت 



  1026 آذازجحليل جطىز معدل الخضخم 

12 

 

 .102 آذازشهس بملازهت  1026 آذاز شهس ( مظاهماث مكىهاث طلت املظتهلك في معدالث الخضخم خالل1الجدول زكم )

 املصدز7 مصسف طىزٍت املسكصي.

 (.5134 شباغعً الشهس الظابق ) 5134 آذاز (8 وظبت حغحر السقم القُاس ي العام في شهسM-o-Mمعدل الخطخم الشهسي ) -

في أطعاز كل مً مكىن ألاغرًت واملشسوباث غحر الكحىلُت ومكىن الظلع  الخغحراثٌعكع السقم القُاس ي العام ألطعاز املظتهلك الشهسي  -

 والخدماث املخىىعت التي جقاض شهٍس
ً
، ولكً في حال حدور بعع الخغحراث املهمت على بعع املكىهاث تزبع طىٍى بصىزة، أما بقُت املكىهاث فخقاض ا

  .لشهس الري حدزذ فُه هره الخغحراثفُخم قُاطها با

 (.102مً عام آذاز ، 1026مً عام  آذاز ( وظب مظاهمت مكىهاث طلت املظتهلك في معدل الخضخم الظىىي )21الشكل زكم )

 املصدز8 مصسف طىزٍت املسكصي.              

 البيان

ألاوشان 

 اليظبيت

(%) 

 1026 آذاز .102 آذاز

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) 

 %3.62 %24.27 %53.13 729.40 %11.87 %24.28 476.33 39.9 ألاغرًت واملشسوباث غحر الكحىليت

 %2.17 %0.93 %36.50 775.24 %1.03 %43.51 567.93 1.9 املشسوباث الكحىليت والخبغ

 %11.75 %3.16 %51.82 688.64 %3.02 %59.35 453.58 5.6 املالبع وألاحرًت

الظكً واملياه والكهسباء والغاش وأهىاع 

 الىكىد ألاخسي 
25.5 338.21 33.34% 6.91% 398.48 17.82% 3.70% 1.66% 

الخجهحزاث واملعداث املجزليت وأعمال 

 الصياهت الاعخيادًت
4.0 446.20 37.62% 1.58% 737.43 65.27% 2.83% 18.82% 

 %6.75 %1.04 %31.34 473.96 %1.36 %44.40 360.86 3.8 الصحت

 %7.50 %2.89 %43.48 562.26 %3.55 %67.13 391.88 7.1 الىلل

 %1.30 %0.33 %15.62 237.58 %0.62 %28.32 205.48 4.2 الاجصاالث

 %25.36 %0.68 %75.21 692.29 %0.38 %46.76 395.12 1.0 التروٍح والثلافت

 %9.17 %0.32 %40.43 300.14 %0.18 %20.18 213.73 1.6 الخعليم

 %59.58 %3.47 %96.48 1,418.43 %1.30 %37.19 721.93 2.1 املطاعم والفىادق

 %17.19 %2.19 %68.12 670.93 %1.25 %41.49 399.08 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(

 %7.24 %45.81 %45.81 606.62 %33.04 %33.04 416.04 100 دل الخضخم(كلي )مع

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

 الاغرًت واملشسوباث غحرالكحىليت

 املشسوباث الكحىليت والخبغ

 املالبع والاحرًت

 الظكً،واملياه،والكهسباء،والغاش،وأهىاع الىكىدالاخسي 

 الخجهحزاث واملعداث املجزليت واعمال الصياهت الاعخيادًت 

 الصحت

 الىلل

 الاجصاالث

 التروٍح والثلافت

 الخعليم

 املطاعم  والفىادق

 طلع وخدماث مخىىعت
 2016آذاز  2015آذاز 
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 7في مخخلف املحافظاث الظىزٍت (Y-o-Y) الظىىي  معدل الخضخمجطىز  ..

، 5134 مً عامآذاز جفاوجذ معدالث الخطخم املسجلت في مخخل. املحافظاث الظىزٍت في شهس 

محافظت ، وكاهذ 5133 مً عامآذاز ولكً سجلذ حمُعها معدالث أعلى بكثحر مً جلك املسجلت في شهس 

%؛ وهى أعلى مً 35.52وصل إلى  قد سجلذ أعلى معدل جطخم مً باقي املحافظاث الظىزٍت الالذقُت

ت 6.93 مقدازب للقؼس  معدل الخطخم الظىىي العام بدسجُلها  ػسػىضمحافظت ، جلتها هقؼت مئٍى

%، بِىما كان أدوى معدل جطخم مسجل في 31.46 حماهمحافظت % زم 33.56معدل جطخم بلغ 

%؛ أي أقل مً 23.53 محافظت دزعا%، زم 25.74 محافظت حلباملحافظاث الظىزٍت هى مً هصِب 

ت 5.63 بمقداز للقؼس  الظىىي العاممعدل الخطخم  ت 1.17، هقؼت مئٍى  على الخىالي. هقؼت مئٍى

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

 .102 آذازملازهت بشهس  1026 آذازشهس 

 املصدز8 مصسف طىزٍت املسكصي.

محافظاث )إدلب، السقت، دًس الصوز( مً حظاب السقم القُاس ي ألطعاز املظتهلك ابخداًء مً * قام املكخب املسكصي لإلحصاء باطدبعاد زالر 

سان لعام   .5133شهس حٍص

28% 

36% 35% 33% 
36% 36% 35% 

32% 

42% 41% 

31% 

45% 
42% 

33% 

46% 48% 47% 
51% 51% 53% 

43% 

50% 
47% 46% 

49% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

م
ش

دم
ت 

ًى
مد

 

م
ش

دم
ف 

ٍز
 

ص
حم

 

اة
حم

 

ض
طى

طس
يت 

ذك
ال

ال
 

ب
دل

ا
ب 

حل
كت 

لس
ا

 

وز
لص

سا
دً

كت 
ظ

لح
ا

اء 
د

ظٍى
ال

 

عــا
دز

 

سة
ط

ىي
لل

ا
 

 2016آذاز  2015آذاز 


