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 تحليل�تطور�معدل�الت��م

�الرقم�" �تطور �ع�� �الضوء �إلقاء �التقر�ر�إ�� ��ذا ��دف

�م�وناتھ� �وأ�م �سور�ة، ��� �املس��لك �ألسعار القيا���

�مستوى� �ملعرفة �نموه �معدالت �وتحليل الرئ�سة

الت��م�امل��ل�داخل��قتصاد�السوري�خالل�ش�ر�

� �عام �من ��ول �محددات��2015انون �أ�م �ومعرفة ،

�واتجا�ا� �وا��قيقية �النقدية �الف��ة�الت��م �خالل �ا

املاضية،�إضافة�إ���تحليل�تطور�أسعار�املواد�الرئ�سة�

�أسعار� �ا��صوص �وجھ �وع�� �العال�� �املستوى ع��
 "املواد�الغذائية�وأسعار�الطاقة
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  2015م��ص�عن�تطور�معدل�الت��م����ش�ر��انون��ول�من�عام�

�ش���بيانات�الرقم�القيا����ألسعار�املس��لك����سور�ة�الصادرة�عن�املكتب�املركزي�لإلحصاء�

� �عام �من ��ول �ش�ر��انون �الت��م2015ح�� �معدل �أّن �إ�� ، � �عام �بلغ��2015خالل قد

38.46%� ��عام
ً
�مقارنة ،2014�� �خاللھ �الت��م �معدل �بلغ �قدره�%22.73الذي �بارتفاع �أي ،

  .نقطة�مئو�ة�15.73

� �السنوي �الت��م �معدل �) Y-o-Y(وصل �عام �من ��ول �ش�ر��انون ��2015�� ،�%48.09إ��

�بمقدار�
ً
��ش�ر��انون��ول�من�عام��31.21مرتفعا

ً
الذي�بلغ�معدل��2014نقطة�مئو�ة�مقارنة

أي�مع�معدل�الت��م��أما�بال�سبة�ملقارنتھ�بالش�ر�السابق،%. 16.89الت��م�السنوي�فيھ�

�عام �من �الثا�ي �ش�ر��شر�ن ��� �امل��ل ��2015 السنوي �بمقدار�%44.70البالغ �ارتفع �فقد ،

  .نقطة�مئو�ة�3.40

فقد��2015امل��ل����ش�ر��انون��ول�من�عام�) M-o-M(و�ال�سبة�ملعدل�الت��م�الش�ري�

� �بمقدار�% 7.91بلغ
ً
�املحسوب�5.10مرتفعا �الت��م �معدل �عن �مئو�ة �أساس��نقطة ع��

  %.2.81البالغ��2015ش�ري�وامل��ل����ش�ر��شر�ن�الثا�ي�من�عام�

� �السنوي �الت��م �تفس���معدل �خالل �عام�) Y-o-Y(ومن �من ��ول �ش�ر��انون ��� امل��ل

�جميع��2015 �أن �تب�ن �املس��لك؛، �أسعار �سلة �مل�ونات �ال�س�ية �املسا�مة �ع�� باالعتماد

،�وقد�جاء�ع���رأس�ا�م�ون�%48.09فيھ�ليبلغ��م�ونات�السلة�قد�سا�مت�ع���نحو�موجب

� �مسا�مة �ب�سبة �الكحولية �غ�� �واملشرو�ات �واملياه�%�25.63غذية �السكن �م�ون �يليھ ،

� �مسا�مة �ب�سبة ��خرى �الوقود �والغاز�وأنواع �ب�سبة�%6.48والك�ر�اء �النقل �م�ون �ثم ،

،�ثم�م�ون�التج���ات�%3.04،�جاء��عده�م�ون�املال�س�و�حذية�بما��عادل�%3.21مسا�مة�

،�ثم�م�ون�سلع�وخدمات�متنوعة�%2.38واملعدات�امل��لية�وأعمال�الصيانة��عتيادية�بمعدل�

� �%2.18بمعدل �بمعدل �والفنادق �املطاعم �م�ون �ثم �الكحولية�1.38%، �املشرو�ات �فم�ون ،

� �%1.33والتبغ ��عادل �بما �ال��ة �م�ون �يليھ ��ع1.26%، �بما �والثقافة �ال��و�ح �فم�ون ادل�،

�التعليم�%0.35،�فاالتصاالت�0.54%
ً
 %.0.31،�وأخ��ا
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 2015عام� من��انون��ول ش�ر��خاللتحليل�تطور�معدل�الت��م�

  :تطور�مستو�ات��سعار�العاملية. 1

� �عام ���
ً
�ضعيفا �العال�� ��قتصادي �ال�شاط �النمو��،2015ظل �معدل �بلوغ �إ�� ��ش���التقديرات حيث

تراجع�النمو��إذ،�بحسب�تقر�ر�آفاق��قتصاد�العال���الصادر�عن�صندوق�النقد�الدو���؛%3.1العال���

��س �اقتصادات �يزال��� �ال �ب�نما �التوا��، �ع�� �ا��امس �للعام �النامية �و�قتصادات �الصاعدة واق

 ����التعا���
ً
نھ�ع���كما�أشار�التقر�ر�إ���أن�الت��م�الك���ظل�يراوح�م�ا. قتصادات�املتقدمة�محدودا

نطاق�واسع����معظم�البلدان،�لكنھ�من�املر���أن�ينخفض�مرة�أخرى�مع�تراجع�أسعار�السلع��ولية�

�العالم �أنحاء ��� �التحو�لية �الصناعة �بكث���من�وضعف �أقل ��سا��� �الت��م �معدالت �ال�تزال �كما ،

ادات��سواق�أ�داف�الت��م�����قتصادات�املتقدمة،�و�عزى�تطورات�الت��م�املختلطة����اقتص

� �الصاعدة �وانخفاض �املح�� �الطلب �لضعف �املتضار�ة ���ع�اسات �مقابل�إ�� ��ولية أسعار�السلع

  .�نخفاض�امل��وظ����قيم�العمالت�ع���مدار�العام

  :ةاملعادن�العاملي�مؤشر�أسعار �تطور . 1.1

�حاد� �انخفاض �إ�� �العال�� ��قتصاد �انكماش دفع

�صناعة� �من
ً
�بدءا �متنوعة �قطاعات �ع�� لألسعار

�الرقم� �تراجع �حيث �الطاقة، �أسواق �إ�� املعادن

��انون� �ش�ر ��� �الصناعية �املعادن �ألسعار القيا���

� �عام �من ���2015ول �ليبلغ��4.09بمقدار نقطة

ن�نقطة����ش�ر��شر��109.14نقطة�مقارنة�بـ�105.06

�43.64الثا�ي�من�العام�نفسھ،�كما�انخفض�بمقدار�

  .نقطة�148.70البالغ��2014نقطة�مقارنة��ش�ر��انون��ول�من�عام�

  :تطور�سعر�النفط�العال��. 2.1

�خالل�ش�ر��انون�
ً
��ل�سعر�النفط�العال���تراجعا

� �عام �من ��2015ول �ليبلغ �أمر��ي��36.56، دوالر

 
ً
�منخفضا ��6.58بمقدار��لل��ميل

ً
�مقارنة دوالر�أمر��ي

� �البالغ �نفسھ �العام �من �الثا�ي ��43.13ش�ر��شر�ن

�بمقدار� �انخفض �كما �لل��ميل، دوالر��24دوالر�أمر��ي

� �العام �من ��ول ��ش�ر��انون �مقارنة �2014أمر��ي
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.صندوق�النقد�الدو��: املصدر
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� �ا60.55البالغ �مخزونات �ز�ادة �عزز��ا �ال�� �العال�� �املعروض �تخمة �إ�� �ال��اجع ��ذا �و�عود لنفط�،

�مر�كية�وز�ادة��مدادات�إ���مركز��سليم�العقود��جلة��مر�كية،�ال�سيما�مع�تحذير�و�الة�الطاقة�

� �عام �خالل �يزداد �قد �العاملية ��مدادات �فائض �أن �من �تباطؤ�نمو�الطلب� 2016الدولية �ظل ��� وذلك

د����قِ الذي�عُ �ع�أو�كما�سيضع�سعر�النفط�تحت�ضغط�إضا��،�كما�أس�م�اجتما�،وز�ادة�إنتاج�أو�ك

دون�اتفاق�ع���معا��ة�تخمة�املعروض�امل��ايدة����انخفاض�سعر�النفط�إ���أد�ى��اختتمبداية�الش�ر�و 

  .مستو�اتھ����سبع�سنوات

  :تطور�أسعار�الغذاء�العاملية. 3.1

�واملشرو�ات��ارتفع �الغذاء �ألسعار �القيا��� الرقم

�2015ع���نحو��سيط����ش�ر��انون��ول�من�عام�

� �بمقدار��136.30ليبلغ
ً
�مرتفعا نقطة��1.65نقطة

�البالغ� �ذاتھ �العام �من �الثا�ي ��ش�ر��شر�ن مقارنة

نقطة��23.47نقطة،�لكنھ�انخفض�بمقدار��134.65

�مع�ش�ر��انون��ول�من�عام� الغ�الب�2014مقارنة

�املتحدة�. نقطة�159.77 ��مم �منظمة و�حسب

� �والزراعة �الوف��ة�1"فاو"لألغذية ��مدادات �فإن ؛

�للضعف� �الرئ�سان �الس�بان ��ما �الدوالر��مر��ي �قيمة �وارتفاع �املتواضع، �العال�� �الطلب �مواج�ة ��

لغذائية�الرئ�سة�انخفضت�أسعار�السلع�ا�دالذي��يمن�ع���أسعار�املواد�الغذائية،�و�حسب�املنظمة�فق

مستو�ات�أد�ى�من�تلك�امل��لة����العام�السابق،�حيث��2015للعام�الرا�ع�ع���التوا���م��لة����عام�

�أسعار� �ارتفاع �ع�� �امل��تبة �مقدار�امل�اسب �وا��بوب ��لبان �ومنتجات �أسعار�ال��وم �انخفاض امتص

  .السكر�والز�وت�النباتية�وتجاوز�ا

 :تحليل�الت��م����سور�ة. 2

� �الت��م �معدل �% 38.46بلغ �خالل � 2015عام
ً
��مقارنة �ال2014عام �بلغذ، �الت��م�فيھ�ي  معدل

22.73%� �الز�ادة ��ذه �و�عود �غ����أساسية بصورة، �واملشرو�ات ��غذية �م�ون �مسا�مة �ارتفاع إ��

� �بلغت �حيث �بلغت��،%16.50الكحولية �ال�� �والوقود �والك�ر�اء �واملياه �السكن �م�ون �مسا�مة تل��ا

                                           
��س�ند�إ���حركة�التعامالت�التجار�ة،�من�خالل�قياس�أسعار�خمس�سلع�غذائية�رئ�سة�����سواق�الدولية،�يمثل� 1

ً
�مؤشر�الغذاء�لدى�املنظمة�دليال

�مؤشرات�فرعية�ألسعار�ا��بوب،�وال��وم،�و�لبان،�والز�وت�النباتية،�والسكر
ً
  .شامال
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ب�سبة�،�جاء��عد�ا�مسا�مة�م�ون�املال�س�و�حذية�%3.50البالغة��م�ون�النقل�،�ثم�مسا�مة6.96%

،�ثم�%1.79 مسا�مة�ب�سبة ،�ثم�م�ون�التج���ات�واملعدات�امل��لية�وأعمال�الصيانة��عتيادية2.86%

� �ب�سبة �متنوعة �وخدمات �سلع �%1.44م�ون ،� �ب�سبة �والتبغ �الكحولية �املشرو�ات �م�ون ،�%1.38ثم

� �ب�سبة �والفنادق �املطاعم �%1.37فم�ون ��ثم، �ب�سبة �ال��ة �%1.33م�ون ��تصاالت�، �م�ون يليھ

� �%0.66ب�سبة �ب�سبة �والثقافة �ال��و�ح �م�ون �ثم �مسا�مة�0.43%، �ب�سبة �التعليم �م�ون
ً
�وأخ��ا ،

0.24.%  

�بمقدار %48.09إ����2015عام�من��انون��ول����ش�ر�) Y-o-Y(معدل�الت��م�السنوي�وصل�
ً
 مرتفعا

%. 16.89إذ�بلغ�معدل�الت��م�فيھ��2014عام� من��انون��ول  ش�ر باملقارنة�مع�نقطة�مئو�ة 31.21

من��الثا�ي�شر�ن�امل��ل����ش�ر�) Y-o-Y(و�املقارنة�مع�الش�ر�السابق،�أي�مع�معدل�الت��م�السنوي�

  .نقطة�مئو�ة 3.40 بمقدار ارتفع،�فقد�%44.70البالغ��2015 عام

��أما �بال�سبة �ش�ري �أساس �ع�� �املحسوب �الت��م �)M-o-M(ملعدل �بلغ �فقد �ش�ر�% 7.91، �انون���

�بمقداررتفعم�2015 من�عام��ول 
ً
عن�معدل�الت��م�املحسوب�ع���أساس�ش�ري��نقطة�مئو�ة 5.10 ا

  .نقطة�مئو�ة�2.81 البالغالثا�ي��شر�ن�وامل��ل����ش�ر�

  الرقم�القيا����العام�ألسعار�املس��لك�ومعدل�الت��م�العام����سور�ة�تطور ) 4(الش�ل�رقم�

   

  .مصرف�سور�ة�املركزي،�واملكتب�املركزي�لإلحصاء: املصدر��               
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   2015- �2013انون��ول�تطورات�الرقم�القيا����ألسعار�املس��لك�خالل�الف��ة�) 1(ا��دول�رقم�

  الش�ر السنوات
القيا����ألسعار�الرقم�

 )ش�ري ( املس��لك

معدل�الت��م�

  الش�ري 

M-o-M  

معدل�الت��م�

 السنوي 

Y-o-Y 

متوسط�الرقم�

القيا����ألسعار�

 )ر���(املس��لك�

معدل�الت��م�

   الر���

Q-o-Q 

معدل�الت��م�

  الر�ع�سنوي 

Qy-o- Qy  

معدل�الت��م�

 ملتوسط�الف��ة

2014 

1  309.73 -0.72% 
 

309.91   

%22.73 

2  307.27 -0.79% 
 

3  312.71 1.77% 
 

4  310.31 -0.77% 
 

311.18 0.41%  5  307.99 -0.74% 
 

6  315.25 2.36% 
 

7  319.85 1.46% 
 

325.31 4.54%  8  320.05 0.06% 
 

9  336.03 4.99% 
  

10  340.32 1.28% 
 

350.27 7.67%  11  345.85 1.62% 
  

12  364.65 5.44% 16.89% 

2015  

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% 

  .مصرف�سور�ة�املركزي،�واملكتب�املركزي�لإلحصاء: املصدر

 وحيث�أنھ�لم�يقم�باح�ساب��رقام�السابقة�2010القياسية�الواردة����ا��دول�صادرة�عن�املكتب�املركزي�لإلحصاء�بناًء�ع���سنة�أساس���رقام�،

  .2014ضمن�عام��يوجد�خانات�فارغة����ا��دول ذا��ا�لذلك�بناًء�ع���سنة��ساس�

  .لش�ر�السابق�و�عبارة�عن��سبة�التغ���عن�ا): M-o-M(معدل�الت��م�الش�ري��-

  .�و�عبارة�عن��سبة�التغ���عن�الر�ع�السابق): Q-o-Q(معدل�الت��م�الر�����-

  .�و�عبارة�عن��سبة�التغ���عن�الر�ع�ذاتھ�من�العام�السابق): Qy -o- Qy(معدل�الت��م�الر�ع�سنوي��-

�م��وظة، و�عود�ذلك�إ���عوامل��أس�مت��زمة�ال���تمر���ا�سور�ة����ارتفاع��سعار�املحلية�بصورة

�الزرا��� ��نتاج �ك��اجع ��زمة؛ �بظروف
ً
�مباشرا

ً
�ارتباطا �مرتبطة �وأخرى �ونقدية، �حقيقية، متعددة

�ا��ظر�والعقو�ات� �إ�� �إضافة ،
ً
�أحيانا �واحت�ار��سواق �والنقل، ��نتاج �ت�اليف �وارتفاع والصنا��،

فاع�ت�اليف��ست��اد،�إ���جانب�تراجع�موارد��قتصادية�املفروضة�ع���سور�ة،��مر�الذي�أدى�إ���ارت

القطع��جن���الالزم�لتلبية�الطلب�ع���تمو�ل�املستوردات؛�ما�أدى�بدوره�إ���ارتفاع�الطلب�ع���القطع�
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�جن���وانخفاض�سعر�صرف�الل��ة�السور�ة،�و�ذا��س�ب�بدوره�باملسا�مة�بارتفاع�الت��م�املستورد�

  .عدل�الت��م����سور�ةالذي��ش�ل�ا��زء��ك���من�م

منذ�بداية�ش�ر��شر�ن�مصرف�سور�ة�املركزي��استمر�و���إطار�العمل�ع���استقرار��سعار�املحلية،�

بتمو�ل�طلبات�املستوردات�الواردة�إليھ��افة؛�بما�يضمن�عدم�تمو�ل��ذه�الطلبات��2015عام�لالثا�ي�

�س �ع�� �الضغوط �من �مز�د �و�شكيل �غ���النظامية �السوق �طر�ق �مصرف�عن �حافظ �وقد عر�الصرف،

عن�سعر�صرف�عمليات�% 8سور�ة�املركزي�عند�تمو�ل�املستوردات�ع���سعر�صرف�ينخفض�بحوا���

�و�التا��� �املحلية، �السوق ��� �أسعار�السلع �ع�� �ا��فاظ ���دف �وذلك ��جن��؛ �القطع �سوق ��� التدخل

  .دعم�القوة�الشرائية�للمواطن�ن

املتضمن�اعتبار��ع�دات��05/12/2015أ�تار�خ�.ل/1894ار�رقم�كما�أصدر�مصرف�سور�ة�املركزي�القر 

� �من �الف��ة �خالل ��سديد�ا �يتم �ال�� �التصدير��افة �قطع ��07/12/2015إعادة �07/01/2016ولغاية

  .معفاة�من��افة�الغرامات�وا��زاءات�امل��تبة�ع���التأخ������ال�سديد

�ا���ات�ا���ومية��خرى،�فقد تصة�إصدار�القرارات�ال����س�م����تخفيف�تا�عت�الوزارات�املخ�أما

الضغوط�ع���أسعار�املواد����السوق�املحلية،�حيث�أصدرت�وزارة�التجارة�الداخلية�وحماية�املس��لك�

� �بتار�خ
ً
��10/12/2015قرارا �مبلغ �من �الفيول �سعر�مادة �بتخفيض ��112,000يق��� ل��ة��105,000إ��

كما� .���إطار�ج�ود�ا���ومة�لدعم�عملية��نتاج�الصنا���جراء��ذا�الواحد،�حيث�يأ�ي� سور�ة�للطن

املتعلق�باآللية�ا��ديدة��15/12/2015تار�خ��703أصدرت�وزارة��قتصاد�والتجارة�ا��ارجية�القرار�رقم�

لتمو�ل�املستوردات،�حيث�ب�ن�القرار�أنھ�يتم�إخضاع�است��اد�السلع�الواردة����القوائم�للمستوردين�

�مبلغ �إليداع �السور�ة��افة �بالل��ات �وذلك �منح��، �وقبل �للوزارة، �املبدئية �املوافقة �ع�� �ا��صول �عد

  .إجازة��ست��اد�أو�موافقة��ست��اد�الالزمة

  2015سعر�صرف�الل��ة�السور�ة�مقابل�الدوالر��مر��ي�خالل�عام�) 5(الش�ل�رقم�

  
  .مصرف�سور�ة�املركزي : املصدر
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  :�انون��ول خالل�ش�ر�) Core Inflation( �1سا����السنوي �معدل�الت��م�.3

�% 41.15 إ�� 2015من�عام��انون��ول����ش�ر��)Y-o-Y( �سا����السنوي �معدل�الت��م�وصل
ً
مرتفعا

��سا����إذ�بلغ�معدل�الت��م�،2014من�عام��انون��ول� ش�ر�مقارنة��نقطة�مئو�ة�28.39 مقدارب

امل��ل���سا��� السنوي  بال�سبة�ملقارنتھ�مع�الش�ر�السابق،�أي�مع�معدل�الت��م�أما %.12.76فيھ�

  .1.77 مقدارب�ارتفع،�فقد�%39.39البالغ��2015 من�عام�الثا�ي�شر�ن����ش�ر�

  2015- 2013 �انون��ول �خالل�الف��ةألسعار�املس��لك��سا����والعام� تطور�الرقم�القيا���) 6(الش�ل�رقم�

  

  .مصرف�سور�ة�املركزي �:املصدر

  2015- 2014 �انون��ول �خالل�الف��ة�و�سا��� العام�السنوي �تطور�معدل�الت��م) 7(الش�ل�رقم�

  
  .مصرف�سور�ة�املركزي : املصدر

نجد�) Y-o-Y(مع�معدل�الت��م�السنوي�العام�) Y-o-Y(لدى�مقارنة�معدل�الت��م�السنوي��سا����

�ش�ر� �خالل �املعدل�ن �ب�ن �الفرق ��ول أن �عام �انون � 2015 من �وصل � .%6.94إ�� �و�ب�ن ���يالش�ل

مسا�مة��ل�من�السلع�الداخلة����ت�و�ن�الرقم�القيا�����سا����والسلع�املس�بعدة�من�الرقم�القيا����

                                           
�املس��لكعة�من�العناصر�من�م�ونات�سلة�است�ناء�مجمو يحسب�الرقم�القيا�����سا����عن�طر�ق� 1

ً
ا�����(،�و���السلع�املحددة�أسعار�ا�إدار�ا

،�إضافة�إ���السلع�ال���تخضع�أسعار�ا�)وا��بوب،�السكر�ومنتجاتھ،�إمدادات�املياه�وا��دمات�املتنوعة،�الك�ر�اء�والغاز�وأنواع�الوقود��خرى،�النقل

  .)بقول�وا��ضارال��وم،�الفواكھ،�ال(لكث���من�التقلبات�
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ش�ر��انون��ول��وح���2014عام��ش�ر��انون��ول�من�العام����معدل�الت��م�العام�خالل�الف��ة�من

  .2015عام��من

  2015- �2014انون��ول����معدل�الت��م�العام�خالل�الف��ة��الت��م��سا���مسا�مة�) 8(الش�ل�رقم�

  

  .مصرف�سور�ة�املركزي : املصدر

ألسعار�م�ونات�سلة�سلع�وخدمات�املس��لك،�ومسا�مة��ل�م��ا�����العام�تطور�الرقم�القيا��� .4

  :2015 من�عام��ول �انون�امل��ل�خالل�ش�ر��السنوي �العام�معدل�الت��م

  واملشرو�ات�غ���الكحولية�غذية�. 1.4

�غ��� �واملشرو�ات �الغذائية �املواد �م�ون سا�م

�السنوي �كب������معدل�الت��م�ع���نحو الكحولية�

�ش�ر� ��� �امل��ل ��ول ��انون �عام حيث��2015من

�بمعدل �ألسعاره �القيا��� �الرقم  سنوي �ارتفع

�بلغت% 57.47 �مسا�مة �انون�( %25.63 و��سبة

�عام��ول  �%)4.85: 2014 من �الرقم�لي، صل

� �إ�� �ألسعاره �641.88القيا���  نخفضم،
ً
 �سبةب�ا

  .2015 من�عام�الثا�ي�شر�ن�عن�ش�ر�% 9.17

  املشرو�ات�الكحولية�والتبغ. 2.4

�انون��ول� امل��ل����ش�ر�السنوي �معدل�الت��م�ز�ادةب م�ون�املشرو�ات�الكحولية�والتبغسا�م�

� �عام �بمعدل�،2015من �ألسعاره �القيا��� �الرقم �ارتفع �بلغت�% 55.56 سنوي �حيث �مسا�مة و��سبة

��ول % (1.33 �عام��انون �%)0.37: 2014 من �لي، �إ�� �ألسعاره �القيا��� �الرقم �727.45صل ،�
ً
مرتفعا

  .2015 من�عام�عن�ش�ر��شر�ن�الثا�ي% 1.86ب�سبة�
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التغ��ات�السنو�ة�للرقم�القيا����ألسعار�أ�م�) 9(الش�ل�رقم�

املواد�الغذائية

والد�ون الز�وت ا����وا��بوب

ومنتجاتھالسكر ومشتقاتھا��ليب
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  املال�س�و�حذية. 3.4

�و�حذية �املال�س �م�ون �معدل� سا�م بز�ادة

�ش�ر�السنوي �الت��م ��� ��ول  امل��ل  من��انون

� �ألسعاره��2015عام �القيا��� �الرقم �ارتفع حيث

�بلغت�% 47.57 سنوي �بمعدل �مسا�مة و��سبة

صل�لي،�%)1.13 :2014 من�عام��انون��ول % (3.04

�إ�� �ألسعاره �القيا��� �ب�سبة�616.25 الرقم
ً
�مرتفعا ،

  .2015 من�عام�عن�ش�ر��شر�ن�الثا�ي% 9.23

  السكن�واملياه�والك�ر�اء�والغاز�وأنواع�الوقود��خرى . 4.4

�ش�ر� ��� �امل��ل �السنوي �الت��م �معدل �بز�ادة �والوقود �والك�ر�اء �واملياه �السكن �م�ون �انون�سا�م

� ��ول �عام �2015من �سنوي �بمعدل �ألسعاره �القيا��� �الرقم �ارتفع �حيث �مسا�مة�% 30.91، و��سبة

�391.98 ،�ليصل�الرقم�القيا����ألسعاره�إ��%)3.70: 2014عام�من��انون��ول�% (6.48بلغت�
ً
،�مرتفعا

 .2015 من�عام�عن�ش�ر��شر�ن�الثا�ي% 3.93ب�سبة�

  .لرقم�القيا����ألسعار�م�ون�السكن�واملياه�والك�ر�اء�والوقود،�ومسا�مات�م�وناتھل السنوي �ت��مال) 11(الش�ل�رقم�

  
  .مصرف�سور�ة�املركزي �:املصدر      

  التج���ات�واملعدات�امل��لية�وأعمال�الصيانة��عتيادية. 5.4

�السنوي� �الت��م �معدل �بز�ادة ��عتيادية �الصيانة �وأعمال �امل��لية �واملعدات �التج���ات �م�ون سا�م

�ش�ر ��� � امل��ل ��ول ��انون �عام �سنوي�2015من �بمعدل �ألسعاره �القيا��� �الرقم �ارتفع �حيث ،

،�ليصل�الرقم�القيا����%)0.91: 2014عام�من��انون��ول�% (2.38و��سبة�مسا�مة�بلغت�% 52.79

�ب�سبة�620.60 ألسعاره�إ��
ً
  .2015 من�عام�عن�ش�ر��شر�ن�الثا�ي% 15.72،�مرتفعا
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التغ��ات�السنو�ة�للرقم�القيا����ألسعار�) 10(الش�ل�رقم�

املال�س�و�حذية
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  ال��ة. 6.4

حيث��،2015من�عام��انون��ول� سا�م�م�ون�ال��ة�بز�ادة�معدل�الت��م�السنوي�امل��ل����ش�ر

 من��انون��ول % (1.26و��سبة�مسا�مة�بلغت�% 37.03ارتفع�الرقم�القيا����ألسعاره�بمعدل�سنوي�

�ب�سبة�443.99 ،�ليصل�الرقم�القيا����ألسعاره�إ��%)1.06: 2014عام�
ً
عن�ش�ر��شر�ن�% 8.65،�مرتفعا

  .2015 من�عام�الثا�ي

  النقل. 7.4

،�حيث�2015م�ون�النقل�بز�ادة�معدل�الت��م�السنوي�امل��ل����ش�ر��انون��ول�من�عام��سا�م

�انون��ول�من�% (3.21و��سبة�مسا�مة�بلغت�% 46.38ارتفع�الرقم�القيا����ألسعاره�بمعدل�سنوي�

� �%)2.62: 2014عام �إ�� �ألسعاره �القيا��� �الرقم �ليصل ،523.04� �ب�سبة
ً
�مرتفعا �ش�ر�% 4.30، عن

  .2015ن�الثا�ي�من�عام��شر�

  )�2014انون��ول�،��2015انون��ول�(�سب�مسا�مة�م�ونات�سلة�املس��لك����معدل�الت��م�السنوي�) 12(الش�ل�رقم�

  

  .مصرف�سور�ة�املركزي : املصدر���           

  �تصاالت. 8.4

،�2015م�ون��تصاالت�بز�ادة�معدل�الت��م�السنوي�امل��ل����ش�ر��انون��ول�من�عام��سا�م

�انون��ول�% (0.35و��سبة�مسا�مة�بلغت�% 14.55حيث�ارتفع�الرقم�القيا����ألسعاره�بمعدل�سنوي�

�ب�سبة�234.53،�حيث�وصل�الرقم�القيا����ألسعاره�إ���%)0.60: 2014من�عام�
ً
عن�% 0.49،�مرتفعا

  .2015م��ر��شر�ن�الثا�ي�من�عاش

  

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

غ��الكحوليةواملشرو�ات�غذية
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  ال��و�ح�والثقافة. 9.4

�عام� �من ��ول �ش�ر��انون ��� �امل��ل �السنوي �الت��م �معدل �بز�ادة �والثقافة �ال��و�ح �م�ون سا�م

2015� �سنوي �بمعدل �ألسعاره �القيا��� �الرقم �ارتفع �حيث ،59.34 %� �بلغت �مسا�مة % 0.54و��سبة

�ب�سبة�552.22حيث�وصل�الرقم�القيا����ألسعاره�إ����،%)0.25: �2014انون��ول�من�عام�(
ً
،�مرتفعا

 .2015عن�ش�ر��شر�ن�الثا�ي�من�عام�% 12.52

  �2014انون��ول�بمقارنة���2015انون��ول� مسا�مات�م�ونات�سلة�املس��لك����معدالت�الت��م�خالل) 2(ا��دول�رقم�

  .مصرف�سور�ة�املركزي : املصدر

  ).2015الثا�ي��شر�ن�(عن�الش�ر�السابق���2015انون��ول� �سبة��غ���الرقم�القيا����العام����ش�ر): M-o-M(معدل�الت��م�الش�ري� -

�غذية�واملشرو�ات�غ���الكحولية�وم�ون�السلع�وا��دمات�التغ��ات����أسعار��ل�من�م�ون��عكس�الرقم�القيا����العام�ألسعار�املس��لك�الش�ري� -

إ��،�...اتاملتنوعة�وال���تقاس��ش�ل�ش�ري�باست�ناء��عض�املواد�الغذائية�ال���تقاس��ش�ل�أسبو���مثل�ال��وم�والفواكھ�والبقول�وا��ضار�واملشرو�

لش�ر�الذي�حدثت�فيھ�امل�مة�ع����عض�امل�ونات�فيتم�قياس�ا�با�أما�بقية�امل�ونات�فتقاس��ش�ل�ر�ع�سنوي،�ولكن����حال�حدوث��عض�التغ��ات

  .�ذه�التغ��ات

  التعليم. 10.4

،�حيث�2015من�عام��انون��ول�سا�م�م�ون�التعليم�بز�ادة�معدل�الت��م�السنوي�امل��ل����ش�ر�

 من��انون��ول % (0.31و��سبة�مسا�مة�بلغت�% 36.12ارتفع�الرقم�القيا����ألسعاره�بمعدل�سنوي�

  البيان

�وزان�

  ال�س�ية

)%(  

  �2015ول���انون   �2014انون��ول�

الرقم�

 القيا���

معدل�

الت��م�

  السنوي 

)Y-o-Y( 

 املسا�مة
الرقم�

 القيا���

معدل�

الت��م�

  السنوي 

)Y-o-Y( 

 املسا�مة

معدل�

الت��م�

-M(الش�ري�

o-M(  

 %9.17 %25.63 %57.47 641.88 %4.85 %10.26 407.62 39.9 �غذية�واملشرو�ات�غ���الكحولية

 %1.86 %1.33 %55.56 727.45 %0.37 %15.01 467.63 1.9 املشرو�ات�الكحولية�والتبغ

 %9.23 %3.04 %47.57 616.25 %1.13 %17.81 417.60 5.6 املال�س�و�حذية

السكن�واملياه�والك�ر�اء�والغاز�وأنواع�
 الوقود��خرى 

25.5 299.43 17.79% 3.70% 391.98 30.91% 6.48% 3.93% 

التج���ات�واملعدات�امل��لية�وأعمال�
 الصيانة��عتيادية

4.0 406.19 20.79% 0.91% 620.60 52.79% 2.38% 15.72% 

 %8.65 %1.26 %37.03 443.99 %1.06 %36.44 324.00 3.8 ال��ة

 %4.30 %3.21 %46.38 523.04 %2.62 %47.90 357.33 7.1 النقل

 %0.49 %0.35 %14.55 234.53 %0.60 %27.41 204.73 4.2 �تصاالت

 %12.52 %0.54 %59.34 552.22 %0.25 %31.02 346.57 1.0 ال��و�ح�والثقافة

 %5.05 %0.31 %36.12 274.94 %0.13 %14.73 201.99 1.6 التعليم

 %6.30 %1.38 %37.79 888.88 %0.79 %22.59 645.09 2.1 املطاعم�والفنادق

 %18.46 %2.18 %72.73 563.00 %0.48 %15.94 325.95 3.3 سلع�وخدمات�متنوعة

 %0.00 %0.00 %58.32 275.64 %0.00 %0.98- 174.10 0.0 )غ���ر�حية(ال��و�ح�والثقافة�

 %7.91 %48.09 %48.09 540.02 %16.89 %16.89 364.65 100 )معدل�الت��م(ك���
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�ب�سبة�274.94 ،�ليصل�الرقم�القيا����ألسعاره�إ��%)0.13: 2014عام�
ً
عن�ش�ر��شر�ن�% 5.05،�مرتفعا

  .2015 من�عام�الثا�ي

  املطاعم�والفنادق. 11.4

�ش�ر� �والفنادق�بز�ادة�معدل�الت��م�السنوي�امل��ل��� �م�ون�املطاعم �سا�م �عام��انون��ول من

2015،�� �سنوي �بمعدل �ألسعاره �القيا��� �الرقم �ارتفع �% 37.79حيث �بلغت �مسا�مة % 1.38و��سبة

�ب�سبة�888.88 ،�حيث�وصل�الرقم�القيا����ألسعاره�إ��%)0.79: 2014عام�من��انون��ول�(
ً
،�مرتفعا

  .2015 من�عام�عن�ش�ر��شر�ن�الثا�ي% 6.30

  )2015،��شر�ن�الثا�ي��2015انون��ول�(مسا�مة�م�ونات�سلة�املس��لك����معدل�الت��م�السنوي���سب) 13(الش�ل�رقم�

  

  مصرف�سور�ة�املركزي : املصدر���           

  سلع�وخدمات�متنوعة. 12.4

من��انون��ول�سا�م�م�ون�السلع�وا��دمات�املتنوعة�بز�ادة�معدل�الت��م�السنوي�امل��ل����ش�ر�

% 2.18و��سبة�مسا�مة�بلغت�% 72.73حيث�ارتفع�الرقم�القيا����ألسعاره�بمعدل�سنوي��،2015عام�

 ،�563.00،�حيث�وصل�الرقم�القيا����ألسعاره�إ���%)0.48: 2014 من�عام��انون��ول (
ً
ب�سبة��مرتفعا

  .2015 من�عام�الثا�ي�شر�ن�عن�ش�ر�% 18.46

  غ���ر�حية�-ال��و�ح�والثقافة�. 13.4

�انون����ش�ر�% 58.32م�ون�ال��و�ح�والثقافة�غ���الر�حية�بمعدل�سنوي�ارتفع�الرقم�القيا����ألسعار�

،�و��سبة�مسا�مة�قار�ت�الصفر�باملائة�لصغر�وزنھ�ال�س������السلة،�حيث�وصل�2015 من�عام��ول 

  .275.64 الرقم�القيا����ألسعاره�إ��

  

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

غ��الكحوليةواملشرو�ات�غذية

والتبغالكحوليةاملشرو�ات

و�حذيةاملال�س

الوقود�خرى السكن،واملياه،والك�ر�اء،والغاز،وأنواع

�عتياديةالصيانةواعمالامل��ليةواملعداتالتج���ات

ال��ة

النقل

�تصاالت

والثقافةال��و�ح

التعليم

والفنادقاملطاعم

متنوعةوخدماتسلع

2015الثا�ي�شر�ن �2015ول �انون 
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  )CPI(املسا�مات����معدل�الت��م�السنوي�للرقم�القيا����العام�ألسعار�املس��لك��)14(الش�ل�رقم�

  

  مصرف�سور�ة�املركزي : املصدر��

  :���مختلف�املحافظات�السور�ة�)Y-o-Y( السنوي  معدل�الت��متطور��.5

�،2015 من�عام��انون��ول تفاوتت�معدالت�الت��م�امل��لة����مختلف�املحافظات�السور�ة����ش�ر�

،�و�انت�2014 من�عام��انون��ول ولكن���لت�جميع�ا�معدالت�أع���بكث���من�تلك�امل��لة����ش�ر�

؛�و�و�%58.32وصل�إ��� قد���لت�أع���معدل�ت��م�من�با���املحافظات�السور�ة�السو�داءمحافظة�

�العام �السنوي �الت��م �معدل �من �مئو�ة 10.22 مقدارب�للقطر �أع�� �نقطة �محافظة �تل��ا �القنيطرة،

،�ب�نما��ان�أد�ى�معدل�ت��م�م��ل�%51.01 حماهثم�محافظة�% 55.60ب���يل�ا�معدل�ت��م�بلغ�

؛�أي�أقل�%44.50 حلبمحافظة�،�ثم�%42.99 دمشقمحافظة����املحافظات�السور�ة��و�من�نص�ب�

  .��ع���التوا�نقطة�مئو�ة�3.60،�نقطة�مئو�ة�5.11 بمقدار�للقطر �من�معدل�الت��م�السنوي�العام
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2014 2015
غ��الكحوليةواملشرو�ات�غذية والتبغالكحوليةاملشرو�ات

و�حذيةاملال�س الوقود�خرى السكن،واملياه،والك�ر�اء،والغاز،وأنواع

�عتياديةالصيانةواعمالامل��ليةواملعداتالتج���ات ال��ة

النقل �تصاالت

والثقافةال��و�ح التعليم

والفنادقاملطاعم متنوعةوخدماتسلع

والثقافةال��و�ح - ر�حيةغ�� Y-o-Yالت��م
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  السنو�ة�امل��لة����املحافظات�السور�ة���� معدالت�الت��م) 15(الش�ل�رقم�

  2014مقارنة��ش�ر��انون��ول��2015ش�ر��انون��ول�

  

  .مصرف�سور�ة�املركزي : املصدر������

من�حساب�الرقم�القيا����ألسعار�املس��لك�ابتداًء�من�ش�ر�حز�ران��)إدلب،�الرقة،�دير�الزور(قام�املكتب�املركزي�لإلحصاء�باس�بعاد�ثالث�محافظات�* 

  .2015لعام�

 امل��لة����املحافظات�السور�ة�����السنو�ة��رقام�القياسية�ومعدالت�الت��م) 3(ا��دول�رقم�

  �2014انون��ول� مقارنة��ش�ر��2015انون��ول� ش�ر

  .مصرف�سور�ة�املركزي : املصدر  

ع���أن�املحافظة�مس�بعدة�من�حساب�الرقم�القيا����ألسعار�املس��لك��.  
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�ول �انون  2014 �ول �انون  2015

  املحافظات
  �2015انون��ول�  �2014انون��ول�

 )Y-o-Y(معدل�الت��م� الرقم�القيا��� )Y-o-Y( معدل�الت��م الرقم�القيا���

 %42.99 494.35 %10.70 345.73 مدينة�دمشق

 %48.62 538.58 %6.45 362.40 ر�ف�دمشق

 %50.77 526.56 %9.45 349.26 حمص

 %51.01 548.14 %9.44 362.99 حماة

 %50.36 512.43 %8.50 340.80 طرطوس

 %49.06 482.98 %5.23 324.03 الالذقية

   %11.64 352.55 إدلب

 %44.50 568.90 %0.05- 393.70 حلب

   %7.50 380.97 الرقة

   %5.42 366.40 دير�الزور

 %48.58 529.54 %1.42- 356.41 ا��سكة

 %58.32 554.57 %2.69 350.29 السو�داء

 %47.80 557.21 %14.41 376.99 درعا

 %55.60 572.84 %3.23 368.14  القنيطرة

 %48.09 540.02 %7.40 364.65 القطر


