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س، أو حػدًله بأي شكل مً ألاشكال دون حمُؼ الحقىق محفىظت ملصسف طىزٍت  املسكصي، ال ٌظمح بإغادة إصداز هرا الخقٍس

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

 للقىاهين الىافرة املخػلقت 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  جمىش  خالل شهس

محدداث الخضخم الىلدًت والحليليت واججاهاتها 

إلى جحليل جطىز أطعاز  خالل الفترة املاضيت، إضافت

املىاد السئيظت على املظخىي العاملي وعلى وجه 

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

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

 معدل الخضخم ؛2016مً عام  جمىش لإلحصاء حتى شهس 
ّ
ألاشهس الظبعت خالل  إلى أن

 بالفترة هفظها مً عام  %46.87كد بلغ  2016مً عام  ألاولى
ً
الري بلغ  2015ملازهت

ت.12.35بازجفاع كدزه ، أي %34.52معدل الخضخم خاللها   هلطت مئٍى

 52.45إلى  2016مً عام  جمىش ( في شهس Y-o-Yالظىىي )وصل معدل الخضخم 
ً
%، مسجفعا

 بشهس  13.63 بملداز
ً
الري بلغ معدل الخضخم  2015مً عام جمىش هلطت مئىٍت ملازهت

%. أما باليظبت مللازهخه بالشهس الظابم، أي مع معدل الخضخم 38.82الظىىي فيه 

سان مً عام الظىىي املسجل في شهس   1.18 بملداز ازجفع%، فلد 51.27البالغ  2016حٍص

ت.  هلطت مئٍى

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

 % 1.50بلغ 
ً
ت عً معدل الخضخم املحظىب على أطاض  5.75 بملداز مىخفضا هلطت مئٍى

سانشهسي واملسجل في شهس   %.7.25 البالغ 2016مً عام  حٍص

 2016مً عام  جمىش ( 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 52.45طاهمذ على هحى مىجب فيه ليبلغ  الظلت كد

%، ًليه مكىن الظكً واملياه 29.64ألاغرًت واملشسوباث غحر الكحىليت بيظبت مظاهمت 

%، زم مكىن الىلل بمعدل 4.12والكهسباء والغاش وأهىاع الىكىد ألاخسي بيظبت مظاهمت 

مكىن  كل مً %، جاء بعده3.19ملطاعم والفىادق بيظبت مظاهمت ،زم مكىن ا3.68%

مكىن الخجهحزاث واملعداث املجزليت وأعمال الصياهت الاعخيادًت بمعدل و املالبع وألاحرًت 

%، ًليه 1.08%، فمكىن الصحت 2.51%، زم مكىن طلع وخدماث مخىىعت بمعدل 2.77

فمكىن التروٍح والثلافت بما ٌعادل  %،0.98مكىن املشسوباث الكحىليت والخبغ بما ٌعادل 

 مكىن 0.63االجصاالث ف%، 0.76
ً
 %،0.32الخعليم %، وأخحرا
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 1026عام  مً جمىش  شهس خاللجحليل جطىز معدل الخضخم 

 8العامليت اثخطىز آخس ال. 2

 1.0 بىحى 5105و 5104 لػامي الػالمي الىمى جيبلؤاث بخخفُع 1الدولي الىقد صىدوق  قام

ت هقؼت  املخقدمت لالقخصاداث املخىقػت الاحخماالث وجخفاقم الترجِب، غلى% 1.2و% 1.0 إلى لخصل 2مئٍى

ت هقؼت 1.0 قدزه باهخفاض ت في  1.5و 5104في  مئٍى في كل مً % 0.6لدسجل  ؛5105هقؼت مئٍى

غىد مظخىي  الىامُت والاقخصاداث الصاغدة اقير ًركس في اقخصاداث ألاطى ُدون حغ جبقىإهما  ،الػامين

 .غلى الترجِب 5105و 5104% في غامي 2.4% و2.0

% في غام 0.4و 5104غام  % في1.5 إلى في الاقخصاداث املخقدمت ازجفؼ جضخم أطػاز املظتهلكين

الخضخم ألاطاس ي في أطػاز  مػدل مؼ اهحظاز الخداغُاث الىاحمت غً أطػاز الىفؽ، وججاوش  ،5105

 جىقػاث ظلذفي حين بين الاقخصاداث املخقدمت السئِظت.  هجفاوجمؼ املظتهلكين مػدل الخضخم الكلي، 

% 2.4غىد مظخىي  مػدالث الخضخم مظخقسة في اقخصاداث ألاطىاق الصاغدة والاقخصاداث الىامُت

، أو ازجفاغها في الػدًد  غلى الخىالي؛املركىزًٍ % في الػامين 2.2و
ً
 الطخقساز أطػاز الصسف غمىما

ً
هظسا

 في أطػاز الصسف. هخفاطاث الظابقتالا آزاز مً البلدان وجقلص 

 8العاملي الىفط طعس جطىز .  2.2

 سجل طػس الىفؽ الػالمي 
ً
جمىش  خالل شهس  اهخفاطا

كي للبرمُل  22.55 ، لُبلغ5104مً غام  دوالز أمٍس

 
ً
 ب 1.24بمقداز  مىخفظا

ً
كي مقازهت شهس الدوالز أمٍس

كي للبرمُل،  25.47 البالغ الظابق ما كدوالز أمٍس

كي مقازهت بشهس 01.50اهخفع بمقداز   دوالز أمٍس

كي 32.21 البالغ 5103مً الػام  جمىش  ، دوالز أمٍس

ػ  طػس الىفؽ مقازهت بالشهس الظابقاهخفاض  صي َو

                                           
 .6102تقرير آفاق االقتصاد العالمي الصادر في شهر تموز لعام   1
 .6102عن التقرير الصادر في شهر نيسان لعام   2
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جطىز طعس بسميل الىفط بالدوالز ( 1)الشكل زكم 

كي  ألامٍس
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سان مً الػام  ؛ألطباب غدة مً أهمها  5104ازجفاع إلاهخاج السوس ي مً الىفؽ الخام في شهس حٍص

  01.62لُصل إلى 
ً
، وجىقؼ همى صادزاث الىفؽ الخىقُب مىصاث غدد وازجفاع، ملُىن بسمُل ًىمُا

 الػساقُت، إطافت إلى جباػلؤ الىمى الاقخصادي الػالمي الري ًىرز بخخمت مػسوض الىفؽ الخام.

 8جطىز أطعاز الغراء العامليت .1.2

السقم القُاس ي ألطػاز الغراء واملشسوباث في  هخفعا

 هقؼت  031.00 لُبلغ 5104مً غام  جمىش شهس 
ً
 مىخفظا

البالغ  الظابقشهس الهقؼت مقازهت ب 1.56 بمقداز

  1.41بمقداز  ازجفؼبِىما هقؼت،  034.17
ً
 هقؼت مقازهت

هقؼت.  027.26 البالغ 5103مً غام جمىش شهس ب

 ؛1وحظب مىظمت ألامم املخحدة لألغرًت والصزاغت "فاو"

مقازهت بالشهس الظابق إلى  أطػاز الغراءاهخفاض ٌػىد 

ىث الىباجُت  ؛غلى هحٍى غّىض ازجفاع أطػاز مىخجاث ألالبان واللحىم والظكس هبىغ أطػاز الحبىب والٍص

ػىد جساحؼ أطػاز الحبىب إلى  ت املىاجُت في مىاػق َو اهخفاض حاد في أطػاز الرزة بظبب ألاحىال الجٍى

كما هبؼذ أطػاز  ،لت مىخجت ومصدزة للرزة في الػالمشزاغتها السئِظت في الىالًاث املخحدة، أكبر دو 

 فس كمُاث كبيرة للخصدًس مً مىؼقت البحس ألاطىد.االقمح بظبب الػسض الػالمي الكبير واحخماالث جى 

ىث الىباجُت  ذ الىخُل أما اهخفاض أطػاز الٍص هدُجت لخػافي مىطم إلاهخاج فُػصي إلى اهخفاض أطػاز ٍش

ىث  ،الؼلب الػالمي غلى هره الظلػت في حىىب شسق آطُا واهخفاض  أطػاز ٍش
ً
كما اهخفظذ قلُال

 
ً
ا وغباد الشمع وبروز اللفذ بظبب احخماالث الػسض التي فاقذ ما كان مخىقػا  .الصٍى

 8جطىز مؤشس أطعاز املعادن العامليت .3.2

السقم القُاس ي ألطػاز املػادن الصىاغُت  ازجفؼ

 هقؼت لُبلغ 4.22 بمقداز 5104مً غام   جمىش  في شهس

الشهس هقؼت في  001.35هقؼت مقازهت بـ 051.10

هقؼت مقازهت بشهس  1.52 اهخفع بمقدازو ، الظابق

 .هقؼت 051.53 البالغ 5103مً غام   جمىش 

                                           
ت، مً خالل قُاض أطػاز خمع طلؼ غرائُت زئِظت في ألاطىاق الد  1  ٌظدىد إلى حسكت الخػامالث الخجاٍز

ً
ولُت، ًمثل ملؤشس الغراء لدي املىظمت دلُال

ىث الىباجُت، والظكس  ملؤشساث فسغُت ألطػاز الحبىب، واللحىم، وألالبان، والٍص
ً
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جطىزالسكم اللياس ي ألطعاز املعادن ( 3)الشكل زكم 
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 واملشسوباث العامليت
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 جحليل الخضخم في طىزٍت8. 1

 اذاتهالفترة بملازهت  1026مً عام  ألاولى الظبعتألاشهس خالل  %76.64معدل الخضخم بلغ 

ادة بصىزة أطاطُت إلى، %12.35 ابلغ مػدل الخضخم خالله لتي، ا1022مً عام   وحػىد هره الٍص

مكىن زم مظاهمت ، %54.15ازجفاع مظاهمت مكىن ألاغرًت واملشسوباث غير الكحىلُت حُث بلغذ 

، %1.12بلغذ كىن الىقل بيظبت مجليها مظاهمت ، %1.62بلغذ بيظبت الظكً واملُاه والكهسباء والىقىد 

بيظبت املؼاغم والفىادق مظاهمت مكىن  زّم ، %5.71بلغذ بيظبت املالبع وألاحرًت مكىن مظاهمت  زّم 

بلغذ مكىن الخجهيزاث واملػداث املنزلُت وأغمال الصُاهت الاغخُادًت بيظبت  ذلك ، ًلي%5.56بلغذ 

 مظاهمت مكىن الصحت  %،5.52طلؼ وخدماث مخىىغت بيظبت مكىن  زّم مظاهمت ،5.41%
ً
وأخيرا

  %.0املكىهاث الباقُت كل مكىن مً في حين لم جخجاوش مظاهمت %، 0.16بيظبت 

( في Y-o-Yمعدل الخضخم الظىىي )وصل 

 بمقداز %21.72إلى  1026عام مً  جمىش شهس 
ً
 مسجفػا

ت01.41  5103غام  مً جمىش  شهسبمقازهت  هقؼت مئٍى

الشهس بومقازهت  %16.65إذ بلغ مػدل الخضخم فُه 

( املسجل Y-o-Yالظابق، أي مػدل الخضخم الظىىي )

سانفي شهس  %، فقد 30.55البالغ  5104 مً غام حٍص

ت. 0.06 بمقداز ازجفؼ  هقؼت مئٍى

ملعدل الخضخم املحظىب على أما باليظبت 

في شهس % 2.20فلد بلغ  ؛(M-o-Mأطاض شهسي )

  5104 مً غام جمىش 
ً
هقؼت  3.53 بمقداز مىخفظا

ت غً مػدل الخضخم املحظىب غلى أطاض  مئٍى

سانشهسي واملسجل في شهس   .%5.53 البالغ حٍص
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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

 السقم القُاس ي الػام ألطػاز املظتهلك

 Y-O-Yمػدل الخضخم الظىىي 

 M-O-Mمػدل الخضخم الشهسي  
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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

1022 

0 165.75 3.15% 51.43% 

175.04 01.17% 56.04% 

16.24% 

5 175.24 5.26% 55.55% 

1 204.12 4.10% 11.12% 

2 211.03 1.17% 16.45% 

211.53 7.50% 17.17% 3 211.50 1.10% 17.46% 

4 221.65 5.26% 17.63% 

5 222.15 1.50% 16.65% 

233.15 2.77% 17.76% 6 227.6 0.11% 21.32% 

7 255.57 3.11% 21.33% 

01 264.52 1.14% 21.15% 

317.14 00.57% 23.11% 00 311.21 5.60% 22.51% 

05 321.15 5.70% 26.17% 

1026 

0 342.24 2.35% 25.17% 

356.75 01.55% 23.55% 

76.64% 

5 343.46 1.55% 22.02% 

1 414.45 5.52% 23.60% 

2 610.72 1.46% 20.76%  

411.05 7.15% 23.76% 3 450.64 0.65% 22.33% 

4 444.75 5.53% 30.55% 

4 646.71 2.20% 21.72%       

 املصدز8 مصسف طىزٍت املسكصي، واملكخب املسكصي لإلحصاء.

 (8 هى غبازة غً وظبت الخغير غً الشهس الظابق.M-o-Mمػدل الخضخم الشهسي ) -

 (8 هى غبازة غً وظبت الخغير غً السبؼ الظابق.Q-o-Qمػدل الخضخم السبعي ) -

 (8 هى غبازة غً وظبت الخغير غً السبؼ ذاجه مً الػام الظابق.Qy -o- Qyمػدل الخضخم السبؼ طىىي ) -

  . جطىز طعس صسف اللحرة الظىزٍت2.18

مً غام  جمىش طػس الصسف في شهس  وصل

كي 246.31 إلى 5104  ليرة طىزٍت للدوالز ألامٍس

 غلى هحى ػفُ. بمقداز 
ً
ليرة طىزٍت  1.12مىخفظا

كي 246.62وذلك مقازهت بـ في  ليرة طىزٍت للدوالز ألامٍس
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 مصسف طىزٍت املسكصي : املصدز

صسف اللحرة الظىزٍت  جطىز طعس ( 5)الشكل زكم 

كي  ملابل الدوالز ألامٍس
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سان  ، حظب وشسة أطػاز صسف الػمالث ألاحىبُت مقابل الليرة الظىزٍتمً الػام ذاجه شهس حٍص

ٍأحي هرا الاطخقساز اليظبي في طػس صسف الليرة الظىزٍت وطؽ و ي، الصادزة غً مصسف طىزٍت املسكص 

بها مصسف طىزٍت املسكصي مً أحل جحقُق طػس صسف جىاشوي، واطخمسازه إلاحساءاث التي ًقىم 

ت كافت ت وغير الخجاٍز  .بالخدخل لخلبُت الاحخُاحاث الخجاٍز

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

-Y-oوصل مػدل الخضخم الظىىي ألاطاس ي ) 

Y 51.17إلى  5104مً غام   جمىش  ( في شهس 
ً
% مسجفػا

ت مقازهت بشهس %14.01بمقداز  مً   جمىش  هقؼت مئٍى

، إذ بلغ مػدل الخضخم ألاطاس ي فُه 5103غام 

أي  ؛الشهس الظابقب. أما باليظبت ملقازهخه 37.16%

املسجل في شهس  ألاطاس يالظىىي  مػدل الخضخم

سان   ازجفؼ، فقد %50.94البالغ  5104 مً غامحٍص

ت. 0.23 مقدازب  هقؼت مئٍى

مقازهت مػدل الخضخم الظىىي ألاطاس ي  لدي

(Y-o-Y( مؼ مػدل الخضخم الظىىي الػام )Y-o-Y )

الحظ  غً الػام هخفاطهاب اطخمس ألاطاس ي قد أن ًُ

مً غام  جمىش الفسق بين املػدلين خالل شهس  لُصل

ت 0.56ى إل 5104 بين ، هقؼت مئٍى الشكل مظاهمت ٍو

ً السقم القُاس ي  كل مً الظلؼ الداخلت في جكٍى

ألاطاس ي والظلؼ املظدبػدة مً السقم القُاس ي الػام 

كاهىن شهس  في مػدل الخضخم الػام خالل الفترة مً

 .5104مً غام  جمىش شهس  وحتى 5103مً غام  الثاوي

 

                                           
ق  1  )الخبز املظتهلكمجمىغت مً الػىاصس مً مكىهاث طلت  اطخثىاءًحظب السقم القُاس ي ألاطاس ي غً ػٍس

ً
ا ، وهي الظلؼ املحددة أطػازها إداٍز

جخظؼ أطػازها  والحبىب، الظكس ومىخجاجه، إمداداث املُاه والخدماث املخىىغت، الكهسباء والغاش وأهىاع الىقىد ألاخسي، الىقل(، إطافت إلى الظلؼ التي

 .ه، البقىل والخظاز(لكثير مً الخقلباث )اللحىم، الفىاك
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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 الخضخم8أهم املكىهاث السئيظت املظاهمت في  .7

 واملشسوباث غحر الكحىليتألاغرًت . 2.7

واملشسوباث غير  ألاغرًتطاهم مكىن املىاد 

 الظىىي  كبير في مػدل الخضخم غلى هحى الكحىلُت 

حُث ازجفؼ السقم  5104مً غام  جمىش املسجل في شهس 

% وبيظبت 44.76 طىىي  القُاس ي ألطػازه بمػدل

%(، 802.40 5103غام  جمىش % )57.42 مظاهمت بلغذ

 سجفػم، 655.11صل السقم القُاس ي ألطػازه إلى لُ
ً
 ا

سان% غً شهس 1.12 يظبتب  .5104مً غام  حٍص

 

. الظكً واملياه والكهسباء والغاش وأهىاع 1.7

 الىكىد ألاخسي 

 والغاش  طاهم مكىن الظكً واملُاه والكهسباء

ادة مػدل الخضخم الظىىي  ألاخسي  الىقىدأهىاع و  بٍص

، حُث ازجفؼ 5104مً غام  جمىش  املسجل في شهس

% وبيظبت 51.04السقم القُاس ي ألطػازه بمػدل طىىي 

%(، 85.05 5103غام  جمىش % )2.05مظاهمت بلغذ 

 .255.57  لُصل السقم القُاس ي ألطػازه إلى

 الىلل .3.7

ادة مػدل الخضخم الظىىي املسجل في شهس جمىش  مً غام  ، حُث 5104طاهم مكىن الىقل بٍص

8 5103% )جمىش غام 1.46% وبيظبت مظاهمت بلغذ 31.51ازجفؼ السقم القُاس ي ألطػازه بمػدل طىىي 

 .444.00%(، لُصل السقم القُاس ي ألطػازه إلى 1.51

 املطاعم والفىادق .7.7

ادة مػدل الخضخم الظىىي املسجل في شهس  املؼاغم والفىادقطاهم مكىن  مً غام  جمىش بٍص

% 1.07% وبيظبت مظاهمت بلغذ 67.17، حُث ازجفؼ السقم القُاس ي ألطػازه بمػدل طىىي 5104

 .0,231.15القساءة السقم القُاس ي ألطػازه  لِسجل%(، 80.20 5103غام   جمىش )
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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 : املصدز

الخضخم الظىىي ملكىن الظكً واملياه ( 9)الشكل زكم

 والكهسباء ومظاهمت 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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 املالبع وألاحرًت. 5.4

ادة مػدل  طاهم مكىن املالبع وألاحرًت بٍص

 5104مً غام  جمىش  الخضخم الظىىي املسجل في شهس

حُث ازجفؼ السقم القُاس ي ألطػازه بمػدل طىىي 

غام  جمىش % )5.55% وبيظبت مظاهمت بلغذ 20.55

السقم القُاس ي ألطػازه  سجل%(، ل81.32ِ 5103

 .531.65القساءة 

 الخجهحزاث واملعداث املجزليت وأعمال الصياهت الاعخيادًت. 6.7

ادة مػدل الخضخم  طاهم مكىن الخجهيزاث واملػداث املنزلُت وأغمال الصُاهت الاغخُادًت بٍص

، حُث ازجفؼ السقم القُاس ي ألطػازه بمػدل طىىي 5104مً غام  جمىش الظىىي املسجل في شهس 

السقم القُاس ي ألطػازه  لِسجل%(، 85.12 5103غام  ش جمى % )5.55% وبيظبت مظاهمت بلغذ 41.63

 .611.11 القساءة

  باقي املكىهاث .4.7

% 4.56بيظــبت  5104مــً غــام  جمــىش  مػــدل الخضــخم الظــىىي املســجل فــي شــهسب بــا ي املكىهــاث طــاهمذ

 .%(84.11 5103غام  جمىش )

 (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 
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 مصسف طىزٍت املسكصي : املصدز

الخغحراث الظىىٍت للسكم اللياس ي ( 10)الشكل زكم 

 ألطعاز املالبع وألاحرًت
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 1022 لعام جمىش شهس بملازهت  1026 لعام جمىش  شهس ( مظاهماث مكىهاث طلت املظتهلك في معدالث الخضخم خالل1الجدول زكم )

 البيان

ألاوشان 

 اليظبيت

% 

 1026جمىش  1022جمىش 

السكم 

 اللياس ي

معدل 

الخضخم 

 الظىىي 

 املظاهمت
السكم 

 اللياس ي

معدل 

الخضخم 

 الظىىي 

 املظاهمت

معدل 

الخضخم 

الشهسي 

(M-o-M) 

 %3.04 %29.64 %66.98 822.30 %14.61 %31.19 492.46 39.9 ألاغرًت واملشسوباث غحر الكحىليت

 %1.44 %0.98 %33.86 921.59 %1.55 %62.44 688.45 1.9 الكحىليت والخبغ املشسوباث

 %0.00 %2.77 %41.22 753.82 %3.54 %61.20 533.77 5.6 املالبع وألاحرًت

الظكً واملياه والكهسباء والغاش وأهىاع 

 الىكىد ألاخسي 
25.5 355.61 33.75% 7.17% 427.29 20.16% 4.12% 0.00% 

واملعداث املجزليت وأعمال الصياهت الخجهحزاث 

 الاعخيادًت
7.0 499.41 47.59% 2.04% 803.30 60.85% 2.77% 0.00% 

 %0.00 %1.08 %31.96 519.40 %1.50 %46.81 393.60 3.8 الصحت

 %0.00 %3.68 %53.23 666.11 %3.73 %63.73 434.72 7.1 الىلل

 %0.00 %0.63 %28.52 296.14 %0.93 %44.02 230.42 4.2 الاجصاالث

 %0.00 %0.76 %79.50 795.31 %0.51 %63.76 443.07 2.0 التروٍح والثلافت

 %0.00 %0.32 %40.49 318.18 %0.23 %26.78 226.48 1.6 الخعليم

 %0.00 %3.19 %89.09 1,453.07 %1.41 %39.52 768.45 2.1 املطاعم والفىادق

 %0.29 %2.51 %76.18 769.21 %1.60 %53.98 436.61 3.3 طلع وخدماث مخىىعت

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

 %1.50 %52.45 %52.45 676.92 %38.82 %38.82 444.02 100 كلي )معدل الخضخم(

 ملصدز8 مصسف طىزٍت املسكصي.ا

سان غً الشهس الظابق ) 5104 مىش جس القُاس ي الػام في شه(8 وظبت حغير السقم M-o-Mمػدل الخضخم الشهسي ) -  (.5104حٍص

الخغيراث في أطػاز كل مً مكىن ألاغرًت واملشسوباث غير الكحىلُت ومكىن الظلؼ ٌػكع السقم القُاس ي الػام ألطػاز املظتهلك الشهسي  -

 والخدماث املخىىغت التي جقاض شهٍس
ً
، ولكً في حال حدور بػع الخغيراث املهمت غلى تزبؼ طىٍى بصىزة، أما بقُت املكىهاث فخقاض ا

  .لشهس الري حدزذ فُه هره الخغيراثبػع املكىهاث فُخم قُاطها با
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 (1022مً عام  جمىش ، 1026مً عام  ش جمى ( وظب مظاهمت مكىهاث طلت املظتهلك في معدل الخضخم الظىىي )21الشكل زكم )

 
 املصدز8 مصسف طىزٍت املسكصي.

 8في مخخلف املحافظاث الظىزٍت (Y-o-Y) الظىىي  معدل الخضخمجطىز  .2

 مً غام جمىش جفاوجذ مػدالث الخضخم املسجلت في مخخل. املحافظاث الظىزٍت في شهس 

، وكاهذ 5103 مً غام جمىش  ، ولكً سجلذ حمُػها مػدالث أغلى بكثير مً جلك املسجلت في شهس 5104

%؛ وهى 52.16وصل إلى  قد سجلذ أغلى مػدل جضخم مً با ي املحافظاث الظىزٍت الحظكتمحافظت 

ت 50.41 مقدازب للقؼس  أغلى مً مػدل الخضخم الظىىي الػام  ػسػىضمحافظت ، جلتها هقؼت مئٍى

%، بِىما كان أدوى مػدل جضخم 37.15 الالذقُتمحافظت % زم 41.23بدسجُلها مػدل جضخم بلغ 

محافظت ٍز. دمشق ، زم %25.55 مدًىت دمشق الظىزٍت هى مً هصِبمسجل في املحافظاث 

ت 5.75، و3.06 بمقداز للقؼس  ؛ أي أقل مً مػدل الخضخم الظىىي الػام27.31% غلى  هقؼت مئٍى

 الخىالي.

ت املسجلت في املحافظاث الظىزٍت في شهس  ( معدالث الخضخم23الشكل زكم )  1022جمىش ملازهت بشهس  1026جمىش الظىٍى

 

 املصدز8 مصسف طىزٍت املسكصي.

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

سان شهس   .5103لػام حٍص
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 ألاغرًت واملشسوباث غحرالكحىليت
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 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
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