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أستمرار تراجع معدل التضخم الشهرى فى مارس2017
 بلـغ الرقـم القيـاسي العـام ألسعار املستهلكني إلمجاىل اجلمهوريـة ( )238.5لشهـرمارس  2017مسجـالً إرتفـاع ًا قـدره ( )%2.1عـن شهــر فرباير ،2017وكان قد
سجل(  )%2.7( ، )%4.3خالل شهرى يناير وفرباير  2017على التواىل.
 وترجع أسباب هــذا اإلرتفاع الي إرتفاع أسعار جمموعة اخلضروات بنسبة ( .)%7.1جمموعة اللحـوم والـدواجن بنسـبة ( .)%3.4جمموعـة األاـاو واملـأكوالت
البحرية بنسبة ( ،)%10.6جمموعة الفاكهة بنسبة ( ،)%7.2جمموعة الدخان بنسبة( )%7.3وجمموعة رحالت العمرة بنسبة(.)%7.7
 سجـل معـ دل التضخم السنـوى ( )%32.5لشهـر مارس 2017مقارنـة بشهرمارس . 2016
أوالً :التغيــر الشهـــرى (شهـــر مارس  2017مقــارنة بشهــرفرباير :)2017

 إرتفاع جمموعة املياه املعدنية والعصائر بنسبة ( )%13.9لتساهم مبقدار ()0.05
فى معدل التغري الشهرى بسبب إرتفاع اسعار املياه الغا ية بنسبة (.)%18.1
 إخنفــا

جمموعــة الســكر واأل ذيــة الســكرية بنســبة ( )%2.9-لتســاهم

مبقــدار ( )0.05-فــى معــدل الــتغري الشــهرى بســبب إخنفــا اســعار الســكر
احلر بنسبة (.)%6.1-
 إخنفـــا

جمموعـــة األلبـــان واجلـــب والبـــي

بنســـبة ( )%1.0-لتســـاهم

مبقــدار ( )0.06-فــى معـــدل التغيـــر الشهـــرى بســـبب إخنفــا اســـــعار
جمموعة البي
 إخنفا

 -1سجـل قسـم الطعـام واملشـروبـات إرتفاعاً قدره ( )%2.9ليساهم مبقدار ()1.64
فـى معـدل التغري الشهرى وتأتى التغريات نتيجة لآلتــى:
 إرتفاع جمموعة اخلضروات بنسبة ( )%7.1لتسـاهم مبقدار ( )0.93فـي معــدل
التغيـر الشهـري بسـبب إرتفاع أسعـار الطمـامم بنسـبة (، )%27.5الباذنــجان
بنسبة (، )%22.6البصل بنسبة ( )%5.0والقلقاس بنسبة ()%13.0
 إرتفــاع جمموعــة اللحــوم والــدواجن بنســبة ( )%3.4لتساهـــم مبقــدار ()0.50
فـى معــدل الـتغري الشــهرى بسـبب إرتفـــاع أسـعار جمموعــة اللحـوم الطا جــة
واجملمــــدة بنســــبة ( .)%3.2اللحــــوم احملفوظــــة واجملهـــ ة بنســــبة ()%2.0
والدواجن بنسبة (.)%3.8
 إرتفــاع جمموعــة األااو واملاكوالت البحرية بنسبة ( )%10.6لتساهم
مبقدار ( )0.30فى معدل التغري الشهرى بسبب إرتفاع اسعار األااو الطا جة
واجملمدة بنسبة ( ،)%11.1األااو البحرية احملفوظة واجمله ة بنسبة ()%11.7
واملأكوالت البحرية بنسبة (.)%8.2
 إرتفـــاع جمموعـــة الفاكهـــة بنســـبة ( )%7.2لتســـاهم مبقـــدار ( )0.22يف
معـــدل الـــتغري الشـــهرى بســـبب إرتفـــاع اســـعار املـــوا بنســـبة ()%21.1
وجمموعة اجلوافة بنسبة (0)%11.8

بنسبة (.)%2.9-

جمموعة احلبوب واخلب بنسبة ( )%1.9-لتسـاهم مبقـدار ( )0.16-فـى

معدل التغري الشهرى بسبب إخنفا اسعار جمموعة االر بنسبة (.)%4.2-
 - 2سجل قسم املشروبات الكحولية والدخان واملكيفات إرتفاعاً قدره ( )%7.3ليساهم
مبقدار ( )0.32فى معدل التغري الشهرى بسبب إرتفاع أسعارالبرية بنسبة
(.)%28.7الدخان بنسبة(.)%7.3

 - 3سجل قسم الثقافة والرتفيه إرتفاعاً قدره ( )%3.5ليساهم مبقدار ( )0.06فى معدل
التغري الشهرى بسبب إرتفاع أسعار رحالت العمرة بنسبة (.)%7.7

 -4سجل قسم املطاعم والفنادق إرتفاعاً قدره ( )%0.6ليساهم مبقدار ( )0.03يف معدل
التغري الشهرى بسبب إرتفاع أسعار جمموعة الوجبات اجلاه ة بنسبة (.)%0.6

 -5ســجل قســـم الســلع واخلــدمات املتنوعـــة إرتفاعــاً قــدره ( )%1.0ليســاهم
مبقـــدار ( )0.02يف معـــدل الـــتغري الشـــهرى بســــبب إرتفـــاع أســـعار جمموعـــة
الذهـــــــب بنســـبة ( )%5.8وأســـعار جمموعـــة خــدمات مخـــري ـــري مصـــنفة يف
مكان مخر بنسبة (.)%5.2

ثانيا  :التغري ال سنوي ( شهــرمارس  2017مق ـارنـــة بشهــرمارس :)2016

 إرتفاع جمموعة الب والشاي والكاكاو بنسبة ( )%70.2لتساهم مبقدار ()0.50
يف معدل التغري السنوي بسبب إرتفاع أسعار جمموعة الشاي بنسبة ()%73.0
وجمموعة الب بنسبة (.)%49.7
 إرتفـــاع جمموعـــة امليـــاه املعدنيـ ـة والغا يـــة والعصـــائر الطبيعيـــة بنســـبة
( )%39.3لتســاهم مبقــدار ( )0.13فــى معــدل الــتغري الســنوى بســبب إرتفــاع
اســـعار جمموعـــة امليـــاه الغا يـــة بنســـبة ( )%38.3وجمموعـــة العصـــائر
الطبيعية بنسبة (.)%47.9

 -2سجل قسم املشروبات الكحولية والدخان واملكيفات إرتفاعا قدره ()%34.7
ليساهم مبقدار ( )1.52يف معدل التغري السنوي بسبب إرتفاع أسعار جمموعة
السجائر بنسبة ( )%36.2وجمموعة املشروبات الكحولية بنسبة (.)%50.3
 -3سجل قسم املالبب واألحذية إرتفاعا قدره ( )%23.6ليساهم مبقدار ( )0.99يف
معدل التغري السنوي بسبب إرتفاع أسعار جمموعة املالبب اجلاه ة بنسبة ()%22.2

-1سجل قسم الطع ام واملشروبات إرتفاعاً قدره ( )%43.0ليساهم مبقدار ()22.39
يف معدل التغري السنوى وتأتى التغريات نتيجة لآلتي:
 إرتفــاع جمموعــة احلبــوب واخلبــ بنســبة ( )%48.0لتســاهم مبقــدار ()3.54
يف معـــدل الـــتغري الســـنوي بســـبب إرتفـــاع أســـعار جمموعـ ـة األر بنســـبة
( .)%49.2جمموعـــة منتجـــات اـــاب جافـــة بنســـبة ( ،)%33.6جمموعـــة
اخلبــ بنســـبة ( ،)%10.2جمموعـــة املكرونـــة بنســـبة ( )%25.7وجمموعـــة
الدقيق بنسبة (.)%76.4
 إرتفاع جمموعة اللحوم والدواجن بنسبة ( )%36.4لتساهم مبقـدار ( )5.23فــي
معدل التغري السنوي بسبب إرتفاع أسـعار جمموعـة اللحـوم الطا جـة واجملمـدة
بنسبة ( ،)%42.0جمموعة الدواجن بنسبة ( )%28.5وجمموعة اللحوم احملفوظة
واجمله ة بنسبة (.)%54.6
 إرتفــاع جمموعــة االاــاو واملــأكوالت البحريــة بنســبة ( )%48.9لتساهـــم
مبقــدار ( )1.24فــى معــدل الــتغري الســنوي بســبب إرتفــاع اســعار جمموعــة
االاــاو الطا جــة واجملمــدة بنســبة ( ،)%48.7جمموعــة الســمم اململــح و
املدخن بنسبة ( ،)%40.8جمموعة املأكوالت البحرية بنسبة (.)%37.2
 إرتف ـاع جمموعــة األلب ـان واجلــب والبــي بنســبة ( )%38.9لتســاهم مبقــدار
( )2.45فى معدل الـتغري السـنوي بسـبب إرتفـاع اسـعار اللـب احلليـب كامـل
الدســم بنســبة( ،)%42.9اجلــب بنســبة ( )%54.1وجمموعــة البــي بنســبة
(.)%22.6
 إرتفاع جمموعة ال يوت والـدهون بنسـبة ( )%59.9لتسـاهم مبقـدار ( )1.92يف
معــدل الــتغري الســنوي بســبب إرتفــاع أســعار يــوت الطعـام بنســبة (،)%76.6
جمموعة ال بد والسـمن البلـدى بنسـبة ( )%58.5وجمموعـة املسـلى الصـناعى
بنسبة (.)%62.3
 إرتفاع جمموعة الفاكهـة بنسـبة ( )%41.1لتسـاهم مبقـدار ( )1.19يف معـدل
التغري السنوي بسبب إرتفاع اسـعار املـو بنسـبة ( ،)%23.5جمموعـة الكمثـري
واجلوافة بنسبة ( ،)%20.8جمموعة املوا بنسبة ( )%85.3وجمموعة الفاكهة
اجلافة بنسبة (.)%21.6
 إرتفــاع جمموعــة اخلضــروات بنســبة ( )%41.8لتســاهم مبقــدار ( )5.15يف
معــدل الــتغري الســنوي بســبب إرتفــاع أســعار البطــامب بنســبة (،)%26.6
البصـــــل بنســـــبة ( .)%98.6الطمـــــامم بنســـــبة ( )%61.6وجمموعـــــة
اخلضروات اجلافة بنسبة (.)%72.1
 إرتفاع جمموعة السكر واأل ذية السكرية بنسبة ( )%54.2لتساهـم
بقدار ( )0.81فى معدل التغري السنوي بسبب إرتفاع اسعار جمموعة السكر
بنسبة ( )%86.3وجمموعة املربى بنسبة (.)%50.6
 ارتفــاع جمموعــة منتجــات ذائيــة اخــرى بنســبة ( )%43.1لتســاهم مبقــدار
( )0.24فــى معــدل الــتغري الســنوى بســبب ارتفــاع اســعار وجمموعــة التوابــل
والبهارات بنسبة (.)%48.6

وجمموعة االحذية بنسبة (.)%35.8
 -4سجل قسم املسكن واملياه والكهرباء والغا والوقود ارتفاع قدره ()%7.4
ليساهم مبقدار ( )0.95يف معدل التغري السنوي بسبب ارتفاع أسعار جمموعة املياه
واخلدمات املتنوعة املتعلقة املسكن بنسبة ( .)%3.0جمموعة صيانة واصالح
باملسكن بنسبة ( )%15.5وجمموعة الكهرباء والغا ومواد الوقود االخرى بنسبة
(.)%26.0
 -5سـجل قسـم األثـ اث والتجهي ـ ات واملعـدات املن ليـة والصـيانة إرتفاعـاً
قـدره ( )%32.1ليســاهم مبقــدار ( )0.99فــى معــدل الــتغري الســنوي بســبب إرتفــاع ،
جمموعـــــــــــــــــــــــــة األجهـــــــــــــــــــــــــ ة املن ليـــــــــــــــــــــــــة
بنســـبة ( .)%48.5جمموعـــة االثـــاث والتجهيـــ ات بنســـبة ( .)%32.1جمموعـــة
املفروشــــات املن ليــــة بنســــبة ( )%11.7وجمموعــــة األدوات ال جاجيــــة وأدوات
املائدة بنسبة (.)%83.5
 - 6سجل قسم الرعاية الصحية إرتفاعاً قدره ( )%30.7ليساهم مبقدار ( )1.55يف
معدل التغري السنوي بسبب إرتفاع اسعار جمموعة املنتجات واألجه ة واملعدات الطبية
بنسبة ( ،)%39.1جمموعة خدمات مرضى العيادات اخلارجية بنسبة ()%20.9
وجمموعة خدمات املستشفيات بنسبة (.)%20.7
 - 7سجل قسم النقل واملوصالت إرتفاعاً قدره ( )%27.7ليساهم مبقدار ( )1.01يف
معدل التغري السنوى بسبب إرتفاع اسعار جمموعة شراء املركبات بنسبة (.)%48.5
جمموعة املنفق على النقل اخلاص بنسبة ( )%32.3وجمموعة خدمات النقل بنسبة
(.)%20.9
 -8ســجل قســم الثقافــة والرتفيــة إرتفاعــاً قــدره ( )%20.7ليســاهم مبقــدار
( )0.41يف معـــدل الـــتغري الســـنوى بســـبب إرتفـــاع أســـعار جمموعـــة الـــرحالت
الســياحية املنةمـــة بنســبة ( )%22.5وجمموعـــة االصــناو واملعـــدات الرتفيهيـــة
بنسبة (.)%57.9
 - 9سجل قسم املطاعم والفنادق إرتفاعاً قدره ( )%27.7ليساهم مبقدار ( )1.32يف
معدل التغري السنوى بسبب إرتفاع اسعار وجمموعة الوجبات اجلاه ة بنسبة (.)%27.9
 - 10سجل قسم السلع واخلدمات املتنوعة إرتفاعاً قدره ( )%36.7ليسـاهم
مبقدار ( )0.82يف معدل التغري السنوي بسبب إرتفاع اسعار جمموعة العناية
الشخصية بنسبة ( )%42.0وجمموعة الذهب بنسبة (.)%80.4

ثالثاً :نسبة التغري الشهرية والسنوية للرقــم العام إلمجالي اجلمهورية من شهـر مارس  2016إىل شهر مارس :2017

رابعاً :نسبة التغري الشهرية والسنوية جملموعة الطعام واملشروبات إلمجالي اجلمهورية من شهر مارس  2016إىل شهر مارس :2017
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