.

اإلثن 0000 /0 / 00

سجل معدل التضخم الشهري ( )%0.8شهر يناير 0000
 بلـغ الرق ـــم القياسـي العـا أل سـعا املسـتهلني إلمجـالي اجلمهو يـ ( )005.0نقطـ لشـهر ينـاير  0000مسجــالً ا تفاعـا قـد ( )%8.0عـ شـهر
ديسمرب . 0002
 ترج ــع أسباب هـذا اال تفـا إىل ا تفـا أسع ـــا جمموعـ اللحـو االـدااج بنسـب ( ،)%5.5جمموعـ اخلضـراا بنسـب ( ،)%5.0اجمموعـ امليـا
املعدنيـ االاايي ـ االعرــا ر الطبيعي ـ بنسبــــ ( ،)%0.0اكـذل ا تفــا قســم الرعاي ـ الرــحي بنسـب ( ، )%0.5قســم املطــاعم االفنــادة بنســب
( ، )%0.5اقسم السلع ااخلدما املتنوع بنسـب ( ، )%0.5هـذا بـالر م مـ اضفـاع أسـعا جمموعـ الفاكهـ بنسـب (  ، )%0.8-اجمموعـ املنتجـا
الاذا ي األخرى بنسب ( .)%0.0-
 سجل معدل التضـخم السنوي إلمجالي اجلمهو ي ( )%0.8لشهر يناير  0000مقابل ( )%00.0لنفس الشهـ ر م العا السابق .
أاالً  :التايــ ر الشهـــ رى (شه ــ ر يناير  0000مقـا ن بشهـ ر ديسمرب : ) 000 2
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السلع ااخلدما املتنوع

املطاعم االفنادة

الثقاف االرتفي

النقل ااملواصال

الرعاي الرحي

املسني اامليا االنيهرباء االااي ا الوقود

الطعـــا ااملشـــرابا

0.00.50.5-

سجـل قسم الطعـا ااملشـرابــا ا تفاعا قد ( )%0.0اتأتى التاــريا نتيجــ
لآلتــى:
 إ تفــا أســعا جمموع ـ اللحــو االــدااج بنســب ( )%5.5بسبـــإ إ تفــا
أسعـــــــا جمموعــــ الــــدجا بنســــب ( ،)%00.1ا جمموعــــ الــــب
بنسب (.)%0.0
 إ تفـــا أســـعا جمموعـــ اخلضـــراا بنســـب ( )%5.0بسبــــإ ا تفـــا
أسعــــــا جمموعــ الطمـــا م بنســـب ( ،)%00.5ا جمموعــ الباجنــــجا
بنسب (.)%02.0

 إ تفـا أسـعا جمموعـ امليـا املعدنيـ االااييـ االعرـا ر الطبيعيـ بنســب
( )%0.0بسبـإ إ تفا أسعـــا جمموع امليا الاايي بنسب (.)%0.2
 إ تفــا أســعا جمموعــ األمســاو ااملــأكوال البحريــ بنســب ()%0.5
بسبـــإ ا تفــا أسعـــــا جمموعــ األمســاو الطايجــ بنســب (،)%0.0
اكذل ا تفا أسعا جمموع املأكوال البحري بنسب (.)%5.5
 إضفـــاع أســـعا جمموعـ ـ الفاكهـ ـ بنســـب ( )%0.8 -بســـبإ إضفـــاع
أســـــعا جمموعـــ ـ اليوســـــفى بنســـــب ( ،)%05.1 -اجمموعـــ ـ املـــــوي
بنسب (.)%5.0 -
 إضفــاع أســعا جمموعــ املنتجـــا الاذا يــ األخــرى بنســـب ()% 0.0 -
بسبـــإ إضفــاع أسعـــــا جمموعــ التوابــل االبهــا ا بنســب (،)%0.1 -
اجمموع اخلل بنسب (.)%0.5-
 -0سجل قسم املسني اامليا االنيهرباء االااي االوقود ا تفاعاً قد ()%0.0
بسبإ ا تفا أسعا جمموع امليا ااخلدما املتنوع املتعلق باملسني
بنسب (.)%0.5
 -5سجل قسم الرعاي الرحي إ تفاعاً قد ( )%0.5بسبإ ا تفا أسعا
جمموع املنتجا ااألجهزة ااملعدا الطبي بنسب ( ،)%0.0اجمموع خدما
املستشــفيا بنسب (.)%0.0
 - 5سجل قسم النقل ااملواصال إ تفاعاً قد ( )%0.5بسبإ ا تفا أسعا جمموع
املنفق على النقل اخلاص بنسب ( ،)%0.5جمموع شراء املركبا بنسب (.)%0.5

 - 5سجل قسم الثقاف االرتفي

اضفاضاً قد (  )%0.0-بسبإ اضفاع أسعا جمموع

معدا الرو االرو ة امعدا التروير اجتهيز املعلوما بنسب ( .)%0.0-

 -0سجل قسم املطاعم االفنادة ا تفاعاً قد ( )%0.5بسبإ إ تفا أسعا جمموع
الوجبا اجلاهزة بنسب (.)%0.5
 -1سجل قسم السلع ااخلدما املتنوع ا تفاعاً قد ( )%0.5بسبإ ا تفا أسعا
جمموع األمتع الشخري بنسب ( ،)%0.1اكذل ا تفا أسعا جمموع
العناي الشخري بنسب (.)%0.5

ثانياً :التاري ال سنوي (شهر يناير  0000مقا ن بشهر يناير :)0002
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السلع ااخلدما املتنوع

املطاعم االفنادة
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الثقاف االرتفي

اإلتراال السلنيي االالسلنيي

النقل ااملواصال

الرعاي الرحي

األثا االتجهيزا ااملعدا املنزلي االريان

املسني اامليا االنيهرباء االااي ا الوقود

املـــالبس ااال ــذي

املشرابا النيحولي االدخا

الطعـــا ااملشـــرابا

ســجل قســم الطعــا ااملشــرابا ا تفاعــا قــد ة ( )%0.0اتــأتى الــتاريا
نتيج لآلتي:
 إ تفــــا أســعا جمموعــ الفاكهــ بنســب ( )%05.0بســبإ إ تفــــا أســعا
جمموع املواحل بنسب ( ،)%00.5اجمموع املوي بنسب (.)%01.5
 إ تفــــا أســعا جمموع ـ اخلضــراا بنســب ( )%0.0بســبإ إ تفــــا أســعا
الطمــــــا م بنســــــب ( ،)%1.0الباميــــــ بنســــــب ( ،)%55.8البرــــــل
بنسب (.)%00.5
 إ تفــــا أســعا جمموعــ الزيــو االــدهو بنســب ( )%5.5بســبإ إ تفــــا
أســعا جمموعــ الزيــو صــاأل ل كــل بنســب ( ،)%8.5جمموعــ الزبــد
االسم البلدي بنسب (.)%5.0
 إ تفــا أسـعا جمموعـ األمسـاو ااملـأكوال البحريـ بنسـب ( )%0.5بسـبإ
إ تفــا أسعا جمموع أمساو ايج بنسب ( ،)%0.0جمموع أمسـاو جممـد
بنسب (.)%5.0
 إ تفــــا أســعا جمموعـ امليــا املعدني ـ االااييـ االعرــا ر الطبيعيـ بنســب
( )%0.2بسبإ إ تفــا أسعا جمموع امليا املعدني بنسب (.)%5.8
 إضفاع أسعا جمموع األبوب ااخلبز بنسب ( )%8.0-بسبـإ إضفاع أسعــــا
جمموع األ ي بنسب (.)%00.2-
 إضفــاع أســعا جمموع ـ املنتجــا الاذا ي ـ األخــرى بنســب ( )%0.2-بسبـــإ
إضفاع أسعـــا جمموع التوابل االبها ا بنسب (.)%00.0-
 إضفاع أسعا جمموع السـنير ااأل ذيـ السـنيري بنسـب ( )%0.1-بسبــإ
إضفاع أسعـــا جمموع السنير بنسب (.)%8.0-
 -0سجل قسم املشرابا النيحولي االدخا إ تفاعا قد ( )%0.2بسبإ إ تفا
أسعا جمموع الدخا بنسب (.)%0.2

 - 5ســجل قســم املالبــس ااأل ذيــ إ تفاعــا قــد ( )%5.5بســبإ إ تفــــا
أسعــــــا جممــــــوع االقمشـــــ بنســـــب ( ،)%5.5املالبـــــس اجلـــــاهزة
بنســـب ( ،)%5.0جممــــوع املالبـــس األخـــرى امســـتلزماتها بنســـب (،)%5.0
جممـــوع التنظيــو ااإلصــالأ اتــأجري املالبــس بنســب ( ،)%8.1جمموعــ
اال ذي بنسب ( )%5.5اجمموع إصالأ اال ذي بنسب (.)%2.5
 -5ســجل قســم املســني اامليــا االنيهربــاء االاــاي االوقــود إ تفاعــ ًا
قـــد ( )%0.5بســـبإ إ تفـــا أســـعا جمموعـــ إســـا املســـني الفعلـــي
بنســــب ( ، )%0.5جمموعــ ـ إســــا املســــني ا تســــإ بنســــب (،)%0.1
جمموعـــ صــــيان اإصـــالأ املســــني بنســـب ( ،)%5.5جمموعـــ امليــــا
ااخلــدما املتنوعــ املتعلقــ باملســني بنســب ( )%0.1اجمموعــ النيهربــاء
االااي امواد الوقود االخرى بنسب (.)%00.1
 -5سجل قسم األثـا االتجهيـزا ااملعـدا املنزليـ االرـيان إ تفاعـاً
قــد ( )%0.0بســبإ إ تفــا أســعا جمموعــ االثــا االتجهيــزا االســجاد
بنسب ( ، )%0.5جمموع املفراشــا املنزليــ بنسبـ ( ،)%5.0جمموع األجهزة
املنزليــــ بنســب ( ،)%0.0جمموع ـ األداا الزجاجي ـ اأداا املا ــدة ااألداا
املنزلي بنسب ( ،)%0.1جمموع أداا امعدا املنايل ااألدا ق بنسـب (،)%0.1
جمموع السلع ااخلدما اإلعتيادي املستخدم فى صيان املنزل بنسب (.)%0.0
 -0سجل قسم الرعايـ الرـحي ا تفاعـا قـد ( )%00.5بسـبإ ا تفـا أسـعا
جمموع املنتجا ااألجهزة ااملعدا الطبي بنسب ( ،)%05.5جمموعـــ خدما
مرضـــــــى العيــــــــادا اخلا جيــــــ بنســب ( ،)%1.8اجمموعــ خــدما
املستشفيا بنسب (.)%0.0
 -1سجل قسم النقل ااملواصال إ تفاعاً قد ( )%05.0بسبإ إ تفا أسعا
جمموع املنفق على النقل اخلاص بنسب ( ،)%00.5اجمموع خدما النقل
بنسب (.)%02.5
 - 8سـجل قس ــم االترـاال الس ــلنيي االالس ــلنيي إ تفاعـاً قــد ()%0.1
بسبإ إ تفا أسعا جمموع خدما اهلاتو االفاكس بنسب (.)%0.2
 -2سجل قسم الثقافـ االرتفيـ إ تفاعـاً قـد ( )%05.0بسـبإ إ تفـا أسـعا
جمموع ـ األصــناو ااملعــدا الرتفيهي ـ األخــرى امتعلقاتهــا بنســــب (،)%0.0
جمموع ـ الرــحو االنيتــإ ااألداا النيتابي ـ بنســــب ( )%08.2اجمموع ـ
الر ال السيا ي املنظم بنسب (.)%2.5
 -00سجل قسم التعلـيم إ تفاعـاً قـد ( )%08.5بسـبإ إ تفـا أسـعا جمموعـ
التعلــيم قبــل اإلبتــدا ى االتعلــيم األساســى بنســب ( ،)%02.5إ تفــا أســعا
جمموعــ التعلــيم الثــانوي العــا االفــ بنســب ( ،)%08.0اإ تفــا أســعا
جمموع التعليم العاىل بنسب (.)%01.5
 - 00ســ ــجل قســ ــم املطــ ــاعم االفنــ ــادة ا تفاعــــا قــــد ( )%8.8بســــبإ
ا تفـــا أســـعا جمموعـــ الوجبـــا اجلـــاهزة بنســـب ( ،)%2.0جمموعـــ
خدما الفنادة بنسب (.)%0.5
 - 00ســـجل قســـم الســـلع ااخلـــدما املتنوعـــ إ تفاعـــاً قـــد ()%5.0
بســــبإ إ تفــــا أســــعا جمموعـــ العنايــ ـ الشخرــــي بنســــب (،)%5.0
اجمموعـــ أمتعـــ شخرـــي بنســـب ( ،)%0.2جمموعـــ خـــدما أخـــرى
ري مرنف فى منيا أخر بنسب (.)%00.0

ثالثاً :نسب التاري الشهري االسنوي للرقــم العا إلمجالي اجلمهو ي م شهـر يناير  0002إىل شهر يناير :0000
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