
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 



 
 
 

 
 

 

 



 
 
 
 
 

 

  

التعريف بمركز عجمان لإلحصاء والتنافسية  

 للمرسوم األميري رقم )
ً
 . 2017( لسنة 28تم إنشاء "مركز عجمان لالحصاء و التنافسية " استنادا

 في إمارة عجمان واملصدر الرئيس واملرجع الوحيد فيها فويعتبر 
ً
ي املركز هو الجهة املختصة محليا

الشؤون اإلحصائية و التنافسية املنصوص عليها في هذا املرسوم. يهدف املركز إلى تحقيق الغايات 

 :ةالتالي

 .تنظيم وتطوير العمل اإلحصائي بما يحقق مصالح الدولة واإلمارة .1

 .ئي محلي متكاملبناء نظام إحصا .2

 .رفع القدرة التنافسية لإلمارة في مختلف القطاعات .3

 .املساهمة في تعزيز مكانة اإلمارة في تقارير التنافسية املحلية والعاملية .4

  .تخاذ القرار في الحكومة ببيانات ومعلومات دقيقة وحديثةإدعم منظومة  .5

  

  :  الرؤية  |   
 

 باملعرفة نعزز مستقبل عجمان

  :  الرسالة  |   
 

ئية تباع املنهجيات العلمية اإلحصاإرتقاء بالعمل اإلحصائي والتنافس ي من خالل تطبيق أفضل املمارسات باإل 

 لتلبي إحتياجات مستخدمي البيانات ومتخذى القرار في اإلمارة
ً
 واملعايير املوص ى بها دوليا

 :  القيم  |   

 

افيةاإل   / الحيادية  / الجودة حتر االبتكاراإلبداع و   /  املوثوقية  /   لشفافيةا  /  السرية  /    
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. 0202ركز اإلحصاء و التنافسية ، حكومة عجمان.اإلمارات العربية املتحدة @ م –جميع الحقوق محفوظة   

يمنع نسخ أو استعمال أي جزء من هذا الكتاب من قبل أي شخص أو شركة أو جهة بأية وسيلة تصويرية أو 

ما وسيلة نشر أخرى ب  ميكانيكية بما في ذلك التسجيل الفوتغرافي و التسجيل على أقراص مقروءة أو بأي الكترونية أو

فيها حفظ املعلومات و استرجاعها دون الحصول على موافقة مسبقة صادرة من مركز عجمان لإلحصاء و التنافسية، 

 حكومة عجمان ، دولة اإلمارات العربية املتحدة .

 س يرجى اإلشارة إلى املطبوعة كالتالي:قتبافي حالة اإل -

  2019-2018 ثالث تضخم ألسعار املستهلك للربع التقرير عن معدل ال – مركز عجمان لإلحصاء و التنافسية

 في إمارة عجمان

 للتواصل و طلب البيانات اإلحصائية يرجى التواصل :

 مركز عجمان لإلحصاء و التنافسية.

   info.scc@ajman.ae   البريد اإللكتروني: 

         67016770 971+ رقم الهاتف:

 www.scc.ajman.aeاملوقع اإللكتروني: 

6556ص.ب:   ، عجمان  ـ دولة اإلمارات العربية املتحدة.    

 

 

 

 

 

mailto:info.scc@ajman.ae
mailto:info.scc@ajman.ae
http://www.scc.ajman.ae/


 
 
 

 
 

 
 3 

 

 املحتويات

 
 4 .......................................................................................................................................................... امللخص التنفيذي

 5 ............................................................................................................................................................................ املقدمة

: أنواع التضخم
ً
 5 ........................................................................................................................................................ أوال

: أهداف قياس معدل التضخم:
ً
 7 ............................................................................................................................ ثانيا

: دورية قياس معدل التضخم:
ً
 7 ............................................................................................................................... ثالثا

: أسباب التضخم االقتصادي
ً
 7 ............................................................................................................................. رابعا

: منهجية حساب معدل التضخمخامس
ً
 8 ..................................................................................................................... ا

: املفاهيم واملصطلحات
ً
 9 .................................................................................................................................... سادسا

: تحليل معدل التضخم للربع الثالث إلمارة عجمان للسنتين 
ً
 12 ................................................ 2019-2018سابعا

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

 
 4 

 

 امللخص التنفيذي

املستهلك للربع معدل التضخم ألسعار يقوم مركز عجمان لإلحصاء والتنافسية بإعداد تقرير عن 

  في إصداره الخامس، في إمارة عجمان 2019-2018 الثالث
ا
  يضم هذا التقرير تحليل

ا
عن  شامل

  2019 عاممن  الثالثمعدل التضخم للربع 
ا
 .2018 عاممن  الثالثمع معدل التضخم للربع  مقارنة

 

ويتضمن التقرير مقدمة عن معدل التضخم، أهداف قياس معدل التضخم، دورية القياس، أسباب 

 2019التضخم، منهجية حساب معدل التضخم و تحليل معدل التضخم للربع الثالث من عام 

 
ا
 .2018مع الربع الثالث من عام  مقارنة

 

الدقيقة  اتلكل املختصين الراغبين في الحصول على املعلومتوفير بيانات  إلى ويهدف التقرير

معلومات وكذلك توفير  إمارة عجمان ملستهلك على مستوى ا معدالت التضخم ألسعار والصحيحة عن

 والباحثين.صناع القرار واملهتمين من صاص االخت موثقة لذوي 

 وفيما يلي ملخص ألهم ما ورد بالتقرير:

عام  فيباملئة 111.34بلغت قيمة متوسط الرقم القياس ي ألسعار املستهلك للربع الثالث   .1

 .2019باملئة لنفس الربع من عام  109.52، انخفضت قيمته إلى 2018

 ئة.( بامل-1.64)ل ما يعاد 0192-2018بلغ معدل التضخم خلل الربع الثالث للسنتين   .2

معدل التضخم وبنسبة  نخفاضبااحتلت مجموعة التجهيزات واملعدات املنزلية املرتبة األولى  .3

 107.24لث لهذه املجموعة للربع الثا بلغ متوسط الرقم القياس يبينما ( باملئة -4.69بلغت )

 .2019باملئة لنفس الربع  من عام  102.21وانخفضت إلى  2018عام  باملئة في

في معدل التغير في الربع الثالث   رتفاعإالخدمات املتنوعة أعلى شهدت مجموعة السلع و  .4

املئة للربع ب 120.77، حيث سجل متوسط الرقم القياس ي ألسعار هذه املجموعة 2018-2019

وبذلك بلغ معدل  2019باملئة لنفس الربع  من عام  121.93رتفع إلى إ 2018الثالث من عام 

 لل الفترة املذكورة.باملئة خ 0.96التضخم لهذه املجموعة 
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 املقدمة

التضخم من الظواهر اإلقتصادية الكلية ذات األثر املباشر على اإلقتصاد، ولذلك كان كبح  يعد

جماح التضخم واملحافظة على إستقرار األسعار من أولويات السياسات االقتصادية، وإنه رغم 

 منهم أن ن حول ماهية التضخم اإلقتصادي يالجدل الواسع بين اإلقتصادي
ا
وأسبابه وآثاره، إعتقادا

التضخم ظاهرة إقتصادية ديناميكية يصعب التنبؤ بها وقياس العوامل املؤثرة فيها بشكل دقيق، 

 وقد تباينت اآلراء حول تحديد مفهومه الدقيق 
ا
فالتضخم اإلقتصادي من أكثر اإلصطلحات شيوعا

 ناك من يتناوله بناءا على مظاهره وأسبابه .فهناك من ينظر إلى التضخم ويعرفه بناءا على أسبابه وه

املستوى العام يعبر عن اإلرتفاع املستمر وامللموس في  ( اإلقتصادي(Inflationخم التض وإن مفهوم

 .القوة الشرائّية الخاصة بالعملة إنخفاضألسعار الخدمات والسلع؛ مّما يؤدي إلى 

 

 :
ً
 أنواع التضخمأوال

 1: ية متنوعة وهيإقتصادعلى معايير   األنواع، بناءا يقسم التضخم إلى مجموعة من 

مما يؤدي إلى عجز . التضخم الطلبي: هو زيادة األسعار نتيجة إلرتفاع الطلب عن العرض .1

ستعمال الكامل للعناصر اإلنتاجّية، أو لعدم العرض عن مواجهة اإلرتفاع في الطلب؛ بسبب اإل 

 ائض الطلب.مرونة الوسائل املستخدمة في العرض ملواجهة ف

زيادة التكاليف الخاصة بالعوامل اإلنتاجية بمعدل يفوق نسبة الزيادة  التكاليف: هوتضخم  .2

في اإلنتاج؛ مما يؤدي إلى إرتفاع مستوى األسعار العام، ومن أهّم العوامل اإلنتاجّية أجور 

 العمالة التي يترتب رفع معدالتها، وزيادة مستويات فوائد اإلنتاج املحققة.

 

 

                                                           
1https://mawdoo3.com/مفهوم_التضخم_وأنواعه#.D8.A3.D9.86.D9.88.D8.A7.D8.B9_.D8.A7.D9.84.D8.AA.D8.B6.D8.AE.D9.85 
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 نحو هذا التضخمإالتضخم الظاهر: هو  .3
ا
 سلبّيا

ا
مّما , تخاذ السلطات الحكومّية والنقدّية موقفا

نتشار ظواهره، وتراكمها، وتسارعها فترتفع مستويات األسعار العامة بمعّدل أعلى إيؤدي إلى 

 من زيادة تداول النقود للكميات املتداولة. 

ها األسعار ثابتة، مع تعرضها لضغط التضخم؛ التضخم املكبوت: هو حالة إقتصادّية تكون في .4

تخاذ تشريعات أو قرارات إدارية خاصة بهذا النوع إبسبب تجميد السلطة العامة األسعار؛ في 

 من التضخم. 

التضخم الخفي: هو ظهور إرتفاع ملحوظ بالدخول النقدية دون وجود طريقة لصرفها؛ بسبب  .5

تنوعة دون صرف الدخول املتزايدة؛ مما يؤدي وجود تدخل من الدولة، فَتحول اإلجراءات امل

 
ا
 ال يمكن ظهوره. إلى بقاء التضخم خفيا

التضخم املحلي: هو ظهور التضخم نتيجة للعوامل املحلية في الدولة، وال يكون للعوامل  .6

هذا النوع من التضخم تستخدمه دولة اإلمارات في الخارجّية أّي تأثير كبير في حدوثه. 

 خم في الدولة . إستخراج معدل التض

التضخم املستورد: هو زيادة مستويات األسعار املحلّية؛ بسبب تأثير مجموعة من العوامل  .7

 الخارجّية بشكٍل واضح.

حيث تؤدي إلى ظهور آثار  ,ات متتالية وشديدة في األسعارإرتفاعهو ظهور  تضخم الجامح: ال .8

لجتها ، كما يؤدي ذلك إلى فقدان كبيرة وضارة، من الصعب أّن  تستطيع السلطة الحكومّية معا

ثل و يتم  النقود لقيمتها وقوتها الشرائّية؛ مّما يدفع األفراد إلى التخلص من األموال التي معهم.

 % أو أكثر مما يثير فوض ى في اإلقتصاد.10في إرتفاع التضخم إلى 

هور التضخم املتوسط: هو زيادة معدالت األسعار بنسبة أقل من التضخم الجامح، مع ظ .9

، ولكن ال تفقد الثقة بها بشكٍل إ
ا
 ماليا

ا
ضطراب في الدور الخاص بالنقود بصفتها وسيطا

عيد التوازن للوظائف الخاصة بها.,تام
ُ
 حيث تستطيع السلطة الحكومية أن ت

 3ويحدث عندما ترتفع األسعار بنسبة التضخم الزاحف)التضخم املعتدل(:   .10
ا
، أو أقل % سنويا

 و 
ا
 % أو أقل فإنها تحقق النمو 2رالي عندما تزيد األسعار بنسبة حتياطي الفيدلإل  فقا
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اإلقتصادي حيث يدفع ذلك املستهلكين لزيادة مشترياتهم اآلن في محاولة للتغلب على إرتفاع  .11

حتياطي الفيدرالي معدل األسعار في املستقبل مما يعزز الطلب، ولهذا السبب يحدد اإل 

 % . 2التضخم املستهدف عند 

التضخم املتسارع: يحدث هذا النوع من التضخم القوي عندما تنمو األسعار بنسبة تتراوح   .12

.  10-3بين 
ا
في شراء أكثر مما يحتاجون فقط لتجنب إرتفاع األسعار  يبدأ املستهلكون % سنويا

في املستقبل مما يدفع الطلب إلى مستويات ال يستطيع املوردون مواكبتها واألهم من ذلك ال 

 يمكن 
ا
 . مواكبتها لألجور أيضا

ا
عن متناول  نتيجة لذلك، ترتفع أسعار السلع والخدمات بعيدا

 .معظم الناس

من النادر  .% في الشهر50يتميز هذا النوع بإرتفاع األسعار بأكثر من :  التضخم املفرط .13

  .حدوثه حيث لم يحدث إال عندما قامت الحكومات بطباعة األموال لدفع تكاليف الحروب

ستثناء إيقيس التضخم األساس ي إرتفاع أسعار جميع السلع والخدمات ب: األساس ي التضخم .14

الغذاء والطاقة وذلك ألن أسعارها تميل إلى التقلب بشكل كبير بسبب عوامل موسمية 

 .متعددة

: أهدا
ً
  قياس معدل التضخم: فثانيا

 إمارة عجمان. ملستهلك على مستوى ا معدالت التضخم ألسعارتوفير بيانات عن  -

 السياسات. وراسميلخدمة صناع القرار  ومعدل التضخمتوفير سلسلة زمنية عن األسعار  -

 مستوردة. مكانت محلية أأ سواءا  املستهلك معرفة حجم التضخم في أسعار -

: دورية قياس معدل التضخم:
ً
 ثالثا

 .
ا
 و سنويا

ا
 يتم قياس معدل التضخم ربعيا

 :
ً
 1االقتصاديأسباب التضخم رابعا

  : ومن هذه األسباب ،قتصاديتوجد عدة أسباب لحدوث التضخم اإل

                                                           
1 https://www.thaqfya.com/effects-economic-inflation/#i-4 

https://www.thaqfya.com/effects-economic-inflation/#i-4
https://www.thaqfya.com/effects-economic-inflation/#i-4


 
 
 

 
 

 
 8 

 

  .زيادة كبيرة في الطلب على السلع .1

يكون الطلب على السلع أكثر من عدد السلع املوجودة، فهذا يؤدي إلى بحيث  كستهلإل زيادة ا .2

 .سعر السلعةفي زيادة 

قتصادي، إلتضخم االحدوث  فيتتسبب  التي الرئيسية سباباأل  أحدستيراد من الخارج هو اإل  .3

 .تكلفة اإلنتاجإرتفاع  فيوإرتفاع أسعار الخامات مما يتسبب 

 .قتصاديظهور التضخم اإل في أساس يكثير من البلد تكون سبب  فيتحدث  التيالحروب  .4

 يضأو 
ا
 اإلقتصادي.أحد أهم األسباب في حدوث التضخم من هي  الكوارث الطبيعية ا

  .من الخارج على اإلستيرادعتمد التي تق الخارجية و اسو األ  السلع واملنتجات في زيادة أسعار .5

ا األجور ألن عند زيادة األجور سوف يتم شراء السلع بصورة مبالغ فيه فيحدوث زيادة وإرتفاع  .6

 .مما يؤدي إلى زيادة الطلب عن العرض

  .ؤدي إلى إرتفاع األسعارتزيادة الضرائب ألن زيادة الضرائب  .7

 .ضطر إلى رفع الضرائب لكي تتمكن من سداد الديون تمما  للدولةزيادة الدين  .8

: منهجية حساب معدل التضخم
ً
 1خامسا

ختلف في أسعار مجموعة من السلع خلل فترة يتم حساب معدل التضخم عن طريق حساب نسبة اإل 

. سعر بيع املنتج نفسه عن طريقويتم حساب ذلك  سنةو أشهر أو ثلثة أممكن تكون شهر  ةمعين

ها من أسعار حتساب الفرق فى تغير إو  الرئيسيةحتساب معدل التضخم يتم تحديد عدد من السلع إل 

 الحالية. الفترةساس إلى ة أفتر 

 

 

 

                                                           
 الهيئة االتحادية للتنافسية و اإلحصاء 1
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 :
ً
 1املفاهيم واملصطلحاتسادسا

 التضخم:

 للمعادلة  هو اإلرتفاع املستمر وامللموس في املستوى العام لألسعار في دولة ما. ويحسب التضخم
ا
وفقا

 اآلتية:

 

1  =معدل التضخم
100




Pi
Pi - 100 

 املقارنة. سنةاملستوى العام لألسعار في  يمثل Pi حيث:

     Pi-1 السابقة.لسنة يمثل املستوى العام لألسعار ل 

 نكماش األسعارإ

 .هو عكس التضخم ويحدث عندما تنخفض األسعار بشكل مستمر نكماشإل ا

 القياس ي لألسعار:الرقم 

 أسعار السلع والخدمات بين فترتين زمنيتين. فيهو وسيلة إحصائية لقياس التغيرات الحاصلة 

 القوة الشرائية للنقود:

 هي كمية السلع والخدمات التي يمكن الحصول عليها بوحدة النقد.

 

                                                           
 الهيئة االتحادية للتنافسية واإلحصاء 1
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 معادلة السبير:

وذلك بقسمة  ،األرقام القياسية لألسعار إلحتساب (السبير)وضعها عالم اإلحصاء  ،هي معادلة رياضية

 األساس. سنةاألساس، وبالترجيح بكميات  سنةاملقارنة على أسعار  سنةأسعار 

 جدول غلء املعيشة )الرقم القياس ي ألسعار املستهلك(:

أسعار املستهلك األسري خلل فترة زمنية مقارنة بفترة زمنية  إرتفاعهو عبارة عن جدول يشمل معدالت 

 ة. سابق

 سعر املستهلك: 

 حتياجات األسرية.هو السعر الذي يدفعه املستهلك األسري مقابل حصوله على سلعة أو خدمة لإل 

 

 فترة األساس:

 هي الفترة الزمنية التي يتم مقارنة الفترة الجارية بها.

 سلة املستهلك:

 التي يقوم املستهلك باإلنفاق عليها لألغراض املعيشية. ،هي املجموعة الحقيقية للسلع والخدمات

 أوزان الترجيح: 

هي األهمية النسبية للسلع والخدمات داخل سلة املستهلك أو داخل اإلقتصاد بشكل عام، وتستخدم 

 في العمليات الحسابية للرقم القياس ي.
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 أسعار فترة األساس:

 تم مقارنة األسعار الجارية بها.والتي ي ،هي أسعار السلع والخدمات في فترة ما

 نسبة التغير في الرقم القياس ي:

هي مقدار التغير على الرقم القياس ي، وتحسب بقسمة الرقم القياس ي لفترة ما على الرقم القياس ي لفترة 

 املقارنة مضروب
ا
 في مائة ثم طرح مائة. ا
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: تحليل معدل التضخم للربع الثالث إلمارة عجمان للسنتين 
ً
 2019-2018سابعا

 

بينما  2018عام  فية باملئ 111.34بلغت قيمة متوسط الرقم القياس ي ألسعار املستهلك للربع الثالث 

ل ما يعادب. بالتالي بلغ معدل التضخم 2019باملئة لنفس الربع من عام  109.52انخفضت قيمته إلى 

 أنه تم حساب الرقم القي خلل( باملئة -1.64)
ا
اس ي عن طريق معادلة السبير لكل الفترة املذكورة، علما

شهر من هذا الربع، و من خلله تم حساب متوسط الشهور الثلثة ) يوليو، أغسطس، سبتمبر( من 

 (.1رقم )السنة  نفسها، كما هو مبين في الجدول 
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 (1جدول رقم ) 

 2019-2018الربعي بأسعار املستهلك للربع الثالث  معدل التغير )معدل التضخم(

 مركز عجمان لإلحصاء والتنافسية  -املصدر        

                                                           
 املعدل قد ال يتطابق بسبب التقريب 1

 2019متوسط الربع الثالث  2018متوسط الربع  الثالث  

معدل التغيير )معدل التضخم(  

 الثالث)الربع  بأسعار املستهلك الربعي 

2019/2018)1 
 

111.34 109.52 -1.64 

واملشروباتالطعام   110.00 109.63 -0.33 

 0.00 181.02 181.02 التبغ

األحذيةاملالبس و   99.67 99.66 -0.01 

 2.64- 99.89 102.60 السكن، املياه، الكهرباء، الغاز

 4.69- 102.21 107.24 التجهيزات واملعدات املنزلية

 0.59- 101.76 102.36 خدمات الصحة

 3.80- 114.92 119.46 خدمات النقل

 0.00 104.91 104.91 اإلتصاالت

 0.59 117.39 116.70 الترفيه والثقافة

 0.85 122.31 121.27 التعليم

 0.00 114.34 114.34 املطاعم والفنادق

 0.96 121.93 120.77 السلع والخدمات املتنوعة

 الرقم القياس ي العام

 املجموعات الرئيسية
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أسعار عدد كبير من  نخفاضإل  نتيجة 2019-2018الربع الثالث للسنتين التضخم في  انخفض معدل

 التجهيزات واملعدات املنزلية ومجموعة خدمات النقل.مجموعات سلة املستهلك مثل مجموعة 

 :2019املجموعات التي ساهمت في إنخفاض معدل التضخم في الربع الثالث هم أوفيما يلي 

 : التجهيزات واملعدات املنزلية .1

املرتبة األولى بإنخفاض معدل التضخم وبنسبة بلغت التجهيزات واملعدات املنزلية  احتلت مجموعة

 107.24لهذه املجموعة  للربع الثالث ألسعار املستهلك ( باملئة حيث بلغ متوسط الرقم القياس ي-4.69)

 .2019من عام باملئة لنفس الربع 102.21نخفض إلى ، إ2018من عام  باملئة

 :النقلخدمات  .2

املرتبة الثانية من حيث إنخفاض معدل التضخم، حيث بلغ متوسط  النقل خدماتاحتلت مجموعة 

نخفض اباملئة و  119.46لهذه املجموعة  2018الثالث من عام للربع  ألسعار املستهلك الرقم القياس ي

( باملئة خلل -3.80نخفض معدل التضخم إلى )ابالتالي  2019لنفس الربع من عام باملئة  114.92إلى 

 الفترة املذكورة.

 :السكن، املياه، الكهرباء والغاز .3

 في  السكن واملياه والكهرباء والغازشهدت مجموعة 
ا
 سعار املستهلكأل مقدار التغيير الربعي إنخفاضا

حيث بلغ متوسط الرقم القياس ي ألسعار  معدل التضخم، نخفاضإحيث واحتلت املرتبة الثالثة من 

باملئة  99.89، انخفض إلى لهذه املجموعة باملئة102.60ما قيمته  2018املستهلك للربع الثالث من عام 

( باملئة في الفترة -2.64نخفض معدل التضخم للربع الثالث )بالتالي إ 2019عام  الربع منفي نفس 

 املذكورة.
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 و املالبس واألحذية:الطعام واملشروبات خدمات الصحة،  .4

و مجموعة امللبس واألحذية  و مجموعة الطعام واملشروبات خدمات الصحةمجموعة شهدت 

 في معدال 
ا
 طفيفا

ا
 ، حيث بلغ معدل التضخم  2019-2018التضخم للربع الثالث للسنتين  تإنخفاضا

التوالي خلل الفترة املذكورة، و بلغت قيمة متوسط باملئة على ( -0.01، -0.33، -0.59) لهذه املجموعات

( باملئة على التوالي للربع 99.67، 110.00، 102.36) الرقم القياس ي ألسعار املستهلك لهذه املجموعات

 2019( باملئة لنفس الربع  من عام 99.66، 109.63، 101.76نخفضت إلى ) ا، 2018من عام   الثالث

 على التوالي. 

خفاض أسعار عدد من املجموعات الرئيسة في سلة املستهلك، إال أنه توجد مجموعات بالرغم من إن

 .2018باملقارنة مع الربع الثالث  من عام  2019أسعارها في الربع الثالث من عام  ارتفعت

 :2019املجموعات التي ارتفعت  أسعارها في الربع الثالث  

 :السلع والخدمات املتنوعةمجموعة  .1

في الربع  بأسعار املستهلك السلع والخدمات املتنوعة أعلى إرتفاع في معدل التغيرشهدت مجموعة  

 120.77، حيث سجل متوسط الرقم القياس ي ألسعار هذه املجموعة 2019-2018 للسنتينالثالث 

وبذلك بلغ معدل  2019باملئة لنفس الربع  من عام  121.93ارتفع إلى  2018باملئة للربع الثالث من عام 

 باملئة خلل الفترة املذكورة. 0.96خم لهذه املجموعة التض

 

 :التعليممجموعة  .2

في الربع الثالث  بأسعار املستهلك معدل التغير رتفاعاملرتبة الثانية من حيث إمجموعة التعليم  احتلت 

 121.27حيث سجل متوسط الرقم القياس ي ألسعار املستهلك لهذه املجموعة  2019-2018للسنتين 

وبذلك بلغ  2019باملئة لنفس الربع من عام  122.31، ارتفعت إلى 2018باملئة للربع الثالث من عام 

 باملئة خلل الفترة املذكورة. 0.85 التضخممعدل 
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 مجموعة الترفيه والثقافة: .3

في الربع  أسعار املستهلكير بغرتفاع معدل التالثقافة املرتبة األخيرة من حيث إوعة الترفيه و احتلت مجم

باملئة خلل الفترة املذكورة، وسجل  0.59 التضخمحيث بلغ معدل  2019-2018للسنتين  الثالث

باملئة  117.39لى إرتفع إ 2018باملئة لعام  116.70جموعة متوسط الرقم القياس ي للربع الثالث لهذه امل

 .2019لنفس الربع من عام 

 اإلتصاالت مجموعة التبغ و  أما مجموعة
ا
ومجموعة املطاعم والفنادق فقد شهدت أسعارها إستقرارا

ألسعار املستهلك لهذه  ، حيث بلغ متوسط الرقم القياس ي 2019-2018الربع الثالث من السنتين خلل 

و  2018ة على التوالي في الربع الثالث لكل من السنتين باملئ( 114.34، 104.91، 181.02) املجموعات

2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


