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 م2021 عام أبريل شهر في %5.3 بنسبةالتضخم السنوي  ارتفاع

بنظيره من العام الماضي  مقارنة    %5.3بنسبة م2021 أبريللشهر المستهلك  ألسعارالرقم القياسي مؤشر  ارتفع

الرقم القياسي  مؤشريالحظ أن  كما ،(%4.9حيث كان ) م2021 مارسالسابق من الشهر  علىأ و(، وهم2020 أبريل)

يوليو  شهر فيوالتي بدأ تطبيقها %15إلى  %5 ضريبة القيمة المضافة من يعكس زيادةزال يال ألسعار المستهلك

 (.%14.9+)بنسبة  النقل ر(، وأسعا%8.4+)بنسبة  األغذية والمشروبات زيادة أسعارلى إهذا االرتفاع  ىعزوي   ،م2020

 مقارنة  م 2021 أبريلفي شهر أسعار المواد الغذائية هي المؤثر األكبر في زيادة التضخم 

 م2020 أبريلبشهر 

َل قسم األغذية والمشروبات ارتفاعا   • والتي تأثرت  ،(%8.3+) بارتفاع أسعار األغذية بـنسبة متأثرا    %8.4ةبنسبسجَّ

، وكان الرتفاع هذا القسم (%6.1+) ، وأسعار الخضروات بنسبة(%9.7+) اللحوم والدواجن بنسبةبدورها بارتفاع أسعار 

 نظرا  لثقله بالمؤشر . تأثير كبير في ارتفاع التضخم السنوي

َل قسم النقل ارتفاعا  بنس •  .((%10.3+بارتفاع أسعار شراء المركبات بنسبة  متأثرا   %14.9ةبسجَّ

اَل قسم  التبغ سجَّ  • ه بلغت ارتفاع   .(%14.1+) متأثرا  بارتفاع أسعار السجائر بنسبة %13.1 نسبت 

َل  •  .(%15.4+) بنسبةخدمات الهاتف والفاكس  ارتفاع أسعارب متأثرا   %13.5ت نسبتهبلغ ا  ارتفاع االتصاالت قسم   سجَّ

َل قسم  تأثيث وتجهيزات المنزل ارتفاعا   •  بنسبة رضياتوأغطية األمتأثرا  بارتفاع أسعار األثاث والسجاد  %7.4بنسبة سجَّ

(+9.5%). 

َل قسم   • المجوهرات والساعات متأثرا  بارتفاع أسعار  %4.8 ارتفاعا  بـنسبة المتنوعة الشخصية السلع والخدماتسجَّ

 .(%14.5+) بنسبةبأنواعها والتحف الثمينة 

 االبتدائيوقبل االبتدائي ما التعليم في أسعار  متأثرا بانخفاضات %9.1 انخفاضا بنسبةالتعليم  قسم  في حين سجل  •

قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز ل كذلك سجَّ و (%11.0-) بنسبة لمتوسط والثانويا م، والتعلي(%14.3-) بنسبة

 .(%3.7-) بنسبة يجارات السكنإسعار أانخفاض ب متأثرا   %2.6بنسبة  اانخفاض   وأنواع وقود أخرى

 م(2021 مارسعن الشهر السابق ) %0.2 م بنسبة2021 أبريل عاماألسعار في شهر ارتفاع 

ر ، %0.8بنسبة قسم النقل  رتفاعبار مؤشر التضخم الشهري تأثَّ  • تشغيل معدات أسعار رتفاع ابوالذي بدوره تأثَّ

 .(%2.8+)بنسبة  النقل الشخصية

 .(%0.5+) بنسبة االغذيةأسعار  رتفاعبامتأثرا   ،%0.4 بنسبةاألغذية والمشروبات قسم رتفع وا •

بنسبة المطاعم والفنادق  وقسم، %0.3بنسبة الصحة قسم و ،%0.4بنسبة  التعليم قسم من: كل   رتفعاكما  •

بنسبة  تأثيث وتجهيزات المنزلوقسم ،%0.2بنسبة  التبغوقسم  ،%0.2 بنسبة حذيةالمالبس واأل ، وقسم0.2%

 . %0.1بنسبة  الشخصية المتنوعة والخدماتالسلع ،وقسم 0.2%

ا بنسبة ل قسم  في حين سجَّ  • سم ق نخفضاو،%0.2السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى انخفاض 

 .%0.5بنسبة  الترفيه والثقافة

 .م2021أبريلتغير نسبي يذكر في شهر  االتصاالت أيَّ  يسجل قسممن ناحية أخرى، لم 
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 مقربه للخانة العشرية.* 

 المنهجية:

( التغيرات في األسعار التي يدفعها المستهلكون مقابل سلة ثابتة من السلع CPIمؤشر أسعار المستهلك ) يعكس

ا 490والخدمات التي تتكون من  ي في عام ر  جتم اختيار هذه السلة بناء  على نتائج مسح اإلنفاق والدخل الذي أ  و ،عنصر 

، ة من خالل الزيارات الميدانية لنقاط البيعجمع األسعار المعنيَّ وت  ، وأوزانها والذي على ضوئه تم تحديد البنود ،م2018

 سعار المستهلك على أساس شهري.أيتم نشر إحصاءات مؤشر و

 م2021 أبريلالتغيير السنوي والشهري في مؤشر أسعار المستهلك حسب األقسام، 

 القسم

 نسبة التغير )%( خالل شهر*

 م مقارنة  مع شهر:2021 أبريل

 م2020 أبريل م2021 مارس

 5.3 0.2 الرقم القياسي العام

 8.4 0.4 األغذية والمشروبات

 13.1 0.2 التبغ

 5.8 0.2 المالبس واألحذية

 2.6- 0.2- السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى

 7.4 0.2 تأثيث وتجهيزات المنزل

 3.3 0.3 الصحة

 14.9 0.8 النقل

 13.5 0.0 االتصاالت

 4.7 0.5- الترفيه والثقافة

 9.1- 0.4 التعليم

 8.3 0.2 المطاعم والفنادق

 4.8 0.1 السلع والخدمات الشخصية المتنوعة
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ل التغير السنوي في مؤشر أسعار المستهلك   (%)معدَّ

 المنهجية، الجداول الروابط:
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