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بينما ارتفع  ،التضخم في أسعار المستهلك خالل شهر ديسمبرمعدل تراجع 

نتيجة التسارع الذي شهده معدل التضخم في قطاع  معدل التضخم األساس

نتيجة التضخم العام  معدل تراجعلكن رغم هذا ارتفاع األخير، . السكن

السيما المواد الغذائية تماشياً مع و ،بعض المكونات األساسيةفي  تراجعه

وتيرة أسعار المواد الغذائية العالمية. كما ساهمت قوة الدينار أمام تباطؤ 

 معدلثبات الدوالر األميركي بالحفاظ على ما عد  خر  األعمالت ال

   التضخم.

على أساس سنوي في نوفمبر إلى  ٪1.3وقد تباطأ معدل التضخم من 

وارتفع معدل التضخم األساس على أساس سنوي في ديسمبر.  1.3٪

على أساس  ٪3.2على أساس سنوي إلى  ٪3.0خالل الفترة ذاتها من 

خالل معظم العام  %3.0و %2.7سنوي. وقد ظل معدل التصخم في نطاق 

 ،2014في المتوسط لكامل العام  ٪2.9معدل التضخم العام  ليسجل ،2014

خالل  ٪2.7أي أعلى بقليل من أقل مستو  قد سجله منذ تسع سنوات عند 

 .2013العام 

على أساس سنوي في  ٪4.4وارتفع معدل التضخم في خدمات السكن من 

ليرتفع بذلك تباعاً معدل  ،على أساس سنوي في ديسمبر ٪0.3نوفمبر إلى 

إال مرة واحدة  السكنأنه ال يتم تحديث مكون  ويشار إلىخم األساس. التض

مع ظهور آخر البيانات الخاصة بتحركات األسعار خالل  بشكل ربع سنوي

. ومن الممكن أن يعز  هذا االرتفاع إلى 2014الربع األخير من العام 

    بحلول نهاية العام.  استمرار تحسن مستويات الطلب في القطاع

على أساس  ٪1.1معدل التضخم في أسعار المواد الغذائية من  وتراجع

وذلك  ،على أساس سنوي في ديسمبر ٪6.2سنوي في نوفمبر إلى 

ومن المتوقع أن تتراجع تماشياً مع تراجع أسعار المواد الغذائية العالمية. 

أسعار المواد الغذائية المحلية بشكل أكبر على المد  القريب والمد  

نتيجة تراجع أسعار المواد الغذائية العالمية بشكل أكبر. ومن  المتوسط وذلك

المفترض أن يساهم ذلك في الحد من الضغوطات على معدل التضخم العام 

   خالل األشهر القادمة.

 ومكون واألحذية المالبس مكون من كل في التضخم معدل استمر كما

بالتراجع خالل شهر  المنزلية الصيانة ومعدات المنزلية المفروشات

على  ٪0.2فقد شهد مكون المالبس واألحذية تراجعاً طفيفاً بواقع ديسمبر. 

على أساس  ٪1.1أساس سنوي في ديسمبر بعد أن سجل ارتفاعاً بواقع 

سنوي في الشهر األسبق. كما تراجع مكون المفروشات المنزلية ومعدات 

ي في نوفمبر ليصل على أساس سنو ٪4.4الصيانة المنزلية بشكل أكبر من 

 على أساس سنوي في ديسمبر. ٪3.5إلى 

معدل التضخم في مكون السلع والخدمات األخرى بإظهار عالمات  واستمر

 المستهلك أسعار مؤشر: 3الرسم البياني  

 )النمو السنوي ٪)

 
 اإلدارة المركزية لإلحصاء المصدر:

 

 المستهلك أسعار مؤشر: 6الرسم البياني 

 )والمتوسط السنوي النمو السنوي  ٪)

 
 اإلدارة المركزية لإلحصاء : المصدر

 

 نسكخدمات الم: تضخم اسعار 1الرسم البياني 

 )النمو السنوي ٪)

 
 اإلدارة المركزية لإلحصاء: المصدر
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معدل التضخم في هذا المكون الذي  قفزحيث  ،شهر ديسمبر خالل تحسن

 إلى وغيرها والمجوهرات والمصوغات التجميل مستحضرات أسعاريشمل 

على أساس سنوي في  ٪1.0على أساس سنوي في ديسمبر من  2.0٪

          نوفمبر. 

على  ٪1.0كما ارتفع أيضاً معدل التضخم في مكون المطاعم والفنادق من 

وكما  على أساس سنوي في ديسمبر. ٪4.3أساس سنوي في نوفمبر إلى 

فإن البيانات في هذا المكون يتم تحديثها بشكل ربع  ،في مكون اإلسكان

على أساس شهري في  ٪3.5سنوي. وتعتبر الزيادة خالل ديسمبر بواقع 

في الوقت الذي تقوم فيه  وذلك ،هذا المكون أمراً اعتيادياً بحلول نهاية العام

رتفاعات االوعلى الرغم من  العديد من المطاعم والفنادق بمراجعة أسعارها.

في  تهاقو إال أن ،السابقة شهراعشر  حداالخالل القطاع أسعار ئيلة في الض

         تشير إلى قوة الطلب . شهر ديسمبر أو الربع األخير

            

 

شهر لغاية فبراير للسنة المالية  33اإليرادات والمصروفات الحكومية ) تضخم أسعار المستهلك: 3 الجدول
61/6334) 

 
 وزن

 المؤشر     
 الشهري التغير نسبة

 التغيرالسنوي نسبة

 متوسط

 التغير متوسط
 السنوي

 نوفمبر % 
 6334 

 ديسمبر

6334 
 نوفمبر
6334 

 ديسمبر

6334 
6336 6331 

        

 4.0 4.8 2.6 3.3 0.2- 0.4 18.4 والمشروبات األغذية

 7.1 6.6 11.8 12.2 0.1 0.2 0.3 والتبغ السجائر

 0.1- 4.3 0.2- 1.1 0.3- 0.2 9.3 واألحذية المالبس

 3.8 2.4 5.0 4.4 2.6 0.0 28.9 المسكن خدمات

 3.2 3.3 3.5 4.4 0.3 0.1- 11.3 الصيانة ومعدات المفروشات

 1.2 3.4 1.0 0.9 0.0 0.2 1.6 الصحة

 1.3 2.6 1.5 1.9 0.4 0.1 7.9 النقل

 0.0 0.1 0.1- 0.6- 0.5 0.0 4 االتصاالت

 1.9 2.9 0.9 0.0 0.7 0.0 4.3 والثقافية الترفيهية

 0.8 1.6 6.6 6.5 0.8 0.0 3 التعليم

 0.5 2.9 4.0 3.5 3.4 0.0 3.3 والفنادق المطاعم

 2.3 4.5 2.0 1.0 0.5 0.3 7.8 المتنوعة والخدمات السلع

األساس المؤشر
*

 81.6 0.1 1.3 3.0 3.2 2.9 2.3 

        

 2.7 3.3 3.0 3.1 1.0 0.1 100 العام المؤشر

 والمشروبات الغذائية المواد باستثناء*

 لإلحصاء المركزية اإلدارة: المصدر
 

 

 أسعار المواد الغذائية: التضخم في 4الرسم البياني 

 )النمو السنوي ٪)

 

 السلعيةوكالة البحوث و اإلدارة المركزية لإلحصاء: المصدر

 

 القطاعات األخرى: التضخم في 0الرسم البياني 

 )النمو السنوي ٪)

 

  اإلدارة المركزية لإلحصاء: المصدر
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