
  

 

ل   2014أبٍس

  ،جساحؼ مؤػس جٍلكت املػِؼت في اململٌت الػسبُت الظػىدًت للؼهس السابؼ غلى الخىالي في مازض
 إلى 

ً
باملائت في قبراًس. أما الخضخم ألاطاس ي  2,8باملائت غلى أطاض طىىي مهازهت بـ  2,6مىخكظا

ادة ألاطػاز في قئت   حساء ٍش
ً
 ػكُكا

ً
 “.طلؼ وخدماث أخسي ”قسجل ازجكاغا

 

  ل جساحؼ جضخم ألاؾرًت الظبب السئِس ي الهخكاض مؤػس جٍلكت املػِؼت، في حين ازجكؼ
ّ
ػٍ

 جضخم إلاطٍان بدزحت ػكُكت لُصبح أيبر  مظاهم مىكسد في الخضخم الؼامل في مازض.
 

  ص نُمت َطْػل الظؿىغ الخضخمُت مً مصادز خازحُت، هدُجت لتراحؼ أطػاز الظلؼ وحػٍص
ين السئِظُين، طِخىاشن مؼ  ًاء اململٌت الخجاٍز الدوالز واهخكاض مػدالث الخضخم لدي ػس

 الظؿىغ الخضخمُت املحلُت التي ند جيؼأ في الؼهىز الهلُلت الهادمت.  
 

أػازث بُاهاث مؤػس جٍلكت املػِؼت، الصادزة غً مصلحت إلاحصاءاث الػامت واملػلىماث، إلى 
 2,6(، لُصل إلى 1اطخمساز جساحؼ الخضخم في اململٌت للؼهس السابؼ غلى الخىالي في مازض )الؼٍل 

باملائت في الؼهس الظابو. ػٍل جساحؼ الخضخم في قئت  2,8باملائت غلى أطاض طىىي مهازهت بـ 
. “ إلاطٍان”الظبب السئِس ي الهخكاض املؤػس، بِىما سجل الخضخم في قئت “ ألاؾرًت”

ً
 ػكُكا

ً
ازجكاغا

 مهازهت  0,2أما غلى أطاض ػهسي، قهد ازجكؼ املؤػس  إلى 
ً
 ػكُكا

ً
 ازجكاغا

ً
باملائت في مازض مسجال

ًان غىد   باملائت، وهى أدوى مظخىي له خالُ غامين. 0,1بمظخىاه في قبراًس  والري 

 

و حدوي لالطدثماز ٌظدبػد أطػاز قئتي ألاؾرًت  أما الخضخم ألاطاس ي، وهى مهُاض مهّدز غً ػٍس
باملائت غلى أطاض ػهسي( مهازهت بـ  0,1باملائت غلى أطاض طىىي ) 1,5وإلاطٍان، قهد ازجكؼ بيظبت 

 إلى ازجكاع ألاطػاز في قئت 2والؼٍل  1باملائت في قبراًس )الؼٍل  1,4
ً
با ادة جهٍس (. وحػىد ًل هره الٍص

التي حػخبر أيبر مٍّىن في الخضخم ألاطاس ي. وحاء الازجكاع في هره الكئت “ طلؼ وخدماث أخسي ”

( التي حههذ اهؼالنت حُدة في بداًت هرا الػام بػد  3بالدزحت ألاولى مً أطػاز الرهب )ػٍل 
ؼير التراحؼ ألاخير في أطػاز الرهب في نهاًت مازض إلى 2013باملائت خالُ غام  28جساحػها بيظبت  . َو

 يأحد مٍىهاث الخضخم ألاطاس ي.“ طلؼ وخدماث أخسي ”هظسة مظخهبلُت مظخهسة للخضخم في قئت 
 

باملائت غلى أطاض طىىي في مازض أدوى مظخىي له مىر  3,8سجل جضخم ألاؾرًت الري جساحؼ إلى 

باملائت. ويما أػسها  0,3. أما غلى أطاض ػهسي، قهد اهٌمؼذ أطػاز ألاؾرًت بيظبت 2012أؾظؼع 

 

 

 

 

د مً املػلىماث ًسجى الاجصاُ غلى:  للمٍص
 

ي  د. قهد التًر

 زئِع الدزاطاث وألابحار

falturki@jadwa.com 
 

 إلادازة الػامت:

 +966 11 279-1111الهاجل  

 +966 11 279-1571الكايع 

د  اض 60677صىدوم البًر  11555، الٍس

 اململٌت الػسبُت الظػىدًت

  www.jadwa.com        

 

 

 

 4102مارس  —ثقزيز التضخم 

 مؤشز ثكلفة املعيشة يىاصل ثزاجعه
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 مؤشز ثكلفة املعيشة في اململكة

ت(  )وظبت مئٍى

   التغير الشهزي  التغير السنىي 

 2014مازض   0,2 2,6

 2014قبراًس   0,1 2,8

 
 : التضخم الشامل يىاصل مساره التناسلي بسبب اهخفاض أسعار ألاغذية 0شكل 

 معدالت التضخم لدى شركاء المملكة التجاريين 
 )التغير السنوي، أحدث البيانات(



  

 

 طىاء 
ً
 ألن جضخم ألاؾرًت بهي متراحػا

ً
ًان مخىنػا سها الظابو حُى الخضخم، قئن هرا التراحؼ  في جهٍس

 ملىظمت الصزاغت و ألاؾرًت الػاملُت )الكاو(، بهي جضخم أطػاز 
ً
غلى املظخىي الػالمي أو املحلي.  وقها

ت في مظاز  جىاشلي في مازض وذلَ للؼهس الخاطؼ غلى الخىالي  ألاؾرًت الػاملُت غلى أطاض املهازهت الظىٍى

باملائت(،  21,7حؼٍل الىشن ألايبر  في مؤػس جٍلكت املػِؼت )“ ألاؾرًت”(. وبما أن مجمىغت 4)الؼٍل 
 لخكع الخضخم الؼامل زؾم ازجكاع الخضخم في مجمىغت 

ً
ًاقُا ًان   “.إلاطٍان”قئن هرا الخباػؤ 

 
ًان غىده في أؾظؼع الػام املاض ي  الازجكاع في جضخم إلاطٍان والري غاد إلى مظخىاه الظابو الري 

( أدي إلى جىاشن حصئي مؼ جأزير اهخكاض جضخم ألاؾرًت. هدُجت 5باملائت )الؼٍل  4والري ًكىم وظبت 

لرلَ، قئن جضخم إلاطٍان جخؼى جضخم ألاؾرًت لُصبح أيبر  مصادز  الخضخم الؼامل في مازض 

ل  (. وهبهي غلى زأًىا بأن الؿمىض املسجبؽ بػدم الىطىح قُما 2)الؼٍل  2012وذلَ ألُو مسة مىر أبٍس

د مً صػىبت الخيبؤ  ًخص الظُاطت املحلُت للمظايً و اوػٍاطاث ذلَ غلى جهُُم الػهازاث طيًز
، “طلؼ وخدماث أخسي “بالخضخم في قئت إلاطٍان واملظايً. قُما غدا الخضخم في مجمىغتي إلاطٍان و

ؼير صؿس حجم الخؿيراث في املٍىهاث ألاخسي   في الانخصاد . َو
ً
جبهى هىاى طؿىغ جضخمُت صؿيرة حدا

لظلت الخضخم والتي هي في مػظمها جساحػُت إلى أن الخضخم طُحاقظ غلى مظخىاه الحالي خالُ 

 الؼهىز الهلُلت الهادمت، لًٌ احخماُ ازجكاغه في الىصل الثاوي مً الػام نائم.
 

، هخىنؼ أن ًتراحؼ مخىطؽ الخضخم لهرا الػام إلى 
ً
باملائت  3,5باملائت مهازهت بمخىطؽ بلـ  3حالُا

للػام املاض ي. ًسجح أن جبهى الظؿىغ الخضخمُت الخازحُت مخىاطػت هدُجت لتراحؼ الخضخم لدي 

ص نُمت الدوالز، لرا قئن الظسوف املحلُت هي  ين، واهخكاض أطػاز الظلؼ وحػٍص ًاء اململٌت الخجاٍز ػس

(. هخىنؼ أن ًبهى 6التي طخحدد مظاز مؤػس جٍلكت املػِؼت خالُ الكترة املخبهُت مً الػام )الؼٍل 
الخضخم غىد مظخىاه الحالي خالُ الؼهىز الهلُلت الهادمت، لٌىه ًبدأ في الازجكاع في الىصل الثاوي 

مً الػام بظبب الؼلب املحلي املىطمي واطخمساز شخم إلاهكام الحٍىمي  وهدُجت لخأزير املهازهت 

اث طابهت مىخكظت. وججدز إلاػازة إلى أن وقسة الظُىلت في الىظام املصسفي زبما جىدي إلى  بمظخٍى
(.  و هرا زبما ًؤدي بدوزه إلى خلو 8والؼٍل  7حظازع همى  الهسوض إلى الهؼاع الخاص )الؼٍل 

طؿىغ جصاغدًت في ألاطػاز.  وغلى طىء الىمى في غسض الىهىد الؼامل والىهد املخداُو خازج الىظام 
 مؼ الاهخػاغ في الهؼاع ؾير الىكؼي، قئهىا 

ً
ادة الهسوض إلى الهؼاع الخاص مهسوها املصسفي ويرلَ ٍش

 الهادمت، خاصت في ظل املظاز الحالي  18ال هخىنؼ أي حؿُير في الظُاطت الىهدًت خالُ الـ 
ً
ػهسا

 للخضخم.
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جساحؼ الخضخم الؼامل للؼهس السابؼ غلى الخىالي في 
 مازض...

 

 ...هدُجت لتراحؼ جضخم ألاؾرًت...
 

 مؼ مظاز  ألاطػاز  الػاملُت للؿراء.
ً

 ... مدظها

 

 

ًان  اث طابهت  غاد جضخم إلاطٍان إلى مظخٍى

 غىدها نبل طبػت أػهس مظذ...

 
...وأصبح املصدز السئِس ي للخضخم ألُو مسة مىر 

ل   .2012أبٍس

 

 

 
لِع هىاى طبب نىي ًدغى لخىنؼ طؿىغ 

 جضخمُت مً الخازج....

 

...لًٌ هخىنؼ أن ًسجكؼ الخضخم مسة أخسي في 

 الىصل الثاوي مً الػام...

 

 بصىزة أطاطُت بظؿىغ جضخمُت 
ً

...مدقىغا

 محلُت.

 

 : النقاط الزئيسية في مؤشز ثكلفة املعيشة في اململكة4شكل  
ت(  )وظبت مئٍى

مىر بداًت الػام 
خه )%(  وحتى جاٍز

   الخؿير الؼهسي  الخؿير الظىىي 

 ألاهمُت اليظبُت
 

مػدُ 
 املظاهمت

 

14مازض    14قبراًس   
 مػدُ 

 املظاهمت
  14قبراًس   14مازض 

 الاؾرًت واملؼسوباث 21.7 0.0 0.3- 0.1- 4.6 3.8 0.9 0.3-

 والىنىد واملُاهالظًٌ  20.5 0.3 0.8 0.2 4.0 4.1 1.0 1.5

 الخبـ 0.5 0.4 0.0 0.0 6.4 6.4 0.0 0.6

 املالبع وألاحرًت 8.4 0.4- 0.6 0.0 0.4- 0.6 0.0 0.1

 ألازار املنزلي 9.1 0.2 0.3- 0.0 6.2 5.2 0.5 0.3

 السغاًت الؼبُت 2.6 0.1 0.0 0.0 3.1 3.0 0.1 1.1

 الىهل 10.4 0.4- 0.0 0.0 2.7- 3.0- 0.3- 0.2-

 الاجصاالث 8.1 0.2 1.0- 0.1- 0.6 0.3- 0.0 1.0-

 التروٍح والثهاقت 3.5 0.2 0.2 0.0 3.9 4.1 0.1 0.5

 الخػلُم 2.7 0.0 0.0 0.0 3.7 3.7 0.1 0.0

 املؼاغم والكىادم 5.7 0.3 0.6 0.0 2.8 3.5 0.2 1.2

 طلؼ وخدماث أخسي  6.8 0.2 1.3 0.1 0.4- 0.8 0.1 1.7

 التضخم ألاساس ي*  57.8 0.0 0.1 0.1 1.4 1.5 0.8 0.3

 املؤشز العام 100 0.1 0.2 … 2.8 2.6 … 0.5

هىم غلى اطدبػاد الخضخم في مجمىغتي ألاؾرًت واملظايً.  * الخضخم ألاطاس ي هى مهُاض مً جهدًس ػسيت حدوي لالطدثماز ٍو
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 : ألاسعار  العاملية لألغذية2شكل 
 )الخؿير الظىىي(

 “سلع وخدمات أخزي ”: أسعار الذهب والتضخم في فئة 3شكل 
 

 : ثىقعات التضخم 6شكل 
 ()الخؿير الظىىي 

 : ثضخم إلاسكان5شكل 
 

 : املؤشزات النقدية8شكل 
 )الخؿير الؼهسي(

 : مؤشزات السيىلة7شكل 

ظمت الصزاغت وألاؾرًت الػاملُت، زوٍترش، هاقس مى ملحىظت: * جخظمً جهدًساث ػسيت حدوي لالطدثماز للظىىاث الظابهت.  املصادز: مصلحت إلاحصاءاث الػامت واملػلىماث، صىدوم الىهد الدولي،
 أهاالجٌُع، وجهدًساث حدوي.



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 إخالء املسؤولية

 

ما لم ٌؼس بخالف ذلَ، ال ٌظمح إػالنا بيسخ أي مً املػلىماث الىازدة في هره اليؼسة حصئُا أو ًلُا دون 
سي مظبو ومحدد مً ػسيت حدوي لالطدثماز.  الحصُى غلى أذن جحٍس

 
س ــجم ــالحصُى ــغليها ـمً ــػسيت ــزوٍترش ــوػسيت ـبلىمبيرؽ ــوػسيت ــجداُو ــومً  البُاهاث ـاملالُت ــالىازدة ــفي ــهرا ـالخهٍس

 مصادز محلُت أخسي، ما لم جخم إلاػازة لخالف ذلَ.
 

ًاقت  لهد برلذ ػسيت حدوي لالطدثماز حهدا يبيرا للخحهو مً أن محخىٍاث هره الىزُهت  جدظم بالدنت في 
ًاهذ أم طمىا، يما أنها ال جخحمل  ألاوناث.  حُث ال جهدم حدوي أًت طماهاث أو ادغاءاث أو حػهداث صساحت 

ًاهذ أم ؾير مباػسة أو أي مظئىلُت غً دنت أو ايخماُ أو مىكػت أي مً املػلىماث  أًت مظاءلت ناهىهُت مباػسة 
التي جحخىيها هره اليؼسة.  ال تهدف هره اليؼسة إلى اطخخدامها أو الخػامل مػها بصكت أنها جهدم جىصُت أو 

 خُاز أو مؼىزة الجخاذ أي إحساء/إحساءاث في املظخهبل.
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