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  باإلاائت في فبراًس،  2,8جساحع مؤػس جيلفت اإلاعيؼت الظىىي في اإلاملىت العسبيت الظعىدًت إلى
 أدوى مظخىي له مىر أزبع طىىاث، ملازهت بـ 

ً
باإلاائت في ًىاًس. هرلً اهخفض الخضخم  2,9مسجال

ل  1,5ألاطاس ي إلى ما دون   .2011باإلاائت ألٌو مسة مىر أبٍس
 

  وهما هى مخىكع، ظل جضخم ألاغرًت جدذ ضغىط جىاشليت أدث إلى جساحعه إلى أدوى مظخىي له
 في فبراًس. أما جضخم ؤلاًجازاث فال ًصاٌ ًساوح في هعاق ضيم، خيث ًيخظس  15خالٌ 

ً
ػهسا

 الظىق معسفت جأزيراث بسامج ؤلاطيان التي حظعى الحيىمت إلى جىفيرها.
 

  ال جدمل ألاوضاع العاإلايت ضغىط جرهس  حغري الخضخم في اإلاملىت، ومع ذلً فئن أي جساحع في
 الخضخم مً اإلاصادز  الخازحيت طييىن مددود ألازس في ظل كىة عىامل الخضخم اإلادليت.

 

أػازث بياهاث مؤػس جيلفت اإلاعيؼت، الصادزة عً مصلحت ؤلاخصاءاث العامت واإلاعلىماث، إلى جساحع 
ت في فبراًس إلى أدوى مظخىي له خالٌ أزبع طىىاث  الخضخم في اإلاملىت على أطاض اإلالازهت الظىٍى

باإلاائت في الؼهس الظابم. وعلى أطاض ػهسي، هرلً جباظأ اإلاؤػس   2,9باإلاائت ملازهت بـ  2,8ليصل إلى 
باإلاائت لؼهس ًىاًس. أما الخضخم ألاطاس ي، وهى ملياض ملّدز عً  0,2باإلاائت في فبراًس ملازهت بـ  0,1إلى 

م حدوي لالطدثماز ٌظدبعد أطعاز مجمىعتي ألاغرًت واإلاظاهً، فلد اهخفض إلى  باإلاائت على  1,4ظٍس

(. وحاء جساحع الخضخم ألاطاس ي 2والؼيل  1باإلاائت في ًىاًس )الؼيل  1,6أطاض طىىي ملازهت بـ 

باإلاائت على  0,4التي اهىمؼذ أطعازها بيظبت “ طلع وخدماث أخسي ”هديجت الهخفاض أطعاز فئت 

 16أطاض طىىي في فبراًس هديجت لهبىط أطعاز اإلاجىهساث هظبب زئيس ي والتي اهىمؼذ بيظبت 
باإلاائت على أطاض طىىي، في أعلاب هبىط ممازل في أطعاز الرهب العاإلايت في فبراًس ملازهت 

 بمظخىاها كبل عام.
 

باإلاائت في  5باإلاائت على أطاض طىىي في فبراًس ملازهت بـ  4,6هما هى مخىكع، جباظأ جضخم ألاغرًت إلى 
،  5)الؼيل  2012ًىاًس، ما أدي إلى جساحع جضخم ألاغرًت إلى أدوى مظخىي له مىر هىفمبر 

ً
(. مظخلبال
 في جضخم ألاغرًت ألطباب مدليت خالٌ الؼهىز 

ً
 هبيرا

ً
ليع هىان طبب كىي ًجعلىا هخىكع ازجفاعا

، جباظأ جضخم أطعاز ألاغرًت في أطىاق الجملت إلى 
ً
 1اللليلت اللادمت وذلً لظببين زئيظيين: أوال

 مً 
ً
،  2باإلاائت على أطاض طىىي في فبراًس، متراحعا

ً
باإلاائت سجلها خالٌ الؼهىز اللليلت اإلااضيت. زاهيا

زغم ازجفاع أطعاز العدًد مً اإلاىاد الغرائيت الصزاعيت مىر نهاًت ًىاًس، إال أن اإلاؤػساث اللياطيت 

 

 

 

 

 

د مً اإلاعلىماث ًسجى الاجصاٌ على:  للمٍص
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 4102فبرايز  —ثقزيز التضخم 

 سنىات 2مؤشز ثكلفة املعيشة عند أدنى مستىي له منذ 
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 مؤشز ثكلفة املعيشة في اململكة

ت(  )وظبت مئٍى

   التغير الشهزي  التغير السنىي 

 2014فبراًس   0,1 2,8

 2014ًىاًس   0,2 2,9

 
 : أسعار ألاغذية ثتسب في ثزاجع مؤشز ثكلفة املعيشة 0شكل 

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



  

 

ألطعاز الظلع الصزاعيت ال جصاٌ دون مظخىاها الري واهذ عليه كبل عام، خيث جساحع مؤػس  صىدوق 
باإلاائت على أطاض طىىي وهرلً جساحع مؤػس مىظمت الصزاعت  3,4الىلد الدولي ألطعاز ألاغرًت بيظبت 

 (. 6باإلاائت في فبراًس )الؼيل  2,1وألاغرًت العاإلايت )فاو( ألطعاز ألاغرًت بيظبت 

 
باإلاائت على أطاض طىىي في فبراًس،  4ظل الخضخم في فئت ؤلاًجازاث والىكىد واإلاياه، الري سجل 

(. ووعخلد أن عدم 4باإلاائت مىر ًىليى العام اإلااض ي )الؼيل  4,2باإلاائت و  3,5ًساوح في هعاق ضيم بين 
وحىد اججاه مددد لخضخم ؤلاًجازاث ٌعىد بالدزحت ألاولى إلى الغمىض الري ًىخىف ألاطىاق، خيث 

ىن وهرلً اإلاظتهليىن معسفت هخائج وجأزيراث مخخلف البرامج الحيىميت التي  ًيخظس اإلاعىزون العلاٍز

بت على  د مً الظياطاث اإلاشجعت والتي مً ضمنها فسض ضٍس تهدف إلى اوعاغ اللعاع مً خالٌ اإلاٍص

سها الظابلت عً الخضخم، فئهىا هخىكع أن ًخخر جضخم  ألازاض ي غير اإلاظخخدمت. وهما أػسها في جلاٍز
ادة اإلاعسوض مً الىخداث الظىىيت الجدًدة،   هديجت لخىاشن الظىق بظبب ٍش

ً
 جىاشليا

ً
ؤلاًجازاث مظازا

 على ألازجح.  
ً
د مً الخأخير في بسامج ؤلاطيان الحيىميت طيبلي على جضخم ؤلاًجازاث مسجفعا  لىً اإلاٍص

 

جي لتراحع الخضخم اإلادلي مىر نهاًت هىفمبر العام اإلااض ي ًدظم مع معدالث الخضخم  هرا اإلاظاز الخدٍز
 دون اإلاظخىي اإلاظتهدف في 

ً
ين السئيظيين. في الىاكع، ٌعخبر  الخضخم خاليا لدي ػسواء اإلاملىت الخجاٍز

. ففي الىالًاث اإلاخددة، ازجفع الخضخم الؼامل بدزحت ظفيفت إلى 
ً
با حميع الاكخصاداث السئيظيت جلٍس

باإلاائت كبل ػهىز كليلت. إضافت إلى  1باإلاائت على أطاض طىىي في ًىاًس، بعد هبىظه إلى أكل مً  1,6

ذلً، بليذ جىكعاث الظىق للخضخم مىخفضت ومظخلسة في الىثير مً الاكخصاداث اإلاخلدمت، خيث 

جىحد هىان ظاكت إهخاحيت فائضت. عالوة على ذلً، الخضخم في معظم ألاطىاق الىاػئت مهيأ ليبلى 
 والتي لم جؤزس إال على عدد 

ً
 زغم التراحعاث الىبيرة في كيمت  عمالث جلً ألاطىاق مؤخسا

ً
 وظبيا

ً
مىخفضا

 جساحع الخضخم الؼامل إلى 
ً
. وفي الصين، أًضا باإلاائت فلغ في فبراًس بظبب اهخفاض  2كليل مً الدٌو

 أطعاز ألاغرًت هظبب زئيس ي، لىً الخضخم ألاطاس ي هى آلاخس هرلً اهخفض.
 

في خين ًيخظس أن جبلى مظاهمت العىامل الخازحيت في الخضخم في اإلاملىت ضئيلت، هخىكع أن جظل 

. طيؤدي ؤلاهفاق الاطتهالوي الىبير  وجدوي أطعاز الفائدة 
ً
ت وظبيا الضغىط الخضخميت اإلادليت كٍى

وازجفاع الىدائع جدذ العلب وازجفاع اللسوض اإلاصسفيت وؤلاصالخاث ألاخيرة في طىق العمل إلى إبلاء 

ادة الىدائع جدذ  الضغىط الخصاعدًت على ألاطعاز اإلادليت. حؼير  أخدر البياهاث الىلدًت إلى ٍش
ػهىز  10باإلاائت على أطاض ػهسي في ًىاًس، مسجلت أعلى مظخىي لها خالٌ  4,3العلب بيظبت 

 (.8)الؼيل 
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جساحع الخضخم الؼامل إلى أدوى مظخىي له مىر 
 أزبعت طىىاث في فبراًس...

 

 ...هديجت لتراحع جضخم ألاغرًت...
 

 مع مظاز  ألاطعاز  العاإلايت للغراء.
ً
 ... مدظلا

 

َد جضخم ؤلاًجازاث الاججاه خالٌ الؼهىز 
َ
ل

َ
ف

 الثماهيت اإلااضيت...

 

...هديجت للغمىض الري ًلف الظىق حساء عدم 

 اليلين بؼأن بسامج ؤلاطيان الحيىميت.

 

 

 

 

ليع هىان طبب كىي ًدعى لخىكع ضغىط 

 جضخميت مً الخازج....

 

 

 

 

 

 

 ...لىً الضغىط الخضخميت اإلادليت جظل باكيت...

 

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

مىر بداًت العام 
خه )%(  وختى جاٍز

   الخغير الؼهسي  الخغير الظىىي 

 ألاهميت اليظبيت
 

معدٌ 
 اإلاظاهمت

 

14فبراًس    14ًىاًس   
 معدٌ 

 اإلاظاهمت
  14ًىاًس   14فبراًس  

 الاغرًت واإلاؼسوباث 21.7 0.1- 0.0 0.0 5.0 4.6 1.1 0.1-

 الاًجاز والىكىد واإلاياه 20.5 0.4 0.3 0.1 3.7 4.0 1.0 0.7

 الخبغ 0.5 0.2 0.4 0.0 6.0 6.4 0.0 0.6

 اإلاالبع وألاخرًت 8.4 0.1- 0.4- 0.0 0.5- 0.4- 0.0 0.5-

 ألازار اإلانزلي 9.1 0.4 0.2 0.0 6.7 6.2 0.5 0.6

 السعاًت العبيت 2.6 1.0 0.1 0.0 3.5 3.1 0.1 1.1

 الىلل 10.4 0.2 0.4- 0.0 1.9- 2.7- 0.2- 0.2-

 الاجصاالث 8.1 0.2- 0.2 0.0 0.5 0.6 0.0 0.0

 التروٍذ والثلافت 3.5 0.1 0.2 0.0 3.4 3.9 0.1 0.3

 الخعليم 2.7 0.0 0.0 0.0 3.7 3.7 0.1 0.0

 اإلاعاعم والفىادق 5.7 0.2 0.3 0.0 2.7 2.8 0.2 0.5

 طلع وخدماث أخسي  6.8 0.3 0.2 0.0 1.0- 0.4- 0.0 0.4

 التضخم ألاساس ي*  57.8 0.2 0.0 0.0 1.6 1.4 0.7 0.2

 املؤشز العام 100 0.2 0.1 … 2.9 2.8 … 0.3

لىم على اطدبعاد الخضخم في مجمىعتي ألاغرًت واإلاظاهً.  * الخضخم ألاطاس ي هى ملياض مً جلدًس ػسهت حدوي لإلطدثماز ٍو
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 : ثضخم إلايجارات2شكل 
 )الخغير الظىىي(

 : ثىقعات التضخم3شكل 
 )الخغير الظىىي(

 : ألاسعار  العاملية للغذاء 6شكل 
 ()الخغير الظىىي 

 : ثضخم ألاغذية السنىي 5شكل 
 )الخغير الظىىي(

 : الىدائع ثحت الطلب 8شكل 
 )الخغير الؼهسي(

 : مؤشزات الطلب املحلي7شكل 

ظمت الصزاعت وألاغرًت العاإلايت، زوٍترش، هافس مى ملحىظت: * جخضمً جلدًساث ػسهت حدوي لإلطدثماز للظىىاث الظابلت.  اإلاصادز: مصلحت ؤلاخصاءاث العامت واإلاعلىماث، صىدوق الىلد الدولي،
 أهاالجيىع، وجلدًساث حدوي.



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 إخالء املسؤولية

 

ما لم ٌؼس بخالف ذلً، ال ٌظمذ إظالكا بيسخ أي مً اإلاعلىماث الىازدة في هره اليؼسة حصئيا أو وليا دون 
سي مظبم ومددد مً ػسهت حدوي لالطدثماز.  الحصٌى على أذن جدٍس

 
س ــجم ــالحصٌى ــعليها ـمً ــػسهت ــزوٍترش ــوػسهت ـبلىمبير  ــوػسهت ــجداٌو ــومً  البياهاث ـاإلااليت ــالىازدة ــفي ــهرا ـالخلٍس

 مصادز مدليت أخسي، ما لم جخم ؤلاػازة لخالف ذلً.
 

للد برلذ ػسهت حدوي لالطدثماز حهدا هبيرا للخدلم مً أن مدخىٍاث هره الىزيلت  جدظم بالدكت في وافت 
ألاوكاث.  خيث ال جلدم حدوي أًت ضماهاث أو ادعاءاث أو حعهداث صساخت واهذ أم ضمىا، هما أنها ال جخدمل 

أًت مظاءلت كاهىهيت مباػسة واهذ أم غير مباػسة أو أي مظئىليت عً دكت أو اهخماٌ أو مىفعت أي مً اإلاعلىماث 
التي جدخىيها هره اليؼسة.  ال تهدف هره اليؼسة إلى اطخخدامها أو الخعامل معها بصفت أنها جلدم جىصيت أو 

 خياز أو مؼىزة الجخاذ أي إحساء/إحساءاث في اإلاظخلبل.
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