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ليصل إلى  بشكل طفيفمعدل التضخم في مؤشر أسعار المستهلك  تراجع

تماشياً مع تراجع التضخم في  وذلك ،على أساس سنوي في أكتوبر 3٪

في سبتمبر  ٪3.3معدل التضخم األساس من فقد تراجع معظم المكونات. 

. بينما ظل معدل التضخم في مكون اإلسكان دون تغيير ٪3.1ليصل إلى 

أخرى. وقد شهد التضخم في أسعار المواد  رئيسيةليتراجع في مكونات 

كما من المتوقع أن يستمر في التراجع  ،خالل أكتوبر طفيفاً الغذائية تراجعاً 

خالل األشهر القادمة وذلك تماشياً مع تراجع التضخم في أسعار المواد 

الغذائية العالمية. ومن المتوقع أن تساهم قوة الدينار في التحكم بمعدل 

كما من المتوقع أن  ،وتبدو الضغوطات التضخمية معتدلةالتضخم المحلي. 

بحلول نهاية العام  ٪3.0دل التضخم العام يصل المتوسط السنوي لمع

2014.  

وشهد معدل التضخم في أسعار المواد الغذائية تراجعاً طفيفاً ليصل إلى 

ولم يستمر التسارع  في شهر سبتمبر. ٪6.2في شهر أكتوبر من  6.2٪

لشهر الماضي. ومن المتوقع أن في تضخم أسعار المواد الغذائية خالل ا

يشهد معدل التضخم في أسعار المواد الغذائية المحلية ركوداً في النشاط 

 األمر ،خم في أسعار المواد الغذائية العالميةتراجع معدل التضمع تماشياً 

الذي من المفترض أن يساهم بدوره في التقليل من الضغوطات على معدل 

    التضخم العام.

في  ٪4.4عدل التضخم في خدمات المسكن دون تغيير عند وقد استقر م

كان اال مرة واحدة ال يتم تحديث مكون اإلس أنه بالذكر الجدير منوأكتوبر. 

حيث من المقرر أن يصدر التقرير التالي في ديسمبر.  ،بشكل ربع سنوي

ومن غير المحتمل أن يسجل هذا المكون أي تغييرات تذكر في الربع األخير 

    كما من المتوقع أن يستقر تقريباً عند مستوياته الحالية.  ،2014من العام 

كما تراجع أيضاً معدل التضخم في كل من مكون المالبس واألحذية ومكون 

فقد تراجع معدل مفروشات المنزلية ومعدات المنزلية خالل شهر أكتوبر. ال

في سبتمبر ليصل إلى  ٪2.3التضخم في مكون المالبس واألحذية من 

في أكتوبر. كما تباطأ معدل التضخم في مكون المفروشات المنزلية  1.6٪

في أكتوبر. وقد  ٪5.0في سبتمبر ليصل إلى  ٪5.6من ومعدات الصيانة 

قفز معدل التضخم في هذا المكون خالل الشهر الماضي بعد أن شهد 

في مكون الصيانة ومكون تكاليف الخدمات المحلية  فرديةارتفاعات 

     والمنزلية. 

تحسن معدل التضخم في مكون السلع والخدمات األخرى خالل شهر وقد 

الذي يشمل أسعار مستحضرات  ،هذا المكون التضخم في فقد ارتفعأكتوبر. 

بواقع  وذلك ،التجميل والمصوغات والمجوهرات وتكاليف بعض األعمال

تراجعاً ملحوظاً وقد يستمر  حالياً  خالل أكتوبر. ويشهد هذا المكون 0.2٪

 المستهلك أسعار مؤشر: 1الرسم البياني  

 )النمو السنوي ٪)

 
 اإلدارة المركزية لإلحصاء المصدر:

 

 :  تضخم أسعار المواد الغذائية6الرسم البياني 

 )النمو السنوي  ٪)

 
 وكالة البحوث السلعيةواإلدارة المركزية لإلحصاء : المصدر

 

 نسكخدمات المتضخم اسعار  : 3الرسم البياني 

 )النمو السنوي ٪)

 
 اإلدارة المركزية لإلحصاء: المصدر
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         . 2012هذا األمر مطوالً قبل أن يستعيد مستوياته لما قبل العام 

            

 

 

شهر لغاية فبراير للسنة المالية  11اإليرادات والمصروفات الحكومية ) أسعار المستهلكتضخم : 1 الجدول
63/6114) 

 
 وزن

 المؤشر     
 الشهري التغير نسبة

 التغيرالسنوي نسبة

 متوسط

 التغير متوسط
 السنوي

 سبتمبر % 
 6114 

 أكتوبر
6114 

 سبتمبر
6114 

 أكتوبر
6114 

6116 6113 

        

 4.0 4.8 2.8 2.7 0.1 0.8 18.4 والمشروبات األغذية

 7.1 6.6 12.2 12.4 0.3 0.1- 0.3 والتبغ السجائر

 0.1- 4.3 1.6 2.3 0.6- 0.3 9.3 واألحذية المالبس

 3.8 2.4 4.4 4.4 0.0 0.8 28.9 المسكن خدمات

 3.2 3.3 5.0 5.6 0.1 2.0 11.3 الصيانة ومعدات المفروشات

 1.2 3.4 0.7 0.2 0.3 0.3 1.6 الصحة

 1.3 2.6 2.0 2.1 0.1 0.0 7.9 النقل

 0.0 0.1 0.7- 0.8- 0.0 0.2- 4 االتصاالت

 1.9 2.9 0.0 1.2 0.0 0.1 4.3 والثقافية الترفيهية

 0.8 1.6 6.5 6.5 0.0 3.4 3 التعليم

 0.5 2.9 3.5 3.5 0.0 1.5 3.3 والفنادق المطاعم

 2.3 4.5 0.2 0.0 0.2 0.2 7.8 المتنوعة والخدمات السلع

األساس المؤشر
*

 81.6 0.8 0.0 3.3 3.1 2.9 2.3 

        

 2.7 3.3 3.0 3.2 0.8 0.8 100 العام المؤشر

 والمشروبات الغذائية المواد باستثناء*

 لإلحصاء المركزية اإلدارة: المصدر
 

 

 : التضخم في القطاعات األخرى4الرسم البياني 

 )النمو السنوي ٪)

 

 اإلدارة المركزية لإلحصاء: المصدر
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