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معدل التضخم في مؤشر أسعار المستهلك ارتفاعاً طفيفاً في شهر نوفمبر  شهد

 هذا من الرغم وعلىوذلك نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل رئيسي. 

 استقرارا ملحوظا منذ بداية العام، شهد قد التضخم معدل أن إال الطفيف االرتفاع

تقريباً. وقد كان االرتفاع  ٪3 عند 2014 العام يكون قد أن أنهى ان المتوقع ومن

حيث  معدل التضخم العام، في أسعار المواد الغذائية السبب الرئيسي وراء ارتفاع

ارتفعت األسعار خالل نوفمبر على خلفية تعافي أسعار المواد الغذائية العالمية. 

المدى القريب وذلك تماشياً  على الغذائية المواد أسعار ستقرتولكن من المتوقع أن 

 من الحد. كما من المحتمل أن تؤدي قوة الدينار إلى العالمية سعاراألمع تراجع 

  التضخمية.  الضغوطات

على  ٪1.3 معمقارنة في نوفمبر على أساس سنوي  ٪1.3 التضخم معدل بلغو

معدل التضخم األساس في التراجع خالل  واستمر في أكتوبر. أساس سنوي

 وذلك أكتوبر في ٪3.1على أساس سنوي بعد أن بلغ  ٪3.0 ليصل إلى نوفمبر

     .المكونات معظم في التضخم تراجع أو راستقرا خلفية على

على  ٪1.1 إلى ليصل ارتفاعاً  الغذائية المواد أسعار في التضخم معدل وشهد

في أكتوبر وذلك تماشياً مع استعادة أسعار  ٪6.2أساس سنوي في نوفمبر من 

 التضخمية الضغوطات تشهد أن المتوقع من لكنو المواد الغذائية العالمية قوتها.

 خلفية على وذلك القريب المدى على ركوداً  المحلية الغذائية المواد أسعار على

 حجم تقليص إلى بدوره ذلك يؤدي وقد. العالمية الغذائية المواد أسعار تراجع

  .العام التضخم معدل على الضغوطات

٪ على أساس 4.4 عند تغيير دون المسكن خدمات في التضخم معدل استقرو

حيث أنه ال يتم تحديث مكون اإلسكان إال مرة واحدة بشكل  سنوي خالل أكتوبر.

 المحتمل غير ومنربع سنوي ومن المقرر أن يصدر التقرير التالي في ديسمبر. 

كما من  ،2014 العام من األخير الربع في تذكر تغييرات أي المكون هذا يسجل أن

 المتوقع أن يستقر تقريباً عند مستوياته الحالية. 

 المفروشات ومكون واألحذية المالبس مكون من كل في التضخم معدل استمر كما

حيث تراجع  .نوفمبر شهر خالل بالتراجع المنزلية الصيانة ومعدات المنزلية

على أساس سنوي في نوفمبر من  ٪1.1التضخم في مكون المالبس واألحذية إلى 

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

في  ٪4.4على أساس سنوي في أكتوبر ليصل إلى  ٪5.0 من المنزلية الصيانةو

      نوفمبر.  

 تحسنمعدل التضخم في مكون السلع والخدمات األخرى بإظهار عالمات  واستمر

 أسعارحيث تسارع معدل التضخم في هذا المكون الذي يشمل  ،نوفمبر شهر خالل

على أساس  ٪1.0 إلى وغيرها والمجوهرات والمصوغات التجميل مستحضرات

    في أكتوبر. ٪0.2سنوي في نوفمبر من 

 

            

 

 المستهلك أسعار مؤشر: 3الرسم البياني  

 )النمو السنوي ٪)

 
 اإلدارة المركزية لإلحصاء المصدر:

 

 : تضخم أسعار المواد الغذائية6الرسم البياني 

 )النمو السنوي  ٪)

 
 وكالة البحوث السلعيةواإلدارة المركزية لإلحصاء : المصدر

 

 نسكخدمات الم: تضخم اسعار 1الرسم البياني 

 )النمو السنوي ٪)

 
 اإلدارة المركزية لإلحصاء: المصدر
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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

 أكتوبر % 
 6334 

 نوفمبر
6334 

 أكتوبر
6334 

 نوفمبر
6334 

6336 6331 

        

 4.0 4.8 3.3 2.6 0.4 0.1 18.4 والمشروبات األغذية

 7.1 6.6 12.2 12.2 0.2 0.3 0.3 والتبغ السجائر

 0.1- 4.3 1.1 1.6 0.2 0.6- 9.3 واألحذية المالبس

 3.8 2.4 4.4 4.4 0.0 0.0 28.9 المسكن خدمات

 3.2 3.3 4.4 5.0 0.1- 0.1 11.3 الصيانة ومعدات المفروشات

 1.2 3.4 0.9 0.7 0.2 0.3 1.6 الصحة

 1.3 2.6 1.9 2.0 0.1 0.1 7.9 النقل

 0.0 0.1 0.6- 0.7- 0.0 0.0 4 االتصاالت

 1.9 2.9 0.0 0.0 0.0 0.0 4.3 والثقافية الترفيهية

 0.8 1.6 6.5 6.5 0.0 0.0 3 التعليم

 0.5 2.9 3.5 3.5 0.0 0.0 3.3 والفنادق المطاعم

 2.3 4.5 1.0 1.0 0.3 0.2 7.8 المتنوعة والخدمات السلع

األساس المؤشر
*

 81.6 0.0 0.1 3.0 3.0 2.9 2.3 

        

 2.7 3.3 3.1 3.1 0.1 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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