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كلمة المدير العام 

لمركتتز الرئيستتية لاتستتتراتيجية إلتتا اتختصاصتتاأل واأل تتدا  استتتدادا  

ز أن لتدول الخلتيج العربيتةس يستر المركتالتعاون اتحصائي لدول مجلس 

هلك فتي المستاألرقام القياسية ألسعار دشرة تطور يقدم العدد األول من 

حيتتتت  . م2013العربيتتتتة لستتتتدة دول مجلتتتتس التعتتتتاون لتتتتدول الخلتتتتيج 

استتية تستتتعرا الدشتترة معتتدتأل التتتتخم التتتي تطتترأ علتتا األرقتتام القي

ألستتتعار المستتتتهلك فتتتي دول مجلتتتس التعتتتاون لتتتدول الخلتتتيج العربيتتتةس

دشترة كمتا تقتدم ال. والستدويالمستوى الشهري والربعي وتحليلها علا 

ظمتة ملخصا عن أسعار الغذاء علا الصعيد العالمي باستخدام مؤشتر مد

.  األغذية والزراعة ألسعار الغذاء

فتتي ويستتردي أن أتوجتتل بالشتتكر والتقتتدير لجميتتإل األجهتتزة اإلحصتتائية

كمتا . كالدول األعتاء لجمعها بياداأل األرقام القياستية ألستعار المستتهل

موا أتقدم بالشكر لجميتإل العتاملين علتا اعتداد  تذش الدشترة والتذين ستا 

دتتتا ودؤكتتتد علتتتا ترحيب. بشتتتكل فع تتتال فتتتي إخراجهتتتا بصتتتورتها الحاليتتتة

المستتتتمر ب يتتتة مقترحتتتاأل أو مالحظتتتاأل متتتن شتتت دها أن ت تتتري محتتتتوى 

.الدشرةس وتعمل علا تطوير ا لألفتل في اإلصداراأل القادمة

بن سعيد الحربيصابر 

المدير العام لسمركز اححصائي

لدول ملسا الاعاود لدول ال سير

العربي 



المؤشتتتراألمتتتن أ تتتم المستتتتهلك تعتبتتتر األرقتتتام القياستتتية ألستتتعار 

توياأل لقياس مستوياأل غالء المعيشة ومساتقتصادية المستخدمة 

ية وستتتيلة إحصتتتائحيتتت  يعتبتتتر . واتدحستتتار اتقتصتتتاديالتتتتتخم 

بتتل متتن قالمشتتتراشلقيتتاس التغيتتراأل فتتي أستتعار الستتلإل والختتدماأل 

علتتتا دطتتتا  واستتتإل كمتتتا يستتتتخدم . وأختتترىالمستتتتهلك بتتتين فتتتترة 

للعملتتتة وفتتتي مجتتتاتألللتغيتتتراأل فتتتي القتتتوة الشتتترائية كمقيتتتاس 

.ال ابألتقديراأل السعر تستدباط الحساباأل القومية 

تعري  األرقام القياسية 

ألسعار المستهلك



المحتوى

7 في دول ملسا الاعاودالصورة العام  لااهرة الا  م

م2013 الل  ام 

9 دول الاغير العام لألرقام القياسي  ألسعار المساهسك في

ملسا الاعاود  الل الربعيد األول والثاني مد  ام 

م2013

10 دول الاغير العام لألرقام القياسي  ألسعار المساهسك في

ملسا الاعاود  الل الربعيد الثاني والثالث مد  ام 

م2013

11 دول الاغير العام لألرقام القياسي  ألسعار المساهسك في

ملسا الاعاود  الل الربعيد الثالث والرابع مد  ام 

م2013

13 الصورة العام  لااهرة الا  م  الل شهر ديسمبر 

م2013

14 عاود األرقام القياسي  ألسعار المساهسك في دول ملسا الا

م2013وفقا لملمو ات السسع لشهر ديسمبر 

15 هسك في الاغير السنوي في األرقام القياسي  ألسعار المسا

ملسا الاعاود وفقا لملمو ات السسع لشهر ديسمبر 

م2013

16 ي  األرقام القياسي  لبنود ملمو   األغذي  والمشروبات ف

م2013دول ملسا الاعاود في ديسمبر 

17 الاغير السنوي في أسعار بنود ملمو   األغذي  

م 2013والمشروبات بدول ملسا الاعاود في ديسمبر 

18 سعار الغذات  الل  ام ألماشر منام  األغذي  والزرا   

م2013

19 م2013ديسمبر لشهر ملسا الاعاود الا  م في دول

22 س  الرقم القياسي العالمي ألسعار السسع الصادر  د ماس

االيكونومست
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كيد القياسددي ألسددعار المسدداهسالددرقم يددام حسددا  -

إلددد  سدددن  الاعددداود اسدددانادا ملسدددا لمعادددم دول 

البحدددريد ممسكددد  ، فيمدددا  ددددا (2007)األسددداا 

، مدددع العسدددم (2012)وسدددسطن   نمددداد ( 2006)

ارند  بأهمي  اوحيد سدن  األسداا حاد  اكدود المق

.في المساقبلسسيم س  أساا 

زاد المسداو  العدام لألسدعار م2013 الل  ام -

مقارندد  بعددام % 3.3فددي ممسكدد  البحددريد بنسددب  

اددي الممسكدد  العربيدد  السددعودي  الهددا ااسم،2012

، ثددم %2.9ارافددع مسدداو  األسددعار فيهددا بنسددب  

%.2.7وقطر بنسب  الكويت دولاي 

م2013اساوت نسدب  الزيدادة فدي األسدعار لعدام -

مددد دولدد  احمددارات لكددل م 2012مقارندد  بعددام 

% 1.1وسددسطن   نمدداد، بنسددب  الماحدددةالعربيدد 

وهددي أقددل نسددب  زيددادة لألسددعار فددي دول ملسددا

.الاعاود ال سيلي

ر بسد  الدرقم القياسدي ألسدعام،2013 الل  دام -

نقطد ، بينمدا 129.2الكويدت دولد  فدي المساهسك 

لسدعودي  بس  الرقم القياسي العام لسمسكد  العربيد  ا

.نقط 126.7حوالي 

ام لعدددالمسددداهسك الدددرقم القياسدددي ألسدددعار اقدددار -

فددي كددل مددد البحددريد واحمددارات، حيددث 2013

، مقابدددل لبحدددريدفدددي ممسكددد  انقطددد  118.5بسددد  

.دةفي دول  االمارات العربي  الماحنقط  118.1

مساهسك الماشر الرقم القياسي ألسعار قيم  بسغت -

، نقطددد  114.4م 2013لعدددامقطدددر دولددد  فدددي 

ألسداا وبذلك اعابر أقل الددول الادي اأ دذ بسدن  ا

2007.

ام فددي  دد مدداد لسددسطن  العددام القياسددي الددرقم بسدد  -

األقدددل بددديد دول نقطددد ، وهدددي 101.1م 2013

ويعددود ذلددك إلدد  اال امدداد  سدد  سدددن  ، الملسددا

(.2012)أساا حديث  نسبيا 

التتخمالصورة العامة لظا رة 

عتتتام ختتتالل مجلتتتس التعتتتاون دول فتتتي 

م2013

7

سن  األساا
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وزيادة األسعار بصورة م2013ارتفاع عام لألسعار خالل عام 

متوازدة علا مدار شهور السدة 

ارتفاع األسعار في الربعين اتول والرابإل بيدما شهدأل بعا 

اتدخفاا في الربعين ال ادي وال ال 

ارتفاع كبير في  م م 2013ادخفاا األسعار في الربإل األول من 

مدتص  العامس و باأل تقريبي خالل الدص  ال ادي من العام

م2013زيادة في األسعار بشكل تدريجي خالل الدص  األول من عام 

 م ارتفاع أك ر حدة خالل الدص  ال ادي من العام

فعأل ارتأسعار السلإل بشكل تدريجي علا مدار شهور العامس  م رتفاعا

آخرشفي بشدة 

حي  ازدادأل خالل م2013ارتفاع تدريجي ألسعار السلإل خالل عام 

شهور السدة بمعدتأل  ابتة في القيمة

مملكة البحرين

سلطنة عمان اململكة العربية السعودية

دولة الكويتدولة قطر

129.2

دقطة

114.4

دقطة
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م2013ألرقام القياسية ألسعار المستهلك والمتوسط السدوي في دول مجلس التعاون خالل عام لالصورة العامة : 2رسم بيادي 



الكويأل قطر عمان ةالسعودي البحرين اإلماراأل مجموعاأل السلإل والخدماأل

1.50

0.98

-.0.56 1.48 0.14 0.88 األغذي  والمشروبات

2.27 0.20 0.00 0.96 0.43 المشروبات الكحولي  والاب 

0.53 -0.17 0.03 -0.63 -0.18 0.52 المالبا واألحذي 

0.18 0.76 0.00 0.97 3.74 0.23
ز المسكد والمياه والكهربات والغا

وأنواع الوقود األ ر 

0.93 -0.25 0.20 1.48 0.47 0.29
الالهيزات والمعدات المنزلي  
يوتوأ مال الصيان  اال ايادي  لسب

-0.13 0.78 1.10 1.18 0.09 0.02 ال دمات والر اي  الصحي 

0.35

1.54

0.17 -0.65 -1.34 0.13 النقل

0.23 0.00 0.43 0.34 -0.03 االاصاالت

0.92 0.81 0.10 -0.19 -1.03 0.04 الثقاف  والارفيا

0.22 ــ 0.00 0.00 0.00 0.00 الاعسيم

0.08 ــ 0.00 0.82 1.66 0.12 المطا م

-0.74 -2.36 -0.30 -1.01 -0.85 -0.37 السسع وال دمات األ ر 

0.57 0.53 -0.07 0.64 0.60 0.28
التغير العام بين الربإل األول 

وال ادي

في هلك المستالقياسية ألسعار رقاملألالتغير العام 

الربعين األول وال اديخاللدول مجلس التعاون 

م2013عام من 

  شددهدت األسددعار بالممسكدد  العربيدد  السددعودي  أ سدد-

ثداني الربدع ال دالل ارافاع بيد دول ملسا الاعداود 

دة مقارنددد  بدددالربع األول، حيدددث بسغدددت نسدددب  الزيدددا

ممسكدددد  البحددددريد بارافدددداع قدددددره هددددا ااس، 0.64%

%.0.57بنسب  الكويت دول  ف، 0.60%

او  طفيفددا فددي المسددان فا ددا  نمدداد سددسطن  شددهدت -

سدددب  الدددربعيد األول والثددداني بنبددديد لألسدددعار العدددام

0.07.%

ثبااددددا فددددي « الاعسدددديم»شددددهدت ملمو دددد   دددددمات -

دول بيد الربعيد األول والثداني فدي معادمعارهاأس

.الاعاودملسا 

المسدددددكد والميددددداه » ددددددمات ملمو ددددد  سدددددلست -

ي البحددريد أ سدد  ارافدداع فددممسكدد  فددي « والكهربددات

، كمددددا ارافعددددت أسددددعار %3.7األسددددعار، بنسددددب  

بدولدد  الكويددت « األغذيدد  والمشددروبات»ملمو دد  

%.2.3بنسب  

ول  بد« السسع وال دمات األ ر »ان ف ت أسعار -

، كما ان ف ت أسدعار ملمو د  %2.4قطر بنسب  

% 1.3بنسدب  البحدريد ممسكد  كل مدد في « النقل»

%.0.65بنسب  السعودي  الممسك  العربي  و

، «األغذيدددد  والمشددددروبات» ددددام، كانددددت ملمو دددد  بشددددكل -

، وملمو ددددد  «المشدددددروبات الكحوليددددد  والابددددد »وملمو ددددد  

هدددي أكثدددر الملمو ددددات « الالهيدددزات والمعددددات المنزليدددد »

.الاعاودارافا ا في األسعار بدول ملسا 

9

لس التغير العام لألرقام القياسية ألسعار المستهلك في دول مج: 1جدول 
م2013التعاون خالل الربعين األول وال ادي من عام 



في دول التغير العام لألرقام القياسية ألسعار المستهلك

ام من عال ال وال اديمجلس التعاون خالل الربعين 

م2013

شدددهدت م،2013 دددالل الربدددع الثالدددث مدددد  دددام -

سددب  األسددعار أ سدد  ارافدداع لهددا بممسكدد  البحددريد بن

%.0.96 ماد، بنسب  سسطن  اساها ، 1.1%

كمددا شددهدت دولدد  االمددارات العربيدد  الماحدددة ودولدد  -

و %0.2بنسددددب  لألسددددعار اطفيفدددداارافا ددددقطددددر 

. س  الاوالي0.4%

اسدددامرت ملمو ددد  األغذيددد  والمشدددروبات كدددأ س  -

فدي الملمو ات ارافا ا في األسعار، حيث ارافعت

كمدا دولد  قطدر،باساثنات لميع دول ملسا الاعاود 

و« المالبدا واألحذيد »ارافعت أسدعار ملمدو اي 

ا في لميع دول ملسد« المسكد والمياه والكهربات»

.الاعاود

فدي أسدعارهاان فا دا شهدت ملمو د  االاصداالت -

.أربع  دول  سيلي في 

السددددسع وال دددددمات »ان ف ددددت أسددددعار ملمو دددد  -

نات باسداثالاعداود، في معادم دول ملسدا « األ ر 

.الممسك  العربي  السعودي  وسسطن   ماد

ابايندددت حركددد  أسدددعار ملمو دددات ال ددددمات، مثدددل -

و« الاعسدددديم»و « النقددددل»و « الر ايدددد  الصددددحي »

ن  بالربع  الل الربع الثالث مقار« الثقاف  والارفيا»

مددا الثدداني، حيددث ارالعددت أسددعار الددبع  منهددا بين

ارافعددددت أسددددعار الددددبع  اك ددددر، وكانددددت أكبددددر 

ممسكددد بفدددي أسدددعار ملمو ددد  النقدددل االن فا دددات 

%. 1.5البحريد بنسب  

الكويأل قطر عمان ةالسعودي البحرين اإلماراأل مجموعاأل السلإل والخدماأل

0.89

-0.12

3.50 1.53 2.32 0.96 األغذي  والمشروبات

-0.45 0.20 0.00 0.07 -4.51 المشروبات الكحولي  والاب 

0.69 0.72 0.59 0.10 0.09 0.16 المالبا واألحذي 

0.79 0.64 0.73 1.15 1.30 0.24
ز المسكد والمياه والكهربات والغا

وأنواع الوقود األ ر 

0.97 0.77 0.23 1.43 1.71 -0.22
الالهيزات والمعدات المنزلي  
يوتوأ مال الصيان  اال ايادي  لسب

-0.55 0.17 0.30 0.43 0.18 -0.28 ال دمات والر اي  الصحي 

0.27

0.53

-0.69 -1.10 -1.54 0.08 النقل

-0.43 0.00 -0.14 -0.80 -0.02 االاصاالت

0.10 1.79 -0.84 1.40 3.12 -0.28 الثقاف  والارفيا

0.84 ــ 0.00 0.00 1.66 -0.40 الاعسيم

0.37 ــ 0.40 0.84 0.26 -0.18 المطا م

-0.88 -1.73 0.03 0.06 -0.43 -0.18 السسع وال دمات األ ر 

0.49 0.41 0.96 0.74 1.10 0.19
التغير العام بين الربإل ال ادي

وال ال 
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لس التغير العام لألرقام القياسية ألسعار المستهلك في دول مج: 2جدول 
م2013التعاون خالل الربعين ال ادي وال ال  من عام 



الكويأل قطر عمان ةالسعودي البحرين اإلماراأل مجموعاأل السلإل والخدماأل

0.30

1.04

-0.16 1.27 0.21 1.31 األغذي  والمشروبات

0.75 0.00 3.60 -0.27 5.27 المشروبات الكحولي  والاب 

1.00 0.65 -0.23 0.26 0.0 0.32 المالبا واألحذي 

1.20 1.71 0.63 0.39 0.10 0.49
ز المسكد والمياه والكهربات والغا

وأنواع الوقود األ ر 

2.14 1.39 1.24 2.22 0.46 1.26
الالهيزات والمعدات المنزلي  
يوتوأ مال الصيان  اال ايادي  لسب

-0.47 0.34 0.79 0.46 0.54 -0.23 ال دمات والر اي  الصحي 

0.35

0.39

0.27 -0.79 1.56 0.45 النقل

-0.33 -4.69 0.68 0.69 -0.04 االاصاالت

0.65 0.20 0.30 2.38 -0.36 0.52 الثقاف  والارفيا

1.04 ــ 6.24 3.67 3.27 4.80 الاعسيم

1.37 ــ 0.49 0.68 0.77 0.73 المطا م

-0.44 0.37 -0.13 0.11 3.23 0.17 السسع وال دمات األ ر 

0.82 0.79 0.07 0.81 0.67 0.83
التغير العام بين الربإل ال ال 

والرابإل

هلك في التغير العام لألرقام القياسية ألسعار المست

إلالرابوال ال دول مجلس التعاون خالل الربعين 

م2013من عام 

ار شددهد الربددع الرابددع أ سدد  االرافا ددات فددي األسددع-

حيددث ارافددع المسدداو  العددام م،2013 ددالل  ددام 

لألسددعار فددي لميددع دول ملسددا الاعدداود، وكانددت 

العربيدددد  دولدددد  احمدددداراتفددددي أ سدددد  االرافا ددددات 

  دولد  الكويدت بنسدبهدا ااس، %0.83بنسدب  الماحددة

العربيددددد  السدددددعودي  بنسدددددب  والممسكددددد  ، 0.82%

0.81.%

سددسطن   نمدداد كانددت أقددل دول ملسددا الاعدداود مددد -

% 0.07ارافعت بنسب  حيثحيث حرك  األسعار، 

.فقط

ارافدداع أسددعار ملمو دد  األغذيدد  والمشددروبات فددي -

.مادلميع دول ملسا الاعاود، باساثنات سسطن   ن 

هدددي األكثدددر ارافا دددا « الاعسددديم»ملمو ددد   ددددمات -

عار  الل الربع الرابع مدد العدام، حيدث ارافعدت أسد

وكانددت الاعدداود، دول ملسددا لميددع فددي الملمو دد  

% 6.2أكبددر االرافا ددات فددي سددسطن   نمدداد بنسددب  

%.4.8بنسب  العربي  الماحدةاحماراتدول  ها ااس

فددي بشددكل كبيددر« الابدد »ارافعددت أسددعار ملمو دد  -

  والممسكدد  العربيددالعربيدد  الماحدددةاحمدداراتدولدد  

.الربع الرابع مد العامالسعودي  الل

و « المسددددددددكد»ارافعددددددددت أسددددددددعار ملمددددددددو اي -

فددي لميددع دول« المنزليدد والمعدددات الالهيددزات »

.ملسا الاعاود
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لس التغير العام لألرقام القياسية ألسعار المستهلك في دول مج: 3جدول 
م2013التعاون خالل الربعين ال ال  والرابإل من عام 



م2013خالل عام ربعيبشكل في دول مجلس التعاون ألسعار المستهلك األرقام القياسية تطور : 3رسم بيادي 

س بسلطدة 2013أقصا ارتفاع لألسعار خالل الربإل ال ال  من عام 

عُمان

ارتفاع ارتفاع تدريجي لألسعار خالل ال ال ة أرباع األولا بدولة قطرس و

أكبر خالل الربإل األخير من العام

أكبر ارتفاع في األسعار بدولة 2013شهد الربإل اتخير من عام 

الكويأل

2013يتوزع ارتفاع األسعار بشكل متقارب بين أرباع العام 

بالمملكة العربية السعودية

117.3
117.7

118.4
118.9

الربع األول الربع الثاني الربع الثالث الربع الرابع

117.1
117.9

119.1
119.9

الربع األول الربع الثاني الربع الثالث الربع الرابع

125.4
126.2

127.1
128.1

الربع األول الربع الثاني الربع الثالث الربع الرابع

100.6 100.6

101.5 101.6

الربع األول الربع الثاني الربع الثالث الربع الرابع

113.5

114.1
114.6

115.5

الربع األول الربع الثاني الربع الثالث الربع الرابع

128.1
128.8

129.4

130.5

الربع األول الربع الثاني الربع الثالث الربع الرابع

أ س  زيادة لألسعار  الل العربي  الماحدةشهدت دول  احمارات

الربع الثالث مد العام

عار الربإل ال ادي والربإل الرابإل  ما أك ر الفتراأل ارتفاعا في األس

بمملكة البحرين

مملكة البحريندولة االمارات العربية املتحدة

سلطنة عمان اململكة العربية السعودية

دولة الكويتدولة قطر



ام بحسددددا  الاغيددددر النسددددبي فددددي الماوسددددط العدددد-

مقارندد  م2013ديسددمبر   ددالل شددهر لألسددعار 

:بالشهر نفسا مد العام السابق، ولد ما يسي

يدر شهدت ممسك  البحريد أ سد  مسداو  مدد الاغ-

% 4في األسعار  دالل الفادرة المدذكورة، بنسدب 

بنسددب  اقريبددا، اسيهددا الممسكدد  العربيدد  السددعودي 

.اقريبا% 3

م2012بسغت نسدب  الاغيدر بديد شدهري ديسدمبر -

كل مد دولد  في %2.7نحو م2013وديسمبر 

.قطر ودول  الكويت

يدر دول  احمارات العربي  الماحدة شدهدت أقدل اغ-

فددددي المسدددداو  العددددام لألسددددعار  ددددالل الفاددددرة 

، اسيهددا سددسطن   نمدداد %1.4المددذكورة، بنسددب  

%.1.7بنسب  

ام بحسددددا  الاغيددددر النسددددبي فددددي الماوسددددط العدددد-

مقارندد  م2013ديسددمبر  شددهر لألسددعار  ددالل 

:ولد ما يسيم،2013نوفمبر بالشهر السابق 

ي شهدت دول  الكويت أ س  مساو  مد الاغيدر فد-

ربيد  الممسكد  العها ااساقريبا، % 1األسعار بنسب  

.اقريبا% 0.2السعودي  بنسب  

دولدد  احمددارات العربيدد  الماحدددة وسددسطن   نمدداد-

يد شدهري شهداا اغيرا طفيفا لسغاي  في األسعار بد

بنسددب  أقددل م،2013نددوفمبر وديسددمبر مددد العددام 

.اممنهلكل % 0.1مد 

 دالل لم يحدث اغير في المساو  العدام لألسدعار-

في كل مد ممسك  البحريد م2013شهر ديسمبر 

مقارندددد  بالشددددهر السددددابق نددددوفمبر قطددددرودولدددد  

.م2013

خالل شتهرالصورة العامة لظا رة التتخم 

م2013ديسمبر 

101.7

115.5

118.96

119.9

128.4

131.4

0 50 100 150

عمان

قطر

اإلمارات

البحرين

السعودية

الكويت

الل خاألرقام القياسية ألسعار المستهلك في دول مجلس التعاون : 4رسم بيادي 
م2013شهر ديسمبر

13ديسمبر
12ديسمبر/

1.0

0.2

صفر

0.06

صفر

0.01

2.66

2.97

3.99

1.44

2.66

1.7

13ديسمبر
13نوفمبر/
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الكويأل قطر عمان ةالسعودي البحرين اإلماراأل مجموعاأل السلإل والخدماأل

143.7

138.5

104.8 143.8 145.1 141.97 األغذي  والمشروبات

134.3 101.7 160.5 147.6 144.89 المشروبات الكحولي  والاب 

129.5 117.7 101.9 105.2 111.7 109.49 المالبا واألحذي 

131.1 91.4 101.4 156.3 101.3 108.98
المسكد والمياه والكهربات والغاز

وأنواع الوقود األ ر 

136.2 123.9 103.3 126.4 131.2 128.34
الالهيزات والمعدات المنزلي  
يوتوأ مال الصيان  اال ايادي  لسب

125.8 117.5 102.5 110 111.2 107.05 ال دمات والر اي  الصحي 

123.6

118.5

100.2 109.6 110.6 120.57 النقل

100.9 94.3 94 88.6 98.11 االاصاالت

129.0 131.1 98.6 108.8 138 115.71 الثقاف  والارفيا

126.4 - 109.0 115.7 126.2 151.36
الاعسيم

130.5 - 101.7 128.2 118.1 140.84
المطا م

126.9 133.8 100.1 117.3 143.4 123.65
السسع وال دمات األ ر 

131.4 115.5 101.7 128.4 119.9 118.96 الرقم القياسي العام

لس في دول مجالمستهلك األرقام القياسية ألسعار 

ديسمبر لشهر لمجموعاأل السلإل التعاون وفقا 

م2013

وليدد  القياسددي لملمو دد  المشددروبات الكحالددرقم بسدد  -

نقط  و147.6م قيم  2013والاب  لشهر ديسمبر 

ممسكدددد  هددددو األ سدددد  بدددديد ملمو ددددات السددددسع فددددي 

قدد بسد  فالسدعودي العربيد  الممسكد  امدا فدي.البحريد

نقطدد  وهددو 160.5الددرقم القياسددي لملمو دد  الابدد  

.األ س  بيد الملمو ات

و مسدداأ سدد القياسددي ل دددمات الاعسدديم الددرقم شددهد -

ول  لميع السسع وال دمات األ ر  في كل مد دبيد

. مادوسسطن  العربي  الماحدة احمارات 

أ سدد  مسدداو  هددي األغذيدد  والمشددروبات ملمو دد  -

ولدد  فددي كددل مددد دالمسدداهسك لسددرقم القياسددي ألسددعار 

.الكويت ودول  قطر

 دددددددمات ملمو دددددد  بشددددددكل  ددددددام فقددددددد بسغددددددت -

اسدي حيث الرقم القيمد قيم  لها أقل « االاصاالت»

ول حيث ان ف دت أسدعار الحصدالمساهسك، ألسعار 

 س  هذه ال دمات مقارن  بسن  األساا لمعام دول

.الاعاودملسا 

ربات المسكد والمياه والكه»القياسي لملمو   الرقم -

فددي دولدد  قطدددر « األ ددر والغدداز وأنددواع الوقددود 

سدسع وممسك  البحريد يعابدر األقدل بديد ملمو دات ال

.االاصاالتملمو  بعدوال دمات 

« ال دددمات والر ايدد  الصددحي «و« النقددل» دددمات -

ود دول  ملسددا الاعددااعابددر مددد أقددل البنددود لمعاددم 

.ال سيلي
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فقا األرقام القياسية ألسعار المستهلك في دول مجلس التعاون و: 4جدول 
م2013شهر ديسمبرخالل لمجموعاأل السلإل 



عار التغير السدوي في األرقام القياسية ألس

األ لمجموعوفقا في مجلس التعاون المستهلك 

م2013لشهر ديسمبر السلإل

« األغذيددددددد  والمشدددددددروبات»شدددددددهدت ملمو ددددددد  -

المسددددكد والميددداه والكهربددددات والغدددداز »وملمو ددد  

ارافا ددددا فدددي أرقامهددددا « األ دددر وأندددواع الوقددددود 

مقارنددد  بديسدددمبر م2013القياسدددي  لشدددهر ديسدددمبر 

.الاعاودفي لميع دول  ملسا م2012

ماد  سسطن  في «  دمات الاعسيم»سلست ملمو   -

ل  أكبددر اغيددر سددنوي بدديد ملمو ددات السددسع فددي دو

ملمو ددددد  هدددددا ااس، %9بنسدددددب  الاعددددداود، ملسدددددا 

د وأنددواع الوقددووالغدداز والكهربدداتالمسدكد والميدداه »

الالهيدددددزات والمعددددددات »وملمو ددددد  « األ دددددر 

فددي «لسبيددوتالصدديان  اال اياديدد  وأ مددال المنزليدد 

..الاراي  س  % 6.7و% 7البحريد بنسب  ممسك  

 ددددددمات »شدددددهدت األرقدددددام القياسدددددي  لملمو ددددد  -

ر ان فا دددا فدددي قيماهدددا بددديد ديسدددمب« االاصددداالت

: فدددي ثالثددد  دول وهددديم2013وديسدددمبر م2012

دولددد  االمدددارات العربيددد  الماحددددة وسدددسطن   مددداد 

. ودول  الكويت

« ال دمات والر اي  الصحي »شهدت ملمو   كما -

دولدد  ان فا ددا فددي أرقامهددا القياسددي  فددي كددل مددد 

، وشدهدتالكويدتدولد  والعربي  الماحدةاحمارات

  فدي ان فا ا في األرقدام القياسدي« النقل»ملمو   

.دي السعوالممسك  العربي  البحريد وممسك  كل مد 

السدددددسع »ان ف ددددت األرقددددام القياسدددددي  لملمو دددد  -

لددددد  معاددددم دول  ملسددددا « وال دددددمات األ ددددر 

.ما  دا ممسك  البحريد وسسطن   مادالاعاود

الكويأل قطر عمان ةالسعودي البحرين اإلماراأل مجموعاأل السلإل والخدماأل

2.79

3.1

4.8 5.3 5.5 3.0 األغذي  والمشروبات

4.27 1.7 5.8 0.8 1.33 المشروبات الكحولي  والاب 

2.45 0.9 1.9 -0.19 -0.1 0.28 المالبا واألحذي 

3.64 4.8 1.4 3.85 7.0 1.41
ز المسكد والمياه والكهربات والغا

وأنواع الوقود األ ر 

5.58 4.0 3.3 6.4 6.7 1.65
الالهيزات والمعدات المنزلي  
يوتوأ مال الصيان  اال ايادي  لسب

-1.02 2.1 2.5 2.9 0.8 -0.13 ال دمات والر اي  الصحي 

1.31

1.6

0.2 -1.53 -1.3 0.91 النقل

-0.39 -5.7 0.97 0.9 -0.08 االاصاالت

2.54 5.2 -1.4 3.32 1.7 0.40 الثقاف  والارفيا

2.6 - 9.0 3.67 5.0 4.39 الاعسيم

3.74 - 1.7 2.64 4.0 1.46 المطا م

-2.01 -5.4 0.1 -1.51 5.1 -0.74 السسع وال دمات األ ر 

2.66 2.7 1.7 2.97 4.0 1.44 التتخم
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مجلس التغير السدوي في األرقام القياسية ألسعار المستهلك في: 5جدول 
م2013التعاون وفقا لمجموعاأل السلإل لشهر ديسمبر 



األ األغذية والمشروبمجموعة بدود لاألرقام القياسية 

م2013ديسمبر في التعاون في  دول مجلس 

أهددم مددد « والمشددروباتاألغذيدد  »ملمو دد  اعابددر -

هدا ملمو ات السسع وال دمات الاي يل  الاعر  ل

مدد إنفداق امثل لزًت كبيراحيثبقدر مد الافصيل، 

هددذه الملمو دد  األسددر فددي م اسددف الدددول، كمددا أد 

بع  حياة لميع المواطنيد والمقيميد، بعكاما ا

ع ببحياةقد ال ارابط والاي الملمو ات األ ر  

.السكاد

األغذيددددددد  »بسددددددد  الدددددددرقم القياسدددددددي لملمو ددددددد  -

بـدـ دممسكد  البحدريقيم  لا فدي أكبر « والمشروبات

بـددـ   الممسكدد  العربيدد  السددعوديهددا ااس،نقطدد 145.1

.نقط 143.7بــالكويتثم دول  ،نقط 143.8

:ولشكل بندد األسدماك ا سد  ارافداع لدا فدي ثالثد  د-

( نقطددد 183.6)العربيددد  الماحددددةدولددد  احمدددارات

ودولد  ( نقطد 181.4)والممسك  العربيد  السدعودي  

(.نقط 168.9)الكويت 

امثددل األسددماك وال  ددراوات أ سدد  بنددود ملمو دد  -

ي فددفددي أسددعارها ارافا ددا « األغذيدد  والمشددروبات»

. نمادسسطن  

د منالدددات األلبدددداد والبددددي  اعابدددر مددددد أقددددل بنددددو-

مددددد حيددددث «  األغذيدددد  والمشددددروبات»ملمو دددد  

فدددي م اسدددف دول م2013مسددداو  أسدددعارها لعدددام 

.ملسا الاعاود 

الكويأل قطر عمان ةالسعودي البحرين اإلماراأل بدود مجموعة 
األغذية والمشروباأل

119 - 102.7 132.3 - 124.46 الحبو  ومنالااها

144.1 - 101.9 153.9 - 139.58 السحوم والدوالد

169.8 - 113.8 181.4 - 183.6 األسماك

134.9 - 101.1 135.6 - 111.66 منالات األلباد والبي 

135.4 - 99.8 148.2 - 126.77 الزيوت والدهود

140.2 - 105.9 126.4 - 141.03 الفواكا

168.9 - 115.5 149.4 - 183.46 ال  راوات

131.4 - 99.9 145.4 - 139.73 السكر والمنالات السكري 

131.3 - - 137.3 - 166.62 الاوابل والمسح واألغذي  األ ر 

142.4 - - 138 - 129.86 الشاي والبد والكاكاو

132.9 - 102.5 116.4 - 119.13 المياه المعدني  والمشروبات 
المرطب 

143.7 138.5 104.8 143.8 145.1 141.97 الرقم القياسي العام للمجموعة
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األرقام القياسية لبدود مجموعة األغذية والمشروباأل في  دول: 6جدول 
م2013مجلس التعاون في ديسمبر 

طرااوفر بيانات  د األرقام القياسي  لبنود ملمو   الطعام والشرا  لكل مد ممسك  البحريد ودول  قال -



ة األغذيمجموعة بدود التغير السدوي في أسعار 

في ديسمبرالتعاون والمشروباأل بدول مجلس 

م2013

ممسكددد  البحدددريد هدددي أ سددد  دول ملسدددا الاعددداود -

األغذيددد  »ال سيلدددي ارافا دددا فدددي أسدددعار ملمو ددد  

مقارندددد  بالعددددام % 5.5بارافدددداع ، «والمشددددروبات

افددداع الممسكددد  العربيددد  السدددعودي  بارهدددا ااس،السدددابق

%.4.8ثم سسطن   نماد بنسب  % 5.3

د أقل دول ملسدا الاعداود ال سيلدي مدالكويت دول  -

« األغذي  والمشروبات»حيث اغير أسعار ملمو   

دةالعربي  الماحداحماراتدول اسيها،%2.8بنسب  

%.3بنسب  

احمددارات دولدد  ارافعددت أسددعار ال  ددراوات فددي -

بنسدددددب  م 2013العربيددددد  الماحددددددة فدددددي ديسدددددمبر 

.قمقارن  بالفارة المماثس  مد العام الساب22.5%

سدعار شهدت الممسك  العربي  السعودي  ارافا ا فدي أ-

واألسددددماك بنسددددب  % 16.8ال  ددددراوات بنسددددب  

كمددا شددهدت السددسطن  ارافا ددا كبيددرا فددي%. 10.4

 سددد  % 13.8و% 15.5أسددعار السددسعايد بنسددب  

.الاراي 

 سدد  الددرغم مددد ذلددك، فقددد ان ف ددت أسددعار بعدد -

ا  ان فدد: السددسع الغذائيدد ، ومددد أكبددر االن فا ددات

و« الاوابل والمسح واألغذي  األ ر »أسعار 

سدب  بندول  احمارات العربي  الماحددةفي« الزيوت والدهود»-

ك  س  الاراي ، وان فا  أسعار األسدما% 2.64و% 5.02

.الكويتدول  في % 2.53بنسب  

ي هدد« والكاكدداووالدبدالشدداي »و « منالدات األلبدداد والبدي »-

اراألسدعأقل بنود ملمو د  األغذيد  والمشدروبات ارافا دا فدي 

.في دول ملسا الاعاود

الكويأل قطر عمان ةالسعودي البحرين اإلماراأل بدود مجموعة 
األغذية والمشروباأل

-1.33 - 2.7 9.7 - 0.0
الحبو  ومنالااها

5.26 - 1.9 0.8 - -1.95
السحوم والدوالد

-2.53 - 13.8 10.4 - 5.41 األسماك

5.56 - 1.1 1.9 - 1.99
منالات األلباد والبي 

-0.07 - -0.2 4.7 - -2.64
الزيوت والدهود

1.15 - 5.9 5.9 - 4.01
الفواكا

6.76 - 15.5 16.8 - 22.53
ال  راوات

2.18 - -0.1 9.0 - 4.90
السكر والمنالات السكري 

-0.3 - 0.6 -0.5 - -5.02
الاوابل والمسح واألغذي  األ ر 

4.63 - ـ 1.0 - 0.64
الشاي والبد والكاكاو

3.5 - 2.5 2.5 - -1.12
المياه المعدني  والمشروبات 

المرطب 

2.79 3.1 4.8 5.3 5.5 3.00 التغير السدوي العام للمجموعة
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التغير السدوي في أسعار بدود مجموعة األغذية والمشروباأل: 7جدول 
م 2013بدول مجلس التعاون في ديسمبر 



ينسددا دم ماشددر منامدد  األغذيدد  والزرا دد  ألسددعار-

ألسدعار المواد الغذائي ، لقيداا الاغيردر الشدهري فدي ا

اددألرف وهددو ي. الدوليدد  لسددسر  السددسع الغذائيدد  األساسددي 

مد ماوسط ماشرات األسدعار ال مسد  لسملمو دات 

حددددد  بنصدددددي  كدددددل ملمو ددددد  مدددددد  السدددددسعير  مرلر

-2002الملمو ددات مددد الصددادرات  ددالل الفاددرة 

.م2004

ار بس  ماوسط ماشر منام  األغذي  والزرا   ألسع-

نقطددد ، وذلدددك فدددي شدددهر ديسدددمبر 206.2الغدددذات 

 ددددد % 0.22مسددددلالً ارافا دددداً بنسددددب  م،2013

شددر كمددا سددلل الما. مسدداويااا فددي نددوفمبر السددابق

 ددد مسدداويااا فددي ديسددمبر % 3.6ارالعدداً بنسددب   

. مد السن  السابق 

ع االددا ماشددر أسددعار منالددات األلبدداد نحددو االرافددا-

مقابل م،2013ديسمبر نقط  في 264.1حيث بس  

اشدر كما ارافدع م. نقط  في نوفمبر السابق250.8

185.7أسدعار السحدوم الدذي أ دذ فدي االرافداع مددد 

.نقط 186.8نقط  إل  

مؤشر مدظمة األغذية والزراعة 

م2013الغذاء خالل عام ألسعار 

ماشر أسعار الطعام ماشر أسعار السحوم

ماشر أسعار األلباد ماشر أسعار الحبو 

ماشر أسعار الزيوت ماشر أسعار السكر

شدر، باقي الماشرات الاي يادألف منهدا الماارالعت -

، حيث ال سيما ماشر السكر وماشر الزيوت النبااي 

الزيدوت وماشر % 6.3ارالع ماشر السكر بنسب  

%.1.3النبااي  بنسب  
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م2013مؤشر مدظمة األغذية والزراعة ألسعار الغذاء خالل عام : 5رسم بيادي 



 دد م اشددير بيانددات أسددعار المسدداهسكيد إلدد  زيددادة الا-

الل بشكل طفيف فدي دولد  احمدارات العربيد  الماحددة  د

،  مدا كاندت  سيدا  بالشدهر السدابق 2013شهر ديسمبر 

ك إلدد  حيدث ارافددع الدرقم القياسددي العدام ألسددعار المسداهس

 ددددالل شددددهر نددددوفمبر 118.89مقارندددد    118.96

 الل % 1.44السابق، وفي المقابل سلل ارافا اً قدره 

. 2012مقارن  مع شهر ديسمبر 2013ديسمبر 

أسددددعار األغذيدددد  والمشددددروبات غيددددر الكحوليدددد                         -

مقارنددد  % 0.14بمقددددار 2013 ددالل شدددهر ديسدددمبر 

أسدعار بشهر نوفمبر السدابق وذلدك نايلد  الن فدا  فدي

ل السحوم والددوالد والزيدوت والددهود والفواكدا والاوابد

مددا       بين. المرطبدد والمسددح والميدداه المعدنيدد  والمشددروبات 

  ارافعت      أسدعار األسدماك ومنالدات األلبداد والبدي

البد وال  روات والسكر والمنالات السكري  والشاي و

.والكاكاو

، كدددذلك %0.17أسدددعار المالبدددا واألحذيددد  بنسدددب  -

سددب  ان ف ددت أسددعار األثدداث والالهيددزات المنزليدد  بن

افدد  ، أي دداً أسددعار الارفيددا والثق%0.02 ددئيس  بسغددت 

%.0.04ارافعت بنسب  

، كدددذلك أسدددعار %0.03الابددد  بزيدددادة قددددرها أسدددعار -

المسكد وال دمات المسحق  با مد كهربدات وميداه وغداز

ممدا ندار  ندا ارافداع نسدبي فدي% 0.26بنسب  قدرها 

.أسعار إيلارات العقارات

نددددات بشددددكل كبيددددر أسددددعار األدويدددد  والفيااميارافعددددت -

ومصدددداريف األطبددددات ممددددا أد  إلدددد  ارافدددداع أسددددعار 

  ملمو دد  الصددح ، كمددا ارافعددت ملمو دد  النقددل بنسددب

0.02.%

سدددلست إمدددارة أبدددو ابدددي ارافا دددا فدددي معددددل -

2013 ددالل شددهر ديسددمبر % 0.08الا دد م بنسددب  

اقي مقارن  مع شهر ندوفمبر السدابق فدي حديد سدلست بد

% 0.19و% 0.08احمدددارات ان فا ددداً افددداوت بددديد 

. الل نفا الفارة

دولة اتماراأل الرقم القياسي العام ألسعار المستهلك ل

س ومعدل التتخم 2013ديسمبر العربية المتحدة لشهر 

.السدوي

(100=2007سدة  األساس )

دولة اتماراأل العربية المتحدة

لشهر التتخم في دول مجلس التعاون 

م2013ديسمبر 
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ي دولدد  لددم ااغيددر قيمدد  الددرقم القياسددي ألسددعار المسدداهسك فدد-

 دددالل شدددهر ديسدددمبر 119.9البحدددريد لاسدددلل ثبااددداً  ندددد 

اغيددر مقارندد  بشددهر نددوفمبر السددابق، فددي حدديد بسدد  ال2013

. 2012مقارن  مع شهر ديسمبر % 4.0السنوي 

لدك فدي ارافعت بع  الملمو ات المكون  لسرقم القياسي وذ-

االت، ملمو ات المشروبات الكحولي  والاب ، النقل واالاصد

فدددي حددديد شدددهدت بعددد  الملمو دددات . وكدددذلك المطدددا م

األ ددددر  ارالعدددداً، حيددددث ملمو ددددات الطعددددام والشددددرا  

%.0.9ان ف ت بنسب  

ثاث واألوالالهيزات « المالبا واألحذي »ان ف ت أسعار -

 سددددددد  الارايددددددد ، % 0.5و% 0.2بنسدددددددب  « المنزلدددددددي

«  ر وال دمات األوالسسع « الثقاف  والارفيا»وملمو اي 

%0.1كالهما بنسب  

ممسكدد  سددلل الددرقم القياسددي العددام ألسددعار المسدداهسكيد فددي ال-

مقارندد  2013 ددالل شددهر ديسددمبر % 0.2ارافا دداً قدددره 

، بينمدددا بسغدددت نسدددب  الاغيدددر السدددنوي2013بشدددهر ندددوفمبر 

2.97.%

االاصدداالت : ان ف ددت أسددعار بعدد   الملمو ددات، أهمهددا-

ت السدسع وال ددما»و « الادرويح والثقافد »، و %0.8بنسب  

.لكل منهما% 0.2بنسب  « المانو  

مبر ثبات أسعار ملمو اي الصح  والاعسيم  دالل شدهر ديسد-

.مقارن  بالشهر السابق2013

، بنسب  ارافاع طفيف في أسعار األغذي  والمشروبات والنقل-

0.1%

« المسدددكد والميددداه والكهربدددات والغددداز»سدددلست ملمو ددد  -

مقارندد  2013 ددالل شددهر ديسددمبر % 0.6ارافا ددا قدددره 

%.0.2بالشهر السابق، والمطا م والفنادق بنسب  

يسمبر الرقم القياسي العام ألسعار المستهلك للدولة لشهر د

.س ومعدل التتخم السدوي2013

(100=2007سدة  األساس )

مملكة البحرين

يسمبر الرقم القياسي العام ألسعار المستهلك للدولة لشهر د

.س ومعدل التتخم السدوي2013

(100=2006سدة  األساس )

المملكة العربية السعودية
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سددسطن  ارافعددت قيمدد  الددرقم القياسددي ألسددعار المسدداهسك فددي-

مقارند  2013 الل شهر ديسدمبر 101.7 نماد لاصل إل  

بينمدددا %. 0.06بشددهر نددوفمبر السددابق بنسددب  اغيددر بسغددت 

إلدد  2012بسغددت نسددب  الاغيددر السددنوي مددد شددهر ديسددمبر 

%.1.70لاكود 2013ديسمبر 

اسددي، ارافددع الددرقم القياسددي الملمو ددات المكوندد  لسددرقم القي-

، %0.67حيث زادت ملمو   الغذات  والمشروبات بنسدب  

، واألثددددداث %0.08واحيلدددددار والوقدددددود والطاقددددد  بنسدددددب  

%. 0.03، كذلك الصح  %0.1والهيزات المنزل بنسب  

فددي حدديد شددهدت بعدد  الملمو ددات ارالعددا فددي أسددعارها، -

، %0.6حيث ان ف ت ملمو   النقدل واالاصداالت بنسدب  

، والمالبددددا واألحذيدددد  %0.01الابدددد  بنسددددب  وملمو دددد  

لاعسديم أي اً ان ف  األرقام القياسي  لملمدو اي ا%. 0.06

. س  الاراي % 0.02، %0.04والمطا م بنسب  

اهسك فدي اشير البياندات إلد  ثبدات الدرقم القياسدي ألسدعار المسد-

مقارندد  2013 ددالل شددهر ديسددمبر 115.5دولدد  قطددر  نددد 

% 2.7نوي بشهر نوفمبر السابق، وفي المقابل بس  الاغيدر السد

. 2012مقارن  مع شهر ديسمبر 2013 الل ديسمبر 

% 2شددهدت بعدد  الملمو ددات المكوندد  لسددرقم ارافا دداً بسدد  -

وذلددك فددي ملمو ددات الغددذات والمشددروبات، الابدد ، المالبددا

فددي حدديد شددهدت بعدد . واألحذيدد ، احيلددار والوقددود والطاقدد 

ل الملمو ات األ ر  ارالعداً، حيدث ان ف دت ملمو د  النقد

، كمددا ارالعددت أسددعار ملمو دد  %0.2واالاصدداالت بنسددب  

%.0.8السسع وال دمات المافرق  بنسب  

عاد باحاسددددا  الددددرقم القياسددددي ألسددددعار المسدددداهسك بعددددد اسدددداب-

سد  ب« احيلار والوقود والطاقد  لالسدا دام المنزلدي»ملمو   

% 0.1نقطددد ، حيدددث سدددلل ان فا ددداً قددددره 126.6الماشدددر 

، بينمدددا سدددلل ارافا ددداً قددددره 2013مقارنددد  بشدددهر ندددوفمبر 

.2012مقارن  بشهر ديسمبر % 1.9

يسمبر الرقم القياسي العام ألسعار المستهلك للدولة لشهر د

.س ومعدل التتخم السدوي2013

(100=2007سدة  األساس )

سلطدة عمان

يسمبر الرقم القياسي العام ألسعار المستهلك للدولة لشهر د

.س ومعدل التتخم السدوي2013

(100=2012سدة  األساس )

دولة قطر
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-2013 ددالل شددهر ديسددمبر -شددهدت دولدد  الكويددت -

د وذلك  س  ارافا اً في الرقم القياسي ألسعار المساهسكي

.المساوييد الشهري والسنوي

ير الشدهري  مقارن  بشهر نوفمبر السابق بسغت نسب  الاغ-

شددهري بدديد)، بينمددا بسغددت نسددب  الاغيددر السددنوي 1.0%

%.2.66( 2013وديسمبر 2012ديسمبر 

  ارافعددت قيمدد  السددسع دا ددل أغسدد  الملمو ددات المكوندد-

وأكثدر مدد % 0.15لسرقم القياسي بزيادة اراوحدت بديد 

فددي حدديد شددهدت ملمو دد  الصددح  ارالعدداً  سدد  %. 2

ا  المسددداوييد الشدددهري والسدددنوي وذلدددك نايلددد  الن فددد

.باتأسعار األدوي  والمعدات الطبي  واكسف  زيارة األط

يسمبر الرقم القياسي العام ألسعار المستهلك للدولة لشهر د

.س ومعدل التتخم السدوي2013

(100=2007سدة  األساس )

الرقم القياسي العالمي ألسعار السلإلدولة الكويأل

اتيكودومسألالصادر عن مؤسسة 

مي الرقم القياسي العدالمي ألسدعار السدسع هدو ماشدر  دال-

سدسع، يرصد الاغيرات الاي اطرأ  سد  مسداو  أسدعار ال

نيدد  منددذ فاددرة زماحيكونومسددتواقددوم بحسددابا ماسسدد  

:وهناك شقيد لهذا الرقم، كما يسي. طويس  لسغاي 

هدو الرقم القياسدي أسدعار السدسع الغذائيد ، و: أوال-

سددس )ماشددر يعكددا الاغيددر فددي أسددعار ملمو دد  

مدددد السدددسع الغذائيددد ، اشدددمل الصدددويا، ( م ادددارة

.وغيرهاالقمح، السحوم، الذرة 

ي ، وهو الرقم القياسي أسعار السسع الصنا : ثانيا-

ماشددر يعكددا الاغيددر فددي أسددعار ملمو دد  مددد 

اف  إ د( غير البارول والمعادد النفسي )المعادد 

.إل  ملمو   مد السبع الزرا ي  غير الغذائي 

ويدددام حسدددا  ماشدددر فر دددي لكدددل مدددد القسدددميد -

.باح اف  إل  الماشر الرئيا أو العام

نقطد  وذلدك فدي 164.9بس  الرقم القياسي العام حدوالي -

وبدددذلك ارافدددع  دددد الشدددهر السدددابق .م2013ديسدددمبر 

و نددد مقارنادددا . اقريبدددا% 0.9بنسددب  م 2013نددوفمبر 

بنسدب  بالعام الما ي، فقدد ان فد  الدرقم القياسدي العدام

11.8.%
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التغير 
السدوي

ديسمبر 
2012

التغير 
الشهري

دوفمبر
2013

ديسمبر 
2013 المؤشر

-11,81 187 0,86 163,5 164,9
الرقم القياسي العام

-14,0 212,8 0,99 181,2 183,0 الرقم القياسي الغذائي

-8,74 160,2 0,83 145,0 146,2
يالرقم القياسي الصنا 

نقط  في ديسمبر 181بس  الرقم القياسي الغذائي حوالي -

% 1، محققددا ارافا ددا  ددد الشددهر السددابق بنسددب  2013

عددام ومددع ذلددك فقددد ان فدد  الماشددر مقارندد  بال. اقريبددا

.اقريبا% 14السابق، بنسب  

ت ا اسددف االاهددات الددرقم القياسددي العددالمي  ددد االاهددا-

األسددعار فددي منطقدد  ال سددير الاددي االهددت معامهددا إلدد 

.االرافاع

وصدددل الدددرقم القياسدددي الصدددنا ي 2013فدددي ديسدددمبر -

فمبر ندو)نقط ، وبذلك ارافع  د الشهر السدابق 146.2

  مقارند-ولكندا ان فد  . اقريبدا% 0.8بنسب  ( 2013

%.8.7بنسب  -بالعام السابق 
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مسألاتيكودوالقياسي العالمي ألسعار السلإل الصادر عن مؤسسة الرقم : 8جدول 



المركز الوطني لإلحصات

دول  االمارات العربي  الماحدة

http://www.uaestatistics.gov.ae

اللهاز المركزي لسمعسومات

ممسك  البحريد

http://www.cio.gov.bh

مصسح  اححصاتات العام  والمعسومات

الممسك  العربي  السعودي 

http://www.cdsi.gov.sa

المركز الوطني لإلحصات والمعسومات

سسطن   ماد

http://www.ncsi.gov.om

احدارة المركزي  لإلحصات

دول  الكويت

http://www.csb.gov.kw

وزارة الا طيط الانموي واححصات

دول  قطر

http://www.qsa.gov.qa

:مصادر البياداأل
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