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 األرقام القياسية لتكاليف المعيشة                               

م، وارتـفـع   ٢٠١٣مقارنة بالربع الثاني من عام 

م ٢٠١٣٪ في الربع الثالث من عـام    ٣,٤بنسبة 

 .مقارنة بنفس الربع من العام السابق

 

وقد سجلت مجموعتا األغذية والمشروبـات   

والتأثيث المنزلي أعلى معدالت التضخم خـالل    

م مقارنة بالربع السابق ٢٠١٣الربع الثالث من عام 

٪ فـي    ١,٥له، حيث بلغ معدل التضخم الربعي 

المجموعتين، وجاءت مجموعة الترويح والثقافـة  

٪، ثـم    ١,٤في المرتبة الثالثة بمعدل تضخـم    

٪، تلـتـهـا    ١,٢مجموعة السكن وتوابعه بنسبة 

٪ ٠,٨مجموعة المطاعم والفنادق بمعدل تضخم   

 ).٢والشكل رقم  ١الجدول رقم (خالل نفس الفترة 

 

وفي المقابل سجلت مجموعة النقل انكماشـاً   

٪ في الربع الثالث مـن عـام     ١,١بلغت نسبته 

ارتفع الرقم القياسي لتكاليف المعيشة بنسبة  

م مقارنة بنفس الشهر من ٢٠١٣٪ في سبتمبر ٣,٢

وكان المؤشر قد سجل أعلى معدالت .  العام السابق

٪ في أبريل، ثم ٤م عند ٢٠١٣التضخم خالل عام 

بدأ باالنخفاض التدريجي بعد انخفاض الضغـوط  

التضخمية في مجموعة النقل، والمطاعم والفنادق، 

والسلع والخدمات المتنوعة، إضافة إلى بـدايـة     

تالشي التأثيرات الموسمية لشهر رمضان عـلـى   

وقد أدى ذلك إلى .  مجموعة األغذية والمشروبات

٪ فـي    ٠,٤انخفاض معدل التضخم الشهري من 

٪ في أغسطس وسبتمبـر  ٠,١٦م إلى ٢٠١٣يولية 

 ).١الشكل (م ٢٠١٣

 

 م٢٠١٣تطورات الربع الثالث من عام 

ارتفع الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشـة   

م ٢٠١٣٪ في الربع الثالث من عـام    ٠,٧بنسبة 

٣،٠ ٣،٣ ٣،٤ ٣،٦
٣،٩ ٣،٩ ٣،٩ ٤،٠ ٣،٨ ٣،٥ ٣،٧ ٣،٥

٣،٢

٠،٤٩

٠،٥٧

٠،٢٤ ٠،٢٤ ٠،٣٢
٠،١٦

٠،٣٢
٠،٢٤

٠،٠٨
٠،٢٤

٠،٤٠

٠،١٦ ٠،١٦

٠,٠

٠,٢

٠,٤

٠,٦

٠,٨

١,٠

٠,٠

٠,٨

١,٦

٢,٤

٣,٢

٤,٠

سبتمبر 
٢٠١٢

أكتوبر نوفمبر ديسمبر يناير 
٢٠١٣

فبراير مارس أبريل مايو يونيو يوليو أغسطس سبتمبر

شھري
)٪(

سنوي
)٪(

.مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات: المصدر

معدل تضخم الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة: ١شكل 
)١٠٠=  ٢٠٠٧(سنة األساس 

معدل التضخم السنوي معدل التضخم الشھري
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————————————————

ام رقم القياسي الع ١٠٠,٠١٢٢,٩١٢٤,٤١٢٥,٤١٢٦,٢١٢٧,١٠,٧٣,٤ال

٢١,٧١٣٣,١١٣٦,٢١٣٧,٤١٣٩,٥١٤١,٦١,٥٦,٤األغذية والمشروبات

٠,٥١٤٥,٢١٥٠,٨١٥١,٧١٥١,٧١٥١,٧٠,٠٤,٥  التبغ

٨,٤١٠٤,٤١٠٥,٥١٠٥,١١٠٤,٥١٠٤,٦٠,١٠,٢ المالبس واالحذية

 السكن والمياه والكھرباء         
٢٠,٥١٤٩,٠١٥٠,١١٥١,٧١٥٣,٢١٥٤,٩١,٢٤,٠  والغاز وأنواع الوقود االخرى

  تأثيث وتجھيزات المنزل       
 وصيانتھا

٩,١١١٦,٣١١٨,٠١١٩,٧١٢١,٥١٢٣,٣١,٥٦,٠

٢,٦١٠٥,٤١٠٦,٣١٠٧,٧١٠٩,٠١٠٩,٥٠,٤٣,٩  الصحة

٠,٢-١٠,٤١١٠,١١١١,١١١٢,٤١١١,٦١١٠,٤١,١  النقل

١,٧-٨,١٩٢,١٩٢,٦٩٣,٤٩٣,٨٩٣,٦٠,١  اإلتصاالت

٣,٥١٠٥,٣١٠٥,٤١٠٥,١١٠٤,٩١٠٦,٤١,٤١,٠  الترويح والثقافة

٢,٧١٠٩,٧١١١,٦١١١,٦١١١,٦١١١,٦٠,٠١,٧  التعليم

٥,٧١٢٣,٧١٢٥,١١٢٥,٣١٢٦,٣١٢٧,٤٠,٨٣,٠  المطاعم والفنادق

-٦,٨١١٧,٩١١٩,٠١١٨,٥١١٧,٣١١٧,٣٠,١٠,٥  السلع والخدمات المتنوعة

معدل التغير (؟ )

ة جدول رقم ١: األرقام القياسية لتكاليف المعيش

المصدر: مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات.

————————————

سنة األساس (٢٠٠٧ = ١٠٠)
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الرقم القياسي العام
األغذية والمشروبات 
التبغ    
المالبس واالحذية   
السكن والمياه والكھرباء والغاز وأنواع الوقود االخرى 
تأثيث وتجھيزات المنزل وصيانتھا    
الصحة   
النقل    
اإلتصاالت    
الترويح والثقافة    
التعليم    
المطاعم والفنادق    
السلع والخدمات المتنوعة    

.مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات: المصدر
 ) ٪(

معدل تضخم الرقم القياسي لتكاليف المعيشة حسب المجموعات: ٢الشكل 
م ٢٠١٣الربع الثالث مع الربع الثاني من عام 
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. م مقارنة بالربع الثاني من نفس الـعـام    ٢٠١٣

وكانت مجموعة النقل قد سجلت ارتفاعات قياسيـة  

م، حيث بلغ معدل تضـخـم   ٢٠١٢منتصف عام 

م ٢٠١٢٪ في الربع الثاني من عام ٤,١المجموعة 

كذلك شهدت مجمـوعـة   .  مقارنة بالربع السابق له

٪ ٣,٠المطاعم والفنادق ارتفاعات قياسية بلغـت    

إلى معدالت )  ٣( ويشير الشكل .  خالل نفس الفترة

التغير ربع السنوية في المجموعات الرئيسة األكثر 

تأثيراً على معدل التضخم العام في السوق المحلية 

م إلى ٢٠١١خالل الفترة من الربع الثاني من عام 

 .م٢٠١٣الربع الثالث من عام 

 

نسبة تأثير المجموعات الرئيسة علـى الـرقـم      

 القياسي العام لتكاليف المعيشة

تأثرت معدالت تضخم الرقم القياسي العـام   

لتكاليف المعيشة باالرتفاعات التي شهدتها مجموعة 

األغذية والمشروبات خالل الربع الثالث من عـام  

م، حيث ارتفعت نسبة تأثير هذه المجموعـة  ٢٠١٣

على معدل التغير السنوي في الرقم القياسي العـام  

٪ في الربع الثالث مـن  ٢٣,٧لتكاليف المعيشة من 

٪ في الربع الثالث من عـام  ٣٥م إلى ٢٠١٢عام 

وارتفع تأثير مجموعة السكن وتوابـعـه   .  م٢٠١٣

) المياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود األخـرى ( 

وجاءت .  ٪ خالل نفس الفترة٢٤,٩٪ إلى ٩,٦من 

مجموعة تأثيث وتجهيزات المنزل وصيانتها فـي  

المرتبة الثالثة من حيث قوة تأثيرها على الـرقـم   

٪ ١٤,٢القياسي العام لتكاليف المعيشة بنسبة بلغت 

وبلغ إجمـالـي   .  م٢٠١٣في الربع الثالث من عام 

نسبة تأثير الثالث مجموعات الرئيسة األكـثـر     

األغذية والمشروبات، والسكن وتوابعـه،  ( تضخماً 

٪ في الـربـع   ٧٤,٠نحو )  وتأثيث وتجهيز المنزل

م، في حين لم يتجاوز تأثيـر  ٢٠١٣الثالث من عام 

٪ في الربع الثالث من ٤٢,٠هذه الثالث مجموعات 

 ).٥و ٤الشكالن (م ٢٠١٢عام 
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الربع الثاني 
٢٠١١

الربع الثالث 
٢٠١١

الربع الرابع 
٢٠١١

الربع األول 
٢٠١٢

الربع الثاني 
٢٠١٢

الربع الثالث 
٢٠١٢

الربع الرابع 
٢٠١٢

الربع األول 
٢٠١٣

الربع الثاني 
٢٠١٣

الربع الثالث 
٢٠١٣

(٪ )

.مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات: المصدر

معدل التغير ربع السنوي في الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة والمجموعات الرئيسة : ٣الشكل 
األكثر تأثيراً عليه

الرقم القياسي العام السكن والمياه والكھرباء والغاز وأنواع الوقود االخرى 
األغذية والمشروبات  تأثيث وتجھيزات المنزل وصيانتھا    

المطاعم والفنادق     النقل    
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ارتفع الرقم القياسي ألسعار الجملة بنسبـة   

م مقارنـة  ٢٠١٣٪ في الربع الثالث من عام ١,٤

وارتفع الـمـؤشـر    .  بنفس الربع من العام السابق

م ٢٠١٣٪ في الربع الثالث من عـام    ٠,٩بنسبة 

وكان المؤشر قد سجـل  .  مقارنة بالربع السابق له

انكماشاً خالل الربعين األول والثاني مـن عـام     

. ٪ على التوالي٠,١٪ و٠,٣م بلغت نسبته ٢٠١٣

وأدى ذلك إلى انخفاض معدل التضخم السـنـوي   

٪ في الربـع  ٢,٩للرقم القياسي ألسعار الجملة من 

٪ في الربع الثالث ١,٤م إلى ٢٠١٢الثالث من عام 

 ).٦الشكل (من العام الجاري 

 

 األرقام القياسية ألسعار الجملة حسب المجموعات

سجلت مجموعة المشروبات والدخان أعلى  

م ٢٠١٣نسبة ارتفاع في الربع الثالث من عـام    

 األرقام القياسية ألسعار الجملة                            

مقارنة بنفس الربع من العام السابق، حيث بـلـغ   

٪ نتيجة الرتـفـاع   ١٤,٨معدل تضخم المجموعة 

٪ ٢٠,٥بنسبـة    )  مشروبات( المجموعة الفرعية 

وسجلت مجمـوعـة اآلالت     .  خالل نفس الفترة

ومعدات النقل ثاني أعلى معدل تضخم بلغت نسبته 

األغذية 
والمشروبات

٢٣،٧٪

التبغ    
٣،١٪

المالبس  
واالحذية  

١٣،٨٪

السكن  
والمياه 

والكھرباء 
والغاز 
وأنواع 
الوقود
٩،٦٪

تأثيث   
وتجھيزات 
المنزل 

وصيانتھا  
٨،٦٪

الصحة    
٢،٠٪

النقل    
اإلتصاالت    ٪١٥،٤

١،٦٪

الترويح   
والثقافة  

٥،٠٪

التعليم    
٠،٠٪

المطاعم   
والفنادق  

١٢،٥٪

السلع   
والخدمات 
المتنوعة 

٤،٦٪

نسبة تأثير المجموعات الرئيسة على معدل : ٤الشكل 
)م٢٠١٢الربع الثالث (التضخم العام 

األغذية 
والمشروبات

٣٥،٠٪
التبغ    

٠،٠٪
المالبس  

واالحذية  
٠،٨٪

السكن  
والمياه 

والكھرباء 
والغاز 
وأنواع 
الوقود
٢٤،٩٪

تأثيث   
وتجھيزات 
المنزل 

وصيانتھا  
١٤،٢٪

الصحة    
النقل    ٪١،٢

١٢،١٪
اإلتصاالت    

١،٢٪

الترويح   
والثقافة  

٥،٢٪

التعليم    
٠،٠٪

المطاعم   
والفنادق  

٥،١٪

السلع   
والخدمات 
المتنوعة 

٠،٤٪

نسبة تأثير المجموعات الرئيسة على معدل : ٥الشكل 
)م٢٠١٣الربع الثالث (التضخم العام 

١،٩

٢،٩

١،٧
١،٣ ١،٤

٠،٨

٠،٩

-٠،٣ -٠،١
٠،٩

الربع الثالث 
٢٠١٢

الربع الرابع 
٢٠١٢

الربع األول 
٢٠١٣

الربع الثاني 
٢٠١٣

الربع الثالث 
٢٠١٣

.مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات: المصدر

معدل تضخم الرقم القياسي ألسعار الجملة: ٦شكل 
)١٠٠=  ١٩٨٨(سنة األساس 

معدل التضخم السنوي معدل التضخم الربعي
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م مقارنـة  ٢٠١٣٪ في الربع الثالث من عام ٤,٩

بنفس الربع من العام السابق، حيث تأثرت هـذه    

المجموعة باالرتفاعات التي شهدتها المجمـوعـة   

نتيجة ارتـفـاع   )  سيارات وقطع غيارها( الفرعية 

٪، ١٦,٤بنـسـبـة      )  الشاحنات( سيارات النقل 

٪، وقطع غـيـار     ٨,٠وسيارات الركاب بنسبة 

كذلـك  .  ٪ خالل نفس الفترة٤,٨السيارات بنسبة 

تأثرت مجموعة اآلالت ومعدات النقل باالرتفاعات 

آالت ومـعـدات   ( التي سجلتها المجموعة الفرعية 

نتيجة ارتفاع معدل تضخم الحاسبات اآللية )  مكتبية

 .٪ خالل نفس الفترة٥,٧بنسبة ) كمبيوتر(

 

وجاءت مجموعة المواد الغذائية والحيوانات  

الحية في المرتبة الثالثة بمعدل تضخم سنوي بلـغ  

م، وكانـت  ٢٠١٣٪ في الربع الثالث من عام ٤,٤

معظم بنود المجموعة مستقرة نسبياً باستـثـنـاء    

التي ارتفعـت  )  حيوانات حية( المجموعة الفرعية 

محّضـرات  ( ٪، والمجموعة الفرعية ١٥,٦بنسبة 

٪ في الـربـع   ٤٨,٣التي ارتفعت بنسبة )  غذائية

م مقارنة بنفس الربع مـن    ٢٠١٣الثالث من عام 

 .العام السابق

  

في حين سّجلت مجموعة سلع أخرى أعلـى   

م ٢٠١٣نسبة انكماش في الربع الثالث من عـام    

مقارنة بنفس الربع من العام السابق، حيث انخفض 

٪ نتيجـة  ١٦,٩معدل تضخم هذه المجموعة بنسبة 

بنسبة )  ٢٤عيار ( انخفاض أسعار الذهب الصافي 

وانخفـض مـعـدل      .  ٪ خالل نفس الفترة١٧,٣

أثاث، ( التضخم السنوي لمجموعة أصناف متنوعة 

٪ في الـربـع   ١١,٧بنسبة )  وملبوسات، وساعات

م نتيجة النخفاض أسـعـار   ٢٠١٣الثالث من عام 

٢٢الحلي والمجوهرات وأجزائها بنسبـة     ,٨ ،٪

وانخفضت أسعار الملبوسات ومستلزماتها بنسبـة  

 ).٧والشكل رقم  ٢الجدول رقم (٪ ١١,٩

الربع الثالث األوزان
٢٠١٢

الربع الرابع 
٢٠١٢

الربع األول 
٢٠١٣

الربع الثاني 
٢٠١٣

الربع الثالث 
٢٠١٣

الربع الثالث ١٣/ 
الربع الثاني ١٣

الربع الثالث ١٣/ 
الربع الثالث ١٢

————————————————

١٠٠,٠١٥٦,٨١٥٨,٢١٥٧,٨١٥٧,٦١٥٩,٠٠,٩١,٤ الرقم القياسى العام 
٣١,٩١٧٩,٨١٨٠,٩١٧٨,٩١٨٣,٠١٨٧,٧٢,٥٤,٤ المواد الغذائية والحيونات الحية 

١,٢١٥١,٨١٥١,٨١٥٣,١١٦٧,٢١٧٤,٣٤,٢١٤,٨ المشروبات والدخان 
-٠,٣٢١٧,٥٢١٧,٩٢١٧,٩٢٠٤,٠٢٠٤,٢٠,١٦,١ المواد األولية عدا المحروقات  

١٠,١١٨٤,٨١٨٤,٨١٨٤,٨١٨٦,٣١٨٦,٣٠,٠٠,٨ المحروقات المعدنية والمواد ذات الصلة
٠,٩-٠,٤١٤٩,٣١٤٨,٨١٤٩,٠١٥١,٠١٥٠,٧٠,٢ الزيوت والدھون الحيوانية والنباتية 
-٩,٨٢١٧,٢٢٣٤,٥٢٢٧,٩٢٠١,٢٢٠٤,٥١,٦٥,٨ المواد الكيماوية والمواد المتصلة بھا 
-٠,٤-٢٦,٢١٤٤,٧١٤٤,٤١٤٥,٢١٤٤,٣١٤٤,١٠,١ السلع المصنعه المصنفة حسب المادة

١٣,٤١٣٧,٠١٣٦,٩١٣٩,٨١٤٣,٦١٤٣,٧٠,١٤,٩ اآلالت ومعدات النقل  
-١١,٧-٦,٤١٥٣,٣١٥٣,٥١٥٢,٥١٣٦,٣١٣٥,٤٠,٧ اصناف مصنفة متنوعة 

-١٦,٩-٠,٣٣٢١,٠٣٢٣,٤٣٠٧,٦٢٧٦,١٢٦٦,٨٣,٤ سلع أخر؟ 

ة جدول رقم ٢: األرقام القياسية ألسعار الجمل
سنة األساس (١٩٨٨ = ١٠٠)

معدل التغير (؟ )
————————————

المصدر: مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات.
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٧ 

سجل مخفّض الناتج المحلي اإلجمالي غيـر   

٪ في الـربـع     ٠,٥النفطي انخفاضاً بلغت نسبته 

) أحدث بيانات متـوفـرة  ( م ٢٠١٣الثاني من عام 

وارتـفـع   .  مقارنة بالربع األول من نفس العـام 

٪ فـي  ٤,٢مخفّض الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة 

م مقارنة بنفس الربـع  ٢٠١٣الربع الثاني من عام 

 . من العام السابق

 

ويقيس مخفّض الناتج المحلي اإلجمـالـي    

معدل التضخم على المستوى الكلي لالقتـصـاد،   

ويختلف عن الرقم القياسي لتكاليف المعيشة الـذي  

يستهدف االستهالك النهائي فقط، حيث يستهـدف  

كل القطـاعـات   مخفّض الناتج المحلي اإلجمالي 

االستهالكية واالستثمارية والحكومية، وذلك بحسب 

مساهمة كل قطاع في الناتج المحلي اإلجمالي، لذا 

يعد معامل التخفيض مقياساً غير مباشر للتغير في 

وعادةً يستخدم مخـفّـض   .  المستوى العام لألسعار

الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي الستبعاد أثـر  

 .التغير في أسعار النفط على االقتصاد المحلي

 

وكان مخفّض الناتج المحلي اإلجمالي غيـر   

النفطي قد سجل أعلى نسبة ارتفاع خالل الثـالث  

٪ في الربع الثالث من ١٢,٦سنوات األخيرة بلغت 

. م٢٠١١م مقارنة بنفس الربع من عام ٢٠١٢عام 

٪ في الربـع  ٤,٢ثم بدأ باالنخفاض التدريجي إلى 

 ).٨والشكل  ٣الجدول (م ٢٠١٣الثاني من عام 

 مخففض الناتج المحلي اإلجمالي   ّ                       

المصدر: مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات.

سنة األساس (١٩٨٨ = ١٠٠)

ام رقم القياسي الع ث ٢٠١٢التضخم السنوي والشھري في ال ث ٢٠١٣/الربع الثال الربع الثال

ات الشكل ٧: معدل تضخم األرقام القياسية ألسعار الجملة حسب المجموع

١،٤

٤،٤

١٤،٨

-٦،١

٠،٨

٠،٩

-٥،٨

-٠،٤

٤،٩

-١١،٧

-١٦،٩

الرقم القياسى العام  

المواد الغذائية والحيونات الحية  

المشروبات والدخان  

المواد األولية عدا المحروقات   

المحروقات المعدنية والمواد ذات الصلة 

الزيوت والدھون الحيوانية والنباتية  

المواد الكيماوية والمواد المتصلة بھا  

السلع المصنعه المصنفة حسب المادة 

اآلالت ومعدات النقل  

متنوعة   اصناف مصنفة 

ى  سلع أخر 

التضخم 
الشھري 

)ش/ش(

التضخم 
السنوي 

)س/س(

‐٠,٥

٠,٠

٠,٥

١,٠

١,٥

٢,٠

١٣- أبريل مايو يونيو يوليو أغسطس سبتمبر



 مؤسسة النقد العربي السعودي                           ٢٠١٣تقرير التضخم للربع الثالث من عام 

 

٨ 

الربع األول 
٢٠١١

الربع الثاني 
٢٠١١

ث 
الربع الثال
٢٠١١

الربع الرابع 
٢٠١١

الربع األول 
٢٠١٢

الربع الثاني 
٢٠١٢

ث 
الربع الثال
٢٠١٢

الربع الرابع 
٢٠١٢

الربع األول 
٢٠١٣

الربع الثاني 
٢٠١٣

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

          باألسعار الجارية
٥٩٧٠٣٧

٦٢٨٧٦١
٦٢٩٨١٥

٦٥٥٠٣٨
٦٨٦١٩٩

٦٥٦٧٧٩
٦٧٥١٩٩

٦٤٨٢٥٨
٦٧٠٥٧٩

٦٤١٦٣٧

          باألسعار الثابتة
٢٨٧٨٩٣

٢٨٥٧٠٦
٢٨٧٤٧٦

٢٩٦٥٠٢
٣٠٦٨٨٠

٣٠١٧٣٣
٣٠٤١٥٠

٣٠٥١٧٠
٣١٣٤٢١

٣٠٩٨٧٣

ض الناتج المحلي اإلجمالي
مخف

٢٠٧,٤
٢٢٠,١

٢١٩,١
٢٢٠,٩

٢٢٣,٦
٢١٧,٧

٢٢٢,٠
٢١٢,٤

٢١٤,٠
٢٠٧,١

التغير الربعي (٪)
٣,٠

٦,١
٠,٤-

٠,٨
١,٢

٢,٧-
٢,٠

٤,٣-
٠,٧

٣,٢-

التغير السنوي (٪)
١٦,٨

٢١,٧
٢١,٢

٩,٧
٧,٨

١,١-
١,٣

٣,٨-
٤,٣-

٤,٩-

          باألسعار الجارية
٣٠٩٦٢١

٣٠٢٨٧٩
٢٩٥٤٩٤

٣٠٨٩٥٥
٣٣٠٤٣٢

٣١٩٥٣٥
٣٥٥٠٨٠

٣٢٤٧٥٥
٣٥٩١١٩

٣٤٧٩٩٥

          باألسعار الثابتة
٢٢٧٩٤٣

٢٢٢٥٥١
٢٢٠٥٢٦

٢٢٨٨٧٧
٢٣٨٨٤٩

٢٣٢٣٦٥
٢٣٥٢٧٥

٢٣٨١٩٤
٢٤٩٤٥١

٢٤٢٨٩١

ض الناتج المحلي اإلجمالي (غير النفطي)
مخف

١٣٥,٨
١٣٦,١

١٣٤,٠
١٣٥,٠

١٣٨,٣
١٣٧,٥

١٥٠,٩
١٣٦,٣

١٤٤,٠
١٤٣,٣

التغير الربعي (٪)
٠,٣-

٠,٢
١,٥-

٠,٧
٢,٥

٠,٦-
٩,٨

٩,٧-
٥,٦

٠,٥-

التغير السنوي (٪)
٥,٦

٨,٣
٥,٢

٠,٩-
١,٨

١,٠
١٢,٦

١,٠
٤,١

٤,٢

ض الناتج المحلي اإلجمالي
جدول رقم ٣: مخف

س (١٩٩٩ = ١٠٠)
سنة األسا

صاءات العامة والمعلومات.
صلحة اإلح

صدر: م
الم

لایر): 
الناتج المحلي اإلجمالي ( مليون 

لایر)
ي (مليون 

الناتج المحلي اإلجمالي غير النفط
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٩ 

ويتضح من تحليل بيانات مخفّض النـاتـج    

المحلي اإلجمالي حسب النشاط االقـتـصـادي      

م أن نشاط منتـجـي   ١٩٨٨باألسعار الثابته لعام 

الخدمات الحكومية سجل أعلى نسبة ارتفاع بلغـت  

م مقـارنـة   ٢٠١٣٪ في الربع الثاني من عام ٩,٨

وجاء نشاط تكرير .  بالربع الثاني من العام السابق

٪، تاله نشاط ٥,٤الزيت في المرتبة الثانية بنسبة 

تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنسبـة  

٪، وحل في المرتبة الرابعة نشاط ملـكـيـة    ٤,٣

٪ في الربع الثاني ٣,٧المساكن بنسبة ارتفاع بلغت 

م مقارنة بالربع الثاني من عـام    ٢٠١٣من عام 

 .م٢٠١٢

 

في حين سجل نشاط التعدين والتحجير أعلى  

مستوى انكماش في مخفّض الناتج الـمـحـلـي     

٪ في الربع الثاني من ١٠,٨اإلجمالي بنسبة بلغت 

م مقارنة بنفس الربع من العام السابق، ٢٠١٣عام 

وجاء ذلك نتيجة النكماش نشاط الزيت الـخـام     

وسجل نشـاط    .   ٪١٠,٧والغاز الطبيعي بنسبة 

٪ ٦,٩الكهرباء والغاز والمياه انكماشاً بلغت نسبته 

 ).٩الشكل (خالل نفس الفترة 

٥،٦ ٨،٣ ٥،٢
 -٠،٩ ١،٨ ١،٠

١٢،٦

١،٠
٤،١ ٤،٢

 -٠،٣ ٠،٢  -١،٥ ٠،٧
٢،٥  -٠،٦

٩،٨

 -٩،٧

٥،٦
 -٠،٥

‐١٥

‐٥

٥

١٥

الربع األول 
٢٠١١

الربع الثاني 
٢٠١١

الربع الثالث 
٢٠١١

الربع الرابع 
٢٠١١

الربع األول 
٢٠١٢

الربع الثاني 
٢٠١٢

الربع الثالث 
٢٠١٢

الربع الرابع 
٢٠١٢

الربع األول 
٢٠١٣

الربع الثاني 
٢٠١٣

)٪(

.مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات: المصدر

معدل التغير الربعي والسنوي في مخفّض الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي: ٨الشكل 
)١٩٩٩(سنة األساس 

)٪(التغير السنوي  )٪(التغير الربعي 

٢،٠
-١٠،٨
-١٠،٧

١،٩
،٣
٥،٤

،٦
-٦،٩

٢،٦
٤،٣
،٩
٣،٠
٣،٧
٢،٣
١،٧
١،٦

-٦،٩
٩،٨

-٥،٠
٥،٢

-٤،٩

الزراعة ـ الغابات ـ واالسماك

التعدين والتحجير

الزيت الخام والغاز الطبيعي ) أ   

نشاطات تعدينية وتحجيرية اخرى) ب 

الصناعات التحويلية

تكرير الزيت) أ   

صناعات اخرى) ب 

الكھرباء ،الغاز والماء

ء التشييد والبنا

تجارة الجملة والتجزئه والمطاعم والفنادق

النقل والتخزين واالتصاالت

خدمات المال والتأمين والعقارات واألعمال 

ملكية المساكن) أ   

أخرى) ب  

خدمات جماعية واجتماعية وشخصية

ناقص الخدمات المصرفية المحتسبة

ي ــ ـــــ ــــوع الفرع ـــ ــ ــــ ــ المجمـ

منتجو الخدمات الحكومية

ـــوع ـــــ ـــ ــ المجمـ

رســوم االستيراد

الناتج المحلي اإلجمالي

ر .مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات: المصد

مخفض الناتج المحلي اإلجمالي حسب النشاط  : ٩الشكل 
م١٩٨٨االقتصادي باألسعار الثابتة لعام 

٢٠١٢مع الربع الثاني  ٢٠١٣الربع الثاني 
)٪(نسب مئوية 
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١٠ 

وبمقارنة مقاييس التضخم السنوية في السوق  

المحلية، يالحظ أن معدل التغير السنـوي فـي     

مخفّض الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي قـد    

٪ في الـربـع   ٤,٢سجل أعلى نسبة ارتفاع بلغت 

، ) أحدث بيانات متوفـرة ( م ٢٠١٣الثاني من عام 

وجاء معدل التضخم السنوي في الرقم القيـاسـي   

٪ ٣,٨لتكاليف المعيشة في المرتبة الثانية بنسبة   

في حين لم يتجاوز مـعـدل     .  خالل نفس الفترة

التضخم السنوي في الرقم القياسي ألسعار الجملـة  

 ).١٠الشكل (٪ خالل نفس الفترة ١,٣

 التجارة الخارجية مع أھم الشركاء التجاريين                                         

بلغ إجمالي قيمة واردات المملكة خـالل     

مليـار   ١٦٧,٢م نحو ٢٠١٣الربع الثاني من عام 

٪ عما كان عليه في ٨,٠ريال بارتفاع بلغت نسبته 

وارتفع بنـسـبـة     .  م٢٠١٣الربع األول من عام 

٪ عما كان عليه خالل الربع الثاني من عام ١١,٢

 .م٢٠١٢

وجاءت الواليات المتحدة في مقدمة الـدول   

. ٢٠١٣المستورد منها خالل الربع الثاني من عام 

حيث بلغت واردات المملكة من الواليات المتحـدة  

٪ من إجمالـي  ١٣,٨مليار ريال تمثل  ٢٣,٠نحو 

وجاءت الصين في المرتبة الثانية .  قيمة الواردات

٪ مـن  ١٢,٤مليار ريال تمثل  ٢١,٤بقيمة بلغت 

وحلت المانيا فـي  .  إجمالي قيمة واردات المملكة

ملـيـار    ١١,٣المرتبة الثالثة بقيمة واردات بلغت 

٦ريال تمثل  . ٪ من إجمالي قيمة الـواردات   ٨,

مليار  ٩,٣وجاءت كوريا في المرتبة الرابعة بنحو 

٪ من إجمالي قـيـمـة واردات      ٥,٥ريال ثمثل 

وفي المرتبة الخامسة جاءت اإلمـارات    .  المملكة

ملـيـار    ٩,٠العربية المتحدة بقيمة واردات بلغت 

٪ من إجمالي قيمة واردات   ٥,٤ريال تمثل نحو 

م ٢٠١٣المملكة خالل الربع الثاني من عـام      

 ).٤الجدول رقم (

٣،٨

١،٣

٤،٢

الرقم القياسي 
لتكاليف المعيشة

الرقم القياسي ألسعار 
الجملة

مخفض الناتج المحلي 
غير (اإلجمالي 
)النفطي

.مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات: المصدر

مقاييس التضخم السنوي في الربع : ١٠الشكل 
م٢٠١٣الثاني من عام 
)٪(نسب مئوية 

اني الدولة الربع الث
٢٠١٢

اني  الربع الث
٢٠١٣

معدل التغير 
(٪)

————————————

الواليات المتحدة 
االمريكية

١٩٣٨٠٢٣٠٢٥١٨,٨

١٩٠٧٥٢١٤٤٤١٢,٤الصـين
١٠٤٥٢١١٣٤٠٨,٥المانيا

٨٩١٥٩٢٥٨٣,٨كوريا الجنوبية
االمارات العربية 

المتحدة
٦٧٨٣٨٩٦٣٣٢,١

٦٤٦٠٥٧٤٠٣٠١٤,٦المجموع
نسبة أھم خمس 
دول من إجمالي 

واردات (٪) ال
٤٣,٠٤٤,٣٣,١

المصدر: مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات،

ا (مليون لایر) الجدول رقم ٤: أھم خمس دول مستورد منھ
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١١ 

وبلغ إجمالي قيمة واردات المملكة خـالل     

مليار ريال بارتـفـاع    ٥٨٣,٥م نحو ٢٠١٢عام 

٪ عما كان عليه خالل عـام    ١٨,٢بلغت نسبته 

أما أهم الدول التي استوردت مـنـهـا    .  م٢٠١١

م فكانت على الـنـحـو    ٢٠١٢المملكة خالل عام 

 :التالي

مليار  ٧٨,٧الواليات المتحدة األمريكية بقيمة   -١

٪ من إجمالي قيـمـة   ١٣,٥ريال تمثل ما نسبته 

واردات المملكة، ومن أهم السلع المستوردة منهـا  

مليار ريال تـمـثـل     ٨,٣سيارات خاصة بقيمة 

٪ من إجمالي صادراتها إلى المملكة، وبلـغ  ١٠,٦

٪ في ٢,١معدل التضخم السنوي للواليات المتحدة 

 .م٢٠١٢عام 

مليار ريال تمثل ما نسبته  ٧٤,٢الصين بقيمة   -٢

٪ من إجمالي قيمة واردات المملكة، ومـن  ١٢,٧

أهم السلع المستوردة منها أجهزة هاتف للشبكـات  

٪ مـن    ٩,٣مليار ريال تمثل  ٧,٠الخلوية بقيمة 

إجمالي صادراتها إلى المملكة، وبلغ معدل التضخم 

 .م٢٠١٢٪ في عام ٢,٧السنوي للصين 

مليار ريال تمثل ما نسبته  ٤١,٤المانيا بقيمة   -٣

٪ من إجمالي قيمة واردات المملكة، ومن أهم ٧,١

ملـيـار    ٢,٠السلع المستوردة منها سجائر بقيمة 

٪ من إجمالي صادراتهـا إلـى     ٤,٨ريال تمثل 

٪ ٢,١المملكة، وبلغ معدل التضخم السنوي فيها   

 .م٢٠١٢في عام 

مليار ريال تمثل ما نسبته  ٣٩,٠اليابان بقيمة   -٤

٪ من إجمالي قيمة واردات المملكة، ومن أهم ٦,٧

 ٩,٣السلع المستوردة منها سيارات جيب بقيمـة    

٪ من إجمالي صادراتهـا  ٢٣,٩مليار ريال تمثل 

إلى المملكة، وانخفض معدل التضخم السنوي فيها 

 .م٢٠١٢٪ في عام ٠,٠٤بنسبة 

مليار ريال تمثـل   ٣٥,٥كوريا الجنوبية بقيمة  -٥

٪ من إجمالي قيمة واردات المملكة، ٦,١ما نسبته 

ومن أهم السلع المستوردة منها سيارات خـاصـة   

٪ من إجمالـي  ٢٠,٧مليار ريال تمثل  ٧,٣بقيمة 

صادراتها إلى المملكة، وبلغ معدل الـتـضـخـم     

 .م٢٠١٢٪ في عام ٢,٢السنوي فيها 

مليـار   ٢٤,٥اإلمارات العربية المتحدة بقيمة   -٦

٪ من إجمالي قـيـمـة    ٤,٢ريال تمثل ما نسبته 

واردات المملكة، ومن أهم السلع المستوردة منهـا  

٪ من ٧,٣مليار ريال تمثل  ١,٨سبائك ذهب بقيمة 

إجمالي صادراتها إلى المملكة، وبلغ معدل التضخم 

 .م٢٠١٢٪ في عام ٠,٧السنوي فيها 

مليار ريال تمثل ما نسبتـه   ١٩,٦الهند بقيمة   -٧

٪ من إجمالي قيمة واردات المملكة، ومن أهم ٣,٤

مليار ريـال   ٢,٩السلع المستوردة منها أرز بقيمة 

٪ من إجمالي صادراتها إلى المملكـة،  ١٤,٢تمثل 

٪ في عـام  ١٠,٤وبلغ معدل التضخم السنوي فيها 

 .م٢٠١٢

مليار ريال تمثل ما نسبته  ١٨,٦فرنسا بقيمة   -٨

٪ من إجمالي قيمة واردات المملكة، ومن أهم ٣,٢

مليار  ١,١السلع المستوردة منها لحوم دجاج بقيمة 

٪ من إجمالي صادراتهـا إلـى     ٦,١ريال تمثل 

٪ ٢,٢المملكة، وبلغ معدل التضخم السنوي فيها   

 .م٢٠١٢في عام 

مليار ريال تمثل ما نسبته  ١٧,٥ايطاليا بقيمة   -٩

٪ من إجمالي قيمة واردات المملكة، ومن أهم ٣,٠

السلع المستوردة منها أصناف صناعة الحنفيـات  



 مؤسسة النقد العربي السعودي                           ٢٠١٣تقرير التضخم للربع الثالث من عام 

 

١٢ 

٪ من إجمالـي  ٣,٤مليون ريال تمثل  ٥٩٧بقيمة 

صادراتها إلى المملكة، وبلغ معدل الـتـضـخـم     

 .م٢٠١٢٪ في عام ٣,٣السنوي فيها 

مليار ريـال     ١٥,٧المملكة المتحدة بقيمة   -١٠

٪ من إجمالي قيمـة واردات    ٢,٧تمثل ما نسبته 

المملكة، ومن أهم السلع المستوردة منها أجـزاء    

مليار ريال  ١,٨للطائرات العادية والعامودية بقيمة 

٪ من إجمالي صادراتها إلى المملكـة،  ١١,٦تمثل 

٪ في عـام  ٢,٨وبلغ معدل التضخم السنوي فيها 

 .م٢٠١٢

مليار ريال تمثل مـا     ١٣,٦سويسرا بقيمة   -١١

٪ من إجمالي قيمة واردات المملـكـة،   ٢,٣نسبته 

ومن أهم السلع المستوردة منها سبائك ذهب بقيمة 

٪ من إجـمـالـي      ٤٨,٣مليار ريال تمثل  ٦,٦

صادراتها إلى المملكة، وانخفض معدل التضخـم  

 .م٢٠١٢٪ في عام ٠,٧السنوي فيها بنسبة 

مليار ريال تمثل ما نسبته  ١٣,٤تركيا بقيمة   -١٢

٪ من إجمالي قيمة واردات المملكة، ومن أهم ٢,٣

السلع المستوردة منها منتجات الحديد والصـلـب   

٪ من إجمالـي  ١٧,٥مليار ريال تمثل  ٢,٣بقيمة 

صادراتها إلى المملكة، وبلغ معدل الـتـضـخـم     

 .م٢٠١٢٪ في عام ٨,٩السنوي فيها 

مليار ريال تمثل ما نسبته  ١٢,٧تايلند بقيمة   -١٣

٪ من إجمالي قيمة واردات المملكة، ومن أهم ٢,٢

السلع المستوردة منها سيارات شحن صغيرة بقيمة 

٪ من إجـمـالـي      ١٩,١مليار ريال تمثل  ٢,٤

صادراتها إلى المملكة، وبلغ معدل الـتـضـخـم     

 .م٢٠١٢٪ في عام ٣,٠السنوي فيها 

مليار ريال تمثل مـا   ١١,٨البرازيل بقيمة   -١٤

٪ من إجمالي قيمة واردات المملـكـة،   ٢,٠نسبته 

ومن أهم السلع المستوردة منها لحوم مجمدة بقيمة 

٪ من إجـمـالـي      ٣٠,٩مليار ريال تمثل  ٣,٧

٧٩ ٧٤

٤١ ٣٩ ٣٥
٢٤ ٢٠ ١٩ ١٧ ١٦ ١٤ ١٣ ١٣ ١٢ ٩

‐٢

٠

٢

٤

٦

٨

١٠

١٢

٠

١٠

٢٠

٣٠

٤٠

٥٠

٦٠

٧٠

٨٠

٩٠

الواليات 
المتحدة 
االمريكية

الصـين المانيا الـيـابـان كوريا 
الجنوبية

االمارات 
العربية 
المتحدة

ھـنـد اـل فرنسا ايطاليا المملكة
المتحدة

ا سـويسـر ا تركي تـايلند البرازيل كندا

مليار لایر)٪(

.مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات: المصدر

م٢٠١٢أھم الدول المستورد منھا في عام : ١١الشكل 

)الجانب األيسر(قيمة الواردات )الجانب األيمن(معدل التضخم
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القيمة
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ف
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الواليات المتحدة
٧٨٧٧٠

١٣,٥
١٣,٥

٢,١
ت 
ت العاديه او الطائرا

ى للطائرا
ب، اجزاء أخر

ت جي
صه، سيارا

ت خا
سيارا

العموديه.
١٥٦٢٣

صـين
ال

٧٤١٩٥
١٢,٧

٢٦,٢
٢,٧

ت استقبل وتحويل و إرسال أو استرجاع 
ت رقمية، آال

ف خليوية، آال
أجھزة ھات

صورة.
ت أو ال

صو
ل ا

١٢٤٩٨

المانيا
٤١٣٦٧

٧,١
٣٣,٣

٢,١
ت غازيه.

صه، توربينا
ت خا

ف عاديه (سجائر) ـ  محتويه على تبغ، سيارا
لفائ

٤٧٣٨
الـيـابـان

٣٨٩٨٩
٦,٧

٤٠,٠
٠,٠٤-

ت خفيفه بغرفة قياده.
صة، ھياكل شاحنا

ت خا
ب، سيارا

ت جي
سيارا

١٣٦٩٢
كوريا الجنوبية

٣٥٤٦٧
٦,١

٤٦,١
٢,٢

ت الالسلكية.
ت الخليوية والشبكا

ف للشبكا
صه، أجھزة ھات

ت خا
سيارا

٩٥٦٥
االمارات

٢٤٤٩٥
٤,٢

٥٠,٣
٠,٧

س نقى.
صه من نحا

ضبان وعيدان واشكال خا
س، ق

ف من نحا
ب، لفائ

سبائك ذھ
٤٢٧٢

الـھـنـد
١٩٥٨١

٣,٤
٥٣,٦

١٠,٤
ت الالسلكية، بنزين.

ت الخليوية أو غيرھا من الشبكا
ف للشبكا

ارز، أجھزة ھات
٤٩٤٥

فرنسا
١٨٦٠٣

٣,٢
٥٦,٨

٢,٢
ت اومشتقاتھا.

ى على بنسلينا
لحوم غيرمقطعه مجمدة، عطور، ادويه تحتو

٢٣٧١
ايطاليا

١٧٤٨٤
٣,٠

٥٩,٨
٣,٣

ت امان.
صماما

ت اومشتقاتھا، 
ى على بنسلينا

ت، ادويه تحتو
صناعه الحنفيا

١١٠٨
المملكة المتحدة

١٥٧١٩
٢,٧

٦٢,٥
٢,٨

ت.
ضادا

ي على م
ت، أدوية تحتو

ت العاديه والعموديه، مولدا
اجزاء للطائرا

٢٧٩٧
سـويسـرا

١٣٦٢٠
٢,٣

٦٤,٨
٠,٧-

ت يد.
ف عاديه (سجائر)ـ   محتويه على تبغ، ساعا

ب، لفائ
سبائك ذھ

٧٤٨٦

تركيا
١٣٤٢٢

٢,٣
٦٧,١

٨,٩
ب 
ص
ب، حديد و

صل
ضبان من حديد أو 

ب، ق
صل

ف جاھز من حديد أو 
ص
منتج ن

غير مخلوط.
٤١٦٩

تـايلند
١٢٧٠٧

٢,٢
٦٩,٣

٣,٠
ت).

صغيرة (واني
ت 
شاحنا

٤٧٨١
البرازيل

١١٨١٠
٢,٠

٧١,٣
٥,٤

ت حديد، دجاج مجمد.
لحوم غيرمقطعه مجمدة ، خاما

٦٢١٢
كندا

٨٥٧٤
١,٥

٧٢,٨
١,٥

ب.
ت جي

ت حفر عائمه او غاطسه، قمح، سيارا
صا
من

٢٦٦٢

لایر)
(مليون 

ف رئيسة في عام ٢٠١٢ م
صنا

الجدول ٥: أكبر ١٥ دولة  تستورد منھا المملكة حسب قيمة االستيراد ألھم أ

صندوق النقد الدولي.
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١٤ 

صادراتها إلى المملكة، وبلغ معدل الـتـضـخـم     

 .م٢٠١٢٪ في عام ٥,٤السنوي فيها 

مليار ريال تمثل ما نسبتـه   ٨,٥كندا بقيمة   -١٥

٪ من إجمالي قيمة واردات المملكة، ومن أهم ١,٥

 ١,٤السلع المستوردة منها منصات حفر بقيمـة    

٪ من إجمالي صادراتهـا  ١٦,١مليار ريال تمثل 

إلى المملكة، وبلغ معدل التضخم السنوي فيـهـا   

 .م٢٠١٢٪ في عام ١,٥

حيـث تـوقـع       .  األساسية في األسواق العالمية

صندوق النقد الدولي أن ينخفض مؤشر أسـعـار   

م ٢٠١٣٪ في عـام    ١,٥السلع األساسية بنسبة 

وبالرغم من أن الصندوق .  مقارنة بالعام السابق له

يتوقع أن تشهد األطعمة في األسواق العالـمـيـة    

م، إال   ٢٠١٣٪ في عام ٠,٦ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 

أن توقعاته تشير إلى انخفاض أسعارها بنسـبـة   

م، وأن األطعمـة  ٢٠١٤٪ في عام ٦,٤كبيرة تبلغ 

والمشروبات ستسجل معدالت تضخم سـالـبـة    

الجدول رقـم  ( م ٢٠١٧حتى نهاية عام )  انكماش( 

٦.( 

 

وقد أظهرت توقعات صندوق النقد الدولـي     

دولـة   ١٥انخفاض متوسط معدل التضخم في أهم 

م ٢٠١٢٪ في عام   ٣,١مصدرة إلى المملكة من 

 .م٢٠١٣٪ في عام ٢,٧إلى 

 ٢٠١٣توقعات التضخم في الربع الرابع لعام                                    

تأثرت معدالت التضخم في الربع الثالث من  

م باالرتفاعات التي سجلتها مجموعـة  ٢٠١٣عام 

األغذية والمشروبات نتيجةً للتأثيرات الموسمـيـة   

وبلغت نسـبـة   . لشهر رمضان في السوق المحلية

تأثير مجموعة األغذية والمشروبات على معـدل  

م ٢٠١٣٪ في سبتمبـر    ٣٨,٤التضخم العام نحو 

رغم بداية تالشي التأثيرات الموسمية عليها، حيث 

انخفض معدل التضخم السنوي لمجموعة األغذيـة  

٪ في سبتمبر ٦,٢م إلى ٢٠١٣٪ في يولية ٧,٢من 

 ).١٢الشكل رقم (م ٢٠١٣

  

ويتوقع أن يواصل معدل التضخم العام فـي   

٪ خالل الـربـع   ٣المملكة انخفاضه إلى ما دون 

م السيما مع انـخـفـاض    ٢٠١٣الرابع من عام 

الضغوط التضخمية في مجمـوعـة األغـذيـة       

والمشروبات، واستمرار انخفاض أسعار السـلـع   

األغذية 
والمشروبات

٣٨،٤٪
التبغ    

٠،٦٪
المالبس  

واالحذية  
١،٧٪

السكن  
والمياه 

والكھرباء 
والغاز 
وأنواع 
الوقود 
االخرى
٢٢،٧٪

تأثيث   
وتجھيزات 
المنزل 

وصيانتھا  
١٨،٣٪

الصحة    
٣،١٪

النقل    
١،٤٪

اإلتصاالت    
٤،٥٪

الترويح   
والثقافة  

٠،٩٪

التعليم    
١،٤٪

المطاعم   
والفنادق 

٤،٧٪

السلع   
والخدمات 
المتنوعة  

٢،٢٪

نسبة تأثير المجموعات الرئيسة : ١٢الشكل 
)م٢٠١٣سبتمبر (على معدل التضخم العام 
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١٥ 

من جانب آخر، انخفض مؤشر منـظـمـة     

ألسعار األغذيـة  )  فاو( األغذية والزراعة العالمية 

م مقارنة بأغسطس ٢٠١٣٪ في سبتمبر ٢,٣بنسبة 

٪ خالل التسـعـة   ٥,٤الماضي، وانخفض بنسبة 

والتراجع الـذي    .  م٢٠١٣أشهر األولى من عام 

م هو االنخفـاض  ٢٠١٣سجله المؤشر في سبتمبر 

الخامس على التوالي بسبب الهبوط الحـاد فـي     

 .أسعار الحبوب في األسواق العالمية

في مجموعة النقل، والمطاعم والـفـنـادق،    

والسلع والخدمات المتنوعة، إضافة إلى بداية 

تالشي التأثيرات الموسمية لشهر رمضـان    

 .على مجموعة األغذية والمشروبات

سجلت مجموعتا األغذية والـمـشـروبـات      .٢

والتأثيث المنزلي أعلى معدالت التضخم خالل 

م مقارنة بالربـع  ٢٠١٣الربع الثالث من عام 

السابق له، حيث بلغ معدل التضخم الربعـي  

 .٪ في المجموعتين١,٥

ارتفع الرقم القياسي ألسعار الجملة بنسـبـة    .٣

م ٢٠١٣٪ في الربع الثالث من عـام      ١,٤

 .مقارنة بنفس الربع من العام السابق

سجلت أسعار الجملة لمجموعة المشروبـات   .٤

والدخان أعلى نسبة ارتفاع في الربع الثالـث  

م مقارنة بنفس الربع من العام ٢٠١٣من عام 

السابق، حيث بلغ معدل تضخم المجمـوعـة   

٪ نتيجة الرتفاع المجموعة الفرعـيـة   ١٤,٨

 . ٪ خالل نفس الفترة٢٠,٥بنسبة ) مشروبات(

 الخالصة      

يمكن استخالص أهم نتائج تحليل معـدالت   

 :التضخم في المملكة في اآلتي

سجل الرقم القياسي لتكاليف المعيشة أعـلـى    .١

٪ ٤م عند ٢٠١٣معدالت التضخم خالل عام 

في أبريل الماضي، ثم بدأ بـاالنـخـفـاض     

التدريجي بعد انخفاض الضغوط التضخميـة  

٢٠١١٢٠١٢٢٠١٣٢٠١٤٢٠١٥٢٠١٦٢٠١٧األوزان
————————————————————————

ام -١,٨-٢,٧-٤,١-٣,٤-١,٥-١٠٠,٠٢٦,٢٣,٢المؤشر الع
-٠,٨-١,٠-٢,٦-٠,٦٦,٤-١٦,٧١٩,٩٢,٢األطعمة

-١,٦-٣,٨-٢,٣-٣,٢-١٤,٧-١,٨١٦,٦١٨,٦المشروبات
ة ة األولي -٣,١-٢,٧-١,٣٢,٦٤,٩-٧,٧٢٢,٧١٢,٧المواد الزراعي

٠,٤١,٢١,٢-٤,٦-٣,٩-١٠,٧١٣,٥١٦,٨المعادن
-٢,٥-٣,٧-٥,٢-٣,٠-٦٣,١٣١,٥٠,٧١,٥الطاقة

المصدر: صندوق النقد الدولي.

———————————————————————————————

ية جدول رقم ٦: مؤشر صندوق النقد الدولي ألسعار السلع األساس
سنة األساس (٢٠٠٥ = ١٠٠)

بيانات مقدرةبيانات فعلية
( نسب مئوية )
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١٦ 

سجل مخفّض الناتج المحلي اإلجمالي غـيـر    .٥

٪ في الربع ٠,٥النفطي انخفاضاً بلغت نسبته 

م مقارنة بالربع األول   ٢٠١٣الثاني من عام 

وارتفع مخفّض الناتج المحلي .  من نفس العام

٪ في الربع الثاني مـن    ٤,٢اإلجمالي بنسبة 

م مقارنة بنفس الربع من الـعـام   ٢٠١٣عام 

 .السابق

يتوقع أن يواصل معدل التضخم العام فـي     .٦

٪ خالل الربع ٣المملكة انخفاضه إلى ما دون 

م السيما مع انخفـاض  ٢٠١٣الرابع من عام 

الضغوط التضخمية في مجموعة األغـذيـة   

والمشروبات، واستمرار انخفاض أسعار السلع 

 . األساسية في األسواق العالمية

 



 

 

حقــالمل  

 

 

 



 
 

 التضخم في المممكة العربية السعودية
 هتهجالمو  المتخذة أسبابه.. واإلجراءات
 

 

 م3102نوفمبر 

 
 

 

 

 

 إدارة األبحاث االقتصادية

 مؤسسة النقد العربي السعودي



1 
 

 التضخم في المممكة العربية السعودية
 وتهلمواج المتخذة اإلجراءاتو  أسبابو..

 
 

 مقدمة:

 لو وتحديد العوامل المسببة عمى متابعة تغيرات معدل التضخم البنوك المركزية تحرص
ودراسة جوانبو وآثاره وذلك بغرض المحافظة عمى االستقرار النسبي لألسعار. وتنبع أىمية موضوع 
التضخم من تأثيره المباشر عمى القدرة التنافسية لممنتجات المحمية من ناحية, وتأثيره عمى القوة 

 خرى. أالشرائية لدخول األفراد من ناحية 

 :ة قياسووطريق ف التضخميتعر 

 مؤشروالمستمر في العام ىناك تعاريف متعددة لمتضخم, ولكن أكثرىا استخدامًا وشيوعًا ىو االرتفاع 
القياسي العام لتكاليف  ستخدام ما يعرف بالرقمايقاس التضخم في المممكة بو أسعار السمع والخدمات. 

تعتمد طريقة حساب و  .اإلحصاءات العامة والمعموماتالذي تصدره مصمحة  لجميع السكان المعيشة
 اندة )السبير( المستخدمة في معظم بماألرقام القياسية لتكاليف المعيشة لجميع السكان عمى معادل

التغيرات في أسعار سمة ثابتة من السمع والخدمات القياسي لتكاليف المعيشة  الرقم يعكسو  العالم.
تقوم  ميدانية بناًء عمى نتائج مسوحاتم تحديد مكونات ىذه السمة , حيث يتخالل فترة زمنية محددة

لعينة كبيرة من األسر تمثل جميع األسري وأذواق المستيمكين  نفاقإلل المصمحة بإجرائيا بشكل دوري
من القياسي لتكاليف المعيشة لجميع السكان  الرقم. ويتكون فئات السكان في مختمف أنحاء المممكة

ويستخدم  ,في تكاليف المعيشة لألسرة وأىميتيا وفقًا لنصيبيارئيسة تأخذ أوزانًا مختمفة  مجموعة 21
نحو  التي تمثل األغذية والمشروباتمجموعة  ومن أبرز ىذه المجموعات. م كسنة أساس1002عام 
نحو  التي تشكل السكن والمياه والكيرباء والوقودفي المئة من الرقم القياسي العام, ومجموعة  1212
السكن والمياه و  ,األغذية والمشروبات مجموعتامثل توبذلك . من الرقم القياسي العام في المئة 1012
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مما يعكس  العامفي الرقم القياسي  انجمالي األوز في المئة من إ 2111ما نسبتو والكيرباء والوقود 
 . (2جدول رقم ) أىميتيما بالنسبة لممستيمكين

 

:  تأثير المجموعات الرئيسة عمى الرقم القياسي لتكاليف المعيشة )جميع السكان( 1جدول رقم   

 (100=  م2002)

 

متوسط التغير 
السنوي لمفترة 

(2002-2011) 
2012 

الربع 
 لثالثا

2013 

مقدار التأثير عمى الرقم 
 *2012 -القياسي 

مى الرقم مقدار التأثير ع
 لثالربع  الثا -القياسي 

2013* 

األوزان 
 النسبية ٪

——————— ————— ——— ——— ——————— ———————— ——— 

 20010 20010 20010 412 114 214 الرقم القياسي العام
 1212 2414 4212 112 211 112 األغذية والمشروبات

 012 012 213 212 2212 112 التبغ
 312 012 211 011 411 010 المالبس واالحذية

السكن والمياه 
والكهرباء والغاز 

 وأنواع الوقود األخرى

311 414 210 1213 1311 1012 

تأثيث وتجهيزات 
 المنزل وصيانتها

410 212 110 211 2214 412 

 111 112 212 414 112 014 الصحة
 2012 012 2411 011 210 214 النقل

 312 114 011 212 012 212- االتصاالت
 412 013 011- 210 011- 211 الترويح والثقافة

 112 211 210 212 212 211 التعميم
 212 214 112 410 210 210 المطاعم والفنادق
السمع والخدمات 

 المتنوعة
211 412 -012 112 -210 113 

 100الوزن النسبي /  X*    مقدار التأثير عمى الرقم القياسي = نسبة التغير السنوي لكل مجموعة 
 وزارة االقتصاد والتخطيط. –المصدر: مصمحة اإلحصاءات العامة والمعمومات 
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 :في المممكة التضخممعدالت  ة تاريخية عننبذ

السبعينات من القرن الماضي, في عقد  سجل معدل التضخم في المممكة أعمى مستوى لو
لكمي لالقتصاد المحمي , وذلك بسبب نمو الطمب افي المئة 40معدل التضخم مستوى  حيث تجاوز
وزارة المالية ومؤسسة النقد  قامت . ولذلكأدت إلى اختناقات في جانب العرض عةبوتيرة متسار 

في المئة في  4212من  التضخممما أدى إلى انخفاض معدل العربي السعودي بعدد من اإلجراءات 
 معتدلةمعدالت تضخم المممكة  شيدت . بعدىام2430في المئة في عام  411م إلى 2422عام 

 م,1002 عام . ومنذ ينايرم2442عام  ستثناءابم, 1001عام م إلى 2431عام  منخالل الفترة 
 ووصمت إلى مستويات غير مألوفة,في السوق المحمية ًا بالظيور تدريجي بدأت الضغوط التضخمية

مقارنة بمعدل  م1002 عام في في المئة 210 إلى م(1002)لسنة أساس  معدل التضخم ارتفعحيث 
م 1003 عام. وبمغت الضغوط التضخمية ذروتيا في م1001 عام في في المئة 214 تضخم بمغ

عمى خالل الثالثة عقود الماضية. ثم تراجعت األ وىو في المئة 112 معدل التضخمما بمغ عند
خفاض حتى وصمت نواستمرت باال ,م1004في المئة في عام  212حوالي  إلىمعدالت التضخم 

وتشير بيانات مصمحة اإلحصاءات العامة . (2)رسم بياني رقم م1021في عام في المئة  114 إلى
من عام  أكتوبرفي المئة خالل شير  410والمعمومات إلى ارتفاع مستوى التضخم في المممكة إلى 

  .من العام السابق شيرمقارنة بنفس ال م1024
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  م(2002)سنة األساس عام  التضخم في المممكة العربية السعودية معدل :1ي رقم انرسم بي

 

 

 

 التضخم: العوامل المؤثرة في

قتصاد ا النفتاحنظرًا  وخارجية داخمية يمكن تقسيم العوامل المؤثرة عمى التضخم إلى عوامل
 إلى عدةم 1003 وم 1002 خالل عامي سعارتعزى زيادة األعمى العالم الخارجي. و الكبير  المممكة

 بطئباإلضافة إلى  ,البنية التحتية مشاريعنتيجة التوسع في الحكومي  اإلنفاقعوامل منيا زيادة 
مما أدى إلى عمى السكن  المساكن لمواجية الطمب المتزايد جانب العرض خاصة في قطاعاستجابة 

زيادة الطمب  نتيجةالمواد الغذائية عالميًا  ارتفاع أسعاروكذلك  ارتفاع اإليجارات وأسعار المساكن,
مؤشر  , حيث يشيرفي تمك الفترة معظم الدول الناشئة ر الذي شيدتوالنمو الكبيمع  عمى الغذاء

 في العالم الغذاء أسعارإلى أن " فاو"منظمة األغذية والزراعة العالمية  الصادر عن الغذاء أسعار
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مقارنًة بالعام السابق )رسم بياني  م1003عام  خالل في المئة 1214 ارتفاعًا بمغت نسبتو تسجم
والمياه والكيرباء السكن و مجموعتي األغذية والمشروبات, أن  4ويوضح الرسم البياني رقم. (1رقم

 تمك خالل أن ارتفاع مستويات األسعار الحظيو . تؤثران بشكل كبير عمى مستوى التضخم والوقود
 أشارحيث  ,, بل شمل اقتصادات عدةالمممكة العربية السعوديةلم يقتصر عمى اقتصاد الفترة 

معدل التضخم عمى  أن إلى "م1004عام  آفاق االقتصاد العالمي" هر تقريفي  النقد الدوليصندوق 
ارتفع معدل  االقتصادات المتقدمةففي  .م1003سجل ارتفاعًا كبيرًا في عام المستوى العالمي 

ارتفعت و  ,م1003عام  فيفي المئة  412 إلىم ليصل 1002في المئة في عام  112التضخم من 
 .نفس الفترةفي في المئة  411 إلىفي المئة  112في االقتصادات الناشئة من  نسبة التضخم

 

 

 الغذاءمؤشر أسعار  :2ي رقم انرسم بي
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 ة عمى التضخمأثير المجموعات الرئيس: ت3ي رقم انرسم بي

 

 

 عوامل داخميةإلى  بشكل كبير م1024 ارتفاع الضغوط التضخمية في العام الحالي يعودو 
كما أن استمرار النمو االقتصادي  .المحمية توزيعوال اإلمدادشبكات بو  المخزونتغيرات ب ذات عالقة

 لالقتصاد المحمي اإلنتاجيةالسيما في القطاع غير النفطي قد يفرض ضغوطا عمى الطاقة القوي 
 .وغالبًا ما تكون تمك الضغوط مؤقتة
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 التضخم: لحد من ارتفاع معدلا في الدولة جهود

قامت المممكة باتخاذ العديد من اإلجراءات لمحد من الضغوط التضخمية المتزايدة, مع 
التركيز عمى مجموعات األغذية والمشروبات والسكن والمياه والكيرباء والوقود والنقل نظرًا الرتفاع 

  .2دول رقمجال كما ىو موضح في الرقم القياسي لتكاليف المعيشة حجم تأثير ىذه المجموعات عمى

ارتفاع أسعار المساكن  كان مصدره الضغوط التضخمية من اً كبير  جزءً  ونظرًا ألن

بيدف  لايرمميار  20و خادم الحرمين الشريفين بدعم صندوق التنمية العقارية بمبمغ واإليجارات, وج  

وزيادة القرض  ,تقديم مزيد من القروض العقارية. كما أمر حفظو اهلل بتحويل ىيئة اإلسكان إلى وزارة

. إضافة إلى ذلك, أمر خادم الحرمين الشريفين لايرألف  200إلى  لايرألف  400السكني من 

في مؤسسة النقد  خاص م إلى حساب1022من فائض ميزانية العام المالي  لايرمميار  120بتحويل 

دء العمل عمى ببصندوق التنمية العقارية ألف وحدة سكنية. كما قام  200إلنشاء العربي السعودي 
اإلضافي األمر الذي يمكن المتقدمين إليو من الحصول عمى تمويل عقاري  تطبيق برنامج التمويل

المزيد من المساكن بدأت في المساىمة بتوفير أن ىذه الحزمة من اإلجراءات  المالحظآخر. ومن 
السكن المناسب توفير و ومن القرارات التي تضمن التعجيل في تنفيذ  والحد من تكاليف السكن.

سكان عن ستعمن وزارة اإلحيث  ",أرض وقرض"قرار منح  ,لممواطنين بما يكفل ليم حياة كريمة
وىو منظومة تشريعية تنظيمية  "إيجار" مشروع كما تعتزم وزارة اإلسكان إطالق. شروط التقديم الحقا

يسيم المشروع في أن يتوقع و  لقطاع اإليجار تيدف إلى تنظيم وتطوير قطاع المساكن في المممكة,
أسعار  خفضأكبر مما يؤدي إلى  في قطاع إيجار المساكن بشكلتحقيق توازن العرض والطمب 

 . اإليجارات

 الدعم تقديم من اإلجراءات لمحد من ارتفاع الضغوط التضخمية شممتعدد  باتخاذقامت المممكة و 
 وتخفيض ,المباشرةين المواطن احتياجات تالمس التي االستيالكية السمع من لمجموعة المباشر
أمر من ناحية أخرى,  .األسعار مراقبة في والتوسع المستوردة السمع بعض عمى الجمركية الرسوم

بتخفيض  م1001في عام  خادم الحرمين الشريفين الممك عبداهلل بن عبدالعزيز آل سعود )حفظو اهلل(
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من  لايرمميار  100كما وجو حفظو اهلل بتخصيص  تقريبًا. في المئة 4010بنسبة  المحروقاتأسعار 

وفتح المنافسة عمى تراخيص النقل  ,م لمشروعات النقل العام بالمممكة1021فائض ميزانية عام 
نشاء ,الجوي سيم في خفض تكاليف النقل وغيرىا من القرارات التي يتوقع أن تسكك حديد  وا 

 والمواصالت.

 

 :استقرار المستوى العام لألسعار في العربي السعوديمؤسسة النقد  دور 

دارة  ,السعودي( لايرسك وطبع العممة الوطنية )الـ يامن أىمبعدة ميام المؤسسة  تقوم وا 

دارة السياسة النقدية لممحافظة عمى استقرار األسعار وأسعار الصرف.و احتياطيات المممكة,   ا 

 معظمن أل نظراً عمى استقرار إيرادات المالية العامة يساعد مقابل الدوالر  لايرالـستقرار سعر صرف فا

ن الحفاظ عمى سياسة سعر الصرف كما أ .بالدوالر المقومة إيرادات الدولة تأتي من مبيعاتيا النفطية
الدوالر ويساىم  ز الثقة فييا.المضاربة عمى العممة ويعز  الحد من الثابتة ولفترة طويمة يساعد عمى

بمغ حجم العمميات التي تمت بالدوالر مع , حيث بدور أساسي في االقتصاد العالمياألمريكي 
 212والبالغ حجمو نحو  في سوق النقد األجنبي العالمي تريميون دوالر 211العمالت األخرى نحو 

ديرات حجم تق م حول1024في تقريره الصادر في عام  بنك التسويات الدولية. وأشار تريميون دوالر
الدوالر األمريكي ب التي أجريت أن قيمة العمميات المعامالت اليومية في السوق العالمية لمنقد األجنبي

في  314يمييا اليورو بنسبة  في المئة من المعامالت اليومية في النقد األجنبي 32بمغت ما نسبتو 
الذي يقيس  األمريكي المرجح لمتجارةمؤشر الدوالر ويشير  في المئة. 1المئة ثم الين الياباني بنسبة 

ارتفاع قيمة الدوالر تدريجيًا منذ منتصف  استمرار إلى قيمة الدوالر مقابل العمالت العالمية األخرى
 (.2)رسم بياني رقم م1022عام 
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المحمي في االقتصاد السيولة  النقد العربي السعودي وضع ؤسسةم تراقبمن ناحية أخرى, 
تؤثر و  تشكل ضغوطًا تضخميةلمتأكد من مناسبتيا لألنشطة االقتصادية وعدم ارتفاعيا لمستويات 

تغيير  لمعالجة التضخم, تشملأدوات السياسة النقدية من  عدد لدى المؤسسةو  .عمى مستوى األسعار
 نسبوضع سياسات احترازية عمى و و ما ُيعرف بالريبو(, أ) إعادة الشراءمعدل عائد اتفاقيات 

وساىمت المؤسسة من  في المصارف المحمية, وتغيير متطمبات االحتياطيات المصرفية. اإلقراض
تصاد المممكة عن طريق خالل المسئوليات المناطة بيا في تخفيف الضغوط التضخمية عمى اق

خالل ؤسسة النقد العربي السعودي م اتخذتو المصرفي والسيولة المحمية.  اناالئتم التأثير في
 وكان من معدالت التضخملمحد من ارتفاع جراءات اإل منجممة  م1003 النصف األول من عام

 :ما يمي برزىاأ
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في  212عند مستواه السابق  (Repo Rate)اإلبقاء عمى معدل عائد اتفاقيات إعادة الشراء  .2
 النقد. مؤسسة البنوك من  حجم عمميات اقتراض بيدف الحد من المئة

تخفيض مستوى السيولة في السوق عن طريق رفع نسبة االحتياطي اإللزامي, حيث رفعت  .1
 2410 إلى في المئة 210المؤسسة نسبة االحتياطي اإللزامي عمى الودائع تحت الطمب من 

 إلى في المئة 110الزمنية واالدخارية من ونسبة االحتياطي اإللزامي عمى الودائع  ,في المئة
 .في المئة 210

سقف استثمارات  رفعتشجيع المصارف عمى االستثمار في أذونات الخزينة عن طريق  .4
 المصارف فييا.

 المتصاصالسعودي مع المصارف المحمية  بالريال األجنبيإجراء عمميات مقايضة النقد  .2

 يكي في النظام المصرفي.األمر وتوفير السيولة الالزمة بالدوالر الزائدة  السيولة

ت السياسة النقدية موجية انفك ,م1003 عام أما بعد تفاقم األزمة المالية العالمية في نياية
االستمرار في تمويل مشاريع التنمية  انلتعزيز وضع السيولة, وخفض تكاليف اإلقراض لضم

النقد العربي السعودي مؤسسة حيث اتخذت  ,االقتصادية, ولتحقيق استقرار النظام المالي المحمي
م بيدف 1004م والربع األول من عام 1003عدة إجراءات استباقية خالل الربع الرابع من عام 

 ,ي السوق المحمية واألسواق العالميةتعزيز السيولة لدى المصارف المحمية في ضوء التطورات ف
استمرار المصارف بأداء دورىا  انلضم انوخفض تكمفة االقتراض لتمبية الطمب المحمي عمى االئتم

خفاضيا انحسار الضغوط التضخمية التي واصمت انالتمويمي السيما بعد ظيور مؤشرات عمى 
 اإلجراءات اآلتي: ومن أبرز ىذه ,م1004في أكتوبر  في المئة 412 إلىالتدريجي 

 210مستوى  إلىم 1003في المئة في سبتمبر  2410خفض نسب االحتياطي النظامي من  .2
مودائع تحت الطمب بيدف تعزيز السيولة في النظام لم 1003في المئة في نوفمبر 

مودائع الزمنية واالدخارية عند مستوى اإللزامي ل االحتياطيواإلبقاء عمى نسبة  ,المصرفي
 في المئة. 210
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 110 إلىفي المئة ليصل  212خفض معدل اتفاقيات إعادة الشراء من مستواه السابق والبالغ  .1
في  110 تفاقيات إعادة الشراء المعاكس منوخفض معدل ا ,م1004في المئة في يناير 

 .في المئة 0112 إلى تدريجياً  المئة
بين البنوك  اإليداعنقطة أساس دون سعر فائدة  20 إلىالخزينة  أذوناتخفض تسعيرة  .4

(SIBID) 410, وكذلك إعادة تحديد السقف األسبوعي إلصدار أذونات الخزينة بمقدار 

 أسبوعيًا. لايرمميار 

أقر مجمس الوزراء  ,المساكن واإليجارات أسعار ولمحد من الضغوط التصاعدية عمى
المنظومة المالية المتمثمة في: نظام التمويل العقاري, ومراقبة شركات التمويل, واإليجار التمويمي, 

 تممك المساكن نسبة بزيادة في نياية المطاف والرىن العقاري, وقضاء التنفيذ والتي يؤمل أن تسيم
مؤسسة النقد ب عمى الميام المناطة وبناءً . وتخفيض الضغوط التضخمية الناشئة عن قطاع اإلسكان

 التنفيذية لنظام التمويل العقاري موائحال بنشر م1024في عام  مؤسسةال قامت ,العربي السعودي
ويتوقع أن يسيم ذلك بتوفير المزيد من  ونظام اإليجار التمويمي ونظام مراقبة شركات التمويل.

 .العقاري التمويل

جمااًل فإن الجيات المعنية في   تراقب التضخم وتتخذ , بما في ذلك مؤسسة النقد,المممكةوا 
  والنمو في المممكة.االقتصادية  تحقيق األىداف جراءات المناسبة لمواجيتو بما يضمنكافة اإل
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