
م٢٠١٩أكتوبر في شهر ) %٠,١٥(انخفاضا بنسبة التضخم في السلطنة يسجل 

 الرقم القياسي العامارتفاع  %٠,١٨
ـــهر ـــي ش ـــتهلكين ف ـــعار المس  ألس

.مقارنة بالشهر السابقم ٢٠١٩أكتوبر 

فـي إرتفاع أسعار الخضروات  %٣,٦٦
ــهر ــوبر  ش ــهر م  ٢٠١٩أكت ــة بالش مقارن

.السابق

في انخفاض أسعار األسماك  %٦,٦٢
ــهر ــوبر  ش ــهر م  ٢٠١٩أكت ــة بالش مقارن

.السابق

م مقارنة بالشهر المماثل من العام السـابق نتيجـة انخفـاض أسـعار  ٢٠١٩، في شهر أكتوبر )%٠٫١٥(سجل معدل التضخم في السلطنة انخفاضا بنسبة 
تي مجمـوع، و)%١,٩٥(، ومجموعـة المالبـس واألحذيـة بنسـبة )%٢,٤٨(، ومجموعـة النقـل بنسـبة )%٣,٦٩(السلع والخدمات المتنوعة بنسـبة  مجموعة

بنسـبة  التبـغوفـي المقابـل ارتفعـت أسـعار مجموعـة  . لكـل منهمـا) %٠,٣(السكن والمياه والكهرباء والغـاز وأنـواع الوقـود األخـرى واإلتصـاالت بنسـبة 
، )%٢,١٨(، ومجموعـة التعلـيم بنسـبة )%٥,١٥(بنسـبة  و أعمـال الصـيانة اإلعتياديـة للبيـوت  األثاث والتجهيـزات والمعـدات المنزليـة، ومجموعة )%٩٢,٥٢(

، )%٠,٦٩(بنسـبة ة المطاعم والفنادق مجموع، و)%٠,٩٧(، ومجموعة الصحة بنسبة)%١,٣٨(ومجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 
.  بالشهر المماثل من العام السابق  م مقارنة٢٠١٩أكتوبرخالل شهر ، )%٠,٠٤(ومجموعة الثقافة والترفيه بنسبة 

ـــــع  ـــــعار ارتف ـــــام ألس ـــــي الع ـــــرقم  القياس ال
أكتـوبر خالل شـهر ، )%٠,١٨(بنسبة المستهلكين 

نتيجــة ارتفـــاع  ،م مقارنــة بالشــهر الســـابق ٢٠١٩
ــــبة  ــــيم بنس ــــة التعل ــــعار مجموع ، )%٢,٢١(أس

ــة النقــل بنســبة  ، ومجموعــة )%٠,٩٨(ومجموع
، ومجموعـة )%٠,٣٦(المطاعم والفنادق بنسـبة 

وفي المقابل انخفضـت ). %٠,٢٨(الصحة بنسبة 
ــة ــعار مجموع ــلع أس ــة  الس ــدمات المتنوع والخ

ومجموعة المالبس واألحذية .)%٠,٩٧(بنسبة 

، ومجمـوعتي المـواد الغذائيـة )%٠,٤٨(بنسبة  
ــــــاث  ــــــة، واألث ــــــر الكحولي ــــــروبات غي والمش
ــــال  ــــة وأعم ــــدات المنزلي ــــزات والمع والتجهي

لكـل ) %٠,٠١(الصيانة االعتيادية  للبيـوت بنسـبة 
 فيما اسـتقرت أسـعار مجموعـة  التبـغ. منهما

ومجموعــة الســكن والميــاه والكهربــاء والغــاز 
ــاالت  ــة االتص ــرى ومجموع ــود األخ ــواع الوق وأن

ـــوبر  شـــهرخـــالل  ـــة بالشـــهر  م ٢٠١٩أكت مقارن
.من نفس العام السابق

ر التضخم في مجموعة المواد الغذائية والمشروبات غي
م٢٠١٩أكتوبر الكحولية في المحافظات لشهر 

م مقارنة بالشهر المماثل من العـام السـابق، حيـث سـجل المؤشـر  ٢٠١٩أكتوبر معدالت التضخم لشهر في تذبذبا  السلطنةمحافظات  شهدت
فيمـا سـجل فـي محافظـة  البريمـي،  )%٠,٣١(وبنسـبة  في محافظـة مسـقط،) %٠,٣٦(وبنسبة الداخلية، ة محافظفي ) %٠,٦٥(بنسبة انخفاضا 

شـمال وجنـوب فـي محـافظتي  ) %٠,١١(فـي محافظـة الظـاهرة، ونسـبة ) %٠,٤٥(فـي محافظـة ظفـار ، وبنسـبة ) %٠,٥٧(بنسبة المؤشر ارتفاعا 
.م مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق٢٠١٩أكتوبر شهر خالل ، واستقر المؤشر في محافظة شمال  الباطنة الشرقية

م٢٠١٩نوفمبر 

تقرير عن التضخم

)٥٣(العدد 



Sultanate’s Inflation Rate Registered a Decrease of (0.15%) in 
October 2019 November 2019

0.18% The general indices 
increase of consumer prices in
October 2019 comparing to the
previous month.

3.66% The increase prices of
Vegetable in October 2019
comparing to the pervious
month.

6.62% The decrease in prices
of Fish in October 2019
compared to previous month.

The Inflation rate in the Sultanate of Oman recorded a decrease of (0.15%) in October 2019 comparing to the same month of the
previous year. This decrease was attributed to the decrease in the prices of Miscellaneous Goods and Services groups by
(3.69%), Transport group by (2.48%), Clothing & footwear group by (1.95%) and both Communication group by and Housing,
water, electricity, gas and other fuels groups by (0.3%). On the other hand the prices Increased in Tobacco group by (92.52%),
Furnishings, Household equipment & routing household maintenance group by (5.15%), Education group by (2.18%), food and
non-alcoholic beverages by (1.38%), Health group by (0.97%), Restaurants and hotels group by (0.69%), Recreation and culture
group by (0.04%) during the month of October 2019 comparing to the same month of the previous year.

The consumer price index increased during
the month of October 2019 by (0.18%)
comparing to the previous month, This
increase was attributed to the increase in
the prices of Education group by (2.21%),
Transport group by (0.98%), Restaurants
and hotels group by (0.36%), and Health
group by (0.28%). On the other hand, the
prices decreased in Miscellaneous Goods
and Services groups by (0.97%),

Clothing & footwear group by (0.48%)
and both Furnishings, household
equipment & routing household
maintenance and food and non-alcoholic
beverages groups by (0.01%). The
prices of Tobacco group, Housing, water,
electricity, gas and other fuels group
and Communication group stabilized in
October 2019 comparing to the previous
month.

Inflation in Food and Non-Alcoholic Beverages 
Group in the Governorates October 2019

The governorates of Oman witnessed fluctuation in the inflation rate of October 2019 comparing to the same month of the previous
year. The index recorded a decrease by (0.65%) in Al-Dakhliah governorate, (0.36%) in Muscat governorate, (0.31%) in Al-Buraimi
governorate. On other hand the inflation increased by (0.57%) in Dhofar governorate, (0.45%) in Al-Dhahirah governorate, (0.11%)
in Al-Sharqiah South and North governorates, the inflation has stabilized on Al-Batina governorate during October 2019 comparing
to the same month of the previous year.
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