
م٢٠١٨مارس في شهر ) %٠٫١(بنسبة ارتفاعا التضخم في السلطنة يسجل 

الــرقم القياســي إنخفــاض   %٠٫٢٨
العـــام ألســـعار المســـتهلكين فـــي 

مقارنـة بالشـهر م  ٢٠١٨مـارس   شهر
.السابق

في نخفاض أسعار األسماك إ %١١٫٧٩
ــهر  ــارس ش ــة بالشــهر م  ٢٠١٨م مقارن

.السابق

ــروات   %٣٫٧٤ ــعار الخض ــاض أس إنخف
ــــهر  ــــي ش ــــارس ف ــــة م  ٢٠١٨م مقارن

.السابقبالشهر 
.

تفـاع أسـعار ارنتيجـة م مقارنـة بالشـهر المماثـل مـن العـام السـابق  ٢٠١٨فـي شـهر مـارس ) %٠٫١(سـجل معـدل التضـخم فـي السـلطنة إرتفاعـا بنسـبة 
ومجموعـة السـلع ، )%١٫٢٩(بنسـبة ومجموعـة النقـل  ،)%١٫٩(ومجموعة األثاث والتجهيزات والمعـدات المنزليـة بنسـبة  ،)%٤٫٩(بنسبة  التعليممجموعة 

، فـي المقابـل، انخفضـت أسـعار )%٠٫٣٧( ة السكن والمياه والكهربـاء والغـاز وأنـواع الوقـود األخـرى  بنسـبةمجموع، و )%٠٫٧(والخدمات المتنوعة بنسبة 
، )%٠٫٨٤(، ومجموعـة المالبـس واألحذيـة بنسـبة )%١٫٥٢(مجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحوليـة بنسـبة و، )%٢٫٤٥(مجموعة الصحة بنسبة 

بنسـبة ة المطـاعم والفنـادق مجموعـ، و)%٠٫١٥(، ومجموعة االتصاالت بنسـبة )%٠٫٤٢(بنسبة  ومجموعة التبغ، )%٠٫٦٧(مجموعة الثقافة والترفيه بنسبة 
.بالشهر المماثل من العام السابق  م مقارنة٢٠١٨مارس خالل شهر ،  )%٠٫٠٦(

ســــــجل الــــــرقم  القياســــــي العــــــام ألســــــعار 
خالل شـهر ) %٠٫٢٨(بنسبة انخفاضا المستهلكين 

ـــارس  ـــابق  ٢٠١٨م ـــهر الس ـــة بالش ـــبب م مقارن بس
ــــة  انخفــــاض أســــعار مجموعــــة المــــواد الغذائي

، نتيجـة )%١٫١٨(والمشـروبات غيـر الكحوليـة بنسـبة 
ة انخفاض أسعار األسماك واألغذيـة البحريـة بنسـب

، ومجموعـة )%٣٫٧٤(، والخضروات بنسـبة )%١١٫٧٩(
ــبة  ــل بنس ــبة )%٠٫٥٩(النق ــغ  بنس ــة التب ، ومجموع

ــة )%٠٫١٢( ــة، ومجموع ــدمات المتنوع ــلع والخ  الس
، )%٠٫٠٩(بنسبة 

ــــبة  ــــادق بنس ــــاعم والفن ــــة المط ومجموع
ة ، ومجموعـة  الثقافــة والترفيـه بنســب)%٠٫٠٣(
، وفـــــي المقابـــــل ارتفعـــــت أســـــعار )%٠٫٠٢(

ة الســكن والميــاه والكهربــاء والغــاز مجموعــ
ـــــبة  ـــــرى بنس ـــــود األخ ـــــواع الوق ،  )%٠٫٤١(وأن
، )%٠٫٢٠(ومجموعة المالبس واألحذيـة بنسـبة 

والتجهيـــزات والمعـــدات  ثـــاثاأل ومجموعـــة 
، فيمـا اسـتقرت أسـعار )%٠٫٠٤(بنسبة  المنزلية

 فـيمجموعة  الصحة واالتصاالت و التعلـيم، 
.  م مقارنة بالشهر السابق ٢٠١٨مارس شهر 

التضخم في مجموعة المواد الغذائية والمشروبات 
م٢٠١٨مارس غير الكحولية في المحافظات لشهر 

م مقارنـة بالشـهر المماثـل مـن العـام السـابق، حيـث  ٢٠١٨مـارس معدالت التضـخم لشـهر في نخفاضا امحافظات السلطنة  معظم  شهدت
ومحافظـة الداخليـة  ،)%٠٫٥٣(الشرقية بنسـبة ) شمال وجنوب (وفي محافظتي ، البريميفي محافظة ) %٠٫٧٥(بنسبة إنخفاضا سجل المؤشر 

فـي محافظـة ) %٠٫٩٧(بينمـا سـجل المؤشـر إرتفاعـا بنسـبة ، )%٠٫١(ومحافظة مسقط بنسبة  ،)%٠٫٣(ومحافظة الظاهرة بنسبة  ،)%٠٫٣٢(بنسبة 
.م مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق ٢٠١٨مارس خالل شهر  ظفار، محافظةفي ) %٠٫٧٢(شمال الباطنة، وبنسبة 

م٢٠١٨إبريل 

تقرير عن التضخم

)٣٤(العدد 



Sultanate’s Inflation Rate Registered an Increase of (0.1%) in 
March 2018 April 2018

0.28% The general indices 
decrease of consumer prices in
March 2018 compared to the
previous month.

11.79% The decrease prices of
Fish in March 2018 compared
to the pervious month.

3.74% The decrease in prices
of Vegetables in March 2018
compared to previous month.

Inflation rate in the Sultanate recorded an increase of (0.1%) in March 2018 compared to the same month of the previous year.
This increase was attributed to the price of Education group by (4.9%), Furnishings, Household equipment & routing household
maintenance group by (1.9%), Transport group by (1.29%), Miscellaneous Goods and Services groups by (0.7%), Housing,
water, electricity, gas and other fuels by (0.37%), On the other hand, the price of Health group decreased by (2.45%), Foods &
non-alcoholic beverages group by (1.52%), Clothing & footwear group by (0.84%), Recreation and culture group by (0.67%),
Tobacco group by (0.42%), Communication group by (0.15%), Restaurants and hotels group by (0.06%), during March 2018
compared to the same month in 2017.

The general prices index recorded an 
decrease by (0.28%) during March 2018 
compared to the previous month, due to the 
decrease price of Foods & non-alcoholic 
beverages group by (1.18%), due to the 
price  decrease of fish and seafood by 
(11.79%), and vegetable by (3.74%), 
Transport group by (0.59%), Tobacco group 
by (0.12%), Miscellaneous goods and 
services by (0.09%), Restaurants and hotels 
group by (0.03%), 

Recreation and culture by (0.02%).On 
the other hand, the prices increased in 
the housing, water, electricity, gas and 
other fuels group by (0.41%), Clothing & 
footwear group by (0.2%), Furnishings, 
Household Equipment & Routine 
Household Maintenance by (0.04%), 
While the prices settled of The Health, 
The communications and the education 
groups, in March 2018 compared to the 
previous month.

Inflation in Food and Non-Alcoholic Beverages 
Group in the Governorates March 2018

The Most of Sultanate governorates witnessed an decrease in the inflation rate for March 2018 compared to the same month of
the previous year. The index recorded an decrease of (0.75%) in Al Buraymi governorate, Ash Sharqiah South and North
governorates by (0.53%), Ad Dakhliah governorate by (0.32%), Adh Dhahirah governorate by (0.3%), Muscat governorate by
(0.1%), while the inflation increase in Al Batinah North governorate by (0.97%), Dhofar governorate by (0.72%), in March 2018
compared to the same month of last year.
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