التضخم في السلطنة يسجل ارتفاعا ﺑنسﺒة ) ( %٠٫١في ﺷﻬﺮ مارس  ٢٠١٨م
إبريل ٢٠١٨م

تقرير عن التضخم
العدد )( ٣٤

 %٠٫٢٨إنخفــاض الــرقم القياســي
العـــام ﻷســـعار المســـتهلكين فـــي
ﺷهر مـارس  ٢٠١٨م مقارنـة بالشـهر
السابق.

 %١١٫٧٩إنخفاض أسعار اﻷسماك في
ﺷــهر مــارس  ٢٠١٨م مقارنــة بالشــهر
السابق.

 %٣٫٧٤إنخفــاض أســعار الخضــروات
فــــي ﺷــــهر مــــارس  ٢٠١٨م مقارنــــة
بالشهر السابق.
.

سـجل معـدل التضـخم فـي السـلطنة إرتفاعـا بنسـبة ) (%٠٫١فـي ﺷـهر مـارس  ٢٠١٨م مقارنـة بالشـهر المماثـل مـن العـام السـابق نتيجـة ارتفـاع أسـعار
مجمﻮعة التعليم بنسبة ) ،(%٤٫٩ومجمﻮعة اﻷثاث والتجهيزات والمعـدات المنزليـة بنسـبة ) ،(%١٫٩ومجمﻮعـة النقـل بنسـبة ) ،(%١٫٢٩ومجمﻮعـة السـلع
والخدمات المتنﻮعة بنسبة ) ،(%٠٫٧و مجمﻮعة السكن والمياه والكهربـاء والغـاز وأنـﻮاع الﻮقـﻮد اﻷخـرى بنسـبة ) ،(%٠٫٣٧فـي المقابـل ،انخفضـت أسـعار
مجمﻮعة الصحة بنسبة ) ،(%٢٫٤٥ومجمﻮعة المﻮاد الغذائية والمشروبات غير الكحﻮليـة بنسـبة ) ،(%١٫٥٢ومجمﻮعـة المﻼبـس واﻷحذيـة بنسـبة )،(%٠٫٨٤
مجمﻮعة الثقافة والترفيه بنسبة ) ،(%٠٫٦٧ومجمﻮعة التبغ بنسبة ) ،(%٠٫٤٢ومجمﻮعة اﻻتصاﻻت بنسـبة ) ،(%٠٫١٥ومجمﻮعـة المطـاعم والفنـادق بنسـبة
) ،(%٠٫٠٦خﻼل ﺷهر مارس ٢٠١٨م مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق.
التضخم في مجمﻮعة المﻮاد الغذائية والمشروبات
غير الكحﻮلية في المحافظات لشهر مارس ٢٠١٨م

ســــــجل الــــــرقم القياســــــي العــــــام ﻷســــــعار
المستهلكين انخفاضا بنسبة ) (%٠٫٢٨خﻼل ﺷـهر
مـــارس  ٢٠١٨م مقارنـــة بالشـــهر الســـابق بســـبﺐ
انخفــــاض أســــعار مجمﻮعــــة المــــﻮاد الغذائيــــة
والمشـروبات غيـر الكحﻮليـة بنسـبة ) ،(%١٫١٨نتيجـة
انخفاض أسعار اﻷسماك واﻷغذيـة البحريـة بنسـبة
) ،(%١١٫٧٩والخضروات بنسـبة ) ،(%٣٫٧٤ومجمﻮعـة
النقــل بنســبة ) ،(%٠٫٥٩ومجمﻮعــة التبــغ بنســبة
) ،(%٠٫١٢ومجمﻮعــة الســلع والخــدمات المتنﻮعــة
بنسبة )،(%٠٫٠٩

ومجمﻮعــــة المطــــاعم والفنــــادق بنســــبة
) ،(%٠٫٠٣ومجمﻮعـة الثقافــة والترفيـه بنســبة
) ،(%٠٫٠٢وفـــــي المقابـــــل ارتفعـــــت أســـــعار
مجمﻮع ـة الســكن والميــاه والكهربــاء والغــاز
وأنـــــﻮاع الﻮقـــــﻮد اﻷخـــــرى بنســـــبة )،(%٠٫٤١
ومجمﻮعة المﻼبس واﻷحذيـة بنسـبة )،(%٠٫٢٠
ومجمﻮعـــة اﻷثـــاث والتجهيـــزات والمعـــدات
المنزلية بنسبة ) ،(%٠٫٠٤فيمـا اسـتقرت أسـعار
مجمﻮعة الصحة واﻻتصاﻻت و التعلـيم ،فـي
ﺷهر مارس  ٢٠١٨م مقارنة بالشهر السابق.

ﺷهدت معظم محافظات السلطنة انخفاضا في معدﻻت التضـخم لشـهر مـارس  ٢٠١٨م مقارنـة بالشـهر المماثـل مـن العـام السـابق ،حيـث
سجل المؤﺷر إنخفاضا بنسبة ) (%٠٫٧٥في محافظة البريمي ،وفي محافظتي )ﺷمال وجنﻮب ( الشرقية بنسـبة ) ،(%٠٫٥٣ومحافظـة الداخليـة
بنسبة ) ،(%٠٫٣٢ومحافظة الظاهرة بنسبة ) ،(%٠٫٣ومحافظة مسقط بنسبة ) ،(%٠٫١بينمـا سـجل المؤﺷـر إرتفاعـا بنسـبة ) (%٠٫٩٧فـي محافظـة
ﺷمال الباطنة ،وبنسبة ) (%٠٫٧٢في محافظة ظفار ،خﻼل ﺷهر مارس  ٢٠١٨م مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق.

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

Inflation Report
Issue (34)

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.

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

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

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.

