
م٢٠١٨سبتمبر في شهر ) %٠,٧٨(بنسبة إرتفاعا التضخم في السلطنة يسجل 

الـــرقم القياســـي إنخفـــاض  %٠,١١
العـــام ألســـعار المســـتهلكين فـــي 

مقارنة بالشـهر م  ٢٠١٨سبتمبر   شهر
.السابق

في إنخفاض أسعار األسماك  %٤,٧٩
مقارنــة بالشــهر م  ٢٠١٨ســبتمبر  شــهر

.السابق

فـــي إرتفـــاع أســـعار الفواكـــة  %١,٤٥
مقارنــة بالشــهر م  ٢٠١٨ســبتمبر  شــهر

.السابق

تفـاع أسـعار إرنتيجـة م مقارنـة بالشـهر المماثـل مـن العـام السـابق  ٢٠١٨، فـي شـهر سـبتمبر )%٠,٧٨(سجل معدل التضخم في السلطنة إرتفاعا بنسبة 
ة المطــاعم مجموعــ، و)%٠,٨٧(ومجموعــة الســلع والخــدمات المتنوعــة بنســبة ، )%٤,٩(بنســبة ومجموعــة التعلــيم  ،)%٥,٦٧(بنســبة النقــل مجموعــة 

فـي المقابـل، إنخفضـت أسـعار مجموعـة . )%٠,٥٩( ة السكن والمياه والكهرباء والغـاز وأنـواع الوقـود األخـرى  بنسـبةمجموع، و)%٠,٦٣(بنسبة والفنادق 
ومجموعـة األثـاث والتجهيـزات والمعـدات المنزليـة بنسـبة ، )%٢,٣٠(، ومجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحوليـة بنسـبة )%٣,٠٦(الصحة بنسبة 

ومجموعـة ، )%٠,٣٤(، ومجموعـة اإلتصـاالت بنسـبة )%٠,٣٦(، ومجموعـة الثقافـة والترفيـه بنسـبة )%٠,٥٢(، ومجموعة المالبس واألحذيـة بنسـبة )%٠,٥٣(
.بالشهر المماثل من العام السابق  م مقارنة٢٠١٨سبتمبر خالل شهر ، )%٠,١٤(بنسبة  التبغ

ســــــجل الــــــرقم  القياســــــي العــــــام ألســــــعار 
خـالل شـهر ، )%٠,١١(بنسـبة  إنخفاضاالمستهلكين 

ـــبتمبر  ـــابق  ٢٠١٨س ـــهر الس ـــة بالش ـــة م مقارن نتيج
ــــة  إنخفــــاض أســــعار مجموعــــة المــــواد الغذائي

، نتيجـة )%٠,٦٦(والمشروبات غير الكحوليـة بنسـبة 
ـــــاض ـــــماك  إنخف ـــــعار األس ـــــبة أس ، )%٤,٧٩(بنس

ــبة  ــروات بنس ــذلك ). %٣,٧٨(والخض ــت ك وانخفض
ـــة  ـــعار مجموع ـــبة أس ـــادق بنس ـــاعم والفن المط

ــــه )%٠,٥٠( ــــة والترفي ــــة الثقاف ، )%٠,٠٥(، ومجموع
).%٠,٠٤(االتصاالت بنسبة ومجموعة 

 أسعار مجموعة النقـل إرتفعتوفي المقابل 
المالبس واألحذية  مجموعةو، )%٠,٢٦(بنسبة 
، ومجموعة األثاث والتجهيـزات )%٠,٢٢(بنسبة 

اديـة  والمعدات المنزلية وأعمال الصيانة االعتي
ـــية  ـــوت بنس ـــلع )%٠,٢٠(للبي ـــة الس ، ومجموع

بنســـبة الشخصـــية المتنوعـــة والخـــدمات
ـــا ). %٠,١٤( ـــتقرت فيم ـــات  اس ـــعار مجموع أس

التبـــغ، و الســـكن والميـــاه والكهربـــاء والغـــاز 
ــيم   ــحة، والتعل ــرى، و الص ــود األخ ــواع الوق وأن

ـــهر  ٢٠١٨ســـبتمبر فـــي شـــهر  ـــة بالش م مقارن
.  السابق

التضخم في مجموعة المواد الغذائية والمشروبات 
م٢٠١٨سبتمبر غير الكحولية في المحافظات لشهر 

م مقارنة بالشهر المماثـل مـن العـام السـابق، حيـث سـجل  ٢٠١٨سبتمبر السلطنة إرتفاعا في معدالت التضخم لشهر محافظات غلب أ شهدت
ومحافظـة  ،)%٠,٧٢(ومحافظـة الداخليـة بنسـبة ، )%١,٧٥(بنسـبة ومحافظة شمال الباطنـة ، ظفار في محافظة ) %١,٧٩(بنسبة إرتفاعا المؤشر 

ومحـافظتي   ، )%٠,٢٨(في المقابل إنخفض التضخم في محافظة  البريمـي بنسـبة . )%٠,١٣(ومحافظة الظاهرة بنسبة ، )%٠,٥٤(مسقط بنسبة 
.مقارنة بالشهر المماثل من العام السابقم ٢٠١٨سبتمبر شهر خالل ، )%٠,٢٦(بنسبة شمال وجنوب الشرقية 

م٢٠١٨أكتوبر 

تقرير عن التضخم

)٤٠(العدد 



Sultanate’s Inflation Rate Registered an Increase of (0.78%) in 
September 2018 October 2018

0.11% The general indices 
Decrease of consumer prices in
September 2018 compared to the
previous month.

4.79% The Decrease prices of
Fish in September 2018
compared to the pervious
month.

1.45% The Increase in prices of
Fruits in September 2018
compared to previous month.

Inflation rate in the Sultanate recorded an increase of (0.78%), in September 2018 compared to the same month of the previous
year. This increase was attributed to the price of Transport group by (5.67%), Education group by (4.9%), Miscellaneous Goods
and Services groups by (0.87%), Restaurants and hotels group by (0.63%), Housing, water, electricity, gas and other fuels by
(0.69%). On the other hand, the price of Health group decreased by (3.06%), food and non-alcoholic beverages by (2.3%), 
Furnishings, Household equipment & routing household maintenance group by (0.53%), Clothing & footwear group by (0.52%),
Recreation and culture group by (0.36%), Communication group by (0.34%), Tobacco group by (0.14%), during the month of
September 2018 compared to the same month of the previous year.

The general prices index recorded a 
Decrease by (0.11%) during September 
2018 compared to the previous month, due 
to the decrease price of Foods & non-
alcoholic Beverages group by (0.66%), due 
to the price decrease of Fish by (4.79%), 
Vegetable by (3.78%), Restaurants and 
Hotels group by (0.50%), Recreation and 
culture group by (0.05%), Communications 
group by (0.04%). On the other hand the 
price Increased in Transport group 

by (0.26%), Clothing & footwear group 
by (0.22%), Furnishings, Household 
Equipment &Routine Household 
Maintenance group by (0.20%), 
Miscellaneous goods And services by 
(0.14). The prices settled of the 
Tobacco, Housing, Water, Electricity, 
Gas and other fuels, Health, Education 
groups in September 2018 compared to 
the previous month.

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

The governorates of the Sultanate witnessed arise in the inflation rate for September 2018 compared to the same month of the
previous year. The index recorded an Increase of (1.79%) in Dhofar governorate, Al Batinah North governorate by (1.75%), Ad
Dakhliah governorate by (0.72%), Muscat governorate by (0.54%), Adh Dhahirah governorate by (0.13%), On the other hand the
Inflation Decreased in Al Buraymi governorate by (0.28%), And Ash Sharqiah South and North governorates by (0.26%), in
September 2018 compared to the same month of last year.
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