
م٢٠١٨نوفمبر في شهر ) %١٫١١(بنسبة ارتفاعا التضخم في السلطنة يسجل 

ـــاض  %٠,٠٦ ـــي انخف ـــرقم القياس ال
العـــام ألســـعار المســـتهلكين فـــي 

مقارنة بالشـهر م  ٢٠١٨نوفمبر   شهر
.السابق

فـي إنخفاض أسعار األسماك  %١٫٢٣
ــهر ــوفمبر  ش ــهر م  ٢٠١٨ن ــة بالش مقارن

.السابق

فــي إرتفــاع أســعار الفواكــة  %٠٫٦٩
ــهر ــوفمبر  ش ــهر م  ٢٠١٨ن ــة بالش مقارن

.السابق

تفـاع أسـعار إرنتيجـة م مقارنـة بالشـهر المماثـل مـن العـام السـابق  ٢٠١٨، فـي شـهر نـوفمبر )%١٫١١(سجل معدل التضخم فـي السـلطنة ارتفاعـا بنسـبة 
ة السـكن والميـاه مجموعـ،  و)%١,٣٢(ومجموعة السلع والخدمات المتنوعة بنسـبة ، )%٢,٠٢(بنسبة ومجموعة التعليم  ،)%٥,٥٨(بنسبة النقل مجموعة 

، فـي )%٠,٠٤(، ومجموعة المالبس واألحذيـة بنسـبة )%٠,٣٤(بنسبة ة المطاعم والفنادق مجموعو ،)%٠,٥٧( والكهرباء والغاز وأنواع الوقود األخرى  بنسبة
ومجموعـة األثـاث ، )%٠٫٨٣(، ومجموعـة المـواد الغذائيـة والمشـروبات غيـر الكحوليـة بنسـبة )%٣,٥٣(المقابل، انخفضت أسعار مجموعة الصحة بنسبة 

، ومجموعـة الثقافـة والترفيـه بنسـبة )%٠,١١(بنسبة  ومجموعة التبغ، )%٠,٢٨(، ومجموعة اإلتصاالت بنسبة )%٠,٧٧(والتجهيزات والمعدات المنزلية بنسبة 
.بالشهر المماثل من العام السابق  م مقارنة٢٠١٨نوفمبر خالل شهر ، )%٠,٠٢(

ســـــجل الـــــرقم  القياســـــي العـــــام ألســـــعار 
ـــالل ، )%٠٫٠٦(بنســـبة انخفاضـــا المســـتهلكين  خ

 ،م مقارنـــة بالشـــهر الســـابق ٢٠١٨نـــوفمبر شــهر 
ــــاث  نتيجــــة انخفــــاض أســــعار ومجموعــــة األث

ة والتجهيزات والمعدات المنزلية وأعمـال الصـيان
ــية  ــوت بنس ــة  للبي ــة )%٠,٢٧(االعتيادي ، ومجموع

، ومجموعة المواد الغذائيـة )%٠,٢١(النقل بنسبة 
، نتيجة )%٠,١٢(والمشروبات غير الكحولية بنسبة 

، )%١٫٤٣(انخفـــاض أســـعار الخضـــروات بنســـبة 
كما انخفضت أسعار).%١٫٢٣(واألسماك بنسبة 

ــــة   ــــية المتنوع ــــلع الشخص ــــة الس مجموع
، )%٠,٠٢(بنسبة والخدمات

ـــعار  ـــت أس ـــل ارتفع ـــي  المقاب ـــةوف  مجموع
، ومجموعة )%٠,٣٦(المالبس واألحذية بنسبة 

، )%٠,٠٤(المطـــــــاعم والفنـــــــادق بنســـــــبة 
، )%٠,٠٢(ومجموعة الثقافة والترفيه 

فيمـــا اســـتقرت أســـعار مجموعـــات الســـكن 
 والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود األخرى
والصـــحة واالتصـــاالت والتعلـــيم ومجموعـــة 

م مقارنـة بالشـهر  ٢٠١٨نوفمبر في شهر التبغ 
.  السابق

التضخم في مجموعة المواد الغذائية والمشروبات 
م٢٠١٨نوفمبر غير الكحولية في المحافظات لشهر 

م مقارنة بالشهر المماثل مـن العـام السـابق، حيـث سـجل  ٢٠١٨نوفمبر السلطنة إرتفاعا في معدالت التضخم لشهر محافظات غلب أ شهدت
ومحافظـة  ،)%١,٣٧(ومحافظـة الداخليـة بنسـبة ، )%١,٨٦(الباطنة، ومحافظـة ظفـار  بنسـبة شمال محافظة في ) %١,٩٩(بنسبة إرتفاعا المؤشر 

ــبة  ــبة ، )%٠,٧٧(مســقط بنس ــاهرة بنس ــة الظ ــبة ، )%٠,٤١(ومحافظ ــرقية بنس ــوب الش ــافظتي   شــمال وجن ــض )%٠,٣٩(ومح ــل إنخف ــي المقاب ، ف
.مقارنة بالشهر المماثل من العام السابقم ٢٠١٨نوفمبر شهر خالل ، )%٠,٠١(التضخم في محافظة  البريمي بنسبة 

م٢٠١٨ديسمبر 

تقرير عن التضخم

)٤٢(العدد 



Sultanate’s Inflation Rate Registered an Increase of (1.11%) in 
November 2018 Decmber 2018

0.06% The general indices 
Decrease of consumer prices in
November 2018 compared to the
previous month.

1.23% The Decrease prices of
Fish in November 2018
compared to the pervious
month.

0.69% The Increase in prices of
Fruits in November 2018
compared to previous month.

Inflation rate in the Sultanate recorded an increase of (1.11%), in November 2018 compared to the same month of the previous
year. This increase was attributed to the price of Transport group by (5.58%), Education group by (2.02%), Miscellaneous Goods
and Services groups by (1.32%), Housing, water, electricity, gas and other fuels by (0.57%), Restaurants and hotels group by
(0.34%), Clothing & footwear group by (0.04%). On the other hand, the price of Health group decreased by (3.53%), food and
non-alcoholic beverages by (0.83%), Furnishings, Household equipment & routing household maintenance group by (0.77%),
Communication group by (0.28%), Tobacco group by (0.11%), Recreation and culture group by (0.02%), during the month of
November 2018 compared to the same month of the previous year.

The general prices index recorded a 
decrease by (0.06%) during November 
2018 compared to the previous month, 
due to the decrease price of Furnishings, 
Household Equipment & Routine 
Household Maintenance group by 
(0.27%), Transport group by (0.21%), 
Foods & non-alcoholic Beverages group 
by (0.12%), due to the price decrease of 
Vegetable by (1.43%), Fishs by (1.23%),
price have also fallen in Miscellaneous

goods and services by (0.02), On the 
other hand the price increase in Clothing 
& footwear group by (0.36%), 
Restaurants and Hotels group by 
(0.04%), Recreation and culture group 
by (0.02%), The prices settled of the
Housing, Water, Electricity, Gas and 
other fuels, Health, Communications, 
Education and Tobacco group in 
November 2018 compared to the 
previous month.

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

The governorates of the Sultanate witnessed arise in the inflation rate for November 2018 compared to the same month of the
previous year. The index recorded an Increase of (1.99%) in Al Batinah North governorate, Dhofar governorate by (1.86%), Ad
Dakhliah governorate by (1.37%), Muscat governorate by (0.77%), Adh Dhahirah governorate by (0.41%), Ash Sharqiah South
and North governorates by (0.39%), On the other hand the Inflation Decreased in Al Buraymi governorate by (0.01%), And in
November 2018 compared to the same month of last year.
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