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  م2021 عام أكتوبر شهر في %0.8 بنسبةالتضخم السنوي  ارتفاع

 أكتوبربنظيره من العام الماضي ) مقارنة   %0.8 بنسبة م2021 أكتوبرلشهر المستهلك  ألسعارالرقم القياسي مؤشر  ارتفع

 النقل زيادة أسعارلى إهذا االرتفاع  وُيعزى ؛(%0.6حيث كان ) ،م2021 سبتمبرمن الشهر السابق  علىأ ووه ،(م2020

 .(%1.4+)بنسبة  األغذية والمشروبات روأسعا ،(%6.4+)بنسبة 

 م2020 عام أكتوبربشهر  مقارنة  م 2021 عام أكتوبرشهر لهي المؤثر األكبر في زيادة التضخم  النقلأسعار 

َل قسم  •  ،(%21.5+) بـنسبة تشغيل معدات النقل الشخصية بارتفاع أسعار متأثرا  ؛ %6.4 ةبنسبارتفاعا   النقلسجَّ

، وكان الرتفاع هذا القسم تأثير كبير في ارتفاع التضخم (%47.9+) بنسبة البنزينوالتي تأثرت بدورها بارتفاع أسعار 

 .المؤشرفي نظرا  لثقله  السنوي

َل قسم كما  •  .((%1.5+بنسبة  األغذيةبارتفاع أسعار  متأثرا   ؛ %1.4 ةبارتفاعا  بنس والمشروباتاألغذية سجَّ

َل قسُم االتصاالت ارتفاعا  بلغت نسبتهوكذلك  •                   متأثرا  بارتفاع أسعار خدمات الهاتف والفاكس؛ %1.2 سجَّ

 .(%2.3+) بنسبة

َل قسُم و •  .(%13.6+)المتوسط والثانوي بنسبة  مالتعليمتأثرا  بارتفاع أسعار  ؛%4.8بنسبة ارتفاعا   التعليمسجَّ

َل قسُم كما  • خدمات الفنادق والشقق المفروشة متأثرا  بارتفاع أسعار  ؛%1.5 ارتفاعا  بـنسبةالمطاعم والفنادق سجَّ

 .(%3.9+)بنسبة 

ا الترفيه والثقافةَل قسُم سجَّ و • البصرية ومعدات  -المعدات السمعية  بارتفاع أسعارمتأثرا   ؛%1.2 نسبُته بلغت ارتفاع 

 .(%2.5+) بنسبةالتصوير وتجهيز المعلومات 

 ،(%1.2-) بنسبة لمالبسافي أسعار  خفاضانبمتأثرا  ؛%1.6 بنسبةا انخفاض   المالبس واألحذية قسُم في حين سجل  •

سعار أانخفاض ب متأثرا   ؛%2.2 بنسبة اانخفاض   قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرىل سجَّ  كوكذل

 .(%2.6-) بنسبة يجارات السكنإ

 (م2021 سبتمبر) السابق شهرالبمقارنة م 2021عام  أكتوبرفي شهر نسبيا  األسعار استقرار 

حيث  ،م(2021 سبتمبرم استقرارا  نسبيا  مقارنة بالشهر السابق )2021 أكتوبر سجل مؤشر أسعار المستهلك لشهر •

 .%0.2 ارتفع بنسبة

ر مؤشر التضخم الشهري باوقد  • ر بدوره با %3.9 بنسبة التعليم رتفاعتأثَّ  التعليم المتوسط والثانويأسعار رتفاع والذي تأثَّ

 .(%8.8+بنسبة )

بنسبة الفنادق والشقق المفروشة متأثرا  بارتفاع أسعار  ؛%1.1 بنسبةالمطاعم والفنادق قسم  ت أسعاررتفعاوقد  •

ل قسم (1.8%+) ، وكذلك ارتفعت %0.8 بنسبةارتفاعا  السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى ، كما سجَّ

المالبس واألحذية  ، وقسم%0.1 بنسبةالتبغ  م، وقس%0.2 بنسبة تأثيث وتجهيزات المنزلأسعار كل من: قسم 

 .%0.1 بنسبة

وأسعار قسم ، %0.4 بنسبة األغذية والمشروبات وأسعار قسم، %0.5 بنسبة النقل في حين انخفضت أسعار قسم •

  .%0.3 بنسبةالصحة 

 ر  تغي   أيَّ  والخدمات الشخصية المتنوعة والسلع الترفيه والثقافة ،االتصاالت تسجل أسعار خدمات:من ناحية أخرى، لم  •

 م.2021 أكتوبر يذكر في شهر
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 *مقربة للخانة العشرية

 

 

 

 المنهجية:

ابل سلة ثابتة من السلع قسعار التي يدفعها المستهلكون مالتغيرات في األ( CPIسعار المستهلك )أيعكس مؤشر 

ا 490والخدمات تتكون من   ،م2018ي في عام ر  جأُ تم اختيار هذه السلة بناء  على نتائج مسح اإلنفاق والدخل الذي و ،عنصر 

يتم نشر ، والزيارات الميدانية لنقاط البيعة من خالل سعار المعنيَّ جمع األوتُ ، وزانهاأو والذي على ضوئه تم تحديد البنود

 ساس شهري.أسعار المستهلك على أإحصاءات مؤشر 

 القسم

 نسبة التغير )%( خالل شهر*

 م مقارنة  مع شهر:2021 أكتوبر

 م2020 أكتوبر م2021 سبتمبر

 0.8 0.2 الرقم القياسي العام

 1.4 -0.4 األغذية والمشروبات.

 0.4 0.1 التبغ.

 -1.6 0.1 المالبس واألحذية.

 -2.2 0.8 السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى.

 0.7 0.2 تأثيث وتجهيزات المنزل.

 -0.2 -0.3 الصحة.

 6.4 -0.5 النقل.

 1.2 0.0 االتصاالت.

 1.2 0.0 الترفيه والثقافة.

 4.8 3.9 التعليم.

 1.5 1.1 المطاعم والفنادق.

 0.0 0.0 السلع والخدمات الشخصية المتنوعة.

 م2021 أكتوبر لشهر التغيير السنوي والشهري في مؤشر أسعار المستهلك حسب األقسام،
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 المنهجية، الجداولالروابط: 

 

ل التغير السنوي في مؤشر أسعار المستهلك   (%)معدَّ
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