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 2021 عام نوفمبرفي شهر  %1.1 ارتفاع التضخم السنوي بنسبة

، 2021أعلى من شهر أكتوبر  و% مقارنة بنظيره من العام الماضي، وه1.1بنسبة  2021 لشهر نوفمبرالمستهلك  الرقم القياسي ألسعارمؤشر  ارتفع

 .%1.6بنسبة األغذية والمشروبات  ر%، وأسعا5.7بنسبة  النقل %؛ ويعزى هذا االرتفاع إلى ارتفاع أسعار0.8حيث بلغ 

هي المؤثر األكبر في زيادة التضخم  النقلأسعار 

 عام نوفمبرمقارنة بشهر  2021 عام نوفمبرشهر ل

2020 

متأثرا بارتفاع أسعار  %5.7 ةارتفاعا بنسب النقلقسم  سجل

والتي بدورها  %،21.9 بـنسبة تشغيل معدات النقل الشخصية

، وكان الرتفاع هذا %47.9 بنسبة البنزينتأثرت بارتفاع أسعار 

نظرا لوزنه في  القسم تأثير كبير في ارتفاع التضخم السنوي

 المؤشر.

 متأثرا% 1.6 ةارتفاعا بنسب قسم األغذية والمشروبات كما سجل

وجه الخصوص ارتفعت  ى%، عل1.7 بارتفاع أسعار األغذية بنسبة

 .2021في نوفمبر % 0.7 أسعار الخضروات بنسبة

متأثرا % 1.4 قسم االتصاالت ارتفاعا بلغت نسبته وكذلك سجل

 .%2.3 بنسبة الهاتف والفاكسبارتفاع أسعار خدمات 

متأثرا بارتفاع أسعار  %4.8 بنسبةارتفاعا التعليم قسم  وسجل

 %.13.6 المتوسط والثانوي بنسبة مالتعلي

متأثرا  %1.8 بـنسبة ارتفاعاالمطاعم والفنادق قسم  كما سجل

 %.1.4 بنسبةخدمات تقديم الوجبات بارتفاع أسعار 

متأثرا  %2.3 بلغت نسبته اقسم الترفيه والثقافة ارتفاع وسجل

 %.2.2 بنسبة الرحالت السياحية المنظمة بارتفاع أسعار

 %1.8 بنسبةفي حين سجل قسم المالبس واألحذية انخفاضا 

سجل قسم . كما %1.3 بنسبةالمالبس أسعار بانخفاض متأثرا 

 السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى انخفاضا بنسبة

 %.2.0 بانخفاض أسعار إيجارات السكن بنسبةمتأثرا  1.6%

عام  نوفمبرفي شهر استقرار األسعار نسبيا 

 2021مقارنة بشهر أكتوبر  2021

 استقرارا 2021سجل مؤشر أسعار المستهلك لشهر نوفمبر 

 %.0.2 حيث ارتفع بنسبة، 2021نسبيا مقارنة بشهر أكتوبر 

السلع والخدمات  رتفاع قسممؤشر التضخم الشهري با تأثروقد 

أسعار رتفاع با تأثروالذي بدوره  %،1.4 بنسبة الشخصية المتنوعة

، وكذلك ارتفاع أسعار %10.7 بنسبةاستئجار صاالت األفراح 

 .%2.8 بنسبة والتحف الثمينة بأنواعهاالمجوهرات والساعات 

متأثرا بارتفاع أسعار % 0.3 بنسبةرتفعت أسعار قسم النقل اوقد 

الترفيه والثقافة قسم سجل ، كما %0.5 بنسبةت شراء المركبا

أسعار % كل من 0.1بنسبة وكذلك ارتفعت  %.0.7 بنسبةارتفاعا 

 .المطاعم والفنادقوأسعار  األغذية والمشروبات

بنسبة  تأثيث وتجهيزات المنزلفي حين انخفضت أسعار قسم 

 %.0.3 بنسبةالمالبس واألحذية  وأسعار قسم 0.4%

السكن والمياه والكهرباء والغاز و الصحة، أسعار خدمات حققتلم و

استقرارا تاما أخرى، واالتصاالت، والتبغ، والتعليم وأنواع وقود 

 .في شهر نوفمبر بالمقارنة مع الشهر السابق

 

التغير السنوي التغيير السنوي والشهري في مؤشر أسعار . 1جدول 

 2021األقسام، لشهر نوفمبر المستهلك حسب 

 الرقم القياسي العام واألقسام
شهر  نسبة التغير )%( خالل*

 مع: مقارنة   2021 نوفمبر

 2020 نوفمبر 2021 أكتوبر

 1.1 0.2 الرقم القياسي العام

 1.6 0.1 األغذية والمشروبات.

 0.1 0.0 التبغ.

 -1.8 -0.3 المالبس واألحذية.

 -1.6 0.0 والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى.السكن والمياه 

 0.8 -0.4 تأثيث وتجهيزات المنزل.

 -0.2 0.0 الصحة.

 5.7 0.3 النقل.

 1.4 0.0 االتصاالت.

 2.3 0.7 الترفيه والثقافة.

 4.8 0.0 التعليم.

 1.8 0.1 المطاعم والفنادق.

 1.2 1.4 السلع والخدمات الشخصية المتنوعة.

 .الجداولالمصدر: 

 

 التغير في مؤشر أسعار الجملة )%( على أساس سنوي. 1شكل 

 

 

 مؤشر أسعار الجملة منهجية

سعار التي ( التغيرات في األCPIسعار المستهلك )أيعكس مؤشر 

ابل سلة ثابتة من السلع والخدمات تتكون من قيدفعها المستهلكون م

ا 490 تم اختيار هذه السلة بناء  على نتائج مسح اإلنفاق والدخل و ،عنصر 

، وزانهاأو بنودوالذي على ضوئه تم تحديد ال، م2018ي في عام ر  ُأجالذي 

يتم ، وة من خالل الزيارات الميدانية لنقاط البيعسعار المعني  جمع األوتُ 

للمزيد حول  ساس شهري.أسعار المستهلك على أنشر إحصاءات مؤشر 

 .المنهجيةالمنهجية اتبع الرابط: 
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