
  الجهاز المركزي لإلحصاء 
  :                                                                                                                  الرقم                               قطاع اإلحصاءات االقتصادية
   :التاريخ                                              م2008        مســـــح األسعار  واالرقام القياسية       القياسية      اإلدارة العامة لألسعار واألرقام 

 

  محمد سعيد برعية                    خالد طة المدني                                                    أمين محمد العلفي    
  عد للجهاز لإلحصاءات االقتصادية  الوكيل المسا         مدير عام احصاءات األسعار واالرقام القياسية مدير ادارة احصاءات أسعار التجزئة       

 
  

 اكتوبرم مقارنة بشهر 2008 نوفمبر لشهر  ألسعار المستهلك التغير ت معدال االرقام القياسية وتفسير 
  م2008

 ومعـــدالت التغيـــر مقارنـــة م2008 نـــوفمبرمؤشـــرات الـــرقم القياســـي ألســـعار المـــستهلك لـــشهر   لكـــممرفـــق 

ــ اخـــالل الجـــد   فمـــن  م2008 أكتـــوبر بـــشهر   للمجموعـــات  ار يمكـــن مالحظـــة تغيـــرات األســـع     هول المرفقـ

ــة  ــسلعية والخدميـ ــشهر   الـ ــي لـ ــرقم القياسـ ــغ الـ ــوفمبرحيـــث بلـ ــشهر  ) 144.50( م  2008 نـ ــة بـ ــوبرمقارنـ  أكتـ

  لمجموعــــةاكتــــوبر األســــعار فــــي شــــهر انخفــــاضهــــذا ويعــــزي   )-1.40% (بمعــــدل تغيــــر ) 146.6(م 2008

ــة    ــر الكحوليـ ــشروبات غيـ ــذاء والمـ ــدلالغـ ــاضبمعـ ــرقم القياســـ  ) %1.82 ( انخفـ ــجل الـ ــد سـ ــة وقـ ي لمجموعـ

   . ) % 3.97 ( بقدار  انخفاضاً التبغ والسجائر والقات

   
  ،،،،،،مع فائق التحية 



2005=100

TypeProductsنوفمبر-٠٨
تغير 
شهري

تضخم 
المجموعات سنوي

1All-items144.5-1.40%15.20%البند العام

2I. Food and Non-Alcoholic Beverages165.7-1.82%16.04%الغذاء والمشروبات الغير كحوليه

3Food167.2-1.98%16.33%  الغذاء

4Cereals and cereal products192.9-1.23%26.08%الحبوب ومشتقاته

4Vegetables, fresh and canned177.2-2.44%20.70%الخضروات الطازجه والمعلبه

4Fruits, fresh and canned147.80.87%14.77%الفواكه الطازجة والمعلبة

4Meats141.4-3.10%1.89%اللحوم

4Fish161.2-8.65%27.41%االسماك

4Dairy products and eggs162.12.30%16.95%االلبان ومشتقاته والبيض

4Edible oils and fats179.5-7.08%14.69%الزيوت الغذائيه

4Sugar and sugar products144.10.89%1.17%السكر ومنتجاته

4Spices and other food items162.40.22%25.00%البهارات

3Non-Alcoholic Beverages136.92.20%9.28%مشروبات غير كحوليه

4Tea, Coffee, and Cocoa124.41.97%1.81% الشاي والبن

4Mineral water, juice & carbonated beve150.52.40%17.00%المياه والعصائر والمشروبات الغازيه

2II. Alcoholic Beverages, Tobacco and Nar115.4-3.97%5.41%التبغ والسجائر والقات

3Tobacco and Narcotics115.4-3.97%5.41%التماك والسجائر

4Tobacco and Qat115.4-3.97%5.41%التبغ والقات

2Clothing and Footwear122.60.00%17.04%المالبس واالحذية

3Clothing125.00.00%17.61%  المالبس

4Garments128.00.00%20.88%مالبس داخلية

4Clothing materials109.20.00%6.74%االقمشة

4Repair and Hire of Clothing118.50.00%-1.61%خياطة المالبس

3Footwear109.30.00%13.54% االحذية

4Shoes and other footwear109.30.00%13.54%االحذية واغطية االقدام االخرى

2Housing and related items135.90.00%24.44%السكن ومستلزماته

3Actual rents for housing138.10.00%30.95%ايجارات السكن

4Actual and imputed rent138.10.00%30.95%االيجارات المنزلية

3Water supply and misc. services101.30.00%0.60%شرائح المياه

4Water Supply  101.30.00%0.60%  المياه

3Maintenance and repairs122.60.00%4.96%الصيانه واالصالح

4Material for the maintenance and repai118.60.00%1.80%مواد الصيانه واالصالح

4Services for the mainenance and repair 135.90.00%15.14% خدمات االصالح

3Electricity, gas and other fuels138.70.00%11.59%الكهرباء والغاز والوقود

4Electricity 100.90.00%0.89%الكهرباء

4Gas171.60.00%21.30% الغاز

4Solid fuels140.60.00%9.82%الوقود الصلبه

4Other fuels151.00.00%-0.06%وقود اخرى

2Household furnishings and appliances117.00.00%8.77%االثاث واالدوات المنزلية

3Furniture and furnishings, carpets, and ot114.80.00%7.90%السجاد والمفارش

4Furniture and furnishings113.70.00%7.42%  االثاث

4Carpets and floor covering117.60.00%9.13%المفارش وسجاد االرضيه

3Glassware, tableware and household uten115.60.00%-3.06% الزجاجيات

4Glassware, tableware and household ute115.60.00%-3.06% المواد المنزلية

األرقام القياسية ومعدالت التغير ( الشهري _ السنوي ) لشهــــــر نوفمبر ٢٠٠٨م 
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3Household textiles120.20.00%20.63%االغطيه المنزليه

4Household textiles120.20.00%20.63%االغطيه المنزليه

3Goods and services for routine HHs main124.00.00%11.75%
السلع والخدمات للصيانة المنزلية الروتينية

4Non durable household goods135.30.00%16.78%السلع المنزلية غير المعمرة

4Household cleaning products120.60.00%10.15%المنظفات المنزلية

3Household appliances106.00.00%2.93% االجهزة المنزلية

4Major appliances104.50.00%1.75%االجهزة االساسية

4Small electric appliances114.70.00%9.59%اجهزه كهربائيه صغيره

2Health133.00.00%9.44%الصحة والخدمات الصحية

3Medical products, appliances and equipm148.40.00%20.64%االمنتجات الصيدلية والعدد الطبية

4Pharmaceutical products148.40.00%20.64%المنتجات الصيدليه

3Out-Patient Services130.50.00%-3.19%خدمات صحيه

4Medical Services130.50.00%-3.19%خدمات صحيه

3Hospital Services98.90.00%-5.15%خدمات المستشفيات

4Hospital Services98.90.00%-5.15%خدمات المستشفيات

2Transport136.00.00%6.21%النقل ومستلزماته

3Operation of personal transport equipmen143.60.00%5.48%معدات النقل الشخصيه

4Fuels and lubricants143.60.00%5.48%  الوقود

3Transport Costs128.10.00%7.08%اجور النقل

4Transport by road128.10.00%7.09%النقل البري

4Transport by air114.80.00%-22.36%النقل الجوي

2Communications81.20.00%-17.79%االتصاالت ومستلزماته

3Communications81.20.00%-17.79%االتصاالت ومستلزماته

4Postal Services105.60.00%-1.86%خدمات البريد

4Telephone and telefax services79.80.00%-18.83%التلفونات والتلكسات

2Recreation and Culture109.50.00%8.07%الترفيه والثقافة

3Audio-visual, photographic, etc109.10.00%8.47%المرئيات

4Equipment for the reception, rcording a89.20.00%-2.61%معدات االستقبال والتسجيل واالنتاج

4  Stationary and drawing materials168.80.00%32.35%القرطاسيه واالقالم

3Recreation and Cultural services132.40.00%19.24%خدمات ترفيهيه وثقافيه

4Cultural services132.40.00%19.24%خدمات ثقافيه

3Newspapers and magazines 115.10.00%2.71%الصحف والمجالت

4Newspapers and magazines 115.10.00%2.71%الصحف والمجالت

3Other recreational items76.30.00%-16.88%مواد ترفيهيه اخرى 

4Games, toys76.30.00%-16.88%العاب

2Education 115.20.00%4.87%التعليم ومستلزماته

3Education115.20.00%4.87%  التعليم

4Primary and secundary education116.40.00%5.25%التعليم االساسي والثانوي

4Post-secondary education99.90.00%-0.88%التعليم بعد الثانوية

2Restaurants and Hotels162.70.00%42.62%المطاعم والفنادق

3Catering services 173.20.00%51.09%خدمات المباشرين

4Restaurants, caffees, etc.173.20.00%51.09% المطاعم والمقاهي
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3Accommodation services110.20.00%-0.92%خدمات االسكان

4Accommodation services110.20.00%-0.92%خدمات االسكان

2Miscellaneous Goods and Services142.30.00%11.59%خدمات وسلع متنوعه

3Personal care115.20.00%3.19%العنايه الشخصيه

4Other appliances, articles and products 115.20.00%3.19%
اجهزه اخرى ومعدات وسلع للعنايه الشخصية

3Personal Effects, n.e.c.216.00.00%28.64% سلع شخصية

4Jewellery, clocks, and watches234.40.00%28.99%المجوهرات والساعات

4Other personal effects134.60.00%25.98%سلع شخصيه اخرى

3Personal care116.10.00%-2.88%عنايه شخصيه

4Hairdressing salons and grooming116.10.00%-2.88% صالون الحالقه




