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الرقم القياسي

معدل التضخم 
%

الرقم القياسي
معدل التضخم 

%
الرقم القياسي

معدل التضخم 
%

الرقم القياسي
معدل التضخم 

%
4.0263.40.8270.82.8281.94.1-272.128.0261.3يناير

0.3264.10.4271.32.7284.44.8-263.921.7263.0فبراير

0.8267.71.4272.01.6287.55.7-266.116.9264.1مارس

265.214.3268.61.3272.11.3273.40.5أبريل

0.3273.71.5-0.1269.7-270.814.5270.6مايو

3.1268.81.7274.42.1-272.915.3264.4يونيو

--4.6268.61.9-276.315.9263.6يوليو

--6.1268.41.9-280.314.9263.3أغسطس

6.0267.92.0277.83.7-279.314.6262.6سبتمبر

1.7268.11.6279.24.1-268.67.1264.0أكتوبر

0.9269.02.0283.35.3-266.22.2263.8نوفمبر

1.8262.70.9270.12.8280.13.7-260.4ديسمبر

2.2268.21.4275.72.8284.64.9-270.213.6264.3المعدل السنوي

2022

الرقم القياسي ألسعار المستهلك والتضخم 
(على أساس سنوي )

2008=100

2021

.وزارة التخطيط - مصلحة االحصاء والتعداد :   المصدر 

2018
الشهر

2020 2019



المواد الغذائية 

والمشروبات

المالبس  واألحذيةالتبغ

المسكن  والماء 

والكهرباء والغاز 

وأنواع الوقود 

األخرى ومستلزماته

أثاث واألجهزة 

المنزلية

التعليمالترفيه والثقافةاالتصاالتالنقلالصحة

المطاعم 

والفنادق

السلع والخدمات 

األخرى

المؤشر العام

      معدل 

التضخم            

(على أساس سنوي) 

-38.80.76.422.74.94.18.12.72.841.73.1100الوزن

%2015138.4258.1167.9147.2150.2166.5133.271.7126.4132.7136.5124.6141.75.4 يناير  

%2015141.9257.2168.0147.6150.3167.4133.271.7126.4132.7137.0124.8143.26.6فبراير  

%2015145.0261.8155.6147.5150.7167.8133.271.7126.4132.7136.7124.7143.68.7مارس  

%2015146.7258.1177.3143.3149.2171.5132.975.2126.4132.7144.7127.3145.19.8 أبريل  

%2015144.0257.7182.4143.4149.5171.6132.975.2126.4132.7147.5130.9144.58.0مايو    

%2015144.0259.0187.8143.1153.0174.1132.975.2126.4132.7147.8130.9145.17.6 يونيو   

%2015145.0259.0188.1142.8153.0174.7133.375.2130.8139.9157.8144.5146.57.3 يوليو   

%2015148.6260.8225.2143.5154.3174.7133.375.2139.9155.2162.0148.6151.68.3أغسطس

%2015152.9264.6238.1144.5155.8178.3133.375.2139.9155.2163.9150.5154.712.0سبتمبر  

%2015168.3264.6238.7148.6156.9176.6134.575.2139.9155.2170.8153.1161.913.6أكتوبر  

%2015172.5264.6240.0148.6157.2188.9134.875.2140.2155.6172.2154.5164.315.0نوفمبر  

%2015179.2264.6241.8149.2157.3189.4135.475.2140.2155.6172.8154.7167.216.9ديسمبر  

%152.2260.8200.9145.8153.1175.1133.674.3132.4142.7154.1139.1150.89.9المتوسط العام

الرقم القياسي الشهري ألسعار المستهلك حسب المجموعات السلعية

(على أساس سنوي)
100=2008



المواد الغذائية 

والمشروبات

المالبس  واألحذيةالتبغ

المسكن  والماء 

والكهرباء والغاز 

وأنواع الوقود 

األخرى ومستلزماته

أثاث واألجهزة 

المنزلية

التعليمالترفيه والثقافةاالتصاالتالنقلالصحة

المطاعم 

والفنادق

السلع والخدمات 

األخرى

المؤشر العام

      معدل 

التضخم            

(على أساس سنوي) 

-38.80.76.422.74.94.18.12.72.841.73.1100الوزن

%2016180.0267.9236.8149.8201.6204.7155.875.2145.8165.0185.9172.6173.122.2 يناير  

%2016186.2267.9236.8150.0202.3207.6156.275.2145.8165.0186.7172.8175.722.7فبراير  

%2016199.0269.1238.9150.0202.4223.8157.075.2145.8165.0187.7173.2181.626.5مارس  

%2016191.9269.1242.1150.2203.0224.5157.675.2145.8165.0188.2173.3179.223.5 أبريل  

%2016191.4269.5252.0150.2203.5225.2157.975.2145.8165.0188.7173.7179.824.4مايو    

%2016194.8269.5297.6150.5205.0226.0158.275.2150.7168.2200.6178.4184.927.4 يونيو   

%2016202.0278.1301.1151.1254.8227.3158.875.2171.0182.1221.8203.3192.831.6 يوليو   

%2016203.0282.4306.3152.0275.8232.0160.175.2190.4211.4228.6211.6197.230.1أغسطس

%2016204.4288.7311.6152.3290.0235.8161.475.2191.4213.1234.4220.7199.629.0سبتمبر  

%2016202.1292.9316.3153.3294.4250.9162.875.2203.1227.1240.9227.1201.424.4أكتوبر  

%2016206.5293.7318.8154.5298.1251.1164.275.2209.2237.4244.6230.4204.624.5نوفمبر  

%2016209.9293.7323.4155.2300.6253.7166.875.7212.4241.1249.3234.2207.324.0ديسمبر  

%197.6278.5281.8151.6244.3230.2159.775.2171.4192.1213.1197.6189.825.9المتوسط العام

100=2008

الرقم القياسي الشهري ألسعار المستهلك حسب المجموعات السلعية

(على أساس سنوي)



المواد الغذائية 

والمشروبات

المالبس  واألحذيةالتبغ

المسكن  والماء 

والكهرباء والغاز 

وأنواع الوقود 

األخرى ومستلزماته

أثاث واألجهزة 

المنزلية

التعليمالترفيه والثقافةاالتصاالتالنقلالصحة

المطاعم 

والفنادق

السلع والخدمات 

األخرى

المؤشر العام

      معدل 

التضخم            

(على أساس سنوي) 

-38.80.76.422.74.94.18.12.72.841.73.1100الوزن

%2017215.6293.7328.0156.0305.1256.7168.975.7215.3243.8317.4258.2212.522.8 يناير  

%2017224.5293.7334.8156.0307.2258.5170.876.2216.0245.1319.1259.3216.923.4فبراير  

%2017249.1293.7340.4156.0310.0268.5171.676.6218.2247.0321.3261.2227.625.3مارس  

%2017256.8293.7345.1156.0314.0274.4174.077.6221.6250.0325.7265.0232.029.5 أبريل  

%2017265.5296.4350.7156.0318.0277.5175.778.5223.0252.8329.3267.5236.531.5مايو    

%2017262.9305.4356.8156.0321.0281.2177.779.7224.6254.2331.8269.8236.728.0 يونيو   

%2017264.8308.1360.6156.0325.0282.6179.280.1227.7257.3335.2273.3238.423.7 يوليو   

%2017276.0308.1366.0156.0328.9284.6182.281.3230.0260.7339.2276.5244.023.7أغسطس

%2017272.8313.7372.8156.0332.0286.5183.481.6232.0262.6341.0278.2243.822.1سبتمبر  

%2017288.1315.6377.3156.0335.4287.7184.682.2234.7265.2345.3280.0250.724.5أكتوبر  

%2017310.2315.6382.2156.0339.0289.8186.483.3237.3268.3349.0284.2260.427.3نوفمبر  

%2017320.4320.3387.3156.0342.1292.2187.783.8238.5270.4352.0286.1265.328.0ديسمبر  

%267.2304.8358.5156.0323.1278.4178.579.7226.6256.5333.9271.6238.725.8المتوسط العام

الرقم القياسي الشهري ألسعار المستهلك حسب المجموعات السلعية

(على أساس سنوي)
100=2008



المواد الغذائية 

والمشروبات

المالبس  واألحذيةالتبغ

المسكن  والماء 

والكهرباء والغاز 

وأنواع الوقود 

األخرى ومستلزماته

أثاث واألجهزة 

المنزلية

التعليمالترفيه والثقافةاالتصاالتالنقلالصحة

المطاعم 

والفنادق

السلع والخدمات 

األخرى

المؤشر العام

      معدل 

التضخم            

(على أساس سنوي) 

-38.80.76.422.74.94.18.12.72.841.73.1100الوزن

%2018325.6345.0433.9156.4333.8290.0188.281.6232.1331.1342.3280.3272.128.0 يناير  

%2018305.1345.0416.1156.4352.3291.6188.281.2230.7331.1341.5279.9263.921.7فبراير  

%2018313.2345.0406.3156.4350.2291.5187.980.6229.1331.1340.4277.9266.116.9مارس  

%2018310.6345.0418.7156.4339.0293.1188.281.0230.3320.3342.5278.6265.214.3 أبريل  

%2018321.3345.0451.2156.3328.7294.9188.581.7232.4320.3343.6269.2270.814.5مايو    

%2018327.4345.0442.6156.4329.8296.4189.382.2233.8320.9344.5269.4272.915.3 يونيو   

%2018329.6321.8462.3156.9340.1301.7187.482.7235.3332.2345.3277.8276.315.9 يوليو   

%2018330.6315.6514.9156.7342.1302.2188.583.1236.4332.9345.9278.2280.314.9أغسطس

%2018327.4315.6511.5156.7343.4302.6189.283.4237.2340.3346.4279.0279.314.6سبتمبر  

%2018311.7323.6443.4156.7340.8303.4188.982.5234.8340.3345.0278.3268.67.1أكتوبر  

%2018305.5319.2449.8156.7339.5302.9186.482.2233.8340.2344.4277.3266.22.2نوفمبر  

%1.8-2018292.9341.9430.5156.1344.4306.4180.582.1224.9357.6338.3276.3260.4ديسمبر  

%316.7334.0448.4156.5340.3298.1187.682.0232.6333.2343.3276.9270.213.6المتوسط العام

(على أساس سنوي)
100=2008

الرقم القياسي الشهري ألسعار المستهلك حسب المجموعات السلعية



المواد الغذائية 

والمشروبات

المالبس  واألحذيةالتبغ

المسكن  والماء 

والكهرباء والغاز 

وأنواع الوقود 

األخرى ومستلزماته

أثاث واألجهزة 

المنزلية

التعليمالترفيه والثقافةاالتصاالتالنقلالصحة

المطاعم 

والفنادق

السلع والخدمات 

األخرى

المؤشر العام

      معدل 

التضخم            

(على أساس سنوي) 

-38.80.76.422.74.94.18.12.72.841.73.1100الوزن

%4.0-2019300.8315.6407.8156.0331.2303.2184.280.4228.6357.6341.3274.7261.3 يناير  

%0.3-2019306.4315.6390.7156.0329.8302.3183.081.7217.0376.3361.8274.6263.0فبراير  

%0.8-2019313.5305.3379.7156.1321.0298.6182.781.8211.1376.3363.9268.3264.1مارس  

%2019321.3282.3392.4155.8331.2300.7186.478.5214.3377.0365.9268.3268.61.3 أبريل  

%0.1-2019315.5282.3394.1170.8342.8301.7186.679.4209.8377.1367.5273.9270.6مايو    

%3.1-2019299.5282.3392.9172.9335.7302.9186.579.4209.0375.1367.5273.6264.4 يونيو   

%4.6-2019300.0261.2390.4173.0330.5307.1184.279.6208.7375.1339.8275.6263.6 يوليو   

%6.1-2019301.0261.2375.9173.4334.7307.1183.279.9209.5376.5337.9275.6263.3أغسطس

%6.0-2019299.8261.2376.2173.5334.6309.5181.778.3209.0379.9337.9275.2262.6سبتمبر  

%1.7-2019298.4261.2396.2173.5336.9315.7181.278.3208.6379.9337.9274.5264.0أكتوبر  

%0.9-2019298.2261.2396.2173.8336.9314.8179.878.1207.9379.9338.7273.4263.8نوفمبر  

%2019295.5261.2397.7173.8335.9314.7179.577.9207.3379.9338.7273.3262.70.9ديسمبر  

%2.2-304.2279.2390.9167.4333.4306.5183.379.4211.7375.9349.9273.4264.3المتوسط العام

100=2008

الرقم القياسي الشهري ألسعار المستهلك حسب المجموعات السلعية

(على أساس سنوي)



المواد الغذائية 

والمشروبات

المالبس  واألحذيةالتبغ

المسكن  والماء 

والكهرباء والغاز 

وأنواع الوقود 

األخرى ومستلزماته

أثاث واألجهزة 

المنزلية

التعليمالترفيه والثقافةاالتصاالتالنقلالصحة

المطاعم 

والفنادق

السلع والخدمات 

األخرى

المؤشر العام

      معدل 

التضخم            

(على أساس سنوي) 

-38.80.76.422.74.94.18.12.72.84.01.73.1100الوزن

%2020296.5261.2400.0174.2336.2318.3179.377.9205.1379.9338.7273.5263.40.8 يناير  

%2020297.6261.2401.3174.4337.9319.3178.577.9205.0379.9338.7275.8264.10.4فبراير  

%2020303.8261.2409.8174.7339.2321.7181.177.9206.8379.9338.7278.1267.71.4مارس  

%2020311.9264.0416.9175.0343.7325.1184.578.6210.2379.9338.7280.3272.11.3 أبريل  

%0.3-2020305.0264.0417.3175.1344.2326.5185.077.9210.2379.9338.7281.2269.7مايو    

%2020303.8264.5409.7175.2343.4327.7185.078.3207.8379.9339.9284.1268.81.7 يونيو   

%2020303.6264.5408.8175.2342.7328.8184.478.3206.4379.9339.9284.2268.61.9 يوليو   

%2020303.3264.5406.7175.4343.5330.7184.278.4205.1379.9339.9284.3268.41.9أغسطس

%2020301.5264.5409.2175.4343.8330.7184.178.4204.8379.9339.9283.3267.92.0سبتمبر  

%2020301.4264.5409.9175.5345.3331.7185.178.8204.7379.9339.9283.2268.11.6أكتوبر  

%2020302.6264.5414.3175.5345.5332.7185.978.8204.2379.9339.9284.3269.02.0نوفمبر  

%2020304.8264.5417.0175.7347.3331.9185.778.6205.1379.9339.9285.1270.12.8ديسمبر  

%303.0263.6410.1175.1342.7327.1183.678.3206.3379.9339.4281.5268.21.4المتوسط العام

الرقم القياسي الشهري ألسعار المستهلك حسب المجموعات السلعية

(على أساس سنوي)
100=2008



المواد الغذائية 

والمشروبات

المالبس  واألحذيةالتبغ

المسكن  والماء 

والكهرباء والغاز 

وأنواع الوقود 

األخرى ومستلزماته

أثاث واألجهزة 

المنزلية

التعليمالترفيه والثقافةاالتصاالتالنقلالصحة

المطاعم 

والفنادق

السلع والخدمات 

األخرى

المؤشر العام

      معدل 

التضخم            

(على أساس سنوي) 

-38.80.76.422.74.94.18.12.72.84.01.73.1100الوزن

%2021306.2264.5414.3175.9346.8334.3186.783.0205.0380.0339.9284.8270.82.8 يناير  

%2021307.4264.5412.2176.0347.5335.0187.383.0203.9380.0340.7284.9271.32.7فبراير  

%2021309.4264.1409.0176.1348.7335.0187.583.0203.9380.0340.7286.6272.01.6مارس  

%2021312.0264.1413.2176.1349.5335.5187.983.0203.9380.0340.8286.7273.40.5 أبريل  

%2021311.7264.1414.6176.3351.8336.8189.183.0203.7380.0340.8288.8273.71.5مايو    

%2021313.1264.1415.4176.5352.4336.8189.183.0204.7380.0340.8288.9274.42.1 يونيو   

--------------2021 يوليو   

--------------2021أغسطس 

%2021316.8264.1417.7177.9355.8339.0203.683.3204.8380.0343.0290.3277.83.7سبتمبر  

%2021319.3264.1420.7178.0357.3340.5203.783.4205.1380.0343.0292.3279.24.1أكتوبر  

%2021322.7264.1430.3183.5362.1343.8206.583.8207.8380.3346.9297.9283.35.3نوفمبر  

%2021319.6264.1422.9179.8358.4341.1204.683.5205.9380.1344.3293.5280.13.7ديسمبر  

%314.0264.2416.6177.3353.2337.6195.983.2204.8380.0342.1289.3275.72.8المتوسط العام

الرقم القياسي الشهري ألسعار المستهلك حسب المجموعات السلعية

(على أساس سنوي)
100=2008



المواد الغذائية 

والمشروبات

المالبس  واألحذيةالتبغ

المسكن  والماء 

والكهرباء والغاز 

وأنواع الوقود 

األخرى ومستلزماته

أثاث واألجهزة 

المنزلية

التعليمالترفيه والثقافةاالتصاالتالنقلالصحة

المطاعم 

والفنادق

السلع والخدمات 

األخرى

المؤشر العام

      معدل 

التضخم            

(على أساس سنوي) 

-38.80.76.422.74.94.18.12.72.84.01.73.1100الوزن

%2022321.6264.1427.6180.9359.9343.2206.483.5207.1380.1344.9296.3281.94.1 يناير  

%2022322.4264.1428.3189.4361.8345.0206.783.5205.8380.1344.9296.6284.44.8فبراير  

%2022326.5264.1430.9189.5363.0346.8208.183.9206.6380.1346.2297.2287.55.7مارس  

2022 أبريل  

2022مايو    

2022 يونيو   

2022 يوليو   

2022أغسطس 

2022سبتمبر  

2022أكتوبر  

2022نوفمبر  

2022ديسمبر  

%323.5264.1428.9186.6361.6345.0207.183.6206.5380.1345.3296.7284.64.9المتوسط العام

الرقم القياسي الشهري ألسعار المستهلك حسب المجموعات السلعية

(على أساس سنوي)
100=2008


