
معدل الرقم القياسي
معدل الرقم القياسيالتضخم %

معدل الرقم القياسيالتضخم %
معدل الرقم القياسيالتضخم %

معدل الرقم القياسيالتضخم %
معدل الرقم القياسيالتضخم %

التضخم %

164.12.0174.06.0210.821.1-132.74.3161.521.7160.90.4يناير

132.52.4157.719.0163.23.5164.20.6175.77.0213.721.6فبراير

177.09.7221.325.0-133.73.2157.617.9162.93.4161.40.9مارس

178.010.3220.323.8-141.48.4156.210.5162.94.3161.40.9أبريل

144.512.0157.89.2161.82.5163.51.1177.78.7221.524.6مايو

144.612.8157.58.9164.04.1165.91.2177.87.2226.527.4يونيو

146.613.4159.38.7165.64.0166.90.8179.87.7يوليو

160.823.3160.90.1165.62.9170.63.0184.58.1أغسطس

164.61.4168.62.4187.811.4-167.629.6162.43.1سبتمبر

164.41.7174.96.4195.811.9-167.828.2161.73.6أكتوبر

164.92.4175.46.4199.213.6-165.925.7161.12.9نوفمبر

163.91.7175.67.1203.215.7-167.326.6161.23.6ديسمبر

%219.024.0%184.29.8%150.515.9159.66.1163.72.6167.72.4المعدل السنوي

2014

الرقم القياسي ألسعار المستھلك 
(على أساس سنوي )

  المصدر : مصلحة االحصاء والتعداد - وزارة التخطيط .

2011
الشھر

2016

101=2003

20132015 2012



100=2003
المواد الغذائية 

والمشروبات والتبغ

المالبس واألقمشة  

واألحذية

المسكن  

ومستلزماته
أثاث المسكن

العناية 

الصحية

النقل 

واالتصاالت

التعليم والثقافة 

والتسلية

سلع وخدمات 

أخرى
المؤشر العام

      معدل التضخم          

     (على أساس سنوي)
-36673233594011264531000الوزن

%109.892.1101.291.9109.5124.591.3100.7105.45.4 يناير 2004

%109.291.4101.589.0108.1126.394.2101.1105.45.4 فبراير 2004

%106.890.4101.789.0108.2126.194.0101.5104.54.5 مارس 2004

%105.991.8101.789.0108.6126.193.9101.7104.34.3أبريل  2004

%98.492.6101.689.0109.6126.193.9101.7101.61.6مايو  2004

%94.591.2101.588.8109.6126.193.0101.7100.00.0 يونيو  2004

%0.3-94.090.4101.588.8109.6126.192.6101.799.7 يوليو  2004

%96.090.4101.588.3109.6126.390.098.6100.10.1أغسطس 200

%98.690.4101.688.3109.6126.189.998.6101.11.1سبتمبر 2004

%1.7-89.597.7101.888.2109.1126.290.298.998.3أكتوبر 2004

%1.2-91.297.2101.688.0109.1126.290.298.998.8نوفمبر 2004

%4.2-88.272.6100.386.7109.1127.790.699.595.8ديسمبر2004

%98.590.7101.588.8109.1126.292.0100.4101.31.3المتوسط العام

الرقم القياسي الشھري ألسعار المستھلك حسب المجموعات السلعية
(على أساس سنوي)



100=2003
المواد الغذائية 

والمشروبات والتبغ

المالبس واألقمشة  

واألحذية

المسكن  

ومستلزماته
أثاث المسكن

العناية 

الصحية

النقل 

واالتصاالت

التعليم والثقافة 

والتسلية

سلع وخدمات 

أخرى
المؤشر العام

      معدل التضخم          

     (على أساس سنوي)
-36673233594011264531000الوزن

%2.3-103.893.1101.588.5110.6124.590.298.2103.0 يناير 2005

%3.0-100.194.9102.488.5111.9126.290.398.2102.2 فبراير 2005

%1.7-101.494.0102.488.5111.9126.290.398.2102.7 مارس 2005

%1.2-103.094.3101.888.5109.3126.390.298.0103.0أبريل  2005

%101.194.4102.088.8109.8130.990.398.0102.91.3مايو  2005

%100.894.1102.188.8110.3130.990.398.2102.82.8 يونيو  2005

%103.692.4102.187.6113.1131.794.598.2104.24.5 يوليو  2005

%105.390.7102.388.4113.1131.794.598.2104.84.7أغسطس2005

%103.090.7102.488.8113.9131.799.098.2104.23.1سبتمبر  2005

%110.890.2102.689.5113.1132.394.598.2106.98.7أكتوبر 2005

%106.688.1102.489.5114.9132.594.998.2105.36.6نوفمبر  2005

%106.388.0102.589.8116.2132.594.998.2105.29.8ديسمبر 2005

%103.892.1102.288.8112.3129.892.898.2103.92.6المتوسط العام

الرقم القياسي الشھري ألسعار المستھلك حسب المجموعات السلعية
(على أساس سنوي)



100=2003
المواد الغذائية 

والمشروبات والتبغ
المالبس واألقمشة  

واألحذية
المسكن  
ومستلزماته

أثاث المسكن
العناية 
الصحية

النقل 
واالتصاالت

التعليم والثقافة 
والتسلية

سلع وخدمات 
أخرى

المؤشر العام
      معدل التضخم          

     (على أساس سنوي)
-36673233594011264531000الوزن

%103.795.2102.989.8115.0128.591.9101.4104.41.4 يناير 2006

%104.395.2102.990.4115.3128.591.9101.4104.72.4 فبراير 2006

%106.995.2103.290.4115.4128.592.2101.4105.83.0 مارس 2006

%105.894.5103.090.2116.1128.691.6108.6105.52.4أبريل  2006

%102.194.5102.689.9116.1130.491.6108.6104.31.4مايو  2006

%101.894.4102.989.4116.1131.391.6108.6104.41.6 يونيو  2006

%101.593.7102.989.6118.4131.491.6108.6104.30.1 يوليو  2006

%0.6-101.393.5103.089.5118.4131.490.9108.6104.2أغسطس2006

%104.992.9102.989.5118.4130.890.9108.6105.41.2سبتمبر  2006

%110.192.1103.590.1125.7131.490.1108.5107.70.7أكتوبر 2006

%107.494.1103.490.0125.7131.488.0107.0106.61.2نوفمبر  2006

%111.093.9103.290.0129.4131.487.9108.0108.12.8ديسمبر  2006

%105.194.1103.089.9119.2130.390.9106.6105.51.5المتوسط العام

(على أساس سنوي)
الرقم القياسي الشھري ألسعار المستھلك حسب المجموعات السلعية



100=2003
المواد الغذائية 

والمشروبات والتبغ
المالبس واألقمشة  

واألحذية
المسكن  
ومستلزماته

أثاث المسكن
العناية 
الصحية

النقل 
واالتصاالت

التعليم والثقافة 
والتسلية

سلع وخدمات 
أخرى

المؤشر العام
      معدل التضخم          

     (على أساس سنوي)
-36673233594011264531000الوزن

%107.791.5103.189.4132.2131.594.3108.2107.22.7 يناير 2007

%107.491.2103.789.0132.7131.194.6108.2107.12.3 فبراير 2007

%114.790.9103.689.4133.2131.192.0108.2109.73.7 مارس 2007

%117.892.7103.589.1134.1129.892.0109.5110.95.1أبريل  2007

%115.893.9103.689.1134.1129.292.0109.6110.25.7مايو  2007

%113.693.3103.689.1134.1129.292.0109.6109.34.7 يونيو  2007

%114.392.2103.688.3134.1129.291.6110.3109.55.0 يوليو  2007

%129.294.2103.889.4134.8128.791.7113.6115.310.7أغسطس2007

%131.992.9103.689.3134.1128.788.5113.2115.910.0سبتمبر2007

%135.393.5103.688.6134.1129.788.0114.6117.38.9أكتوبر 2007

%132.293.5103.488.6134.1129.788.0114.6116.18.9نوفمبر2007

%132.590.8103.689.2134.1128.788.0114.6116.07.3ديسمبر2007

%121.092.6103.689.0133.8129.791.1111.2112.06.2المتوسط العام

(على أساس سنوي)
الرقم القياسي الشھري ألسعار المستھلك حسب المجموعات السلعية



100=2003
المواد الغذائية 

والمشروبات والتبغ
المالبس واألقمشة  

واألحذية
المسكن  
ومستلزماته

أثاث المسكن
العناية 
الصحية

النقل 
واالتصاالت

التعليم والثقافة 
والتسلية

سلع وخدمات 
أخرى

المؤشر العام
      معدل التضخم          

     (على أساس سنوي)
-36673233594011264531000الوزن

%136.191.0107.889.5134.1129.090.2119.3118.810.8 يناير 2008

%141.991.5107.990.6134.1130.892.4120.8121.413.4 فبراير 2008

%143.191.5108.290.6134.1130.892.8121.5122.011.2 مارس 2008

%142.894.3108.491.7134.1132.494.0121.5122.410.4أبريل  2008

%140.794.9109.692.0134.1132.494.0121.5122.010.7مايو  2008

%141.394.9110.092.2134.1136.494.4121.5122.812.4 يونيو  2008

%143.394.7109.992.6134.1136.494.4121.6123.612.9 يوليو  2008

%145.394.7109.992.6134.1136.494.4121.5124.37.8أغسطس2008

%148.1103.6110.194.1134.1137.694.2122.4126.39.0سبتمبر 2008

%151.494.8109.893.5134.1136.594.8119.7126.57.8أكتوبر 2008

%151.094.9109.894.3134.1136.696.0117.9126.48.9نوفمبر 2008

%152.995.4109.794.8134.1136.697.9121.2127.49.8ديسمبر 2008

%144.894.7109.392.4134.1134.394.1120.9123.710.4المتوسط العام

(على أساس سنوي)
الرقم القياسي الشھري ألسعار المستھلك حسب المجموعات السلعية



100=2003
المواد الغذائية 

والمشروبات والتبغ
المالبس واألقمشة  

واألحذية
المسكن  
ومستلزماته

أثاث المسكن
العناية 
الصحية

النقل 
واالتصاالت

التعليم والثقافة 
والتسلية

سلع وخدمات 
أخرى

المؤشر العام
      معدل التضخم          

     (على أساس سنوي)
-36673233594011264531000الوزن

%149.895.1110.095.3134.0136.697.6121.6126.46.4 يناير 2009

%153.295.0109.695.6134.0136.697.5123.0127.65.1فبراير 2009

%156.395.6109.795.8134.0138.497.9125.2129.25.9مارس 2009

%149.296.7109.796.6134.0138.297.8123.2126.53.3 أبريل 2009

%147.497.3109.796.7134.0137.997.9123.6125.93.2مايو  2009

%142.298.2109.696.7134.0137.597.9123.7124.01.0 يونيو  2009

%145.798.4109.696.8134.0137.497.8123.7125.31.4 يوليو  2009

%145.998.4109.896.8134.0137.497.8123.7125.40.9أغسطس2009

%0.6-145.698.5109.496.8134.0137.4101.1123.7125.5سبتمبر 2009

%152.6100.8109.297.2134.0136.3105.3123.5128.31.4أكتوبر 2009

%152.5101.4109.297.2134.0136.3105.3123.5128.31.5نوفمبر 2009

%150.8101.4109.397.8134.0137.4105.6123.5127.90.4ديسمبر 2009

%149.398.1109.696.6134.0137.3100.0123.5126.72.4المتوسط العام

(على أساس سنوي)
الرقم القياسي الشھري ألسعار المستھلك حسب المجموعات السلعية



100=2003
المواد الغذائية 

والمشروبات والتبغ
المالبس واألقمشة  

واألحذية
المسكن  
ومستلزماته

أثاث المسكن
العناية 
الصحية

النقل 
واالتصاالت

التعليم والثقافة 
والتسلية

سلع وخدمات 
أخرى

المؤشر العام
      معدل التضخم          

   (على أساس سنوي)
-36673233594011264531000الوزن

%148.5101.7109.497.9134.0136.1105.6128.5127.20.6 يناير 2010

%153.8103.0109.597.8134.0137.3105.6128.5129.41.4فبراير 2010

%154.1103.8110.098.3134.0135.9105.6128.8129.50.2مارس 2010

%155.6106.8109.999.0134.0135.9106.0129.7130.43.1أبريل 2010

%151.4108.1109.899.0134.0136.0105.3130.8129.02.5مايو  2010

%148.8108.1109.799.3134.0137.4105.3130.8128.23.4 يونيو  2010

%151.6108.1109.6100.0134.0137.0105.1132.4129.33.2 يوليو  2010

%154.7108.9109.6100.2134.0136.9105.2130.9130.44.0أغسطس2010

%151.6108.6109.6100.7134.0136.9105.2130.9129.33.0سبتمبر 2010

%156.0108.2109.7100.8134.0136.9105.2135.9130.92.0أكتوبر 2010

%157.8108.1109.5100.9134.0136.9105.0140.3132.02.9نوفمبر 2010

%158.2108.1109.5100.9134.0136.9105.0140.3132.13.3ديسمبر 2010

%153.5106.8109.799.6134.0136.7105.3132.3129.82.4المتوسط العام

الرقم القياسي الشھري ألسعار المستھلك حسب المجموعات السلعية
(على أساس سنوي)



100=2003
المواد الغذائية 

والمشروبات والتبغ
المالبس واألقمشة  

واألحذية
المسكن  
ومستلزماته

أثاث المسكن
العناية 
الصحية

النقل 
واالتصاالت

التعليم والثقافة 
والتسلية

سلع وخدمات 
أخرى

المؤشر العام
      معدل التضخم          

   (على أساس سنوي)
-36673233594011264531000الوزن

%159.9108.1109.5100.9134.1136.9105.0140.4132.74.3 يناير 2011

%159.3107.6109.5100.9134.1136.9105.0140.1132.52.4فبراير 2011

%155.3107.6110.0101.4193.4131.9105.0153.4133.73.2مارس 2011

%167.8107.4111.1113.4200.1145.1108.5157.9141.48.4 أبريل 2011

%175.9107.4110.5113.4201.7145.1108.5161.5144.512.0مايو  2011

%170.4113.0114.6118.5199.6146.5108.5167.5144.612.8 يونيو  2011

%174.4113.0116.8120.1201.7146.0108.5167.5146.613.4 يوليو  2011

%191.3130.0130.3133.3231.9158.6111.6168.4160.823.3أغسطس2011

%204.1137.8132.2139.7234.2162.2112.2171.4167.629.6سبتمبر 2011

%200.5140.4137.4143.1232.9160.7112.5173.4167.828.2أكتوبر 2011

%191.7139.6142.4144.6231.3160.8115.6173.4165.925.7نوفمبر 2011

%191.4137.4147.4145.3230.4160.3124.3173.4167.326.6ديسمبر 2011

%178.5120.8122.6122.9202.1149.3110.4162.4150.515.9المتوسط العام

الرقم القياسي الشھري ألسعار المستھلك حسب المجموعات السلعية
(على أساس سنوي)



100=2003
المواد الغذائية 

والمشروبات والتبغ
المالبس واألقمشة  

واألحذية
المسكن  
ومستلزماته

أثاث المسكن
العناية 
الصحية

النقل 
واالتصاالت

التعليم والثقافة 
والتسلية

سلع وخدمات 
أخرى

المؤشر العام
      معدل التضخم          

   (على أساس سنوي)
-36673233594011264531000الوزن

%176.8137.4147.6141.5223.3160.3124.3173.4161.521.7 يناير 2012

%166.9135.3147.7143.4223.3159.9124.3170.6157.719.0فبراير 2012

%166.9133.5147.9144.9221.1160.4124.3169.3157.617.9مارس 2012

%164.5133.5146.9144.9219.8160.4123.9166.0156.210.5 أبريل 2012

%168.7134.9148.6144.9217.3160.2121.7163.0157.89.2مايو  2012

%167.5136.4149.4144.4216.9160.0120.7162.8157.58.9 يونيو  2012

%171.3142.2150.1141.7216.7159.9122.1159.9159.38.7 يوليو  2012

%174.5151.1149.8141.3214.1160.2121.7159.8160.90.1أغسطس2012

%3.1-179.7144.8149.9141.3214.1161.4121.4158.9162.4سبتمبر 2012

%3.6-176.2146.8152.2142.0213.4161.6119.3157.4161.7أكتوبر 2012

%2.9-174.2147.6152.6142.0213.4161.7119.3157.4161.1نوفمبر 2012

%3.6-174.3148.0152.7142.0213.4161.7119.4156.8161.2ديسمبر 2012

%171.8141.0149.6142.9217.2160.6121.9162.9159.66.1المتوسط العام

(على أساس سنوي)
الرقم القياسي الشھري ألسعار المستھلك حسب المجموعات السلعية



100=2003
المواد الغذائية 

والمشروبات والتبغ
المالبس واألقمشة  

واألحذية
المسكن  
ومستلزماته

أثاث المسكن
العناية 
الصحية

النقل 
واالتصاالت

التعليم والثقافة 
والتسلية

سلع وخدمات 
أخرى

المؤشر العام
      معدل التضخم          

   (على أساس سنوي)
-36673233594011264531000الوزن

%0.4-171.7151.5155.3142.5208.1161.3119.2158.0160.9 يناير  2013

%178.0151.0156.1142.6205.1161.6119.0156.1163.23.5فبراير  2013

%177.4149.6156.1142.7208.4161.5118.6155.1162.93.4مارس  2013

%177.5148.9155.3143.8209.0159.5123.9154.8162.94.3 أبريل  2013

%174.3151.8155.2143.8209.4159.5124.0153.2161.82.5مايو    2013

%180.1153.9155.0143.9210.6159.5124.4150.3164.04.1 يونيو   2013

%183.3154.2156.3143.7210.6161.9123.9148.2165.64.0 يوليو   2013

%181.4153.4158.5144.1210.6162.0123.9151.4165.62.9أغسطس2013

%178.9151.4158.6144.0210.6162.4123.9152.4164.61.4سبتمبر  2013

%178.6150.8158.5144.2210.6162.4124.9150.8164.41.7أكتوبر  2013

%179.8150.2158.5144.2210.6162.4124.9153.2164.92.4نوفمبر  2013

%177.5149.9158.5144.3210.6162.4124.9150.5163.91.7ديسمبر  2013

%178.2151.4156.8143.7209.5161.4123.0152.8163.72.6المتوسط العام

(على أساس سنوي)
الرقم القياسي الشھري ألسعار المستھلك حسب المجموعات السلعية



100=2003
المواد الغذائية 

والمشروبات والتبغ
المالبس واألقمشة  

واألحذية
المسكن  
العناية أثاث المسكنومستلزماته

الصحية
النقل 

واالتصاالت
التعليم والثقافة 
والتسلية

سلع وخدمات 
      معدل التضخم          المؤشر العامأخرى

   (على أساس سنوي)
-36673233594011264531000الوزن

%178.0151.9158.5143.6209.2162.4124.9149.2164.12.0 يناير  2014

%178.7149.9158.5143.8209.2162.4124.9148.8164.20.6فبراير  2014

%0.9-171.7147.2158.5142.1209.2162.4124.9150.3161.4مارس  2014

%0.9-171.5145.9158.8141.7209.2162.4124.9151.9161.4 أبريل  2014

%177.6145.9158.9141.7209.0162.4124.9149.4163.51.1مايو    2014

%183.5146.7159.0142.3209.2162.4124.9150.7165.91.2 يونيو   2014

%184.4148.7158.8144.3210.4166.3124.0151.9166.90.8 يوليو   2014

%194.9144.6159.9142.8210.0166.4124.2152.6170.63.0أغسطس2014

%189.1145.3159.7144.0210.0166.5124.2153.2168.62.4سبتمبر  2014

%201.8151.5162.3145.5219.9164.6124.9158.4174.96.4أكتوبر  2014

%201.9152.8162.3145.5219.9164.6124.9161.2175.46.4نوفمبر  2014

%201.3152.7164.2145.8219.9164.6124.9163.1175.67.1ديسمبر  2014

%186.2148.6160.0143.6212.1164.0124.7153.4167.72.4المتوسط العام

(على أساس سنوي)
الرقم القياسي الشھري ألسعار المستھلك حسب المجموعات السلعية



100=2003
المواد الغذائية 

والمشروبات والتبغ
المالبس واألقمشة  

واألحذية
المسكن  
العناية أثاث المسكنومستلزماته

الصحية
النقل 

واالتصاالت
التعليم والثقافة 
والتسلية

سلع وخدمات 
      معدل التضخم          المؤشر العامأخرى

   (على أساس سنوي)
-36673233594011264531000الوزن

%197.1152.8164.2145.4219.8164.1124.9165.0174.06.0 يناير  2015

%201.2153.0164.5145.4220.6164.1124.9165.6175.77.0فبراير  2015

%205.9147.4164.3146.0221.2164.1124.9165.3177.09.7مارس  2015

%207.3162.5159.3145.7224.9163.7124.9174.9178.010.3 أبريل  2015

%204.2169.8159.3145.9225.1163.7124.9178.3177.78.7مايو    2015

%204.1172.2159.3146.0225.1163.7124.9178.8177.87.2 يونيو   2015

%205.6174.5158.9148.7228.2163.9131.7190.7179.87.7 يوليو   2015

%210.4195.8159.4149.8228.2163.9146.1195.8184.58.1أغسطس2015

%216.5203.9160.1151.2231.8163.9146.1198.1187.811.4سبتمبر  2015

%233.5204.2165.1152.1230.1165.2146.1206.5195.811.9أكتوبر  2015

%240.5205.5165.2152.8242.3165.8146.5208.2199.213.6نوفمبر  2015

%250.6206.8165.5153.0242.8166.7146.5208.8203.215.7ديسمبر  2015

%214.7179.0162.1148.5228.3164.4134.4186.3184.29.8المتوسط العام

الرقم القياسي الشھري ألسعار المستھلك حسب المجموعات السلعية
(على أساس سنوي)



100=2003
المواد الغذائية 

والمشروبات والتبغ
المالبس واألقمشة  

واألحذية
المسكن  
العناية أثاث المسكنومستلزماته

الصحية
النقل 

واالتصاالت
التعليم والثقافة 
والتسلية

سلع وخدمات 
      معدل التضخم          المؤشر العامأخرى

   (على أساس سنوي)
-36673233594011264531000الوزن

%251.4214.8165.9205.6271.5175.4155.3224.7210.821.1 يناير  2016

%258.8214.8166.0206.0274.3176.0155.3225.6213.721.6فبراير  2016

%275.3216.8166.0206.2301.9177.2155.3226.9221.325.0مارس  2016

%269.7227.8166.2207.2302.6178.2155.3227.5220.323.8 أبريل  2016

%271.1235.5166.2207.5303.6178.7155.3228.1221.524.6مايو    2016

%275.2267.0166.4208.9304.4179.1158.3242.5226.527.4 يونيو   2016

 يوليو   2016

أغسطس2016

سبتمبر  2016

أكتوبر  2016

نوفمبر  2016

ديسمبر  2016

%266.9229.5166.1206.9293.1177.4155.8229.2219.024.0المتوسط العام

الرقم القياسي الشھري ألسعار المستھلك حسب المجموعات السلعية
(على أساس سنوي)


