
  

.     Prices Statistics Dept          إدارة إحصاءات األسعار 



  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  
  
  

  مقدمة
  

تعتبر األرقام القياسية ألسعار المستهلك أحد المؤشرات الهامة المستخدمة في الدراسات االقتـصادية             
والتخطيطية ، باإلضافة إلى أنها تعكس التغيرات التـي تطـرأ علـى هيكـل القطاعـات اإلنتاجيـة                   

  . واالستهالكية في المجتمع 
حصائية لقياس التغيرات على أسعار السلع والخدمات المـشتراة مـن قبـل             وهي عبارة عن وسيلة إ    

  .المستهلك بين فترة زمنية وأخرى 
  .ويعتبر هذا التغير مقياساً تستخدمه الدول لمعرفة الوضع العام لتكاليف المعيشة 

 لذا سعى الجهاز المركزي لإلحصاء إلى إيجاد سلة سلع معياريه للمستهلك اليمني وذلـك لرصـدها               
وقد قام الجهاز بجهود حثيثـة مـن        . ودراستها واإلطالع على تغيرات أسعارها على فترات منتظمة         

أجل توفير اإلطار المناسب للسلع والخدمات التي مثلت بمجموعها أساس نظـام األسـعار واألرقـام                
 حول  م ، حيث تمكن من جمع البيانات      1998القياسية وذلك من خالل تنفيذ مسح ميزانية األسرة عام          

وبعد دراسة متأنية لهذه السلع والخدمات قام الجهاز بتثبيت         . العديد من السلع والخدمات خالل العام       
  .مجموعات رئيسية من السلع والخدمات لتكون بمجموعها سلة المستهلك اليمني 

  .  لهذه السلع والخدمات بشكل منتظم  ويتم حالياً جمع أسعار المستهلك
 ، ويسعده    ألسعار المستهلك  يةـويسر الجهاز المركزي لإلحصاء أن يقدم هذه النشرة لألرقام القياس         

تلقي مقترحات ومالحظات الباحثين والمهتمين لهذا الجهد المتواضع حتى نستفيد من التجربـة فـي               
  .النشرات القادمة 

  
  واهللا الموفق ،،،

                                                     
           رئيس الجهاز المركزي لإلحصاء                                                      

  
  أمين محمد محي الدين/       د                                                             
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  
  

  المفاهيم والمصطلحات
  

   :الرقم القياسي لألسعار
  

هو مقياس إحصائي يستخدم لقياس متوسط التغيرات في أسعار مجموعة معينة من السلع والخدمات بين فترتين 
  .زمنيتين 

  : سعر المستهلك
  . جات األسرية هو السعر الذي يدفعه المستهلك مقابل حصوله على سلعه أو خدمة لالحتيا

  
  :اوزان الترجيح

  .   يتعامل بها المستهلك األسريتيهي األهمية النسبية للسلع والخدمات ال
  

  : أسعار األساس
  .هي أسعار السلع والخدمات في فترة ما والتي يتم مقارنه األسعار الجارية بها

  
  : التضخم

  : ويحسب التضخم وفقا للمعادلة التالية.دوله ما هو االرتفاع المستمر والملموس في المستوى العام لألسعار في 
             100 ×السابقة المستوى العام لألسعار للفترة -المستوى العام لألسعار في فترة المقارنة = معدل التضخم

  المستوى العام لألسعار للفترة السابقة
  

  :القوة الشرائية للنقود
  . كميه السلع والخدمات التي يمكن الحصول عليها بوحدة النقدهي 
       

                                                                                                                            
  

  
 



  المنهجية
  : جمع بيانات األسعار

  
 والفواكه كل أسبوعين أي مرتين في الشهر في جميع عواصم المحافظات ويؤخذ السعر تالخضراواتجمع أسعار 

الوسطي البسيط في نهاية الشهر للسعرين على أن تجمع هذه األسعار من أربع أسواق في مناطق مختلفة من 
 االختالفات المعيشية الكائنة في المدينة ويؤخذ كل أسبوعين متوسط السعر بحيث تمثل )في المدن الكبيرة(المدينة 

  .    يكون جمعها في اليوم الثامن واليوم الثاني والعشرين من الشهرأنلألربع المناطق ضمن المدينة على 
ة ويؤخذ  تجمع من منطقتين مختلفتين ضمن المدينأنبقيه السلع والخدمات تجمع أسعارها مرة في الشهر على  -

  .  من الشهر لهذه السلع18 ،17 ، 16 ، 15 يكون جمعها في األيام أنمتوسط السعر في نهاية الشهر على 
بالنسبة للسكن تجمع اإليجارات مرة كل ثالثة اشهر وتقسم المدينة إلى أربعة قطاعات بحسب نوعيه المساكن  -

  .         ويؤخذ المتوسط لألربعة قطاعات
  :  القياسيطريقة حساب الرقم
. الذي ينطوي على عدد من المزايا التي تجعله افضل من الصياغه االخرى المعهودة   ، المعدلتم استخدام السبير

والواقع ان الصيغه المعدله تنطوي على فوائد عمليه اكبر عند التعامل مع بنود المؤشر التي اليمكن مالحظه 
  .        ات اسعارها ، وكذلك للتحكم في عمليه تدقيق البيان

  -:تتمثل احدى المشاكل الرئيسيه في صيغه السبير المعتاده في إنها 
  . تساعد كثيرا في عالج االنواع المختلفه داخل البند الواحد والتي ال تالحظ  ال-1
  . الحاجة إلى استبدال هذه االنواع الداخليه بخصائص جديده ،اما مبـاشرة أو بعـد إجراء التعديالت الالزمة-2
  .ترتبط مشكله أخرى باحتساب األوزان النسبية لألسعار -3

ارنه اسعار البند في فترة قيتم تحرير بيانات اسعار الفتره الجاريه من الناحيه العمليه عن طريق م
وفي حاله اتساع نطاق ).األساس(مع األسعار المدفوعة عن البند ذاته في الفترة السابقة) المقارنة(التحصيل

السعار عن نطاق اختبار الدقه فان ذلك قد يشير اما الى ان التسعير قد اجري على بند غير البند التغيرات في ا
واليمكن اجراء مثل هذة المقارنه بسهوله اعتماداً .المقصود ،او ان هناك خطا ما قد حدث اثناء تدوين السعر 

  .على صيغه السبير المعتاده 
PP( األساس فترة إلىسبي للسعر بالقياس  ،الوزن النi تستخدم لكل بند أنهاوالواقع  ioit ,,   وبالتالي )/

 أن ؛ مما يتطلب مراقبه محكمه للتأكد من طويلة عن كل بند خالل فترات األسعارتتضمن مقارنه للتغيرات في 
ال  زئةالتجويصعب تحقيق هذه الشروط في الوقت الحالي ، ألن قطاع تجارة . اإلحصائي يقيس نفس الخصائص 

 ، وكثرة استبدال المنتجات أخرى به المنتجات بشكل مستمر ودائم ، بل تأتي في فترات وتختفي في فترات دتوج
  .رى محلها أخحالل إو

3  
  



  
كذلك من المرجح ان تظهر عبر الوقت تغيرات وتقلبات كبيره في االوزان النسبيه لألسعار ، واليمكن بشأنها 

ولذا فإن استخدام صيغه معدله من صيغ السبير .  مرحلة تدقيق البيانات ثناءأ وسليمةه يقوضع اختبارات دق
  بأستخدام 

 )PP itit ,1, /
   .السابقة ة مع الفتربالمقارنةالوزن النسبي للسعر  ) −

  :وبهذا الشكل تصبح الصيغه االساسيه إلحتساب الرقم القياسي ألسعار المستهلك هي 
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وتعتبر هذه الصيغة اكثر مرونة من الصيغة التي تستخدم الوزن النسبي الطويل األجل للسعر إلى فترة األساس 
  .ألن عملية التسلسل المستخدمة تسهل إدخال أنواع جديده أو بدائل جديده عندما تدعو الحاجة لذلك 

  
 
  

  :ويمكن إعادة صياغة المعادلة كاآلتي 
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  :التي يمكن تفسيرها كاآلتي 
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 السبير المعدل يتضمن ضرب أسلوب عن طريق  t الجارية الفترةوبمعنى أخر فإن الحصول على المؤشر عن 
 في الوزن الترجيحي المحدث في  )Pt,i / Pt - 1,I(  عاراألس فتره لمقارنة أخر للسعر فرادى عن النسبية األوزان
  . ثم جمع الناتج ) Wt -1,i(  السابقة الفترة

  
  :تحديث االوزان الترجيحيه 

 م وتم تركيب الرقم القياسي السعار المستهلك الجديد في 1998تم استخدام بيانات مسح ميزانية االسره لعام 
 م لألخذ في 1998 الترجيحية المشتقة من مسح ميزانية االسره لعام  م فتم تصحيح األوزان1999شهر نوفمبر 

 م ، ثم استخدامها ألحتساب المؤشر الجديد على اساس 1999 م ونوفمبر 1998الحساب ماحدث من تضخم بين 
ثم جرى تصحيح الوزن الترجيحي لكل سلعه او خدمه أي ضربه في معامل من  . 100=  م 1999ان نوفمبر 
  :ي النوع التال

  
    ki        = سعر السلعة أو الخدمةi  م1999  في نوفمبر   

   م1998               متوسط سعر نفس السلعة أو الخدمة في عام 
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Monthly consumer price index numbers by majorاألرقام القياسية الشهرية ألسعار المستهلك
 groups of expenditure for capitals of the governoratesحسب مجموعات اإلنفاق الرئيسية لعواصم 

2005 م and the republic for month of Jun 2005المحافظات والجمهورية لشهر يونيو
100 ( november 1999 = 100)نوفمبر 1999 =

Table  No:( 1 )جدول رقم ( 1 )
الحديدهتعـزعـدنصنعاء
SANA'AADENTAIZAL-HODAIDA

145.839131.079149.306118.507
136.077127.524142.960123.952
238.574165.403174.43484.490
101.352137.268130.583118.840
133.778121.577167.877123.719
113.660110.712113.369123.667
144.499127.356138.918115.316
137.512107.19488.247105.776
100.721102.251191.423126.344
107.394104.304121.653113.448
130.78685.850132.186119.258
158.560162.830276.304159.178
122.115114.950120.430110.810

Restaurants and Hotels
Miscellaneous Goods and Services

المطاعم والفنادق
سلع وخدمات متنوعه

9

Transport

Communications

Recreation and Culture

Education 

Clothing and Footwear

Housing and related items

Household furnishings and appliances

Health

Major Group Of Expenditure

All-items

Food and Non-Alcoholic Beverages

Tobacco , Cigarette And  Qat

أقسام اإلنفاق الرئيسية

الرقم القياسي العام
الغذاء والمشروبات

التبغ والسجائر والقات
المالبس واالحذيه
السكن ومستلزماته

االثاث واالدوات المنزليه
الصحه
النقل

االتصاالت
الترفيه والثقافه

التعليم



Monthly consumer price index numbers by majorاألرقام القياسية الشهرية ألسعار المستهلك
 groups of expenditure for capitals of the governoratesحسب مجموعات اإلنفاق الرئيسية لعواصم 

2005 م and the republic for month of Jun 2005المحافظات والجمهورية لشهر يونيو
100 ( november 1999 = 100)نوفمبر 1999 =

Table  No:( 1 )جدول رقم ( 1 )

ذمارزنجبارإبالحوطه
AL-HAWTAIBBZINGBARDHMAR

132.791157.924160.892126.576
130.525150.593150.373139.784
64.038128.806271.76793.884
150.342151.080175.198107.496
190.014205.442168.255133.372
141.154133.957127.744113.840
141.026140.379146.599130.433
105.445154.492105.898149.025
102.011154.936102.921110.565
125.621138.433201.559120.722
200.000136.581138.889187.430
225.539411.488140.511164.077
137.881153.982130.533122.003

Education 

Restaurants and Hotels
Miscellaneous Goods and Services

Health

Transport

Communications

Recreation and Culture

Major Group Of Expenditure

All-items

Food and Non-Alcoholic Beverages

Tobacco , Cigarette And  Qat

Clothing and Footwear

Housing and related items

Household furnishings and appliances

الترفيه والثقافه
التعليم

المطاعم والفنادق
سلع وخدمات متنوعه

االثاث واالدوات المنزليه
الصحه
النقل

االتصاالت

الغذاء والمشروبات
التبغ والسجائر والقات

المالبس واالحذيه
السكن ومستلزماته

أقسام اإلنفاق الرئيسية

الرقم القياسي العام
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Monthly consumer price index numbers by majorاألرقام القياسية الشهرية ألسعار المستهلك
 groups of expenditure for capitals of the governoratesحسب مجموعات اإلنفاق الرئيسية لعواصم 

2005 م and the republic for month of Jun 2005المحافظات والجمهورية لشهر يونيو
100 ( november 1999 = 100)نوفمبر 1999 =

Table  No:( 1 )جدول رقم ( 1 )
المكالالبيضاءحجهعتق
ATAQHAJJAAL-BAIDAAL-MUKALLA

126.028112.461127.298131.698
129.424137.420173.013139.929
74.84174.17273.97188.400
163.399117.615134.872154.259
113.944109.816198.555110.856
104.717112.535112.36698.935
118.995161.482135.173106.175
85.809102.562104.135124.773
126.702136.859117.633112.324
107.765127.574125.595130.212
125.000128.937147.36492.807
118.449100.000129.111108.515
142.233113.953159.016111.976Miscellaneous Goods and Services

Communications

Recreation and Culture

Education 

Restaurants and Hotels

Housing and related items

Household furnishings and appliances

Health

Transport

All-items

Food and Non-Alcoholic Beverages

Tobacco , Cigarette And  Qat

Clothing and Footwear

Major Group Of Expenditure

الترفيه والثقافه
التعليم

المطاعم والفنادق
سلع وخدمات متنوعه

االثاث واالدوات المنزليه
الصحه
النقل

االتصاالت

11

أقسام اإلنفاق الرئيسية

الرقم القياسي العام
الغذاء والمشروبات

التبغ والسجائر والقات
المالبس واالحذيه
السكن ومستلزماته



Monthly consumer price index numbers by majorاألرقام القياسية الشهرية ألسعار المستهلك
 groups of expenditure for capitals of the governoratesحسب مجموعات اإلنفاق الرئيسية لعواصم 

2005 م and the republic for month of Jun 2005المحافظات والجمهورية لشهر يونيو
100 ( november 1999 = 100)نوفمبر 1999 =

Table  No:( 1 )جدول رقم ( 1 )

مأربالغيظهالمحويتصعده
SA'ADAHAL-MAHWEETAL-GHIDAMAREB
154.278142.870121.498123.879
150.610142.504124.061134.253
206.346253.438142.19299.784
188.709108.864118.871140.686
152.92695.500128.372129.872
121.645125.079112.089130.180
108.501145.308120.681137.986
104.352118.724122.509111.612
103.216102.210113.846101.536
97.32964.593115.267120.614
112.195137.449180.000106.715
100.000126.960110.130167.288
118.150183.250108.233118.747

Education 

Restaurants and Hotels
Miscellaneous Goods and Services

Health

Transport

Communications

Recreation and Culture

Tobacco , Cigarette And  Qat

Clothing and Footwear

Housing and related items

Household furnishings and appliances

Major Group Of Expenditure

All-items

Food and Non-Alcoholic Beverages

المطاعم والفنادق
سلع وخدمات متنوعه

النقل
االتصاالت

الترفيه والثقافه
التعليم

المالبس واالحذيه
السكن ومستلزماته

االثاث واالدوات المنزليه
الصحه

أقسام اإلنفاق الرئيسية

الرقم القياسي العام
الغذاء والمشروبات

التبغ والسجائر والقات
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Monthly consumer price index numbers by majorاألرقام القياسية الشهرية ألسعار المستهلك
 groups of expenditure for capitals of the governoratesحسب مجموعات اإلنفاق الرئيسية لعواصم 

2005 م and the republic for month of Jun 2005المحافظات والجمهورية لشهر يونيو
100 ( november 1999 = 100)نوفمبر 1999 =

Table  No:( 1 )جدول رقم ( 1 )

الجمهوريةعمرانالضالعالجوف
AL-JAWFAL-DHALAAMRANREPUBLIC
144.220150.273182.193170.315
166.390144.186182.145187.243
97.556132.583180.258216.069
125.824248.892165.455128.251
127.654140.781224.368140.905
119.159129.697145.805118.785
170.284135.237187.858142.429
165.945143.667129.443126.856
114.256117.435125.779121.387
99.482140.974134.904118.611
194.523138.625178.367128.972
270.280107.546159.103191.411
143.712164.223166.970124.919Miscellaneous Goods and Services

Communications

Recreation and Culture

Education 

Restaurants and Hotels

Housing and related items

Household furnishings and appliances

Health

Transport

All-items

Food and Non-Alcoholic Beverages

Tobacco , Cigarette And  Qat

Clothing and Footwear

Major Group Of Expenditure

التعليم
المطاعم والفنادق

سلع وخدمات متنوعه

السكن ومستلزماته
االثاث واالدوات المنزليه

أقسام اإلنفاق الرئيسية

الرقم القياسي العام
الغذاء والمشروبات

التبغ والسجائر والقات

الصحه
النقل

االتصاالت
الترفيه والثقافه

المالبس واالحذيه

13



  Monthly inflation rates for capitals ofمعدالت التضخم الشهرية لعواصم   

the governorates and the Republicالمحافظات والجمهورية 

Table  No:( 2 )جدول رقم ( 2 )
Major Group Of Expenditureأقسام اإلنفاق الرئيسية

التضخميونيومايوالتضخميونيومايو

May-05Jun-05INF.May-05Jun-05INF.

2.30All-items-140.441145.8393.84134.159131.079الرقم القياسي العام
3.65Food and Non-Alcoholic Beverages-1.32132.353127.524-137.892136.077الغذاء والمشروبات

4.49Tobacco , Cigarette And  Qat-199.278238.57419.72173.175165.403التبغ والسجائر والقات
100.668101.3520.68137.268137.2680.00Clothing and Footwearالمالبس واالحذيه
133.672133.7780.08120.907121.5770.55Housing and related itemsالسكن ومستلزماته

113.096113.6600.50110.712110.7120.00Household furnishings and appliancesاالثاث واالدوات المنزليه
143.925144.4990.40127.356127.3560.00Healthالصحه
136.510137.5120.73107.194107.1940.00Transportالنقل

100.721100.7210.00102.251102.2510.00Communicationsاالتصاالت
104.027107.3943.24104.304104.3040.00Recreation and Cultureالترفيه والثقافه

 130.786130.7860.0085.85085.8500.00Educationالتعليم
158.560158.5600.00162.830162.8300.00Restaurants and Hotelsالمطاعم والفنادق

120.551122.1151.30114.950114.9500.00Miscellaneous Goods and Servicesسلع وخدمات متنوعه

صنعاء
SANA'A

عدن
ADEN
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  Monthly inflation rates for capitals ofمعدالت التضخم الشهرية لعواصم   
the governorates and the Republicالمحافظات والجمهورية 

Table  No:( 2 )جدول رقم ( 2 )
Major Group Of Expenditureأقسام اإلنفاق الرئيسية

التضخميونيومايوالتضخميونيومايو

May-05Jun-05INF.May-05Jun-05INF.
0.64117.733118.5070.66All-items-150.267149.306الرقم القياسي العام
0.03Food and Non-Alcoholic Beverages-142.694142.9600.19123.989123.952الغذاء والمشروبات

2.20Tobacco , Cigarette And  Qat-4.7086.39084.490-183.046174.434التبغ والسجائر والقات
129.703130.5830.68118.337118.8400.43Clothing and Footwearالمالبس واالحذيه
167.348167.8770.32123.202123.7190.42Housing and related itemsالسكن ومستلزماته

113.275113.3690.08120.950123.6672.25Household furnishings and appliancesاالثاث واالدوات المنزليه
138.918138.9180.00112.220115.3162.76Healthالصحه
88.24788.2470.00105.776105.7760.00Transportالنقل

191.423191.4230.00126.344126.3440.00Communicationsاالتصاالت
121.653121.6530.00113.448113.4480.00Recreation and Cultureالترفيه والثقافه

 132.186132.1860.00119.258119.2580.00Educationالتعليم
276.304276.3040.00144.383159.17810.25Restaurants and Hotelsالمطاعم والفنادق

120.193120.4300.20108.920110.8101.74Miscellaneous Goods and Servicesسلع وخدمات متنوعه

تعز
TAIZ

الحديده
AL-HODAIDA
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  Monthly inflation rates for capitals ofمعدالت التضخم الشهرية لعواصم   
the governorates and the Republicالمحافظات والجمهورية 

Table  No:( 2 )جدول رقم ( 2 )
Major Group Of Expenditureأقسام اإلنفاق الرئيسية

التضخميونيومايوالتضخميونيومايو

May-05Jun-05INF.May-05Jun-05INF.

0.53All-items-1.82158.769157.924-135.257132.791الرقم القياسي العام
1.82Food and Non-Alcoholic Beverages-2.95153.390150.593-134.494130.525الغذاء والمشروبات

5.71122.441128.8065.20Tobacco , Cigarette And  Qat-67.91464.038التبغ والسجائر والقات
149.608150.3420.49151.080151.0800.00Clothing and Footwearالمالبس واالحذيه
189.715190.0140.16204.553205.4420.43Housing and related itemsالسكن ومستلزماته

140.378141.1540.55133.957133.9570.00Household furnishings and appliancesاالثاث واالدوات المنزليه
139.524141.0261.08140.379140.3790.00Healthالصحه
101.815105.4453.57154.492154.4920.00Transportالنقل

102.011102.0110.00154.936154.9360.00Communicationsاالتصاالت
120.849125.6213.95138.433138.4330.00Recreation and Cultureالترفيه والثقافه

 200.000200.0000.00136.581136.5810.00Educationالتعليم
225.539225.5390.00411.488411.4880.00Restaurants and Hotelsالمطاعم والفنادق

137.272137.8810.44153.982153.9820.00Miscellaneous Goods and Servicesسلع وخدمات متنوعه

الحوطة
AL-HAWTA

إب
IBB
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  Monthly inflation rates for capitals ofمعدالت التضخم الشهرية لعواصم   
the governorates and the Republicالمحافظات والجمهورية 

Table  No:( 2 )جدول رقم ( 2 )

Major Group Of Expenditureأقسام اإلنفاق الرئيسية

التضخميونيومايوالتضخميونيومايو

May-05Jun-05INF.May-05Jun-05INF.

157.994160.8921.83125.642126.5760.74All-itemsالرقم القياسي العام
148.350150.3731.36137.468139.7841.68Food and Non-Alcoholic Beveragesالغذاء والمشروبات

6.17Tobacco , Cigarette And  Qat-247.719271.7679.71100.05293.884التبغ والسجائر والقات
175.155175.1980.02107.402107.4960.09Clothing and Footwearالمالبس واالحذيه
167.165168.2550.65129.844133.3722.72Housing and related itemsالسكن ومستلزماته

127.744127.7440.00113.474113.8400.32Household furnishings and appliancesاالثاث واالدوات المنزليه
146.599146.5990.00126.080130.4333.45Healthالصحه
105.898105.8980.00148.465149.0250.38Transportالنقل

102.921102.9210.00110.565110.5650.00Communicationsاالتصاالت
201.559201.5590.00119.404120.7221.10Recreation and Cultureالترفيه والثقافه

 138.889138.8890.00187.430187.4300.00Educationالتعليم
140.511140.5110.00164.077164.0770.00Restaurants and Hotelsالمطاعم والفنادق

130.533130.5330.00121.820122.0030.15Miscellaneous Goods and Servicesسلع وخدمات متنوعه

زنجبار
ZINGBAR

ذمار
DHMAR
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  Monthly inflation rates for capitals ofمعدالت التضخم الشهرية لعواصم   
the governorates and the Republicالمحافظات والجمهورية 

Table  No:( 2 )جدول رقم ( 2 )
Major Group Of Expenditureأقسام اإلنفاق الرئيسية

التضخميونيومايوالتضخميونيومايو

May-05Jun-05INF.May-05Jun-05INF.

123.034126.0282.43111.893112.4610.51All-itemsالرقم القياسي العام
125.656129.4243.00136.098137.4200.97Food and Non-Alcoholic Beveragesالغذاء والمشروبات

1.84Tobacco , Cigarette And  Qat-74.84174.8410.0075.56074.172التبغ والسجائر والقات
162.406163.3990.61117.537117.6150.07Clothing and Footwearالمالبس واالحذيه
113.944113.9440.00106.963109.8162.67Housing and related itemsالسكن ومستلزماته

104.717104.7170.00112.474112.5350.05Household furnishings and appliancesاالثاث واالدوات المنزليه
118.995118.9950.00161.482161.4820.00Healthالصحه
85.80985.8090.00102.562102.5620.00Transportالنقل

122.468126.7023.46136.859136.8590.00Communicationsاالتصاالت
107.765107.7650.00125.929127.5741.31Recreation and Cultureالترفيه والثقافه

 125.000125.0000.00128.937128.9370.00Educationالتعليم
118.449118.4490.00100.000100.0000.00Restaurants and Hotelsالمطاعم والفنادق

140.625142.2331.14112.050113.9531.70Miscellaneous Goods and Servicesسلع وخدمات متنوعه

عتق
ATAQ

حجه
HAJJA
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  Monthly inflation rates for capitals ofمعدالت التضخم الشهرية لعواصم   
the governorates and the Republicالمحافظات والجمهورية 

Table  No:( 2 )جدول رقم ( 2 )

Major Group Of Expenditureأقسام اإلنفاق الرئيسية

التضخميونيومايوالتضخميونيومايو

May-05Jun-05INF.May-05Jun-05INF.

0.59All-items-1.90132.475131.698-129.762127.298الرقم القياسي العام
0.97Food and Non-Alcoholic Beverages-4.32141.298139.929-180.818173.013الغذاء والمشروبات

73.97173.9710.0087.04388.4001.56Tobacco , Cigarette And  Qatالتبغ والسجائر والقات
134.872134.8720.00154.259154.2590.00Clothing and Footwearالمالبس واالحذيه
197.274198.5550.65110.279110.8560.52Housing and related itemsالسكن ومستلزماته

112.366112.3660.0098.93598.9350.00Household furnishings and appliancesاالثاث واالدوات المنزليه
130.959135.1733.22106.175106.1750.00Healthالصحه
104.135104.1350.00124.773124.7730.00Transportالنقل

117.633117.6330.00112.324112.3240.00Communicationsاالتصاالت
125.595125.5950.00130.212130.2120.00Recreation and Cultureالترفيه والثقافه

 147.364147.3640.0092.80792.8070.00Educationالتعليم
129.111129.1110.00108.515108.5150.00Restaurants and Hotelsالمطاعم والفنادق

158.797159.0160.14111.976111.9760.00Miscellaneous Goods and Servicesسلع وخدمات متنوعه

البيضاء
AL-BAIDA

المكال
AL-MUKALLA
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  Monthly inflation rates for capitals ofمعدالت التضخم الشهرية لعواصم   
the governorates and the Republicالمحافظات والجمهورية 

Table  No:( 2 )جدول رقم ( 2 )
Major Group Of Expenditureأقسام اإلنفاق الرئيسية

التضخميونيومايوالتضخميونيومايو

May-05Jun-05INF.May-05Jun-05INF.

151.457154.2781.86138.494142.8703.16All-itemsالرقم القياسي العام
0.40140.412142.5041.49Food and Non-Alcoholic Beverages-151.209150.610الغذاء والمشروبات

185.186206.34611.43201.495253.43825.78Tobacco , Cigarette And  Qatالتبغ والسجائر والقات
188.131188.7090.31108.864108.8640.00Clothing and Footwearالمالبس واالحذيه
152.341152.9260.3895.50095.5000.00Housing and related itemsالسكن ومستلزماته

121.172121.6450.39124.924125.0790.12Household furnishings and appliancesاالثاث واالدوات المنزليه
108.501108.5010.00140.771145.3083.22Healthالصحه
100.825104.3523.50118.724118.7240.00Transportالنقل

103.216103.2160.00102.210102.2100.00Communicationsاالتصاالت
97.32997.3290.0064.59364.5930.00Recreation and Cultureالترفيه والثقافه

 112.195112.1950.00137.449137.4490.00Educationالتعليم
100.000100.0000.00126.960126.9600.00Restaurants and Hotelsالمطاعم والفنادق

118.150118.1500.00183.250183.2500.00Miscellaneous Goods and Servicesسلع وخدمات متنوعه

صعده
SA'ADAH

المحويت
AL-MAHWEET
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  Monthly inflation rates for capitals ofمعدالت التضخم الشهرية لعواصم   
the governorates and the Republicالمحافظات والجمهورية 

Table  No:( 2 )جدول رقم ( 2 )

Major Group Of Expenditureأقسام اإلنفاق الرئيسية

التضخميونيومايوالتضخميونيومايو

May-05Jun-05INF.May-05Jun-05INF.
0.41122.581123.8791.06All-items-121.997121.498الرقم القياسي العام
1.23130.626134.2532.78Food and Non-Alcoholic Beverages-125.603124.061الغذاء والمشروبات

136.858142.1923.9099.78499.7840.00Tobacco , Cigarette And  Qatالتبغ والسجائر والقات
117.777118.8710.93140.538140.6860.11Clothing and Footwearالمالبس واالحذيه
128.372128.3720.00129.541129.8720.26Housing and related itemsالسكن ومستلزماته

112.089112.0890.00130.146130.1800.03Household furnishings and appliancesاالثاث واالدوات المنزليه
120.681120.6810.00136.122137.9861.37Healthالصحه
122.509122.5090.00111.237111.6120.34Transportالنقل

113.846113.8460.00101.536101.5360.00Communicationsاالتصاالت
115.267115.2670.00120.544120.6140.06Recreation and Cultureالترفيه والثقافه

 180.000180.0000.00106.715106.7150.00Educationالتعليم
110.130110.1300.00167.288167.2880.00Restaurants and Hotelsالمطاعم والفنادق

108.233108.2330.00118.284118.7470.39Miscellaneous Goods and Servicesسلع وخدمات متنوعه

الغيظه
AL-GHIDA

مأرب
MAREB
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  Monthly inflation rates for capitals ofمعدالت التضخم الشهرية لعواصم   
the governorates and the Republicالمحافظات والجمهورية 

Table  No:( 2 )جدول رقم ( 2 )

Major Group Of Expenditureأقسام اإلنفاق الرئيسية

التضخميونيومايوالتضخميونيومايو

May-05Jun-05INF.May-05Jun-05INF.

139.998144.2203.02149.202150.2730.72All-itemsالرقم القياسي العام
163.660166.3901.67143.043144.1860.80Food and Non-Alcoholic Beveragesالغذاء والمشروبات

88.52097.55610.21132.583132.5830.00Tobacco , Cigarette And  Qatالتبغ والسجائر والقات
122.722125.8242.53247.305248.8920.64Clothing and Footwearالمالبس واالحذيه
123.973127.6542.97140.050140.7810.52Housing and related itemsالسكن ومستلزماته

116.673119.1592.13128.731129.6970.75Household furnishings and appliancesاالثاث واالدوات المنزليه
164.618170.2843.44135.237135.2370.00Healthالصحه
161.418165.9452.80143.667143.6670.00Transportالنقل

114.256114.2560.00117.435117.4350.00Communicationsاالتصاالت
99.48299.4820.00140.974140.9740.00Recreation and Cultureالترفيه والثقافه

 194.523194.5230.00138.625138.6250.00Educationالتعليم
270.280270.2800.00107.546107.5460.00Restaurants and Hotelsالمطاعم والفنادق

143.490143.7120.15153.913164.2236.70Miscellaneous Goods and Servicesسلع وخدمات متنوعه

الضالع
AL-DHALA
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الجوف
AL-JAWF



  Monthly inflation rates for capitals ofمعدالت التضخم الشهرية لعواصم   
the governorates and the Republicالمحافظات والجمهورية 

Table  No:( 2 )جدول رقم ( 2 )

Major Group Of Expenditureأقسام اإلنفاق الرئيسية

التضخميونيومايوالتضخميونيومايو
May-05Jun-05INF.May-05Jun-05INF.

177.897182.1932.42170.050170.3150.16All-itemsالرقم القياسي العام
2.14Food and Non-Alcoholic Beverages-174.005182.1454.68191.339187.243الغذاء والمشروبات

180.258180.2580.00205.062216.0695.37Tobacco , Cigarette And  Qatالتبغ والسجائر والقات
162.809165.4551.63127.624128.2510.49Clothing and Footwearالمالبس واالحذيه
222.047224.3681.05140.275140.9050.45Housing and related itemsالسكن ومستلزماته

144.667145.8050.79118.217118.7850.48Household furnishings and appliancesاالثاث واالدوات المنزليه
182.607187.8582.88141.440142.4290.70Healthالصحه
127.599129.4431.45126.126126.8560.58Transportالنقل

125.779125.7790.00121.387121.3870.00Communicationsاالتصاالت
134.904134.9040.00116.534118.6111.78Recreation and Cultureالترفيه والثقافه

 178.367178.3670.00128.972128.9720.00Educationالتعليم
159.103159.1030.00186.411191.4112.68Restaurants and Hotelsالمطاعم والفنادق

166.329166.9700.38123.738124.9190.95Miscellaneous Goods and Servicesسلع وخدمات متنوعه
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عمران
AMRAN

الجمــهـوريه
REPUBLIC



Major Group Of Expenditureأقسام اإلنفاق الرئيسية

Food and Non-Alcoholic Beveragesالغذاء والمشروبات
Tobacco , Cigarette And  Qatالتبغ والسجائر والقات

Clothing and Footwearالمالبس واالحذيه
Housing and related itemsالسكن ومستلزماته

Household furnishings and appliancesاالثاث واالدوات المنزليه
Healthالصحه
Transportالنقل

Communicationsاالتصاالت
Recreation and Cultureالترفيه والثقافه

 Educationالتعليم
Restaurants and Hotelsالمطاعم والفنادق

Miscellaneous Goods and Servicesسلع وخدمات متنوعه
Totalالمجموع 1.0000001.0000001.000000

0.0292510.0320750.029636

0.0461240.0551940.054374

0.0138390.0044960.005704

0.0077700.0021180.008600

0.0750990.0223660.040809

0.0014670.0007990.001809

0.0452020.0342750.042950
0.0235210.0400990.026719

0.1092310.0781210.095550

0.1251770.1445130.159396

0.3767160.4680510.389304

0.1466030.1178920.145149

تعـزعـدنصنعاء
SANA'AADENTAIZ

األوزان الترجيحية المحدثة والمستخدمة في عمليات أحتساب الرقم القياسي ألسعار المستهلك حسب عواصم المحافظات والجمهورية
Used Weights by Major Groups of Expenditure 
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Major Group Of Expenditureأقسام اإلنفاق الرئيسية

Food and Non-Alcoholic Beveragesالغذاء والمشروبات
Tobacco , Cigarette And  Qatالتبغ والسجائر والقات

Clothing and Footwearالمالبس واالحذيه
Housing and related itemsالسكن ومستلزماته

Household furnishings and appliancesاالثاث واالدوات المنزليه
Healthالصحه
Transportالنقل

Communicationsاالتصاالت
Recreation and Cultureالترفيه والثقافه

 Educationالتعليم
Restaurants and Hotelsالمطاعم والفنادق

Miscellaneous Goods and Servicesسلع وخدمات متنوعه
Totalالمجموع

0.0268700.0245100.013900

1.0000001.0000001.000000

0.0030950.0012070.004573

0.0547960.0095110.015930

0.0010350.0035660.002236

0.0032500.0029840.010765

0.0145990.0159620.069987

0.0148500.0010350.029874

0.1939830.1257840.114690

0.0270430.0450940.050683

0.1610310.1321540.072974

0.0337160.0957370.109785

AL-HODAIDAAL-HAWTAIBB

0.4657320.5424570.504603

Used Weights by Major Groups of Expenditure 

إبالحوطهالحديده

األوزان الترجيحية المحدثة والمستخدمة في عمليات أحتساب الرقم القياسي ألسعار المستهلك حسب عواصم المحافظات والجمهورية
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Major Group Of Expenditureأقسام اإلنفاق الرئيسية

Food and Non-Alcoholic Beveragesالغذاء والمشروبات
Tobacco , Cigarette And  Qatالتبغ والسجائر والقات

Clothing and Footwearالمالبس واالحذيه
Housing and related itemsالسكن ومستلزماته

Household furnishings and appliancesاالثاث واالدوات المنزليه
Healthالصحه
Transportالنقل

Communicationsاالتصاالت
Recreation and Cultureالترفيه والثقافه

 Educationالتعليم
Restaurants and Hotelsالمطاعم والفنادق

Miscellaneous Goods and Servicesسلع وخدمات متنوعه
Totalالمجموع 1.0000001.0000001.000000

0.0305600.0277150.000621

0.0171830.0291100.013675

0.0018490.0161930.000200

0.0029300.0022560.001044

0.0111910.0115310.008512

0.0064470.0066970.000000

0.0402330.0529410.005086

0.0059130.0322020.001975

0.1028010.1647470.040394

0.1320940.1371610.096940

0.4061530.778255
ZINGBAR

0.0652650.1132950.053299

األوزان الترجيحية المحدثة والمستخدمة في عمليات أحتساب الرقم القياسي ألسعار المستهلك حسب عواصم المحافظات والجمهورية
Used Weights by Major Groups of Expenditure 

عتقذمارزنجبار
DHMARATAQ

0.583534
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Major Group Of Expenditureأقسام اإلنفاق الرئيسية

Food and Non-Alcoholic Beveragesالغذاء والمشروبات
Tobacco , Cigarette And  Qatالتبغ والسجائر والقات

Clothing and Footwearالمالبس واالحذيه
Housing and related itemsالسكن ومستلزماته

Household furnishings and appliancesاالثاث واالدوات المنزليه
Healthالصحه
Transportالنقل

Communicationsاالتصاالت
Recreation and Cultureالترفيه والثقافه

 Educationالتعليم
Restaurants and Hotelsالمطاعم والفنادق

Miscellaneous Goods and Servicesسلع وخدمات متنوعه
Totalالمجموع

0.0484380.0255250.019356

1.0000001.0000001.000000

0.0058070.0010120.002122

0.0155670.0119830.013345

0.0013770.0002180.001248

0.0013590.0045190.005499

0.0109130.0469110.024252

0.0245270.0168170.028020

0.1076500.0507560.114765

0.0240790.0213230.062758

0.2797750.3889720.019372

0.0665680.0819060.074566

0.4139400.3500570.634696
HAJJAAL-BAIDAAL-MUKALLA

المكالالبيضاء
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حجه



Major Group Of Expenditureأقسام اإلنفاق الرئيسية

Food and Non-Alcoholic Beveragesالغذاء والمشروبات
Tobacco , Cigarette And  Qatالتبغ والسجائر والقات

Clothing and Footwearالمالبس واالحذيه
Housing and related itemsالسكن ومستلزماته

Household furnishings and appliancesاالثاث واالدوات المنزليه
Healthالصحه
Transportالنقل

Communicationsاالتصاالت
Recreation and Cultureالترفيه والثقافه

 Educationالتعليم
Restaurants and Hotelsالمطاعم والفنادق

Miscellaneous Goods and Servicesسلع وخدمات متنوعه
Totalالمجموع

0.0507130.0586300.114303

1.0000001.0000001.000000

0.0008030.0026400.001305

0.0018920.0014160.038099

0.0002150.0003220.000378

0.0027260.0006760.003142

0.0061400.0071520.021229

0.0404140.0357250.022431

0.0593450.1136050.043612

0.0308640.0257920.078568

0.1422410.0574880.052610

0.0145100.0499640.069258

SA'ADAHAL-MAHWEETAL-GHIDA

0.6501390.6465910.555066
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الغيظهالمحويتصعده
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Major Group Of Expenditureعمرانالضالعالجوفمأربأقسام اإلنفاق الرئيسية
MAREBAL-JAWFAL-DHALAAMRAN

0.3238990.5598760.4254280.438247Food and Non-Alcoholic Beveragesالغذاء والمشروبات
0.2698800.2286290.1486970.210572Tobacco , Cigarette And  Qatالتبغ والسجائر والقات

0.0548320.0492210.0931830.085483Clothing and Footwearالمالبس واالحذيه
0.1447490.0425200.1470270.134763Housing and related itemsالسكن ومستلزماته

0.0276620.0443390.0467340.033530Household furnishings and appliancesاالثاث واالدوات المنزليه
0.0134740.0257020.0372160.016078Healthالصحه
0.0663630.0124290.0292800.028089Transportالنقل

0.0043150.0057480.0076630.004460Communicationsاالتصاالت
0.0123700.0027590.0111670.006164Recreation and Cultureالترفيه والثقافه

 0.0002690.0006830.0071760.006093Educationالتعليم
0.0487510.0024700.0188400.011587Restaurants and Hotelsالمطاعم والفنادق

0.0334370.0256240.0275910.024933Miscellaneous Goods and Servicesسلع وخدمات متنوعه
1.0000001.0000001.0000001.000000Totalالمجموع 1.000000

0.008409

0.005209

0.028330

0.039925

0.040510
0.026727

0.042561

0.001891

0.438119

0.148447

0.087152

0.132718
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الجمهوريه
REPUBLIC
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