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بلغ الرقم القیاسي لشھر ینایر ٢٠١١م(١٢٥.١١) بمعدل تضخم قدره (٠.٢٢%) مقارنة بشھر 
دیسمبر٢٠١٠م والذي سجل الرقم القیاسي فیھ (١٢٤.٨٣) بمعدل تضخم قدرة(١.٥١%) یعزى ذلك 

إلى ارتفاع الرقم القیاسي لمجموعة التبغ والسجائر والقات والتي سجلت رقمًا قیاسیًا فیھا 
(١٥٤.٢٩) بمعدل تضخم قدرة (٣.٣٧%) بینما سجلت مجموعة البھارات رقمًا قیاسیًا بلغ 

(١٢٠.٩١) بمعدل تضخم قدرة(٢.٣١%) في حین سجلت مجموعة االلبان ومشتقاتھ رقمًا قیاسیًا بلغ 
(١٠٣.٥١) بمعدل تضخم قدرة (١.٣١%) فیما سجلت مجموعة السكر ومنتجاتھ رقمًا قیاسیًا بلغ 

(١٨٧.٠٠) بمعدل تضخم قدرة ( ١.١٦%) في حین سجلت مجموعة الحبوب ومشتقاتھا رقمًا قیاسیًا 
بلغ (١١٠.٤٤) بمعدل تضخم قدرة (٠.٤٨%) بینما سجلت مجموعة الفواكھ الطازجة والمجففة رقمًا 
قیاسیًا بلغ (١٣٤.١١) بمعدل تضخم قدرة (٠.٢٧% ) في حین سجلت مجموعة اللحوم رقماً قیاسیًا 

بلغ (١٢١.٠٣) بمعدل تضخم قدرة( ٠.٢٦%) فیما سجلت مجموعة المیاه المعدنیة والمشروبات 
الغیر كحولیة رقمًا قیاسیًا بلغ (١١٨.٢٩) بمعدل تضخم قدرة( ٠.٠٥%) .

بینما سجلت مجموعة الخضروات الطازجة والمجففة انخفاضًا بمعدل تضخم (٦.١٠%) یلیھا 
مجموعة األسماك بمعدل تضخم قدرة (٤.٣٤%) یلیھا مجموعة الشاي والمنبھات بمعدل تضخم 

(٠.٩٧%) یلیھا مجموعة زیوت الطعام بمعدل تضخم قدرة (٠.٦٧%)



         الجمھوریة الیمنیة 
  وزارة التخطیط والتعاون الدولي 

    الجھاز المركزي لالحصاء

١٠٠ دیسمبر ٢٠٠٨
CPICPIInf.

Des2008=100

Productsالتضخم الشھريینایر-١١دیسمبر-١٠المجموعات 

All-items%124.83125.110.22البند العـــــــام 

I. Food and Non-Alcoholic Beverages%0.47-121.53120.96السلع الغذائیة والمشروبات الغیر كحولیة

Food%0.47-121.32120.75الغذاء

Breads and cereals%109.91110.440.48الحبوب ومشتقاتھا

Meat%120.72121.030.26اللحوم

Fish%4.34-153.99147.30االسماك

Dairy products%102.17103.511.31االلبان ومشتقاتھ

Food oil%0.67-115.96115.17زیوت الطعام

Fresh and preserved fruits%133.75134.110.27الفواكة الطازجة والمجففة

Fresh and preserved vegetables%6.10-150.97141.75الخضروات الطازجة والمجففة

Sugar and sugar products%184.86187.001.16السكر ومنتجاتھ

Spices and other food products%118.17120.912.31البھارات 

Non-Alcoholic Beverages%0.46-129.35128.75مشروبات غیر كحولیھ

Tea and coffee%0.97-142.84141.45الشاي والمنبھات

Mineral water and soft drinks%118.24118.290.05المیاة المعدنیة والمشروبات الغیر كحولیة

Cigarettes, tobacco and qat%149.26154.293.37التبغ والسجائر والقات

Cigarettes, tobacco and qat%149.26154.293.37التبغ والسجائر والقات

Cigarettes, tobacco and qat%149.26154.293.37التبغ والسجائر والقات

Clothing and Footwear%112.56112.560.00المالبس واالحذیة

Clothing%112.75112.750.00المالبس  

Clothing materials%123.97123.970.00االقمشة

Garments%111.79111.790.00مالبس داخلیة
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Other Clothes and accessories%106.62106.620.00مالبس اخرى ومستلزماتھا

Repair and Hire of Clothing%116.64116.640.00خیاطة المالبس

Footwear%111.79111.790.00االحذیة 

Shoes and other footwear%111.80111.800.00االحذیة واغطیة االقدام االخرى

Repair and hire of footwear%110.96110.960.00خدمة خیاطة واصالح االحذیة

%132.95133.110.12السكن ومستلزماتھ
Housing, Water, Electricity, Gas and Other Fuels

Actual rents for housing%100.52101.240.71ایجارات السكن

Actual rents paid by tenants%100.52101.240.71االیجارات المنزلیة

Maintenance and repairs%107.46107.460.00الصیانھ واالصالح

Material for the maintenance and repair%104.20104.200.00مواد الصیانھ واالصالح

 Services for the mainenance and repair%111.06111.060.00خدمات االصالح 

Water supply and misc. services%107.10107.100.00شرائح المیاه

  Water Supply%107.10107.100.00المیاه  

Electricity, gas and other fuels%158.54158.540.00الكھرباء والغاز والوقود

 Electricity%110.84110.840.00الكھرباء

Gas%206.48206.480.00الغاز 

Liquid fuels%124.41124.410.00وقود اخرى

Solid fuels%109.52109.520.00الوقود الصلبھ

Furnishings and household equipment%114.58114.580.00االثاث واالدوات المنزلیة

%111.43111.430.00السجاد والمفارش
Furniture and furnishings, carpets, and other coverings

Furniture and furnishings%114.56114.560.00االثاث  

Carpets and floor covering%104.15104.150.00المفارش وسجاد االرضیھ



         الجمھوریة الیمنیة 
  وزارة التخطیط والتعاون الدولي 

    الجھاز المركزي لالحصاء

١٠٠ دیسمبر ٢٠٠٨
CPICPIInf.

Des2008=100

Productsالتضخم الشھريینایر-١١دیسمبر-١٠المجموعات 

Household textiles%122.96122.960.00االغطیھ المنزلیھ

Household textiles%122.96122.960.00االغطیھ المنزلیھ

Household appliances%118.24118.240.00االجھزة المنزلیة 

Major appliances%115.97115.970.00االجھزة االساسیة

Small electric appliances%132.24132.240.00اجھزه كھربائیھ صغیره

Glassware, tableware and household utensils%119.57119.570.00الزجاجیات 

Glassware, tableware and household utensils%119.57119.570.00المواد المنزلیة 

%113.08113.080.00السلع والخدمات للصیانة المنزلیة الروتینیة
Goods and services for routine HHs maintenance

Non durable household goods%113.08113.080.00المنظفات المنزلیة

Medical services%132.49132.490.00الصحة والخدمات الصحیة

Medical products, appliances and equipment%132.24132.240.00االمنتجات الصیدلیة والعدد الطبیة

Pharmaceutical products%132.24132.240.00المنتجات الصیدلیھ

Out-Patient Services%117.85117.850.00خدمات صحیھ

Medical Services%117.85117.850.00خدمات صحیھ

Hospital Services%136.67136.670.00خدمات المستشفیات

Hospital Services%136.67136.670.00خدمات المستشفیات

 Transport%121.09121.090.00النقل ومستلزماتھ

Operation of personal transport equipment%117.68117.680.00معدات النقل الشخصیھ

Fuels and lubricants%117.68117.680.00الوقود  

Transportation services%125.19125.190.00اجور النقل

Transport by road%126.42126.420.00النقل البري

Transport by air%108.33108.330.00النقل الجوي
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Communications%126.69126.690.00االتصاالت ومستلزماتھ

Postal Services%109.47109.470.00خدمات البرید
Postal Services%109.47109.470.00تكالیف اخرى على النقل واالتصاالت ( مثل تعلم السواقة وتكالیف التلغراف والبرید واال

Telephone and telefax services%128.19128.190.00التلفونات والتلكسات

Telephone and telefax services%128.19128.190.00التلفونات والتلكسات

 Recreation and Culture%116.59116.590.00الترفیھ والثقافة

Audio-visual, photographic, etc%117.76117.760.00المرئیات

%112.86112.860.00معدات االستقبال والتسجیل واالنتاج
Equipment for the reception, rcording and reproduction

Stationary and drawing materials  %119.59119.590.00القرطاسیھ واالقالم

Other recreational items%113.08113.080.00 مواد ترفیھیھ اخرى

Games, toys%113.08113.080.00العاب

Recreation and Cultural services%90.9190.910.00خدمات ترفیھیھ وثقافیھ

Cultural services%90.9190.910.00خدمات ثقافیھ

Newspapers, books and stationary%116.64116.640.00الصحف والمجالت

Books%99.9999.990.00الكتب

 Newspapers and magazines%126.34126.340.00الصحف والمجالت

 Education%107.77107.770.00التعلیم ومستلزماتھ

Pre-primary and primary education%107.77107.770.00التعلیم  

Pre-primary and primary education%121.29121.290.00التعلیم  

Post-secondary education%103.93103.930.00التعلیم بعد الثانویة

Hotels and restaurants%112.08112.080.00المطاعم والفنادق

 Catering services%112.09112.090.00خدمات المباشرین
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.Restaurants, caffees, etc%112.09112.090.00المطاعم والمقاھي 

Accommodation services%109.90109.900.00خدمات االسكان

Accommodation services%109.90109.900.00خدمات االسكان

Miscellaneous Goods and Services%141.00141.030.02خدمات وسلع متنوعھ

Personal care%117.87117.870.00العنایھ الشخصیھ

%117.87117.870.00اجھزه اخرى ومعدات وسلع للعنایھ الشخصیة
Other appliances, articles and products for personal care

.Personal Effects, n.e.c%168.11168.110.00سلع شخصیة 

Jewellery, clocks, and watches%179.10179.100.00المجوھرات والساعات

Other personal effects%137.03137.030.00خدمات شخصیة اخرى

%133.49133.490.00صالون حالقة الشعر
Hair dressing salons and grooming establishments

%133.49133.490.00صالون حالقة الشعر
Hair dressing salons and grooming establishments

 Other services%124.41126.051.31خدمات اخرى

 Other services%124.41126.051.31خدمات اخرى


