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مقدمـة

اإعدادها  اأهم املوؤ�سرات القت�سادية التي يتم  تعترب الأرقام القيا�سية لأ�سعار امل�ستهلكني من 

من قبل الأجهزة الإح�سائية يف خمتلف دول العامل، حيث ت�ستخدم يف قيا�س الت�سخم وتكاليف 

فاإنه  ذلك  اىل  بالإ�سافة  للنقود،  ال�سرائية  القوة  يف  التغري  املوؤ�سر  هذا  يعك�س  كما  املعي�سة، 

ي�ستخدم يف اإعداد تقديرات احل�سابات القومية بالأ�سعار الثابتة. 

اأ�سعار  بجمع  املجل�س  دول  يف  الإح�سائية  الأجهزة  تقوم  للموؤ�سر  الأهمية  هذه  من  وانطالقا 

�سلة من ال�سلع واخلدمات التي ي�ستهلكها القطاع العائلي واخلا�سة برتكيب هذا املوؤ�سر. ونظرا 

لأهميته فاإنه ي�سر املركز الإح�سائي ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية اأن يقدم هذه الن�سرة 

التي حتتوي على �سل�سلة الأرقام القيا�سية لدول املجل�س من عام 2001م اإىل 2013م. 

ويتقدم املركز الإح�سائي لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية بجزيل ال�سكر والتقدير 

اىل الأجهزة الإح�سائية الر�سمية يف الدول الأع�ساء التي تف�سلت م�سكورة بتوفري الح�سائيات 

الالزمة لإ�سدار هذه الن�سرة.

العربية  اخلليج  لدول  التعاون  جمل�س  لدول  الإح�سائي  املركز  موقع  على  مدرجة  الن�سرة 

م�ستقباًل  الن�سرة  وحت�سني  لتطوير  مقرتحات  باأية  املركز  ويرحب   www.gccstat.org

�سكاًل وم�سمونًا.
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ملحة عن الأرقام القيا�صية لأ�صعار امل�صتهلكني

تعترب الإح�ساءات اخلا�سة بالأ�سعار من الإح�ساءات القت�سادية الهامة املرتبطة بحياة الأفراد 

القيا�سية  الأرقام  وتركيب  لالأ�سعار  العام  الجتاه  ملعرفة  الالزمة  املعلومات  توفر  والتي  اليومية، 

الدرا�سات  يف  امل�ستخدمة  الهامة  املوؤ�سرات  اأحد  امل�ستهلك  لأ�سعار  القيا�سية  الأرقام  ومتثل  لها، 

القطاعات  هيكل  على  تطراأ  التي  التغريات  تعك�س  اأنها  اإىل  بالإ�سافة  والتخطيطية،  القت�سادية 

اأ�سعار  يف  التغريات  لقيا�س  اإح�سائية  و�سيلة  عن  عبارة  وهي  املجتمع،  يف  وال�ستهالكية  الإنتاجية 

مقيا�سًا  التغري  هذا  ويعترب  واأخرى.  زمنية  فرتة  بني  امل�ستهلك  قبل  من  امل�سرتاه  واخلدمات  ال�سلع 

ت�ستخدمه الدول ملعرفة الو�سع العام لتكاليف املعي�سة.

تعريف الرقم القيا�سي لأ�سعار امل�ستهلكني 

هو و�سيلة اإح�سائية لقيا�س التغريات احلا�سلة يف اأ�سعار ال�سلع واخلدمات بني فرتتني زمنيتني. 

وهو مقيا�س يقي�س التغري الذي يحدث يف م�ستوى الأ�سعار لعدد من ال�سلع واخلدمات التي ت�ستهلكها 

فئات املجتمع املختلفة يف حياتها اليومية يف فرتة زمنية )الفرتة اجلارية( من�سوبة اإىل فرتة زمنية 

يطلق عليها فرتة الأ�سا�س.

منهجية تركيب الرقم القيا�سي لأ�سعار امل�ستهلكني 

هناك العديد من املعادلت الريا�سية التي ت�ستخدم يف تركيب الأرقام القيا�سية، وتعترب املعادلة 

معادلة  وهي  امل�ستهلكني،  لأ�سعار  القيا�س  الرقم  تركيب  يف  املتبعة  املعادلة  هي  لال�سبري  ال�سهرية 

ريا�سية، و�سعها عامل الإح�ساء ل�سبري لحت�ساب الأرقام القيا�سية لالأ�سعار، وذلك بق�سمة اأ�سعار 

ل�سبري  معادلة  وتاأخذ  الأ�سا�س.  �سنة  بكميات  وبالرتجيح  الأ�سا�س،  �سنة  اأ�سعار  على  املقارنة  �سنة 

لالأ�سعار )رقم ل�سبري ال�سعري( ال�سورة الريا�سية التالية:

حيث اأن P1 متثل ال�سعر احلايل، P0 متثل ال�سعر يف �سنة الأ�سا�س، W متثل الأوزان الرتجيحية.

Σ
* 100

Σ w

p 1

p 0 * w
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ونظرًا لأهمية الرقم القيا�سي لأ�سعار امل�ستهلكني فان الكثري من الدول تعده وتن�سره ب�سفة دورية �سنوية، 

ربع �سنوية، �سهرية، ا�سبوعية، وذلك لرتباطه باأعباء امل�ستهلكني وقيا�س الت�سخم يف اأ�سعار امل�ستهلكني.

ويعتمد الرقم القيا�سي بالدرجة الأوىل يف حتديد الأوزان الرتجيحية على م�سوح نفقات ودخل 

جمموعات  من  لكل  الرتجيحي  الوزن  وحتديد  امل�ستهلكني  اأمناط  على  التعرف  يتم  حيث  الأ�سرة، 

الإنفاق الرئي�سة والفرعية. وعلى �سوء ذلك، يتم حتديد ال�سلة التي يتم جمع اأ�سعارها ب�سفة دورية 

ح�سب دورية جمع البيانات من امل�سادر املختلفة املحددة وذلك بعد حتديد ال�سلة التي حتتوي على 

املفردات التي مت اختيارها لتمثيل الرقم القيا�سي وحتديد موا�سفات وخ�سائ�س هذه املفردات حتى 

تكون املقارنة �سحيحة وحيث يتم مقارنة ال�سيء مبثله.

�سنة الأ�سا�س

يف اأدبيات الرقم القيا�سي لأ�سعار امل�ستهلكني هناك فرتة الأ�سا�س وهي الفرتة التي يقا�س التغري 

من�سوبًا اإليها، وتعترب هذه الفرتة عادة على اأنها ت�ساوي 100. وهناك الفرتة اجلارية التي يطلق عليها 

فرتة املقارنة وهي الفرتة التي يقا�س التغري الذي حدث على الأ�سعار فيها.

وعادة فاإن فرتة الأ�سا�س ل يجب اأن تكون بعيدة عن فرتة املقارنة، وميكن حتديثها على فرتات 

دورية، عادة كل خم�س �سنوات اأو تبعًا ل�سنوات تنفيذ م�سح نفقات ودخل الأ�سرة، وهذه يطلق عليها 

الأ�سا�س الثابت، اإل اأن العديد من الدول يف ال�سنوات الأخرية اأ�سبحت تتبنى الأ�سا�س املتحرك وذلك 

الن�سبية لالأوزان، ودخول  الأهمية  الثابت من حيث تغري  الأ�سا�س  التي ت�ساحب  امل�سكالت  لتفادي 

وخروج �سلع اأو مواد من ال�سلة اأو ما يحدث من تغري تكنولوجي على ال�سلع وغريها. ويق�سد بالأ�سا�س 

املتحرك هو قيا�س الفرتة احلالية من�سوبة اإىل الفرتة ال�سابقة )2013م /2012م مثال(.

وتتبنى دول جمل�س التعاون الأ�سا�س الثابت يف تركيب الرقم القيا�سي لأ�سعار امل�ستهلكني، وقد 

موحدة  اأ�سا�س  �سنة  على  بناًء  امل�ستهلكني  لأ�سعار  القيا�سي  الرقم  تركيب  على  جميعها  حر�ست 

)2007= 100(، با�ستثناء مملكة البحرين و�سلطنة عمان ف�سنوات الأ�سا�س امل�ستخدمة هما 2006م 

و2012م على التوايل.

ملحة عن الأرقام القيا�سية لأ�سعار امل�ستهلكني يف دول جمل�س التعاون

من  الفرتة  خالل  املجل�س  دول  يف  امل�ستهلكني  لأ�سعار  القيا�سية  الأرقام  �سل�سلة  ا�ستعر�سنا  اإذا 

2001م اإىل 2013م جند اجتاهًا ت�ساعديًا من�سوبًا اإىل �سنة الأ�سا�س 2007م، وجند اأن �سلطنة عمان 
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ودولة الكويت واململكة العربية ال�سعودية يف مقدمة الدول الأع�ساء ارتفاعا يف الرقم القيا�سي العام 

2007م يف  2013م عن م�ستواه يف عام  129.9% يف عام  2013م. فقد بلغ الرقم القيا�سي  خالل عام 

�سلطنة عمان، كما بلغ يف دولة الكويت 129.2% ويف اململكة العربية ال�سعودية 126.7% لنف�س الفرتة، 

و114.8% يف مملكة  املتحدة،  العربية  المارات  دولة  118.1% يف  العام  القيا�سي  الرقم  بلغ  يف حني 

البحرين، و114.4% يف دولة قطر. وب�سكل عام، فاإن �سل�سلة الأرقام القيا�سية تعك�س املوجة الت�سخمية 

التي قد بدت ب�سورة جلية يف الأعوام 2007م و2008م، ومن ثم تراجعت معدلتها يف ال�سنوات التالية.

القيا�سي  الرقم  يف  احلاد  الرتفاع  اإىل  اأ�سا�سية  ب�سفة  ال�سابقة  الفرتة  خالل  الزيادة  وترجع 

اىل جمموعة عوامل منها اقت�سادية واجتماعية مثال الزيادة ال�سكانية والزيادة يف حجم الن�ساط 

القت�سادي مما خلق زيادة يف الطلب على امل�ساكن وزيادة الطلب على ال�سلع واخلدمات املختلفة.

بالإ�سافة اإىل ذلك هناك تاأثري الواردات والت�سخم امل�ستورد على الأ�سعار املحلية. كما اأن الزيادة 

من  وغريها  املرتبات  يف  الزيادة  نتيجة  الأخرية  ال�سنوات  خالل  الدخول  يف  حدثت  التي  الكبرية 

الدخول قد خلقت طلبًا فعاًل من الطبيعي اأن ينتج عنه ارتفاع يف الأ�سعار.

 %114.4 بني  2013م  عام  يف  امل�ستهلكني  لأ�سعار  العام  القيا�سي  الرقم  يرتاوح  عامة  وب�سفة   

و129.9% يف دول املجل�س باعتبار �سنة 2007م �سنة الأ�سا�س، وتراوح معدل الت�سخم يف عام 2013م 

و�سلطنة عمان،  املتحدة  العربية  الإمارات  من  1.1% يف كال  بني  2012م  ال�سابق  العام  اإىل  من�سوبًا 

و3.5% يف اململكة العربية ال�سعودية، بينما بلغ معدل الت�سخم 3.3% يف مملكة البحرين، و3.1% يف 

دولة قطر، واأخريا 2.7% يف دولة الكويت. 

لأ�سعار  القيا�سي  الرقم  منها  يتكون  التي  الرئي�سة  املجموعات  لنتائج  تف�سيلي  حتليل  يلي  وفيما 

امل�ستهلكني.

اأ وًل: املواد الغذائية وامل�سروبات الغري الكحولية

 �سجل الرقم القيا�سي ملجموعة املواد الغذائية وامل�سروبات الغري الكحولية ارتفاعا خالل عام 2013م، 

المارات  دولة  يف  و%140.1  ال�سعودية،  العربية  اململكة  يف  و%140.5  الكويت  دولة  يف   %141.9 بلغ  حيث 

دولة  136.9% يف  بلغ  بينما  عمان،  �سلطنة  و137.0% يف  البحرين،  و137.5% يف مملكة  املتحدة،  العربية 

قطر، مقارنة ب�سنة الأ�سا�س 2007م، وبذلك تراوح معدل الت�سخم يف عام 2013م من�سوبًا اإىل العام ال�سابق 

بلغ  ال�سعودية، حيث  العربية  البحرين ودولة قطر و5.7% يف اململكة  2.3% يف كل من مملكة  2012م بني 
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معدل الت�سخم 4.0% و2.8% و2.7% يف كل من دولة الكويت و�سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية املتحدة 

على التوايل. ولهذه املجموعة تاأثريها الكبري على الرقم القيا�سي العام نظرًا لكرب اأهميتها الن�سبية.

ثانياً: التبغ 

�سجل الرقم القيا�سي ملجموعة التبغ ارتفاعًا ملحوظا خالل عام 2013م يف دول املجل�س التعاون، 

املتحدة  العربية  المارات  ثم دولة   %153.1 بلغ  اأعلى معدل  ال�سعودية  العربية  اململكة  حيث �سجلت 

بلغ  الكويت  دولة  ويف   ،%140.5 املجموعة  لهذه  القيا�سي  الرقم  بلغ  البحرين  مملكة  ويف   ،%144.3
132.6%، ودولة قطر 128.7%، واخري �سلطنة عمان 126.5% مقارنة ب�سنة الأ�سا�س 2007م.

وبذلك يكون معدل الت�سخم يف عام 2013م من�سوبا اىل عام 2012م، تراوح بني 0.6% يف دولة قطر، 

العربية  اململكة  املجموعة يف  لهذه  الت�سخم  معدل  وبلغ  املتحدة،  العربية  المارات  دولة  و14.2% يف 

ال�سعودية 8.4%، ويف دولة الكويت 7.1%، ويف مملكة البحرين 5.4%، بينما بلغ يف �سلطنة عمان %1.5.

 ثالثا: املالب�س والأحذية 

الرقم  بلغ  حيث  2013م،  عام  يف  والأحذية  املالب�س  ملجموعة  معدل  اأعلى  الكويت  دولة  حققت 

112.3%، ومملكة  116.6%، و�سلطنة عمان  2007م ثم دولة قطر  126.8% من�سوبا اىل عام  القيا�سي 

البحرين 109.6%، ودولة الإمارات العربية املتحدة 109.2%، بينما بلغ الرقم القيا�سي لهذه املجموعة 

104.8% يف اململكة العربية ال�سعودية، واأما معدل الت�سخم يف عام 2013م من�سوبًا اإىل عام 2012م يف 
هذه املجموعة فقد ارتفع بن�سبة 1.8% يف �سلطنة عمان، و1.5% يف اململكة العربية ال�سعودية و0.8% يف 

مملكة البحرين و0.3%، و0.2% يف كل من دولة المارات العربية املتحدة ودولة قطر، بينما انخف�س 

معدل الت�سخم بن�سبة 0.2% يف دولة الكويت.

رابعا: ال�سكن واملياه والكهرباء والغاز

بلغ الرقم القيا�سي لل�سكن واملياه والكهرباء والغاز يف عام 2013 اأعلى معدل له يف اململكة العربية 

دولة  يف  و%108.2  الكويت،  دولة  يف   %127.7 ثم  عمان،  �سلطنة  يف   %135.2 ثم   ،%153.8 ال�سعودية 

المارات العربية املتحدة، بينما بلغ 95.8 % يف مملكة البحرين، و89.5% يف دولة قطر مقارنة ب�سنة 

الأ�سا�س 2007، وتراوح معدل الت�سخم لهذه املجموعة يف عام 2013 من�سوبا اىل عام 2012م بني %0.3 

5.9%، ويف دولة  يف دولة المارات العربية املتحدة، و8.7% يف مملكة البحرين، وبلغ يف دولة قطر 

الكويت 3.9%، ويف اململكة العربية ال�سعودية 3.4%، واأخري يف �سلطنة عمان %0.5.
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خام�سا: التجهيزات واملعدات املنزلية 

 2013 عام  يف  املنزلية  واملعدات  للتجهيزات  امل�ستهلكني  لأ�سعار  القيا�سي  الرقم  �سجل 

دولة  يف  ثم   ،%137.5 البحرين  مملكة  يف  له  معدل  اأعلى   ،2007 الأ�سا�س  �سنة  اإىل  من�سوبًا 

الكويت 131.9% و128.1% يف �سلطنة عمان، و126.9% يف دولة الإمارات العربية املتحدة. بينما 

بلغ 122.6% و122.4% يف كال من اململكة العربية ال�سعودية، ودولة قطر.

الإمارات  دولة  0.9% يف  بني  املنزلية  واملعدات  التجهيزات  الت�سخم ملجموعة  معدل  تراوح  وقد 

العربية  اململكة  يف   %4.3 الت�سخم  معدل  بلغ  بينما  البحرين،  مملكة  يف  و%7.1  املتحدة،  العربية 

ال�سعودية، و3.2 يف دولة الكويت، و3.1% يف دولة قطر، واأخري 2.2% يف �سلطنة عمان.

�ساد�سا: اخلدمات الطبية

اأعلى  الكويت  2013م يف دولة  الطبية يف عام  القيا�سي ملجموعة اخلدمات  الرقم   �سجل 

العربية  اململكة  ويف   %113.8 عمان  �سلطنة  ويف   ،%116.9 قطر  دولة  ويف   ،%126.8 له  معدل 

ال�سعودية 109.0%، ويف دولة الإمارات العربية املتحدة 107.3%، ويف مملكة البحرين %106.2 

لهذه  الأ�سعار  ارتفاع  اأن  الإح�سائيات  تظهر  ذلك  ومن  2007م.  الأ�سا�س  �سنة  اإىل  من�سوبًا 

املجموعة يف عام 2013م عن م�ستواها يف عام 2012م تراوح بني 0.3% يف مملكة البحرين، 

2.3% يف دولة قطر، و%1.5  و3.2% يف اململكة العربية ال�سعودية، وبلغت الزيادة يف الأ�سعار 

يف �سلطنة عمان، بينما بلغت يف كل من دولة الكويت ودولة المارات العربية املتحدة %1.2 

و0.4% على التوايل.

�سابعا: خدمات النقل 

حقق الرقم القيا�سي ملجموعة النقل يف دولة قطر اأعلى م�ستوى له يف عام 2013 حيث بلغ 

127.9% من�سوبًا اإىل �سنة الأ�سا�س 2007م، فيما بلغ يف دولة الكويت 122.6%، ودولة الإمارات 
العربية املتحدة 120.2%، و�سلطنة عمان 116.5%، واململكة العربية ال�سعودية 111.0%، بينما 

بلغ يف مملكة البحرين %107.5.

دولة قطر  ويف   ،%2.5 ال�سعودية  العربية  اململكة  النقل يف  الت�سخم خلدمات  معدل  وبلغ 

عمان  �سلطنة  ويف   ،%1.0 املتحدة  العربية  الإمارات  ودولة   ،%1.2 الكويت  دولة  ويف   ،%1.6
0.5%، بينما انخف�س الت�سخم يف مملكة البحرين بن�سبة %1.4.
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ثامنا: الت�سالت 

�سجل الرقم القيا�سي ملجموعة الت�سالت انخفا�سا ملحوظا خالل عام 2013م حيث بلغ الرقم 

القيا�سي يف �سلطنة عمان يف عام 2013م 80.1%، ويف دولة قطر85.4%، ويف مملكة البحرين %87.2، 

واململكة العربية ال�سعودية 93.8%، ودولة المارات العربية املتحدة 98.2% من�سوبًا اإىل �سنة الأ�سا�س 

2007 بينما ارتفع يف دولة الكويت %101.3.

و�سجل معدل الت�سخم انخفا�سًا يف كل من �سلطنة عمان بن�سبة 2.3%، ومملكة البحرين بن�سبة 

1.5%، ودولة الكويت بن�سبة 0.1%، بينما �سجل معدل الت�سخم ارتفاعًا يف اململكة العربية ال�سعودية 
1.8%، ودولة قطر 0.2%، فيما بقيت الأ�سعار بنف�س م�ستواها يف دولة الإمارات العربية املتحدة يف 

العام 2013م مقارنة بالعام 2012م.

تا�سعا: الثقافة والرتفيه 

 فيما يتعلق مبجموعة الثقافة والرتفيه جند اأن مملكة البحرين �سجلت اعلى معدل يف املجموعة، 

128.1%، ودولة  الكويت  بعد ذلك دولة  تاأتي  ثم   ،%136.4 املجموعة  لهذه  القيا�سي  الرقم  بلغ  حيث 

 ،%106.3 ال�سعودية  العربية  واململكة   ،%108.7 عمان  و�سلطنة   ،%115.6 املتحدة  العربية  المارات 

ودولة قطر 101.6% من�سوبًا اإىل العام 2007م، اأما فيما يتعلق بالرتفاع يف اأ�سعار هذه املجموعة يف 

عام 2013م مقارنًة بالعام 2012م فقد ارتفعت الأ�سعار يف دولة قطر 4.5%، ويف دولة الكويت %1.9، 

ويف اململكة العربية ال�سعودية 1.7%، ويف دولة الإمارات العربية املتحدة 0.9%، ويف مملكة البحرين 

0.6%، بينما انخف�ست الأ�سعار يف �سلطنة عمان بن�سبة %1.1.
عا�سرا: التعليم 

فيما يتعلق بالرقم القيا�سي ملجموعة التعليم جند ان �سلطنة عمان �سجلت اأعلى رقم قيا�سي لهذه 

املجموعة خالل عام 2013 بني دول املجل�س التعاون حيث بلغ الرقم 152.5% من�سوبًا اإىل �سنة الأ�سا�س 

2007، ثم جاءت دولة قطر م�سجلة 149.4%، ودولة المارات العربية املتحدة 147.1%، ودولة الكويت 

124.3%، ومملكة البحرين 121.4%، واأخريا اململكة العربية ال�سعودية %112.6.
0.8% يف  2012م بني  بالعام  2013م مقارنة  التعليم يف عام  الت�سخم يف جمموعة  وتراوح معدل 

دولة الكويت، و8.6% يف دولة قطر، وبلغ معدل الت�سخم يف دولة المارات العربية املتحدة 5.4%، ويف 

مملكة البحرين 4.5%، ويف �سلطنة عمان4.2%، واأخريا اململكة العربية ال�سعودية %2.2.
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احلادي ع�سر: املطاعم والفنادق 

�سجل الرقم القيا�سي ملجموعة املطاعم والفنادق يف عام 2013م اأعلى معدل له يف دولة المارات 

املجموعة يف  لهذه  القيا�سي  الرقم  وبلغ   ،2007 الأ�سا�س  �سنة  اإىل  من�سوبًا   %139.9 املتحدة  العربية 

126.6%، يف دولة  الكويت  126.8%، ويف دولة  ال�سعودية  العربية  134.1%، ويف اململكة  �سلطنة عمان 

قطر 114.2%، واأخريا يف مملكة البحرين بلغ %107.8.

اأما معدل الت�سخم يف جمموعة املطاعم والفنادق يف عام 2013م مقارنة بعام 2012م فقد ارتفع 

ومملكة   ،%1.9 بن�سبة  املتحدة  العربية  الإمارات  ودولة   ،%4.2 بن�سبة  ال�سعودية  العربية  اململكة  يف 

البحرين ودولة الكويت بن�سبة 0.6%، و�سلطنة عمان 1.1%، بينما انخف�س معدل الت�سخم يف دولة 

قطر بن�سبة %0.1.

الثاين ع�سر: ال�سلع واخلدمات املتنوعة

اأعلى معدل له يف  �سجل الرقم القيا�سي لأ�سعار امل�ستهلكني ملجموعة ال�سلع واخلدمات املتنوعة 

�سلطنة عمان 177.4%، ومن ثم يف دولة قطر 155.6%، ويف مملكة البحرين 137.6%، ويف دولة الكويت 

128.7%، ويف دولة الإمارات العربية املتحدة 123.6%، ويف اململكة العربية ال�سعودية 117.6% يف عام 
2013م من�سوبًا اإىل العام 2007م.

واأما معدل الت�سخم لهذه املجموعة يف عام 2013م مقارنة بالعام 2012م، فقد ارتفع يف مملكة 

البحرين بن�سبة 3.5%، ويف دولة الكويت بن�سبة 2.2%، ويف �سلطنة عمان بن�سبة 0.3%، بينما انخف�س 

معدل الت�سخم يف دولة قطر بن�سبة 4.4% ويف كل من دولة الإمارات العربية املتحدة واململكة العربية 

ال�سعودية بن�سبة %0.2.
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Table )1( جدول

 الرقم القيا�صي العام لأ�صعار الم�صتهلكين

 General Consumer Price Index
 Base year 2007 = 100 صنة ال�صا�س�

 الرقم القيا�صي العام لأ�صعار الم�صتهلكين

 General Consumer Price Index

 دولة الكويت

Kuwait 
 دولة قطر 

Qatar
 �سلطنة عمان 

Oman

اململكة العربية 

 ال�سعودية

 KSA

مملكة 

 البحرين

Bahrain

الإمارات 

 العربية املتحدة

 UAE

 ال�سنة

Year

85.6 66.0 89.0 92.0 89.4 71.9 2001

86.4 66.2 88.8 92.1 89.0 74.0 2002

87.2 67.7 89.0 92.6 90.5 76.3 2003

88.3 72.3 89.6 92.9 92.5 80.2 2004

92.0 78.7 91.3 93.4 94.9 85.2 2005

94.8 88.0 94.4 95.2 96.9 93.1 2006

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 2007

106.3 115.2 112.4 106.1 103.5 112.3 2008

111.2 109.6 116.2 110.5 106.4 114.0 2009

116.2 106.9 120.0 114.7 108.6 115.0 2010

121.9 108.9 125.0 119.0 108.1 116.0 2011

125.8 111.0 128.5 122.4 111.1 116.8 2012

129.2 114.4 129.9 126.7 114.8 118.1 2013

TABLE ( 1 ) ( 1 ) 

 
 Kuwait

  
Qatar

  
Oman

  

KSA

 
Bahrain

  

UAE Year

85.6 66.0 89.0 92.0 89.4 71.9 2001
86.4 66.2 88.8 92.1 89.0 74.0 2002
87.2 67.7 89.0 92.6 90.5 76.3 2003
88.3 72.3 89.6 92.9 92.5 80.2 2004
92.0 78.7 91.3 93.4 94.9 85.2 2005
94.8 88.0 94.4 95.2 96.9 93.1 2006

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 2007
106.3 115.2 112.4 106.1 103.5 112.3 2008
111.2 109.6 116.2 110.5 106.4 114.0 2009
116.2 106.9 120.0 114.7 108.6 115.0 2010
121.9 108.9 125.0 119.0 108.1 116.0 2011
125.8 111.0 128.5 122.4 111.1 116.8 2012
129.2 114.4 129.9 126.7 114.8 118.1 2013

    
General Consumer Price Index

Base year   2007 = 100    
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Table )2( جدول

 الرقم القيا�صي العام لأ�صعار الم�صتهلكين ) ن�صبة التغير %*(

 General Consumer Price Index ) Changes %*)

 Base year 2007 = 100 صنة ال�صا�س�

 دولة الكويت

Kuwait 
 دولة قطر 

Qatar
 �سلطنة عمان 

Oman

اململكة العربية 

 ال�سعودية

 KSA

مملكة 

 البحرين

Bahrain

الإمارات 

 العربية املتحدة

 UAE

 ال�سنة

Year

1.3 1.5 -0.8 -1.3 -1.2 2.8 2001
0.9 0.2 -0.3 0.1 -0.5 2.9 2002
1.0 2.3 0.2 0.5 1.7 3.1 2003
1.3 6.8 0.7 0.3 2.3 5.0 2004
4.1 8.8 1.9 0.5 2.6 6.2 2005
3.0 11.8 3.4 2.0 2.1 9.3 2006
5.5 13.6 5.9 5.0 3.3 7.4 2007
6.3 15.2 12.4 6.1 3.5 12.3 2008
4.6 -4.9 3.4 4.2 2.8 1.6 2009
4.5 -2.4 3.2 3.8 2.0 0.9 2010
4.9 1.9 4.1 3.7 -0.4 0.9 2011
3.2 1.9 2.9 2.9 2.8 0.7 2012
2.7 3.1 1.1 3.5 3.3 1.1 2013

Comparing with Previous Year ** مقارنة بال�سنة ال�سابقة

TABLE ( 2 ) ( 2 ) 

  
Kuwait

 
Qatar

 
Oman

  

KSA

  
Bahrain

  

UAE Year

1.3 1.5 -0.8 -1.3 -1.2 2.8 2001
0.9 0.2 -0.3 0.1 -0.5 2.9 2002
1.0 2.3 0.2 0.5 1.7 3.1 2003
1.3 6.8 0.7 0.3 2.3 5.0 2004
4.1 8.8 1.9 0.5 2.6 6.2 2005
3.0 11.8 3.4 2.0 2.1 9.3 2006
5.5 13.6 5.9 5.0 3.3 7.4 2007
6.3 15.2 12.4 6.1 3.5 12.3 2008
4.6 -4.9 3.4 4.2 2.8 1.6 2009
4.5 -2.4 3.2 3.8 2.0 0.9 2010
4.9 1.9 4.1 3.7 -0.4 0.9 2011
3.2 1.9 2.9 2.9 2.8 0.7 2012
2.7 3.1 1.1 3.5 3.3 1.1 2013

* Comparing with Previous Year  *  

     )    *%(
General Consumer Price Index ( Changes %*)

Base year   2007= 100    

4.9
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)(%
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 الرقم القيا�صي العام لأ�صعار الم�صتهلكين ) ن�صبة التغير %(

 General Consumer Price Index ) Changes %)
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Table )3( جدول

 الأرقام القيا�صية لأ�صعار الم�صتهلكين للمواد الغذائية والم�صروبات غير الكحولية

Consumer Price Index for Food and non-alcoholic beverages
 Base year 2007 = 100 صنة ال�صا�س�

 الأرقام القيا�صية لأ�صعار الم�صتهلكين للمواد الغذائية والم�صروبات غير الكحولية

Consumer Price Index for Food and non-alcoholic beverages

 دولة الكويت

Kuwait 

 دولة قطر 

Qatar

 �سلطنة عمان 

Oman

اململكة العربية 

 ال�سعودية

 KSA

مملكة 

 البحرين

Bahrain

الإمارات 

 العربية املتحدة

 UAE

 ال�سنة

Year

111.8 119.9 122.6 113.7 115.3 116.3 2008

114.7 121.2 122.6 116.4 120.7 117.2 2009

121.1 123.8 124.8 120.8 126.5 122.4 2010

130.2 129.1 130.5 127.1 129.4 129.6 2011

136.4 133.8 133.3 132.9 134.3 136.4 2012

141.9 136.9 137.0 140.5 137.5 140.1 2013
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Table )4( جدول

الأرقام القيا�صية لأ�صعار الم�صتهلكين للمواد الغذائية والم�صروبات غير الكحولية )ن�صبة التغير %*(

Consumer Price Index for Food and non-alcoholic beverages )changes %*)

 Base year 2007 = 100 صنة ال�صا�س�

الأرقام القيا�صية لأ�صعار الم�صتهلكين للمواد الغذائية والم�صروبات غير الكحولية )ن�صبة التغير %(

Consumer Price Index for Food and non-alcoholic beverages )changes %)

 دولة الكويت

Kuwait 

 دولة قطر 

Qatar

 �سلطنة عمان 

Oman

اململكة العربية 

 ال�سعودية

 KSA

مملكة 

 البحرين

Bahrain

الإمارات 

 العربية املتحدة

 UAE

 ال�سنة

Year

11.8 19.9 22.6 13.7 15.3 16.3 2008

2.6 1.1 0.0 2.4 4.7 0.8 2009

5.6 2.1 1.8 3.8 4.8 4.5 2010

7.5 4.3 4.6 5.2 2.3 5.9 2011

4.8 3.6 2.2 4.6 3.8 5.2 2012

4.0 2.3 2.8 5.7 2.3 2.7 2013

Comparing with Previous Year ** مقارنة بال�سنة ال�سابقة

TABLE ( 4 ) ( 4 ) 

11.8 19.9 22.6 13.7 15.3 16.3 2008

2.6 1.1 0.0 2.4 4.7 0.8 2009

5.6 2.1 1.8 3.8 4.8 4.5 2010

7.5 4.3 4.6 5.2 2.3 5.9 2011

4.8 3.6 2.2 4.6 3.8 5.2 2012

4.0 2.3 2.8 5.7 2.3 2.7 2013
* Comparing with Previous Year  *  

          )  %(
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Consumer Price Index for Food and non-alcoholic beverages (changes %*)
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          )  %(
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7.5

4.3
4.6

5.2

2.3

5.9

4.8

3.6

2.2

4.6

3.8

5.2

4.0

2.3
2.8

5.7

2.3
2.7

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

Kuwait Qatar Oman KSA Bahrain UAE 

2011 2012 2013

text.indd   23 10/2/14   4:06 PM



text.indd   24 10/2/14   4:06 PM



التبغ
Tobbaco

text.indd   25 10/2/14   4:06 PM



26

 األرقام القياسية ألسعار المستهلكين بدول مجلس التعاون

Table )5( جدول

الأرقام القيا�صية لأ�صعار الم�صتهلكين للتبغ 

Consumer Price Index For Tobbaco
 Base year 2007 = 100 صنة ال�صا�س�

الأرقام القيا�صية لأ�صعار الم�صتهلكين للتبغ 

Consumer Price Index For Tobbaco

 دولة الكويت

Kuwait 

 دولة قطر 

Qatar

 �سلطنة عمان 

Oman

اململكة العربية 

 ال�سعودية

 KSA

مملكة 

 البحرين

Bahrain

الإمارات 

 العربية املتحدة

 UAE

 ال�سنة

Year

100.5 100.0 103.4 105.1 103.9 103.7 2008

105.1 107.8 105.6 107.3 106.2 114.8 2009

112.2 109.9 106.6 119.2 112.2 116.2 2010

116.1 117.2 115.0 126.7 118.9 118.7 2011

123.8 127.9 124.6 141.3 133.4 126.3 2012

132.6 128.7 126.5 153.1 140.5 144.3 2013
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األرقام القياسية ألسعار المستهلكين بدول مجلس التعاون

Table )6( جدول

الأرقام القيا�صية لأ�صعار الم�صتهلكين للتبغ )ن�صبة التغير %*(

Consumer Price Index for Tobacco )changes %*)

 Base year 2007 = 100 صنة ال�صا�س�

الأرقام القيا�صية لأ�صعار الم�صتهلكين للتبغ )ن�صبة التغير %(

Consumer Price Index for Tobacco )changes %)

 دولة الكويت

Kuwait 

 دولة قطر 

Qatar

 �سلطنة عمان 

Oman

اململكة العربية 

 ال�سعودية

 KSA

مملكة 

 البحرين

Bahrain

الإمارات 

 العربية املتحدة

 UAE

 ال�سنة

Year

0.5 0.0 3.4 5.1 3.9 3.7 2008

4.6 7.8 2.2 2.1 2.2 10.7 2009

6.8 2.0 0.9 11.1 5.7 1.3 2010

3.5 6.7 7.8 6.3 6.0 2.2 2011

6.6 9.1 8.4 11.5 12.2 6.4 2012

7.1 0.6 1.5 8.4 5.4 14.2 2013

Comparing with Previous Year ** مقارنة بال�سنة ال�سابقة
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المالبس واألحذية
clothing and Footwear
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 األرقام القياسية ألسعار المستهلكين بدول مجلس التعاون

Table )7( جدول

الأرقام القيا�صية لأ�صعار الم�صتهلكين للملب�س والأحذية 

Consumer Price Index for Clothing and Footwear
 Base year 2007 = 100 صنة ال�صا�س�

الأرقام القيا�صية لأ�صعار الم�صتهلكين للملب�س والأحذية 

Consumer Price Index for Clothing and Footwear

 دولة الكويت

Kuwait 

 دولة قطر 

Qatar

 �سلطنة عمان 

Oman

اململكة العربية 

 ال�سعودية

 KSA

مملكة 

 البحرين

Bahrain

الإمارات 

 العربية املتحدة

 UAE

 ال�سنة

Year

105.1 111.8 104.5 101.0 102.0 119.8 2008

110.5 106.7 106.7 101.6 102.5 114.1 2009

115.7 105.4 106.7 101.1 104.2 108.4 2010

121.8 113.3 107.5 99.7 106.5 106.4 2011

127.0 116.5 110.3 103.3 108.8 109.0 2012

126.8 116.6 112.3 104.8 109.6 109.2 2013
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األرقام القياسية ألسعار المستهلكين بدول مجلس التعاون

Table )8( جدول

الأرقام القيا�صية لأ�صعار الم�صتهلكين للملب�س والأحذية )ن�صبة التغير %*(

Consumer Price Index for Clothing and Footwear )changes %*)

 Base year 2007 = 100 صنة ال�صا�س�

الأرقام القيا�صية لأ�صعار الم�صتهلكين للملب�س والأحذية )ن�صبة التغير %(

Consumer Price Index for Clothing and Footwear )changes %)

 دولة الكويت

Kuwait 

 دولة قطر 

Qatar

 �سلطنة عمان 

Oman

اململكة العربية 

 ال�سعودية

 KSA

مملكة 

 البحرين

Bahrain

الإمارات 

 العربية املتحدة

 UAE

 ال�سنة

Year

5.1 11.8 4.5 1.0 2.0 19.8 2008

5.1 -4.5 2.1 0.6 0.5 -4.8 2009

4.7 -1.3 -0.1 -0.4 1.7 -5.0 2010

5.3 7.5 0.7 -1.4 2.1 -1.9 2011

4.3 2.8 2.7 3.6 2.2 2.4 2012

-0.2 0.2 1.8 1.5 0.8 0.3 2013

Comparing with Previous Year ** مقارنة بال�سنة ال�سابقة
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السكن والمياه والكهرباء والغاز
Housing, water, electricity and Fuel
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 األرقام القياسية ألسعار المستهلكين بدول مجلس التعاون

Table )9( جدول

الأرقام القيا�صية لأ�صعار الم�صتهلكين لل�صكن والمياه والكهرباء والغاز 

Consumer Price Index for Housing, Water, Electricity and Fuel
 Base year 2007 = 100 صنة ال�صا�س�

الأرقام القيا�صية لأ�صعار الم�صتهلكين لل�صكن والمياه والكهرباء والغاز 

Consumer Price Index for Housing, Water, Electricity and Fuel

 دولة الكويت

Kuwait 

 دولة قطر 

Qatar

 �سلطنة عمان 

Oman

اململكة العربية 

 ال�سعودية

 KSA

مملكة 

 البحرين

Bahrain

الإمارات 

 العربية املتحدة

 UAE

 ال�سنة

Year

103.8 119.7 112.0 108.5 102.9 113.4 2008

109.9 105.3 122.4 120.1 105.2 113.9 2009

115.3 91.8 127.9 129.2 104.0 113.6 2010

120.1 87.4 131.7 143.9 91.1 110.8 2011

122.9 84.6 134.5 148.7 88.1 108.0 2012

127.7 89.5 135.2 153.8 95.8 108.2 2013
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األرقام القياسية ألسعار المستهلكين بدول مجلس التعاون

Table )10( جدول

الأرقام القيا�صية لأ�صعار الم�صتهلكين لل�صكن والمياه والكهرباء والغاز )ن�صبة التغير %*(

Consumer Price Index for Housing, Water, Electricity and Fuel )changes %*)

 Base year 2007 = 100 صنة ال�صا�س�

الأرقام القيا�صية لأ�صعار الم�صتهلكين لل�صكن والمياه والكهرباء والغاز )ن�صبة التغير %(

Consumer Price Index for Housing, Water, Electricity and Fuel )changes %)

 دولة الكويت

Kuwait 

 دولة قطر 

Qatar

 �سلطنة عمان 

Oman

اململكة العربية 

 ال�سعودية

 KSA

مملكة 

 البحرين

Bahrain

الإمارات 

 العربية املتحدة

 UAE

 ال�سنة

Year

3.8 19.7 12.0 8.5 2.9 13.4 2008

5.9 -12.0 9.3 10.7 2.2 0.4 2009

4.9 -12.8 4.5 7.6 -1.2 -0.3 2010

4.2 -4.8 3.0 11.3 -12.4 -2.4 2011

2.3 -3.3 2.1 3.3 -3.3 -2.6 2012

3.9 5.9 0.5 3.4 8.7 0.3 2013

Comparing with Previous Year ** مقارنة بال�سنة ال�سابقة
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التجهيزات والمعدات المنزلية
Furniture and Household Goods
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 األرقام القياسية ألسعار المستهلكين بدول مجلس التعاون

Table )11( جدول

الأرقام القيا�صية لأ�صعار الم�صتهلكين للتجهيزات والمعدات المنزلية 

Consumer Price Index for Furniture and Household Goods 
 Base year 2007 = 100 صنة ال�صا�س�

الأرقام القيا�صية لأ�صعار الم�صتهلكين للتجهيزات والمعدات المنزلية 

Consumer Price Index for Furniture and Household Goods 

 دولة الكويت

Kuwait 

 دولة قطر 

Qatar

 �سلطنة عمان 

Oman

اململكة العربية 

 ال�سعودية

 KSA

مملكة 

 البحرين

Bahrain

الإمارات 

 العربية املتحدة

 UAE

 ال�سنة

Year

106.2 107.7 108.8 103.2 113.2 107.0 2008

112.3 105.6 115.9 105.6 118.2 113.6 2009

117.6 109.9 116.7 107.0 120.0 118.9 2010

123.8 113.1 120.1 115.5 122.3 123.1 2011

127.8 118.6 125.3 117.5 128.4 125.7 2012

131.9 122.4 128.1 122.6 137.5 126.9 2013
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األرقام القياسية ألسعار المستهلكين بدول مجلس التعاون

Table )12( جدول

الأرقام القيا�صية لأ�صعار الم�صتهلكين للتجهيزات والمعدات المنزلية )ن�صبة التغير %*(

Consumer Price Index for Furniture and Household Goods )changes %*)

 Base year 2007 = 100 صنة ال�صا�س�

الأرقام القيا�صية لأ�صعار الم�صتهلكين للتجهيزات والمعدات المنزلية )ن�صبة التغير %(

Consumer Price Index for Furniture and Household Goods )changes %)

 دولة الكويت

Kuwait 

 دولة قطر 

Qatar

 �سلطنة عمان 

Oman

اململكة العربية 

 ال�سعودية

 KSA

مملكة 

 البحرين

Bahrain

الإمارات 

 العربية املتحدة

 UAE

 ال�سنة

Year

6.2 7.7 8.8 3.2 13.2 7.0 2008

5.7 -2.0 6.6 2.3 4.4 6.2 2009

4.7 4.1 0.6 1.3 1.5 4.7 2010

5.3 2.9 2.9 7.9 1.9 3.6 2011

3.2 4.9 4.3 1.7 4.9 2.1 2012

3.2 3.1 2.2 4.3 7.1 0.9 2013

Comparing with Previous Year ** مقارنة بال�سنة ال�سابقة
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الخدمات الطبية
medical care
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 األرقام القياسية ألسعار المستهلكين بدول مجلس التعاون

Table )13( جدول

الأرقام القيا�صية لأ�صعار الم�صتهلكين للخدمات الطبية 

Consumer Price Index for Medical Care 
 Base year 2007 = 100 صنة ال�صا�س�

الأرقام القيا�صية لأ�صعار الم�صتهلكين للخدمات الطبية 

Consumer Price Index for Medical Care 

 دولة الكويت

Kuwait 

 دولة قطر 

Qatar

 �سلطنة عمان 

Oman

اململكة العربية 

 ال�سعودية

 KSA

مملكة 

 البحرين

Bahrain

الإمارات 

 العربية املتحدة

 UAE

 ال�سنة

Year

104.4 104.2 102.2 103.2 97.6 107.8 2008

109.9 106.0 106.7 103.2 98.2 106.2 2009

114.7 109.7 107.3 103.3 101.7 105.3 2010

121.2 112.6 109.5 103.4 103.0 105.8 2011

125.3 114.2 112.2 105.6 105.9 106.9 2012

126.8 116.9 113.8 109.0 106.2 107.3 2013
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األرقام القياسية ألسعار المستهلكين بدول مجلس التعاون

Table )14( جدول

الأرقام القيا�صية لأ�صعار الم�صتهلكين للخدمات الطبية )ن�صبة التغير %*(

Consumer Price Index for Medical Care )changes %*)

 Base year 2007 = 100 صنة ال�صا�س�

الأرقام القيا�صية لأ�صعار الم�صتهلكين للخدمات الطبية )ن�صبة التغير %(

Consumer Price Index for Medical Care )changes %)

 دولة الكويت

Kuwait 

 دولة قطر 

Qatar

 �سلطنة عمان 

Oman

اململكة العربية 

 ال�سعودية

 KSA

مملكة 

 البحرين

Bahrain

الإمارات 

 العربية املتحدة

 UAE

 ال�سنة

Year

4.4 4.2 2.2 3.2 -2.4 7.8 2008

5.3 1.7 4.4 0.0 0.7 -1.5 2009

4.4 3.5 0.6 0.1 3.5 -0.9 2010

5.7 2.6 2.1 0.1 1.3 0.5 2011

3.4 1.4 2.4 2.1 2.8 1.1 2012

1.2 2.3 1.5 3.2 0.3 0.4 2013

Comparing with Previous Year ** مقارنة بال�سنة ال�سابقة
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خدمات النقل
Transportation
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 األرقام القياسية ألسعار المستهلكين بدول مجلس التعاون

Table )15( جدول

الأرقام القيا�صية لأ�صعار الم�صتهلكين لخدمات النقل 

Consumer Price Index for Transportation 
 Base year 2007 = 100 صنة ال�صا�س�

الأرقام القيا�صية لأ�صعار الم�صتهلكين لخدمات النقل 

Consumer Price Index for Transportation 

 دولة الكويت

Kuwait 

 دولة قطر 

Qatar

 �سلطنة عمان 

Oman

اململكة العربية 

 ال�سعودية

 KSA

مملكة 

 البحرين

Bahrain

الإمارات 

 العربية املتحدة

 UAE

 ال�سنة

Year

104.3 110.9 104.3 97.0 99.0 105.7 2008

109.7 107.6 106.7 98.2 99.3 110.8 2009

113.8 112.6 110.4 99.7 103.0 114.5 2010

118.0 122.5 112.9 103.1 106.5 118.8 2011

121.1 125.8 116.0 108.3 109.0 119.0 2012

122.6 127.9 116.5 111.0 107.5 120.2 2013
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األرقام القياسية ألسعار المستهلكين بدول مجلس التعاون

Table )16( جدول

الأرقام القيا�صية لأ�صعار الم�صتهلكين لخدمات النقل )ن�صبة التغير %*(

Consumer Price Index for Transportation )changes %*)

 Base year 2007 = 100 صنة ال�صا�س�

الأرقام القيا�صية لأ�صعار الم�صتهلكين لخدمات النقل )ن�صبة التغير %(

Consumer Price Index for Transportation )changes %)

 دولة الكويت

Kuwait 

 دولة قطر 

Qatar

 �سلطنة عمان 

Oman

اململكة العربية 

 ال�سعودية

 KSA

مملكة 

 البحرين

Bahrain

الإمارات 

 العربية املتحدة

 UAE

 ال�سنة

Year

4.3 10.9 4.3 -3.0 -1.0 5.7 2008

5.2 -3.0 2.2 1.3 0.3 4.8 2009

3.7 4.6 3.5 1.5 3.8 3.4 2010

3.7 8.8 2.2 3.4 3.4 3.7 2011

2.6 2.7 2.7 5.0 2.3 0.2 2012

1.2 1.6 0.5 2.5 -1.4 1.0 2013

Comparing with Previous Year ** مقارنة بال�سنة ال�سابقة
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اإلتصاالت
communications
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 األرقام القياسية ألسعار المستهلكين بدول مجلس التعاون

Table )17( جدول

الأرقام القيا�صية لأ�صعار الم�صتهلكين للإت�صالت 

Consumer Price Index for Communications 
 Base year 2007 = 100 صنة ال�صا�س�

الأرقام القيا�صية لأ�صعار الم�صتهلكين للإت�صالت 

Consumer Price Index for Communications 

 دولة الكويت

Kuwait 

 دولة قطر 

Qatar

 �سلطنة عمان 

Oman

اململكة العربية 

 ال�سعودية

 KSA

مملكة 

 البحرين

Bahrain

الإمارات 

 العربية املتحدة

 UAE

 ال�سنة

Year

100.8 101.6 95.4 98.1 100.0 101.0 2008

100.6 92.1 86.7 98.2 97.0 104.2 2009

101.0 87.6 87.0 97.7 94.3 98.1 2010

101.3 85.3 85.2 92.0 92.3 98.2 2011

101.4 85.2 82.0 92.1 88.5 98.2 2012

101.3 85.4 80.1 93.8 87.2 98.2 2013
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األرقام القياسية ألسعار المستهلكين بدول مجلس التعاون

Table )18( جدول

الأرقام القيا�صية لأ�صعار الم�صتهلكين للت�صالت )ن�صبة التغير %*(

Consumer Price Index for Communications )changes %*)

 Base year 2007 = 100 صنة ال�صا�س�

الأرقام القيا�صية لأ�صعار الم�صتهلكين للت�صالت )ن�صبة التغير %(

Consumer Price Index for Communications )changes %)

 دولة الكويت

Kuwait 

 دولة قطر 

Qatar

 �سلطنة عمان 

Oman

اململكة العربية 

 ال�سعودية

 KSA

مملكة 

 البحرين

Bahrain

الإمارات 

 العربية املتحدة

 UAE

 ال�سنة

Year

0.8 1.6 -4.6 -1.9 0.0 1.0 2008

-0.2 -9.4 -9.1 0.1 -3.0 3.2 2009

0.4 -4.9 0.4 -0.5 -2.8 -5.8 2010

0.3 -2.5 -2.1 -5.8 -2.1 0.0 2011

0.1 -0.1 -3.8 0.1 -4.2 0.0 2012

-0.1 0.2 -2.3 1.8 -1.5 0.0 2013

Comparing with Previous Year ** مقارنة بال�سنة ال�سابقة
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الثقافة والترفيه
culture and entertainment
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 األرقام القياسية ألسعار المستهلكين بدول مجلس التعاون

Table )19( جدول

الأرقام القيا�صية لأ�صعار الم�صتهلكين للثقافة والترفيه 

Consumer Price Index For Culture and Entertainment 
 Base year 2007 = 100 صنة ال�صا�س�

الأرقام القيا�صية لأ�صعار الم�صتهلكين للثقافة والترفيه 

Consumer Price Index For Culture and Entertainment 

 دولة الكويت

Kuwait 

 دولة قطر 

Qatar

 �سلطنة عمان 

Oman

اململكة العربية 

 ال�سعودية

 KSA

مملكة 

 البحرين

Bahrain

الإمارات 

 العربية املتحدة

 UAE

 ال�سنة

Year

107.3 108.3 103.3 97.7 100.8 105.2 2008

112.8 86.5 105.1 99.2 105.1 104.4 2009

117.3 91.7 106.8 97.2 105.1 109.3 2010

122.1 90.9 107.4 104.7 112.5 114.3 2011

125.7 97.2 109.9 104.5 135.6 114.6 2012

128.1 101.6 108.7 106.3 136.4 115.6 2013

text.indd   54 10/2/14   4:07 PM



55

األرقام القياسية ألسعار المستهلكين بدول مجلس التعاون

Table )20( جدول

الأرقام القيا�صية لأ�صعار الم�صتهلكين للثقافة والترفيه )ن�صبة التغير %*(

Consumer Price Index For Culture and Entertainment )changes %*)

 Base year 2007 = 100 صنة ال�صا�س�

الأرقام القيا�صية لأ�صعار الم�صتهلكين للثقافة والترفيه )ن�صبة التغير %(

Consumer Price Index For Culture and Entertainment )changes %)

 دولة الكويت

Kuwait 

 دولة قطر 

Qatar

 �سلطنة عمان 

Oman

اململكة العربية 

 ال�سعودية

 KSA

مملكة 

 البحرين

Bahrain

الإمارات 

 العربية املتحدة

 UAE

 ال�سنة

Year

7.3 8.3 3.3 -2.3 0.8 5.2 2008

5.1 -20.2 1.8 1.6 4.3 -0.8 2009

4.0 6.1 1.6 -2.0 0.0 4.7 2010

4.1 -0.8 0.5 7.7 7.0 4.6 2011

2.9 6.9 2.4 -0.2 20.5 0.2 2012

1.9 4.5 -1.1 1.7 0.6 0.9 2013

Comparing with Previous Year ** مقارنة بال�سنة ال�سابقة
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 األرقام القياسية ألسعار المستهلكين بدول مجلس التعاون

Table )21( جدول

الأرقام القيا�صية لأ�صعار الم�صتهلكين للتعليم 

Consumer Price Index for Education 
 Base year 2007 = 100 صنة ال�صا�س�

الأرقام القيا�صية لأ�صعار الم�صتهلكين للتعليم 

Consumer Price Index for Education 

 دولة الكويت

Kuwait 

 دولة قطر 

Qatar

 �سلطنة عمان 

Oman

اململكة العربية 

 ال�سعودية

 KSA

مملكة 

 البحرين

Bahrain

الإمارات 

 العربية املتحدة

 UAE

 ال�سنة

Year

106.6 111.3 107.7 110.3 101.8 108.6 2008

112.4 124.9 114.5 111.8 105.6 119.3 2009

116.8 126.4 119.9 113.2 112.0 128.9 2010

121.3 130.7 124.7 108.7 114.1 133.6 2011

123.3 137.6 146.3 110.2 116.2 139.6 2012

124.3 149.4 152.5 112.6 121.4 147.1 2013
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Table )22( جدول

الأرقام القيا�صية لأ�صعار الم�صتهلكين للتعليم )ن�صبة التغير %*(

Consumer Price Index for Education )changes %*)

 Base year 2007 = 100 صنة ال�صا�س�

الأرقام القيا�صية لأ�صعار الم�صتهلكين للتعليم )ن�صبة التغير %(

Consumer Price Index for Education )changes %)

 دولة الكويت

Kuwait 

 دولة قطر 

Qatar

 �سلطنة عمان 

Oman

اململكة العربية 

 ال�سعودية

 KSA

مملكة 

 البحرين

Bahrain

الإمارات 

 العربية املتحدة

 UAE

 ال�سنة

Year

6.6 11.3 7.7 10.3 1.8 8.6 2008

5.4 12.2 6.2 1.3 3.8 9.9 2009

3.9 1.2 4.8 1.3 6.0 8.1 2010

3.9 3.4 4.0 -4.0 1.9 3.6 2011

1.6 5.3 17.3 1.4 1.8 4.5 2012

0.8 8.6 4.2 2.2 4.5 5.4 2013

Comparing with Previous Year ** مقارنة بال�سنة ال�سابقة
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 األرقام القياسية ألسعار المستهلكين بدول مجلس التعاون

Table )23( جدول

الأرقام القيا�صية لأ�صعار الم�صتهلكين للمطاعم والفنادق 

Consumer Price Index for Restaurants and Hotels 
 Base year 2007 = 100 صنة ال�صا�س�

الأرقام القيا�صية لأ�صعار الم�صتهلكين للمطاعم والفنادق 

Consumer Price Index for Restaurants and Hotels 

 دولة الكويت

Kuwait 

 دولة قطر 

Qatar

 �سلطنة عمان 

Oman

اململكة العربية 

 ال�سعودية

 KSA

مملكة 

 البحرين

Bahrain

الإمارات 

 العربية املتحدة

 UAE

 ال�سنة

Year

106.8 109.5 115.3 103.2 94.5 123.7 2008

111.2 113.2 122.1 110.0 98.9 129.7 2009

118.0 113.3 127.4 113.8 104.7 130.8 2010

122.3 112.1 131.1 117.0 105.7 131.8 2011

125.9 114.3 132.6 121.7 107.2 137.3 2012

126.6 114.2 134.1 126.8 107.8 139.9 2013
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األرقام القياسية ألسعار المستهلكين بدول مجلس التعاون

Table )24( جدول

الأرقام القيا�صية لأ�صعار الم�صتهلكين للمطاعم والفنادق )ن�صبة التغير %*(

Consumer Price Index for Restaurants and Hotels )changes %*)

 Base year 2007 = 100 صنة ال�صا�س�

الأرقام القيا�صية لأ�صعار الم�صتهلكين للمطاعم والفنادق )ن�صبة التغير %(

Consumer Price Index for Restaurants and Hotels )changes %)

 دولة الكويت

Kuwait 

 دولة قطر 

Qatar

 �سلطنة عمان 

Oman

اململكة العربية 

 ال�سعودية

 KSA

مملكة 

 البحرين

Bahrain

الإمارات 

 العربية املتحدة

 UAE

 ال�سنة

Year

6.8 9.5 15.3 3.2 -5.5 23.7 2008

4.1 3.4 5.8 6.6 4.7 4.9 2009

6.1 0.1 4.3 3.4 5.9 0.9 2010

3.6 -1.1 2.9 2.8 0.9 0.7 2011

2.9 2.0 1.2 4.0 1.4 4.1 2012

0.6 -0.1 1.1 4.2 0.6 1.9 2013

Comparing with Previous Year ** مقارنة بال�سنة ال�سابقة
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 األرقام القياسية ألسعار المستهلكين بدول مجلس التعاون

Table )25( جدول

الأرقام القيا�صية لأ�صعار الم�صتهلكين لل�صلع والخدمات المتنوعة 

Consumer Price Index for Miscellaneous Goods and Services 
 Base year 2007 = 100 صنة ال�صا�س�

الأرقام القيا�صية لأ�صعار الم�صتهلكين لل�صلع والخدمات المتنوعة 

Consumer Price Index for Miscellaneous Goods and Services 

 دولة الكويت

Kuwait 

 دولة قطر 

Qatar

 �سلطنة عمان 

Oman

اململكة العربية 

 ال�سعودية

 KSA

مملكة 

 البحرين

Bahrain

الإمارات 

 العربية املتحدة

 UAE

 ال�سنة

Year

108.2 112.0 114.7 101.6 105.3 112.1 2008

112.5 124.4 125.8 104.9 112.3 115.7 2009

116.21 136.1 144.1 110.1 114.9 117.3 2010

120.5 151.9 167.6 113.9 128.2 121.9 2011

125.9 162.8 176.8 117.8 132.9 123.9 2012

128.7 155.6 177.4 117.6 137.6 123.6 2013
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األرقام القياسية ألسعار المستهلكين بدول مجلس التعاون

Table )26( جدول

الأرقام القيا�صية لأ�صعار الم�صتهلكين لل�صلع والخدمات المتنوعة )ن�صبة التغير %*(

Consumer Price Index for Miscellaneous Goods and Services )changes %*)

 Base year 2007 = 100 صنة ال�صا�س�

الأرقام القيا�صية لأ�صعار الم�صتهلكين لل�صلع والخدمات المتنوعة )ن�صبة التغير %(

Consumer Price Index for Miscellaneous Goods and Services )changes %)

 دولة الكويت

Kuwait 

 دولة قطر 

Qatar

 �سلطنة عمان 

Oman

اململكة العربية 

 ال�سعودية

 KSA

مملكة 

 البحرين

Bahrain

الإمارات 

 العربية املتحدة

 UAE

 ال�سنة

Year

8.2 12.0 14.7 1.6 5.3 12.1 2008

4.0 11.1 9.7 3.2 6.7 3.2 2009

3.3 9.3 14.5 5.0 2.3 1.4 2010

3.7 11.7 16.4 3.4 11.6 3.9 2011

4.5 7.2 5.5 3.4 3.6 1.6 2012

2.2 -4.4 0.3 -0.2 3.5 -0.2 2013

Comparing with Previous Year ** مقارنة بال�سنة ال�سابقة

text.indd   67 10/2/14   4:07 PM



68

consumer price index in Gcc states

Introduction 

The Consumer price index (CPI) is one of the most significant economic 
indicators that is prepared by statistical centers around the globe. 
The CPI is widely used to measure a general inflation and cost of 
living; it also reflects the purchasing power of the country’s currency 
in addition to its use in making estimations for national Accounts at 
constant prices.

due to its importance, statistical centers in Gcc countries collect prices 
on a basket of goods and services that are consumed by households to 
compile this vital indicator. stemming from the importance of the cpi 
the Gcc-sTAT is pleased to release this publication, which contains 
the consumer price index publication for Gcc countries from 2001 to 
2013. 

The Gcc-sTAT would like to express its thanks and appreciation to 
the national statistical centers in the Gulf cooperation council for 
providing the data for this publication. 

This publication is available in the official website (www.gccstat.org) 
and Gcc-sTAT welcomed any feedback and/or suggestion to improve 
future publication visually and/or relating to its content. 
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وزارة التخطيط التنموي والإح�صاء

 دولة قطر

www.qsa.gov.qa 

املركز الوطني للإح�صاء واملعلومات 

�صلطنة عمان

www.ncsi.gov.om 

م�صلحة الإح�صاءات العامة واملعلومات

 اململكة العربية ال�صعودية

www.cdsi.gov.sa 

املركز الوطني للإح�صاء

دولة الإمارات العربية املتحدة

www.uaestatistics.gov.ae 

اجلهاز املركزي للمعلومات 

مملكة البحرين 

www.cio.gov.bh 

الإدارة املركزية للإح�صاء

 دولة الكويت 

www.csb.gov.kw 
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