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األغذية والمشروبات
غير الكحولية

التبغ

المالبس واألحذية

السكن والمياه 
والكهرباء والماء

التجهيزات والمعدات 
المنزلية

خدمات النقل

2020وأكتوبر 2019نسبة التغير بين أكتوبر 

التغيرمعدل  1.38%-

لالستهالكالوزن النسبي 

والمشروباتاألغذية
الكحوليةغير

التبغ ةواألحذيالمالبس  ه، السكن ، الميا
الكهرباء، الماء

المطاعم والفنادق

خدمات الصحة

خدمات النقل االتصاالت الترويح والثقافة التعليم

التجهيزات 
والمعدات المنزلية

سلع وخدمات 
متنوعة

100%

مجموعات االنفاق الرئيسية

الصحةخدمات  االتصاالت

الترويح والثقافة

التعليم

المطاعم والفنادق

سلع وخدمات 
متنوعة

18.0% 0.3% 1.9% 22.0% 8.3% 2.7%

19.6% 6.6% 2.9% 7.3% 4.1% 6.3%



Percentage of Change between October 2019 and October 2020

Rate of Change -1.38% 

Weights

Food and soft 
drinks

Tobacco Textiles, clothing 
and footwear

Housing

Restaurants 
and cafes

Medical care

Transportation Communications Recreational, cultural 
goods & services

Education

Furniture, 
household goods 

Miscellaneous 
goods and services

100%

Major Groups of Expenditure

18.0% 0.3% 1.9% 22.0% 8.3% 2.7%

19.6% 6.6% 2.9% 7.3% 4.1% 6.3%

Food and soft 
drinks

Tobacco

Textiles, clothing 
and footwear

Housing

Furniture, 
household goods 

Transportation

Medical care Communications

Recreational, cultural 
goods & services

Education

Restaurants and 
cafes

Miscellaneous 
goods and services
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األغذية والمشروبات
غير الكحولية

التبغ

المالبس واألحذية

السكن والمياه 
والكهرباء والماء

التجهيزات والمعدات 
المنزلية

خدمات النقل

2020وأكتوبر 2020شهر سبتمبر نسبة التغير بين 

-0.19% معدل التغير

18.0% 0.3% 1.9% 22.0% 8.3% 2.7%

19.6% 6.6% 2.9% 7.3% 4.1% 6.3%

%100لالستهالكالوزن النسبي 

مجموعات االنفاق الرئيسية

الصحةخدمات  االتصاالت

الترويح والثقافة

التعليم

المطاعم والفنادق

سلع وخدمات 
متنوعة

والمشروباتاألغذية
الكحوليةغير

التبغ ةواألحذيالمالبس  ه، السكن ، الميا
الكهرباء، الماء

المطاعم والفنادق

خدمات الصحة

خدمات النقل االتصاالت الترويح والثقافة التعليم

التجهيزات 
والمعدات المنزلية

سلع وخدمات 
متنوعة

-0.89

0.0 0.0

-0.02 -0.16

0.0 0.0 0.0

-0.06

0.0

-0.02 -0.08



Percentage of Change between September 2020 and October 2020

Rate of Change -0.19%

Weights 100%

Major Groups of Expenditure

18.0% 0.3% 1.9% 22.0% 8.3% 2.7%

19.6% 6.6% 2.9% 7.3% 4.1% 6.3%

Food and soft 
drinks

Tobacco Textiles, clothing 
and footwear

Housing

Restaurants 
and cafes

Medical care

Transportation Communications Recreational, cultural 
goods & services

Education

Furniture, 
household goods 

Miscellaneous 
goods and services

Food and soft 
drinks

Tobacco

Textiles, clothing 
and footwear

Housing

Furniture, 
household goods 

Transportation

Medical care Communications

Recreational, 
cultural goods & 

services

Education

Restaurants and 
cafes

Miscellaneous 
goods and services

-0.89

0.0 0.0

-0.02 -0.16

0.0 0.0 0.0

-0.06

0.0

-0.02 -0.08


