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 2020استقرار املستوى العام ألسعار شهر سبتمرب 

 

 اظاا  لل  املستوى العام ألسعار شهر حم، 2020 سبتمرب رلشهنقطة  (107.5) هوريةاجلم يإلمجالاملستهلكني  سعارألالعام  ياسرقم القيال غبل 

 .2020 أغسطس

  كأكوتا  وامل األمساك، جممولة (%1.5-بنسبة ) اللحوم والدواجنجممولة (، %7.6-جممولة الفاكهة بنسبة ) أسعار اخنفاض ىلإ أهم أسباب هذا التغريترجع

جممولة أسعار  ارتفاعهذا بالرغم من  ... (%0.1-بنسبة ) قسم املالبس واتاحذية، (%0.1-بنسبة ) األلبان واجلنب والبيضجممولة ، (%0.4-بنسبة ) البحرية

جممولة السلع واخلدما  املستخدمة يف صيانة  (،%0.9بنسبة )مسكن اإلجيار الفعلي لل(، %1.7(، جممولة احلبوب واخلبز بنسبة )%1.7اخلضروا  بنسبة )

الصحف  جممولة ،(%8.1) بنسبة املنفق لل  النقل اخلاصجممولة ، (%0.7بنسبة ) واألجهزة واملعدا  الطبيةنتاا  املجممولة ، (%0.6املنزل بنسبة )

 (%0.6جممولة العناية الشخصية ) (،%1.8بنسبة )والكتب واألدوا  الكتابية 

 ابقمن العام السر ـلنفس الشه (%4.3مقابل ) 2020 سبتمرب لشهر( %3.3) إلمجالي اجلمهورية يخم السنوـمعدل التض سال. 

 

  :(2020 أغسطس رـبشه ارنةـمق 2020 سبتمرب رــشه) رىـــالشه رــأوتا : التغي

 

ريا  ي( وتكأت  التغ%0.6-قدره ) ا اخنفاضساـل قسم الطعام واملشروبا   -1

 :لآلتينتياة 

 ( بسبب اخنفاض أسعار%7.6-اخنفاض جممولة الفاكهة بنسبة )  جممولة املواحل

 (.%9.9-بنسبة ) الكمثرى واجلواظة  وجممولة (%21.2-بنسبة )

 ( 1.5-اخنفاض أسعار جممولة اللحوم والدواجن بنسبة%) بسبب اخنفاض أسعار 

جممولة حلوم و (%0.7-بنسبة ) حلوم األغنامجممولة ، (%3.0-الطيور بنسبة )

 .(%0.4-طازجة أخرى بنسبة )

  بسبب ( %0.4-بنسبة ) األمساك واملكأكوتا  البحريةاخنفاض أسعار جممولة

 .(%0.5-بنسبة ) طازجة واجملمدةالمساك جممولة األاخنفاض أسعار 

 بسبب اخنفاض أسعار ( %0.1-واجلنب بنسبة ) أسعارجممولة األلبان والبيض اخنفاض

 ( وجممولة منتاا  ألبان أخرى %1.0-جممولة البيض بنسبة )

 (.%0.8-بنسبة )

( بسبب ارتفاع أسعار %1.7بالرغم من ارتفاع جممولة اخلضروا  بنسبة )... هذا 

 (%2.0اخلضروا  الدائمة بنسبة )

 ( بسبب ارتفاع أسعار جممولة %1.7ارتفاع أسعار جممولة احلبوب واخلبز بنسبة )

 (.%10.1اخلبز بنسبة )
 

 ( بسبب اخنفاض%7.0-اخنفاضا  قدره ) املشروبا  الكحولية والدخانسال قسم  -2

 (.%0.7-أسعار جممولة الدخان بنسبة )

 

 أسعار خنفاض( بسبب ا%1.0-قدره ) ا اخنفاض املالبس واألحذيةسال قسم  -3

 .(%0.3-) األحذية بنسبةجممولة ( و%0.2-املالبس اجلاهزة بنسبة )جممولة 
 

ــود     -4 ــاز والوق ــاا والغ ــاه والكهرب ــكن واملي ــم املس ــال قس ــ س  ا  ارتفال

  اإلجيــار الفعلــي للمســكن   جممولــة أســعار( بســبب ارتفــاع  %0.5) قــدره

 .(%0.2بنسبة ) صيانة وإصالح املسكنجممولة و (%0.9بنسبة )
 

 ارتفالا  سال قسم األثاث والتاهيزا  واملعدا  املنزلية والصيانة  -5

مة يف ( بسبب ارتفاع أسعار جممولة السلع واخلدما  املستخد%0.4) قدره

األدوا  الزجاجية وأدوا  املائدة وجممولة  (%0.6صيانة املنزل بنسبة )

 (.%0.5بنسبة )واألدوا  املنزلية 
 

بسـبب ارتفـاع أسـعار     (%0.5رتفالـا  قـدره )  ا سال قسم الرلايـة الصـحية   -6

دما  خـ  جممولـة و (%0.7جممولة املنتاا  واألجهزة واملعدا  الطبية بنسبة )

 .(%0.4نسبة )ب مرض  العيادا  اخلارجية
 

( بسبب ارتفاع أسعار %0.9قدره ) ارتفالا سال قسم النقل واملواصال   -7

 وجممولة شراا املركبا  (%8.1بنسبة )املنفق لل  النقل اخلاص جممولة 

 (.%0.9بنسبة )
 

أسعار  ارتفاع( بسبب %1.8قدره ) ارتفالا  سال قسم الثقاظة والرتظيه -8

 وجممولة الصحف (%2.3بنسبة ) الرحال  السياحية املنامةجممولة 

 .(%1.8والكتب واألدوا  الكتابية بنسبة )
 

أسعار ارتفاع ( بسبب %0.1قدره ) ارتفالا والفنادق  سال قسم املطالم -9

... هذا بالرغم من اخنفاض أسعار  (% 0.1جممولة الوجبا  اجلاهزة بنسبة )

 (.%0.8-جممولة خدما  الفنادق بنسبة )
 

أسعار  ( بسبب ارتفاع%3.0ارتفالا  قدره ) سال قسم السلع واخلدما  املتنولة -10

... هذا بالرغم من اخنفاض أسعار (%0.6بنسبة )الشخصية  العنايةلة جممو

 (.%0.7-جممولة امتعة شخصية بنسبة )
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 :(2019سبتمربمقارنة بشهر  2020 سبتمرب رسنوي )شهال : التغريثانيا 

 
( وتكأت  التغيريا  %3.5-قدره ) ا اخنفاضساـل قسم الطعام واملشروبا   -1

 نتياة لآلتي:

 مولة جم أسعار اخنفاض( بسبب %15.1-بنسبة ) اخلضروا أسعار جممولة  اخنفاض

  اخلضروا  الدائمةجممولة  ،(%32.4-بنسبة ) الدرنيا 

 (.%16.3-بنسبة ) ضروا  اا  أوراق ملفوظةاخل( وجممولة %29.7-بنسبة )

 اخنفاض ( بسبـب %7.3-بنسبة ) منتاا  غذائية اخرىأسعار جممولة  اخنفاض

 .(%9.3-بنسبة ) امللح والتوابلار  جممولة أسع

 اخنفاض  ( بسبب%7.0-بنسبة ) جممولة السكر واألغذية السكريةأسعار  اخنفاض

 (.%9.4-) السكر بنسبةأسعار جممولة 

  أسعار اخنفاض  ( بسبب %6.5-) بنسبة الزيو  والدهوناخنفاض أسعار جممولة

 .(%9.3-بنسبة )زيو  صاحلة لألكل جممولة 

 ( بسبب %5.1-اخنفاض أسعار جممولة األمساك واملكأكوتا  البحرية بنسبة )

 (. %6.0-بنسبة ) مدةاجملطازجة والمساك اخنفاض أسعار جممولة األ

  أسعار  اخنفاض( بسبب %4.2-بنسبة ) احلبوب واخلبزأسعار جممولة اخنفاض

 .(%17.1-بنسبة ) اتارزجممولة 

 ارتفاع( بسبب %13.4) ةبنسبالفاكهة أسعار جممولة .... هذا بالرغم من ارتفاع 

 (.%33.0بنسبة )املواحل أسعار جممولة 

  ( %2.7) ةالطبيعية بنسبوالغازية والعصائر  املعدنيةاملياه أسعار جممولة ارتفاع

 .(%4.7بنسبة ) املياه الغازيةأسعار جممولة ارتفاع بسبب 

  جممولـة أسـعار   ارتفاع( بسبب %0.9) أسعار جممولة اللحوم والدواجن بنسبةارتفاع 

  اللحــوم اوفو ــة واجملهــزة جممولــة و (%2.5بنســبة ) لحــوم الطازجــة واجملمــدة ال

 .(%4.0بنسبة )

 أسعار  ارتفاعبسبب  (%0.2بنسبة ) النب والشاي والكاكاوجممولة  ارتفاع أسعار

 (.%0.4بنسبة ) الشايجممولة 

 
 

بسبب ارتفاع  (%11.3)قدره  ارتفالا  سال قسم املشروبا  الكحولية والدخان -2

 (.%11.3أسعار جممولة الدخان بنسبة )

 

 
 

 

 

 جممولةبسبب ارتفاع أسعار  (%1.9)قدره  ارتفالا  سال قسم املالبس واألحذية -3

 إصالح األحذية  جممولة (،%8.1بنسبة ) التنايف واإلصالح وتكأجري املالبس

جممولة املالبس األخرى (، %4.5جممولة اتاقمشة بنسبة ) (،%7.1بنسبة )

جممولة و (%1.9املالبس اجلاهزة بنسبة )جممولة (، %3.5ومستلزماتها بنسبة )

 .(%0.2) بنسبةاتاحذية 
 

  رتفالا ا سال قسم املسكن واملياه والكهرباا والغاز والوقود -4

الكهرباا والغاز ومواد الوقود  جممولةأسعار رتفاع بسبب ا (%5.1قدره )

، (%5.0جممولة صيانة وإصالح املسكن بنسبة )، (%11.6بنسبة )األخرى 

جممولة املياه واخلدما  و (%2.3بنسبة )للمسكن  يجممولة اإلجيار الفعل

 .(%2.0املتنولة املتعلقة باملسكن بنسبة )
 

 رتفالا  اسال قسم األثاث والتاهيزا  واملعدا  املنزلية والصيانة  -5

السلع واخلدما  املستخدمة يف جممولة  رتفاع أسعار( بسبب ا%3.0قدره )

األدوا  الزجاجية وأدوا  املائدة جممولة ، (%3.8بنسبة )صيانة املنزل 

(، %3.0بة )ساملفروشا  املنزلية بن (، جممولة%3.3بنسبة ) واألدوا  املنزلية

 (1.4األثاث والتاهيزا  والسااد وأغطية األرضيا  األخرى بنسبة ) ةجممول

 .(%1.2جممولة األجهزة املنزلية بنسبة )و
 

  ( بسبب ارتفاع أسعار %6.7قدره ) ارتفالا  سال قسم الرلاية الصحية -6

 جممولة خدما  (،%10.5خدما  مرض  العيادا  اخلارجية بنسبة )جممولة 

الطبية بنسبة  واملعدا  جممولة املنتاا  واألجهزةو (%8.7املستشفيا  بنسبة )

(4.9%). 
 

مولة جمرتفاع أسعار بسبب ا (%4.0رتفالا  قدره )ا سال قسم النقل واملواصال  -7

 ، جممولة خدما  النقل (%6.9بنسبة ) النقل اخلاصاملنفق لل  

 .(%1.2بنسبة ) جممولة شراا املركبا و (%3.4بنسبة )
 

( بسبب %2.1رتفالا  قدره )ا سال قسم اتاتصاتا  السلكية والالسلكية -8

اهلاتف جممولة خدما  ( و%20.0خدما  الربيد بنسبة ) جممولة رتفاع أسعارا

 (.%2.2والفاكس بنسبة )
 

رتفاع أسعار بسبب ا (%10.8)رتفالا  قدره ا سال قسم الثقاظة والرتظيه -9

 .(%18.7بة )الكتابية بنسف والكتب واألدوا  جممولة الصح
 

جممولة  رتفاع أسعار( بسبب ا%9.28رتفالا  قدره )اسال قسم التعليم  -10

جممولة التعليم ، (%29.5التعليم قبل اتابتدائي والتعليم األساسي بنسبة )

 جممولة التعليم العالي ، (%28.9الثانوي العام والفين بنسبة )

 (.%28.0بنسبة )
 

( بسبب ارتفاع أسعار %7.0ارتفالا قدره ) سال قسم املطالم والفنادق -11

... هذا بالرغم من اخنفاض أسعار  (%7.1جممولة الوجبا  اجلاهزة بنسبة )

 .(%1.0-جممولة خدما  الفنادق بنسبة )
 

رتفاع ( بسبب ا%3.3رتفالا  قدره )اسال قسم السلع واخلدما  املتنولة  -12

الشخصية األمتعة جممولة و (%4.6شخصية بنسبة ) العنايةأسعار جممولة 

 (.%4.0بنسبة )
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  :2020سبتمربإىل شهر  2019 سبتمربنسبة التغري الشهرية والسنوية للرقــم العام إلمجالي اجلمهورية من شهـر : ثالثا 

 

 

 : 2020 سبتمربإىل شهر  2019سبتمربنسبة التغري الشهرية والسنوية جملمولة الطعام واملشروبا  إلمجالي اجلمهورية من شهـر : رابعا 
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    24032168تليفون        اإلدارة العامة لإلحصااا  املالية باجلهاز  لالستعالم واتاستفسار: 
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