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  أسعار السلّة الغذائية واالستهالكية في انخفاض
 خالل شهر حزيران 2019

 
لحركية سسيعار سياة السيا  فيي زاار  اقتتاياد زالتجيار   جاءت نتائج دراسة المكتب الفني لسياسة األسعار

 كما ياي:  2019 سيارمقارنة بشهر  2019 حايرانشهر الغذائية زاقستهالكية المثقّاة خالل 
 

  بنسدبة  معددل أسدعار مبيدل سدلل ادذئ الفئدة انخفض: الحبوب والمنتوجات المصنوعة من الدقيقفئة
مقابل . (0/0 -1) الكزرن فالكسز الطحين في سسعار مبي  اقنخفاض نتيجة ،0/0 -0,15قليلة بلغت 

  السا  في هذه الفئة. باتي سسعار مبي  في ستقراراق
 

 0/0 -0,15 قليلدة بلغدت بنسدبة أسعار مبيدل سدلل ادذئ الفئدة معدل انخفض :فئة اللحوم ومشتقاتها، 
 زالفيرز  (0/0 -6)( زمعابيات السيردين 0/0 -8)مقطعيات الفيرز   مبي  في سسعار اقنخفاضنتيجة 
 (0/0 7) لحي  البقير المسيتزرد في سسعار بي  اقرتفاعمقابل  .(0/0 -1زمعابات الكزرندبيف ) الكامل

، (0/0 2)زمعابيات الطيزن  (0/0 3)زمعابات المارتيديال  (0/0 5)زتط  الدجا  المحضر  زالمثاجة 
 .باتي السا  في هذه الفئة في سسعار مبي  قستقراراز

 

 ةنتيجي، 0/0 -0,66 بنسدبةة سلل ادذئ الفئدل معدل أسعار مبي انخفضب: فئة البيض ومنتجات الحلي 
زالجيبن  القطي ن اجبيزاأل (0/0 -2)األجبان المستزرد  ز (0/0 -8)البيض  في سسعار مبي  اقنخفاض
 باتي السا  في هذه الفئة. سسعار مبي في  قستقرارامقابل  ،(0/0 -1)الباغاري 

 

 :نتيجة ،0/0 -0,32 بنسبة معدل أسعار مبيل سلل اذئ الفئة انخفض فئة المنتجات الدانية والزيتية 
السيا  فيي هيذه  باتي اقستقرار في سسعار مبي ز (0/0 -3) النباتيةالايزت اقنخفاض في سسعار مبي  

 الفئة.
 

 0/0 5,25 بنسبة معدل أسعار مبيل الفواكه ارتفل :فئة الفواكه. 
 

  :0/0 -11,18 بنسبة معدل أسعار مبيل الخضار انخفضفئة الخضار. 
 

  :2,24 بنسدبةة معدل أسدعار مبيدل سدلل ادذئ الفئد انخفضفئة البذور والمكسرات والثمار الجوزية- 
 الايينزبرز (0/0 -4)( زالجييزا القاييب 0/0 -5)المكسييرات  فييي سسييعار مبييي  اقنخفيياض ةنتيجيي، 0/0

  اقستقرار في سسعار مبي  باتي السا  في هذه الفئة.ز ،(0/0 3)القاب  زالازا

 

  1,17 بنسدبة معددل أسدعار مبيدل سدلل ادذئ الفئدة ارتفل: والشوكوال والمربيات والعسل السكاكرفئة 
 1) زمربى المشمش ( زالعسل المستزرد0/0 3) زالحالز  الجاز في سسعار مبي  اقرتفاع نتيجة ،0/0
 .السا  في هذه الفئة باتياقستقرار في سسعار مبي  مقابل  ،(0/0
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  نتيجية ، 0/0 -0,18 معدل أسعار مبيدل سدلل ادذئ الفئدة بنسدبة انخفضالمتفرقة: فئة المواد الغذائية
اقسيتقرار فيي سسيعار مبيي  . مقابل (0/0 -1) زالكبيسالنسكافه ز البهارات مبي  في سسعار اقنخفاض

 .باتي السا  في هذه الفئة

 

 0,02بلغت  قليلة جًدا بنسبة معدل أسعار مبيل سلل اذئ الفئة انخفض :ئة المشروبات والمرطباتف- 
اقرتفاع في سسعار مبي  ز (0/0 -4)المياه المعدنية المستزرد   في سسعار مبي  اقنخفاض نتيجة، 0/0

 السا  في هذه الفئة. باتير اسعس في ستقراراقمقابل  ،(0/0 1) المستزرد المشرزبات الغااية 

 

 فيي اقرتفاع نتيجة، 0/0 1,20 بنسبة معدل أسعار مبيل سلل اذئ الفئة ارتفل :المشروبات الروحية 
بياتي السيا  فيي هيذه سسعار مبيي   في اقستقرارمقابل  ،عرزض(انتهاء ) (0/0 4)العرق  سسعار مبي 

 .الفئة
 

 نتيجية ،0/0 -0,84بنسدبة  معددل أسدعار مبيدل سدلل ادذئ الفئدة انخفدض :مواد االسدتهال  الشخصدي 
السيا  فيي هيذه  بياتي فيي سسيعار مبيي  اقسيتقرار مقابل .(0/0 -3) الشامبز في سسعار مبي  اقنخفاض

 الفئة.

 

 اقرتفياع نتيجة ،0/0 1,65بنسبة  معدل أسعار مبيل سلل اذئ الفئة ارتفل :مواد االستهال  المنزلي 
ززرق اقمنييز   (0/0 2) زمبييدات الحشيراتغسييل ال مسياحي ز( 0/0 4)البطاريات  في سسعار مبي 

 السا  في هذه الفئة. سسعار مبي  باتياقستقرار في  مقابل. (0/0 1)

 
 2019 حزيدرانخدالل شدهر  انخفدضعليه تكون أسعار سلّة السلل الغذائية واالستهالكية المثقلدة قدد و
( فتكدون 30/06/2019وحتد   1/1)مدن  2019أّما حركة األسعار العامة خالل العام  .0/0 -0,48 بنسبة

 .0/0 0,60قد ارتفعت بنسبة 
 

 
 تقرير حركة أسعار سلة السلل الغذائية واالستهالكية أعالئ يصدر شهرياً عن المكتب الفني: إّن مالحظة

 ً ً "مؤشر الرقم القياسي  في وزارة اإلقتصاد والتجارة علما أّن إدارة االحصاء المركزي تصدر شهريا
 ألسعار االستهال ".


