
 أسعار السلّة الغذائية واالستهالكية  انخفاض
 بنسبة 0,21- 0/0 خالل شهر حزيران 1023

 
 بتحديث سلة السلع الغدائية واالستهالكية الفني لسياسة األسعار في وزارة االقتصاد والتجارةقام المكتب 

تحثثديث بوزا  سثثلعاج جديثثدة واسثثتبدلم بعثثب السثثلع بثثتهرك بككثثر اسثثتهالكاج كمثثا تثثم  بحيثثث بصثثبحم ت ثثم  
 وبحجام بعب السلع لتصبح السلة الجديدة بككر مالئمة لواقع السوق المحلي.

لحركثثة بسثثعار سثثلة السثثلع الغالائيثثة واالسثثتهالكية جثثا م نتثثائا دراسثثة المكتثثب الفنثثي لسياسثثة األسثثعار  وقثثد
 كما يلي:  1023 بيارمقارنة ب هر  1023 حزيرا  هر المكق لة هال  

 

  بنسابة  معا ل أساعار مبيا  سال  ااذئ الفئاة ارتفا : والمنتوجاا  المنانو ة مان الا  ي فئة الحبوب
فثي بسثعار  االسثتقرار مقابث  ،(0/0 2) حثوالي ال ثعيرية في بسعار مبيثع االرتفاع نتيجة ،0/0 0,03

  باقي السلع في هاله الفئة. مبيع
 

 مبيثع فثي بسثعار االنهفثابنتيجثة  ،أسعار مبي  سل  ااذئ الفئاة مع ل استقر :فئة اللحوم ومشتقاتها 
في بسعار  االستقرارمقاب  . (0/0 -2)حوالي  وم تقام الفروج (0/0 -4) المستورد حواليلحم البقر 

 باقي السلع في هاله الفئة. مبيع

 

 ليلاة جا اب بلغاا   بنسابةة سال  اااذئ الفئا  معا ل أساعار مبيا انخفااضب: فئاة البايض ومنتجاا  الحليا  
الجثثثب   بسثثثعار مبيثثثع وارتفثثثاع ،(0/0 -1)البثثيب  مبيثثثع رفثثثي بسثثثعا االنهفثثثابة نتيجثث، 0/0 -0,01

 باقي السلع في هاله الفئة. في بسعار مبيع االستقرارمقاب  . (0/0 4الق قوا  )

 

 :نتيجثة ،0/0 0,00 بنسابة مع ل أساعار مبيا  سال  ااذئ الفئاة ارتف  فئة المنتجا  ال انية والزيتية 
باقي السلع في هثاله  في بسعار مبيع االستقرار مقاب  .(0/0 2) حوالي الزبدة مبيع في بسعار االرتفاع
 الفئة.

 

 0/0 -0210 بنسبة مع ل أسعار مبي  الفواكه انخفض :فئة الفواكه. 
 

  :0/0 -8,02 بنسبة مع ل أسعار مبي  الخضار انخفضفئة الخضار. 
 

 0/0 1,88 الفئة بنسبة مع ل أسعار مبي  سل  اذئ ارتف  :فئة البذور والمكسرا  والثمار الجوزية، 
القلب  والجوز (0/0 5)القلب  الصنوبرو ،(0/0 24)الفاصوليا حوالي  مبيع راسعب في االرتفاع نتيجة

بثاقي  فثي بسثعار مبيثع االسثتقرارو (0/0 -2)القلثب  اللوز مبيع في بسعار االنهفاب مقاب  .(0/0 1)

 السلع في هاله الفئة.
 

  0,00بنسبة  مع ل أسعار مبي  سل  اذئ الفئة انخفض: السكاكر والشوكوال والمربيا  والعسلفئة- 
فثي بسثعار  االرتفثاعمقابث   .(0/0 -2) والعسث  حثوالي السثكر في بسعار مبيع االنهفابنتيجة  ،0/0

 باقي السلع في هاله الفئة. في بسعار مبيع االستقرارو ،(0/0 1) مربى الفريز مبيع

 



  نتيجثثة ، 0/0 0,00 معاا ل أسااعار مبياا  ساال  اااذئ الفئااة بنساابة ارتفاا  :المااوا  الغذائيااة المتفر ااةفئااة
بثاقي  في بسعار مبيع االستقرار مقاب  (،0/0 2والكبيس ) (0/0 1)النسكافه  مبيع في بسعار االرتفاع

 .السلع في هاله الفئة

 

 0201  ليلاة جا اب بلغا  بنسابة مع ل أسعار مبي  سال  ااذئ الفئاة ارتف  :ئة المشروبا  والمرطبا ف 
االستقرار فثي  مقاب  (،0/0 2)حوالي المياه المعدنية المستوردة  في بسعار مبيع االرتفاع نتيجة، 0/0

 السلع في هاله الفئة.بسعار مبيع باقي 

 

 نتيجثة ،0/0 -0,00بنسابة  ااذئ الفئاةفا  سال  المعا ل أساعار مبيا   انخفاض :المشاروبا  الروحياة 
حثوالي العثرق  في بسعار مبيثع االرتفاع(، مقاب  0/0 -1) االنهفاب في بسعار مبيع الويسكي حوالي

 .باقي السلع في هاله الفئةفي بسعار مبيع  االستقرارو (0/0 1)

 

  نتيجة ،0/0 -0,04بنسبة  اذئ الفئةف  سل  المع ل أسعار مبي   انخفض :موا  االستهالك الشخن 
بثاقي السثلع فثي هثاله االستقرار فثي بسثعار مبيثع مقاب   ،(0/0 -1ال امبو ) عمبي بسعار في االنهفاب

 .الفئة

 

  االرتفاع ، نتيجة0/0 0,10 بنسبة مع ل أسعار مبي  موا  اذئ الفئة ارتف  :موا  االستهالك المنزل 
 .السلع في هاله الفئةباقي  في بسعار مبيعستقرار اال(، مقاب  0/0 1)المنظفام  مبيع بسعار في

  
 1023 حزيارانخاالل شاهر  انخفضا و ليه تكون أسعار سلّة السل  الغذائية واالستهالكية المثقلة    

( فقاا  30/00/1023وحتاا   2/2)ماان  1023أّمااا حركااة ارسااعار العامااة خااالل العااام  .0/0 -0,21 بنساابة
   .0/0 0,01سجل  ارتفا اب بنسبة 

 
أسعار سلة السل  الغذائية واالستهالكية أ الئ ين ر شهرياب  ن المكتب الفن  : إّن تقرير حركة مالحظة

ف  وزارة اإل تنا  والتجارة  لماب أّن إ ارة االحناء المركزي تن ر شهرياب "مؤشر الر م القياس  
 رسعار االستهالك".

 


