
 أسعار السلّة الغذائية واالستهالكية  انخفاض
 بنسبة 05,0- 0/0 خالل شهر آب 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 تموزمقارنة ب هر  1023 آب هر المكق لة هال  

 

   بنسابة  معاقل أساعار مبيا  سال  ااذئ الفئاة ارتفا : المصانوةة ماا الاق ي فئة الحبوب والمنتوجاا
فثي بسثعار  االسثتقرار مقابث  (0/0 1المعكرونثة حثوالي   في بسعار مبيع االرتفاع نتيجة ،0/0 0,12

  باقي السلع في هاله الفئة. مبيع
 

 ا بنسابة  ليلاة أساعار مبيا  سال  ااذئ الفئاة معاقل انخفاض :فئة اللحوم ومشاتااتها  -,,05بلغا   جاقا
 -2 ولحثم الغثنم الزثاز   (0/0 -21 حثوالي  م تقام الفثرو  مبيع في بسعار االنهفابنتيجة  ،0/0
 1  لحثم البقثر المسثتورد حثوالي فثي بسثعار مبيثع االسثتقرارو ، مبيع في بسعار االرتفاع مقاب  .(0/0
 باقي السلع في هاله الفئة. ، واستقرار(0/0

 

 ة نتيجث، 0/0 -0,11 بنسابةة سل  ااذئ الفئا  معقل أسعار مبي انخفضب: فئة البيض ومنتجا  الحلي
وحليثب االزفثا   واللبنثة (0/0 -2( واالجبا  المسثتوردة  0/0 -8 البيب  مبيع في بسعار االنهفاب

مقابث   .(0/0 2والجبنثة البلغاريثة   (0/0 1  الحليثب المجفث  مبيثع رفثي بسثعا واالرتفاع، (0/0 -2 
 باقي السلع في هاله الفئة. في بسعار مبيع االستقرار

 

 :ا بلغ  بنسبة معقل أسعار مبي  سل  اذئ الفئة ارتف  فئة المنتجا  القانية والزيتية  0,02  ليلة جقا
االنهفاب في بسعار مبيع السم   مقاب  .(0/0 2  الزبدة حوالي مبيع في بسعار االرتفاع نتيجة ،0/0

 باقي السلع في هاله الفئة. في بسعار مبيع االستقرار، و(0/0 -2النباتي  

 

 0/0 7,77 بنسبة معقل أسعار مبي  الفواكه ارتف  :فئة الفواكه. 
 

  :0/0 -,052 بنسبة معقل أسعار مبي  الخضار انخفضفئة الخضار. 
 

 0/0 0,22 الفئة بنسبة معقل أسعار مبي  سل  اذئ ارتف  :فئة البذور والمكسرا  والثمار الجوزية، 
 2والصثنوبر القلثب   (0/0 1 القلثب  الجثوزو (0/0 4 اللثوز القلثب  مبيثع راسثعب فثي االرتفثاع نتيجة

باقي السلع  في بسعار مبيع الستقراراو ،(0/0 -2 االنهفاب في بسعار مبيع المكسرام  مقاب . (0/0
 في هاله الفئة.

 

 0,3 بنسبة معقل أسعار مبي  سل  اذئ الفئة انخفض: فئة السكاكر والشوكوال والمربيا  والعسل,- 
مقابثثث  . (0/0 -2وال ثثثوكوال   (0/0 -1  حثثثوالي الجلثثثو فثثثي بسثثثعار مبيثثثع االنهفثثثابنتيجثثثة  ،0/0

 باقي السلع في هاله الفئة. في بسعار مبيع االستقرار



 

 نتيجثة ، 0/0 -0,27 معقل أسعار مبيا  سال  ااذئ الفئاة بنسابة انخفض :فئة المواق الغذائية المتفر ة
 مقابثث   . (0/0 -2والثثب  المزحثثو    (0/0 -1  معلبثثام الفثثو  المثثدم  مبيثثع فثثي بسثثعار االنهفثثاب

 االسثتقرارو (. 0/0 2والنسثكاف    (0/0 1( والكاكاو  0/0 4رب البندورة   االرتفاع في بسعار مبيع
 .باقي السلع في هاله الفئة في بسعار مبيع

 

 0/0 0501  ليلاة بلغا  بنسابة معقل أسعار مبي  سل  اذئ الفئة ارتف  :ئة المشروبا  والمرطبا ف ،
االستقرار في بسعار  مقاب  (،0/0 2 حوالي المياه المعدنية المستوردة  في بسعار مبيع االرتفاع نتيجة

 السلع في هاله الفئة.مبيع باقي 

 

 نتيجثة ،0/0 -0,72بنسابة  ااذئ الفئاةفا  سال  المعاقل أساعار مبيا   انخفاض :المشاروبا  الروحياة 
فثي بسثعار  االسثتقرار(، مقابث  0/0 -2  حثواليوالبيثرة الوزنيثة  االنهفاب في بسعار مبيع الويسثكي

 .باقي السلع في هاله الفئةمبيع 
 

  نتيجثة ،0/0 0,00بنسابة  ااذئ الفئاةفا  سال  المعقل أسعار مبي   ارتف  :مواق االستهالك الشخص 
ومحارم الورق وسبراي  (0/0 1  والفوز الصحية (0/0 3 فرام الحالقة   عمبي بسعار في االرتفاع
 .باقي السلع في هاله الفئةاالستقرار في بسعار مبيع مقاب   ،(0/0 2ال عر  

 

  نتيجثثثة0/0 -1 بنسااابة معاااقل أساااعار مبيااا  ماااواق ااااذئ الفئاااة انخفاااض :ماااواق االساااتهالك المنزلااا ، 
( ومسثاحيق التنييث  0/0 1 ومساحيق الجلثي  (0/0 -3 مساحيق الغسي   مبيع بسعار في االنهفاب

فثي بسثعار سثتقرار االو (0/0 2 المنيفثام والمزهثرام  االرتفثاع فثي بسثعار مبيثع ، مقاب (0/0 -2 
 .باقي السلع في هاله الفئة مبيع

  
 بنسبة 1023 آبخالل شهر  انخفض وةليه تكوا أسعار سلّة السل  الغذائية واالستهالكية المثالة  ق 

 ااق فتكااوا ( 30/07/1023وحتاا   2/2)مااا  1023أّمااا حركااة ارسااعار العامااة خااالل العااام  .0/0 -05,0
   .استار 

 
: إّا تارير حركة أسعار سلة السل  الغذائية واالستهالكية أةالئ يصقر شهرياا ةا المكتب الفن  مالحظة

شهرياا "مؤشر الر م الاياس  ف  وزارة اإل تصاق والتجارة ةلماا أّا إقارة االحصاء المركزي تصقر 
 رسعار االستهالك".

 


