
 واالستهالكٌة  السلع الغذائٌةأسعار سلّة  ارتفاع
 1022 آبشهر خالل  0/0 53,0 بنسبة

 
أسعاار سع ة  لحركعةجاءت نتائج دراسة المكتب الفني لسياسة األسعاار يعي ارارا اتصتدعاد االتجعارا 

 كما ي ي:  1022 تمارمقارنة بشهر  1022 آبشهر خالل  ةئية ااتستهالكية المثّق الغذا الس ع
 

 معدل أسعار مبٌع سلع هذه الفئة بنسبة انخفض: ئة الحبوب والمنتوجات المصنوعة من الدقٌقف 
 (0/0 -23,1) الطحعععيل المابععع  يعععي أسعععاار مبيعععع اتنخفعععا  نتيجعععة ،0/0 -0,00قلٌلةةةة بلغةةةت 
 البسعععكايت يعععي أسعععاار مبيعععع اترتفعععا مقابعععل  .(0/0 -0320) ااألرر (0/0 -03,0) االماكرانعععة

(03,1 0/0). 

 

 نتيجععة  ،0/0 -0,33بنسةةبة  أسةةعار مبٌةع سةةلع هةةذه الفئةة معةةدل انخفةض :ة اللحةةوو ومشةةتااتهافئة
  (0/0 -,231) الغععن  الطععار  لحعع ا (0/0 -,,3,) مقطاععات الفععرا  مبيععع يععي أسععاار انخفععا 
ما بعات  يعي أسعاار مبيعع اترتفعا مقابعل  .(0/0 -,,03) اما بات الطعال (0/0 -03,0) االفرا 

 (0/0 ,,03) الهععات دا ما بععات ا (0/0 ,,23) ما بععات الكارنععدبي ا (0/0 ,132) المارتععديال
 .(0/0 03,0) ما بات السرديلا

  

 نتيجعة، 0/0 0,04 بنسةبة سةلع هةذه الفئةة معدل أسعار مبٌع ارتفع :فئة البٌض ومنتجات الحلٌب 
 ح عا الالجعبل ا (0/0 22300االجعبل الاكعاا) ) (0/0 ,,2,3) البعي  مبيعع يعي أسعاار اترتفا 

 اتنخفعا مقابل  .(0/0 0301( االح يب المجف  )0/0 0302) ااألجبال المستاردا (0/0 3,2,)
 (.0/0 -,030) األطفالح يب ا (0/0 -0311أجبال القطع ) يي أساار مبيع

 

 نتيجة ،0/0 0,20 ذه الفئة بنسبةـسعار مبٌع سلع همعدل أ ارتفع :فئة المنتجات الدهنٌة والزٌتٌة 
االسععمل النبععاتي ( 0/0 ,230( اريععت الريتععال )0/0 ,,13)الطحينععة  أسععاار مبيعععيععي  اترتفععا 

 بسعععبب الاعععرا  (0/0 -3,0,) ريعععت العععذرا مبيعععع يعععي أسعععاار اتنخفعععا  مقابعععل .(0/0 03,2)
 .(0/0 -23,1)الربدا انخفا  سار ا

 

 0/0 9,,8 معدل أسعار مبٌع الفواكه بنسبة ارتفع :فئة الفواكه. 

 

  :0/0 2,00 بنسبة عدل أسعار مبٌع الخضارم ارتفعفئة الخضار. 
 

  :9,,5 الفئةة بنسةبة معدل أسةعار مبٌةع سةلع هةذه ارتفعفئة البذور والمكسرات والثمار الجوزٌة 
 (0/0 ,,23)الجعار الق ععب ا (0/0 3,2,)الدعنابر الق ععب  مبيععع راسعاأ يععي اترتفعا  نتيجعة ،0/0
 اتنخفعا مقابعل  .(0/0 ,030) تاالمكسعرا (0/0 ,,03)الحمص الحب ا (0/0 ,030) الادسا

 . (0/0 -,,03)اال ار الق ب  (0/0 -,,13) الفاداليا مبيع أساار يي

 

 4,12 معدل أسعار مبٌع سلع هذه الفئة بنسبة ارتفع: ئة السكاكر والشوكوال والمربٌات والعسلف 
االج ا  (0/0 203,0( االسكر )0/0 ,,223مربى المشمش ) مبيعر أساايي  اترتفا نتيجة  ،0/0



مقابل  (.0/0 0,11) االشاكات (0/0 ,,23)الحالاا ا (0/0 ,,3,مربى الفرير )ا( 0/0 ,30,)
 (.0/0 -03,0االشاكاماكس ) يي أساار مبيع اتنخفا 

 

 نتيجعة ، 0/0 0,24معدل أسعار مبٌةع سةلع هةذه الفئةة بنسةبة  ارتفع :فئة المواد الغذائٌة المتفرقة
  (0/0 03,2العبل المطحعال )ا (0/0 ,230)االخعل  (0/0 ,130) الم ع  مبيعع أسعاار يعي اترتفا 

 -,32,) الخعردل مبيععيي أساار  اتنخفا . مقابل (0/0 ,030االشا) ) (0/0 03,0) االبهارات
 .(0/0 -23,2االنسكايه ) (0/0 -,,13) االكاتشاب (0/0

 

 نتيجعة ، 0/0 0,54معدل أسةعار مبٌةع سةلع هةذه الفئةة بنسةبة  ارتفع :فئة المشروبات والمرطبات
 ,030المشعرابات الغاريعة المسعتاردا )ا( 0/0 ,31,) البعادرا الادعير مبيعع أسعاار يعي اترتفا 

الفااكعه  عدعير يعي أسعاار مبيعع اتنخفا مقابل  .(0/0 13,1) االمياه المادنية المستاردا (0/0
 .(0/0 -,,23) السائل

 

 نتيجععة  ،0/0 -0,32الفئةةة بنسةةبة معةةدل أسةةعار مبٌةةع سةةلع هةةذه  انخفةةض :المشةةروبات الروحٌةةة
 (.0/0 -2300) مبيع الارقر أساايي  اتنخفا 

  

 ًنتيجعة0/0 2,43معةدل أسةعار مبٌةع مةواد هةذه الفئةة بنسةبة ارتفةع  :مواد االستهالك الشخصة ، 
االفاط الدحية  (0/0 ,032اسبرا) الشار ) (0/0 ,,03) محار  الارق مبيعيي أساار  اترتفا 

 -,,3,ماجال األسعنال ) يي أساار مبيع اتنخفا مقابل  .(0/0 ,130) ال( االداب0/0 312,)
 .(0/0 -,,13)اشفرات الحالصة  (0/0

 

 ًنتيجععة0/0 0,01معةةدل أسةةعار مبٌةةع مةةواد هةةذه الفئةةة بنسةةبة  ارتفةةع :مةةواد االسةةتهالك المنزلةة ، 
مقابعععل  .(0/0 ,,13) الج عععيمسعععاحيق ا (0/0 ,130) اتلمنيعععا ارق  مبيععععيعععي أسعععاار  اترتفعععا 
 باصي الس ع يي هذه الفئة. يي أساار مبيع اتستقرار

 
فً األسعار خالل  ارتفاعا   تقد سجل المثالة الغذائٌة واالستهالكٌةالسلع كون أسعار سلّة ت وعلٌه
وٌعود ذلك جزئٌا  إلى تزامن شهر آب مع شهر رمضان   .0/0 0,53بنسبة  1022 آبشهر 

 ألسعارحركة اأما  ضار والفواكه والبذور والمكسرات.والذي ارتفعت خالله أسعار مبٌع الخ
 .0/0 -2,10بلغ  انخفاضا   تفاد سّجل( 50/09/1022وحتى  2/2)من  1022و االعامة خالل الع

 
  " ٌصدر شهرٌا  عن إدارة االحصاء المركزي.علما  أّن "مؤشر الرقو الاٌاسً ألسعار االستهالك


