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  أسعار السلّة الغذائية واالستهالكية في شبه استقرار
 خالل شهر تموز 2019

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

 كما ياي:  2019 حايرانمقارنة بشهر  2019 تمزاشهر الغذائية زاقستهالكية المثقّاة خالل 
 

  قليلة بنسبة  معدل أسعار مبيع سلع هذه الفئة ارتفع: الحبوب والمنتوجات المصنوعة من الدقيقفئة
 1)زالشيعيرية  الكيزرن فالكي ز( 0/0 8) الطحيين في سسعار مبيي  اقرتفاع نتيجة ،0/0 0,28بلغت 

  السا  في هذه الفئة. باتي سسعار مبي  في ستقراراقمقابل . (0/0
 

 0,08 بلغضت اجضد   قليلضة بنسضبة أسضعار مبيضع سضلع هضذه الفئضة معضدل انخفض  :فئة اللحوم ومشتقاتها- 
فيي  اقرتفياعمقابيل  .(0/0 -2) الكزرنيدبي الفرزج زمعابيات  مبي  في سسعار اقنخفاضنتيجة  ،0/0

باتي السا  في هذه  في سسعار مبي  قستقراراز ،(0/0 1)المحضر  زالمثاجة  السمكتط   مبي  سسعار
 .الفئة

 

  ةنتيجي، 0/0 0,68 بنسضبةة سضلع هضذه الفئضع معضدل أسضعار مبيض ارتفضعب: البضي  ومنتجضات الحليضفئة 
 باتي السا  في هذه الفئة. سسعار مبي في  قستقرارامقابل  ،(0/0 12)البيض  في سسعار مبي  اقرتفاع

 

 :ضضئيلة جضد ا بلغضت  بنسضبة معضدل أسضعار مبيضع سضلع هضذه الفئضة ارتفضع فئة المنتجات الدهنية والزيتية 
السيا   بياتي اقسيتقرار فيي سسيعار مبيي ز (0/0 1) الابد في سسعار مبي   اقرتفاع نتيجة ،0/0 0,06

 في هذه الفئة.
 

 0/0 0,53 بنسبة معدل أسعار مبيع الفواكه ارتفع :فئة الفواكه. 
 

  :0/0 -3,81 بنسبة معدل أسعار مبيع الخضار انخف فئة الخضار. 
 

  :0,58 بنسضبةة معدل أسضعار مبيضع سضلع هضذه الفئض انخف فئة البذور والمكسرات والثمار الجوزية- 
اقستقرار في سسعار مبي  بياتي السيا  ز ،(0/0 -2)المكسرات  في سسعار مبي  اقنخفاض ةنتيج، 0/0

  في هذه الفئة.
 

  0,60 بنسبة معدل أسعار مبيع سلع هذه الفئة انخف : والشوكوال والمربيات والعسل السكاكرفئة- 
 (0/0 -3) الحيالز العرزض، ز بسبب( 0/0 -6مربى الفريا ) في سسعار مبي  اقنخفاض نتيجة ،0/0

 .السا  في هذه الفئة باتياقستقرار في سسعار مبي  مقابل . )عرزض(

 

  0,23 قليلضة بلغضت معدل أسضعار مبيضع سضلع هضذه الفئضة بنسضبة انخف المتفرقة: فئة المواد الغذائية- 
مقابيل اقرتفياع فيي  (،0/0 -2) النسكافهز( 0/0 -3) البهارات مبي  في سسعار اقنخفاضنتيجة ، 0/0

 (.0/0 1)زالميايزنيا زالكاتشياب  (0/0 4) الكبيي ( )انتهياء عيرزض( ز0/0 9)سسعار مبي  الخردل 
 .باتي السا  في هذه الفئةاقستقرار في سسعار مبي  ز
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 بلغضضت  قليلضضة جضضد ا بنسضضبة معضضدل أسضضعار مبيضضع سضضلع هضضذه الفئضضة ارتفضضع :ئضضة المشضضروبات والمر بضضاتف
ر اسيعس فيي سيتقراراقز (0/0 4)الميياه المعدنيية المسيتزرد   في سسعار مبي  اقرتفاع نتيجة، 0,02/0
 السا  في هذه الفئة. باتي

 

 فيي اقرتفاع نتيجة، 0/0 1,44 بنسبة معدل أسعار مبيع سلع هذه الفئة ارتفع :المشروبات الروحية 
بياتي السيا  فيي هيذه سسعار مبيي   في اقستقرارمقابل  ،عرزض(انتهاء ) (0/0 4)العرق  سسعار مبي 

 .الفئة
 

 نتيجيية ،0/0 0,78بنسضضبة  معضضدل أسضضعار مبيضضع سضضلع هضضذه الفئضضة ارتفضضع :مضضواد االسضضتهالش الشخصضضي 
 مقابييل .(0/0 1)زمحييارا الييزرق  (0/0 2) الشييامبز( ز0/0 4)الاييابزن  فييي سسييعار مبييي  اقرتفيياع
 السا  في هذه الفئة. باتي في سسعار مبي  اقستقرار

 

 نتيجيية ،0/0 -3,86بنسضضبة  معضضدل أسضضعار مبيضضع سضضلع هضضذه الفئضضة انخفضض  :مضضواد االسضضتهالش المنزلضضي 
مقابل اقرتفاع في سسيعار  ،)عرزضات جديد ( (0/0 -7)الغسيل  مساحيق في سسعار مبي  اقنخفاض
 اقستقرار في سسيعار مبيي  بياتيز. (0/0 3) زمبيدات الحشراتزالمنظفات ( 0/0 4)البطاريات مبي  

 السا  في هذه الفئة.

 
مضع  2019 تمضوزخالل شضهر استقرت  عليه تكون أسعار سلّة السلع الغذائية واالستهالكية المثقلة قدو

 1/1)مضضن  2019أّمضضا حركضضة ارسضضعار العامضضة خضضالل العضضام  .0/0 -0,09 بنسضضبةميضضل  فيضضى الضضف االنخفضضا  
 .0/0 0,50( فتكون قد ارتفعت بنسبة 31/07/2019وحتف 
 

 
 : اّن تقرير حركة أسعار سلة السلع الغذائية واالستهالكية أعاله يصدر شهريا  عن المكتب الفنيمالحظة

أّن ادارة االحصاء المركزي تصدر شهريا  "مؤشر الرقم القياسي  في وزارة اإلقتصاد والتجارة علما  
 رسعار االستهالش".


