
  أسعار السلّة الغذائية واالستهالكية فيانخفاض 
 خالل شهر نيسان 2019

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

 كما ياي:  2019 آذارمقارنة بشهر  2019 نيسانشهر الغذائية زاقستهالكية المثقّاة خالل 
 

 بنسابة  معا ل أساعار مبيا  سال  ااذئ الفئاة ارتفا : والمنتوجاا  المنانو ة مان الا  ي  فئة الحبوب
 1)زالبسييكزيت المعكرزنيية ( ز0/0 3)األرا اقمريكييي  فييي سسييعار مبييي  اقرتفييا  نتيجيية ،0/0 0,72

السيا   بياتي سسيعار مبيي  فيي سيتقراراقمقابل . (0/0 -5) الطحينفي سسعار مبي   زاقنخفاض ،(0/0
  الفئة.في هذه 

 

 اقرتفيا نتيجية  ،0/0 0,25 بنسابة أسعار مبي  سال  ااذئ الفئاة مع ل ارتف  :فئة اللحوم ومشتقاتها 
زمقطعييات الفييرزا زتطيي   (0/0 3)لحييا البقيير المسييتزرد ( ز0/0 4)الفييرزا الكامييل  مبييي  فييي سسييعار
 فييي سسييعار مبييي  اقنخفيياضمقابييل  .(0/0 1)المحضيير  زالمثاجيية زمعابييات المارتييديال البقيير السييم  

فيي سسيعار  قسيتقراراز، (0/0 -2)زتط  الدجاا المحضير  زالمثاجية  (0/0 -3)معابات الكزرندبيف 
 .باتي السا  في هذه الفئة مبي 

 

 ةنتيجي، 0/0 0,59 بنسابةة سال  ااذئ الفئا  معا ل أساعار مبيا ارتفا ب: فئة البايض ومنتجاا  الحليا 
 قسيتقرارامقابيل  ،(0/0 2)زجبن القشقزان البقير   (0/0 4) األجبان القط  في سسعار مبي  اقرتفا 

 باتي السا  في هذه الفئة. سسعار مبي في 
 

 :0,03 ليلاة بلغا   بنسبة مع ل أسعار مبي  سل  اذئ الفئة انخفض فئة المنتجا  ال انية والزيتية- 
 باتياقستقرار في سسعار مبي  . مقابل (0/0 -1)حزالي بد  الا في سسعار مبي  اقنخفاض نتيجة ،0/0

 السا  في هذه الفئة.
 

 0/0 8,58 بنسبة مع ل أسعار مبي  الفواكه ارتف  :فئة الفواكه. 
 

  :0/0 -6,86 بنسبة مع ل أسعار مبي  الخضار انخفضفئة الخضار. 
 

  :0,75 بنسابةة مع ل أساعار مبيا  سال  ااذئ الفئا انخفضفئة البذور والمكسرا  والثمار الجوزية- 
 (0/0 -11)زالفاايزليا الحميراء  (0/0 -12)العدس العريض  في سسعار مبي  اقنخفاض ةنتيج، 0/0
، مقابييل اقرتفييا  فييي (0/0 -4)( زالجييزا القاييب 0/0 -5)( زالاييزا القاييب 0/0 -7)الحمييا الحييب ز

 اقسيتقرار فيي سسيعار مبيي  بياتي السيا  فيي هيذهز ،(0/0 1)الانزبر القايب زالمكسرات  سسعار مبي 
  الفئة.

 

  0,28 بنسابة معا ل أساعار مبيا  سال  ااذئ الفئاة ارتف : والشوكوال والمربيا  والعسل السكاكرفئة 
( مقابيل اقنخفياض فيي 0/0 1)الشزكزماكس زالعسل المسيتزرد  في سسعار مبي  اقرتفا  نتيجة ،0/0

 .الفئةالسا  في هذه  باتياقستقرار في سسعار مبي  ز ،(0/0 -1) الجازسسعار مبي  

 



  0,54 ليلاة بلغا   مع ل أساعار مبيا  سال  ااذئ الفئاة بنسابة انخفضالمتفر ة: فئة الموا  الغذائية- 
زالخيردل  (0/0 -3) زالكبييس الكاتشيابز (0/0 -4النسيكاف  ) مبيي  في سسعار اقنخفاضنتيجة ، 0/0

 .الفئةاقستقرار في سسعار مبي  باتي السا  في هذه . مقابل (0/0 -1)زرب البندزر  
 

 0,07 بلغا  ليلاة بنسابة  معا ل أساعار مبيا  سال  ااذئ الفئاة انخفض :ئة المشروبا  والمرطبا ف- 
 فيي سيتقراراقمقابيل  ،(0/0 -0,42) عايير الفزاكي  السيائل فيي سسيعار مبيي  اقنخفاض نتيجة، 0/0
 السا  في هذه الفئة. باتير اسعس

 

 نتيجييية، 0/0 -0,88 بنسااابة معااا ل أساااعار مبيااا  سااال  ااااذئ الفئاااة انخفاااض :المشاااروبا  الروحياااة 
سسيعار مبيي   فيي اقسيتقرارمقابيل  ،)استمرار العرزض( (0/0 -3)العرق  سسعار مبي  في اقنخفاض

 .باتي السا  في هذه الفئة
 

 نتيجية ،0/0 -2,95بنسابة  معا ل أساعار مبيا  سال  ااذئ الفئاة انخفاض :موا  االساتهال  الشخناي 
 (0/0 -7) زماييل الرائحية ،)تجيدد العيرزض( (0/0 -10)الفزط الايحية  في سسعار مبي  اقنخفاض
السيا   باتي في سسعار مبي  اقستقرار، ز(0/0 1) الشامبزفي سسعار مبي   اقرتفا  مقابل .)عرزض(

 في هذه الفئة.

 

 نتيجيية ،0/0 -1,05بنساابة  معاا ل أسااعار مبياا  ساال  اااذئ الفئااة انخفااض :مااوا  االسااتهال  المنزلااي 
فيي  اقرتفيا مقابيل . (0/0 -1)ززرق اقمنييزا  (0/0 -2)مساحيق غسيل  في سسعار مبي  اقنخفاض
 السا  في هذه الفئة. اقستقرار في سسعار مبي  باتيز (0/0 2) التنظيفمساحيق  سسعار مبي 

 
 2019 نيساانخاالل شاهر  انخفضا  ليه تكون أسعار سلّة السل  الغذائية واالساتهالكية المثقلاة  ا  و

وحتاااا   1/1)ماااان  2019أّمااااا حركااااة اعسااااعار العامااااة خااااالل العااااام  .0/0 -0,11  ليلااااة بلغاااا  بنساااابة
 .0/0 0,54( فتكون    ارتفع  بنسبة 30/04/2019

 
 

 : إّن تقرير حركة أسعار سلة السل  الغذائية واالستهالكية أ الئ ين ر شهرياً  ن المكتب الفنيمالحظة
 ً ً "مؤشر الر م القياسي  في وزارة اإل تنا  والتجارة  لما أّن إ ارة االحناء المركزي تن ر شهريا

 عسعار االستهال ".


