
  أسعار السلّة الغذائية واالستهالكية ارتفاع
 خالل شهر كانون الثاني 2019

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

 كما ياي:  2018مقارنة بشهر كانزن األزل  2019شهر كانزن الثاني الغذائية زاقستهالكية المثقّاة خالل 
 

 بنسدبة  معددل أسدعار مبيدل سدلل ادذئ الفئدة انخفض: فئة الحبوب والمنتوجات المصنوعة من الدقيق
زاألرا  ،نتيجيية تجييدد  ييرز  (0/0 -14) الطحييين فييي سسييعار مبييي  اقنخفييا  نتيجيية ،0/0 -1,14

زاقرتفيياف فييي  ،(0/0 -1) زالشييعيرية زالمعكرزنيية (0/0 -2)زالكييزرن فالكيي  ( 0/0 -3)اقمريكييي 
  السا  في هذه الفئة. باتي سسعار مبي  في ستقراراقمقابل . (0/0 1) البسكزيتسسعار مبي  

 

 اقرتفيافنتيجية  ،0/0 2,70 بنسدبة أسعار مبيل سدلل ادذئ الفئدة معدل ارتفل :فئة اللحوم ومشتقاتها 
تطي   فيي سسيعار مبيي  اقنخفيا مقابيل  .(0/0 4) الكامل زالفرزج الطااجلحم البقر  مبي  في سسعار

زالطزن  (0/0 -2) السردينمعابات ( ز0/0 -4)مقطعات الفرزج ( ز0/0 -6)دجاج محضر  زمثاجة 
 .باتي السا  في هذه الفئة في سسعار مبي  قستقراراز، (0/0 -1)

 

 ةنتيجي، 0/0 0,21 بنسدبةة سدلل ادذئ الفئدل معددل أسدعار مبيد ارتفدلب: فئة البديض ومنتجدات الحليد 
مقابيل . (0/0 1)جبنة القشقزان البقير( ز0/0 2)األجبان القط  زجبنة الحازم  في سسعار مبي  اقرتفاف

سسيعار فيي  قسيتقرارزا. (0/0 -1) األجبيان المسيتزرد الحاييب المجفيو ز في سسيعار مبيي  اقنخفا 
 باتي السا  في هذه الفئة. مبي 

 

 :نتيجة ،0/0 -0,75 بنسبة معدل أسعار مبيل سلل اذئ الفئة انخفض فئة المنتجات الدانية والزيتية 
اقستقرار في سسعار مبي  مقابل  (،0/0 -1) ابد  زايت الايتزن زالطحينة في سسعار مبي  اقنخفا 

 السا  في هذه الفئة. باتي

 

 0/0 5,31 بنسبة معدل أسعار مبيل الفواكه ارتفل :فئة الفواكه. 
 

  :0/0 3,63 بنسبة أسعار مبيل الخضارمعدل  ارتفلفئة الخضار. 
 

  :1,58 بنسدبةة معدل أسدعار مبيدل سدلل ادذئ الفئد انخفضفئة البذور والمكسرات والثمار الجوزية- 
زالانزبر القاب  الحب الحمصز (0/0 -3)الفاازليا الحمراء  في سسعار مبي  اقنخفا  ةنتيج، 0/0
اقسيتقرار فيي سسيعار مبيي  بياتي السيا  فيي ز ،(0/0 -1)زالفزل الحب زالمكسرات العادي  (0/0 -2)

  هذه الفئة.
 

  0,24 بنسبة معدل أسعار مبيل سلل اذئ الفئة انخفض: والشوكوال والمربيات والعسل السكاكرفئة- 
( زمربي  المشيمو زالعسيل المسيتزرد 0/0 -2)مربي  الفرييا  في سسعار مبيي  اقنخفا  نتيجة ،0/0
السيا   بياتياقستقرار في سسعار مبي  ز (،0/0 1)الحالز   في سسعار مبي  اقرتفاف مقابل. (0/0 -1)

 .في هذه الفئة

 



  نتيجية ، 0/0 -0,36 معدل أسعار مبيدل سدلل ادذئ الفئدة بنسدبة انخفضالمتفرقة: فئة المواد الغذائية
زالكاتشاب  (0/0 -2) ( زالنسكافه زالخردل0/0 -6معابات الفزل المدم  ) مبي  في سسعار اقنخفا 

 المييايزنيا فييي سسييعار مبييي  اقرتفييافمقابييل  .(0/0 -1) زرب البنييدزر  زالبهييارات زالماييا زالكاكيياز
 .اقستقرار في سسعار مبي  باتي السا  في هذه الفئةز ،(0/0 2) زالكبي 

 

 نتيجية، 0/0 -0,18بنسدبة  معدل أسدعار مبيدل سدلل ادذئ الفئدة انخفض :ئة المشروبات والمرطباتف 
 ،(0/0 -1) المسييتزرد المشييرزبات الغااييية زالمسييتزرد  المييياه المعدنييية  فييي سسييعار مبييي  اقنخفييا 

 السا  في هذه الفئة. باتير اسعس في ستقراراقمقابل 

 

 نتيجييية، 0/0 -3,93 بنسدددبة معددددل أسدددعار مبيدددل سدددلل ادددذئ الفئدددة انخفدددض :المشدددروبات الروحيدددة 
. مقابل (0/0 -1) زالبير  الزطنية )م  كحزل( العرقز (0/0 -6الزيسكي ) سسعار مبي  في اقنخفا 
 .باتي السا  في هذه الفئةسسعار مبي   في اقستقرار

 

 نتيجيية ،0/0 -2بنسددبة  معدددل أسددعار مبيددل سددلل اددذئ الفئددة انخفددض :مددواد االسددتهالش الشخصددي 
( زالشيامبز زشييفرات 0/0 -2)زسيبراي الشيعر  (0/0 -5) ماييل الرائحية فيي سسيعار مبيي  اقنخفيا 
 1)الاييابزن زالفييزط الاييحية فييي سسييعار مبييي   اقرتفيياف مقابييل .(0/0 -1)زمحييارم الييزرق الحالتيية 

 السا  في هذه الفئة. باتي في سسعار مبي  اقستقرار، ز(0/0

 

 نتيجيية ،0/0 -0,16بنسددبة  معدددل أسددعار مبيددل سددلل اددذئ الفئددة انخفددض :مددواد االسددتهالش المنزلددي 
 -2) ززرق اقلمنيييزم زمسيياحي  الغسيييل (0/0 -3)زرق نييايازن قايي   فييي سسييعار مبييي  اقنخفييا 

( 0/0 4)زالمنظفييات  ( )انتهياء  يرز (0/0 6)المطهيرات  فيي سسيعار مبييي  اقرتفيافمقابيل . (0/0
 السا  في هذه الفئة. اقستقرار في سسعار مبي  باتيمقابل  (.0/0 1) الجايمساحي  ز

 
 الثداني كدانونخدالل شدهر  ارتفعدتعليده تكدون أسدعار سدلّة السدلل الغذائيدة واالسدتهالكية المثقلدة قدد و

 .0/0 0,90 بنسبة 2019
ابتددداً  مددن أول كددانون الثدداني  0/0 11ارتفعددت ىلددق  الضددريبة علددق القيمددة المضددافةنسددبة علًمددا أن  

2018. 
 

 واالستهالكية أعالئ يصدر شهرياً عن المكتب الفني: ىّن تقرير حركة أسعار سلة السلل الغذائية مالحظة
 ً ً "مؤشر الرقم القياسي  في وزارة اإلقتصاد والتجارة علما أّن ىدارة االحصا  المركزي تصدر شهريا

 ألسعار االستهالش".

 


