شبه استقرار في أسعار السلّة الغذائية واالستهالكية
خالل شهر شباط 2019
جاءت نتائج دراسة المكتب الفني لسياسة األسعار فيي زاار اقتتاياد زالتجيار لحركية سسيعار سياة السيا
الغذائية زاقستهالكية المثقّاة خالل شهر شباط  2019مقارنة بشهر كانزن الثاني  2019كما ياي:
 فئة الحبوب والمنتوجاا المنانو ة مال الا ي  :ارتفا معا ل أساعار مبيا سال ااذئ الفئاة بنسابة
 ،0/0 0,35نتيجة اقرتفيا فيي سسيعار مبيي الطحيين ( )0/0 17بسيبب انتهياء عيرز  ،زالشيعيرية
زطعيياا األطفييال ( )0/0 2زالمعكرزنيية زالبر ييل ( ،)0/0 1زاقنخفييا فييي سسييعار مبي ي البسييكزيت
زاألرا اقمريكي ( .)0/0 -1مقابل اقستقرار في سسعار مبي باتي السا في هذه الفئة.
 فئة اللحوم ومشتقاتها :ارتف مع ل أسعار مبي سال ااذئ الفئاة بنسابة  ،0/0 0,58نتيجية اقرتفيا
في سسعار مبي معابات الكزرندبيف ( )0/0 3زالفرزج الكامل زمقطعاته ( )0/0 2زلحا الغنا الطااج
زتط السمك المحضر زالمثاجة ( .)0/0 1مقابل اقنخفا في سسعار مبيي تطي اليدجاج المحضير
زالمثاجة ( )0/0 -5زلحا البقر المستزرد ( )0/0 -3زمعابات السردين ( )0/0 -2زالطزن (،)0/0 -1
زاقستقرار في سسعار مبي باتي السا في هذه الفئة.
 فئة البيض ومنتجا الحليب :انخفض مع ل أسعار مبي سال ااذئ الفئاة بنسابة  ،0/0 -1,18نتيجية
اقنخفييا فييي سسييعار مبي ي جبنيية القشييقزان البقيير ( )0/0 -7زالاييبن ( )0/0 -2زجبنيية الباغييار (-1
 .)0/0مقابل اقرتفا في سسعار مبي األجبان المستزرد زاألجبان القط ( )0/0 2زالحاييب المجفيف
( .)0/0 1زاقستقرار في سسعار مبي باتي السا في هذه الفئة.
 فئة المنتجا ال انية والزيتية :انخفض مع ل أسعار مبي سل اذئ الفئة بنسبة  ،0/0 -0,96نتيجة
اقنخفييا فييي سسييعار مبي ي الايييت النبيياتي ( )0/0 -5نتيجيية عييرز  ،زالابييد زايييت الايتييزن (-1
 .)0/0مقابل اقرتفا في سسعار مبي الطحينة ( ،)0/0 1زاقستقرار في سسعار مبيي بياتي السيا فيي
هذه الفئة.
 فئة الفواكه :انخفض مع ل أسعار مبي الفواكه بنسبة .0/0 -3,21
 فئة الخضار :ارتف مع ل أسعار مبي الخضار بنسبة .0/0 2,53
 فئة البذور والمكسرا والثمار الجوزية :انخفض مع ل أساعار مبيا سال ااذئ الفئاة بنسابة -1,23
 ،0/0نتيج ية اقنخفييا فييي سسييعار مبي ي الجييزا القاييب ( )0/0 -11زالفااييزليا الحمييراء ()0/0 -5
زالازا القايب ( ،)0/0 -1مقابيل اقرتفيا فيي سسيعار مبيي الحمي الحيب ( ،)0/0 5زاقسيتقرار فيي
سسعار مبي باتي السا في هذه الفئة.
 فئة السكاكر والشوكوال والمربيا والعسل :انخفض مع ل أسعار مبي سل اذئ الفئة بنسبة -0,31
 ،0/0نتيجة اقنخفا في سسيعار مبيي السيكر ( )0/0 -4زالشيزكزماك ( .)0/0 -1مقابيل اقرتفيا

في سسعار مبي الجاز ( )0/0 4زمربى المشمش ( )0/0 2زالحالز ( ،)0/0 1زاقستقرار في سسيعار
مبي باتي السا في هذه الفئة.
 فئة الموا الغذائية المتفر ة :انخفض مع ل أسعار مبيا سال ااذئ الفئاة بنسابة  ،0/0 -1,53نتيجية
اقنخفا في سسعار مبيي النسيكافه ( )0/0 -4زبهيار الحايز ( )0/0 -3زالكبيي زالخيل األحمير (-2
 )0/0زرب البنييدزر زالييبن المطحييزن ( .)0/0 -1مقابييل اقرتفييا فييي سسييعار مبييي معابييات الفييزل
الميدم ( )0/0 3زالكاتشيياب ( )0/0 2زالخييردل زالمييايزنيا ( ،)0/0 1زاقسييتقرار فييي سسييعار مبيي
باتي السا في هذه الفئة.
 فئااة المشااروبا والمرطبااا  :ارتف ا مع ا ل أسااعار مبي ا ساال اااذئ الفئااة بنساابة  ،0/0 0,2نتيجيية
اقرتفا في سسعار مبي المشرزبات الغااية المسيتزرد ( )0/0 2زالميياه المعدنيية المحايية (،)0/0 1
مقابييل اقنخفييا فييي سسييعار مبي ي المييياه المعدنييية المسييتزرد زعاييير الفزاكييه السييائل (،)0/0 -1
زاقستقرار في سسعار باتي السا في هذه الفئة.
 المشروبا الروحية :ارتف مع ل أسعار مبي سل اذئ الفئة بنسبة  ،0/0 2,41نتيجة اقرتفا فيي
سسعار مبي الزيسكي ( )0/0 6نتيجة انتهاء بع العرز  ،زاقنخفا في سسعار مبي العير (-3
 .)0/0مقابل اقستقرار في سسعار مبي باتي السا في هذه الفئة.
 مااوا االسااتهالش الشخنااي :ارتف ا مع ا ل أسااعار مبي ا ساال اااذئ الفئااة بنساابة  ،0/0 1,55نتيجيية
اقرتفا في سسعار مبي الاابزن ( )0/0 9زالشامبز ( )0/0 6زالفزط الاحية زمعجزن األسنان (2
 )0/0زمحارا الزر زسبرا الشعر ( .)0/0 1مقابل اقنخفا في سسعار مبيي ماييل الرائحية (-3
 )0/0زشفرات الحالتة ( ،)0/0 -2زاقستقرار في سسعار مبي باتي السا في هذه الفئة.
 موا االستهالش المنزلي :ارتف مع ل أسعار مبي سل اذئ الفئة بنسبة  ،0/0 0,33نتيجة اقرتفيا
في سسعار مبي المنظفات ( )0/0 3زمساحيق الغسيل زمساحيق الجاي ( .)0/0 1مقابل اقنخفا في
سسعار مبي مساحيق التنظيف زمبيدات الحشرات ( )0/0 -2زالمطهرات ززر اقلمنييزا (.)0/0 -1
مقابل اقستقرار في سسعار مبي باتي السا في هذه الفئة.
و ليه تكول أسعار سلّة السل الغذائية واالستهالكية المثقلة استقر خالل شهر شاباط  2019ما
مياال طفيا إلا االنخفاااض بنساابة  .0/0 -0,09أ ّمااا حركااة ارسااعار العامااة خااالل العااام ( 2019ماال 1/1
وحت  )2019/02/28فتكول ارتفع بنسبة .0/0 0,81
مالحظة :إلّ تقرير حركة أسعار سلة السل الغذائية واالستهالكية أ الئ ين ر شهريا ً ل المكتب الفني
في وزارة اإل تنا والتجارة لما ً ألّ إ ارة االحناء المركزي تن ر شهريا ً "مؤشر الر م القياسي
رسعار االستهالش".

