
  أسعار السلّة الغذائية واالستهالكية فيانخفاض 
 خالل شهر آذار 2019

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

 كما ياي:  2019 شباطمقارنة بشهر  2019 آذارشهر الغذائية زاقستهالكية المثقّاة خالل 
 

  بنسدبة  معددل أسدعار مبيدل سدلل ادذئ الفئدة انخفض: والمنتوجات المصنوعة من الدقيقفئة الحبوب
زاألرا  (0/0 -4  الطحييي ( ز0/0 -5المعكرزنيية   فييي سسييعار مبييي  اقنخفييا  نتيجيية ،0/0 -1,38

الكييزر  فييي سسييعار مبييي   زاقرتفييا  ،(0/0 -2 زالشييعيرية زطعيياط األطفييال  ،(0/0 -3 اقمريكييي 
  السا  في هذه الفئة. باتي سسعار مبي  في ستقراراقمقابل . (0/0 1 فالكس 

 

 نتيجيية  ،0/0 -0,58 بنسددبة أسددعار مبيددل سددلل اددذئ الفئددة معدددل انخفددض :فئددة اللحددوش ومشددت اتها
زمعابييات  (0/0 -2 زلحييط البقير المسييتزرد  (0/0 -7لحيط الغيينط الطياا    مبييي  فييي سسيعار اقنخفيا 

 السيردي معابيات الكزرنيدبيو ز في سسيعار مبيي  اقرتفا مقابل  .(0/0 -1 الطز  زمقطعات الفرز  
 .باتي السا  في هذه الفئة في سسعار مبي  قستقراراز، (0/0 2  زلحط البقر الطاا  (0/0 3 

 

 قليلدة جدد ا بلغددت  بنسدبةة سدلل اددذئ الفئدل معددل أسدعار مبيد انخفددضب: فئدة البديض ومنتجدات الحليد
 في سسعار مبيي  اقرتفا مقابل  ،(0/0 -0,49  البي  سسعار مبي في  اقنخفا  ةنتيج، 0/0 -0,01

 باتي السا  في هذه الفئة. سسعار مبي في  قستقرارزا. (0/0 1 األجبا  المستزرد  

 

 :نتيجية ،0/0 0,98 بنسدبة معدل أسدعار مبيدل سدلل ادذئ الفئدة ارتفل فئة المنتجات الدانية والزيتية 
اقسييتقرار فييي (. مقابييل 0/0 1 زايييت الايتييز   ،(0/0 4 الايييت النبيياتي  فييي سسييعار مبييي  اقرتفييا 

 السا  في هذه الفئة. باتيسسعار مبي  
 

 0/0 2,55 بنسبة معدل أسعار مبيل الفواكه ارتفل :فئة الفواكه. 

 

  :0/0 5,84 بنسبة معدل أسعار مبيل الخضار ارتفلفئة الخضار. 
 

  :1,10 بنسدبةة معدل أسدعار مبيدل سدلل ادذئ الفئد انخفضفئة البذور والمكسرات والثمار الجوزية- 
، مقابييل (0/0 -1 زالمكسييرات ( 0/0 -2  القاييب الايينزبر فييي سسييعار مبييي  اقنخفييا  ةنتيجيي، 0/0

اقسييتقرار فييي ز ،(0/0 1  الحييب الحميي ز (0/0 8 الفااييزليا الحمييراء  اقرتفييا  فييي سسييعار مبييي 
  سسعار مبي  باتي السا  في هذه الفئة.

 

  0,43 بنسبة معدل أسعار مبيل سلل اذئ الفئة انخفض: والشوكوال والمربيات والعسل السكاكرفئة- 
فيي  اقرتفيا  مقابيل. (0/0 -2  قزالشيزكز (0/0 -3  الجايز فيي سسيعار مبيي  اقنخفيا  نتيجة ،0/0

 .السا  في هذه الفئة باتياقستقرار في سسعار مبي  ز ،(0/0 2  الفريامربى  سسعار مبي 

 



  0,13قليلدة بلغدت  معدل أسدعار مبيدل سدلل ادذئ الفئدة بنسدبة انخفضالمتفرقة: فئة المواد الغذائية- 
اقرتفا  في اقستمرار في . مقابل (0/0 -1  الخردل زالكبيس مبي  في سسعار اقنخفا نتيجة ، 0/0

اقستقرار في سسعار مبي  باتي السا  ز ،(  انتهاء عرز (0/0 5المدمس  معابات الفزل  سسعار مبي 
 .في هذه الفئة

 

 نتيجية، 0/0 -1,25بنسدبة  معدل أسدعار مبيدل سدلل ادذئ الفئدة انخفض :ئة المشروبات والمرطباتف 
زالمشييرزبات الغاايية المسييتزرد   (0/0 -2  المحاييةالمشيرزبات الغااييية  فييي سسيعار مبييي  اقنخفيا 

 السا  في هذه الفئة. باتير اسعس في ستقراراقمقابل  ،(0/0 -1  زالمياه المعدنية المستزرد 

 

 نتيجييية، 0/0 -1,81 بنسدددبة معددددل أسدددعار مبيدددل سدددلل ادددذئ الفئدددة انخفدددض :المشدددروبات الروحيدددة 
سسيعار  في اقستقرارمقابل  ،(0/0 -1  زالبير  مستزرد  (0/0 -5 العرق  سسعار مبي  في اقنخفا 

 .باتي السا  في هذه الفئةمبي  
 

 نتيجيية ،0/0 0,47بنسددبة  معدددل أسددعار مبيددل سددلل اددذئ الفئددة ارتفددل :مددواد االسددتهالش الشخصددي 
فيي  اقنخفيا  مقابيل .(0/0 1 ( زمعجيز  األسينا  0/0 8 الفزط الايحية  في سسعار مبي  اقرتفا 

 في سسيعار مبيي  اقستقرار، ز(0/0 -1  الحالتةزمعجز  الحالتة زشفرات  الشامبزمايل سسعار مبي  
 السا  في هذه الفئة. باتي

 

 نتيجيية ،0/0 -0,44بنسددبة  معدددل أسددعار مبيددل سددلل اددذئ الفئددة انخفددض :مددواد االسددتهالش المنزلددي 
فيي  اقرتفيا مقابيل . (0/0 -1 زمبييدات الحشيرات  (0/0 -2 المنظفيات  فيي سسيعار مبيي  اقنخفا 
 السا  في هذه الفئة. اقستقرار في سسعار مبي  باتيز (0/0 1 مساحيق الجاي  سسعار مبي 

 
 2019 آذارخددالل شددهر  انخفضددتعليدده تكددون أسددعار سددلّة السددلل الغذائيددة واالسددتهالكية المث لددة قددد و

وحتدددد   1/1)مددددن  2019أّمددددا حركددددة اعسددددعار العامددددة خددددالل العدددداش  .0/0 -0,15 قليلددددة بلغددددت بنسددددبة
 .0/0 0,66فتكون قد ارتفعت بنسبة ( 31/03/2019

 
 

 : إّن ت رير حركة أسعار سلة السلل الغذائية واالستهالكية أعالئ يصدر شهريا  عن المكتب الفنيمالحظة
أّن إدارة االحصاء المركزي تصدر شهريا  "مؤشر الرقش ال ياسي  في وزارة اإلقتصاد والتجارة علما  

 عسعار االستهالش".


