ارتفاع في أسعار السلّة الغذائية واالستهالكية
خالل شهر أيار 2019
جاءت نتائج دراسة المكتب الفني لسياسة األسعار فيي زاار اقتتاياد زالتجيار لحركية سسيعار سياة السيا
الغذائية زاقستهالكية المثقّاة خالل شهر سيار  2019مقارنة بشهر نيسان  2019كما ياي:
 فئة الحبوب والمنتوجات المصنوعة من الدقيق :انخفض معددل أسدعار مبيدل سدلل ادذئ الفئدة بنسدبة
 ،0/0 -0,24نتيجة اقنخفاض في سسعار مبي األرا اقمريكي زالبسكزيت ( ،)0/0 -1زاقرتفاع فيي
سسعار مبي الشعيرية ( .)0/0 2مقابل اقستقرار في سسعار مبي باتي السا في هذه الفئة.
 فئة اللحوم ومشتقاتها :ارتفل معدل أسعار مبيل سدلل ادذئ الفئدة بنسدبة  ،0/0 1,72نتيجية اقرتفياع
في سسعار مبي لحم الغنم الطااج ( )0/0 6زالفرزج الكامل ( )0/0 5زمعابات الكزرنيدبي ()0/0 2
زمعابييات المارتييديال البقيير ( .)0/0 1مقابييل اقنخفيياض فييي سسييعار مبي ي لحييم البقيير المسييتزرد زتط ي
الييدجاج المحةيير زالمثاجيية ( )0/0 -6زمقطعييات الفييرزج زمعابييات الطييزن ( )0/0 -2زتطي السييم
المحةر زالمثاجة ( ،)0/0 -1زاقستقرار في سسعار مبي باتي السا في هذه الفئة.
 فئة البيض ومنتجات الحليب :ارتفل معدل أسعار مبيل سلل اذئ الفئة بنسبة قليلة بلغت ،0/0 0,09
نتيجة اقرتفاع في سسعار مبي جبن القشقزان البقري ( )0/0 6زالجبن الباغاري ( )0/0 1زاقنخفاض
في سسعار مبي البيض ( ،)0/0 -11مقابل اقستقرار في سسعار مبي باتي السا في هذه الفئة.
 فئة المنتجات الدانية والزيتية :ارتفدل معددل أسدعار مبيدل سدلل ادذئ الفئدة بنسدبة قليلدة بلغدت 0,07
 ،0/0نتيجة شبه اقستقرار في سسعار مبي السا في هذه الفئة.
 فئة الفواكه :انخفض معدل أسعار مبيل الفواكه بنسبة .0/0 -2,03
 فئة الخضار :انخفض معدل أسعار مبيل الخضار بنسبة .0/0 -10,29
 فئة البذور والمكسرات والثمار الجوزية :ارتفل معدل أسعار مبيل سلل اذئ الفئة بنسبة ،0/0 1,44
نتيجة اقرتفاع في سسعار مبي الانزبر القاب ( ،)0/0 3زاقستقرار في سسعار مبيي بياتي السيا فيي
هذه الفئة.
 فئة السكاكر والشوكوال والمربيات والعسل :انخفض معدل أسعار مبيل سلل اذئ الفئة بنسبة -0,39
 ،0/0نتيجة اقنخفاض في سسعار مبي الجاز ( )0/0 -2زالشزكزماكس زالعسل المستزرد (،)0/0 -1
مقابل اقرتفاع في سسعار مبي السكر ( ،)0/0 1زاقستقرار في سسعار مبي باتي السا في هذه الفئة.
 فئددة المددواد الغذائيددة المتفرقددة :ارتفددل معدددل أسددعار مبيددل سددلل اددذئ الفئددة بنسددبة  ،0/0 0,11نتيجيية
اقرتفيياع فييي سسييعار مبي ي الفييزل المييدمس ( )0/0 3زالنسييكافه زالكبيييس ( )0/0 2زالبهييارات زرب

البندزر زالبن المطحزن ( ،)0/0 1زاقنخفاض في سسعار مبيي الشياي (( )0/0 -9عيرزض) زالخيل
األحمر ( .)0/0 -2مقابل اقستقرار في سسعار مبي باتي السا في هذه الفئة.
 فئددة المشددروبات والمرابددات :ارتفددل معدددل أسددعار مبيددل سددلل اددذئ الفئددة بنسددبة  ،0/0 2,09نتيجيية
اقرتفاع في سسعار مبي المياه المعدنية زالمستزرد ( )0/0 5زالمشرزبات الغااية المحاية (،)0/0 3
مقابل اقستقرار في سسعار باتي السا في هذه الفئة.
 المشروبات الروحية :ارتفل معدل أسعار مبيل سلل اذئ الفئة بنسبة  ،0/0 1,89نتيجة اقرتفاع فيي
سسعار مبي العرق (( )0/0 6انتهاء عرزض) ،مقابل اقستقرار في سسعار مبيي بياتي السيا فيي هيذه
الفئة.
 مددواد االسددتهالش الشخصددي :ارتفددل معدددل أسددعار مبيددل سددلل اددذئ الفئددة بنسددبة  ،0/0 0,68نتيجيية
اقرتفييياع فيييي سسيييعار مبيييي شيييفرات الحالتييية زسيييبراي الشيييعر ( ،)0/0 3زماييييل الرائحييية ()0/0 2
زمعجزن الحالتة ( .)0/0 1مقابيل اقنخفياض فيي سسيعار مبيي الايابزن ( ،)0/0 -3زاقسيتقرار فيي
سسعار مبي باتي السا في هذه الفئة.
 مددواد االسددتهالش المنزلددي :انخفددض معدددل أسددعار مبيددل سددلل اددذئ الفئددة بنسددبة  ،0/0 -1,43نتيجيية
اقنخفاض في سسعار مبي المنظفات (( )0/0 -5بداية عرزض) زمسياحي الغسييل ( .)0/0 -1مقابيل
اقرتفاع في سسعار مبي زرق اقمنيزم ( )0/0 2زمبيدات الحشرات ( )0/0 1زاقستقرار فيي سسيعار
مبي باتي السا في هذه الفئة.
وعليه تكون أسعار سلّة السلل الغذائية واالستهالكية المثقلة قد ارتفعت خالل شهر أيار  2019بنسدبة
 .0/0 0,54أ ّمددا حركددة ارسددعار العامددة خددالل العددام ( 2019مددن  1/1وحت د  )2019/05/31فتكددون قددد
ارتفعت بنسبة .0/0 1,09
مالحظة :إنّ تقرير حركة أسعار سلة السلل الغذائية واالستهالكية أعالئ يصدر شهريا ً عن المكتب الفني
في وزارة اإلقتصاد والتجارة علما ً أنّ إدارة االحصاء المركزي تصدر شهريا ً "مؤشر الرقم القياسي
رسعار االستهالش".

