شبه استقرار في أسعار السلّة الغذائية واالستهالكية
خالل شهر آب 2019
جاءت نتائج دراسة المكتب الفني لسياسة األسعار فيي زاار اقتتاياد زالتجيار لحركية سسيعار سياة السيا
الغذائية زاقستهالكية المثقّاة خالل شهر سيازل  2019مقارنة بشهر آب  2019كما ياي:
 فئة الحبوب والمنتوجاا المنانو ة مال الا ي  :ارتفا معا ل أساعار مبيا سال ااذئ الفئاة بنسابة
 ،0/0 0,37نتيجة اقرتفاع فيي سسيعار مبيي األرا األمريكيي ( )0/0 2زالبسيكزيت ( .)0/0 1مقابيل
اقنخفاض في سسعار مبي الكزرن فالكس ( ،)0/0 -1زاقستقرار في سسعار مبي باتي السا في هيذ
الفئة.
 فئة اللحوم ومشتقاتها :ارتف مع ل أسعار مبي سل اذئ الفئة بنسابة ليلاة بلغا  ،0/0 0,2نتيجية
اقرتفيياع فييي سسييعار مبي ي مشييتقات الفييرز ( )0/0 5زمعابييات الكزرنييدبيل زالسييردين زالفييرز (2
 .)0/0مقابل اقستقرار في سسعار مبي باتي السا في هذ الفئة.
 فئة الباي ومنتجاا الحلياب :ارتفا معا ل أساعار مبيا سال ااذئ الفئاة بنسابة  ،0/0 0,44نتيجية
اقرتفاع في سسعار مبيي البييض ( )0/0 3زجيبن القشيقزان ( )0/0 2زاقجبيان المسيتزرد (،)0/0 1
مقابل اقستقرار في سسعار مبي باتي السا في هذ الفئة.
 فئة المنتجا ال انية والزيتية :انخف مع ل أسعار مبي سل ااذئ الفئاة بنسابة ضائيلة جا ا بلغا
 ،0/0 -0,01نتيجة اقنخفاض البسيط في سسعار مبي الطحينية ( )0/0 -0,26زاقسيتقرار فيي سسيعار
مبي باتي السا في هذ الفئة.
 فئة الفواكه :انخف

مع ل أسعار مبي الفواكه بنسبة .0/0 -0,65

 فئة الخضار :انخف

مع ل أسعار مبي الخضار بنسبة .0/0 -4,09

 فئة البذور والمكسرا والثمار الجوزية :انخف مع ل أساعار مبيا سال ااذئ الفئاة بنسابة -0,61
 ،0/0نتيجة اقنخفاض في سسعار مبي المكسرات ( ،)0/0 -3زاقستقرار في سسعار مبي بياتي السيا
في هذ الفئة.
 فئة السكاكر والشوكوال والمربيا والعسل :انخف مع ل أسعار مبي سال ااذئ الفئاة بنسابة ليلاة
بلغ  ،0/0 -0,20نتيجة اقنخفاض في سسعار مبي العسل المستزرد ( )0/0 -1زاقرتفاع في سسيعار
مبي مربى الفريا ( )0/0 7بسبب انتهاء عرزض ،زمربيى المشيم( ( .)0/0 1مقابيل اقسيتقرار فيي
سسعار مبي باتي السا في هذ الفئة.
 فئة الموا الغذائية المتفر ة :انخف مع ل أساعار مبيا سال ااذئ الفئاة بنسابة ليلاة بلغا -0,10
 ،0/0نتيجة اقنخفاض في سسعار مبي الكبييس ( )0/0 -2زالكاتشياب ( ،)0/0 -1مقابيل اقرتفياع فيي
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سسيعار مبيي البهييارات ( )0/0 3زالمييايزنيا زالنسييكاف ( )0/0 2زالخييردل ( .)0/0 1زاقسييتقرار فييي
سسعار مبي باتي السا في هذ الفئة.
 فئة المشروبا والمرطبا  :انخف مع ل أسعار مبي سل اذئ الفئة بنسبة ليلة ج ا بلغ -0,18
 ،0/نتيجة اقنخفاض فيي سسيعار مبيي المييا المعدنيية المسيتزرد (( )0/0 -4تجيدد عيرزض) زالمييا
المعدنية المحاية ( ،)0/0 -1زاقستقرار في سسعار باتي السا في هذ الفئة.
 المشروبا الروحية :استقر مع ل أسعار مبي سل اذئ الفئة ،نتيجة اقستقرار في سسيعار مبيي كيل
السا في هذ الفئة.
 مااوا االسااتهالش الشخنااي :ارتف ا مع ا ل أسااعار مبي ا ساال اااذئ الفئااة بنساابة  ،0/0 1,81نتيجيية
اقرتفييياع فيييي سسيييعار مبيييي الفيييزط الايييحية زماييييل الرائحييية ( )0/0 4زمعجيييزن األسييينان ()0/0 2
زمعجزن الحالتية زالشيامبز ( .)0/0 1مقابيل اقنخفياض فيي سسيعار مبيي الايابزن ( )0/0 -4بسيبب
استمرار العرزض ،زاقستقرار في سسعار مبي باتي السا في هذ الفئة.
 مااوا االسااتهالش المنزلااي :انخف ا مع ا ل أسااعار مبي ا ساال اااذئ الفئااة بنساابة  ،0/0 -4,24نتيجيية
اقنخفيياض فييي سسييعار مبي ي مسيياحي الغسيييل (( )0/0 -7اسييتمرار العييرزض) ززرق اقلمنيييز( (-2
 ، )0/0مقابل اقرتفاع في سسعار مبي المنظفات ( .)0/0 2زاقستقرار في سسعار مبي باتي السا في
هذ الفئة.
و ليه تكول أسعار سلّة السل الغذائياة واالساتهالكية المثقلاة ا اساتقر خاالل شاهر آب  2019ما
مياال طفيااى الااف االنخفااا بنساابة  .0/0 -0,05أ ّمااا حركااة ارسااعار العامااة خااالل العااام ( 2019ماال 1/1
وحتف  )2019/08/31فتكول ارتفع بنسبة .0/0 0,45
مالحظة :الّ تقرير حركة أسعار سلة السل الغذائية واالستهالكية أ الئ ين ر شهريا ل المكتب الفني
في وزارة اإل تنا والتجارة لما ألّ ا ارة االحناء المركزي تن ر شهريا "مؤشر الر م القياسي
رسعار االستهالش".
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