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  أسعار السلّة الغذائية واالستهالكية في شبه استقرار
 خالل شهر أيلول 2019

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

 كما ياي:  2019 آبمقارنة بشهر  2019 سيازلشهر الغذائية زاقستهالكية المثقّاة خالل 
 

  بنسدبة  معددل أسدعار مبيدل سدلل ادذئ الفئدة انخفض: الحبوب والمنتوجات المصنوعة من الدقيقفئة
 اقرتفاعمقابل  .(0/0 -3البسكزيت ) في سسعار مبي  اقنخفاض نتيجة ،0/0 -0,02بلغت  جًدا قليلة

السيا   بياتي سسيعار مبيي  في ستقراراقز ،(0/0 1زطعام األطفال ) (0/0 3) الطحينفي سسعار مبي  
  في هذه الفئة.

 

 نتيجيية  ،0/0 -0,39 بنسددبة أسددعار مبيددل سددلل اددذئ الفئددة معدددل انخفددض :فئددة اللحددوش ومشددتقاتها
زمعابيات السيردين  الفرزج مشتقاتز (0/0 -6)زالفرزج  لحم بقر مستزرد مبي  في سسعار اقنخفاض

 .باتي السا  في هذه الفئة في سسعار مبي  قستقرارامقابل  .(0/0 -1)

 

 0,1بلغدت  قليلدة بنسدبةة سدلل ادذئ الفئدل معددل أسدعار مبيد انخفضب: فئة البيض ومنتجات الحلي- 
 ،(0/0 -1)زاقجبان المسيتزرد   زسجبان القط جبن القشقزان اقنخفاض في سسعار مبي   ةنتيج، 0/0

السا  في هذه باتي  سسعار مبي في  قستقرارامقابل مقابل  (.0/0 3)زاقرتفاع في سسعار مبي  البيض 
 الفئة.

 

 :االرتفاع  مل ميل طفيف إلى معدل أسعار مبيل سلل اذئ الفئةاستقر  فئة المنتجات الدانية والزيتية
اقستقرار في سسعار ز (0/0 0,26) الطحينةفي سسعار مبي   البسيط اقرتفاع نتيجة ،0/0 0,01 بلغ
 السا  في هذه الفئة. باتي مبي 

 

 0/0 -0,07 بنسبة معدل أسعار مبيل الفواكه انخفض :فئة الفواكه. 
 

  :0/0 8,59 بنسبة معدل أسعار مبيل الخضار ارتفلفئة الخضار. 
 

  :0,73 بنسدبةة معددل أسدعار مبيدل سدلل ادذئ الفئد ارتفدلفئة البدذور والمكسدرات والامدار الجوزيدة 
سسعار مبي  باتي السا  في اقستقرار في ز ،(0/0 3)المكسرات  في سسعار مبي  اقرتفاع ةنتيج، 0/0

  هذه الفئة.

 

  قليلدة  بنسدبة معددل أسدعار مبيدل سدلل ادذئ الفئدة ارتفدل: والشوكوال والمربيات والعسدل السكاكرفئة
في  زاقنخفاض( 0/0 2)زالشزكزماكس  الشزكزق في سسعار مبي  اقرتفاع نتيجة ،0/0 0,13بلغت 

 بيياتياقسييتقرار فييي سسييعار مبييي  مقابييل . (0/0 -1زمربييا المشييم  ) ،(0/0 -2) الجاييزسسييعار مبييي  
 .السا  في هذه الفئة

 

  0/0 0,15 قليلة بلغت معدل أسعار مبيل سلل اذئ الفئة بنسبة ارتفلالمتفرقة: فئة المواد الغذائية ،
 مقابيل ،(0/0 1زالميايزنيا زالبهيارات ) زالنسيكاف  (0/0 2فيي سسيعار مبيي  الكبييس ) اقرتفاعنتيجة 
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اقسيتقرار فيي سسيعار مبيي  بياتي ز .(0/0 -1)زالكاكياز ( 0/0 -2) الماي فيي سسيعار مبيي   اقنخفاض
 .السا  في هذه الفئة

 

 0/0 0,16 قليلة بلغت بنسبة معدل أسعار مبيل سلل اذئ الفئة ارتفل :ئة المشروبات والمرطباتف ،
عيرزض( زالميياه المعدنيية  انتهاء) (0/0 5)المياه المعدنية المستزرد   في سسعار مبي  اقرتفاع نتيجة

 السا  في هذه الفئة. باتير اسعس في ستقراراقز(، 0/0 1المحاية )

 

 في اقرتفاع نتيجة، 0/0 0,27بنسبة  معدل أسعار مبيل سلل اذئ الفئة ارتفل :المشروبات الروحية 
فيي سسيعار مقابيل اقسيتقرار  (0/0 -2)زانخفاض سسعار مبي  العير   (0/0 2)الزيسكي سسعار مبي  

 .باتي السا  في هذه الفئة
 

 نتيجيية ،0/0 0,33بنسددبة  معدددل أسددعار مبيددل سددلل اددذئ الفئددة ارتفددل :مددواد االسددتهالش الشخصددي 
 محيارم اليزر اقنخفياض فيي سسيعار مبيي   مقابيل .(0/0 5ماييل الرائحية ) في سسعار مبيي  اقرتفاع

بسيييبب اسيييتمرار العيييرزض، ( 0/0 -2)زمعجيييزن الحالتييية زالشيييامبز ( 0/0 -3) زمعجيييزن األسييينان
 السا  في هذه الفئة. باتي في سسعار مبي  اقستقرارز

 

 اقسيتقرار فيي سسيعار مبيي   نتيجية معدل أسعار مبيل سلل اذئ الفئدة استقر :مواد االستهالش المنزلي
 السا  في هذه الفئة. جمي 

 
مدل  2019 أيلولخالل شهر استقرت  الغذائية واالستهالكية الماقلة قدعليه تكون أسعار سلّة السلل و

وحتى  1/1)من  2019أّما حركة األسعار العامة خالل العاش  .0/0 0,08 بنسبة االرتفاعميل طفيف إلى 
 .0/0 0,54( فتكون قد ارتفعت بنسبة 30/09/2019

 
 

 واالستهالكية أعالئ يصدر شهرياً عن المكتب الفني: إّن تقرير حركة أسعار سلة السلل الغذائية مالحظة
 ً ً "مؤشر الرقش القياسي  في وزارة اإلقتصاد والتجارة علما أّن إدارة االحصاء المركزي تصدر شهريا

 ألسعار االستهالش".


