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  أسعار السلّة الغذائية واالستهالكية فيارتفاع 
 شهر تشرين األول 2019

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

 كما ياي:  2019 سيازلمقارنة بشهر  2019 تشرين األزلشهر  الغذائية زاقستهالكية المثقّاة خالل
 

 بنسدبة  معددل أسدعار مبيدل سدلل ادذئ الفئدة انخفض: فئة الحبوب والمنتوجات المصنوعة من الدقيق
تجيدد بعي   بسيبب (0/0 -7) الطحيين فيي سسيعار مبيي  اقنخفيا  نتيجية ،0/0 -0,58بلغدت  قليلة

 -1( زطعيياا األطفييال )0/0 -2العييرز إ افييافة الييف اقنخفييا  فييي سسييعار مبييي  األرا األمريكييي )
 فييي سييتقراراقز إ(0/0 1زالمعكرزنيية ) (0/0 2) الشييعيريةفييي سسييعار مبييي   اقرتفييا مقابييل  .(0/0

  السا  في هذه الفئة. باتي سسعار مبي 

 

 اقرتفيا نتيجية  ،0/0 0,52 بنسدبة أسعار مبيل سلل اذئ الفئة معدل ارتفل :فئة اللحوم ومشتقاتها 
( زمعابيات 0/0 2زمعابيات الطيزن ) عيرز (( )انتهياء 0/0 7) مستزردالبقر اللحا  مبي  في سسعار

. مقابل اقنخفيا  فيي سسيعار (0/0 1السردين زالكزرندبيف زلحا الغنا الطااج زلحا البقر الطااج )
باتي  في سسعار مبي  قستقراراز إ(0/0 -3) زمقطعاته زتط  السمك المحفر  زالمثاجة الفرزجمبي  

 .السا  في هذه الفئة

 

  بلغددت  جدداا قليلدة بنسدبةة سدلل اددذئ الفئدل معددل أسدعار مبيد انخفددضب: الحليدفئدة البديض ومنتجدات
األجبان زاقرتفا  في سسعار مبي   إ(0/0 -1) البي اقنخفا  في سسعار مبي   ةنتيج، 0/0 -0,03

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

  0/0 -0,21 بنسددبة معدددل أسددعار مبيدل سددلل ادذئ الفئددة انخفدض والزيتيددة:فئدة المنتجددات الدانيدة، 
)عرز (. مقبال اقرتفا  في سسيعار  (0/0 -5) ايت دزار الشمسفي سسعار مبي   اقنخفا  نتيجة

 السا  في هذه الفئة. باتي اقستقرار في سسعار مبي ز (. 0/0 1)مبي  السمن النباتي زالسمن الحيزاني 
 

 0/0 -1,71 بنسبة معدل أسعار مبيل الفواكه انخفض :فئة الفواكه. 
 

  :0/0 3,08 بنسبة معدل أسعار مبيل الخضار ارتفلفئة الخضار. 
 

  :1,09 بنسدبةة معدل أسعار مبيل سدلل ادذئ الفئد انخفضفئة البذور والمكسرات والثمار الجوزية- 
زاقرتفا  في سسعار مبيي  الفيزل الحيب  إ(0/0-5)المكسرات  في سسعار مبي  اقنخفا  ةنتيج، 0/0
  اقستقرار في سسعار مبي  باتي السا  في هذه الفئة.ز إ(0/0 4)

 

  0,39 بنسدبة معدل أسدعار مبيدل سدلل ادذئ الفئدة ارتفل: والشوكوال والمربيات والعسل السكاكرفئة 
مقابييل . (0/0 1زمربييف المشييم  ) (0/0 2)الشييزكزماكس  فييي سسييعار مبييي  اقرتفييا  نتيجيية ،0/0

 .السا  في هذه الفئة باتياقستقرار في سسعار مبي  
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  0/0 0,17 قليلة بلغت معدل أسعار مبيل سلل اذئ الفئة بنسبة ارتفلالمتفرقة: فئة المواد الغذائية ،
 .(0/0 1) زالكاتشاب زمعابات الفزل المدمس (0/0 2)زالكاكاز  الماح في سسعار مبي  اقرتفا نتيجة 
 .اقستقرار في سسعار مبي  باتي السا  في هذه الفئةمقابل 

 

 0/0 0,10 قليلة بلغت بنسبة معدل أسعار مبيل سلل اذئ الفئة ارتفل :ئة المشروبات والمرطباتف ،
 ,عييرز (ال اسييتمرار سييحب) (0/0 3)المييياه المعدنييية المسييتزرد   فييي سسييعار مبييي  اقرتفييا  نتيجيية

 هذه الفئة. السا  في باتير اسعس في ستقراراقز

 

 في اقرتفا  نتيجة، 0/0 0,82بنسبة  معدل أسعار مبيل سلل اذئ الفئة ارتفل :المشروبات الروحية 
 .في سسعار باتي السا  في هذه الفئةاقستقرار ز إ(0/0 1)زالبير  المستزرد  الزيسكي سسعار مبي  

 

 نتيجيية ،0/0 0,92بنسددبة  معدددل أسددعار مبيددل سددلل اددذئ الفئددة ارتفددل :مددواد االسددتهالش الشخصددي 
( زمعجييزن األسيينان زشييفرات 0/0 2)زالشييامبز  (0/0 3) محييارا الييزر  فييي سسييعار مبييي  اقرتفييا 
في سسعار  اقستقرارإ ز(0/0 -1)الفزط الاحية اقنخفا  في سسعار مبي   مقابل .(0/0 1الحالتة )

 السا  في هذه الفئة. باتي مبي 

 

 اقرتفيا  نتيجة 0/0 6,49بنسبة  معدل أسعار مبيل سلل اذئ الفئة ارتفل :مواد االستهالش المنزلي 
مقابل اقنخفا  . (0/0 1) زالمطهرات زمساحيق الجاي (0/0 11) مساحيق الغسيل في سسعار مبي 
افيافة  اليف عيرز ( نتيجية ( )0/0 -4( زالبطارييات )0/0 -2مبييدات الحشيرات )  في سسيعار مبيي 

 السا  في هذه الفئة. اقستقرار في سسعار مبي  باتي

 
 تشددرين األولشددهر  ارتفعددت فددي عليدده تكددون أسددعار سددلّة السددلل الغذائيددة واالسددتهالكية المثقلددة قدددو

وحتددددد   1/1)مدددددن  2019أّمدددددا حركدددددة األسدددددعار العامدددددة خدددددالل العدددددام  .0/0 0,41 بنسدددددبة 2019
ددا أن أسددعار تشددرين األول  .0/0 0,95( فتكددون قددد ارتفعددت بنسددبة 31/10/2019 المثقلددة  2019علما

شهدت ارتفاعاا إضدافياا فدي  ويرجح أن تكونموضوع اذا التقرير تم جمعها في أول أسبوعين من الشهر 
القسم الثاني من الشهر المذكور نتيجة األحداث التي يمر بها البلد، عل  أن يلحظ اذا االرتفاع فدي تقريدر 

 .2019ي الشهر المقبل أي تشرين الثان
 

 
ا عن المكتب الفنيمالحظة  : إّن تقرير حركة أسعار سلة السلل الغذائية واالستهالكية أعالئ يصدر شهريا

ا  ا "مؤشر الرقم القياسي  في وزارة اإلقتصاد والتجارة علما أّن إدارة االحصاء المركزي تصدر شهريا
 ألسعار االستهالش".


