ارتفاع أسعار السلّة الغذائية واالستهالكية
خالل شهر آذار 2018
قام المكتب الفني لسياسة األسعار في وزارة االقتصاد والتجارة بتحديث سلة السلع الغدائية واالستهالكية
بحيثثث بصثثبحم ت ثثم سثثلعا ج جديثثدة واسثثتبدلم بعثثب السثثلع بثثتهرك بككثثر اسثثتهالكا ج كمثثا تثثم تحثثديث بوزا
وبحجام بعب السلع لتصبح السلة الجديدة بككر مالئمة لواقع السوق المحلي.
وقثثد جثثا م نتثثائا دراسثثة المكتثثب الفنثثي لسياسثثة األسثثعار لحركثثة بسثثعار سثثلة السثثلع الغالائيثثة واالسثثتهالكية
المكقلة هال هر آالار  2018مقارنة ب هر باط  2018كما يلي:
 فئة الحبوب والمنتوجاا المنانو ة ما الاقيي  :ارتفا معاقل أساعار مبيا سال ااذئ الفئاة بنسابة
 ،0/0 0,53نتيجثثثثة االرتفثثثثا فثثثثي بسثثثثعار مبيثثثثع المعكرونثثثثة ( )0/0 5والطحثثثثي ( )0/0 3واالرز
األميريكثثي والبسثثكويم ( ،)0/0 1واالنهفثثاب فثثي بسثثعار مبيثثع البرغث ( )0/0 -2والكثثور فالكث
وال عيرية ( .)0/0 -1مقاب االستقرار في بسعار مبيع باقي السلع في هاله الفئة.
 فئااة اللحااوش ومشاات اتها :انخف ا معااقل أسااعار مبي ا ساال اااذئ الفئااة بنساابة  ،0/0 -0,19نتيجثثة
االنهفاب في بسعار مبيع الفروج ومقطعاته ( )0/0 -9وقطع الدجاج المحضرة والمكلجثة ()0/0 -8
ولحم البقر المستورد ( )0/0 -2وقطع السمك المحضرة والمكلجثة ومعلبثام الطثو ( .)0/0 -1مقابث
االرتفثثا فثثي بسثثعار مبيثثع معلبثثام السثثردي ( )0/0 5ولحثثم البقثثر الطثثازج ومعلبثثام الكورنثثدبي (1
 ،)0/0واالستقرار في بسعار مبيع باقي السلع في هاله الفئة.
 فئة الباي ومنتجاا الحلياب :ارتفا معاقل أساعار مبيا سال ااذئ الفئاة بنسابة  ،0/0 0,36نتيجثة
االرتفا في بسعار مبيع جبنة البلغاري ( )0/0 10وجبنة الحلوم ( )0/0 6واألجبثا القطثع ()0/0 2
جبنة الحلوم ( .)0/0 -2مقاب االنهفاب في بسعار مبيع البيب ( )0/0 -5واألجبثا المسثتوردة (-3
 )0/0والحليب المجف ( )0/0 -2واللبنة ( ،)0/0 -1واالستقرار في بسعار مبيع باقي السلع فثي هثاله
الفئة.
 فئة المنتجا القانية والزيتية :ارتف معاقل أساعار مبيا سال ااذئ الفئاة بنسابة  ،0/0 1,01نتيجثة
االرتفا في بسعار مبيع الزيم النباتي (( )0/0 6انتها عروب) والزبدة ( .)0/0 1مقاب االنهفاب
في بسعار مبيع السم النباتي ( )0/0 -1واالستقرار في بسعار مبيع باقي السلع في هاله الفئة.
 فئة الفواكه :ارتف معقل أسعار مبي الفواكه بنسبة .0/0 4,46
 فئة الخضار :ارتف معقل أسعار مبي الخضار بنسبة .0/0 2,51
 فئة البذور والمكسرا والثمار الجوزية :ارتف معقل أسعار مبي سل اذئ الفئة بنسبة ،0/0 1,14
نتيجة االرتفا فثي بسثعار مبيثع الجثوز القلثب ( )0/0 6والحمث الحثب والصثنوبر القلثب (،)0/0 2
مقابثث االنهفثثاب فثثي بسثثعار مبيثثع العثثد األبثثيب العثثريب ( )0/0 -7واللثثوز القلثثب (.)0/0 -4
واالستقرار في بسعار مبيع باقي السلع في هاله الفئة.

 فئة السكاكر والشوكوال والمربيا والعسل :ارتفا معاقل أساعار مبيا سال ااذئ الفئاة بنسابة 1,06
 ،0/0نتيجة االرتفا في بسعار مبيع الحالوة ومربى الم مش والعس المستورد ( )0/0 2والسكر (1
 ،)0/0مقاب االستقرار في بسعار مبيع باقي السلع في هاله الفئة.
 فئة المواق الغذائية المتفرية :ارتف معقل أسعار مبي سل اذئ الفئة بنسبة يليلة بلغا ،0/0 0,03
نتيجة االرتفا في بسثعار مبيثع الكبثي ( )0/0 3والكات ثاب ( .)0/0 1مقابث االنهفثاب فثي بسثعار
مبيع اله والهرد ( )0/0 -3والمايونيز( ،)0/0 -2واالستقرار في بسعار مبيع باقي السثلع فثي هثاله
الفئة.
 فئة المشروبا والمرطبا  :ارتف معقل أسعار مبي سل اذئ الفئة بنسابة يليلاة بلغا ،0/0 0,02
نتيجثثة االرتفثثا فثثي بسثثعار مبيثثع الميثثاه المعدنيثثة المحليثثة وعصثثير الفواكثثه السثثائ ( .)0/0 1مقاب ث
االنهفاب في بسعار مبيع المياه المعدنية المستوردة ( ،)0/0 -6واالستقرار في بسعار باقي السلع في
هاله الفئة.
 المشروبا الروحية :ارتف معقل أسعار مبي سل اذئ الفئة بنسبة  ،0/0 4,38نتيجة االرتفا فثي
بسعار مبيع الويسكي (( )0/0 5انتها عروب) والعرق ( .)0/0 4مقاب االستقرار فثي بسثعار مبيثع
باقي السلع في هاله الفئة.
 مااواق االسااتهالش الشخن ا  :ارتف ا معااقل أسااعار مبي ا ساال اااذئ الفئااة بنساابة  ،0/0 0,43نتيجثثة
االرتفثثا فثثي بسثثعار مبيثثع الفثثوط الصثثحية (( )0/0 12انتهثثا عثثروب) والصثثابو ( .)0/0 5مقابث
االنهفثثاب فثثي بسثثعار مبيثثع ال ثثامبو ( )0/0 -3و ثثفرام الحالقثثة ( ،)0/0 -1واالسثثتقرار فثثي بسثثعار
مبيع باقي السلع في هاله الفئة.
 مواق االستهالش المنزل  :ارتف معقل أسعار مبي سل اذئ الفئة بنسبة  ،0/0 2,14نتيجة االرتفثا
فثثي بسثثعار مبيثثع المنظفثثام ( )0/0 8وورق االلمنيثثوم ومسثثاحيا الغسثثي ومسثثاحيا الجلثثي (.)0/0 2
مقاب االنهفاب في بسعار مبيع مساحيا التنظي ( )0/0 -3ومقاب االستقرار في بسعار مبيثع بثاقي
السلع في هاله الفئة.
و ليه تكو أسعار سلّة السل الغذائية واالستهالكية المث لة يق ارتفع خالل شهر آذار  2018بنسبة
 .0/0 0,51أ ّمااا حركااة ارسااعار العامااة خااالل العاااش ( 2018م ا  1/1وحت ا  )2018/03/31فتكااو يااق
ارتفع بنسبة  .0/0 0,84ل ًما أ نسبة الضريبة ل ال يمة المضافة ارتفع إلا  0/0 11ابتاقا ًً ما
أول كانو الثان .2018
مالحظة :إ ّ ت رير حركة أسعار سلة السل الغذائية واالستهالكية أ الئ ينقر شهريا ً
المكتب الفن
ف وزارة اإليتناق والتجارة لما ً أ ّ إقارة االحناً المركزي تنقر شهريا ً "مؤشر الريش ال ياس
رسعار االستهالش".

