
  أسعار السلّة الغذائية واالستهالكية انخفاض
U۲۰۱۷ خالل شهر آب 

 
 بتحديث سلة السلع الغدائية واالستهالكية الفني لسياسة األسعار في وزارة االقتصاد والتجارةقام المكتب 

س��لعاً جدي��دة واس��تبدلت بع��ض الس��لع ب��أخرى أكث��ر اس��تهالكاً كم��ا ت��ّم تح��ديث أوزان بحي��ث أص��بحت تش��مل 
 بعض السلع لتصبح السلة الجديدة أكثر مالئمة لواقع السوق المحلي.وأحجام 

لحرك��ة أس��عار س��لة الس��لع الغذائي��ة واالس��تهالكية ج��اءت نت��ائج دراس��ة المكت��ب الفن��ي لسياس��ة األس��عار  وق��د
 كما يلي:  ۲۰۱۷ تموزمقارنة بشهر  ۲۰۱۷ بآشهر المثقّلة خالل 

 
بنس�بة  مع�دل أس�عار مبي�ع س�لع ه�ذه الفئ�ة انخفض: فئة الحبوب والمنتوجات المصنوعة من الدقيق •

 -۱(والكورن فالكس  )۰/۰ -۳( الشعيرية في أسعار مبيع االنخفاض نتيجة ،۰/۰ -۰٬۰۸قليلة بلغت 
السلع في  باقي أسعار مبيع في ستقراراالو .)۰/۰ ۳( الشعيرية في أسعار مبيع االرتفاعمقابل . ) ۰/۰

  هذه الفئة.
 
نتيج��ة  ،۰/۰ -۰٬۳۱ بنس��بة أس��عار مبي��ع س��لع ه��ذه الفئ��ة مع��دل انخف��ض :فئ��ة اللح��وم ومش��تقاتها •

واالنخفاض  ،) نتيجة العروض۰/۰ -۱۰قطع الدجاج المحضرة والمثلجة ( مبيع في أسعار االنخفاض
 ).۰/۰ -۱( ومش�تقاته الف�روجو) ولح�م البق�ر الط�ازج ۰/۰ -۲(في أس�عار مبي�ع معلب�ات الكورن�دبيف 

)، ۰/۰ ۱(والس��ردين ومعلب�ات المارت��ديال  )۰/۰ ٥( معلب�ات الط��ون ف�ي أس��عار مبي��ع االرتف��اعمقاب�ل 
 .باقي السلع في هذه الفئة في أسعار مبيع الستقراراو

 
 ةنتيج�، ۰/۰ ۱٬۱۲ بنس�بةة س�لع ه�ذه الفئ�ع مع�دل أس�عار مبي� ارتف�عب: فئة البيض ومنتجات الحلي� •

. مقاب�ل )۰/۰ ۱(وجبنة الحلوم  )۰/۰ ۲(والحليب المجفف  )۰/۰ ۹( البيض في أسعار مبيع االرتفاع
 باقي السلع في هذه الفئة. أسعار مبيعفي  االستقرار

 
 ،۰/۰ -۰٬۰۸ بنس��بة مع��دل أس��عار مبي�ع س��لع ه�ذه الفئ��ة انخف�ض فئ�ة المنتج��ات الدهني�ة والزيتي��ة: •

. مقابل االرتف�اع )۰/۰ -۱( والزيت النباتي )۰/۰ -۲( السمن النباتي في أسعار مبيع ضاالنخفا نتيجة
 السلع في هذه الفئة. باقياالستقرار في أسعار مبيع و، )۰/۰ ۳( الزبدةفي أسعار مبيع 

 
 .۰/۰ -٤٬۷٤ بنسبة معدل أسعار مبيع الفواكه انخفض :فئة الفواكه •
 
 .۰/۰ -۲٬۹۹ بنسبة معدل أسعار مبيع الخضار انخفضفئة الخضار:  •

 
 -۱٬۸۷ بنس�بةة س�لع ه�ذه الفئ�ع معدل أسعار مبي انخفضفئة البذور والمكسرات والثمار الجوزية:  •

 )۰/۰ -۳(القل����ب  والص����نوبر) ۰/۰ -٥( القل���ب الل����وز ف���ي أس����عار مبي���ع االنخف����اض ةنتيج���، ۰/۰
 ۱() والف��ول الح��ب ۰/۰ ۲(االرتف��اع ف��ي أس��عار مبي��ع الج��وز القل��ب  مقاب��ل .)۰/۰ -۱(والمكس��رات 

  االستقرار في أسعار مبيع باقي السلع في هذه الفئة.)، و۰/۰
 



بنس��بة  مع��دل أس��عار مبي��ع س��لع ه��ذه الفئ��ة انخف��ض: والش��وكوال والمربي��ات والعس��ل الس��كاكرفئ��ة  •
مقاب�ل . )۰/۰ -۲( مكسالش�وكوو )۰/۰ -٥(الس�كر  ف�ي أس�عار مبي�ع االنخف�اض نتيجة ،۰/۰ -۱٬٤۷

 .الفئة السلع في هذه باقياالستقرار في أسعار مبيع 
 

، ۰/۰ ۰٬۰٤ قليلة بلغت معدل أسعار مبيع سلع هذه الفئة بنسبة ارتفعالمتفرقة: فئة المواد الغذائية  •
 )۰/۰ -٦( الخردل في أسعار مبيع االنخفاضمقابل  .)۰/۰ ۱الكبيس ( مبيع في أسعار االرتفاعنتيجة 

 .مبيع باقي السلع في هذه الفئةاالستقرار في أسعار و، )۰/۰ -۱(والتشيبس  )۰/۰ -۲(والخل األحمر 
 

 نتيج��ة، ۰/۰ ۱٬٥۳بنس��بة  مع��دل أس��عار مبي��ع س��لع ه��ذه الفئ��ة ارتف��ع :ئ��ة المش��روبات والمرطب��اتف •
 )۰/۰ ۲( المحلي��ةالمش��روبات الغازي��ة ) و۰/۰ ۳(المي��اه المعدني��ة المحلي��ة  ف��ي أس��عار مبي��عاالرتف��اع 

 السلع في هذه الفئة. باقير اسعأ في ستقراراالمقابل  )،۰/۰ ۱(والمشروبات الغازية المستوردة 
 

 االرتف�اع نتيج�ة ، ۰/۰ ۰٬۱۳ بنس�بة معدل أسعار مبيع سلع ه�ذه الفئ�ة ارتفع :المشروبات الروحية •
 -۰٬۲٥أس�عار مبي�ع الع�رق ( فيواالنخفاض الطفيف  )۰/۰ ۰٬۳٥( الويسكي أسعار مبيع في الطفيف

۰/۰(. 
 

 نتيج�ة ۰/۰ -۰٬۲۸ بنس�بة أس�عار مبي�ع س�لع ه�ذه الفئ�ةمع�دل  انخف�ض :مواد االس�تهالك الشخص�ي •
االرتف�اع ف�ي  مقاب�ل .)۰/۰ -۱(ومزيل الرائحة  )۰/۰ -٥( شفرات الحالقة في أسعار مبيع االنخفاض

 ب�اقي ف�ي أس�عار مبي�ع االس�تقرار)، و۰/۰ ۲() ومعج�ون األس�نان ۰/۰ ۳(أسعار مبيع سبراي الشعر 
 السلع في هذه الفئة.

 
 االرتف�اع نتيجة ۰/۰ ۱٬۳۹بنسبة  معدل أسعار مبيع سلع هذه الفئة ارتفع :المنزليمواد االستهالك  •

مقاب�ل  .)۰/۰ ۱(ومس�احيق الجل�ي  )۰/۰ ۲(مس�احيق الغس�يل و )۰/۰ ۳( المطه�رات في أسعار مبيع
 -۱( مبي�دات الحش�راتونتيج�ة الع�روض  )۰/۰ -۱۰( مس�احيق التنظي�ف ف�ي أس�عار مبي�ع االنخفاض

 السلع في هذه الفئة. في أسعار مبيع باقياالستقرار و )۰/۰
 

 ۲۰۱۷ آبخ��الل ش��هر  انخفض��تعلي��ه تك��ون أس��عار س��لّة الس��لع الغذائي��ة واالس��تهالكية المثقل��ة ق��د و
) ۳۱/۰۸/۲۰۱۷وحت��ى  ۱/۱(م��ن  ۲۰۱۷أّم��ا حرك��ة األس��عار العام��ة خ��الل الع��ام  .۰/۰ -۰٬۱۷ بنس��بة

 .۰/۰ -۰٬۲۹بنسبة  انخفضتفتكون قد 
 

UمالحظةU تقرير حركة أسعار سلة السلع الغذائية واالستهالكية أعاله يصدر شهرياً عن المكتب الفني : إّن
ً "مؤشر الرقم القياسي  ً أّن إدارة االحصاء المركزي تصدر شهريا في وزارة اإلقتصاد والتجارة علما

 ألسعار االستهالك".
 


