
  أسعار السلّة الغذائية واالستهالكية فاضخان
 خالل شهر آذار 2017

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

ج كمثثا تثثم  تحثثديث بوزا  بحيثثث بصثثبحم ت ثثم   ج جديثثدة واسثثتبدلم بعثثب السثثلع بثثتهرك بككثثر اسثثتهالكا سثثلعا
 بعب السلع لتصبح السلة الجديدة بككر مالئمة لواقع السوق المحلي. وبحجام

لحركثثة بسثثعار سثثلة السثثلع الغالائيثثة واالسثثتهالكية جثثا م نتثثائا دراسثثة المكتثثب الفنثثي لسياسثثة األسثثعار  وقثثد
 كما يلي:  2017  باطمقارنة ب هر  2017 آالار هر المكق لة هال  

 

  بنسدبة  معددل أسدعار مبيدل سدلل ادذئ الفئدة انخفض: الدقيقفئة الحبوب والمنتوجات المصنوعة من
مقابثثث   .(0/0 -2) وال ثثثعيرية( 0/0 -3)األرز  فثثثي بسثثثعار مبيثثثع االنهفثثثاب نتيجثثثة ،0/0 -0,72

  السلع في هاله الفئة. باقي بسعار مبيع في ستقراراال
 

 نتيجثثة  ،0/0 -0,60 بنسددبة أسددعار مبيددل سددلل اددذئ الفئددة معدددل انخفددض :فئددة اللحددوش ومشددت اتها
االرتفثا  . مقابث  (0/0 -1ومعلبثام الطثو  ) (0/0 -2) لحم الغنم الطثاز  مبيع في بسعار االنهفاب

 1) ومعلبام السردي  وقطع الدجا  المحضرة والمكلجة (0/0 2) معلبام الكورندبيففي بسعار مبيع 
 .باقي السلع في هاله الفئة في بسعار مبيع الستقرارا، و(0/0

 

  ةنتيجث، 0/0 -0,46 بنسدبةة سلل اذئ الفئل معدل أسعار مبي انخفضب: ومنتجات الحليفئة البيض 
. (0/0 -1البثيب )( و0/0 -5والجثب  البلغثار) ) (0/0 -6جبنثة الحلثوم ) في بسعار مبيع االنهفاب

 سثتقراراالو ،(0/0 2) واألجبثا  المسثتوردة (0/0 4) الق قوا الجب  في بسعار مبيع  االرتفا مقاب  
 باقي السلع في هاله الفئة. بسعار مبيعفي 

 

 :نتيجثة ،0/0 0,52بنسدبة  معدل أسعار مبيل سدلل ادذئ الفئدة ارتفل فئة المنتجات الدانية والزيتية 
السثلع فثي هثاله  بثاقياالسثتقرار فثي بسثعار مبيثع و .(0/0 4)الزيثم النبثاتي  في بسعار مبيثع االرتفا 
 الفئة.

 

 0/0 5,86 بنسبة معدل أسعار مبيل الفواكه ارتفل :فئة الفواكه. 
 

  :0/0 -2,12 بنسبة معدل أسعار مبيل الخضار انخفضفئة الخضار. 
 

  :0,26 بنسدبةة سدلل ادذئ الفئدل معددل أسدعار مبيد ارتفدلفئة البدذور والمكسدرات والامدار الجوزيدة 
مقابثث   .(0/0 1والحمثثا الحثثب ) (0/0 6) القلثثب الجثثوز فثثي بسثثعار مبيثثع االرتفثثا  ةنتيجثث، 0/0

االستقرار في بسعار مبيع باقي السلع في هاله و ،(0/0 -5) الفاصوليا الحب في بسعار مبيع االنهفاب
  الفئة.

 بنسددبة  معدددل أسددعار مبيددل سددلل اددذئ الفئددة انخفددض: فئددة السددكاكر والشددوكوال والمربيددات والعسددل
 .(0/0 -3ال ثثوكوال )( و0/0 -17ال ثثوكوماك) ) فثثي بسثثعار مبيثثع االنهفثثاب نتيجثثة ،0/0 -2,53



السثلع  بثاقياالسثتقرار فثي بسثعار مبيثع ، و(0/0 1) العس  المسثتوردمقاب  االرتفا   في بسعار مبيع 
 .في هاله الفئة

 

  نتيجثة ، 0/0 -0,44 معدل أسعار مبيل سلل اذئ الفئدة بنسدبة انخفضالمتفرقة: فئة المواد الغذائية
 -1) والكات اب الب  المطحو ( والكبي) و0/0 -4)معلبام الفو  المدم)  مبيع في بسعار االنهفاب

االستقرار في بسعار و، (0/0 1)( والمايونيز 0/0 2) النسكافه في بسعار مبيع االرتفا مقاب   .(0/0
 .مبيع باقي السلع في هاله الفئة

 

 0/0 0,03 قليلة بلغت بنسبة معدل أسعار مبيل سلل اذئ الفئة ارتفل :ئة المشروبات والمرطباتف ،
السثلع  باقي في بسعار مبيع ستقراراالو ،(0/0 1) المياه المعدنية المستوردة ر مبيعاسعب ارتفا  نتيجة

 في هاله الفئة.

 

 االرتفثا  نتيجثة ، 0/0 0,54 بنسدبة معدل أسعار مبيل سلل ادذئ الفئدة ارتفل :المشروبات الروحية 
السثلع  بثاقي  الستقرار في بسثعار مبيثعا مقاب  .(0/0 -2)والعرق  (0/0 2)الويسكي  بسعار مبيع في

 .في هاله الفئة
 

  نتيجثثة 0/0 0,88 بنسددبة معدددل أسددعار مبيددل سددلل اددذئ الفئددة ارتفددل :مددواد االسددتهالش الشخصدد 
فثي  االنهفثاب مقابث  .(0/0 1)والفثوط الصثحية ( 0/0 3) مزيث  الرائحثة فثي بسثعار مبيثع االرتفا 

 السلع في هاله الفئة. باقي في بسعار مبيع االستقرار، و(0/0 -3) معجو  األسنا  بسعار مبيع

 

  نتيجثثة 0/0 -0,15بنسددبة  معدددل أسددعار مبيددل سددلل اددذئ الفئددةانخفددض  :مددواد االسددتهالش المنزلدد 
االسثتقرار فثي  مقاب  (.0/0 -2)( والمطهرام 0/0 -5مبيدام الح رام ) في بسعار مبيع االنهفاب

 السلع في هاله الفئة. بسعار مبيع باقي

 
 2017 آذارخدالل شدهر  انخفضدتعليه تكدون أسدعار سدلّة السدلل الغذائيدة واالسدتهالكية الما لدة قدد و
( 31/03/2017وحتدد   1/1)مددن  2017أّمددا حركددة ارسددعار العامددة خددالل العدداش  .0/0 -0,33 بنسددبة

 .0/0 0,91فتكون قد ارتفعت بنسبة 
 

واالستهالكية أعالئ يصدر شهرياً عن المكتب الفن  : إّن ت رير حركة أسعار سلة السلل الغذائية مالحظة
ً "مؤشر الرقش ال ياس   ً أّن إدارة االحصاء المركزي تصدر شهريا ف  وزارة اإلقتصاد والتجارة علما

 رسعار االستهالش".

 


