ارتفاع أسعار السلّة الغذائية واالستهالكية
خالل شهر شباط 2017
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 باط  2017مقارنة ب هر كانو الكاني  2017كما يلي:
 فئة الحبوب والمنتوجاا المنانو ة ما الايقي  :ارتفا معايل أساعار مبيا سال ااذئ الفئاة بنسابة
 ،0/0 0,04نتيجة االرتفاع في بسعار مبيع األرز ( )0/0 2والبسكويم ( .)0/0 1مقاب االنهفاب
فثثثي بسثثثعار مبيثثثع ال ثثثعيرية ( )0/0 -5والهبثثثز العربثثثي ( )0/0 -1نتيجثثثة العثثثروب فثثثي بعثثثب
السوبرماركام إضافة إلى االستقرار في بسعار مبيع باقي السلع في هاله الفئة.
 فئااة اللحااوش ومشاات اتها :انخف ا معاايل أسااعار مبي ا ساال اااذئ الفئااة بنساابة  ،0/0 -0,19نتيجثثة
االنهفاب فثي بسثعار مبيثع الطثو ولحثم البقثر الطثاز ( .)0/0 -1مقابث االرتفثاع فثي بسثعار مبيثع
الفرو وم تقاته ولحم البقر المستورد حوالي ( ،)0/0 2واالستقرار في بسعار مبيثع بثاقي السثلع فثي
هاله الفئة.
 فئة البي ومنتجا الحليب :انخف معيل أسعار مبي سل اذئ الفئة بنسابة  ،0/0 -0,11نتيجثة
االنهفاب في بسعار مبيع البثيب ( .)0/0 -7مقابث االرتفثاع فثي بسثعار مبيثع الجثب البلغثار (11
 )0/0بسثبب انتهثثا بعثثب العثروب والجثثب الق ثثقوا ( ،)0/0 1واالسثثتقرار فثي بسثثعار مبيثثع بثثاقي
السلع في هاله الفئة.
 فئة المنتجا اليانية والزيتية :ارتف معيل أسعار مبي سال ااذئ الفئاة بنسابة  ،0/0 0,50نتيجثة
االرتفاع في بسعار مبيع الزيثم النبثاتي ( )0/0 6والسثم الحيثواني ( .)0/0 1مقابث االنهفثاب فثي
بسعار مبيع السم النباتي والطحينة ( ،)0/0 -1واالستقرار في بسعار مبيع باقي السلع في هاله الفئة.
 فئة الفواكه :انخف

معيل أسعار مبي الفواكه بنسبة .0/0 -2,26

 فئة الخضار :ارتف معيل أسعار مبي الخضار بنسبة .0/0 3,13
 فئة الباذور والمكسارا والاماار الجوزياة :ارتفا معايل أساعار مبيا سال ااذئ الفئاة بنسابة 0,74
 ،0/0نتيجة االرتفثاع فثي بسثعار مبيثع الصثنوبر القلثب ( .)0/0 4مقابث االنهفثاب فثي بسثعار مبيثع
العثثد والمكسثثرام ( )0/0 -3واللثثوز القلثثب ( )0/0 -2والجثثوز القلثثب ( ،)0/0 -1واالسثثتقرار فثثي
بسعار مبيع باقي السلع في هاله الفئة.
 فئااة السااكاكر والشااوكوال والمربيااا والعساال :انخف ا معاايل أسااعار مبي ا ساال اااذئ الفئااة بنساابة
 ،0/0 -1,71نتيجثثثثة االنهفثثثثاب فثثثثي بسثثثثعار مبيثثثثع ال ثثثثوكوال ( )0/0 -17والحثثثثالوة ()0/0 -2

وال وكوماك ( .)0/0 -1مقاب االرتفاع في بسعار مبيثع السثكر ( ،)0/0 2واالسثتقرار فثي بسثعار
مبيع باقي السلع في هاله الفئة.
 فئة المواي الغذائياة المتفرقاة :ارتفا معايل أساعار مبيا سال ااذئ الفئاة بنسابة  ،0/0 0,57نتيجثة
االرتفثثاع فثثي بسثثعار مبيثثع الثثب المطحثثو ( .)0/0 1مقاب ث االنهفثثاب فثثي بسثثعار مبيثثع المثثايونيز
والنسكافه ومعلبام الفو المدم ( ،)0/0 -1واالستقرار في بسعار مبيع باقي السلع في هاله الفئة.
 فئة المشروبا والمرطبا  :انخف معيل أساعار مبيا سال ااذئ الفئاة بنسابة قليلاة بلغا -0,15
 ،0/0نتيجة انهفاب بسعار مبيع عصير الفواكه السائ ( ،)0/0 -1واالستقرار في بسعار مبيع باقي
السلع في هاله الفئة.
 المشروبا الروحية :ارتف معيل أسعار مبي سل اذئ الفئة بنسبة  ،0/0 0,72نتيجة االنهفثاب
في بسعار مبيع الويسثكي والعثرق ( .)0/0 1مقابث االسثتقرار فثي بسثعار مبيثع بثاقي السثلع فثي هثاله
الفئة.
 مواي االساتهال الشخنا  :انخفا معايل أساعار مبيا سال ااذئ الفئاة بنسابة  0/0 -1,01نتيجثة
االنهفثثاب فثثي بسثثعار مبيثثع ال ثثامبو ( )0/0 -5ومعجثثو األسثثنا ( )0/0 -2والفثثوط الصثثحية (-1
 .)0/0مقاب االرتفاع في بسعار مبيع سبرا ال عر ( )0/0 6والصثابو ( ،)0/0 3واالسثتقرار فثي
بسعار مبيع باقي السلع في هاله الفئة.
 مااواي االسااتهال المنزل ا  :انخف ا معاايل أسااعار مبي ا ساال اااذئ الفئااة بنساابة  0/0 -1,31نتيجثثة
االنهفثثاب فثثي بسثثعار مبيثثع المنظفثثام ( )0/0 -4ومسثثاحيا الغسثثي ( .)0/0 -2مقابث االرتفثثاع فثثي
بسعار مبيع مبيدام الح رام ( )0/0 3وورق االلمنيوم ( ،)0/0 1واالستقرار في بسثعار مبيثع بثاقي
السلع في هاله الفئة.
و ليه تكاو أساعار سالّة السال الغذائياة واالساتهالكية الما لاة قاي ارتفعا خاالل شاهر شاباط 2017
بنساابة  .0/0 0,07أ ّمااا حركااة ارسااعار العامااة خااالل العاااش ( 2017م ا  1/1وحت ا )2017/02/28
فتكو قي ارتفع بنسبة .0/0 1,24
مالحظة :إ ّ ت رير حركة أسعار سلة السل الغذائية واالستهالكية أ الئ ينير شهريا ً
المكتب الفن
ف وزارة اإلقتناي والتجارة لما ً أ ّ إيارة االحناء المركزي تنير شهريا ً "مؤشر الرقش ال ياس
رسعار االستهال ".

