
  أسعار السلّة الغذائية واالستهالكية انخفاض
 خالل شهر تشرين الثاني 2017

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

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

لحركثثة بسثثعار سثثلة السثثلع الغالائيثثة واالسثثتهالكية جثثا م نتثثائا دراسثثة المكتثثب الفنثثي لسياسثثة األسثثعار  وقثثد
 كما يلي:  2017 ت رين األو مقارنة ب هر  2017 الكانيت رين  هر المكق لة هال  

 

  بنسابة  معا ل أساعار مبيا  سال  ااذئ الفئاة ارتفا : والمنتوجاا  المنانو ة مان الا  ي فئة الحبوب
. (0/0 1)والبرغ  والطحين  (0/0 6) األرز األمريكي في بسعار مبيع االرتفاع نتيجة ،0/0 1,33
  السلع في هاله الفئة. باقي بسعار مبيع في ستقراراالمقاب  

 

 نتيجثثة  ،0/0 -3,40 بنساابة أسااعار مبياا  ساال  اااذئ الفئااة معاا ل انخفااض :فئااة اللحااوش ومشاات اتها
( والفثثرو  0/0 -3)ولحثثم القثثر المسثثتورد  (0/0 -6)لحثثم البقثثر الطثثاز   مبيثثع فثثي بسثثعار االنهفثثاب

مقابثث   .(0/0 -1)السثثما المحوثثرة ومكلجثثة ( وقطثثع 0/0 -2)وقطثثع الثثدجا  المحوثثرة والمكلجثثة 
فثي  السثتقراراو(، 0/0 1) السثردينمعلبثام و (0/0 2)لحثم الغثنم الطثاز   في بسثعار مبيثع االرتفاع

 .باقي السلع في هاله الفئة بسعار مبيع

 

 ةنتيجث، 0/0 0,20 بنسابةة سال  ااذئ الفئا  معا ل أساعار مبيا ارتفا ب: فئة البيض ومنتجا  الحليا 
فثثي مقابثث  االنهفثثاب . (0/0 1)جبنثثة الحلثثوم ( و0/0 2)الحليثثب المجفثث   فثثي بسثثعار مبيثثع االرتفثثاع

بثاقي  بسعار مبيثعفي  الستقراروا(. 0/0 -2)( والجبن العكاوي 0/0 -3)الجبن البلغاري بسعار مبيع 
 السلع في هاله الفئة.

 

 :نتيجثة ،0/0 0,44 بنسابة مع ل أسعار مبي  سال  ااذئ الفئاة ارتف  فئة المنتجا  ال انية والزيتية 
 -1) السمن النباتيفي بسعار مبيع  االنهفابمقاب   ،(0/0 4)الزيم النباتي  في بسعار مبيع االرتفاع

 السلع في هاله الفئة. باقياالستقرار في بسعار مبيع و (0/0
 

 0/0 -15,08 بنسبة مع ل أسعار مبي  الفواكه انخفض :فئة الفواكه. 
 

  :0/0 0,90 بنسبة مع ل أسعار مبي  الخضار ارتف فئة الخضار. 
 

  :3,01 بنسابةة سال  ااذئ الفئا  معا ل أساعار مبيا ارتفا فئة الباذور والمكسارا  والثماار الجوزياة 
( والصثنوبر 0/0 6)( والحمث  الحثب 0/0 10)اللثوز القلثب  في بسثعار مبيثع االرتفاع ةنتيج، 0/0

 (،0/0 -5) فثثثي بسثثثعار مبيثثثع العثثثد  االنهفثثثابمقابثثث   ،(0/0 1)القلثثثب  الجثثثوزو (0/0 6)القلثثثب 
  الفئة.االستقرار في بسعار مبيع باقي السلع في هاله و

 



  ليلاة  بنسابة معا ل أساعار مبيا  سال  ااذئ الفئاة ارتفا : والشوكوال والمربيا  والعسال السكاكرفئة 
 في بسثعار مبيثع االنهفاب مقاب . (0/0 3) الجلو في بسعار مبيع االرتفاع نتيجة ،0/0 0,03 بلغ 

 .السلع في هاله الفئة باقياالستقرار في بسعار مبيع و ،(0/0 -1)مربى الم مش و (0/0 -2)الحالوة 

 

  0,06بلغا    ليلاة مع ل أسعار مبي  سال  ااذئ الفئاة بنسابة انخفضالمتفر ة: فئة الموا  الغذائية- 
 -2) والكاكثاو (0/0 -4ومعلبثام الفثو  ) (0/0 -5المايونيز ) مبيع في بسعار االنهفابنتيجة ، 0/0
االستقرار في بسعار مبيع باقي السلع في و ،(0/0 3) المايونيز في بسعار مبيع االرتفاعمقاب   .(0/0

 .هاله الفئة

 

 نتيجثة، 0/0 -0,38بنسابة  مع ل أسعار مبي  سال  ااذئ الفئاة انخفض :ئة المشروبا  والمرطبا ف 
 بثاقير اسعب في ستقراراالمقاب  ( 0/0 -1) الم روبام الغازية المستوردة في بسعار مبيع االنهفاب

 السلع في هاله الفئة.

 

   0/0 -0,02 ضائيلة بلغا  بنسابة مع ل أسعار مبي  سل  ااذئ الفئاة انخفض :الروحيةالمشروبا ،
باقي السلع في هاله بسعار مبيع  في االستقرارو (0/0 -0,43) العرق بسعار مبيع في االنهفاب نتيجة
 .الفئة

 

 نتيجثثة ،0/0 1,11 بنساابة معاا ل أسااعار مبياا  ساال  اااذئ الفئااة ارتفاا  :مااوا  االسااتهالش الشخنااي 
 مقابث  .(0/0 2) والصثابون (0/0 3) ومعجثون األسثنان (0/0 5) ال ثامبو في بسعار مبيثع االرتفاع

، (0/0 -1)والفثوط الصثحية   ثفرام الحالقثة( و0/0 -4)سثبراي ال ثعر في بسثعار مبيثع  االنهفاب
 السلع في هاله الفئة. باقي في بسعار مبيع االستقرارو

 

 االرتفاع نتيجة ،0/0 2,23بنسبة  أسعار مبي  سل  اذئ الفئةمع ل  ارتف  :موا  االستهالش المنزلي 
مقاب  االنهفاب  .)انتها  عروب( (0/0 10) والبطاريام (0/0 4) مساحيق الغسي  في بسعار مبيع

االسثثتقرار فثثي مقابثث   (.0/0 -1)( ومبيثثدام الح ثثرام 0/0 -2)فثثي بسثثعار مبيثثع مسثثاحيق التن يثث  
 السلع في هاله الفئة. بسعار مبيع باقي

 
 الثاانيتشارين خاالل شاهر  انخفضا  ليه تكون أسعار سلّة السل  الغذائية واالستهالكية المث لاة  ا  و

وحتااااا   1/1)مااااان  2017أّماااااا حركاااااة امساااااعار العاماااااة خاااااالل العااااااش  .0/0 -1,31 بنسااااابة 2017
 .0/0 -1,80بنسبة  انخفض ( فتكون    30/11/2017
 

أسعار سلة السل  الغذائية واالستهالكية أ الئ ين ر شهرياً  ن المكتب الفني  : إّن ت رير حركةمالحظة
ً "مؤشر الر ش ال ياسي  ً أّن إ ارة االحناء المركزي تن ر شهريا في وزارة اإل تنا  والتجارة  لما

 مسعار االستهالش".

 


