
  أسعار السلّة الغذائية واالستهالكية ارتفاع
 خالل شهر كانون الثاني 2018

 
 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:  2018 كانون األو مقارنة ب هر  2018 الكاني كانون هر المكق لة هال  

 

  بنسدبة  معددل أسدعار مبيدل سدلل ادذئ الفئدة انخفض: والمنتوجات المصنوعة من الدقيقفئة الحبوب
 -2)والبرغ   ،نتيجة تجدد عروب (0/0 -6) الطحين في بسعار مبيع االنهفاب نتيجة ،0/0 -0,12

السلع في  باقي بسعار مبيع في ستقراراالمقاب  . (0/0 2) البسكويمواالرتفاع في بسعار مبيع  ،(0/0
  الفئة.هاله 

 

 االرتفثاعنتيجثة  ،0/0 1,23 بنسدبة أسعار مبيل سلل ادذئ الفئدة معدل ارتفل :فئة اللحوم ومشتقاتها 
 االنهفابمقاب   .(0/0 2)ولحم البقر الطازج والفروج  (0/0 4لحم البقر المستورد ) مبيع في بسعار

فثي بسثعار  السثتقراراو(، 0/0 -2) الكورنثدبي معلبام ( و0/0 -4)مقطعام الفروج  في بسعار مبيع
 .باقي السلع في هاله الفئة مبيع

 

 ةنتيجث، 0/0 -0,91 بنسدبةة سلل ادذئ الفئدل معدل أسعار مبي انخفضب: فئة البيض ومنتجات الحلي 
فثثي  االرتفثثاعمقابثث  . (0/0 -3)والبثثيب  (0/0 -8)جبنثثة الق ثثقوان البقثثر فثثي بسثثعار مبيثثع االنهفثثاب
 باقي السلع في هاله الفئة. بسعار مبيعفي  الستقراروا. (0/0 7) األجبان المستوردة بسعار مبيع

 

 :نتيجثة ،0/0 0,37 بنسدبة معددل أسدعار مبيدل سدلل ادذئ الفئدة ارتفل فئة المنتجات الدانية والزيتية 
السلع في هاله  باقياالستقرار في بسعار مبيع مقاب   (،0/0 3) الزيم النباتي في بسعار مبيع االرتفاع
 الفئة.

 

 0/0 -3,84 بنسبة معدل أسعار مبيل الفواكه انخفض :فئة الفواكه. 
 

  :0/0 9,25 بنسبة معدل أسعار مبيل الخضار ارتفلفئة الخضار. 
 

  :0/0 0,15 بنسبةة سلل اذئ الفئل معدل أسعار مبي ارتفلفئة البذور والمكسرات والثمار الجوزية ،
االستقرار في بسثعار مبيثع بثاقي السثلع فثي و ،(0/0 2) الحب الحمص في بسعار مبيع االرتفاع ةنتيج

  هاله الفئة.
 

  0,29 بنسدبة معددل أسدعار مبيدل سدلل ادذئ الفئدة ارتفل: والشوكوال والمربيات والعسل السكاكرفئة 
فثي  االنهفثاب مقابث . (0/0 1)وال ثوكوماك   (0/0 2) الجلو في بسعار مبيع االرتفاع نتيجة ،0/0

 .السلع في هاله الفئة باقياالستقرار في بسعار مبيع و (،0/0 -1)ال وكوال بسعار مبيع

 



  نتيجثة ، 0/0 -1,31 معدل أسعار مبيدل سدلل ادذئ الفئدة بنسدبة انخفضالمتفرقة: فئة المواد الغذائية
في بسثعار  االرتفاعمقاب   .(0/0 -1)والمايونيز  (0/0 -2)البن المطحون  مبيع في بسعار االنهفاب

االستقرار فثي بسثعار مبيثع بثاقي و ،(0/0 1) البندورة والكاكاو والكبي ورب  (0/0 5) الهرد  مبيع
 .السلع في هاله الفئة

 

 نتيجثثة، 0/0 0,31بنسددبة  معدددل أسددعار مبيددل سددلل اددذئ الفئددة ارتفددل :ئددة المشددروبات والمر بدداتف 
مقابث   ،(0/0 1) المسثتوردةالم ثروبام الغازيثة والمسثتوردة المياه المعدنية  في بسعار مبيع االرتفاع

 السلع في هاله الفئة. باقير اسعب في ستقراراال

 

 نتيجثثثة، 0/0 -4,14 بنسدددبة معددددل أسدددعار مبيدددل سدددلل ادددذئ الفئدددة انخفدددض :المشدددروبات الروحيدددة 
بثاقي السثلع فثي هثاله بسثعار مبيثع  فثي االسثتقرار. مقابث  (0/0 -7) العثرق بسعار مبيثع في االنهفاب

 .الفئة
 

 نتيجثثة ،0/0 0,94 بنسددبة معدددل أسددعار مبيددل سددلل اددذئ الفئددة ارتفددل :مددواد االسددتهالش الشخصددي 
( ومحثثارم 0/0 2)والفثثوط الصثثحية ومعجثثون األسثثنان  (0/0 5) ال ثثامبو فثثي بسثثعار مبيثثع االرتفثثاع
 -1)و ثفرام الحالقثة  (0/0 -3) مزيث  الرائحثةفثي بسثعار مبيثع  االنهفثاب مقابث  .(0/0 1)الورق 

 السلع في هاله الفئة. باقي في بسعار مبيع االستقرار، و(0/0

 

 االرتفثاع نتيجة ،0/0 4,38بنسبة  معدل أسعار مبيل سلل اذئ الفئة ارتفل :مواد االستهالش المنزلي 
مقابثث   (0/0 1)( وورق االلمنيثثوم 0/0 6)والمنظفثثام  (0/0 7) مسثثاحيا الغسثثي  فثثي بسثثعار مبيثثع

االسثتقرار فثي مقابث   .(0/0 -1)والمطهرام  (0/0 -4)التنظي  مساحيا في بسعار مبيع  االنهفاب
 السلع في هاله الفئة. بسعار مبيع باقي

 
 الثداني كدانونخدالل شدهر  ارتفعدتعليده تكدون أسدعار سدلّة السدلل الغذائيدة واالسدتهالكية المثقلدة قدد و

ًً مدن  0/0 11ارتفعدت للدى  الضريبة على القيمة المضدافةنسبة . علًما أن 0/0 0,43 بنسبة 2018 ابتددا
 .2018أول كانون الثاني 

 
 : لّن تقرير حركة أسعار سلة السلل الغذائية واالستهالكية أعالئ يصدر شهرياً عن المكتب الفنيمالحظة

 ً ً "مؤشر الرقم القياسي  في وزارة اإلقتصاد والتجارة علما أّن لدارة االحصاً المركزي تصدر شهريا
 ألسعار االستهالش".

 


