
  أسعار السلّة الغذائية واالستهالكية ارتفاع
 خالل شهر أيار 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 نيسا مقارنة ب هر  2017 بيار هر المكق لة هال  

 

  بنسدبة  معددل أسدعار مبيدل سدلل ادذئ الفئدة انخفض: الدقيقفئة الحبوب والمنتوجات المصنوعة من
 -1) والطحثثي  ( 0/0 -2) البسثثكويم فثثي بسثثعار مبيثثع االنهفثثاب نتيجثثة ،0/0 -0,05بلغددت  قليلددة

 بثاقي بسثعار مبيثع فثي سثتقراراالو .(0/0 1)الكثور  فالكث   في بسثعار مبيثع االرتفاعمقاب  (. 0/0
  السلع في هاله الفئة.

 

   نتيجثثة  ،0/0 -3,61 بنسددبة أسددعار مبيددل سددلل اددذئ الفئددة معدددل انخفددض :ومشددتتاتهافئددة اللحددو
 الطثاز  الغثنملحثم ( و0/0 -6)لحم البقر المسثتورد ومعلبثام الكورنثدبي   مبيع في بسعار االنهفاب

( وم ثثتقام 0/0 -3( وقطثثع الثثدجا  المحوثثرة والمكلجثثة )0/0 -4لحثثم البقثثر الطثثاز  )و (0/0 -5)
باقي السلع في هثاله  في بسعار مبيع الستقرارا. مقاب  (0/0 -1ومعلبام السردي  ) (0/0 -2)الفرو  

 .الفئة

 

 ةنتيجث، 0/0 -1,69 بنسدبةة سلل اذئ الفئل معدل أسعار مبي انخفضب: فئة البيض ومنتجات الحلي 
 -5)( وجثب  الق ثقوا  0/0 -8)واألجبثا  المسثتوردة  (0/0 -15)البثيب  في بسعار مبيع االنهفاب

الحليثب ( و0/0 2) الجب  البلغاري في بسعار مبيع االرتفاع. مقاب  (0/0 -1) العكاويوالجب   (0/0
 باقي السلع في هاله الفئة. بسعار مبيعفي  ستقراراالو، (0/0 1) المجف 

 

 :0/0 -0,43بنسددبة  معدددل أسددعار مبيدل سددلل ادذئ الفئددة انخفدض فئدة المنتجددات الدانيدة والةيتيددة، 
(. مقابثث  0/0 -2)( والسثثم  الحيثثواني 0/0 -3)الزيثثم النبثثاتي  فثثي بسثثعار مبيثثع باالنهفثثا نتيجثثة

السثلع فثي  باقياالستقرار في بسعار مبيع و .(0/0 1)االرتفاع في بسعار مبيع السم  النباتي والزبدة 
 هاله الفئة.

 

 0/0 7,01 بنسبة معدل أسعار مبيل الفواكه ارتفل :فئة الفواكه. 
 

  :0/0 2,83 بنسبة معدل أسعار مبيل الخضار ارتفلفئة الخضار. 
 

  :0,70 بنسدبةة سدلل ادذئ الفئدل معددل أسدعار مبيد ارتفدلفئة البدذور والمكسدرات والامدار الجوةيدة 
 (0/0 1) ( والصثنوبر القلثب والمكسثرام0/0 2)الجوز القلثب  في بسعار مبيع االرتفاع ةنتيج، 0/0

االستقرار في بسثعار مبيثع بثاقي السثلع و ،(0/0 -6) الحمص الحب مقاب  االنهفاب في بسعار مبيع 
  في هاله الفئة.

 



  بنسددبة  معدددل أسددعار مبيددل سددلل اددذئ الفئددة انخفددض: والشددوكوال والمربيددات والعسددل السددكاكرفئددة
 -1)والجلو  (0/0 -4)مربى الم مش ومربى الفريز  في بسعار مبيع االنهفاب نتيجة ،0/0 -0,35

السثلع  بثاقياالسثتقرار فثي بسثعار مبيثع ، و(0/0 1) ال وكوالمقاب  االرتفاع  في بسعار مبيع . (0/0
 .في هاله الفئة

 

  نتيجثة ، 0/0 0,38 معددل أسدعار مبيدل سدلل ادذئ الفئدة بنسدبة ارتفدلالمتفرقدة: فئة المواد الغذائيدة
 االنهفابمقاب   .(0/0 1) والب  المطحو  (0/0 6) معلبام الفو  المدم  مبيع في بسعار االرتفاع

االستقرار في و، (0/0 -1)والمايونيز  (0/0 -3)اله  و (0/0 -4الكات اب وال اي ) في بسعار مبيع
 .بسعار مبيع باقي السلع في هاله الفئة

 

 0/0 0,05بنسبة قليلة بلغت  معدل أسعار مبيل سلل اذئ الفئة ارتفل :ئة المشروبات والمرطباتف ،
 السلع في هاله الفئة. معظمر اسعب استقرار نتيجة

 

 االرتفثاع نتيجثة ، 0/0 0,48 بنسدبة معدل أسعار مبيل سلل ادذئ الفئدة ارتفل :المشروبات الروحية 
 .السلع في هاله الفئة باقي  الستقرار في بسعار مبيعا مقاب  .(0/0 1) الويسكي بسعار مبيع في

 

  نتيجثة 0/0 -0,60 بنسدبة الفئدةمعددل أسدعار مبيدل سدلل ادذئ  انخفدض :مواد االسدتهال  الشخصد 
السثلع فثي هثاله  بثاقي فثي بسثعار مبيثع االستقرار مقاب  .(0/0 -2) ال امبو في بسعار مبيع االنهفاب

 الفئة.

 

  االرتفثاع نتيجة 0/0 0,22بنسبة  معدل أسعار مبيل سلل اذئ الفئة ارتفل :مواد االستهال  المنةل 
( 0/0 -3) المطهثرام فثي بسثعار مبيثع االنهفثابمقابث   .(0/0 2)مساحيق الغسثي   في بسعار مبيع

 السلع في هاله الفئة. االستقرار في بسعار مبيع باقيو( 0/0 -2)الح رام نظفام ومبيداموالم

 
 2017 أيدارخدالل شدهر  انخفضدتعليه تكدون أسدعار سدلّة السدلل الغذائيدة واالسدتهالكية الماتلدة قدد و
( 31/05/2017وحتدد   1/1)مددن  2017أّمددا حركددة ارسددعار العامددة خددالل العددا   .0/0 -1,54 بنسددبة

 .0/0 -0,32بنسبة  انخفضتفتكون قد 
 

: إّن تترير حركة أسعار سلة السلل الغذائية واالستهالكية أعالئ يصدر شهرياً عن المكتب الفن  مالحظة
ً أّن إدارة االحصاء المركةي  ً "مؤشر الرق  التياس  ف  وةارة اإلقتصاد والتجارة علما تصدر شهريا

 رسعار االستهال ".

 


