
  أسعار السلّة الغذائية واالستهالكية انخفاض
 خالل شهر كانون األول 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
 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 الكانيت ري  مقارنة ب هر  2017 األو  كانو  هر المكق لة هال  

 

  بنسدبة  معددل أسدعار مبيدل سدلل ادذئ الفئدة انخفض: والمنتوجات المصنوعة من الدقيقفئة الحبوب
 ،نتيجثثة تجثثدد  ثثروب (0/0 -6) األرز األمريكثثي فثثي بسثثعار مبيثثع االنهفثثاب نتيجثثة ،0/0 -1,47

 1)واالرتفاع في بسعار مبيع المعكرونة  ،(0/0 -1) والبسكويم وال عيرية حوالي والبرغ  والطحي 
  السلع في هاله الفئة. باقي بسعار مبيع في ستقراراالمقاب  . (0/0

 

 االرتفثاعنتيجثة  ،0/0 0,26 بنسدبة أسعار مبيل سدلل ادذئ الفئدة معدل ارتفل :فئة اللحوم ومشتقاتها 
مقابث   .(0/0 2)ومعلبثام الكورنثدبي   (0/0 2)( والفروج 0/0 6مقطعام الفروج ) مبيع في بسعار
بثاقي السثلع فثي  فثي بسثعار مبيثع السثتقراراو(، 0/0 -2) السثردي معلبام  في بسعار مبيع االنهفاب
 .هاله الفئة

 

 ةنتيجث، 0/0 -0,18 بنسدبةة سلل ادذئ الفئدل معدل أسعار مبي انخفضب: فئة البيض ومنتجات الحلي 
 االرتفثاعمقابث  . (0/0 -1)واللثب  جبنة الحلثوم ( و0/0 -5)األجبا  القطع  في بسعار مبيع االنهفاب
بثاقي السثلع  بسثعار مبيثعفثي  الستقراروا(. 0/0 3)الجب  البلغاري و (0/0 2)البيب  مبيعفي بسعار 

 في هاله الفئة.
 

 :نتيجة ،0/0 -1,04 بنسبة معدل أسعار مبيل سلل اذئ الفئة انخفض فئة المنتجات الدانية والزيتية 
مقابثث   ،(0/0 -1) ( والسثثم  النبثثاتي والطحينثثة0/0 -8) الزيثثم النبثثاتي فثثي بسثثعار مبيثثع االنهفثثاب

 السلع في هاله الفئة. باقياالستقرار في بسعار مبيع 

 

 0/0 2,86 بنسبة معدل أسعار مبيل الفواكه انخفض :فئة الفواكه. 
 

  :0/0 2,53 بنسبة معدل أسعار مبيل الخضار ارتفلفئة الخضار. 
 

  :0/0 3,04 بنسبةة سلل اذئ الفئل معدل أسعار مبي ارتفلفئة البذور والمكسرات والثمار الجوزية ،
 2)والحمث  الحثب  (0/0 2)والجوز القلثب  (0/0 6)القلب  الصنوبر في بسعار مبيع االرتفاع ةنتيج
والفاصثوليا الحثب  (0/0 -2) فثي بسثعار مبيثع العثد  االنهفابمقاب   ،(0/0 1)القلب  واللوز( 0/0
  االستقرار في بسعار مبيع باقي السلع في هاله الفئة.و ،(0/0 -1)

 

  قليلدة  بنسدبة معددل أسدعار مبيدل سدلل ادذئ الفئدة ارتفدل: والشوكوال والمربيات والعسدل السكاكرفئة
 مقابثث . (0/0 1) العسثث  المسثثتورد وال ثثوكوال فثثي بسثثعار مبيثثع االرتفثثاع نتيجثثة ،0/0 0,03 بلغددت



هثاله السثلع فثي  بثاقياالستقرار فثي بسثعار مبيثع و (،0/0 -1)والجلو السكر في بسعار مبيع االنهفاب
 .الفئة

 

  نتيجثة ، 0/0 -1,53 معدل أسعار مبيدل سدلل ادذئ الفئدة بنسدبة انخفضالمتفرقة: فئة المواد الغذائية
والكبي  والكات اب  (0/0 -2) الب  المطحو  والكاكاو (0/0 -3النسكافه ) مبيع في بسعار االنهفاب
 3)ومعلبثثام الفثثو  المثثدم   (0/0 6) الهثث  فثثي بسثثعار مبيثثع االرتفثثاعمقابثث   .(0/0 -1)والمثثايونيز 

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

 

 نتيجثة، 0/0 -0,51بنسدبة  معدل أسدعار مبيدل سدلل ادذئ الفئدة انخفض :ئة المشروبات والمرطباتف 
مقابثث   ،(0/0 -1) المحليثثةالم ثثروبام الغازيثثة الميثثاه المعدنيثثة المحليثثة و فثثي بسثثعار مبيثثع االنهفثثاب

 السلع في هاله الفئة. باقير اسعب في ستقراراال

 

 نتيجثثثة، 0/0 -0,28 بنسدددبة معددددل أسدددعار مبيدددل سدددلل ادددذئ الفئدددة انخفدددض :المشدددروبات الروحيدددة 
(. مقابث  0/0 1)واالرتفاع في بسعار مبيع الويسكي  (0/0 -3,08) العرق بسعار مبيع في االنهفاب
 .الفئةباقي السلع في هاله بسعار مبيع  في االستقرار

 

  نتيجثة ،0/0 -0,21 بنسدبة معددل أسدعار مبيدل سدلل ادذئ الفئدة انخفدض :مواد االسدتهال  الشخصد 
 1)  ثفرام الحالقثةفثي بسثعار مبيثع  االرتفثاع مقابث  .(0/0 -1) ال ثامبو فثي بسثعار مبيثع االنهفاب

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

 

  نتيجثثة ،0/0 -4,39بنسددبة  معدددل أسددعار مبيددل سددلل اددذئ الفئددة انخفددض :مددواد االسددتهال  المنزلدد 
الجلثي  في بسعار مبيع مسثاحيق االرتفاعمقاب   (0/0 -7) مساحيق الغسي  في بسعار مبيع االنهفاب

 االسثتقرار فثي بسثعار مبيثع بثاقيمقابث   (.0/0 1) والمنظفثام( 0/0 1)التنظي  ( ومساحيق 0/0 3)
 السلع في هاله الفئة.

 
 األول كدانونخدالل شدهر  انخفضدتعليه تكون أسدعار سدلّة السدلل الغذائيدة واالسدتهالكية المثقلدة قدد و

( 31/12/2017وحتد   1/1)مدن  2017أّما حركة األسعار العامة خالل العدام  .0/0 -0,11 بنسبة 2017
 .0/0 -1,91بنسبة  انخفضتفتكون قد 

 
 الغذائية واالستهالكية أعالئ يصدر شهرياً عن المكتب الفن : إّن تقرير حركة أسعار سلة السلل مالحظة

 ً ً "مؤشر الرقم القياس   ف  وزارة اإلقتصاد والتجارة علما أّن إدارة االحصاء المركزي تصدر شهريا
 ألسعار االستهال ".

 


