
  أسعار السلّة الغذائية واالستهالكية انخفاض
 خالل شهر شباط 2018

 
 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:  2018 الكانيكانو  مقارنة ب هر  2018  باط هر المكق لة هال  
 

  بنسابة  معايل أساعار مبيا  سال  ااذئ الفئاة ارتفا : ما  الايقي فئة الحبوب والمنتوجاا  المنانو ة
( 0/0 2واألرز االميركي ) (0/0 6)والمعكرونة البرغ   في بسعار مبيع االرتفاع نتيجة ،0/0 1,02

( نتيجة 0/0 -3)الطحي   في بسعار مبيع واالنهفاب ،(0/0 -2)والبرغ  ( 0/0 1)والكور  فالكس 
  السلع في هاله الفئة. باقي بسعار مبيع في ستقراراالمقاب  . استمرار العروب

 

 نتيجثثة  ،0/0 -1,02 بنساابة أسااعار مبياا  ساال  اااذئ الفئااة معاايل انخفااض :فئااة اللحااوش ومشاات اتها
مقابثث   .(0/0 -2)ومعلبثثام الكورنثثدبي   (0/0 -6) الغثثنم الطثثاز لحثثم  مبيثثع فثثي بسثثعار االنهفثثاب
، (0/0 1)وقطثثع السثثمم المحوثثرة والمكلجثثة  (0/0 6) همقطعاتثثالفثثرو  و فثثي بسثثعار مبيثثع االرتفثثاع

 .باقي السلع في هاله الفئة في بسعار مبيع الستقراراو
 

 ةنتيجث، 0/0 -0,35 بنسابةة سل  ااذئ الفئا  معيل أسعار مبي انخفضب: فئة البيض ومنتجا  الحلي 
. (0/0 -2) الحلثثومجبنثثة  (0/0 -6) ( والبثثيب0/0 -10)األجبثثا  القطثثع  فثثي بسثثعار مبيثثع االنهفثثاب

 األجبثا  المسثتوردة( والحليثب المجفث  و0/0 7)جبنة الق قوا  البقثر  في بسعار مبيع االرتفاعمقاب  
 باقي السلع في هاله الفئة. بسعار مبيعفي  الستقراروا ،(0/0 1)

 

 :نتيجة ،0/0 -0,55 بنسبة معيل أسعار مبي  سل  اذئ الفئة انخفض فئة المنتجا  اليانية والزيتية 
االرتفثاع فثي  مقابث  ،(0/0 -1) والسثم  النبثاتي (0/0 -6) الزيثم النبثاتي في بسعار مبيثع االنهفاب

السثلع فثي  باقياالستقرار في بسعار مبيع و (0/0 2)( والطحينة 0/0 6)بسعار مبيع السم  الحيواني 
 هاله الفئة.

 

 0/0 4,94 بنسبة معيل أسعار مبي  الفواكه ارتف  :فئة الفواكه. 
 

  :0/0 4,96 بنسبة معيل أسعار مبي  الخضار ارتف فئة الخضار. 
 

  :0/0 0,37 بنسبةة سل  اذئ الفئ  معيل أسعار مبي ارتف فئة البذور والمكسرا  والثمار الجوزية ،
( 0/0 2)والفثو  الحثب  (0/0 3)والفاصثوليا الحمثرا   الحثب الحمص في بسعار مبيع االرتفاع ةنتيج

االسثتقرار فثي و( 0/0 -3)مقاب  االنهفاب في بسعار مبيع الجثوز القلثب  ،(0/0 1)والصنوبر القلب 
  بسعار مبيع باقي السلع في هاله الفئة.

 



  1,06 بنسبة معيل أسعار مبي  سل  اذئ الفئة انخفض: والشوكوال والمربيا  والعسل السكاكرفئة- 
والحالوة  (0/0 -2االنهفاب في بسعار مبيع السكر والعس  المستورد ومربى الم مش )نتيجة  ،0/0
 بثاقياالسثتقرار فثي بسثعار مبيثع و ،(0/0 2)ال وكوماكس  مقاب  االرتفاع في بسعار مبيع (0/0 -1)

 .السلع في هاله الفئة

 

  نتيجثثة ، 0/0 1,94 معاايل أسااعار مبياا  ساال  اااذئ الفئااة بنساابة ارتفاا المتفرقااة: فئااة المااواي الغذائيااة
 1)والهث   (0/0 2)الثب  المطحثو  و (0/0 4والنسثكافه ) (0/0 5الهثرد  ) مبيع في بسعار االرتفاع

ومعلبثثام  (0/0 -2) والمثثايونيز والملثثح (0/0 -3) الكبثثيس فثثي بسثثعار مبيثثع االنهفثثابمقابثث   .(0/0
 .الفئةاالستقرار في بسعار مبيع باقي السلع في هاله و ،(0/0 -1)الفو  المدمس 

 

 0/0 0,07 قليلاة بلغا  بنسابة معيل أسعار مبي  سل  اذئ الفئة ارتف  :ئة المشروبا  والمرطبا ف ،
مقابثث   (0/0 1)( وعصثثير البثثودرة 0/0 2)المحليثثة الميثثاه المعدنيثثة  فثثي بسثثعار مبيثثع االرتفثثاع نتيجثثة

السلع في  باقير اسعب في ستقراراالو ،(0/0 -1) المستوردة االنهفاب في بسعار مبيع المياه المعدنية
 هاله الفئة.

 

 فثي االرتفاع نتيجة، 0/0 1,03 بنسبة معيل أسعار مبي  سل  اذئ الفئة ارتف  :المشروبا  الروحية 
 .باقي السلع في هاله الفئةبسعار مبيع  في االستقرار. مقاب  (0/0 2) الويسكي بسعار مبيع

 

  نتيجثة ،0/0 -1,29 بنسابة سال  ااذئ الفئاةمعايل أساعار مبيا   انخفاض :مواي االساتهال  الشخنا 
ومعجو  األسنا   (0/0 -2)( )عروب( وال امبو 0/0 -6) الفوط الصحية في بسعار مبيع االنهفاب

وسثبرا  ال ثعر  (0/0 3) فرام الحالقثة في بسعار مبيع  االرتفاع مقاب  .(0/0 -1)ومزي  الرائحة 
 السلع في هاله الفئة. باقي في بسعار مبيع االستقرار، و(0/0 1)ومعجو  الحالقة 

 

  نتيجثثة ،0/0 -1,3بنساابة  معاايل أسااعار مبياا  ساال  اااذئ الفئااة انخفااض :مااواي االسااتهال  المنزلاا 
مقابثث   (.0/0 -3)( )عثثروب( ومسثثاحيج الجلثثي 0/0 -15)المنظفثثام  فثثي بسثثعار مبيثثع االنهفثثاب
 الغسثي مسثاحيج و (0/0 2)ورق االلمنيوم والمطهرام ومبيثدام الح ثرام  في بسعار مبيع االرتفاع

 السلع في هاله الفئة. االستقرار في بسعار مبيع باقيمقاب  و (0/0 1)

 
 2018 شاباطخاالل شاهر  انخفضا  ليه تكو  أسعار سالّة السال  الغذائياة واالساتهالكية المث لاة قاي و
( فتكاو  28/02/2018وحتا   1/1)ما   2018أّما حركة األسعار العامة خالل العاش  .0/0 -0,11 بنسبة
ًً  0/0 11ارتفعا  للا   الضريبة  لا  ال يماة المضاافةنسبة  لًما أ  . 0/0 0,33بنسبة  ارتفع قي  ابتايا

 .2018م  أول كانو  الثان  
 

 أ الئ ينير شهرياً    المكتب الفن : لّ  ت رير حركة أسعار سلة السل  الغذائية واالستهالكية مالحظة
 ً ً "مؤشر الرقش ال ياس   ف  وزارة اإلقتناي والتجارة  لما أّ  ليارة االحناً المركزي تنير شهريا

 ألسعار االستهال ".

 


