
  أسعار السلّة الغذائية واالستهالكية انخفاض
U۲۰۱۷ خالل شهر أيلول 

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

س��لعاً جدي��دة واس��تبدلت بع��ض الس��لع ب��أخرى أكث��ر اس��تهالكاً كم��ا ت��ّم تح��ديث أوزان بحي��ث أص��بحت تش��مل 
 وأحجام بعض السلع لتصبح السلة الجديدة أكثر مالئمة لواقع السوق المحلي.

لحرك��ة أس��عار س��لة الس��لع الغذائي��ة واالس��تهالكية ج��اءت نت��ائج دراس��ة المكت��ب الفن��ي لسياس��ة األس��عار  وق��د
 كما يلي:  ۲۰۱۷ آبمقارنة بشهر  ۲۰۱۷ أيلولشهر المثقّلة خالل 

 
بنس�بة  مع�دل أس�عار مبي�ع س�لع ه�ذه الفئ�ة ارتف�ع: ال�دقيقفئة الحبوب والمنتوج�ات المص�نوعة م�ن  •

. )۰/۰ ۱( والطح�ين والك�ورن فالك�س )۰/۰ ۲( االرز ف�ي أس�عار مبي�ع االرتفاع نتيجة ،۰/۰ ۰٬٥٤
السلع في هذه  باقي أسعار مبيع في ستقراراالو ،)۰/۰ -۱( الشعيرية في أسعار مبيع االنخفاضمقابل 
  الفئة.

 
نتيج��ة  ،۰/۰ -۰٬۱۸ بنس��بة أس��عار مبي��ع س��لع ه��ذه الفئ��ة مع��دل انخف��ض :فئ��ة اللح��وم ومش��تقاتها •

 قط�ع ال�دجاج المحض�رة والمثلج�ة) والف�روج و۰/۰ -٦مش�تقات الف�روج ( مبي�ع ف�ي أس�عار االنخفاض
)، ۰/۰ ۱( لح��م الغ��نم الط��ازج ف��ي أس��عار مبي��ع االرتف��اعمقاب��ل  .)۰/۰ -۳(معلب��ات الكورن��دبيف و
 .السلع في هذه الفئةباقي  في أسعار مبيع الستقراراو

 
 ةنتيج�، ۰/۰ -۰٬۳۷ بنس�بةة سلع هذه الفئع معدل أسعار مبي انخفضب: فئة البيض ومنتجات الحلي •

 -۱(جب��ان القط��ع األبس��بب بع��ض الع��روض و )۰/۰ -۱۱(جبن��ة الحل��وم  ف��ي أس��عار مبي��عاالنخف��اض 
) (انتهاء بعض الع�روض) والج�بن ۰/۰ ۸(في أسعار مبيع االجبان المستوردة مقابل االرتفاع . )۰/۰

) ۰/۰ ۲(ج�بن القش�قوان والعك�اوي ) و۰/۰ ٥() (انتهاء بعض الع�روض) والب�يض ۰/۰ ٦(البلغاري 
 باقي السلع في هذه الفئة. أسعار مبيعفي  الستقرار)، وا۰/۰ -۱۰(والحليب المجفف 

 
 نتيج�ة ،۰/۰ ۱٬۰۲ بنس�بة معدل أسعار مبيع س�لع ه�ذه الفئ�ة ارتفع فئة المنتجات الدهنية والزيتية: •

مقاب�ل ). ۰/۰ ۲( الس�من النب�اتيو )۰/۰ ٤() والزب�دة ۰/۰ ٦(الزيت النباتي  في أسعار مبيع االرتفاع
 السلع في هذه الفئة. باقياالستقرار في أسعار مبيع 

 
 .۰/۰ -۱۱٬۸۷ بنسبة معدل أسعار مبيع الفواكه انخفض :فئة الفواكه •
 
 .۰/۰ ٤٬۸۳ بنسبة مبيع الخضارمعدل أسعار  ارتفعفئة الخضار:  •

 
 ۳٬۰٥ بنس�بةة س�لع ه�ذه الفئ�ع مع�دل أس�عار مبي� ارتف�عفئة الب�ذور والمكس�رات والثم�ار الجوزي�ة:  •

) ۰/۰ ۲( لقل��بوالج��وز ا الل��وز) و۰/۰ ٦(الص��نوبر القل��ب  ف��ي أس��عار مبي��ع االرتف��اع ةنتيج��، ۰/۰
  السلع في هذه الفئة.االستقرار في أسعار مبيع باقي  مقابل .)۰/۰ -۱(والمكسرات 

 
قليل�ة بنس�بة  معدل أسعار مبيع س�لع ه�ذه الفئ�ة انخفض: والشوكوال والمربيات والعسل السكاكرفئة  •

 والشوكوال مكسالشوكوو )۰/۰ -۱(السكر  في أسعار مبيع االنخفاض نتيجة ،۰/۰ -۰٬۰۷جًدا بلغت 



الس�لع  ب�اقياالستقرار في أسعار مبي�ع ) و۰/۰ ۳(االرتفاع في أسعار مبيع الحالوة  مقابل. )۰/۰ -۱(
 .في هذه الفئة

 
، ۰/۰ ۰٬۰۹ قليلة بلغت معدل أسعار مبيع سلع هذه الفئة بنسبة ارتفعالمتفرقة: فئة المواد الغذائية  •

) (انته���اء ع���روض) والكاك���او ومعلب���ات الف���ول ۰/۰ ٦الخ���ردل ( مبي���ع ف���ي أس���عار االرتف���اعنتيج���ة 
رب البن���دورة  ف���ي أس���عار مبي���ع االنخف���اضمقاب���ل  .)۰/۰ ۱() والمل���ح والتش���يبس ۰/۰ ۲(الم���دمس

 .االستقرار في أسعار مبيع باقي السلع في هذه الفئةو )۰/۰ -۱( والبهارات
 

 ۰٬۰۳ضئيلة جًدا بلغ�ت بنسبة  معدل أسعار مبيع سلع هذه الفئة ارتفع :ئة المشروبات والمرطباتف •
مقاب�ل االنخف�اض ف�ي أس�عار ) ۰/۰ ۱(المي�اه المعدني�ة المحلي�ة  في أس�عار مبي�عاالرتفاع  نتيجة، ۰/۰

 السلع في هذه الفئة. باقير اسعأ في ستقراراالمقابل  )،۰/۰ -۱(المستوردة  المعدنية مبيع المياه
 

 نتيج��ة، ۰/۰ -۲٬۸٤ بنس��بة مع��دل أس��عار مبي��ع س��لع ه��ذه الفئ��ة انخف��ض :المش��روبات الروحي��ة •
باقي السلع في أسعار مبيع  في االستقرارو (عروض) )۰/۰ -۸٬۳( العرق أسعار مبيع في االنخفاض
 .هذه الفئة

 
 نتيج�ة ،۰/۰ -۰٬٤٤ بنس�بة مع�دل أس�عار مبي�ع س�لع ه�ذه الفئ�ة انخفض :مواد االستهالك الشخصي •

االرتف�اع ف�ي أس�عار  مقاب�ل .)۰/۰ -۲(والش�امبو  )۰/۰ -۳( سبراي الشعر في أسعار مبيع االنخفاض
الس��لع ف��ي ه��ذه  ب�اقي ف��ي أس��عار مبي��ع االس�تقرار)، و۰/۰ ۳( والف��وط الحي��ة) ۰/۰ ٥( الص��ابونمبي�ع 
 الفئة.

 
 نتيج��ة ،۰/۰ -۰٬٤۸بنس��بة  مع��دل أس��عار مبي��ع س��لع ه��ذه الفئ��ة انخف��ض :م��واد االس��تهالك المنزل��ي •

مس��احيق و) ۰/۰ -۲(وورق االمني��وم  )۰/۰ -۳( ورق الن��ايلون الالص��ق ف��ي أس��عار مبي��ع االنخف��اض
 السلع في هذه الفئة. االستقرار في أسعار مبيع باقيمقابل  .)۰/۰ -۱( والمنظفاتالجلي 

 
 ۲۰۱۷ أيل�ولخ�الل ش�هر  انخفض�تعليه تكون أسعار سلّة السلع الغذائي�ة واالس�تهالكية المثقل�ة ق�د و

وحت��ى  ۱/۱(م��ن  ۲۰۱۷أّم��ا حرك��ة األس��عار العام��ة خ��الل الع��ام  .۰/۰ -۰٬۰۸ بلغ��ت قليل��ة ج��ًدا بنس��بة
 .۰/۰ -۰٬۳۷بنسبة  انخفضت) فتكون قد ۳۰/۰۹/۲۰۱۷

 
UمالحظةU إّن تقرير حركة أسعار سلة السلع الغذائية واالستهالكية أعاله يصدر شهرياً عن المكتب الفني :

ً "مؤشر الرقم القياسي  ً أّن إدارة االحصاء المركزي تصدر شهريا في وزارة اإلقتصاد والتجارة علما
 ألسعار االستهالك".

 


