
  أسعار السلّة الغذائية واالستهالكية ارتفاع
U۲۰۱۷ خالل شهر تموز 

 
 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 
 بعض السلع لتصبح السلة الجديدة أكثر مالئمة لواقع السوق المحلي. وأحجام

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 حزيرانمقارنة بشهر  ۲۰۱۷ تموزشهر المثقّلة خالل 

 
بنس�بة  مع�دل أس�عار مبي�ع س�لع ه�ذه الفئ�ة انخفض: الدقيقفئة الحبوب والمنتوجات المصنوعة من  •

 ف��ي أس��عار مبي��ع االرتف��اعمقاب��ل . )۰/۰ -۳( األرز ف��ي أس��عار مبي��ع االنخف��اض نتيج�ة ،۰/۰ -۰٬٥۷
  السلع في هذه الفئة. باقي أسعار مبيع في ستقراراالو .)۰/۰ ۱(والكورن فالكس  )۰/۰ ۳( الشعيرية

 
 االرتف�اعنتيج�ة  ،۰/۰ ۱٬٦٥ بنس�بة أسعار مبيع سلع هذه الفئة معدل ارتفع :فئة اللحوم ومشتقاتها •

الط���ازج  لح���م البق���رو) ۰/۰ ۳(ولح���م الغ���نم الط���ازج ) ۰/۰ ٤( مش���تقات الف���روج مبي���ع ف���ي أس���عار
 )۰/۰ -٥(الف��روج  مقاب��ل االنخف��اض ف��ي أس��عار مبي��ع ).۰/۰ ۲( ومعلب��ات الكورن��دبيف المس��توردو
باقي السلع في  في أسعار مبيع الستقراراو)، ۰/۰ -۱(ومعلبات المارتديال ) ۰/۰ -۳( الطونمعلبات و

 .هذه الفئة
 

 ةنتيج�، ۰/۰ ۰٬٥۸ بنس�بةة س�لع ه�ذه الفئ�ع مع�دل أس�عار مبي� ارتف�عب: فئة البيض ومنتجات الحلي� •
ف�ي أس�عار  االنخف�اض. مقاب�ل )۰/۰ ۱(والحلي�ب المجف�ف  )۰/۰ ٦( الب�يض في أسعار مبيع االرتفاع

باقي السلع ف�ي ه�ذه  أسعار مبيعفي  ستقراراالو، )۰/۰ -۱( واألجبان المستوردة الجبن البلغاري مبيع
 الفئة.

 
في أسعار  ضاالنخفا نتيجة ،معدل أسعار مبيع سلع هذه الفئة استقر فئة المنتجات الدهنية والزيتية: •

الزي�ت . مقاب�ل االرتف�اع ف�ي أس�عار مبي�ع )۰/۰ -۱(والس�من الحي�واني  )۰/۰ -۲( السمن النباتي مبيع
 السلع في هذه الفئة. باقياالستقرار في أسعار مبيع و، )۰/۰ ۱( النباتي

 
 .۰/۰ -۲٬۲۳ بنسبة معدل أسعار مبيع الفواكه انخفض :فئة الفواكه •
 
 .۰/۰ -۸٬۰۸ بنسبة معدل أسعار مبيع الخضار انخفضفئة الخضار:  •

 
 ۰٬۸٤ بنس�بةة س�لع ه�ذه الفئ�ع مع�دل أس�عار مبي� ارتف�عفئة الب�ذور والمكس�رات والثم�ار الجوزي�ة:  •

مقاب�ل  ،)۰/۰ ۱( والص�نوبر القل�ب والمكس�رات  الج�وز القل�ب ف�ي أس�عار مبي�ع االرتفاع ةنتيج، ۰/۰
  االستقرار في أسعار مبيع باقي السلع في هذه الفئة.

 
بنس��بة  مع��دل أس��عار مبي��ع س��لع ه��ذه الفئ��ة انخف��ض: والش��وكوال والمربي��ات والعس��ل الس��كاكرفئ��ة  •

 -۱( مرب�ى المش�مش) و۰/۰ -۳(الش�وكوال والح�الوة  في أسعار مبيع االنخفاض نتيجة ،۰/۰ -۰٬٥٦
 .السلع في هذه الفئة باقياالستقرار في أسعار مبيع مقابل . )۰/۰



 
 -۰٬۰٦ قليل�ة بلغ�ت  معدل أسعار مبيع سلع هذه الفئ�ة بنس�بة انخفضالمتفرقة: فئة المواد الغذائية  •

مقاب�ل  .)۰/۰ -۲( معلبات الفول المدمس والم�ايونيز والكب�يس مبيع في أسعار االنخفاضنتيجة ، ۰/۰
االس��تقرار ف��ي و، )۰/۰ ۱( والخ��ردل )۰/۰ ٤( والكاتش��اب )۰/۰ ۷( الخ��ل ف��ي أس��عار مبي��ع االرتف��اع

 .هذه الفئةأسعار مبيع باقي السلع في 
 

 نتيج�ة، ۰/۰ -۱٬۲۸بنس�بة  معدل أسعار مبيع س�لع ه�ذه الفئ�ة انخفض :ئة المشروبات والمرطباتف •
). مقاب�ل ۰/۰ -۱( والمي�اه المعدني�ة )۰/۰ -۲( المحلي�ةاالنخفاض في أسعار مبيع المشروبات الغازية 

السلع في هذه  باقير اسعأ استقرارو )۰/۰ ۱(االرتفاع في أسعار مبيع المشروبات الغازية المستوردة 
 الفئة.

 
 نتيج��ة ، ۰/۰ -۰٬۲۱ بنس��بة مع��دل أس��عار مبي��ع س��لع ه��ذه الفئ��ة انخف��ض :المش��روبات الروحي��ة •

 ب�اقي  الس�تقرار ف�ي أس�عار مبي�عا مقابل .)۰/۰ -۰٬۳٥( الويسكي أسعار مبيع في االنخفاض الطفيف
 .السلع في هذه الفئة

 
 نتيج�ة ۰/۰ -۰٬۸۰ بنس�بة أس�عار مبي�ع س�لع ه�ذه الفئ�ةمع�دل  انخف�ض :مواد االس�تهالك الشخص�ي •

ف�ي  االس�تقرار مقاب�ل .)۰/۰ -۲(ومزيل الرائحة  )۰/۰ -۳( سبراي الشعر في أسعار مبيع االنخفاض
 السلع في هذه الفئة. باقي أسعار مبيع

 
 االرتف�اع نتيجة ۰/۰ ۱٬۷۲بنسبة  معدل أسعار مبيع سلع هذه الفئة ارتفع :مواد االستهالك المنزلي •

 ف�ي أس�عار مبي�ع االنخف�اضمقاب�ل  .)۰/۰ ۲(مس�احيق الغس�يل و )۰/۰ ۷(المنظف�ات  في أسعار مبي�ع
الس�لع ف�ي ه�ذه  االس�تقرار ف�ي أس�عار مبي�ع ب�اقيو  )۰/۰ -۱(ومساحيق الجلي  )۰/۰ -۲(المطهرات 

 الفئة.
 

 ۲۰۱۷ تم�وزخ�الل ش�هر  ارتفع�تعليه تك�ون أس�عار س�لّة الس�لع الغذائي�ة واالس�تهالكية المثقل�ة ق�د و
) ۳۱/۰۷/۲۰۱۷وحت��ى  ۱/۱(م��ن  ۲۰۱۷أّم��ا حرك��ة األس��عار العام��ة خ��الل الع��ام  .۰/۰ ۰٬٥٦ بنس��بة

 .۰/۰ -۰٬۱۱بنسبة  انخفضتفتكون قد 
 

UمالحظةU إّن تقرير حركة أسعار سلة السلع الغذائية واالستهالكية أعاله يصدر شهرياً عن المكتب الفني :
ً "مؤشر الرقم القياسي  في وزارة اإلقتصاد والتجارة ً أّن إدارة االحصاء المركزي تصدر شهريا علما

 ألسعار االستهالك".
 


