
  أسعار السلّة الغذائية واالستهالكية ارتفاع
 خالل شهر نيسان 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 آالارمقارنة ب هر  2017 نيسا  هر المكق لة هال  

 

  بنسابة  معايل أساعار مبيا  سال  ااذئ الفئاة ارتفا : مان الايقي فئة الحبوب والمنتوجاا  المنانو ة
 (( )انتها  عثروب0/0 3المعكرونة ) في بسعار مبيع االرتفاع نتيجة ،0/0 0,01ضئيلة جًيا بلغ  

  .(0/0 -1)والكور  فالكس  (0/0 -2) االرز في بسعار مبيع االنهفابمقاب  (. 0/0 1)والبسكويم 
  السلع في هاله الفئة. باقي بسعار مبيع في ستقراراالمقاب  

 

 االرتفثاعنتيجثة  ،0/0 1,54 بنسابة أسعار مبي  سل  اذئ الفئة معيل ارتف  :فئة اللحوم ومشتقاتها 
فثثي  االنهفثثابمقابثث  ( 0/0 2)و حثثم البقثثر المسثثتورد  (0/0 4) الطثثاز  البقثثرلحثثم  مبيثثع فثثي بسثثعار

 1) الكورنثدبي ومعلبثام  (0/0 -3)لحم الغنم الطاز  وقطع الدجا  المحضرة والمكلجثة بسعار مبيع 
 .باقي السلع في هاله الفئة في بسعار مبيع الستقرارا، و(0/0

 

 ةنتيجث، 0/0 -0,25 بنسابةة سل  اذئ الفئ  معيل أسعار مبي انخفضب: فئة البيض ومنتجا  الحلي 
. (0/0 -1وجبنة الحلثوم )( 0/0 -2والجب  البلغاري ) (0/0 -10)البيب  في بسعار مبيع االنهفاب

فثي  سثتقراراالو(، 0/0 4)وجثب  الق ثقوا   (0/0 1) الحليب المجف في بسعار مبيع  االرتفاعمقاب  
 باقي السلع في هاله الفئة. بسعار مبيع

 

 :0/0 -0,09بنساابة  معاايل أسااعار مبيا  ساال  ااذئ الفئااة انخفاض فئاة المنتجااا  اليانياة والةيتيااة، 
السثلع فثي هثاله  بثاقياالستقرار فثي بسثعار مبيثع و .(0/0 -1) الزبدة في بسعار مبيع باالنهفا نتيجة
 الفئة.

 

 0/0 23,68 بنسبة معيل أسعار مبي  الفواكه ارتف  :فئة الفواكه. 
 

  :0/0 -11,33 بنسبة معيل أسعار مبي  الخضار انخفضفئة الخضار. 
 

  :0,15 بنسابةة سال  ااذئ الفئا  معايل أساعار مبيا ارتفا فئة الباذور والمكسارا  والاماار الجوةياة 
االستقرار في و .(0/0 1) القلب الجوزاللوز و (0/0 2)العدس  في بسعار مبيع االرتفاع ةنتيج، 0/0

  بسعار مبيع باقي السلع في هاله الفئة.

 بنساابة  معاايل أسااعار مبياا  ساال  اااذئ الفئااة انخفااض: فئااة السااكاكر والشااوكوال والمربيااا  والعساال
مقابث  االرتفثاع  فثي بسثعار (. 0/0 -2,05) السثكر فثي بسثعار مبيثع االنهفثاب نتيجة ،0/0 -0,26
 .السلع في هاله الفئة باقياالستقرار في بسعار مبيع ، و(0/0 2) الجلومبيع 



 

  نتيجثة ، 0/0 0,53 معايل أساعار مبيا  سال  ااذئ الفئاة بنسابة ارتفا المتفرقاة: فئة المواي الغذائياة
معلبثثام الفثثو  و (0/0 2والكات ثثاب )( 0/0 4)والنسثثكاف   (0/0 7الهثث  ) مبيثثع فثثي بسثثعار االرتفثثاع
، (0/0 -1) والت ثثثيبسالمثثثايونيز  فثثثي بسثثثعار مبيثثثع االنهفثثثابمقابثثث   .(0/0 1) والكبثثثيس المثثثدمس

 .في هاله الفئة االستقرار في بسعار مبيع باقي السلعو

 

 ر مبيثعاسثعب اسثتقرار نتيجثة، معيل أساعار مبيا  سال  ااذئ الفئاة استقر :ئة المشروبا  والمرطبا ف 
 السلع في هاله الفئة.جميع 

 

 نتيجثثة ، 0/0 -0,32 بنساابة معاايل أسااعار مبياا  ساال  اااذئ الفئااة انخفااض :المشااروبا  الروحيااة 
 مقابث  (.0/0 1)الويسكي ( و0/0 1والبيرة المستوردة ) (0/0 -2)العرق  بسعار مبيع في االنهفاب

 .السلع في هاله الفئة باقي  الستقرار في بسعار مبيعا

 

  نتيجثة 0/0 -1,84 بنسابة معايل أساعار مبيا  سال  ااذئ الفئاة انخفاض :مواي االساتهال  الشخنا 
والفثوط ( 0/0 -3) والصثابو  مزيث  الرائحثةو (0/0 -9)سثبراي ال ثعر  فثي بسثعار مبيثع االنهفاب
فثثي  االسثثتقرار، و(0/0 -3) معجثثو  األسثثنا  فثثي بسثثعار مبيثثع االنهفثثاب مقابثث  .(0/0 1)الصثثحية 

 السلع في هاله الفئة. باقي بسعار مبيع

 

  نتيجثثة 0/0 -6,51بنساابة  معاايل أسااعار مبياا  ساال  اااذئ الفئااةانخفااض  :مااواي االسااتهال  المنةلاا 
 -4) ومسثثاحيا الغسثثي ( نتيجثثة العثثروب، 0/0 -10)مسثثاحيا الغسثثي   فثثي بسثثعار مبيثثع االنهفثثاب

االستقرار في و( 0/0 1)( والمطهرام 0/0 3)الفوط الصحية  مقاب  االرتفاع في بسعار مبيع .(0/0
 السلع في هاله الفئة. بسعار مبيع باقي

 
 2017 نيساانخاالل شاهر  انخفضا  ليه تكون أسعار سلّة السل  الغذائية واالستهالكية الماقلاة قاي و

( 30/04/2017وحتاا   1/1)ماان  2017أّمااا حركااة ارسااعار العامااة خااالل العااام  .0/0 0,33 بنساابة
 .0/0 1,24فتكون قي ارتفع  بنسبة 

 
: إّن تقرير حركة أسعار سلة السل  الغذائية واالستهالكية أ الئ ينير شهرياً  ن المكتب الفن  مالحظة

ً أّن إيارة االحناء  ً "مؤشر الرقم القياس  ف  وةارة اإلقتناي والتجارة  لما المركةي تنير شهريا
 رسعار االستهال ".

 


