
  أسعار السلّة الغذائية واالستهالكية ارتفاع
 خالل شهر حزيران 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 بيارمقارنة ب هر  2017 حزيرا  هر المكق لة هال  

 

  بنسدبة  معددل أسدعار مبيدل سدلل ادذئ الفئدة انخفض: من الدقيقفئة الحبوب والمنتوجات المصنوعة
والكثثور  فالكثث  ( 0/0 -2) ال ثثعيرية فثثي بسثثعار مبيثثع االنهفثثاب نتيجثثة ،0/0 -0,33بلغددت  قليلددة

بسثعار  فثي سثتقراراالو .(0/0 1) طعثام األطفثا  في بسثعار مبيثع االرتفاعمقاب  (. 0/0 -1) واالرز
  السلع في هاله الفئة. باقي مبيع

 

 االرتفثاعنتيجثة  ،0/0 0,73 بنسدبة أسعار مبيل سلل اذئ الفئة معدل ارتفل :فئة اللحوم ومشتقاتها 
مقابث  االنهفثاب فثي  (.0/0 2) لحثم البقثر المسثتوردو( 0/0 4لحثم الغثنم الطثاز  ) مبيثع في بسثعار
 .الفئةباقي السلع في هاله  في بسعار مبيع الستقراراو( 0/0 -2)معلبام الكورندبيف  بسعار مبيع

 

 ةنتيجث، 0/0 -0,85 بنسدبةة سدلل ادذئ الفئدل معدل أسدعار مبيد ارتفلب: فئة البيض ومنتجات الحلي 
. مقابث  (0/0 2) جبنثة الحلثومو )انتها  عثروب( (0/0 5) الحليب المجفف في بسعار مبيع االرتفاع

فثي  ستقراراالو، (0/0 -4)والبيب  عروب() (0/0 -5) الجب  البلغاري في بسعار مبيع االنهفاب
 باقي السلع في هاله الفئة. بسعار مبيع

 

 :0/0 -0,55بنسددبة  معدددل أسددعار مبيدل سددلل ادذئ الفئددة انخفدض فئدة المنتجددات الدانيدة والزيتيددة، 
(. مقابث  االرتفثاع فثي بسثعار مبيثع السثم  0/0 -5)الزيثم النبثاتي  فثي بسثعار مبيثع باالنهفا نتيجة

 السلع في هاله الفئة. باقياالستقرار في بسعار مبيع و، (0/0 1)النباتي 

 

 0/0 -3,18 بنسبة معدل أسعار مبيل الفواكه انخفض :فئة الفواكه. 
 

  :0/0 -24,06 بنسبة معدل أسعار مبيل الخضار انخفضفئة الخضار. 
 

  :0,62 بنسدبةة سدلل ادذئ الفئدل معدل أسعار مبي انخفضفئة البذور والمكسرات والثمار الجوزية- 
 -1) والصنوبر القلثب والمكسثرام  الجوز القلباللوز القلب و في بسعار مبيع االنهفاب ةنتيج، 0/0
 1)والفثو  الحثب  (0/0 3)والعثد   (0/0 4) الحمص الحب في بسعار مبيع  االرتفاعمقاب   ،(0/0
  االستقرار في بسعار مبيع باقي السلع في هاله الفئة.و ،(0/0

 

  1,19بنسدبة  معدل أسدعار مبيدل سدلل ادذئ الفئدة ارتفل: والشوكوال والمربيات والعسل السكاكرفئة 
)انتهثثا   (0/0 4)ومربثثا الفريثثز  (0/0 8) مربثثا الم ثثم  فثثي بسثثعار مبيثثع االرتفثثاع نتيجثثة ،0/0



، (0/0 -1) العسثث فثثي بسثثعار مبيثثع   االنهفثثابمقابثث  . (0/0 4)عثثروب علثثا المربيثثام( والسثثكر 
 .السلع في هاله الفئة باقياالستقرار في بسعار مبيع و

 

  نتيجثة ، 0/0 0,94 معددل أسدعار مبيدل سدلل ادذئ الفئدة بنسدبة ارتفدلالمتفرقدة: فئة المواد الغذائيدة
( والمثثايونيز 0/0 2)( والبهثثار 0/0 3)والهثث  والكات ثاب  (0/0 5الملثح ) مبيثثع فثثي بسثعار االرتفثاع

 -3) معلبثام الفثو  المثدم  فثي بسثعار مبيثع االنهفثابمقابث   .(0/0 1)والب  المطحو  والنسثكاف  
 .االستقرار في بسعار مبيع باقي السلع في هاله الفئةو، (0/0 -1) والكاكاو (0/0 -2ال اي )و (0/0

 

 نتيجثة، 0/0 -0,16بنسدبة  معدل أسعار مبيل سدلل ادذئ الفئدة انخفض :ئة المشروبات والمرطباتف 
(، 0/0 -1)االنهفثثاب فثثي بسثثعار مبيثثع الم ثثروبام الغازيثثة المسثثتوردة وعصثثير الفواكثث  السثثائ  

 السلع في هاله الفئة. باقير اسعب استقرارو

 

 االرتفثاع نتيجثة ، 0/0 0,77 بنسدبة معدل أسعار مبيل سلل ادذئ الفئدة ارتفل :المشروبات الروحية 
االنهفثاب فثي بسثعار مبيثع البيثرة  مقابث  .(0/0 1)والبيرة الوطنية  (0/0 2) العرق بسعار مبيع في

 .السلع في هاله الفئة باقي  الستقرار في بسعار مبيعاو (،0/0 -1)المستوردة 
 

  نتيجثثة 0/0 3,98 بنسددبة معدددل أسددعار مبيددل سددلل اددذئ الفئددة ارتفددل :مددواد االسددتهالش الشخصدد 
 7))انتهثا  عثروب( ومزيث  الرائحثة وال ثامبو  (0/0 10) سثبراي ال ثعر في بسثعار مبيثع االرتفاع

( )بدايثثة 0/0 -7)الصثثابو   االنهفثثاب فثثي بسثثعار مبيثثع مقابثث  .(0/0 1)( و ثثفرام الحالقثثة 0/0
 السلع في هاله الفئة. باقي في بسعار مبيع االستقرارو (،0/0 -2)عروب( ومحارم الورق 

 

  نتيجثثة 0/0 -3,16بنسددبة  الفئددة معدددل أسددعار مبيددل سددلل اددذئ انخفددض :مددواد االسددتهالش المنزلدد 
 -3)وورق االلمنيثثوم  (0/0 -4)مسثثاحيا الغسثثي  و (0/0 -7)المنظفثام  فثثي بسثثعار مبيثثع االنهفثاب

  (0/0 1)ومسثثثاحيا الجلثثثي  (0/0 2)الح ثثثرام مبيثثثدام فثثثي بسثثثعار مبيثثثع االرتفثثثاعمقابثثث   .(0/0
 السلع في هاله الفئة. االستقرار في بسعار مبيع باقيو

 
 2017 حزيدرانخالل شدهر  انخفضتعليه تكون أسعار سلّة السلل الغذائية واالستهالكية المثقلة قد و
( 30/06/2017وحتدد   1/1)مددن  2017أّمددا حركددة ارسددعار العامددة خددالل العددام  .0/0 -0,35 بنسددبة

 .0/0 -0,67بنسبة  انخفضتفتكون قد 
 

واالستهالكية أعالئ يصدر شهرياً عن المكتب الفن  : إّن تقرير حركة أسعار سلة السلل الغذائية مالحظة
ً "مؤشر الرقم القياس   ً أّن إدارة االحصاء المركزي تصدر شهريا ف  وزارة اإلقتصاد والتجارة علما

 رسعار االستهالش".

 


