
  أسعار السلّة الغذائية واالستهالكية ارتفاع
 خالل شهر كانون الثاني 2017

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

ج كمثثا تثثم  تحثثديث بحيثثث بصثثبحم ت ثثم   ج جديثثدة واسثثتبدلم بعثثب السثثلع بثثتهرك بككثثر اسثثتهالكا بوزان 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:  2016 األو  كانونمقارنة ب هر  2017 الكانيكانون  هر المكق لة هال  

 

  بنسابة  معا ل أساعار مبيا  سال  ااذئ الفئاة ارتفا : والمنتوجاا  المنانو ة مان الا  ي فئة الحبوب
 1)والطحثثين ( 0/0 2)واألرز  (0/0 3) المعكرونثثة فثثي بسثثعار مبيثثع االرتفثثا  نتيجثثة ،0/0 0,75

  السلع في هاله الفئة. باقي بسعار مبيع في ستقراراالمقاب   .(0/0
 

 االرتفثا نتيجثة  ،0/0 0,81 بنسابة أسعار مبي  سل  اذئ الفئة مع ل ارتف  :فئة اللحوم ومشتقاتها 
(. مقاب  0/0 2)ومعلبام الهوم دوغ ( 0/0 17) تقام الفروج مو (0/0 8)الفروج  مبيع في بسعار

باقي السلع فثي  في بسعار مبيع الستقرارا(، و0/0 -2االنهفاب في بسعار مبيع لحم البقر المستورد )
 .هاله الفئة

 

  ةنتيجث، 0/0 0,63 بنسابةة سال  ااذئ الفئا  معا ل أساعار مبيا ارتفا ب: ومنتجا  الحليافئة البيض 
 -1) حليثثب األطفثثا فثثي بسثثعار مبيثثع  االنهفثثاب. مقابثث  (0/0 8البثثيب ) فثثي بسثثعار مبيثثع االرتفثثا 

 باقي السلع في هاله الفئة. بسعار مبيعفي  ستقراراالو ،(0/0
 

 :نتيجثة ،0/0 0,14بنسابة  مع ل أسعار مبي  سال  ااذئ الفئاة ارتف  فئة المنتجا  ال انية والزيتية 
السلع في هاله  باقياالستقرار في بسعار مبيع مقاب   .(0/0 2) النباتي السمن في بسعار مبيع االرتفا 
 الفئة.

 

 0/0 0,65 بنسبة مع ل أسعار مبي  الفواكه ارتف  :فئة الفواكه. 
 

  :0/0 12,89 بنسبة مع ل أسعار مبي  الخضار ارتف فئة الخضار. 
 

  :0,73 بنسابةة سال  ااذئ الفئا  معا ل أساعار مبيا ارتفا فئة الباذور والمكسارا  والثماار الجوزياة 
مقابثثث   (0/0 3) والحمثثثل الحثثثب (0/0 19)الفاصثثثوليا  فثثثي بسثثثعار مبيثثثع االرتفثثثا  ةنتيجثثث، 0/0

فثي بسثعار مبيثع االسثتقرار و ،(0/0 -5)القلثب  ( واللثوز0/0 -8)العثد   في بسعار مبيثع االنهفاب
  باقي السلع في هاله الفئة.

 



 بنساابة  معاا ل أسااعار مبياا  ساال  اااذئ الفئااة انخفااض: فئااة السااكاكر والشااوكوال والمربيااا  والعساال
مقاب  االرتفا   فثي بسثعار  .(0/0 -5) ال وكوماك  في بسعار مبيع االنهفاب نتيجة ،0/0 -0,58

 .السلع في هاله الفئة باقياالستقرار في بسعار مبيع ، و(0/0 2) مبيع الجلو

 

  نتيجثة ، 0/0 2,20 معا ل أساعار مبيا  سال  ااذئ الفئاة بنسابة ارتفا المتفر اة: فئة الموا  الغذائياة
 االنهفابمقاب   .(0/0 2)ومعلبام الفو  المدم   (0/0 4البن المطحون ) مبيع في بسعار االرتفا 

 .مبيع باقي السلع في هاله الفئة االستقرار في بسعارو، (0/0 -2)المايونيز  في بسعار مبيع

 

 0,23  ليلاة بلغا  بنسابة مع ل أساعار مبيا  سال  ااذئ الفئاة انخفض :ئة المشروبا  والمرطبا ف- 
السثلع  بثاقي في بسعار مبيع ستقراراالو ،(0/0 -9) عصير البودرة ر مبيعاسعب انهفاب نتيجة، 0/0

 في هاله الفئة.

 

 االنهفثاب نتيجة ، 0/0 0,67 بنسبة مع ل أسعار مبي  سل  اذئ الفئة ارتف  :المشروبا  الروحية 
 (،0/0 1)االرتفثثا  فثثي بسثثعار مبيثثع الويسثثكي  مقابثث  (.0/0 -1) البيثثرة المسثثتوردة بسثثعار مبيثثع فثثي
 .السلع في هاله الفئة باقي  الستقرار في بسعار مبيعاو

 

 نتيجثة 0/0 -0,43 بنسابة الفئاةمعا ل أساعار مبيا  سال  ااذئ  انخفاض :موا  االساتهال  الشخناي 
 -2)ومعجثثون حالقثثة ( 0/0 -5)والصثثابون ( 0/0 -6)سثثبراا ال ثثعر  فثثي بسثثعار مبيثثع االنهفثثاب

 بثاقي فثي بسثعار مبيثع االسثتقرار، و(0/0 1)جثون األسثنان عماالرتفا  في بسعار مبيع  مقاب  .(0/0
 السلع في هاله الفئة.

 

 االسثتقرار فثي بسثعار مبيثع  نتيجثة مع ل أسعار مبي  سل  اذئ الفئاة استقر :موا  االستهال  المنزلي
 السلع في هاله الفئة. جميع

 
 الثاانيكاانون خاالل شاهر  ارتفعا  لياه تكاون أساعار سالّة السال  الغذائياة واالساتهالكية المثقلاة  ا  و

  .0/0 1,17 بنسبة 2017
 

واالستهالكية أ الئ ين ر شهرياً  ن المكتب الفني : إّن تقرير حركة أسعار سلة السل  الغذائية مالحظة
ً "مؤشر الر م القياسي  ً أّن إ ارة االحناء المركزي تن ر شهريا في وزارة اإل تنا  والتجارة  لما

 ألسعار االستهال ".

 


