
  أسعار السلّة الغذائية واالستهالكية انخفاض
 خالل شهر تشرين األول 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 بيلو مقارنة ب هر  2017 ت ري  األو  هر المكق لة هال  

 

   بنسابة  معاقل أساعار مبيا  سال  ااذئ الفئاة ارتفا : المصانوةة مان الاق ي فئة الحبوب والمنتوجاا
، واالنهفاب في بسثعار مبيثع (0/0 2) األرز األمريكي في بسعار مبيع االرتفاع نتيجة ،0/0 0,21

السثلع  بثاقي بسعار مبيثع في ستقراراالمقاب  . (0/0 -1)الطحي  والكور  فالكس والبسكويم حوالي 
  في هاله الفئة.

 

 نتيجثثة  ،0/0 -0,79 بنساابة أسااعار مبياا  ساال  اااذئ الفئااة معااقل انخفااض :اللحااوو ومشااتااتها فئااة
 فثي بسثعار مبيثع االرتفثاعمقابث   .(0/0 -1)لحثم البقثر الطثازا والفثروا  مبيثع في بسثعار االنهفاب
( وقطثثع الثثدجاا المحوثثرة والمكلجثثة وقطثثع السثثمل المحوثثرة والمكلجثثة 0/0 3)الفثثروا  مقطعثثام

 .باقي السلع في هاله الفئة في بسعار مبيع الستقراراو(، 0/0 1)ومعلبام الكورندبيف 
 

 ةنتيجث، 0/0 0,34 بنسابةة سال  ااذئ الفئا  معاقل أساعار مبيا ارتفا ب: فئة البيض ومنتجا  الحليا 
والجب   (0/0 9)جبنة الحلوم  السيما )بسبب انتها  بعب العروب( األجبا  في بسعار مبيع االرتفاع
 1)واالجبثثثا  المسثثثتوردة  (0/0 2)جبثثثا  القطثثثع األو( 0/0 3)وجثثثب  الق ثثثقوا   (0/0 5)البلغثثثار  

 البثيبو تجدد بعثب العثروب() (0/0 -7)في بسعار مبيع الحليب المجفف مقاب  االنهفاب . (0/0
 باقي السلع في هاله الفئة. مبيعبسعار في  الستقراروا( 0/0 -1)

 

 :0/0 -0.46 بنساابة معااقل أسااعار مبيا  ساال  ااذئ الفئااة انخفاض فئاة المنتجااا  القانياة والةيتيااة، 
مقابث  االرتفثاع المسثتمر فثي بسثعار مبيثع  ،(0/0 -5)الزيم النباتي  في بسعار مبيع االنهفاب نتيجة
 في هاله الفئة.السلع  باقياالستقرار في بسعار مبيع و (0/0 2) الزبدة

 

 0/0 8,72 بنسبة معقل أسعار مبي  الفواكه ارتف  :فئة الفواكه. 
 

  :0/0 0,25 بنسبة معقل أسعار مبي  الخضار ارتف فئة الخضار. 
 

  :0,12 بنسابةة سال  ااذئ الفئا  معقل أسعار مبي انخفضفئة البذور والمكسرا  والثمار الجوةية- 
مقابثث  االرتفثثاع فثثي بسثثعار مبيثثع  ،(0/0 -2)القلثثب  الجثثوز فثثي بسثثعار مبيثثع االنهفثثاب ةنتيجثث، 0/0

  االستقرار في بسعار مبيع باقي السلع في هاله الفئة.و (،0/0 2) العدس
 



  بنساابة  معااقل أسااعار مبياا  ساال  اااذئ الفئااة انخفااض: والشااوكوال والمربيااا  والعساال السااكاكرفئااة
االرتفاع في بسعار مبيع  مقاب . (0/0 -2،54) الجلو في بسعار مبيع االنهفاب نتيجة ،0/0 -0,12

 .السلع في هاله الفئة باقياالستقرار في بسعار مبيع ( و0/0 1) مربى الم مش وال وكوماكس

 

  نتيجثة ، 0/0 0,22 معاقل أساعار مبيا  سال  ااذئ الفئاة بنسابة ارتفا المتفر اة: فئة المواق الغذائياة
فثي  االنهفثابمقاب   .(0/0 0,4) والب  المطحو  (0/0 1)الكبيس حوالي  مبيع في بسعار االرتفاع

االسثتقرار فثي بسثعار و)تجثدد بعثب العثروب( والكاكثاو والمثايونيز  (0/0 -3) الهرد  بسعار مبيع
 .مبيع باقي السلع في هاله الفئة

 

 نتيجثثة، 0/0 0,10بنساابة  معااقل أسااعار مبياا  ساال  اااذئ الفئااة ارتفاا  :ئااة المشااروبا  والمر بااا ف 
 بثاقير اسثعب فثي سثتقراراالمقابث  ( 0/0 1) الم ثروبام الغازيثة المسثتوردة بسعار مبيعفي االرتفاع 

 السلع في هاله الفئة.

 

 في االرتفاع نتيجة، 0/0 1,03 بنسبة معقل أسعار مبي  سل  اذئ الفئة ارتف  :المشروبا  الروحية 
باقي السلع في هثاله بسعار مبيع  في االستقرارو عروب(انتها  بعب ال) (0/0 3) العرق بسعار مبيع

 .الفئة
 

 نتيجثة ،0/0 -0,57 بنسابة معاقل أساعار مبيا  سال  ااذئ الفئاة انخفض :مواق االستهالك الشخصي 
 -1)وال ثثامبو  (0/0 -2) ومزيثث  الرائحثثة (0/0 -3) معجثثو  األسثثنا  فثثي بسثثعار مبيثثع االنهفثثاب

وسثبرا   )انتهثا  بعثب العثروب( (0/0 5)  ثفرام الحالقثةاالرتفاع في بسعار مبيثع  مقاب  .(0/0
 باقي في بسعار مبيع االستقرار، و(0/0 2)حارم الورق مو)انتها  بعب العروب(  (0/0 3) ال عر

 السلع في هاله الفئة.

 

 االرتفاع نتيجة ،0/0 0,22بنسبة  معقل أسعار مبي  سل  اذئ الفئة ارتف  :مواق االستهالك المنةلي 
مقابث  االنهفثاب فثي بسثعار مبيثع مسثاحي  التن يثف  (0/0 0,43) مسثاحي  الغسثي  في بسعار مبيع

 السلع في هاله الفئة. االستقرار في بسعار مبيع باقيمقاب   .(0/0 -5) والبطاريام( 0/0 -4)

 
 تشارين األولخاالل شاهر  انخفضا ةليه تكون أسعار سلّة السال  الغذائياة واالساتهالكية المثالاة  اق و

وحتا   1/1)مان  2017أّماا حركاة األساعار العاماة خاالل العااو  .0/0 -0,14 بلغا  ليلة  بنسبة 2017
 .0/0 -0,51بنسبة  انخفض ( فتكون  ق 31/10/2017
 

: إّن تارير حركة أسعار سلة السل  الغذائية واالستهالكية أةالئ يصقر شهرياً ةن المكتب الفني مالحظة
ً أّن إقارة االحصاء  ً "مؤشر الر و الاياسي في وةارة اإل تصاق والتجارة ةلما المركةي تصقر شهريا

 ألسعار االستهالك".

 


