
 أسعار السلّة الغذائية واالستهالكية  عاارتف
U۲۲۰۱ شباطشهر خالل  ۰/۰ ۷۲,۰ بنسبة 

 
 بتحديث سلة السلع الغدائية واالس�تهالكية الفني لسياسة األسعار في وزارة االقتصاد والتجارةقام المكتب 

تح�ديث أوزان سلعاً جديدة واس�تبدلت بع�ض الس�لع ب�أخرى أكث�ر اس�تهالكاً كم�ا ت�ّم بحيث أصبحت تشمل 
 وأحجام بعض السلع لتصبح السلة الجديدة أكثر مالئمة لواقع السوق المحلي.

لحرك�ة أس�عار س�لة الس�لع الغذائي�ة واالس�تهالكية جاءت نتائج دراسة المكتب الفن�ي لسياس�ة األس�عار  وقد
 كما يلي:  ۲۰۱۲ الثانيكانون مقارنة بشهر  ۲۰۱۲ شباطشهر المثّقلة خالل 

 
 مع�دل أس�عار مبي�ع س�لع ه�ذه الفئ�ة بنس�بة ارتف�ع: لمنتوج�ات المص�نوعة م�ن ال�دقيقفئة الحبوب وا •

والبسكويت  واألرز )۰/۰ ۳والطحين ( )۰/۰ ٥البرغل ( مبيع في أسعار االرتفاع نتيجة ،۰/۰ ۰,۷۰
ب�اقي الس�لع ف�ي ف�ي أس�عار مبي�ع  االس�تقرارمقابل  .)۰/۰ ۱( حوالي الكورن فالكسو وطعام األطفال

 .هذه الفئة
 
 االرتف�اعنتيج�ة  ،۰/۰ ۰,۷۱بنس�بة  أسعار مبيع سلع هذه الفئة معدل ارتفع :فئة اللحوم ومشتقاتها •

 ٤(ح�والي  لكورن�دبيفا ومعلب�اتومقّطع�ات الف�روج قطع السمك المحضرة والمثلج�ة  مبيع في أسعار
ولح�م  المس�توردلحم البق�ر و )۰/۰ ۱(حوالي السردين والمارتديال  ومعلبات )۰/۰ ۲(والفروج  )۰/۰

. مقابل االنخفاض في أسعار مبي�ع قط�ع ال�دجاج المحض�رة )۰/۰ ۱(ولحم البقر الطازج  الغنم الطازج
  .ومعلبات الهوت دوغفي أسعار مبيع معلبات الطون  االستقرارمقابل  . )۰/۰ -۲(والمثلجة 

 
ة نتيج�، ۰/۰ ۰,٥۷بنس�بة ة س�لع ه�ذه الفئ�ع مع�دل أس�عار مبي� ارتف�عب: فئة البيض ومنتجات الحلي� •

األجب�ان ارتفاع أس�عار مبي�ع نتيجة انتهاء عروض و )۰/۰ ۱٤حوالي ( اللبن مبيعر في أسعا االرتفاع
 )۰/۰ ۲واللبن��ة ( )۰/۰ ۳( البلغ��اريحلي��ب األطف��ال والج��بن و ،(انته��اء ع��روض) )۰/۰ ۹(القط��ع 

ج��بن  )۰/۰ -٤( ح��والي الب��يض ف��ي أس��عار مبي��ع االنخف��اضمقاب��ل . )۰/۰ ۱(واألجب��ان المس��توردة 
  .)۰/۰ -۱( المجفف والجبن العكاوي والحليب )۰/۰ -۳(القشقوان 

 
 ،۰/۰ -۰,۹۰ذه الفئ�ة بنس�بة ـمع�دل أس�عار مبي�ع س�لع ه� انخف�ض فئة المنتج�ات الدهني�ة والزيتي�ة: •

). مقابل االرتفاع ۰/۰ -۱() وزيت الزيتون ۰/۰ -٥الزيوت النباتية ( في أسعار مبيع االنخفاض نتيجة
 ).۰/۰ ۱(حوالي والسمن الحيواني  الزبدةو )۰/۰ ۸السمن النباتي حوالي (في أسعار مبيع 

 
 .۰/۰ ۳,۸٥ معدل أسعار مبيع الفواكه بنسبة انخفض :فئة الفواكه •
 
 .۰/۰ ٥,۸۲ بنسبة معدل أسعار مبيع الخضار ارتفعفئة الخضار:  •

 
 -۱,۳۳ الفئ�ة بنس�بة معدل أسعار مبيع س�لع ه�ذه انخفض :الجوزيةفئة البذور والمكسرات والثمار  •

 )۰/۰ -۲( والص�نوبر ح��والي والمكس��رات الح�ب الفاص��وليا مبي�ع راس��عأ ف�ي االنخف��اض نتيج�ة ،۰/۰
 باقي السلع في هذه الفئة. مبيع أسعار فياالستقرار مقابل  .)۰/۰ -۱والجوز حوالي (

  



 ۲,۱٤ معدل أس�عار مبي�ع س�لع ه�ذه الفئ�ة بنس�بة ارتفع: والعسلفئة السكاكر والشوكوال والمربيات  •
 ۲) ومرب��ى الفري��ز(۰/۰ ٤والجل��و ( )۰/۰ ٦(ح��والي  الس��كر مبي��عر أس��عاف��ي  االرتف��اعنتيج��ة  ،۰/۰
الح�الوة  ف�ي أس�عار مبي�ع االنخف�اضمقاب�ل  .)۰/۰ ۱( والشوكوماكس والعسل ومربى المشمش )۰/۰
)۲- ۰/۰(. 

 
نتيج�ة ، ۰/۰ ۰,٥۸مع�دل أس�عار مبي�ع س�لع ه�ذه الفئ�ة بنس�بة  ارتف�ع :المتفرق�ةفئة المواد الغذائي�ة  •

والكاكاو  )۰/۰ ٤( والشاي )۰/۰ ۸النسكافه ومعلبات الفول المدمس حوالي ( مبيع أسعار في االرتفاع
رب  ف��ي أس��عار مبي��ع مقاب��ل االنخف��اض .)۰/۰ ۱( والنس��كافه والكاتش��اب )۰/۰ ۲(والخ��ردل والخ��ل 

 .)۰/۰ -۱والبهارات ( )۰/۰ -۳( حوالي والمايونيز )۰/۰ -٤البندورة (
 

 نتيج�ة، ۰/۰ -۰,٥٤بنس�بة  معدل أسعار مبيع س�لع ه�ذه الفئ�ة انخفض :ئة المشروبات والمرطباتف •
البودرة الفواكه السائل و وعصير )۰/۰ -٦(المشروبات الغازية المستوردة  مبيع أسعار في االنخفاض

والمش�روبات الغازي�ة  )۰/۰ ۲(مقابل االرتفاع في أسعار مبي�ع المي�اه المعدني�ة المس�توردة  )۰/۰ -۱(
 .)۰/۰ ۰,۲٦المحلية (

 
 نتيج��ة ،۰/۰ ۲,۳۷بنس��بة  ه��ذه الفئ��ةف��ي س��لع المع��دل أس��عار مبي��ع  ارتف��ع :المش��روبات الروحي��ة •

نتيج�ة انته�اء ع�روض،  )۰/۰ ۱۲والوطني�ة ( )۰/۰ ۱۷البي�رة المس�توردة ( مبي�ع أس�عار االرتفاع في
 .)۰/۰ -۱(، مقابل االنخفاض في أسعار مبيع العرق )۰/۰ ٤الويسكي حوالي (وارتفاع 

 
، نتيج��ة ۰/۰ ۳,۲۷ بنس��بة مع��دل أس��عار مبي��ع م��واد ه��ذه الفئ��ة ارتف��ع :م��واد االس��تهالك الشخص��ي •

 ۱۰( والص�ابون نتيج�ة انته�اء ع�روض، )۰/۰ ۳۰( ح�والي الف�وط الص�حية في أسعار مبي�ع االرتفاع
 مقاب���ل. )۰/۰ ۱ومعج���ون الحالق���ة وش���فرات الحالق���ة ( ومح���ارم ال���ورق )۰/۰ ۲(والش���امبو  )۰/۰

 .)۰/۰ -۱(ومزيل الرائحة  )۰/۰ -۷( حوالي سبراي الشعر مبيع أسعار االنخفاض في
 
 ، نتيج��ة۰/۰ -۲,۱۹ بنس�بة مع�دل أس��عار مبي�ع م��واد ه�ذه الفئ��ة انخف��ض :م�واد االس��تهالك المنزل�ي •

 )۰/۰ -٤(ومس��احيق الجل��ي  مس��احيق الغس��يلو )۰/۰ -٥البطاري��ات ( مبي��ع أس��عار ف��ي االنخف��اض
وورق الن�ايلون  )۰/۰ ۷المطه�رات ح�والي ( مبي�ع أس�عار ف�ي االرتف�اع مقابل ،)۰/۰ -۱(والمنظفات 
 .)۰/۰ ۱ومبيدات االحشرات ( )۰/۰ ۲ومساحيق التنظيف ( وورق االلمنيوم )۰/۰ ۳الالصق (

  
في األسعار خالل ارتفاعاً بسيطاً وعليه تكون أسعار سلّة السلع الغذائية واالستهالكية المثقلة قد سجلت 

وحتى  ۱/۱(من  ۲۰۱۲أّما حركة األسعار العامة خالل العام  .۰/۰ ۰,۷۲ بنسبة ۲۰۱۲شباط شهر 
   .۰/۰ ۱,۱۸) فقد سجلت ارتفاعاً بنسبة  ۲۹/۲/۲۰۱۱

 
UمالحظةU أسعار سلة السلع الغذائية واالستهالكية أعاله يصدر شهرياً عن المكتب الفني : إّن تقرير حركة

في وزارة اإلقتصاد والتجارة علماً أّن إدارة االحصاء المركزي تصدر شهرياً "مؤشر الرقم القياسي 
 ألسعار االستهالك".

 


