
 أسعار السلّة الغذائية واالستهالكية  عاارتف
U۲۲۰۱ آذارشهر خالل  ۰/۰ ۱۳,۰ 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 شباطمقارنة بشهر  ۲۰۱۲ آذارشهر المثّقلة خالل 

 
 مع�دل أس�عار مبي�ع س�لع ه�ذه الفئ�ة بنس�بة انخفض: المصنوعة من الدقيق فئة الحبوب والمنتوجات •

في  االستقرارمقابل  .)۰/۰ -۱( طعام األطفال حوالي مبيع في أسعار االنخفاض نتيجة ،۰/۰ -۰,۱٤
 .باقي السلع في هذه الفئةأسعار مبيع 

 
نتيج��ة  ،۰/۰ -۰,۲۹بنس��بة  أس��عار مبي��ع س��لع ه��ذه الفئ��ة مع��دل انخف��ض :فئ��ة اللح��وم ومش��تقاتها •

ولح�م البق�ر الط�ازج  )۰/۰ -۳( ومعلب�ات اله�وت دوغ لحم البقر المس�تورد مبيع في أسعار االنخفاض
وقطع  )۰/۰ ٥(حوالي  مقّطعات الفروج مقابل االرتفاع في أسعار مبيع .)۰/۰ -۱(السردين  ومعلبات

 .)۰/۰ ۱( لكورن��دبيفا ومعلب��ات ولح��م الغ��نم الط��ازج )۰/۰ ٤(ال��دجاج المحض��رة والمثلج��ة ح��والي 
 معلب���ات الط���ونوقط���ع الس���مك المحض���رة والمثلج���ة و الف���روجف���ي أس���عار مبي���ع  االس���تقرارمقاب���ل 

  .والمارتديال
 

ة نتيج�، ۰/۰ ۰,۹۹بنس�بة ة س�لع ه�ذه الفئ�ع مع�دل أس�عار مبي� ارتف�عب: فئة البيض ومنتجات الحلي� •
 واللبنة والبيض اللبن )۰/۰ ۳(والجبن العكاوي  )۰/۰ ٦(األجبان المستوردة  مبيعر في أسعا االرتفاع

باقي السلع في  في أسعار مبيع االستقرارمقابل . )۰/۰ ۱( واألجبان القطع والجبن البلغاري )۰/۰ ۲(
 هذه الفئة.

 
 نتيج�ة ،۰/۰ ۰,٥٥ذه الفئ�ة بنس�بة ـمعدل أسعار مبيع سلع ه ارتفع فئة المنتجات الدهنية والزيتية: •

ف�ي أس�عار  االس�تقرارمقاب�ل ). ۰/۰ ۱(وزيت الزيتون السمن النباتي حوالي  في أسعار مبيع االرتفاع
 باقي السلع في هذه الفئة. مبيع

 
 .۰/۰ ۱,٦٥ معدل أسعار مبيع الفواكه بنسبة ارتفع :فئة الفواكه •
 
 .۰/۰ ۲,٦۱ بنسبة معدل أسعار مبيع الخضار ارتفعفئة الخضار:  •

 
 -۳,٥۷ الفئ�ة بنس�بة معدل أسعار مبيع س�لع ه�ذه انخفض :والثمار الجوزيةفئة البذور والمكسرات  •

 -۷والجوز حوالي ( )۰/۰ -۹(والمكسرات  )۰/۰ -۱۱اللوز ( مبيع راسعأ في االنخفاض نتيجة ،۰/۰
باقي  في أسعار مبيع االستقرار ). باالضافة إلى۰/۰ ۲العدس ( مبيع أسعار في االرتفاعمقابل  .)۰/۰

 السلع في هذه الفئة.
 



نتيج��ة  ،مع��دل أس��عار مبي��ع س��لع ه��ذه الفئ��ة  اس��تقر: فئ��ة الس��كاكر والش��وكوال والمربي��ات والعس��ل •
 جميع السلع في هذه الفئة. في أسعار مبيع االستقرار

 
مع ميل طفيف إل�ى االنخف�اض معدل أسعار مبيع سلع هذه الفئة  استقر :فئة المواد الغذائية المتفرقة •

 )۰/۰ -۲( النس�كافهو الم�ايونيزرب البندورة و مبيع أسعار في االنخفاضنتيجة ، ۰/۰ -۰,۰۸بنسبة 
ومعلبات الف�ول الم�دمس وال�بن  )۰/۰ ٦( الخردل في أسعار مبيع االرتفاعمقابل  .)۰/۰ -۱والكاكاو (
 باقي السلع في هذه الفئة. في أسعار مبيع االستقرارمقابل  .)۰/۰ -۱والبهارات ( )۰/۰ ۱(المطحون 

 
 نتيج��ة، ۰/۰ ۰,٦۲بنس��بة  مع��دل أس��عار مبي��ع س��لع ه��ذه الفئ��ة ارتف��ع :ئ��ة المش��روبات والمرطب��اتف •

المشروبات  في أسعار مبيع االنخفاضمقابل  )۰/۰ ٤(عصير الفواكه السائل  مبيع أسعار في االرتفاع
 باقي السلع في هذه الفئة. في أسعار مبيع ، واالستقرار)۰/۰ -۱(وعصير البودرة الغازية المستوردة 

 
 نتيج��ة ،۰/۰ ۰,٤۳بنس��بة  ه��ذه الفئ��ةف��ي س��لع المع��دل أس��عار مبي��ع  ارتف��ع :المش��روبات الروحي��ة •

ف�ي أس�عار  االس�تقرار، مقاب�ل )۰/۰ ۱(والع�رق  )۰/۰ ۳البي�رة المس�توردة ( مبيع أسعار االرتفاع في
 .والويسكي البيرة الوطنيةمبيع 

 
، نتيج��ة ۰/۰ ۰,٤۸ بنس��بة مع��دل أس��عار مبي��ع م��واد ه��ذه الفئ��ة ارتف��ع :االس��تهالك الشخص��يم��واد  •

 )۰/۰ ۲ومح��ارم ال��ورق ( )۰/۰ ۳(ومزي��ل الرائح��ة  )۰/۰ ٤الص��ابون ( ف��ي أس��عار مبي��ع االرتف��اع
 )۰/۰ -۳(الش��امبو  مبي��ع أس��عار االنخف��اض ف��ي مقاب��ل )۰/۰ ۱(ومعج��ون األس��نان  س��براي الش��عرو
 .معجون الحالقة وشفرات الحالقة. واالستقرار في أسعار مبيع )۰/۰ -۱( حوالي الفوط الصحيةو

 
االرتفاع  ، نتيجة۰/۰ ۳,۲۱ بنسبة معدل أسعار مبيع مواد هذه الفئة ارتفع :مواد االستهالك المنزلي •

 ۲الحشرات (ومبيدات ومساحيق التنظيف  )۰/۰ ٥(مساحيق الغسيل ومساحيق الجلي  مبيع أسعار في
واس�تقرار  )۰/۰ -۱(وورق االلمني�وم  )۰/۰ -۲(المنظف�ات  مبي�ع أس�عار ف�ي االنخفاض مقابل ،)۰/۰

 .وورق النايلون الالصق والبطاريات المطهرات
  

  رتفاعاستقرت مع ميل طفيف إلى االوعليه تكون أسعار سلّة السلع الغذائية واالستهالكية المثقلة قد 
وحتى  ۱/۱(من  ۲۰۱۲أّما حركة األسعار العامة خالل العام  .۰/۰ ۰,۱۳ بنسبة ۲۰۱۲ آذارشهر خالل 

   .۰/۰ ۱,۳۱) فقد سجلت ارتفاعاً بنسبة  ۳۱/۱/۲۰۱۱
 

UمالحظةU إّن تقرير حركة أسعار سلة السلع الغذائية واالستهالكية أعاله يصدر شهرياً عن المكتب الفني :
تصدر شهرياً "مؤشر الرقم القياسي  في وزارة اإلقتصاد والتجارة علماً أّن إدارة االحصاء المركزي

 ألسعار االستهالك".
 


