
 أسعار السلّة الغذائية واالستهالكية  ارتفاع
 بنسبة 0,24 0/0 خالل شهر تموز 1023

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

تحثثديث بوزا  سثثلعاج جديثثدة واسثثتبدلم بعثثب السثثلع بثثتهرك بككثثر اسثثتهالكاج كمثثا تثثم  بحيثثث بصثثبحم ت ثثم  
 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:  1023 حزيرا مقارنة ب هر  1023 تموز هر المكق لة هال  

 

  قليلة بنسبة  معدل أسعار مبيع سلع هذه الفئة ارتفع: والمنتوجات المصنوعة من الدقيقفئة الحبوب
 مقابثث  (0/0 2طعثام األطفثا  والكثثور  فالكث    فثي بسثعار مبيثثع االرتفثثا  نتيجثة ،0/0 0,03بلغتت 

بثاقي السثلع  في بسثعار مبيثع االستقرارو ،(0/0 -25,1  حوالي المعكرونة مبيع في بسعار االنهفاب
  هاله الفئة.في 

 

 ا بنستبة قليلتة أسعار مبيع سلع هذه الفئتة معدل ارتفع :فئة اللحوم ومشتقاتها  ،0/0 0002بلغتت  جتدا
 مبيع في بسعار االنهفاب مقاب  .(0/0 1  المستورد حواليلحم البقر  مبيع في بسعار االرتفا نتيجة 

 السلع في هاله الفئة.باقي  في بسعار مبيع االستقرارو ،(0/0 -1 حوالي  م تقام الفروج

 

 ة نتيجث، 0/0 0,22 بنستبةة ستلع هتذه الفئتع معتدل أستعار مبيت ارتفتعب: فئة البتي  ومنتجتات الحليت
 رفثي بسثعا االنهفثاب، و(0/0 2والحليثب االطفثا    (0/0 ,  جبنثة الحلثوم مبيثع في بسعار االرتفا 

بثاقي السثلع  فثي بسثعار مبيثع االستقرارمقاب  . (0/0 -1  واالجبا  المستوردة (0/0 -7 البيب  مبيع
 في هاله الفئة.

 

 :نتيجثة ،0/0 0,33 بنستبة معدل أستعار مبيتع ستلع هتذه الفئتة ارتفع فئة المنتجات الدهنية والزيتية 
 في بسعار مبيع االستقرار مقاب  .(0/0 2والطحينة   (0/0 6  الزبدة حوالي مبيع في بسعار االرتفا 

 باقي السلع في هاله الفئة.
 

  0/0 903 بنسبة معدل أسعار مبيع الفواكه ارتفع :الفواكهفئة. 

 

  :0/0 -2,32 بنسبة معدل أسعار مبيع الخضار انخف فئة الخضار. 
 

 0/0 0020 الفئة بنسبة معدل أسعار مبيع سلع هذه ارتفع :فئة البذور والمكسرات والثمار الجوزية، 
فثي بسثعار  السثتقرارا مقابث  ،(0/0 1 القلثب  الجوزالفاصوليا حوالي  مبيع راسعب في االرتفا  نتيجة
 باقي السلع في هاله الفئة. مبيع

 

 قليلتة  بنستبة معتدل أستعار مبيتع ستلع هتذه الفئتة ارتفتع: فئة السكاكر والشوكوال والمربيات والعستل
في  االستقرارمقاب   ،(0/0 -,,35  حوالي العلكة في بسعار مبيع االنهفابنتيجة  ،0/0 0,00 بلغت

 باقي السلع في هاله الفئة. بسعار مبيع

 



 نتيجثة ، 0/0 -0,20 معدل أسعار مبيتع ستلع هتذه الفئتة بنستبة انخف  :فئة المواد الغذائية المتفرقة
 مقابثث  (0/0 -2  والنسثثكافو ورب البنثثدورة  معلبثثام الفثثو  المثثدم  مبيثثع فثثي بسثثعار االنهفثثاب
 .الفئةباقي السلع في هاله  في بسعار مبيع االستقرار

 

 0/0 0009 قليلتة بلغتت بنستبة معدل أسعار مبيع سلع هذه الفئة ارتفع :ئة المشروبات والمرطباتف ،
االستقرار في بسعار  مقاب  (،0/0 2 حوالي المياه المعدنية المستوردة  في بسعار مبيع االرتفا  نتيجة

 السلع في هاله الفئة.مبيع باقي 

 

 نتيجثة ،0/0 -0,33بنستبة  هتذه الفئتةفت  ستلع المعتدل أستعار مبيتع  انخفت  :المشتروبات الروحيتة 
بثاقي السثلع فثي بسثعار مبيثع  االسثتقرار(، مقاب  0/0 -2  االنهفاب في بسعار مبيع الويسكي حوالي

 .في هاله الفئة
 

  نتيجثة ،0/0 0,33بنستبة  هتذه الفئتةفت  ستلع المعدل أسعار مبيع  ارتفع :مواد االستهالك الشخص 
 .باقي السلع في هاله الفئةاالستقرار في بسعار مبيع مقاب   ،(0/0 2ال امبو   عمبي بسعار في االرتفا 

 

  نتيجثثة0/0 -0020 بنستتبة معتتدل أستتعار مبيتتع متتواد هتتذه الفئتتة انخفتت  :متتواد االستتتهالك المنزلتت ، 
االرتفثثا  فثثي بسثثعار مبيثثع ورق األلمنيثثوم  (، مقابثث 0/0 -1 المنظفثثام  مبيثثع بسثثعار فثثي االنهفثثاب

 .باقي السلع في هاله الفئة في بسعار مبيعستقرار اال (0/0 2ومساحيق التنظيف 

  
 1023 تمتتوزختتالل شتتهر  ارتفعتتتوعليتته تكتتون أستتعار ستتلّة الستتلع الغذائيتتة واالستتتهالكية المثقلتتة قتتد 

( فقتتد 32/09/1023وحتتت   2/2)متتن  1023أّمتتا حركتتة ارستتعار العامتتة ختتالل العتتام  .0/0 0,20 بنستتبة
   .0/0 0,03سجلت ارتفاعاا بنسبة 

 
: إّن تقرير حركة أسعار سلة السلع الغذائية واالستهالكية أعاله يصدر شهرياا عن المكتب الفن  مالحظة

تصدر شهرياا "مؤشر الرقم القياس   ف  وزارة اإلقتصاد والتجارة علماا أّن إدارة االحصاء المركزي
 رسعار االستهالك".

 


