
 أسعار السلّة الغذائية واالستهالكية  ارتفاع
 بنسبة 0332 0/0 خالل شهر أيلول 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 آبمقارنة ب هر  1023 بيلو  هر المكق لة هال  

 

  قليلة بنسبة  معدل أسعار مبيع سلع هذه الفئة ارتفع: المصنوعة من الدقيقفئة الحبوب والمنتوجات
  السلع في هاله الفئة. معظم في بسعار مبيع استقرار نتيجة ،0/0 0,03بلغت 

 

 ا بنسضبة قليلضة أسضعار مبيضع سضلع هضذه الفئضة معضدل انخفض  :فئة اللحوم ومشتقاتها  -0,03بلغضت  جضدا
 في بسعار االرتفاع مقاب و .(0/0 -1)حوالي  م تقام الفروج مبيع في بسعار االنهفابنتيجة  ،0/0

معلبثثام و (0/0 1وقطثثع السثثمم المحوثثرة والمكلجثثة ) (0/0 4) المسثثتورد حثثوالي لحثثم البقثثر مبيثثع
 باقي السلع في هاله الفئة. ، واستقرار(0/0 2المارتديال )

 

 ة نتيجث، 0/0 2301 بنسضبةة الفئضسضلع هضذه ع معضدل أسضعار مبيض ارتفضعب: فئة البضي  ومنتجضات الحليض
مقاب   .(0/0 1وحليب االطفا  ) (0/0 4) والحليب المجفف (0/0 4)البيب  مبيع في بسعار االرتفاع
فثي  االسثتقرار، و(0/0 -2واالجبا  المسثتوردة ) (0/0 -1األجبا  القطع ) مبيع رفي بسعا االنهفاب
 باقي السلع في هاله الفئة. بسعار مبيع

 

  نتيجة ،0/0 -0,33 بنسبة معدل أسعار مبيع سلع هذه الفئة انخف  الدهنية والزيتية:فئة المنتجات 
بثاقي  فثي بسثعار مبيثع االسثتقرار مقابث  .(0/0 -2) حثوالي زيثم الزيتثو  مبيثع في بسعار االنهفاب

 السلع في هاله الفئة.
 

 0/0 -0310 بنسبة معدل أسعار مبيع الفواكه انخف  :فئة الفواكه. 
 

  :0/0 33,3 بنسبة معدل أسعار مبيع الخضار ارتفعفئة الخضار. 
 

 0/0 0331 الفئة بنسبة معدل أسعار مبيع سلع هذه ارتفع :فئة البذور والمكسرات والثمار الجوزية، 
باقي السلع  في بسعار مبيع الستقرارا. (0/0 2) حوالي الصنوبر القلب مبيع راسعب في االرتفاع نتيجة

 في هاله الفئة.
 

 0,35 بنسبة معدل أسعار مبيع سلع هذه الفئة انخف : فئة السكاكر والشوكوال والمربيات والعسل- 
واالرتفاع في بسعار مبيثع العسث   (0/0 -1ال وكوال )و السكر في بسعار مبيع االنهفابنتيجة  ،0/0

 باقي السلع في هاله الفئة. في بسعار مبيع االستقرارمقاب  . (0/0 2المستورد حوالي )

 



 نتيجثثة ، 0/0 0311 معضضدل أسضضعار مبيضضع سضضلع هضضذه الفئضضة بنسضضبة ارتفضضع :فئضضة المضضواد الغذائيضضة المتفرقضضة
. (0/0 2) وال ثا  (0/0 3) معلبام الفو  المثدم ( و0/0 5رب البندورة ) مبيع في بسعار االرتفاع
بثاقي السثلع  في بسثعار مبيثع االستقرارو ،(0/0 -2)حوالي  الت يب  في بسعار مبيع االنهفاب مقاب 

 .في هاله الفئة
 

 نتيجثة، 0/0 -0,11 بنسضبة معدل أسضعار مبيضع سضلع هضذه الفئضة انخف  :ئة المشروبات والمرطباتف 
االسثتقرار فثي بسثعار مبيثع  مقاب  (،0/0 -2)حوالي  عصيرالفواكه السائ  في بسعار مبيع االنهفاب

 السلع في هاله الفئة.باقي 

 

 نتيجثة ،0/0 -0,15بنسضبة  هضذه الفئضةفض  سضلع المعضدل أسضعار مبيضع  انخفض  :المشضروبات الروحيضة 
بثاقي السثلع فثي في بسعار مبيع  االستقرار(، مقاب  0/0 -2) حوالي العرقاالنهفاب في بسعار مبيع 

 .هاله الفئة
 

  ا بلغضت بنسضبة هضذه الفئضةفض  سضلع المعدل أسعار مبيضع  انخف  :مواد االستهالك الشخص  قليلضة جضدا
االسثتقرار فثي مقابث   ،(0/0 -0441 ثفرام الحالقثة ) عمبيث بسعار في االنهفاب نتيجة ،0/0 -0,02

 .باقي السلع في هاله الفئةبسعار مبيع 
 

  االرتفاع ، نتيجة0/0 2311معدل أسعار مبيع مواد هذه الفئة بنسبة  ارتفع :مواد االستهالك المنزل 
 مقابث  .(0/0 -2ومساحيق التنظيثف ) (0/0 1)مساحيق الغسي  ( و0/0 1المنظفام ) مبيع بسعار في

واالستقرار في بسعار مبيع باقي السلع في هثاله  (،0/0 -2)مساحيق الجلي  في بسعار مبيع االنهفاب
 الفئة.

 
 
 1023 أيلضضولخضضالل شضضهر  ارتفعضضتعليضضه تكضضون أسضضعار سضضلّة السضضلع الغذائيضضة واالسضضتهالكية المثقلضضة قضضد و
قد فتكون ( 30/09/1023وحتى  2/2)من  1023أّما حركة األسعار العامة خالل العام  .0/0 0332 بنسبة

   .0/0 0332ارتفعت 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 

 ألسعار االستهالك".

 


