
 أسعار السلّة الغذائية واالستهالكية  انخفاض
U2201 تموزشهر خالل  0/0 -0,46 بنسبة 

 
 بتحديث سلة الس�لع الغدائي�ة واالس�تهالكية الفني لسياسة األسعار في وزارة االقتصاد والتجارةقام المكتب 

تح�ديث أوزان س�لعاً جدي�دة واس�تبدلت بع�ض الس�لع ب�أخرى أكث�ر اس�تهالكاً كم�ا ت�ّم بحيث أصبحت تش�مل 
 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 دراس�ة المكت�ب الفن�ي لسياس�ة األس�عار  وقد
 كما يلي:  2012 حزيرانمقارنة بشهر  2012 تموزشهر المثقّلة خالل 

 
 مع�دل أس�عار مبي�ع س�لع ه�ذه الفئ�ة بنس�بة انخف�ض: ات المصنوعة من الدقيقفئة الحبوب والمنتوج •

ف�ي  االس�تقرار مقابل .)0/0 -1( حوالي الكورن فالكس مبيع في أسعار االنخفاض نتيجة ،0/0 -0,04
 .باقي السلع في هذه الفئةأسعار مبيع 

 
نتيج��ة  ،0/0 -0,97بنس��بة  أس��عار مبي��ع س��لع ه��ذه الفئ��ة مع��دل انخف��ض :فئ��ة اللح��وم ومش��تقاتها •

وقط�ع ال�دجاج  )0/0 -1,45(الط�ازج ح�والي لح�م البق�ر  )0/0 -5(الف�روج  مبيع في أسعار االنخفاض
 )0/0 6(ح�والي  اله�وت دوغ معلب�ات ف�ي أس�عار مبي�ع االرتف�اعمقابل  .)0/0 -1( المحضرة والمثلجة

 2ح�والي ( الكورن�دبيفومعلب�ات  )0/0 4( مقّطع�ات الف�روجو معلبات الطونو ،بسبب انتهاء عروض
 باقي السلع في هذه الفئة. في أسعار مبيع االستقرارو .)0/0

 
ة نتيج�، 0/0 -0,14 بنس�بةة س�لع ه�ذه الفئ�ع معدل أسعار مبي انخفضب: فئة البيض ومنتجات الحلي •

ب�اقي الس�لع ف�ي  ف�ي أس�عار مبي�ع االستقرارمقابل  .)0/0 -2حوالي ( البيض مبيعر في أسعا االنخفاض
 الفئة.هذه 

 
 -0,08 قليلة بلغ�ت بنسبة ذه الفئةـمعدل أسعار مبيع سلع ه انخفض فئة المنتجات الدهنية والزيتية: •

. مقابل االرتف�اع )0/0 -1الشمس حوالي ( وزيت دوار الطحينة مبيعر في أسعا االنخفاض نتيجة ،0/0
 السلع في هذه الفئة. باقي في أسعار مبيع االستقرارو )0/0 1( الزبدةفي أسعار مبيع 

 
 .0/0 -1,73 معدل أسعار مبيع الفواكه بنسبة انخفض :فئة الفواكه •
 
 .0/0 0,23 بنسبة معدل أسعار مبيع الخضار ارتفعفئة الخضار:  •

 
 -0,12 الفئ�ة بنس�بة مع�دل أس�عار مبي�ع س�لع ه�ذه انخفض :فئة البذور والمكسرات والثمار الجوزية •

 الل�وز ف�ي أس�عار مبي�ع االرتف�اعمقاب�ل  .)0/0 -1,42الج�وز ( مبي�ع راس�عأ ف�ي االنخفاض نتيجة ،0/0
 باقي السلع في هذه الفئة. في أسعار مبيع االستقرارو .)0/0 0,55(
 
 -0,52بنس�بة  معدل أسعار مبيع سلع هذه الفئة انخفض: فئة السكاكر والشوكوال والمربيات والعسل •

 ف�ي أس��عار مبي��ع االس��تقرارمقاب�ل  .)0/0 -2الس��كر ح��والي ( ف�ي أس��عار مبي�ع االنخف��اضنتيج�ة  ،0/0
 باقي السلع في هذه الفئة.

 



نتيج��ة ، 0/0 0,26 مع��دل أس�عار مبي��ع س��لع ه��ذه الفئ��ة بنس��بة ارتف��ع :فئ�ة الم��واد الغذائي��ة المتفرق��ة •
ح�والي  معلبات الف�ول الم�دمسو )0/0 3) والكبيس (0/0 5ع البهارات حوالي (مبي أسعار في االرتفاع

 .باقي السلع في هذه الفئة في أسعار مبيع االستقرارمقابل  .)0/0 2(
 

، 0/0 0,41قليل�ة بلغ�ت بنس�بة  معدل أسعار مبيع سلع هذه الفئة ارتفع :ئة المشروبات والمرطباتف •
ف�ي  االس�تقرارمقاب�ل  .)0/0 5(الي المشروبات الغازي�ة المس�توردة ح�و مبيع أسعار في االرتفاع نتيجة

 باقي السلع في هذه الفئة. أسعار مبيع
 

ف�ي أس�عار  االس�تقرار نتيج�ة ، ه�ذه الفئ�ةف�ي س�لع المع�دل أس�عار مبي�ع اس�تقر  :المشروبات الروحية •
 السلع في هذه الفئة. جميعمبيع 

 
االس�تقرار ف��ي  نتيج��ة ، ه��ذه الفئ�ةف�ي س�لع المع��دل أس�عار مبي��ع اس�تقر  :م�واد االس�تهالك الشخص��ي •

 السلع في هذه الفئة. جميعأسعار مبيع 
 
، 0/0 -0,08قليل�ة بلغ�ت  بنس�بة معدل أسعار مبيع مواد هذه الفئة انخفض :مواد االستهالك المنزلي •

 االرتف�اعمقاب�ل  .)0/0 -1ومبي�دات الحش�رات ( )0/0 -2( المطهرات مبيع أسعار في االنخفاض نتيجة
 .باقي السلع في هذه الفئة أسعار مبيعفي ستقرار اال مقابل .)0/0 1( ورق األلمنيوم في أسعار مبيع

  
 بنسبة 2012 تموزشهر خالل  انخفضتوعليه تكون أسعار سّلة السلع الغذائية واالستهالكية المثقلة قد 

) فقد سجلت  31/7/2012وحتى  1/1(من  2012أّما حركة األسعار العامة خالل العام  .0/0 -0,46
  .0/0 2,11ارتفاعاً بنسبة 

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

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

 


