
 أسعار السلّة الغذائية واالستهالكية  عاارتف
U۲۲۰۱ أيارشهر خالل  ۰/۰ ٤۰,۰ 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 نيسانمقارنة بشهر  ۲۰۱۲ أيارشهر المثّقلة خالل 

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

) بس��بب خف��ض س��عر وزن الربط��ة ۰/۰ ۱۱الخب��ز ( مبي��ع ف��ي أس��عار االرتف��اع نتيج��ة ،۰/۰ ۲۷,٤
 .)۰/۰ ۱) والك�ورن فالك�س (۰/۰ ٥البرغ�ل ( مبي�ع أس�عارغ، إضافًة إلى ارتف�اع  ۹۰۰الرسمي إلى 

ب�اقي ف�ي أس�عار مبي�ع  االس�تقرارو )۰/۰ -۱( البس�كويت والش�عيريةاالنخفاض في أسعار مبي�ع  مقابل
 .السلع في هذه الفئة

 
نتيج��ة  ،۰/۰ -۰,۲۲بنس��بة  أس��عار مبي��ع س��لع ه��ذه الفئ��ة مع��دل انخف��ض :فئ��ة اللح��وم ومش��تقاتها •

 )۰/۰ -٦ح�والي ( وقط�ع ال�دجاج المحض�رة والمثلج�ة لحم البق�ر المس�تورد مبيع في أسعار االنخفاض
 )۰/۰ ٥(ح��والي  مقّطع��ات الف��روج ف��ي أس��عار مبي��ع االرتف��اعمقاب��ل  .)۰/۰ -۲(ولح��م الغ��نم الط��ازج 

في أسعار  االستقرارو .)۰/۰ ۱( ومعلبات الكورندبيف )۰/۰ ۲( والسردين معلبات الطونو والفروج
  .المارتديال والهوت دوغ معلباتو وقطع السمك المحضرة والمثلجة لحم البقر الطازج مبيع

 
 ۰,۰۱ ضئيلة جداً بلغت بنسبةة سلع هذه الفئع معدل أسعار مبي ارتفعب: فئة البيض ومنتجات الحلي •

وحلي�ب األطف�ال  )۰/۰ ۱ح�والي ( األجب�ان المس�توردةو الب�يض مبيعر في أسعا االرتفاعة نتيج، ۰/۰
ف�ي  االس�تقرارمقاب�ل . )۰/۰ -۱( ح�والي األجب�ان القط�ع مقابل االنخفاض في أس�عار مبي�ع .)۰/۰ ۲(

 باقي السلع في هذه الفئة. أسعار مبيع
 

مع ميل طفيف إلى االرتفاع  ذه الفئةـمعدل أسعار مبيع سلع ه استقر فئة المنتجات الدهنية والزيتية: •
 السلع في هذه الفئة. معظم في أسعار مبيع االستقرار نتيجة ،۰/۰ ۰,۰۱بنسبة 

 
 .۰/۰ ۳,۷۸ معدل أسعار مبيع الفواكه بنسبة ارتفع :فئة الفواكه •
 
 .۰/۰ -٥,۱۷ بنسبة معدل أسعار مبيع الخضار انخفضفئة الخضار:  •

 
 ۰,٥۳ الفئ�ة بنس�بة مع�دل أس�عار مبي�ع س�لع ه�ذه ارتف�ع :فئة الب�ذور والمكس�رات والثم�ار الجوزي�ة •

 .)۰/۰ ۱والص�نوبر (والع�دس  )۰/۰ ۲(ح�والي الحمص الحب  مبيع راسعأ في االرتفاع نتيجة ،۰/۰
 باقي السلع في هذه الفئة. في أسعار مبيع االستقرارمقابل 

 



بنس��بة  مع��دل أس��عار مبي��ع س��لع ه��ذه الفئ��ة انخف��ض: فئ��ة الس��كاكر والش��وكوال والمربي��ات والعس��ل •
في  االستقرارمقابل  ).۰/۰ -۱(حوالي  العسل والجلو في أسعار مبيع االنخفاضنتيجة  ،۰/۰ -۰,۲۳

 باقي السلع في هذه الفئة. أسعار مبيع
 
 بلغ��ت ج��داً  قليل��ة مع��دل أس��عار مبي��ع س��لع ه��ذه الفئ��ة بنس��بة انخف��ض :فئ��ة الم��واد الغذائي��ة المتفرق��ة •

 .)۰/۰ -۱والبه��ارات ( )۰/۰ -۲النس��كافه ح��والي ( مبي��ع أس��عار ف��ي االنخف��اضنتيج��ة ، ۰/۰ -۰,۰۲
في أسعار  االستقرارمقابل  .)۰/۰ ٤(رب البندورة  )۰/۰ ۱۲( الكبيس في أسعار مبيع االرتفاعمقابل 

 .باقي السلع في هذه الفئة مبيع
 

 نتيج��ة، ۰/۰ ٥,۰۹بنس��بة  مع��دل أس��عار مبي��ع س��لع ه��ذه الفئ��ة ارتف��ع :ئ��ة المش��روبات والمرطب��اتف •
 ف��ي أس��عار مبي��ع االنخف��اضمقاب��ل ، )۰/۰ ۸(المش��روبات الغازي��ة المحلي��ة  مبي��ع أس��عار ف��ي االرتف�اع

 باقي السلع في هذه الفئة. في أسعار مبيع ، واالستقرار)۰/۰ -۱( العصير البودرة
 

 ،۰/۰ ۰,۰۹قليل�ة بلغ�ت بنس�بة  هذه الفئ�ةفي سلع المعدل أسعار مبيع  ارتفع :المشروبات الروحية •
ب�اقي ف�ي أس�عار مبي�ع  االس�تقرار، مقاب�ل )۰/۰ ۱البي�رة المس�توردة ( مبي�ع أس�عار ف�ي االرتفاع نتيجة

 السلع في هذه الفئة.
 

، نتيج��ة ۰/۰ ۰,٥۰ بنس��بة مع��دل أس��عار مبي��ع م��واد ه��ذه الفئ��ة ارتف��ع :م��واد االس��تهالك الشخص��ي •
 ۱ومح�ارم ال�ورق ( )۰/۰ ۲( معج�ون الحالق�ةو )۰/۰ ٤(الف�وط الص�حية  ف�ي أس�عار مبي�ع االرتفاع

 االنخف��اض ف��ي مقاب��ل .)۰/۰ ۱(والص��ابون  )۰/۰ ۲(ومعج��ون األس��نان  )۰/۰ ۳(والش��امبو  )۰/۰
 واالستقرار في أسعار مبيع ،)۰/۰ -۱( حوالي شفرات الحالقةو )۰/۰ -۲سبراي الشعر ( مبيع أسعار

 باقي السلع في هذه الفئة.
 
  االرتفاع ، نتيجة۰/۰ ۱,۸٤ بنسبة معدل أسعار مبيع مواد هذه الفئة ارتفع :مواد االستهالك المنزلي •

ستقرار اال مقابل ).۰/۰ ۹ومبيدات الحشرات ( )۰/۰ ۲والمطهرات ( مساحيق الغسيل مبيع أسعار في
 .باقي السلع في هذه الفئة في أسعار مبيع

  
 بنسبة ۲۰۱۲ أيارشهر خالل  ارتفعتوعليه تكون أسعار سلّة السلع الغذائية واالستهالكية المثقلة قد 

 ۳۱/٥/۲۰۱۲وحتى  ۱/۱(من  ۲۰۱۲أّما حركة األسعار العامة خالل العام  .۰/۰ ۰,۰٤ قليلة جداً بلغت
  .۰/۰ ۲,۱۰) فقد سجلت ارتفاعاً بنسبة 

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

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

 


