
 أسعار السلّة الغذائية واالستهالكية  عاارتف
U۲۲۰۱ نيسانشهر خالل  ۰/۰ ۷۹,۰ 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 آذارمقارنة بشهر  ۲۰۱۲ نيسانشهر 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  •

 )۰/۰ ۸والبرغ��ل ( )۰/۰ ۹( طع��ام األطف��ال ح��والي مبي��ع ف��ي أس��عار االرتف��اع نتيج��ة ،۰/۰ ۳,۱۷
ف��ي أس��عار مبي��ع  االس��تقرارمقاب��ل  .)۰/۰ ۲والك��ورن فالك��س ( )۰/۰ ٥والطح��ين ( )۰/۰ ۷واألرز (

 .الفئة باقي السلع في هذه
 
 االرتف�اعنتيج�ة  ،۰/۰ ۰,۸۰بنس�بة  أسعار مبيع سلع هذه الفئة معدل ارتفع :فئة اللحوم ومشتقاتها •

 معلب�ات الط�ونو )۰/۰ ۹الس�ردين ( ومعلب�ات )۰/۰ ۱۱ح�والي ( لحم البقر المستورد مبيع في أسعار
ف��ي أس��عار  االنخف��اضمقاب��ل  .)۰/۰ ۱( ولح��م البق��ر الط�ازج )۰/۰ ۲المارت��ديال ( معلب�اتو )۰/۰ ٥(

في أسعار مبيع  االستقرارو .)۰/۰ -۱( ومعلبات الهوت دوغ )۰/۰ -۲(حوالي  مقّطعات الفروج مبيع
وقط��ع ال��دجاج  وقط��ع الس��مك المحض�رة والمثلج��ة ولح��م الغ��نم الط��ازج ومعلب�ات الكورن��دبيف الف�روج

  .المحضرة والمثلجة
 

ة نتيج�، ۰/۰ ۰,٦۷بنس�بة ة س�لع ه�ذه الفئ�ع مع�دل أس�عار مبي� ارتف�عب: فئة البيض ومنتجات الحلي� •
 )۰/۰ ۲(األجب��ان المس��توردة وحلي��ب األطف��ال و )۰/۰ ٤الب��يض ح��والي ( مبي��عر ف��ي أس��عا االرتف��اع

الج�بن  مقاب�ل االنخف�اض ف�ي أس�عار مبي�ع .)۰/۰ ۱والل�بن واللبن�ة والج�بن القش�قوان ( واألجبان القطع
 باقي السلع في هذه الفئة. في أسعار مبيع االستقرارمقابل . )۰/۰ -۱( حوالي البلغاري

 
 نتيج�ة ،۰/۰ ۱,۳۷ذه الفئ�ة بنس�بة ـمعدل أسعار مبيع سلع ه ارتفع فئة المنتجات الدهنية والزيتية: •

ف�ي  االس�تقرارمقاب�ل . بس�بب انته�اء ع�روض )۰/۰ ۱۰( دوار الشمسزيت  في أسعار مبيع االرتفاع
 باقي السلع في هذه الفئة. أسعار مبيع

 
 .۰/۰ ٥,۳۷ معدل أسعار مبيع الفواكه بنسبة ارتفع :الفواكهفئة  •
 
 .۰/۰ ۲,۱۳ بنسبة معدل أسعار مبيع الخضار ارتفعفئة الخضار:  •

 
 -۰,۲۸ الفئ�ة بنس�بة معدل أسعار مبيع س�لع ه�ذه انخفض :فئة البذور والمكسرات والثمار الجوزية •

 مبي�ع أس�عار في االرتفاعمقابل  .)۰/۰ -٤(حوالي المكسرات  مبيع راسعأ في االنخفاض نتيجة ،۰/۰
ب�اقي الس�لع ف�ي  في أسعار مبي�ع االستقرار باالضافة إلى ).۰/۰ ۱اللوز والجوز والعدس (الصنوبر و
 هذه الفئة.

 



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 •
 ).۰/۰ -۱) والش�وكوماكس (۰/۰ -۲(الس�كر ح�والي  في أسعار مبيع االنخفاضنتيجة  ،۰/۰ -۰,۷۲

 باالض��افة إل��ى) ۰/۰ ۲(مبي��ع مرب��ى المش��مش ومرب��ى الفري��ز المعل��ب  أس��عار مقاب��ل االرتف��اع ف��ي
 باقي السلع في هذه الفئة. في أسعار مبيع االستقرار

 
 -۰,۱ قليل�ة بلغ�ت مع�دل أس�عار مبي�ع س�لع ه�ذه الفئ�ة بنس�بة انخف�ض :فئة المواد الغذائية المتفرق�ة •

) ۰/۰ -۲ومعلبات الفول المدمس ( )۰/۰ -٥النسكافه حوالي ( مبيع أسعار في االنخفاضنتيجة ، ۰/۰
 ٥ورب البن�دورة ( )۰/۰ ۸ح�والي ( الم�ايونيز ف�ي أس�عار مبي�ع االرتفاعمقابل  .)۰/۰ -۱والتشيبس (

 .)۰/۰ ۱( والكاك�او والش�اي والبن المطحون )۰/۰ ۲والبهارات ( )۰/۰ ۳( والكبيس الخردل) و۰/۰
 .الكاتشاب والخل في أسعار مبيع االستقرارمقابل 

 
 نتيج��ة، ۰/۰ ۰,۲۹بنس��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 ۱(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(المشروبات الغازية المستوردة 

 
 نتيج�ة ،۰/۰ -۰,۱٤بنس�بة  ه�ذه الفئ�ةف�ي س�لع المع�دل أس�عار مبي�ع  انخفض :المشروبات الروحية •

في أسعار  االستقرار، مقابل بسبب العروض )۰/۰ -۲۰البيرة المستوردة ( مبيع أسعار في االنخفاض
 باقي السلع في هذه الفئة.مبيع 

 
، نتيج��ة ۰/۰ ۰,۷۸ بنس��بة مع��دل أس��عار مبي��ع م��واد ه��ذه الفئ��ة ارتف��ع :م��واد االس��تهالك الشخص��ي •

 )۰/۰ ۲(ومعج��ون األس��نان  )۰/۰ ۳(والش��امبو  )۰/۰ ٤( س��براي الش��عر ف��ي أس��عار مبي��ع االرتف��اع
ش��فرات  مبي��ع أس��عار االنخف��اض ف��ي مقاب��ل .)۰/۰ ۱(والص��ابون  الحالق��ةمعج��ون و والف��وط الص��حية

 .مزيل الرائحة واالستقرار في أسعار مبيع ،)۰/۰ -۱ومحارم الورق ( )۰/۰ -۳( حوالي الحالقة
 
 ، نتيج��ة۰/۰ -۰,٤۹ بنس�بة مع�دل أس��عار مبي�ع م��واد ه�ذه الفئ��ة انخف��ض :م�واد االس��تهالك المنزل�ي •

 )۰/۰ -۱( والمطهرات )۰/۰ -۲( مساحيق الغسيلو )۰/۰ -٥(البطاريات  مبيع أسعار في االنخفاض
الحشرات ومبيدات  بسبب انتهاء عروض،  )۰/۰ ۱۱(مساحيق الجلي  مبيع أسعار االرتفاع في مقابل

 .باقي السلع في هذه الفئة في أسعار مبيعواستقرار  ،)۰/۰ ۲(
  

 بنسبة ۲۰۱۲ نيسانشهر خالل  ارتفعتوعليه تكون أسعار سلّة السلع الغذائية واالستهالكية المثقلة قد 
) فقد سجلت  ۳۰/٤/۲۰۱۱وحتى  ۱/۱(من  ۲۰۱۲أّما حركة األسعار العامة خالل العام  .۰/۰ ۰,۷۹

   .۰/۰ ۲,۱۱ارتفاعاً بنسبة 
 

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

 ألسعار االستهالك".
 


