
 أسعار السلّة الغذائية واالستهالكية  عاارتف
U۲۲۰۱ الثانيكانون شهر خالل  ۰/۰ ٤۷,۰ بنسبة 

 
بتح���ديث س���لة الس���لع الغدائي���ة  الفن���ي لسياس���ة األس���عار ف���ي وزارة االقتص���اد والتج���ارةق���ام المكت���ب 
ت�ّم  سلعاً جديدة واستبدلت بعض السلع بأخرى أكثر اس�تهالكاً كم�ابحيث أصبحت تشمل  واالستهالكية

 تحديث أوزان وأحجام بعض السلع لتصبح السلة الجديدة أكثر مالئمة لواقع السوق المحلي.
لحركة أسعار سلة السلع الغذائية واالس�تهالكية جاءت نتائج دراسة المكتب الفني لسياسة األسعار  وقد

 كما يلي:  ۲۰۱۱كانون األول مقارنة بشهر  ۲۰۱۲ الثانيكانون شهر المثّقلة خالل 
 
 معدل أسعار مبيع سلع هذه الفئة بنسبة انخفض: فئة الحبوب والمنتوجات المصنوعة من الدقيق •

 والش��عيرية )۰/۰ -۳( ح��والي الك��ورن فالك��س مبي��ع ف��ي أس��عار االنخف��اض نتيج��ة ،۰/۰ -۰,۳٦
 .)۰/۰ ۱( مقابل االرتفاع في أسعار مبيع البسكويت .)۰/۰ -۱والطحين ( )۰/۰ -۲والبرغل (

 
نتيج�ة  ،۰/۰ -۰,۱۷بنس�بة  أس�عار مبي�ع س�لع ه�ذه الفئ�ة مع�دل انخف�ض :ومش�تقاتهافئة اللحوم  •

ولح��م الغ��نم  )۰/۰ -٥() ومقّطع��ات الف��روج ۰/۰ -٦( ح��والي الف��روج مبي��ع ف��ي أس��عار االنخف��اض
مقاب��ل االرتف��اع ف��ي أس��عار مبي��ع معلب��ات  ).۰/۰ -۱) ومعلب��ات اله��وت دوغ (۰/۰ -۳( الط��ازج

 ومعلب��ات الس��ردين لح��م البق��ر المس��توردو )۰/۰ ۲() ولح��م البق��ر الط��ازج ۰/۰ ۳الط��ون ح��والي (
  .)۰/۰ ۱(حوالي  لكورندبيفوا

 
، ۰/۰ ۰,۳۲بنس��بة ة س��لع ه�ذه الفئ�ع مع��دل أس�عار مبي� انخف�ضب: فئ�ة الب�يض ومنتج��ات الحلي� •

 ۲حلي��ب األطف��ال والج��بن القش��قوان (و )۰/۰ ٦الب��يض ح��والي ( مبي��عر ف��ي أس��عا االرتف��اعة نتيج��
  .)۰/۰ -۱( واللبن واألجبان المستوردة مجبن الحلوفي أسعار مبيع  االنخفاضمقابل . )۰/۰

 
 ،۰/۰ ۱,۸۹ذه الفئ�ة بنس�بة ـس�عار مبي�ع س�لع ه�مع�دل أ ارتف�ع :فئة المنتج�ات الدهني�ة والزيتي�ة •

والطحينة والسمن  )۰/۰ ۲(وزيت الزيتون ) ۰/۰ ٤الزبدة حوالي ( االرتفاع في أسعار مبيع نتيجة
 .الزيوت النباتية والسمن النباتي مبيع في أسعار االستقرار مقابل .)۰/۰ ۱الحيواني (

 
 .۰/۰ -۰,۷۰ معدل أسعار مبيع الفواكه بنسبة انخفض :فئة الفواكه •
 
 .۰/۰ ٦,٥۱ بنسبة معدل أسعار مبيع الخضار ارتفعفئة الخضار:  •

 
 الفئ��ة بنس��بة مع��دل أس��عار مبي��ع س��لع ه��ذه انخف��ض :فئ��ة الب��ذور والمكس��رات والثم��ار الجوزي��ة •

-۲( الحم��ص الح��ب والل��وز والص��نوبر ح��والي مبي��ع راس��عأ ف��ي االنخف��اض نتيج��ة ،۰/۰ -۰,۸۱
 ).۰/۰ ۱(الفاصوليا والعدس حوالي  مبيع أسعار في االرتفاعمقابل  .)۰/۰

  
 مع�دل أس�عار مبي�ع س�لع ه�ذه الفئ�ة بنس�بة انخف�ض: والمربي�ات والعس�لفئة السكاكر والشوكوال  •

 -۲( ومرب��ى المش��مش )۰/۰ -۳(ح�والي  الس��كر مبي��عر أس�عاف��ي  االنخف��اضنتيج�ة  ،۰/۰ -۰,۷۲
 ).۰/۰ ۱( العسل والشوكوال حوالي مقابل االرتفاع في أسعار مبيع .)۰/۰

 



نتيج�ة ، ۰/۰ ۱,۲٤معدل أسعار مبيع سلع ه�ذه الفئ�ة بنس�بة  ارتفع :فئة المواد الغذائية المتفرقة •
 )۰/۰ ٤الكاك��او (و )۰/۰ ٥النس��كافه ومعلب��ات الف��ول الم��دمس ح��والي ( مبي��ع أس��عار ف��ي االرتف��اع

 ح�والي والم�ايونيزالخ�ل  في أس�عار مبي�ع مقابل االنخفاض .)۰/۰ ۲( الملحو) ۰/۰ ۳الكاتشاب (و
)۲- ۰/۰(. 

 
م�ع مي�ل طفي�ف إل�ى  ه�ذه الفئ�ةف�ي س�لع المعدل أسعار مبي�ع  استقر :ئة المشروبات والمرطباتف •

 . ۰/۰ -۰,۱۱بنسبة  اإلنخفاض
 

 نتيج�ة ،۰/۰ ۱,۸۲بنس�بة  ه�ذه الفئ�ةف�ي س�لع المع�دل أس�عار مبي�ع  ارتفع :المشروبات الروحية •
 .)۰/۰ ۱والبيرة المستوردة والوطنية ( )۰/۰ ۳الويسكي حوالي ( مبيع أسعار االرتفاع في

 
، نتيج�ة ۰/۰ ۱,۲٤ بنس�بة مع�دل أس�عار مبي�ع م�واد ه�ذه الفئ�ة ارتفع :االستهالك الشخصيمواد  •

ومعج��ون  )۰/۰ ٦( س��براي الش��عرو )۰/۰ ۹( ح��والي الف��وط الص��حية ف��ي أس��عار مبي��ع االرتف��اع
 االنخف��اض ف��ي مقاب��ل. )۰/۰ ۱والص��ابون ومزي��ل الرائح��ة ومعج��ون الحالق��ة ( )۰/۰ ۲األس��نان (

 .)۰/۰ -۱( حوالي ومحارم الورق الحالقة شفراتمبيع  أسعار
 
 ، نتيج�ة۰/۰ -۰,۳۸ بنس�بة معدل أسعار مبيع مواد ه�ذه الفئ�ة انخفض :مواد االستهالك المنزلي •

 مقابل ،)۰/۰ -۱( مساحيق الغسيل ومساحيق الجلي والمطهرات حوالي مبيع أسعار في االنخفاض
) ومس�احيق التنظي�ف ۰/۰ ۲ومبي�دات االحش�رات ( )۰/۰ ٥البطاري�ات ( مبي�ع أس�عار في االرتفاع

 .)۰/۰ ۱والمنظفات (
  

في األسعار ارتفاعاً بسيطاً وعليه تكون أسعار سلّة السلع الغذائية واالستهالكية المثقلة قد سجلت 
 .۰/۰ ۰,٤۷ بنسبة ۲۰۱۲كانون الثاني شهر خالل 

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

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

 


