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توفير المال عند شراء مستلزمات البقالة
ما هي فائدة تسعير الوحدات القياسية؟

يمكن أن يساعدك فحص ومقارنة أسعار الوحدات القياسية المتضمنة في ملصقات المنتجات في أرفف السوبرماركت أو 
عبر اإلنترنت على توفير المال عند شرائك لمستلزمات البقالة.

منظف الغسيل
2.5 لتر 7.62 دوالر

3.05 دوالر لكل 1 لتر

سعر الوحدة

منظف الغسيل
1.5 لتر 5.74 دوالر

3.83 دوالر لكل 1 لتر

سعر الوحدة

كيفية التحقق من أسعار الوحدات ومقارنتها وتوفير المال
ستساعدك مقارنة أسعار الوحدات الخاصة بمنتجات البقالة في الحصول على 
 أفضل قيمة مقابل المال، حيث يتم عرض سعر الوحدة لتسهيل األمر عليك. 

اتبع هذه الخطوات:

	1 د المنتج الذي تحتاجه.. حّدِ

	1 تحقَّق من سعر الوحدة الخاص بالمنتج..

	1 قارن سعر الوحدة لهذا المنتج مع سعر الوحدة لنفس المنتج أو منتج مشابه .
يحمل عالمة تجارية مختلفة أو بحجم عبوة مختلفة لمعرفة أيهما أرخص.

قد ال تكون العبوة األكبر أو عروض التخفيضات أو األصناف التي تحمل 
عالمة التصنيع المنزلي هي الخيار األرخص. وفي بعض األحيان، يمكن أن 
تكون المنتجات الطازجة هي األفضل قيمة، ولكن في أوقات أخرى، قد تكون 
دة أرخص. ويساعدك تسعير الوحدات القياسية في  المنتجات المعلبة أو الُمجمَّ

العثور على الُمنتج ذي القيمة األفضل في اليوم الذي تتسوق فيه.

ما هو تسعير الوحدات القياسية؟
تسعير الوحدات القياسية هو نظام الستخدام الملصقات يساعدك على حساب 

أفضل قيمة مقابل المال عند شراء مستلزمات البقالة. وباستخدام وحدات القياس 
المعيارية، يمكنك مقارنة أسعار المنتجات بسهولة، بغض النظر عن حجمها أو 

عالمتها التجارية أو طريقة تغليفها أو بيعها. 

يتوجب على متاجر البقالة الكبيرة وبعض بائعي البقالة على شبكة اإلنترنت أن 
يعرضوا تسعيرات الوحدات القياسية لألطعمة الُمعلبة ومنتجات البقالة األخرى 

مثل الخبز وحبوب اإلفطار والزبدة والبيض والدقيق والفواكه والخضروات 
الطازجة والحليب الطازج واللحوم واألرز والسكر وورق التواليت.

بالنسبة لمنتجات البقالة المعبأة التي تُباع بالوزن، يتم عرض سعر الوحدة حسب 
وحدة الوزن. على سبيل المثال، يتم عرض سعر الوحدة لألرز لكل001	1

غرام. ويتم تسعير السوائل حسب الحجم. على سبيل المثال، يتم عرض سعر 
الوحدة لمنظف الغسيل السائل لكل لتر.
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مثال: شراء البطاطا
يريد آدم شراء البطاطا لوجبات العشاء لعائلته ويالحظ أن متجر البقالة المحلي 

يعرض البطاطا بأشكال مختلفة. يمكنه شراء البطاطا طازجة سائبة أو ُمعبأة 
ومقشرة ومقطعة جاهزة. ويستطيع آدم أيًضا شراء البطاطا المهروسة المطبوخة 

الجاهزة. يقارن آدم سعر الوحدة لألنواع المختلفة ويكتشف أن البطاطا السائبة 
هي الخيار األفضل بسعر801.	1دوالر للكيلوغرام. وبما أّن آدم طباخ ماهر 

فهو يستطيع أن يختار الحقاً كيف سيقوم بإعداد هذه البطاطا.  

استخدم أسعار الوحدات لتوفير المال عند التسوق عبر 
اإلنترنت

يمكنك أيضاً التحقق من أسعار الوحدات ومقارنتها عند التسوق لدى بعض 
بائعي منتجات البقالة عبر اإلنترنت، تماماً كما تفعل في السوبرماركت. انظر 

المثال التالي:

مثال: شراء األرز عبر اإلنترنت
خالل جائحة كورونا91	COVID-، صارت ليلى تفضل شراء مستلزمات 
البقالة عبر اإلنترنت. وأثناء بحثها عن األرز، قامت ليلى بفرز نتائج البحث 
حسب أدنى سعر للوحدة. وجدت نوعاً من األرز بسعر41	1سنت لكل001	1
غرام، وهي تعرف أن هذا هو أفضل سعر متاح لدى هذا البائع. األرز الذي 
تشتريه  ليلى عادةً سعره1471سنت لكل001	1غرام، لذلك من خالل مقارنة 
أسعار الوحدة، فإنها توفر01	.	1دوالر في كيس من األرز سعة1	1كلغ.  1

مثال: شراء حبوب اإلفطار
صديقة أمل أخبرتها أنها إذا قارنت أسعار الوحدات في أحجام عبوات مختلفة 

من حبوب اإلفطار التي تحمل عالمتها التجارية المفضلة، سوف تتمكن بذلك من 
توفير المال. 

تشتري  أمل عادة حبوب اإلفطار الُمعبأة. وألنها تعيش بمفردها، فهي تشتري 
الصندوق الصغير )0	14غرام( ضمن مستلزمات البقالة األسبوعية الخاصة 

بها، وذلك ألنه األرخص سعراً حسب سعر البيع. وصارت اآلن تعرف أن 
المقارنة بين أسعار البيع ليست أفضل طريقة للتسوق وأنها تستطيع استخدام 
سعر الوحدة. عادةً ما يكون سعر الوحدة في أحجام العبوات الصغيرة أغلى. 

 تقارن أمل اآلن بين أسعار وحدات الصندوق الصغير والصندوق الكبير 
)4.	 كلغ(. يبلغ سعر الوحدة للصندوق الصغير61	.	1دوالر لكل 00	1

غرام، ويبلغ سعر الوحدة للصندوق الكبير1	17سنت لكل001	1غرام. 

تشتري أمل الصندوق األكبر حجًما ألنه يدوم ألكثر من1	1مرات من 
حيث ُمّدة االستخدام وسيوفر لها1		.	1دوالر في األسبوع )17.70دوالر 

للصندوق بالكامل(.

تكلفة ُمالئمة المنتجات
يمكنك شراء العديد من المواد الغذائية التي تهدف إلى توفير الوقت، لكن 

المالَءمة الُمفرطة قد تعني أنك تدفع أكثر بكثير مما إذا كنت تقوم بإعداد الطعام 
بنفسك. ويمكن أن تساعدك أسعار الوحدات على المقارنة بين جميع عروض 
المنتجات المختلفة لمعرفة أفضل قيمة مقابل المال بالنسبة الحتياجاتك. انظر 

المثال التالي:

استخدم أسعار الوحدات لتوفير المال عن طريق مقارنة:
11ماركات مختلفة�	

11أسعار التخفيضات واألسعار العادية�	

11الُمنتجات الُمعبأة والمنتجات السائبة - على سبيل المثال السبانخ�	

11أحجام وأنواع العبوات المختلفة �	

11المنتجات الطازجة أو الُمجمدة أو الُمجففة أو الُمعلبة - مثل البازالء�	

11منتجات مماثلة وبديلة - على سبيل المثال أنواع األرز�	

11مستويات مالَءمة مختلفة - على سبيل المثال الجبن في شكل ُكتلة / إسفين �	
)مثلث( / شرائح / أصابع، أو جبنة مبشورة أو في شكل مكعبات

11محالت البيع بالتجزئة المختلفة لمنتجات البقالة، بما في ذلك المتاجر �	
عبر اإلنترنت.

أين يمكنني الحصول على المزيد من المعلومات؟
 يحتوي موقعنا اإللكتروني 

www.accc.gov.au/consumers/groceries/grocery-unit-prices 
على المزيد من المعلومات حول تسعير الوحدات القياسية وكيف يمكن أن يساعدك ذلك على 

توفير المال.

 تتوفر معلومات عن حقوقك األخرى كمستهلك على الموقع اإللكتروني: 1
www.accc.gov.au/consumers


