
 
 واالستهالكية  السلع الغذائيةأسعار سلّة  ارتفاع

 1822 كانون األولخالل شهر  8/8 68,0 بنسبة
 

الغذائية  السلعأسعار سلة  لحركةجاءت نتائج دراسة المكتب الفني لسياسة األسعار في وزارة االقتصاد والتجارة 
 كما يلي:  1022 الثانيين تشرمقارنة بشهر  1022 كانون األولشهر خالل  ةواالستهالكية المثّقل

 

  8,22 نعو ل أسوعار نبيوع سولع اوذئ الفئوة بنسوبة ارتفوع: فئة الحبوو  والننتواواا النوونومة نون الو  ي 
فةةي  انخفةةا مقابةةل . (0/0 2)والكةةورن فالكةة   (0/0 3)حةةوالي  البرغةةل ارتفةةاأ أسةةعار مبيةةع نتيجةةة ،8/8

 السلع في هذه الفئة.ي واستقرار أسعار مبيع باق (0/0 -2)البسكويت  مبيع أسعار

وذلك نتيجة ارتفاأ أسعار  ، /0 1,2بنسبة  1022خالل سنة  ارتفع معدل أسعار مبيع سلع هذه الفئة علماً أنّ 
 البسكويتو (0/0 5وطعام األطفال ) (0/0 21) ( والمعكرونة0/0 11) ( والشعيرية0/0 33) مبيع الطحين

 .(0/0 -1) البرغل ا  في أسعار مبيعمقابل االنخف .(0/0 1والكورن فالك  ) (0/0 4)

 

  :في أسةعار ارتفاأ نتيجة، 8/8 8,08بنسبة  أسعار نبيع سلع اذئ الفئة نع ل ارتفعفئة اللحوم ونشتقاتها 
 2) ومعلبةات الطةون (0/0 2) لحةم الغةنم الطةاز و لحةم البقةر الطةاز و (0/0 21) لحم البقر المستورد مبيع
 نتيجة بعة  العةرو  كةذلك بالنسةبة (0/0 -2) الهوت دوغ معلباتبيع في أسعار م االنخفا مقابل  .(0/0

 قطةع الةدجا  المحةةرة والمثلجةةالفرو  ومقطعاته و استقرت أسعار مبيعو .(0/0 -4) لمعلبات الكورندبيف
 .السردينومعلبات وقطع السمك المحةرة والمثلجة 

وذلةةك نتيجةةة  ، 0/0 -4,22بنسةةبة  1022خةةالل سةةنة  انخفةة  معةةدل أسةةعار مبيةةع سةةلع هةةذه الفئةةة علمةةاً أنّ 
مقابةل ارتفةاأ أسةعار  .(0/0 -21) ( ومقطعةات الةدجا  0/0 -22) انخفا  أسعار مبيةع لحةم البقةر الطةاز 

 ( ولحم البقةر المسةتورد0/0 25) لحم الغنم الطاز و( ومعلبات الكورندبيف 0/0 33مبيع معلبات السردين )
 .(0/0 1) الفرو و الطونومعلبات  (0/0 4)ك المحةرة وقطع السم (0/0 6) الطون( ومعلبات 0/0 2)
 

  بنسوبة  نوع نيول يفيول  لور االرتفواع سلع اذئ الفئوة نع ل أسعار نبيع استقر :فئة البيض وننتااا الحلي
مقابةل  .(0/0 2جبنة الحلةوم )و (0/0 1)الجبن العكاوي حوالي  مبيع في أسعار االرتفاأ نتيجة، 8/8 8,80

باقي  أسعار مبيع استقرارو .(0/0 -2)والحليب المجفف  (0/0 -1) حوالي البي مبيع االنخفا  في أسعار 
 السلع في هذه الفئة.

وذلةك نتيجةة ارتفةاأ ، 1022خةالل سةنة  0/0 6,04 بنسةبة ارتفةع معدل أسعار مبيةع سةلع هةذه الفئةة علماً أنّ 
 5واللبنةة ) (0/0 20) حةواليواألجبةان  واللةبن (0/0 23والحليةب المجفةف ) (0/0 11) أسعار مبيع البي 

 .(0/0 1وحليب األطفال )( 0/0
 

  :بنسوبة  سلع اذئ الفئة نع نيل يفيل  لر االرتفواع استقر نع ل أسعار نبيعفئة الننتااا ال انية والزيتية
السةةمن  فةي أسةةعار مبيةةع االنخفةةا . مقابةةل (0/0 3) الطحينةةة فةةي أسةةعار مبيةع االرتفةةاأ نتيجةة ،8/8 8,80

  .باقي السلع في هذه الفئة (. واستقرار أسعار مبيع0/0 -2) الحيواني

وذلةك نتيجةة ارتفةاأ ، 1022خةالل سةنة  0/0 3,66بنسةبة  ارتفةع معدل أسعار مبيةع سةلع هةذه الفئةة علماً أنّ 
( وزيةت الزيتةون 0/0 3) النبةاتيزيةت الو (0/0 6) والطحينة والزبدة (0/0 23) السمنة حواليأسعار مبيع 

(1 0/0). 

 



 ويعود ذلك خاصًة إلة  انخفةا  أسةعار 8/8 -3,,3واكه بنسبة نع ل أسعار نبيع الف انخفض لفواكه:فئة ا 
 .والموز الحام  والبرتقال مبيع

 .1022خالل سنة  0/0 5,11بنسبة  معدل أسعار مبيع سلع هذه الفئة ارتفعو
 

  :إلة  ارتفةاأ أسةعار  ويعةود ذلةك خاصةةً  8/8 81,,2 نع ل أسعار نبيع الخضوار بنسوبة ارتفعفئة الخضار
  .واللوبيا والملفوف البندورة والكوس وكّل الخةار السيما الكوس  والباذنجان  مبيع
 .1022خالل سنة  0/0  -5,25بنسبة  معدل أسعار مبيع سلع هذه الفئة انخف و

 

  :8,60غوا  ليلوة بل الفئة بنسوبة نع ل أسعار نبيع سلع اذئ ارتفعفئة البذور والنكسراا والثنار الاوزية 
مقابةةل  (.0/0 3والفاصةةوليا )( 0/0 6) الحمةة و (0/0 20) الجةةوز مبيةةع راسةةعأ فةةي االرتفةةاأ نتيجةةة ،8/8

 .(0/0 -2)الصنوبر االنخفا  في أسعار مبيع

، وذلةك نتيجةة ارتفةاأ أسةعار 1022خةالل سةنة  0/0 23,53بنسةبة  معدل أسعار مبيع سلع هذه الفئة ارتفعو
 (0/0 20) والعةد  (0/0 10)الصةنوبر و (0/0 12) والجةوز (0/0 12)والجوز (0/0 32) الحم مبيع 

 .(0/0 -1) واللوز (0/0 -4الفاصوليا فانخفةت أسعارها حوالي ) أّما (0/0 6)والفول  والمكسرات

 

 8/8 -1,82 نع ل أسعار نبيع سلع اذئ الفئة بنسوبة انخفض: فئة السكاكر والشوكوال والنربياا والعسل، 
( 0/0 -2ومربةة  المشةةم  ) (0/0 -1والشةةوكوماك  ) (0/0 -5السةةكر ) مبيةةعر أسةةعافةةي  االنخفةةا نتيجةةة 

 .(0/0 4الجلو ) في أسعار مبيع االرتفاأ. مقابل (0/0 -2والشوكوال )

، وذلةك  0/0 0,40بنسةبة  مةع ميةل إلة  افرتفةاأ 1022خالل سنة  معدل أسعار مبيع سلع هذه الفئة واستقر
مقابةل  (0/0 1( والشةوكومك  )0/0 21والحةالوة ) (0/0 25ربيةات حةوالي )الم أسةعار مبيةع ارتفاأنتيجة 

 .(0/0 -3والجلو ) (0/0 -5) السكر حوالي مبيعفي أسعار  االنخفا 
 

 في االرتفاأنتيجة ، 8/8 8,80نع ل أسعار نبيع سلع اذئ الفئة بنسبة  ارتفع :فئة النوا  الغذائية النتفر ة 
 رب البنةدورةو (0/0 -6الكاتشةاب ) مبيةعفةي أسةعار  االنخفةا . مقابل (0/0 1البن المطحون ) مبيع أسعار

 .(0/0 -2)والمايونيز  والكاكاو النسكافهو (0/0 -3) والفول المدم  (0/0 -5)

، وذلك نتيجة ارتفاأ أسعار 1022خالل سنة  0/0 24,40بنسبة  معدل أسعار مبيع سلع هذه الفئة بينما ارتفع
 1) والشةةاي (0/0 5( والنسةةكافه )0/0 23والكاكةةاو ) (0/0 25)والملةة   (0/0 13) مبيةةع الةةبن المطحةةون

 (0/0 -5) والكبي ( 0/0 -1الخردل )و (0/0 -5معلبات الفول المدم  ) مقابل انخفا  أسعار مبيع .(0/0
 .(0/0 -4ورب البندورة )

 

 في االرتفاأنتيجة ، 8/8 8,66نع ل أسعار نبيع سلع اذئ الفئة بنسبة  ارتفع :فئة النشروباا والنريباا 
مبيةع  فةي أسةعار. مقابةل االسةتقرار (0/0 2) الفواكه السائلعصير و المشروبات الغازية المحلية مبيع أسعار

 باقي السلع في هذه الفئة.

، وذلك نتيجة ارتفاأ أسعار مبيع 1022خالل سنة  0/0 2,62بنسبة  معدل أسعار مبيع سلع هذه الفئة ارتفعو
ار ( واستقر0/0 -6عصير الفواكه السائل ) مقابل انخفا  أسعار مبيع .(0/0 6حوالي ) المشروبات الغازية

 أسعار المياه المعدنية.

 



 8,81بنسوبة  سولع اوذئ الفئوة نوع نيول يفيول  لور االرتفواع استقر نع ل أسعار نبيع :النشروباا الروحية 
فيةف الرتفةاأ أسةعار مبيةع الويسةكي مةع ميةل ط ،مبيةع السةلع فةي هةذه الفئةة في أسعاراالستقرار  نتيجة ،8/8
(0,03 0/0). 

، وذلك نتيجة ارتفةاأ أسةعار 1022خالل سنة  0/0 2,52بنسبة  معدل أسعار مبيع سلع هذه الفئة بينما ارتفع
 .واستقرار أسعار البيرة( 0/0 -2الويسكي )مبيع  أسعاروانخفا   (0/0 6مبيع العرق حوالي )

 

 نتيجةة8/8 8,81 ليلوة بلغوا ل أسعار نبيع نوا  اوذئ الفئوة بنسوبة نع  ارتفع :نوا  االستهالك الشخوي ، 
فةةي  االنخفةةا مقابةةل  .(0/0 2) وسةةبراي الشةةعر ومحةةارم الةةورق الفةةوط الصةةحية مبيةةعفةةي أسةةعار  االرتفةةاأ

 .مبيع باقي السلع في هذه الفئة أسعاراستقرار و .(0/0 -2)الحالقة  تشفرا  أسعار مبيع

أسةعار  ارتفةاأ، وذلك نتيجة 1022خالل سنة  0/0 0,25بنسبة  يع سلع هذه الفئةمعدل أسعار مب ارتفعبينما 
 .ومحارم الورقومزيل الرائحة شفرات الحالقة أسعار  انخفا مقابل  معظم السلع في هذه الفئة مبيع

 

 فةي االرتفةاأ ، نتيجةة8/8 8,68نع ل أسعار نبيع نووا  اوذئ الفئوة بنسوبة  ارتفع :نوا  االستهالك الننزلي 
مقابةةل االنخفةةا  فةةي  (.0/0 2) والمطهةةرات (0/0 1) ومسةةاحيق الجلةةي (0/0 3)المنظفةةات  مبيةةعأسةةعار 
 مبيع باقي السلع في هذه الفئة. أسعاراستقرار و .(0/0 -2) مساحيق التنظيف مبيعأسعار 

معظةم اأ ، وذلك نتيجةة ارتفة1022خالل سنة  0/0 6,64بنسبة  معدل أسعار مبيع سلع هذه الفئة بينما ارتفع
 .باستثناء أسعار مبيع البطاريات التي انخفةت نتيجة العرو  السلع في هذه الفئة

 
شهر في األسعار خالل  ارتفاما   ا   سال النثقلة الغذائية واالستهالكيةالسلع كون أسعار سلّة ت ومليه

وحتر  2/2 )نن 1822م االعانة خالل الع ألسعارحركة اأنا  .8/8  8,06بنسبة  1822 كانون األول
 .8/8 2,10بلغ  ارتفاما   افق  سّال( 32/21/1822

 

تقرير حركة أسعار سلة السلع الغذائية واالستهالكية أمالئ يو ر شهريا  من النكت  الفني في  نّ  : نالحظة
"نؤشر الر م القياسي ألسعار  وزارة اإل توا  والتاارة ملنا  أّن   ارة االحواء النركزي تو ر شهريا  

 ."كاالستهال


