
 
 واالستهالكٌة  السلع الغذائٌةأسعار سلّة  ارتفاع
 1022 تشرٌن األولخالل شهر  0/0 03,0 بنسبة

 
الغذائية  السلعأسعار سلة  لحركةجاءت نتائج دراسة المكتب الفني لسياسة األسعار في وزارة االقتصاد والتجارة 

 كما يلي:  1022 ولأيلمقارنة بشهر  1022 تشرين األولشهر خالل  ةواالستهالكية المثّقل
 

 0/0 0,25 معدل أسعار مبٌع سلع هذه الفئة بنسبة ارتفع: فئة الحبوب والمنتوجات المصنوعة من الدقٌق، 
. مقابعل (0/0 2)ارتفاع أسعار مبيعع الكعورن فالكع  و (0/0 6) الشعيرية أسعار مبيعرتفاع استمرار ا نتيجة

   .(0/0 -2) البسكويت في أسعار مبيع االنخفاض

 ،نف  الفتعرة معن السعنة الما عيةمقارنعة بع 0/0 19,2بنسعبة  ارتفعع معدل أسعار مبيع سعلع ذعذا الفئعة اً أنّ علم
( و عععا  0/0 28) ( والمعكرونععة0/0 21) ( والشعععيرية0/0 83) وذلععن نتيجععة ارتفععاع أسعععار مبيععع ال حععين

 .(0/0 2األ فال )

 

  :فعي أسععار ارتفاع ، نتٌجة0/0 03,0بنسبة  لفئةأسعار مبٌع سلع هذه ا معدل ارتفعفئة اللحوم ومشتقاتها 
ولحع  البقعر  (0/0 -20)مق ععات الفعروج في أسعار مبيع  االنخفاضمقابل  .(0/0 1) ال ازج الغن لح   مبيع

 -2) ال عازج البقعرلحع   االنخفعاض فعي أسععار مبيععنتيجعة بععض الععروض ف عافة فلع   (0/0 -2) المستورد
ق ععع الععدجاج المح ععرة اسععتقرت أسعععار مبيععع و .(0/0 -2الهععوت دو) ) ومعلبععات( 0/0 -2) والفععروج (0/0

 .ومعلبات الكورندبيف ومعلبات ال ون والمثلجة

 ،مقارنة بعنف  الفتعرة معن السعنة الما عية 0/0-6926بنسبة  انخفض معدل أسعار مبيع سلع ذذا الفئة علماً أنّ 
مقابعل ارتفعاع  (0/0 -,) ومق ععات العدجاج ( 0/0 -20) وذلن نتيجة انخفاض أسعار مبيع لح  البقر ال ازج

 (.0/0 12( ومعلبات الكورندبيف )0/0 88( ومعلبات السردين )0/0 ,) أسعار مبيع لح  الغن  ال ازج
 

 في  االرتفاع نتيجة، 0/0 2312بنسبة  سلع هذه الفئة معدل أسعار مبٌع ارتفع :فئة البٌض ومنتجات الحلٌب
 2( واللبنة )0/0 1وجبنة الحلو  ) ( 0/0 6) اللبن( و0/0 1بنة العكاوي )والج ( 0/0 20)البيض  مبيع أسعار

 .وحليب األ فال  األجبان المستوردةو الحليب المجفف وأجبان الق ع في أسعار مبيع االستقرارمقابل  .(0/0

، لما عيةمقارنعة بعنف  الفتعرة معن السعنة ا 0/0 932,بنسعبة  ارتفعع معدل أسعار مبيع سعلع ذعذا الفئعة علماً أنّ 
 1( واللبنعة )0/0 12( واللعبن )0/0 26( والحليب المجفف )0/0 16) وذلن نتيجة ارتفاع أسعار مبيع البيض

 .(0/0 1) حوالي ( واألجبان0/0
 

 :0/0 ,0,0 قلٌلةة بلغةت ذه الفئةة بنسةبةـمعةدل أسةعار مبٌةع سةلع هة ارتفةع فئة المنتجات الدهنٌةة واليٌتٌةة، 
  السععمن الحيععواني فععي أسعععار مبيععع االسععتقرارمقابععل  .(0/0 2) زيععت الععذرة فععي أسعععار مبيععع االرتفععاع نتيجععة

  .والسمن النباتي الزبدةووال حينة 
، مقارنعة بعنف  الفتعرة معن السعنة الما عية 0/0 6908بنسعبة  ارتفعع معدل أسعار مبيع سعلع ذعذا الفئعة علماً أنّ 

 .(0/0 6)  والزبدة (0/0 23) السمنة حواليوذلن نتيجة ارتفاع أسعار مبيع 

 

 :ويعود ذلن خاصًة فل  انخفعاض أسععار 0/0 -20301معدل أسعار مبٌع الفواكه بنسبة  انخفض فئة الفواكه 
 .والحامض التفاح والموز مبيع
 مقارنة بنف  الفترة من السنة الما ية. 0/0 8920بنسبة  معدل أسعار مبيع سلع ذذا الفئة ارتفعو



 
ويعود ذلن خاصًة فل  ارتفاع أسععار مبيعع  0/0 0,84 الخضار بنسبة معدل أسعار مبٌع ارتفعفئة الخضار: 

  .الخيار
 مقارنة بنف  الفترة من السنة الما ية. 0/0  -86903بنسبة  معدل أسعار مبيع سلع ذذا الفئة انخفضو

 

  :0/0 -0321 الفئةة بنسةبة معةدل أسةعار مبٌةع سةلع هةذه انخفةضفئة البذور والمكسرات والثمةار الجويٌةة، 
 في استمرار االرتفاعمقابل  .(0/0 -2)والجوز القلب  (0/0 -1اللوز القلب ) مبيع راسعأ في االنخفاض يجةنت

 (.0/0 2)الحمص الحب  مبيع أسعار

مقارنعة بعنف  الفتعرة معن السعنة الما عية، وذلعن  0/0 ,1190بنسعبة  معدل أسعار مبيع سلع ذعذا الفئعة ارتفعو
 والعععععد  (0/0 2911) والجععععوز (0/0 86)الصععععنوبر و (0/0 83)الحمععععصنتيجععععة ارتفععععاع أسعععععار مبيععععع 

 .(0/0 -6اللّوز والفاصوليا فانخف ت أسعارذا حوالي ) أّما (0/0 6)والفول  (0/0 22 ) والمكسرات

 

 0/0 2302معةدل أسةعار مبٌةع سةلع هةذه الفئةة بنسةبة  ارتفةع: فئة السكاكر والشةوكوال والمربٌةات والعسةل، 
مربع  و (0/0 -1(. مقابعل االنخفعاض فعي أسععار مبيعع الجلعو )0/0 6السكر ) مبيعر أسعافي  االرتفاعنتيجة 

 .العسل والشوكوال والشوكوماك  في أسعار مبيع واالستقرار (0/0 -2المشمش )

مقارنة بنف  الفترة من السنة الما ية، وذلن نتيجة  0/0 962,بنسبة  معدل أسعار مبيع سلع ذذا الفئة ارتفعو
 ( والشعوكومك 0/0 6والحالوة حعوالي ) (0/0 26( والمربيات )0/0 81) ع السكر حواليارتفاع أسعار مبي

 (.0/0 8) حوالي
 

 االنخفاضنتيجة ، 0/0 -,032معدل أسعار مبٌع سلع هذه الفئة بنسبة  انخفض :فئة المواد الغذائٌة المتفرقة 
( 0/0 -8922والكاتشععاب ) (0/0 -89,1الملعع) )( )بدايععة عععروض( و0/0 -6916النسععكاف) ) مبيععع أسعععار فععي

 0916والكاكعاو ) (0/0 1923العبن الم حعون ) مبيععفي أسععار  االرتفاع. مقابل (0/0 -0962ورب البندورة )
0/0). 

مقارنعة بعنف  الفتعرة معن السعنة الما عية، وذلعن  0/0 26928بنسبة  معدل أسعار مبيع سلع ذذا الفئة بينما ارتفع
( 0/0 3( والنسععكاف) ) 0/0 26( والكاكعاو )0/0 10حعون ورب البنعدورة )نتيجعة ارتفعاع أسععار مبيعع الععبن الم 

 (.0/0 -6( ومعلبات الفول المدم  )0/0 -3الخردل ) مقابل انخفاض أسعار مبيع( 0/0 6والمايونيز )
 

 االنخفاضنتيجة ، 0/0 -,,03معدل أسعار مبٌع سلع هذه الفئة بنسبة  انخفض :فئة المشروبات والمرطبات 
 مبيع باقي السلع في ذذا الفئة. في أسعار. مقابل االستقرار (0/0 -2عصير الفواك) السائل ) مبيع أسعار في

مقارنة بنف  الفترة من السنة الما ية، وذلن نتيجة  0/0 6932بنسبة  معدل أسعار مبيع سلع ذذا الفئة ارتفعو
مقابل انخفاض أسععار ( 0/0 12( وعصير البودرة )0/0 20ارتفاع أسعار مبيع المشروبات الغازية حوالي )

 أسعار المياا المعدنية.ار ( واستقر0/0  -,عصير الفواك) السائل ) مبيع

 

 ر أسععافعي  االرتفعاع نتيجة ،0/0 0340معدل أسعار مبٌع سلع هذه الفئة بنسبة  ارتفع :المشروبات الروحٌة
 ا الفئة.مبيع باقي السلع في ذذ في أسعاراالستقرار مقابل  .(0/0 1) مبيع العرق

مقارنة بنف  الفترة معن السعنة الما عية، وذلعن  0/0 1960بنسبة  معدل أسعار مبيع سلع ذذا الفئة بينما ارتفع
( 0/0 -,مبيع البيرة المسعتوردة  حعوالي ) أسعار( وانخفاض 0/0 3نتيجة ارتفاع أسعار مبيع العرق حوالي )

 مبيع باقي السلع في ذذا الفئة. في أسعار واالستقرار
 



 فعي  االرتفاع ، نتيجة0/0 23,2معدل أسعار مبٌع مواد هذه الفئة بنسبة  انخفض :واد االستهالك الشخصًم
( 0/0 1والشعامبو ) (0/0 8ومعجعون األسعنان ) ( )نهاية بعض الععروض(0/0 2) محار  الورق مبيعأسعار 

 .(0/0 -1حالقععة )شععفرات ال فععي أسعععار مبيععع االنخفععاضمقابععل  .(0/0 2براي الشعععر )وسععلفععو  الصععحية وا
 .مبيع باقي السلع في ذذا الفئة أسعاراستقرار   افة فل باإل

مقارنعة بعنف  الفتعرة معن السعنة الما عية،  0/0 -2906بنسعبة  معدل أسعار مبيعع سعلع ذعذا الفئعة بينما انخفض
 .مقابل ارتفاع أسعار الشامبو والصابون معظ  السلع في ذذا الفئة وذلن نتيجة انخفاض أسعار مبيع

 

 ًفعي  االرتفعاع ، نتيجعة0/0 0380معةدل أسةعار مبٌةع مةواد هةذه الفئةة بنسةبة  ارتفع :مواد االستهالك المنيل
مقابععل  (.0/0 2مسععاحيق الغسععيل )و (0/0 8) ( ومسععاحيق الجلععي0/0 21مسععاحيق التنظيععف ) مبيعععأسعععار 

  .(0/0 -2والمنظفات ) ومبيدات الحشرات (0/0 -1الم هرات ) مبيعاالنخفاض في أسعار 

مقارنة بنف  الفترة معن السعنة الما عية، وذلعن  0/0 6916بنسبة  معدل أسعار مبيع سلع ذذا الفئة بينما ارتفع
 معظ  السلع في ذذا الفئة.نتيجة ارتفاع 

 
فً األسعار خالل بسٌطا   ارتفاعا   تقد سجل المثقلة الغذائٌة واالستهالكٌةالسلع كون أسعار سلّة ت وعلٌه
وحتى  2/2)من  1022م االعامة خالل الع ألسعارحركة اأما  .0/0 03,0بنسبة  1022 ولتشرٌن األشهر 
 .0/0 -,2,0بلغ  انخفاضا   تفقد سّجل( 2/20/1022,
 

تقرٌر حركة أسعار سلة السلع الغذائٌة واالستهالكٌة أعاله ٌصدر شهرٌا  عن المكتب الفنً فً  نّ إ: مالحظة
"مؤشر الرقم القٌاسً ألسعار  إدارة االحصاء المركيي تصدر شهرٌا  ويارة اإلقتصاد والتجارة علما  أّن 

 ."االستهالك


