
 
 واالستهالكٌة  السلع الغذائٌةأسعار سلّة  ارتفاع

 1066 الثانًتشرٌن خالل شهر  0/0 64,1 بنسبة
 

الغذائية  السلعأسعار سلة  لحركةجاءت نتائج دراسة المكتب الفني لسياسة األسعار في وزارة االقتصاد والتجارة 
 كما يلي:  1022 شرين األولتمقارنة بشهر  1022 الثانيتشرين شهر خالل  ةواالستهالكية المثّقل

 

 0/0 0,61 معدل أسعار مبٌع سلع هذه الفئة بنسبة ارتفع: فئة الحبوب والمنتوجات المصنوعة من الدقٌق، 
. (0/0 2) البسةكويتو المعكرونةة ارتفاع أسعار مبيعو (0/0 4) الشعيرية أسعار مبيعرتفاع استمرار ا نتيجة

 لع في هذه الفئة.مبيع باقي الس في أسعارمقابل االستقرار 

وذلك  ،نفس الفترة من السنة الماضيةمقارنة ب 0/0 1,9بنسبة  ارتفع معدل أسعار مبيع سلع هذه الفئة علماً أنّ 
 6) البسةكويتو (0/0 23) ( والمعكرونةة0/0 11) ( والشةعيرية0/0 36) نتيجة ارتفاع أسعار مبيةع الححةين

 -4)الححةين  مقابةل االنخفةاف فةي أسةعار مبيةع .(0/0 2والكةورن فالكةس ) (0/0 5وحعام األحفةال ) (0/0
0/0). 

 

  :فةي أسةعار ارتفةاع نتيجة، 0/0 1462بنسبة  أسعار مبٌع سلع هذه الفئة معدل ارتفعفئة اللحوم ومشتقاتها 
 لحةةم الغةةنم الحةةاز و (0/0 1)مقحعةةات الفةةرو  و ولحةةم البقةةر المسةةتورد (0/0 3) لحةةم البقةةر الحةةاز  مبيةةع

 (0/0 -2) ومعلبةةات الكورنةةدبي   الفةةرو فةةي أسةةعار مبيةةع  االنخفةةافمقابةةل  .(0/0 2) ومعلبةةات الحةةون
 السةردينومعلبةات وقحع السمك المحضةرة والمثلجةة   قحع الدجا  المحضرة والمثلجةاستقرت أسعار مبيع و

 .والهوت دوغ والمارتديال

 ،بنفس الفترة مةن السةنة الماضةيةمقارنة  0/0 -8,16بنسبة  انخفف معدل أسعار مبيع سلع هذه الفئة علماً أنّ 
مقابةل ارتفةاع  (0/0 -7) ( ومقحعةات الةدجا  0/0 -25) وذلك نتيجة انخفاف أسعار مبيع لحم البقر الحاز 

 (0/0 10( ومعلبةةات الكورنةةدبي  )0/0 33( ومعلبةةات السةةردين )0/0 7) أسةةعار مبيةةع لحةةم الغةةنم الحةةاز 
 .(0/0 1) لحم البقر المستورد( و0/0 3) الفرو و (0/0 5)الهوت دوغ ومعلبات 

 

 في  االرتفاع نتيجة، 0/0 04,1بنسبة  سلع هذه الفئة معدل أسعار مبٌع ارتفع :فئة البٌض ومنتجات الحلٌب
مقابةةل االنخفةةاف فةةي أسةةعار مبيةةع  .(0/0 2)البةةيف و (0/0 1واللبنةةة ) (0/0 6جبنةةة الحلةةوم ) مبيةةع أسةةعار
 باقي السلع في هذه الفئة. ار مبيعفي أسع االستقرارمقابل  .(0/0 -2) واللبن

، مقارنةة بةنفس الفتةرة مةن السةنة الماضةية 0/0 21, 8بنسةبة  ارتفةع معدل أسعار مبيع سلع هذه الفئة علماً أنّ 
 9( واللبنةة )0/0 24والحليب المجفة  ) (0/0 27واللبن ) (0/0 13) وذلك نتيجة ارتفاع أسعار مبيع البيف

 .(0/0 1حليب األحفال )و (0/0 5) حوالي ( واألجبان0/0
 

 :0/0 0,66 قلٌلةة بلغةت ذه الفئةة بنسةبةـمعةدل أسةعار مبٌةع سةلع هة ارتفةع فئة المنتجات الدهنٌةة واليٌتٌةة، 
فةي أسةعار  االسةتقرارمقابةل  .(0/0 2) زيةت الةذرةو (0/0 1) السةمن النبةاتي في أسعار مبيةع االرتفاع نتيجة
  .الزبدةووالححينة  وزيت الزيتون السمن الحيواني مبيع

، مقارنةة بةنفس الفتةرة مةن السةنة الماضةية 0/0 3,36بنسةبة  ارتفةع معدل أسعار مبيع سةلع هةذه الفئةة علماً أنّ 
وزيةت  (0/0 3)وزيةت الةذرة  (0/0 6والزبةدة  ) (0/0 25) السةمنة حةواليوذلك نتيجة ارتفةاع أسةعار مبيةع 

 .(0/0 1)الزيتون 
 



 :ويعةود ذلةك خاصةًة  لةخ انخفةاف أسةعار 0/0 -6411واكه بنسبة معدل أسعار مبٌع الف انخفض فئة الفواكه 
 .الحامف والبرتقال مبيع
 مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. 0/0 23,64بنسبة  معدل أسعار مبيع سلع هذه الفئة ارتفعو

 
 مبيةع ويعود ذلك خاصًة  لخ ارتفةاع أسةعار 0/0 14,1 معدل أسعار مبٌع الخضار بنسبة ارتفعفئة الخضار: 

  .والملفو  الخيارو البندورة والكوسخ
 مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. 0/0  -27,37بنسبة  معدل أسعار مبيع سلع هذه الفئة انخففو

 

  :قلٌلةة جةداب بلغةت  الفئةة بنسةبة معةدل أسةعار مبٌةع سةلع هةذه ارتفعفئة البذور والمكسرات والثمار الجويٌة
 مقابل االنخفةاف فةي أسةعار مبيةع (.0/0 2والفاصوليا ) الحمص مبيع راسعأ في االرتفاع نتيجة ،0/0 0406

 .(0/0 -2)الجوز القلب 
مقارنةة بةنفس الفتةرة مةن السةنة الماضةية، وذلةك  0/0 26,07بنسةبة  معدل أسعار مبيع سلع هةذه الفئةة ارتفعو

 20) والعةدس (0/0 22) واللوز والجوز (0/0 18)الصنوبر و (0/0 34) الحمصنتيجة ارتفاع أسعار مبيع 
 .(0/0 -6الفاصوليا فانخفضت أسعارها حوالي ) أّما (0/0 6)والفول  والمكسرات (0/0

 

 ضةئٌلة جةداب  معةدل أسةعار مبٌةع سةلع هةذه الفئةة بنسةبة انخفض: فئة السكاكر والشوكوال والمربٌات والعسل
فةي  االرتفةاع. مقابل (0/0 -2الجلو )و (0/0 -1السكر ) مبيعر أسعافي  االنخفافنتيجة  ،0/0 -0400 بلغت

 .(0/0 2)والحالوة والشوكوماكس والشوكوال  (0/0 3مربخ المشمش )أسعار مبيع 

مقارنة بةنفس الفتةرة مةن السةنة الماضةية، وذلةك  0/0 -0,89بنسبة  معدل أسعار مبيع سلع هذه الفئة وانخفف
 مبيةةعمقابةةل االرتفةةاع فةةي أسةةعار  (0/0 -9)والجلةةو  (0/0 -7) أسةةعار مبيةةع السةةكر حةةوالي انخفةةافنتيجةةة 

 (.0/0 4) ( والشوكومكس0/0 5والحالوة ) (0/0 27)حوالي المربيات 
 

 فةي االرتفةاعنتيجة ، 0/0 6401معدل أسعار مبٌع سلع هذه الفئة بنسبة  ارتفع :فئة المواد الغذائٌة المتفرقة 
فةي  االنخفةاف. مقابةل (0/0 2لمححةون )الةبن او (0/0 1الملة  )و (0/0 3) والكاتشاب النسكافه مبيع أسعار
 .(0/0 -2) والفول المدمس (0/0 -3)والمايونيز رب البندورة  مبيعأسعار 

مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، وذلك  0/0 24,51بنسبة  معدل أسعار مبيع سلع هذه الفئة بينما ارتفع
 9( والنسةةكافه )0/0 24والكاكةةاو ) (0/0 25)والملةة   (0/0 12) نتيجةةة ارتفةةاع أسةةعار مبيةةع الةةبن المححةةون

 مقابل انخفاف أسعار مبيع .(0/0 2) ورب البندورة والمايونيز (0/0 1) والشاي (0/0 3والكاتشاب ) (0/0
 .(0/0 -5) والكبيس (0/0 -7( ومعلبات الفول المدمس )0/0 -8الخردل )

 

 0/0 ,040قلٌلةة جةداب بلغةت ئةة بنسةبة معةدل أسةعار مبٌةع سةلع هةذه الف ارتفةع :فئة المشروبات والمرطبات ،
مبيع باقي السلع في هذه  في أسعار. مقابل االستقرار (0/0 1) البودرةعصير  مبيع أسعار في االرتفاعنتيجة 
 الفئة.

مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، وذلك نتيجة  0/0 2,73بنسبة  معدل أسعار مبيع سلع هذه الفئة ارتفعو
عصةير الفواكةه السةائل  مقابل انخفاف أسةعار مبيةع .(0/0 6يع المشروبات الغازية حوالي )ارتفاع أسعار مب

 أسعار المياه المعدنية.ار ( واستقر0/0  -6)

 



 فةي  االنخفةاف نتيجةة ،0/0 -2,,0معدل أسعار مبٌع سةلع هةذه الفئةة بنسةبة  انخفض :المشروبات الروحٌة
مبيع بةاقي السةلع فةي  في أسعاراالستقرار مقابل  .(0/0 -0,11) العرقو (0/0 -0,62) الويسكي مبيعر أسعا

 هذه الفئة.
مقارنة بنفس الفترة مةن السةنة الماضةية، وذلةك  0/0 1,73بنسبة  معدل أسعار مبيع سلع هذه الفئة بينما ارتفع

دة مبيع البيرة المستور أسعاروانخفاف  (0/0 2)والويسكي  (0/0 6نتيجة ارتفاع أسعار مبيع العرق حوالي )
 .(0/0 -9حوالي )

 

 ًاالرتفةاع ، نتيجةة0/0 -,,,6معدل أسعار مبٌةع مةواد هةذه الفئةة بنسةبة  انخفض :مواد االستهالك الشخص 
في  االنخفافمقابل  .(0/0 2ومعجون األسنان ) ( 0/0 4والشامبو ) (0/0 5) الفوح الصحية مبيعفي أسعار 
 .مبيع باقي السلع في هذه الفئة أسعارقرار است ضافة  لخباإل .(0/0 -5) سبراي الشعر أسعار مبيع

مقارنة بنفس الفترة مةن السةنة الماضةية، وذلةك  0/0 0,51بنسبة  معدل أسعار مبيع سلع هذه الفئة ارتفعبينما 

معجةون األسةنان وشةفرات الحالقةة أسعار  انخفافمقابل  معظم السلع في هذه الفئة أسعار مبيع ارتفاعنتيجة 
 .ومحارم الورق

 

  فةي  االرتفةاع ، نتيجةة0/0 04,6معةدل أسةعار مبٌةع مةواد هةذه الفئةة بنسةبة  ارتفع :االستهالك المنيلًمواد
 التنظية  والمنظفةات والمحهةراتمسةاحيق و (0/0 1) ( ومساحيق الجلةي0/0 3) ورق االلمنيوم مبيعأسعار 

  نتيجة بعف العروف. (0/0 -6) البحاريات مبيعمقابل االنخفاف في أسعار  (.0/0 2)

مقارنة بنفس الفترة مةن السةنة الماضةية، وذلةك  0/0 6,84بنسبة  معدل أسعار مبيع سلع هذه الفئة بينما ارتفع
 معظم السلع في هذه الفئة.نتيجة ارتفاع 

 
شهر فً األسعار خالل  ارتفاعاب  تقد سجل المثقلة الغذائٌة واالستهالكٌةالسلع كون أسعار سلّة ت وعلٌه

وحتى  6/6)من  1066م االعامة خالل الع ألسعارحركة اأما  .0/0  64,1ة بنسب 1066 الثانًتشرٌن 
 .0/0 04,6بلغ  ارتفاعاب  تفقد سّجل( 00/66/1066
 

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

 ."االستهالك


