
 واالستهالكٌة  السلع الغذائٌةأسعار سلّة  انخفاض
 1,22 أٌلولشهر خالل  ,/, -0,0, بنسبة

 
 السع  أسععار سع ة  لحركةجاءت نتائج دراسة المكتب الفني لسياسة األسعار في وزارة االقتصاد والتجارة 

 : كما ي ي 1022 آبمقارنة بشهر  1022 أي ولشهر خالل  ةئية واالستهالكية المثّق الغذا
 

 010, معدل أسعار مبٌع سلع هذه الفئة بنسبة ارتفع: فئة الحبوب والمنتوجات المصنوعة من الدقٌق 
 والبسعكويت (0/0 20,1) الطحين المعبأو (0/0 5003) الشعيرية في أسعار مبي االرتفاع  نتيجة ،,/,
 البرغل ار مبي في أسع االنخفاض. مقابل (0/0 0011) ( واألرز0/0 0010والمعكرونة )( 0/0 0011)
(0050- 0/0). 

 

  :نخفاضا ، نتٌجة,/, -02,,بنسبة  أسعار مبٌع سلع هذه الفئة معدل انخفضفئة اللحوم ومشتقاتها 
( مقابعل االرتفعاع فعي أسععار 0/0 -1010) ( والفعرو 0/0 -,502) لحع  البقعر الطعاز  مبيع  في أسععار

 3010) ولحع  الغعن  الطعاز  (0/0 3015) ولحع  البقعر المسعتورد (0/0 25031)مقطعات الفعرو  مبي  
 0001)ومع بعات الطعون ( 0/0 2011) ( ومع بات الكورنعدبي 0/0 5011ومع بات الهوت دوغ )( 0/0
 .(0/0 0001) مع بات المارتديال( و0/0 0023) وقط  السمك المحضرة والمث جة (0/0

 

 نتيجععة، ,/, 000,بنسةةبة  سةةلع هةةذه الفئةةة معةةدل أسةةعار مبٌةةع ارتفةةع :فئةةة البةةٌض ومنتجةةات الحلٌةةب 
 (0/0 1001)البعيضو( 0/0 10,3) األجبعان المسعتوردةو( 0/0 1031) ال عبن مبيع  في أسععار االرتفاع

 القشععقوانوجععبن  (0/0 0015( والح يععب المجفعع  )0/0 2012( وال بنععة )0/0 2012وح يععب األطفععال )
 .(0/0 -0,51أجبان القط  ) في أسعار مبي  االنخفاضمقابل  .(0/0 0001)

 

 :نتيجعة ،,/, ,0,, ذه الفئةة بنسةبةـمعةدل أسةعار مبٌةع سةلع هة ارتفةع فئة المنتجات الدهنٌة والزٌتٌة 
في  االستقرارمقابل  .(0/0 0013) والسمن الحيواني( 0/0 1001) زيت الذرة في أسعار مبي  االرتفاع

 باقي الس   في هذه الفئة. مبي  أسعار

 

 :ويععود ذلعك خاصعةل  لعخ انخفعاض  ,/, -0005الفواكةه بنسةبة  معدل أسعار مبٌع انخفض فئة الفواكه
 أسعار التفاح والموز.

 

  :010, معدل أسعار مبٌع الخضار بنسبة انخفضفئة الخضار- ,/,. 

 

  :050, الفئةة بنسةبة معدل أسعار مبٌع سلع هذه ارتفعفئة البذور والمكسرات والثمار الجوزٌة ,/,، 
والفعول الحعب  (0/0 50,3)والجوز الق ب  (0/0 30,5)ص الحب الحم مبي  راسعأ في االرتفاع نتيجة

 مبيع  أسععار مقابل االنخفعاض فعي .(0/0 0,32) والعدس (0/0 2021)الصنوبر الق ب و (0/0 5011)
 .(0/0 -,203)الفاصوليا 

 

 000,معةدل أسةعار مبٌةع سةلع هةذه الفئةة بنسةبة  ارتفةع: فئة السكاكر والشوكوال والمربٌةات والعسةل 
مربعخ المشعم   (0/0 ,,10( والسكر )0/0 0033مربخ الفريز ) مبي ر أسعافي  االرتفاعتيجة ن ،,/,



 فعي أسععار مبيع  االنخفعاضمقابعل  .(0/0 0013الحعالوة )و (0/0 2050والشوكوماكس )( 0/0 2033)
 (.0/0 -,001( والشوكوال )0/0 -,001( والعسل )0/0-5033الج و )

 

 نتيجععة ، ,/, 00,,معةةدل أسةةعار مبٌةةع سةةلع هةةذه الفئةةة بنسةةبة  ارتفةةع :فئةةة المةةواد الغذائٌةةة المتفرقةةة
 1035ومع بععات الفععول المععدمس ) (0/0 5005الم عع) )و (0/0 3030الكاكعاو ) مبيعع  أسعععار فععي االرتفعاع

( 0/0 0020والبهارات ) (0/0 ,203( والنسكافه )0/0 1023) الخردل( و0/0 1001( والكاتشاب )0/0
 .(0/0 -0020البن المطحون ) مبي االنخفاض في أسعار  (. مقابل0/0 0005والشاي )

 

 نتيجععة ، ,/, 00,,معةةدل أسةةعار مبٌةةع سةةلع هةةذه الفئةةة بنسةةبة  ارتفةةع :فئةةة المشةةروبات والمر بةةات
( 0/0 2001وعصعععير الفواكعععه السعععائل )( 0/0 5031) البعععودرة العصعععير مبيععع  أسععععار فعععي االرتفعععاع

مقابعععل  .(0/0 ,000المشعععروبات الغازيعععة المح يعععة )و (0/0 0055المشعععروبات الغازيعععة المسعععتوردة )و

 مبي  باقي الس   في هذه الفئة. في أسعاراالستقرار 

 

 االنخفاض نتيجة ،,/, -0,,,معدل أسعار مبٌع سلع هذه الفئة بنسبة  انخفض :المشروبات الروحٌة 
مبيع  بعاقي  عارفي أسمقابل االستقرار  .(0/0 -0003) والويسكي (0/0 -0001) مبي  العرقر أسعافي 

 الس   في هذه الفئة.

 

 ًنتيجععة,/, -10,0معةةدل أسةةعار مبٌةةع مةةواد هةةذه الفئةةة بنسةةبة  انخفةةض :مةةواد االسةةتهالش الشخصةة ، 
نتيجعة ( 0/0 -,301) محار  العورقو (0/0 -,2000الفوط الصحية ) مبي في أسعار  الكبير االنخفاض

مقابعل االرتفعاع فعي (. 0/0-1005نان )العروض  ضافةل  لعخ االنخفعاض فعي أسععار مبيع  معجعون األسع
 .(0/0 0002) ( والصابون0/0 0011سبراي الشعر ) أسعار مبي 

 

 ًاالرتفعاع ، نتيجعة,/, 0000معدل أسعار مبٌع مواد هذه الفئة بنسةبة  ارتفع :مواد االستهالش المنزل 
( 0/0 ,2,4( بسبب  نتهاء بععض الععروض والمنافعات )0/0 010,مساحيق الغسيل ) مبي في أسعار 

 (0/0 -1031) االلمنيععو ورق  مبيعع مقابععل االنخفععاض فععي أسعععار (. 0/0 2023) ومبيععدات الحشععرات
 .(0/0 -0001) الج يمساحيق و ( 0/0 -0002( ومساحيق التناي  )0/0 -0003) والمطهرات

 
األسعار فً بسٌ ا   انخفاضا   تقد سجل المثقلة الغذائٌة واالستهالكٌةالسلع كون أسعار سلّة ت وعلٌه
رغم االرتفاع غٌر المبرر فً أسعار مبٌع البٌض والسكر  0/0 -0,0,بنسبة  1,22 أٌلولشهر خالل 

 تفقد سّجل( 5/1,22,/,0وحتى  2/2)من  1,22م االعامة خالل الع ألسعارحركة اأما  ولحم الغنم.
 .,/, -2,00بلغ  انخفاضا  

 

االستهالكٌة أعاله ٌصدر شهرٌا  عن المكتب تقرٌر حركة أسعار سلة السلع الغذائٌة و نّ إ :مالحظة
"مؤشر الرقم  الفنً فً وزارة اإلقتصاد والتجارة علما  أّن إدارة االحصاء المركزي تصدر شهرٌا  

 ."القٌاسً ألسعار االستهالش


