
 أسعار السلّة الغذائٌة واالستهالكٌة  انخفاض
 2011 تموزشهر خالل  0/0 -56,1 بنسبة

 
أسعاار سع ة  لحركعةجاءت نتائج دراسة المكتب الفني لسياسة األسعاار يعي ارارا اتصتدعاد االتجعارا 

 كما ي ي:  1022 حريرانمقارنة بشهر  1022 تمارشهر خالل  ةئية ااتستهالكية المثّق الغذا الس ع
 

 معدل أسعار مبٌع سلع هذه الفئة بنسبة انخفض: فئة الحبوب والمنتوجات المصنوعة من الدقٌق 
 -2621) االبسعكايت (0/0 -16,2) الطحعين المابع  يي أساار مبيع اتنخفاض نتيجة ،0/0 -0004

 االماكرانعة (0/0 ,162) الشعايرية يي أسعاار مبيعع اترتفاعمقابل  .(0/0 -0600) ااألرر (0/0
(029, 0/0). 

 

 نتيجععة  ،0/0 -3022بنسةةبة  أسةةعار مبٌةةع سةةلع هةةذه الفئةةة معةةدل انخفةةض :فئةةة اللحةةوش ومشةةت اتها
مقابل  .(0/0 -0611) امقطاات الفراج (0/0 -606,)البقر الطارج  لحم مبيع يي أساار انخفاض
 لحععم البقععرا (0/0 0606) الهععات دا ما بععات ا (0/0 06,7) الفععراج يععي أسععاار مبيععع اترتفععاع

 (0/0 1612) اما بعععات الكارنعععدبي  (0/0 6670) الغعععنم الطعععارج لحعععما (0/0 600,)المسعععتارد 
 .(0/0 0666) اما بات الطان

  

 نتيجعة، 0/0 0075 بنسةبة سةلع هةذه الفئةة معدل أسعار مبٌع ارتفع :فئة البٌض ومنتجات الحلٌب 
 2612اال بن ) (0/0 6621) اجبنة القشقاان (0/0 62,7)الجبن الب غاري  مبيع يي أساار اترتفاع

مقابل  .(0/0 ,061اأجبان القطع ) (0/0 2616) البيضا( 0/0 26,2) ااألجبان المستاردا (0/0
 (.0/0 -0626الح يب المجف  ) يي أساار مبيع اتنخفاض

 

 0001 قلٌلة بلغت ذه الفئة بنسبةـسعار مبٌع سلع همعدل أ ارتفع :فئة المنتجات الدهنٌة والزٌتٌة 
 .(0/0 2622)االسمن النبعاتي  (0/0 671,)السمن الحيااني  يي أساار مبيع اترتفاع يجةنت ،0/0

 .(0/0 -2660)االطحينة  (0/0 -7622) ريت الذرا مبيع يي أساار اتنخفاض مقابل

 

 0/0 8014 معدل أسعار مبٌع الفواكه بنسبة ارتفع :فئة الفواكه. 
 

  :0/0 -9,42 نسبةب معدل أسعار مبٌع الخضار انخفضفئة الخضار. 
 

  :0030 الفئةة بنسةبة معدل أسةعار مبٌةع سةلع هةذه ارتفعفئة البذور والمكسرات والثمار الجوزٌة 
 (0/0 7622)الحمععا الحععب ا (0/0 2622)ال ععار الق ععب  مبيععع راسععاأ يععي اترتفععاع نتيجععة ،0/0

الجعار  بيععم أسعاار يي اتنخفاضمقابل  .(0/0 0677)االدنابر الق ب  (0/0 2620) االفاداليا
 . (0/0 -2610) الادسا (0/0 -26,2)الق ب 

 

 0029 معدل أسعار مبٌع سلع هذه الفئة بنسبة ارتفع: ئة السكاكر والشوكوال والمربٌات والعسلف 
االسعكر  (0/0 1666مربع  الفريعر )ا (0/0 7676) الحعالاا مبيععر أسعاايي  اترتفاعنتيجة  ،0/0
مقابععل  .(0/0 ,,02الج ععا )ا( 0/0 0660االاسععل )( 0/0 06,6مربعع  المشععم  )( ا0/0 06,1)

 (.0/0 -7600االشاكاماكس ) يي أساار مبيع اتنخفاض



 

 نتيجة ، 0/0 -0088معدل أسعار مبٌع سلع هذه الفئة بنسبة  انخفض :فئة المواد الغذائٌة المتفرقة
العبن ا( 0/0 -2620) االمعايانير (0/0 -6670ما بعات الفعال المعدمس ) مبيع أساار يي اتنخفاض

 0620االبهععار ) (0/0 -0212النسععكاي) )ا (0/0 -2600ارب البنععدارا ) (0/0 -2662المطحععان )
 االكاتشعععاب( 0/0 6670( االكاكععاا )0/0 6670الم ععع  ) مبيعععيعععي أسععاار  اترتفععاع(. مقابععل 0/0
 .(0/0 2662االشاي ) (0/0 1616)

 

 نتيجعة ، 0/0 0025ه الفئةة بنسةبة معدل أسةعار مبٌةع سةلع هةذ ارتفع :فئة المشروبات والمرطبات
يي أسعاار  اتنخفاضمقابل  .(0/0 ,660المشرابات الغارية المستاردا )مبيع  أساار يي اترتفاع

بعاصي السع ع يعي  عذ   يعي أسعاار مبيعع اتسعتقرار إضعاية  إلع ( 0/0 -2622) البعادرا الادعير مبيع
 الفئة.

 

 نتيجعة اترتفعاع  ،0/0 0017 ذه الفئة بنسبةمعدل أسعار مبٌع سلع ه ارتفع :المشروبات الروحٌة
 باصي الس ع يي  ذ  الفئة. يي أساار مبيع اتستقرارمقابل  .(0/0 0627) الارق مبيعر أساايي 

 

 ًنتيجعة0/0 -0054معدل أسعار مبٌع مواد هذه الفئة بنسةبة  انخفض :مواد االستهالك الشخص ، 
( امحعارم 0/0 -2622)اشعفرات الحالصعة ( 0/0 -1622مبيع مريل الرائحة )اتنخفاض يي أساار 

االفععاط  (0/0 1620) ماجععان الحالصععة مقابععل اترتفععاع يععي أسععاار مبيععع (.0/0 -0620) الععارق
( اسععبراي الشععار 0/0 2621) ( االدععابان0/0 1600( اماجععان األسععنان )0/0 1662الدععحية )

(0616 0/0.) 

 

 ًنتيجة0/0 1076د هذه الفئة بنسبة معدل أسعار مبٌع موا ارتفع :مواد االستهالك المنزل ، 
 (0/0 1620) مساحيق الغسيلا (0/0 7677) ارق الناي ان الالدق مبيعيي أساار  اترتفاع

 ( 0/0-0622) مساحيق الج ي مبيع أساار يي اتنخفاض مقابل. (0/0 ,061)امبيدات الحشرات 
 .(0/0 -0211)امساحيق التنظي   (0/0 -0672) االمطهرات

 
فً األسعار  انخفاضا   تقد سجل المث لة الغذائٌة واالستهالكٌةالسلع ون أسعار سلّة كت وعلٌه
)من  2011ش االعامة خالل الع ألسعارحركة اأما  .0/0 -1056بنسبة  2011 تموزشهر خالل 

 .0/0 -1053بلغ  انخفاضا   تف د سّجل( 31/07/2011وحتى  1/1
  " ٌصدر شهرٌا  عن إدارة االحصاء المركزي.الكعلما  أّن "مؤشر الرقش ال ٌاسً ألسعار االسته


