
  مؤشر أسعار السلّة الغذائية واالستهالكية  ارتفاع
  ١٠٢٠ نيسانشهر خالل  ٠/٠ ٣٧.٠بنسبة 

  
جاءت نتائج دراسة المكتب الفني لسياسة األسعار في وزارة االقتصاد والتجارة لمؤشـر أسـعار   

كما  ٢٠١٠ آذارمقارنة بشهر  ٢٠١٠ نيسانشهر ئية واالستهالكية المثقّل خالل سلة المواد الغذا
  : ليي
  
معدل أسعار مبيع سلع هـذه الفئـة    ارتفع :فئة الحبوب والمنتوجات المصنوعة من الدقيق •

 االنخفـاض مقابل  .)٠/٠ ٥.٩٥( األرز في أسعار مبيع االرتفاع نتيجة ، ٠/٠ ١.٤٦ بنسبة
باقي السلع فـي هـذه    واالستقرار في أسعار مبيع ،)٠/٠ -٠.٣١( البسكويت في أسعار مبيع

 .الفئة
 

نتيجـة   ،٠/٠ ٠.٣٣ معدل أسعار مبيع سلع هذه الفئة بنسـبة  ارتفع :لحوم ومشتقاتهافئة ال •
 ٣.٧٣(ولحـم البقـر المسـتورد     )٠/٠ ٣.٨٦(الهوت دوغ  معلبات مبيع في أسعار االرتفاع

 ٠.٣٤(ومشـتقات الفـروج    )٠/٠ ٠.٣٥( ولحم البقر الطازج) ٠/٠ ١.٩٢( والفروج )٠/٠
وقطع الدجاج المحضرة  )٠/٠ -٠.٨٨( معلبات الطونيع مقابل االنخفاض في أسعار مب )٠/٠

  ).٠/٠ -٠.٠١(ولحم الغنم الطازج  )٠/٠ -٠.١٥( والمثلجة
 

 -٠.٧٩ بنسـبة  سلع هـذه الفئـة   معدل أسعار مبيع انخفض :فئة البيض ومنتجات الحليب •
والجـبن العكـاوي    )٠/٠ -١٠.١٠( الجبن البلغاري مبيع في أسعار االنخفاض نتيجة، ٠/٠
والحليـب المجفـف    )٠/٠ -٠.٩٨(جبنة الحلـوم  و )٠/٠ -١.٢١( البيضو )٠/٠ -٧.٠٧(
باقي السـلع   االستقرار في أسعار مبيعمقابل  .)٠/٠ -٠.١٦( واألجبان القطع )٠/٠ -٠.٣١(

 .في هذه الفئة
 

ـ معدل أ ارتفع :فئة المنتجات الدهنية والزيتية •  ٠.١٦ذه الفئـة بنسـبة   ـسعار مبيع سلع ه
 ).٠/٠ ١.٤٠( والطحينـة  )٠/٠ ٣.١٧(السمن النباتي  في أسعار مبيع رتفاعاال نتيجة ،٠/٠

 واالستقرار في أسعار مبيع .)٠/٠ -١.١١( السمن الحيواني مقابل االنخفاض في أسعار مبيع
 .باقي السلع في هذه الفئة

  
 .٠/٠ ١.٢٢ معدل أسعار مبيع الفواكه بنسبة ارتفع :فئة الفواكه •
 
  .٠/. ٢.٢٩بنسبة  دل أسعار مبيع الخضارمع ارتفع: فئة الخضار •

  
 معدل أسعار مبيع سلع هـذه الفئـة بنسـبة    ارتفع :فئة البذور والمكسرات والثمار الجوزية •

 والصـنوبر القلـب   )٠/٠ ٢٤.٨٥( اللوز القلب مبيع راسعأ في االرتفاع نتيجة ،٠/٠ ٣.١٣
الحمـص الحـب    في أسعار مبيع االنخفاضمقابل  .)٠/٠ ٠.٥٢( والمكسرات )٠/٠ ٤.٢١(
 ).٠/٠ -٠.٩٨( والجوز القلب )٠/٠ -١.٢٩(

 



 معدل أسعار مبيع سلع هذه الفئة بنسبة انخفض: فئة السكاكر والشوكوال والمربيات والعسل •
-٣.٢٢(والحـالوة  ) ٠/٠ -٦.٠٣(السـكر   مبيعر أسعافي  االنخفاضنتيجة  ،٠/٠ -١.٨١

 .اقي السلع في هذه الفئةب مقابل االستقرار في أسعار مبيع ).٠/٠
  
، ٠/٠ ٠.٤٦بنسـبة   معدل أسعار مبيع سلع هذه الفئـة  ارتفع :فئة المواد الغذائية المتفرقة •

 )٠/٠ -٠.٦٧( والـبن المطحـون   )٠/٠ -١٦.٢٦( الخردل مبيع أسعار في االنخفاضنتيجة 
  ).٠/٠ ٣.٢٣( والملح )٠/٠ ٤.٠٥(النسكافه مبيع  أسعار االرتفاع في مقابل

  
 .هذه الفئة في سلعالمعدل أسعار مبيع  استقر :المشروبات والمرطباتفئة  •

 
نتيجـة   ،٠/٠ ٠.٣٤ معدل أسعار مبيع سلع هذه الفئة بنسـبة  ارتفع :المشروبات الروحية •

االستقرار فـي   مقابل. )٠/٠ ٠.٢٤( والويسكي )٠/٠ ٠.٦١(العرق  في أسعار مبيع االرتفاع
 .ةالمستوردالوطنية و البيرةأسعار مبيع 

  
، ٠/٠ ١.٠١بنسـبة   معدل أسعار مبيع مواد هـذه الفئـة   ارتفع :مواد االستهالك الشخصي •

 )٠/٠ ٠.٩٤( ومحارم الـورق  )٠/٠ ١٠.٣٩(الفوط الصحية  في أسعار مبيع االرتفاعنتيجة 
 )٠/٠ -٤.٧٥(الصـابون   مبيـع  أسعار االنخفاض في مقابل ).٠/٠ ٠.١١(لشعر اسبراي و
  .)٠/٠ -٢.٩٠(شفرات الحالقة و

  
، ٠/٠ -٠.٨١ بنسـبة  معدل أسعار مبيع مواد هذه الفئة انخفض :مواد االستهالك المنزلي •

-٠.٨٣(ومساحيق التنظيف  )٠/٠ -١.٣٥(مساحيق الغسيل  في أسعار مبيع االنخفاض نتيجة
ومبيـدات الحشـرات    )٠/٠ ٠.٩٣(ورق األلمنيـوم   مقابل االرتفاع في أسعار مبيـع  .)٠/٠
  .)٠/٠ ٠.٣٣(ت المطهراو )٠/٠ ٠.٦٦(

  
شهر األسعار خالل في  ارتفاعاًوبهذا يكون مؤشر أسعار السلّة الغذائية واالستهالكية قد سجل 

ظ المؤشرعلى االرتفاع العام في األسعار خالل العام احف مع ،٠/٠ ٠.٣٧ بنسبة ٢٠١٠ نيسان
 أثيرت استمرار وذلك بسبب .٠/٠ ١.٥٨بلغت نسبته )  ٣٠/٤/٢٠١٠وحتى  ١/١من (  ٢٠١٠
 .٢٠١٠لعام لأسعار بعض المواد األولية للسلع الغذائية  ارتفاع


