
  مؤشر أسعار السلّة الغذائية واالستهالكية  ارتفاع
  ١٠٠٢ تموز شهرخالل  ٠/٠ ٢٠.٠بنسبة 

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

 ٢٠١٠ حزيـران مقارنة بشهر  ٢٠١٠ تموزشهر ئية واالستهالكية المثقّل خالل سلة المواد الغذا
  : ليكما ي

  
معدل أسعار مبيع سلع هـذه الفئـة    ارتفع :فئة الحبوب والمنتوجات المصنوعة من الدقيق •

 ٠.٢٦( الكورن فالكـس  في أسعار مبيع االرتفاع نتيجة ،٠/٠ ٠.٠٨ قليلة جداً بلغت بنسبة
 .)٠/٠ ١.٥٢(والشـعيرية   )٠/٠ ٠.٠٧( وطعام األطفـال ) ٠/٠ ٠.١٩( والمعكرونة )٠/٠

 .باقي السلع في هذه الفئة أسعار مبيع االستقرار فيمقابل 
 

نتيجـة   ،٠/٠ ٠.٨٧ معدل أسعار مبيع سلع هذه الفئة بنسـبة  ارتفع :فئة اللحوم ومشتقاتها •
  )٠/٠ ١.٨٥(الهوت دوغ  ومعلبات )٠/٠ ١٤.٥١(مشتقات الفروج  مبيع في أسعار االرتفاع

مقابل االنخفاض فـي   ،)٠/٠ ٠.٨٦( ولحم البقر الطازج )٠/٠ ٠.٩٢(ومعلبات الكورندبيف 
 والفـروج  )٠/٠ -٠.٥٨( معلبات الطـون و )٠/٠ -٥.٥٩(لحم البقر المستورد  أسعار مبيع

 .)٠/٠ -٠.٢٥(لحم الغنم الطازج  )٠/٠ -٠.٤٩(
 

 -٠.٨٥ بنسـبة  سلع هـذه الفئـة   معدل أسعار مبيع انخفض :فئة البيض ومنتجات الحليب •
ـ  مبيع في أسعار االنخفاض نتيجة، ٠/٠ والجـبن الحلـوم    )٠/٠ -١٢.٨٤(اوي الجبن العك
مقابل  ،)٠/٠ -٠.٣٠( واألجبان القطع )٠/٠ -١.٠١(األجبان المستوردة و )٠/٠ -١١.٩٨(

 )٠/٠ ٣.٥٦( والجـبن القشـقوان   )٠/٠ ٩.٥٤( الجـبن البلغـاري   االرتفاع في أسعار مبيع
 ).٠/٠ ٠.٠٩(والحليب المجفف  )٠/٠ ١.٩٤( البيضو

 
ـ معدل أ ارتفع :يتيةفئة المنتجات الدهنية والز •  ٠.٦٨ ذه الفئـة بنسـبة  ـسعار مبيع سلع ه

 ٦.٠٤( السمن الحيـواني  )٠/٠ ١٠.١٣(السمن النباتي  في أسعار مبيع االرتفاع نتيجة ،٠/٠
مقابل االنخفاض في أسعار مبيـع   ،)٠/٠ ١.٦١( وزيت الذرة )٠/٠ ٤.٢٠( والطحينة )٠/٠

  .)٠/٠ -١.٠٧(زيت الزيتون 
 

 .٠/٠ ٦.٠٥ معدل أسعار مبيع الفواكه بنسبة عارتف :فئة الفواكه •
 
  .٠/. -٣.٦٦بنسبة  معدل أسعار مبيع الخضار انخفض: فئة الخضار •

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

 القلـب والصنوبر  )٠/٠ ٧.٧٧(الفاصوليا الحب  مبيع راسعأ في االرتفاع نتيجة ،٠/٠ ١.٢٣
والفول الحـب   )٠/٠ -٥.٩٣( القلب الجوز  في أسعار مبيع مقابل االنخفاض ،)٠/٠ ٣.٧٠(
  .)٠/٠ -٠.٧٤(الحمص الحب و )٠/٠ -٢.٢٧(والعدس ) ٠/٠ -٣.٨٥(



 معدل أسعار مبيع سلع هذه الفئة بنسبة انخفض: فئة السكاكر والشوكوال والمربيات والعسل •
 -١.٦٣(والعسـل   )٠/٠ -٦.٣٤(الحـالوة   مبيعر أسعافي  االنخفاضنتيجة  ،٠/٠ -٠.٧٤

 )٠/٠ ٢.١٩(السـكر    مبيع أسعار االرتفاع في مقابل). ٠/٠ -٠.٥١(والشوكوماكس  )٠/٠
 .)٠/٠ ٠.١٤(والشوكوال 

  
، ٠/٠ -١.٢٩ بنسبة معدل أسعار مبيع سلع هذه الفئة انخفض :فئة المواد الغذائية المتفرقة •

 )٠/٠ -٢.٠٨(والملـح   )٠/٠ -٢.٦٠(ن المطحـون  الـب  مبيـع  أسعار في االنخفاضنتيجة 
التشـيبس   االرتفاع في أسعار مبيعمقابل  .)٠/٠ -٠.٢١(والمايونيز  )٠/٠ -١.٧٥(والكاكاو 

 .)٠/٠ ٠.٥٧(النسكافه و )٠/٠ ٣.٧٨(رب البندورة  )٠/٠ ١٢.٨٨(
  

، ٠/٠ -٠.٠٧بنسبة  معدل أسعار مبيع سلع هذه الفئة انخفض :فئة المشروبات والمرطبات •
االرتفـاع  مقابل  .)٠/٠ -٠.١٧(المشروبات الغازية المحلية  مبيع أسعار في االنخفاضنتيجة 

 .)٠/٠ ٠.٣٦(المشروبات الغازية المستوردة  في أسعار مبيع
  

نتيجة ، ٠/٠ -٠.٥٢بنسبة  معدل أسعار مبيع سلع هذه الفئة انخفض :المشروبات الروحية  •
باقي السلع  مقابل االستقرار في أسعار مبيع ).٠/٠ -١.٦٣(مبيع العرق  أسعار االنخفاض في
 .في هذه الفئة

  
، ٠/٠ ٠.٢٧بنسـبة   معدل أسعار مبيع مواد هـذه الفئـة   ارتفع :مواد االستهالك الشخصي •

  )٠/٠ ٥.٣١(ومعجون األسـنان   )٠/٠ ٩.١٧(الفوط الصحية  في أسعار مبيع االرتفاعنتيجة 
 أسـعار  االنخفاض فـي  مقابل .)٠/٠ ١.٥٥( محارم الورقو )٠/٠ ٢.٢٨(وشفرات الحالقة 

 -٠.٤٦(والصـابون   )٠/٠ -٢.٥٠( ومزيـل الرائحـة   )٠/٠ -٦.١٧(سبراي الشعر  مبيع
٠/٠(. 

  
، ٠/٠ -٠.٣٩ بنسـبة  معدل أسعار مبيع مواد هذه الفئة انخفض :مواد االستهالك المنزلي •

 )٠/٠ -٣.٦٥( والمطهرات )٠/٠ -٤.١٧( صابون الغسيل في أسعار مبيع االنخفاض نتيجة
 ٠.٨٤( التنظيفمساحيق مقابل االرتفاع في أسعار مبيع  ).٠/٠ -١.٤٢(ومبيدات الحشرات 

 ٠.٠٨( مسـاحيق الغسـيل   )٠/٠ ٠.٠٨( ومساحيق الجلـي  )٠/٠ ٠.٥٧(المنظفات و )٠/٠
٠/٠(. 

  
الل األسعار خفي  طفيفاً ارتفاعاًوبهذا يكون مؤشر أسعار السلّة الغذائية واالستهالكية قد سجل 

بنسبة  ظ المؤشرعلى االرتفاع العام في األسعاراحف مع ،٠/٠ ٠.٢٠ بنسبة ٢٠١٠ تموزشهر 
وذلك  .٠/٠ ٠.٧١بلغت نسبته )  ٣١/٧/٢٠١٠وحتى  ١/١من (  ٢٠١٠خالل العام  طفيفة
  .إلى اإلرتفاع سعر صرف اليورو عودةعوامل عديدة أبرزها  بسبب


