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  اُـوكخ اُزغبه٣خ أُٖو٣خ ُٔؾبكظخ اُْوه٤خ

 اُْئٕٞ االهزٖبك٣خ إكاهح

 و2222 َٕفًرب  ػٍ شٓش سهؼٙانرمشٚش ان
 : ادلشفمـــــــاخ

     .2222ّ ٗٞكٔجو  ك٢ ّٜو ٓغ ثؼ٘ اُز٤ٕٞبد ٕل ؽبُخ اَُٞمه -

 ّ. 2222 ٗٞكٔجو  02روٓٞٓزو اَُٞم ا٧ٍجٞػ٢ ػٖ ٣ّٞ  -

 . "اُزِٞس اُج٤ئ٢ ك٠ ٖٓوؽٍٞ "كهاٍخ زوجَ اُجْو٣خ اُزِٞس أًجو رٜل٣ل َُٔ -

   ".ثؾ٤وح ٓ٘قل٘ اُوطبهح"كهاٍخ ْٓوٝع  -

 . 2222 ٗٞكٔجوْٗوح ِٓزو٠ اُزٞظ٤ق ػٖ ّٜو   -             
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  :و2222  َٕفًرب يف شٓش يغ تؼض انرٕطٛاخ طذ حانح انسٕقس
 . %، مقارنة بالشهر السابق6كجم بحدود +5%، مكرونة سائبة 55قٌق جٌفكو بحدود +الحظنا ارتفاع  فى سعر شٌكارة د : انذلٛك ٔ ادلخثٕصاخبخصوص  -

 مقارنة بالشهر السابق.الحظنا ثباتا سعرٌا  : انسكش بخصوص   -

ملً 0077ملً و زٌت كرٌستال 057ال ملً و زٌت ذرة كرٌست0077%، زٌت دوار شمس كرٌستال 0ملً بحدود +077الحظنا ارتفاع فى سعر زٌت دوار شمس كرٌستال  : صٚد انطؼاو بخصوص   -

 % ، مقارنة  بالشهر السابق .8ملً بحدود + 0077%، زٌت حلوة 50ملً بحدود +077% ، زٌت حلوة 4بحدود +

 السابق .  مقارنة بالشهر  ،%07كجم بحدود +5زٌالندي زبده صفراء نٌو وكجم 5الحظنا ارتفاع فى سعر كل من  مسلى الحلوب المثالٌة  : ادلسهٙ ثقٖٞٓ     -

 %، جبنة 33%، جبنة أبٌض ثالجة بحدود +56لتر بحدود +  5%، لبن معبأ جهٌنة 07لتر بحدود + 5%، لبن جاموسً سائب 9زبدة بلدي جاموسً بحدود + الحظنا: األنثاٌ يُرجاخ  بخصوص    - -

 .  مقارنة بالشهر السابق %37بحدود + لبن نٌدو%، 0كجم بحدود + 5.5%، جبنة دومتً 4+وجبنة رومً قدٌم بحدود أبٌض خزٌن       -

 ن معظم التجار ٌقوموا ببٌعها   جنٌه طبقا لتسعٌرة الشركة إال أ00، وبالرغم من كتابة سعر السجائر على العلبة وسعرها الحظنا  ثباتا سعرٌا  مقارنة بالشهر السابق  : سهغ غزائٛح يرُٕػح بخصوص   -

 جنٌه وهذا مخالف .  04بسعر 

%(،فاصولٌا 07-%( ، طماطم متوسطة للطبخ بحدود )59-%، وقد ال حظنا انخفاض فى سعر طماطم جٌدة للسلطة بحدود )4الحظنا ارتفاع فى سعر ثوم بلدي قدٌم بحدود + : ضشأاخاخل بخصوص   -

 %(، مقارنة بالشهر السابق . 50-%(، سبانخ بحدود )33-بحدود )

 .   %، مقارنة بالشهر السابق55%، برقوق بحدود +05االحمر و مانجو نوع زبدة بحدود + الحظنا ارتفاع فى سعر العنب  :فاكٓحان قٖٞٓث   -

 ثباتا سعرٌا مقارنة بالشهر السابق .  الحظنا: انهحٕو انثهذٚحبخصوص    -

   فً تربٌة الماشٌة )حٌث تحتاج إلً المراعً لعدم تمتع مصر بمزاٌا نسبٌة ب نظراً أمر مطلوتنظٌم استٌراد اللحوم الحمراء،  أنعلى الدولة مساندة صغار المربٌن الذٌن تكبدوا خسائر ضخمة، كما ٌجب    -

   الخصوص وعلى وجه  اإلفرٌقٌةسنوات قادمة، فٌمكن لمصر تحقٌق المزٌد من تفعٌل العالقات التجارٌة بٌن الدول 5وحٌث انتقلت قٌادة الكومٌسا إلى مصر فً الدورة الحالٌة ولمدة الخضراء الشاسعة (،       
 بأسعار اللحوم الحمراء خالل شهر  ثبات لوحظوكذلك  ههو ما ٌجب علً الدولة التركٌز علٌوبحٌث ٌتاح استٌراد تلك الماشٌة بأسعار معتدلة،  ،(السودان والصومال وأثٌوبٌاخصوصاً )ودول الجوار       
   .م0700 أكتوبر بشهر  ةمقارن نوفمبر      

          كجم بحدود5%( ، وبانٌة صدور دجاج مخلٌه 0-حظنا انخفاض فً سعر دجاج حً أبٌض بحدود )% وقد ال0ر دجاج حً بلدي بحدود +ارتفاع فى سع الحظنا:انذٔاجٍ  بخصوص  -

 .. مقارنة بالشهر السابق%(، 55-)

    هذه المزارع وتوفٌر االعالفدعم الدولة اتخاذ كافة االجراءات التً تدعم المزارعٌن من خالل  وعلى ،الصحراوٌة ٌعتبر اتجاه حمٌدالمناطق إنشاء مدن الدواجن الملٌونٌة فً نحو  الدولة توجهت    -

 .مراضوبئة واألعالٌة لمقاومة األكفاءة ب ة، مع توفٌر مراكز الفحص البٌطريماكن المختلفة على النحو الذي ٌكفل أعلى انتاجٌعداد األإ، باإلضافة إلى تهٌئة وبأسعار مناسبة  

 %( ، مقارنة بالشهر السابق .  53-انخفاض  فى سعر بٌض أحمر كرتونه كبٌر بحدود ) االحظن : ثٛضان ٖٞٓقث   -

 %ا مقارنة بالشهر السابق . 54جرام مفتته بحدود +585ارتفاع فى علبة تونه صن شاٌن  حظنا ال : األمسان ثقٖٞٓ -

 . السابق قارنة بالشهر ، مثباتا سعرٌا  الحظنا : انهحٕو اجملًذجثقٖٞٓ  -

. 
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، ٝؿ٤وٛب ٓ٘زْوح ثب٧ٍٞام ٝفبٕخ ك٢ ا٧ًْبى ٝأُؾالد أُوبٓخ ػ٠ِ اُطوم اَُو٣ؼخ ٝٓغ اُجبػخ اُغبئ٤ِٖ ك٢ ٓؾطبد اُوطبهاد ،اُطج٤ؼ٤خ أُؼجأحٙ اُٖؾ٤خ : الؽظ٘ب ٝعٞك أٗٞاع ٖٓ ا٤ُٔب ظحٛحادلٛاِ انثقٖٞٓ   -

 ، ٝثبُزب٢ُ ٛ٘بى ّي ك٢ ٕؾخ ٛنٙ ا٤ُٔبٙ أُزلاُٝخ. ؿ٤و ٕؾ٤ؾخ ادػ٠ِ اُؼجٞخ أُلٝٗ ٝأههبّ اُز٤ِلٞٗبد ٝاُؼ٘ب٣ٖٝ ،كه٤وخؿ٤و " اُٖؾ٤خُٝٞؽع إٔ ث٤بٗبد ٛنٙ ا٧ٗٞاع ٖٓ ا٤ُٔبٙ اُطج٤ؼ٤خ "

    ك٢ ر٤َٕٞ اُـبى اُطج٤ؼ٢  ثب٩ٍواع٢ٕٞٗٝ ، ىٍُِٔ٘بر٤َٕٞ ع٤٘ٚ  02 ٠ثبَُٔزٞكع ٝرَٖ إُع٤٘ٚ 52 إ٢ُرَٖ  ثأٍؼبه أٗبث٤ت اُجٞربعبى رٞاكوالؽظ٘ب  :ٔانغاص انطثٛؼٙ نهًُاصل أَاتٛة انثٕذاجاصقٖٞٓ ث   -

 .ُِٔ٘بىٍ  

جرام 97جرام  ونصف دستة صابون تركً 97%، نصف دستة صابون لوكس 55لتر أبٌض بحدود + 5%، كلوروكس 55جرام بحدود +505الحظنا ارتفاع سعر صابون تركً  : ادلُظفاخ ٔانكًٛأٚاخثقٖٞٓ   -

%، بخاخ 54ملً بحدود +077عادى  0%، معجون أسنان سٌجنال 9%، باٌجون للحشرات الزاحفة كبٌر بحدود +5جرام مركز بحدود +0577رام مركز وبرسٌل اوتوماتٌك ج 0577%، الاير اوتوماتٌك 0بحدود +
 مقارنة بالشهر السابق%، 55مل بحدود +507أكس معطر 

جنرام أزهنار بحندود  A4 87ورقنة  577%،  رزمنة ورق 0بحندود +  نرجناٌزر قلنم صننع فنً سننغافورة ومعبنأة بمصنربطارٌنة ا ا ارتفاع فى سعر كل منن حظنال : انٕسق ٔاألدٔاخ انكراتٛحثقٖوٞٓ  -

بالشننهر %، مقارنننة 07جننم  بحنندود +87%، ورق زبنندة 50جننم بحنندود +457%،  دشننت ورق جرائنند 05بحنندود + A4جننرام أزهننار 67%، وورق 05بحنندود + A4جننرام أزهننار 07%أ ورق 07+
 السابق.

%، 9%، قنطار قطن سكٌنة عادي بحدود +8%، صوف ستٌا كروه بحدود +50متر ومتر قماش ستائر عادي بحدود +0الحظنا ارتفاع فى سعر موكٌت ماك امون   : دلالتس ٔادلُسٕجاخاثقٖٞٓ    -

   بالشهر السابق.%،  مقارنة 54%، قمٌص رجالً سادة محلً لوكس بحدود +6%، بنطلون رجالً صوف بحدود +57بنطلون جٌنز لٌكرا بحدود +

%، 0بحندود + وبوصة تورناد 56كٌلو مٌكانٌكال ومروحة ستاند 6برنامج زانونً سٌلفر  54صٌنً فونكس درجة اولى وغسالة اٌدٌال  ةارتفاع فً سعر دراج الحظنا: ٔادلُضنٛح األجٓضج انكٓشتائٛحثقٖٞٓ  -

 LED 43% ، شاشة توشٌبا 4حصان ملف ومروحة نحاس بدون عوامة بحدود + 5.5دٌجٌتال وموتور مٌاه اٌطالً كالبٌد قدرة  ًٌك إنفٌنٌت%، سخان اولٌمب55شعلة كالسٌك ستانلس بحدود + 5بوتاجاز ٌونٌفرسال 
  ، مقارنة بالشهر السابق .  %0بوصة بحدود +

%، مفتناح 6%،فانوس سنلندر مصنري درجنة اولنى بحندود +9مصري بحدود +وات  06%،  لمبة موفرة 05سم نٌازا بحدود + 507ارتفاع فى سعر فلورست الحظنا : األدٔاخ انكٓشتٛحثقٖٞٓ  -

 مقارنة بالشهر السابق . %،54اوتوماتٌكً صٌنً بحدود +

%، مقارننة 57+بحندود  47%، علبنة مالعنق عادٌنة عندد6الحظنا ارتفاع سعر كل من صنٌنٌة تقندٌم طعنام سنتانلس مقناس وسنط و حلنة سنتانلس حجنم كبٌنر بحندود +  :األدٔاخ ادلُضنٛح  ثقٖٞٓ  -

 بالشهر السابق.

%،كاوتش هانكوك صٌنً 05ت بحدود +امستورد تاٌلندي لسٌارة فٌ 0%، طقم جلبة مقص عدد 4ارتفاع فى سعر سٌر كاتٌنة دبابة ٌابانً بحدود + الحظنا  :لطغ غٛاس انسٛاساخقٖٞٓ ث -

 لشهر السابق.  %، مقارنة با00سائل بحدود + –أمبٌر  07%، بطارٌة كلوراٌد 53بحدود + 565×53
%، 4%، شبشنب جلند صنناعً رجنالً بحندود +6%، حنذاء حرٌمنً بحندود +5الحظنا ارتفاع فً سعر كل من حذاء رجنالً وشننطة جلند طبٌعنً بحندود + : األحزٚح ٔادلظُٕػاخ اجلهذٚح ثقٖٞٓ -

 مقارنة بالشهر السابق . %0كوتشً أطفال وشنطة جلد صناعً بحدود +

 حظنا ثباتا سعرٌا مقارنة بالشهر السابق ال : احلذاٚذ ٔانثٕٚاخثقٖٞٓ  -

 ا ثباتا سعرٌا مقارنة بالشهر السابق . الحظن: األخشابثقٖٞٓ  -

 مقارنة بالشهر السابق.%، 5%، سعر الحدٌد بحدود +3ارتفاع فى سعر كل من األسمنت  بحدود + الحظنا : يٕاد انثُاء ثقٖٞٓ -
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 مقارنة بالشهر السابق .الحظنا ثباتا سعرٌا   : انضجاج ٔادلشاٚاخ ثقٖٞٓ   -

/ 090سم درجة اولً 47×47%، سٌرامٌك ارضٌات عادي 05%، طقم خالط جولدي بحدود +00حدود +ب 55ارتفاع فً سعر حوض وش بركبة لٌسٌكو مقاس  الحظنا:األدٔاخ انظحٛح  قٖٞٓث -

 مقارنة بالشهر السابق .%،54بحدود +47

ثجبه٢ ٓ٘ظٞٓبد اُلػْ ك٢ أُغبالد ، ٓوبهٗخ ك٢ ٖٓوأُطجوخ  إال أَٓا ذؼررب أفضم يُظٕياخ انذػى، ؽظبد اَُِج٤خ اُز٢ روغػ٠ِ اُوؿْ ٖٓ ثؼ٘ أُال : َشٖ أٌ يُظٕيح انذػى تُظاو احلظض انرًُٕٚٛح -

 .ْ ٖٓ اُي٣ٞد ٝاٌَُو َٝٗج٤ب ا٧هىطجوبد اُلو٤وح ٝأُزٍٞطخ ُِؾٍٖٞ ػ٠ِ اؽز٤بعبرٜاُؾٖٔ اُز٤٘٣ٞٔخ ٢ٛ أًضو ا٧كٝاد اٗزْبها ُلٟ اُػالٝح ػ٠ِ إٔ  ُنُي ٗأَٓ رؼظ٤ْ االٍزلبكح ٜٓ٘ب، ( اُج٘ي٣ٖ –ا٧فوٟ ) اُجٞربعبى 

ٍٜٞ، ا٧ٍو ماد اُلفَ أُ٘قل٘ ٝأُز : اٍزطبػذ رِي أُ٘ظٞٓخ رؾو٤ن ٗغبػ، ثبُوؿْ ٖٓ رقل٤٘ ٝىٕ هؿ٤ق اُقجي، ٣ٝغت االٍزٔواه ك٤ٜب، ٝاُؾلبظ ػ٤ِٜب، ٧ٜٗب فٜ أٓبٕ ٌُض٤و ٖٓ انؼٛش ادلذػىسغٛف  ثقٖٞٓ -

 أكواك. 2ع٤٘ٚ ّٜو٣ب، ٧ٍوح ٌٓٞٗخ ٖٓ 022ػ٠ِ اُطؼبّ ػٔٞٓب، إم اُجل٣َ ٛٞ إٗلبم ٓب ال ٣وَ ػٖ  ا٩ٗلبم%( ٖٓ ؽغْ 2: 2ٝرَبْٛ ك٢ رٞك٤و ٓب ال ٣وَ ػٖ )

 ثب٩ػالٕرِزيّ ًبكخ أُزبعو ٝا٧كوإ ا٤َُبؽ٤خ ٝؿ٤وٛب ٖٓ ٓ٘بكن اُج٤غ قجي اُل٤٘ٞ( اُ ،%52رؾل٣ل ٍؼو ث٤غ اُقجي اُؾو) ا٤ُٔٔي  ثقّٖٞٓ  2222َُ٘خ  20ههْ   2222ٓبهً  22ك٢  ٓغٌِ اُٞىهاء واه هئ٤ٌ هٕله  -

 .أٓبًٖ ظبٛوح ُوٝاكٛب ٖٓ أُْزو٣ٖ  ػٖ أٍؼبه أُ٘زغبد أُْبه إ٤ُٜب ك٢ 

٩ٗزبط اُقجي اُؾو ٝا٤َُبؽ٢ " ر٤َ٤وا ػ٠ِ أُٞا٤ٖ٘ٛ ك٠ اُؾٍٖٞ ػ٠ِ اُقجي  %52لبفو ثْإٔ إعواءاد ٕوف اُله٤ن اُ 2222أًزٞثو  03ثزبه٣ـ  2222َُ٘خ  011ٕله هواه  ٝى٣و اُز٣ٖٞٔ ٝاُزغبهح اُلاف٤ِخ ههْ  -

% ٤52ن ع٤٘ٚ ُِطٖ ٝمُي ٖٓ ٓطبؽٖ اُوطبع اُقبٓ أُ٘زغخ ُِله 02222اُقجي اُؾو ٝاُل٤٘ٞ ثَؼو  ٩ٗزبط% ُٖٔ ٣وؿت ٖٓ أُقبثي أُوفٖخ 52ا٤َُبؽ٢ ٝا٩كوٗغ٢ ثأٍؼبه ٓ٘بٍجخ ٣زْ ر٤َِْ ٖٛ اُله٤ن اُلبفو 

 ٝاٙؼ ػ٠ِ ثبة أُقجي ػٖ أٍؼبه ٝاٝىإ  أُ٘زغبد أُْبه إ٤ُٜب ٛجوب ُِغلٍٝ اُزب٢ُ : رزؼبهل ٓغ ا٤ُٜئخ اُؼبٓخ َُِِغ اُز٤٘٣ٞٔخ ٝه٤بّ رِي أُقبثي ثب٩ػالٕ ك٠ ٌٓبٕ  ٝاُز٢

                       

 اَُؼو ثبُووُ ٝىٕ اُوؿ٤ق أُ٘زظ  ٗٞع اُقجي أُ٘زظ 

 هوُ 022 عواّ  52 ٤ٍبؽ٢ ؽو 

 ك٤٘ٞ 
 هوُ  52 عواّ  12

 هوُ 022 عواّ  32
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 ّ . 2222/  5/  00 ا٧هثؼبءّٞ ٣ثلءا ٖٓ ّ ، 2222َُ٘خ  2200ههْ   ٝى٣و اُجزوٍٝ ٝ اُضوٝح أُؼل٤ٗخ  ػ٢ِ هواه ا  أٍؼبه اُٞهٞك ث٘بء رْ رطج٤ن ى٣بكح :  شٔلاخاحمل ثقٖٞٓ -

 السعر قبل البيان

 9102يه يون5

 السعر بعد

 9102يوليو 5

 

السعر بعد  

 9102أكتوبر4

 

 السعر بعد

 9191أبريل 00

 

 السعر بعد

 9190أبريل  92

 السعر بعد

 9190يوليه  92

 السعر بعد

 9190أكتوبر  8

 

السعر بعد 

 9199فرباير 4

السعر بعد 

أبريل 05

9199 

 السعر بعد 

 9199يوليه02

 02.52 0.52 0.22  0.22 0.22 0.52 0.22 0.52 0.22 5.52 02ث٘ي٣ٖ 

 0.22 0.52 0.22  0.22 0.22 5.52 5.22 5.52 0.22 3.52 02ث٘ي٣ٖ 

 0.22 5.22 5.22 5.22 3.52 3.22 3.22 3.22 3.52 2.22 02ث٘ي٣ٖ 

 5.22 ثلٕٝ رـ٤٤و ثلٕٝ رـ٤٤و ثلٕٝ رـ٤٤و ثلٕٝ رـ٤٤و ثلٕٝ رـ٤٤و  ثلٕٝ رـ٤٤و  3.52 3.52 2.22 ٍٞاله

 5.22 ثلٕٝ رـ٤٤و  ثلٕٝ رـ٤٤و  ثلٕٝ رـ٤٤و  ثلٕٝ رـ٤٤و  ثلٕٝ رـ٤٤و  ـ٤٤و ثلٕٝ ر 3.52 3.52 2.22 ٤ًو٤ٍٖٝ

 ثلٕٝ رـ٤٤و  52.22 ثلٕٝ رـ٤٤و  ثلٕٝ رـ٤٤و  ثلٕٝ رـ٤٤و  ثلٕٝ رـ٤٤و  ثلٕٝ رـ٤٤و  32.22 32.22 22.22 اٍطٞاٗخ اُجٞربعبى ٓ٘ي٢ُ

 ثلٕٝ رـ٤٤و  012.22 ثلٕٝ رـ٤٤و  ثلٕٝ رـ٤٤و  ثلٕٝ رـ٤٤و  ـ٤٤و ثلٕٝ ر ثلٕٝ رـ٤٤و  002.22 002.22 022.22 أٍطٞاٗخ اُجٞربعبى رغبهٟ

 ثلٕٝ رـ٤٤و  ثلٕٝ رـ٤٤و  ثلٕٝ رـ٤٤و  ثلٕٝ رـ٤٤و  ثلٕٝ رـ٤٤و  ثلٕٝ رـ٤٤و  ثلٕٝ رـ٤٤و  0.22 0.22 2.52 ٓزو اُـبى ٤َُِبهاد

ٓزو اُـبى ُِٔ٘بىٍ  ّو٣ؾخ 

 02ّ0( ٖٓ ٕلو: 0)

 ثلٕٝ رـ٤٤و  ثلٕٝ رـ٤٤و  ثلٕٝ رـ٤٤و  ثلٕٝ رـ٤٤و  ثلٕٝ رـ٤٤و  ـ٤٤و ثلٕٝ ر ثلٕٝ رـ٤٤و  2.02 2.02 0.52

ٓزو اُـبى ُِٔ٘بىٍ ّو٣ؾخ 

(2 ٖٓ )32:00ّ0 

 ثلٕٝ رـ٤٤و  ثلٕٝ رـ٤٤و  ثلٕٝ رـ٤٤و  ثلٕٝ رـ٤٤و  ثلٕٝ رـ٤٤و  ثلٕٝ رـ٤٤و  ثلٕٝ رـ٤٤و  0.02 0.02 2.22

ٓزو اُـبى ُِٔ٘بىٍ ّو٣ؾخ 

 32ّ0( ٓب ٣ي٣ل ػٖ 0)

 ثلٕٝ رـ٤٤و  ثلٕٝ رـ٤٤و  ثلٕٝ رـ٤٤و  ثلٕٝ رـ٤٤و  ثلٕٝ رـ٤٤و  ثلٕٝ رـ٤٤و  ثلٕٝ رـ٤٤و  0.32 0.32 0.22

 

 ٝاله / ٤ِٕٓٞ ٝؽلح ؽواه٣خ ،  ٠ُ2.5 % إ20( ثَ٘جخ د٤ًٝٔب٣ٝبا٧ٍٔلح ٝاُجزو – ا٩ٍٔ٘ذ –ثي٣بكح ٍؼو اُـبى اُطج٤ؼ٢ ُٖ٘بػبد ًض٤لخ االٍزٜالى ) اُؾل٣ل ٝاُِٖت  2220أًزٞثو  20ٕله هواه ا٤َُل / هئ٤ٌ اُٞىهاء ك٢  -

 .  كٝاله / ٤ِٕٓٞ ٝؽلح ؽواه٣خ ُجبه٢ ا٧ْٗطخ اُٖ٘بػ٤خ ا٧فوٟ 1.52ٝإ٢ُ

اُؾل٣ل كٝاله/ ٤ِٕٓٞ ٝؽلح ُٖ٘بػبد  2.2ٍٝٔ٘ذ،ؽواه٣خ ُٖ٘بػخ ا٧ / ٤ِٕٓٞ ٝؽلحكٝالهاد 3أٍؼبه اُـبى ثؾ٤ش ٣ٌٕٞ ثْإٔ  2200َُّ٘خ 0001ههْ ػ٠ِ هواه  ّ 2200ٍجزٔجو 02ٝاكن ٓغٌِ اُٞىهاء ثزبه٣ـ هل ًٝبٕ  -

 . ٤ٍِٖٝاُجٞها٤َُوا٤ٓي ٝاال٤ُّ٘ٓٞٞ ،ٝاُ٘ؾبً، ٝ  ٝاُِٖت
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ء ُِٖ٘بػخ كٝاله ٌَُ ٤ِٕٓٞ ٝؽلح ؽواه٣خ، ٝفل٘ أٍؼبه اٌُٜوثب1.2ّ ٝثَجت ظوٝف اُزؼوٗ "ُل٤وًٝ ًٞهٝٗب" ٝكػٔب  ُِٖ٘بػبد هوه هئ٤ٌ ٓغٌِ اُٞىهاء فل٘ ٍؼو اُـبى اُطج٤ؼ٢ ُِٖ٘بػخ ػ٘ل 2222ك٢ ٓبهً -

 ٍ٘ٞاد هبكٓخ.  2:  0هوُٝ، ٓغ رضج٤ذ ٝػلّ ى٣بكح أٍؼبه اٌُٜوثبء ُجبه٢ االٍزقلآبد اُٖ٘بػ٤خ ُٔلح ٖٓ 02ُِغٜل اُلبئن ٝاُؼبّ ٝأُزٍٜٞ ثو٤ٔخ 

ثلال  ع٤ُ0022ٚ٤َٖ٘ ٍؼو اُطٖ إ٢ُ %( ، 0-)ثَ٘جخ ٝا٩ٍٔ٘ذ٘بػخ هٔبئٖ اُطٞة ٖ، اُقبٓ ثّ 2222  إثو00َ٣أُٞاكن اَُجذ ثلءا ٖٓ ٕجبػ ٣ّٞ ّ 2222َُ٘خ 000فلٚذ  اُؾٌٞٓخ أٍؼبه أُبىٝد ٛجوب ُِوواه ههْ  -

  .ع٤٘ٚ / ٤ُِِٕٔٞ ٝؽلح ؽواه٣خ02ع٤٘ٚ ُِطٖ، ٝرؾَٖ هٔبئٖ اُطٞة ػ٠ِ اُـبى اُطج٤ؼ٢ ثَؼو 2222ع٤٘ٚ ُِطٖ ، ّٝوًبد إٗزبط اٌُٜوثبء ٝاُطبهخ 0222ُِٖ٘بػبد اُـنائ٤خ  د، ث٤٘ٔب ٍؼو أُبىٝع٤٘ٚ ُِط1222ٖٖٓ 

 ع٤٘ٚ ٝصجبد أٍؼبه ٖٛ أُبىٝد أُٞهك  222ٚ ٤َُٖ إ٠ُ ع٤٘ 122ثي٣بكح ٍؼو ٖٛ أُبىٝد أُٞهك ُجبه٢ اُٖ٘بػبد  2222/  5/ 00االهثؼبء أُٞاكن ثزبه٣ـ  2222َُ٘ٚ  2000ٕله هواه ٝى٣و اُضوٝح أُؼل٤ٗخ ههْ  -

  ُِٖ٘بػبد اُـنائ٤خ ٝاٌُٜوثبء . 

ٗزبط ف٤ِٜ ا٣٩ضبٕ ٩»اُجزو٤ًٝٔب٣ٝبد ٍٝؼوح ُٖ٘بػخ  كٝاله ٌَُ ٤ِٕٓٞ ٝؽلح ؽواه٣خ ثو٣طب٤ٗخ  02ثٞاهغ  ا٩ٍٔ٘ذثزؾل٣ل ٍؼو اُـبى اُطج٤ؼ٢ أُٞهك ُٖ٘بػخ  2222َُ٘خ  0251ٕله هواه هئ٤ٌ ٓغٌِ اُٞىهاء ههْ  -

ٝك٠ ع٤ٔغ ( Independent Commoding Intelligence Services "IC. IS÷22  % ٖٓ ْٗوح 22): ٍؼو اُـبى ) كٝاله أٓو٢ٌ٣ / ٤ِٕٓٞ ٝؽلح ؽواه٣خ ثو٣طب٤ٗخ ( =ٝكوب ُِٔؼبكُخ اَُؼو٣خ اُزب٤ُخ  «ٝاُجوٝثبٕ

 كٝاله أٓو٢ٌ٣ ٌَُ ٤ِٕٓٞ ٝؽلح ؽواه٣خ ثو٣طب٤ٗخ . 1.2ا٧ؽٞاٍ ال ٣وَ اُؾل ا٧ك٠ٗ َُؼو اُج٤غ ػٖ 

 ٤ِٕٓٞ ٝؽلح ؽواه٣خ ثو٣طب٤ٗخ . كٝاله أٓو٢ٌ٣ ٌَُ  2.52ثٞاهغ ٣ؾلك ٍؼو اُـبى اُطج٤ؼ٢ أُٞهك ُجبه٢ ػٔالء اُجزو٤ًٝٔب٣ٝبد  -

 . ع٤ٜ٘بد ٖٓو٣خ ٌَُ ٤ِٕٓٞ ٝؽلح ؽواه٣خ ثو٣طب٤ٗخ 002ثٞاهغ ٔبئٖ اُطٞة ُوأُٞهك  ٣ؾلك ٍؼو اُـبى اُطج٤ؼ٢  -

 ٓؾبٍجزْٜ ثناد أُؼبكالد اَُؼو٣خ اُٞاهكح ثبُؼوٞك أُجوٓخ ٓؼْٜ .  ال ٣َو١ ٛنا اُوواه ػ٠ِ أَُز٤ٌِٜٖ اُن٣ٖ ٣زْ ٓؾبٍجزْٜ ٝكوب ُٔؼبكالد ٍؼو٣خ ٓلهعخ ك٢ ػوٞك رٞه٣ل اُـبى اُطج٤ؼ٢ ُٔجوٓخ ٓؼْٜ ٝرَزٔو -

 أُنًٞهح ػب٤ُخ . ( ٝكوب ٤ُ٦ُخ أُؾلكح ُِٔؼبكُخ اَُؼو٣خ  رز٠ُٞ ا٤ُٜئخ أُٖو٣خ اُؼبٓخ ُِجزوٍٝ رؾل٣ل أٍؼبه ث٤غ اُـبى اُطج٤ؼ٢ أُٞهك ُٖ٘بػخ اُجزو٤ًٝٔب٣ٝبد ) ٩ٗزبط ف٤ِٜ ا٣٩ضبٕ ٝاُجوثبٕ -

، ٝأُبكح اُضبُضخ ٖٓ هواه هئ٤ٌ ٓغٌِ اُٞىهاء ههْ 2222َُ٘خ 0220ٝ ههْ  2220َُ٘خ  2022ٓب ٝهك ُٜنا اُوواه ٖٓ أؽٌبّ ٣َزٔو اُؼَٔ ثأٍؼبه ث٤غ اُـبى اُطج٤ؼ٢ اُٞاهكح ثوواه١  هئ٤ٌ ٓغٌِ اُٞىهاء هه٢ٔ ك٤ٔب ػلا  -

 . 2222َُ٘خ  511

 . 2222َُ٘خ  ٣512ِـ٠ هواه هئ٤ٌ ٓغٌِ اُٞىهاء ههْ  -

، ٌٝٓٞٗخ ٖٓ ٓغٌِ إكاهح ٓؼ٤ٖ ٣٘ظٜٔبُزو٤ّل االٍزٜالى ( ٝرٖله ثوبٕٗٞ ، ٤ٌُٖٝ َٓٔبٛب ) ا٤ُٜئخ اُؼبٓخ ػبٓخ ٓزقٖٖخ ُِزو٤ّل ٤ٛئخوػ ه٤بّ اُؾٌٞٓخ ثز٤ٌَْ ٗوز: ِاٛٔادل انطالحذششٛذ  ثقٖٞٓ -

أُِٖؾخ اُز٢ رلوٗ ؿوآخ ػ٠ِ ، ٝٙب٤ك٢ اٌُٜوثبء ٝأُ ا٩ٍوافُِوهبثخ ػ٠ِ ِٖؾخ ؽ٤ٌٓٞخ، أ١ ٓاُزلز٤ِ ػ٠ِ ؾن ك٢ ، ُٜٝب اُػلك ٖٓ ا٧ػٚبء ٖٓ ٝىاهاد ٓز٘ٞػخ، ُٝٔٞظل٤ٜب اُٚجط٤خ اُوٚبئ٤خٝ

ثبُٖٔبُؼ  ا٩ٍواف، ٤ٍؤك١ كٞها إ٠ُ رقل٤ق ؽلح ا٩ػالٕ ػٖ رأ٤ٌٍ ٓضَ ٛنٙ ا٤ُٜئخ، إٕ ٓغوك ػٖ إكاهح اُزو٤ّل ثبُِٖٔؾخ ٤غ ؿوآبد ّق٤ٖخ ػ٠ِ أَُئٍٞ، ٝك٢ ؽبٍ اُزٌواه ٣زْ رٞها٩ٍواف٣ٞعل ثٜب 

 .ٙقٔخ، ًٔب إٔ ٓٔبهٍخ ػَٔ ٛنٙ ا٤ُٜئخ ػ٠ِ َٓزٟٞ اُغٜٔٞه٣خ ُٖ ٣وز٢ٚ ػلكا ًج٤وا ٖٓ أُٞظل٤ٖ أٝ رٌب٤ُق اُؾ٤ٌٓٞخ ػ٠ِ افزالكٜب

 . ٣لوٜٙب ًجبه اُزغبهاٌُج٤وح اُز٢  ادمااالٍزؾٍٞٞف ٣ؾل ٖٓ ٗي٣ق اُلبهل، ٍٝٞف ٣َبْٛ ػ٠ِ رؾو٣و اَُٞم ٖٓ  ٓٔب إَشاء أسٕاق حضاسٚح نهجًهح ٔانرجضئحت ٗطبُت  -
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ٓ٘ظٞٓخ ُنُي ك٢ٜ فٜ ككبع ٙل االؽزٌبه، ُنُي كئٕ رط٣ٞو ، اٍزـالال  ٧ٟ ظوٝفجؼ٘ ثوكغ ا٧ٍؼبه اُإم روّٞ ثزؾو٤ن رٞاىٕ ٍؼو١، ك٢ ؽبٍ ه٤بّ  وُٟٜب أ٤ٔٛخ ًج : اجلًؼٛاخ انرؼأَٛح ٓ٘ظٞٓخ -

  .أٓو ؽ١ٞ٤اُغٔؼ٤بد اُزؼب٤ٗٝخ 

ٍت ٓ٘ب ثَؼو، ًٝنُي أُ٘بكن أُلػٞٓخ ٖٓ ٝىاهح اُز٣ٖٞٔ ٝاُـوف اُزغبه٣خ ثبُٔؾبكظبد أؽل ٍٝبئَ رٞك٤و اَُِغ ٓزؾوًخ زبثؼخ ُِوٞاد أَُِؾخ ٍٞاء ٓ٘بكن صبثزخ أٝاُ يُافز تٛغ انسهغ انغزائٛحرٔضَ  -

  .ُِغٜٔٞه ٝرغل إهجبال ٓزيا٣لا  

، ٙواه اُز٢ ر٤ٖت ا٩َٗبٕ ثب٧ٓواٗ، ٝر٤ٖت اُج٤ئخفب٤ُخ ٖٓ ا٧ ،رٞك٤و ٍِغ آٓ٘خك٢  وٟمٝ أ٤ٔٛخ ًج ،بكظبدثبُٔؾإْٗبء ثٞهٕبد ٍِؼ٤خ  ٣ؼل : (انضساػٛح ٔاحلٕٛاَٛح )انثٕسطاخ انسهؼٛح  ثقٖٞٓ -

، كل٢ ظَ اهزٖبك ِٔياهع اُٖـ٤و٧ٍؼبه ٗز٤غخ إُـبء رؼلك اٍُٞطبء، ٝفل٘ رٌب٤ُق اُ٘وَ، ٝرٞك٤و اُز٣َٞٔ ُااهرلبع اَُِؼخ ػ٠ِ أُؼبَٓ ٝرؾل٣ل كهعخ عٞكرٜب ًٝنُي اُؾل ٖٓ ثٔوٝه  اُوب٢ٗٞٗ ا٩ُياّٗز٤غخ 

ه ، ؿ٤و ٓوُٖٞ٘ظ٤و ك٢ اُؼل٣ل ٖٓ ثِلإ اُؼبُْٝإْٗبء ا٤ٌُبٗبد أُجزٌوح اُز٢ أصجزذ ٗغبؽب ٓ٘وطغ ا ،إٔ روّٞ ثلٝهٛب ك٢ ٙجٜ ا٧ٍؼبه ٖٓ فالٍ ٛنٙ ا٧كٝاد ، ٣غت ػ٠ِ اُلُٝخب ٤ُ٥بد اَُٞمؽو ٤َ٣و ٝكو

اُجٞهٕبد ك٢  خرْزٜو ٓ٘ظٞٓ ًٔب ٤خ أُزقٖٖخ ك٢ ٍِغ ٓؾلكح،٢ٛٝ ٖٓ أّٜو اُجٞهٕبد اُؼبُٔ ،ثٞهٕخ اُجٖ ك٢ أك٣ٌ أثبثب إكو٣و٤ب، ٝرٞعل ك٢ ٠ مُي ػل٣لحٛنا اُ٘غبػ ػ٠ِ اُلٍٝ أُزولٓخ، ٝا٧ٓضِخ ػِ

، ُيهاػ٤خ ٖٓ فالٍ اُجٞهٕخ اَُِؼ٤خلاٍٝ اَُِغ ازإٕلاه هبٕٗٞ ِٓيّ ُٞ ٛ، ػل ػ٠ِ ٗغبػ ٛنٙ أُ٘ظٞٓخ ك٢ ٖٓوٖٝٓ أْٛ  اُؼٞآَ اُز٢ رَب ،ٝرو٤ًب ٝاُٞال٣بد أُزؾلح ٝكوَٗبكٍٝ اُٜ٘ل ٝه٤ٍٝب ٝا٤ُبثبٕ 

خ اُو٤ٔخ أُٚبكخ أُيٓغ ، صب٤ٗب أَُبػلح اُلؼبُخ ًأكاح رؾل٣ل كه٤ن ُٚو٣جثٔ٘ظٞٓخ اُلٞار٤و ا٩ُيا٤ٓخ، ٢ٛٝ هثطٜب فوٟ رؼٚلٛب ٝرو٣ٜٞبٍٝٞف رؤك١ ٛنٙ أُ٘ظٞٓخ إ٠ُ اُزٌبَٓ ٓغ ٓ٘ظٞٓبد صالس أ

 .، ثٔب ٣٘ؼٌٌ ثئ٣غبث٤خ ػ٠ِ ى٣بكح اُٖبكهاد اَُِؼ٤خ اُزو٣ٝظ َُِِغ أُٖو٣خ اُيهاػ٤خ غبػ ٓ٘ظٞٓخ، إٗرطج٤وٜب

ٍ أُؾبكظخ ثئهبٓخ ثٞهٕخ ٍِؼ٤خ ُِؾجٞة ثْٔبؿوكخ اُْوه٤خ ر٢ٕٞ ٖٓ أٝائَ اُغٜبد اُز٢ إٔٝذ ثئهبٓزٜب، ٝأػلد اُلهاٍبد أُزقٖٖخ ُنُي ٖٓ فالٍ كهاٍخ رغبهة اُلٍٝ ا٧فوٟ، ٝؿوكخ اُْوه٤خ رؼل  -

 .و٣ٖ ٝصبُضخ ُِٔٞا٢ّ ثٔل٣٘خ ثِج٤ٌٝأفوٟ ُِ٘ق٤َ ثٔ٘طوخ أثٞ ؽٔبك ٝاُو

 أْى يا ذمذيّ انثٕسطح انسهؼٛح ْٕ :
، بّبد ث٘ظبّ أُياك اُؼ٢ِ٘ػ٠ِ اٌَُُْ ٍِؼخ ٝػوٜٙب  Gradeثٔؼبَٓ رؾل٣ل اُغٞكح ٝإػطبء كهعبد  ُجبئؼ٤ٖ كافَ ٓوو اُجٞهٕخ ا٤ُٜٔأًلبُخ رؾو٤ن اَُؼو اُؼبكٍ ٖٓ فالٍ ٓوبثِخ أُْزو٣ٖ ثب -0

 .ٖ اُلٞه١ إ٠ُ أُطبهاد اُؼب٤ُٔخ ٝرزٞاكو ثٜب أٓبًٖ اُزقي٣ٖ أُؼلح ٝصالعبد اُؾلع ٝإٌٓب٤ٗبد اُ٘وَ ٝاُْؾ

 رَبػل أُياهع اُٖـ٤و ٝرْغؼٚ ثج٤غ ا٤ٌُٔبد اُٚئ٤ِخ اُز٢ ٣٘زغٜب ٓجبّوح ٖٓ فالٍ اُجٞهٕخ، ثؼ٤لا ػٖ اٍزـالٍ ثؼ٘ اُزغبه االٗزٜبى٤٣ٖ. -2

 ."ُزأ٤ّو١ااُزقط٤ٜ " ُٔوجِخ ، ٝرل٤ل اُلٍٝ ثٔب ٠َٔ٣ٓؤّواد َُِِغ رل٤ل أُياهع ك٢ رؾل٣ل ىهاػزٚ ا رٚغ -0

  .ٖ اَُِغ ٝػٖ اَُٞم ُٔزقن١ اُوواهرٞكو أُؼِٞٓبد اُله٤وخ ػ -1

 ِخ .رْغغ اُٖبكهاد َُُٜٞخ اُؾٍٖٞ ػ٠ِ اَُِغ ماد أُٞإلبد اُؼب٤ُٔخ ػالٝح ػ٠ِ اهرجبٜٛب ثبُجٞهٕبد اُل٤ُٝخ أُٔبص -2
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ِٓخ ثٌَ أُؾبكظبد ٝاُز٢ رز٤ؼ ُِٔ٘زظ اٌُج٤و ٝاُٖـ٤و اُزؼبَٓ، ٣ظٜو ع٤ِب إٔ اَُٞم أُٖو١ َُِِغ اُـنائ٤خ ٝاُؾبٕالد اُيهاػ٤خ ٣ؾزبط إػبكح ر٘ظ٤ْ ًبِٓخ، ٝٗوٟ إٔ إ٣غبك ٓ٘ظٞٓخ ُِجٞهٕبد اَُِؼ٤خ ّب -

 رطجن ػ٤ِٜب هٍّٞ ٓجبُؾ ك٤ٜب ٍٞاء ًزَغ٤َ أ٠ُٝ أٝ ًوٍّٞ اّزواى، ثٔب ٣ز٤ؼ ُِغ٤ٔغ اُزؼبَٓ ٖٓ فالُٜب، ، ٝرَزٜلف اُزؼبَٓ ٓغ ٝأال روزٖو كوٜ ػ٠ِ ٌٓبٕ ٝاؽل ، ٝأال ٝأال روزٖو كوٜ ػ٠ِ ًجبه اُزغبه،

 اَُٞثو ٓبهًذ ٝربعو اُزغيئخ ٓجبّوح، ْٝٗوٛب ٨ٍُؼبه ًل٤َ ثئؽلاس ر٘ظ٤ْ ًبَٓ ثبَُٞم.

، ٝؽلبظب ٌُبَٓ ُِٖبُؼ اُؼبّأٝ ٖٓبكهرٚ ثب ٠ِ ٛلّ أُقبُق ثٔب ٣وكع ا٥فو٣ٖ،، ٝاُز٤ْٖٔ ػبُٚوة ث٤ل ٖٓ ؽل٣لٗض٢٘ ػ٠ِ ه٤بّ اُلُٝخ ث : كاسثح انثُاء ػهٗ األساضٙ انضساػٛح ٔانثُاء ادلخانف ثقٖٞٓ -

 . ػ٠ِ اُضوٝح ٖٓ ا٩ٛلاه

ٔلذ ذظم انؼمٕتح دلظادسج ادلساحح ادلخانفح اجلشو  حجى رُاسة يغذكشاس ادلخانفح دبا ٚحبٛث ذظثح سادػًا ضذ  خمانفاخ انثُاءضذ ٔادلؼالثح اجلسذٚح تاحلثس ضخًح انغشاياخ ان ذٕلٛغ 
 لثم : متانغ ضخًح دبث انغشاياخانؼمٕتاخ اجلسذٚح ٔذٕلٛغ حٛث أٌ ٔضًٓا نهذٔنح، 

o رْٜبع ُِٔقبُل٤ٖ ثؼلّ رٌواه ٓقبُلأٝال : هاك  . 

o  ٍأٓٞاٍ اُـوآخ. 22هثٔب ثَ٘جخ ؿ٤و َٓزـِخ ك٢ االهزٖبك صب٤ٗب : إفواط ٧ٓٞا ٖٓ % 

o  : وحاٍز٤لبء ٓجبُؾ اُـوآبد، ٝرٞع٤ٜٜب إ٠ُ اُطجوبد اُلو٤رؾو٤وب  ُِؼلاُخ االعزٔبػ٤خ ٖٓ فالٍ صبُضب  . 

 ٍبػلد ٛنٙ أُجبكهاد ػ٠ِ ٓلاه ا٧ػٞاّ اَُبثوخ، ك٢ رٞك٤و ٍِغ ثأٍؼبه ٓؼزلُخ، ٌٝٓبكؾخ االؽزٌبه. :حماستح انغالء اخيثادس ثقٖٞٓ -

لائ٤خ ٣ؼزجو اُؼَٔ ػ٠ِ رؼظ٤ْ اُؼبئل ٖٓ ٝؽلح َٓبؽخ ا٧هٗ أُ٘يهػخ، ٖٓ أْٛ أُٜبّ ُِؾٌٞٓخ أُٖو٣خ، ٝؽ٤ش رالؽع ٤ٍبكح أٍب٤ُت اُيهاػخ اُج نضساػٛح :ا ٙذؼظٛى انؼائذ يٍ ٔحذج األساض ٙوٝهح -

ٓؾلٝك ك٢ اُوطو أُٖو١ أٜٛٔب ا٧هى ٝاُنهح، ػ٠ِ اُوؿْ ٖٓ اُؼبئل  ، أٝ ك٢ ٗٞػ٤خ أُؾب٤َٕ أُيهٝػخ اُز٢ ر٘ؾٖو ك٢ ػلك"ٍٞاء ك٢ ا٧كٝاد اُيهاػ٤خ "فٖٕٞب  ثب٧ها٢ٙ اُط٤٘٤خ ثبُٞاك١ ٝاُلُزب

 ٞاء ؽ٤ٌٓٞخ أٝ فبٕخ( ًٔب رٚبءُذ ا٣٧ل١ اُؼبِٓخ أُبٛوح.  اُٚؼ٤ق اُنٟ ٣زؾون ٖٓ ًالٛٔب ، ٣ٝؼٞك مُي َُُٜٞخ ىهاػزٜٔب ٝػلّ االؽز٤بط ُؼٔبُخ ًض٤وح أٝ رلوؽ )٣ؼَٔ أؿِت أُياهػ٤ٖ ثٞظ٤لخ أفوٟ ٍ

 ٝاالٍزلبكح ٜٓ٘ب ٖٓ فالٍ ىهاػبد ماد ػبئل اهزٖبك١ ًج٤و ٓضَ اُٞهٝك ٝا٧ىٛبه ٝاُ٘جبربد اُطج٤خ ٝاُؼطو٣خ.  ا٧ها٢ُٙٛٞ٘لا ٣زْ اُزؼبَٓ ك٢ ك٢ ثِل ٓضَ  -

ٝاالٍزؼبٗخ ثأؽلس اُزو٤٘بد، ٖٝٓ أٗغؼ أُ٘بٛن )ٓ٘طوخ  ٗوٟ ٙوٝهح االٛزٔبّ ثئكفبٍ ىهاػبد عل٣لح ٝٓز٘ٞػخ ك٢ ا٧ها٢ٙ اُيهاػ٤خ أُٖو٣خ، ػ٠ِ إٔ رزٞاكو اُوهبثخ ٝأُزبثؼخ ٝا٩هّبك اُيهاػ٢، -

بهل ٓغ اُْوًبد أُ٘زغخ ٝإفٚبػْٜ ُِزله٣ت ٝا٩ّواف ٝٓزبثؼزْٜ اُ٘ٞثبه٣خ( ؽ٤ش روّٞ ثؼ٘ اُْوًبد اُزٖل٣و٣خ ثؼَٔ ٓواًي ُزغ٤ٔغ أُ٘زغبد أُطِٞثخ ُِزٖل٣و ٧ٝهٝثب ٝٝكوب ُِٔٞإلبد اُل٤٘خ ثؼل اُزؼ

ضَ )أُوث٢ ٝاُِٖٖٚ ٓضَ ّوًخ ئل ٓٚبػق ُِٔياهع ُِْٝوًخ أُٖلهح ُٝالهزٖبك اُو٢ٓٞ ٍٝٔؼخ ؽَ٘خ ُِٔ٘زظ اُيهاػ٢ أُٖو١، ًنُي أُ٘زغبد اُـنائ٤خ اُٖ٘بػ٤خ اُغل٣لح ٓٝر٣ِْٜٞٔ ثٔب ٣ؾون ػب

    .ٝؿ٤وْٛ ( -اُقٚوٝاد أُغٔلح ٓضَ ّوًخ ع٤لوًٌ –٤ٛوٝ
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 هرلبع  ٓوبهٗخ ثبُْٜو اَُبثن:ثقٖٞٓ ا٧ػالف كول اٍزوود ا٧ٍؼبه ٓغ ٤َٓ ٛل٤ق ُال -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٙ إنٛٓا:ُانذاج صساػح انظحشاء، ٔيششٔػاخ انرًُٛح انضساػٛح َٔمم يششٔػاخ االَراجثقٖٞٓ   -

ػ٠ِ أًجو ثٞعٚ ػبّ اُز٢ رؼّٞ  اُٞاك١ اُغل٣لٓؾبكظخ ٝ، ٝٓ٘بٛن اَُبؽَ أُْب٢ُ،  ،ّٝجٚ عي٣وح ٤ٍ٘بء ،ّٔبٍ اُٖبُؾ٤خ ثبُْوه٤خٓزؼلكح ٓضَ )٤خ، ٝا٧ها٢ٙ ؿ٤و أُِؾ٤خ ك٢ ٓ٘بٛن كإٕ رٞاكو ا٤ُٔبٙ اُغٞ -

 -ّغو اُزٞد ٓجبكهح ىهاػخ -ٓجبكهح اُ٘ق٤َ -" ثبُٞاك١ اُغل٣لٖٓ٘ؼي -ث٤زي -ؿ٤طيٓجبكهح ")ٓضَ أُطوٝؽخ ٛن، ٝى٣بكح ٓجبكهاد اُلُٝخ ٣ٞعت ٙوٝهح رؼ٤ٔو رِي أُ٘بثٔب ثؾ٤وح ٤ٓبٙ عٞك٤خ ثبُؼبُْ، 

ٛنٙ أُجبكهاد اُْجبة اُقو٣غ٤ٖ اُؾل٣ض٤ٖ ٝاُن٣ٖ ك٢ ّجٚ عي٣خ ٤ٍ٘بء، ٝؿ٤وٛب ٖٓ أُجبكهاد، ٝر٢ٕٞ اُـوكخ اُزغبه٣خ ثبُْوه٤خ ثإٔ رَزٜلف  ٝأُياهع اُؼٔالهخ ُِلٝاعٖ، (ْٓوٝع ا٤ُِٕٔٞ ٖٝٗق كلإ

ُي ٣غت رٞك٤و اُلػْ أُ٘بٍت ُْٜ، اُز٤ٔ٘خ أُوؿٞثخ، ٝك٢ ٗلٌ اُٞهذ ٣زْ رٞك٤و اُؼَٔ ُٜؤالء اُْجبة، ٖٓ أعَ م إؽلاس٣ؼبٕٗٞ ٖٓ ٝٛأح اُجطبُخ، ٝثبُزب٢ُ ٣زْ ٙوة ػٖلٞه٣ٖ ثؾغو ٝاؽل ، كٖٔ ٗبؽ٤خ ٣زْ 

 ًبكخ أُواؽَ، ٝر٣َٞن ٓ٘زغبرْٜ. ُْٜ ك٢، ٝاُلػْ اُل٢٘ أها٤ْٜٙر٤ٖ٘غ ىهاػ٢ ػ٠ِ  إهبٓخ ْٓوٝػبدػ٠ِ ْ ٜٝرْغ٤ؼ

 ٗٞع اَُِؼخ

 

 ٍؼو

 ٗٞكٔجو 25

2222 

 ٍؼو

 أًزٞثو 0

2222 

َٗجخ اُزـ٤و 

 اُْٜو٣خ

 %3+ 202 022 ٤ًِٞ عواّ 12هكح ٤ٌّبهح 

 %61+ 302 502 كجم  57 %٤ّ20ٌبهح ػِق ٓؾجت فْٖ رو٤ًي 

 %61+ 302 022 كجم 57 %٤ّ20ٌبهح ػِق ٓؾجت ٗبػْ رو٤ًي

 %0000 02 02  ًغْ 0أمهح ٕلواء 

 %0000 00 00 ًغْ  0أمهح ػ٣ٞغخ 

 %61+ 01 00 كٝاعٖ ؽ٤ٚ ث٤ٚبء 

 %61+ 10 23 كٝاعٖ ؽ٤ٚ ثِل١ 

 %( 9-) 52 30 ث٤٘ اؽٔو ًج٤و ًورٞٗخ 

 %( 60-) 52 30 ث٤٘ أث٤٘ ًج٤و ًورٞٗخ 
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د أْٛ ٍٝبئَ رط٣ٞو اُزغبهح ك٢ أُ٘زغبأؽل  ؼلوح ًٔورٌي ُِز٤ٔ٘خ االهزٖبك٣خ، ٝرُزغبهح االٌُزو٤ٗٝخ ك٢ اُٞهذ اُؾب٢ُ  أ٤ٔٛخ ًج٤رٔضَ اؽ٤ش  : نهسهغ انضساػٛح "نكرتَٔٛحانرجاسج اإل"ذطٕٚش يششٔع  -

 .َُِِغ اُـنائ٤خفٖٕٞب  اُزغبهح االٌُزو٤ٗٝخ ٓٔب رؾووٚ  الٍزلبكحااُيهاػ٤خ ػ٠ِ َٓزٟٞ اُؼبُْ، ُنُي ٢ٕٞٗ ثٚوٝهح 

 ٤ٔبٙ اُٖوف صجذ إٌٓب٤ٗزٚث ٙناإال إٔ إْٗبء اُـبثبد أُـ ،ػ٠ِ اُوؿْ ٖٓ إٔ ٖٓو ٤َُذ كُٝخ ؿبثبد، ٌُٕٞ أُ٘بؿ أُٖو١ ال ٣زالءّ ٓغ ٝعٞك اُـبثبد اُطج٤ؼ٤خ صساػح انغاتاخ انشجشٚح: ثقٖٞٓ  -

 -: كٞائل ػل٣لح ٜٓ٘بثٔ٘بٛن االٍزٖالػ ٜٝٗب٣بد أُٖبهف ٣ٝؾون اٍزـالُٜب فٖٕٞب  

   .ارَبع أُؾ٤ٜ اُقٚو١ ٝثبُزب٢ُ اُزقل٤ق ٖٓ ؽواهح اُغٞ ٝرؾ٤َٖ أُ٘بؿ 

  .االٍزلبكح ٖٓ ا٧فْبة ًجل٣َ الٍز٤واكٛب ٖٓ اُقبهط 

  ػبٓخ ٝٓز٘يٛبد ك٢ ًض٤و ٖٓ أُ٘بٛن ػ٠ِ َٓزٟٞ اُغٜٔٞه٣خ.  إٌٓب٤ٗخ رؾ٣َٞ ٛنٙ اُـبثبد ُؾلائن 

  اُ٘ظ٤لخ ٓٔب ٣ؤك١ إ٠ُ ًوٞاهس ػوالٝح ػِو٠ اُزلوو٣ٜ  ٣ؤك١ ػلّ اٍزـالٍ ٤ٓبٙ اُٖوف اُٖ٘بػ٢ ٝٓؼبُغزٚ إ٠ُ رؾُٞٚ ُجوى آٍ٘خ، ٝٓغ ٓوٝه اُٞهذ رزَوة ا٤ُٔبٙ أُِٞصخ إ٠ُ فيإ ا٤ُٔبٙ اُغٞك٤خ

 ك٢ ا٤ُٔبٙ ًضوٝح ٜٓلهح. 

 –اػلاك االكاهح االهزٖبك٣خ  – ػٞآَ ى٣بكح اُزجبكٍ اُزغبه١ ٝاالٍزضٔبهٖٓو(  –اكو٣و٤ب )كهاٍخ  ٣ٌٖٔ االٛالع ثبُزل٤َٖ ػ٠ِ ) : انماسج اإلفشٚمٛحذؼظٛى انرثادل انرجاس٘ خظٕطًا يغ ٓ ثقٖٞ -

ٍٞاء  ،ٖٓو ٝكٍٝ اُوبهحث٤ٖ ْٛ ٓؼٞهبد االٍزضٔبه ٝاُزجبكٍ اُزغبه١ أْٛ اُزغٔؼبد ثٜب، ًٔب رْ اُزؼوف ػ٠ِ أ٣و٤خ ٝاٍزؼواٗ االْٗطخ االٗزبع٤خ ُِوبهح االكوٖٓ فالٍ اُلهاٍخ  رْ ثبُـوكخ اُزغبه٣خ ثبُْوه٤خ (

٤ٔٛخ ٔبه اُيهاػ٢ ّٝوػ ا٧زضٍٞام اُلٍٝ االكو٣و٤خ، ًٔب ّوؽذ اُلهاٍخ ثجؼ٘ اُزل٤َٖ ٓب ٣زؼِن ثبُلوٓ االٍزضٔبه٣خ ثبُوبهح االكو٣و٤خ فٖٕٞب ك٢ ٓغبٍ االٍأٓؼٞهبد رزؼِن ثلافَ ٖٓو، أٝ أٝٙبع 

ب كٍٝ ؽٞٗ ا٤َُ٘ ٖٓ أعَ ى٣بكح ا٣واكاد ٜٗو ا٤َُ٘ ػالٝح ػ٠ِ اَُ٘ج٤خ ُلٍٝ اُـوة االكو٣و٢ )ٗظوا ُٚؼق اُؼالهبد االهزٖبك٣خ ث٤ٖ ٖٓو ٝكٍٝ اُـوة االكو٣و٢(، ًٔب رؼوٙذ اُلهاٍخ ٤ٔٛ٨ُخ اُز٢ رٔضِٜ

 –كاًبه( ًٝنُي ٛو٣ن )االٌٍ٘له٣خ  –ْٗبء )ٛو٣ن ٍلبعب إ٩ْٗبء اُطوم اُجو٣خ ٖٓ فالٍ هثٜ ٖٓو ٓغ كٍٝ اُـوة االكو٣و٢ ٓضَ  خ٤ٔٛخ اُجبُـكو٣و٤خ ، ٝا٧الرؼظ٤ْ اُو٤ٔخ أُٚبكخ ُِضوٝاد أُؼل٤ٗخ ثبُوبهح ا

اٗٞاع ٝه٤ْ ٕبكهاد ٝٝاهكاد اُلٍٝ  –" GDPُ٘برظ االعٔب٢ُ أُؾ٢ِ "ّ ٓٞٙؾب ثٜب )ا2200ؼالهبد االهزٖبك٣خ ث٤ٖ ٖٓو ًٝبكخ اُلٍٝ االكو٣و٤خ ُؼبّ ُِٖٓ فالٍ اُلهاٍخ رْ ّوػ رل٢ِ٤ٖ ٤ًت ربٕٝ( ٝ

 االكو٣و٤خ ُِؼبُْ َٝٗجخ ٖٓو ٜٓ٘ب(. 

 :  يُظٕيح األلًاس انظُاػٛحثقٖٞٓ  -

 هٔوو ٕو٘بػ٢، رزوًوي ٓؼظٜٔوب  0222ػب٤ُٔوب  ٣زؼول  ٓغبٍ ٝاػل َُٔزوجَ االهزٖبك أُٖو١، فٖٕٞب ٓغ اكزوبه اُلٍٝ اُؼوث٤خ ٝا٩كو٣و٤خ ثْلح ُٜنا أُغبٍ ٓغ اُؼِْ إٔ ػولك ا٧هٔوبه اُٖو٘بػ٤خ

 ُلٟ اُٞال٣بد أُزؾلح ا٧ٓو٤ٌ٣خ ٝه٤ٍٝب . 

  .ا٧هٔبه اُٖ٘بػ٤خ ٢ٛ ٓ٘ظٞٓخ ًج٤وح علا رْٚ ػِّٞ ٓز٘ٞػخ 
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 ػالٝح ػ٠ِ اُغٞاٗت ا٤٘ٓ٧خ./ االرٖبالد ٝاالٗزوٗذ  كٞائل ٛنٙ أُ٘ظٞٓخ ٛبئِخ فٖٕٞب  ك٢ ٓغبٍ االٍزٌْبكبد ُِٔؼبكٕ ٝاُجزوٍٝ / إْٗبء اُطوم / إهبٓخ اَُلٝك / اُيهاػبد اُٖؾوا٣ٝخ  

: ٗظوا ُٔب إجؾذ رٔضِٚ ا٤َُبهاد اٌُٜوثبئ٤خ ًَٔزوجَ ٝاػل ُٖ٘بػخ ا٤َُبهاد ك٢ اُؼبُْ ٝاُزَبهع اُؼب٢ُٔ ُْوًبد ا٤َُبهاد ٗؾٞ  كًششٔع لٕيٙ طُاػح انسٛاساخ انكٓشتائٛح يف يظش ثقٖٞٓ -

، ٝر٢ٕٞ اُجطبه٣بدٕ٘بػخ اُزط٣ٞو أَُزٔو ك٢ (، ًنُي Coved 19ػ٠ِ اُوؿْ ٖٓ أىٓخ ًٞهٝٗب ) ،أُج٤ؼبد ٝٓؤّواد اُطِت ػ٤ِٜب فالٍ اُضالس ٍ٘ٞاد أُب٤ٙخ(٤ُٚ إاُزٍٞغ ك٢ ر٤ٖ٘ؼٜب )ٝكوب  ُٔب ر٤ْو 

ٓٞاٍ اُؼوث٤خ ٝاهبٓخ اُْواًبد ٓغ اُْوًبد اُؼب٤ُٔخ أُزقٖٖخ ٖٓ أعَ ا٧ ٍ هوًٖٝٓ فاللػْ ٛنٙ اُٖ٘بػخ رق ٝرؼبٕٝ اُؾٌٞٓبد اُؼوث٤خ ثاُلهاٍخ اُز٢ أػلرٜب اُـوكخ اُزغبه٣خ ثبُْوه٤خ ثأ٤ٔٛخ رٌب

 ر٤ٖٛٞ رِي اُٖ٘بػخ، ٓغ االٛزٔبّ ثبُٖ٘بػبد أُـن٣خ ُٜب.

 ٞة ّوم أ٤ٍب فٖٕٞب  ك٢ ٓغبٍ اُـيٍ: ؽ٤ش رٔضَ ٕ٘بػخ ا٧ٍطٔجبد ٝأُب٤ً٘بد اُو٤ًيح االٍب٤ٍخ اُز٢ هبٓذ ػ٤ِٜب اُٜ٘ٚخ اُٖ٘بػ٤خ ُلٍٝ ع٘ ادلاكُٛاخسطًثاخ ٔطُاػح األذٕطني ثقٖٞٓ  -

رو٤ٗٝي ٝاُقواٛخ اُزٌُ٘ٞٞع٤خ ٖٓ اُلٍٝ ا٧ٝهٝث٤خ ٝا٣ٞ٤ٍ٧خ، ٓغ االٛزٔبّ ثزط٣ٞو اُؼ٤ِٔخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ ك٢ أُغبالد اُل٤٘خ ٝاُٜ٘ل٤ٍخ ٝفبٕخ ٓغبٍ ا٤ٌُٔبٗوَ اُقجواد ٝأَُ٘ٞعبد، ٣ٝأر٢ مُي ٖٓ فالٍ  

 ِغ ثَٔزغلاد اُؼٖو ُٝل٣ٚ اُولهح ػ٠ِ اُزل٤ٌو االثزٌبه١. طٓٓٞهك ثْو١  ٩فواطٕٝت ٝر٤ٌَْ أُؼبكٕ، 

ٛ٘بى ض٘بء ثؼ٘ اُْوًبد اُؼبٓخ اُو٤ِِخ،إٕ هطبع ٕ٘بػخ اُلٝاء ك٢ ٖٓو ٓب ٛٞ إال ّوًبد رؼجئخ ٖٓ فالٍ ر٤ًٞالد ُِْوًبد ا٧ّ فبهط ٖٓو ثبٍز :أًْٛح ذطٕٚش انظُاػاخ انذٔائٛح يف يظشثقٖٞٓ  -

ًج٤وح ٨ٍُٞام اُؼوث٤خ  ٤ٓيح َٗج٤خ ك٢ ٕ٘بػخ ا٧ك٣ٝخ ٝٛ٘بى كوٕخ رٖل٣و٣خوؿْ ٖٓ إٔ ٖٓو ُل٣ٜب ٍُْ أُ٘زظ أُؾ٢ِ، ػ٠ِ اا٣ٝؾَٔ ، ٖٓ اُقبهط ٝروّٞ ثزـ٤ِلٚ كوٜ  بٓال  ٖٓبٗغ روّٞ ثبٍز٤واك اُلٝاء ً

اُ٘جبربد اُطج٤خ ٝاُؼطو٣خ، ٝرط٣ٞو ٝرؾل٣ش ُٔؼبَٓ ا٤ٔ٤ٌُبئ٤خ ٝٓواًي اُجؾش اُؼ٢ِٔ، اُقبّ ٖٓ فالٍ اُزٍٞغ ك٢ ىهػخ  ٞاك، ُٝنُي ٣غت ػ٠ِ اُلُٝخ ر٤ٖٛٞ ٕ٘بػخ اُلٝاء ٝفبٕخ اٗزبط أُٝا٧كو٣و٤خ

ٖٓ ه٢ٓٞ رط٣ٞو ٓواًي اٗزبط اُِوبؽبد ٢ٛٝ فطٞح ثلأٗب ثبُلؼَ اُؼَٔ ػ٤ِٜب ؽ٤ش إٔ ٕ٘بػخ اُلٝاء رؼزجو أ إ٠ُ  ثب٩ٙبكخٝاالٍزؼبٗخ ثبُقجواد أُٖو٣خ أُٞعٞكح ثبُقبهط ك٢ رط٣ٞو ٓ٘ظٞٓخ ٕ٘بػخ اُلٝاء، 

 .( Coved –19ؼل عبئؾخ ًٞهٝٗب )اُجالك ث ثٚٓود ٌُبكخ ثالك اُؼبُْ ٣ٝأر٢ مُي ثؼل اُلهً اُوب٢ٍ اُن١ 
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 ٗٞع اَُِؼخ

 

 ٍؼو

 ٗٞكٔجو 

2222 

 ٍؼو

 أًزٞثو 

2222 

 ٍؼو

          ٗٞكٔجو 

2220 

َٗجخ اُزـ٤و 

 اُْٜو٣خ

َٗجخ اُزـ٤و 

 ا٣َُٞ٘خ

 ب ) أٍجبة ػلّ اُزٞاكو ـ ْٓبًَ ر٣َٞو٤خ ـأُْبًَ اُز٢ رٞاعٜٜكهعخ اُزٞاكو ٝ

 ْٓبًَ ٍؼو٣ٚ(

 :ادلشاكم انرسٕٚمٛح       انذلٛك ٔ ادلخثٕصاخ

 ٣ٞعل رٞاكو ك٢ ًَ أٗٞاع اُقجي ٝاُله٤ن ك٢ أؿِت أُقبثي . -

فننى سننعر شننٌكارة دقٌننق جٌفكننو  ارتفنناع  : الحظننناحادلشــاكم انســؼشٚ

رننة بالشنهر امق، %6كجم بحندود +5%، مكرونة سائبة 55+بحدود 
 . السابق

: ٗ٘وبك١ ثووإٔ رٖوجؼ ٓ٘ظٞٓووخ  يُظٕيــح اخلثـض اجلذٚــذجثقٖوٞٓ 

اُقجي ؽوح ثبٌُبَٓ ثٌبكخ ٓواؽَ إٗزوبط اُقجوي  ٓٔوب ٍو٤ؼَٔ ػِو٠ رطو٣ٞو 

ٓوبهٗووخ ثبُْووٜو ٝفلوو٘ رٌِلزووٚ ٝفلوو٘ َٓووزٟٞ اُٜووله  ،إٗزووبط اُقجووي

 .اَُبثن

 "بالكٌلو"سائب  دقٌق بلدي
02.22 02.22 0.22 0000% +10% 

 %661+ %61+ 022.22 322.22 522.22 "  كجم57"كوكارة دقٌق جٌفشٌ

 %0000 %0000 2.22 2.22 2.22 الخبز البلدي المدعم

 %10+ %0000 02.22 12.22 12.22 بقسماط سادة بالكٌلو

 %99+ %1+ 0.22 03.22 05.22 كٌلو5مكرونة سائبة 

 %31+ %0000 2.22 5.22 5.22  جرام 477مكرونة الملكة 

  انثمٕنٛاخ 

 

 

 

 .ال توجد مشاكل تسوٌقٌةادلشاكم انرسٕٚمٛح :   

: الحظنا ارتفاع فى سعر لوبٌا مستوردة وفاصولٌا بٌضاء ادلشاكم انسؼشٚح

%، فول 0مستوردة عدس أصفر مستورد وعدس أبو جبة مستورد بحدود +
 . مقارنة بالشهر السابق %،07مكمورة بلدي بحدود +

 %33+ %1+ 21.22 02.22 02.22 لوبٌا مستوردة  

 % 33+ %1+ 21.22 02.22 02.22 فاصولٌا بٌضاء مستوردة 

 %10+ %00+ 22.22 22.22 02.22 فول صحٌح مكمورة بلدي

 %13+ %0000 01.22 22.22 22.22 فول صحٌح مكمورة مستورد

 %11+ %0000 00.22 22.22 22.22 فول مجروش مستورد

 %33+ %1+ 21.22 02.22 02.22 عدس أصفر )مستورد(

 %11+ %1+ 22.22 02.22 02.22 عدس أبو جبة )مستورد(

 . ال توجد مشاكل تسوٌقٌة ادلشاكم انرسٕٚمٛح       األسص

 .مقارنة بالشهر السابقثباتا سعرٌا الحظنا : ادلشاكم انسؼشٚح
 

 %11+ %0000 0.22 02.22 02.22 كامولٌنا أرز سائب

 %10+ %0000 02.22 03.22 03.22 أرز معبأ
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 .ال توجد مشاكل تسوٌقٌة ادلشاكم انرسٕٚمٛح :      ألرسجا

 : الحظنا ثباتا سعرٌا مقارنة بالشهر السابق.:ادلشاكم انسؼشٚح
 %11+ %0000 5.22 00.22 00.22 أذرة عوٌجة

 %91+ %0000 3.22 02.22 02.22 أذرة صفراء

 .اكل تسوٌقٌةال توجد مش ادلشاكم انرسٕٚمٛح :      انسكش

 %10+ %0000 02.22 00.22 00.22 كجم 6 سكر حر مقارنة بالشهر السابق. ثباتا سعرٌا  : الحظنا :ادلشاكم انسؼشٚح

 ادلشاكم انرسٕٚمٛح :      انضٚد

 .مع توافر السلعة ال توجد مشاكل تسوٌقٌة -

 :ادلشاكم انسؼشٚح
لنً بحندود م077ارتفاع فى سعر زٌت دوار شمس كرٌسنتال الحظنا  -

ملننً و زٌننت ذرة كرٌسننتال 0077%، زٌننت دوار شننمس كرٌسننتال 0+

% ، زٌننت حلننوة 4ملننً بحنندود +0077ملننً و زٌننت كرٌسننتال 057

 % ،8ملننً بحنندود + 0077%، زٌننت حلننوة 50ملننً بحنندود +077

 مقارنة  بالشهر السابق . 

 %00+ %1+ 03.22 12.22 10.22 ملً  077زٌت دوار شمس كرٌستال 

 %12+ %1+ 02.22 002.22 002.22 مل0077ًس كرٌستالزٌت دوار شم

 %00+ %1+ 12.22 20.22 22.22 ملً   057زٌت ذرة كرٌستال 

 %00+ %1+ 00.22 002.22 002.22 ملً   0077زٌت ذرة كرٌستال 

 %19+ %60+ 22.22 00.22 05.22 مل077ًزٌت حلوة 

 %11+ %9+ 31.22 00.22 02.22 مل0077ًزٌت حلوة 

 : ادلشاكم انرسٕٚمٛح       ا٘انش

 .مع توافر السلعة ال توجد مشاكل تسوٌقٌة -

  :ادلشاكم انسؼشٚح

%ن شاي لٌبتون 8جرام بحدود +47ارتفاع فى سعر شاي لٌبتون  الحظنا -
مقارنة   %8بحدود +جرام  057%، شاي العروسة 6جرام بحدود +057

 . بالشهر السابق
 
 
 

 %30+ %9+ 2.22 3.22 3.22 جرام ناعم 47لٌبتون 

 %10+ %1+ 22.22 00.22 02.22 جم ناعم057لٌبتون 

 %01+ %0000 1.22 2.22 2.22 جرام 47العروسة 

 %09+ %9+ 20.22 22.22 25.22  جرام057العروسة 

 جرام57الوردة 

2.22 2.22 1.22 2.22% +22% 
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  سهغ غزائٛح يرُٕػح

 

      
 .مع توافر السلعة كل تسوٌقٌة: ال توجد مشاادلشاكم انرسٕٚمٛح 

  :ادلشاكم انسؼشٚح

  .  مقارنة بالشهر السابق ثباتا سعرٌا  الحظنا -
 

%25+ %0000 022.22 002.22 002.22 مشمشٌة تركً مجفف نوع جٌد   

%0+ %0000 22.22 21.22 21.22 قطعة 50شٌكوالته كادبوري حجم صغٌر   

%22+ %0000 2.22 3.22 3.22 لتر  5.5 نستلة مٌاه معدنٌة نوع   

%22+ %0000 1.22 2.22 2.22 ملً 077عصٌر جهٌنة مانجو   

 %00+ %0000 22.22 21.22 21.22 علبة سجائر كلٌوباترا بوكس

  ادلشاكم انرسٕٚمٛح :      انظاتٌٕ ٔادلُظفاخ

 .ال توجد مشاكل تسوٌقٌة -

 :  ادلشاكم انسؼشٚح

لتننر  5%، كلننوروكس 55رام بحنندود +جنن505ارتفنناع سننعر صننابون تركننً  الحظنننا -

جنرام  ونصنف دسنتة صنابون 97نصف دسنتة صنابون لنوكس %، 55أبٌض بحدود +

جرام مركز وبرسٌل اوتوماتٌنك  0577الاير اوتوماتٌك %، 0جرام بحدود +97تركً 

%، 9%، بنناٌجون للحشننرات الزاحفننة كبٌننر بحنندود +5جننرام مركننز بحنندود +0577

مل 507%، بخاخ أكس معطر 54لً بحدود +م077عادى  0معجون أسنان سٌجنال 

 مقارنة بالشهر السابق.  %، 55بحدود +

%00+ 0.22 0.22 02.22 جرام 505صابون تركً   +00%  

%5+ 20.22 02.22 02.22 جرام97نصف دستة  لوكس  +01%  

 جرام 97نصف دستة صابون تركً
02.22 02.22 20.22 +5%  +01%  

%00+ 01.22 00.22 22.22 أبٌض لتر 5كلوروكس   +10%  

%2+ 02.22 022.22 022.22 جرام  مركز   0577 ألاير أوتوماتٌك  +00%  

%2+ 02.22 022.22 022.22 "مركز"جرام 0577 كٌبرسٌل أوتومات  +00%  

%0+ 22.22 02.22 02.22 باٌجون للحشرات الزاحفة "كبٌر  +12%  

%01+ 22.22 22.22 22.22 ملً 507عادي  0معجون أسنان سٌجنال  +22%  

%2.22 02.22 22.22 22.22 بٌروسول حجم صغٌر   +00%  

%00+ 12.22 12.22 22.22 مل507بخاخ أكس معطر   +22%  

 .ال توجد مشاكل تسوٌقٌة ادلشاكم انرسٕٚمٛح :      األنثاٌ : ادلسهٙ ٔيُرجاخ

كجنم  5مسنلى الحلنوب المثالٌنة ارتفاع فنى سنعر الحظنا : ادلشاكم انسؼشٚح

، %07لتننر بحنندود +5فراء نٌوزٌالننندي و لننبن جاموسننً سننائب وزبنندة صنن

 %11+ %00+ 002.22 022.22 002.22 كٌلو5المثالٌة  مسلً الحلوب

 %19+ %0000 25.22 12.22 12.22 جرام  057روابً  سمن
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 %19+ %0000 25.22 12.22 12.22 جرام  057سمن جنة 
لتنر بحندود  5%، لنبن معبنأ جهٌننة 9كجنم بحندود + 5زبدة بلدي جاموسنً 

جبنننة  %، جننبن أبننٌض خننزٌن و33ود +%، جننبن أبننٌض ثالجننة بحنند56+

لنبن نٌندو %،0كجنم بحندود + 5.5 دومتنًجبننة %، 4رومً قدٌم بحدود +

 . مقارنة بالشهر السابق %37بحدود +

 
 

 002.22 022.22 002.22 +00% +39% ٌلوك5ندينٌوزٌالزبده صفراء 

 022.22 002.22 022.22 +9% +01%كٌلو 5زبده بلدي جاموسً

 %39+ %00+ 00.22 02.22 00.22 (ُزو 0)ٍبئت ُجٖ عب٢ٍٞٓ 

 %11+ %61+ 03.22 20.22 22.22 ُزو0ُجٖ ٓؼجأ )ع٤ٜ٘خ( 

 %11+ %0000 0.22 2.22 2.22 ع022ْىثبك١ ؽغْ  

 %11+ %33+ 22.22 32.22 02.22  عجٖ اث٤٘ صالعخ

 %13+ %1+ 52.22 03.22 022.22 عجٖ اث٤٘ في٣ٖ

 %09+ %1+ 02.22 12.22 12.22 ٤ًِٞ 0.2كٝٓز٢ عج٘ٚ  

 %11+ %1+ 022.22 012.22 012.22 عجٖ ه٢ٓٝ هل٣ْ ٗٞع ع٤ل

 %11+ %30+ 12.22 22.22 32.22 عوا022ّٓغلق  ٗجلٝ ُجٖ

 "تانكٛهٕ"انفاكٓح:اخلضشٔاخ ٔ
 

 . مع توافرها ال توجد مشاكل تسوٌقٌةدلشاكم انرسٕٚمٛح :ا     
 دلشاكم انسؼشٚح :: ا

 اخلضشأاخ :  خبظٕص 
%، وقد ال حظنا 4ثوم بلدي قدٌم بحدود + ارتفاع فى سعر الحظنا -

%( ، طماطم متوسطة 59-بحدود ) طماطم جٌدة للسلطةانخفاض فى سعر 
، %(50-%(، سبانخ بحدود )33-%(،فاصولٌا بحدود )07-للطبخ بحدود )

 مقارنة بالشهر السابق . 

العنب االحمر و مانجو نوع ا ارتفاع فى سعر الحظن -: حانفاكٓخبظٕص 

 مقارنة بالشهر السابق .   %،55برقوق بحدود +%، 05زبدة بحدود +

 

 %03+ %(00-) 0.22 0.22 3.22 الطماطم الجٌدة  للسلطة

 %32+ %(22-) 2.22 2.22 1.22 خطماطم متوسطة للطب

  بصل

 

2.22 2.22 1.22 2.22% +22% 

 %(05-) %1+ 22.22 02.22 02.22 مقدٌ ثوم بلدي

 %2.22 %(00-) 02.22 02.22 02.22  فاصولٌا

 %22+ %2.22 0.22 02.22 02.22 بطاطس
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 %2.22 %2.22 3.22 3.22 3.22 خٌار

 %2.22 %2.22 0.22 0.22 0.22 لحشواكوسة 

 %32+ %2.22 2.22 0.22 0.22 كٌلو6باذنجان أسود رومً 

 %20+ %2.22 3.22 0.22 0.22 كٌلو6فلفل أخضر 

 %22+ %2.22 0.22 02.22 02.22 كٌلو6لٌمون 

 %21+ %( 05-) 3.22  02.22 02.22 كٌلو6سبانخ 

 %0+ %2.22 3.22 3.22 3.22 جزر 

 %05+ ــــــــــــــ 0.22 ؿ٤و ٓزٞاكو 02.22 بسلة خضراء

 %20+ %2.22 3.22 0.22 0.22 قلقاس  

 %05+ %2.22 0.22 02.22 02.22 كرنب  وسط 

 %21+ ــــــــــــــ 3.22 ؿ٤و ٓزٞاكو 02.22 قرنبٌط وسط 

 %2.22 %2.22 22.22 22.22 22.22 بامٌة خضراء 

 %00+ %2.22 02.22 02.22 02.22 بلدي  موز

 %01+ %2.22 22.22 22.22 22.22 ؽغْ ٍٜٝ  )َٓزٞهك(اُزلبػ ا٧ٕلو 

%20+ %2.22 3.22 0.22 0.22 الجوافة  
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 %2.22 %2.22 3.22 3.22 3.22 البرتقال " صرة"

 ــــــــــــــ ــــــــــــــ ؿ٤و ٓزٞاكو ؿ٤و ٓزٞكو ؿ٤و ٓزٞكو البطٌخ " الكٌلو"

 ــــــــــــــ %2.22 ؿ٤و ٓزٞاكو 3.22 3.22 الشهد

 %2.22 %22+ 02.22 0.22 02.22 العنب األحمر

 %(05-) %00+ 02.22 22.22 22.22 برقوق 

 ــــــــــــــ %22+ ؿ٤و ٓزٞكو 22.22 22.22 ه مانجو نوع زبد

 ــــــــــــــ ــــــــــــــ ؿ٤و ٓزٞكو ؿ٤و ٓزٞاكو ؿ٤و ٓزٞاكو الخوخ

 %0+ %2.22 3.22 3.22 3.22   رمانال

 %22+ %2.22 02.22 02.22 02.22 البرشومً  التٌن

 ادلشاكم انرسٕٚمٛح :      انهحٕو :

  . بدهٝال رٞعل أ١ ٓؼٞرٞاكو اَُِغ  بالؽظ٘ -

 : انسؼشٚحادلشاكم 

 . قارنة بالشهر السابق مثباتا سعرٌا  الحظنا  -

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 %25+ %2.22 022.22 002.22 002.22  كٌلو6بلدي   كندوز

 %01+ %2.22 022.22 002.22 002.22 كٌلو6 بتلو

 %31+ %2.22 022.22 002.22 002.22 بالعظم  كٌلو6 ضأن

 %22+ %2.22 002.22 012.22 012.22 كٌلو6جملً 

 %11+ %2.22 02.22 002.22 002.22 كٌلو6مجمد  لحم برازٌلً

 %002+ %2.22 22.22 022.22 022.22 كٌلو6كبده برازٌلً مجمدة 



   

 
 

18 

 ادلشاكم انرسٕٚمٛح ٔانسؼشٚح :       انثٛض ٔانذٔاجٍ :
وقد  %0بلدي بحدود + حًعر دجاج ارتفاع فى س الحظنا :خبظٕص انذٔاجٍ

، وبانٌة صدور %( 0-)أبٌض بحدود فً سعر دجاج حً انخفاض حظنا ال

 .مقارنة بالشهر السابق، %(55-)كجم بحدود 5دجاج مخلٌه 

أحمر كرتونه كبٌر بحدود  فى سعر بٌض انخفاض ا الحظن :خبظٕص انثٛض -

 مقارنة بالشهر السابق .  %( ، 53-)

 %20+ %2.22 20.22 52.22 52.22 كرتونهض بلدي ٌب

 %20+ %( 00-) 10.22 50.22 30.22 كرتونة كبٌراحمر بٌض 

 %12+ %2+ 12.22 22.22 23.22 دجاج حً بلدي

 %23+ %( 2-) 22.22 12.22 00.22 دجاج حً أبٌض

                                                                                                             5دجننناج برازٌلنننً مجمننند ننننوع "سنننادٌا" 
 كٌلو

22.22 22.22 12.22 2.22% +05% 

 %01+ %( 00-) 52.22 02.22 02.22 كٌلو5)بانٌة( صدور دجاج مخلٌه 

 -ادلشاكم انرسٕٚمٛح :      :األمسان
 لم نسجل مشاكل تسوٌقٌة مع توافر السلع على اختالف أنواعها. -

جنرام مفتتنه 585ارتفاع فى علبة توننه صنن شناٌن  الحظنا: م انسؼشٚحادلشاك

 مقارنة بالشهر السابق .  ا%54بحدود +

 

 %35+ %2.22 25.22 12.22 12.22 بلطً كبٌر

 %51+ %2.22 20.22 12.22 12.22 بلطً متوسط

 %11+ %2.22 12.22 32.22 32.22 بوري متوسط

 %22+ %2.22 12.22 32.22 32.22 ر"روسً" كبٌ أسماك مجمدة

 %35+ %01+ 02.22 05.22 22.22 جم مفتته 585علبه تونه صن شاٌن 

 :األدٔٚح
 -:ادلشاكم انرسٕٚمٛح     

 الؽظ٘ب صجبرب ٍؼو٣ب ك٢ أٍؼبه أُطٜواد ٝاٌُؾٍٞ ٝأٌُبٓبد. -

الؽظ٘ب اهرلبع ك٠ ٍؼو ًَ ؽلبٙبد أٛلبٍ :  ادلشاكم انسؼشٚح

ثؾلٝك  أُجبٕ ٨ُٛلبٍ  S 26  %، 5ثؾلٝك + 1ثبٓجوى ٓوبً 

ٓوبهٗخ %، 22ثؾلٝك + عواEC2 -  350ّالى ث٤ج٢   %، 22+

 ثبُْٜو اَُبثن . 

 

 

 1حفاضات أطفال بامبرز مقاس 
032.22 

 
022.22 

 
012.22 

 
+5% +02% 

 اكتو سٌمٌد مدر للبول "شرٌط"
5.22 5.22 5.22 2.22% 2.22% 

 رٌطش3للقلب   نكور دارو
12.22 12.22 12.22 2.22% 2.22% 
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 شرٌط 6 ا مل )للسكر( لأما رٌ
0.22 0.22 3.22 2.22% +00%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أمبولة 1دٌبوفٌت )لألعصاب( 
22.22 22.22 22.22 2.22% +02% 

 برٌزولٌن قطرة عٌن
0.22 0.22 0.22 2.22% 2.22% 

  تفلو رس
0.22 0.22 0.22 2.22% 2.22% 

 كٌتوفان  ) كبسول( 
00.22 00.22 02.22 2.22% +02% 

S 26  ألبان لألطفال 
022.22 022.22  022.22  +22% +22% 

 جرامEC2 -  350الك بٌبً 
022.22 00.22 00.22 +22% +22% 

 شرٌط6 -مم000بروفٌن أقراص "مسكن"
0.22 0.22 3.22 2.22% +20% 

 ترنتال)للدورة الدموٌة(
00.32 00.32 00.32 2.22% 2.22% 

تقلصات المعدة  -سموتال سبا
 "شرٌط"طفالأ

0.32 0.32 0.32 2.22% 2.22% 

 )فٌتامٌنات (60كال دى بى
5.22 5.22 5.22 2.22% 2.22% 

 (مل ) مدر للبول 6اٌدٌمكس
3.22 3.22 3.22 2.22% 2.22% 

 %23+ %2.22 20.22 20.22 20.22 أهوآ  ) ٌَٖٓ(ٓغْ  22 م١كُٞزبه٣ٖ 

 

 

       ٔادلالتس اجلاْضج أللًشحادلُسٕجاخ ٔا
 %02+ %2.22 022.22 022.22 022.22 عادٌه 3×0سجاده النساجون الشرقٌون  -ادلشاكم انرسٕٚمٛح :
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 لم نسجل مشاكل تسوٌقٌة مع توافر السلع على اختالف أنواعها. - %20+ %02+ 52.22 02.22 02.22 متر 0موكٌت ماك أمون 

 :ادلشاكم انسؼشٚح

متنر ومتنر قمناش سنتائر عنادي 0موكٌنت مناك امنون الحظنا ارتفناع فنى سنعر  -

قنطننار قطننن سننكٌنة عننادي %، 8%، صننوف سننتٌا كننروه بحنندود +50بحنندود +

%، بنطلننون رجننالً صننوف 57طلننون جٌنننز لٌكننرا بحنندود +%، بن9بحنندود +

مقارنننة  %، 54%، قمننٌص رجننالً سننادة محلننً لننوكس بحنندود +6بحنندود +

 بالشهر السابق.

 %02+ %0+ 022.22 022.22 002.22 صوف ستٌا كروه 

 %22+ %02+ 02.22 12.22 12.22 متر قماش ستائر عادي 

 %00+ %2.22 02.22 12.22 12.22 سلٌب سوبر جٌت قطن  

 %20+ %2.22 02.22 12.22 12.22 فانلة سوبر جٌت قطن 

 %22+ %0+ 022.22 0022.22 0222.22 قنطار قطن سكٌنة عادى

 %02+ %02+ 212.22 222.22 252.22 بنطلون جٌنز لٌكرا 

 %02+ %3+ 002.22 022.22 012.22 بنطلون رجالً صوف

 %00+ %01+ 022.22 052.22 222.22  محلً لوكس  قمٌص رجالً سادة

 ال توجد مشاكل تسوٌقٌة.  :ادلشاكم انرسٕٚمٛح       -ادلُضنٛح : انكٓشتائٛح ٔ األجٓضج

صننٌنً فننونكس درجننة اولننى  ةسننعر دراجننً ارتفنناع فنن الحظنننا: ادلشــاكم انســؼشٚح

بوصنة  56كٌلو مٌكانٌكال ومروحة ستاند 6سٌلفر  زانونًبرنامج  54وغسالة اٌدٌال 

%، 55ود +دشعلة كالسٌك ستانلس بح 5 ٌونٌفرسال%، بوتاجاز 0بحدود + وتورناد

حصنان ملنف  5.5دٌجٌتال وموتور مٌناه اٌطنالً كالبٌند قندرة  ًإنفٌنٌتسخان اولٌمبٌك 

بوصة بحندود  LED 43، شاشة توشٌبا  %4حة نحاس بدون عوامة بحدود +ومرو

 مقارنة بالشهر السابق .  ، 0%+

صٌنً أصلً بدون كارت  576موباٌل نوكٌا 
 مٌمٌوري 

152.22 

 
152.22 

 
022.22 

 

1.11% +31% 

 %02+ %5+ 2222.22 2022.22 2022.22 دراجه صٌنً فونكس درجة اولً 

 ط مولٌنٌكس )مصري(مضرب بٌض بدون الخال
 ( مٌانتاوات ) 000

152.22 

 

152.22 

 

 002.22 

 

2.22% +21% 

 %22+ %2.22 0222.22 02222 02222 حصان ساخن وبارد  5.5تكٌٌف كارٌٌر 

 %02+ %00+ 0022.22 1522.22 2222.22 ستانلس  كالسٌك  شعلة  5 ٌونٌفرسال بوتاجاز

قبض وست بابٌن "منوفر قدم 50 توشٌباثالجة 
 خارجً"

5022.22 

 

5022.22 

 

2022.22 

 

2.22% +00% 

 كٌلو 6 سٌلفر( زانونً)برنامج  54 اٌدٌالغسالة 
 مٌكانٌكال أبٌض 

0022.22 5322.22 3122.22 +5% +25% 

 أبٌض  (انفٌنتً دٌجٌتال ) سخان أولمبٌك

 لتر47

0022.22 0552.22 0202.22 +1% +11% 
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 %12+ %5+ 302.22 002.22 002.22 تورنادوبوصة 56روحة ستاند م

 %02+ %2+ 2152.22 2022.22 3222.22  بوصةLED 43شاشة توشٌبا 

 %10+ %2.22 0252.22 2222.22 2222.22 وات 5677مكنسة باناسونٌك مالٌزي 

حصان ملف 5 قدرة موتور مٌاه صٌنً جامبو

 ومروحة نحاس بدون عوامة

0022.22 0022.22 0122.22 2.22% +20% 

 حصان ملف5تور مٌاه إٌطالً كالبٌدا قدرةمو

 .ومروحة نحاس بدون عوامة

2222.22 2222.22 0322.22 +1% +11% 

 . ال توجد مشاكل تسوٌقٌة ادلشاكم انرسٕٚمٛح :      -األدٔاخ ادلُضنٛح :

لس سنعر كنل منن صنٌنٌة تقندٌم طعنام سنتان الحظننا ارتفناع : ادلشاكم انسـؼشٚح

%، علبننة مالعننق عادٌننة 6م كبٌننر بحنندود +لس حجننو حلننة سننتانمقنناس وسننط 
 مقارنة بالشهر السابق.%، 57بحدود + 47عدد

 %22+ %3+ 102.22 152.22 222.22 مقاس وسط  صٌنٌة تقدٌم طعام ستانلس

 %31+ %3+ 222.22 022.22 052.22 حجم كبٌر ستانلسحلة 

 %25+ %02+ 202.22 022.22 002.22 47علبة مالعق عادٌة عدد 

   -ادلشاكم انرسٕٚمٛح :      ٛاس انسٛاساخ:لطغ غ
 . ال توجد مشاكل تسوٌقٌة -

ارتفاع فى سعر سٌر كاتٌنة دبابة ٌابانً  الحظناادلشاكم انسؼشٚح : 

ت اتورد تاٌلندي لسٌارة فٌمس 0طقم جلبة مقص عدد %، 4بحدود +
%، 53بحدود + 565×53%،كاوتش هانكوك صٌنً 05بحدود +

مقارنة بالشهر %، 00سائل بحدود + –بٌر أم 07بطارٌة كلوراٌد 
 السابق.  

 

 

 %022+ % 2.22 22.22 022.22 022.22 حلىشاهٌن موش فانوس خلفً 

 %25+ %1+ 122.22 222.22 252.22 سٌر كاتٌنة دبابة ٌابانً

 %22+ %2.22 022.22 002.22 002.22 قطع4عادي  فرنس58ًمقاس  NGK بوجٌه

 %022+ %22+ 022.22 212.22 022.22 فٌات رد)تاٌلندي( لسٌارة مستو 0عدد  جلبة مقصطقم 

 %030+ %00+ 322.22 0222.22 0522.22 565×53صٌنًكاوتش هانكوك 

 %20+ %22+ 022.22 022.22 0022.22 سائل – أمبٌر07 كلوراٌد بطارٌة 

 ادلشاكم انرسٕٚمٛح :      :انساػاخ ٔانُجف

 % 12+ %2.22 022.22  012.22 012.22 رقمٌة  صٌنً ساعة كٌو أند كٌو . ال توجد مشاكل تسوٌقٌة -
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 صٌنً كاسبو( ساعة )حجر بطارٌة
ارتفاع فى سعر بطارٌة )حجر ساعة ( كاسٌو  الحظنا :كم انسؼشٚحادلشا 022%+ 00%+ 02.22 02.22 22.22

%، نجفة حجم 5، نجفة حجم صغٌر )زجاج ( بحدود +% 33صٌنً بحدود +
 مقارنة بالشهر السابق. %3كبٌر كرٌستال بحدود +

 
 

 %22+ %2+ 022.22 0222.22 0022.22 )زجاج ( نجفة حجم صغٌر

 %0+ %0+ 1022.22 2222.22 2122.22 نجفة حجم كبٌر )كرٌستال(

 %20+ %2.22 022.22 002.22 002.22 )زجاج( نجفة أبلٌك

 .جد مشاكل تسوٌقٌةال توادلشاكم انرسٕٚمٛح :      :حانٕسق ٔاألدٔاخ انكراتٛ

 :  ادلشاكم انسؼشٚح
بطارٌننة انرجنناٌزر قلننم صنننع فننً سنننغافورة  ا ارتفنناع فننى سننعر كننل مننن حظنننال -

جننرام أزهننار  A4 87ورقننة  577رزمننة ورق  %، 0بحنندود +  ومعبننأة بمصننر
جننرام 67%، وورق 05بحنندود + A4جننرام أزهننار 07%أ ورق 07بحنندود +

%، ورق 50جنم بحندود +457%،  دشت ورق جرائند 05بحدود + A4أزهار 
 بالشهر السابق.%، مقارنة 07جم  بحدود +87زبدة 

 

 

 

 

 

 

 

 

"  اندونٌسًبطارٌة قلم نوع اٌفرٌدي مصري " توكٌل 

                                                                                                     لون أحمر
3.22 3.22 2.22 2.22% +22% 

 %02+ %5+ 00.22 01.22 02.22 بطارٌة انرجاٌزر قلم صنع فً سنغافورة ومعبأة بمصر

 %232+ %22+ 22.22 022.22 002.22  "أزهارجرام " A4   87ورقة  577رزمة ورق 

 %250+ %20+ 12.22 012.22 052.22 "أزهارجرام " A4  07ورقة  577رزمة ورق 

 %252+ %22+ 12.22 022.22 022.22 "أزهار " جرام  A4  - 67ورقة  577رزمة ورق 

 %02+ %02+ 02.22 03.22 00.22 جرام 457دشت ورق جرائد 

ورقة) ٌستخدم لشف زٌت  87ورق زبده 

 المأكوالت(

02.22 02.22 2.22 +22% +000% 

 %12+ %2.22 2.22 5.22 5.22 صفحة عادى  577كشكول 

 %22+ %2.22 2.22 0.22 0.22 فرنساوينوع  –قلم ) أصلى(

 %52+ %2.22 2.22 0.22 0.22 دوسٌه بالستٌك

 %32+ %2.22 2.22 0.22 0.22 قلم 6علبة أقالم  فلوماستر

 .ال توجد مشاكل تسوٌقٌة :ادلشاكم انرسٕٚمٛح      -انثٕٚاخ ٔانكًٛأٚاخ :

 :ادلشاكم انسؼشٚح
 %02+ %2.22 202.22 002.22 002.22 أث٤٘ الٓغ ًبث٢َ ًغ2ْال٤ًٚ 
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 ثباتا سعرٌا مقارنة بالشهر السابق .  الحظنا - %22+ %2.22 002.22 002.22 002.22 أث٤٘  ُزو2.2الٓغ  ثالٍز٤يثَزِخ 

 %22+ %2.22 22.22 22.22 22.22  ُزو ٗٞع ٍٞثو 0 ر٘و 

 %22+ %2.22 22.22 02.22 02.22 0ِٞ٤ًؿواء فوى  

 %02+ %2.22 22.22 12.22 12.22 0ِٞ٤ًىٗي 

 %03+ %2.22 22.22 52.22 52.22  اُج٘بء اُؾل٣ش٤ًِٞ  0ٓؼغٕٞ ّوٝؿ 

 %20+ %2.22 022.22 222.22 222.22 سكة0كالون األهرام 

 %00+ %2.22 052.22 202.22 202.22 سكات 6كالون األهرام 

 %00+ %2.22 22.22 32.22 32.22 كمبٌوتر صٌنً بوصة0.57أقفال 

 . ال توجد مشاكل تسوٌقٌة دلشاكم انرسٕٚمٛح :ا      انكٓشتائٛح األدٔاخ

سننم نٌننازا  507فلورسننت  ارتفنناع فننى سننعرالحظنا: ادلشــاكم انســؼشٚح

فنانوس %،9وات مصري بحندود + 06لمبة موفرة  %، 05بحدود +
مفتناح اوتومناتٌكً صنٌنً %، 6سنلندر مصنري درجنة اولنى بحندود +

 مقارنة بالشهر السابق . %،54بحدود +

 %22+ %2.22 2.22 3.22 3.22 ُٔجخ ػبك٣خ

 %35+ %22+ 02.22 03.22 22.22 سم نٌازا 507 تفلورٌسنلمبة 

 %22+ %0+ 22.22 20.22 22.22 وات مصري 06مبة موفرة ل

 %52+ %2.22 22.22 02.22 02.22 رواٌٗ) رو٢ً(

 %20+ %3+ 52.22 02.22 02.22 كبًٗٞ ٍِ٘لهٖٓو١ كهعخ أ٠ُٝ

 %10+ %2.22 02.22 22.22 22.22 أث٤ِي ٍِ٘له)ػبك١( 

 %5+ %2.22 52.22 02.22 02.22 أث٤ِي ٍِ٘له)٢٘٤ٕ(

 %05+ %2.22 222.22 122.22 122.22 السوٌدي متر 577ًمل5لفة سلك

 %50+ %01+ 01.22 22.22 22.22 صٌنً ًكأوتوماتمفتاح 

 . وٌقٌةال توجد مشاكل تسدلشاكم انرسٕٚمٛح :ا       :األخشاب ٔادلظُٕػاخ اخلشثٛح

 .السابق مقارنة بالشهر ثباتا سعرٌا  : الحظناادلشاكم انسؼشٚح
 %39+ %2.22 0222 00022 00022 ) متر مكعب(  متر سوٌدي روسً
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 %01+ %2.22 00222 01222 01222 ) متر مكعب (  متر زان رومانً

 %90+ %2.22 022.22 222.22 222.22 صغٌر  ملً 3لوح ابالكاش كوري 

 %91+ %2.22 022.22 0352.22 0352.22 خشب سوٌدي بوصة0 باب شقة

 %90+ %2.22 322.22 0022.22 0022.22 بوصة 5.57باب غرفة 

 .ال توجد مشاكل تسوٌقٌةادلشاكم انرسٕٚمٛح :      : األحزٚح ٔادلظُٕػاخ اجلهذٚح

  :ادلشاكم انسؼشٚح

ً بحنندود الحظنننا ارتفنناع فننً سننعر كننل مننن حننذاء رجننالً وشنننطة جلنند طبٌعنن -

%، شبشنننب جلننند صنننناعً رجنننالً بحننندود 6%، حنننذاء حرٌمنننً بحننندود +5+

مقارننننة بالشنننهر  %0%، كوتشنننً أطفنننال وشننننطة جلننند صنننناعً بحننندود +4+

  السابق .

 حذاء رجالً
012.22 022.22 022.22 +2% +00% 

 حذاء حرٌمً
252.22 222.22 202.22 +3% +05% 

 رجالًجلد صناعً شبشب 
022.22 002.22 

02.22 
+1% +23 % 

 كوتشى أطفال
202.22 202.22 

002.22 
+5% +20% 

 جلد صناعً شنطه
212.22 222.22 

222.22 
+5% +22% 

 %05+ %2+ 202.22 022.22 012.22 جلد طبٌعً شنطه 

 : ادلشاكم انرسٕٚمٛح      -لطاع يٕاد انثُاء :

 .ال توجد مشاكل تسوٌقٌة -

 ادلشاكم انسؼشٚح :

%،  سننعر 3فننى سننعر كننل مننن األسننمنت   بحنندود +ارتفنناع  الحظنننا -

 مقارنة بالشهر السابق.%، 5الحدٌد بحدود +

 %23+ %0+ 0232 0322 0322 أٍٔ٘ذ ا٣ٌَُٞ

 %25+ %0+ 0212 0202 0302 أٍٔ٘ذ ٤ٍ٘ب

 %00+ %0000 22.22 02.22 02.22 عجٌ اُجالػ ) ٤ٌّبهح(

 %61+ %0000 022.22 022.22 022.22 ٛٞثخ0222ٛٞة أؽٔو ع٤يح 

 %00+ %0000 022.22 022.22 022.22 هَٓ ) ٓزو ٌٓؼت(
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 %00+ %0000 222.22 212.22 212.22 ىُٜ ) ٓزو ٌٓؼت(

 %09+ %6+ 02322 22222 22222 2٢ِٓؽل٣ل ػي 

 %30+ %6+ 02122 00022 22022 ٢ِٓ 2ؽل٣ل ثْب١ 

 ادلشاكم انرسٕٚمٛح :      ٕسٔانثه انضجاج
 . قٌةال توجد مشاكل تسوٌ -

 : الحظنا ثباتا سعرٌا مقارنة بالشهر السابق .  ادلشاكم انسؼشٚح
%2.22 022.22 012.22 012.22 شفاف عادي مللً 3زجاج   +20%  

%2.22 052.22 222.22 222.22 م  العاشر 3مراٌا   +00   %  

 ادلشاكم انرسٕٚمٛح :      :األدٔاخ انظحٛح 

 . توجد مشاكل تسوٌقٌة ال -

  :نسؼشٚحادلشاكم ا

حدود ب 55ارتفاع فً سعر حوض وش بركبة لٌسٌكو مقاس  الحظنا -
%، سٌرامٌك ارضٌات عادي 05%، طقم خالط جولدي بحدود +00+

 مقارنة بالشهر السابق .%،54بحدود +47/ 090سم درجة اولً 47×47

%25+ 122.22 222.22 522.22 55مقاس  حوض وش بركبة لٌسٌكو  +22% 

%20+ 0222.22 0122.22 0522.22  طقم خالط جولدى  +10% 

سٌرامٌك كلٌوباترا أرضٌات عادي 
 47/ 090سم درجة اولً 47×47

022.22 002.22 02.22 +01%  +02% 



 اُـوكخ اُزغبه٣خ ثبُْوه٤خ

 إكاهح اُْئٕٞ االهزٖبك٣خ
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