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       م7201 مارسيف شهر  مع بعض التوصيات رصد حالة السوق

 .م  2017مارس  نھایة شھرب 18.50لیصل إلى بالسوق السوداء  الدوالرفي سعر  ارتفاعاسجلنا  -

رتف�اع ف�ي س�عر مكرون�ة روجین�ا بح�دود %) و ا2-كجم) بح�دود (5الدقیق الجیفكو ( شكارةالحظنا انخفاض في سعر :  الدقيق و املخبوزات بخصوص -

+)8 (%. 

الحظنا انخفاضا في األرز السائب بحدود  وكذلك  %) مقارنة بالشھر السابق17(–الحظنا انخفاضا في سعر العدس بحدود :  والسكر احلبوب بخصوص -

 . %) مقارنة بالشھر السابق6( –

 % ) مقارنة بالشھر السابق.9 : % 2راوح بین (الحظنا ارتفاع في أسعار الزیوت بنسبة تت:  الطعام تزي بخصوص -

 .%  7الحظنا ارتفاعا في أسعار الزبد النیوزیالندي بحدود +:  األلبان املسلي ومنتجات بخصوص -

% واللیم�ون 30% والباذنج�ان الروم�ي +25% والكوس�ة +71% والبط�اطس +150الحظنا ارتفاعا في الطم�اطم +: اخلضراوات   بخصوص -

%) بینم�ا اس�تقرت 23(–%) والخی�ار 17(–%) والفاصولیا الخض�راء 14(–من البصل بحدود كال % وانخفاض أسعار 11والسبانخ + 43%+

  باقي أسعار الخضراوات عند نفس معدالتھا مقارنة بالشھر السابق.

 شھر السابق .% مقارنة بال43% والجوافة +13% والتفاح االصفر +67الحظنا ارتفاع سعر البرتقال بحدود + : الفاكهة بخصوص -

 .ثباتا سعریا  مقارنة بالشھر السابق الحظنا  : البلدية اللحومبخصوص  -
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%) مقارن�ة 18(–%) والكب�دة البرازیل�ي المجم�دة بح�دود 6(–الحظنا انخفاض في  س�عر اللح�م البرازیل�ي المجم�د بح�دود  : امدة اللحوم بخصوص -

 بالشھر السابق.

%) ، أما 10%  ، بینما انخفضت أسعار الدواجن البیضاء بحدود +(69الدواجن البلدي الحیة بحدود  الحظنا ارتفاعا أسعار : الدواجن بخصوص -

 % ) مقارنة بالشھر السابق .15(–الدواجن البرازیلي المجمدة فقد ارتفعت بحدود 

 مقارنة بالشھر السابق . %)5%) ، والبیض البلدي  بحدود +(7الحظنا ارتفاعا  في أسعار البیض األحمر  بحدود +( : البيض بخصوص -

 %  مقارنة بالشھر السابق .33بخصوص األسماك الحظنا ارتفاعا في  أسعار األسماك بحدود + : األمساكبخصوص  -

 بأسعار مرتفعة .السلعة  توافرالحظنا :  أنابيب البوتاجاز بخصوص -

 % مقارنة بالشھر السابق.6سكات + 6% ، واالھرام 10بحدود +سكة  2الحظنا ارتفاعا في أسعار الكالون أھرام :  املنظفات والكيماوياتبخصوص  -

 % مقارنة بالشھر السابق.3جرام +80الحظنا ارتفاعا في سعر رزمة الورق :   الورق واألدوات الكتابية بخصوص -

 .لسابق مقارنة بالشھر ابالمالیس ثباتا سعریا  % ، و10ارتفاعا باألقطان بنسبة +الحظنا :  املالبس واملنسوجاتبخصوص  -

% والثالجة االیدیال ھاي س�نس 19شعلھ بحدود +5الحظنا ارتفاعا في  أسعار كل من بوتجاز یونیفرسال   - : األجهزة الكهربائية بخصوص -

% والم�اتور المی�اه الص�یني 18% والمكنس�ة باناس�ونیك + 39% والشاش�ة التوش�یبا +9التوش�یبا +% والمروحة 7% والغسالة االیدیال +7+

 % مقارنة بالشھر السابق.4ور المیاه االیطالي +% ومات15+
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 % مقارنة بالشھر السابق .6الحظنا ارتفاعا في  أسعار السلك الحجازي بحدود + األدوات الكهربية :بخصوص  -

 .ثباتا سعریا  مقارنة بالشھر السابق الحظنا  األدوات املنزلية :بخصوص  -

 .مقارنة بالشھر السابقثباتا سعریا  الحظنا  :قطع غيار السيارات بخصوص  -

 .ثباتا سعریا  مقارنة بالشھر السابقالحظنا  : األحذية واملصنوعات اجللديةبخصوص  -

% واألبلكاش الكوري بحدود         3% ومتر الزان الروماني بحدود +2الحظنا ارتفاعا في سعر متر السویدي الروسي بحدود + :األخشاب  بخصوص -
 ند نفس معدالتھا مقارنة بالشھر السابق.% بینما ثبتت باقي األصناف ع8+

% 25% ، والتن�ر الس�وبر بح�دود +4% ، والكیمیتون بحدود +3الحظنا ارتفاعا في أسعار الالكیھات بحدود +:  احلدايد والبوياتبخصوص  -

 . مقارنة بالشھر السابق

% ،  بینم�ا 12تفع�ت أس�عار حدی�د التس�لیح بح�دود +%) ،  بینم�ا ار4( -بح�دود  اإلس�منتالحظن�ا انخفاض�ا ف�ي أس�عار :  مواد البناء بخصوص -

 استقرت اسعار الرمل والزلط والطوب والجبس  مقارنة بالشھر السابق . 

 .ال توجد تغیرات سعریة مقارنة بالشھر السابق  : الزجاج واملراياتبخصوص  -

 الشھر السابق .% مقارنة ب7الحظنا ارتفاعا في سعر طقم خالط جولدي بحدود + األدوات الصحية :خصوص ب -
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عل�ى األرز والسكر والزیت ) ، وق�د ح�ازت ھ�ذه الس�لع ، ھما (  ثالث سلع: أغلب المواطنین ینصب اھتمامھم على  السلع التموينية خصوصب -

ذا ال یقتص�ر األس�اس ، فلم�اذا تش�تت الدول�ة نفس�ھا ومعھ�ا الم�واطنین ، ولم�ا السلع ھ�ي تلكاالھتمام األكبر من قبل الجمھور ، لذلك نرى طالما أن 

 .ھنا دور كبیر في خفض التكلفة االنتاجیة في التصنیع وفي التوزیع أیضا  للتخصصالسلع ، ویصبح  ھذهالتموین على 

أفضل منظومات الدعم على الرغم من بعض المالحظات السلبیة التي تقع ، إال أنھا تعتبر  أن منظومة الدعم بنظام احلصص التموينيةنرى  -

.. ) ل�ذلك نأم�ل تعظ�یم االس�تفادة منھ�ا ،  البن�زین –بباقي منظومات الدعم في المجاالت األخرى ( البوتاجاز ق حالیا في مصر ، مقارنة على اإلطالاملطبقة 

 رز .الحصص التموینیة ھي أكثر األدوات انتشارا لدى الطبقات الفقیرة والمتوسطة للحصول على احتیاجاتھم من الزیوت والسكر ونسبیا األعالوة على أن 

نظام البطاقات) حو ھذا األسلوب الذي ثبت نجاحھ (الدعوة للحكومة إلى تحویل باقي األسالیب والتدابیر واالجراءات التي تتخذھا حیال دعم السلع األخرى ن   -

النس�بة للبن�زین ، ون�دعو التح�ول ب سنوات ، وبالفعل فقد قامت الدول�ة ب�التحول عل�ى ھ�ذا النظ�ام بالنس�بة للخب�ز ، وج�اري 7وھذا ما نادینا بھ منذ أكثر من 

 البوتاجاز .غاز  للتحول كذلك في توزیع

 % على سعر البیع . 10:  5استغالل بعض العمال وأصحاب البنزینات بأخذ أتاوة بحدود من وجود  الحظنا : املواصالت والبنزين خبصوص -

، ولیكن مسماھا ( الھیئة العامة لترشید االستھالك )  تخصصة للترشیدھیئة عامة م: نقترح قیام الحكومة بتشكیل  ترشيد الكهرباء واملاءبخصوص  -

الدخول وتصدر بقانون ینظمھا ، ومكونة من مجلس إدارة معین وعدد من األعضاء من وزارات متنوعة ، ولموظفیھا الضبطیة القضائیة ، ولھا الحق في 

یع غرامات شخصیة وتغرم المصلحة التي یوجد بھا االسراف ، وفي حال التكرار یتم توقألي مصلحة حكومیة ، للرقابة على االسراف في الكھرباء والماء ، 

عن إدارة الترشید بالمصلحة  ، إن مجرد اإلعالن عن تأسیس مثل ھذه الھیئة ، سیؤدي فورا إلى تخفیف حدة االسراف بالمصالح الحكومیة  على المسئول

 را من الموظفین أو تكالیف كبیرة.لى مستوى الجمھوریة لن یقتضي عددا كبیعلى اختالفھا ، كما أن ممارسة عمل ھذه الھیئة ع
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سوف یحد من نزیف الفاقد ، وس�وف یس�اھم مس�اھمة فعال�ة ف�ي خف�ض األس�عار ،  مما إنشاء أسواق حضارية للجملة والتجزئةضرورة بكما طالبنا من قبل  -

 بار التجار . ویعمل على تحریر السوق من االستحواذات الكبیرة التي یفرضھا ك

جمعی�ات التعاونی�ة االس�تھالكیة ، وتق�دم س�لعھا للجمھ�ور الم�تعطش لخ�دماتھا والمتض�رر م�ن جش�ع بع�ض قویة لل عودةالحظنا :  اجلمعيات التعاونيةمنظومة  -

 رمانة میزان للسوق .ب كحیث تلع، أمر حیوي جدا التجار ومن االحتكارات المتفرقة التي تحدث بالسوق ، إن تصحیح منظومة الجمعیات التعاونیة 

إن إنشاء بورصات سلعیة  صغیرة في المحافظات وعلى حدود القاھرة ، سوف تساھم :  البورصات السلعية للسلع الزراعية واحليوانيةبخصوص  -

لس�لعة عل�ى المعام�ل وتحدی�د درج�ة جودتھ�ا اااللزام بم�رور بشكل كبیر في توفیر سلع آمنة خالیة من األضرار التي تصیب اإلنسان باألمراض ، وتصیب البیئة ، نتیجة 

ق ، األسعار نتیجة إلغاء تعدد الوسطاء ، وخفض تكالیف النقل ، وتوفیر التمویل للمزارع الصغیر ، ففي ظل اقتصاد حر یسیر وفقا آللیات الس�وارتفاع وكذلك الحد من 

اء الكیانات المبتكرة التي أثبتت نجاحا منقطع النظیر في العدی�د م�ن بل�دان الع�الم ، غی�ر یجب على الدولة أن تقوم بدورھا في ضبط األسعار من خالل ھذه األدوات وإنش

ورص��ات العالمی��ة مقص�ور ھ��ذا النج��اح عل��ى ال��دول المتقدم��ة ، واألمثل��ة عل��ى ذل��ك عدی��دة ، وتوج��د ف�ي افریقی��ا بورص��ة ال��بن ف��ي أدی��س أباب��ا وھ��ي م��ن أول وأش��ھر الب

ر منظومة البورصات في دول الھند وروسیا والیابان وتركیا والوالیات المتحدة وفرنسا . ومن أھم  العوامل التي سوف تساعد المتخصصة في سلعة محددة ، كما تشتھ

تكام�ل م�ع منظوم�ات على نجاح ھذه المنظومة في مصر ، إصدار قانون ملزم لتداول السلع الزراعیة من خالل البورصة السلعیة ، وسوف ت�ؤدي ھ�ذه المنظوم�ة إل�ى ال

فة المزم�ع تطبیقھ�ا ، إنج�اح الث أخرى تعضدھا وتقویھا ، وھي ربطھا  بمنظومة الفواتیر اإللزامیة ، ثانیا المساعدة الفعالة كأداة تحدی�د دقی�ق لض�ریبة القیم�ة المض�اث

 .منظومة الترویج للسلع المصریة الزراعیة ، بما ینعكس بإیجابیة على زیادة الصادرات السلعیة 

بإقامة بورصة سلعیة للحبوب بشمال المحافظة وأخرى للنخیل بمنطقة أبو حماد والقرین وثالثة للمواشي بمدینة بلبیس ، وتق�وم ة الشرقیة توصي كانت وما زالت غرف -

 . الغرفة بدراسة تجارب بعض الدول بھذا الخصوص لنقل تجاربھا

 

 ن أهم ما تقدمه البورصة السلعية هو :م
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مقابلة المشترین بالبائعین داخل مقر البورصة المھیيء بمعامل تحدید الجودة وإعطاء درجات  كفالة تحقیق السعر العادل من خالل .1

Grade  لكل سلعة وعرضھا على الشاشات بنظام المزاد العلني ، وتتوافر بھا أماكن التخزین المعدة وثالجات الحفظ وإمكانیات النقل

 ن الفوري إلى المطارات العالمیة والشح

لصغیر وتشجعھ ببیع الكمیات الضئیلة التي ینتجھا مباشرة من خالل البورصة ، بعیدا عن استغالل بعض التجار تساعد المزارع ا .2

 االنتھازیین.

 تضع مؤشرات للسلع تفید المزارع في تحدید زراعتھ المقبلة ، وتفید الدول بما یسمى " التخطیط التأشیري " . .3

 تخذي القرار .توفر المعلومات الدقیقة عن السلع وعن السوق لم .4

 تشجع الصادرات لسھولة الحصول على السلع ذات المواصفات العالمیة عالوة على ارتباطھا بالبورصات الدولیة المماثلة . .5

الحظنا عودة مرة أخرى لحدة التعدیات في أماكن متفرقة بالمحافظة ، وھي :  كارثة البناء على األراضي الزراعية والبناء املخالف بخصوص -

ویجب على الدولة الضرب بید من حدید ، والتصمیم على ھدم المخالف بما ی�ردع اآلخ�رین ، أو مص�ادرتھ بالكام�ل للص�الح الع�ام ب�دون أي عیان ، ظاھرة لل

 تصالح ، وحفاظا على الثروة من اإلھدار . 

 تفعيل غرامات " خمالفات البناء .. خمرجا جزئيا لألزمة االقتصادية يف مصر: -
وضع ید  -تعدي على أراضي  0 -ارتفاعات غیر قانونیة –بتفعیل الغرامات الموقعة على المخالفین في البناء ( بناء على أرض زراعیة  نقترح قیام الحكومة -

ملی�ون  1.000.000وحدة سكنیة :  500.000متنوعة ، فربما تتراوح ھذه االعتداءات رسمیة ... الخ ) ، وبناءا على االحصائیات المنشورة من جھات  -

 یمثل : الغ ضخمة إن توقیع الغرامات .. وبمبالف من الراضي الزراعیة الخصبة  ... دة سكنیة وربما أكثر ، عالوة على عشرات اآلوح

o  . أوال : رادع للمخالفین بعدم تكرار مخالفتھم 

o  ي االقتصاد . % من أموال الغرامة ، وھي أموال غیر مستغلة ف50ثانیا : إخراج ألموال " تحت البالطة " ربما بنسبة 
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o  . ثالثا : إنقاذ حقیقي لالقتصاد بكافة نواحیھ 

o قات الفقیرة .. رابعا : أغلب المعتدین ھم في الحقیقة من الطبقات الثریة أو المتوسطة ، وبالتالي یمثل استیفاء مبالغ الغرامات ،  وتوجیھھا إلى الطب

 تحقیقا للعدالة االجتماعیة .
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 الدقيق و املخبوزات
 :املشاكل التسويقية      

 في أغلب المخابز . یقیوجد توافر في كل أنواع الخبز والدق -

    املشاكل السعري

-كجم) بحدود (5في سعر شیكارة الدقیق الجیفكو ( انخفاضالحظنا  -

 %) 8%) و ارتفاع في سعر مكرونة روجینا بحدود (+2

 الحظنا  ثباتا في أسعار الدقیق مقارنة بالشھر السابق . -

ز نن�ادي ب�أن تص�بح منظوم�ة الخب�:  منظومة اخلبز اجلديـدةبخصوص 

طویر انتاج الخبز ، تسیعمل على مما  مراحل انتاج الخبز  بكافةحرة بالكامل 

 . مقارنة باألسبوع السابقوخفض تكلفتھ وخفض مستوى الھدر 

 %38 %0.00 4.00 5.5 5.5 "بالكیلو"سائب  دقیق بلدي
 " دھ����ب" معب����أ ف����اخر  دقی����ق

  "بالكیلو"
6.50 

 
6.50 

 
5.00 

 0.00% 30% 

 % 73 )%2( - 142 250 245 "  كجم50"كوفشیكارة دقیق جی
 %0.00 %0.00 0.05 0.05 0.05 الخبز البلدي المدعم
 % 66 %0.00 12.00 20.00 20.00 بقسماط سادة بالكیلو

 %50+ %0.00 6.00 9.00 9.00 كیلو1مكرونة سائبة 
 %55+ %8+ 4.5 6.50 7.00 جرام400مكرونة روجینا
 جرام 400مكرونة الملكة 

 

3.50 3.50 2.25 0.00% +55 % 

، مع توافر مخزون ال توجد مشاكل تسویقیةاملشاكل التسويقية :      الفول
 من الفول لدى عدد كبیر من كبار التجار .

 املشاكل السعرية
 الحظنا ثباتا في أسعار الفول مقارنة بالشھر السابق.  -

 %23+ %0.00 13.00 16.00 16.00 فول صحیح مكمورة بلدي
 %37+ %0.00 8.00 11.00 11.00 فول صحیح مكمورة مستورد

 %33+ %0.00 6.00 8.00 8.00 فول مجروش مستورد

 املشاكل التسويقية :      العدس
ال توجد مشاكل تسویقیة ، مع توافر عدة أنواع تتفاوت حسب  -

 درجة جودتھا ونوعھا ، وینعكس ھذا على أسعارھا . 
 املشاكل السعرية

 %) مقارنة بالشھر السابق 17(–بحدود  هانخفاضا في سعر الحظنا -

 %33+ %)17(- 15.00 24.00 20.00 عدس أصفر (مستورد)
 %33+ %)17(- 15.00 24.00 20.00 عدس أبو جبة (مستورد)

 املشاكل التسويقية :      األرز
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 ال توجد مشاكل تسویقیة - %36+ )%6(   - 5.50 8 7.50 أرز سائب
 املشاكل السعرية

 %) مقارنة بالشھر السابق .6( –ائب بحدود  الساألرز  يالحظنا انخفاضا ف -
 %50+ %0.00 6.00 9.00 9.00 أرز معبأ

 املشاكل التسويقية :      األذرة
 ال توجد مشاكل تسویقیة -

 املشاكل السعرية
 ار الذرة مقارنة بالشھر السابق .الحظنا  ثباتا في أسع -

 %67 %0.00 3.00 5.00 5.00 أذرة عویجة
 4.50 4.50 أذرة صفراء

3.00 
0.00% 50% 

 املشاكل التسويقية :      السكر
 ال توجد مشاكل تسویقیة -

 املشاكل السعرية
مقارنة بالشھر %) 15-في سعر السكر بحدود ( انخفاضاالحظنا    -

 السابق.

 5.00 13.00 11.00  سكر حر
 
 
 

-  )15% ( +120% 

 املشاكل التسويقية :      الزيت
 مع توافر السلعة. ال توجد مشاكل تسویقیة -

 املشاكل السعرية
% ) 9%: 2إرتفاع في أسعار الزیوت بنسبة تتراوح بین (الحظنا 

 مقارنة بالشھر السابق.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

زی�������ت دوار ش�������مس كریس�������تال 
 %77+ %5+  13.00 22.00 23.00 ملي850

زی���������������������ت دوار ش���������������������مس 
 %75+ %)3+( 36.00 61.00 63.00 ملي2500كریستال

  ملي850زیت ذرة كریستال 
25.00 23.00 14.00  +9% +79% 

 %70+ %1+ 43 72.00 73.00 ملي2500زیت ذرة كریستال 
 %79+ %9+ 14.00 23.00 25.00 ملي850زیت ذرة عافیة 

 %106+ %6+ 8.75 17.00 18.00 ملي750زیت حلوة 
 %104+ %2+ 28.00 56.00 57.00 ملي2500زیت حلوة 

 املشاكل التسويقية :      الشاي
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 مع توافر السلعة. ال توجد مشاكل تسویقیة  - %100 %0.00 2.00 4.00 4.00 جرام ناعم 40لیبتون 
 املشاكل السعرية

 الشاي مقارنة بالشھر السابق . ثباتا في أسعار الحظنا  -
 

 %83+ %0.00 11.50 21.00 21.00 جم ناعم250لیبتون 
 %71+ %0.00 1.75 3.00 3.00 جرام 40العروسة 
 %40+ %0.00 10.00 14.00 14.00 جرام250العروسة 

 %71+ %0.00 1.75 3.00 3.00 جرام50الوردة 

 املشاكل التسويقية :      الصابون واملنظفات
 ال توجد مشاكل تسویقیة -

 املشاكل السعرية
لصابون مقارنة بالشھر ا ثباتا في اسعار المنظفات والحظنا  -

 السابق.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 %173+ %0.00 2.75 7.50 7.50 جرام 150صابون تركي 

 %121+ %0.00 9.50 21.00 21.00 جرام90نصف دستة  لوكس

نصف دستة صابون 
 %85+ %0.00 10.00 18.50 18.50 .جرام 90تركي

 %87+ %0.00 4.00 7.50 7.50 أبیض لتر 1كلوروكس 

 %21+ %0.00 55 63.00 63.00 كجم"مركز" 3ألایر أوتوماتیك

 %20+ %0.00 55 62.00 62.00 "مركز"كجم3برسیل أوتوماتك

مبید بایجون للحشرات الزاحفة 
 . "كبیر"

21.00 21.00 
20.00 

0.00% +10% 

 املسلي ومنتجات

 األلبان :

 املشاكل التسويقية :     
 فرھا .مع توا ال توجد مشاكل تسویقیة -

 املشاكل السعرية
بینما  % 7عا في أسعار الزبد النیوزیالندي بحدود +الحظنا ارتفا -

 مقارنة بالشھر السابق .%) 7(–انخفضت الزبدة البلدي بحدود 
 

 

 %50+ %0.00 50.00 75.00 75.00 كیلو1مسلي البقرة الحلوب 

 % 19.00 19.00 13.00 0.00% +46كیلو 1روابي  سمن
 % 46+ %0.00 13.00 19.00 19.00 كیلو1سمن جنة 

 %100+ %7+ 40.00 75.00 80.00 1 نیوزیالنديزبده صفراء 
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  كیلو
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 65.00 70.00 45.00 -7% +44%كیلو 1زبده بلدي جاموسي

 %13+ %0.00 7.50 8.50 8.50 )لتر 1( سائبلبن جاموسي 
 %53+ %0.00 8.50 13.00 13.00 لتر1لبن معبأ (جھینة) 

 %29+ %0.00 1.75 2.25 2.25 جم125زبادي حجم  
 %58+ %0.00 24.00 38.00 38.00  جبن ابیض ثالجة
 %25+ %0.00 32.00 40.00 40.00 جبن ابیض خزین

 %28+ %0.00 18.00 23.00 23.00 كیلو 1.5علبة جبنھ جرین الند 
 %24+ %0.00 58.00 72.00 72.00 جبن رومي قدیم نوع جید

 %52+ %0.00 23.00 35.00 35.00 جرام300لبن نیدو مجفف 
 اخلضراوات

 والفاكهة:

ــوص       ــراوات خبص % 150ف��ي الطم��اطم +ارتفاع��ا  الحظن��ا:  اخلض

% 30% والباذنج��ان الروم��ي +25% والكوس��ة +71والبط��اطس +

% وانخفاض أسعار كل من البص�ل 11% والسبانخ +43واللیمون +

%) 23(–%) والخیار 17(–ولیا الخضراء %) والفاص14(–بحدود 

ب��اقي أس��عار الخض��راوات عن��د نف��س مع��دالتھا مقارن��ة اس��تقرت بینم��ا 

 بالشھر السابق.

 %67ارتف�اع س�عر البرتق�ال بح�دود +الحظن�ا   خبصوص الفاكهة :

 . مقارنة بالشھر السابق% 43% والجوافة +13والتفاح االصفر +

 

 

 %400+ %150+ 2.00 4.00 10.00 الطماطم الجیدة  للسلطة

 %433+ %167+  1.50 3.00 8.00 طماطم متوسطة للطبخ

 %200+ )%14(  - 2.00 7.00 600 بصل

 %60+ %0.00 10.00 16.00 16.00 قدیم ثوم بلدي

 %54+ )%17( - 6.50 12.00 10.00 فاصولیا

 %71+ % 71+ 3.50 3.50 6.00 بطاطس

 %67+ )%23( - 3.00 6.50 5.00 خیار

 %25+  %25+  4.00 4.00 5.00 للحشوكوسة 

 %225+ %30+ 2.00 5.00 6.50 كیلو1باذنجان أسود رومي 
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 %233+ %0.00 3.00 10.00 10.00 كیلو1فلفل أخضر 
 

 

 
 %400+  %43+  4.00 14.00 20.00 كیلو1لیمون 

 %67+ %11+  3.00 4.50 5.00 كیلو1سبانخ 

 جزر
3.00 3.00 2.50 0.00% +67% 

 بلدي  موز
7.00 7.00 6.50 0.00% +8% 

 %70+ %13+ 10.00 15.00 17.00 التفاح األصفر حجم وسط

 %100+ %43+ 5.00 7.00 10.00 الجوافة

 %300+ %67+ 2.50 6.00 10.00 البرتقال " صرة"

 غیر متوافر غیر متوافر غیر متوافر غیر متوفر غیر متوفر البطیخ " الكیلو"

 غیر متوافر غیر متوافر غیر متوافر غیر متوافر متوافر غیر الشھد

 غیر متوافر غیر متوافر غیر متوافر غیر متوافر غیر متوافر العنب األحمر

 غیر متوافر غیر متوافر غیر متوافر غیر متوافر غیر متوافر المانجو السكري

 الخوخ  
 فرغیر متوا غیر متوافر غیر متوافر غیر متوافر غیر متوافر

 الرمان
 غیر متوافر غیر متوافر غیر متوافر غیر متوافر غیر متوافر

 التین
 غیر متوافر غیر متوافر غیر متوفر غیر متوافر غیر متوافر

 املشاكل التسويقية :      اللحوم :
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 ات . قوال توجد أي معوالحظنا توافر السلع   % 50+  %0.00 80.00 120.00 120.00 كیلو1بلدي   كندوز
 املشاكل السعرية

–بحدود زیلي المجمد البرام سعر اللح انخفاض في الحظنا  -
مقارن�ة %) 18(–لكبدة البرازیلي المجمدة بح�دود ا) و6%(

 بالشھر السابق.

 كیلو1 بتلو
 125.00 125.00 82.00 0.00% +52% 

 % 52+  %0.00 85.00 130.00 130.00 كیلو1 ضأن

 %50+ %0.00 60 90 90 كیلو 1جملي 

 %74+ % )6(  - 38.00 70.00 66.00 كیلو1مجمد  برازیلي لحم 

 %38+ %)18( - 24.00 40.00 33.00 كیلو 1كبدة برازیلي مجمدة 

   البيض والدواجن :
 

 املشاكل التسويقية والسعرية :   
الدواجن البلدي الحی�ة أسعار ارتفاعا بخصوص الدواجن فقد الحظنا  -

ال���دواجن البیض���اء بح���دود انخفض���ت أس���عار  ، بینم���ا % 69بح���دود 

–د بح��دوفق��د ارتفع��ت ال��دواجن البرازیل��ي المجم��دة ، أم��ا  %)10(+

 مقارنة بالشھر السابق .)  15%(

بح�دود  األحمر في أسعار البیض  ارتفاعا بخصوص البیض الحظنا  -

 . مقارنة بالشھر السابق%) 5(+بحدود  البیض البلدي ، و %)7(+

بح��دود أس��عار األس��ماك  ف��ي  رتفاع��االحظن��ا ابخص��وص األس��ماك  -
 السابق . بالشھرمقارنة  % 33+

 

 

 

 

 %74+ %5+ 23.00 38.00 40.00 كرتونھبیض بلدي 

 %88+ %7+ 17.00 30.00 32.00 كرتونة كبیراحمر بیض 
 %65+ %6+ 23 36.00 38.00 دجاج حي بلدي

 %58+ %10+ 18.00 26.00 28.50 دجاج حي أبیض
دج����اج برازیل����ي مجم����د ن����وع 

 %36+ %)15( - 25.00 40.00 34.00 كیلو1"سادیا" 

(بانی���ة) ص���دور دج���اج مخلی���ھ 
 %75+ %0.00 40.00 70.00 70.00 كیلو 1

      : األمساك

 %100+ %33+ 16.00 24.00 32.00 بلطي كبیر
 %87+ %40+ 15.00 20.00 28.00 بلطي متوسط
 %29+ %13+ 35.00 40.00 45.00 بوري متوسط

 ر"روسي" كبی جمدةأسماك م
 

40.00 40.00 22.00 
0.00% 

+80% 
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 األدوية:
      

 -املشاكل التسويقية والسعرية  :
الحظنا عدم ت�وافر أن�واع مختلف�ة م�ن أدوی�ة األنس�ولین البش�ري  -

,كم���ا والحی��واني وأن���واع أخ���رى م���ن أدوی���ة األعص���اب والقل���ب 

اع بأس��عار الحظن�ا وج��ود مش��اكل كبی��رة ف�ي ت��وفیر المحالی��ل وتب��

مضاعفة , ب�الرغم م�ن یس�اطة تص�نیعھا , ون�دعو الحكوم�ة ال�ي 

 .التدخل السریع لحل ھذه االزمة الطاحنة 

الحظنا ارتفاعات ھائلة ف�ي اس�عار المستش�فیات الخاص�ة واج�ور  -

االطب���اء ویج���ب التص���دي ل���ذلك باعتب���ار الع���الج بالمستش���فیات 

 الخاصة ضرورة ال غنى عنھا لكثیر من المرضى .

 اكل السعريةاملش

ك��ل م��ن دیبوفی��ت لألعص��اب بح��دود + ف��ي أس��عار ارتفاع��ا الحظن��ا  -

% 26% و فلورس�ت بح�دود +26% و قطرة بری�زولین بح�دود +11

% و 14ل��بن االطف��ال بح��دود + S 26% و 17و كیتوف��ان بح��دود +

% 9مل بحدود + 50% و فولتارین دي 55بروفین اقراص بحدود +

 –ج�رام بح�دود  EC2450 الك  كما الحظن�ا انخفاض�ا ف�ي س�عر بیب�ي

 مقارنة بالشھر السابق . % )21(

 % 18+  %0.00 27.00 32.00 32.00 شریط3 للقلب  كوردارون

 %30+ %0.00 5.00 6.50 6.50 شریط 1 أماریل ا مل (للسكر)

 %33+  %11+  10.50 12.60 14.00 أمبولة 3دیبوفیت (لألعصاب) 

 %50+  %26+  4.00 4.80 6.00 بریزولین قطرة عین

 %50+  %26+  4.00 4.80 6.00 فلورست 

 %40+  %17+  5.00 6.00 7.00 كیتوفان  ( كبسول) 

S 26  93+  %14+  59.00 99.75 114.00 ألبان لألطفال% 

 %39+  %)21( - 57.00 99.75 79.00 جرامEC2 -  450الك بیبي 

بروفین أقراص 
 شریط1 -مم200مسكن""

4.25 2.75 2.25 +55% +89% 

 %20+ %0.00 28.00 33.60 33.60 ترنتال(للدورة الدمویة)

 %20+ %0.00 3.00 3.60 3.60 طفالأتقلصات المعدة  -سباسموتال 

 %20+ %0.00 6.00 7.20 7.20 (فیتامینات )12كال دى بى

 %100+ %0.00 3.25 6.50 6.50 مل ( مدر للبول )1ایدیمكس

 مل( مسكن) 50فولتارین دي 
 أمبول3

15.75 14.50 12.00 +9%  +31% 
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 -املشاكل التسويقية والسعرية  :      األقمشة واملالبس اجلاهزة :
 لم نسجل مشاكل تسویقیة مع توافر السلع على اختالف أنواعھا. -

 املشاكل السعرية
الحظن���ا ثبات���ا ف���ي أس���عار االقمش���ة والمالب���س الج���اھزة مقارن���ة  -

 بالشھر السابق. 

 %33+ %0.00 400.00 500.00 550.00 قنطار قطن سكینة عادى

 %75+ %0.00 40.00 70.00 70.00 للمترجولدن تكس  صوف

 %60+ %0.00 150.00 240.00 240.00 بنطلون رجالي صوف

 %31+ %0.00 65.00 85.00 85.00 قمیص رجالي سادة(محلي)

      -األجهزة املنزلية :
 املشاكل التسويقية :

 ال توجد مشاكل تسویقیة -
 املشاكل السعرية

% 19ج�از بح�دود +ابوتالك�ل م�ن أس�عار  ارتفاعا ف�ي الحظنا   - -
% والشاش���ة 9% والمروح���ة +7% والغس���الة +7والثالج���ة +
 :  4+ م�����اتور المی������اه% و18+% والمكنس�����ة 46التوش�����یبا +

 .  مقارنة بالشھر السابق% 15+

مضرب بیض بدون الخالط 
 وات200 مولینیكس (مصري)

350 350 215.00 0.00% +63% 

شعلة  5 یونیفرسال بوتاجاز
 بومبیھ مودرن

3420 2880 2190 +19% +56%  

 12 ھاي سینس ثالجة إیدیال
قدم نوفر وست بابین "مقبض 

 " خارجي
3800 3550 2650 +7% +43% 

برنامج  22غسالة إیدیال 
 %27+ %7+ 3200 3800 4050 كیلو 7 سیلفر(زانوسي) 

 %36+ %0.00 700.00 950 950 لتر40سخان أولمبیك 
 بورصة16مروحة توشیبا ستاند 

 تورنادو
760 700 560.00 +9% +36% 

 %79+ %39+ 3460 4450 6200 بوصة LED 43شاشة توشیبا 
مالیزي  باناسونیكمكنسة 
 وات1200

1650 1400 900 +18% +83% 
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 قدرة جامبو موتور میاه صیني
وحة نحاس بدون حصان ملف ومر1

 عوامة

780.00 680.00 390.00 +15% +100% 

كالبیدا  موتور میاه إیطالي
حصان ملف ومروحة 1قدرة

 نحاس بدون عوامة

2950 2850 1700 +4% +74% 

 املشاكل التسويقية :      -األدوات املنزلية :
 
 . ال توجد مشاكل تسویقیة -

 املشاكل السعرية

 . األدوات المنزلیة مقارنة بالشھر السابقالحظنا ثباتا في أسعار   -

 
 

صینیة تقدیم طعام ستانلس  

 (حسب المقاس)
300.00 300.00 210.00 0.00% +43% 

 %35+ %0.00 100.00 135.00 135.00 حلة ستانلس حجم كبیر
 %47+ %0.00 85.00 125.00 125.00  40علبة مالعق عادیة عدد 

  -كل التسويقية :املشا      قطع غيار السيارات:
 . ال توجد مشاكل تسویقیة -

  -املشاكل السعرية :

 . السابقالحظنا ثباتا سعریا مقارنة بالشھر    -

 

 

 

 
 

 %133+ %0.00 20.00 40.00 40.00 وش فانوس خلفي نصر محلى

 %43+ %0.00 230.00 300.00 300.00 سیر كاتینة دبابة یاباني
 %81+ %0.00 47.00 85.00 85.00  4بوجیھات صیني طقم

جلبة مقص مستورد(تایلندي) 
 لسیارة فیات

60.00 60.00 40.00 
0.00% 

+50 % 

 % 55+ %0.00 360.00 560.00 560.00 165×13كوك كوريانكاوتش ھ

 % 94+ %0.00 380.00 720.00 720.00 سائلة – أمبیر70بطاریة نسر فارتا 

 ية :املشاكل التسويق      -الساعات والنجف :
 
 % 50+ %0.00 40.00 60.00 60.00 صیني ساعة كیو أند كیو . ال توجد مشاكل تسویقیة -
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 املشاكل السعرية %40+ %0.00 5.00 7.00 7.00 ) كاسیو صینيساعة بطاریة(حجر
 % 38+ %0.00 450 620 620 نجفة حجم صغیر(زجاج ) .الحظنا ثباتا في أسعار الساعات  والنجف  مقارنة بالشھر السابق  -

 %55+ %0.00 2700 4200 4200 نجفة حجم كبیر (كریستال)

 % 50+ %0.00 60 90 90 ابلیك نجفة(زجاج)

 املشاكل التسويقية :      -الورق واألدوات الكتابية :
 
 .ال توجد مشاكل تسویقیة -

 املشاكل السعرية
مقارن���ة % 3ج���رام +80ارتفاع���ا ف���ي س���عر رزم��ة ال���ورق الحظن��ا  -

 .السابقشھر بال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بطاریة قلم نوع ایفریدي 
"  أندونیسيمصري " توكیل 

 لون أحمر

3.50 3.50 1.50 0.00% +133 % 

بطاریة انرجایزر قلم صنع في 
 سنغافورة ومعبأة بمصر

7.00 7.00 4.00 0.00% +75 % 

   A4ورقة  500رزمة ورق 
 مستورد "أزھارجرام " 80

41.00 40.00 24.00 +3% +71% 

 -  A4ورقة  500رزمة ورق 
 "أزھار جرام "  70

37.00 37.00 20.00 0.00% +105% 

 -  A4ورقة  500رزمة ورق 
 "أزھار جرام "  60

34.00 34.00 18.00 0.00% +112 % 

 % 71+ %0.00 4.00 6.00 6.00 جرام 450دشت ورق جرائد 

ورقة( یستخدم  80ورق زبده 
 لشف زیت المأكوالت)

4.00 4.00 2.75 0.00% +60 % 

 % 40+ %0.00 2.50 3.50 3.50 صفحة عادى  100كشكول 
 % 50+ %0.00 1.00 1.50 1.50 نوع فرنساوى  –قلم ( أصلى)
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 % 50+ %0.00 1.00 1.50 1.50 دوسیھ بالستیك
 % 75+ %0.00 2.00 3.50 3.50 قلم 6علبة أقالم  فلوماستر

 املشاكل التسويقية :      -البويات والكيماويات :
 
 . ال توجد مشاكل تسویقیة -

 املشاكل السعرية
 % ،10بحدود +سكة  2الكالون أھرام الحظنا ارتفاعا في أسعار   -

 .مقارنة بالشھر السابق% 6سكات + 6واالھرام 

 

 

 

 

 

 
 

أبیض  كجم كابسي5الكیھ 
 %36+ %0.00 110.00 150.00 150.00 نصف المع

المع  بستلة كیمیتون نصف
 لتر5

115.00 115.00 63.00 0.00% +82% 

 %100+ %0.00 5.00 10.00 10.00  لتر نوع سوبر 1تنر 
 %67+ %0.00 9.00 15.00 15.00 كیلو1غراء خرز  

 %150+ %0.00 8.00 20.00 20.00 كیلو1زنك 
البناء كیلو  1معجون شروخ 

    الحدیث
30.00 30.00 15.00 0.000% +100% 

 %57+ %10+ 70.00 100.00 110.00 سكة2األھرام كالون 
 %53+ %6+ 90.00 130.00 138.00 سكات 6كالون األھرام 

 حج��م كبی��ر بوص��ة2.50أقف��ال 
 كمبیوتر صیني

40.00 40.00 25.00 0.00% +60% 

 املشاكل التسويقية :      الكهربائية األدوات
 
 .ال توجد مشاكل تسویقیة -

 املشاكل السعرية
% مقارن�ة 6في  أس�عار الس�لك الحج�ازي بح�دود +حظنا ارتفاعا ال  -

 بالشھر السابق .
 
 

 % 50+ %0.00 2.00 3.00 3.00 لمبة عادیة 
 %54+ %11+ 6.50 9.00 10.00 سم نیازا  120لمبة فلورسنت 

 %50+ %0.00 10 15 15 وات مصري 26مبة موفرة ل

 %54+ %0.00 11.00 17.00 17.00 ترانس( تركي) 
 %33+ %0.00 45.00 60.00 60.00 فانوس سلندرمصري درجة أولى

 %50+ %0.00 20.00 30.00 30.00 أبلیك سلندر(عادي) 
 %44+ %0.00 45.00 65.00 65.00 أبلیك سلندر(صیني)

 %107+ %6+ 82.00 160.00 170.00 متر حجازي100مل1لفة سلك

 %43+ %0.00 7.00 10.00 10.00 مفتاح أوتوماتیك صیني
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 املشاكل التسويقية :      األخشاب واملصنوعات اخلشبية 
 
 . ال توجد مشاكل تسویقیة -

 املشاكل السعرية
% 2مت��ر الس��ویدي الروس��ي بح��دود + س��عرالحظن��ا ارتفاع��ا ف��ي  -

األبلك�اش الك�وري بح�دود         % و3ومت�ر ال�زان الروم�اني بح�دود +
التھا مقارن��ة بینم��ا ثبت��ت ب��اقي األص��ناف عن��د نف��س مع��د 8%+

 بالشھر السابق.
 

 %63+ %2+ 3000 4800 4900 متر سویدي روسي
 %36+ %3+ 5300 7000 7200 متر زان روماني

 %84+ %8+ 45.00 77.00 83.00 ملي  3لوح ابالكاش كوري 
 %57+ %0.00 350.00 550.00 550.00 خشب سویدي بوصة2باب شقة 

 %94+ %0.00 200.00 350.00 350.00 بوصة 1.50باب غرفة 

 املشاكل التسويقية :      : األحذية واملصنوعات اجللدية
 . ال توجد مشاكل تسویقیة -

 املشاكل السعرية
 .السابقالحظنا ثباتا سعریا مقارنة بالشھر  -
 

 %33+ %0.00 150.00 200.00 200.00 حذاء رجالي

 %50+ %0.00 120.00 180.00 180.00 حذاء حریمي

 %44+ %0.00 45.00 65.00 65.00 رجاليشبشب 

 %67+ %0.00 60.00 100.00 100.00 كوتشى أطفال

 %87+ %0.00 75.00 140.00 140.00 شنطة جلد صناعي

 %100+ %0.00 110.00 220.00 220.00 شنطة جلد طبیعي

 املشاكل التسويقية :      -قطاع مواد البناء :
 
 . ال توجد مشاكل تسویقیة -
 

 :شاكل السعرية امل
%) ،  بینم�ا ارتفع�ت أس�عار 4( -بح�دود  األس�منتالحظنا انخفاضا في أسعار  -

% ،  بینم�ا اس�تقرت اس�عار الرم�ل وال�زلط والط�وب 12بح�دود +حدید التسلیح 

 والجبس  مقارنة بالشھر السابق . 

 %3+ )%4( - 700 750 720 أسمنت السویس

 %3+ %)4( - 680 730 700 أسمنت سیناء

 %33+ %0.00 16.00 20.00 20.00 جبس البالح ( شیكارة)
 %37+ %0.00 350 480 480 طوبة1000طوب أحمر جیزة 

 رمل ( متر مكعب)
60.00 60.00 35.00 0.00% +71% 
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 175.00 175.00 زلط ( متر مكعب)
140.00 

0.00% +25% 

 %94+ %12+ 5100 8850 9900 ملي2حدید عز 
 ملي 2حدید بشاي 

 

9750 8750 
5050 +11% +93% 

 املشاكل التسويقية :      الزجاج والبلور
 . ال توجد مشاكل تسویقیة -

 املشاكل السعرية
 الحظنا ثباتا سعریا مقارنة بالشھر السابق . -

 %42+ %0.00 42.00 60.00 60.00 مللي ابیض مستورد3زجاج 
 %30+ %0.00 65.00 85.00 85.00 م  العاشر 3مرایا 

 املشاكل التسويقية :      -:ألدوات الصحية ا
 . ال توجد مشاكل تسویقیة -

 املشاكل السعرية
قارن�ة % م7ارتفاعا في سعر طقم خالط جولدي بح�دود +الحظنا  -

 بالشھر السابق .
 

 %40+ %0.00 200.00 280.00 280.00 حوض وش بركبة لیسیكو

 %40+ %0.00 250.00 350.00 350.00 قاعدة حمام إفرنجي لیسیكو

 %39+ %7+ 540.00 700.00 750.00 طقم خالط جولدى
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