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لحركةة سسةعار سةاة السةا  في وزارة االقتصاد والتجارة  جاءت نتائج دراسة المكتب الفني لسياسة األسعار 

 كما ياي:  2018 آذارمقارنة بشهر  2018 نيسانشهر الغذائية واالستهالكية المثقّاة خالل 
 

  بنسابة  معا ل أساعار مبيا  سال  ااذئ الفئاة ارتفا : والمنتوجاا  المنانو ة مان الا  ي فئة الحبوب
( 0/0 2) واالرز األميريكةةةةي (0/0 3)الطحةةةةين  فةةةةي سسةةةةعار مبيةةةة  االرتفةةةةا  نتيجةةةةة ،0/0 0,73

  السا  في هذه الفئة. باقي سسعار مبي  في ستقراراالمقابل  .(0/0 1) والكورن فالكس المعكرونةو

 

  االرتفةا نتيجةة  ،0/0 1,71 بنسابة أسعار مبي  سال  ااذئ الفئاة مع ل ارتف  :ومشتقاتهافئة اللحوم 
ومعابةةات المارتةةديال  (0/0 3)ولحةةا البقةةر الطةةاز   (0/0 5لحةةا البقةةر المسةةتورد ) مبيةة  فةةي سسةةعار
 -1) ولحةةا البقةةر الطةةاز  الكورنةةدبي معابةةات  فةةي سسةةعار مبيةة  االنخفةةا مقابةةل (. 0/0 1)والطةةون 

 .باقي السا  في هذه الفئة في سسعار مبي  الستقراراو ،(0/0

 

 ةنتيجة، 0/0 2,34 بنسابةة سال  ااذئ الفئا  معا ل أساعار مبيا ارتفا ب: فئة الباي  ومنتجاا  الحليا 
( 0/0 7)واألجبةان المسةتوردة  )انتهةاء رةرو ((0/0 10)األجبةان القطة   في سسةعار مبية  االرتفا 
سسةعار فةي  السةتقرارامقابةل . (0/0 1) القشةقوانجبنة ( و0/0 5)والحايب المجف   ( 0/0 7)البي  

 باقي السا  في هذه الفئة. مبي 
 

 :نتيجة ،0/0 -0,63 بنسبة مع ل أسعار مبي  سل  اذئ الفئة انخف  فئة المنتجا  ال انية والزيتية 
 مقابةةل .(0/0 -1، والزبةةدة )عةةرو (ال تجةةدد) (0/0 -6) الزيةةت النبةةاتي فةةي سسةةعار مبيةة  االنخفةةا 

 السا  في هذه الفئة. باقياالستقرار في سسعار مبي  و( 0/0 2) الطحينةفي سسعار مبي   االرتفا 

 

 0/0 4,10 بنسبة مع ل أسعار مبي  الفواكه ارتف  :فئة الفواكه. 
 

  :0/0 1,30 بنسبة مع ل أسعار مبي  الخضار ارتف فئة الخضار. 
 

  :0/0 1,93 بنسبةة سل  اذئ الفئ  مع ل أسعار مبي ارتف فئة البذور والمكسرا  والثمار الجوزية ،
 1)والصةةنوبر القاةةب ( 0/0 4) المكسةةرات( و0/0 8)الاةةوز القاةةب  فةةي سسةةعار مبيةة  االرتفةةا  ةنتيجةة
االسةتقرار فةي سسةعار مبية  بةاقي و .(0/0 -2)الجةوز القاةب  مقابل االنخفا  في سسةعار مبية  ،(0/0

  السا  في هذه الفئة.
 

  0,12 بنسابة معا ل أساعار مبيا  سال  ااذئ الفئاة ارتفا : والشوكوال والمربيا  والعسل السكاكرفئة 
االنخفةا  فةي مقابةل  .(0/0 1) والشةوكوماكس (0/0 3) الجاوفي سسعار مبي   االرتفا نتيجة  ،0/0

 .السا  في هذه الفئة باقياالستقرار في سسعار مبي   (،0/0 -1)سسعار مبي  السكر 

 

  نتيجةةة، 0/0 0,94 معاا ل أسااعار مبياا  ساال  اااذئ الفئااة بنساابة ارتفاا المتفر ااة: فئااة المااوا  الغذائيااة 
 (0/0 2)والكاتشاب ( 0/0 3) والكاكاو (0/0 4)والمايونيز (0/0 16) الخل االرتفا  في سسعار مبي 



 ،(0/0 -1) الكبةةيس والنسةةكاف  مبيةة  فةةي سسةةعار االنخفةةا مقابةةل  .(0/0 1)والةةبن المطحةةون والماةة  
 .االستقرار في سسعار مبي  باقي السا  في هذه الفئةو

 

 نتيجةةة، 0/0 0,18 معاا ل أسااعار مبياا  ساال  اااذئ الفئااة بنساابة ارتفاا  :ئااة المشااروبا  والمر بااا ف 
مقابةةل  .(0/0 1) ورصةةير الفواكةة  السةةائل المشةةروبات الغازيةةة المسةةتوردة فةةي سسةةعار مبيةة  االرتفةةا 

السا  في  باقير اسعس في ستقراراالو ،(0/0 -1) المستوردة االنخفا  في سسعار مبي  المياه المعدنية
 هذه الفئة.

 

 نتيجةةةة، 0/0 -0,42 بنسااابة معااا ل أساااعار مبيااا  سااال  ااااذئ الفئاااة انخفااا  :المشاااروبا  الروحياااة 
. مقابةةل (0/0 2) العةةر وارتفةةا  فةةي سسةةعار مبيةة   (0/0 -2) الويسةةكي سسةةعار مبيةة  فةةي االنخفةةا 
 .باقي السا  في هذه الفئةسسعار مبي   في االستقرار

 

  نتيجةة ،0/0 -0,98 بنسابة معا ل أساعار مبيا  سال  ااذئ الفئاة انخفا  :موا  االساتهال  الشخنا 
 .(0/0 -3)وشفرات الحالقةة عرو ( ال تجدد( )0/0 -12) الفوط الصحية في سسعار مبي  االنخفا 

 (،0/0 1)ومعجةةون الحالقةةة  (0/0 2) ومعجةةون االسةةنان الشةةامبو فةةي سسةةعار مبيةة  االرتفةةا  مقابةةل
 السا  في هذه الفئة. باقي في سسعار مبي  االستقرارو

 

  نتيجةةة ،0/0 -2,16بنساابة  معاا ل أسااعار مبياا  ساال  اااذئ الفئااة انخفاا  :مااوا  االسااتهال  المنزلاا 
 -1)( ومساحيق التنظي  0/0 -3)ومساحيق الغسيل  (0/0 -5) المطهرات في سسعار مبي  االنخفا 

االسةتقرار مقابةل و (0/0 3)وور  الناياون الالصةق  المنظفات في سسعار مبي  االرتفا مقابل  .(0/0
 السا  في هذه الفئة. في سسعار مبي  باقي

 
 2018 نيساانخاالل شاهر  ارتفعا  ليه تكون أساعار سالّة السال  الغذائياة واالساتهالكية المثقلاة  ا  و
( فتكون    30/04/2018وحتى  1/1)من  2018أّما حركة األسعار العامة خالل العام  .0/0 1,25 بنسبة
ًً مان  0/0 11ارتفعا  للاى   لى القيمة المضافةالضريبة نسبة  لًما أن . 0/0 2,09بنسبة  ارتفع  ابتا ا

 .2018أول كانون الثان  
 

 الغذائية واالستهالكية أ الئ ين ر شهرياً  ن المكتب الفن : لّن تقرير حركة أسعار سلة السل  مالحظة
 ً ً "مؤشر الر م القياس   ف  وزارة اإل تنا  والتجارة  لما أّن ل ارة االحناً المركزي تن ر شهريا

 ألسعار االستهال ".


