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

 كما ياي:  2018 نيسانمقارنة بشهر  2018 سيارشهر الغذائية واالستهالكية المثقّاة خالل 
 

  بنسدبة  معددل أسدعار مبيدل سدلل ادذئ الفئدة انخفض: والمنتوجات المصنوعة من الدقيقفئة الحبوب
 (0/0 -2)الطحةةةين ( و0/0 -3) االرز األميريكةةةي فةةةي سسةةةعار مبيةةة  االنخفةةةا  نتيجةةةة ،0/0 -0,69

السا   باقي سسعار مبي  في ستقراراالمقابل  .(0/0 1) واالرتفاع في سسعار مبي  البسكويت والشعيرية
  الفئة.في هذه 

 

 نتيجةةة  ،0/0 -0,74 بنسددبة أسددعار مبيددل سددلل اددذئ الفئددة معدددل انخفددض :فئددة اللحددوش ومشددت اتها
فةي  االرتفةاعمقابةل . (0/0 -1) ومعابةات الكورنةدبي  ولحم البقةر الطةاز  مبي  في سسعار االنخفا 
 في سسعار مبية  الستقراراو ،(0/0 1) وقط  السمك المحضرة والمثاجة مقطعات الفرو  سسعار مبي 

 .باقي السا  في هذه الفئة

 

 ةنتيجة، 0/0 -1,21 بنسدبةة سدلل ادذئ الفئدل معدل أسعار مبي انخفضب: فئة البيض ومنتجات الحلي 
واألجبةان المسةتوردة  (0/0 -4)األجبةان القطة  و (0/0 -5)جبنة القشقوان  في سسعار مبي  االنخفا 

 باقي السا  في هذه الفئة. سسعار مبي في  الستقرارامقابل . (0/0 -3)البي  و( 0/0 -3)

 

 :0,07قليلدة بلغدت  بنسدبة معددل أسدعار مبيدل سدلل ادذئ الفئدة ارتفدل فئة المنتجات الدانية والزيتية 
( 0/0 0,44) الطحينةةةو (0/0 0,49) الزيةةت النبةةاتي فةةي سسةةعار مبيةة  االرتفةةاع البسةةيط نتيجةةة ،0/0
 هذه الفئة.السا  في  باقياالستقرار في سسعار مبي  و
 

 0/0 7,27 بنسبة معدل أسعار مبيل الفواكه ارتفل :فئة الفواكه. 
 

  :0/0 -12,10 بنسبة معدل أسعار مبيل الخضار انخفضفئة الخضار. 
 

  :0/0 0,09 بنسبةة سلل اذئ الفئل معدل أسعار مبي ارتفلفئة البذور والمكسرات والثمار الجوزية ،
العدس االبي   مقابل االنخفا  في سسعار مبي  ،(0/0 7) المكسرات في سسعار مبي  االرتفاع ةنتيج

االسةتقرار فةي سسةعار مبية  بةاقي السةا  فةي هةذه و .(0/0 -2)والصةنوبر القاةب  (0/0 -10) العري 
  الفئة.

 

  0,55 بنسبة معدل أسعار مبيل سلل اذئ الفئة انخفض: والشوكوال والمربيات والعسل السكاكرفئة- 
فةةي  االرتفةةاعمقابةةل  .(0/0 -1) والحةةالوة (0/0 -5) السةةكرفةةي سسةةعار مبيةة   االنخفةةا نتيجةةة  ،0/0

 .السا  في هذه الفئة باقياالستقرار في سسعار مبي  و (،0/0 2) العسل المستوردسسعار مبي  

 

  نتيجةةة، 0/0 0,74 معدددل أسددعار مبيددل سددلل اددذئ الفئددة بنسددبة ارتفددلالمتفرقددة: فئددة المددواد الغذائيددة 
مقابةةةل  .(0/0 3) والنسةةةكاف  (0/0 6)والخةةةردل  (0/0 9) رب البنةةةدورة االرتفةةةاع فةةةي سسةةةعار مبيةةة 



االسةتقرار فةي سسةعار مبية  بةاقي السةا  فةي و ،(0/0 -1) والمةايونيز الماح مبي  في سسعار االنخفا 
 .هذه الفئة

 

 نتيجةةة، 0/0 0,13 معدددل أسددعار مبيددل سددلل اددذئ الفئددة بنسددبة ارتفددل :ئددة المشددروبات والمر بدداتف 
السةا  فةي  بةاقير اسعس في ستقراراالمقابل  .(0/0 1) عصير الفواك  السائل في سسعار مبي  االرتفاع

 هذه الفئة.

 

 فةي االرتفةاع نتيجةة، 0/0 1,5 بنسدبة معدل أسعار مبيل سلل اذئ الفئدة ارتفل :المشروبات الروحية 
 فةي االسةتقرار. مقابةل (0/0 -2) فةي سسةعار مبية  العةر  واالنخفةا  (0/0 3) الويسكي سسعار مبي 
 .باقي السا  في هذه الفئةسسعار مبي  

 

  نتيجةةة ،0/0 0,35 بنسددبة معدددل أسددعار مبيددل سددلل اددذئ الفئددة ارتفددل :مددواد االسددتهالش الشخصدد 
 مقابةةةل .(0/0 1) ومحةةةارم الةةةور  والشةةةامبو( 0/0 2) شةةةفرات الحالقةةةة فةةةي سسةةةعار مبيةةة  االرتفةةةاع
 السا  في هذه الفئة. باقي في سسعار مبي  االستقرارو (،0/0 -1) الصابون في سسعار مبي  االنخفا 

 

  االرتفةاع نتيجة ،0/0 2,10بنسبة  معدل أسعار مبيل سلل اذئ الفئة ارتفل :مواد االستهالش المنزل 
 في سسةعار مبية  االنخفا مقابل  .(0/0 1) ور  االلمنيوم( 0/0 4)مساحيق الغسيل  في سسعار مبي 

 ،(0/0 -2) ومسةةاحيق التنفيةة  والمطهةةرات  (0/0 -4)والبطاريةةات   (0/0 -5)مبيةةدات الحشةةرات 
 السا  في هذه الفئة. االستقرار في سسعار مبي  باقيو

 
 2018 أيددارخددالل شددهر  انخفضددنعليدده تكددون أسددعار سددلّة السددلل الغذائيددة واالسددتهالكية المث لددة قددد و
( فتكدون 31/05/2018وحتد   1/1)مدن  2018أّما حركة األسعار العامة خالل العاش  .0/0 -0,55 بنسبة
ًً  0/0 11ارتفعدت للد   علد  ال يمدة المضدافةالضريبة نسبة علًما أن . 0/0 1,53بنسبة  ارتفعتقد  ابتددا

 .2018من أول كانون الثان  
 

 أعالئ يصدر شهرياً عن المكتب الفن : لّن ت رير حركة أسعار سلة السلل الغذائية واالستهالكية مالحظة
 ً ً "مؤشر الرقش ال ياس   ف  وزارة اإلقتصاد والتجارة علما أّن لدارة االحصاً المركزي تصدر شهريا

 ألسعار االستهالش".


