
  أسعار السلّة الغذائية واالستهالكية انخفاض
 خالل شهر حزيران 2018

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

 كما ياي:  2018 سيارمقارنة بشهر  2018 حزيرانشهر الغذائية واالستهالكية المثّقاة خالل 
 

 بنسدبة  معددل أسدعار مبيدل سدلل ادذئ الفئدة انخفض: والمنتوجات المصنوعة من الدقيق فئة الحبوب
والبسةةكويت  والشةةعيرية( 0/0 -4) االرز األميريكةةي فةةي سسةةعار مبيةة  االنخفةةا  نتيجةةة ،0/0 -0,91

السةا   بةاقي سسةعار مبية  في ستقراراالمقابل  .(0/0 3) الطحينواالرتفاع في سسعار مبي   (0/0 -1)

  الفئة.في هذه 
 

 االرتفةاعنتيجةة  ،0/0 1,47 بنسدبة أسعار مبيل سدلل ادذئ الفئدة معدل ارتفل :فئة اللحوم ومشتقاتها 
مقابةل . (0/0 2)ولحة  البقةر المسةتورد  ولحة  البقةر الطةازج (0/0 3الفروج الكامةل ) مبي  في سسعار
 -3)ومعابةةات الكورنةةدبي   (0/0 -7)قطةة  الةةدجاج المحوةةرة والمثاجةةة  فةةي سسةةعار مبيةة  االنخفةةا 

بةاقي السةا  فةي هةذه  فةي سسةعار مبية  السةتقراراو ،(0/0 -1) وقط  السمك المحورة والمثاجة( 0/0
 .الفئة

 

 ةنتيجة، 0/0 2,17 بنسدبةة سدلل ادذئ الفئدل معددل أسدعار مبيد ارتفدلب: فئة البديض ومنتجدات الحليد 
 (0/0 6)جبنةةة القشةةقوان عةةرو ( و( )انتهةةاء 0/0 8)الحايةةب المجفةة   فةةي سسةةعار مبيةة  االرتفةةاع

مقابل االنخفةا   (.0/0 1)والجبن الباغاري  (0/0 4)واألجبان المستوردة  (0/0 3)األجبان القط  و
 باقي السا  في هذه الفئة. سسعار مبي في  الستقرارامقابل . (0/0 -11)البي   في سسعار مبي 

 

 :0,02قليلدة بلغدت  بنسدبة معددل أسدعار مبيدل سدلل ادذئ الفئدة ارتفدل فئة المنتجات الدانية والزيتية 
 بةاقياالسةتقرار فةي سسةعار مبية  و (0/0 0,33) الزبةدة فةي سسةعار مبية  االرتفاع البسيط نتيجة ،0/0

 السا  في هذه الفئة.
 

 0/0 2,11 بنسبة معدل أسعار مبيل الفواكه ارتفل :فئة الفواكه. 
 

  :0/0 -7,13 بنسبة الخضار معدل أسعار مبيل انخفضفئة الخضار. 
 

  :0/0 3,81 بنسبةة سلل اذئ الفئل معدل أسعار مبي ارتفلفئة البذور والمكسرات والثمار الجوزية ،
 1)والجةوز القاةب  (0/0 3)والاةوز القاةب  (0/0 8)الصةنوبر القاةب  فةي سسةعار مبية  االرتفةاع ةنتيج
 .(0/0 -1)والمكسةرات  (0/0 -2) العةري العدس االبةي   مقابل االنخفا  في سسعار مبي  ،(0/0
  االستقرار في سسعار مبي  باقي السا  في هذه الفئة.و

 

  0,35 بنسدبة معددل أسدعار مبيدل سدلل ادذئ الفئدة ارتفل: والشوكوال والمربيات والعسل السكاكرفئة 
 .(0/0 1) والعسةل المسةتورد ومربةل المشةم  (0/0 2) الجاةوفي سسةعار مبية   االرتفاعنتيجة  ،0/0

السا  فةي  باقياالستقرار في سسعار مبي  و (،0/0 -1)الشوكوماكس في سسعار مبي   االنخفا مقابل 
 .هذه الفئة



 

  نتيجةة، 0/0 -0,06 معددل أسدعار مبيدل سدلل ادذئ الفئدة بنسدبة ارتفدلالمتفرقدة: فئة المواد الغذائيدة 
الكاتشةةاب  مبيةة  فةةي سسةةعار االرتفةةاعمقابةةل  (.0/0 -3) رب البنةةدورة فةةي سسةةعار مبيةة  االنخفةةا 
 .االستقرار في سسعار مبي  باقي السا  في هذه الفئةو ،(0/0 1) والمايونيز

 

 نتيجةة، 0/0 -0,11 معدل أسدعار مبيدل سدلل ادذئ الفئدة بنسدبة انخفض :ئة المشروبات والمرطباتف 
 باقير اسعس في ستقراراالمقابل  .(0/0 -1) الغازية المستوردة المشروبات في سسعار مبي  االنخفا 

 السا  في هذه الفئة.

 

 فةي االرتفاع نتيجة، 0/0 1,24 بنسبة معدل أسعار مبيل سلل اذئ الفئة ارتفل :المشروبات الروحية 
بةاقي سسةعار مبية   فةي االسةتقرار. مقابةل (0/0 1)والبيةرة المسةتوردة  (0/0 2) الويسكي سسعار مبي 

 .السا  في هذه الفئة
 

  نتيجةة ،0/0 -1,07 بنسدبة معددل أسدعار مبيدل سدلل ادذئ الفئدة انخفدض :مواد االسدتهال  الشخصد 
 -3)والشةةامبو  (0/0 -4)معجةةون سسةةنان و( 0/0 -11) شةةفرات الحالقةةة فةةي سسةةعار مبيةة  االنخفةةا 

فةي  االسةتقرارو (،0/0 1) الصةابونو (0/0 2) سبراي الشةعر في سسعار مبي  االرتفاع مقابل .(0/0
 هذه الفئة.السا  في  باقي سسعار مبي 

 

  االرتفةاع نتيجةة ،0/0 0,1بنسدبة  معدل أسعار مبيل سلل ادذئ الفئدة ارتفل :مواد االستهال  المنزل 
مقابةةل  .(0/0 1) ور  االلمنيةةو و( 0/0 3) ومبيةةدات الحشةةرات التنظيةة مسةةاحي   فةةي سسةةعار مبيةة 

 السا  في هذه الفئة. االستقرار في سسعار مبي  باقيو (،0/0 -5) المنظفات في سسعار مبي  االنخفا 

 
 2018 حزيدرانخدالل شدهر  ارتفدلعليه تكدون أسدعار سدلّة السدلل الغذائيدة واالسدتهالكية المثقلدة قدد و
( فتكدون قدد 30/06/2018وحتد   1/1)من  2018أّما حركة األسعار العامة خالل العام  .0/0 0,1 بنسبة
ًً مدن  0/0 11ارتفعدت للد   المضافةعل  القيمة الضريبة نسبة علًما أن . 0/0 2,54بنسبة  ارتفعت ابتددا

 .2018أول كانون الثان  
 

 : لّن تقرير حركة أسعار سلة السلل الغذائية واالستهالكية أعالئ يصدر شهرياً عن المكتب الفن مالحظة
أّن لدارة االحصاً المركزي تصدر شهرياً "مؤشر الرقم القياس   ف  وزارة اإلقتصاد والتجارة علماً 

 االستهال ".ألسعار 


