
  أسعار السلّة الغذائية واالستهالكية ارتفاع
 خالل شهر أيلول 2018

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

 كما ياي:  2018 آبمقارنة بشهر  2018 سياولشهر الغذائية واالستهالكية المثقّاة خالل 
 

  0,8بنسبة  معدل أسعار مبيع سلع هذه الفئة ارتفع: والمنتوجات المصنوعة من الدقيقفئة الحبوب 
( مقابةل االسةتقرار 0/0 3) ( واالرز األمريكةي0/0 3) الطحةي  في سسعار مبي  االرتفاع نتيجة ،0/0

  السا  في هذه الفئة.في سسعار مبي  باقي 
 

 نتيجةةة  ،0/0 -0,21 بنسةةبة أسةةعار مبيةةع سةةلع هةةذه الفئةةة معةةدل انخفةة  :فئةةة اللحةةوش ومشةةت اتها
قط  الدجاج المحضرة ووالفروج ومقطعاته  (0/0 -2)المستورد لحم البقر  مبي  في سسعار االنخفاض
قطة  السةما المحضةرة ( و0/0 3)الهةوت دو   فةي سسةعار مبية  االرتفةاعمقابل . (0/0 -3)والمثاجة 
 .باقي السا  في هذه الفئة في سسعار مبي  الستقراراو ،(0/0 1) الكورندبيفومعابات  والمثاجة

 

 ةنتيجة، 0/0 0,39 بنسةبةة سةلع هةذه الفئةع معةدل أسةعار مبية ارتفةعب: فئة البةي  ومنتجةات الحلية 
مقابل االنخفاض في سسةعار  .(0/0 1)واألجبا  المستوردة  (0/0 7)البيض  في سسعار مبي  االرتفاع
 باقي السا  في هذه الفئة. سسعار مبي في  الستقراراو. (0/0 -1)جبنة الحاوم  مبي 

 

 :نتيجةة ،0/0 0,75 بنسةبة معدل أسةعار مبيةع سةلع هةذه الفئةة ارتفع فئة المنتجات الدهنية والزيتية 
االستقرار في سسعار مبي  و )انتهاء بعض العروض( (0/0 7) الزيت النباتي في سسعار مبي  االرتفاع
 السا  في هذه الفئة. باقي

 

 0/0 5,44 بنسبة معدل أسعار مبيع الفواكه ارتفع :فئة الفواكه. 
 

  :0/0 1,48 بنسبة معدل أسعار مبيع الخضار ارتفعفئة الخضار. 
 

  :0,31 بنسةبةة سةلع هةذه الفئةع معدل أسةعار مبية انخف فئة البذور والمكسرات والثمار الجوزية- 
 (0/0 -14)والفاصةةوليا الحمةةراء الطوياةةة  الحمةةا الحةةب فةةي سسةةعار مبيةة  االنخفةةاض ةنتيجةة، 0/0

 3)والاةةوز القاةةب  (0/0 5)الفةةول الحةةب  فةةي سسةةعار مبيةة  االرتفةةاعمقابةةل  ،(0/0 -2)القاةةب  والجةةوز
  االستقرار في سسعار مبي  باقي السا  في هذه الفئة.و .(0/0

 

  0,76 بنسبة معدل أسعار مبيع سلع هذه الفئة انخف : والشوكوال والمربيات والعسل السكاكرفئة- 
(، 0/0 -1)والعسل المستورد  (0/0 -2) والجاوالشوكوماكس  االنخفاض في سسعار مبي  ةنتيج ،0/0

  االستقرار في سسعار مبي  باقي السا  في هذه الفئة.مقابل 
 

  نتيجةةة، 0/0 0,36 معةةدل أسةةعار مبيةةع سةةلع هةةذه الفئةةة بنسةةبة ارتفةةعالمتفرقةةة: فئةةة المةةواد الغذائيةةة 
فةةي  االنخفةةاضمقابةةل  .(0/0 2) ومعابةةات الفةةول المةةدمس( 0/0 4) الشةةا  فةةي سسةةعار مبيةة  االرتفةةاع
 .االستقرار في سسعار مبي  باقي السا  في هذه الفئةو ،(0/0 -1) والمايونيز الخردل مبي  سسعار



 

 0,05قليلةة بلغةت  معةدل أسةعار مبيةع سةلع هةذه الفئةة بنسةبة انخف  :ئة المشروبات والمرطباتف- 
 ستقراراالامقابل  .(0/0 -0,31)عصيرالفواكه السائل في سسعار مبي   الطفيف االنخفاض نتيجة، 0/0
 السا  في هذه الفئة. باقير اسعس في

 

 نتيجةةةة، 0/0 -0,23 بنسةةةبة معةةةدل أسةةةعار مبيةةةع سةةةلع هةةةذه الفئةةةة انخفةةة  :المشةةةروبات الروحيةةةة 
 في سسةعار مبية  االرتفاعبعض العروض(. مقابل  تجدد) (0/0 -3) العرق سسعار مبي  في االنخفاض
 .باقي السا  في هذه الفئةسسعار مبي   في االستقرارو (0/0 1)البيرة المستوردة الويسكي و

 

  نتيجةةة ،0/0 1,31 بنسةةبة معةةدل أسةةعار مبيةةع سةةلع هةةذه الفئةةة ارتفةةع :مةةواد االسةةتهالش الشخصةة 
فةي  االنخفاض مقابل .(0/0 2) ومزيل الرائحة الشامبوو (0/0 6)الصابو   في سسعار مبي  االرتفاع

 السا  في هذه الفئة. باقي في سسعار مبي  االستقرارو ،(0/0 -1) الحالقةمعجو   سسعار مبي 

 

  نتيجةةة ،0/0 -1,82بنسةةبة  معةةدل أسةةعار مبيةةع سةةلع هةةذه الفئةةة انخفةة  :مةةواد االسةةتهالش المنزلةة 
فةةي  االرتفةةاعمقابةةل  .(0/0 -3) ومسةةاحيا الغسةةيل (0/0 -5)المنظفةةات  فةةي سسةةعار مبيةة  االنخفةةاض
االسةتقرار فةي سسةعار و ،(0/0 2) ومبيةدات الحشةرات ( 0/0 4) البطاريات والمطهةرات سسعار مبي 
 السا  في هذه الفئة. مبي  باقي

 
 2018 أيلةةولخةةالل شةةهر  ارتفعةةتعليةةه تكةةون أسةةعار سةةلّة السةةلع الغذائيةةة واالسةةتهالكية المث لةةة قةةد و
( فتكون قد 30/09/2018وحتى  1/1)من  2018أّما حركة األسعار العامة خالل العاش  .0/0 0,18 بنسبة
ًً مةن  0/0 11ارتفعت إلةى  على ال يمة المضافةالضريبة نسبة علًما أن . 0/0 2,99بنسبة  ارتفعت ابتةدا

 .2018أول كانون الثان  
 

 : إّن ت رير حركة أسعار سلة السلع الغذائية واالستهالكية أعاله يصدر شهرياً عن المكتب الفن مالحظة
 ً ً "مؤشر الرقش ال ياس   ف  وزارة اإلقتصاد والتجارة علما أّن إدارة االحصاً المركزي تصدر شهريا

 ألسعار االستهالش".


