ارتفاع أسعار السلّة الغذائية واالستهالكية
خالل شهر تموز 2018
جاءت نتائج دراسة المكتب الفني لسياسة األسعار في وزارة االقتصاد والتجارة لحركةة سسةعار سةاة السةا
الغذائية واالستهالكية المثقّاة خالل شهر تموز  2018مقارنة بشهر حزيران  2018كما ياي:
 فئة الحبوب والمنتوجات المصنوعة من الدقيق :ارتفع معدل أسعار مبيع سلع هذه الفئة بنسبة قليلة
بلغت  ،0/0 0,04نتيجة االستقرار في سسعار مبي معظم السا في هذه الفئة.
 فئة اللحوم ومشتقاتها :ارتفع معدل أسعار مبيع سللع هلذه الفئلة بنسلبة  ،0/0 0,96نتيجةة االرتفةا
في سسعار مبي لحم البقر المستورد ( )0/0 9ولحةم البقةر الزةازم ومعابةات المارتةديال وقزة الةدجام
المحضةةرة والمثاجةةة ( .)0/0 1مقابةةل االنخفةةا فةةي سسةةعار مبي ة قز ة السةةمم المحضةةرة والمثاجةةة
ومعابات الزون ( ،)0/0 -1واالستقرار في سسعار مبي باقي السا في هذه الفئة.
 فئة البلي ومنتجلات الحليلب :ارتفلع معلدل أسلعار مبيلع سللع هلذه الفئلة بنسلبة  ،0/0 1,05نتيجةة
االرتفةةا فةةي سسةةعار مبيةة األجبةةان القزةة ( )0/0 4والجةةبن الباغةةار ( )0/0 3والبةةي والحايةةب
المجفة وجبنةةة الحاةةوم ( .)0/0 2مقابةةل االنخفةةا فةةي سسةةعار مبية األجبةةان المسةةتوردة (.)0/0 -3
واالستقرار في سسعار مبي باقي السا في هذه الفئة.
 فئة المنتجات الدهنية والزيتية :انخف معدل أسعار مبيع سلع هذه الفئة بنسبة  ،0/0 -0,26نتيجة
االنخفا في سسعار مبي الزيت النباتي ( )0/0 -2واالستقرار فةي سسةعار مبية بةاقي السةا فةي هةذه
الفئة.
 فئة الفواكه :ارتفع معدل أسعار مبيع الفواكه بنسبة .0/0 3,04
 فئة الخضار :ارتفع معدل أسعار مبيع الخضار بنسبة .0/0 5,08
 فئة البذور والمكسرات والثمار الجوزية :ارتفع معدل أسعار مبيع سلع هذه الفئة بنسبة ،0/0 2,71
نتيجة االرتفا في سسعار مبية المكسةرات ( )0/0 8الصةنوبر القاةب والاةوز القاةب ( )0/0 3والجةوز
القاب ( ،)0/0 2مقابل االنخفا في سسعار مبي حمص الحب ( )0/0 -9والعدس االبةي العةري
( )0/0 -4والاوز القاب ( .)0/0 -2واالستقرار في سسعار مبي باقي السا في هذه الفئة.
 فئة السكاكر والشوكوال والمربيات والعسل :انخف معدل أسعار مبيع سللع هلذه الفئلة بنسلبة قليللة
جدًا بلغت  ،0/0 -0,01نتيجة االنخفا في سسعار مبي الجاةو ( )0/0 -2والشةوكوماكس (.)0/0 -1
مقابل االرتفا في سسعار مبية مربة الفريةز والحةالوة ( ،)0/0 2واالسةتقرار فةي سسةعار مبية بةاقي
السا في هذه الفئة.

 فئة المواد الغذائية المتفرقة :انخف معدل أسعار مبيلع سللع هلذه الفئلة بنسلبة  ،0/0 -0,22نتيجةة
االنخفا في سسعار مبي الخردل ( )0/0 -8والبهارات ( .)0/0 -2مقابةل االرتفةا فةي سسةعار مبية
المايونيز ( ،)0/0 1واالستقرار في سسعار مبي باقي السا في هذه الفئة.
 فئة المشروبات والمرطبات :ارتفع معدل أسعار مبيع سلع هذه الفئة بنسبة ضئيلة بلغت ،0/0 0,03
نتيجة االستقرار في سسعار معظم السا في هذه الفئة.
 المشلللروبات الروحيلللة :انخفللل معلللدل أسلللعار مبيلللع سللللع هلللذه الفئلللة بنسلللبة  ،0/0 -1,42نتيجةةةة
االنخفا فةي سسةعار مبية الويسةكي ( )0/0 -2والبيةرة المسةتوردة ( .)0/0 -1مقابةل االسةتقرار فةي
سسعار مبي باقي السا في هذه الفئة.
 مللواد االسللتهالش الشخص ل  :ارتفللع معللدل أسللعار مبيللع سلللع هللذه الفئللة بنسللبة  ،0/0 1,21نتيجةةة
االرتفةةا فةةي سسةةعار مبيةة شةةفرات الحالقةةة ( )0/0 13والشةةامبو ومزيةةل الرائحةةة ( .)0/0 2مقابةةل
االنخفا في سسعار مبي سبرا الشةعر ومعجةون األسةنان ( ،)0/0 -1واالسةتقرار فةي سسةعار مبية
باقي السا في هذه الفئة.
 مللواد االسللتهالش المنزل ل  :انخف ل معللدل أسللعار مبيللع سلللع هللذه الفئللة بنسللبة  ،0/0 -0,58نتيجةةة
االنخفا في سسعار مبي المنظفات ( )0/0 -9ومساحيق الجاي ( .)0/0 -1مقابل االرتفا في سسعار
مبي البزاريات ( )0/0 9ومساحيق التنظي ( )0/0 3وورق االلمنيوم ومسةاحيق الغسةيل (،)0/0 1
واالستقرار في سسعار مبي باقي السا في هذه الفئة.
وعليلله تكللون أسللعار سللّة السلللع الغذائيللة واالسللتهالكية المثقلللة قللد ارتفعلت خللالل شللهر تمللوز 2018
بنسبة  .0/0 0,81أ ّما حركة األسعار العامة خالل العام ( 2018من  1/1وحتى  )2018/07/31فتكون قد
ارتفعت بنسبة  .0/0 3,37عل ًما أن نسبة الضريبة على القيمة المضافة ارتفعلت لللى  0/0 11ابتلدا ًً ملن
أول كانون الثان .2018
مالحظة :لنّ تقرير حركة أسعار سلة السلع الغذائية واالستهالكية أعاله يصدر شهريا ً عن المكتب الفن
ف وزارة اإلقتصاد والتجارة علما ً أنّ لدارة االحصاً المركزي تصدر شهريا ً "مؤشر الرقم القياس
ألسعار االستهالش".

