انخفاض أسعار السلّة الغذائية واالستهالكية
خالل شهر آب 2018
جاءت نتائج دراسة المكتب الفني لسياسة األسعار في وزارة االقتصاد والتجارة لحركةة سسةعار سةاة السةا
الغذائية واالستهالكية المثقّاة خالل شهر آب  2018مقارنة بشهر تموز  2018كما ياي:
 فئة الحبوب والمنتوجات المصنوعة من الدقيق :انخفض معددل أسدعار مبيدل سدلل ادذئ الفئدة بنسدبة
 ،0/0 -0,73نتيجة االنخفاض في سسعار مبي البرغل ( )0/0 -2واالرز األمريكةي ( )0/0 -3مقابةل
االرتفاع في سسعار مبي الكةور فالكة ( )0/0 1واالسةتقرار فةي سسةعار مبية بةاقي السةا فةي هةذ
الفئة.
 فئددة اللحددوش ومشددت اتها :انخفددض معدددل أسددعار مبيددل سددلل اددذئ الفئددة بنسددبة  ،0/0 -0,91نتيجةةة
االنخفاض في سسعار مبي لحم البقةر المسةتورد ( )0/0 -7والفةرو ومقععاتة ( )0/0 -2ولحةم البقةر
العاز وقعة الةدجا المحةةرة والمثاجةة ( .)0/0 -1مقابةل االرتفةاع فةي سسةعار مبية قعة السةم
المحةرة والمثاجةة ومعابةات المارتةديال ( ،)0/0 1واالسةتقرار فةي سسةعار مبية بةاقي السةا فةي هةذ
الفئة.
 فئة البديض ومنتجدات الحليدب :ارتفدل معددل أسدعار مبيدل سدلل ادذئ الفئدة بنسدبة  ،0/0 0,12نتيجةة
االرتفاع في سسعار مبي البيض ( )0/0 21والجةب القشةقوا ( .)0/0 1مقابةل االنخفةاض فةي سسةعار
مبي جبنة الحاوم ( )0/0 -7واألجبا المستوردة ( .)0/0 -1واالستقرار في سسةعار مبية بةاقي السةا
في هذ الفئة.
 فئة المنتجات الدانية والزيتية :انخفض معدل أسعار مبيل سلل اذئ الفئة بنسبة  ،0/0 -0,51نتيجة
االنخفاض في سسعار مبي الزيت النباتي ( )0/0 -5واالستقرار فةي سسةعار مبية بةاقي السةا فةي هةذ
الفئة.
 فئة الفواكه :انخفض معدل أسعار مبيل الفواكه بنسبة .0/0 -5,38
 فئة الخضار :ارتفل معدل أسعار مبيل الخضار بنسبة .0/0 0,49
 فئة البذور والمكسرات والثمار الجوزية :انخفض معدل أسدعار مبيدل سدلل ادذئ الفئدة بنسدبة -2,30
 ،0/0نتيجة االنخفاض في سسعار مبي المكسرات ( )0/0 -7والاوز القاب ( )0/0 -5والصنوبر القاب
( ،)0/0 -1مقابل االرتفاع فةي سسةعار مبية العةد العةريض ( .)0/0 8واالسةتقرار فةي سسةعار مبية
باقي السا في هذ الفئة.
 فئة السكاكر والشوكوال والمربيات والعسل :انخفض معدل أسعار مبيل سلل اذئ الفئة بنسبة -0,11
 ،0/0نتيج ةة االنخفةةاض فةةي سسةةعار مبي ة السةةكر والشةةوكوماك ومربةةم المشةةم ( ،)0/0 -1مقابةةل
االرتفاع في سسعار مبي الجاو ( )0/0 2والحالوة السادة ( .)0/0 1واالستقرار في سسةعار مبية بةاقي
السا في هذ الفئة.

 فئة المواد الغذائية المتفرقة :انخفض معدل أسدعار مبيدل سدلل ادذئ الفئدة بنسدبة قليلدة بلغدت -0,05
 ،0/0نتيجة االنخفاض في سسعار مبي الخةل األحمةر ( )0/0 -15ورب البنةدورة ( )0/0 -4والكاكةاو
والمايونيز ( .)0/0 -1مقابل االرتفاع في سسعار مبي الخردل ( )0/0 3والشةا ( )0/0 2والكاتشةاب
( ،)0/0 1واالستقرار في سسعار مبي باقي السا في هذ الفئة.
 فئة المشروبات والمرطبات :انخفض معدل أسدعار مبيدل سدلل ادذئ الفئدة بنسدبة  ،0/0 -0,13نتيجةة
االنخفاض في سسعار مبي الميةا المعدنيةة المحايةة ( .)0/0 -3مقابةل االرتفةاع فةي سسةعار مبية الميةا
المعدنية المستوردة ( ،)0/0 4واالستقرار في سسعار باقي السا في هذ الفئة.
 المشروبات الروحية :ارتفل معدل أسعار مبيل سلل اذئ الفئة بنسبة  ،0/0 3,40نتيجة االرتفاع فةي
سسةةعار مبي ة العةةر (( )0/0 6انتهةةاء بعةةض العةةروض) والويسةةكي ( .)0/0 2مقابةةل االنخفةةاض فةةي
سسعار مبي البيرة المستوردة ( )0/0 -1واالستقرار في سسعار مبي باقي السا في هذ الفئة.
 مواد االسدتهال الشخصد  :انخفدض معددل أسدعار مبيدل سدلل ادذئ الفئدة بنسدبة  ،0/0 -0,39نتيجةة
االنخفاض في سسعار مبي الشامبو ( )0/0 -2والصابو وشفرات الحالقة ( .)0/0 -1مقابل االرتفةاع
في سسعار مبي معجو األسنا ( )0/0 2وسبرا الشعر ( ،)0/0 1واالستقرار في سسعار مبي باقي
السا في هذ الفئة.
 مددواد االسددتهال المنزل د  :انخفددض معدددل أسددعار مبيددل سددلل اددذئ الفئددة بنسددبة  ،0/0 -0,37نتيجةةة
االنخفاض في سسعار مبي مسةاحي التنيية ( )0/0 -3والمنيفةات ( )0/0 -2ومسةاحي الجاةي (-1
 .)0/0مقابل االرتفاع في سسعار مبية ور االلمنيةوم والمعهةرات ( ،)0/0 1واالسةتقرار فةي سسةعار
مبي باقي السا في هذ الفئة.
وعليه تكون أسعار سلّة السلل الغذائية واالستهالكية المث لة قد انخفضت خالل شهر آب  2018بنسبة
 .0/0 -0,55أ ّمددا حركددة ارسددعار العامددة خددالل العدداش ( 2018مددن  1/1وحت د  )2018/08/31فتكددون قددد
ارتفعت بنسبة  .0/0 2,81عل ًما أن نسبة الضريبة عل ال يمة المضافة ارتفعت إلد  0/0 11ابتددا ًً مدن
أول كانون الثان .2018
مالحظة :إنّ ت رير حركة أسعار سلة السلل الغذائية واالستهالكية أعالئ يصدر شهريا ً عن المكتب الفن
ف وزارة اإلقتصاد والتجارة علما ً أنّ إدارة االحصاً المركزي تصدر شهريا ً "مؤشر الرقش ال ياس
رسعار االستهال ".

