انخفاض أسعار السلّة الغذائية واالستهالكية
خالل شهر تشرين الثاني 2018
جاءت نتائج دراسة المكتب الفني لسياسة األسعار في وزارة االقتصاد والتجارة لحركةة سسةعار سةاة السةا
الغذائية واالستهالكية المث ّقاة خالل شهر تشرين الثاني  2018مقارنة بشهر تشرين األول  2018كما ياي:
 فئة الحبوب والمنتوجات المصنوعة من الدقيق :انخفض معددل أسدعار مبيدل سدلل ادذئ الفئدة بنسدبة
 ،0/0 -0,83نتيجةةةة االنخفةةةا فةةةي سسةةةعار مبيةةة الطحةةةين حةةةوالي (( )0/0 -5عروضةةةات) واالرز
األمريكي ( )0/0 -3والبسكويت ( .)0/0 -1مقابل االرتفاع في سسعار مبي الكورن فالكس (،)0/0 1
واالستقرار في سسعار مبي باقي السا في هذه الفئة.
 فئة اللحوم ومشتقاتها :ارتفل معدل أسعار مبيل سدلل ادذئ الفئدة بنسدبة  ،0/0 0,23نتيجةة االرتفةاع
في سسعار مبي لحم البقةر المسةتورد (( )0/0 8انتهةاء بعة العةرو ) ومقطعةات الفةرو ()0/0 4
والفرو ومعابات السردين ( )0/0 2وقط الدجا المحضةرة والمثاجةة ( .)0/0 1مقابةل االنخفةا
في سسعار مبي قط السمك المحضرة والمثاجة ( ،)0/0 -1واالستقرار في سسعار مبي باقي السا في
هذه الفئة.
 فئة البيض ومنتجات الحليب :انخفض معدل أسعار مبيل سلل ادذئ الفئدة بنسدبة  ،0/0 -0,46نتيجةة
االنخفةةا فةةي سسةةعار مبي ة البةةي ( )0/0 -3واألجبةةان القط ة ( )0/0 -3واألجبةةان المسةةتوردة (-2
 .)0/0مقابل االرتفاع في سسعار مبي جبن الباغاري ( .)0/0 1واالستقرار في سسعار مبي باقي السا
في هذه الفئة.
 فئة المنتجات الدانية والزيتية :انخفض معدل أسعار مبيل سلل اذئ الفئة بنسبة  ،0/0 -0,38نتيجة
االنخفةةا فةةي سسةةعار مبي ة الزيةةت النبةةاتي (( )0/0 -4تجةةدد بعة العةةرو ) .مقابةةل االرتفةةاع فةةي
سسعار مبي الطحينة ( ،)0/0 1واالستقرار في سسعار مبي باقي السا في هذه الفئة.
 فئة الفواكه :انخفض معدل أسعار مبيل الفواكه بنسبة .0/0 -12,95
 فئة الخضار :ارتفل معدل أسعار مبيل الخضار بنسبة قليلة بلغت .0/0 6,53
 فئة البذور والمكسرات والثمدار الجوزيدة :انخفدض معددل أسدعار مبيدل سدلل ادذئ الفئدة بنسدبة قليلدة
بلغت  ،0/0 -0,07نتيجة االنخفا في سسعار مبي الفول الحب ( )0/0 -5والفاصوليا الحمراء (-4
 .)0/0مقابل االرتفاع في سسعار مبي الجوز القاب ( ،)0/0 1واالستقرار في سسعار مبي بةاقي السةا
في هذه الفئة.
 فئة السكاكر والشوكوال والمربيات والعسل :ارتفل معددل أسدعار مبيدل سدلل ادذئ الفئدة بنسدبة 0,58
 ،0/0نتيجةة االرتفةاع فةي سسةعار مبية الشةوكوماكس ( )0/0 3والعسةل المسةتورد والسةةكر (.)0/0 1
مقابل االنخفا في سسعار مبي العاكة ( ،)0/0 -4واالسةتقرار فةي سسةعار مبية بةاقي السةا فةي هةذه
الفئة.

 فئة المواد الغذائية المتفرقة :انخفض معدل أسعار مبيل سلل اذئ الفئدة بنسدبة ضدئيلة بلغدت -0,05
 ،0/0نتيجة االنخفا في سسعار مبي الكبةيس ( )0/0 -5والماة المعاةب ( .)0/0 -1مقابةل االرتفةاع
في سسعار مبي الخردل ( )0/0 2والكاتشةاب ( ،)0/0 1واالسةتقرار فةي سسةعار مبية بةاقي السةا فةي
هذه الفئة.
 فئة المشروبات والمرطبات :انخفض معدل أسدعار مبيدل سدلل ادذئ الفئدة بنسدبة  ،0/0 -0,13نتيجةة
االنخفا في سسعار مبي المياه المعدنية المحاية ( .)0/0 -1مقابل ااالستقرار في سسةعار بةاقي السةا
في هذه الفئة.
 المشدددروبات الروحيدددة :انخفدددض معددددل أسدددعار مبيدددل سدددلل ادددذئ الفئدددة بنسدددبة  ،0/0 -1,13نتيجةةةة
االنخفةةا فةةي سسةةعار مبي ة الويسةةكي ( .)0/0 -3مقابةةل االرتفةةاع فةةي سسةةعار مبية العةةر (،)0/0 2
واالستقرار في سسعار مبي باقي السا في هذه الفئة.
 مددواد االسددتهالش الشخصددي :ارتفددل معدددل أسددعار مبيددل سددلل اددذئ الفئددة بنسددبة  ،0/0 1,09نتيجةةة
االرتفاع في سسعار مبي الشامبو ( )0/0 4ومزيل الرائحة ( .)0/0 1مقابل االنخفا في سسعار مبي
معجون األسنان ( )0/0 -2ومحارم الور وشفرات الحالقة ( ،)0/0 -1واالسةتقرار فةي سسةعار مبية
باقي السا في هذه الفئة.
 مواد االستهالش المنزلي :ارتفل معدل أسعار مبيل سلل اذئ الفئة بنسبة  ،0/0 1,01نتيجة االرتفةاع
فةةةي سسةةةعار مبيةةة المطهةةةرات ( )0/0 3والمنظفةةةات ( )0/0 2ومسةةةاحي الغسةةةيل ( .)0/0 1مقابةةةل
االنخفا في سسعار مبي مساحي الجاي ( ،)0/0 -2واالستقرار في سسعار مبي باقي السا في هةذه
الفئة.
وعليه تكون أسعار سلّة السلل الغذائية واالستهالكية المثقلدة قدد انخفضدت خدالل شدهر تشدرين الثداني
 2018بنسبة  .0/0 -0,07أ ّما حركة األسعار العامة خالل العدام ( 2018مدن  1/1وحتد )2018/11/30
فتكون قد ارتفعت بنسبة  .0/0 2,71عل ًما أن نسبة الضريبة علد القيمدة المضدافة ارتفعدت للد 0/0 11
ابتداء من أول كانون الثاني .2018
ً
مالحظة :لنّ تقرير حركة أسعار سلة السلل الغذائية واالستهالكية أعالئ يصدر شهريا ً عن المكتب الفني
في وزارة اإلقتصاد والتجارة علما ً أنّ لدارة االحصاء المركزي تصدر شهريا ً "مؤشر الرقم القياسي
ألسعار االستهالش".

