ارتفاع أسعار السلّة الغذائية واالستهالكية
خالل شهر تشرين األول 2018
جاءت نتائج دراسة المكتب الفني لسياسة األسعار في وزارة االقتصاد والتجارة لحركةة سسةعار سةاة السةا
الغذائية واالستهالكية المث ّقاة خالل شهر تشرين األول  2018مقارنة بشهر سياول  2018كما ياي:
 فئة الحبوب والمنتوجات المصنوعة من الدقيق :ارتفع معدل أسعار مبيع سلع هذه الفئة بنسبة قليلة
بلغتتت  ،0/0 0,08نتيجةةة االرتفةةا فةةي سسةةعار مبية الشةةعيرية حةةوالي ( )0/0 2واالرز األمريكةةي (1
 .)0/0مقابل االنخفاض في سسعار مبي البسكويت ( ،)0/0 -2واالستقرار في سسعار مبي باقي السةا
في هذه الفئة.
 فئة اللحوم ومشتقاتها :انخفض معدل أسعار مبيع سلع هذه الفئتة بنستبة ضتئيلة بلغتت ،0/0 -0,07
نتيجة االنخفاض في سسعار مبي لحم البقر المستورد (( )0/0 -11عروضات) ومقطعات الفروج (-3
 .)0/0مقابل االستقرار في سسعار مبي باقي السا في هذه الفئة.
 فئة البيض ومنتجات الحليب :انخفض معدل أسعار مبيع سلع هتذه الفئتة بنستبة  ،0/0 -0,28نتيجةة
االنخفاض في سسعار مبية البةيض ( )0/0 -4وجةبن القشةقوان ( .)0/0 -1مقابةل االرتفةا فةي سسةعار
مبي األجبان المستوردة ( )0/0 4وجبن الباغاري ( .)0/0 1واالستقرار في سسةعار مبية بةاقي السةا
في هذه الفئة.
 فئة المنتجات الدهنية والزيتية :انخفض معدل أسعار مبيع سلع هذه الفئة بنسبة  ،0/0 -0,74نتيجة
االنخفةةاض فةةي سسةةعار مبيةة السةةمن النبةةاتي ( )0/0 -3والزيةةت النبةةاتي (( )0/0 -2تجةةدد بعةةض
العروض) واالستقرار في سسعار مبي باقي السا في هذه الفئة.
 فئة الفواكه :انخفض معدل أسعار مبيع الفواكه بنسبة .0/0 -5,92
 فئة الخضار :ارتفع معدل أسعار مبيع الخضار بنسبة قليلة بلغت .0/0 0,05
 فئة البذور والمكسرات والثمار الجوزية :انخفض معدل أستعار مبيتع ستلع هتذه الفئتة بنستبة -0,76
 ،0/0نتيجة استمرار االنخفاض في سسعار مبي الحمص الحب ( )0/0 -15والعةد العةريض (-11
 ،)0/0مقابل االرتفا في سسعار مبي الجوز القاب ( .)0/0 1واالستقرار في سسعار مبي بةاقي السةا
في هذه الفئة.
 فئة السكاكر والشوكوال والمربيات والعسل :انخفض معدل أسعار مبيع سلع هذه الفئة بنسبة -0,91
 ،0/0نتيجة االنخفاض في سسعار مبي السكر ( )0/0 -5والجاو ( .)0/0 -1مقابل االرتفا في سسعار
مبي العسل المستورد ( ،)0/0 1واالستقرار في سسعار مبي باقي السا في هذه الفئة.
 فئتتة المتتواد الغذائيتتة المتفرقتتة :ارتفتتع معتتدل أستتعار مبيتتع ستتلع هتتذه الفئتتة بنستتبة  ،0/0 0,10نتيجةةة
االرتفا في سسعار مبي الكبي ( )0/0 5والماح المعاب ( .)0/0 1مقابل االنخفاض في سسةعار مبية

الخردل (()0/0 -4عروض) والكاتشاب ( ،)0/0 -1واالستقرار في سسعار مبية بةاقي السةا فةي هةذه
الفئة.
 فئة المشروبات والمرطبات :ارتفع معدل أسعار مبيع سلع هذه الفئة بنستبة قليلتة بلغتت ،0/0 0,05
نتيجة االرتفا في سسعار مبي المياه المعدنية المستوردة ( .)0/0 1مقابل ااالستقرار فةي سسةعار بةاقي
السا في هذه الفئة.
 المشروبات الروحية :ارتفع معدل أسعار مبيع سلع هذه الفئتة بنستبة  ،0/0 0,4نتيجةة االرتفةا فةي
سسعار مبي العرق ( .)0/0 1مقابل االستقرار في سسعار مبي باقي السا في هذه الفئة.
 متتواد االستتتهالش الشخص ت  :ارتفتتع معتتدل أستتعار مبيتتع ستتلع هتتذه الفئتتة بنستتبة  ،0/0 0,71نتيجةةة
االرتفةةا فةةي سسةةعار مبيةة الفةةوط الصةةحية ( )0/0 4والشةةامبو ومعجةةون الحالقةةة ( .)0/0 1مقابةةل
االنخفاض في سسعار مبي معجون األسنان ( ،)0/0 -2واالستقرار في سسعار مبي باقي السا في هذه
الفئة.
 مواد االستهالش المنزل  :ارتفع معدل أسعار مبيع سلع هذه الفئة بنسبة  ،0/0 1,04نتيجة االرتفةا
في سسعار مبي المنظفات (( )0/0 5انتهاء بعض العةروض) ومسةاحيق الغسةيل ومسةاحيق الجاةي (1
 .)0/0مقابل االنخفةاض فةي سسةعار مبية المطهةرات ومبيةدات الحشةرات ( ،)0/0 -2واالسةتقرار فةي
سسعار مبي باقي السا في هذه الفئة.
وعليه تكون أسعار سلّة الستلع الغذائيتة واالستتهالكية المثقلتة قتد انخفضتت ختالل شتهر تشترين األول
 2018بنسبة  .0/0 -0,21أ ّما حركة األسعار العامة خالل العتام ( 2018متن  1/1وحتت )2018/10/31
فتكون قد ارتفعت بنسبة  .0/0 2,77عل ًما أن نسبة الضريبة علت القيمتة المضتافة ارتفعتت للت 0/0 11
ابتداء من 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 االحصاء المركزي تصدر شهريا ً "مؤشر الرقم القياس
ألسعار االستهالش".

