ارتفاع أسعار السلّة الغذائية واالستهالكية
خالل شهر كانون األول 2018
جاءت نتائج دراسة المكتب الفني لسياسة األسعار في وزارة االقتصاد والتجارة لحركةة سسةعار سةاة السةا
الغذائية واالستهالكية المثقّاة خالل شهر كانون األول  2018مقارنة بشهر تشرين الثاني  2018كما ياي:
 فئة الحبوب والمنتوجاا المنانو ة مان الا ي  :ارتفا معا ل أساعار مبيا سال ااذئ الفئاة بنسابة
 ،0/0 0,41نتيجة االرتفاع فةي سسةعار مبية االرز األمريكةي ( ،)0/0 2مقابةل االسةتقرار فةي سسةعار
مبي باقي السا في هذه الفئة.
 فئة اللحوم ومشتقاتها :ارتف مع ل أسعار مبي سل اذئ الفئة بنسبة ليلة بلغ  ،0/0 0,05نتيجة
االرتفةةاع فةةي سسةةعار مبي ة مقطعةةات الفةةرو ( .)0/0 1مقابةةل االنخفةةاف فةةي سسةةعار مبي ة معابةةات
السردين ( ،)0/0 -2واالستقرار في سسعار مبي باقي السا في هذه الفئة.
 فئااة البااين ومنتجااا الحلي اب :ارتف ا مع ا ل أسااعار مبي ا ساال اااذئ الفئ اة بنساابة  ،0/0 0,7نتيج ةة
االرتفاع في سسعار مبي البيف ( )0/0 10واألجبان المستوردة ( )0/0 5واألجبةان القطة (.)0/0 2
مقابل االنخفاف في سسعار مبي جبن القشقوان ( .)0/0 -1واالستقرار في سسعار مبي باقي السا في
هذه الفئة.
 فئة المنتجا ال انية والزيتية :انخفن مع ل أسعار مبي سل اذئ الفئة بنسبة ليلاة بلغا -0,02
 ،0/0نتيجة االنخفةاف فةي سسةعار مبية الطحينةة ( ،)0/0 -1مقابةل االسةتقرار فةي سسةعار مبية بةاقي
السا في هذه الفئة.
 فئة الفواكه :ارتف مع ل أسعار مبي الفواكه بنسبة .0/0 1,76
 فئة الخضار :ارتف مع ل أسعار مبي الخضار بنسبة ليلة بلغ .0/0 7,50
 فئة البذور والمكسرا والثماار الجوزياة :انخفان معا ل أساعار مبيا سال ااذئ الفئاة بنسابة -1,8
 ،0/0نتيجة االنخفاف في سسةعار مبية الاةوز القاةب ( )0/0 -5والجةوز والصةنوبر القاةب ()0/0 -3
والعدس العريف ( .)0/0 -1مقابل االرتفاع في سسعار مبي الحمص الحب ( ،)0/0 5واالستقرار في
سسعار مبي باقي السا في هذه الفئة.
 فئة السكاكر والشوكوال والمربيا والعسل :ارتف معا ل أساعار مبيا سال ااذئ الفئاة بنسابة 0,64
 ،0/0نتيجة االرتفاع في سسةعار مبية الجاةو ( )0/0 3والعسةل المسةتورد ومربة المشةم (.)0/0 1
مقابل االنخفاف في سسعار مبي الحالوة السادة ( ،)0/0 -1واالستقرار في سسعار مبي باقي السا في
هذه الفئة.
 فئة الموا الغذائية المتفر ة :انخفن مع ل أسعار مبيا سال ااذئ الفئاة بنسابة  ،0/0 -0,49نتيجةة
االنخفاف في سسعار مبي الكبيس ( )0/0 -3والةبن المطحةون ( .)0/0 -1مقابةل االرتفةاع فةي سسةعار

مبي الخردل ( )0/0 1ومعابات الفول المدمس ( ،)0/0 1واالستقرار في سسعار مبي باقي السةا فةي
هذه الفئة.
 فئة المشروبا والمرطبا  :ارتف مع ل أسعار مبي سل اذئ الفئة بنسبة ضئيلة بلغ ،0/0 0,02
نتيجة االرتفاع فةي سسةعار مبية الميةاه المعدنيةة المحايةة ( .)0/0 1مقابةل االنخفةاف فةي سسةعار مبية
المياه المعدنية المستوردة ( )0/0 -1واالستقرار في سسعار باقي السا في هذه الفئة.
 المشروبا الروحية :ارتف مع ل أسعار مبي سل اذئ الفئة بنسبة  ،0/0 0,56نتيجة االرتفاع فةي
سسعار مبي العرق ( .)0/0 2مقابل االستقرار في سسعار مبي باقي السا في هذه الفئة.
 موا االساتهال الشخنا  :انخفان معا ل أساعار مبيا سال ااذئ الفئاة بنسابة  ،0/0 -0,83نتيجةة
االنخفاف في سسعار مبي مزيل الرائحة ( )0/0 -4ومعجون األسنان ( .)0/0 -2مقابل االرتفةاع فةي
سسةةعار مبي ة الفةةوط الصةةحية ( )0/0 2ومحةةارا الةةورق وشةةفرات الحالقةةة ( ،)0/0 1واالسةةتقرار فةةي
سسعار مبي باقي السا في هذه الفئة.
 موا االستهال المنزل  :ارتف مع ل أسعار مبي سل اذئ الفئة بنسبة  ،0/0 0,90نتيجة االرتفةاع
في سسعار مبية مسةاحي الغسةيل ( .)0/0 2مقابةل االنخفةاف فةي سسةعار مبية المطهةرات ()0/0 -3
والمنظفات ( ،)0/0 -2واالستقرار في سسعار مبي باقي السا في هذه الفئة.
و ليااه تكااون أسااعار سالّة الساال الغذائيااة واالسااتهالكية المثقلااة ا ارتفعا خااالل شااهر كااانون األول
 2018بنسبة  .0/0 0,24أ ّما حركاة األساعار العاماة خاالل العاام ( 2018باين كاانون أول  2017وكاانون
أول  )2018فتكون ارتفع بنسبة  .0/0 2,95ل ًما أن نسابة الضاريبة لا القيماة المضاافة ارتفعا
إل  0/0 11ابت ا ًء من أول كانون الثان .2018
مالحظة :إنّ تقرير حركة أسعار سلة السل الغذائية واالستهالكية أ الئ ين ر شهريا ً ن المكتب الفن
ف وزارة اإل تنا والتجارة لما ً أنّ إ ارة االحناء المركزي تن ر شهريا ً "مؤشر الر م القياس
ألسعار االستهال ".

