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  المثقلة أسعار السلّة الغذائية واالستهالكيةارتفاع 
 شهر نيسان 2020

 
لحركية سسيعار سياة السيا  فيي زاار  اقتتاياد زالتجيار   جاءت نتائج دراسة المكتب الفني لسياسة األسعار

 كما ياي:  2020 آذارمقارنة بشهر  2020 نيسانشهر  الغذائية زاقستهالكية المثقّاة خالل
 

 بنسابة  معا   أساعار مبيا  سال  ااذئ الفئاة ارتفا : والمنتوجاا  المنانو ة مان الا  ي  فئة الحبوب
 (0/0 13طعيا  األطفيال )ز (0/0 27)األرا األمريكيي  فيي سسيعار مبيي  اقرتفاع نتيجة ،0/0 9,46

مقابل  (.0/0 3زالبسكزيت ) (0/0 4زالكزرن فالكس )( 0/0 7الطحين )ز (0/0 8زالبرغل الخشن )
 اقسيتقرار فيي سسيعار مبيي ز .(0/0 -1زالمعكرزنية ) (0/0 -4) الشيعيريةاقنخفاض في سسعار مبي  
 .باتي السا  في هذه الفئة

 

 اقرتفياعنتيجية  ،0/0 6,65 بنسابة أسعار مبي  سال  ااذئ الفئاة مع   ارتف  :فئة اللحوم ومشتقاتها 
 ( 0/0 15)معابييات السييردين ز (0/0 16) الطيياا زلحيي  الغيين   لحيي  البقيير المسييتزرد مبييي  فييي سسييعار

معابيات ز( 0/0 4)معابيات الطيزن ز زلحي  البقير الطياا  (0/0 7) زتط  السمك المحضير  زالمثاجية
 .باتي السا  في هذه الفئة في سسعار مبي  اقستقرارز .(0/0 3) معابات المارتديالالكزرندبيف ز

 

 ةنتيجي، 0/0 8,02 بنسابةة سال  ااذئ الفئا  معا   أساعار مبيا ارتفا ب: فئة الباي  ومنتجاا  الحليا 
زاألجبييان  (0/0 20) زالبيييض زاألجبييان القطيي  (0/0 46) الباغييار جبنيية  فييي سسييعار مبييي  اقرتفيياع

( زجبنة 0/0 3زالابن ) (0/0 4)زالجبن العكاز   (0/0 11الحايب المجفف )ز (0/0 15المستزرد  )
 سسيعار مبيي فيي  قسيتقراراز ،(0/0 -3) الابنيةمقابل اقنخفاض فيي سسيعار مبيي   (.0/0 1القشقزان )

 .باتي السا  في هذه الفئة
 

 :نتيجية ،0/0 2,74 بنسابة مع   أساعار مبيا  سال  ااذئ الفئاة ارتف  فئة المنتجا  ال انية والزيتية 
زايييت  (0/0 5)الابييد  ز (0/0 6زالسييمن النبيياتي ) (0/0 13)الطحينيية  فييي سسييعار مبييي  اقرتفيياع
 باتي السا  في هذه الفئة. مبي  اقستقرار في سسعارمقابل  ،(0/0 1)زالايت النباتي  (0/0 2)الايتزن 

 

 0/0 3,34 بنسبة مع   أسعار مبي  الفواكه ارتف  :فئة الفواكه. 
 

  :مبييي  سييعار س، زتييد بييرا ارتفيياع 0/0 9,33 بنساابة معاا   أسااعار مبياا  الارااار ارتفاا فئااة الارااار
( 0/0 9) ( زالباايال المعابة0/0 15)الازبياء المعابة  الخضار المعابة في هذه الفئة عاى الشكل التالي:

 .(0/0 3)زالذر  المعابة  (0/0 4)زالخضار المشكاة المعابة  (0/0 5)زالفطر المعاب 

 

  :12,30 بنسابةة معا   أساعار مبيا  سال  ااذئ الفئا ارتفا فئة البذور والمكسرا  والثماار الجوزياة 
الحمي  الحيب ززالفيزل الحيب  (0/0 27)الفاايزلياء الحميراء  في سسعار مبي  اقرتفاع ةنتيج، 0/0
 (0/0 10) زالاييييينزبر القايييييب( 0/0 22)زالجيييييزا القايييييب  (0/0 24) زالايييييزا القايييييب (0/0 18)

  .(0/0 8) زالعدس العريض زالمكسرات
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  5,86 بنسابة معا   أساعار مبيا  سال  ااذئ الفئاة ارتف : والشوكوال والمربيا  والعس  السكاكرفئة 
 (0/0 6) زالشيزكزماكس (0/0 10)زالشزكزق  زالحالز  السكر في سسعار مبي  اقرتفاع نتيجة ،0/0

 -2الجايز ) مقابل اقنخفاض في سسعار مبيي  .(0/0 3زالعسل المستزرد ) (0/0 4زالمربيات حزالي )
 .زاستقرار سسعار مبي  العاكة (0/0

 

  :نتيجيية ، 0/0 5,99 معاا   أسااعار مبياا  ساال  اااذئ الفئااة بنساابة ارتفاا فئااة المااوا  الغذائيااة المتفر ااة
 (0/0 13) رب البنييدزر ز (0/0 15) زالكاكيياز (0/0 17) الفييزل المييدمس فييي سسييعار مبييي  اقرتفيياع
زاليبن  (0/0 6الكاتشياب )ز البهاراتز (0/0 9) الخردلز (0/0 10)زالنسكافه  (0/0 12) زالتشيبس
 الكبييس فيي سسيعار مبيي  اقنخفياضمقابل  .(0/0 1زالماح ) (0/0 8) زالمايزنيا (0/0 5) المطحزن

  السا  في هذه الفئة.باتي  في سسعار مبي  اقستقرارز ،(0/0 -6)

 

 نتيجيية، 0/0 1,27 بنساابة معاا   أسااعار مبياا  ساال  اااذئ الفئااة ارتفاا  :ئااة المشااروبا  والمر بااا ف 
 (0/0 4)المسيييتزرد   زالميييياه المعدنيييية  المسيييتزرد المشيييرزبات الغااييية  مبيييي  فيييي سسيييعار اقرتفيياع

 -3)المحايية  الميياه المعدنيية في سسعار مبيي مقابل اقنخفاض  .(0/0 2)زالمشرزبات الغااية المحاية 
 .السا  في هذه الفئةباتي  مبي ر اسعس في ستقراراق، ز(0/0

 

 فيي اقرتفاع نتيجة، 0/0 2,57بنسبة  مع   أسعار مبي  سل  اذئ الفئة ارتف  :المشروبا  الروحية 
 العير  فيي سسيعار مبيي  اقستقرار. مقابل (0/0 3) زالبير  المستزرد  (0/0 4) الزيسكي مبي  سسعار

 .زالبير  الزطنية
 

  0/0 0,33  ليلاة بلغاا  بنسابة معا   أساعار مبياا  سال  ااذئ الفئاة ارتفا  :ماوا  االساتهالا الشانا، 
 4) زالفزط الاحية (0/0 8) زمعجزن األسنان (0/0 9) شفرات الحالتة في سسعار مبي  اقرتفاع نتيجة

 (0/0 -5)الشيامبز  فيي سسيعار مبيي . مقابل اقنخفياض (0/0 3) زمايل الرائحةزمعجزن الحالتة  (0/0
في سسعار  اقستقرار مقابل .(0/0 -1) زالاابزن )بسبب بعض العرزضات( (0/0 -4زسبرا  الشعر )

 .السا  في هذه الفئةباتي  مبي 
 

  نتيجيية 0/0 -0,71بنساابة  معاا   أسااعار مبياا  ساال  اااذئ الفئااة انافاا  :مااوا  االسااتهالا المنزلاا 
 فييي سسييعار مبييي  اقرتفيياعمقابييل  .(0/0 -11) زالمنظفييات المطهييرات فييي سسييعار مبييي  اقنخفيياض
 زمسييياحيل الغسييييل (0/0 4مبييييدات الحشيييرات )ز (0/0 5زمسييياحيل الجايييي ) (0/0 8) البطارييييات

 .زر  النايازن الالال اقستقرار في سسعار مبي ، ز(0/0 2) زر  اقلمنيز  مساحيل التنظيفز
 

 2020 نيساانشاهر  ااال ارتفعا    ليه تكون أساعار سالّة السال  الغذائياة واالساتهالكية المثقلاة  ا و
( فتكون    30/04/2020وحتى  1/1)من  2020أّما حركة األسعار العامة اال  العام  .0/0 6,38 بنسبة

 .0/0 22,61ارتفع  بنسبة 
 
 : إّن تقرير حركة أسعار سلة السل  الغذائية واالستهالكية أ الئ ين ر شهرياً  ن المكتب الفن مالحظة

 ً ً "مؤشر الر م القياس  أّن إ ارة االحناء المركزي  ف  وزارة اإل تنا  والتجارة  لما تن ر شهريا
 ألسعار االستهالا".


