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  المثقلة أسعار السلّة الغذائية واالستهالكيةارتفاع 
 شهر كانون الثاني 2020

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

 كما ياي:  2019 األزل كانزنمقارنة بشهر  2020 يالثانكانزن شهر  الغذائية زاقستهالكية المثقّاة خالل
 

  بنسابة  معا   أساعار مبيا  سال  ااذئ الفئاة ارتفا : فئة الحبوب والمنتوجاا  المنانو ة مان الا  ي
 (0/0 7زالمعكرزنييية   (0/0 30الكيييزرن فالكييي    فيييي سسيييعار مبيييي  اقرتفيييا  نتيجييية ،0/0 4,66

 زالبسييكزيت (0/0 2  الطحييينز  (0/0 3زالبرغييل   (0/0 5  الشييعيرية (0/0 6زاألرا األمريكييي  
  .(0/0 1زطعام األطفال  

 

 اقرتفيا نتيجية  ،0/0 4,63 بنسابة أسعار مبي  سل  اذئ الفئة مع   ارتف  :فئة اللحوم ومشتقاتها 
معابات ز (0/0 12 زتط  السمك المحضر  زالمثاجة  (0/0 14 لحم البقر المستزرد  مبي  في سسعار
 زلحم البقر الطااج( 0/0 8 زتط  الدجاج المحضر  زالمثاجة زمعابات المارتديال  (0/0 9 السردين 

(. مقابييل اقنخفييا  فييي سسييعار مبييي  0/0 1زلحييم الغيينم الطييااج   (0/0 6زالكزرنييدبي)   (0/0 7 
 .باتي السا  في هذه الفئة في سسعار مبي  اقستقرار. مقابل (0/0 -2 الفرزج 

 

 ةنتيجي، 0/0 2,58 بنسابةة سال  ااذئ الفئا  معا   أساعار مبيا ارتفا ب: فئة البيض ومنتجا  الحليا 
 (0/0 5  زجبنيية العكيياز ( 0/0 10 زالبييي   (0/0 13األجبييان القطيي    فييي سسييعار مبييي  اقرتفييا 
 ،(0/0 1 زجبنيية الباغييار  ( زاألجبييان المسييتزرد  0/0 2  زالابنيية زجبنيية القشييقزان (0/0 3زالاييبن  
 .باتي السا  في هذه الفئة سسعار مبي في  قستقرارامقابل 

 

 :نتيجية ،0/0 1,03 بنسابة مع   أسعار مبي  سال  ااذئ الفئاة ارتف  فئة المنتجا  ال انية والزيتية 
 ،(0/0 1  زالايييت النبيياتي (0/0 5  ( زالسييمن النبيياتي0/0 11 الطحينيية  فييي سسييعار مبييي  اقرتفييا 
 باتي السا  في هذه الفئة. مبي  اقستقرار في سسعارمقابل 

 

 0/0 -2,51 بنسبة مع   أسعار مبي  الفواكه انخفض :فئة الفواكه. 
 

  :سيعار مبيي  س، زتيد بيرا ارتفيا  0/0 9,06 بنسابة معا   أساعار مبيا  الخضاار ارتفا فئة الخضاار
زالخضييار المشييكاة  (0/0 17 البيياايال المعابيية  الخضييار المعابيية فييي هييذه الفئيية ااييل الشييكل التييالي:

 .(0/0 4 زالذر  المعابة  (0/0 8 زالفطر المعاب  (0/0 10  المعابة
 

  :1,87 بنسابةة معا   أساعار مبيا  سال  ااذئ الفئا ارتفا فئة الباذور والمكسارا  والثماار الجوزياة 
 4 زالازا القايب  (0/0 5 ( زالفزل الحب 0/0 8 الجزا القاب  في سسعار مبي  اقرتفا  ةنتيج، 0/0
العيد  اقبيي   فيي سسيعار مبيي  اقنخفيا مقابل (. 0/0 2  ( زالانزبر القاب زالحمص الحب0/0

  .باتي السا  في هذه الفئة اقستقرار في سسعار مبي ز( 0/0 -1 العري  
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  9,12 بنسابة مع   أساعار مبيا  سال  ااذئ الفئاة ارتف : والشوكوال والمربيا  والعس  السكاكرفئة 
 11 الشيزكزماك  ز( 0/0 14زالحالز    (0/0 16 الشزكزق  في سسعار مبي  اقرتفا  نتيجة ،0/0
 .(0/0 3زالمربيات   (0/0 5زالجاز   (0/0 7 زالسكر  (0/0 8  زالعسلزالعاكة  (0/0

 

  :نتيجية ، 0/0 -1,30 مع   أسعار مبي  سل  اذئ الفئاة بنسابة انخفضفئة الموا  الغذائية المتفر ة
. مقابيل اقرتفيا  (0/0 -3  زالتشييب  زالكبيي  (0/0 -4  البن المطحيزن في سسعار مبي  اقنخفا 

( 0/0 10زالخييردل   زالمييايزنيا (0/0 11  زالكاكيياز (0/0 21  الفييزل المييدم  فييي سسييعار مبييي 
 1  زرب البنيدزر ( 0/0 3زالخل األحمر   (0/0 5زالماح   زالشا  (0/0 7البهارات زالكاتشاب  ز
  .النسكافه في سسعار مبي  اقستقرارز ،(0/0

 

 نتيجيية، 0/0 3,87 بنساابة معاا   أسااعار مبيا  ساال  اااذئ الفئااة ارتفاا  :ئاة المشااروبا  والمرتبااا ف 
 .(0/0 2 زااييير الفزاكييه السييائل  (0/0 6 المشييرزبات الغااييية المحاييية  فييي سسييعار مبييي  اقرتفييا 

 -2    المحايية زالميياه المعدنيية (0/0 -3  المسيتزرد  المياه المعدنيةمقابل اقنخفا  في سسعار مبي  
 .مبي  المشرزبات الغااية المستزرد ر اسعس في ستقراراقز ،(0/0

 

 في اقرتفا  نتيجة، 0/0 5,19بنسبة  مع   أسعار مبي  سل  اذئ الفئة ارتف  :المشروبا  الروحية 
 البيير  الزطنييةفيي سسيعار مبيي   اقنخفيا مقابيل  .(0/0 1 زالعير   (0/0 8  الزيسكي مبي  سسعار

 .(0/0 -1  زالبير  المستزرد  (0/0 -3 
 

 نتيجيية ،0/0 6,79بنساابة  معاا   أسااعار مبياا  ساال  اااذئ الفئااة ارتفاا  :مااوا  االسااتهالش الشخنااي 
( زالفيزط الايحية 0/0 13 زشيفرات الحالتية  (0/0 16  معجيزن األسينان في سسعار مبيي  اقرتفا 

زمعجيزن الحالتية  (0/0 5 الشيامبز ز (0/0 6  زمايل الرائحة (0/0 9 زمحارم الزر   (0/0 10 
 .الاابزن في سسعار مبي  اقستقرار مقابل .(0/0 1  زسبرا  الشعر( 0/0 2 
 

 نتيجيية 0/0 13,61بنساابة  معاا   أسااعار مبياا  ساال  اااذئ الفئااة ارتفاا  :مااوا  االسااتهالش المنزلااي 
 16  مسياحي  الغسييل( ز0/0 18زمسياحي  الجايي  ( 0/0 23 البطارييات  في سسعار مبي  اقرتفا 

 6زالمنظفات   (0/0 7 ززر  اقلمنيزم  (0/0 8  زالمطهرات( 0/0 13 مساحي  التنظي) ز (0/0
 .(0/0 5مبيدات الحشرات  ز( ززر  النايازن الالا  0/0

 
 الثاانيكاانون شاهر  خاال ارتفعا    ا  لياه تكاون أساعار سالّة السال  الغذائياة واالساتهالكية المثقلاة و

 .0/0 3,61 بنسبة 2020
 

 : إّن تقرير حركة أسعار سلة السل  الغذائية واالستهالكية أ الئ ين ر شهرياً  ن المكتب الفنيمالحظة
 ً ً "مؤشر الر م القياسي  في وزارة اإل تنا  والتجارة  لما أّن إ ارة االحناء المركزي تن ر شهريا

 االستهالش".ألسعار 


