ارتفاع أسعار السلّة الغذائية واالستهالكية المثقلة
شهر شباط2020
جاءت نتائج دراسة المكتب الفني لسياسة األسعار فيي زاار اقتتاياد زالتجيار لحركية سسيعار سياة السيا
الغذائية زاقستهالكية المثقّاة خالل شهر شباط  2020مقارنة بشهر كانزن الثاني  2020كما ياي:
 فئة الحبوب والمنتوجاا المنانو ة مال الا ي  :ارتفا معا أساعار مبيا سال ااذئ الفئاة بنسابة
 ،0/0 6,83نتيجييية اقرتفيييا فيييي سسيييعار مبيييي طعييياأل األطفيييال  )0/0 25زالمعكرزنييية )0/0 19
زالشيييعيرية  )0/0 15زالطحيييين  )0/0 8زاألرا األمريكيييي  )0/0 6زالكيييزرن فالكييي .)0/0 4
مقابل اقستقرار في سسعار مبي باتي السا في هذه الفئة.
 فئة اللحوم ومشتقاتها :ارتف مع أسعار مبي سال ااذئ الفئاة بنسابة  ،0/0 8,94نتيجية اقرتفيا
في سسعار مبيي معابيات الكزرنيدبي(  )0/0 20زلحيأل البقير الطياا  )0/0 14زمعابيات المارتيديال
 )0/0 11زتط السمك المحضير زالمثاجية  )0/0 9زمعابيات السيردين  )0/0 8زمعابيات الطيزن
زلحأل البقير المسيتزرد  )0/0 6زمقطعيات الفيرز  .)0/0 1مقابيل اقنخفياف فيي سسيعار مبيي لحيأل
الغنأل الطاا  ،)0/0 -1زاقستقرار في سسعار مبي باتي السا في هذه الفئة.
 فئة الباي ومنتجاا الحلياب :ارتفا معا أساعار مبيا سال ااذئ الفئاة بنسابة  ،0/0 5,83نتيجية
اقرتفا في سسعار مبي الحايب المجف(  )0/0 25زاألجبان القط  )0/0 11زاألجبيان المسيتزرد
 )0/0 6زجبنة الباغاري  )0/0 5زالبيف زالابن  .)0/0 3مقابل اقنخفاف في سسيعار مبيي جبنية
القشقزان  ،)0/0 -4زاقستقرار في سسعار مبي باتي السا في هذه الفئة.
 فئة المنتجا ال انية والزيتية :ارتف مع أساعار مبيا سال ااذئ الفئاة بنسابة  ،0/0 1,88نتيجية
اقرتفييا فييي سسييعار مبييي الابييد  )0/0 14زالايييت النبيياتي  )0/0 6زالطحينيية  ،)0/0 3مقابييل
اقستقرار في سسعار مبي باتي السا في هذه الفئة.
 فئة الفواكه :ارتف مع

أسعار مبي الفواكه بنسبة .0/0 1,73

 فئااة الارااار :ارتفا معا أسااعار مبيا الارااار بنساابة  ،0/0 3,72زتييد بييرا ارتفييا سسييعار مبي ي
الخضار المعابة في هذه الفئة عاى الشكل التالي :اليذر المعابية  )0/0 16زالخضيار المشيكاة المعابية
 )0/0 15زالازبيا المعابة  )0/0 8زالباايال المعابة  )0/0 3زالفطر المعاب .)0/0 1
 فئة البذور والمكسرا والثماار الجوزياة :ارتفا معا أساعار مبيا سال ااذئ الفئاة بنسابة 11,69
 ،0/0نتيجة اقرتفا في سسعار مبي الانزبر القاب  )0/0 16زالفاازليا الحمرا  )0/0 15زالازا
القاب  )0/0 9زالجزا القاب  )0/0 6زالمكسرات  .)0/0 5مقابل اقستقرار في سسعار مبيي بياتي
السا في هذه الفئة.
 فئة السكاكر والشوكوال والمربيا والعس  :ارتفا معا أساعار مبيا سال ااذئ الفئاة بنسابة 4,75
 ،0/0نتيجيية اقرتفييا فييي سسييعار مبي ي الشييزكزماك  )0/0 14زالسييكر  )0/0 10زالمربيييات 9
1

 )0/0زالجاييز  )0/0 8زالحييالز  )0/0 7زالشييزكزق  .)0/0 2مقابييل اقنخفيياف فييي سسييعار مبي ي
العسل المستزرد  )0/0 -5زاستقرار سسعار مبي العاكة.
 فئااة المااوا الغذائيااة المتفر ااة :ارتفا معا أسااعار مبيا ساال اااذئ الفئااة بنساابة  ،0/0 4,38نتيجيية
اقرتفا في سسعار مبي النسيكاف  )0/0 28زرب البنيدزر  )0/0 15زالخيردل زالخيل األحمير 9
 )0/0زالكاكاز  )0/0 7زالماح  )0/0 6زالمايزنيا زالكاتشاب  )0/0 5زالكبي  )0/0 3زالشياي
 .)0/0 2مقابييل اقنخفيياف فييي سسييعار مبي ي الفييزل المييدم زالبهييارات  ،)0/0 -2زاقسييتقرار فييي
سسعار مبي باتي السا في هذه الفئة.
 فئااة المشااروبا والمرطبااا  :ارتف ا مع ا أسااعار مبي ا ساال اااذئ الفئااة بنساابة  ،0/0 5,90نتيجيية
اقرتفييا فييي سسييعار مبي ي عاييير الفزاك ي السييائل  )0/0 8زالمشييرزبات الغااييية المحاييية )0/0 7
زالميياه المعدنيية المسيتزرد  )0/0 6زالميياه المعدنيية المحايية  )0/0 2مقابيل اقسيتقرار فيي سسييعار
مبي باتي السا في هذه الفئة.
 المشروبا الروحية :ارتف مع أسعار مبي سل اذئ الفئة بنسبة  ،0/0 0,37نتيجة اقرتفا فيي
سسعار مبي البير المستزرد  )0/0 9زالعرق  .)0/0 1مقابل اقستقرار في سسعار مبي باتي السا
في هذه الفئة.
 موا االستهالك الشاني :ارتف مع أسعار مبي سل اذئ الفئة بنسبة  ،0/0 4,8نتيجة اقرتفا في
سسعار مبي الاابزن  )0/0 11زالشامبز زالفزط الاحية  )0/0 8زمعجزن الحالتة  )0/0 7زماييل
الرائحة زشفرات الحالتة  )0/0 3زمحارأل الزرق  )0/0 2زسبراي الشعر  .)0/0 1مقابل اقنخفاف
في سسعار مبي معجزن األسنان .)0/0 -1
 موا االستهالك المنزلي :ارتف مع أسعار مبي سل اذئ الفئاة بنسابة  0/0 2,57نتيجية اقرتفيا
في سسعار مبي مساحيق التنظيي(  )0/0 14زالمطهيرات  )0/0 6زمبييدات الحشيرات زالبطارييات
 )0/0 3زمساحيق الجاي زمساحيق الغسيل  )0/0 2مقابل اقستقرار في سسعار مبي باتي السا في
هذه الفئة.
و ليااه تكااول أسااعار سالّة الساال الغذائيااة واالسااتهالكية المثقلااة ا ارتفعا اااال شااهر شااباط 2020
بنسبة  .0/0 6,64أ ّما حركة األسعار العامة اال العام ( 2020مل  1/1وحتى  )2020/02/29فتكول
ارتفع بنسبة .0/0 10,50
مالحظة :إلّ تقرير حركة أسعار سلة السل الغذائية واالستهالكية أ الئ ين ر شهريا ً ل المكتب الفني
في وزارة اإل تنا والتجارة لما ً ألّ إ ارة االحناء المركزي تن ر شهريا ً "مؤشر الر م القياسي
ألسعار االستهالك".
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