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  المثقلة أسعار السلّة الغذائية واالستهالكيةارتفاع 
 شهر آذار 2020

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

 كما ياي:  2020 شباطمقارنة بشهر  2020 آذارشهر  الغذائية زاقستهالكية المثقّاة خالل
 

  بنسابة  معا   أساعار مبيا  سال  ااذئ الفئاة ارتفا : والمنتوجاا  المنانو ة مال الا  ي فئة الحبوب
 (0/0 10زالكيزر  فالكي)   (0/0 14طعيا  األطفيال   فيي سسيعار مبيي  اقرتفيا  نتيجة ،0/0 3,57

مقابيييل  .(0/0 2زالمعكرزنييية   (0/0 3زالبرغيييل الخشييي    (0/0 5  زالشيييعيرية (0/0 7الطحيييي   ز
 .باتي السا  في هذه الفئة سسعار مبي اقستقرار في 

 

 اقرتفيا نتيجية  ،0/0 3,66 بنسابة أسعار مبي  سال  ااذئ الفئاة مع   ارتف  :فئة اللحوم ومشتقاتها 
( 0/0 9 معابيات الطيز  ( ز0/0 15 معابات السيردي  ز (0/0 24مقطعات الفرزج   مبي  في سسعار

 (0/0 2  زمعابيات المارتيديال زلحي  البقير الطيااج( 0/0 5  زلح  الغن  الطااج لح  البقر المستزردز
 .باتي السا  في هذه الفئة في سسعار مبي  اقستقرارز .(0/0 1معابات الكزرندبيف  ز

 

 ةنتيجي، 0/0 7,08 بنسابةة سال  ااذئ الفئا  معا   أساعار مبيا ارتفا ب: فئة الباي  ومنتجاا  الحليا 
 9األجبيا  القطي   ز (0/0 11الحاييب المجفيف  ز (0/0 17  جبنة القشقزا  في سسعار مبي  اقرتفا 

زاألجبييا   (0/0 3  زجبنيية الحاييز  زالاييب  زالابنيية (0/0 4زجبنيية الباغييار    (0/0 5  زالبييي  (0/0
 .باتي السا  في هذه الفئة سسعار مبي في  قستقرارا(. ز0/0 2المستزرد   

 

 :نتيجية ،0/0 3,42 بنسابة ااذئ الفئاةمع   أساعار مبيا  سال   ارتف  فئة المنتجا  ال انية والزيتية 
زالسييم   (0/0 5 الطحينيية ز (0/0 12 زالايييت النبيياتي  (0/0 23 الابيد   فييي سسييعار مبييي  اقرتفيا 
 باتي السا  في هذه الفئة. مبي  اقستقرار في سسعارمقابل  ،(0/0 1النباتي  

 

 0/0 8,38 بنسبة مع   أسعار مبي  الفواكه ارتف  :فئة الفواكه. 
 

  :سيعار مبيي  س، زتيد بيرا ارتفيا  0/0 10,57 بنسابة معا   أساعار مبيا  الخضاار ارتفا فئة الخضار
 (0/0 5 زالفطير المعايب  (0/0 10 اليذر  المعابية  الخضار المعابة في هذه الفئة عاي  الشيكل التيالي:

 .(0/0 4 الباايال المعابة زالخضار المشكاة المعابة ز
 

  :0/0 5,79 بنسبةة مع   أسعار مبي  سل  اذئ الفئ ارتف فئة البذور والمكسرا  والثمار الجوزية ،
الاينزبر ز (0/0 10 زالعيد) العيري   (0/0 11 الحمي  الحيب  فيي سسيعار مبيي  اقرتفيا  ةنتيج
زالفاايزليا  (0/0 2 ( زالجزا القايب 0/0 3  زالمكسراتزالازا القاب  زالفزل الحب (0/0 7 القاب 
  .(0/0 1 الحمرا 

 

  8,45 بنسابة معا   أساعار مبيا  سال  ااذئ الفئاة ارتف : والشوكوال والمربيا  والعس  السكاكرفئة 
 (0/0 8 ( زالسيكر 0/0 15الشيزكزماك)  العسيل المسيتزرد ز فيي سسيعار مبيي  اقرتفا  نتيجة ،0/0



2 
 

 (0/0 -6المربيات حزالي   سسعار مبي مقابل اقنخفا  في  .(0/0 4زالحالز   ( 0/0 6 زالشزكزق 
 .زاستقرار سسعار مبي  العاكة (0/0 -1زالجاز  

 

  :نتيجيية ، 0/0 2,62 معاا   أسااعار مبياا  ساال  اااذئ الفئااة بنساابة ارتفاا فئااة المااوا  الغذائيااة المتفر ااة
 12زالماي    (0/0 15  النسيكاف ز (0/0 16  الخيردلز (0/0 22  الكبيي) في سسيعار مبيي  اقرتفا 

 زالشيا  (0/0 4  زالكاكياز (0/0 5زالخل األحمر   (0/0 8  زالمايزنيا( 0/0 10البهارات  ز (0/0
 -2  زالب  المطحيز  (0/0 -3الكاتشاب   في سسعار مبي  اقنخفا . مقابل (0/0 1  الفزل المدم)ز
  .التشيب) في سسعار مبي  اقستقرارز ، (0/0 -1  رب البندزر ز (0/0

 

 0/0 0,23  ليلاة بلغا  بنسبة مع   أسعار مبي  سل  اذئ الفئة ارتف  :والمرطبا ئة المشروبا  ف ،
 2  المسيتزرد المشيرزبات الغاايية ز (0/0 3 عايير الفزاكي  السيائل  في سسعار مبي  اقرتفا  نتيجة

المحايية  الميياه المعدنيية فيي سسيعار مبيي مقابل اقنخفا   .(0/0 1 المستزرد   زالمياه المعدنية (0/0
 .السا  في هذه الفئةباتي  مبي ر اسعس في ستقراراق، ز(0/0 -5 

 

 نتيجييية، 0/0 -1,42بنسااابة  معااا   أساااعار مبيااا  سااال  ااااذئ الفئاااة انخفااا  :المشاااروبا  الروحياااة 
فيي سسيعار . مقابل اقرتفيا  (0/0 -1  زالبير  الزطنية (0/0 -2  الزيسكي مبي  سسعار في اقنخفا 

 .العرق في سسعار مبي  اقستقرارز ،(0/0 4  المستزرد البير   مبي 
 

 اقرتفيا  نتيجية ،0/0 3,46بنسابة  مع   أسعار مبي  سل  اذئ الفئة ارتف  :موا  االستهالك الشخني 
 .(0/0 4  زماييل الرائحية (0/0 5 زالشيامبز  (0/0 6محار  اليزرق زسيبرا  الشيعر   في سسعار مبي 

 .السا  في هذه الفئةباتي  في سسعار مبي  اقستقرار مقابل
 

 اقرتفيا  نتيجية 0/0 5,06بنسابة  مع   أسعار مبي  سل  اذئ الفئاة ارتف  :موا  االستهالك المنزلي 
ززرق  (0/0 5  زالمنظفيات (0/0 6  زمسياحي  الغسييل (0/0 7مبييدات الحشيرات   في سسعار مبي 
 زرق اقلمنييز  فيي سسيعار مبيي مقابيل اقنخفيا   .(0/0 3  المطهيراتز (0/0 4  الناياز  الالاي 
 .البطاريات اقستقرار في سسعار مبي ، ز(0/0 -1 مساحي  التنظيف ز (0/0 -2زمساحي  الجاي  

 
 بنسبة 2020 آذارشهر  خال ارتفع    ليه تكول أسعار سلّة السل  الغذائية واالستهالكية المثقلة   و
( فتكااول  اا  31/03/2020وحتاا   1/1)ماال  2020أّمااا حركااة ارسااعار العامااة خااال  العااام  .0/0 4,31

 .0/0 15,26ارتفع  بنسبة 
 

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

 رسعار االستهالك".


