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  المثقلة أسعار السلّة الغذائية واالستهالكيةارتفاع 
 شهر حزيران 2020

 
لحركة أسععار سع ة السع   في وزارة االقتصاد والتجارة  جاءت نتائج دراسة المكتب الفني لسياسة األسعار

 كما ي ي:  2020 أيارمقارنة بشهر  2020 حزيرانشهر  الغذائية واالستهالكية المثقّ ة خالل
 

  بوسةةبة  معةة أ أسةةعار مبيةة  سةةل  ةةةذ  الفئةةة ارتفةة : الحبةةوو والموتوتةةام المةةةوواة مةةن الةة  ي فئةةة
طععا  و (0/0 20والشععرية   (0/0 36الكورن فالكع    في أسعار مبي  االرتفاع نتيجة ،0/0 12,64

غ، كمعا ارتفععت أسععار 900( حيث أصعب  وزن الربطعة 0/0 12 والخبز العربي  (0/0 18األطفال  
مقابععل  .(0/0 4الطحععين والبر ععل الخشععن  و (0/0 6 األرز األمريكععي ( و0/0 11المعكرونععة   مبيعع 

 .البسكويت االستقرار في أسعار مبي 
 

 في  االرتفاعنتيجة  ،0/0 4,19 بوسبة أسعار مبي  سل  ةذ  الفئة مع أ ارتف  :فئة اللحوم ومشتقاتها
مع بعات و (0/0 19 مع بعات الطعون و الكورنعدبي ( ومع بات 0/0 22  مع بات المارتديال مبي  أسعار

 (0/0 4  لحعع  البقعر الطععازم ولحع  الغععن  الطععازمو (0/0 6  لحعع  البقعر المسععتورد( و0/0 7 السعردين 
 فعي أسععار مبيع  اسعتقرار مقابل .(0/0 1وقط  السمك المحضرة والمث جة   (0/0 2والفروم الكامل  

 .باقي الس   في هذه الفئة
 

   ةنتيجعع، 0/0 3,31 بوسةةبةة سةةل  ةةةذ  الفئةة  معةة أ أسةةعار مبيةة ارتفةة و: وموتتةةام الحليةةفئةةة البةةي 
 ( 0/0 5  وجبنععة الب غععار  (0/0 8الح يععب المجفعع  واألجبععان المسععتوردة   فععي أسعععار مبيعع  االرتفععاع

ال عبن  مقابل االنخفعاض فعي أسععار مبيع  (.0/0 1 والبيض  (0/0 2  وال بنة (0/0 3  األجبان القط و
 .باقي الس   في هذه الفئة أسعار مبي في  الستقراراو ،(0/0 -6 

 

 :نتيجعة ،0/0 0,80 بوسةبة معة أ أسةعار مبية  سةل  ةةذ  الفئةة ارتفة  فئة الموتتام ال ةوية والزيتيةة 
مقابعععل  .(0/0 1 ( والزبعععدة 0/0 4 ( والطحينعععة 0/0 6  الزيعععت النبعععاتي فعععي أسععععار مبيععع  االرتفعععاع

 .الحيواني النباتي والسمن السمن مبي  االستقرار في أسعار
 

 0/0 14,64 بوسبة مع أ أسعار مبي  الفواكه ارتف  :فئة الفواكه. 
 

  :سععار مبيع  أ، وقعد بعرز ارتفعاع 0/0 -18,72 بوسةبة مع أ أسعار مبي  الخضار اوخف فئة الخضار
 والبعازيال المع بعة (0/0 18 الخضار المشك ة المع بة  الخضار المع بة في هذه الفئة ع ى الشكل التالي:

 .(0/0 4 والفطر المع ب ( 0/0 11 ال وبياء المع بة ( و0/0 14 ( والذرة المع بة 0/0 24 
 

  :10,99 بوسةةبةة معة أ أسةعار مبيةة  سةل  ةةذ  الفئة ارتفة فئةة البةذور والمكسةرام والثمةار التوزيةةة 
والصعنوبر  (0/0 16 والفعول الحعب  (0/0 38  العد  العريض في أسعار مبي  االرتفاع ةنتيج، 0/0

 (0/0 5 ( والفاصعععولياء الحمعععراء 0/0 9  وال عععوز الق عععب (0/0 10 والمكسعععرات  (0/0 13  الق عععب
 .(0/0 2 الحمص الحب و (0/0 4 الجوز الق ب و
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  20,90 بوسةبة مع أ أسةعار مبية  سةل  ةةذ  الفئةة ارتف : والشوكوال والمربيام والعسأ السكاكرفئة 
والعسعل المسعتورد  (0/0 36  والشعوكوماك  (0/0 53  الج عو فعي أسععار مبيع  االرتفاع نتيجة ،0/0
مقابعععل االنخفعععاض فعععي  ،(0/0 7  والحعععالوة (0/0 11 والشعععوكوال  (0/0 33والمربيعععات   (0/0 35 

 .(0/0 -3 أسعار مبي  السكر 

 

  :نتيجععة ، 0/0 14,9 معةة أ أسةةعار مبيةة  سةةل  ةةةذ  الفئةةة بوسةةبة ارتفةة فئةةة المةةوا  الغذائيةةة المتفر ةةة
الفعول و (0/0 31  والمعايونيز (0/0 32  والبهارات (0/0 47 الخل األحمر  في أسعار مبي  االرتفاع
 14  والبن المطحون (0/0 18  الخردلو (0/0 23 والنسكافه  (0/0 26والم     (0/0 27  المدم 

. مقابععل االنخفععاض فععي (0/0 5 والكاتشععاب  (0/0 6 والتشععيب   الكبععي و (0/0 12  والكاكععاو (0/0
  الس   في هذه الفئة.باقي  في أسعار مبي  االستقرارو ،(0/0 -17  رب البندورةأسعار مبي  

 

 نتيجععة، 0/0 10,73 بوسةةبة معةة أ أسةةعار مبيةة  سةةل  ةةةذ  الفئةةة ارتفةة  :ئةةة المشةةروبام والمر بةةامف 
 (0/0 10 عصعير الفواكعه السعائل و (0/0 13 المشعروبات الغازيعة المح يعة  في أسععار مبيع  االرتفاع

فععي  االسععتقرارمقابععل  .(0/0 3 والمشععروبات الغازيععة المسععتوردة  (0/0 9  المح يععة والميععاه المعدنيععة
 .المستوردة والعصير البودرة المياه المعدنية أسعار مبي 

 

 في االرتفاع نتيجة، 0/0 36,96بوسبة  مع أ أسعار مبي  سل  ةذ  الفئة ارتف  :المشروبام الروحية 
 5 والععر   (0/0 11  والبيرة المستوردة (0/0 17  والبيرة الوطنية (0/0 55  الويسكي مبي  أسعار

0/0). 
 

  نتيجععة ،0/0 13,02 بوسةةبة معةة أ أسةةعار مبيةة  سةةل  ةةةذ  الفئةةة ارتفةة  :مةةوا  االسةةتهالش الشخةةة 
 (0/0 21  ومزيعل الرائحعة (0/0 24  والصعابون (0/0 26  الفوط الصعحية في أسعار مبي  االرتفاع

 8 الشععامبو و (0/0 9  معجععون األسععنانو (0/0 10 ومعجععون الحالقععة  (0/0 14  وشععفرات الحالقععة
 .(0/0 -1  محار  الور  في أسعار مبي . مقابل االنخفاض (0/0 1  وسبرا  الشعر (0/0

 

  االرتفعاع نتيجعة 0/0 9,97بوسةبة  مع أ أسعار مبي  سةل  ةةذ  الفئةة ارتف  :موا  االستهالش الموزل 
 (0/0 12 وور  النعاي ون الالصع   (0/0 15ومسعاحي  الج عي   (0/0 27المنظفات   في أسعار مبي 

( 0/0 7  والبطاريات( 0/0 8  ومساحي  الغسيل (0/0 9  المطهراتو (0/0 11 ومساحي  التنظي  
  .(0/0 3ومبيدات الحشرات   (0/0 5 وور  االلمنيو  

 
 2020 حزيةرانشةهر  خةالأارتفعةم  سةلّة السةل  الغذائيةة واالسةتهالكية المثقلةة  ة اليه تكون أسةعار و
( فتكون  ة  30/06/2020وحتى  1/1)من  2020أّما حركة األسعار العامة خالأ العام  .0/0 6,49 بوسبة

 .0/0 63,53ارتفعم بوسبة 
 

ن اةن المكتةةو : إّن تقريةر حركةةة أسةعار سةلة السةةل  الغذائيةة واالسةةتهالكية أاةال  مالحظةة يةة ر شةةهريا
ن  الفو  ن "مؤشر الةر م القياسة   ف  وزارة اإل تةا  والتتارة الما أّن إ ارة االحةاء المركزي تة ر شهريا

 ألسعار االستهالش".


