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  المثقلة أسعار السلّة الغذائية واالستهالكيةارتفاع 
 شهر تموز 2020

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

 كما ي ي:  2020 حزيرانمقارنة بشهر  2020 تموزشهر  الغذائية واالستهالكية المثقّ ة خالل
 

  بنسةةبة  معةة أ أسةةعار مبيةة  سةةل  ةةةذ  الفئةةة ارتفةة : والمنتوجةةاا الموةةنونة مةةي الةة  ي  فئةةة الوبةةو
والخبععز  (0/0 38( والشعععرية  0/0 63المعكرونععة   فععي أسعععار مبيعع  االرتفععا  نتيجععة ،0/0 23,65

كمععا ارتفعععت  , ل.ل. 2000غ والسعععر الرسععمي 900( حيععأ أصععبن وزن الرب ععة 0/0 30 العربععي 
والبرغعل ( 0/0 19الكعورن فالكع)  ( و0/0 21( والبسكويت  0/0 27 األرز األمريكي أسعار مبي  

 .(0/0 5  ال حينو( 0/0 6 عام األ فال  و( 0/0 13الخشن  

 

 االرتفعا نتيجعة  ،0/0 46,36 بنسةبة أسعار مبي  سل  ةةذ  الفئةة مع أ ارتف  :فئة اللووم ومشتقاتها 
 42  ولحم الغنم ال ازج (0/0 52ولحم البقر ال ازج   (0/0 71  لحم البقر المستورد مبي  في أسعار

 مع بععات المارتععديال( و0/0 21 مع بععات ال ععون ( و0/0 32وق عع  السععمم المحوععرة والمث جععة   (0/0
 .(0/0 8 مع بعات السعردين و( 0/0 11والفروج الكامعل   (0/0 16  ( ومع بات الكورندبيف0/0 18 

 .الس   في هذه الفئة باقي في أسعار مبي  استقرار مقابل

 

 ةنتيجعع، 0/0 9,72 بنسةةبةة سةةل  ةةةذ  الفئةة  معةة أ أسةةعار مبيةة ارتفةة  : فئةةة البةةين ومنتجةةاا الوليةة 
( 0/0 34واألجبان المستوردة   (0/0 37  وجبنة الب غاري (0/0 45 البيض  في أسعار مبي  االرتفا 

وجبنععة  (0/0 10وال ععبن   (0/0 12  ( واألجبععان الق عع 0/0 13  وال بنععة (0/0 22وجبنععة القشععقوان  
فععي  السععتقراراو ،(0/0 -10الح يععب المجفععف   مقابععل االنخفععاض فععي أسعععار مبيعع  .(0/0 5العكععاوي  
 .باقي الس   في هذه الفئة أسعار مبي 

 

 :نتيجعة ،0/0 13,53 بنسةبة مع أ أسعار مبية  سةل  ةةذ  الفئةة ارتف  فئة المنتجاا ال ةنية والزيتية 
مقابععل  .(0/0 13 وزيععت الزيتععون  (0/0 14 وال حينععة  (0/0 51 الزبععدة  مبيعع  فععي أسعععار االرتفععا 

 .(0/0 -2  الزيت النباتي مبي  في أسعار االنخفاض

 

 0/0 -0,98 بلغا جً ا  ليلة بنسبة مع أ أسعار مبي  الفواكه انخفن :فئة الفواكه. 

 

  :سعععار مبيعع  أ، وقععد بععرز ارتفععا  0/0 14,83 بنسةةبة معةة أ أسةةعار مبيةة  الخرةةار ارتفةة فئةةة الخرةةار
( 0/0 18 ( والعذرة المع بعة 0/0 60 الف عر المع عب  الخوار المع بة في هذه الفئة ع ى الشكل التعالي:

 .(0/0 5 ال وبياء المع بة ( و0/0 9  والبازيال المع بة

 

  :20,58 بنسةبةة معة أ أسةعار مبية  سةل  ةةذ  الفئة ارتفة فئة البةذور والمكسةراا والثمةار الجوزيةة 
( والمكسععرات 0/0 50  وال عوز الق ععب (0/0 64 الجعوز الق ععب  فعي أسعععار مبيعع  االرتفععا  ةنتيجع، 0/0
الحمع  و (0/0 6 والفعول الحعب  (0/0 8  العد) الععريضو (0/0 14  والصنوبر الق ب (0/0 17 

 .(0/0 -2 الفاصولياء الحمراء  مقابل االنخفاض في أسعار مبي  .(0/0 2 الحب 
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  9,83 بنسةبة معة أ أسةعار مبية  سةل  ةةذ  الفئةة ارتفة : والشوكوال والمربيةاا والعسةأ السكاكرفئة 
 والشعوكوال (0/0 23 والحالوة  والشوكوماك) (0/0 24  الج و في أسعار مبي  االرتفا  نتيجة ،0/0

أسعار , واالستقرار في (0/0 -2 مقابل االنخفاض في أسعار مبي  السكر . (0/0 5والعسل المستورد  
 .مبي  باقي الس   في هذه الفئة

 

  :نتيجعة ، 0/0 26,33 معة أ أسةعار مبية  سةل  ةةذ  الفئةة بنسةبة ارتفة فئةة المةوا  الغذائيةة المتفر ةة
  (0/0 41  والعععبن الم حعععون (0/0 57  والمععايونيز (0/0 87 الكاتشعععاب  فعععي أسعععار مبيععع  االرتفععا 
 الخععل األحمععر و (0/0 16  والبهععارات (0/0 24  الكبععي)و (0/0 25 والتشععيب)  (0/0 37  والكاكععاو

. مقابل االنخفاض فعي أسععار (0/0 1  الخردلو (0/0 13  رب البندورةو (0/0 14  الفول المدم)و
  الس   في هذه الفئة.باقي  في أسعار مبي  االستقرارو ،(0/0 -5 النسكافه مبي  

 

 نتيجععة، 0/0 22,79 بنسةةبة معةة أ أسةةعار مبيةة  سةةل  ةةةذ  الفئةةة ارتفةة  :ئةةة المشةةروباا والمر بةةااف 
 (0/0 21 والمشعروبات الغازيعة المح يعة  (0/0 45 عصعير الفواكعه السعائل  في أسععار مبيع  االرتفا 

والمشعععروبات الغازيعععة  (0/0 10  المح يعععة والميعععاه المعدنيعععة (0/0 11  المسعععتوردة الميعععاه المعدنيعععة
 .(0/0 4 المستوردة 

 

 فعي االرتفعا  نتيجعة، 0/0 4,55بنسةبة  مع أ أسعار مبي  سل  ةذ  الفئة ارتف  :المشروباا الرووية 
 3  والبيععرة الو نيععة (0/0 4  الويسععكيو (0/0 6  والبيععرة المسععتوردة (0/0 7 العععر   مبيعع  أسعععار

0/0). 

 

  نتيجععة ،0/0 14,77 بنسةةبة معةة أ أسةةعار مبيةة  سةةل  ةةةذ  الفئةةة ارتفةة  :مةةوا  االسةةتهالش الشخوةة 
الشعامبو و (0/0 30  ومعجعون الحالقعة والصعابون (0/0 34  محعارم العور  في أسعار مبي  االرتفا 

الفو  و   (0/0 9  وشفرات الحالقة (0/0 10  ومزيل الرائحة (0/0 13  وسبراي الشعر (0/0 14 
 .(0/0 5  معجون األسنانو (0/0 8  الصحية

 

  االرتفعا  نتيجعة 0/0 1,40بنسةبة  مع أ أسعار مبي  سةل  ةةذ  الفئةة ارتف  :موا  االستهالش المنزل 
 (0/0 27 وور  الناي ون الالصعق  (0/0 37ومساحيق الج ي   (0/0 39  الب اريات في أسعار مبي 

 .(0/0 12 ومساحيق التنظيف  (0/0 20ومبيدات الحشرات  وور  االلمنيوم ( 0/0 21  الم هراتو
  .(0/0 -7  ومساحيق الغسيل (0/0 -10المنظفات   مبي مقابل االنخفاض في أسعار 

 
 بنسةبة 2020 تموزشهر  خالأارتفعا  نليه تكوي أسعار سلّة السل  الغذائية واالستهالكية المثقلة   و

( فتكةةوي  ةة  31/07/2020ووتةة   1/1)مةةي  2020أّمةةا وركةةة ارسةةعار العامةةة خةةالأ العةةام  .0/0 29,89
 .0/0 112,41ارتفعا بنسبة 

 
: إّي تقريةر وركةةة أسةعار سةلة السةةل  الغذائيةة واالسةةتهالكية أنةال  يوة ر شةةهرياً نةي المكتةة  مالوظةة

ً  الفن  أّي إ ارة االوواء المركزي تو ر شهرياً "مؤشر الةر م القياسة   ف  وزارة اإل توا  والتجارة نلما
 رسعار االستهالش".


