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 القتصاد والتجارةلالمديرية العامة 

 المكتب الفني لسياسة االسعار 

 2017 آب 2 بيروت في

سلّة السلع الغذائيةلجدول أسعار التقرير االسبوعي   

  لألسعارالمكتب الفني  –االقتصاد والتجارة في وزارة  31/7/7201
 

 مبيعأسعار  انخفاضووحليب البودرة والزبدة  والبيض ولحم الغنم الطازج الخضار مبيعأسعار ارتفاع 

 والفطر حبة كاملة المستورد ولحم البقر الفواكه

  
المكّونة من  31/7/2017تاريخ لأصدر المكتب الفني لألسعار في وزارة االقتصاد والتجارة التقرير االسبوعي ألسعار سلّة السلع الغذائية 

ّ رتفاعا . وأظهر التقريرنقطة بيع في مختلف المحافظات 53 أكثر والتي تّم جمعها منصنفاً  60 قارن ة م %0.5بنس بة  ي األس عارف  اعامّ  ا
  وأسعار نفس الفترة من العام الماضي: (24/7/2017)أسبوع ب

 بينم ا ،الماض ي س بوعاألع ن  % 6.2  بةس بن س بوعمبي ع الخض ار الطازج ة   ذا األمع د  أس عار  رتف عا أسعار الخضار الطازجة: -1
 .2016نفس الفترة من العام الماضي مقارنة ب %-7بنسبة   الخضار الطازجة مبيع أسعارمعد   نخفضا

 %(10والكزب  رة ) %(11والخ  س ) %(12والباذنج ان ) %(13الكوس  ) )و %(14الخي  ار ) مبي ع أس  عارمع  د  ارتف ع  فق  د علي  و
 والبطاط  ا %(2والبقل  ة ) %(5البن  دورة )و %(7والنعن  ع )البص    األحم  ر وواللوبي  ا بادري     %(8) الملف  وفو %(9والبق  دونس )

  .الجزر ، واستقرار سعر مبيع %(-2الثوم يابس )و %(-3) الفج  أسعار مبيعمعد   انخفضو،  %(1)

 مبي ع مع د  س عر انخف اض نتيج ة الماض يس بوع األ ع ن %-6.8  ذا االس بوع بنس بة  س عار مبي ع الفواك  أمعد   انخفض الفواكه:
  .%(-1الليمون الحامض )و  %(-2والموز البلدي ) %(-7) والبرتقا  أبو صرة %(-10البلدي )التفاح 

 .2016 نفس الفترة من العام الماضيمقارنة ب%  -18بنسبة  الفواك معد  سعر مبيع  نخفضا وقد

 مع د  ارتف اع نتيج ةالماض ي  س بوعأع ن  %0.4بنس بة   ذا االسبوع سعار مبيع اللحوم ومشتقاتهاأمعد  ارتفع  :ومشتقاتهااللحوم  -2
  .   بقية سلع  ذه الفئةاستقرار سعر مبيع و، %(-1، ولحم البقر المستورد ) %(1) الطازج الغنملحم  مبيع سعر

 عنوقد نتج ذلك . 2016مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي  %-3بنسبة  اللحوم ومشتقات  فئة مبيع رسع معد  نخفضا بينما
لحم و ، %32المياً بنسبة ع ارتفعبينما  %-2محلياً بنسبة  لحم الغنم الطازجو %(-9) المستورد لحم البقر معد  سعر مبيع فاضانخ

ً بنسبة  هسعر ارتفعبينما  %-1بنسبة  محليا" انخفض الطازجالبقر  بنسبة  محليا" الفروج الكام سعر مبيع  ارتفعو، %14عالميا
 أن أسعار مبيع والجدير بالذكر، %(-3)وانخفض معد  سعر مبيع مشتقات الفروج  ،%33بنسبة عالميا" سعره  رتفعابينما  6%

ً  انخفضت عفاف قداألنات مكوّ  بعض  .عالميا

 نتيج ة الماض ي س بوعاألمقارن ة ب %1.4بنس بة  مبي ع فئ ة الب يض ومنتج ات الحلي ب أس عارمع د   ارتف ع: الحليببالبيض ومنتجات  -3
 . %(2)وحليب البودرة  %(13) باستثناء البيض سلع  ذه الفئة معظم سعر مبيعمعد   ستقرارا

 ارتف اعنتيج ة  ،2016 ب نفس الفت رة م ن الع ام الماض ي مقارن ة%  3 بنس بة معد  أسعار مبيع فئ ة الب يض ومنتج ات الحلي بارتفع و
  .بقية سلع  ذه الفئةواستقر معد  سعر مبيع ، %(4حليب البودرة )و %(28البيض )  سعر مبيعمعد  

نتيج ة  الماض ي سبوعاألمقارنة ب ةالحبوب والبذور والثمار الجوزيفئة  مبيع أسعارمعد   استقر الجوزية:الحبوب والبذور والثمار  -4
 . سلع  ذه الفئة كافة سعر مبيع  استقرار معد 
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معد  سعر  ارتفاععن  ذلك نتجقد و .2016نفس الفترة من العام الماضي ب مقارنة %2بنسبة  معد  سعر مبيع  ذه الفئة رتفعا بينما  
،  %(1) والف و  الح ب %(2الع دس األحم ر )و %(5)الحمص حب والصنوبر قلب و %(25الفاصولياء بيضاء صنوبرية ) مبيع

ً و%( -14األرز عادي انخفض محليا" )وانخفض  اس تقرار و،  %(-1) الطح ينو %(-7) والل وز قل ب ، %6بنس بة  ارتف ع عالمي ا
 .قلبالجوز معد  سعر مبيع 

الماض ي  س بوعاألب مقارن ة %0.1بنس بة  والزيتي ة المنتج ات الد ني ةفئ ة اسعار مبيع سلع معد   رتفعا والزيتية:المنتجات الدهنية  -5
 .سلع  ذه الفئة بقية سعر مبيعمعد   استقرار، و( %2) الزبدةسعر مبيع  ارتفاع نتيجة

 أس عار نخف اضا، نتيج ة 2016 نفس الفت رة م ن الع ام الماض يمقارن ة ب  %-2 بنس بة معد  اسعار مبيع سلع  ذه الفئ ة نخفضا بينما
ّ  نخف ضا دوار الش مسزي ت و  %(-3)والح فاوة س ادة  (%-9) لطحين ةوا( %-16)ال ذرة  زيت مبيع  بينم ا انخف ض (%-2) محلي ا

ّ  سعره عالمي اً بنس بة  هس عر رتف اعمحلي ا" مقاب   ا اس تقر وزي ت الزيت ون %(2)الزبدة  معد  سعر مبيع ارتفعو ، %-8 نسبةب عالميا
22%. 

اس تقرار مع د  س عر مبي ع نتيج ة الماض ي  س بوعاألمقارن ة ب  %-0.6بنس بة  المعلب ات فئة سلع مبيع رسعمعد  انخفض  المعلبات: -6
   . %(-4) انخفض باستثناء الفطر حبة كاملة سلع  ذه الفئة معظم

 انخف اضنتيج ة وذل ك  .2016مقارن ة ب نفس الفت رة م ن الع ام الماض ي  %-3بنس بة  اسعار مبيع سلع  ذه الفئ ةمعد   انخفضبينما  
  . ذه الفئة بقية سلع مبيع سعر معد  استقربينما  (%-6)والذرة  (%-8) والفطر حبة كاملة السردين مبيع سعارأ معد 

 مع د  س عر مبي ع اس تقرار نتيجة الماضيسبوع األقارنة بم المتفرقة المواد الغذائية فئة معد  سعر مبيع استقر مواد غذائية متفرقة: -7
 . سلع  ذه الفئة كافة

معد  سعر مبيع  ارتفاعنتيجة  2016مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي  %2بنسبة  اسعار مبيع سلع  ذه الفئةمعد   رتفعابينما  
عالمي اّ  هس عر نخف ضبينم ا ا %(7)ارتف ع محلي اّ  ال بن المطح ونو ،%-30 نس بةبعالمي اً  هس عر انخفضمحلياً بينما  %(10السكر )

 %(-1)بنسبة محلياً  انخفضا الشايو المعكرونةو %(-6) ةرب البندور انخفضو، %(3) والملح %(6) الكاتشابو ،%-13بنسبة 
 . %42عالمياً حوالي  األخير سعر ارتفعبينما 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 الفئة
التغيير السنوي 
 %بالنسبة المئوية 

التغيير األسبوعي 
 %بالنسبة المئوية 

 
 %2,6 %-7 الخضار الطازجة 

 %-8,6 %-18 الفواكه 

 %4,0 % -3 اللحوم ومشتقاتها 

% 3 البيض ومنتجات الحليب   4,1% 

 %0 %2 الحبوب والبذور والثمار الجوزية 

%-2 المنتجات الدهنية والزيتية   1,0% 

%-3 المعلبات   6,0-% 

 % 0 % 2 غذائية متفرقةمواد  

 


