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 القتصاد والتجارةلالمديرية العامة 

 المكتب الفني لسياسة االسعار 

 2017حزيران  14 بيروت في

سلّة السلع الغذائيةلجدول أسعار التقرير االسبوعي   

  لألسعارالمكتب الفني  –االقتصاد والتجارة في وزارة  12/6/7201
 

دوار الشمس والحالوة سادة والذرة الذرة وزيت  الخضار ولحم البقر المستورد وزيت مبيعانخفاض أسعار 

 والفطر حبة كاملة والزبدة  والبيض الطازجالغنم و لحم البقرالفواكه و مبيعأسعار  رتفاعاوالسكر و

  
المكّونة من  12/6/2017تاريخ لأصدر المكتب الفني لألسعار في وزارة االقتصاد والتجارة التقرير االسبوعي ألسعار سلّة السلع الغذائية 

ّ  . وأظهر التقريرنقطة بيع في مختلف المحافظات 53 أكثر والتي تّم جمعها منصنفاً  60 قارنة م %-0.3بنسبة  ي األسعارف اعامّ  انخفاضا
  وأسعار نفس الفترة من العام الماضي: (5/6/2017)أسبوع ب

 بينمعا ،الماضعي سعبوعاألععن  %-5.4 بةسعبن سعبوعمبيعع الخضعار الطازجعة  عذا األمعدل أسعار  انخفض أسعار الخضار الطازجة: -1
 .2016نفس الفترة من العام الماضي مقارنة ب %-7بنسبة   الخضار الطازجة مبيع أسعارمعدل  نخفضا

 %(-7) الخيععارو %(-9) الكوسعع و البقععدونسو %(-10) والخععس %(-13بادريعع  ) اللوبيععا مبيععع أسعععارمعععدل  انخفععض فقععد عليعع و
 والنعنععع %(-2) البطاطععاو %(-3والباذنجععان ) %(-4) البقلععةو %(-5) األحمععر والبصععل %(-6) يععابس والثععوموالبنععدورة  الفجععلو
  .%(3والجزر ) %(4) الملفوف أسعار مبيعمعدل وارتفع ،  %(-1) الكزبرةو

التفعا    مبيعع مععدل سععر ارتفعاع نتيجعةالماضي سبوع األ عن % 0.3 ذا االسبوع بنسبة  سعار مبيع الفواك أمعدل  ارتفع الفواكه:
  . %(-3والموز ) %(-11) الليمون الحامض، وانخفاض سعر مبيع %(2) والبرتقال أبو صرة %(4البلدي )

 .2016 نفس الفترة من العام الماضيمقارنة ب%  -9بنسبة  الفواك معدل سعر مبيع  نخفضا وقد

 رتفعاعا نتيجعة الماضعي سعبوعاألمقارنعة ب %0.1 بنسبة  ذا االسبوع سعار مبيع اللحوم ومشتقاتهاأمعدل  ارتفاع :ومشتقاتهااللحوم  -2
  .  %(-2، ولحم البقر المستورد ) %(1ولحم البقر الطازج ) %(2) الغنم الطازجلحم  مبيع سعر معدل

 عنوقد نتج ذلك . 2016مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي  %-3بنسبة  اللحوم ومشتقات  فئة مبيع رسع معدل انخفض بينما
ً بنسبة  لحم الغنم الطازج، و %(-8) المستورد لحم البقر معدل سعر مبيع انخفاض ً بنسبة ع ارتفعبينما  %-5انخفض محليا الميا

ً بنسبة  سعر ارتفع% بينما -5محليا" بنسبة انخفض  الطازجلحم البقر و ، 41% الفروج الكامل سعر مبيع  ارتفعو ،%9عالميا
 والجدير بالذكر، %( -1) مشتقات الفروج معدل سعر مبيع وانخفض، %17بنسبة عالميا" سعره  رتفعابينما  %15بنسبة  محليا"

ً  انخفضت عفاف قداألنات مكوّ  بعض أن أسعار مبيع  .عالميا

 نتيجعة الماضعي سعبوعاألمقارنعة ب %0.4بنسعبة  مبيعع فئعة البعيض ومنتجعات الحليعب أسععارمععدل  ارتفعع: الحليببالبيض ومنتجات  -3
 .%(8) باستثناء البيض سلع  ذه الفئة معظم سعر مبيعمعدل  ستقرارا

 نخفاضانتيجة  ،2016 بنفس الفترة من العام الماضي مقارنة%  -2بنسبة  معدل أسعار مبيع فئة البيض ومنتجات الحليب انخفضو
واسعتقر مععدل ،  %(25البعيض )وارتفعع سععر مبيعع ،  %(-1والجعبن األبعيض العكعاوي )%( -9حليعب البعودرة  ) سعر مبيعمعدل 

  .وجبن القشقوان بقر وجبنة القطع سعر مبيع اللبنة

نتيجعة الماضعي  سبوعاألمقارنة ب ةالحبوب والبذور والثمار الجوزيفئة  مبيع أسعارمعدل  استقر الجوزية:الحبوب والبذور والثمار  -4
 . سلع  ذه الفئة كافةسعر مبيع  استقرار معدل
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معدل سعر  ارتفاععن  ذلك قد نتجو .2016نفس الفترة من العام الماضي ب مقارنة %4بنسبة  معدل سعر مبيع  ذه الفئة رتفعا بينما  
، وانخفعض %(2الععدس األحمعر )و %(7)والصعنوبر قلعب  %(10)الحمع  حعب و  %(43الفاصعولياء بيضعاء صعنوبرية ) مبيع

ً و%( -21واألرز عادي انخفض محليا" ) -1) والجعوز قلعب %(-2) الطحعينو %(-8) واللعوز قلعب ، %-1بنسبة  انخفض عالميا
 .الفول الحباستقرار معدل سعر مبيع و،  %(

الماضي  سبوعاألب مقارنة %-0.8بنسبة  والزيتية المنتجات الد نيةفئة اسعار مبيع سلع معدل  انخفض والزيتية:المنتجات الدهنية  -5
وارتفع معدل سععر مبيعع الزبعدة  (%-1وزيت الذرة )( %-2) والحفاوة سادة (%-5انخفاض سعر مبيع زيت دوار الشمس ) نتيجة

 .سلع  ذه الفئة بقية سعر مبيعمعدل  استقرار، و (2%)

 أسععار نخفعاضا، نتيجعة 2016 نفس الفتعرة معن الععام الماضعيمقارنعة بع %-3 بنسعبة معدل اسعار مبيع سلع  ذه الفئعة نخفضا بينما
ّ  انخفض دوار الشمسزيت و (%-15) لطحينةوا( %-17)الذرة  زيت مبيع ّ األخير  بينما انخفض (%-3) محليا  %-9 نسعبةب عالميا
 .% 9عالمياً بنسبة  هسعر رتفاعمحليا" مقابل ا استقر وزيت الزيتون والزبدة والحفاوة سادة ،

سلع  ذه  معظممبيع  سعر ارتفاعنتيجة  الماضي سبوعاألمقارنة ب  %0.3بنسبة  المعلبات فئة سلع مبيع رسعمعدل ارتفع  المعلبات: -6
   .( %-2)والذرة  %(3)والفطر حبة كاملة  الفئة

 انخفعاضنتيجعة وذلعك  .2016مقارنعة بعنفس الفتعرة معن الععام الماضعي  %-2بنسعبة  اسعار مبيع سلع  ذه الفئعةمعدل  انخفضبينما  
  .بقية السلع مبيع سعر معدل استقربينما  %(-2)والذرة  %(-5)والفطر حبة كاملة  (%-10) السردين مبيع سعارأ معدل

 اسعتقرار نتيجعةالماضي سبوع األقارنة بم %-0.4بنسبة  المتفرقة المواد الغذائية فئة معدل سعر مبيعانخفض  مواد غذائية متفرقة: -7
 .  %(1)والبن المطحون  %(-6)السكر معظم سلع  ذه الفئة باستثناء معدل سعر مبيع

معدل سعر مبيع  ارتفاعنتيجة  2016مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي  %3بنسبة  اسعار مبيع سلع  ذه الفئةمعدل  رتفعابينما  
عالميعاّ بنسعبة  هبينمعا ارتفعع سععر %(8)ارتفعع محليعاّ  العبن المطحعونو ،%3 نسعبةبعالميعاً  همحلياً بينما ارتفعع سععر %(10السكر )

 ،%52عالميععاً حععوالي  األخيععر سعععر ارتفعععبينمععا  %(1)بنسععبة محليععاً  تارتفععع والشععاي %(2) الكاتشععابو %(3) والملعع  ،1%
 .%(-1) ةرب البندور وانخفض معدل سعر مبيع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ً التقرير االسبوعي ألسعار سلّة السلع الغذائية  الفنّي في وزارة االقتصاد والتجارة سيقوم بنشرأن المكتب لما" ع   . دوريا
  .www.economy.gov  :كما سيتّم نشر كامل التقرير عل  موقع الوزارة عل  االنترنت 

 الفئة
التغيير السنوي 
 %بالنسبة المئوية 

التغيير األسبوعي 
 %بالنسبة المئوية 

 
 %-4,5 %-7 الخضار الطازجة 

 %3,0 %-9 الفواكه 

 %1,0 % -3 اللحوم ومشتقاتها 

% -2 البيض ومنتجات الحليب   4,0% 

 %0 %4 الحبوب والبذور والثمار الجوزية 

%-3 المنتجات الدهنية والزيتية   8,0-% 

%-2 المعلبات   3,0% 

 %-4,0 % 3 مواد غذائية متفرقة 

 


