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 القتصاد والتجارةلالمديرية العامة 

 المكتب الفني لسياسة االسعار 

 2017 أيار 18 بيروت في

سلّة السلع الغذائيةلجدول أسعار التقرير االسبوعي   

  لألسعارالمكتب الفني  –االقتصاد والتجارة في وزارة  15/5/7201
 

 وحليب البودرة لحم الغنم الطازجوارتفاع والبيض  الطازج ولحم البقر والفواكه الخضار مبيعأسعار  انخفاض

 البن المطحونو والحمص حب والملح والمعكرونة

  
المكّونة من  15/5/2017تاريخ لأصدر المكتب الفني لألسعار في وزارة االقتصاد والتجارة التقرير االسبوعي ألسعار سلّة السلع الغذائية 

ّ نخفاضا . وأظهر التقريرنقطة بيع في مختلف المحافظات 53 أكثر والتي تّم جمعها منصنفاً  60 قارنة م %-0.3بنسبة  ي األسعارف اعامّ  ا
  وأسعار نفس الفترة من العام الماضي: (8/5/2017)أسبوع ب

 بينمبا ،الماضبي سببوعاألعبن  %-10.1 بةسببن سببوعمبيع الخضار الطازجة هذا األمعدل أسعار  نخفضا أسعار الخضار الطازجة: -1
 .2016نفس الفترة من العام الماضي مقارنة ب% 3بنسبة  الخضار الطازجة مبيع أسعارمعدل  رتفعا

 الفجبلو %(-16) البقلبةو %(-20والبنبدورة ) %(-21) البقبدونسو %(-23بادريبه ) اللوبيبا مبيبع أسبعارمعدل  نخفضا فقد عليهو
 %(-5) والكزبببرةوالخببس  الكوسبب و %(-6والجببزر ) %(-7والنعنببع ) %(-8) البطاطبباو %(-10) الملفببوفو %(-13) الخيببارو

  . %(4) الثوم يابس أسعار مبيعمعدل  ارتفعو،  %(-1األحمر ) والبصل %(-4) والباذنجان

المبوز  معدل سبعر مبيبع نخفاضا نتيجة الماضي سبوع األ عن %-3هذا االسبوع بنسبة  سعار مبيع الفواكهأمعدل  انخفض الفواكه: -2
  .  %(4، وارتفاع أسعار مبيع الليمون الحامض ) %(-2والبرتقال أبو صرة ) %(-3البلدي )والتفاح  %(-8)

 .2016 نفس الفترة من العام الماضيمقارنة ب%  -5بنسبة  الفواكهمعدل سعر مبيع  نخفضا وقد

 ارتفباع نتيجبة الماضبي سببوعاألمقارنبة ب %1.1 بنسبة هذا االسبوع سعار مبيع اللحوم ومشتقاتهاأمعدل  ارتفاع :ومشتقاتهااللحوم  -3
  . %(-1)الطازج لحم البقر و،  %(4لحم الغنم الطازج ) مبيع سعر معدل

 عنوقد نتج ذلك . 2016مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي  %-3بنسبة  اللحوم ومشتقاته فئة مبيع رسع معدل انخفض بينما
الطازج محليا" ولحم البقر  ، %34المياً بنسبة ع ارتفعبينما  %-7انخفض محلياً بنسبة  لحم الغنم الطازج معدل سعر مبيع انخفاض
ً بنسبة  سعر ارتفع% بينما -6بنسبة  بنسبة  الفروج الكامل محليا"سعر مبيع  ارتفعو،  %(-5) المستورد لحم البقرو ،%8عالميا
أن أسعار  والجدير بالذكر،  مع ميل لالرتفاع مشتقات الفروج استقر معدل سعر مبيعبينما ، %11بنسبة عالميا"  رتفعابينما  25%
ً  انخفضت عالف قداألنات مكوّ  بعض مبيع  .عالميا

 نتيجبة الماضبي سببوعاألمقارنبة ب% -0.1 بنسببة مبيع فئة البيض ومنتجات الحليبب أسعارمعدل  انخفض: الحليبالبيض ومنتجات  -4
 . سلع هذه الفئة، واستقرار سعر مبيع بقية %( -3البيض ) سعر مبيع نخفاضا

 نخفاضانتيجة  ،2016 بنفس الفترة من العام الماضي مقارنة%  -4بنسبة  معدل أسعار مبيع فئة البيض ومنتجات الحليب انخفضو
وارتفببع سبعر مبيببع  ، %( -1وجببن القشببقوان بقبر ) %(-4والجبببن األببيض العكبباوي )%( -11حليببب الببودرة  ) سببعر مبيبعمعبدل 
  .وجبنة القطع واستقر معدل سعر مبيع اللبنة،  %(24البيض )

 سببوعاألمقارنبة ب %0.5بنسببة  ةالحبوب والبذور والثمار الجوزيبفئة  مبيع أسعارمعدل  رتفعا الجوزية:الحبوب والبذور والثمار  -5
 . %(5) حب الحمصباستثناء  سلع هذه الفئة معظمسعر مبيع  استقرار معدلنتيجة الماضي 
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 معبدل سبعر مبيبع انخفباضعبن  ذلبك قبد نبتجو .2016نفس الفترة من العام الماضبي مقارنة ب معدل سعر مبيع هذه الفئة استقر بينما  
ً و%( -22واألرز عادي انخفض محليا" ) %(-32العدس األحمر ) والجوز قلب  %(-5واللوز قلب )،  %-1بنسبة  انخفض عالميا

،  %(6)والصببنوبر قلبببب  %(14الفاصبببولياء بيضبباء صببنوبرية )و %(18)الحمببص حببب  ارتفببعو، %(-1) الطحببينو %(-3)
 .الفول الحب استقرار معدل سعر مبيع و

الماضي  سبوعاألب مقارنة %-0.1بنسبة  والزيتية المنتجات الدهنيةفئة اسعار مبيع سلع معدل  نخفضا والزيتية:المنتجات الدهنية  -6
 سلع هذه الفئة. معظم سعر مبيعمعدل  انخفاض نتيجة

 مبيع أسعار نخفاضا، نتيجة 2016 نفس الفترة من العام الماضيمقارنة ب %-3 بنسبة معدل اسعار مبيع سلع هذه الفئة نخفضا بينما
ّ  انخفبض دوار الشبمسزيبت و( %-4)والحالوة السادة ( %-16) لطحينةواالذرة  زيت ّ األخيبر  بينمبا انخفبض (%-2) محليبا  عالميبا

 .% 10عالمياً بنسبة  األخير سعر رتفاعمحليا" مقابل ا ااستقر وزيت الزيتون والزبدة ، %-8 نسبةب

   . سلع هذه الفئة كافةمبيع  استقرار سعرنتيجة  الماضي سبوعاألمقارنة ب المعلبات فئة سلع مبيع رسعمعدل  استقر المعلبات: -7

 انخفباضنتيجبة وذلبك  .2016مقارنبة ببنفس الفتبرة مبن العبام الماضبي  %-3بنسببة  اسعار مبيع سلع هذه الفئبةمعدل  انخفضبينما  
المارتبديال  مبيبع سبعر معبدل اسبتقربينمبا  ، %(1) البذرةارتفعت و %(-7)والفطر حبة كاملة  (%-10) السردين مبيع سعارأ معدل
  .نالطوو بقر

انخفباض  نتيجبةالماضبي سببوع األقارنبة بم %0.4بنسببة  المتفرقبة المبواد الغذائيبة فئة معدل سعر مبيع ارتفع مواد غذائية متفرقة: -8
 . %(1) والبن المطحونالملح والمعكرونة  معدل سعر مبيع

معدل سعر مبيع  ارتفاعنتيجة  2016مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي  %3بنسبة  اسعار مبيع سلع هذه الفئةمعدل  رتفعابينما  
بينمبا ارتفبع سبعر األخيبر عالميباّ  %(6)ارتفبع محليباّ  البن المطحبونو ،%13 نسبةبعالمياً  همحلياً بينما ارتفع سعر %(12السكر )
عالميبباً حببوالي  األخيببر سببعر ارتفببعبينمببا  %(2)بنسببة محليبباً  تارتفعبب والشبباي الكاتشببابووالملببح  %(3) المعكرونببةو ،%2بنسببة 
  .%(-4) ةرب البندور وانخفض معدل سعر مبيع ،35%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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

 الفئة
التغيير السنوي 
 %بالنسبة المئوية 

التغيير األسبوعي 
 %بالنسبة المئوية 

 
 %-1,10 %3 الخضار الطازجة 

 %-3 %-5 الفواكه 

 %1,1 % -3 اللحوم ومشتقاتها 

% -4 البيض ومنتجات الحليب   1,0-% 

 %5,0 %0 الحبوب والبذور والثمار الجوزية 

%-3 المنتجات الدهنية والزيتية   1,0-% 

%-3 المعلبات   0% 

 %4,0 % 3 مواد غذائية متفرقة 

 


