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 القتصاد والتجارةلالمديرية العامة 

 المكتب الفني لسياسة االسعار 

 2017 أيار 24 بيروت في

سلّة السلع الغذائيةلجدول أسعار التقرير االسبوعي   

  لألسعارالمكتب الفني  –االقتصاد والتجارة في وزارة  22/5/7201
 

وارتفاع وحليب البودرة والبيض  الغنم الطازجالمستورد ولحم  ولحم البقر الخضار مبيعأسعار  انخفاض

 الحالوة سادة وزيت دوار الشمسو الطازج والجوز قلب ولحم البقر الفروج الكاملو الفواكه مبيعأسعار 

 والملح

  
المكّونة من  22/5/2017تاريخ 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 %-0.4بنسبة  ي األسعارف اعامّ  ا
  وأسعار نفس الفترة من العام الماضي: (15/5/2017)أسبوع ب

 بينمعا ،الماضعي سعبوعاألععن  %-3.8 بةسعبن سعبوعاألمبيعع الخضعار الطازجعة  عذا معدل أسعار  نخفضا أسعار الخضار الطازجة: -1
 .2016نفس الفترة من العام الماضي مقارنة ب% -1بنسبة  الخضار الطازجة مبيع أسعارمعدل  نخفضا

 والكزبرة %(-6) والخس %(-8) والثوم يابس الكوسىو %(-9) البطاطاو %(-18البندورة ) مبيع أسعارمعدل  نخفضا فقد عليهو
 البقعدونسو %(5) البقلعةو %(7) الفجعل أسععار مبيععمعدل  ارتفعو،  %(-1) والباذنجان %(-3األحمر ) والبصل والنعنع %(-4)
  .  %(2والجزر ) الملفوفبادريه و واللوبيا %(3) الخيارو %(4)

البرتقال أبو  سعر مبيعمعدل ارتفاع  نتيجة الماضي سبوع األ عن % 3 ذا االسبوع بنسبة  سعار مبيع الفواكهأمعدل ارتفع  الفواكه: -2
  . %(-2الليمون الحامض )و %(-3التفاح البلدي )، وانخفض معدل سعر %(10الموز )و %(13صرة )

 .2016 نفس الفترة من العام الماضيمقارنة ب%  -2بنسبة  الفواكهمعدل سعر مبيع  نخفضا وقد

 نتيجععة الماضععي سععبوعاألمقارنعة ب %-1.6 بنسععبة االسععبوع ععذا  سعععار مبيععع اللحععوم وماعتقاتهاأمععدل  نخفععاضا :ومشووتقات االلحووم  -3
 %(7ارتفع معدل سعر مبيعع الفعروج الكامعل)و،  %(-4لحم الغنم الطازج )و %(-8لحم البقر المستورد ) مبيع سعر معدل نخفاضا
  . %(1)الطازج لحم البقر و

 عنوقد نتج ذلك . 2016الفترة من العام الماضي مقارنة بنفس  %-4بنسبة  اللحوم وماتقاته فئة مبيع رسع معدل انخفض بينما
المياً بنسبة ع ارتفعبينما  %-10انخفض محلياً بنسبة  لحم الغنم الطازج، و %(-13) المستورد لحم البقر معدل سعر مبيع انخفاض

ً بنسبة  سعر ارتفع% بينما -5محليا" بنسبة انخفض  الطازجولحم البقر  ، 34% الفروج الكامل سعر مبيع  ارتفعو ،%8عالميا
 أن أسعار مبيع والجدير بالذكر،  ماتقات الفروج استقر معدل سعر مبيع، و%11بنسبة عالميا"  رتفعابينما  %34بنسبة  محليا"
ً  انخفضت عفاف قداألنات مكوّ  بعض  .عالميا

 نتيجعة الماضعي سعبوعاألمقارنعة ب% -0.2 بنسعبة مبيع فئة البيض ومنتجات الحليعب أسعارمعدل  انخفض: الحليبالبيض ومنتجات  -4
 . سلع  ذه الفئة، واستقرار سعر مبيع بقية %( -1)وحليب البودرة البيض  سعر مبيع نخفاضا

 نخفاضانتيجة  ،2016 بنفس الفترة من العام الماضي مقارنة%  -4بنسبة  معدل أسعار مبيع فئة البيض ومنتجات الحليب انخفضو
وارتفععع سععر مبيععع  ، %( -1وجعبن القاععقوان بقعر ) %(-4والجععبن األبعيض العكععاوي )%( -11حليععب البعودرة  ) سعععر مبيععمععدل 

  .وجبنة القطع واستقر معدل سعر مبيع اللبنة،  %(23البيض )
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 سعبوعاألمقارنعة ب %0.3بنسعبة  ةالحبوب والبذور والثمار الجوزيعفئة  مبيع أسعارمعدل  رتفعا الجوزية:الحبوب والبذور والثمار  -5
 . %(3) الجوز قلبباستثناء  سلع  ذه الفئة معظمسعر مبيع  استقرار معدلنتيجة الماضي 

مععدل  ارتفعاعععن  ذلعك قعد نعتجو .2016نفس الفترة معن الععام الماضعي ب مقارنة %1بنسبة  معدل سعر مبيع  ذه الفئة ارتفاع بينما  
-32الععدس األحمعر )، وانخفعض  %(6)والصنوبر قلب  %(14الفاصولياء بيضاء صنوبرية )و %(18)الحمص حب  سعر مبيع

ً و%( -22واألرز ععادي انخفعض محليععا" ) %( اسععتقرار و، %(-1) الطحعينو %(-5واللعوز قلععب )،  %-1بنسعبة  انخفععض عالميعا
 . والجوز قلب الفول الحبمعدل سعر مبيع 

الماضعي  سعبوعاألب مقارنعة %0.2بنسعبة  والزيتيعة الد نيعةالمنتجعات فئعة اسعار مبيع سلع معدل رتفع ا والزيتية:المنتجات الدهنية  -6
 (.%1) دوار الامس( وزيت %2)الحفاوة السادة  سعر مبيعمعدل  ارتفاع نتيجة

 أسععار نخفعاضا، نتيجعة 2016 نفس الفتعرة معن الععام الماضعيمقارنعة بع %-3 بنسعبة معدل اسعار مبيع سلع  ذه الفئعة نخفضا بينما
ّ  انخفعض دوار الاعمسزيت و( %-2)والحفاوة السادة ( %-16) لطحينةوا( %-17)الذرة  زيت مبيع  بينمعا انخفعض (%-1) محليعا

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

   . سلع  ذه الفئة معظممبيع  استقرار سعرنتيجة  الماضي سبوعاألمقارنة ب المعلبات فئة سلع مبيع رسعمعدل  ستقرا المعلبات: -7

 انخفعاضنتيجعة وذلعك  .2016مقارنعة بعنفس الفتعرة معن الععام الماضعي  %-2بنسعبة  اسعار مبيع سلع  ذه الفئعةمعدل  انخفضبينما  
المارتعديفا  مبيعع سععر مععدل اسعتقربينمعا  ، %(1) العذرةارتفعت و %(-7)والفطر حبة كاملة  (%-10) السردين مبيع سعارأ معدل
  .نالطوو بقر

 اسعتقرار نتيجعةالماضعي سعبوع األقارنعة بم %0.1بنسعبة  المتفرقعة المعواد الغذائيعة فئعة معدل سعر مبيع ارتفع مواد غذائية متفرقة: -8
 .%(1) معظم سلع  ذه الفئة باستثناء الملح 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 %(6)ارتفعع محليعاّ  العبن المطحعونو ،%13 نسبةبعالمياً  همحلياً بينما ارتفع سعر %(12السكر )

 ،%35عالميعاً حعوالي  األخيعر سععر ارتفععبينمعا  %(2)بنسعبة محليعاً  تارتفعع والاعاي الكاتاابو %(3) المعكرونةو والملح ،2%
 .%(-4) ةرب البندور وانخفض معدل سعر مبيع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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

 الفئة
التغيير السنوي 
 %بالنسبة المئوية 

التغيير األسبوعي 
 %بالنسبة المئوية 

 
 %-8,3 %-1 الخضار الطازجة 

 %3 %-2 الفواكه 

 %-6,1 % -4 اللحوم ومشتقات ا 

% -4 الحليبالبيض ومنتجات    2,0-% 

 %3,0 %1 الحبوب والبذور والثمار الجوزية 

%-3 المنتجات الدهنية والزيتية   2,0% 

%-2 المعلبات   1,0% 

 %1,0 % 3 مواد غذائية متفرقة 

 


