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 القتصاد والتجارةلالمديرية العامة 

 المكتب الفني لسياسة االسعار 

 2017حزيران  22 بيروت في

سلّة السلع الغذائيةلجدول أسعار التقرير االسبوعي   

  لألسعارالمكتب الفني  –االقتصاد والتجارة في وزارة  19/6/7201
 

والحالوة  وحليب البودرة والبيض وزيت الزيتونولحم البقر المستورد  والفواكه الخضار مبيعأسعار ارتفاع 

   الطازج لحم البقرالفروج الكامل و مبيعأسعار  نخفاضاووالكاتشاب  والذرةوالسردين سادة 

  
المكّونة من  19/6/2017تاريخ لأصدر المكتب الفني لألسعار في وزارة االقتصاد والتجارة التقرير االسبوعي ألسعار سلّة السلع الغذائية 

ّ ارتفاع . وأظهر التقريرنقطة بيع في مختلف المحافظات 53 أكثر والتي تّم جمعها منصنفاً  60 قارن ة م %0.7بنس بة  ي األس عارف  اعامّ  ا
  وأسعار نفس الفترة من العام الماضي: (12/6/2017)أسبوع ب

 بينم  ا ،الماض  ي س  بوعاألع  ن  %1.5 بةس  بن س  بوعه  ذا األ مبي  ع الخض  ار الطازج  ةمع  دأ أس  عار  رتف  عا أسعععار الخضععار الطازجععة  -1
 .2016نفس الفترة من العام الماضي مقارنة ب %-5بنسبة   الخضار الطازجة مبيع أسعارمعدأ  نخفضا

 %(6بادري    ) اللوبي  او %(7) والنعن  ع والج  زر %(8) الكزب  رةو والخ  س %(14) الفج  أ مبي  ع أس  عارمع  دأ  رتف  عا فق  د علي   و
 الخي  ارو %(-5) الملف  وفو %(-7الباذنج  ان ) أس  عار مبي  عمع  دأ  انخف  ضو ، %(2) البقل  ةو %(3األحم  ر ) والبص  أ البق  دونسو
  .البندورة  ، واستقرار معدأ سعر مبيع %(-1) والثوم يابس %(-2) الكوسىو %(-4) البطاطاو

الم وز  مبي ع مع دأ س عر ارتف اع نتيج ةالماض ي س بوع األ عن % 5.8هذا االسبوع بنسبة  سعار مبيع الفواك أمعدأ  ارتفع الفواكه 
  .%(3والتفاح البلدي ) %(6)والليمون الحامض  والبرتقاأ أبو صرة %(8)

 .2016 نفس الفترة من العام الماضيمقارنة ب%  -4بنسبة  الفواك معدأ سعر مبيع  نخفضا وقد

 س عر مع دأ رتف اعا نتيج ة الماض ي س بوعاألمقارن ة ب االس بوعهذا  سعار مبيع اللحوم ومشتقاتهاأمعدأ  استقرار :ومشتقاتهااللحوم  -2
  .  %(-1والفروج الكامأ )ولحم البقر الطازج  %(2لحم البقر المستورد ) مبيع

 عنوقد نتج ذلك . 2016مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي  %-3بنسبة  اللحوم ومشتقات  فئة مبيع رسع معدأ انخفض بينما
ً بنسبة  لحم الغنم الطازج، و %(-6) المستورد لحم البقر معدأ سعر مبيع انخفاض ً بنسبة ع ارتفعبينما  %-5انخفض محليا الميا

ً بنسبة  سعر ارتفع% بينما -5بنسبة  أيضا" محليا"انخفض  الطازجلحم البقر و ، 40% الفروج سعر مبيع  ارتفعو ،%12عالميا
والجدير ، %( -1) مشتقات الفروج معدأ سعر مبيع وانخفض، %26بنسبة عالميا" سعره  رتفعابينما  %14بنسبة  الكامأ محليا"

ً  انخفضت عفاف قداألنات مكوّ  بعض أن أسعار مبيع بالذكر  .عالميا

 نتيج ة الماض ي س بوعاألمقارن ة ب %1.5بنس بة  مبي ع فئ ة الب يض ومنتج ات الحلي ب أس عارمع دأ  ارتف ع: الحليعبالبيض ومنتجات  -3
 .%(7) باستثناء البيض سلع هذه الفئة معظم سعر مبيعمعدأ  ستقرارا

 نخفاضانتيجة  ،2016 بنفس الفترة من العام الماضي مقارنة%  -1بنسبة  معدأ أسعار مبيع فئة البيض ومنتجات الحليب انخفضو
واس تقر مع دأ ،  %(33الب يض )وارتف ع س عر مبي ع ،  %(-1والج بن األب يض العك اوي )%( -6حلي ب الب ودرة  ) سعر مبيعمعدأ 

  .وجبن القشقوان بقر وجبنة القطع سعر مبيع اللبنة

نتيج ة الماض ي  سبوعاألمقارنة ب ةالحبوب والبذور والثمار الجوزيفئة  مبيع أسعارمعدأ  استقر الجوزية الحبوب والبذور والثمار  -4
 . سلع هذه الفئة كافةسعر مبيع  استقرار معدأ
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معدأ سعر  ارتفاععن  ذلك قد نتجو .2016نفس الفترة من العام الماضي ب مقارنة %4بنسبة  معدأ سعر مبيع هذه الفئة رتفعا بينما  
، وانخف ض %(2الع دس األحم ر )و %(7)والص نوبر قل ب  %(10)الحم   ح ب و  %(43الفاص ولياء بيض اء ص نوبرية ) مبيع

ً و%( -21األرز عادي انخفض محليا" )  %(-1) والجوز قلب %(-2) الطحينو %(-8) واللوز قلب ، %-2بنسبة  انخفض عالميا
 .الفوأ الحباستقرار معدأ سعر مبيع و، 

الماض ي  س بوعاألب مقارن ة %0.5بنس بة  والزيتي ة المنتج ات الدهني ةفئ ة اسعار مبيع سلع معدأ  ارتفع والزيتية المنتجات الدهنية  -5
 .سلع هذه الفئة بقية سعر مبيعمعدأ  استقرار، و( %1) والحفاوة سادة الزيتونسعر مبيع زيت  رتفاعا نتيجة

 أس عار نخف اضا، نتيج ة 2016 نفس الفت رة م ن الع ام الماض يمقارن ة ب  %-3 بنس بة معدأ اسعار مبيع سلع هذه الفئ ة نخفضا بينما
ّ  انخفض دوار الشمسزيت و (%-15) لطحينةوا( %-17)الذرة  زيت مبيع ّ األخير  بينما انخفض (%-3) محليا  %-9 نس بةب عالميا

 .% 20عالمياً بنسبة  األخير سعر رتفاعمحليا" مقابأ ا ااستقر وزيت الزيتونوالزبدة  %(1)والحفاوة سادة  ،

 السردينمبيع  سعرمعدأ  ارتفاعنتيجة  الماضي سبوعاألمقارنة ب  %0.8بنسبة  المعلبات فئة سلع مبيع رسعمعدأ ارتفع  المعلبات  -6
   واستقرار معدأ سعر مبيع بقية سلع هذه الفئة.، ( %4)والذرة  %(2)

 انخف اضنتيج ة وذل ك  .2016مقارن ة ب نفس الفت رة م ن الع ام الماض ي  %-1بنس بة  اسعار مبيع سلع هذه الفئ ةمعدأ  انخفضبينما  
  .السلعبقية  مبيع سعر معدأ استقربينما  %(2)والذرة  %(-5)والفطر حبة كاملة  (%-8) السردين مبيع سعارأ معدأ

 اس تقرار نتيج ةالماض ي س بوع األقارن ة بم %0.2بنس بة  المتفرق ة الم واد الغذائي ة فئ ة معدأ سعر مبيع ارتفع مواد غذائية متفرقة  -7
 .%(3) الكاتشاب معظم سلع هذه الفئة باستثناء معدأ سعر مبيع

معدأ سعر مبيع  ارتفاعنتيجة  2016مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي  %3بنسبة  اسعار مبيع سلع هذه الفئةمعدأ  رتفعابينما  
عالمي اّ  هس عر نخف ضبينم ا ا %(8)ارتف ع محلي اّ  ال بن المطح ونو ،%-10 نس بةبعالمي اً  هس عر انخفضمحلياً بينما  %(10السكر )

 %(3) والمل   ،%50عالمي اً ح والي  األخي ر سعر ارتفعبينما  %(1)بنسبة محلياً  تارتفع والشاي %(6) الكاتشابو ،%-3بنسبة 
 .%(-1) ةرب البندور وانخفض معدأ سعر مبيع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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

 الفئة
التغيير السنوي 
 %بالنسبة المئوية 

التغيير األسبوعي 
 %بالنسبة المئوية 

 
 %5,1 %-5 الخضار الطازجة 

 %8,5 %-4 الفواكه 

 %0 % -3 اللحوم ومشتقاتها 

% -1 البيض ومنتجات الحليب   5,1% 

 %0 %4 الحبوب والبذور والثمار الجوزية 

%-3 المنتجات الدهنية والزيتية   5,0% 

%-1 المعلبات   8,0% 

 %2,0 % 3 مواد غذائية متفرقة 

 


