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 القتصاد والتجارةلالمديرية العامة 

 المكتب الفني لسياسة االسعار 

 2017 أيار 11 بيروت في

سلّة السلع الغذائيةلجدول أسعار التقرير االسبوعي   

  لألسعارالمكتب الفني  –االقتصاد والتجارة في وزارة  8/5/7201
 

زيت والطحينة وواللوز قلب والبيض  الكاملوالفروج  الطازج والغنم ولحم البقرالخضار  مبيعأسعار  انخفاض

 البن المطحون و الفواكهوارتفاع والكاتشاب الذرة 

  
المكّونةة مة   8/5/2017تاريخ 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 م صنفاً  60 قارنة م %-0.6بنسبة  ي األسعارف اعامّ  ا
  وأسعار نفس الفترة م  العام الماضي: (2/5/2017)أسبوع ب

 بينمةا ،الماضةي سةبوعاألعة   %-3.2 بةسةبن سةبوعمبيةع الخضةار الطازجةة  ةذا األمعدل أسعار  نخفضا أسعار الخضار الطازجة: -1
 .2016نفس الفترة م  العام الماضي مقارنة ب% 15بنسبة  الخضار الطازجة مبيع أسعارمعدل  رتفعا

 %(-8) الكوسةة و %(-10) والثةةوم يةةابس %(-11) والباذنجةةا  %(-19بادريةة  ) اللوبيةةا مبيةةع أسةةعارمعةةدل  نخفةةضا فقةةد عليةة و
والجةةزر  %(10) الخيةةارو %(12) الفجةةل أسةةعار مبيةةعمعةةدل  ارتفةةعو،  %(-2) البقةةدونسو %(-3) البطاطةةاو %(-5) الملفةةوفو
  .%(1والنعنع والخس ) %(2) والكزبرة %(4األحمر ) والبصل %(7) البندورةو %(8) البقلةو %(9)

الليمةو   معةدل سةعر مبيةع ارتفةاع نتيجة الماضي سبوع األ ع  %8.3 ذا االسبوع بنسبة  سعار مبيع الفواك أمعدل ارتفع  الفواكه: -2
  .%(5البرتقال أبو صرة )و %(8والتفاح البلدي ) %(9والموز ) %(13الحامض )

 .2016 نفس الفترة م  العام الماضيمقارنة ب%  -2بنسبة  الفواك معدل سعر مبيع  نخفضا وقد

 نتيجةةة الماضةةي سةةبوعاألمقارنةةة ب %-1.7 بنسةةبة  ةةذا االسةةبوع سةةعار مبيةةع اللحةةوم وماةةتقاتهاأمعةةدل  انخفةةض :ومشووتقات االلحوووم  -3
  . %(-1)الطازج لحم البقر و %(-4لحم الغنم الطازج ) مبيع سعر معدل انخفاض

 ع وقد نتج ذلك . 2016مقارنة بنفس الفترة م  العام الماضي  %-4بنسبة  اللحوم وماتقات  فئة مبيع رسع معدل انخفض بينما
ً بنسبة  لحم الغنم الطازج معدل سعر مبيع انخفاض ً بنسبة ع ارتفعبينما  %-10انخفض محليا  المستورد لحم البقرو ، %34الميا

بينما  %25بنسبة  الفروج الكامل محليا"سعر مبيع  ارتفعو ،%8عالمياً بنسبة  األخير سعر ارتفع% بينما -5الطازج محليا" بنسبة و
عفاف األنات مكوّ  بعض أ  أسعار مبيع والجدير بالذكر، ماتقات الفروج  استقر معدل سعر مبيعبينما ، %11بنسبة عالميا"  رتفعا
ً  انخفضت قد  .عالميا

 نتيجةة الماضةي سةبوعاألمقارنةة ب% -0.6 بنسةبة مبيع فئة البيض ومنتجات الحليةب أسعارمعدل  انخفض: الحليبالبيض ومنتجات  -4
 . سلع  ذه الفئة، واستقرار سعر مبيع بقية %( -8البيض ) سعر مبيع نخفاضا

 نخفاضانتيجة  ،2016 بنفس الفترة م  العام الماضي مقارنة%  -4بنسبة  ومنتجات الحليبمعدل أسعار مبيع فئة البيض  انخفضو
وارتفةةع سةعر مبيةةع  ، %( -1وجةب  القاةةقوا  بقةر ) %(-4والجةةب  األبةيض العكةةاوي )%( -11حليةةب البةودرة  ) سةةعر مبيةعمعةدل 
  .وجبنة القطع واستقر معدل سعر مبيع اللبنة،  %(28البيض )

مقارنةةة  %-0.2بنسةةبة  ةالحبةةوب والبةةذور والثمةةار الجوزيةةفئةةة  مبيةةع أسةةعارمعةةدل  انخفةةض الجوزيووة:الحبوووب والبووذور وال مووار  -5
 . %(-2) اللوز قلبباستثناء  سلع  ذه الفئة معظمسعر مبيع  استقرار معدلنتيجة الماضي  سبوعاألب

 



2 

 

 معةدل سةعر مبيةع انخفةاضعة   ذلةك قةد نةتجو .2016نفس الفترة م  العام الماضةي مقارنة ب معدل سعر مبيع  ذه الفئة استقر بينما  
ً و%( -22واألرز عادي انخفض محليا" ) %(-32العدس األحمر ) والجوز قلب  %(-5واللوز قلب )،  %-1بنسبة  انخفض عالميا

،  %(6)والصةةنوبر قلةةةب  %(13)الحمةةح حةةب و %(14الفاصةةولياء بيضةةاء صةةةنوبرية ) ارتفةةعو، %(-1) الطحةةي و %(-3)
 .الفول الحب استقرار معدل سعر مبيع و

الماضي  سبوعاألب مقارنة %-0.2بنسبة  والزيتية المنتجات الد نيةفئة اسعار مبيع سلع معدل  نخفضا والزيتية:المنتجات الدهنية  -6
 سلع  ذه الفئة. ، واستقرار سعر مبيع بقية %(-1)وزيت الذرة  %(-2)الطحينة  سعر مبيعمعدل  انخفاض نتيجة

 أسةعار نخفةاضا، نتيجةة 2016 نفس الفتةرة مة  العةام الماضةيمقارنةة بة %-3 بنسةبة معدل اسعار مبيع سلع  ذه الفئةة نخفضا بينما
ّ  انخفةض دوار الاةمسزيةت و( %-4)والحةفاوة السةادة ( %-16) لطحينةةواالةذرة  زيةت مبيع األخيةر  بينمةا انخفةض (%-2) محليةا
 ّ  .% 10عالمياً بنسبة  األخير سعر رتفاعمحليا" مقابل ا ااستقر وزيت الزيتو  والزبدة ، %-8 نسبةب عالميا

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

 انخفةاضنتيجةة وذلةك  .2016بةنفس الفتةرة مة  العةام الماضةي مقارنةة  %-3بنسةبة  اسعار مبيع سلع  ذه الفئةةمعدل  انخفضبينما  
المارتةديفا  مبيةع سةعر معةدل اسةتقربينمةا  ، %(1) الةذرةارتفعت و %(-7)والفطر حبة كاملة  (%-10) السردي  مبيع سعارأ معدل
  . الطوو بقر

انخفةاض  نتيجةالماضي سبوع األقارنة بم %-0.1بنسبة  المتفرقة المواد الغذائية فئة معدل سعر مبيع انخفض مواد غذائية متفرقة: -8
 . %(1) والب  المطحو  %(-4)الكاتااب  معدل سعر مبيع

معدل سعر مبيع  ارتفاعنتيجة  2016مقارنة بنفس الفترة م  العام الماضي  %3بنسبة  اسعار مبيع سلع  ذه الفئةمعدل  رتفعابينما  
بينمةا ارتفةع سةعر األخيةر عالميةاّ  %(5)ارتفةع محليةاّ  الةب  المطحةو و ،النسةبةبنفس عالمياً  همحلياً بينما ارتفع سعر %(13السكر )
وانخفةض . %(1) المعكرونةةوالملة  و ،%35عالميةاً حةوالي ه سعر ارتفعبينما  %(2محلياً ) ارتفع والااي الكاتاابو، %2بنسبة 

  ، %(-4) ةرب البندور معدل سعر مبيع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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

 الفئة
التغيير السنوي 
 %بالنسبة المئوية 

التغيير األسبوعي 
 %بالنسبة المئوية 

 
 %-2,3 %15 الخضار الطازجة 

 % 3,8 %-2 الفواكه 

 %-7,1 % -4 اللحوم ومشتقات ا 

% -4 البيض ومنتجات الحليب   6,0-% 

 %-2,0 %0 الحبوب والبذور وال مار الجوزية 

%-3 المنتجات الدهنية والزيتية   2,0-% 

%-3 المعلبات   0% 

 %-1,0 % 3 غذائية متفرقة مواد 

 


