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 القتصاد والتجارةلالمديرية العامة 

 المكتب الفني لسياسة االسعار 

 2017حزيران  8 بيروت في

سلّة السلع الغذائيةلجدول أسعار التقرير االسبوعي   

  لألسعارالمكتب الفني  –االقتصاد والتجارة في وزارة  5/6/7201
 

 والسكر والعدس األحمر الفروج الكامل ومشتقات والفروجوالطازج المستورد  لحم البقر مبيعأسعار  رتفاعا

  والسردين والزبدة وزيت دوار الشمس والبيضوالفواكه  الخضار مبيعأسعار  انخفاضو

  
المكّونةة مة   5/6/2017تاريخ 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 م صنفاً  60 قارنةة م %0.4بنسةبة  ي األسةعارفة اعامّ  ا
  وأسعار نفس الفترة م  العام الماضي: (29/5/2017)أسبوع ب

 بينمةا ،الماضةي سةبوعاألعة   %-1.6 بةسةبن سةبوعمبيةع الخضةار الطازجةة  ةذا األمعدل أسعار  انخفض أسعار الخضار الطازجة: -1
 .2016نفس الفترة م  العام الماضي مقارنة ب %-1بنسبة   الخضار الطازجة مبيع أسعارمعدل  نخفضا

 البقةدونسو %(-5) والجةزر والنعنةع %(-9) والخةس %(-10والبنةدورة ) %(-12) الخيةار مبيةع أسةعارمعةدل  انخفض فقد عليهو
 بادريةةه واللوبيةةا %(11) البطاطةةا أسةةعار مبيةةعمعةةدل وارتفةةع ،  %(-1) الكوسةة و األحمةةر والبصةةل %(-3) الملفةةوفو والباذنجةةا 

  . الكزبرةواستقرار معدل سعر مبيع  %(2) والثوم يابس %(3) الفجلو البقلةو %(10)

البرتقال  مبيع معدل سعر نخفاضا نتيجةالماضي سبوع األ ع  %-3 ذا االسبوع بنسبة  سعار مبيع الفواكهأمعدل  نخفضا الفواكه:
  .والتفاح البلديالموز استقرار سعر مبيع و ،%(6) الليمو  الحامضو،  %(-18) أبو صرة

 .2016 نفس الفترة م  العام الماضيمقارنة ب%  -9بنسبة  الفواكهمعدل سعر مبيع  نخفضا وقد

 رتفةاعا نتيجةة الماضةي سةبوعاألمقارنةة ب %0.8 بنسبة  ذا االسبوع سعار مبيع اللحوم ومشتقاتهاأمعدل  ارتفاع :ومشتقاتهااللحوم  -2
  . %(1)الطازج لحم البقر و %(2) الفروج الكاملو %(3لحم البقر المستورد ) مبيع سعر معدل

 ع وقد نتج ذلك . 2016مقارنة بنفس الفترة م  العام الماضي  %-3بنسبة  اللحوم ومشتقاته فئة مبيع رسع معدل انخفض بينما
-6) المستورد لحم البقرو ، %41المياً بنسبة ع ارتفعبينما  %-7انخفض محلياً بنسبة  الغنم الطازج لحم معدل سعر مبيع انخفاض

 الفروج الكامل محليا"سعر مبيع  ارتفعو ،%9عالمياً بنسبة  سعر ارتفع% بينما -5محليا" بنسبة انخفض  الطازجلحم البقر ، و %(
 أ  أسعار مبيع والجدير بالذكر،  مشتقات الفروج معدل سعر مبيع استقرو، %17بنسبة عالميا" سعره  رتفعابينما  %15بنسبة 
ً  انخفضت عفاف قداألنات مكوّ  بعض  .عالميا

سعر معدل  ستقرارا نتيجة الماضي سبوعاألمقارنة ب مبيع فئة البيض ومنتجات الحليب أسعارمعدل  استقر: الحليبالبيض ومنتجات  -3
 . سلع  ذه الفئةة كاف مبيع

 نخفاضانتيجة  ،2016 بنفس الفترة م  العام الماضي مقارنة%  -3بنسبة  أسعار مبيع فئة البيض ومنتجات الحليب معدل انخفضو
واسةتقر معةدل ،  %(16البةيض )وارتفةع سةعر مبيةع ،  %(-1والجةب  األبةيض العكةاوي )%( -9حليةب البةودرة  ) سعر مبيعمعدل 

  .وجب  القشقوا  بقر وجبنة القطع سعر مبيع اللبنة

 سةبوعاألمقارنةة ب %2.6بنسةبة  ةالحبوب والبذور والثمار الجوزيةفئة  مبيع أسعارمعدل  ارتفع الجوزية:الحبوب والبذور والثمار  -4
 .%(50) العدس األحمرباستثناء  سلع  ذه الفئة معظمسعر مبيع  استقرار معدلنتيجة الماضي 
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معدل سعر  ارتفاعع   ذلك قد نتجو .2016نفس الفترة م  العام الماضي ب مقارنة %4بنسبة  معدل سعر مبيع  ذه الفئة رتفعا بينما  
، وانخفةض %(2العةدس األحمةر )و %(7)والصةنوبر قلةب  %(10)الحمة  حةب و  %(43الفاصةولياء بيضةاء صةنوبرية ) مبيع

ً و%( -21واألرز عادي انخفض محليا" ) -1) والجةوز قلةب %(-2) الطحةي و %(-8) واللةوز قلةب ، %-1بنسبة  انخفض عالميا
 .الفول الحباستقرار معدل سعر مبيع و،  %(

الماضي  سبوعاألب مقارنة %-0.2بنسبة  والزيتية المنتجات الد نيةفئة اسعار مبيع سلع معدل  انخفض والزيتية:المنتجات الدهنية  -5
سةلع  بقيةة سةعر مبيةعمعةدل  استقرار( ، و%1( وزيت الذرة )%-1( وزيت دوار الشمس )%-2انخفاض سعر مبيع الزبدة ) نتيجة

 . ذه الفئة

 أسةعار نخفةاضا، نتيجةة 2016 نفس الفتةرة مة  العةام الماضةيمقارنةة بة %-2 بنسةبة معدل اسعار مبيع سلع  ذه الفئةة نخفضا بينما
ّ  رتفعةةاا دوار الشةةمسزيةةت ووالحةةفاوة السةةادة ( %-2) والزبةةدة (%-14) لطحينةةةوا( %-16)الةةذرة  زيةةت مبيةةع بينمةةا  (%2) محليةةا

ّ األخير  انخفض  .% 9عالمياً بنسبة  هسعر رتفاعمحليا" مقابل ا استقر وزيت الزيتو  ، %-9 نسبةب عالميا

سلع  معظممبيع  استقرار سعرنتيجة  الماضي سبوعاألمقارنة ب  %-0.1بنسبة  المعلبات فئة سلع مبيع رسعمعدل  انخفض المعلبات: -6
   .( %-1باستثناء السردي  )  ذه الفئة

 انخفةاضنتيجةة وذلةك  .2016مقارنةة بةنفس الفتةرة مة  العةام الماضةي  %-2بنسةبة  اسعار مبيع سلع  ذه الفئةةمعدل  انخفضبينما  
  .بقية السلع مبيع سعر معدل استقربينما  %(-7)والفطر حبة كاملة  (%-10) السردي  مبيع سعارأ معدل

 اسةتقرار نتيجةةالماضةي سةبوع األقارنةة بم %0.5بنسةبة  المتفرقةة المةواد الغذائيةة فئةة معدل سعر مبيع ارتفع مواد غذائية متفرقة: -7
 .%(7)السكر معظم سلع  ذه الفئة باستثناء معدل سعر مبيع

معدل سعر مبيع  ارتفاعنتيجة  2016مقارنة بنفس الفترة م  العام الماضي  %3بنسبة  اسعار مبيع سلع  ذه الفئةمعدل  رتفعابينما  
عالميةاّ بنسةبة  هبينمةا ارتفةع سةعر %(8)ارتفةع محليةاّ  الةب  المطحةو و ،%3 نسةبةبعالميةاً  همحلياً بينما ارتفةع سةعر %(18السكر )

 ،%52عالميةةاً حةةوالي  األخيةةر سةةعر ارتفةةعبينمةةا  %(1)بنسةةبة محليةةاً  تارتفعةة والشةةاي %(2) الكاتشةةابو %(3) والملةة  ،1%
 .%(-1) ةرب البندور وانخفض معدل سعر مبيع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ً التقرير االسبوعي ألسعار سلّة السلع الغذائية  أ  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 

 
 %-6,1 %-1 الخضار الطازجة 

 %-3 %-9 الفواكه 

 %8,0 % -3 اللحوم ومشتقاتها 

% -3 البيض ومنتجات الحليب   0% 

 %6,2 %4 الحبوب والبذور والثمار الجوزية 

%-2 المنتجات الدهنية والزيتية   2,0-% 

%-2 المعلبات   1,0-% 

 %5,0 % 3 مواد غذائية متفرقة 

 


