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 القتصاد والتجارةلالمديرية العامة 

 المكتب الفني لسياسة االسعار 

 2017 تموز  21 بيروت في

سلّة السلع الغذائيةلجدول أسعار التقرير االسبوعي   

  لألسعارالمكتب الفني  –االقتصاد والتجارة في وزارة  71/7/7201
 

واللوز قلب وزيت الزيتون وزيت البيض و الطازج ولحم الغنم والبقر والخضار الفواكه مبيعأسعار  انخفاض

لحم البقر المستورد وزيت الذرة والطحينة والذرة  مبيعأسعار  ارتفاعودوار الشمس ورب البندورة 

  والكاتشاب

  
المكّونة من  17/7/2017تاريخ 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 %-0.5بنسبة  ي األسعارف اعامّ  ا
  وأسعار نفس الفترة من العام الماضي: (10/7/2017)أسبوع ب

 بينمذا ،الماضذي سذبوعاألعذن  %-0.4  بةسذبن سذبوعهذذا األمبيع الخضار الطازجة معدل أسعار  انخفض أسعار الخضار الطازجة: -1
 .2016نفس الفترة من العام الماضي مقارنة ب %-14بنسبة   الخضار الطازجة مبيع أسعارمعدل  نخفضا

 %(-2والباذنجذذان ) %(-5) بادريذذ   واللوبيذذا %(-7) األحمذذر والبصذذل %(-12) البنذذدورة مبيذذع أسذذعارمعذذدل انخفذذض  فقذذد عليذذ و
 %(4) الملفوفو  %(5) الخيارو %(6)البقدونس و %(7) الفجلو الكوسى أسعار مبيعمعدل  ارتفعو،  %(-1) الكزبرةوالنعنع و

  .والخس الثوم يابس، واستقرار سعر مبيع %(1) والجزر البطاطاو %(2) البقلةو

 مبيذع معذدل سذعر انخفذاض نتيجذة الماضذيسذبوع األ عذن %-0.2هذذا االسذبوع بنسذبة  سذعار مبيذع الفواكذ أمعدل  انخفض الفواكه:
  .  %(1الليمون الحامض )و %(10) سعر مبيع البرتقال أبو صرةمعدل وارتفع  ،%(-4التفاح البلدي )

 .2016 نفس الفترة من العام الماضيمقارنة ب%  -13بنسبة  الفواك معدل سعر مبيع  نخفضا وقد

 انخفذاض نتيجذةالماضذي  سذبوعأعذن  %-0.9بنسذبة  هذذا االسذبوع اللحوم ومشذتقاتهاسعار مبيع أمعدل انخفض  :ومشتقاتهااللحوم  -2
الفذروج استقرار سعر مبيع و، %(2، ولحم البقر المستورد )%(-1) الطازجالغنم  ولحم %(-4) الطازجلحم البقر  مبيع سعر معدل
  .  ومشتقات الفروج  الكامل

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

الفروج الكامل سعر مبيع  ارتفعو ،%14عالمياً بنسبة  هسعر ارتفعبينما  %-3بنسبة  محليا" نخفضا الطازجلحم البقر و ، 32%
أن  والجدير بالذكر، %( -3) مشتقات الفروج معدل سعر مبيع وانخفض، %33بنسبة عالميا" سعره  رتفعابينما  %4بنسبة  محليا"

ً  انخفضت عفاف قداألنات مكوّ  بعض أسعار مبيع  .عالميا

 نتيجذة الماضذي سذبوعاألمقارنذة ب %-0.2بنسذبة  مبيع فئة البيض ومنتجات الحليذب أسعارمعدل  انخفض: الحليبالبيض ومنتجات  -3
 . %(-3) باستثناء البيض سلع هذه الفئة معظم سعر مبيعمعدل  ستقرارا

 ارتفذاعنتيجذة  ،2016 بذنفس الفتذرة مذن العذام الماضذي مقارنذة%  2 بنسذبة معدل أسعار مبيع فئذة البذيض ومنتجذات الحليذبارتفع و
  .بقية سلع هذه الفئةواستقر معدل سعر مبيع ، %(3حليب البودرة )و %(9البيض )  مبيع سعرمعدل 

مقارنذذة  %-0.2بنسذذبة  ةالحبذذوب والبذذذور والثمذذار الجوزيذذفئذذة  مبيذذع أسذذعارمعذذدل  انخفذذض الجوزيووة:الحبوووب والبووذور وال مووار  -4
 .%(-1)قلب  وزلالباستثناء  سلع هذه الفئة معظمسعر مبيع  استقرار معدلنتيجة  الماضي سبوعاألب
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معدل سعر  ارتفاععن  ذلك قد نتجو .2016نفس الفترة من العام الماضي ب مقارنة %2بنسبة  معدل سعر مبيع هذه الفئة رتفعا بينما  
األرز عذادي ، وانخفذض %(2العدس األحمذر )و %(5)الحمص حب والصنوبر قلب و %(24الفاصولياء بيضاء صنوبرية ) مبيع

ً و%( -14محليا" )انخفض  الفذول اسذتقرار معذدل سذعر مبيذع و،  %(-1) الطحذينو %(-8) واللوز قلذب ، %6بنسبة  ارتفع عالميا
 .والجوز قلب الحب

الماضي  سبوعاألب مقارنة %-0.8بنسبة  والزيتية المنتجات الدهنيةفئة اسعار مبيع سلع معدل  انخفض والزيتية:المنتجات الدهنية  -5
زيذت ( و%4ارتفذاع معذدل سذعر مبيذع الطحينذة )و، ( %-1وزيت الزيتون )( %-5)دوار الشمس سعر مبيع زيت  انخفاض نتيجة
 .سلع هذه الفئة بقية سعر مبيعمعدل  استقرار، و( %2)الذرة 

 أسذعار نخفذاضا، نتيجذة 2016 نفس الفتذرة مذن العذام الماضذيمقارنذة بذ %-3 بنسذبة معدل اسعار مبيع سلع هذه الفئذة نخفضا بينما
ّ  نخفذضا دوار الشذمسزيذت و  %(-3)والحفاوة سادة  (%-10) لطحينةوا( %-16)الذرة  زيت مبيع  بينمذا انخفذض (%-2) محليذا

ّ  سعره  .% 22عالمياً بنسبة  األخير سعر رتفاعمحليا" مقابل ا ااستقر وزيت الزيتونوالزبدة  ، %-8 نسبةب عالميا

 الذذرةمبيذع  سذعرمعذدل  ارتفذاعنتيجذة الماضذي  سذبوعاألمقارنة ب  %0.3بنسبة  المعلبات فئة سلع مبيع رسعمعدل ارتفع  المعلبات: -6
   ، واستقرار معدل سعر مبيع بقية سلع هذه الفئة.( 2%)

 انخفذاضنتيجذة وذلذك  .2016مقارنذة بذنفس الفتذرة مذن العذام الماضذي  %-3بنسذبة  اسعار مبيع سلع هذه الفئذةمعدل  انخفضبينما  
  .بقية السلع مبيع سعر معدل استقربينما  %(-5)والفطر حبة كاملة  (%-6)والذرة  (%-8) السردين مبيع سعارأ معدل

 اسذتقرار نتيجذة الماضيسبوع األقارنة بم %-0.2بنسبة  المتفرقة المواد الغذائية فئة معدل سعر مبيع انخفض مواد غذائية متفرقة: -7
 .%(1)والكاتشاب  %(-5)باستثناء رب البندورة  سلع هذه الفئة معظم معدل سعر مبيع

معدل سعر مبيع  ارتفاعنتيجة  2016مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي  %2بنسبة  اسعار مبيع سلع هذه الفئةمعدل  رتفعابينما  
عالميذاّ  هسذعر نخفذضبينمذا ا %(7)ارتفذع محليذاّ  الذبن المطحذونو ،%-30 نسذبةبعالميذاً  هسذعر انخفضمحلياً بينما  %(10السكر )
 الشذايو  المعكرونذةانخفذض معذدل سذعر مبيذع و %(-6) ةرب البنذدور انخفضو، %(3) والملح %(6) الكاتشابو ،%-13بنسبة 
 . %42عالمياً حوالي  األخير سعر ارتفعبينما  %(-1)بنسبة محلياً 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 الفئة
التغيير السنوي 
 %بالنسبة المئوية 

التغيير األسبوعي 
 %بالنسبة المئوية 

 
 %-4,0 %-14 الخضار الطازجة 

 %-2,0 %-13 الفواكه 

 %-9,0 % -3 اللحوم ومشتقاتها 

% 2 البيض ومنتجات الحليب   2,0-% 

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

%-3 المنتجات الدهنية والزيتية   8,0-% 

%-3 المعلبات   3,0% 

 %-2,0 % 2 مواد غذائية متفرقة 

 


