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 القتصاد والتجارةلالمديرية العامة 

 المكتب الفني لسياسة االسعار 

 2017 لثانيتشرين ا 29 بيروت في

سلّة السلع الغذائيةلجدول أسعار التقرير االسبوعي   

  لألسعارالمكتب الفني  –االقتصاد والتجارة في وزارة  27/11/7201
 

 لطحين والطحينةوا والصنوبر قلب والبيضجبن قشقوان بقر لحم البقر المستورد و أسعار مبيع ارتفاع

والفول  الطازجوالغنم ولحم البقر والفروج الكامل  والفواكه الخضار مبيع أسعار نخفاضاو سادة والحالوة

 والفطر حبة كاملة والشاي حب والفاصولياء بيضا صنوبرية

  
المكّونلة  27/11/2017 تلاري لأصدر المكتب الفني لألسعار في وزارة االقتصاد والتجارة التقرير االسبوعي ألسعار سلّة السلل  الذااييلة 

 %-0.3بنسلبة  ي األسلعارفل اعاّمل ا ًنخفاضلا . وأظهر التقريرنقطة بي  في مختلف المحافظات 53 أكثر والتي تّم جمعها منصنفاً  60من 
  وأسعار نفس الفترة من العام الماضي: (20/11/2017)أسبوع قارنة بم

 بينملا ،الماضلي سلبوعاألعلن  %-0.3 بةسلبن سلبوعمبيل  الخضلار الطازجلة  لاا األمعدل أسعار  انخفض أسعار الخضار الطازجة: -1
 .2016نفس الفترة من العام الماضي مقارنة ب %-7بنسبة  الخضار الطازجة مبي  أسعارمعدل  نخفضا

 %(-3) لباانجانوا %(-6) الخسو %(-8) الفجلو %(-9) لثوم يابساو %(-14)البقدونس  مبي  أسعارمعدل  انخفض فقد عليهو
والكوسل   والنعن  %(5) واللوبيا بادريه والبطاطا %(12) البقلة معدل سعر مبي  ارتف , بينما  %(-1) والجزر %(-2) والبندورة

   .  الكزبرةو البصل األحمر واستقرار سعر مبي ، %(2) والخيار %(3) الملفوفو %(4)

 مبيل  معلدل سلعر انخفلاض نتيجلة الماضليسلبوع األ علن %-6.1  لاا االسلبوع بنسلبة سلعار مبيل  الفواكلهأمعدل انخفض  الفواكه:
 . %(-2) الليمون الحامضو %(-4والتفاح البلدي ) %(-7) البرتقال أبو صرةو %(-15الموز البلدي )

 .2016 نفس الفترة من العام الماضيمقارنة ب% 4بنسبة  الفواكهمعدل سعر مبي   ارتف  وقد

 انخفلاض نتيجلةالماضلي  سلبوعأعلن  %-0.8بنسلبة   لاا االسلبوع سعار مبي  اللحوم ومشلتقاتهاأمعدل  انخفض :ومشتقاتهااللحوم  -2
، وارتفل  لحلم البقلر المسلتورد  %(-1الطلاز  )ولحلم الذلنم  %(-2لحلم البقلر الطلاز  )و %(-7الفلرو  الكاملل ) مبيل  سعر معدل

(2)% .     

 عنوقد نتج الك . 2016مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي  %-2بنسبة  اللحوم ومشتقاته فية مبي  رسع معدل انخفض بينما
انخفض  لحم الذنم الطاز و ،%6كالك بينما ارتف  عالمياّ  %-6بنسبة  محليا"انخفض  الطاز لحم البقر  معدل سعر مبي  نخفاضا

 الفرو  الكاملسعر مبي  معدل  ارتف و،  %(-3)ولحم البقر المستورد  ، %18بينما ارتف  سعره عالمياّ بنسبة  %-4بنسبة محلياً 
ً  انخفضت عفاف قداألنات مكوّ  بعض أن أسعار مبي  والجدير بالاكر .بينما استقرت مقطعات الفرو  %11بنسبة  محليا"  .عالميا

 نتيجلة الماضلي سلبوعاألمقارنلة ب %0.2بنسلبة  مبيل  فيلة البليض ومنتجلات الحليلب أسلعارمعلدل  ارتفل : الحليببالبيض ومنتجات  -3
 .، واستقرار معدل سعر مبي  بقية سل   اه الفية%(-1)وجبنة القط   %(1) البيضجبن قشقوان بقر و معدل سعر مبي  ارتفاع

 ارتفلاعنتيجلة  ،2016 بلنفس الفتلرة ملن العلام الماضلي مقارنلة%  5 بنسلبة ومنتجلات الحليلبمعدل أسعار مبي  فيلة البليض ارتف  و
بقيلة سلل  واستقر معدل سلعر مبيل  ،  %(-2) البيضانخفض و،  %(2) حليب البودرةو %(23)جبن قشقوان بقر  سعر مبي معدل 

  . اه الفية
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 سلبوعاألمقارنلة ب %0.8بنسلبة  ةالحبوب والباور والثمار الجوزيلفية  مبي  أسعارمعدل  رتف ا الجوزية:الحبوب والبذور والثمار  -4
 %(-1)، والفاصولياء بيضلا صلنوبرية والفلول حلب %(1)والطحين  %(2) قلب صنوبرال سعر مبي  معدل ارتفاعنتيجة  الماضي

 . سل   اه الفية بقيةواستقر معدل سعر مبي  

معدل سعر  ارتفاععن  الك قد نتجو .2016نفس الفترة من العام الماضي ب مقارنة %5بنسبة  معدل سعر مبي   اه الفية رتف ا بينما  
معلدل وانخفلض  ، %(2)والفلول الحلب  %(3) الفاصولياء بيضاء صلنوبريةو %(5)والحمص حب  %(15) الصنوبر قلب مبي 

ن بنسلبة  %-2بنسلبة األرز عادي انخفلض محليلا" و الطحينو %(-3) اللوز قلبسعر مبي   وجلوز ،  %7بينملا ارتفل  األرز عالميلا
 .العدس األحمرواستقر  %(-1)قلب 

الماضلي  سلبوعاألب مقارنلة %0.2بنسلبة  والزيتيلة المنتجلات الد نيلةفيلة اسعار مبي  سل  معدل ارتف   والزيتية:المنتجات الدهنية  -5
 . %(1) الشمسدوار والحفاوة سادة وزيت  %(2)الطحينة معدل سعر مبي   ارتفاع نتيجة

 %(8)الزبلدة   مبيل  أسعار ارتفاع، نتيجة 2016 نفس الفترة من العام الماضيمقارنة ب معدل اسعار مبي  سل   اه الفية استقر بينما
ّ  %3بنسبة  دوار الشمسزيت و وانخفلض الفلرو  الكاملل  %(2)والطحينلة  ،%-5عالميلا بنسلبة  األخيلر بينملا انخفلض سلعر محليا
  .% 18محلياّ بينما ارتف  عالمياّ بنسبة  زيت الزيتونمعدل سعر مبي   استقرو، %(-11)

انخفلاض معلدل سلعر مبيل  نتيجلة الماضلي  سلبوعاألمقارنلة ب  %-0.2بنسلبة  المعلبات فية سل  مبي  رسعمعدل  نخفضا المعلبات:
  . بقية سل   اه الفيةاستقرار معدل سعر مبي  (، و%1)الارة ( و%-2)الفطر حبة الكاملة 

 انخفلاضنتيجلة واللك  .2016مقارنلة بلنفس الفتلرة ملن العلام الماضلي  %-3بنسلبة  اسعار مبي  سل   اه الفيلةمعدل  انخفضبينما  
 سلعر معلدل اسلتقربينملا ( %2) ارتفل  السلردينو، (%-2)والطلون  (%-3)واللارة  (%-10) حبلة كامللة الفطر مبي  سعارأ معدل
 . اه الفية بقية سل  مبي 

 اسلتقرار نتيجلة الماضيسبوع األقارنة بم %-2.7بنسبة  المتفرقة المواد الذاايية فية معدل سعر مبي  انخفض غذائية متفرقة:مواد  -6
 .( %-1)( والسكر%-6) باستثناء الشاي سل   اه الفية معظم معدل سعر مبي 

معدل سعر مبي   انخفاضنتيجة  2016مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي  %-2بنسبة  اسعار مبي  سل   اه الفيةمعدل  انخفضو
ً والشاي  ةرب البندور ً ( بينما انخفلض عالميل%-3) انخفض السكرو ،%30بينما ارتف  الشاي عالمياّ بنسبة  %(-6)  انخفضا محليا  ا

ّ  هسللعر نخفللضبينمللا ا %(5)ارتفلل  محليللاّ  الللبن المطحللونو ، % -35بنسللبة   المللل ( و%3) الكاتشللابو ، %-22بنسللبة  عالميللا
 . (%2) والمعكرونة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 الفئة
التغيير السنوي 
 %بالنسبة المئوية 

التغيير األسبوعي 
 %بالنسبة المئوية 

 
 %-3,0   %-7 الخضار الطازجة 

 % -1,6 %4 الفواكه 

 
 %-8,0 %-2 اللحوم ومشتقاتها

% 5  البيض ومنتجات الحليب     2,0% 

 %8,0 % 5 والبذور والثمار الجوزيةالحبوب  

%0 المنتجات الدهنية والزيتية   2,0% 

%-3 المعلبات   2,0-% 

 %-7,2 % -2 مواد غذائية متفرقة 

 


