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 القتصاد والتجارةلالمديرية العامة 

 المكتب الفني لسياسة االسعار 

 ۲۰۱۷ كانون األول ۲۱ بيروت في

سلّة السلع الغذائيةلجدول أسعار التقرير االسبوعي   
  لألسعارالمكتب الفني  –االقتصاد والتجارة في وزارة  ۸۱/۲۱/۷۲۰۱

 

والطحين  وجبن قشقوان بقرولحم الغنم والبقر الطازج والمستورد الخضار والفواكه  أسعار مبيع انخفاض
 الفروج الكامل والبيض واللوز والصنوبر والجوز فلب  مبيع أسعار ارتفاعووالسكر 

  
المكّون�ة  ۱۸/۱۲/۲۰۱۷ ت�اريخلأصدر المكتب الفني لألسعار في وزارة االقتصاد والتجارة التقرير االسبوعي ألسعار سلّة الس�لع الغذائي�ة 

 %-۰٫۸بنسبة  ي األسعارف اعامّ ً◌  انخفاضا . وأظهر التقريرنقطة بيع في مختلف المحافظات ٥۳ أكثر والتي تّم جمعها منصنفاً  ٦۰من 
  أسعار نفس الفترة من العام الماضي:بو )۱۱/۱۲/۲۰۱۷(أسبوع قارنة بم

 بينم�ا ،الماض�ي س�بوعاألع�ن  %-۰٫۸ بةس�بن س�بوعاأل مبي�ع الخض�ار الطازج�ة ه�ذامعدل أسعار  انخفض أسعار الخضار الطازجة: -۱
 .۲۰۱٦نفس الفترة من العام الماضي مقارنة ب %-۱٥بنسبة  الخضار الطازجة مبيع أسعارمعدل  نخفضا
 %)-٤( والبص�ل األحم�ر والث�وم الي�ابس %)-٥والج�زر ( %)-٦(والكوس�ى  %)-۱۲انخفض معدل سعر مبي�ع الخي�ار ( فقد عليهو

والملف�وف  %)٤( اللوبي�ا بادري�ة و %)٥والباذنج�ان والبن�دورة ( %)۸البق�دونس ( مبي�ع أس�عارمع�دل  ارتف�ع، بينما %)-۳والفجل (
 . %)۱( الخسو والبطاطا والبقلة والنعنع والكزبرة %)۲(

 مبي�ع مع�دل س�عر انخف�اض نتيج�ة الماض�يس�بوع األ ع�ن %-۰٫٥ ه�ذا االس�بوع بنس�بة س�عار مبي�ع الفواك�هأمعدل  انخفض الفواكه:
 . %)٤( البرتقال أبو صرةبينما ارتفع معدل سعر  ، %)-۳( والليمون الحامض %)-٥الموز البلدي (

 .۲۰۱٦ الفترة من العام الماضينفس مقارنة ب% ٥بنسبة  الفواكهمبيع معدل سعر  ارتفع وقد
 انخف�اض نتيج�ةالماض�ي  س�بوعاألع�ن  %-۰٫۸بنسبة  هذا االسبوع سعار مبيع اللحوم ومشتقاتهاأمعدل  انخفض :ومشتقاتهااللحوم  -۲

بينما ارتفع الف�روج الكام�ل  ، %)-۱(  الطازجولحم البقر  %)-۲( لحم الغنم الطازجو %)-٤حم البقر المستورد (ل مبيع سعر معدل
)۷(% .     

 عنوقد نتج ذلك . ۲۰۱٦مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي  %-۲بنسبة  اللحوم ومشتقاته فئة مبيع رسع معدل انخفض بينما
 ،%۳بينما ارتفع عالمياّ  )%-۲(بنسبة  محليا"انخفض  الطازجلحم البقر و،  %)-۸(لحم البقر المستورد  معدل سعر مبيع نخفاضا
ً  انخفض لحم الغنم الطازجو ّ بنسبة  )%-۱(بنسبة محليا  الفروج الكاملسعر مبيع معدل  ارتفعو ،%۱۳بينما ارتفع سعره عالميا

 انخفضت عالف قداألنات مكوّ  بعض أن أسعار مبيع والجدير بالذكر .%)-۱( مقطعات الفروج انخفضتبينما ، %۱۱نسبة ب محليا"
 ً  .عالميا

 نتيج�ة الماض�ي س�بوعاألمقارن�ة ب %-۲٫٤بنس�بة  مبيع فئة البيض ومنتجات الحلي�ب أسعارمعدل  انخفض: الحليبالبيض ومنتجات  -۳
 .، واستقرار معدل سعر مبيع بقية سلع هذه الفئة %)۳( البيض، وارتفع %) -۱۱جبن القشقوان بقر( معدل سعر مبيع انخفاض

 ارتف�اعنتيج�ة  ،۲۰۱٦ ب�نفس الفت�رة م�ن الع�ام الماض�ي مقارن�ة%  ۳ بنس�بة معدل أسعار مبيع فئ�ة الب�يض ومنتج�ات الحلي�بارتفع و
واستقر معدل ، %)-۱والجبنة القطع ( %)-۷( البيضانخفض و،  %)۲( حليب البودرةو %)۱۳(جبن قشقوان بقر  سعر مبيعمعدل 

  .بقية سلع هذه الفئةسعر مبيع 
 س�بوعاألقارن�ة بم% ۰٫۱بنس�بة  ةالحبوب والبذور والثمار الجوزي�فئة  مبيع أسعارمعدل  ارتفع الجوزية:الحبوب والبذور والثمار  -٤

، واستقر معدل سعر مبيع  %)-۳، وانخفض الطحين (%)۱(اللوز والصنوبر والجوز قلب  معدل سعر مبيعرتفاع انتيجة  الماضي
 . سلع هذه الفئةبقية 
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معدل سعر  ارتفاععن  ذلك قد نتجو .۲۰۱٦نفس الفترة من العام الماضي ب مقارنة %٦بنسبة  معدل سعر مبيع هذه الفئة رتفعا بينما  
مع�دل وانخف�ض  ،%)۲(والف�ول الح�ب  %)۳( الفاص�ولياء بيض�اء ص�نوبريةو %)٥(والحمص ح�ب  %)۱٥( الصنوبر قلب مبيع

 .والجوز القلب العدس األحمرواستقر  ، %۱۰بينما ارتفع األرز عالمياَ بنسبة  %-۲بنسبة األرز عادي انخفض محليا" سعر مبيع 
 اس�تقرار نتيج�ةالماض�ي  س�بوعاألب مقارن�ة والزيتي�ة المنتجات الدهنيةفئة اسعار مبيع سلع معدل  ستقرا والزيتية:المنتجات الدهنية  -٥

 .هذه الفئة لسلعكافة معدل سعر مبيع 
الزب��دة   مبي��ع أس��عار ارتف��اع، نتيج��ة ۲۰۱٦ نفس الفت��رة م��ن الع��ام الماض��يمقارن��ة ب�� مع��دل اس��عار مبي��ع س��لع ه��ذه الفئ��ة اس��تقر بينم��ا

ّ  )%۳( بنس��بة دوار الش��مسزي��ت و %)۱۰( مع��دل س��عر  مبي��ع وانخف��ض  ،%-٤عالمي��ا بنس��بة  األخي��ر بينم��ا انخف��ض س��عر محلي��ا
 األخي�ر محلي�اّ بينم�ا ارتف�ع زي�ت الزيت�ون معدل س�عر مبي�ع استقرو، %)-۱( %) وزيت الذرة-۳الحالوة السادة (%) و-٤الطحينة (

  .% ۱۸عالمياّ بنسبة 
  .ة سلع هذه الفئةكافمعدل سعر مبيع  استقرارنتيجة الماضي  سبوعاألمقارنة ب المعلبات فئة سلع مبيع رسعمعدل  ستقرا المعلبات:

 
 انخف�اضنتيج�ة وذل�ك  .۲۰۱٦مقارن�ة ب�نفس الفت�رة م�ن الع�ام الماض�ي  %-۱بنس�بة  اسعار مبيع سلع هذه الفئ�ةمعدل  انخفضبينما  

بينم�ا  ،)%۱( الس�ردينارتف�ع مع�دل س�عر مبي�ع و،  )%-۲( حب�ة الكامل�ة والفط�ر )%-۳( معلبات الط�ون وال�ذرة مبيع سعارأ معدل
 .هذه الفئة بقية سلع مبيع سعر معدل استقر

 انخف�اض نتيجة الماضيسبوع األقارنة بم %-۰٫۱بنسبة  المتفرقة المواد الغذائية فئة معدل سعر مبيع نخفضا مواد غذائية متفرقة: -٦
 .سلع هذه الفئة واستقر معدل سعر مبيع بقية ،%) -۱( السكر معدل سعر مبيع

البن معدل سعر مبيع  رتفاعانتيجة  ۲۰۱٦مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي  %۱بنسبة  اسعار مبيع سلع هذه الفئةمعدل  رتفعاو
) ، وانخف�ض مع�دل %۲( الكاتش�اب) والمل�ح و%٤( ، والمعكرونة%-۲۳بينما انخفض سعره عالمياّ بنسبة  %)۷(محلياّ  المطحون

ً بينما انخفض عالمي�محليا"  %)-۱( السكر نخفضاو ،%)-۸( ةرب البندورسعر مبيع  ً ، واس�تقر الش�اي % -۲۷بنس�بة  ا بينم�ا  محلي�ا
 .%۱٤ارتفع عالمياّ بنسبة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

التغيير السنوي  الفئة
 %بالنسبة المئوية 

التغيير األسبوعي 
 %بالنسبة المئوية 

 
 % -۸,۰ %-۱٥ الخضار الطازجة 

 %-٥,۰ %٥ الفواكه 

 %-۸,۰ %-۲ اللحوم ومشتقاتها 

%۳  البيض ومنتجات الحليب   ٤,۲-% 

 %۱,۰ %٦ الحبوب والبذور والثمار الجوزية 

%۰ المنتجات الدهنية والزيتية   ۰% 

%-۱ المعلبات   ۰ % 

 %-۱,۰ %۱ مواد غذائية متفرقة 
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