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 القتصاد والتجارةلالمديرية العامة 

 المكتب الفني لسياسة االسعار 

 2018 شباط  1 في  بيروت

سلّة السلع الغذائيةلجدول أسعار التقرير االسبوعي   

  لألسعارالمكتب الفني  –االقتصاد والتجارة في وزارة  92/1/8201

وحليب البودرة والطحين  والبيضولحم البقر الطازج والمستورد الطازج لحم الغنم الخضار و مبيع أسعار انخفاض

 وارتفاع أسعار مبيع الفواكه والمعكرونة  قلب والطحينة والصنوبر

  
المكّونة من  29/1/2018 تاريخلأصدر المكتب الفني لألسعار في وزارة االقتصاد والتجارة التقرير االسبوعي ألسعار سلّة السلع الغذائية 

 %-0.9بنسيبة  ي األسيعارفي اعاّميًً  انتفاضيا . وأتهير التقرييرنقطة بيع فيي متتليا المفافتيا  53 أكثر والتي تّم جمعها منصنفاً  60

  أسعار نفس الفترة من العام الماضي:بو (22/1/2018)أسبوع قارنة بم

 بينميا ،الماضيي سيبوعاألعين  %-2.3 بةسيبن سيبوعمبييع التضيار الطازجية  يذا األمعدل أسعار  انتفض أسعار الخضار الطازجة: -1
 .2017نفس الفترة من العام الماضي مقارنة ب %-24بنسبة  التضار الطازجة مبيع أسعارمعدل  نتفضا

 %(-4والكوسي  ) %(-7)والنعنع والبصيل األفمير  والباذنجاناللوبيا بادرية و %(-17) التس معدل سعر مبيع انتفض فقد عليهو
والفجييل  %(3والبطاطييا ) %(8والثييوم يييابس ) %(12البنييدورة ) معييدل سييعر مبيييع رتفييعا بينمييا ، %(-1) والملفييوا والكزبييرة

 . %(1والتيار )والبقلة  %(2والجزر ) والبقدونس

التفيا   مبييع معيدل سيعر ارتفياع نتيجية الماضييسيبوع األ عين %0.7  ذا االسيبوع بنسيبة سعار مبيع الفواكهأمعدل  ارتفع الفواكه:
 . %(-7والبرتقال أبو صرة ) %(-10الليمون الفامض )انتفض ، و %(3والموز البلدي ) %(6البلدي )

 .2017 الفترة من العام الماضينفس مقارنة ب% 17بنسبة  الفواكهمبيع معدل سعر  ارتفع وقد

 انتفياض نتيجيةالماضيي  سيبوعاألعين  %-2.4بنسبة   ذا االسبوع سعار مبيع اللفوم ومشتقاتهاأمعدل  انتفض :ومشتقاتهااللحوم  -2
والفيروج  معيدل سيعر مبييع  واسيتقر، %(-3) لفم الغينم الطيازجوفم البقر المستورد لو %(-4) الطازجلفم البقر  مبيع سعر معدل

     .  الكامل

 عنوقد نتج ذلك . 2017مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي  %-4بنسبة  اللفوم ومشتقاته فئة مبيع رسع معدل انتفض بينما
( بينما ارتفع سعره عالمياّ %-6بنسبة )مفلياً انتفض  لفم الغنم الطازجو،  %(-10) لفم البقر المستورد معدل سعر مبيع نتفاضا

 الفروج الكاملسعر مبيع معدل  ارتفعو ،%7( بينما ارتفع عالمياّ %-5)بنسبة  مفليا"انتفض  الطازجولفم البقر  ،%13بنسبة 
 انتفض  عفاا قداألنا  مكوّ  بعض أن أسعار مبيع والجدير بالذكر .%(-1) مقطعا  الفروج انتفض بينما ، %4 نسبةب مفليا"

 ً  .عالميا

 نتيجية الماضيي سيبوعاألمقارنية ب %-0.8بنسيبة  مبيع فئة البيض ومنتجيا  الفلييب أسعارمعدل  انتفض: الحليبالبيض ومنتجات  -3
 .، واستقرار معدل سعر مبيع بقية سلع  ذه الفئة%(-1) وفليب البودرة %(-6)البيض  معدل سعر مبيع انتفاض

معيدل  ارتفاعنتيجة  ،2017 بنفس الفترة من العام الماضي مقارنة% 4 بنسبة معدل أسعار مبيع فئة البيض ومنتجا  الفليبارتفع و
بقيية سيلع  يذه واستقر معدل سيعر مبييع ،  %(-25) البيضانتفض و،  %(2) فليب البودرةو %(30)جبن قشقوان بقر  سعر مبيع

  .الفئة

قارنيية م %-0.3بنسييبة  ةالفبييوب والبييذور والثمييار الجوزيييفئيية  مبيييع أسييعارمعييدل  انتفييض الجوزيووة:الحبوووب والبووذور وال مووار  -4
 .%(-1) الطفين والصنوبر قلب باستثناء معدل سعر مبيع سلع  ذه الفئةمعتم معدل سعر مبيع  اراستقرنتيجة الماضي  سبوعاألب

معدل سعر  ارتفاععن  ذلك قد نتجو .2017نفس الفترة من العام الماضي ب مقارنة %5بنسبة  معدل سعر مبيع  ذه الفئة رتفعا بينما  
 ،%(2)والجييوز قلييب والفييول الفييب  %(3) الفاصييولياء بيضيياء صيينوبريةو %(5)والفمييح فييب  %(16) الصيينوبر قلييب مبيييع
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بينميا  %-2بنسيبة األرز عيادي انتفيض مفلييا" وانتفيض معيدل سيعر مبييع  %(-5)والطفيين  %(-13) العدس األفمر وانتفض
 .%(-1)واللوز قلب انتفض  %9ارتفع األرز عالمياَ بنسبة 

 الماضيي سبوعاألب مقارنة %-0.2 بنسبة والزيتية المنتجا  الد نيةفئة اسعار مبيع سلع معدل  انتفض والزيتية:المنتجات الدهنية  -5
 .( %-3) الطفينةباستثناء   ذه الفئة سلع معتممعدل سعر مبيع  استقرار نتيجة

 مبييع أسيعار ارتفياع، نتيجية 2017 نفس الفتيرة مين العيام الماضييمقارنية بي %1بنسيبة  معدل اسعار مبيع سلع  ذه الفئية ارتفع بينما
ّ  (%3) بنسيبة دوار الشمسزي  و %(10)الزبدة    %(2والفيفاوة السيادة ) ،%-7عالمييا بنسيبة  األتيير بينميا انتفيض سيعر مفلييا

عالميياّ  األتيير مفليياّ بينميا ارتفيع زيي  الزيتيونزي  الذرة و معدل سعر مبيع استقرو، %( -7)الطفينة انتفض معدل سعر مبيع و
  .% 16بنسبة 

 

استقرار  معدل سعر مبيع استقرارنتيجة الماضي  سبوعاألمقارنة ب %0.1 بنسبة المعلبا  فئة سلع مبيع رسعمعدل  ارتفع المعلبات:

  .سلع  ذه الفئةمعتم 

 مبييع سيعارأ معيدل انتفاضنتيجة وذلك  .2017مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي  اسعار مبيع سلع  ذه الفئةمعدل  ستقرابينما  
 . (%1) فبة الكاملة الفطرالمارتديفا بقر وو( %2)والسردين ارتفع  (%-3)الطون و الذرة معلبا 

  

نتفياض ا نتيجية الماضيسبوع األقارنة بم% -0.1بنسبة  المتفرقة المواد الغذائية فئة معدل سعر مبيع انتفض مواد غذائية متفرقة: -6
 .سلع  ذه الفئة واستقر معدل سعر مبيع بقية ،%( -1المعكرونة ) معدل سعر مبيع

معيدل سيعر مبييع  رتفياعانتيجية  2017مقارنية بينفس الفتيرة مين العيام الماضيي  %1بنسيبة  اسعار مبيع سلع  ذه الفئةمعدل  رتفعاو
، وانتفض معيدل %-15عالمياّ بنسبة  األتير مفلياّ بينما انتفض سعر %(3) البن المطفونالملح والكاتشاب و( و%5) المعكرونة
ً بينميا انتفيض عالمييمفليا"  %(-1) السكرو ،%(-11) ةرب البندورسعر مبيع  ً ، واسيتقر الشياي % -22بنسيبة  ا بينميا ارتفيع  مفلييا

 .%6عالمياّ بنسبة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 الفئة
التغيير السنوي 
 %بالنسبة المئوية 

التغيير األسبوعي 
 %بالنسبة المئوية 

 
 %-3,2 %-24 الخضار الطازجة 

 %7,0 %17 الفواكه 

 % -4,2 %-4 اللحوم ومشتقاتها 

%4 البيض ومنتجات الحليب   8,0-% 

 %-3,0 %5 والبذور وال مار الجوزيةالحبوب  

%1 المنتجات الدهنية والزيتية   2,0- % 

%0 المعلبات   1,0 % 

 %-1,0 %1 مواد غذائية متفرقة 

 


