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 القتصاد والتجارةلالمديرية العامة 

 المكتب الفني لسياسة االسعار 

 2018  نيسان 12 في  بيروت

سلّة السلع الغذائيةلجدول أسعار التقرير االسبوعي   

  لألسعارالمكتب الفني  –االقتصاد والتجارة في وزارة  10/4/8201

لحم  سعار مبيعأ ارتفاعو ورب البندورة والسكر الغنم الطازجولحم والبيض  والفواكه الخضار مبيع أسعار انخفاض

 وجبن قشقوان بقر واللوز والصنوبر قلب والفطر حبة كاملة البقر المستورد

  
المكّونة من  10/4/2018 تاريخلأصدر 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 %-0.2بنسبة  ي األسعارف اعامّ  ا
  أسعار نفس الفترة من العام الماضي:بو (3/4/2018)أسبوع ب

 بينمعا ،الماضعي سعبوعاألععن  %-6.5 بةسعبن سعبوعمبيعع الخضعار الطازجعة  عذا األمعدل أسعار  انخفض أسعار الخضار الطازجة: -1
 .2017نفس الفترة من العام الماضي مقارنة ب %-13بنسبة  الخضار الطازجة مبيع أسعارمعدل  نخفضا

 %(-6) والنعنع والكزبرة %(-9) والفجل %(-12والبقلة ) %(-14)  واللوبيا بادرية الباذنجان معدل سعر مبيع نخفضا فقد عليهو
بينمعا   %(-1والبنعدورة ) %(-2والجزر والملفعوف ) والثوم يابس %(-3والبطاطا ) %(-4والكوسى ) %(-5والخيار ) والبقدونس

 .الخس   ، واستقرار أسعار %(5) البصل األحمر معدل سعر مبيع ارتفع

البرتقال  مبيع معدل سعر انخفاض نتيجة الماضيسبوع األ عن %-4  ذا االسبوع بنسبة سعار مبيع الفواكهأمعدل  انخفض الفواكه:
 .%(1والموز البلدي ) %(2)ارتفع لليمون الحامض او، %(-4التفاح البلدي )و %(-11أبو صرة  )

 .2017 الفترة من العام الماضينفس مقارنة ب% 3بنسبة  الفواكهمبيع معدل سعر  ارتفع وقد

 مععدل ارتفعاع نتيجعةالماضي  سبوعاألعن  %0.4بنسبة  االسبوع ذا  سعار مبيع اللحوم ومشتقاتهاأمعدل تفع ار :ومشتقاتهااللحوم  -2
     . سعر مبيع بقية سلع  ذه الفئةمعدل استقر و ، %(-1لحم الغنم الطازج )و %(7)لحم البقر المستورد  مبيع سعر

 عنوقد نتج ذلك . 2017مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي  %-2بنسبة  اللحوم ومشتقاته فئة مبيع رسع معدل انخفض بينما
وارتفع سعره عالمياّ بنسبة  %-4 نسبةب محليا" انخفض الفروج الكاملو ، %(-11) لحم البقر المستورد معدل سعر مبيع نخفاضا
ّ  الطازجلحم البقر  رتفعاو،  %-3بنسبة "وانخفض معدل سعر مبيع مقطعات الفروج  ،2% سعره ( بينما ارتفع %1)بنسبة  محليا

ّ بنسبة  ً  لحم الغنم الطازج استقرو ،%6عالميا ّ بنسبة  محليا  بعض أن أسعار مبيع والجدير بالذكر . %17بينما ارتفع سعره عالميا

ً  تارتفع عفاف قداألنات مكوّ   .عالميا

 نتيجعة الماضعي سعبوعاألمقارنعة ب %0.3بنسعبة  مبيعع فئعة البعيض ومنتجعات الحليعب أسععارمععدل  ارتفعع: الحليابالبيض ومنتجاا   -3
 .واستقر معدل سعر مبيع بقية سلع  ذه الفئة،  %(-4)والبيض  %(2)جبن قشقوان بقر  معدل سعر مبيع ارتفاع

مععدل  ارتفاعنتيجة  ،2017 بنفس الفترة من العام الماضي مقارنة% 2 بنسبة معدل أسعار مبيع فئة البيض ومنتجات الحليبارتفع و
واسعتقر مععدل سععر مبيعع ،  %(-16) البعيضانخفعض و،  %(4)وجعبن قشعقوان بقعر وحليب البودرة  %(11)جبنة قطع  سعر مبيع

  .أبيض عكاوياللبنة وجبن 

 سعبوعاألقارنعة بم% 0.8بنسعبة  ةالحبوب والبذور والثمعار الجوزيعفئة  مبيع أسعارمعدل  ارتفع الجوزية:الحبوب والبذور والثمار  -4
  .%(-1%( والطحين )1واللوز قلب ) %(2باستثناء الصنوبر قلب ) سلع  ذه الفئة معظممعدل سعر مبيع  استقرارنتيجة الماضي 

 

معدل سعر  ارتفاععن  ذلك قد نتجو .2017نفس الفترة من العام الماضي ب مقارنة %10بنسبة  معدل سعر مبيع  ذه الفئة رتفعا بينما     
% بينمعا ارتفعع األرز 5محليعا" بنسعبة   اععادي ارتفععواألرز والحمع  حعب  %(19)الصعنوبر قلعب و %(50الععدس األحمعر ) مبيع
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والفاصولياء بيضاء %(  -3والجوز قلب ) %(-6الطحين ) وانخفض ،%( 1والفول الحب )%( 3واللوز قلب ) %،16عالمياَ بنسبة 
 .%( -1صنوبرية )

  سعتقرارا نتيجعة الماضعي سعبوعاألب قارنعةم والزيتيعة المنتجات الد نيةفئة سعار مبيع سلع أمعدل  استقر والزيتية:المنتجا  الدهنية  -5
 .  ة سلع  ذه الفئةكافمعدل سعر 

زيت  مبيع أسعار ارتفاع، نتيجة 2017 نفس الفترة من العام الماضيمقارنة ب %2بنسبة  معدل اسعار مبيع سلع  ذه الفئة ارتفع بينما
ّ  (%1) بنسعبة ارتفعع دوار الشعمسزيعت و،  %(2)والحفاوة السعادة  %(3)والطحينة   %(11)والزبدة   %(12) الذرة بينمعا  محليعا

  .% 5عالمياّ بنسبة  هسعر محلياّ بينما ارتفع زيت الزيتون معدل سعر مبيع استقرو،  ،%-2عالميا بنسبة  هانخفض سعر

 معظعم مععدل سععر مبيعع استقرارنتيجة الماضي  سبوعاألمقارنة ب % 0.6بنسبة  المعلبات فئة سلع مبيع رسعمعدل  ارتفع المعلبا :
  .%(4)باستثناء الفطر حبة كاملة  سلع  ذه الفئة

 مععدل ارتفعاعنتيجعة وذلعك  .2017مقارنة بنفس الفتعرة معن الععام الماضعي   %1بنسبة  اسعار مبيع سلع  ذه الفئةمعدل  رتفعابينما  
 .الطونوالفطر حبة كاملة معدل سعر مبيع  استقر(، و%1) والذرة (%2)والسردين  (%3) المارتديفا بقر مبيع سعارأ

  

 اسعتقرار نتيجعة الماضعيسبوع األقارنة بم %-0.1بنسبة  المتفرقة المواد الغذائية فئة معدل سعر مبيعانخفض  مواد غذائية متفرقة: -6
 . %(-1)والسكر  رب البندورة ءباستثنا سلع  ذه الفئة معظم معدل سعر مبيع

 المعكرونعةمععدل سععر مبيعع  رتفعاعانتيجعة  2017مقارنعة بعنفس الفتعرة معن الععام الماضعي   ذه الفئعةاسعار مبيع سلع معدل  ستقراو
،  %(3)والملعع   %(6)والكاتشععاب  ،%-18عالميععاّ بنسععبة  األخيععر محليععاّ بينمععا انخفععض سعععر %(8) الععبن المطحععونو( 14%)

ً بينمعا انخفعض عالميعمحليعا"  %(-2) السعكرو ،%(-11) ةرب البنعدوروانخفض معدل سعر مبيع  مععدل  انخفعض، و% -33بنسعبة  ا
ً الشاي سعر مبيع   .%-1عالمياّ بنسبة  انخفضبينما  %(-6) محليا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 الفئة
التغيير السنوي 
 %بالنسبة المئوية 

التغيير األسبوعي 
 %بالنسبة المئوية 

 
 %-5,6 %-13 الخضار الطازجة 

 %-4 %3 الفواكه 

 %4,0 %-2 اللحوم ومشتقاتها 

%2 البيض ومنتجا  الحليب   3,0% 

 %8,0 %10 الحبوب والبذور والثمار الجوزية 

%2 المنتجا  الدهنية والزيتية   0% 

%1 المعلبا    6,0% 

 %-1,0 %0 مواد غذائية متفرقة 

 


