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 القتصاد والتجارةلالمدیریة العامة 

 المكتب الفني لسیاسة االسعار 

 2018 تشرین األول 4 في ،بیروت

سلّة السلع الغذائیةلجدول أسعار سبوعي التقریر األ  
  لألسعارالمكتب الفني  –االقتصاد والتجارة في وزارة  1/10/8201

الخضار  مبیع سعارأ ارتفاعوولحم البقر الطازج وجبن قشقوان بقر  والفروج الكامل الفواكھ مبیع أسعار نخفاضا
  ولحم البقر المستود والطحینة والذرة

 
المكّونة من  1/10/2018 تاریخلسبوعي ألسعار سلّة السلع الغذائیة أصدر المكتب الفني لألسعار في وزارة االقتصاد والتجارة التقریر األ

 % -0.1بنس�بة  ي األس�عارف� اعاّم� "اانخفاض� . وأظھ�ر التقری�رنقط�ة بی�ع ف�ي مختل�ف المحافظ�ات 53 أكث�ر والتي تّم جمعھ�ا م�نصنفاً  60
  أسعار نفس الفترة من العام الماضي:بو )24/9/2018(أسبوع قارنة بم

 بینم�ا ،الماض�ي س�بوعاألع�ن  %1.7  بةس�بن س�بوعمبی�ع الخض�ار الطازج�ة ھ�ذا األمع�دل أس�عار  رتف�اعا أسعار الخضار الطازج�ة: -1
 .2017نفس الفترة من العام الماضي مقارنة ب %-2بنسبة  الخضار الطازجة مبیع أسعارمعدل  انخفض

%) -1والثوم یابس  ( %)-2والنعنع ( %)-3والبقلة ( %)-4والملفوف ( %)8-(  اللوبیا بادریة معدل سعر مبیع انخفض فقد علیھو
والكوس�ى  %)3( ة%) والكزبر5والبطاطا ( %)6( الخس%) و9والجزر (والبقدونس  %)12البندورة (، وارتفع معدل سعر مبیع 

 .      بقیة سلع ھذه الفئة معدل سعر مبیع ستقراو ، %)1والبصل والفجل (
  مبی�ع مع�دل س�عر نخف�اضا نتیج�ة الماض�يس�بوع األ ع�ن %-6.3 س�بوع بنس�بةھ�ذا األ س�عار مبی�ع الفواك�ھأمعدل  انخفض الفواكھ:

  .%) -3والتفاح البلدي ( %)-4(والموز %)-9( اللیمون الحامضو %)-14(البرتقال أبو صرة 

 .2017 الفترة من العام الماضينفس مقارنة ب% 12بنسبة  الفواكھمبیع معدل سعر  ارتفع وقد

 ارتف�اع نتیج�ةالماض�ي  س�بوعاألمقارن�ة ب %0.1بنس�بة  س�بوعھ�ذا األ سعار مبیع اللحوم ومشتقاتھاأمعدل  ارتفع :ومشتقاتھااللحوم  -2
واس�تقر   ،%)-1الط�ازج ( البق�رلح�م و %)-6(الف�روج الكام�ل  س�عر مع�دل ، وانخفض%)6(لحم البقر المستورد  مبیع سعر معدل

      .   معدل سعر مبیع مقطعات الفروج
ع اارتف عنوقد نتج ذلك . 2017مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي  %2بنسبة  اللحوم ومشتقاتھ فئة مبیع رسع معدل ارتفع بینما
ّ  الطازجلحم البقر ر مبیع سع معدل ّ بنسبة  )%5(بنسبة  محلیا الغنم  لحمو مقطعات الفروجو ،%-6بینما انخفض سعره عالمیا

ّ  الفروج الكامل وانخفض ،%19عالمیاّ بنسبة  األخیر ) بینما ارتفع سعر%3(بنسبة  محلیاً  اارتفع الطازج ) بینما %-1(بنسبة  محلیا
 عالف قداألنات مكوّ  بعض أن أسعار مبیع والجدیر بالذكر ،المستورد لحم البقرر سع معدل ، واستقر%12ارتفع سعره عالمیاّ بنسبة 

 .عالمیاً  تارتفع
 نتیج�ة الماض�ي س�بوعاألمقارن�ة ب %-0.2بنس�بة  مبیع فئة البیض ومنتج�ات الحلی�ب أسعارمعدل  انخفض: الحلیبالبیض ومنتجات  -3

 .)%-1باستثناء جبن قشقوان بقر ( سلع ھذه الفئةمعظم مبیع  أسعارمعدل  استقرار

مع�دل  ارتفاعنتیجة  ،2017 بنفس الفترة من العام الماضي مقارنة% 4 بنسبة معدل أسعار مبیع فئة البیض ومنتجات الحلیبارتفع و
اس�تقر مع�دل و، %)-6(انخف�ض  والب�یض %)1(اللبن�ة و %)7(وج�بن قش�قوان بق�ر  %)13(وحلی�ب الب�ودرة جبنة قطع  سعر مبیع
  . وجبن القشقوان بقر أبیض عكاويجبن سعر مبیع 

نتیج�ة الماض�ي  سبوعاألقارنة بم ةالحبوب والبذور والثمار الجوزیفئة  مبیع أسعارمعدل  استقر الجوزیة:الحبوب والبذور والثمار  -4
  . سلع ھذه الفئة كافةاستقرار 

مع�دل س�عر  ارتف�اععن  ذلك قد نتجو .2017نفس الفترة من العام الماضي ب مقارنة %4بنسبة  معدل سعر مبیع ھذه الفئة رتفعا بینما   
% بینم�ا ارتف�ع األرز عالمی�اَ 2واألرز ع�ادي ارتف�ع محلی�ا" بنس�بة %) 4(والطح�ین %) 8واللوز قل�ب ( %)20(الصنوبر قلب  مبیع
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 %)-1(والف�ول ح�ب  %)-8الجوز القلب (و%) -13(صنوبریة ال ءبیضاالالفاصولیا و %)-18(الحمص حب  وانخفض %،7بنسبة 
 .األحمر العدسمعدل سعر مبیع واستقر  ،

 اس�تقرار نتیج�ة الماض�ي س�بوعاألب قارن�ةم والزیتی�ة المنتجات الدھنیةفئة سعار مبیع سلع أمعدل  استقر والزیتیة:المنتجات الدھنیة  -5
 . %)1( الطحینة ارتفعتباستثناء  الفئةسلع ھذه  معظممبیع  أسعارمعدل 

الح�الوة الس�ادة  مبی�ع أسعار ارتفاع، نتیجة 2017 نفس الفترة من العام الماضيمقارنة ب سعار مبیع سلع ھذه الفئةأمعدل  ستقرا بینما
ّ  دوار الش��مسزی��ت مع��دل س��عر مبی��ع  انخف��ضو،  %)1(والزب��دة  %)5(والطحین��ة  زی��ت ال��ذرةو %)6( بینم��ا % -5بنس��بة  محلی��ا
  .% 22عالمیاّ بنسبة  هسعر محلیاّ بینما ارتفع زیت الزیتون معدل سعر مبیع استقرو، %-2عالمیا بنسبة  األخیر سعر نخفضا

 معظ�ممبی�ع  مع�دل س�عر س�تقرارانتیج�ة الماضي  سبوعاألمقارنة ب %0.3بنسبة  المعلبات فئة سلع مبیع رسعمعدل  ارتفع المعلبات:
   .)%3(باستثناء الذرة  ھذه الفئة سلع

 مع�دل ارتف�اعنتیج�ة وذل�ك  .2017مقارن�ة ب�نفس الفت�رة م�ن الع�ام الماض�ي  %3بنسبة  سعار مبیع سلع ھذه الفئةأمعدل  رتفعابینما  
 . )%1() والطون %2(السردین الذرة و) و%3(والمارتدیال بقر  الفطر حبة كاملة مبیع سعارأ

  

ع�دل س�عر مبی�ع م اس�تقرار نتیجة الماضيسبوع األقارنة بم المتفرقة المواد الغذائیة فئة سعر مبیعمعدل  استقر مواد غذائیة متفرقة: -6
 . سلع ھذه الفئة كافة

مع�دل س�عر مبی�ع   ارتف�اع نتیج�ة 2017مقارنة بنفس الفترة م�ن الع�ام الماض�ي  % 1 بنسبة سعار مبیع سلع ھذه الفئةأمعدل  ارتفعو
، والشاي ارتف�ع %-10محلیاّ بینما انخفض سعره عالمیاّ بنسبة  %)2(ارتفع  البن المطحونو %)4(والكاتشاب  )%11( المعكرونة

 ،%-23 بنس�بة اً عالمی� األخی�ر نخف�ضبینم�ا ا محلی�ا" %)-12( الس�كر ، وانخف�ض %-10بینما انخفض عالمی�اّ بنس�بة  %)1( محلیاً 
 .الملح استقر معدل سعر مبیع و،  %)-9( ةرب البندورو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

التغییر السنوي  الفئة
 %بالنسبة المئویة 

التغییر األسبوعي 
 %بالنسبة المئویة 

 
 %1.7 %-2 الخضار الطازجة 

 %-6.3 %12 الفواكھ 

 %0.1 %2 اللحوم ومشتقاتھا 

% 4 البیض ومنتجات الحلیب   0.2-% 

 %0 %4 الحبوب والبذور والثمار الجوزیة 

%0 المنتجات الدھنیة والزیتیة   0% 

%3 المعلبات   0.3% 

 %0 %1 مواد غذائیة متفرقة 
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