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 القتصاد والتجارةلالمديرية العامة 

 المكتب الفني لسياسة االسعار 

 2017 لثانيتشرين ا 24 بيروت في

سلّة السلع الغذائيةلجدول أسعار التقرير االسبوعي   

  لألسعارالمكتب الفني  –االقتصاد والتجارة في وزارة  20/11/7201
 

ولحم الغنم  والفواكه الخضار مبيع أسعار ارتفاعو الذرةالطحين وجبن قشقوان بقر و انخفاض أسعار مبيع

  قلب صنوبرالولحم البقر الطازج والبيض 

  
المكّونلة  20/11/2017 تلاري لأصدر المكتب الفني لألسعار في وزارة االقتصاد والتجارة التقرير االسبوعي ألسعار سلّة السلل  الذااييلة 

 %0.9بنسلبة  ي األسلعارفل اعاّمل ا ًرتفاعلا . وأتهلر التقريلرنقطة بي  فلي متتللا المفافتلا  53 أكثر والتي تّم جمعها منصنفاً  60من 
  وأسعار نفس الفترة من العام الماضي: (13/11/2017)أسبوع قارنة بم

 بينمللا ،الماضللي سللبوعاألعللن  %6.8 بةسللبن سللبوعمبيلل  التضللار الطازجللة  للاا األمعللدأ أسللعار رتفلل  ا أسعععار الخضععار الطازجععة  -1
 .2016نفس الفترة من العام الماضي مقارنة ب %-7بنسبة  التضار الطازجة مبي  أسعارمعدأ  نتفضا

 الفجأو %(7)والبقدونس  %(8)والكوسى  %(10) التيارو %(20) واللوبيا بادريه لثوم يابسا مبي  أسعارمعدأ ارتف   فقد عليهو
, بينمللا انتفللض  %(1) لباانجلانوا %(2والبطاطلا والنعنلل  ) %(3) الكزبللرةو %(4) الملفللواو البصللأ األفملرو والجلزر %(6)

   .  %(-1) البقلةو والبندورة %(-2) التس معدأ سعر مبي 

البرتقلاأ  مبيل  معلدأ سلعر ارتفلاع نتيجلة الماضيسبوع األ عن %5.7  اا االسبوع بنسبة سعار مبي  الفواكهأمعدأ  ارتف  الفواكه 
 .%(-6، وانتفض الموز البلدي ) %(2) الليمون الفامضو %(9والتفاح البلدي ) %(12) أبو صرة

 .2016 نفس الفترة من العام الماضيمقارنة ب% 11بنسبة  الفواكهمعدأ سعر مبي   ارتف  وقد

 معلدأ ارتفلاع نتيجلةالماضلي  سلبوعأعلن  %1.8بنسلبة   اا االسبوع سعار مبي  اللفوم ومشتقاتهاأمعدأ  ارتف  :ومشتقاتهااللحوم  -2
    .، واستقرار سعر مبي  بقية سل   اه الفية %(3ولفم البقر الطازج ) %(4)الذنم الطازج لفم  مبي  سعر

 عنوقد نتج الك . 2016مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي  %-1بنسبة  اللفوم ومشتقاته فية مبي  رسع معدأ انتفض بينما
كالك بينما ارتف  عالمياّ  %-4بنسبة  مفليا"انتفض  الطازجلفم البقر و ، %(-5)لفم البقر المستورد  معدأ سعر مبي  نتفاضا
 الفروج الكامأسعر مبي  معدأ  ارتف و،  %18بينما ارتف  سعره عالمياّ بنسبة  %-3بنسبة مفلياً انتفض  لفم الذنم الطازجو ،6%

ً  انتفض  عفاا قداألنا  مكوّ  بعض أن أسعار مبي  والجدير بالاكر .بينما استقر  مقطعا  الفروج %19بنسبة  مفليا"  .عالميا

 نتيجلة الماضلي سلبوعاألمقارنلة ب %-0.3بنسلبة  مبي  فية البيض ومنتجا  الفليلب أسعارمعدأ  انتفض: الحليبالبيض ومنتجات  -3
 .، واستقرار معدأ سعر مبي  بقية سل   اه الفية %(1) البيضو %(-2)جبن قشقوان بقر  معدأ سعر مبي  انتفاض

 ارتفلاعنتيجلة  ،2016 بلنفس الفتلرة ملن العلام الماضلي مقارنلة%  5 بنسلبة معدأ أسعار مبي  فيلة البليض ومنتجلا  الفليلبارتف  و
بقيلة سلل  واستقر معدأ سلعر مبيل  ،  %(-3) البيضانتفض و،  %(3) فليب البودرةو %(22)جبن قشقوان بقر  سعر مبي معدأ 

  . اه الفية

 سلبوعاألمقارنلة ب %0.4بنسلبة  ةالفبوب والباور والثمار الجوزيلفية  مبي  أسعارمعدأ  رتف ا الجوزية الحبوب والبذور والثمار  -4
 . سل   اه الفية بقية، واستقر معدأ سعر مبي   %(-2)والطفين  %(1) قلب صنوبرال سعر مبي  معدأ ارتفاعنتيجة  الماضي
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معدأ سعر  ارتفاععن  الك قد نتجو .2016نفس الفترة من العام الماضي ب مقارنة %5بنسبة  معدأ سعر مبي   اه الفية رتف ا بينما  
معلدأ وانتفلض  ، %(2)والفلوأ الفلب  %(4) الفاصولياء بيضاء صلنوبريةو %(5)والفمص فب  %(13) الصنوبر قلب مبي 

ن بنسلبة  %-2بنسلبة األرز عادي انتفض مفليا" و %(-3) الطفينو اللوز قلبسعر مبي   واسلتقر ،  %7بينملا ارتفل  األرز عالميلا
 .وجوز قلب العدس األفمر

 اسلتقرار نتيجلةالماضلي  سلبوعاألب مقارنلة والزيتيلة المنتجا  الد نيةفية اسعار مبي  سل  معدأ  استقر والزيتية المنتجات الدهنية  -5
 .سل   اه الفية  كافةمعدأ سعر مبي  

اللارة  زيل  مبيل  أسلعار نتفلاضا، نتيجلة 2016 نفس الفترة من العام الماضليمقارنة ب  اه الفيةمعدأ اسعار مبي  سل   استقر بينما
ّ  %2بنسلبة  دوار الشلمسزيل  و، %(8)وارتفل  معلدأ سلعر مبيل  الزبلدة  ،%(-1)والفلفاوة سلادة ( %-10) بينملا انتفللض  مفليلا

  .% 18مفلياّ بينما ارتف  عالمياّ بنسبة  الزيتونزي  معدأ سعر مبي   استقرو، %(1)والطفينة  ،%-5سعره عالميا بنسبة 

انتفلاض معلدأ سلعر مبيل  نتيجلة الماضلي  سلبوعاألمقارنلة ب  %-0.1بنسلبة  المعلبا  فية سل  مبي  رسعمعدأ  نتفضا المعلبات 
  . بقية سل   اه الفيةاستقرار معدأ سعر مبي  (، و%-1)الارة 

 انتفلاضنتيجلة واللك  .2016مقارنلة بلنفس الفتلرة ملن العلام الماضلي  %-2بنسلبة  الفيلةاسعار مبي  سل   اه معدأ  انتفضبينما  
 مبيل  سعر معدأ استقربينما ( %2) ارتف  السردينو، (%-2)والطون  (%-5)والارة  (%-7) فبة كاملة الفطر مبي  سعارأ معدأ

 . اه الفية بقية سل 

 اسلتقرار نتيجلة الماضيسبوع األقارنة بم %-0.1بنسبة  المتفرقة المواد الذاايية فية معدأ سعر مبي  انتفض مواد غذائية متفرقة  -6
 . سل   اه الفية معتم معدأ سعر مبي 

البن معدأ سعر مبي   ارتفاعنتيجة  2016مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي  %1بنسبة  اسعار مبي  سل   اه الفيةمعدأ  ارتف و
ّ  هسعر نتفضبينما ا %(5)ارتف  مفلياّ  المطفون  انتفلضو (%2) والمعكرونلة الملل ( و%3) الكاتشلابو ، %-22بنسلبة  عالميلا

ً عالميانتفض بينما  (%-2) انتفض السكرو %(-6) ةرب البندور بينملا ارتفل  مفليلاً  واسلتقر معلدأ مبيل  الشلاي ، % -35بنسبة  ا
  .%30عالمياّ بنسبة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 الفئة
التغيير السنوي 
 %بالنسبة المئوية 

التغيير األسبوعي 
 %بالنسبة المئوية 

 
 %8,6   %-7 الخضار الطازجة 

 % 7,5 %11 الفواكه 

 
 % 8,1 %-1 اللحوم ومشتقاتها

% 5  البيض ومنتجات الحليب     3,0-% 

 %4,0 % 5 الحبوب والبذور والثمار الجوزية 

%0 المنتجات الدهنية والزيتية   0% 

%-2 المعلبات   1,0-% 

 %-1,0 % 1 غذائية متفرقة مواد 

 


