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 القتصاد والتجارةلالمديرية العامة 

 المكتب الفني لسياسة االسعار 

 2017 شباط 16 بيروت في

سلّة السلع الغذائيةلجدول أسعار التقرير االسبوعي   

  لألسعارالمكتب الفني  –االقتصاد والتجارة في وزارة  13/2/7201
 

قلب والفاصولياء بيضا صنوبرية  والجوزوزيت دوار الشمس ولحم البقر الطازج الخضار  مبيعأسعار  ارتفاع

  والبن المطحون والسردين ولحم الغنم الطازج وصدور الفروج المسحب الفواكه مبيع أسعار انخفاضو

  
المكّونة من  13/2/2017تاريخ لأصدر المكتب الفني لألسعار في وزارة االقتصاد والتجارة التقرير االسبوعي ألسعار سلّة السلع الغذائية 

أسابو  قارناة بم ي األساعارفا اعاّمااّ ساتقرارا . وأ هار التقريارنقطاة بياع فاي مفتلام المااف اا  53 أكثار والتي تّم جمعهاا مانصنفاً  60
  وأسعار نفس الفترة من العام الماضي: (6/2/2017)

 رتفاعا بينماا ،الماضاي سبو األعن  %0.5 بةسبن سبو مبيع الفضار الطازجة هذا األمعدل أسعار رتفع ا أسعار الخضار الطازجة: -1
 .2016نفس الفترة من العام الماضي مقارنة ب% 7بنسبة  الفضار الطازجة مبيع أسعارمعدل 

 %(6والجازر ) %(7) والكزبارة %(9)األامار  والبصال %(11والنعناع ) %(30البقادونس ) مبياع أسعارمعدل رتفع ا فقد عليهو
والبنادورة  البطاطااو والفاس %(-15)الكوسى  أسعار مبيعمعدل انففض و،  %(3)الفجل و بادريهواللوبيا  %(5) البقلةو الفيارو
  . الثوم يابسواستقرار سعر مبيع الباذنجان و %(-1) والملفوم %(-4)

 معادل ساعر مبياع نففااضا نتيجاة الماضاي سابو  األ عان %-2.2 هذا االسابو  بنسابة  سعار مبيع الفواكهأمعدل  نففضا الفواكه: -2
  .%(6والموز ) %(7الليمون الاامض )، و %(-7) التفاح البلدي

 .2016 نفس الفترة من العام الماضيمقارنة ب %-17 بنسبة الفواكهمعدل سعر مبيع  انففض وقد

 ساعر معادل انففااض نتيجاة الماضاي سابو األمقارناة ب هاذا االسابو  سعار مبيع اللاوم ومشتقاتهاأمعدل استقر  :ومشتقاتهااللحوم  -3
بقياة سالع هاذ  معادل ساعر مبياع  اساتقرو،  %(2) الطاازج البقار ، ولاام %(-1) المسااب وصدور الفروج الطازج الغنملام مبيع 
 الفئة.

 عنوقد نتج ذلك . 2016مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي  %-4 بنسبة اللاوم ومشتقاته فئة مبيع رسع معدل نففضا بينما
انففض  ولام الغنم الطازج ،%4عالمياً بنسبة   سعر ارتفع% بينما -8لام البقر الطازج ماليا" بنسبة  معدل سعر مبيع انففاض

بينما  %14ماليا" بنسبة  ارتفع  والفروج الكامل %(-4)لام البقر المستورد و % 28عالمياً بنسبة  ارتفعبينما  %-7مالياً بنسبة 
عالم األنا  مكوّ  بعض أن أسعار مبيع والجدير بالذكر %(-1)بينما انففض  مشتقا  الفروج ، مع ميل لالنففاضعالميا"  استقر

ً  انففض  قد  .عالميا

عر معدل سار استقر نتيجة الماضي سبو األمقارنة ب مبيع فئة البيض ومنتجا  الاليب أسعارمعدل استقر  :الحليبالبيض ومنتجات  -4
 .سلع هذ  الفئة  كافة مبيع

 نففاضانتيجة  ،2016 بنفس الفترة من العام الماضي مقارنة % -8بنسبة  أسعار مبيع فئة البيض ومنتجا  الاليبمعدل  انففضو
وارتفاع ساعر مبياع  ، %(-4) عكااويالجابن األبايض وال %(-15)  الياب الباودرةو %(-17) جابن القشاقوان بقار سعر مبياعمعدل 

  . اللبنة معدل سعر مبيع ، واستقر %(1)وجبنة القطع  %(35)البيض 

مقارنااة   %-0.2بنساابة  ةالابااوب والبااذور والثمااار الجوزياافئااة  مبيااع أسااعارمعاادل  نففااضا الجوزيووة:الحبوووب والبووذور وال مووار  -5
 .%(1القلب ) الجوزو %(2، والفاصوليا بيضاء صنوبرية )%(-12)العادي  انففاض سعر مبيع األرزنتيجة الماضي  سبو األب

 



2 

 

     انففااضعان  ذلاك قاد ناتجو .2016نفس الفتارة مان العاام الماضاي مقارناة با %-4  بنسابة معدل سعر مبيع هذ  الفئة انففض بينما  
ً و%( -22واألرز عادي انففض ماليا" )%( -25الفاصولياء بيضاء صنوبرية ) معدل سعر مبيع واللوز ،  %4بنسبة ارتفع  عالميا

 .%(2والعدس األامر ) %(5الطاين )ووالفول الاب  %(13)الامص اب  ارتفعو،  %(-7) والجوز قلب %(-12قلب )

الماضاي  سابو األب مقارناة  %0.3 بنسابة والزيتياة المنتجا  الدهنياةفئة اسعار مبيع سلع معدل ارتفع  والزيتية:المنتجات الدهنية  -6
 ، %(3)زي  دوار الشمس باستثناء  هذ  الفئةسلع  مع م سعر مبيعمعدل ستقرار ا نتيجة

 أساعار نففااضا، نتيجاة 2016 نفس الفتارة مان العاام الماضايمقارناة با %-2 بنسابة معدل اسعار مبيع سلع هذ  الفئاة نففضا بينما
ّ  اانففضاا دوار الشاامسزياا   مبيااع ّ  الااذرة  زياا و ، %-1بنساابة عالمياااّ األفياار  بينمااا انففااض (%-7) ماليااا  (%-7)انففااض أيضااا

 .% -6عالمياً بنسبة  رسعر األفيماليا" مقابل انففاض  اواستقر زي  الزيتونووالزبدة والطاينة  ،%(-1والاالوة السادة )

ساعر مبياع معادل  اساتقرارنتيجاة  الماضاي سابو األمقارناة ب %-0.2بنسابة  المعلباا  فئاة سالع مبياع رسعمعدل  نففضا المعلبات: -7
   .%(-2)باستثناء السردين  سلع هذ  الفئة مع م

 انففااضنتيجاة وذلاك  .2016مقارناة بانفس الفتارة مان العاام الماضاي  %-4بنسابة  اسعار مبيع سلع هذ  الفئاةمعدل  انففضبينما  
 الاذرة مبياع ساعر معادل اساتقربينماا ،  %(-1)والمارتاديال بقار  %(-8)والفطار اباة كاملاة  %(-14) الساردينمبياع  ساعارأ معدل

  .نالطوو

 اساتقرار نتيجاةالماضاي سابو  األقارناة بم  %-1بنسابة  المتفرقاة المواد الغذائية فئة معدل سعر مبيع نففضا مواد غذائية متفرقة: -8
 .  %(-5)باستثناء البن المطاون  سلع هذ  الفئةكافة  معدل سعر مبيع

معدل سعر مبيع  ارتفا نتيجة  2016مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي  %3بنسبة  اسعار مبيع سلع هذ  الفئةمعدل  رتفعابينما  
 %-2عالميااً ااوالي   انففض سعربينما  %(5مالياً ) ارتفع ، والشاي%26عالمياً اوالي   مالياً بينما ارتفع سعر %(11السكر )

استقر مالياّ بينما ارتفع سعر   البن المطاونو ، %(-1) المعكرونةو الكاتشابو %(-6) ةرب البندور وانففض معدل سعر مبيع ،
 .الملحمعدل سعر مبيع  واستقر %8عالمياّ بنسبة 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ً التقرير االسبوعي ألسعار سلّة السلع الغذائية  أن المكتب الفنّي في وزارة االقتصاد والتجارة سيقوم بنشرلما" ع    .دوريا

                                                  www.economy.gov.lb  :كما سيتّم نشر كامل التقرير على موقع الوزارة على االنترن   

 الفئة
التغيير السنوي 
 %بالنسبة المئوية 

التغيير األسبوعي 
 %بالنسبة المئوية 

 

 %5,0 %7 الخضار الطازجة 

 %-2,2 %-17 الفواكه 

 %0 %-4 اللحوم ومشتقاتها 

% -8 البيض ومنتجات الحليب   0% 

 %-2,0 %-4 الحبوب والبذور وال مار الجوزية 

%-2 المنتجات الدهنية والزيتية   3,0% 

%-4 المعلبات   2,0-% 

 %-1 % 3 مواد غذائية متفرقة 

 


