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 القتصاد والتجارةلالمديرية العامة 

 المكتب الفني لسياسة االسعار 

 2017 آب 30 بيروت في

سلّة السلع الغذائيةلجدول أسعار التقرير االسبوعي   

  لألسعارالمكتب الفني  –االقتصاد والتجارة في وزارة  82/8/7201
 

 أسعار مبيع نخفاضوا والبيض وحليب البودرة ولحم الغنم والفروج الكامل الخضار مبيعأسعار  رتفاعا

  والطحينة والحالوة سادةوزيت الذرة  الفواكه ولحم البقر الطازج 

  
المكّونة من  28/8/2017تاريخ لأصدر المكتب الفني لألسعار في وزارة االقتصاد والتجارة التقرير االسبوعي ألسعار سلّة السلع الغذائية 

ً  . وأظهر التقريرنقطة بيع في مختلف المحافظات 53 أكثر منوالتي تّم جمعها صنفاً  60 قارن ة م %0.5بنس بة  ي األس عارف  اعامّ  ارتفاعا
  وأسعار نفس الفترة من العام الماضي: (21/8/2017)أسبوع ب

استقر  بينما ،الماضي سبوعاألعن  %3.5  بةسبن سبوعمبيع الخضار الطازجة هذا األمعدل أسعار ارتفع  أسعار الخضار الطازجة: -1
 .2016نفس الفترة من العام الماضي مقارنة ب الخضار الطازجة مبيع أسعارمعدل 

 والكزب رة الث وم ي ابسو %(5)والج زر  %(8) واللوبيا بادري ه %(10الخس )و %(12)الخيار  مبيع أسعارمعدل  رتفعا فقد عليهو
 %(-7) الملف  وف مبي  ع أس  عارمع  دل  انخف   و،  %(2الفج  ل )والبق  دونس و البص  ل األحم  رو %(3)والبقل  ة  الكوس   و %(4)

  . %(-1) النعنع %(-2)والباذنجان  %(-3) والبندورة %(-5والبطاطا )

 مبي ع مع دل س عر نخف ا ا نتيج ة الماض يس بوع األ ع ن %-1.7ه ذا االس بوع بنس بة  س عار مبي ع الفواك هأمعدل  انخف  الفواكه:
  .%(3) الليمون الحام  ، وارتفاع معدل سعر مبيع %(-1) أبو صرةوالبرتقال  %(-3)والتفاح البلدي الموز البلدي 

 .2016 نفس الفترة من العام الماضيمقارنة ب%  -14بنسبة  الفواكهمعدل سعر مبيع  نخف ا وقد

 مع دل رتف اعا نتيج ةالماض ي  س بوعأع ن  %1.5بنس بة  هذا االسبوع سعار مبيع اللحوم ومشتقاتهاأمعدل ارتفع  :ومشتقاتهااللحوم  -2
  .   بقية سلع هذه الفئةاستقرار سعر مبيع و%( -2ولحم البقر الطازج ) ،%(1والفروج كامل ) %(5)الطازج  الغنملحم  مبيع سعر

 عنوقد نتج ذلك . 2016مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي  %-3بنسبة  اللحوم ومشتقاته فئة مبيع رسع معدل نخف ا بينما
ً بنسبة  هسعر ارتفعبينما  %-8بنسبة  محليا" انخف  الطازجلحم البقر  معدل سعر مبيع فا انخ  لحم البقرو، %14عالميا

الفروج سعر مبيع  ارتفعو، % 32المياً بنسبة ع بينما ارتفع %-2بنسبة أيضاَ محلياً  انخف  لحم الغنم الطازجو %(-7) المستورد
والجدير ،  %(-3)معدل سعر مبيع مشتقات الفروج  وانخف  ،%33بنسبة عالميا" سعره  رتفعابينما  %11بنسبة  محليا" الكامل
ً  انخفضت عفاف قداألنات مكوّ  بع  أن أسعار مبيع بالذكر  .عالميا

 نتيج ة الماض ي س بوعاألمقارن ة ب %0.4بنس بة  مبي ع فئ ة الب ي  ومنتج ات الحلي ب أس عارمع دل ارتف ع : الحليببالبيض ومنتجات  -3
 . %(1) اارتفعوحليب البودرة قد  باستثناء البي  سلع هذه الفئة معظم سعر مبيعمعدل  ستقرارا

 ارتف اعنتيج ة  ،2016 ب نفس الفت رة م ن الع ام الماض ي مقارن ة%  5 بنس بة معدل أسعار مبيع فئ ة الب ي  ومنتج ات الحلي بارتفع و
  .بقية سلع هذه الفئةواستقر معدل سعر مبيع ،  %(1)والبي   %(3)وجبن قشقوان بقر  %(13حليب البودرة )  سعر مبيعمعدل 

نتيج ة  الماض ي سبوعاألمقارنة ب ةالحبوب والبذور والثمار الجوزيفئة  مبيع أسعارمعدل  استقر الجوزية:الحبوب والبذور والثمار  -4
 . سلع هذه الفئة كافة سعر مبيع  استقرار معدل
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معدل سعر  ارتفاععن  ذلك قد نتجو .2016نفس الفترة من العام الماضي ب مقارنة %2بنسبة  معدل سعر مبيع هذه الفئة رتفعا بينما  
،  %(1) والج  وز قل  ب والف  ول الح  ب %(5)والحم   ح  ب  %(6)والص  نوبر قل  ب  %(16الفاص  ولياء بيض  اء ص  نوبرية ) مبي ع

ً و%( -7األرز عادي انخف  محليا" )و اللوز قلبوانخف    الطح ينو %(-6الع دس األحم ر )و ، %6بنس بة  األخير ارتفع عالميا
(1-)% . 

الماضي  سبوعاألب مقارنة %-0.3بنسبة  والزيتية المنتجات الدهنيةفئة اسعار مبيع سلع معدل  نخف ا والزيتية:المنتجات الدهنية  -5
 .(%-1) الطحينة( والحفاوة سادة و%-2زيت الذرة ) باستثناء سلع هذه الفئة معظم سعر مبيعمعدل  استقرار نتيجة

 أس عار نخف ا ا، نتيج ة 2016 نفس الفت رة م ن الع ام الماض يمقارن ة ب  %-2 بنس بة معدل اسعار مبيع سلع هذه الفئ ة نخف ا بينما
 دوار الشمسزيت و %(3)وارتفع معدل سعر مبيع الزبدة  ، %(-4)والحفاوة سادة  (%-11) لطحينةوا( %-12)الذرة  زيت مبيع

ّ  ارتفع ّ  سعره بينما انخف  (%1) محليا  .%22عالمياً بنسبة  هسعر رتفاعمحليا" مقابل ا زيت الزيتوناستقر و ، %-8 نسبةب عالميا

   سلع هذه الفئة. كافةاستقرار معدل سعر مبيع نتيجة الماضي  سبوعاألمقارنة ب المعلبات فئة سلع مبيع رسعمعدل  استقر المعلبات: -6

 انخف ا نتيج ة وذل ك  .2016مقارن ة ب نفس الفت رة م ن الع ام الماض ي  %-3بنس بة  اسعار مبيع سلع هذه الفئ ةمعدل  انخف بينما  
  .هذه الفئة بقية سلع مبيع سعر معدل استقربينما  (%-3)والذرة  (%-8) والفطر حبة كاملة السردين مبيع سعارأ معدل

 مع دل س عر مبي ع اس تقرار نتيجة الماضيسبوع األقارنة بم المتفرقة المواد الغذائية فئة معدل سعر مبيع استقر مواد غذائية متفرقة: -7
 . سلع هذه الفئة كافة

 ال بن المطح ونمعدل سعر مبي ع  ارتفاعنتيجة  2016مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي  اسعار مبيع سلع هذه الفئةمعدل استقر و
محلي اً بينم ا  %(1) ارتف ع الس كرو %(2) والمل   %(6) الكاتش ابو ،%-13عالمياّ بنسبة  هسعر نخف بينما ا %(7)ارتفع محلياّ 

عالمي اً  هسعر ارتفعبينما  %(-3)بنسبة محلياً  انخف  الشايو %(-6) ةرب البندور انخف و ،%-30بنسبة عالمياً  هسعر انخف 
 ،واستقر معدل سعر مبيع المعكرونة. %42حوالي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 الفئة
التغيير السنوي 
 %بالنسبة المئوية 

التغيير األسبوعي 
 %بالنسبة المئوية 

 
 %5,3   %0 الخضار الطازجة 

 %-7,1 %-14 الفواكه 

 %5,1 % -3 اللحوم ومشتقاتها 

% 5 البيض ومنتجات الحليب   4,0% 

 %0 % 2  الحبوب والبذور والثمار الجوزية 

%-2 المنتجات الدهنية والزيتية   3,0-% 

%-3 المعلبات   0% 

 % 0 % 0 غذائية متفرقةمواد  

 


