
1 

 

  

 القتصاد والتجارةلالمديرية العامة 

 المكتب الفني لسياسة االسعار 

 2017 نيسان 20 بيروت في

سلّة السلع الغذائيةلجدول أسعار التقرير االسبوعي   

  لألسعارالمكتب الفني  –االقتصاد والتجارة في وزارة  81/4/7201
 

وجبن القشقوان البقر وزيت الذرة والزبدة والذرة والسردين  ولحم البقر الطازج الفواكه مبيعأسعار  ارتفاع

والفروج ولحم البقر المستورد والغنم الطازج الخضار  مبيع أسعار نخفاضاوورب البندورة والكاتشاب 

 والطحينة البيضوومشتقاته 

  
المكّونة من  18/4/2017تاريخ لأصدر المكتب الفني لألسعار في وزارة االقتصاد والتجارة التقرير االسبوعي ألسعار سلّة السلع الغذائية 

ّ انخفاض . وأظهر التقريرنقطة بيع في مختلف المحافظات 53 أكثر والتي تّم جمعها منصنفاً  60 قارنة م %-0.6بنسبة  ي األسعارف اعامّ  ا
  وأسعار نفس الفترة من العام الماضي: (10/4/2017)أسبوع ب

 بينمذا ،الماضذي سذبوعاألعذن  %-9.1  بةسذبن سذبوعمبيع الخضار الطازجة هذذا األمعدل أسعار  نخفضا أسعار الخضار الطازجة: -1
 .2016نفس الفترة من العام الماضي مقارنة ب% 9بنسبة  الخضار الطازجة مبيع أسعارمعدل  رتفعا

-6)  الفجلو %(-10) والخس %(-20) الخيارو %(-22) الكوسىو %(-27) اللوبيا بادريه مبيع أسعارمعدل  نخفضا فقد عليهو
 %(7) البطاطاو %(15) البقدونس أسعار مبيعمعدل  ارتفعو،  %(-1) والكزبرة %(-2) األحمر والبصل %(-3والباذنجان ) %(
  . %(3والجزر ) %(4) والثوم يابس %(5) الملفوفو والنعنعالبندورة و %(6) البقلةو

المذوز  معذدل سذعر مبيذع رتفذاعا نتيجذة الماضذي سذبوع األ عذن %1.4هذا االسبوع بنسبة  سعار مبيع الفواكهأمعدل ارتفع  الفواكه: -2
  .%(-2والتفاح البلدي ) %(-1البرتقال أبو صرة ) معدل سعر مبيع ، وانخفاض%(1والليمون الحامض ) %(11)

 .2016 نفس الفترة من العام الماضيمقارنة ب %-2 بنسبة الفواكهمعدل سعر مبيع  انخفض وقد

 نتيجذذة الماضذذي سذذبوعاألمقارنذذة ب %-1.2 بنسذذبة هذذذا االسذذبوع سذذعار مبيذذع اللحذذوم وماذذتقاتهاأمعذذدل  نخفذذضا :ومشووتقات االلحوووم  -3
-2وماذتقات الفذروج ) %(-1والفروج الكامذل ) %(-2ولحم الغنم الطازج ) %(-3) لحم البقر المستورد مبيع سعر معدل انخفاض

 .%(3ولحم البقر الطازج ارتفع ) ، %(

 عنوقد نتج ذلك . 2016مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي  %-3بنسبة  اللحوم وماتقاته فئة مبيع رسع معدل انخفض بينما
انخفض  ولحم الغنم الطازج ،%8عالمياً بنسبة  هسعر ارتفع% بينما -8لحم البقر الطازج محليا" بنسبة  معدل سعر مبيع انخفاض

، %11بنسبة عالميا"  رتفعابينما  %15محليا" بنسبة  ارتفع  والفروج الكامل ، %34المياً بنسبة ع ارتفعبينما  %-7محلياً بنسبة 
ً  انخفضت عفاف قداألنات مكوّ  بعض أن أسعار مبيع والجدير بالذكر،  %(-1)ت ماتقات الفروج نخفضبينما ا  .عالميا

 نتيجذة الماضذي سذبوعاألمقارنذة ب% 0.9 بنسذبة مبيذع فئذة البذيض ومنتجذات الحليذب أسذعارمعذدل  رتفذعا: الحليوبالبيض ومنتجات  -4
 . سلع هذه الفئة، واستقرار سعر مبيع بقية %( -2وانخفض البيض )، %(5جبن قاقوان بقر )سعر مبيع  رتفاعا

 نخفاضانتيجة  ،2016 بنفس الفترة من العام الماضي مقارنة%  -2بنسبة  ومنتجات الحليبمعدل أسعار مبيع فئة البيض  انخفضو
وجذبن القاذقوان  %(38البذيض )وارتفع سذعر مبيذع  ،  %(-4والجبن األبيض العكاوي )%( -12حليب البودرة  ) سعر مبيعمعدل 
  .واستقر معدل سعر مبيع اللبنة%( ، 1وجبنة القطع )%( 4بقر )

نتيجذة الماضذي  سبوعاألمقارنة ب ةالحبوب والبذور والثمار الجوزيفئة  مبيع أسعارمعدل  استقر الجوزية:الحبوب والبذور والثمار  -5
 . سلع هذه الفئة كافةسعر مبيع  استقرار معدل

 



2 

 

     انخفذاضعذن  ذلذك نذتجقذد و .2016نفس الفتذرة مذن العذام الماضذي مقارنذة بذ %-5  بنسذبة معدل سعر مبيع هذه الفئة انخفض بينما  
 عالمياً و%( -22واألرز عادي انخفض محليا" )%( -30الفاصولياء بيضاء صنوبرية )و %(-32العدس األحمر ) معدل سعر مبيع

،  %(1) الطحينو %(5)والصنوبر قلب  %(14)الحمص حب  ارتفعو، %(-4واللوز قلب ) والجوز قلب،  %-1بنسبة  انخفض
 .الفول الحب استقرار معدل سعر مبيع و

الماضذي  سذبوعاألب مقارنذة %0.1بنسذبة  والزيتيذة المنتجذات الدهنيذةفئذة اسعار مبيع سلع معدل ارتفع  والزيتية:المنتجات الدهنية  -6
، واسذتقرار سذعر  %(-2)الطحينذة وانخفذاض معذدل سذعر مبيذع ، %(1)وزيت الذرة  %(2)الزبدة  سعر مبيعمعدل  ارتفاع نتيجة

 الفئة.مبيع بقية سلع هذه 

 أسذعار نخفذاضا، نتيجذة 2016 نفس الفتذرة مذن العذام الماضذيمقارنذة بذ %-3 بنسذبة معدل اسعار مبيع سلع هذه الفئذة نخفضا بينما
ّ  انخفض دوار الامسزيت ووالحفاوة السادة ( %-12) لطحينةالذرة وا زيت مبيع ّ األخير  بينما انخفض (%-4) محليا  نسذبةب عالميذا
 .% 10عالمياً بنسبة  األخير سعر رتفاعمحليا" مقابل اا استقر الزيتونزيت ووالزبدة  ، %-8

الذذرة سذعر مبيذع معذدل ارتفذاع نتيجذة  %0.5بنسذبة  الماضذي سذبوعاألمقارنذة ب المعلبات فئة سلع مبيع رسعمعدل  رتفعا المعلبات: -7
   مبيع بقية سلع هذه الفئة. ، واستقرار سعر(%1)والسردين ( 3%)

 انخفذاضنتيجذة وذلذك  .2016مقارنذة بذنفس الفتذرة مذن العذام الماضذي  %-2بنسذبة  اسعار مبيع سلع هذه الفئذةمعدل  انخفضبينما  
المارتذديفا  مبيذع سذعر معذدل اسذتقربينمذا  ، %(2) الذذرةارتفعت و %(-7)والفطر حبة كاملة  (%-10) السردين مبيع سعارأ معدل
  .نالطوو بقر

 اسذتقرار نتيجذةالماضذي سذبوع األقارنذة بم %0.1بنسذبة  المتفرقذة المذواد الغذائيذة فئذة سعر مبيعمعدل ارتفع  مواد غذائية متفرقة: -8
 . %(1)ورب البندورة  %(2)الكاتااب  باستثناء سلع هذه الفئة معظم معدل سعر مبيع

معدل سعر مبيع  ارتفاعنتيجة  2016مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي  %2بنسبة  اسعار مبيع سلع هذه الفئةمعدل  رتفعابينما  
 ،%35عالميذاً حذوالي ه سذعر ارتفذعبينما  %(2محلياً ) ارتفع ، والااي%13عالمياً حوالي  همحلياً بينما ارتفع سعر %(11السكر )

 الذبن المطحذونو المعكرونذةو الملذ معدل سعر مبيذع  واستقر ، %(-5) ةرب البندور وانخفض معدل سعر مبيع، %(1) الكاتاابو
 .%2محلياّ بينما ارتفع سعر األخير عالمياّ بنسبة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ً التقرير االسبوعي ألسعار سلّة السلع الغذائية  أن المكتب الفنّي في وزارة االقتصاد والتجارة سيقوم بنارلما" ع   . دوريا
  .www.economy.gov  :كامل التقرير على موقع الوزارة على االنترنتكما سيتّم نار  

 الفئة
التغيير السنوي 
 %بالنسبة المئوية 

التغيير األسبوعي 
 %بالنسبة المئوية 

 
 %-1,9 %9 الخضار الطازجة 

 %4,1 %-2 الفواكه 

 %-2,1 % -3 اللحوم ومشتقات ا 

% -2 البيض ومنتجات الحليب   9,0% 

 %0 %-5 والثمار الجوزيةالحبوب والبذور  

%-3 المنتجات الدهنية والزيتية   1,0% 

%-2 المعلبات   5,0% 

 %1,0 % 2 مواد غذائية متفرقة 

 


