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 القتصاد والتجارةلالمديرية العامة 

 المكتب الفني لسياسة االسعار 

 2017 شباط 10 بيروت في

سلّة السلع الغذائيةلجدول أسعار التقرير االسبوعي   

  لألسعارالمكتب الفني  –االقتصاد والتجارة في وزارة  6/2/7201
 

 الذرةووجبن قشقوان بقر وزيت دوار الشمس والخضار ولحم الغنم الطازج  الفواكه مبيعأسعار  ارتفاع

 والسردين والجوز قلب ولحم البقر الطازج البيض مبيع أسعار انخفاضو

  
المكّونةة مة   6/2/2017تاريخ لأصدر المكتب الفني لألسعار في وزارة االقتصاد والتجارة التقرير االسبوعي ألسعار سلّة السلع الغذائية 

قارنةة م %3,1بنسةبة  ي األسةعارفة اعاّمةاّ رتفاعا . وأظهر التقريرنقطة بيع في مختلف المحافظات 53 أكثر والتي تّم جمعها م صنفاً  60

  وأسعار نفس الفترة م  العام الماضي: (30/1/2017)أسبوع ب

 رتفعا بينما ،الماضي سبوعاألع   %12.4 بةسبن سبوعمبيع الخضار الطازجة هذا األمعدل أسعار رتفع ا أسعار الخضار الطازجة: -1
 .2016نفس الفترة م  العام الماضي مقارنة ب% 7بنسبة  الخضار الطازجة مبيع أسعارمعدل 

 (%12والبنةدورة ) %(14) والخس %(19) واللوبيا بادريه %(27)الكوسى و %(48) الخيار مبيع أسعارمعدل رتفع ا فقد عليهو
 %(-10) البقلةةو %(-11البقةدونس ) أسةعار مبيةعمعدل انخفض و،  %(4) والجزرالفجل و %(5) والملفوف %(11والباذنجا  )

  .%(-1)األحمر  البصلو %(-2)البطاطا و %(-5) والكزبرة %(-6) النعنع و %(-8) الثوم يابسو

التفةا   معةدل سةعر مبيةع ارتفةاع نتيجةة الماضةي سبوع األ ع  %4.6 هذا االسبوع بنسبة  سعار مبيع الفواكهأمعدل  ارتفع الفواكه: -2
  .%(-4الليمو  الحامض )، و%(2والموز ) %(9) البلدي

 .2016 نفس الفترة م  العام الماضيمقارنة ب %-15 بنسبة الفواكهمعدل سعر مبيع  انخفض وقد

 نتيجةةة الماضةي سةةبوعاألمقارنةة ب  %-0.1هةذا االسةةبوع بنسةبة  سةةعار مبيةع اللحةوم ومتةةتقاتهاأمعةدل انخفةةض  :ومشوتقاتاااللحووم  -3
 بقية سلع هذه الفئة.معدل سعر مبيع  استقرو،  %(1) ، ولحم الغنم الطازج %(-2)الطازج البقر لحم مبيع  سعر معدل انخفاض

 ع وقد نتج ذلك . 2016مقارنة بنفس الفترة م  العام الماضي  %-4 بنسبة اللحوم ومتتقاته فئة مبيع رسع معدل نخفضا بينما
انخفض  ولحم الغنم الطازج ،%4عالمياً بنسبة  هسعر ارتفع% بينما -10لحم البقر الطازج محليا" بنسبة  معدل سعر مبيع انخفاض

بينما  %14محليا" بنسبة  ارتفع  والفروج الكامل %(-5)لحم البقر المستورد و % 28عالمياً بنسبة  ارتفعبينما  %-7محلياً بنسبة 
ً  انخفضت عالف قداألنات مكوّ  بعض أ  أسعار مبيع بالذكروالجدير ، مع ميل لالنخفاضعالميا"  استقر  .عالميا

 نتيجةة الماضةي سةبوعاألمقارنةة ب %2,1بنسةبة  مبيةع فئةة البةيض ومنتجةات الحليةب أسةعارمعةدل ارتفةع  :الحليوبالبيض ومنتجوات  -4

 .%(8)وجب  قتقوا  بقر  %(-3لبيض )ا معظم سلع هذه الفئة باستثناء عر مبيعمعدل سار استقر

 نخفاضانتيجة  ،2016 بنفس الفترة م  العام الماضي مقارنة % -8بنسبة  معدل أسعار مبيع فئة البيض ومنتجات الحليب انخفضو
وارتفةع سةعر مبيةع  ، %(-4) عكةاويالجةب  األبةيض وال %(-15)  حليةب البةودرةو %(-17) جةب  القتةقوا  بقةر سعر مبيةعمعدل 
  . اللبنة معدل سعر مبيع ، واستقر %(1)وجبنة القطع  %(36)البيض 

مقارنةةة   %-0.2بنسةةبة  ةالحبةةوب والبةةذور والثمةةار الجوزيةةفئةةة  مبيةةع أسةةعارمعةةدل  نخفةةضا الجوزيووة:الحبوووب والبووذور وال مووار  -5
 . %(-2القلب ) الجوزباستثناء  سلع هذه الفئة معظم استقرارنتيجة الماضي  سبوعاألب
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     انخفةاضعة   ذلةك قةد نةتجو .2016نفس الفتةرة مة  العةام الماضةي مقارنةة بة %-4  بنسةبة معدل سعر مبيع هذه الفئة انخفض بينما  
ً و%( -11واألرز عةادي انخفةض محليةا" ) %(-12واللةوز قلةب )%( -27الفاصةولياء بيضةاء صةنوبرية ) معدل سعر مبيع  عالميةا

الطحةي  و %(5)والفةول الحةب  %(13)الحمص حب  ارتفعو،  %(-2والصنوبر قلب ) %(-9) والجوز قلب،  %4بنسبة ارتفع 
 .%(2والعدس األحمر ) %(4)

الماضةي  سةبوعاألب مقارنةة  %0.4 بنسةبة والزيتيةة المنتجات الدهنيةةفئة اسعار مبيع سلع معدل ارتفع  والزيتية:المنتجات الدهنية  -6
 ، %(3)زيت دوار التمس باستثناء  هذه الفئةسلع  معظم سعر مبيعمعدل ستقرار ا نتيجة

 أسةعار نخفةاضا، نتيجةة 2016 نفس الفتةرة مة  العةام الماضةيمقارنةة بة %-2 بنسةبة معدل اسعار مبيع سلع هذه الفئةة نخفضا بينما
ّ  اانخفض دوار التمسزيت  مبيع والحةالوة السةادة  (%-17الذرة ) زيتو ، %-1بنسبة عالمياّ األخير  بينما انخفض (%-10) محليا
 .% -6عالمياً بنسبة  رسعر األخيمحليا" مقابل انخفاض  اواستقر زيت الزيتو ووالزبدة والطحينة  ،%(-1)

   .سلع هذه الفئة كافةسعر مبيع معدل  استقرارنتيجة  الماضي سبوعاألمقارنة ب المعلبات فئة سلع مبيع رسعمعدل  استقر المعلبات: -7

 انخفةاضنتيجةة وذلةك  .2016العةام الماضةي مقارنةة بةنفس الفتةرة مة   %-3بنسةبة  اسعار مبيع سلع هذه الفئةةمعدل  انخفضبينما  
 الةذرة مبيةع سةعر معةدل اسةتقربينمةا ،  %(-1)والمارتةديال بقةر  %(-8)والفطةر حبةة كاملةة  %(-12) السةردي مبيةع  سةعارأ معدل

  . الطوو

 معةدل سةعر مبيةع اسةتقرار نتيجةالماضي سبوع األقارنة بم المتفرقة المواد الغذائية فئة معدل سعر مبيعاستقر  مواد غذائية متفرقة: -8
 .  سلع هذه الفئةكافة 

معةدل سةعر  ارتفةاعنتيجةة  2016مقارنةة بةنفس الفتةرة مة  العةام الماضةي %  4بنسبة  اسعار مبيع سلع هذه الفئةمعدل  رتفعابينما  
عالميةاً حةوالي ه سةعرانخفةض بينمةا  %(5محليةاً ) ارتفع ، والتاي%26عالمياً حوالي  همحلياً بينما ارتفع سعر %(11السكر )مبيع 

ّ  أيضا" ارتفع الب  المطحو و ، %-2  ةرب البنةدور وانخفةض معةدل سةعر مبيةع ، %8عالمياّ بنسبة  سعره بينما ارتفع %(5) محليا
 .الملحمعدل سعر مبيع  واستقر،  %(-1) المعكرونةو الكاتتابو %(-6)

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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

                                                  www.economy.gov.lb  :كما سيتّم نتر كامل التقرير على موقع الوزارة على االنترنت  

 الفئة
التغيير السنوي 
 %بالنسبة المئوية 

التغيير األسبوعي 
 %بالنسبة المئوية 

 

 %4,12 %7 الخضار الطازجة 

 %6,4 %-15 الفواكه 

 %-1,0 %-4 اللحوم ومشتقاتاا 

% -8 البيض ومنتجات الحليب   2,1 % 

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

%-2 المنتجات الدهنية والزيتية   4,0% 

%-3 المعلبات   0% 

 %0 % 4 غذائية متفرقةمواد  

 


