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 القتصاد والتجارةلالمديرية العامة 

 المكتب الفني لسياسة االسعار 

 2018 الثانيكانون   في 18 بيروت

سلّة السلع الغذائيةلجدول أسعار التقرير االسبوعي   

  لألسعارالمكتب الفني  –االقتصاد والتجارة في وزارة  15/1/8201
 

ورب والبيض البقر الطازج والمستورد لحم و والفروج الطازج الخضار والفواكه أسعار مبيع نخفاضا

  والمعكرونة الصنوبر قلب والطحينوالطازج لحم الغنم  مبيع أسعار ارتفاعوالبندورة 

  
المكّونة من  15/1/2018 تاريخلأصدر المكتب الفني لألسعار في وزارة االقتصاد والتجارة التقرير االسبوعي ألسعار سلّة السلع الغذائية 

 %-0.2بنسيبة  ي األسيعارفي اعاّميًً  اانتفاضي . وأتهير التقرييرنقطة بيع فيي متتليا المفافتيا  53 أكثر والتي تّم جمعها منصنفاً  60

  أسعار نفس الفترة من العام الماضي:بو (8/1/2018)أسبوع قارنة بم

 بينمييا ،الماضييي سيبوعاألعيين  %-3 بةسيبن سييبوعاألمبييع التضييار الطازجيية  يذا معيد  أسييعار  انتفيي  أسععار الخضععار الطازجعة  -1
 .2017نفس الفترة من العام الماضي مقارنة ب %-24بنسبة  التضار الطازجة مبيع أسعارمعد   نتف ا

والبنيدورة  %(-4) والكوسي  %(-6اللوبييا بادريية  )و %(-11والثيوم ييابس ) %(-12التيار )معد  سعر مبيع  انتف  فقد عليهو
 التيسو %(13الباذنجيان ) مبييع أسيعارمعيد  ارتفيع ، بينميا  %(-1)والفج  والجزر  والبص  األفمر %(-3والملفوا ) والبطاطا
 .النعنع  ، واستقرار معد  سعر مبيع %(2والكزبرة ) %(3والبقدونس ) %(5) والبقلة

 مبييع معيد  سيعر انتفيا  نتيجية الماضييسيبوع األ عين %-1.3  يذا االسيبوع بنسيبة سيعار مبييع الفواكيهأمعد   نتف ا الفواكه 
 .الموز البلدي  معد  سعر استقربينما  ، %(-1)والتفاح البلدي  والبرتقا  أبو صرة %(-6الليمون الفام  )

 .2017 الفترة من العام الماضينفس مقارنة ب% 16بنسبة  الفواكهمبيع معد  سعر  ارتفع وقد

 نتفيا ا نتيجيةالماضيي  سيبوعاألعين  %-0.5بنسبة   ذا االسبوع اللفوم ومشتقاتهاسعار مبيع أمعد  انتف   :ومشتقاتهااللحوم  -2
 ارتفيع معيد  سيعر مبييع بينميا  ، %(-2) الطيازجولفيم البقير  %(-3فم البقر المستورد )لو %(-5الفروج الكام  ) مبيع سعر معد 

     . مقطعاتهوالفروج الكام  معد  سعر مبيع ، واستقر  %(2) لفم الغنم الطازج

 عنوقد نتج ذلك . 2017مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي  %-2بنسبة  اللفوم ومشتقاته فئة مبيع رسع معد  انتف  بينما
 ،%7( بينما ارتفع عالمياّ %-3)بنسبة  مفليا"انتف   الطازجولفم البقر ،  %(-9) لفم البقر المستورد معد  سعر مبيع نتفا ا
ً انتف   لفم الغنم الطازجو ّ بنسبة %-2بنسبة )مفليا  الفروج الكام سعر مبيع معد   ارتفعو  ،%13( بينما ارتفع سعره عالميا

 انتفض  عفاا قداألنا  مكوّ  بع  أن أسعار مبيع والجدير بالذكر .%(-1) مقطعا  الفروج انتفض بينما ، %5نسبة ب مفليا"
 ً  .عالميا

 نتيجية الماضيي سيبوعاألمقارنية ب %-0.1بنسيبة  مبيع فئة البي  ومنتجيا  الفلييب أسعارمعد   انتف : الحليبالبيض ومنتجات  -3
 .، واستقرار معد  سعر مبيع بقية سلع  ذه الفئة %(-1)البي   معد  سعر مبيع انتفا 

معيد   ارتفاعنتيجة  ،2017 بنفس الفترة من العام الماضي مقارنة% 5 بنسبة معد  أسعار مبيع فئة البي  ومنتجا  الفليبارتفع و
بقيية سيلع  يذه واستقر معد  سيعر مبييع ،  %(-16) البي انتف  و،  %(3) فليب البودرةو %(30)جبن قشقوان بقر  سعر مبيع

  .الفئة

 سيبوعاألقارنية بم% 0.7بنسيبة  ةالفبوب والبذور والثميار الجوزييفئة  مبيع أسعارمعد   رتفعا الجوزية الحبوب والبذور والثمار  -4
، واستقر معد  سعر مبيع بقية   %(-1)واللوز قلب  %(1)الطفين و %(2)الصنوبر قلب  معد  سعر مبيع ارتفاعنتيجة الماضي 

 . سلع  ذه الفئة
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معد  سعر  ارتفاععن  ذلك قد نتجو .2017نفس الفترة من العام الماضي ب مقارنة %5بنسبة  معد  سعر مبيع  ذه الفئة رتفعا بينما  
معيد  وانتفي   ،%(2)والفيو  الفيب  %(3) الفاصيوليا  بيضيا  صينوبريةو %(5)والفمص فيب  %(17) الصنوبر قلب مبيع

ب بنسييبة  %-2بنسيبة األرز عيادي انتفيي  مفليييا" سيعر مبيييع  العييدس  وانتفيي  %(-6)والطفيين  ، %9بينمييا ارتفيع األرز عالميييا
 .%(-13) األفمر

  اسيتقرار نتيجية الماضيي سيبوعاألب مقارنية والزيتيية المنتجا  الد نيةفئة اسعار مبيع سلع معد   استقر والزيتية المنتجات الدهنية  -5
 . ذه الفئة سلع كافةمعد  سعر مبيع 

 مبييع أسيعار ارتفياع، نتيجية 2017 نفس الفتيرة مين العيام الماضييمقارنية بي %1بنسيبة  معد  اسعار مبيع سلع  ذه الفئية ارتفع بينما
ّ  (%3) بنسبة دوار الشمسزي  و %(10)الزبدة   انتف  معيد  سيعر مبييع و ،%-7عالميا بنسبة  األتير بينما انتف  سعر مفليا
عالمياّ بنسبة  األتير مفلياّ بينما ارتفع زي  الزيتونزي  الذرة و معد  سعر مبيع استقرو، %(-3الففاوة السادة )و%( -4)الطفينة 

16 %.  

 

  .كافة سلع  ذه الفئة معد  سعر مبيع استقرارنتيجة الماضي  سبوعاألمقارنة ب المعلبا  فئة سلع مبيع رسعمعد   استقر المعلبات 

 انتفيا نتيجية وذليك  .2017مقارنية بينفس الفتيرة مين العيام الماضيي  %-1بنسيبة  اسعار مبيع سلع  يذه الفئيةمعد   انتف بينما  
 . (%1) فبة الكاملة الفطرو المارتديفا بقرو( %2)والسردين ارتفع  (%-3)الطون ( و%-5) الذرة معلبا  مبيع سعارأ معد 

  

معد   رتفاعا نتيجة الماضيسبوع األقارنة بم% 0.2بنسبة  المتفرقة المواد الغذائية فئة معد  سعر مبيع ارتفع مواد غذائية متفرقة  -6
 .سلع  ذه الفئة واستقر معد  سعر مبيع بقية ،%( -3%( ورب البندورة )3المعكرونة ) سعر مبيع

معيد  سيعر مبييع  رتفياعانتيجية  2017مقارنية بينفس الفتيرة مين العيام الماضيي  %1بنسيبة  مبيع سلع  ذه الفئةاسعار معد   رتفعاو
، وانتف  معيد  %-15عالمياّ بنسبة  األتير مفلياّ بينما انتف  سعر %(3) البن المطفونالملح والكاتشاب و( و%4) المعكرونة
ً بينما انتفي  عالمييمفليا"  %(-1) السكر نتف او ،%(-8) ةرب البندورسعر مبيع  ً ، واسيتقر الشياي % -22بنسيبة  ا بينميا  مفلييا

 .%6ارتفع عالمياّ بنسبة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 الفئة
التغيير السنوي 
 %بالنسبة المئوية 

التغيير األسبوعي 
 %بالنسبة المئوية 

 
 %-3 %-24 الخضار الطازجة 

 %-3,1 %16 الفواكه 

 %-5,0 %-2 اللحوم ومشتقاتها 

%5  ومنتجات الحليبالبيض    1,0-% 

 % 7,0 %5 الحبوب والبذور والثمار الجوزية 

%1 المنتجات الدهنية والزيتية   0% 

%-1 المعلبات   0 % 

 %2,0 %1 مواد غذائية متفرقة 

 


