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 القتصاد والتجارةلالمديرية العامة 

 المكتب الفني لسياسة االسعار 

 2017 أيلول 7 بيروت في

سلّة السلع الغذائيةلجدول أسعار التقرير االسبوعي   

  لألسعارالمكتب الفني  –االقتصاد والتجارة في وزارة  5/9/7201
 

 والطحينة والزبدة البقر الطازج والمستورد ولحم والفروج الكامل والفواكه الخضار مبيعأسعار  رتفاعا

وجبن قشقوان بقر وفاصولياء بيضاء  وحليب البودرة والبيض الطازج لحم الغنم أسعار مبيع نخفاضوا

 والذرة والحالوة سادةوزيت الذرة  صنوبرية

  
المكّونةة مة   5/9/2017 تاريخلأصدر المكتب الفني لألسعار في وزارة االقتصاد والتجارة التقرير االسبوعي ألسعار سلّة السلع الغذائية 

ً  . وأظهر التقريرنقطة بيع في مختلف المحافظات 53 أكثر والتي تّم جمعها م صنفاً  60 قارنة م %-0.3بنسبة  ي األسعارف اعامّ  انخفاضا
  وأسعار نفس الفترة م  العام الماضي: (28/8/2017)أسبوع ب

 بينمةا ،الماضةي سةبوعاألعة   %0.7  بةسةبن سةبوعمبيةع الخضةار الطازجةة  ةذا األمعةد  أسةعار ارتفةع  أسعار الخضاار الطازجاة  -1
 .2016نفس الفترة م  العام الماضي مقارنة ب%  -2بنسبة  الخضار الطازجة مبيع أسعارمعد  انخفض 

  %(4)والبقلةةة  %(5)الخيةةار و والنعنةةع %(7الفجةة  )و %(9) الملفةةوفو %(10)الباذنجةةا   مبيةةع أسةةعارمعةةد   رتفةةعا فقةةد عليةة و
 الكوسة و %(-5) واللوبيةا بادرية  %(-7الجةزر ) مبيةع معةد  أسةعارانخفةض و, %(1) البص  األحمةرو %(2) والكزبرة الخسو
  .والبطاطا البقدونسالبندورة وواستقر معد  سعر مبيع  %(,-1) الثوم يابسو %(-4)

التفةا   مبيةع معةد  سةعر ارتفةاع نتيجةة الماضةيسةبوع األ عة  %2.4 ذا االسةبوع بنسةبة  سعار مبيع الفواك أمعد  ارتفع  الفواكه 
 .(%-8الموز البلدي )معد  سعر مبيع  انخفاض، و%(2) والليمو  الحامض %(4) والبرتقا  أبو صرة %(7البلدي )

 .2016 نفس الفترة م  العام الماضيمقارنة ب%  -4بنسبة  الفواك معد  سعر مبيع  نخفضا وقد

 معةد  رتفةاعا نتيجةةالماضةي  سةبوعأعة   %0.7بنسةبة   ذا االسبوع سعار مبيع اللحوم ومشتقاتهاأمعد  ارتفع  :ومشتقاتهااللحوم  -2
لحةم الغةنم  سةعر مبيةعانخفةض معةد  و%(، 2الطةاز  )ولحةم البقةر %( 5)المسةتورد ولحةم البقةر  %(9الفةرو  كامة  ) مبيةع سةعر

  .  %(-2الطاز  )

معد   فاضانخ ع وقد نتج ذلك . 2016مقارنة بنفس الفترة م  العام الماضي  اللحوم ومشتقات  فئة مبيع رسع معد  استقر بينما
محلياً  انخفض لحم الغنم الطاز و، %14عالمياً بنسبة  هسعر ارتفعبينما  %-4بنسبة  محليا" انخفض الطاز لحم البقر  سعر مبيع

عالميا" سعره  رتفعابينما  %23بنسبة  محليا" الفرو  الكام سعر مبيع  ارتفعو،  %32المياً بنسبة ع بينما ارتفع %-1بنسبة أيضاَ 
 أ  أسعار مبيع والجدير بالذكر، %(-1)معد  سعر مبيع مشتقات الفرو   وانخفض، %(3) المستورد لحم البقرو ،%33بنسبة 
ً  انخفضت عفاف قداألنات مكوّ  بعض  .عالميا

 نتيجةة الماضةي سةبوعاألمقارنةة ب %-2.2بنسةبة  مبيع فئة البيض ومنتجات الحليةب أسعارمعد   انخفض: الحليبالبيض ومنتجات  -3
، واستقرار معد  سعر مبيع بقية سلع %(-2)وجب  قشقوا  بقر  %(-3)والبيض  %(-4) حليب البودرة سعر مبيعمعد   انخفاض 
 . ذه الفئة 

 ارتفةاعنتيجةة  ،2016 بةنفس الفتةرة مة  العةام الماضةي مقارنةة%  4 بنسةبة معد  أسعار مبيع فئةة البةيض ومنتجةات الحليةبارتفع و
بقيةة واسةتقر معةد  سةعر مبيةع ،  %(-13)البةيض انخفةض و،  %(9)وجب  قشةقوا  بقةر  %(11حليب البودرة )  سعر مبيعمعد  

  . سلع  ذه الفئة
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مقارنةةة  %-0.4بنسةةبة  ةالحبةةوب والبةةذور والثمةةار الجوزيةةفئةةة  مبيةةع أسةةعارمعةةد  انخفةةض  الجوزيااة الحبااوب والبااذور وال مااار  -4
 . %(-5)باستثناء فاصولياء بيضاء صنوبرية  سلع  ذه الفئةمعظم  سعر مبيع  معد  نخفاضانتيجة  الماضي سبوعاألب

معد  سعر  ارتفاعع   ذلك قد نتجو .2016نفس الفترة م  العام الماضي ب مقارنة %2بنسبة  معد  سعر مبيع  ذه الفئة رتفعا بينما  
، %(1)والفةةو  الحةةب  %(2) والجةةوز قلةةب %(5)والحمةةح حةةب  %(6)والصةةنوبر قلةةب الفاصةةولياء بيضةةاء صةةنوبرية  مبيةةع

ً  األخيةر ارتفعو%( -6األرز عادي انخفض محليا" )والعدس األحمر و %(-5) اللوز قلبوانخفض   الطحةي و ، %6بنسةبة  عالميةا
(1-)% . 

الماضةي  سةبوعاألب مقارنةة %0.2بنسةبة  والزيتيةة المنتجةات الد نيةةفئةة اسعار مبيع سلع معد   ارتفع والزيتية المنتجات الدهنية  -5
 .(%-2)والحفاوة سادة ، وزيت الذرة (%2( والطحينة )%5الزبدة ) سعر مبيعمعد  رتفاع ا نتيجة

 أسةعار نخفةاضا، نتيجةة 2016 نفس الفتةرة مة  العةام الماضةيمقارنةة بة %-1 بنسةبة معد  اسعار مبيع سلع  ذه الفئةة نخفضا بينما
زيةةت اسةةتقر و،  %(8)وارتفةةع معةةد  سةةعر مبيةةع الزبةةدة  ، (%-1) لطحينةةةوا %(-5)والحةةفاوة سةةادة ( %-14)الةةذرة  زيةةت مبيةةع

ّ  دوار الشمسواستقر زيت  ، %22عالمياً بنسبة  هسعر رتفاعمحليا" مقاب  ا الزيتو  ّ أيضةاً بينمةا انخفةض سةعره  محليا  نسةبةب عالميةا
8-%. 

اسةتقرار معةد  سةعر مبيةع نتيجةة الماضةي  سةبوعاألمقارنةة ب %-0.5بنسةبة  المعلبةات فئةة سةلع مبيةع رسعمعد   انخفض المعلبات 
   .(%-3)باستثناء الذرة  سلع  ذه الفئة معظم

 انخفةاضنتيجةة وذلةك  .2016مقارنةة بةنفس الفتةرة مة  العةام الماضةي  %-3بنسةبة  اسعار مبيع سلع  ذه الفئةةمعد   انخفضبينما  
 . ذه الفئة بقية سلع مبيع سعر معد  استقربينما ( %-4) السردي و (%-6)والذرة  (%-8) الفطر حبة كاملة مبيع سعارأ معد 

 معةد  سةعر مبيةع اسةتقرار نتيجة الماضيسبوع األقارنة بم المتفرقة المواد الغذائية فئة معد  سعر مبيع استقر غذائية متفرقة مواد  -6
 . سلع  ذه الفئة كافة

 الةب  المطحةو معد  سعر مبيةع  ارتفاعنتيجة  2016مقارنة بنفس الفترة م  العام الماضي  اسعار مبيع سلع  ذه الفئةمعد  استقر و
 انخفةضمحلياً بينمةا  %(2) ارتفع السكرو  والملح %(6) الكاتشابو ،%-13عالمياّ بنسبة  هسعر نخفضبينما ا %(7)ارتفع محلياّ 

عالميةاً حةوالي  هسةعر ارتفةعبينما  %(-3)بنسبة محلياً  انخفض الشايو %(-6) ةرب البندور انخفضو ،%-30بنسبة عالمياً  هسعر
 المعكرونة.،واستقر معد  سعر مبيع  42%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 الفئة
التغيير السنوي 
 %بالنسبة المئوية 

التغيير األسبوعي 
 %بالنسبة المئوية 

 
 %7,0   %-2 الخضار الطازجة 

 %4,2 %-4 الفواكه 

 %7,0 %0 اللحوم ومشتقاتها 

% 4 البيض ومنتجات الحليب   2,2-% 

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

%-1 الدهنية والزيتيةالمنتجات    2,0% 

%-3 المعلبات   5,0-% 

 % 0 % 0 مواد غذائية متفرقة 

 


