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 القتصاد والتجارةلالمديرية العامة 

 المكتب الفني لسياسة االسعار 

 ۲۰۱۷ تشرين األول ۱۲ بيروت في

سلّة السلع الغذائيةلجدول أسعار التقرير االسبوعي   
  لألسعارالمكتب الفني  –االقتصاد والتجارة في وزارة  ۹/۱۰/۷۲۰۱

 

والذرة  والطحينةوالجوز قلب  ولحم غنم الطازج والمستورد ولحم البقر الطازجالخضار  مبيع أسعار انخفاض
 والبيض وصنوبر قلب  الفواكه أسعار مبيعارتفاع و والكاتشاب

  
المكّونة من  ۹/۱۰/۲۰۱۷ تاريخلأصدر المكتب الفني لألسعار في وزارة االقتصاد والتجارة التقرير االسبوعي ألسعار سلّة السلع الغذائية 

ً  . وأظه�ر التقري�رنقط�ة بي�ع ف�ي مختل�ف المحافظ�ات ٥۳ أكث�ر جمعها م�ن والتي تمّ صنفاً  ٦۰  %- ۰٫۳ بنس�بة ي األس�عارف� اعاّم� انخفاض�ا
  وأسعار نفس الفترة من العام الماضي: )۲/۱۰/۲۰۱۷(أسبوع قارنة بم

 بينم�ا ،الماض�ي س�بوعاألع�ن  %-۰٫۳ بةس�بن س�بوعمبي�ع الخض�ار الطازج�ة ه�ذا األمعدل أسعار  انخفض أسعار الخضار الطازجة: -۱
 .۲۰۱٦نفس الفترة من العام الماضي مقارنة ب %-۸بنسبة  الخضار الطازجة مبيع أسعارمعدل  نخفضا

-۷(والبقدونس  الفجلو %)-۹والخيار ( %)-۱۱الكزبرة (و %)-۱۲( الخسو %)-۱٥(البقلة  مبيع أسعارمعدل  انخفض فقد عليهو
   %)۲۷البن���دورة ( ، بينم���ا ارتف���ع مع���دل س���عر مبي���ع %)-۳( %) والبطاط���ا-٤( واللوبي���ا بادري���ه الملف���وفو %)-٦( والنعن���ع %)

   .%)۱( البصل األحمرو %)۲( الثوم يابسو %)۳والجزر ( %)٦( الكوسىو %)۱۷(لباذنجان وا

 التفاح البل�دي مبيع معدل سعرارتفاع  نتيجة الماضيسبوع األ عن %٤ هذا االسبوع بنسبة سعار مبيع الفواكهأمعدل  ارتفع الفواكه:
 ).%-۱الموز البلدي (انخفض و، %)۳( والبرتقال أبو صرة %)٦( والليمون الحامض

 .۲۰۱٦ نفس الفترة من العام الماضيمقارنة ب%  ۲بنسبة  الفواكهمعدل سعر مبيع  ارتفع وقد

 انخف�اض نتيج�ةالماض�ي  س�بوعأع�ن  %-۲٫۳بنس�بة  ه�ذا االس�بوع سعار مبيع اللحوم ومش�تقاتهاأمعدل  انخفض :ومشتقاتهااللحوم  -۲
    .%)-۲ولحم البقر الطازج ( %)-۳(لحم الغنم الطازج و %)-٦لحم البقر المستورد ( مبيع سعر معدل

 عنوقد نتج ذلك . ۲۰۱٦مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي %  -۳بنسبة  اللحوم ومشتقاته فئة مبيع رسع معدل انخفض بينما
 %۳۲المياً بنسبة ع بينما ارتفع %-۹بنسبة محلياً ارتفع  لحم الغنم الطازجو %)-۱۳(لحم البقر المستورد  معدل سعر مبيع نخفاضا
 محليا" الفروج الكاملسعر مبيع معدل  ارتفعو ،%۱٤عالمياً بنسبة  األخير سعر ارتفعبينما  %-۳بنسبة  محليا" الطازجلحم البقر و

أن  والجدير بالذكر  ،%)٦(وارتفع سعر مبيع مشتقات الفروج  %۳۳بنسبة عالميا" الفروج الكامل  سعر رتفعابينما  %۱٦بنسبة 
ً  انخفضت عالف قداألنات مكوّ  بعض أسعار مبيع  .عالميا

ارتف�اع  نتيج�ة الماض�ي سبوعاألمقارنة ب %۱بنسبة  مبيع فئة البيض ومنتجات الحليب أسعارمعدل  ارتفع: الحليبالبيض ومنتجات  -۳
 .معدل سعر مبيع بقية سلع هذه الفئة  ارواستقر،  %)۱۲(البيض  سعر مبيعمعدل 

 ارتف�اعنتيج�ة  ،۲۰۱٦ ب�نفس الفت�رة م�ن الع�ام الماض�ي مقارن�ة%  ٤ بنس�بة معدل أسعار مبيع فئ�ة الب�يض ومنتج�ات الحلي�بارتفع و
  . هذه الفئةبقية سلع واستقر معدل سعر مبيع ، %)۳( حليب البودرةو %)۱٥(جبن قشقوان بقر   سعر مبيعمعدل 

مقارن��ة  %-۰٫۳بنس��بة  ةالحب��وب والب��ذور والثم��ار الجوزي��فئ��ة  مبي��ع أس��عارمع��دل  انخف��ض الجوزي��ة:الحب��وب والب��ذور والثم��ار  -٤
 ، واس�تقر مع�دل س�عر مبي�ع  %)۱(وارتف�ع الص�نوبر قل�ب  %)-٥(ج�وز قل�ب  س�عر مبي�ع مع�دل انخفاضنتيجة  الماضي سبوعاألب

 . سلع هذه الفئة معظم
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معدل سعر  ارتفاععن  ذلك قد نتجو .۲۰۱٦نفس الفترة من العام الماضي ب مقارنة %۳بنسبة  معدل سعر مبيع هذه الفئة رتفعا بينما  
سعر وانخفض  ،%)۱(والفول الحب  والجوز قلب %)٥(والحمص حب  %)۷( والصنوبر قلبالفاصولياء بيضاء صنوبرية  مبيع

ً  األخير ارتفعبينما  %-۳بنسبة محليا"  اانخفضاألرز عادي و الطحينو %)-٤( اللوز قلبمبيع  العدس ، واستقر  %٦بنسبة  عالميا
 .األحمر

الماضي  سبوعاألب مقارنة %-۰٫۱بنسبة  والزيتية المنتجات الدهنيةفئة اسعار مبيع سلع معدل  نخفضا والزيتية:المنتجات الدهنية  -٥
 .استقرار معدل سعر مبيع بقية سلع هذه الفئة و،  %)-۲(الطحينة  سعر مبيعمعدل  نخفاضا نتيجة

 أس�عار نخف�اضا، نتيج�ة ۲۰۱٦ نفس الفت�رة م�ن الع�ام الماض�يمقارن�ة ب� %-۱بنس�بة  معدل اسعار مبيع سلع هذه الفئ�ة انخفض بينما
مع�دل س�عر  وارتف�ع %)۸(وارتفع معدل س�عر مبي�ع الزب�دة  ، %)-۲( والطحينة %)-٤(والحالوة سادة ) %-۱۱(الذرة  زيت مبيع

ّ  %۲بنسبة  دوار الشمسزيت مبيع  ّ بينما انخفض سعره  محليا محلي�ا"  زي�ت الزيت�ونمع�دل س�عر مبي�ع  استقرو،  %-۸ نسبةب عالميا
  ، %۲۲عالمياً بنسبة  هسعر رتفاعمقابل ا

اس�تقرار مع�دل س�عر مبي�ع نتيج�ة الماض�ي  س�بوعاألمقارن�ة ب  %-۰٫۲بنس�بة  المعلب�ات فئة سلع مبيع رسعمعدل  نخفضا المعلبات:
  .%)-۱(باستثناء الذرة  سلع هذه الفئة معظم

 انخف�اضنتيج�ة وذل�ك  .۲۰۱٦مقارن�ة ب�نفس الفت�رة م�ن الع�ام الماض�ي  %-۲بنس�بة  اسعار مبيع سلع هذه الفئ�ةمعدل  انخفضبينما  
 .هذه الفئة بقية سلع مبيع سعر معدل استقربينما ) %۱( ارتفع السردينو،  )%-۸(والذرة  حبة كاملة الفطر مبيع سعارأ معدل

 اس�تقرار نتيج�ة الماضيسبوع األقارنة بم %-۰٫۳بنسبة  المتفرقة المواد الغذائية فئة معدل سعر مبيع انخفض مواد غذائية متفرقة: -٦
 . )%-۳(باستثناء الكاتشاب  سلع هذه الفئةمعظم  معدل سعر مبيع

البن معدل سعر مبيع  ارتفاعنتيجة  ۲۰۱٦مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي  %۲بنسبة  اسعار مبيع سلع هذه الفئةمعدل  ارتفعو
 الس�كرو )%۲( والمعكرون�ة المل�ح) و%۳( الكاتش�اب و ،%-۱۳عالمي�اّ بنس�بة  هس�عر نخف�ضبينم�ا ا %)۷(ارتفع محلي�اّ  المطحون

محلي�اً   الش�اياس�تقر مع�دل مبي�ع و %)-۹( ةرب البن�دور انخف�ضو ،%-۳۰بنس�بة عالمي�اً  األخي�ر سعر انخفضمحلياً بينما  )۱%(
 .%٤۲عالمياً حوالي  هسعر ارتفعبينما 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

التغيير السنوي  الفئة
 %بالنسبة المئوية 

التغيير األسبوعي 
 %بالنسبة المئوية 

 
 %-۳,۰   %-۸ الخضار الطازجة 

 %٤ %۲ الفواكه 

 %-۳,۲ %-۳ اللحوم ومشتقاتها 

% ٤ البيض ومنتجات الحليب   ۱% 

 %-۳,۰ % ۳  الحبوب والبذور والثمار الجوزية 

%-۱ المنتجات الدهنية والزيتية   ۱,۰-% 

%-۲ المعلبات   ۲,۰-% 

 %-۳,۰ % ۲ مواد غذائية متفرقة 
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