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 القتصاد والتجارةلالمديرية العامة 

 المكتب الفني لسياسة االسعار 

 2019 لثانيتشرين ا 6 في ،بيروت

سلّة السلع الغذائيةلجدول أسعار سبوعي التقرير األ  

  لألسعارالمكتب الفني  –االقتصاد والتجارة في وزارة  4/11/9201

والبيض وجبن  الطازج والبقر ولحم الغنم الكامل ولحم البقر مستوردوالفروج  والفواكه الخضار مبيع أسعار ارتفاع

وزيت الزيتون  والطحينةواألرز عادي وفول حب والعدس األحمر واللوز والجوز قلب  قشقوان بقر وجبنة القطع

ورب  والمعكرونةوالطون والسردين والسكر والبن المطحون والكاتشاب والفطر حبة كاملة والذرة والمارتديال بقر 

  الفاصوليا بيضا صنوبرية مبيع سعارأ انخفاضوالبندورة 

 
المكّونة من  4/11/2019 تاريخلسبوعي ألسعار سلّة السلع الغذائية أصدر المكتب الفني لألسعار في وزارة االقتصاد والتجارة التقرير األ

قارنة م  %2.7بنسبة  ي األسعارف اعامّ  "ارتفاعا التقرير. وأظهر نقطة بيع في مختلف المحافظات 53 أكثر والتي تّم جمعها منصنفاً  60
  أسعار نفس الفترة من العام الماضي:بو (14/10/2019)أسبوع ب

 بينمععا ،الماضععي سععبوعاألعععن  %7.1 بةسععبن سععبوعمبيععع الخضععار الطازجععة  ععذا األمعععدأ أسعععار  ارتفععع أسعععار الخضععار الطازجععة  -1
 .2018نفس الفترة من العام الماضي مقارنة ب %-10بنسبة  الخضار الطازجة مبيع أسعارمعدأ  نخفضا

 الملفعوفو %(12)والباذنجعان  %(16الكوسع  )و %(17)والبصعأ األحمعر  %(28)البنعدورة  مبيعع مععدأ سععر ارتفعع فقد عليهو
،   %(2)واللوبيععا بادريععة  والكزبععرة %(3)والبقععدونس والثععوم اليععابس  %(6) والبقلععة والفجععأ الجععزرو %(9)والخععس  %(10)
       .%(-1) والبطاطا %(-4) النعنعو %(-5)الخيار معدأ سعر مبيع انخفضو

 التفاع  مبيع معدأ سعر رتفاعا نتيجة الماضيسبوع األب مقارنة %4.6 بنسبة سبوع ذا األ سعار مبيع الفواكهأمعدأ  ارتفع الفواكه 
  .%(-2والليمون الحامض ) %(-8والبرتقاأ أبو صرة ) %(-13) الموز ، وانخفض %(22) البلدي

 .2018 الفترة من العام الماضينفس مقارنة ب %19بنسبة  الفواكهمبيع معدأ سعر  رتفعا وقد

 رتفعاعا نتيجعةالماضعي  سعبوعاألبمقارنعة  %2.8بنسعبة  سعبوع عذا األ سعار مبيع اللحوم ومشتقاتهاأ معدأ ارتفع :ومشتقاتهااللحوم  -2
ولحعم البقعر ( %2)ومشعتقات الفعرو  لحعم الغعنم الطعاز  و( %4ولحعم البقعر المسعتورد ) (%14الفعرو  الكامعأ ) معدأ سععر مبيعع

 .( %1الطاز  )

 رتفاعا عنوقد نتج ذلك . 2018مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي  %3 بنسبة اللحوم ومشتقاته فئة مبيع رسع معدأ رتفعا بينما
ّ بنسبة  %5( ولحم البقر الطاز  ارتفع محليا" بنسبة %8لحم البقر المستورد ) معدأ سعر مبيع  ،%11بينما ارتفع سعره عالميا

ومقطعات  ، %-21بينما انخفض سعره عالمياّ بنسبة  %-6بنسبة  الفرو  الكامأوانخفض ، بنفس النسبة  لحم الغنم الطاز ارتفع و
ً  نخفضتا قد عافاألنات مكوّ  بعض أن أسعار مبيع الجدير بالذكرو ، (%-1الفرو  )   .عالميا

 ةنتيج الماضي سبوعاألمقارنة ب %1.3بنسبة  مبيع فئة البيض ومنتجات الحليب أسعارمعدأ  ارتفع: الحليبالبيض ومنتجات  -3
، واستقرار معدأ %(1)وحليب البودرة  %(2) وجبنة القطع %(3)وجبن قشقوان بقر  %(5) البيضمعدأ سعر مبيع  ارتفاع

 .سعر مبيع بقية السلع 

سععر مععدأ  نخفعاضانتيجعة  ،2018 بعنفس الفتعرة معن الععام الماضعي مقارنة معدأ أسعار مبيع فئة البيض ومنتجات الحليب استقرو
 والبعيض %(4)، وارتفاع حليب البعودرة  %(-1)وجبنة القطع  جبن أبيض عكاويو %(-2)واللبنة  %(-3)جبن قشقوان بقر  مبيع
(1)%. 

 سعبوعاألقارنعة بم  %2.6بنسبة  ةالحبوب والبذور والثمار الجوزيفئة  مبيع أسعارمعدأ  رتفعا الجوزية الحبوب والبذور والثمار  -4
والجوز قلعب  %(6)واللوز قلب   %(7)والعدس األحمر والفوأ قلب  %(9)األرز عادي   سعر مبيعمعدأ  ارتفاعنتيجة الماضي 

 . الحمص حبمعدأ سعر مبيع  واستقر ، %(-5)، واخفضت الفاصوليا بيضا صنوبرية  %(2)والصنوبر قلب  الطحينو %(3)
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مععدأ سععر  ارتفاععن  ذلك قد نتجو .2018الماضي نفس الفترة من العام ب مقارنة %4بنسبة  سعر مبيع  ذه الفئةمعدأ  ارتفع بينما   
 بنسعبة عالميعا  سععر األخيعر  ارتفعع% بينمعا 10محليا" بنسعبة  ارتفعاألرز عادي و والطحين والحمص حب %(45)الفوأ الحب  مبيع
اسعتقر مععدأ و ،  %(-5)الجعوز قلعب ، وانخفعض  %(4) واللوز قلب الفاصوليا البيضاء الصنوبريةو %(7)والعدس األحمر   5%

   .الصنوبر قلبسعر مبيع 

 الماضعي سعبوعاألب قارنعةم %2.8بنسعبة  والزيتيعة الد نيعةالمنتجات فئة سعار مبيع سلع أمعدأ  رتفعا والزيتية المنتجات الدهنية   -5
معدأ  اراستقرو،  %(2)والزبدة  %(3)وزيت الزيتون  %(4)والطحينة  %(6) دوار الشمسزيت  معدأ سعر مبيعارتفاع  نتيجة

  سعر مبيع بقية السلع.

معدأ سعر مبيع  رتفاعا، نتيجة 2018 العام الماضينفس الفترة من مقارنة ب %2بنسبة  سعار مبيع سلع  ذه الفئةأمعدأ  رتفعا بينما
ّ ارتفع  الشمس دوارزيت و %(9)الطحينة  ، %(3)، والزبعدة وزيعت الزيتعون %-3بنسبة وانخفض سعره عالميا" % 5بنسبة  محليا
  . %(-5)وزيت الذرة  %(-12) الحاوة السادة وانخفض

العذرة  مععدأ سععر مبيعع ارتفعاعنتيجعة الماضعي  سعبوعاألمقارنعة ب %5بنسعبة  المعلبعات فئعة سعلع مبيعع رسععمعدأ  رتفعا المعلبات  -6
   . %(2)والسردين  %(3) والطون %(4)والفطر حبة كاملة  %(5)والمارتديا بقر  (13%)

 مععدأ ارتفعاعنتيجعة وذلعك  .2018مقارنة بعنفس الفتعرة معن الععام الماضعي  %8بنسبة  سعار مبيع سلع  ذه الفئةأمعدأ  ارتفعبينما  
  .(%2) السردينو (%4) والطون (%9)والفطر حبة كاملة ( %11) المارتديا بقر( و%14)الذرة  مبيع سعر

 ارتفعاع نتيجعة الماضعيسعبوع األقارنعة بم %2.1بنسعبة  المتفرقعة المعواد الغذائيعة فئعة  معدأ سعر مبيع رتفعا مواد غذائية متفرقة  -7
، واستقرار معدأ %(1)والملح  %(2) ةرب البندورو %(3)والمعكرونة  %(4) والكاتشاب %(5)البن المطحون و %(7)السكر 

  .سعر مبيع بقية سلع  ذه الفئة

رب معدأ سعر مبيع  ارتفاع نتيجة 2018مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي  %3بنسبة  سعار مبيع سلع  ذه الفئةأمعدأ  ارتفعو
ّ  %4بنسبة محلياّ ارتفع  المطحونلبن وا،  %(7) والمعكرونة %(16) ةالبندور  والكاتشعاب،  سعبةنبعنفس ال بينما ارتفع سعره عالميا

ً عالمي رهمحليا" بينما انخفض سع %(1)ارتفع  لشاياو( 2%)  ارتفعع( بينمعا %-1)بنسعبة محليعا" السعكر  انخفعضو ،%-13بنسبة  ا
  .%8بنسبة عالمياّ  سعره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 الفئة
التغيير السنوي 
 %بالنسبة المئوية 

التغيير األسبوعي 
 %بالنسبة المئوية 

 

 %7.1 %-10 الخضار الطازجة 

 %4.6  %19 الفواكه 

 %2.8 %3 اللحوم ومشتقاتها 

%0 البيض ومنتجات الحليب   1.3% 

 %2.6 %4 الحبوب والبذور والثمار الجوزية 

%2 المنتجات الدهنية والزيتية   2.8% 

 %5 8 %  المعلبات 

 %2.1 %3 متفرقةمواد غذائية  

 


