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 القتصاد والتجارةلالمديرية العامة 

 المكتب الفني لسياسة االسعار 

 1016 تشرين األول 19 بيروت في

سلّة السلع الغذائيةلجدول أسعار التقرير االسبوعي   

  لألسعارالمكتب الفني  –االقتصاد والتجارة في وزارة  71/11/6111
 

والمعكرونة والبن  والطحينة والسردين المستوردولحم البقر  والفروج الكامل الفواكه مبيع أسعار نخفاضا

 والحالوة سادة وجبن قشقوان بقر لطازجلحم البقر ا الخضار مبيعأسعار  ارتفاعو المطحون

  
المكّونلة  17/11/1116تلاري  لأصدر المكتب الفني لألسعار في وزارة االقتصاد والتجارة التقرير االسبوعي ألسعار سلّة السلل  الذااييلة 

ّ رتفاعلاّ  . وأ هلر التقريلرنقطلة بيل  فلي مفتللم المااف لا  35 أكثلر والتي تّم جمعها منصنفاً  61من   %6,1بنسلبة  ي األسلعارفل اعاّمل ا

  وأسعار نفس الفترة من العام الماضي: (11/11/1116)أسبوع قارنة بم

 بينملا ،الماضلي سلبوعاألعلن  % 6,1 بةسلبن االسلبوعمبيل  الفضلار الطازجلة  لاا معلد  أسلعار ارتفلاع  أسعار الخضار الطازجة: -1
 .1113نفس الفترة من العام الماضي مقارنة ب% -15بنسبة  الفضار الطازجة مبي  أسعارمعد   رتف ا

 %(3والبنلدورة ) %(6والكوسل  ) %(7) والفلس%( 11األاملر ) والبصل  %(16الفيلار ) مبيل  أسلعارمعلد   رتف ا فقد عليهو
%( والثللوم -8والفجلل  ) %(-9%( والبقللدونس )-15) والبقلللة %(-13)الكزبللرة  أسللعار مبيلل انففللم معللد  و، %( 5والجللزر )
 .البطاطا  استقر سعر مبي و، %(-1والنعن  ) %(-1%( والباانجان )-5%( والملفوم )-4) واللوبيا بادريه %(-6اليابس )

الموز  معد  سعر مبي  انففام نتيجة الماضيسبوع األ عن %-9,1 اا االسبوع بنسبة  سعار مبي  الفواكهأمعد   انففم الفواكه: -1

  .%(5) والتفاح البلدي %(4الليمون الاامم )ارتف  معد  سعر المبي   و ،%(-7والبرتقا  أبو صّرة ) %(-8)

 .1113 نفس الفترة من العام الماضيمقارنة ب %-15 بنسبة الفواكهمعد  سعر مبي   انففم وقد

لالم  سعر معد  ارتفاع نتيجة الماضي سبوعاألمقارنة ب %8,1بنسبة  سعار مبي  اللاوم ومشتقاتهاأمعد   رتف ا :ومشتقاتهااللحوم  -5

 .%(-1لام البقر المستورد )و %(-5الفروج الكام  ) نففموا %(6)البقر الطازج 

 علنوقلد نلتذ الل  . 1113الماضلي مقارنة بنفس الفترة من العام  %-11 بنسبة اللاوم ومشتقاته فية مبي  رسع معد  نففما بينما 
لالم البقلر المسلتورد و% ، -11عالميلاً بنسلبة  ه% بينما انففم سعر-11لام البقر الطازج ماليا" بنسبة معد  سعر مبي   انففام

ولالم الذلنم الطلازج ،  %(-8)% ومشتقا  الفروج -4بينما انففم عالميا" بنسبة  %-11بنسبة  الفروج الكام  ماليا"%( و-11)
 انففضل  عل م قلداألنلا  مكوّ  بعلم أن أسلعار مبيل  والجدير بالاكر%،  19عالمياً بنسبة  ارتف % بينما -8انففم مالياً بنسبة 

 ً  .عالميا

 نتيجلة الماضلي ألسلبوعامقارنلة ب %1,1بنسلبة  مبيل  فيلة البليم ومنتجلا  الاليلب أسلعارمعلد   ارتفل  :الحليابالبيض ومنتجاا   -4

 .   %(11)جبن قشقوان بقر  عر مبي معد  سارتفاع 

 نففامانتيجة  ،1113 بنفس الفترة من العام الماضي مقارنة % -7بنسبة  معد  أسعار مبي  فية البيم ومنتجا  الاليب انففمو
البليم وارتف  سعر مبي   ، %(-4) عكاويالجبن األبيم وال %(-6) جبن القشقوان بقرو %(-16) اليب البودرة سعر مبي معد  

  . %(1)وجبنة القط   اللبنةو %(11)

نتيجلة  الماضلي األسبوعمقارنة ب الابوب والباور والثمار الجوزيةفية  مبي  أسعارمعد  استقر  الجوزية:الحبوب والبذور والثمار  -3
 .  استقرار كافة سل   اه الفية
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     انففلامعلن  الل  قلد نلتذو .1113نفس الفتلرة ملن العلام الماضلي مقارنة بل% -15 بنسبة معد  سعر مبي   اه الفية انففم بينما  
 %(-14%( واللوز قلب )-16والصنوبر قلب ) %(-11العدس األامر )%( و-53الفاصولياء بيضاء صنوبرية ) معد  سعر مبي 

ً و%( -11واألرز عادي انففم ماليا" ) الامل   ارتف و، (%-8) قلبوالجوز ،  %(-11والفو  اب ) %7بنسبة ارتف   عالميا
 .%(1الطاين )و %(14)اب 

 لماضياألسبوع با مقارنة %-1.1 بنسبة والزيتية المنتجا  الد نيةفية اسعار مبي  سل  معد   انففم والزيتية:المنتجا  الدهنية  -6
  .( %1) والا وة سادة( %-3باستثناء الطاينة ) سل   اه الفيةمع م  سعر مبي معد   استقرار نتيجة

 أسلعار نففلاما، نتيجلة 1113 نفس الفتلرة ملن العلام الماضليمقارنلة بل %-3 بنسلبة معد  اسعار مبي  سل   اه الفيلة نففما بينما
 ارتفل بينملا مالياّ ( %-9)انففم  دوار الشمسوزي   (%-11والا وة السادة )(  %-15الارة ) زي و (%-11)  الطاينة مبي 

ً  رسعر األفيانففام  مقاب ماليا" استقر  الزيتونزي  و والزبدة ،%1بنسبة عالمياّ   . %-51بنسبة  عالميا

 باسلتثناء السلردين  اه الفيلةسل   مع م استقرارنتيجة  األسبوع الماضيمقارنة ب المعلبا  فية سل  مبي  رسعمعد   استقر المعلبا : -7
(1-%) .   

مبيل   سلعارأ معلد  انففامنتيجة وال   .1113الفترة من العام الماضي مقارنة بنفس  اسعار مبي  سل   اه الفيةمعد   ستقرابينما  
  . ن، واستقرار سل  مبي  الطو %(11)والفطر الابة كاملة  %(-1)والمارتدي  بقر  %(-4) والارة %(-11) السردين

 اسلتقرار نتيجلة الماضيسبوع األقارنة بم %-1.3 بنسبة المتفرقة المواد الذاايية فية معد  سعر مبي نففم ا مواد غذائية متفرقة: -8
 .  %(-1)والبن المطاون  %(-5)باستثناء المعكرونة  سل   اه الفية مع ممبي  معد  سعر 

معلد  سلعر  ارتفلاعنتيجلة  1113مقارنلة بلنفس الفتلرة ملن العلام الماضلي %  5بنسبة  اسعار مبي  سل   اه الفيةمعد   رتف ابينما  
 وانففم معد  سلعر مبيل ،  %(-1المعكرونة )، و %-11عالمياً اوالي  انففم سعر مبي  األفيربينما  %(8مالياً )الشاي مبي  

ّ  البن المطاون ، وانففم معد  سعر مبي  % 81عالمياً اوالي  راألفي مالياً بينما ارتف  سعر %(-1السكر ) بينملا  %(-5) ماليا
 .ةرب البندورو الملحواستقر معد  سعر مبي  ، %(-1) الكاتشاب، و% 11 األفير عالمياّ بنسبة رتف ا

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
ً التقرير االسبوعي ألسعار سلّة السل  الذاايية  أن المكتب الفنّي في وزارة االقتصاد والتجارة سيقوم بنشرلما" ع  .دوريا

                                                  www.economy.gov.lb  :كام  التقرير عل  موق  الوزارة عل  االنترن  كما سيتّم نشر  

 الفئة
التغيير السنوي 
 %بالنسبة المئوية 

التغيير األسبوعي 
 %بالنسبة المئوية 

 

 
 % 6,1 %-13 الخضار الطازجة

 % -9,1 %-13 الفواكه 

 %8,1 %-11 اللحوم ومشتقاتها 

% -7 البيض ومنتجا  الحليب   1,1 % 

 %1 % -13 والثمار الجوزيةالحبوب والبذور  

%-5 المنتجا  الدهنية والزيتية   1,1- % 

%1 المعلبا    1% 

 % -5,1 %3 مواد غذائية متفرقة 

 


