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 القتصاد والتجارةلالمديرية العامة 

 المكتب الفني لسياسة االسعار 

 6022 تشرين األول 62 بيروت في

سلّة السلع الغذائيةلجدول أسعار التقرير االسبوعي   

  لألسعارالمكتب الفني  –االقتصاد والتجارة في وزارة  42/01/6410
 

والفروج الكامل ومشتقاته والفاصوليا بيضا  لطازجاوالغنم  لحم البقروالفواكه و الخضار مبيعأسعار  ارتفاع

  والبيض والمعكرونة والملح مبيع لحم البقر المستورد صنوبرية وانخفاض أسعار

  
المكّونلة  42/01/4106تلاري  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   %2,1بنسلبة  ي األسلعارفل اعاّمل ا

  وأسعار نفس الفترة من العام الماضي: (07/01/4106)أسبوع قارنة بم

 بينملا ،الماضلي سلبوعاألعلن  % 7,5 بةسلبن االسلبوعمبيل  الفضلار الطازجلة  لاا معلد  أسلعار ارتفلاع  أسعار الخضار الطازجة: -0
 .4103نفس الفترة من العام الماضي مقارنة ب% -01بنسبة  الفضار الطازجة مبي  أسعارمعد  انففض 

  %(2والباانجللان ) %(7والفللس ) واللوبيللا بادريلل  %(8والثللوم اليللابس والكوسلل  ) البنللدورة مبيلل  أسللعارمعللد   رتفلل ا فقللد عليلل و
%( -5الفيلار ) أسعار مبي انففض معد  و، %( 0والبقدونس ) %( والملفوم4والفج  والكزبرة ) %(5األامر ) والبص  والبقلة

 .النعن  والجزر استقر سعر مبي و،  %(-4والبطاطا )

البرتقلا   معلد  سلعر مبيل ارتفلاع  نتيجلة الماضليسبوع األ عن %4,3 اا االسبوع بنسبة  سعار مبي  الفواك أمعد  ارتف   الفواكه: -4

  . %(4والموز ) %(5والليمون الاامض ) %(7)والتفاح البلدي أبو صّرة 

 .4103 نفس الفترة من العام الماضيمقارنة ب %-01 بنسبة الفواك معد  سعر مبي   انففض وقد

لالم  سلعر معلد  ارتفلاع نتيجلة الماضلي سلبوعاألمقارنة ب %0بنسبة  سعار مبي  اللاوم ومشتقاتهاأمعد   رتف ا :ومشتقاتهااللحوم  -5
 .%(-2لام البقر المستورد )و ،%(4ولام الذنم الطازج والفروج الكام  ) %(5)البقر الطازج 

 علنوقلد نلتذ الل  . 4103مقارنة بلنفس الفتلرة ملن العلام الماضلي  %-1 بنسبة اللاوم ومشتقات  فية مبي  رسع معد  نففضا بينما 
عالميلاً بنسلبة  ه% بينملا انففلض سلعر-1لام البقر الطلازج ماليلاب بنسلبة و%( -02) لام البقر المستورد معد  سعر مبي  انففاض

ّ  %-1بنسللبة  الفللروج الكاملل  ماليللابو% ، -01 ولاللم الذللنم ،  %(-8)% ومشللتقا  الفللروج -2بينمللا انففللض عالميللاب بنسللبة  أيضللا
 عل م قلداألنلا  مكوّ  بعلض أن أسلعار مبيل  باللاكروالجلدير %،  01عالميلاً بنسلبة  ارتفل % بينما -6الطازج انففض مالياً بنسبة 

ً  انففض   .عالميا

 نتيجلة الماضلي ألسلبوعامقارنلة ب %-7,1بنسلبة  مبي  فية البيض ومنتجلا  الاليلب أسعارمعد  انففض  :الحليبالبيض ومنتجات  -2
 . %(0)وجبنة القط   %(-7البيض ) عر مبي معد  س انففاض

 نففاضانتيجة  ،4103 بنفس الفترة من العام الماضي مقارنة % -7بنسبة  ومنتجا  الاليبمعد  أسعار مبي  فية البيض  انففضو
البليض وارتف  سعر مبي   ، %(-2) عكاويالجبن األبيض وال %(-6) جبن القشقوان بقرو %(-06) اليب البودرة سعر مبي معد  

  . %(0)وجبنة القط   اللبنةو %(5)

 األسلبوعمقارنلة ب  %5,1بنسلبة  الابوب والباور والثمار الجوزيةفية  مبي  أسعارمعد   رتف ا الجوزية:الحبوب والبذور والثمار  -3
 .   %(2)باستثناء الفاصولياء بيضا صنوبرية  سل   اه الفية مع م استقرارنتيجة  الماضي
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     انففلاضعلن  الل  قلد نلتذو .4103نفس الفتلرة ملن العلام الماضلي مقارنة بل% -05 بنسبة معد  سعر مبي   اه الفية انففض بينما  
 %(-02%( واللوز قلب )-06والصنوبر قلب ) %(-44العدس األامر )%( و-55الفاصولياء بيضاء صنوبرية ) معد  سعر مبي 

ً و%( -00واألرز عادي انففض مالياب ) الامل   ارتف و، (%-8) والجوز قلب،  %(-01والفو  اب ) %7بنسبة ارتف   عالميا
 .%(0الطاين )و %(02)اب 

 اسلتقرار نتيجلة لماضلياألسلبوع با مقارنلة والزيتيلة المنتجا  الد نيةفية اسعار مبي  سل  معد   استقر والزيتية:المنتجات الدهنية  -6
  . سل   اه الفيةكافة   سعر مبي معد  

 أسلعار نففلاضا، نتيجلة 4103 نفس الفتلرة ملن العلام الماضليمقارنلة بل %-3 بنسلبة معد  اسعار مبي  سل   اه الفيلة نففضا بينما
 ارتفل بينملا مالياّ ( %-1)انففض  دوار الشمسوزي   (%-00والا وة السادة )(  %-05الارة ) زي و (%-40)  الطاينة مبي 

ً  رسعر األفيانففاض  مقاب مالياب  ااستقر زي  الزيتونو والزبدة ،%0بنسبة عالمياّ   . %-51بنسبة  عالميا

   .  اه الفيةسل   كافة استقرارنتيجة  األسبوع الماضيمقارنة ب المعلبا  فية سل  مبي  رسعمعد   استقر المعلبات: -7

مبيل   سلعارأ معلد  انففاضنتيجة وال   .4103مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي  اسعار مبي  سل   اه الفيةمعد   ستقرابينما  
  . ن، واستقرار سل  مبي  الطو %(01)والفطر الابة كاملة  %(-0)والمارتدي  بقر  %(-2) والارة %(-01) السردين

 اسلتقرار نتيجلة الماضيسبوع األقارنة بم %-1.4 بنسبة المتفرقة المواد الذاايية فية معد  سعر مبي نففض ا مواد غذائية متفرقة: -8
 .  %(-0) والملح %(-4)باستثناء المعكرونة  سل   اه الفية مع ممبي  معد  سعر 

معلد  سلعر  ارتفلاعنتيجلة  4103مقارنلة بلنفس الفتلرة ملن العلام الماضلي %  4بنسبة  اسعار مبي  سل   اه الفيةمعد   رتف ابينما  
 %(-0السلكر )و المللح وانففض معد  سعر مبي ،  %-41عالمياً اوالي  انففض سعر مبي  األفيربينما  %(8مالياً )الشاي مبي  

 اللبن المطالون وانففلض معلد  سلعر مبيل ، %(-4) المعكرونةو الكاتشابو،  % 80عالمياً اوالي  راألفي مالياً بينما ارتف  سعر
 ّ  .ةرب البندور واستقر معد  سعر مبي ، % 40 األفير عالمياّ بنسبة رتف بينما ا %(-5) ماليا

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
ً التقرير االسبوعي ألسعار سلّة السل  الذاايية  المكتب الفنّي في وزارة االقتصاد والتجارة سيقوم بنشرأن لماب ع  .دوريا

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

 الفئة
التغيير السنوي 
 %بالنسبة المئوية 

التغيير األسبوعي 
 %بالنسبة المئوية 

 

 
 %7,3 %-01 الخضار الطازجة

 %4,5 %-01 الفواكه 

 %0 %-1 اللحوم ومشتقاتها 

% -7 البيض ومنتجات الحليب   7,1-% 

 %3,1 %-03 الحبوب والبذور والثمار الجوزية 

%-5 المنتجات الدهنية والزيتية   1% 

%1 المعلبات   1% 

 %-4,1 % 4 مواد غذائية متفرقة 

 


