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 القتصاد والتجارةلالمديرية العامة 

 المكتب الفني لسياسة االسعار 

 2015آذار  12 بيروت في

سلّة السلع الغذائيةلجدول أسعار التقرير االسبوعي   

  المكتب الفني لالسعار –االقتصاد والتجارة في وزارة  9/3/5102

 

 البيضو ولحم الغنم الطازج الفروج الكامل مبيع أسعار انخفاضو والفواكه الخضار مبيع أسعار ارتفاع

 والصنوبر قلب 

 
المكّوناة ما   9/3/1025تااري  لأصدر المكتب الفني لألسعار في وزارة االقتصاد والتجارة التقرير االسبوعي ألسعار سلّة السلع الغذائية 

مقارناة ي األساعار فا %0,2بنسبة  عاما "ارتفاعا التقرير. وأظهر نقطة بيع في مختلف المحافظات 53 أكثر والتي تّم جمعها م صنفاً  00
 : أسعار نفس الفترة م  العام الماضيو (1/3/1025)أسبوع ب

 ارتفاع بينما ،الماضي سبوعاألع   % 5,7 بةسبن مبيع الخضار الطازجة هذا االسبوعمعدل أسعار  ارتفع أسعار الخضار الطازجة: -2
 . 1024نفس الفترة م  العام الماضي مقارنة ب %15بنسبة  الخضار الطازجة مبيع أسعارمعدل 

والفجال  %(9والباذنجاا  والبصال األحمار ) %(23) والخس %(20والبقلة ) %(10اللوبيا بادرية ) أسعار مبيع تارتفع فقد وعليه
 %(-5)والثوم والبقدونس  %(-12الخيار) مبيع أسعار انخفضت وقد ، %(1والبندورة ) %(3والكزبرة ) %(4والملفوف ) %(0)

 . %(-2) والجزر %(-1)والبطاطا النعنع و %(-4والكوسى )

البرتقاال أباو صاّرة  مبياع رساع معادل ارتفااع  نتيجاة الماضايسابوع األ% عا  0,0 بنسابةسعار مبيع الفواكه أمعدل  رتفعا الفواكه: -1
 .%(-1والموز ) %(-7والليمو  الحامض ) %(1والتفاح البلدي ) %(4)

 .1024 نفس الفترة م  العام الماضيمقارنة ب % -2 نسبةب الفواكهمعدل سعر مبيع  نخفضا وقد

 

 انخفااض نتيجاة الماضاي سابوعألا عا  %-0,7بنسبة هذا االسبوع سعار مبيع اللحوم ومشتقاتها أمعدل  انخفض :اللحوم ومشتقاتها -3
  سعر مبيع بقية السلع. %(، واستقرار -2)ولحم الغنم الطازج %( -5)الفروج الكامل  مبيعمعدل سعر 

 . 1024نفس الفترة م  العام الماضي مقارنة ب % 3بنسبة  اللحوم ومشتقاته فئة معدل أسعار مبيع ارتفعبينما 

حام ارتفاع معادل ساعر مبياع لو%( 0) محليااً بينماا ارتفاع عالميااً  %(8لحم الغنم الطاازج ) معدل سعر مبيع رتفاعا ع وقد نتج ذلك 
%(  -21الفاروج الكامال محلياا" بنسابة ) وانخفاض معادل ساعر مبياع، % 14بنسابة  عالمياً %( بينما ارتفع 4) "محليا الطازج البقر

أ   والجادير بالاذكر %(  -9) ولحم البقار المساتورد %(،8ارتفعت مشتقات الفروج )و ،% 9عالميا" بنسبة  األخيربينما ارتفع سعر

 .عالمياً  انخفضت عفاف قداألنات مكوّ  بعض أسعار مبيع
 

نتيجاة  الماضاي ألسابوعاعا   % -0,3 بنسابة مبياع فئاة البايض ومنتجاات الحلياب أساعارمعادل  انخفاض :البيض ومنتجات الحليبب -4
 . هذه الفئةسلع سعر مبيع بقية  استقرارو،  %(-3) البيض انخفاض معدل سعر مبيع

 نتيجة ارتفااع أساعار مبياع ، 1024 معدل أسعار مبيع فئة البيض ومنتجات الحليب مقارنة بنفس الفترة م  العام الماضي ستقربينما ا
 %(-2) اللبنةو %(-4) جب  القشقوا  بقرو %( -24)البيض سعر مبيع معدل  وانخفاض ،%(3) جبنة قطعو %(7) حليب البودرة

  .جب  األبيض عكاوي  استقرار سعر مبيعو، 

 
 األسابوععا   % -0,9 بنسابة الحبوب والباذور والثماار الجوزياةفئة  مبيع أسعارمعدل  انخفض الحبوب والبذور والثمار الجوزية: -5

 واستقرار سعر مبيع باقي سلع هذه الفئة. %(،-1)الصنوبر قلب مبيع معدل سعر انخفاض  نتيجة الماضي
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اللوز  أسعار مبيع ارتفاع معّدل ع  ذلك قد نتجو .1024نفس الفترة م  العام الماضي مقارنة ب معدل سعر مبيع هذه الفئة استقر بينما
وانخفاض معادل  ،%(  2) والجوز قلب %(3) والطحي  ،% عالمياً  -7بنسبة ره انخفاض سعمقابل  %(23) األرزو %(25قلب )

والفول  العدس األحمرالصنوبر قلب واستقر سعر مبيع و،   %( -8) والحمص حب %( -9الفاصوليا البيضا صنوبرية )سعر مبيع 
 .حب

 اساتقرار نتيجاة األسابوع الماضايمقارناة ب والزيتياة المنتجاات الدهنياةفئة اسعار مبيع سلع معدل  استقر المنتجات الدهنية والزيتية: -0
 .  سلع هذه الفئة  كافة عمبيمعدل سعر 

 

 مبياع أساعار ارتفااع، نتيجاة  1024 نفس الفتارة ما  العاام الماضايمقارنة ب % 0 بنسبة معدل اسعار مبيع سلع هذه الفئة رتفعا بينما
 زيت معدل سعر مبيع وانخفض ،%(2)الزبدة و %(3والطحينة ) % 13 عالمياً بنسبةه ارتفاع مقابل( محليا" %28) زيت الزيتو 

 .% -20 عالمياّ بنسبة بينما انخفضمحلياّ  (%-0) دوار الشمسوزيت  (%-21والحفاوة السادة ) (%-24الذرة )
 

 .سلع هذه الفئةكافة  مبيع سعرمعدل  ستقرارانتيجة  األسبوع الماضيمقارنة ب المعلبات فئة سلع مبيع رسعمعدل  ستقرا المعلبات: -7

  .1024 نفس الفترة م  العام الماضيمقارنة ب أيضا" استقرقد  اسعار مبيع سلع هذه الفئة معدلعلماً أ  
اساتقرار و ،%(  -0)والفطار حباة كاملاة  ، %( 1)والمارتاديفا بقار والاذرة %( 3) السردي  سعار مبيعأ ارتفاع معدلنتيجة وذلك 

 .الى ارتفاع االسعار عالمياً  تعود أسباب هذا االرتفاع جزئياً و ، الطو سعر مبيع 
  

مبياع  معادل ساعر اساتقرار نتيجة الماضيسبوع األمقارنة ب المتفرقة المواد الغذائية فئة معدل سعر مبيع استقر مواد غذائية متفرقة: -8
   .كافة سلع هذه الفئة 

 .1024 نفس الفترة م  العام الماضيمقارنة ب%  8بنسبة  معدل اسعار مبيع سلع هذه الفئةرتفع او
وارتفاع معادل ساعر مبياع  % ، 8 عالميااً بنسابة مبيعاه أساعار ارتفعات%( محليااّ بينماا  12الشااي ) مبياع أسعارارتفاع نتيجة وذلك 

الااب  المعكرونااة و وانخفااض معاادل سااعر مبيااع ، %( 3ورب البناادورة ) %-4انخفااض عالمياااً  بنساابة بينمااا %( محلياااً  7السااكر )
 . ، بينما استقر سعر مبيع الكاتشاب والملح% 42بينما ارتفع األخير عالمياً حوالي  %( -2)المطحو  محلياً 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ً التقرير االسبوعي ألسعار سلّة السلع الغذائية  علماً أ  المكتب الفّني في وزارة االقتصاد والتجارة سيقوم بنشر  .دوريا

                                                  www.economy.gov.lb  :كما سيّتم نشر كامل التقرير على موقع الوزارة على االنترنت 

 الفئة
التغيير السنوي 
 %بالنسبة المئوية 

التغيير األسبوعي 
 %بالنسبة المئوية 

 

 % 2,7  % 52 الخضار الطازجة 

 % 0,6 %-1 الفواكه 

 %-0,7 % 3  اللحوم ومشتقاتها 

% 0 البيض ومنتجات الحليب   0,3-% 

% 0  الحبوب والبذور والثمار الجوزية     0,9-%  

% 6 والزيتيةالمنتجات الدهنية       0% 

% 0 المعلبات    0%   

 %0   % 8 مواد غذائية متفرقة 

 


