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 القتصاد والتجارةلالمديرية العامة 

 المكتب الفني لسياسة االسعار 

 1026 نيسان 12 بيروت في

سلّة السلع الغذائيةلجدول أسعار التقرير االسبوعي   

  لألسعارالمكتب الفني  –االقتصاد والتجارة في وزارة  81/4/6101

 

وارتفاع  والجوز واللوز قلب والحمص حب البيضوولحم البقر والغنم الطازج   الخضار مبيعر اسعأ نخفاضا

 وحليب البودرة والزبدة ولحم البقر المستورد الفواكهمبيع  أسعار

  
المكّونة من  18/4/1016تاريخ لأصدر المكتب الفني لألسعار في وزارة االقتصاد والتجارة التقرير االسبوعي ألسعار سلّة السلع الغذائية 

ّ رتفاعا . وأظهر التقريرنقطة بيع في مختلف المحافظات 35 أكثر من والتي تّم جمعهاصنفاً  60 قارنّة م ي األسّعارفّ %1,0 بنسّبة اعاّمّ ا

  وأسعار نفس الفترة من العام الماضي : (11/4/1016)أسبوع ب

 بينمّا ،الماضّي سّبوعاألعّن  %-4,3 بةسّبن مبيّع الخضّار الطازجّة  ّذا االسّبوعمعدل أسعار  انخفض أسعار الخضار الطازجة: -1

 .1013نفس الفترة من العام الماضي مقارنة ب% -17بنسبة  الخضار الطازجة مبيع أسعارمعدل  نخفضا
 

 %(-6والخّس ) %(-8والبصل األحمّر) %(-11الكوسى )والخيار و %(-15) اللوبيا بادريه مبيع أسعارمعدل  نخفضا فقد عليهو
 %(6) البقلّّّة معّّّدل سّّّعر مبيّّّع ارتفّّّع، و %(-1والملفّّّوف ) والبطاطّّّا %(-1والفجّّّل ) %(-5) والكزبّّّرة %(-4والبنّّّدورة )
 .والنعنع الثوم اليابس ، واستقر سعر مبيع %(1البقدونس )والجزر و %(5) والباذنجان

الليمّون  معّدل سّعر مبيّع ارتفّاع نتيجّة الماضّيسّبوع األ عن %6,6 ذا االسبوع بنسبة  سعار مبيع الفواكهأمعدل  ارتفع الفواكه: -1

  .%(1الموز )و %(6والتفاح البلدي ) %(8)أبو صّرة  البرتقالو %(11الحامض )

 .1013 نفس الفترة من العام الماضيمقارنة ب %-10 بنسبة الفواكهمعدل سعر مبيع  انخفض وقد
 

  مبيّععر سّمعّدل ارتفّاع  نتيجّة الماضّي سّبوعاأل عّن %1,0بنسّبة سعار مبيع اللحوم ومشتقاتها أمعدل  ارتفع :ومشتقاتهااللحوم  -5

 . همشتقاتو واستقر الفروج الكامل ، %(-1) الطازجولحم الغنم  الطازجلحم البقر ، وانخفض  %(3لحم البقر المستورد )

 . 1013مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي  %-8 بنسبة اللحوم ومشتقاته فئة مبيع رسع معدل نخفضا بينما   

، وانخفّض معّدل %-1بنسبة عالميا" انخفض بينما  %-18 بنسبة محليا" الفروج الكاملمبيع  انخفاض معدل سعر عنوقد نتج ذلك 
 ، % -18 عالميّاً بنسّبةاألخيّر  انخفّضبينما  %-9بنسبة  محلياً  انخفض لحم الغنم الطازجو،  %( -6)سعر مبيع مشتقات الفروج 

،  %(-1)ولحّم البقّر المسّتورد  ، %-13 بنسّبة عالمياً  راألخيانخفض سعر بينما   %-3 بنسبة محليا" انخفض الطازجولحم البقر 
 .عالمياً  انخفضت عفاف قداألنات مكوّ  بعض أن أسعار مبيع والجدير بالذكر

 
 اسّتقرار نتيجّة الماضّي ألسبوعاعن  %6,1بنسبة  مبيع فئة البيض ومنتجات الحليب أسعارمعدل  ارتفع :الحليبالبيض ومنتجات  -4

  .%(-1)واللبنة  %(-5)والبيض  %(3) حليب البودرةباستثناء   ذه الفئةسلع  معظم مبيع معدل سعر
 

نتيجّّة  ، 1013 بّّنفس الفتّرة مّن العّام الماضّّي مقارنّة % -7بنسّبة  معّدل أسّعار مبيّّع فئّة البّيض ومنتجّات الحليّّب انخفّضو 
وارتفع سعر مبيّع جبنّة  ،%(-1)اللبنة و حليب البودرةو %(-11) جبن القشقوان بقرو %( -59)البيض  سعر مبيعمعدل  نخفاضا

  .عكاويالجبن األبيض ال استقر سعر مبيعبينما ،  %(5) القطع
 

مقارنّّة  %-5,0بنسّّبة  الحبّّوب والبّّذور والثمّّار الجوزيّّةفئّّة  مبيّّع أسّّعارمعّّدل انخفّّض  الجوزيووة:الحبوووب والبووذور وال مووار  -3

 .%(-1) الجوز اللوز قلب والحمص حبباستثناء  سلع  ذه الفئة معظمستقرار أسعار مبيع ا نتيجة الماضي األسبوعب
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     انخفّاضعّن  ذلّك قّد نّتجو .1013نفس الفتّرة مّن العّام الماضّي بّ مقارنة% -10 بنسبة معدل سعر مبيع  ذه الفئة انخفض بينما  
والحمص  %(-10)والفاصولياء بيضاء صنوبرية  والفول حب%( -10قلب )والصنوبر  %(-15)العدس األحمر  معدل سعر مبيع

ارتفّّع و  %(-1)الجّّوز قلّّب  و ،% -8بنسّّبة  عالميّّاً ر األخيّّر انخفّّاض سّّعمقابّّل  محليّّا" %(-4)عّّادي  األرزو %(-9)حّّب 
 . %(3) واللوز قلب %(15الطحين )

 

ألسّّبوع با مقارنّّة %1,0 بنسّّبة الفئّّة والزيتيّّة المنتجّّات الد نيّّةفئّّة اسّّعار مبيّّع سّّلع معّّدل  رتفّّعا والزيتيووة:المنتجووات الدينيووة  -6

  .%(1) الزبدةباستثناء  سلع  ذه الفئةمعظم  سعر مبيعاستقرار نتيجة  لماضيا

 مبيّع أسّعار ارتفّاع، نتيجّة  1013 نفس الفترة مّن العّام الماضّيمقارنة ب % 1 بنسبة معدل اسعار مبيع سلع  ذه الفئة ارتفع بينما
( ، بينمّا انخفّض معّدل سّعر مبيّع %5وارتفعّت الزبّدة ) %-3بنسّبة  عالميّاً انخفاض سعره  مقابل( محليا" %18) زيت الزيتون

عالميّاّ األخير  ارتفعبينما محلياّ ( %-11) دوار الشمسزيت و (%-13) الطحينة( و%-11الذرة ) زيت( و%-15الحفاوة السادة )
 . % 6 بنسبة

 

     .سلع  ذه الفئة كافةاستقرار سعر مبيع نتيجة  األسبوع الماضيمقارنة ب المعلبات فئة سلع مبيع رسعمعدل  استقر المعلبات: -7

 .1013 نفس الفترة من العام الماضيمقارنة ب %-7 بنسبة انخفضقد  اسعار مبيع سلع  ذه الفئة معدلعلماً أن 
  

ارتفّع و،  %( -6) والمارتديفا بقر والذرة %( -9) السردينو %( -13)الفطر حبة كاملة  سعار مبيعأ معدل انخفاضنتيجة وذلك 
 .%(1) الطونمعدل سعر مبيع 

  
 نتيجّّة الماضّّيسّّبوع األقارنّة بم مّّع ميّّل لفانخفّّاض المتفرقّة المّّواد الغذائيّّة فئّة معّّدل سّّعر مبيّّع اسّتقر موواد ذذائيووة متفرقووة: -8

   . سلع  ذه الفئة كافة ستقرار سعر مبيعا

 .1013 نفس الفترة من العام الماضيمقارنة ب%  5بنسبة  الفئةاسعار مبيع سلع  ذه معدل ارتفع و
 ةرب البنّدور، و %-14عالميّاً حّوالي  انخفض سّعر مبيّع األخيّربينما  %(10محلياً )ارتفاع معدل سعر مبيع الشاي نتيجة وذلك 

 .%(1)، وارتفع الملح  %(4)
معدل  وانخفض ، %10حوالي عالمياً سعره  انخفضبينما %( محلياً -11) السكرو %(-16المعكرونة ) مبيعمعدل سعر  وانخفض
  %-1 محلياّ بينما انخفض األخير عالمياّ بنسبة %(-1) البن المطحونالكاتشاب و سعر مبيع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 .دورياً التقرير االسبوعي ألسعار سلّة السلع الغذائية  والتجارة سيقوم بنشرأن المكتب الفّني في وزارة االقتصاد علما" 

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

 الفئة
التغيير السنوي 
 %بالنسبة المئوية 

التغيير األسبوعي 
 %بالنسبة المئوية 

 

 % -4,5 %-17 الخضار الطازجة 

 % 6,6 %-10 الفواكه 

 % 1,0 %-8 اللحوم ومشتقاتها 

% -7 البيض ومنتجات الحليب   6,1 % 

 % -3,0 % -10 الحبوب والبذور وال مار الجوزية 

% 1 المنتجات الدينية والزيتية   1,0% 

% -7 المعلبات   0 % 

 % 0 % 3 مواد ذذائية متفرقة 

 


