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 القتصاد والتجارةلالمديرية العامة 

 المكتب الفني لسياسة االسعار 

 1025  تشرين األول 6 بيروت في

سلّة السلع الغذائيةلجدول أسعار التقرير االسبوعي   

  المكتب الفني لالسعار –االقتصاد والتجارة في وزارة  2/11/5201

 

لحم  ر مبيعاسعأ ارتفاعو لكاتشابوالفول الحب وا الكاملوالفروج  الفواكه والخضار مبيعر اسعأ انخفاض

  وزيت دوار الشمس والسكر الطازج لبقرا

  
المكّونة من  2/11/2015تاريخ لأصدر المكتب الفني لألسعار في وزارة االقتصاد والتجارة التقرير االسبوعي ألسعار سلّة السلع الغذائية 

  %-0,2بنسةبة  ي األسةعارفة اعاّمة انففاضةاّ ّ  . وأ هةر التقريةرنقطةة بيةع فةي مفتلةم المااف ةا  55 أكثر والتي تّم جمعها منصنفاً  00
 : أسعار نفس الفترة من العام الماضيو (20/10/2015)أسبوع مقارنة ب

 بينمةا ,الماضةي سةبوعاألعةن  %-1,7  بةسةبن مبيع الفضار الطازجة هةذا االسةبوعمعدل أسعار  انففض أسعار الخضار الطازجة: -1
 . 2014نفس الفترة من العام الماضي مقارنة ب %1 بنسبة الفضار الطازجة مبيع أسعارمعدل  ارتفع
-0واللوبيا بادرية والبطاطا ) %(-7والبقدونس ) %(-8والجزر ) والباذنجان %(-12) الفس مبيع أسعارمعدل  انففض فقد وعليه
 %(0والكوسى ) %(8والبصل األامر ) %(10الفيار ) مبيعأسعار معدل  ارتفعو .%(-2والنعنع والبقلة ) %(-5والكزبرة ) %(
 .والملفوم  البندورة , واستقرار أسعار مبيع %(1) والثوم اليابس %(5الفجل )و

  %(-7المةوز ) معةدل سةعر مبيةع انففةاض نتيجةة الماضةيسةبوع األ% عةن -0,0 بنسبةسعار مبيع الفواكه أمعدل  انففاضالفواكه: -2
   .واستقرار سعر مبيع بقية سلع هذه الفئة, %(0)البرتقال أبو صّرة و ,%(-1) الاامضوالليمون 

 .2014 نفس الفترة من العام الماضيمقارنة ب % 5 بنسبة الفواكهمعدل سعر مبيع  ارتفع وقد
 

عر سةمعةدل  اسةتقرار نتيجةة الماضةي سةبوعألامقارنةة ب سبوعهذا األسعار مبيع اللاوم ومشتقاتها أمعدل  استقرار:ومشتقاتهااللحوم  -5
 . %(1) الطازجلام البقر و %(-1) الفروج الكامل مبيع مع م سلع هذه الفئة  باستثناء 

  
 . 2014مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي % -4 بنسبة اللاوم ومشتقاته فئة مبيع رسع معدل انففض بينما   

وانففةض  ,%( 1بنسةبة ) عالميةا ه سةعرارتفةع %( بينمةا  -22ماليةا  ) الفةروج الكامةلانففاض معدل سعر مبيع  عنوقد نتج ذلك 
وارتفةع   %, -27 عالمياً بنسبةانففض %( بينما  -4بنسبة ) لام الغنم الطازج مالياً و, %(  -8)معدل سعر مبيع مشتقا  الفروج 

والجةدير  ,%- 20 بنسةبة عالميةاً  هسعر انففض%( بينما 2الطازج ماليا  )لام البقر و %(8) لام البقر المستوردمعدل سعر مبيع 
 .عالمياً  انففض  عفام قداألنا  مكوّ  بعض أن أسعار مبيع بالذكر

 
 نتيجةةة الماضةةي ألسةةبوعاب مقارنةةةهةةذا االسةةبوع  مبيةةع فئةةة البةةيض ومنتجةةا  الاليةةب أسةةعارمعةةدل  سةةتقرا:البيييض ومنتجييات الحليييب -4

  .هذه الفئةسلع  كافة مبيع معدل سعر استقرار
نتيجةةة  , 2014 بةةنفس الفتةرة مةن العةام الماضةةي مقارنةة % -7بنسةبة  معةدل أسةعار مبيةةع فئةة البةيض ومنتجةا  الاليةةب انففةضو 
 , واسةتقر %(1)وجبنةة القطةع  %(-8) اليةب البةودرةو %(-12) جبن القشقوان بقرو %( -11)البيض  سعر مبيعمعدل  نففاضا

  . جبن األبيض عكاويالو اللبنةمعدل سعر مبيع 
 

 مقارنةةة  %-0,5 بنسةةبة الابةةوب والبةةذور والثمةةار الجوزيةةةفئةةة  مبيةةع أسةةعارمعةةدل  نففةةضاالحبييوب والبييذور وال مييار الجوزييية: -5
 .  %(-15)باستثناء الفول اب  سلع هذه الفئة مع ممبيع  راسعأاستقرار  نتيجة الماضي االسبوعب

     انففةاضعةن  ذلةك قةد نةتجو .2014نفس الفتةرة مةن العةام الماضةي مقارنةة بة %- 5 بنسةبة معدل سعر مبيع هذه الفئة انففض بينما  
 عالميةاً ر األفيةر انففاض سةعمقابل  ماليا   %(-4)عادي  األرزو %(- 1)الصنوبر قلب و %(-15) اب الفول معدل سعر مبيع
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واسةتقرار معةدل سةعر  %(,1) والفاصةوليا بيضةا صةنوبرية الطاةينو %(4ارتفع معدل سعر مبيةع اللةوز قلةب )و, % -18بنسبة 
 .والجوز قلب العدس األامروالامص اب مبيع 

 

 لماضةياألسةبوع با مقارنةة %0,1بنسةبة  والزيتيةة المنتجةا  الدهنيةةفئةة اسعار مبيع سلع معدل  رتفعا المنتجات الدهنية والزيتية: -0
  . (%1)زي  دوار الشمس باستثناء  سلع هذه الفئة مع م سعر مبيعاستقرار نتيجة 

 مبيةع أسةعار ارتفةاع, نتيجةة  2014 نفس الفترة مةن العةام الماضةيمقارنة ب % 5 بنسبة معدل اسعار مبيع سلع هذه الفئة ارتفع بينما
دوار زية   معةدل سةعر مبيةع وانففةض ,(%10الةذرة ) زية و ,% 55 عالميةاً بنسةبةه ارتفاع مقابل( ماليا  %14) زي  الزيتون

واستقرار سعر  ,(%-1والافاوة السادة ) (%-10) والطاينة ,مع ميل لفانففاضعالمياّ األفير  استقربينما مالياّ ( %-11) الشمس
 .مبيع الزبدة 

 

    . سلع هذه الفئة كافة  مبيع راسعأمعدل  ستقرارانتيجة  األسبوع الماضيمقارنة ب المعلبا  فئة سلع مبيع رسعمعدل  استقر المعلبات: -7
  .2014 نفس الفترة من العام الماضيمقارنة ب %- 8 بنسبة انففضقد  اسعار مبيع سلع هذه الفئة معدلعلماً أن 
 %( -2) والةذرة %( -8)والمارتديفا بقر  %( -1) السردينو %( -24)الفطر ابة كاملة  سعار مبيعأ معدل انففاضنتيجة وذلك 

 .%(2) الطونارتفع معدل سعر مبيع و, 
  

 مبيةع  معةدل سةعر اسةتقرار نتيجة الماضيسبوع األقارنة بم المتفرقة المواد الغذائية فئة معدل سعر مبيع استقر مواد غذائية متفرقة: -8
   .  %(-1)والكاتشاب  %(1) السكرباستثناء  سلع هذه الفئةمع م 

 .2014 نفس الفترة من العام الماضيمقارنة ب% - 5بنسبة  اسعار مبيع سلع هذه الفئةمعدل  انففضو
,  %-27عالميةةاً بنسةةبة سةةعره انففةةض بينمةةا %( ماليةةاً -2) السةةكرو %(-20المعكرونةةة ) مبيةةعمعةةدل سةةعر  انففةةاضنتيجةةة وذلةةك 

رب و الملة  معةدل سةعر مبيةعرتفةع او ,%-50 مالياّ بينما انففةض عالميةاّ بنسةبة %(-1) البن المطاونوانففض معدل سعر مبيع 
 . % 51عالمياً اوالي  ارتفع سعر مبيع األفيربينما  %( 1مالياً )والشاي  ,%(5)البندورة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .دورياً التقرير االسبوعي ألسعار سلّة السلع الغذائية  أن المكتب الفّني في وزارة االقتصاد والتجارة سيقوم بنشرعلما  

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

 الفئة
التغيير السنوي 
 %بالنسبة المئوية 

التغيير األسبوعي 
 %بالنسبة المئوية 

 
 %-1,7   %1 الخضار الطازجة 

 %-0,0     %5  الفواكه 

 %0   %-4 اللحوم ومشتقاتها 

% -7 البيض ومنتجات الحليب     0% 

%-0,5    % -3 وال مار الجوزيةالحبوب والبذور    

% 5 المنتجات الدهنية والزيتية     0,1% 

% -8 المعلبات     0% 

 %0   % -3 مواد غذائية متفرقة 

 


