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 القتصاد والتجارةلالمديرية العامة 

 المكتب الفني لسياسة االسعار 

 0225  تشرين األول 02 بيروت في

سلّة السلع الغذائيةلجدول أسعار التقرير االسبوعي   

  لألسعارالمكتب الفني  –االقتصاد والتجارة في وزارة  61/66/5106

 

ولحم  الخضار ر مبيعاسعأ ارتفاعوزيت الذرة والذرة ووالجوز القلب  والبيض الفواكه مبيعر اسعأ انخفاض

 والجبن األبيض العكاوي والسردينوالفروج الكامل  البقر المستورد

  
المكّونلة  61/66/1065تلاري  لأصدر المكتب الفني لألسعار في وزارة االقتصاد والتجارة التقرير االسبوعي ألسعار سلّة السلل  الذااييلة 

أسلبو  مقارنلة ب  ي األسلعارفل اعامّ  استقراراّ  . وأظهر التقريرنقطة بي  في مختلف المحافظات 55 أكثر والتي تّم جمعها منصنفاً  10من 
 : أسعار نفس الفترة من العام الماضيو (9/66/1065)

 

 ارتفل  بينملا ،الماضلي سلبو األعلن  %4 بةسلبن مبي  الخضار الطازجلة ذلاا االسلبو معدل أسعار  ارتف  أسعار الخضار الطازجة: -6
 . 1064نفس الفترة من العام الماضي مقارنة ب %60 بنسبة الخضار الطازجة مبي  أسعارمعدل 

 

والخلس  %(1والبقلدونس ) %(66واللوبيلا بادريله  ) %(61) والثلوم اليلابس %(68الكوسل  ) مبيل  أسلعارمعدل  ارتف  فقد وعليه
 %(-4الباانجللان )و %(-5) الكزبلرة ، وانخفل  معلدل أسلعار %(6والخيلار والبصلل األحمللر ) %(1) والبنلدورة والفجلل %(5)

 .البقلة والنعن  ، واستقرار أسعار مبي  %(-1والملفوف )والجزر  %(-5والبطاطا )

  %(-5الملوز ) معلدل سلعر مبيل  انخفلا  نتيجلة الماضليسلبو  األعن  %-9,1 بنسبةسعار مبي  الفواكه أمعدل   انخفا الفواكه: -1

  .%(-1) والبرتقال أبو صّرة والليمون الحام  %(-5والتفاح البلدي )
 .1064 نفس الفترة من العام الماضيمقارنة ب %-5 بنسبة الفواكهمعدل سعر مبي   نخف ا وقد
 

 ارتفلا  نتيجلة الماضلي سلبو ألامقارنلة ب سلبو األ علن %5,0 بنسلبةسعار مبي  اللحوم ومشتقاتها أمعدل  ارتف  :ومشتقاتهااللحوم  -5

 . %(-6) الطازج الذنملحم ، وانخف  %(  5)لحم البقر المستورد و %(7) الفروج الكامل مبي  عر سمعدل 
  
 . 1064مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي % -4 بنسبة اللحوم ومشتقاته فية مبي  رسع معدل انخف  بينما   

وانخفل  م  ميل لالرتفلا ،  عالميا"ه سعر استقر%( بينما  -64محليا" ) الفروج الكاملانخفا  معدل سعر مبي   عنوقد نتج الك 
وارتفل   %، -17 عالميلاً بنسلبةانخف  %( بينما  -5بنسبة ) لحم الذنم الطازج محلياً و، %(  -9)معدل سعر مبي  مشتقات الفروج 

والجلدير  ،%- 56 بنسبة عالمياً  هانخف  سعر%( بينما 5) الطازج محليا"لحم البقر و %( 8) لحم البقر المستوردمعدل سعر مبي  
 .عالمياً  انخفضت عالف قداألنات مكوّ  بع  أن أسعار مبي  بالاكر

 
 ألسلبو اب مقارنلةسلبو  األ علن %-6,0 بنسلبة مبيل  فيلة البلي  ومنتجلات الحليلب أسلعارمعدل  انخف  :الحليبالبيض ومنتجات  -4

  . %(6، وجبن القشقوان العكاوي )%(-5)باستثناء البي   ذاه الفيةسل   معظم مبي  معدل سعر استقرار نتيجة الماضي
نتيجللة  ، 1064 بللنفس الفتلرة ملن العلام الماضللي مقارنلة % -7بنسلبة  معلدل أسلعار مبيلل  فيلة البلي  ومنتجلات الحليللب انخفل و 
جلبن الو اللبنلةووجبنلة القطل   %(-8) حليلب البلودرةو %(-61) جلبن القشلقوان بقلرو %( -14)البلي   سعر مبيل معدل  نخفا ا

  .%(6) األبي  عكاوي
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 مقارنللة  %-6,0 بنسللبة الحبللوب والبللاور والثمللار الجوزيللةفيللة  مبيلل  أسللعارمعللدل   انخفلل الجوزيووة:الحبوووب والبووذور وال مووار  -5

 .%(-6) الجوز القلبانخفا  معدل سعر مبي   نتيجة الماضي األسبو ب
     انخفلا علن  اللك قلد نلتجو .1064نفس الفتلرة ملن العلام الماضلي بل مقارنلة% -7 بنسلبة معدل سعر مبي  ذلاه الفيلة انخف  بينما  

مقابلل  محليلا"  %(-4)علادي  األرزو %(-65)الصلنوبر قللب و %(-15)والعدس األحملر  %(-14) حب الفول معدل سعر مبي 
 الطحللينو %(4ارتفلل  معللدل سللعر مبيلل  اللللوز قلللب )و، %(-6)، والجللوز قلللب  % -67بنسللبة  عالميللاً ر األخيللر انخفللا  سللع

 .الحمص حبواستقرار معدل سعر مبي   %(،6) والفاصوليا بيضا صنوبرية
 

 لماضياألسبو  با مقارنة %-7,0بنسبة  والزيتية المنتجات الدذنيةفية اسعار مبي  سل  معدل  انخف  المنتجات الدهنية والزيتية: -1

  . (%-7) زيت الارةباستثناء  سل  ذاه الفية معظم سعر مبي استقرار نتيجة 

 مبيل  أسلعار ارتفلا ، نتيجلة  1064 نفس الفترة ملن العلام الماضليمقارنة ب % 4 بنسبة معدل اسعار مبي  سل  ذاه الفية ارتف  بينما
-69) الطحينلة معلدل سلعر مبيل  وانخف  ،(%5الارة ) زيتو ،% 18 عالمياً بنسبةه ارتفاع مقابل( محليا" %64) زيت الزيتون

واسلتقرار سلعر مبيل   ،(%-9والحلالوة السلادة ) ،% 6بنسلبة عالميلاّ األخيلر  ارتفل بينملا محلياّ ( %-66) دوار الشمسزيت و (%
 .الزبدة 

 

 سلل  ذلاه الفيلة كافة  مبي  راسعأمعدل  ستقرارانتيجة  األسبو  الماضيمقارنة ب المعلبات فية سل  مبي  رسعمعدل  استقر المعلبات: -7
    .م  ميل لالرتفا 

  .1064 نفس الفترة من العام الماضيمقارنة ب %- 8 بنسبة انخف قد  اسعار مبي  سل  ذاه الفية معدلعلماً أن 
ارتفل  و، %( -5) واللارة %( -8)والمارتلديال بقلر  السردينو %( -14)الفطر حبة كاملة  سعار مبي أ معدل انخفا نتيجة والك 

 .%(1) الطونمعدل سعر مبي  
  

 كافلةسلتقرار سلعر مبيل  ا نتيجلة الماضليسلبو  األقارنة بم المتفرقة المواد الذاايية فية معدل سعر مبي  استقر مواد غذائية متفرقة: -8
   . سل  ذاه الفية

 .1064 نفس الفترة من العام الماضيمقارنة ب% - 5بنسبة  اسعار مبي  سل  ذاه الفيةمعدل  انخف و
،  %-64عالميلاً بنسلبة سلعره انخفل  بينملا %( محليلاً -61) السلكرو %(-11المعكرونلة ) مبيل معلدل سلعر  انخفا نتيجة والك 

رب و الملل  معلدل سلعر مبيل رتفل  او ،%-51 محلياّ بينما انخفل  عالميلاّ بنسلبة %(-6) البن المطحونوانخف  معدل سعر مبي  
 . % 55عالمياً حوالي  ارتف  سعر مبي  األخيربينما  %( 6محلياً )والشاي  ،%(5)البندورة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ع

 .دورياً التقرير االسبوعي ألسعار سلّة السل  الذاايية  أن المكتب الفّني في وزارة االقتصاد والتجارة سيقوم بنشرلما" 

                                                  www.economy.gov.lb  :كامل التقرير عل  موق  الوزارة عل  االنترنتكما سيّتم نشر   

 الفئة
التغيير السنوي 
 %بالنسبة المئوية 

التغيير األسبوعي 
 %بالنسبة المئوية 

 

 %4 %60 الخضار الطازجة 

 %-9,1 %-3 الفواكه 

 %3,0 %-4 اللحوم ومشتقاتها 

% -7 البيض ومنتجات الحليب   6,0-% 

 %-6,0 % -7 وال مار الجوزيةالحبوب والبذور  

% 4 المنتجات الدهنية والزيتية   7,0-% 

% -8 المعلبات   0% 

 %0 % -3 مواد غذائية متفرقة 

 


