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 القتصاد والتجارةلالمديرية العامة 

 المكتب الفني لسياسة االسعار 

 1046 تموز 41 بيروت في

سلّة السلع الغذائيةلجدول أسعار التقرير االسبوعي   

  لألسعارالمكتب الفني  –االقتصاد والتجارة في وزارة  11/7/6101
 

واألرز والصنوبر قلب  والبيضولحم البقر المستورد  والفروج الكاملوالخضار  الفواكه مبيعر اسعأ ارتفاع

   ولحم البقر والغنم الطازج  الطحينة مبيع أسعار وانخفاض والذرة العادي والفاصوليا بيضا صنوبرية

  
المكّونة من  11/7/1016تاريخ لأصدر المكتب الفني لألسعار في وزارة االقتصاد والتجارة التقرير االسبوعي ألسعار سلّة السلع الغذائية 

أسابو  قارناة بم ي األساعارفا اعاّما اّ ساتقرارا . وأ هار التقريارنقطاة بياع فاي مفتلام المااف اا  35 أكثار والتي تّم جمعهاا مانصنفاً  60
  وأسعار نفس الفترة من العام الماضي: (17/6/1016)

 رتفاعا بينماا ،الماضاي سبو األعن  %3,3 بةسبن مبيع الفضار الطازجة هذا االسبو معدل أسعار  ارتفع أسعار الخضار الطازجة: -1

 .1013نفس الفترة من العام الماضي مقارنة ب% 1بنسبة  الفضار الطازجة مبيع أسعارمعدل 

والباذنجاان  %(11والثاوم الياابس ) %(12والكزبارة )%( 19الفياار )و %(12اللوبياا بادرياة ) مبيع أسعارمعدل  ارتفع فقد عليهو
  %(-3)والبطاطااا  %(-16)الكوساا   سااعر مبيااعمعاادل  انففاا و،  %(1والفجاال ) %(2والنعنااع  ) %(3والبناادورة ) %(10)

 . %(-1والفس والملفوم ) األامر والبقلة والبصل %(-1والجزر ) %(-2والبقدونس )

الليماون  معادل ساعر مبياع ارتفاا  نتيجاة الماضايسابو  األ عن %7,1هذا االسبو  بنسبة  سعار مبيع الفواكهأمعدل ارتفع  الفواكه: -1

  .%(-5) والتفاح البلدي البرتقال أبو صّرةو %(-9الموز )انفف  و، %(56الاام  )

 .1013 نفس الفترة من العام الماضيمقارنة ب %-3 بنسبة الفواكهمعدل سعر مبيع  انفف  وقد

  معادلانففاا   نتيجاة الماضاي سابو األب مقارناة %-1,1بنسابة  ساعار مبياع اللااوم ومااتقاتهاأمعادل   انفف :ومشتقاتهااللحوم  -5
 . %( 1ولام البقر المستورد ) ، والفروج الكامل %(-1الطازج ) والبقر %(-3) لام الغنم سعر مبيع

 عانوقاد ناتذ ذلا  . 1013مقارنة بانفس الفتارة مان العاام الماضاي  %-8 بنسبة اللاوم وماتقاته فئة مبيع رسع معدل نفف ا بينما 
انففا   الطاازجلاام البقار ، و % -11 عالميااً بنسابةانفف  األفيار بينما  %-11بنسبة  مالياً انفف   الطازجلام الغنم انففا  
ولاام  %(-6) وانفف  معادل ساعر مبياع مااتقا  الفاروج  ، %-10 بنسبة عالمياً  رانفف  سعر األفيبينما  %-11بنسبة  ماليا"

أن أساعار  والجادير بالاذكر،  %-5بينما انفف  عالمياا" بنسابة  %5 بنسبة ماليا" الفروج الكاملوارتفع ،  %(-3)البقر المستورد 
 .عالمياً  انففض  عفام قداألنا  مكوّ  بع  مبيع

 نتيجاة الماضاي ألسابو امقارناة ب  %1,0 بنسابة  مبياع فئاة الباي  ومنتجاا  الالياب أسعارمعدل  ارتفع :الحليبالبيض ومنتجات  -2
  .واستقرار بقية سلع هذه الفئة ،%(5)البي   مبيع معدل سعر رتفا ا

 نففا انتيجة  ،1013 بنفس الفترة من العام الماضي مقارنة % -8بنسبة  معدل أسعار مبيع فئة البي  ومنتجا  الاليب انفف و
 ، %(-2) عكاااويالجاابن األبااي  وال %(-9) اليااب البااودرةو %(-11) جاابن القاااقوان بقاارو %( -13)البااي   سااعر مبيااعمعاادل 

  . %(1)وجبنة القطع  اللبنةوارتفع سعر مبيع 

 األسابو مقارناة ب %9,0بنسابة  الابوب والبذور والثماار الجوزياةفئة  مبيع أسعارمعدل  ارتفع الجوزية:الحبوب والبذور والثمار  -3
واستقرار سالع  ، %(1) الصنوبر قلب%( و1واألرز عادي ) %(10الفاصوليا بيضا صنوبرية )سعر مبيع  ارتفا  نتيجة الماضي

 .بقية سلع هذه لفئة
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     انففاا عان  ذلا  قاد ناتذو .1013نفس الفتارة مان العاام الماضاي با مقارنة% -15 بنسبة معدل سعر مبيع هذه الفئة انفف  بينما  
  (%-10) والفول اب%( -16قلب )والصنوبر  %(-15)العدس األامر و %(-26)الفاصولياء بيضاء صنوبرية  معدل سعر مبيع
الاما  ااب  ارتفاعو، % 7بنسبة ارتفع  عالمياً و %(-5)ماليا" انفف عادي  األرزو%( -2والجوز قلب ) %(-9واللوز قلب )

 .%(3الطاين )و %(12)

اساتقرار نتيجة  لماضياألسبو  با مقارنة والزيتية المنتجا  الدهنيةفئة اسعار مبيع سلع معدل  استقرار والزيتية:المنتجات الدهنية  -6
  . (%-1) الطاينة باستثناء سلع هذه الفئة مع م سعر مبيع

 أساعار نففاا ا، نتيجاة 1013 نفس الفتارة مان العاام الماضايمقارناة با %-2 بنسابة معدل اسعار مبيع سلع هذه الفئاة نفف ا بينما
األفيار  انففا بينماا ماليااّ ( %-8) دوار الاامس( وزيا  %-9الاذرة ) زي و (%-16والافاوة السادة ) (%-11) الطاينة مبيع

 . %-17بنسبة  عالمياً  رسعر األفيانففا   مقابلماليا"  زي  الزيتونو الزبدة استقرارو،  % -2 بنسبةعالمياّ 

 هاذه الفئاةسالع  مع ام اساتقرارنتيجاة  األسابو  الماضايمقارناة ب %1,1بنسابة  المعلباا  فئاة سلع مبيع رسعمعدل  تفعرا المعلبات: -7
   . %( 8باستثناء الذرة )

 ساعار مبياعأ معادل انففا نتيجة وذل   .1013اسعار مبيع سلع هذه الفئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي معدل  استقربينما  
 . ابة كاملةالواستقرار الفطر ، %(2) والذرة نالطو ارتفع معدل سعر مبيعو %(-1) والمارتديفا بقر %( -7) السردين

 انففا  نتيجة الماضيسبو  األقارنة بم %-1,0 المتفرقة بنسبة  المواد الغذائية فئة سعر مبيعمعدل  انفف  مواد غذائية متفرقة: -8

 .%(-1)والمعكرونة السكر مبيع معدل سعر 

معادل ساعر  ارتفاا نتيجاة  1013مقارنة بنفس الفتارة مان العاام الماضاي  %  1بنسبة  اسعار مبيع سلع هذه الفئةمعدل  رتفعابينما  
وانففاا  معاادل سااعر مبيااع  %(1)، والملاا   %-11عالمياااً اااوالي  انففاا  سااعر مبيااع األفيااربينمااا  %(11مالياااً )الااااي مبيااع 

 الابن المطااون  معادل ساعر مبياع وانففا  ، %51عالميااً ااوالي  األفيرساعر بينماا انففا %( ماليااً -15) السكروالمعكرونة 
 ّ  . ةرب البندورواستقر معدل سعر مبيع  %(-2) الكاتاابو ، %-1 بينما انفف  األفير عالمياّ بنسبة %(-1) ماليا

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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

                                                  www.economy.gov.lb  :كامل التقرير عل  موقع الوزارة عل  االنترن كما سيّتم نار   

 الفئة
التغيير السنوي 
 %بالنسبة المئوية 

التغيير األسبوعي 
 %بالنسبة المئوية 

 

 %5,5 %1 الخضار الطازجة 

 %7,1 %-5 الفواكه 

 %-1,1 %-8 اللحوم ومشتقاتها 

% -8 البيض ومنتجات الحليب   1,0% 

 %9,0 % -13 والثمار الجوزيةالحبوب والبذور  

%-4 المنتجات الدهنية والزيتية   0% 

%0 المعلبات   1,1% 

 %-1,0 %1 مواد غذائية متفرقة 

 


