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 القتصاد والتجارةلالمديرية العامة 

 المكتب الفني لسياسة االسعار 

 4025  ولكانون األ 42 بيروت في

سلّة السلع الغذائيةلجدول أسعار التقرير االسبوعي   

  لألسعارالمكتب الفني  –االقتصاد والتجارة في وزارة  12/12/5102

 

الخضار ولحم البقر الطازج والمستورد  ر مبيعاسعأ نخفاضاووالبيض الفروج الكامل  مبيعر اسعأ رتفاعا

  والطحينة  الذرةالقلب وزيت ولحم الغنم وجبن قشقوان بقر والجوز 

  
المكّونلة  12/21/1025تلاري  لأصدر المكتب الفني لألسعار في وزارة االقتصاد والتجارة التقرير االسبوعي ألسعار سلّة السلل  الذااييلة 

ّ  . وأظهلر التقريلرنقطة بي  في مختلف المحافظلا  55 أكثر والتي تّم جمعها منصنفاً  00من   ي األسلعارفل %-5,0 بنسلبة اعاّمل انخفاضلا

 : أسعار نفس الفترة من العام الماضيو (21/21/1025)أسبوع مقارنة ب

 بينملا ،الماضلي سلبوعاألعلن  %-1,0 بةسلبن مبيل  الخضلار الطازجلة  لاا االسلبوعمعدل أسعار  انخفض أسعار الخضار الطازجة: -2

 .1021نفس الفترة من العام الماضي مقارنة ب % 9 بنسبة الخضار الطازجة مبي  أسعارمعدل  ارتف 
 

 %(-8والكوسل  ) %(-9) البقللةو %(-22والبصلل األحملر والجلزر ) %(-25) البقلدونس مبيل  أسلعارمعلدل  انخفلض فقلد عليهو
 %(12) البنللدورة معللدل أسللعار ارتفلل ، و %(-2واللوبيللا بادريلله والخللس ) %(-1والكزبللرة ) %(-0) والنعنلل  %(-7) الفجلللو

 . %(1)والملفوف  والخيار والثوم اليابس %(7) البطاطاو %(21والباانجان )

والبرتقال أبلو  %(-1التفاح البلدي ) معدل سعر مبي  انخفاض نتيجة الماضيسبوع األعن سعار مبي  الفواكه أمعدل  استقر الفواكه: -1
  .الموز ، واستقر معدل سعر مبي  %(7) الليمون الحامض، وارتف  معدل أسعار مبي  %(-2) صّرة
 .1021 نفس الفترة من العام الماضيمقارنة ب % 5 بنسبة الفواكهمعدل سعر مبي   ارتف  وقد
 

عر سلمعلدل  انخفلاض نتيجلة الماضلي سلبوعاأل علن %-2,2 بنسلبةسعار مبي  اللحوم ومشتقاتها أمعدل  انخفض :ومشتقاتهااللحوم  -5

،  %(1، وارتف  معدل سعر مبي  الفروج الكامل ) %(-2)ولحم البقر الطازج  لحم الذنم الطازجو %(-0)لحم البقر المستورد  مبي 
 .واستقرار معدل سعر مبي  بقية سل   اه الفية

  
 . 1021الفترة من العام الماضي مقارنة بنفس  %-1 بنسبة اللحوم ومشتقاته فية مبي  رسع معدل نخفضا بينما   

وانخفض معلدل ،  %-2 بنسبة عالميا"ه سعر رتف ا%( بينما  -1محليا" ) الفروج الكاملانخفاض معدل سعر مبي   عنوقد نتج الك 
وارتفل   %، - 17 عالميلاً بنسلبةانخفلض بينملا  %-2بنسلبة محليلاً  انخفلض لحم الذنم الطازجو ،%( -7)سعر مبي  مشتقا  الفروج 

والجلدير  ،%-51  بنسلبة عالميلاً  رسلعر األخيلانخفلض %( بينما 1الطازج محليا" )لحم البقر و لحم البقر المستوردمعدل سعر مبي  
 .عالمياً  انخفض  عفاف قداألنا  مكوّ  بعض أن أسعار مبي  بالاكر

 
 معدل سعر استقرار نتيجة الماضي ألسبوعاب مقارنة مبي  فية البيض ومنتجا  الحليب أسعارمعدل  استقر :الحليبالبيض ومنتجات  -1

  .%(-2) وجبن قشقوان بقر %(5)باستثناء البيض   اه الفيةسل   معظم مبي 
 

نتيجللة  ، 1021 بللنفس الفتلرة ملن العلام الماضللي مقارنلة % -7بنسلبة  معلدل أسلعار مبيلل  فيلة البليض ومنتجلا  الحليللب انخفلضو 
اسلتقرار و، %(2) وجبنة القط  %(-8) حليب البودرةو %(-20) القشقوان بقرجبن و %( -11)البيض  سعر مبي معدل  نخفاضا

  .اللبنةو جبن األبيض عكاويسعر مبي  ال
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 مقارنللة  %-2,0 بنسللبة الحبللوب والبللاور والثمللار الجوزيللةفيللة  مبيلل  أسللعارمعللدل  ضانخفلل الجوزيووة:الحبوووب والبووذور وال مووار  -5

 .واستقرار أسعار مبي  بقية السل ،  %(-2)القلب  الجوزانخفاض معدل سعر مبي   نتيجة الماضي األسبوعب
 
     انخفلاضعلن  اللك قلد نلتجو .1021نفس الفتلرة ملن العلام الماضلي بل مقارنة% -20 بنسبة معدل سعر مبي   اه الفية انخفض بينما  

 محليلا"  %(-1)عادي  األرزو %(-8) حب الفولو الطحينو %(-28)الصنوبر قلب و %(-15)العدس األحمر  معدل سعر مبي 
واسلتقرار  ، %(1ارتف  معدل سعر مبي  الللوز قللب )و، %(-1)، والجوز قلب  % -21بنسبة  عالمياً ر األخير انخفاض سعمقابل 

 .والفاصوليا بيضا صنوبرية الحمص حبمعدل سعر مبي  
 

 لماضياألسبوع با مقارنة  %-1,0بنسبة والزيتية المنتجا  الد نيةفية اسعار مبي  سل  معدل  انخفض المنتجات الدهنية والزيتية: -0
  .( %-2والطحينة ) الارةباستثناء زي   سل   اه الفية معظم سعر مبي استقرار نتيجة 

 مبيل  أسلعار ارتفلاع، نتيجلة  1021 نفس الفترة ملن العلام الماضليمقارنة ب % 2 بنسبة معدل اسعار مبي  سل   اه الفية ارتف  بينما
 الطحينلة معلدل سلعر مبيل  وانخفلض، ( %7) اللارة زيل و نسلبةبلنفس ال عالميلاً  األخيلر ارتفلاع مقابل( محليا" %8) زي  الزيتون

واسلتقرار سلعر  ،% -1 بنسلبةعالمياّ األخير  انخفضبينما محلياّ ( %-9) دوار الشمسزي  و( %-25والحفاوة السادة ) (%-11)
 .مبي  الزبدة 

 

     .سل   اه الفية كافة  مبي  راسعأمعدل  ستقرارانتيجة  األسبوع الماضيمقارنة ب المعلبا  فية سل  مبي  رسعمعدل  ستقرا المعلبات: -7
  .1021 نفس الفترة من العام الماضيمقارنة ب %- 8 بنسبة انخفضقد  اسعار مبي  سل   اه الفية معدلعلماً أن 
ارتفل  و،  %( -2) والارة %( -8)والمارتديفا بقر  السردينو %( -15)الفطر حبة كاملة  سعار مبي أ معدل انخفاضنتيجة والك 

 .%(1) الطونمعدل سعر مبي  
  

 كافلة سلتقرار سلعر مبيل ا نتيجلة الماضليسلبوع األقارنة بم المتفرقة المواد الذاايية فية معدل سعر مبي  ستقرا مواد غذائية متفرقة: -8
   . سل   اه الفية

 .1021 نفس الفترة من العام الماضيمقارنة ب% -5بنسبة  اسعار مبي  سل   اه الفيةمعدل  انخفضو
،  %-0عالميللاً بنسللبة سللعره انخفللض بينمللا %( محليللاً -21) السللكرو %(-10المعكرونللة ) مبيلل معللدل سللعر  انخفللاضنتيجللة والللك 

معلدل سلعر رتفل  او ،%-50 عالمياّ بنسلبة األخير محلياّ بينما انخفض %(-2) البن المطحونالكاتشاب ووانخفض معدل سعر مبي  
 . % 15عالمياً حوالي  ارتف  سعر مبي  األخيربينما  %( 2محلياً )والشاي  ،%(5) والملح %(1)رب البندورة  مبي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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

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

 الفئة
التغيير السنوي 
 %بالنسبة المئوية 

التغيير األسبوعي 
 %بالنسبة المئوية 

 

 %-1,0 %9 الخضار الطازجة 

 %0 %3 الفواكه 

 %-2,2 %-1 اللحوم ومشتقاتها 

% -7 البيض ومنتجات الحليب   0% 

 %-2,0 % -20 الحبوب والبذور وال مار الجوزية 

% 2 المنتجات الدهنية والزيتية   1,0-% 

% -8 المعلبات   0% 

 %0 % -3 مواد غذائية متفرقة 

 


