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 القتصاد والتجارةلالمديرية العامة 

 المكتب الفني لسياسة االسعار 

 1024كانون األول  5 بيروت في

سلّة السلع الغذائيةلجدول أسعار التقرير االسبوعي   

  المكتب الفني لالسعار –االقتصاد والتجارة في وزارة  1/21/2112

 

 لحم الغنم الطازجو الفواكهالخضار و مبيع أسعار انخفاضولحم البقر الطازج وزيت الذرة  مبيع أسعار ارتفاع

 والبيض وجوز قلب

 
المكّونة من  1/12/2014تارٌخ لأصدر المكتب الفنً لألسعار فً وزارة االقتصاد والتجارة التقرٌر االسبوعً ألسعار سلّة السلع الغذائٌة 

ً األساعار فا %-0,3بنسابة عامااّ  "انففاضاا . وأ هار التقرٌارنقطاة بٌاع فاً مفتلام المااف اا  53 أكثار والتً تّم جمعهاا مانصنفاً  60
 : أسعار نفس الفترة من العام الماضًو (24/11/2014)أسبوع مقارنة ب

 رتفعا بٌنما ،الماضً سبوعاألعن  % -1 بةسبن مبٌع الفضار الطازجة هذا االسبوعمعدل أسعار انففض  أسعار الخضار الطازجة: -1
 . 2013نفس الفترة من العام الماضً مقارنة ب %-14بنسبة  الفضار الطازجة مبٌع أسعارمعدل 

والجازر  والكزبارة أامار والفٌاار والبصال %(-8والثاوم ) %(-14والبندورة ) %(-15الملفوم ) أسعار مبٌع  انففض فقد وعلٌه
واللوبٌاا  والنعناع %(8والكوسى )  %(9الباذنجان ) مبٌع أسعار  ارتفع وقد ، %(-1والفجل ) %(-2والبقدونس والفس ) %(-5)

 .البقلة استقرار سعر مبٌعو،  %(1والبطاطا ) %(7)بادرٌة 

اللٌمون الاامض  مبٌع رسع معدل انففاضنتٌجة  الماضًسبوع األ% عن  -1,2 بنسبةسعار مبٌع الفواكه أمعدل  نففاضا الفواكه: -2
  .%(3التفاح البلدي ) معدل سعر مبٌع ارتفاع، و %(-2البرتقال أبو صّرة )و %(-8) والموز %(-10)

 .2013 نفس الفترة من العام الماضًمقارنة ب % -4 نسبةب الفواكهمعدل سعر مبٌع  انففض وقد

 

 نففااضانتٌجاة  الماضاً سبوعألاعن  % -0,7هذا االسبوع بنسبة سعار مبٌع اللاوم ومشتقاتها أمعدل  انففض :اللحوم ومشتقاتها -3
واستقر معدل أسعار مبٌع بقٌة سالع هاذ  %(، 1وارتفاع سعر مبٌع لام البقر الطازج ) ، %(-3لام الغنم الطازج ) مبٌع سعرمعدل 

 . الفئة
 . 2013نفس الفترة من العام الماضً مقارنة ب % 2بنسبة  اللاوم ومشتقاته فئة معدل أسعار مبٌع ارتفعبٌنما 

مالٌااً بٌنماا ارتفاع األفٌرعالمٌااً  %(3)لاام الغانم الطاازج و%( 4)لاام البقار المساتورد  ارتفاع معادل ساعر مبٌاع عنوقد نتج ذلك 
الفاروج الكامال مالٌاا" وانففض معدل سعر مبٌع ، % 50بنسبة  عالمٌاً %( بٌنما ارتفع 2) "مالٌا الطازج ام البقرول % 17بنسبة 

أن أساعار  والجدٌر بالاذكر، %(  1)مشتقا  الفروج معدل سعر مبٌع تفع راو % 8%( بٌنما ارتفع سعر  عالمٌا" بنسبة  -4بنسبة )
 .عالمٌاً  انففض  عفام قداألنا  مكوّ  بعض مبٌع

 
نتٌجااة  الماضاً ألساابوعا% عان -0,3 بنساابة مبٌاع فئااة الباٌض ومنتجااا  الالٌاب أسااعارمعادل  نففااضا :البييض ومنتجييات الحلييب -4

 .سلع هذ  الفئةسعر مبٌع باقً معدل  استقرو %(،-3) البٌض معدل سعر مبٌع انففاض

نتٌجاة ارتفااع  ،2013% مقارنة بنفس الفتارة مان العاام الماضاً 3 بٌنما ارتفع معدل أسعار مبٌع فئة البٌض ومنتجا  الالٌب بنسبة
 جابن القشاقوان بقاروانففااض ساعر مبٌاع  %(1) اللبنةو والبٌض %( 3)جبن األبٌض عكاوي و %( 8) الٌب البودرة أسعار مبٌع

  . جبنة قطعاستقرار سعر مبٌع و، %(-1)

 
 األسابوع% عان -0,1بنسابة الاباوب والباذور والثماار الجوزٌاة فئاة  مبٌاع أسعارمعدل  نففضا الحبوب والبذور والثمار الجوزية: -5

 . %(-1)باستثناء الجوز قلب  سلع هذ  الفئة مع م معدل سعر مبٌع ستقرارا نتٌجة الماضً
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 ارتفااع معاّدل عان ذلاك قاد ناتجو .2013نفس الفتارة مان العاام الماضاً % مقارناة با 5 بنسبة معدل سعر مبٌع هذ  الفئة ارتفع بٌنما
والجاوز  %(12)والصانوبر قلاب  %(19واللوز قلب ) ،% عالمٌاً  -5بنسبة األفٌر انففاض سعرمقابل  %(22) األرز أسعار مبٌع

%( والطاٌن  -4البٌضا صنوبرٌة ) الفاصولٌاو %( -5) لفول%( وا -10الامص اب )وانففض معدل سعر مبٌع  ،%(  4) قلب
 .استقر سعر مبٌع العدس األامرو، %(  -1)

 نتٌجاة الماضاً األسابوع% عن  0,1بنسبة  والزٌتٌة المنتجا  الدهنٌةفئة اسعار مبٌع سلع  معدل ارتفع المنتجات الدهنية والزيتية: -6
  .%( 1) الذرةزٌ  باستثناء  هذ  الفئة سلعمع م  مبٌع سعرمعدل  استقرار

 مبٌاع أساعار ارتفااع، نتٌجاة  2013 نفس الفتارة مان العاام الماضاًمقارنة ب % 1 بنسبة معدل اسعار مبٌع سلع هذ  الفئة رتفعا بٌنما
انففاض و، %( 2)الزبادة و  % 10 عالمٌااً بنسابةه ارتفاعا مقابال( مالٌاا" % 4) زٌ  الزٌتونووالافاوة السادة %( 21الطاٌنة )

 . % -12 عالمٌاّ بنسبة األفٌر نففضابٌنما مالٌاّ ( %-7) دوار الشمسزٌ  الذرة و زٌ 
 

 . الفئة سلع هذ  كافة مبٌع سعر استقرار نتٌجة األسبوع الماضًبمقارنة المعلبا   فئة سلع مبٌع رسعمعدل  استقر المعلبات: -7
  .2013 نفس الفترة من العام الماضًمقارنة ب % 3ارتفع بنسبة قد  اسعار مبٌع سلع هذ  الفئة معدلعلماً أن 
اساتقرار ساعر و %(1)والاذرة  %(2) والمارتادٌفا بقار %( 5) الساردٌنواباة كاملاة  الفطر سعار مبٌعأ ارتفاع معدلنتٌجة وذلك 

 .االسعار عالمٌاً الى ارتفاع  تعود أسباب هذا االرتفاع جزئٌاً و الطونمبٌع 
  

  مبٌاعمعادل ساعر  اساتقرار نتٌجة الماضًسبوع األمقارنة ب المتفرقة المواد الغذائٌة فئة معدل سعر مبٌع استقر مواد غذائية متفرقة: -8
   . سلع هذ  الفئة كافة

 .2013 نفس الفترة من العام الماضًمقارنة ب%  7بنسبة  معدل اسعار مبٌع سلع هذ  الفئةرتفع او
 %(  13ورب البنادورة ) % ،16  عالمٌااً بنسابة مبٌعاه   أساعارارتفعا%( مالٌاّ بٌنماا  21الشاي ) مبٌع أسعارارتفاع نتٌجة وذلك 

واساتقر  %( -1، والمعكروناة )%-12 بنسابة  عالمٌااً ساعر   انففاضو (% -11)وانففض السكر مالٌاً بنسابة  ،%(1والكاتشاب )
 .% 76معدل سعر مبٌع الملح والبن المطاون مالٌاً بٌنما ارتفع األفٌر عالمٌاً اوالً 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ً التقرٌر االسبوعً ألسعار سلّة السلع الغذائٌة  علماً أن المكتب الفّنً فً وزارة االقتصاد والتجارة سٌقوم بنشر  .دورٌا

                                                  www.economy.gov.lb  :كما سٌّتم نشر كامل التقرٌر على موقع الوزارة على االنترن  

 الفئة
التغيير السنوي 
 %بالنسبة المئوية 

التغيير األسبوعي 
 %بالنسبة المئوية 

 

 % -4 % -44 الخضار الطازجة 

 % -4,2 % -4 الفواكه 

 % -0,7 % 2   اللحوم ومشتقاتها 

% 3 البيض ومنتجات الحليب   0,3- % 

% 5  الحبوب والبذور والثمار الجوزية   0,4- %  

% 4 المنتجات الدهنية والزيتية   0,4% 

% 3 المعلبات   0 % 

 % 0 % 7 مواد غذائية متفرقة 

 


