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 القتصاد والتجارةلالمديرية العامة 

 المكتب الفني لسياسة االسعار 

 1105 الثانيكانون  01 بيروت في

سلّة السلع الغذائيةلجدول أسعار التقرير االسبوعي   

  المكتب الفني لالسعار –االقتصاد والتجارة في وزارة  5/1/5101

 

والطازج والمعكرونة والسكر والبيض وزيت  البقر المستوردوفخاذ الفروج ولحم  الخضار مبيع أسعار ارتفاع

 لةوالصنوبر قلب وفطر حبة كام الطازج ولحم الغنم الفواكه مبيع أسعار انخفاضوالزيتون 

 
المكّوناة ما   5/1/1015تااري  لأصدر المكتب الفني لألسعار في وزارة االقتصاد والتجارة التقرير االسبوعي ألسعار سلّة السلع الغذائية 

مقارناة ي األساعار فا %0,9بنسبة  عاما "ارتفاعا . وأظهر التقريرنقطة بيع في مختلف المحافظات 55 أكثر والتي تّم جمعها م صنفاً  00
 : أسعار نفس الفترة م  العام الماضيو (19/11/1014)أسبوع ب

 انخفض بينما ،الماضي سبوعاألع   %4,5 بةسبن االسبوعمبيع الخضار الطازجة هذا معدل أسعار  ارتفع أسعار الخضار الطازجة: -1
 . 1014نفس الفترة م  العام الماضي مقارنة ب %-11بنسبة  الخضار الطازجة مبيع أسعارمعدل 

 %(4والبطاطا والثوم والبصل األحمر  ) %(11والخس ) %(15للوبيا بادرية )وا %(10البندورة ) أسعار مبيع ترتفعا فقد وعليه
 %(-1) الجازرو %(-5) والنعناع %(-4الخياار ) مبيع أسعار تنخفضا وقد ، %(1) والبقلة والكوسى %(1والبقدونس والكزبرة )

 .الملفوف واستقرار سعر مبيع،  %(-1) والفجل والباذنجا 

البرتقال أباو صاّرة  مبيع رسع معدلانخفاض  نتيجة الماضيسبوع األ% ع  -0,1 بنسبةسعار مبيع الفواكه أمعدل  انخفض الفواكه: -1
  . التفاح البلدياستقر سعر مبيع و %(1الليمو  الحامض )و %(5الموز )ارتفع سعر مبيع و %(-0)

 .1014 نفس الفترة م  العام الماضيمقارنة ب % -0 نسبةب الفواكهمعدل سعر مبيع  انخفض وقد

 

معادل  رتفااعانتيجاة  الماضي سبوعألاع   %1,5هذا االسبوع بنسبة سعار مبيع اللحوم ومشتقاتها أمعدل  ارتفع :اللحوم ومشتقاتها -5
 الفاروج الكامال ساعر مبياع اساتقرو ،%( -1الطاازج ) ولحام الغانم%( 1) الطازج البقرلحم و%( 9لحم البقر المستورد ) مبيع سعر

 . %(5بينما ارتفعت مشتقاته )

 . 1014نفس الفترة م  العام الماضي مقارنة ب %1بنسبة  اللحوم ومشتقاته فئة معدل أسعار مبيع ارتفعبينما 

 7محلياً بينماا ارتفاع عالميااً بنسابة  %(5%( ولحم الغنم الطازج )10لحم البقر المستورد ) معدل سعر مبيع رتفاعا ع وقد نتج ذلك 
الفروج الكامل محليا" بنسبة ، و % 50بنسبة  عالمياً %( بينما ارتفع 1بنسبة ) "محليا الطازج حم البقر، وارتفع معدل سعر مبيع ل%
 أ  أسعار مبيع والجدير بالذكر، %( -1وانخفض معدل سعر مبيع مشتقات الفروج ) % 9%( بينما ارتفع سعره عالميا" بنسبة  -9)

 .عالمياً  انخفضت عفاف قداألنات مكوّ  بعض
 

اساتقرار نتيجة  الماضي ألسبوعا% ع   0,1 بنسبة مبيع فئة البيض ومنتجات الحليب أسعارمعدل  ارتفع :البيض ومنتجات الحليب -4
 . %(1) البيضباستثناء  هذه الفئةسلع  معظم

نتيجاة ارتفااع  ، 1014 % مقارنة بنفس الفترة م  العام الماضي 1 بينما ارتفع معدل أسعار مبيع فئة البيض ومنتجات الحليب بنسبة
،  %(-5) جاب  القشاقوا  بقارو %( -9)البايض وانخفاض سعر مبياع  %(1) جبنة قطعو اللبنةو %( 1) حليب البودرة أسعار مبيع

  . جب  األبيض عكاوي  استقرار سعر مبيعو

 
 األسابوع% عا  - 0,1بنسابة الحبوب والباذور والثماار الجوزياة فئة  مبيع أسعارمعدل نخفض ا الحبوب والبذور والثمار الجوزية: -5

 .  %( -1)باستثناء الصنوبر قلب  الفئة هذهسلع  معظم معدل سعر مبيعانخفاض  نتيجة الماضي
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 ارتفااع معاّدل عا  ذلاك قاد ناتجو .1014نفس الفتارة ما  العاام الماضاي % مقارناة با 5 بنسبة معدل سعر مبيع هذه الفئة ارتفع بينما
 4) قلب والجوز %(9)والصنوبر قلب  %(10واللوز قلب ) ،% عالمياً  -1بنسبة ره انخفاض سعمقابل  %(11) األرز أسعار مبيع

، %(  -1والطحااي  ) %( -4) لفااول%( وا -10البيضااا صاانوبرية ) الفاصااولياوالحمااح حااب وانخفااض معاادل سااعر مبيااع  ،%( 
 .استقر سعر مبيع العدس األحمرو

 نتيجاة الماضاي األسابوع % ع  0,7بنسبة  والزيتية المنتجات الدهنيةفئة اسعار مبيع سلع  معدل رتفعا المنتجات الدهنية والزيتية: -0
  . %( 1باستثناء زيت الزيتو  ) سلع هذه الفئة معظم مبيع سعرمعدل  رتفاعا

 مبياع أساعار ارتفااع، نتيجاة  1014 نفس الفتارة ما  العاام الماضايمقارنة ب % 7 بنسبة معدل اسعار مبيع سلع هذه الفئة رتفعا بينما
%( 1)الزباادة و%( 4) والحاافاوة السااادة ،% 14 عالمياااً بنساابةه ارتفاعاا مقاباال( محليااا" %14) زياات الزيتااو و%( 17الطحينااة )
 .% -10 عالمياّ بنسبة بينما انخفضمحلياّ  دوار الشمسزيت استقر سعر مبيع و(، %-11الذرة ) زيتوانخفض 

 

 سلع هذه معظم  مبيع سعر استقرار نتيجة األسبوع الماضي % ع -0,7بنسبة  المعلبات فئة سلع مبيع رسعمعدل  انخفض المعلبات: -7
 .(%-5باستثناء الفطر حبة كاملة ) الفئة

  .1014 نفس الفترة م  العام الماضيمقارنة ب % 1ارتفع بنسبة قد  اسعار مبيع سلع هذه الفئة معدلعلماً أ  
 -1) وانخفاض معادل ساعر الاذرة %(1) والفطر حبة كاملة والمارتديفا بقر %( 5) السردي  سعار مبيعأ ارتفاع معدلنتيجة وذلك 

 .الى ارتفاع االسعار عالمياً  تعود أسباب هذا االرتفاع جزئياً و ، الطو استقرار سعر مبيع و ،%(
  

معادل  اساتقرار نتيجاة الماضايسابوع األ % عا 0,1بنسبة  المتفرقة المواد الغذائية فئة معدل سعر مبيع رتفعا مواد غذائية متفرقة: -1
   .  %(1)باستثناء المعكرونة والسكر  سلع هذه الفئةمعظم  مبيعسعر 

 .1014 نفس الفترة م  العام الماضيمقارنة ب%  7بنسبة  معدل اسعار مبيع سلع هذه الفئةرتفع او
  %(  1ورب البنادورة ) % ،-1 عالميااً بنسابة مبيعاه أساعار انخفضات%( محليااّ بينماا  11الشااي ) مبياع أساعارارتفاع نتيجة وذلك 

والمعكروناة  والكاتشااب واستقر معدل سعر مبياع الملا ، %-9 بنسبة  عالمياً سعره  انخفضو (% -4)وانخفض السكر محلياً بنسبة 
 .% 51والب  المطحو  محلياً بينما ارتفع األخير عالمياً حوالي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ً التقرير االسبوعي ألسعار سلّة السلع الغذائية  علماً أ  المكتب الفّني في وزارة االقتصاد والتجارة سيقوم بنشر  .دوريا

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

 الفئة
التغيير السنوي 
 %بالنسبة المئوية 

التغيير األسبوعي 
 %بالنسبة المئوية 

 

 % 4,3  % -81 الخضار الطازجة 

 % -0,8 % -6 الفواكه 

 % 2,3 % 8   اللحوم ومشتقاتها 

% 8 البيض ومنتجات الحليب   0,8% 

% 3  الحبوب والبذور والثمار الجوزية   0,2- %  

% 7 المنتجات الدهنية والزيتية     0,7  % 

% 8 المعلبات   0,7-%   

 % 0,2 % 7 مواد غذائية متفرقة 

 


