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 القتصاد والتجارةلالمديرية العامة 

 المكتب الفني لسياسة االسعار 

 1026كانون األول  3 بيروت في

سلّة السلع الغذائيةلجدول أسعار التقرير االسبوعي   

  لألسعارالمكتب الفني  –االقتصاد والتجارة في وزارة  82/11/6201
 

والفروج  الفواكه مبيع أسعار انخفاضو والبيضولحم البقر المستورد والطازج  الخضار مبيعأسعار  ارتفاع

   والمعكرونة والفطر حبة كاملةوالحالوة السادة وزيت الذرة والجوز قلب الكامل ولحم الغنم الطازج 

  
المكّونلة  28/11/2016تلاري  لأصدر المكتب الفني لألسعار في وزارة االقتصاد والتجارة التقرير االسبوعي ألسعار سلّة السلل  الذااييلة 

 %-1,0بنسلبة  ي األسلعارفل اعاّملاّ نخفاضلا . وأظهلر التقريلرنقطة بي  في مختلف المحافظلا  35 أكثر والتي تّم جمعها منصنفاً  60من 

  وأسعار نفس الفترة من العام الماضي: (21/11/2016)أسبوع قارنة بم

 بينمللا ،الماضللي سللبوعاألعللن  %6,2 بةسللبن مبيلل  الخضللار الطازجللة سللاا االسللبوعمعللدأ أسللعار  ارتفلل  أسعععار الخضععار الطازجععة  -1
 .2013نفس الفترة من العام الماضي مقارنة ب% -7بنسبة  الخضار الطازجة مبي  أسعارمعدأ انخفض 

 %(3) والبطاطلا  والكزبلرة%( 6والنعنل  ) %(8والفجلأ ) %(9والباانجلان ) %(17الخيلار ) مبيل  أسعارمعدأ  رتف ا فقد عليهو
األحملر  والبصلأ%( -8) الجلزر أسعار مبي معدأ  نخفضاو ، %(2والبندورة والكوسى ) %(5والبقدونس ) %(4الثوم اليابس )و
  .والخس اللوبيا بادريه واستقرار سعر مبي ، %( -1) والبقلة %(-2) والملفوف %(-7)

التفاح  معدأ سعر مبي  نخفاضا نتيجة الماضيسبوع األ عن %-5,4ساا االسبوع بنسبة  سعار مبي  الفواكهأمعدأ  نخفضا الفواكه  -2

  . صرة ، واستقرار سعر مبي  البرتقاأ أبو%(1الموز )و %(-6)والليمون الحامض  البلدي

 .2013 نفس الفترة من العام الماضيمقارنة ب %-26 بنسبة الفواكهمعدأ سعر مبي   انخفض وقد

 سلعر معلدأ انخفلاض نتيجلة الماضلي سبوعاألمقارنة ب %3,0بنسبة  سعار مبي  اللحوم ومشتقاتهاأمعدأ  رتفاعا :ومشتقاتهااللحوم  -5

 .%(-2ولحم الذنم الطازج ) %(-1)الكامأ  والفروج %(1)الطازج لحم البقر و %(7)المستورد البقر لحم 

 علنوقلد نلتذ الل  . 2013مقارنة بلنفس الفتلرة ملن العلام الماضلي  %-6 بنسبة اللحوم ومشتقاته فية مبي  رسع معدأ نخفضا بينما 
عالميلاً بنسلبة  ه% بينما انخفلض سلعر-10لحم البقر الطازج محليا" بنسبة و%( -15لحم البقر المستورد ) معدأ سعر مبي  انخفاض

 %8محليلا" بنسلبة  ارتفل   ، والفروج الكامأ% 24عالمياً بنسبة  ارتف بينما  %-6ولحم الذنم الطازج انخفض محلياً بنسبة ، % -2
 انخفضل  عفاف قلداألنا  مكوّ  بعض أن أسعار مبي  والجدير بالاكر، %( -2% ومشتقا  الفروج )-4بينما انخفض عالميا" بنسبة 

 ً  .عالميا

 نتيجلة الماضلي ألسلبوعامقارنلة ب %1,0بنسلبة  مبيل  فيلة البليض ومنتجلا  الحليلب أسلعارمعلدأ  ارتفل  :الحليعبالبيض ومنتجعات  -4

 .%(1البيض )معظم سل  ساه الفية باستثناء  عر مبي معدأ ساستقرا 

 نخفاضانتيجة  ،2013 بنفس الفترة من العام الماضي مقارنة % -9بنسبة  معدأ أسعار مبي  فية البيض ومنتجا  الحليب انخفضو
البلليض وارتفلل  سللعر مبيلل   ، %(-4) عكللاويالجللبن األبلليض وال %(-16)  حليللب البللودرةو جللبن القشللقوان بقللر سللعر مبيلل معللدأ 

  . اللبنة معدأ سعر مبي  ، واستقر %(1)وجبنة القط   %(12)

مقارنللة   %-0.1بنسللبة  ةالجوزيللالحبللوب والبللاور والثمللار فيللة  مبيلل  أسللعارمعللدأ  انخفللض الجوزيععة الحبععوب والبععذور وال مععار  -3
 . (%-1باستثناء الجوز القلب ) سل  ساه الفية معظم استقرارنتيجة  الماضي األسبوعب
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     انخفلاضعلن  الل  قلد نلتذو .2013نفس الفتلرة ملن العلام الماضلي مقارنلة بل %-9  بنسلبة معدأ سعر مبي  ساه الفية انخفض بينما  
واألرز علادي انخفلض  %(-12والصلنوبر قللب ) %(-14والللوز قللب )%( -55صلنوبرية )الفاصلولياء بيضلاء  معدأ سعر مبي 

ً و%( -11محليللا" )  %(14)الحمللح حللب  ارتفلل و، %( -4والعللدس األحمللر ) (%-9) والجللوز قلللب،  %2بنسللبة ارتفلل   عالميللا
 .%(1الطحين )و %(12والفوأ حب )

 نتيجة لماضياألسبوع با مقارنة %-0.9 والزيتية المنتجا  الدسنيةفية اسعار مبي  سل  معدأ  انخفض والزيتية المنتجات الدهنية  -6
  .%(-6)باستثناء الحفاوة سادة وزي  الارة  ساه الفيةسل   معظم سعر مبي معدأ ستقرار ا

 أسلعار نخفلاضا، نتيجلة 2013 نفس الفتلرة ملن العلام الماضليمقارنلة بل %-3 بنسلبة معدأ اسعار مبي  سل  ساه الفيلة نخفضا بينما
 ارتف بينما محلياّ ( %-10)انخفض  دوار الشمسوزي  ( %-14الارة ) زي و (%-16)  الطحينة( و%-18الحفاوة السادة ) مبي 

ً  رسعر األخيانخفاض  مقابأمحليا"  ااستقر زي  الزيتونو والزبدة ،%-6بنسبة عالمياّ   . %-29بنسبة  عالميا

 سلاه الفيلةسلل   معظلم استقرارنتيجة  األسبوع الماضيمقارنة ب %-0.7 بنسبة المعلبا  فية سل  مبي  رسعمعدأ  انخفض المعلبات  -7
   . %(-4)باستثناء الفطر الحبة كاملة 

 انخفلاضنتيجلة والل   .2013مقارنلة بلنفس الفتلرة ملن العلام الماضلي  %-1بنسلبة  اسعار مبي  سل  ساه الفيلةمعدأ  انخفضبينما  
مبيل   سلعر، واسلتقرار  %(3)والفطلر الحبلة كامللة  %(-1)والمارتلديفا بقلر  %(-5) والارة %(-11) السردينمبي   سعارأ معدأ
  . نالطو

 اسلتقرار نتيجلة الماضيسبوع األقارنة بم %-0.5بنسبة  المتفرقة المواد الذاايية فية معدأ سعر مبي  انخفض مواد غذائية متفرقة  -8
 . %(-5)باستثناء المعكرونة  سل  ساه الفية معظممبي  معدأ سعر 

معلدأ سلعر  ارتفلاعنتيجلة  2013مقارنلة بلنفس الفتلرة ملن العلام الماضلي %  5بنسبة  اسعار مبي  سل  ساه الفيةمعدأ  رتف ابينما  
 انخفلض سلعر مبيل  األخيلربينملا  %(7محليلاً )والشلاي  ، %62عالميلاً حلوالي  راألخيل محلياً بينملا ارتفل  سلعر %(8السكر )مبي  

ّ  البن المطحلونو المعكرونة ، وانخفض معدأ سعر مبي  %-22عالمياً حوالي   16 األخيلر عالميلاّ بنسلبة رتفل بينملا ا %(-1) محليلا
 .الملح واستقر معدأ سعر مبي ،  %(-4)  ةرب البندورو %(-2)الكاتشاب و، %

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
ً التقرير االسبوعي ألسعار سلّة السل  الذاايية  أن المكتب الفنّي في وزارة االقتصاد والتجارة سيقوم بنشرلما" ع  .دوريا

                                                  www.economy.gov.lb  :كما سيتّم نشر كامأ التقرير على موق  الوزارة على االنترن   

 الفئة
التغيير السنوي 
 %بالنسبة المئوية 

التغيير األسبوعي 
 %بالنسبة المئوية 

 

 
 %6,2 %-7 الخضار الطازجة

 %-3,4 %-26 الفواكه 

 %5,0 %-6 اللحوم ومشتقاتها 

% -9 البيض ومنتجات الحليب   1,0% 

 %-1,0 %-9 الحبوب والبذور وال مار الجوزية 

%-5 المنتجات الدهنية والزيتية   9,0-% 

%-1 المعلبات   7,0-% 

 %-3,0 % 3 غذائية متفرقة مواد 

 


