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 القتصاد والتجارةلالمديرية العامة 

 المكتب الفني لسياسة االسعار 

 1035  تشرين األول 13 بيروت في

سلّة السلع الغذائيةلجدول أسعار التقرير االسبوعي   

  المكتب الفني لالسعار –االقتصاد والتجارة في وزارة  62/01/5610

 

والفروج  الطازج لبقرلحم ا ر مبيعاسعأ انخفاضو الكاتشاب والبيض الفواكه والخضار مبيعر اسعأ رتفاعا

  والحالوة سادة والمارتديال بقر والمعكرونة والطحينة ة القطعوجبنالكامل 

  
المكّونلة  62/01/6105تلاري  لأصدر المكتب الفني لألسعار في وزارة االقتصاد والتجارة التقرير االسبوعي ألسعار سلّة السلل  الذااييلة 

ّّ  . وأظهر التقريرنقطة بي  في مختلف المحافظات 55 أكثر والتي تّم جمعها منصنفاً  21من  ّ   %-1,5بنسلبة  ي األسلعارفل اعامّ  انخفاضا
 : أسعار نفس الفترة من العام الماضيو (09/01/6105)أسبوع مقارنة ب

 ارتفل  بينملا ,الماضلي سبوعاألعن  %1,0 بةسبن االسبوع مبي  الخضار الطازجة هاامعدل أسعار ارتف   أسعار الخضار الطازجة: -0
 . 6104نفس الفترة من العام الماضي مقارنة ب %2 بنسبة الخضار الطازجة مبي  أسعارمعدل 

 %(6والبطاطلا والكوسل) ) %(5الخيلار )و %(2) والباانجان %(7) والخس %(06) البندورة مبي  أسعارمعدل  ارتف  فقد وعليه
 سنوالبقللدو %(-8واللوبيللا بادريللة والفجللل ) %(-05الملفللوف ) مبيلل أسللعار معللدل  انخفلل و .%(0والنعنلل  )والبصللل األحمللر 

 ., واستقرار أسعار مبي  الجزر%(-0والبقلة ) %(-7) والكزبرة والثوم اليابس

البرتقلال أبلو صلّرة  معلدل سلعر مبيل  انخفلا  نتيجلة الماضليسلبوع األ% علن 0,5 بنسبةسعار مبي  الفواكه أمعدل  ارتف الفواكه: -6
   .%(05) والليمون الحام  (% 5التفاح البلدي ), وارتفاع أسعار مبي   %(-6والموز ) %(-08)

 .6104 نفس الفترة من العام الماضيمقارنة ب % -5 بنسبة الفواكهمعدل سعر مبي   انخف  وقد
 

 انخفلا  نتيجلة الماضلي سلبوعألاعلن  %-0,6بنسلبة  هاا االسلبوعسعار مبي  اللحوم ومشتقاتها أمعدل  انخف :ومشتقاتهااللحوم  -5
 ., واستقرار معدل سعر مبي  بقية سل  هاه الفية %(-6) الطازجلحم البقر و %( -9)الفروج الكامل  عر مبي سمعدل 

  

 . 6104مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي % -5 بنسبة اللحوم ومشتقاته فية مبي  رسع معدل انخف  بينما   

وانخفل   ,%( 0بنسلبة ) عالميلا ه سلعرارتفل  %( بينملا  -61محليلا  ) الفلروج الكامللانخفا  معدل سعر مبي   عنوقد نتج الك 
وارتفل    %, -67 عالمياً بنسبةانخف  %( بينما  -7بنسبة ) لحم الذنم الطازج محلياً و, %(  -9)معدل سعر مبي  مشتقات الفروج 

والجلدير  ,%- 62 بنسلبة عالميلاً  هانخف  سعر%( بينما 6الطازج محليا  )لحم البقر و %(7) المستوردلحم البقر معدل سعر مبي  
 .عالمياً  انخفضت عفاف قداألنات مكوّ  بع  أن أسعار مبي  بالاكر

 
 نتيجللة الماضللي ألسللبوعاب مقارنللةهللاا االسللبوع  مبيلل  فيللة البللي  ومنتجللات الحليللب أسللعارمعللدل  اسللتقر:البيييض ومنتجيياح الحليييب -4

  .هاه الفيةسل   معظم مبي  معدل سعر استقرار

نتيجللة  , 6104 بللنفس الفتلرة ملن العلام الماضللي مقارنلة % -8بنسلبة  معلدل أسلعار مبيلل  فيلة البلي  ومنتجلات الحليللب انخفل و 
معلدل  واسلتقر,  %(-0) اللبنةو %(-8) حليب البودرةو %(-06) جبن القشقوان بقرو %( -65)البي   سعر مبي معدل  نخفا ا

  . جبن األبي  عكاويالجبنة القط  وسعر مبي  
 

 الماضلي االسلبوعب مقارنلة  الحبلوب والبلاور والثملار الجوزيلةفيلة  مبيل  أسلعارمعلدل استقرار الحبوب والبذور والثمار الجوزية: -5
 . سل  هاه الفية كافةمبي   راسعأاستقرار  نتيجة

     انخفلا علن  اللك قلد نلتجو .6104نفس الفتلرة ملن العلام الماضلي مقارنلة بل %- 5 بنسلبة معدل سعر مبي  هاه الفية انخف  بينما  
ارتفل  و, % -08بنسبة  عالمياً ر األخير انخفا  سعمقابل  محليا   %(-4)عادي  األرزو %(- 9)الصنوبر قلب  معدل سعر مبي 
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 والفلولالحمص حلب واستقرار معدل سعر مبي   %(,0) والفاصوليا بيضا صنوبرية الطحينو ,%(2معدل سعر مبي  اللوز قلب )
 .والجوز قلب العدس األحمرو حب

 

 لماضياألسبوع با مقارنة %-1,0بنسبة  والزيتية المنتجات الدهنيةفية اسعار مبي  سل  معدل  انخف  المنتجاح الدهنية والزيتية: -2
  . (%-0) والحفاوة سادة باستثناء الطحينة سل  هاه الفية معظم سعر مبي استقرار نتيجة 

 مبيل  أسلعار ارتفلاع, نتيجلة  6104 نفس الفترة ملن العلام الماضليمقارنة ب % 4 بنسبة معدل اسعار مبي  سل  هاه الفية ارتف  بينما
دوار زيلت  معلدل سلعر مبيل  وانخفل  ,(%2اللارة ) زيلتو ,% 55 عالميلاً بنسلبةه ارتفاعل مقابلل( محليلا  %04) زيت الزيتلون

واسلتقرار  ,(%-01) والطحينلة (%-05والحلفاوة السلادة ) ,مل  ميلل لفانخفلا عالمياّ األخير  استقربينما محلياّ ( %-04) الشمس
 .سعر مبي  الزبدة 

 

  مبيل  راسلعأمعلدل  سلتقرارانتيجلة  األسلبوع الماضليمقارنلة ب %-1,5 بنسلبة المعلبات فية سل  مبي  رسعمعدل  نخف ا المعلباح: -7
    . %(-0) المارتديفا بقرباستثناء  سل  هاه الفية معظم

  .6104 نفس الفترة من العام الماضيمقارنة ب %- 8 بنسبة انخف قد  اسعار مبي  سل  هاه الفية معدلعلماً أن 
 %( -6) واللارة %( -8)والمارتديفا بقر  %( -9) السردينو %( -64)الفطر حبة كاملة  سعار مبي أ معدل انخفا نتيجة والك 

 .%(6) الطونارتف  معدل سعر مبي  و, 
  

 مبيل   معلدل سلعر اسلتقرار نتيجة الماضيسبوع األقارنة بم المتفرقة المواد الذاايية فية معدل سعر مبي  استقر مواد غذائية متفرقة: -8
   .  %(0)والكاتشاب  %(-0)باستثناء المعكرونة  سل  هاه الفيةمعظم 

 .6104 نفس الفترة من العام الماضيمقارنة ب% - 5بنسبة  اسعار مبي  سل  هاه الفيةمعدل  انخف و
سللعره انخفلل  بينمللا %( محليللاً -0) السلكرو %(-8رب البنللدورة )و %(-62المعكرونللة ) مبيلل معللدل سلعر  انخفللا نتيجللة واللك 

معلدل رتفل  او ,%-51 محليلاّ بينملا انخفل  عالميلاّ بنسلبة %(-0) البن المطحونوانخف  معدل سعر مبي  ,  %-67عالمياً بنسبة 
 . % 59عالمياً حوالي  ارتف  سعر مبي  األخيربينما  %( 0محلياً )والشاي  ,%(5) الملح سعر مبي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .دورياً التقرير االسبوعي ألسعار سلّة السل  الذاايية  أن المكتب الفّني في وزارة االقتصاد والتجارة سيقوم بنشرعلما  

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

 الفئة
التغيير السنوي 
 %بالنسبة المئوية 

التغيير األسبوعي 
 %بالنسبة المئوية 

 
 % 1,0   % 2  الخضار الطازجة 

 %0,5  %-3  الفواكه 

 %-0,6   %-5 اللحوم ومشتقاتها 

% -8 البيض ومنتجاح الحليب     1% 

% 1  % -3 الحبوب والبذور والثمار الجوزية   

% 4 المنتجاح الدهنية والزيتية     1,0-% 

% -8 المعلباح     1,3-% 

 %1   % -3 مواد غذائية متفرقة 

 


