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 القتصاد والتجارةلالمديرية العامة 

 المكتب الفني لسياسة االسعار 

 1046 نيسان 41 بيروت في

سلّة السلع الغذائيةلجدول أسعار التقرير االسبوعي   

  لألسعارالمكتب الفني  –االقتصاد والتجارة في وزارة  11/4/6101

 

لحم البقر والغنم وولحم البقر المستورد  البيضحليب البودرة وو والفواكه الخضار مبيعر اسعأ نخفاضا

   مبيع الطحين والطحينة  وارتفاع أسعار الطازج 

  
المكّونة من  11/4/1016تاريخ لأصدر المكتب الفني لألسعار في وزارة االقتصاد والتجارة التقرير االسبوعي ألسعار سلّة السلع الغذائية 

ّ نخفاضا . وأظهر التقريرنقطة بيع في مختلف المحافظات 35 أكثر والتي تّم جمعها منصنفاً  60 قارنة م ي األسعارف %-5,1 بنسبة اعامّ  ا

  وأسعار نفس الفترة من العام الماضي : (3/4/1016)أسبوع ب

 بينمعا ،الماضعي سعبوعاألععن  %-6,6 بةسعبن مبيعع الخضعار الطازجعة  عذا االسعبوعمعدل أسعار  انخفض أسعار الخضار الطازجة: -1

 .1013نفس الفترة من العام الماضي مقارنة ب% -11بنسبة  الخضار الطازجة مبيع أسعارمعدل  نخفضا
 

والبنعدورة  %(-7) واللوبيعا بادريعه %(-13) والباذنجعان %(-11والخيار ) %(-10الكوسى ) مبيع أسعارمعدل  نخفضا فقد عليهو
 %(4البقعدونس ) مععدل سععر مبيعع ارتفعع، و %(-1والفجل والبطاطعا ) %(-1) والجزر والنعنع والكزبرة %(-5) والبقلة %(-4)

 .   الثوم اليابس والبصل األحمر  ، واستقر سعر مبيع %(1والخس ) %(5والملفوف )

 مععدل سععر مبيعع انخفعاض نتيجعة الماضعيسعبوع األ ععن %-4,3 عذا االسعبوع بنسعبة  سععار مبيعع الفواكعهأمعدل انخفض  الفواكه: -1

  .%(1الموز )، وارتفع  %(-4والتفاح البلدي ) %(-8والليمون الحامض ) %(-15)أبو صّرة  البرتقال

 .1013 نفس الفترة من العام الماضيمقارنة ب %-13 بنسبة الفواكهمعدل سعر مبيع  انخفض وقد
 

عر سعمععدل  انخفعاض نتيجعة الماضعي سعبوعاأل ععن %-1,1بنسعبة سعار مبيع اللحوم ومشتقاتها أمعدل  نخفضا :ومشتقاتهااللحوم  -5

 . همشتقاتو واستقر الفروج الكامل ، %(-5)ولحم البقر المستورد  الطازجولحم الغنم  الطازجلحم البقر   مبيع

 . 1013مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي  %-8 بنسبة اللحوم ومشتقاته فئة مبيع رسع معدل نخفضا بينما   

، وانخفعض مععدل سععر مبيعع %-1بنسعبة وعالميا"  %-18 بنسبة محليا" الفروج الكاملمبيع  انخفاض معدل سعر عنوقد نتج ذلك 
 عالميعاً بنسعبةاألخيعر  انخفعضبينمعا  %-7بنسبة  محلياً  انخفض لحم الغنم الطازجوولحم البقر المستورد ،  %( -6)مشتقات الفروج 

أن  والجعدير بالعذكر،  %-13 بنسعبة عالميعاً  رسععر األخيع انخفعضبينمعا   %-4 بنسبة محليا" انخفض الطازجولحم البقر  ، % -18
 .عالمياً  انخفضت عفاف قداألنات مكوّ  بعض أسعار مبيع

 
 نتيجععة الماضعي ألسععبوعاععن  %-8,1بنسععبة  مبيععع فئعة البعيض ومنتجععات الحليعب أسععارمعععدل  انخفعض :الحليييبالبييض ومنتجيا   -4

  .%(-1)والبيض  %(-3) حليب البودرةباستثناء   ذه الفئةسلع  معظم مبيع معدل سعر استقرار
 

نتيجععة  ، 1013 بععنفس الفتعرة معن الععام الماضععي مقارنعة % -8بنسعبة  مععدل أسععار مبيععع فئعة البعيض ومنتجعات الحليععب انخفعضو 
 القطععوارتفع سععر مبيعع جبنعة  ،%(-6) حليب البودرةو %(-11) جبن القشقوان بقرو %( -57)البيض  سعر مبيعمعدل  نخفاضا
  .عكاويالجبن األبيض الو اللبنة استقر سعر مبيعبينما ،  %(5)
 

 األسعبوعمقارنعة ب %1,0بنسعبة  الحبوب والبذور والثمعار الجوزيعةفئة  مبيع أسعارمعدل ارتفع  الجوزية:الحبوب والبذور والثمار  -3

 .%(1باستثناء الطحين ) سلع  ذه الفئة معظمستقرار أسعار مبيع ا نتيجة الماضي
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     انخفعاضععن  ذلعك قعد نعتجو .1013نفس الفتعرة معن الععام الماضعي بع مقارنة% -10 بنسبة معدل سعر مبيع  ذه الفئة انخفض بينما  
والحمص  %(-10)والفاصولياء بيضاء صنوبرية  والفول حب%( -10قلب )والصنوبر  %(-15)العدس األحمر  معدل سعر مبيع

 واللوز قلب %(15الطحين )ارتفع و  ،% -8بنسبة  عالمياً ر األخير انخفاض سعمقابل  محليا" %(-4)عادي  األرزو %(-8)حب 
 . الجوز قلب واستقرار معدل سعر مبيع  ، %(6)
 

ألسععبوع با مقارنععة %1,0 بنسععبة الفئععة والزيتيععة المنتجععات الد نيععةفئععة اسعععار مبيععع سععلع معععدل  رتفعععا والزيتييية:المنتجييا  الدينييية  -6

  .%(1) باستثناء الطحينة سلع  ذه الفئةمعظم  سعر مبيعاستقرار نتيجة  لماضيا

 مبيعع أسععار ارتفعاع، نتيجعة  1013 نفس الفترة معن الععام الماضعيمقارنة ب % 1 بنسبة معدل اسعار مبيع سلع  ذه الفئة ارتفع بينما
( ، بينمعا انخفعض مععدل سععر مبيعع %1وارتفععت الزبعدة ) %-3بنسعبة  عالميعاً انخفاض سعره  مقابل( محليا" %18) زيت الزيتون

عالميعاّ األخير  ارتفعبينما محلياّ ( %-11) دوار الشمسزيت و (%-13) الطحينة( و%-11الذرة ) زيت( و%-15الحفاوة السادة )
 . % 6 بنسبة

 

     .سلع  ذه الفئة كافةاستقرار سعر مبيع نتيجة  األسبوع الماضيمقارنة ب المعلبات فئة سلع مبيع رسعمعدل  استقر المعلبا : -7

 .1013 نفس الفترة من العام الماضيمقارنة ب %-7 بنسبة انخفضقد  اسعار مبيع سلع  ذه الفئة معدلعلماً أن 
  

ارتفعع و،  %( -6) والمارتديفا بقر والذرة %( -1) السردينو %( -13)الفطر حبة كاملة  سعار مبيعأ معدل انخفاضنتيجة وذلك 
 .%(1) الطونمعدل سعر مبيع 

  
 نتيجععة الماضععيسععبوع األقارنعة بم مععع ميععل لفانخفععاض المتفرقعة المععواد الغذائيععة فئعة معععدل سعععر مبيععع اسعتقر ميواد ذذائييية متفرقيية: -8

   . سلع  ذه الفئة كافة ستقرار سعر مبيعا

 .1013 نفس الفترة من العام الماضيمقارنة ب%  5بنسبة  اسعار مبيع سلع  ذه الفئةمعدل ارتفع و
 ةرب البنعدور، و %-14عالميعاً حعوالي  انخفض سععر مبيعع األخيعربينما  %(10محلياً )ارتفاع معدل سعر مبيع الشاي نتيجة وذلك 

 .%(1)، وارتفع الملح  %(4)
معدل  وانخفض ، %10حوالي عالمياً سعره  انخفضبينما %( محلياً -11) السكرو %(-16المعكرونة ) مبيعمعدل سعر  وانخفض
  %-1 محلياّ بينما انخفض األخير عالمياّ بنسبة %(-1) البن المطحونالكاتشاب و سعر مبيع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 .دورياً التقرير االسبوعي ألسعار سلّة السلع الغذائية  أن المكتب الفّني في وزارة االقتصاد والتجارة سيقوم بنشرعلما" 

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

 الفئة
التغيير السنوي 
 %بالنسبة المئوية 

التغيير األسبوعي 
 %بالنسبة المئوية 

 

 % -6,6 %-11 الخضار الطازجة 

 % -4,5 %-15 الفواكه 

 % -9,1 %-8 اللحوم ومشتقاتها 

% -8 الحليبالبيض ومنتجا     8,1- % 

 %1,0 % -10 الحبوب والبذور والثمار الجوزية 

% 1 المنتجا  الدينية والزيتية   1,0% 

% -7 المعلبا    0 % 

 % -1,0 % 3 مواد ذذائية متفرقة 

 


