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 القتصاد والتجارةلالمديرية العامة 

 المكتب الفني لسياسة االسعار 

 1026 تشرين األول 3 بيروت في

سلّة السلع الغذائيةلجدول أسعار التقرير االسبوعي   

  لألسعارالمكتب الفني  –االقتصاد والتجارة في وزارة  3/01/6110
 

والشاي والعدس األحمر والجوز القلب والذرة والفروج الكامل ومشتقاته  الفواكه مبيع أسعار نخفاضا

 والسكر والكاتشاب والفاصوليا بيضا صنوبرية الخضار والسردين مبيعأسعار  ارتفاعو

  
المكّونة من  3/01/1106تاريخ لأصدر المكتب الفني لألسعار في وزارة االقتصاد والتجارة التقرير االسبوعي ألسعار سلّة السلع الغذائية 

ّ نخفاضاّ  . وأظهر التقريرنقطة بيع في مختلف المحافظات 33 أكثر والتي تّم جمعها منصنفاً  61 قارنة م %-7,1بنسبة  ي األسعارف اعامّ  ا

  وأسعار نفس الفترة من العام الماضي: (16/9/1106)أسبوع ب

انخفض   بينما ،الماضي سبوعاألعن  %0 بةسبن االسبوع مبيع الخضار الطازجة هذامعدل أسعار  ارتفاع أسعار الخضار الطازجة: -0
 .1103نفس الفترة من العام الماضي مقارنة ب% -01بنسبة  الخضار الطازجة مبيع أسعارمعدل 

والثضوم  %(3) والبقلة والبطاطضا %(7والبندورة والباذنجان ) %(9الملفوف )و %(03الكوسى ) مبيع أسعارمعدل رتفع ا فقد عليهو
 والخس %(-3والفجل ) %(-7) اللوبيا بادريه%( و01-الخيار) أسعار مبيع انخفا و،  %(4والنعنع )والبقدونس  والجزر اليابس

 .األحمر البصل استقرار سعر مبيعو، %(-1والكزبرة )

 معضدل سضعر مبيضع انخفضا  نتيجضة الماضضيسضبوع األ عضن %-7,7هضذا االسضبوع بنسضبة  سضعار مبيضع الفواكضهأمعدل  انخف  الفواكه: -1

  . %(-0والموز ) %(-1) والتفاح البلدي %(-9الليمون الحام  )و %(-01البرتقال أبو صّرة )

 .1103 نفس الفترة من العام الماضيمقارنة ب %-07 بنسبة الفواكهمعدل سعر مبيع  انخف  وقد

 سعر معدل انخفا  نتيجة الماضي سبوعاألمقارنة ب %-9,0بنسبة  سعار مبيع اللحوم ومشتقاتهاأمعدل  انخف  :ومشتقاتهااللحوم  -3
 .%(-01) المسحب وصدور الفروج %(-3)لفروج الكامل ا

 عضنوقضد نضتذ ذلض  . 1103مقارنة بضنفس الفتضرة مضن العضام الماضضي  %-9 بنسبة اللحوم ومشتقاته فئة مبيع رسع معدل نخف ا بينما 
% -4بينمضا انخفض  عالميضا  بنسضبة  %-1بنسضبة  الفضروج الكامضل محليضا %( و-03لحضم البقضر المسضتورد )معدل سعر مبيضع  انخفا 

 ، %-01عالميضاً بنسضبة  ربينمضا انخفض  سضعر األخيض %-01محليضا  بنسضبة  لحم البقر الطضازج انخفض و،  %(-7)ومشتقات الفروج 
نضات مكوّ  بعض  أن أسضعار مبيضع بالضذكروالجضدير %،  01عالميضاً بنسضبة  ارتفضع% بينمضا -7ولحم الغنم الطضازج انخفض  محليضاً بنسضبة 

ً  انخفضت عفاف قداأل  .عالميا

عر معدل س استقرار نتيجة الماضي ألسبوعامقارنة ب مبيع فئة البي  ومنتجات الحليب أسعارمعدل  ستقرا :الحليبالبيض ومنتجات  -4
 .كافة سلع هذه الفئةمبيع 

نتيجضضة  ،1103 بضضنفس الفتضضرة مضضن العضضام الماضضضي مقارنضضة % -01بنسضضبة  معضضدل أسضضعار مبيضضع فئضضة البضضي  ومنتجضضات الحليضضب انخفضض و
وارتفضع سضعر  ، %(-4) عكضاويالجضبن األبضي  وال %(-03) جبن القشقوان بقرو %(-09) حليب البودرة سعر مبيعمعدل  نخفا ا

  . %(0)وجبنة القطع  اللبنةو %(04)البي  مبيع 

مقارنضضة  %-3,1بنسضضبة  الحبضضوب والبضضذور والثمضضار الجوزيضضةفئضضة  مبيضضع أسضضعارمعضضدل   انخفضض  الجوزيووة:الحبوووب والبووذور وال مووار  -3

 . %(0%( والفاصوليا بيضا صنوبرية )-0)والجوز قلب  %(-6)العدس األحمرسعر مبيع  انخفا نتيجة  الماضي األسبوعب
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     انخفضا عضن  ذلض  قضد نضتذو .1103نفس الفتضرة مضن العضام الماضضي مقارنة بض% -03 بنسبة معدل سعر مبيع هذه الفئة انخف  بينما  
 %(-04%( واللوز قلب )-06والصنوبر قلب ) %(-11العدس األحمر )%( و-33الفاصولياء بيضاء صنوبرية ) معدل سعر مبيع
 ارتفضعو، (%-1) والجضوز قلضب، %01%( وارتفضع األرز عالميضاً بنسضبة -1واألرز عضادي انخفض  محليضا  )%( -01والفول حب )
 .%(0الطحين )و %(04)الحمص حب 

 اسضتقرار نتيجضة لماضضياألسضبوع با مقارنضة والزيتيضة المنتجات الدهنيةفئة اسعار مبيع سلع معدل ستقر ا والزيتية:المنتجات الدهنية  -6
  . كافة سلع هذه الفئة  سعر مبيعمعدل 

 أسضعار نخفضا ا، نتيجضة 1103 نفس الفتضرة مضن العضام الماضضيمقارنضة بض %-3 بنسضبة معدل اسعار مبيع سلع هذه الفئضة نخف ا بينما
 اسضتقربينما محلياّ ( %-9)انخف   دوار الشمسوزيت  (%-00والحفاوة السادة )(  %-03الذرة ) زيتو (%-10)  الطحينة مبيع

ً  رسعر األخيانخفا   مقابلمحليا  استقر  زيت الزيتونو والزبدة ،عالمياّ   . %-34بنسبة  عالميا

 هذه الفئضةسلع  معظم استقرارنتيجة  األسبوع الماضيمقارنة ب % -1.0 بنسبة المعلبات فئة سلع مبيع رسعمعدل  نخف ا المعلبات: -7
   .( %-0والذرة ) (%0) باستثناء السردين

 سضعار مبيضعأ معضدل ارتفضاعنتيجضة وذلض   .1103مقارنة بنفس الفترة من العام الماضضي  اسعار مبيع سلع هذه الفئةمعدل استقر بينما  
، واسضتقرار  %(-0)والمارتضديفا بقضر  %(-4) والضذرة %(-01) السضردينمعضدل سضعر مبيضع  ، وانخف  %(01)الفطر الحبة كاملة 

  . نسلع مبيع الطو

 اسضتقرار نتيجضة الماضضيسضبوع األقارنضة بم %-0 بنسضبة المتفرقضة المضواد الغذائيضة فئة معدل سعر مبيع انخف  مواد غذائية متفرقة: -1
 . %(0)والسكر  %(3)والكاتشاب   %(-3)باستثناء الشاي  سلع هذه الفئةمعظم مبيع معدل سعر 

معضدل سضعر  ارتفضاعنتيجضة  1103مقارنضة بضنفس الفتضرة مضن العضام الماضضي %  3بنسبة  اسعار مبيع سلع هذه الفئةمعدل  رتفعابينما  
 وانخفض  معضدل سضعر مبيضع،  %(1المعكرونة )، و %-19عالمياً حوالي  انخف  سعر مبيع األخيربينما  %(1محلياً )الشاي مبيع 

ّ  البن المطحون ، وانخف  معدل سعر مبيع % 11عالمياً حوالي  راألخي محلياً بينما ارتفع سعر %(-0السكر ) أيضاّ  %(-0) محليا
 .ةرب البندورو الملحواستقر معدل سعر مبيع ، %(-1) الكاتشاب، و% 7 األخير عالمياّ بنسبة رتفعبينما ا

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
ً التقرير االسبوعي ألسعار سلّة السلع الغذائية  أن المكتب الفنّي في وزارة االقتصاد والتجارة سيقوم بنشرلما  ع  .دوريا

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

 الفئة
التغيير السنوي 
 %بالنسبة المئوية 

التغيير األسبوعي 
 %بالنسبة المئوية 

 

 
 % 0 %-01 الخضار الطازجة

 % -7,7 %-07 الفواكه 

 %-9,0 %-9 اللحوم ومشتقاتها 

% -01 البيض ومنتجات الحليب   1% 

 % -5,1 % -03 الحبوب والبذور وال مار الجوزية 

%-5 والزيتيةالمنتجات الدهنية    1% 

%1 المعلبات   0,1-% 

 % -0 %3 مواد غذائية متفرقة 

 


