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 القتصاد والتجارةلالمديرية العامة 

 المكتب الفني لسياسة االسعار 

 1015  ولكانون األ 11 بيروت في

سلّة السلع الغذائيةلجدول أسعار التقرير االسبوعي   

  لألسعارالمكتب الفني  –االقتصاد والتجارة في وزارة  7/21/5201

 

 الفواكه ر مبيعاسعأ نخفاضاووزيت دوار الشمس  ومشتقاته والفروج الكامل الخضار مبيعر اسعأ رتفاعا

 والطحين والفاصوليا بيضاء صنوبريةولحم البقر الطازج والمستورد والبيض 

  
المكّونة من  7/12/2015تاريخ لأصدر المكتب الفني لألسعار في وزارة االقتصاد والتجارة التقرير االسبوعي ألسعار سلّة السلع الغذائية 

ّ  . وأظهر التقريرنقطة بيع في مختلف المحافظات 55 أكثر والتي تّم جمعها منصنفاً  00 مقارن ة   ي األس عارف  %4,0 بنسبة اعامّ  ارتفاعا

 : أسعار نفس الفترة من العام الماضيو (50/11/2015)أسبوع ب

 ارتف ع بينم ا ،الماض ي سبوعاألعن  %5,5 بةسبن االسبوعمبيع الخضار الطازجة هذا معدل أسعار  ارتفع أسعار الخضار الطازجة: -1

 .2014نفس الفترة من العام الماضي مقارنة ب % 5 بنسبة الخضار الطازجة مبيع أسعارمعدل 
 

  %(1واللوبي  ا بادري    ) %(10والكوس  و والخي  ار ) %(15والباذنج  ان ) %(11البق  دونس ) مبي  ع أس  عارمع  دل  ارتف  ع فق  د علي   و
والجزر البطاطا  معدل أسعار نخفضا، و %(1) والثوم اليابس لبندورةوا %(2والملفوف ) %(5والكزبرة ) %(7والنعنع والخس )

 .  والبقلة البصل األحمر، واستقرار معدل أسعار مبيع  %(-1) والفجل %(-2)

 %(-15الم وز ) معدل س عر مبي ع انخفاض نتيجة الماضيسبوع األعن  % -7,2 بنسبةسعار مبيع الفواك  أمعدل  انخفض الفواكه: -2

  .%(2) والليمون الحامض %(5) والبرتقال أبو صّرة ارتفع، و %(-5والتفاح البلدي )

 .2014 نفس الفترة من العام الماضيمقارنة ب % 5 بنسبة الفواك معدل سعر مبيع  ارتفع وقد
 

 ارتف اع نتيج ة الماض ي س بوعألامقارن ة ب س بوعاأل ع ن %0,0 بنس بةسعار مبيع اللحوم ومشتقاتها أمعدل  ارتفع :ومشتقاتهااللحوم  -5

، وانخفاض معدل سعر مبيع لحم البقر %(1)ولحم الغنم الطازج  %(2)ومشتقات الفروج  %(12)الفروج الكامل مبيع عر سمعدل 
 . %(-1)ولحم البقر الطازج  %( -5)المستورد 

  

 . 2014مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي % -2 بنسبة اللحوم ومشتقات  فئة مبيع رسع معدل انخفض بينما   

وانخف ض م ع مي ل لترتف اع،  عالمي ا"ه س عر استقر%( بينما  -4محليا" ) الفروج الكاملانخفاض معدل سعر مبيع  عنوقد نتج ذلك 
وارتف ع  %، - 27 بنسبةعالمياً انخفض %( بينما  -2بنسبة ) لحم الغنم الطازج محلياً و، %(  -5)معدل سعر مبيع مشتقات الفروج 

والج دير  ،%-51  بنسبة عالمياً  هانخفض سعر%( بينما 1الطازج محليا" )لحم البقر و %( 5) لحم البقر المستوردمعدل سعر مبيع 
 .عالمياً  انخفضت عتف قداألنات مكوّ  بعض أن أسعار مبيع بالذكر

 
 ألس بوعاب مقارن ةس بوع األ ع ن %-1,0 بنس بة مبي ع فئ ة الب يض ومنتج ات الحلي ب أس عارمعدل  انخفض :الحليبالبيض ومنتجات  -4

  . %(-2)باستثناء البيض  هذه الفئةسلع  معظم مبيع معدل سعر استقرار نتيجة الماضي
 

نتيج  ة  ، 2014 ب  نفس الفت رة م ن الع ام الماض  ي مقارن ة % -7بنس بة  مع دل أس عار مبي  ع فئ ة الب يض ومنتج ات الحلي  ب انخف ضو 
اس تقرار و، %(1) وجبن ة القط ع %(-1) حلي ب الب ودرةو %(-9) جبن القشقوان بقرو %( -25)البيض  سعر مبيعمعدل  نخفاضا

  .اللبنةو جبن األبيض عكاويسعر مبيع ال
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 مقارن  ة  %-5,0 بنس  بة الحب  وب والب  ذور والثم  ار الجوزي  ةفئ  ة  مبي  ع أس  عارمع  دل  ضانخف   الجوزيووة:الحبوووب والبووذور وال مووار  -5

واس تقرار أس عار مبي ع  ،%(-1)والفاص وليا بيض اء ص نوبرية  %(-5) الطحينانخفاض معدل سعر مبيع  نتيجة الماضي األسبوعب
 .بقية السلع

 
     انخف اضع ن  ذل ك ق د ن تجو .2014نفس الفت رة م ن الع ام الماض ي ب  مقارن ة% -9 بنس بة معدل سعر مبيع ه ذه الفئ ة انخفض بينما  

  %(-4)ع  ادي  األرزو الطح  ينو %(-10)الص  نوبر قل  ب و %(-20) ح  ب الف  ولو %(-25)الع  دس األحم  ر  مبي  عمع  دل س  عر 
 ، %(4ارتف ع مع دل س عر مبي ع الل وز قل ب )و، %(-1)، والج وز قل ب  % -17بنس بة  عالمي اً ر األخير انخفاض سعمقابل  محليا"

 .والفاصوليا بيضا صنوبرية الحمص حبواستقرار معدل سعر مبيع 
 

 لماض ياألس بوع با مقارن ة  %5,0 بنس بة والزيتي ة المنتجات الدهني ةفئة اسعار مبيع سلع معدل  ارتفع المنتجات الدهنية والزيتية: -0

  . (%2باستثناء زيت دوار الشمس ) سلع هذه الفئة معظم سعر مبيعاستقرار نتيجة 

 مبي ع أس عار ارتف اع، نتيج ة  2014 الفترة م ن الع ام الماض ينفس مقارنة ب % 2 بنسبة معدل اسعار مبيع سلع هذه الفئة ارتفع بينما
 (%-20) الطحين ة مع دل س عر مبي ع وانخفض ،% 21 عالمياً بنسبة األخير ارتفاع مقابل( محليا" %1) زيت الزيتونالذرة و زيت

 .واستقرار سعر مبيع الزبدة  ،% 1بنسبةعالمياّ األخير  ارتفعبينما محلياّ ( %-7) دوار الشمسزيت و( %-15والحتوة السادة )
 

     .سلع هذه الفئة كافة  مبيع راسعأمعدل  ستقرارانتيجة  األسبوع الماضيمقارنة ب المعلبات فئة سلع مبيع رسعمعدل  ستقرا المعلبات: -7

  .2014 نفس الفترة من العام الماضيمقارنة ب %- 1 بنسبة انخفضقد  اسعار مبيع سلع هذه الفئة معدلعلماً أن 
ارتف ع و،  %( -1) والذرة %( -1)والمارتديت بقر  السردينو %( -25)الفطر حبة كاملة  سعار مبيعأ معدل انخفاضنتيجة وذلك 

 .%(2) الطونمعدل سعر مبيع 
  

 كاف ة س تقرار س عر مبي عا نتيج ة الماض يس بوع األقارنة بم المتفرقة المواد الغذائية فئة معدل سعر مبيع ستقرا مواد غذائية متفرقة: -1
   . سلع هذه الفئة

 .2014 نفس الفترة من العام الماضيمقارنة ب% -5بنسبة  اسعار مبيع سلع هذه الفئةمعدل  انخفضو
،  %-14عالمي اً بنس بة س عره انخف ض بينم ا %( محلي اً -11) الس كرو %(-20المعكرون ة ) مبي عمع دل س عر  انخفاضنتيجة وذلك 

مع دل س عر رتف ع او ،%-52 عالمياّ بنس بة األخير محلياّ بينما انخفض %(-1) المطحونالبن الكاتشاب ووانخفض معدل سعر مبيع 
 . % 55عالمياً حوالي  ارتفع سعر مبيع األخيربينما  %( 1محلياً )والشاي  ،%(4)رب البندورة و %(5) الملح مبيع
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 .دورياً التقرير االسبوعي ألسعار سلّة السلع الغذائية  أن المكتب الفّني في وزارة االقتصاد والتجارة سيقوم بنشرلما" 

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

 الفئة
التغيير السنوي 
 %بالنسبة المئوية 

التغيير األسبوعي 
 %بالنسبة المئوية 

 

 % 3,5 %5 الخضار الطازجة 

 % -7,2 %3 الفواكه 

 %6,0 %-2 اللحوم ومشتقاتها 

% -7 البيض ومنتجات الحليب   1,0-% 

 %-5,0 % -9 الحبوب والبذور وال مار الجوزية 

% 2 المنتجات الدهنية والزيتية   5,0% 

% -8 المعلبات   0% 

 %0 % -3 مواد غذائية متفرقة 

 


