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 القتصاد والتجارةلالمديرية العامة 

 المكتب الفني لسياسة االسعار 

 1026كانون األول  8 بيروت في

سلّة السلع الغذائيةلجدول أسعار التقرير االسبوعي   

  لألسعارالمكتب الفني  –االقتصاد والتجارة في وزارة  5/21/6201
 

لحم  مبيع أسعار انخفاضو والحالوة السادة والبيضلفروج الكامل والفواكه وا الخضار مبيعأسعار  ارتفاع

   وزيت الذرة وجبن قشقوان بقر ولحم الغنم الطازج البقر المستورد 

  
المكّونة من  5/12/2016تاريخ لأصدر المكتب الفني لألسعار في وزارة االقتصاد والتجارة التقرير االسبوعي ألسعار سلّة السلع الغذائية 

قارنّة م %6,0بنسّبة  ي األسّعارفّ اعاّمّاّ رتفاعا . وأظهر التقريرنقطة بيع في مختلف المحافظات 55 أكثر والتي تّم جمعها منصنفاً  60

  وأسعار نفس الفترة من العام الماضي: (28/11/2016)أسبوع ب

 بينمّّا ،الماضّّي سّّبوعاألعّّن  %5,9 بةسّّبن االسّّبوعمبيّّع الخضّّار الطازجّّة  ّّذا معّّدأ أسّّعار  ارتفّّع أسعععار الخضععار الطازجععة  -1
 .2015نفس الفترة من العام الماضي مقارنة ب% -7بنسبة  الخضار الطازجة مبيع أسعارمعدأ انخفض 

 %(11%( والملفوف )15) واللوبيا بادريه %(16) والبقلة %(20والباذنجان ) %(57) الخس مبيع أسعارمعدأ  رتفعا فقد عليهو
 والبصّأ %(5والثّوم اليّابس ) %(6%( والكوسى )10) والجزر %(11والبقدونس ) %(12والفجأ ) %(15والنعنع )والكزبرة 
  .البطاطا  واستقرار سعر مبيع، %(-2والخيار ) %(-5البندورة  ) أسعار مبيعمعدأ  نخفضاو ، %(2األحمر )

البرتقّاأ  معّدأ سّعر مبيّعرتفّاع ا نتيجّة الماضّيسبوع األ عن %7,8 ذا االسبوع بنسبة  سعار مبيع الفواكهأمعدأ ارتفع  الفواكه  -2

  .%(5والموز ) التفاح البلديو %(12والليمون الحامض ) %(19أبو صرة )

 .2015 نفس الفترة من العام الماضيمقارنة ب %-16 بنسبة الفواكهمعدأ سعر مبيع  انخفض وقد

 معّدأ انخفّاض نتيجّة الماضّي سّبوعاألمقارنّة ب %-5,0بنسّبة  ومشّتقاتهاسعار مبيّع اللحّوم أمعدأ نخفاض ا :ومشتقاتهااللحوم  -5

 .%(2)ومشتقات الفروج  %(7)الكامأ  والفروج،  %(-1ولحم الغنم الطازج ) %(-6)المستورد البقر لحم  سعر

 عّنوقّد نّتذ ذلّ  . 2015مقارنة بّنفس الفتّرة مّن العّام الماضّي  %-7 بنسبة اللحوم ومشتقاته فئة مبيع رسع معدأ نخفضا بينما 
عالميّاً بنسّبة  ه% بينما انخفّض سّعر-10لحم البقر الطازج محليا" بنسبة و%( -16لحم البقر المستورد ) معدأ سعر مبيع انخفاض

 %1محليّا" بنسّبة  ارتفّع  ، والفروج الكامأ% 21عالمياً بنسبة  ارتفعبينما  %-8ولحم الغنم الطازج انخفض محلياً بنسبة ، % -2
ً  انخفضت عفاف قداألنات مكوّ  بعض أن أسعار مبيع والجدير بالذكر، % -1بينما انخفض عالميا" بنسبة   .عالميا

 نتيجّة الماضّي ألسّبوعامقارنّة ب %2,0بنسّبة  مبيّع فئّة البّيض ومنتجّات الحليّب أسّعارمعّدأ  ارتفّع :الحليعبالبيض ومنتجعات  -1
 .   %(-2)، وانخفاض سعر مبيع جبن القشقوان بقر %(7البيض )معظم سلع  ذه الفئة باستثناء  عر مبيعمعدأ ساستقرا 

 نخفاضانتيجة  ،2015 بنفس الفترة من العام الماضي مقارنة % -8بنسبة  معدأ أسعار مبيع فئة البيض ومنتجات الحليب انخفضو
وارتفّع سّعر مبيّع  ، %(-1) عكّاويالجّبن األبّيض وال %(-15)  حليّب البّودرةو %(-17) جّبن القشّقوان بقّر سعر مبيّعمعدأ 
  . اللبنة معدأ سعر مبيع ، واستقر %(1)وجبنة القطع  %(51)البيض 

نتيجّة  الماضّي األسبوعمقارنة ب ةالحبوب والبذور والثمار الجوزيفئة  مبيع أسعارمعدأ  استقر الجوزية الحبوب والبذور والثمار  -5
 .  سلع  ذه الفئةكافة  استقرار

 



2 

 

     انخفّاضعّن  ذلّ  قّد نّتذو .2015نفس الفتّرة مّن العّام الماضّي مقارنّة بّ %-7  بنسّبة معدأ سعر مبيع  ذه الفئة انخفض بينما  
ً و%( -11واألرز عّادي انخفّض محليّا" ) %(-15واللّوز قلّب )%( -52الفاصّولياء بيضّاء صّنوبرية ) معدأ سعر مبيع  عالميّا

والعّّدس األحمّّر  %(10الطحّّين )و %(11)الحمّّح حّّب  ارتفّّعو،  %(-7والصّّنوبر قلّّب ) والجّّوز قلّّب،  %2بنسّّبة ارتفّّع 
(2)%. 

 نتيجة لماضياألسبوع با مقارنة %-0.5 والزيتية المنتجات الد نيةفئة اسعار مبيع سلع معدأ  انخفض والزيتية المنتجات الدهنية  -6
  .%(-6)وزيت الذرة  %(7) باستثناء الحفاوة سادة  ذه الفئةسلع  معظم سعر مبيعمعدأ ستقرار ا

 أسّعار نخفّاضا، نتيجّة 2015 نفس الفتّرة مّن العّام الماضّيمقارنّة بّ %-5 بنسّبة معدأ اسعار مبيع سلع  ذه الفئّة نخفضا بينما
عالميّاّ  ارتفّعبينمّا محليّاّ ( %-10)انخفّض  دوار الشّمسوزيّت  (%-12)  الطحينّةالحفاوة السّادة وو (%-18الذرة ) زيت مبيع

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

   .  ذه الفئةسلع  كافة استقرارنتيجة  األسبوع الماضيمقارنة ب المعلبات فئة سلع مبيع رسعمعدأ استقر  المعلبات  -7

 انخفّاضنتيجّة وذلّ   .2015مقارنّة بّنفس الفتّرة مّن العّام الماضّي  %-1بنسّبة  اسعار مبيع سلع  ذه الفئّةمعدأ  انخفضبينما  
مبيّع  سّعر، واسّتقرار  %(5)والفطّر الحبّة كاملّة  %(-1)والمارتّديفا بقّر  %(-2) والذرة %(-11) السردينمبيع  سعارأ معدأ
  . نالطو

مبيّع معّدأ سّعر  اسّتقرار نتيجة الماضيسبوع األقارنة بم المتفرقة المواد الغذائية فئة معدأ سعر مبيع استقر مواد غذائية متفرقة  -8
 . سلع  ذه الفئة كافة

معّدأ سّعر  ارتفّاعنتيجّة  2015مقارنّة بّنفس الفتّرة مّن العّام الماضّي %  5بنسبة  اسعار مبيع سلع  ذه الفئةمعدأ  رتفعابينما  
 انخفّض سّعر مبيّع األخيّربينمّا  %(7محليّاً )والشّاي  ، %62عالميّاً حّوالي  راألخي محلياً بينما ارتفع سعر %(10السكر )مبيع 

ّ  البن المطحونو الكاتشابو المعكرونة ، وانخفض معدأ سعر مبيع %-22عالمياً حوالي  األخيّر عالميّاّ  رتفّعبينمّا ا %(-1) محليّا
 .الملح واستقر معدأ سعر مبيع،  %(-1) ةرب البندورو  ،% 16 بنسبة

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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

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

 الفئة
التغيير السنوي 
 %بالنسبة المئوية 

التغيير األسبوعي 
 %بالنسبة المئوية 

 

 
 %3,9 %-7 الخضار الطازجة

 %7,8 %-16 الفواكه 

 %-5,0 %-7 اللحوم ومشتقاتها 

% -8 البيض ومنتجات الحليب   2,0% 

 %0 %-7 الحبوب والبذور والثمار الجوزية 

%-5 المنتجات الدهنية والزيتية   3,0-% 

%-1 المعلبات   0% 

 %0 % 3 مواد غذائية متفرقة 

 


