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 القتصاد والتجارةلالمديرية العامة 

 المكتب الفني لسياسة االسعار 

 2014كانون األول  11 بيروت في

سلّة السلع الغذائيةلجدول أسعار التقرير االسبوعي   

  المكتب الفني لالسعار –االقتصاد والتجارة في وزارة  8/21/2112

 

والبيض  الفواكهالخضار و مبيع أسعار انخفاضو الزيتونالطازج وزيت والغنم لحم البقر  مبيع أسعار ارتفاع

 والفروج الكامل ومشتقاته وزيت الذرة والذرة

 
المكّونة من  8/12/2014تاريخ لأصدر المكتب الفني لألسعار في وزارة االقتصاد والتجارة التقرير االسبوعي ألسعار سلّة السلع الغذائية 

أسربو  مقارنرة بي األسرعار فرعامراّ  "اسرتقرارا . وأ هرر التقريررنقطرة بيرع فري مفتلرم المااف را  53 أكثرر منوالتي تّم جمعها صنفاً  60
 : أسعار نفس الفترة من العام الماضيو (1/12/2014)

 بينمرا ،الماضري سربو األعرن  %-0,7 بةسربن مبيرع الفضرار الطازجرة  رذا االسربو معدل أسعار انففض  أسعار الخضار الطازجة: -1
 . 2013نفس الفترة من العام الماضي مقارنة ب %-14بنسبة  الفضار الطازجة مبيع أسعارمعدل  انففض
 ، %(3والباذنجران ) %(5والثروم ) %(6والكزبررة ) %(8واللوبيرا بادريرة ) %(16الفس والفجرل ) أسعار مبيع  ارتفع فقد وعليه
 %(-5)والجرزر الكوسر  و %(-7والبنردورة ) %(-8) والبقردونس %(-9والملفروم ) %(-15الفيرار ) مبيرع أسرعار انففض  وقد
 .البصل األامر استقرار سعر مبيعو،  %(-1) والنعنع %(-2البطاطا )و %(-4البقلة )و

التفرا  البلرد   مبيرع رسرع معردل انففراضنتيجرة  الماضريسربو  األ% عرن  -7,5 بنسربةسعار مبيع الفواكره أمعدل  نففضا الفواكه: -2
  .%(4الليمون الاامض ) معدل سعر مبيع ارتفا ، و %(-4البرتقال أبو صّرة )و %(-9) والموز %(-11)

 .2013 نفس الفترة من العام الماضيمقارنة ب % -11 نسبةب الفواكهمعدل سعر مبيع  انففض وقد
 

 نففراضانتيجرة  الماضري سبو ألاعن  % -0,3 ذا االسبو  بنسبة سعار مبيع اللاوم ومشتقاتها أمعدل  انففض :اللحوم ومشتقاتها -3
واسرتقر %(، 1الطرازج ) والغرنم وارتفا  سعر مبيرع لارم البقرر ،%( -2ومشتقا  الفروج )%( -3الفروج الكامل ) مبيع سعرمعدل 

 . لام البقر المستورد  مبيع رمعدل سع
 . 2013نفس الفترة من العام الماضي مقارنة ب % 2بنسبة  اللاوم ومشتقاته فئة معدل أسعار مبيع ارتفعبينما 

 17ماليراً بينمرا ارتفرع األفيرعالميراً بنسربة  %(4)لام الغنم الطرازج و لام البقر المستورد ارتفا  معدل سعر مبيع عنوقد نتج ذلك 
 -7الفروج الكامل ماليرا" بنسربة )وانففض معدل سعر مبيع ، % 50بنسبة  عالمياً %( بينما ارتفع 3) "ماليا الطازج ام البقرول %

 أن أسرعار مبيرع والجردير بالرذكر، %( -1)مشرتقا  الفرروج معردل سرعر مبيرع  انففرضو % 8%( بينما ارتفع سعره عالميا" بنسبة 
 .عالمياً  انففض  عفام قداألنا  مكوّ  بعض
 

نتيجررة  الماضري ألسرربو ا% عرن -0,6 بنسرربة مبيرع فئررة البريض ومنتجررا  الاليرب أسررعارمعردل  نففررضا :البييض ومنتجييات الحلييب -4
 .سلع  ذه الفئةسعر مبيع باقي معدل  استقرو %(،-7) البيض معدل سعر مبيع انففاض

نتيجرة ارتفرا   ،2013% مقارنة بنفس الفتررة مرن العرام الماضري 2 بينما ارتفع معدل أسعار مبيع فئة البيض ومنتجا  الاليب بنسبة
جرربن و %( -6)البرريض وانففرراض سررعر مبيررع  %(1) اللبنررةو %( 3)جرربن األبرريض عكرراو  و %( 8) اليررب البررودرة أسررعار مبيررع
  . جبنة قطعاستقرار سعر مبيع و،  %(-1) القشقوان بقر

 
 نتيجرة الماضري األسربو مقارنرة بالابوب والبذور والثمار الجوزية فئة  مبيع أسعارمعدل  استقر الحبوب والبذور والثمار الجوزية: -5

 . سلع  ذه الفئة كافة معدل سعر مبيع ستقرارا
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 ارتفرا  معرّدل عرن ذلرك قرد نرتجو .2013نفس الفتررة مرن العرام الماضري % مقارنرة بر 5 بنسبة معدل سعر مبيع  ذه الفئة ارتفع بينما
 والجروز قلرب %(12)والصرنوبر قلرب  %(19واللوز قلرب ) ،% عالمياً  -5بنسبة ره انففاض سعمقابل  %(22) األرز أسعار مبيع

 -1%( والطاين ) -4البيضا صنوبرية ) الفاصولياو %( -5) لفول%( وا -10الامص اب )وانففض معدل سعر مبيع  ،%(  4)
 .استقر سعر مبيع العدس األامرو، %( 

 نتيجرة الماضري األسربو % عن  2,3بنسبة  والزيتية المنتجا  الد نيةفئة اسعار مبيع سلع  معدل ارتفع المنتجات الدهنية والزيتية: -6
  .%( -5) الذرةزي  %( وانففاض سعر مبيع 5زي  الزيتون ) مبيع سعرمعدل  رتفا ا

 مبيرع أسرعار ارتفرا ، نتيجرة  2013 نفس الفتررة مرن العرام الماضريمقارنة ب % 4 بنسبة معدل اسعار مبيع سلع  ذه الفئة رتفعا بينما
، %( 2)الزبرردة و%( 4) السررادةوالاررفاوة  % 10 عالميرراً بنسرربةه ارتفاعرر مقابررل( ماليررا" % 9) زيرر  الزيتررونو%( 21الطاينررة )

 . % -12 عالمياّ بنسبة األفير نففضابينما مالياّ ( %-7) دوار الشمسزي  و( %-11)الذرة  زي انففض و
 

 سلع  رذه مع م مبيع سعر استقرار نتيجة األسبو  الماضي% عن -0,2بنسبة المعلبا   فئة سلع مبيع رسعمعدل  انففض المعلبات: -7
 . (%-1باستثناء الذرة ) الفئة

  .2013 نفس الفترة من العام الماضيمقارنة ب % 2ارتفع بنسبة قد  اسعار مبيع سلع  ذه الفئة معدلعلماً أن 
 الطروناسرتقرار سرعر مبيرع و،  %(2) والمارترديفا بقرر %( 5) السرردينوابرة كاملرة  الفطر سعار مبيعأ ارتفا  معدلنتيجة وذلك 

 .ال  ارتفا  االسعار عالمياً   ذا االرتفا  جزئياً تعود أسباب و ،والذرة
  

  مبيرعمعردل سرعر  اسرتقرار نتيجة الماضيسبو  األمقارنة ب المتفرقة المواد الغذائية فئة معدل سعر مبيع استقر مواد غذائية متفرقة: -8
   . سلع  ذه الفئة كافة
 .2013 الفترة من العام الماضينفس مقارنة ب%  7بنسبة  معدل اسعار مبيع سلع  ذه الفئةرتفع او

 %(  13ورب البنردورة ) % ،16  عالميراً بنسربة مبيعره   أسرعارارتفعر%( مالياّ بينمرا  21الشا  ) مبيع أسعارارتفا  نتيجة وذلك 
واسرتقر  %( -1، والمعكرونرة )%-12 بنسربة  عالميراً سرعره  انففرضو (% -11)وانففض السكر مالياً بنسربة  ،%(1والكاتشاب )

 .% 76معدل سعر مبيع الملح والبن المطاون مالياً بينما ارتفع األفير عالمياً اوالي 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ً التقرير االسبوعي ألسعار سلّة السلع الغذائية  علماً أن المكتب الفّني في وزارة االقتصاد والتجارة سيقوم بنشر  .دوريا

                                                  www.economy.gov.lb  :كما سيّتم نشر كامل التقرير عل  موقع الوزارة عل  االنترن  

 الفئة
التغيير السنوي 
 %بالنسبة المئوية 

التغيير األسبوعي 
 %بالنسبة المئوية 

 

 %-7,7 % -44 الخضار الطازجة 

 % -7,5 % -44 الفواكه 

 % -7,3 % 2   اللحوم ومشتقاتها 

% 2 البيض ومنتجات الحليب   7,6- % 

% 5  الحبوب والبذور والثمار الجوزية   7 %  

% 4 المنتجات الدهنية والزيتية   2,3% 

% 2 المعلبات   7,2- % 

 % 7 % 7 مواد غذائية متفرقة 

 


