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 القتصاد والتجارةلالمديرية العامة 

 المكتب الفني لسياسة االسعار 

 1026 الثانيتشرين  4 بيروت في

سلّة السلع الغذائيةلجدول أسعار التقرير االسبوعي   

  لألسعارالمكتب الفني  –االقتصاد والتجارة في وزارة  13/31/6113
 

 وجبن قشقوان البقر والبيض والفول المستوردالطازج و لحم البقروالفواكه و الخضار مبيعأسعار  نخفاضا

والفطر حبة كاملة  وزيت الذرة والجوز قلب الغنم الطازجلحم  مبيع أسعار والطحينة والحالوة سادة وارتفاع

 والبن المطحون والسكر والملح

  
المكّونلة  13/31/1136تلاري  لأصدر المكتب الفني لألسعار في وزارة االقتصاد والتجارة التقرير االسبوعي ألسعار سلّة السلل  الذااييلة 

ّ انففاضل . وأ هلر التقريلرنقطلة بيل  فلي مفتللم المااف لا  31 أكثلر والتي تّم جمعها ملنصنفاً  61من   %-3بنسلبة  ي األسلعارفل اعاّمل ا
  وأسعار نفس الفترة من العام الماضي: (12/31/1136)أسبوع قارنة بم

 بينملا ،الماضلي سلبوعاألعلن  % -2,1 بةسلبن مبي  الفضار الطازجة هاا االسلبوعمعدل أسعار  انففاض أسعار الخضار الطازجة: -3

 .1133نفس الفترة من العام الماضي مقارنة ب% -31بنسبة  الفضار الطازجة مبي  أسعارمعدل انففض 

واللوبيلا   %( -7) والملفلوم %(-9والباانجلان ) %(-31والثوم اليابس ) %(-36البقدونس ) مبي  أسعارمعدل انففض  فقد عليهو
 أسعار مبي معدل ارتف  و %(-1والفجل ) %(-1األامر ) %( والبصل-2والفيار ) %(-3والبقلة والنعن  ) %(-6) والفس بادريه

 .البطاطا والكزبرة استقر سعر مبي و، %(1) والبندورة%( 2) والجزر %(32الكوسى )

الموز  معدل سعر مبي  انففاض نتيجة الماضيسبوع األ عن %-1,9هاا االسبوع بنسبة  سعار مبي  الفواكهأمعدل  نففضا الفواكه: -1

  .%(-2والتفاح البلدي ) %(-1البرتقال أبو صّرة )و %(-36والليمون الاامض ) %(-31)

 .1133 نفس الفترة من العام الماضيمقارنة ب %-17 بنسبة الفواكهمعدل سعر مبي   انففض وقد

 سعر معدل انففاض نتيجة الماضي سبوعاألمقارنة ب %-6,1بنسبة  سعار مبي  اللاوم ومشتقاتهاأمعدل  انففض :ومشتقاتهااللحوم  -1

 .%(1ولام الذنم الطازج )،  %(-1)لام البقر الطازج و %(-7لام البقر المستورد )

 علنوقلد نلتذ الل  . 1133مقارنة بلنفس الفتلرة ملن العلام الماضلي  %-9 بنسبة اللاوم ومشتقاته فية مبي  رسع معدل نففضا بينما 
عالميلاً بنسلبة  ه% بينما انففلض سلعر-33لام البقر الطازج ماليا" بنسبة و%( -11لام البقر المستورد ) معدل سعر مبي  انففاض

ّ  %-9بنسللبة  الفللروج الكامللل ماليللا"و% ، -31 ولاللم الذللنم ،  %(-1)% ومشللتقا  الفللروج -2بينمللا انففللض عالميللا" بنسللبة  أيضللا
 عل م قلداألنلا  مكوّ  بعلض أن أسلعار مبيل  والجلدير باللاكر%،  39عالميلاً بنسلبة  ارتفل بينما  %-1الطازج انففض مالياً بنسبة 

ً  انففض   .عالميا

 نتيجلة الماضلي ألسلبوعامقارنلة ب %-3,1بنسلبة  مبي  فية البيض ومنتجلا  الاليلب أسعارمعدل انففض  :الحليبالبيض ومنتجات  -2

 . %(-3البيض )و %(-31جبن قشقوان بقر ) عر مبي معدل س انففاض

نتيجللة  ،1133 بللنفس الفتللرة مللن العللام الماضللي مقارنللة % -31بنسللبة  معللدل أسللعار مبيلل  فيللة البلليض ومنتجللا  الاليللب انففللضو
البيض وارتف  سعر مبي   ، %(-2) عكاويالجبن األبيض وال %(-36) جبن القشقوان بقرو اليب البودرة مبي سعر معدل  نففاضا
  . %(3)وجبنة القط   اللبنةو %(1)

نتيجة  الماضي األسبوعمقارنة ب  ةالابوب والباور والثمار الجوزيفية  مبي  أسعارمعدل  استقر الجوزية:الحبوب والبذور والثمار  -3
 .  (%-1والفول الاب ) %(3) الجوز قلبباستثناء  سل  هاه الفية مع م استقرار
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     انففلاضعلن  الل  قلد نلتذو .1133نفس الفتلرة ملن العلام الماضلي مقارنة بل% -31 بنسبة معدل سعر مبي  هاه الفية انففض بينما  
 %(-32%( واللوز قلب )-36والصنوبر قلب ) %(-11العدس األامر )%( و-11الفاصولياء بيضاء صنوبرية ) معدل سعر مبي 

ً و%( -33واألرز عادي انففض ماليا" ) الامل   ارتف و، (%-1) والجوز قلب،  %(-33والفول اب ) %7بنسبة ارتف   عالميا
 .%(3الطاين )و %(32)اب 

 لماضلياألسلبوع با مقارنلة %1.3بنسلبة  والزيتيلة المنتجلا  الدهنيلةفيلة اسعار مبي  سل  معدل رتف  ا والزيتية:المنتجات الدهنية  -6
  .(%-3والا وة السادة ) (%-1والطاينة )،  %(1)زي  الارة   سعر مبي معدل  رتفاعا نتيجة

 أسلعار نففلاضا، نتيجلة 1133 نفس الفتلرة ملن العلام الماضليمقارنلة بل %-2 بنسلبة معدل اسعار مبي  سل  هاه الفيلة نففضا بينما
 ارتفل بينملا مالياّ ( %-9)انففض  دوار الشمسوزي  (  %-33الارة ) زي و( %-31والا وة السادة ) (%-11)  الطاينة مبي 

ً  رسعر األفيانففاض  مقابلماليا"  ااستقر زي  الزيتونو والزبدة ،%3بنسبة عالمياّ   . %-11بنسبة  عالميا

 هلاه الفيلةسلل   مع لم اسلتقرارنتيجلة  األسلبوع الماضليمقارنلة ب %1.1بنسلبة  المعلبلا  فيلة سل  مبي  رسعمعدل  ارتف  المعلبات: -7
   . %(3)باستثناء الفطر ابة كاملة 

مبيل   سلعارأ معلدل انففاضنتيجة وال   .1133مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي  اسعار مبي  سل  هاه الفيةمعدل  ستقرابينما  
  . نمبي  الطو سعر، واستقرار  %(33)والفطر الابة كاملة  %(-3)والمارتدي  بقر  %(-2) والارة %(-31) السردين

معدل  رتفاعا نتيجة الماضيسبوع األقارنة بم %1.3 بنسبة المتفرقة المواد الذاايية فية معدل سعر مبي  ارتف  مواد غذائية متفرقة: -1
 .  %(3) والملح %(1)المطاون  والسكر البن باستثناء سل  هاه الفية مع ممبي  سعر 

معلدل سلعر  ارتفلاعنتيجلة  1133مقارنلة بلنفس الفتلرة ملن العلام الماضلي %  1بنسبة  اسعار مبي  سل  هاه الفيةمعدل  رتف ابينما  
مالياً بينملا  %(3السكر ) معدل سعر مبي ارتف  و،  %-11عالمياً اوالي  انففض سعر مبي  األفيربينما  %(1مالياً )الشاي مبي  

ّ  اللبن المطالون وانففلض معلدل سلعر مبيل ، %(-1) المعكرونةو الكاتشابو،  % 13عالمياً اوالي  راألفي ارتف  سعر -3) ماليلا
 .والملح ةرب البندور واستقر معدل سعر مبي ، % 13 األفير عالمياّ بنسبة رتف بينما ا %(

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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

                                                  www.economy.gov.lb  :كما سيتّم نشر كامل التقرير على موق  الوزارة على االنترن   

 الفئة
التغيير السنوي 
 %بالنسبة المئوية 

التغيير األسبوعي 
 %بالنسبة المئوية 

 

 
 %-4,1 %-31 الخضار الطازجة

 %-1,9 %-12 الفواكه 

 %-6,1 %-9 اللحوم ومشتقاتها 

% -31 البيض ومنتجات الحليب   5,1-% 

 %1 %-31 الحبوب والبذور والثمار الجوزية 

%-4 المنتجات الدهنية والزيتية   3,1% 

%1 المعلبات   1,1% 

 %5,1 % 1 مواد غذائية متفرقة 

 


