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 القتصاد والتجارةلالمديرية العامة 

 المكتب الفني لسياسة االسعار 

 1016 تشرين األول 13 بيروت في

سلّة السلع الغذائيةلجدول أسعار التقرير االسبوعي   

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

أسعار  ارتفاعووالشاي واألرز  والبيضولحم البقر والغنم الطازج  والخضار الفواكه مبيع أسعار نخفاضا

 وحليب البودرة وزيت الذرة والطحينة والسردين لحم البقر المستورد مبيع

  
المكّونلة  01/01/1106تلاري  لأصدر المكتب الفني لألسعار في وزارة االقتصاد والتجارة التقرير االسبوعي ألسعار سلّة السلل  الذااييلة 

ّ نخفاضلاّ  . وأظهلر التقريلرنقطة بي  في مختلف المحافظلا  35 أكثر والتي تّم جمعها منصنفاً  61من   %-1,1بنسلبة  ي األسلعارفل اعاّمل ا

  وأسعار نفس الفترة من العام الماضي: (5/01/1106)أسبوع قارنة بم

 بينملا ،الماضلي سلبوعاألعلن  %-6,0 بةسلبن االسلبوعمبي  الخضار الطازجلة ذلاا معدل أسعار  انخفاض أسعار الخضار الطازجة: -0
 .1103نفس الفترة من العام الماضي مقارنة ب% -05بنسبة  الخضار الطازجة مبي  أسعارمعدل انخفض 

األحملر  والبصلل %(-6) والخلسوالبنلدورة الملفلوف و %(-7) %( واللوبيا بادريه-9) لنعن ا مبي  أسعارمعدل انخفض  فقد عليهو
 والكوسلل   %(5)والكزبللرة  والفجللل %(7والباانجللان ) %(00) الخيللار أسللعار مبيلل  ارتفللاعو، %(-1) والبقلللة %(-4) والبطاطللا

 .بقية سل  ذاه الفية استقرار سعر مبي و، %( 0)

 معلدل سلعر مبيل  انخفلاض نتيجلة الماضليسلبوع األ علن %-1,6ذلاا االسلبوع بنسلبة  سلعار مبيل  الفواكلهأمعدل  انخفض الفواكه: -1

  .  %(1، وارتف  معدل سعر المبي  البرتقال أبو صّرة )%(-6) والتفاح البلدي %(-7والموز ) %(-01الليمون الحامض )

 .1103 نفس الفترة من العام الماضيمقارنة ب %-15 بنسبة الفواكهمعدل سعر مبي   انخفض وقد

 سعر معدل انخفاض نتيجة الماضي سبوعاألمقارنة ب %-1,0بنسبة  سعار مبي  اللحوم ومشتقاتهاأمعدل  انخفض :ومشتقاتهااللحوم  -5

 .%(7وارتف  لحم البقر المستورد ) %(-0)ولحم الذنم الطازج  %(-7)لحم البقر الطازج 

 علنوقلد نلتذ الل  . 1103مقارنة بنفس الفترة من العام الماضلي  %-01 بنسبة اللحوم ومشتقاته فية مبي  رسع معدل نخفضا بينما 
لحلم البقلر المسلتورد و% ، -01عالميلاً بنسلبة  ه% بينما انخفض سعر-06لحم البقر الطازج محليا" بنسبة معدل سعر مبي   انخفاض

ولحلم الذلنم الطلازج ،  %(-8)% ومشلتقا  الفلروج -4بينملا انخفلض عالميلا" بنسلبة  %-8بنسلبة  الفروج الكامل محليلا"%( و-9)
 انخفضل  عل ف قلداألنلا  مكوّ  بعلض أن أسلعار مبيل  والجدير بالاكر%،  01عالمياً بنسبة  ارتف % بينما -8انخفض محلياً بنسبة 

 ً  .عالميا

 نتيجلة الماضلي ألسلبوعامقارنلة ب %0,0بنسلبة  مبيل  فيلة البليض ومنتجلا  الحليلب أسلعارمعلدل  ارتفل  :الحليابالبيض ومنتجاات  -4

 .   %(-5)والبيض  %(4)حليب البودرة  عر مبي معدل سارتفاع 

 نخفاضانتيجة  ،1103 بنفس الفترة من العام الماضي مقارنة % -9بنسبة  معدل أسعار مبي  فية البيض ومنتجا  الحليب انخفضو
وارتفلل  سللعر مبيلل   ، %(-4) عكللاويالجللبن األبليض وال %(-03) جللبن القشللقوان بقللرو %(-06) حليللب البلودرة سللعر مبيلل معلدل 
  . %(0)وجبنة القط   اللبنةو %(01)البيض 

مقارنللة  %-1,1بنسللبة  الحبللوب والبللاور والثمللار الجوزيللةفيللة  مبيلل  أسللعارمعللدل   انخفللض الجوزيااة:الحبااوب والبااذور وال مااار  -3

 .  %(-4)األرز العادي سعر مبي   انخفاضنتيجة  الماضي األسبوعب
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     انخفلاضعلن  الل  قلد نلتذو .1103نفس الفتلرة ملن العلام الماضلي مقارنة بل% -05 بنسبة معدل سعر مبي  ذاه الفية انخفض بينما  
 %(-04%( واللوز قلب )-06والصنوبر قلب ) %(-11العدس األحمر )%( و-53الفاصولياء بيضاء صنوبرية ) معدل سعر مبي 

ً و%( -00واألرز عللادي انخفللض محليللا" )  ارتفلل و، (%-8) والجللوز قلللب،  %(-01والفللول حللب ) %01بنسللبة ارتفلل   عالميللا
 .%(0الطحين )و %(04)الحمص حب 

 لماضلياألسلبوع با مقارنلة %1.4 بنسلبة والزيتيلة المنتجلا  الدذنيلةفيلة اسعار مبي  سل  معدل ارتف   والزيتية:المنتجات الدهنية  -6
  .( %0( وزي  الارة )%3باستثناء الطحينة ) سل  ذاه الفيةمعظم  سعر مبي معدل  استقرار نتيجة

 أسلعار نخفلاضا، نتيجلة 1103 نفس الفتلرة ملن العلام الماضليمقارنلة بل %-4 بنسلبة الفيلةمعدل اسعار مبي  سل  ذاه  نخفضا بينما
 اسلتقربينما محلياّ ( %-9)انخفض  دوار الشمسوزي   (%-00والح وة السادة )(  %-05الارة ) زي و (%-07)  الطحينة مبي 

ً  رسعر األخيانخفاض  مقابلمحليا" استقر  زي  الزيتونو والزبدة ،عالمياّ   . %-54بنسبة  عالميا

 باسلتثناء السلردين ذاه الفيلةسل   معظم استقرارنتيجة  األسبوع الماضيمقارنة ب المعلبا  فية سل  مبي  رسعمعدل  استقر المعلبات: -7
(0%) .   

 انخفلاضنتيجلة والل   .1103مقارنلة بلنفس الفتلرة ملن العلام الماضلي  %-0 بنسلبة اسعار مبي  سل  ذاه الفيلةمعدل  انخفضبينما  
، واسلتقرار سلل  مبيل   %(01)والفطلر الحبلة كامللة  %(-1)والمارتدي  بقر  %(-4) والارة %(-01) السردينمبي   سعارأ معدل
  . نالطو

مبيل  معلدل سلعر  اسلتقرار نتيجة الماضيسبوع األقارنة بم المتفرقة المواد الذاايية فية معدل سعر مبي استقر  مواد غذائية متفرقة: -8
 . ذاه الفيةسل   كافة

معلدل سلعر  ارتفلاعنتيجلة  1103مقارنلة بلنفس الفتلرة ملن العلام الماضلي %  5بنسبة  اسعار مبي  سل  ذاه الفيةمعدل  رتف ابينما  
 وانخفلض معلدل سلعر مبيل ،  %(1المعكرونة )، و %-19عالمياً حوالي  انخفض سعر مبي  األخيربينما  %(8محلياً )الشاي مبي  

ً  %(-0السكر ) ّ  البن المطحون ، وانخفض معدل سعر مبي  % 88عالمياً حوالي  راألخي بينما ارتف  سعر محليا أيضاّ  %(-0) محليا
 .ةرب البندورو الملحواستقر معدل سعر مبي  ، %(-1) الكاتشاب، و% 7 األخير 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 عل  موق  الوزارة عل  االنترن   

 الفئة
التغيير السنوي 
 %بالنسبة المئوية 

التغيير األسبوعي 
 %بالنسبة المئوية 

 

 
 % -6,0 %-03 الخضار الطازجة

 % -1,6 %-13 الفواكه 

 %-1,0 %-01 اللحوم ومشتقاتها 

% -9 البيض ومنتجات الحليب   0,0 % 

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

%-4 المنتجات الدهنية والزيتية   4,1% 

%-0 المعلبات   1% 

 % 1 %3 مواد غذائية متفرقة 

 


