
1 

 

  

 القتصاد والتجارةلالمديرية العامة 

 المكتب الفني لسياسة االسعار 

 3025 الثانيكانون  32 بيروت في

سلّة السلع الغذائيةلجدول أسعار التقرير االسبوعي   

  المكتب الفني لالسعار –االقتصاد والتجارة في وزارة  91/1/5101

 

 والصنوبر قلبالبيض و الطازج ولحم الغنم المسحب الفروجصدور و والفواكه الخضار مبيع أسعار ارتفاع

الحالوة و وزيت الذرةالكامل  الفروجو الطازج والبقر لحم البقر المستورد مبيع أسعار انخفاضووالسردين والذرة 

 سادة

 
المكّونة من  19/1/1015تاريخ لأصدر المكتب الفني لألسعار في وزارة االقتصاد والتجارة التقرير االسبوعي ألسعار سلّة السلع الغذائية 

مقارن ة ي األس عار ف  %0,4بنسبة  عاما "ارتفاعا . وأظهر التقريرنقطة بيع في مختلف المحافظات 55 أكثر والتي تّم جمعها منصنفاً  00
 : أسعار نفس الفترة من العام الماضيو (11/1/1015)أسبوع ب

 انخفض بينما ،الماضي سبوعاألعن  %1,8 بةسبن مبيع الخضار الطازجة هذا االسبوعمعدل أسعار  ارتفع أسعار الخضار الطازجة: -1
 . 1014نفس الفترة من العام الماضي مقارنة ب %-8بنسبة  الخضار الطازجة مبيع أسعارمعدل 

  %(8والكوس  و والبن  دورة ) %(9والث  وم ) %(10والملف  وف ) %(15) والبقل  ة %(50الخي  ار ) أس  عار مبي  ع ترتفع  ا فق  د وعلي   
واللوبي ا  %(-11الفج ل ) مبي ع أس عار تنخفض ا وقد ، %(1والخس ) والبصل األحمر %(1والباذنجان ) والكزبرة %(7والجزر )

 .%(-5والبطاطا والنعنع ) %(-8والبقدونس ) %(-10بادرية )

 %(0التف ا  البل د) ) مبي ع رس ع مع دل ارتف اع نتيج ة الماض يس بوع األ% عن 4,4 بنسبةسعار مبيع الفواك  أمعدل  ارتفع الفواكه: -1
  .%(1والموز ) %(5الليمون الحامض )و %(4البرتقال أبو صّرة )و

 .1014 نفس الفترة من العام الماضيمقارنة ب % -1 نسبةب الفواك معدل سعر مبيع  انخفض وقد

 

 انخف اض نتيج ة الماض ي س بوعألاع ن  %-0,1هذا االسبوع بنسبة سعار مبيع اللحوم ومشتقاتها أمعدل  انخفض :اللحوم ومشتقاتها -5
مش تقات  مع دل س عر مبي ع ارتف عو ،%( -1والف رو  الكام ل ) الط از  البق رلح م %( و-10لح م البق ر المس تورد )معدل سعر مبيع 

 . %( 1ولحم الغنم الطاز  ) %(5الفرو  )

 . 1014نفس الفترة من العام الماضي مقارنة ب %4بنسبة  اللحوم ومشتقات  فئة معدل أسعار مبيع ارتفعبينما 

ح م ارتف ع مع دل س عر مبي ع لو%( 7) محلياً بينما ارتف ع عالمي اً  %(10لحم الغنم الطاز  ) معدل سعر مبيع رتفاعا عنوقد نتج ذلك 
الف رو  الكام ل ووانخفض معدل سعر مبيع لحم البقر المستورد ، % 50بنسبة  عالمياً %( بينما ارتفع 1بنسبة ) "محليا الطاز  البقر

 والج دير بال ذكر،  %( 8معدل سعر مبي ع مش تقات الف رو  ) ارتفعو % 9%( بينما ارتفع سعره عالميا" بنسبة  -10محليا" بنسبة )

 .عالمياً  انخفضت عفاف قداألنات مكوّ  بعض أن أسعار مبيع
 

اس تقرار نتيجة  الماضي ألسبوعا% عن  0,0 بنسبة مبيع فئة البيض ومنتجات الحليب أسعارمعدل  ارتفع :البيض ومنتجات الحليب -4
 . %(7)البيض باستثناء  هذه الفئةسلع  معظم

نتيج ة ارتف اع  ، 1014 العام الماضي % مقارنة بنفس الفترة من 1 بينما ارتفع معدل أسعار مبيع فئة البيض ومنتجات الحليب بنسبة
-5) جبن القشقوان بق رو %( -1)البيض وانخفاض سعر مبيع  %(1) اللبنةو %(5) جبنة قطعو %( 8) حليب البودرة أسعار مبيع

  . جبن األبيض عكاو)  استقرار سعر مبيعو،  %(

 
 األس  بوع% ع  ن 0,1بنس بة الحب وب والب  ذور والثم ار الجوزي  ة فئ  ة  مبي  ع أس عارمع  دل ارتف ع  الحبووب والبووذور والرموار الجوزيووة: -5

 .واستقرار سعر مبيع بقية سلع هذه الفئة %( 1)الصنوبر قلب  معدل سعر مبيع رتفاعا نتيجة الماضي
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 ارتف اع مع ّدل ع ن ذل ك ق د ن تجو .1014نفس الفت رة م ن الع ام الماض ي % مقارن ة ب  4 بنسبة معدل سعر مبيع هذه الفئة ارتفع بينما
 والج وز قل ب %(10)والص نوبر قل ب  %(10واللوز قل ب ) ،% عالمياً  -8بنسبة ره انخفاض سعمقابل  %(11) األرز أسعار مبيع

-5والطحين ) %( -4) لفولوا %( -9) والحمص حب %( -10البيضا صنوبرية ) الفاصولياوانخفض معدل سعر مبيع  ،%(  4)

 .األحمراستقر سعر مبيع العدس و، %( 

 الماض ي األس بوع % ع ن -0,5بنس بة  والزيتي ة المنتج ات الدهني ةفئ ة اسعار مبي ع س لع  معدل انخفض المنتجات الدهنية والزيتية: -0
 . (، واستقرار سعر مبيع بقية سلع هذه الفئة%-1والحفاوة سادة ) (%-1يت الذرة )زض معدل سعر مبيع اانخفنتيجة 

     

 مبي ع أس عار ارتف اع، نتيج ة  1014 نفس الفت رة م ن الع ام الماض يمقارنة ب % 7 بنسبة مبيع سلع هذه الفئةمعدل اسعار  رتفعا بينما
%( 1)الزب  دة و%( 1) والح  فاوة الس  ادة %( 17والطحين  ة ) % 14 عالمي  اً بنس  بة  ارتفاع   مقاب  ل( محلي  ا" %18) زي  ت الزيت  ون

عالمي اّ  بينم ا انخف ضمحلي اّ  (%-7) دوار الش مسزي ت سعر مبيع انخفض معدل و( %-15الذرة ) زيت معدل سعر مبيع وانخفض
 .% -10 بنسبة

 

 س لع ه ذه معظ م  مبي ع س عر اس تقرار نتيجة األسبوع الماضي % عن0,5بنسبة  المعلبات فئة سلع مبيع رسعمعدل  ارتفع المعلبات: -7
 .(%1)والسردين  الذرةباستثناء  الفئة

  .1014 نفس الفترة من العام الماضيمقارنة ب %5ارتفع بنسبة قد  اسعار مبيع سلع هذه الفئة معدلعلماً أن 
اس تقرار س عر و ،%(1)والفطر حب ة كامل ة  والمارتديفا بقر %( 4) الذرةو %( 7) السردين سعار مبيعأ ارتفاع معدلنتيجة وذلك 

 .االسعار عالمياً الو ارتفاع  تعود أسباب هذا االرتفاع جزئياً و ، الطونمبيع 
  

كافة معدل سعر  ستقرارا نتيجة الماضيسبوع األمقارنة ب المتفرقة المواد الغذائية فئة معدل سعر مبيعاستقرار  مواد غذائية متفرقة: -8
   .  سلع 

 .1014 نفس الفترة من العام الماضيمقارنة ب%  11بنسبة  معدل اسعار مبيع سلع هذه الفئةرتفع او
 %( 5ورب البن دورة ) % ،-1 عالمي اً بنس بة مبيع   أس عار انخفض ت%( محلي اّ بينم ا  18الش ا) ) مبي ع أس عارارتفاع نتيجة وذلك 

، %-9بنس  بة   عالمي  اً  األخيرس  عر انخف  ضو (% -1)الس  كر محلي  اً بنس  بة مع  دل س  عر مبي  ع المل    ووانخف  ض %( 1) والمعكرون  ة
 . % 58والبن المطحون محلياً بينما ارتفع األخير عالمياً حوالي  الكاتشابواستقر معدل سعر مبيع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ً 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 علو موقع الوزارة علو االنترنت 

 الفئة
التغيير السنوي 
 %بالنسبة المئوية 

التغيير األسبوعي 
 %بالنسبة المئوية 

 

 % 2,8  % -8 الخضار الطازجة 

 % 4,4 % -2 الفواكه 

 %-0,1 % 4   اللحوم ومشتقاتها 

% 2 البيض ومنتجات الحليب   0,6% 

% 4  الحبوب والبذور والرمار الجوزية   0,2 %  

% 7 المنتجات الدهنية والزيتية      0,0- % 

% 0 المعلبات   0,5%   

 % 0  % 11 مواد غذائية متفرقة 

 


