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 القتصاد والتجارةلالمديرية العامة 

 المكتب الفني لسياسة االسعار 

 1106 الثانيتشرين  01 بيروت في

سلّة السلع الغذائيةلجدول أسعار التقرير االسبوعي   

  لألسعارالمكتب الفني  –االقتصاد والتجارة في وزارة  7/11/6101
 

ورب البندورة وبن وجبن قشقوان البقر والطحينة والحالوة سادة  لحم الغنم الطازج مبيعأسعار  نخفاضا

 والسكر والفروج الكامل ولحم البقر الطازج الخضار والفواكه مبيع أسعار وارتفاعالمطحون 

  
المكّونة من  7/11/1016تاريخ لأصدر المكتب الفني لألسعار في وزارة االقتصاد والتجارة التقرير االسبوعي ألسعار سلّة السلع الغذائية 

ّ انخفاض . وأظهر التقريرنقطة بيع في مختلف المحافظات 35 أكثر والتي تّم جمعها منصنفاً  60 قارنة م %-1,0بنسبة  ي األسعارف اعامّ  ا

  وأسعار نفس الفترة من العام الماضي: (51/10/1016)أسبوع ب

 بينمععا ،الماضعي سعبوعاألعععن  % 7,5 بةسعبن االسعبوعمبيععع الخضعار الطازجعة  ععذا مععد  أسععار رتفععع ا أسععار الخضعار الطازجعة  -1
 .1013نفس الفترة من العام الماضي مقارنة ب% -10بنسبة  الخضار الطازجة مبيع أسعارمعد  انخفض 

البقعدونس %( و6والثعوم اليعابس ) %(11) واللوبيعا بادريعه %(15والكوسع  ) %(10الخيعار ) مبيعع أسععارمععد  رتفع ا فقد عليهو
 والجعزر%( -7) %( والخعس-9) البندورة أسعار مبيعمعد   نخفضاو ،%(1والباذنجان ) %(1) %( والبقلة5) والملفوف %(4)

  . %(-1األحمر والكزبرة ) والبص %( -1والفج  البطاطا ) %(-5)والنعنع 

الليمعون  مععد  سععر مبيعع ارتفعاع نتيجعة الماضعيسعبوع األ عن %4,1 ذا االسبوع بنسبة  سعار مبيع الفواكهأمعد   ارتفع الفواكه  -1

  .التفاح البلدياستقر معد  سعر مبيع و،  %(-6الموز )و %(4والبرتقا  أبو صّرة ) %(13الحامض )

 .1013 نفس الفترة من العام الماضيمقارنة ب %-11 بنسبة الفواكهمعد  سعر مبيع  انخفض وقد

 سعر معد  انخفاض نتيجة الماضي سبوعاألمقارنة ب %-3,0بنسبة  ومشتقاتهاسعار مبيع اللحوم أمعد   انخفض :ومشتقاتهااللحوم  -5

 . %(1والفروج الكام  ) %(4)لحم البقر الطازج و %(-4) لحم الغنم الطازج

 ععنوقعد نعتذ ذلع  . 1013مقارنة بعنفس الفتعرة معن الععام الماضعي  %-1 بنسبة اللحوم ومشتقاته فئة مبيع رسع معد  نخفضا بينما 
عالميعاً بنسعبة  ه% بينمعا انخفعض سععر-7لحم البقر الطعازج محليعاب بنسعبة و%( -19لحم البقر المستورد ) معد  سعر مبيع انخفاض

ّ  %1، والفروج الكام  محلياب بنسعبة % 19عالمياً بنسبة  ارتفعبينما  %-6ولحم الغنم الطازج انخفض محلياً بنسبة ، % -10  أيضعا
 انخفضعت عفاف قعداألنات مكوّ  بعض أن أسعار مبيع والجدير بالذكر، %( -7% ومشتقات الفروج )-4بينما انخفض عالمياب بنسبة 

 ً  .عالميا

 نتيجعة الماضعي ألسعبوعامقارنعة ب %-1بنسعبة  مبيعع فئعة البعيض ومنتجعات الحليعب أسععارمععد  انخفعض  :الحليبالبيض ومنتجات  -4
 . %(-3قشقوان بقر )جبن  عر مبيعمعد  س انخفاض

نتيجععة  ،1013 بععنفس الفتععرة مععن العععام الماضععي مقارنععة % -10بنسععبة  معععد  أسعععار مبيععع فئععة البععيض ومنتجععات الحليععب انخفععضو
وارتفعع سععر  ، %(-4) عكعاويالجعبن األبعيض وال %(-16)  حليب البعودرة %(-11) جبن القشقوان بقر سعر مبيعمعد   نخفاضا

  . اللبنة معد  سعر مبيع ، واستقر %(1)وجبنة القطع  %(6)البيض مبيع 

نتيجة  الماضي األسبوعمقارنة ب  ةالحبوب والبذور والثمار الجوزيفئة  مبيع أسعارمعد   استقر الجوزية الحبوب والبذور والثمار  -3
 .  سلع  ذه الفئةكافة  استقرار
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     انخفعاضععن  ذلع  قعد نعتذو .1013نفس الفتعرة معن الععام الماضعي مقارنعة بع% -9 بنسعبة معد  سعر مبيع  عذه الفئعة انخفض بينما  
واألرز ععادي انخفعض  %(-11والصعنوبر قلعب ) %(-14واللعوز قلعب )%( -55الفاصعوليا  بيضعا  صعنوبرية ) معد  سعر مبيع

ً و%( -11محليععاب )  %(14)الحمععح حععب  ارتفعععو، %( -4والعععدس األحمععر ) (%-7) والجععوز قلععب،  %7بنسععبة ارتفععع  عالميععا
 .%(1الطحين )و %(11والفو  حب )

 لماضياألسبوع با مقارنة %-0.1بنسبة  والزيتية المنتجات الد نيةفئة اسعار مبيع سلع معد   انخفض والزيتية المنتجات الدهنية  -6
  .(%-1والحفاوة السادة ) (%-5الطحينة ) سعر مبيعمعد   انخفاض  نتيجة

 أسععار نخفعاضا، نتيجعة 1013 نفس الفتعرة معن الععام الماضعيمقارنعة بع %-4 بنسعبة الفئعةمعد  اسعار مبيع سلع  ذه  نخفضا بينما
 ،%1بنسعبة عالميعاّ  ارتفععبينمعا محليعاّ ( %-10)انخفعض  دوار الشعمسوزيعت ( %-11والحفاوة السعادة ) (%-16)  الطحينة مبيع
ً  راألخيسعر انخفاض  مقاب محلياب  ااستقر زيت الزيتونو والزبدة( %-1الذرة ) زيتو  . %-50بنسبة  عالميا

   .  ذه الفئةسلع  معظم استقرارنتيجة  األسبوع الماضيمقارنة ب المعلبات فئة سلع مبيع رسعمعد  استقر  المعلبات  -7

مبيعع  سععارأ مععد  انخفاضنتيجة وذل   .1013مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي  اسعار مبيع سلع  ذه الفئةمعد   ستقرابينما  
  . نمبيع الطو سعر، واستقرار  %(11)والفطر الحبة كاملة  %(-1)والمارتديفا بقر  %(-5) والذرة %(-11) السردين

 انخفعاض نتيجة الماضيسبوع األقارنة بم %-0.4 بنسبة المتفرقة المواد الغذائية فئة معد  سعر مبيعانخفض  مواد غذائية متفرقة  -1
 .  %(1) والسكر %(-1) البنو %(-5) رب البندورة مبيع معد  سعر 

مععد  سععر  ارتفعاعنتيجعة  1013مقارنعة بعنفس الفتعرة معن الععام الماضعي %  1بنسبة  اسعار مبيع سلع  ذه الفئةمعد   رتفعابينما  
 انخفعض سععر مبيعع األخيعربينمعا  %(7محليعاً )والشعاي  ، %11عالميعاً حعوالي  راألخيع محلياً بينمعا ارتفعع سععر %(1السكر )مبيع 

ّ  العبن المطحعون ، وانخفض معد  سعر مبيع  %-10عالمياً حوالي  رب و، % 11 األخيعر عالميعاّ بنسعبة رتفععبينمعا ا %(-5) محليعا
 .الملح واستقر معد  سعر مبيع، %(-1) المعكرونةو %(-1)الكاتشاب و ةالبندور

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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

                                                  www.economy.gov.lb  :كما سيتّم نشر كام  التقرير عل  موقع الوزارة عل  االنترنت  

 الفئة
التغيير السنوي 
 %بالنسبة المئوية 

التغيير األسبوعي 
 %بالنسبة المئوية 

 

 
 %7,3 %-10 الخضار الطازجة

 %4,1 %-11 الفواكه 

 %-5,0 %-1 اللحوم ومشتقاتها 

% -10 البيض ومنتجات الحليب   1-% 

 %0 %-9 الحبوب والبذور والثمار الجوزية 

%-4 المنتجات الدهنية والزيتية   1,0-% 

%0 المعلبات   0% 

 %-4,0 % 1 غذائية متفرقةمواد  

 


