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 القتصاد والتجارةلالمديرية العامة 

 المكتب الفني لسياسة االسعار 

 2012 كانون األول  17 بيروت في

سّلة السلع الغذائيةلجدول أسعار التقرير االسبوعي   
 2012/12/10 في وزارة االقتصاد والتجارة – المكتب الفني لالسعار

 
 والبن المطحون والشاي ولحم الغنم الطازج والبيض ولحم البقر المستورد الخضار أسعار مبيع انخفاض

 بقية السلع مبيع واستقرار أسعار الفروج ومشتقات الفواكه مبيع أسعار وارتفاع
 

المكّون�ة  10/12/2012ت�اريخ لأصدر المكتب الفني لألسعار في وزارة االقتصاد والتجارة التقرير االس�بوعي ألس�عار س�لّة الس�لع الغذائي�ة 
مقارنة بأسعار س�لع األس�بوع الماض�ي  كاآلتيوكانت األسعار  .نقطة بيع في مختلف المحافظات 53 أكثر والتي تّم جمعها منصنفاً  60من 

 :وبأسعار نفس الفترة من العام الماضي )03/12/2012(

 بينم�ا ،الماض�يس�بوع األع�ن  % -0,3  بةس�بن مبيع الخض�ار الطازج�ة ه�ذا االس�بوعمعدل أسعار  انخفض أسعار الخضار الطازجة: -1
 .% 1بنسبة  2011عن نفس الفترة من العام الماضي  أسعار الخضار الطازجةمعدل  ارتفع

 %) -3( والخي���ار %) -4( والبص���ل %) -5( والج���زر  %) -6( والكوس���ى %) -9( الخ���س مبي���ع أس���عار انخفض���ت وعلي���ه فق���د
باذنج�ان %) وال 3والثوم والبقلة ( %) 6( والبقدونس %) 14( والكزبرة %) 25( %). وارتفعت أسعار مبيع الفجل -2والبندورة (

 .البطاطا والملفوفواستقرار أسعار مبيع  %) 1والنعنع واللوبيا ( %) 3(

 1بنس�ـبة  أس�عارها مع�دل نخفضابينما   ،الماضيسبوع األ عن % 1,5بنسبة  االسبوع سعار مبيع الفواكه هذاأمعدل  رتفعا الفواكه: -2
 .2011 نفس الفترة من العام الماضيمقارنة ب%  -

 البرتق�ال  %) -7( الم�وز وانخفاض أسعار مبي�ع %) 3( والتفاح البلدي%)  9( الليمون الحامض أسعار مبيع ارتفاع عن ذلكونتج 
)2- .(%    

ذل�ك ن�تج و، % -0,8نس�بة ب الماض�يمقارن�ة باألس�بوع  سبوعألا هذاسعار مبيع اللحوم ومشتقاتها أمعدل  انخفض :اللحوم ومشتقاتها -3
 ،%) 3(الف�روج  . وارتفاع أس�عار مبي�ع مش�تقات%) -3ولحم الغنم الطازج ( %) -5( لحم البقر المستورد أسعار مبيع انخفاض عن

 .بقية سلع هذه الفئة أسعار مبيع معدل ارواستقر
ف�ي أس�عار  ارتف�اع عنوقد نتج ذلك  .% 3 بنسبة 2011 الماضيالفترة نفسها من العام مقارنة ب امحليً هذه الفئة  مبيع أسعار وارتفعت

انخفض�ت أس�عار  ، بينم�ا % 8ارتفعت أسعاره عالمًي�ا بنس�بة و %) 19بنسبة (الفروج محلياً  ومشتقات%)  25الفروج الكامل ( مبيع
لح�م البق�ر مبي�ع وانخف�ض مع�دل أس�عار  ،% -38انخفضت عالمياً خالل نف�س الفت�رة بنس�بة و%)  -9الغنم الطازج محلًيا (مبيع لحم 

ع�الف ق�د األن�ات أن أس�عار مبي�ع مكوّ  والجدير بالذكر، % 3وارتفعت أسعاره العالمية بنسبة %)  -2( ولحم البقر المستورد الطازج
 .عالمياً  ارتفعت

م�ع مي�ل  الماض�يس�بوع باألمقارن�ة  ألس�بوعاه�ذا  مبي�ع فئ�ة الب�يض ومنتج�ات الحلي�ب أس�عارمعدل  استقر البيض ومنتجات الحليب: -4
س�لع ه�ذه  %)، واس�تقرار أس�عار مبي�ع ب�اقي -1الب�يض ( أس�عار مبي�ع انخف�اض ع�نونتج ذلك  % -0,1بنسبة  طفيف إلى االنحفاض

   الفئة.
عن ارتفاع مع�ّدل  ذلك قد نتج، و2011% عن نفس الفترة من العام الماضي  5علماً أن معدل أسعار مبيع سلع هذه الفئة ارتفع بنسبة 

حلي�ب أس�عار مبي�ع  ضاوانخف�، %) 1( جبان القطعأو والبيض %) 9واللبنة (%)  11( القشقوانوجبن  الجبنة العكاوي أسعار مبيع
   .%) -1( البودرة

 س�بوعاألبمقارن�ة  ه�ذا األس�بوعالحب�وب والب�ذور والثم�ار الجوزي�ة فئ�ة  مبي�ع أس�عارمعدل  استقر الحبوب والبذور والثمار الجوزية: -5
 سلع هذه الفئة. كلّ  أسعار مبيعاستقرار  تيجةن الماضي
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ارتف�اع  ع�ن ذل�ك ق�د ن�تجو .2011نفس الفت�رة م�ن الع�ام الماض�ي % مقارنة ب� 3 فقد ارتفع بنسبة سعار مبيع سلع هذه الفئةأمعدل  أّما
، )% 2الص�نوبر (و %) 4( والحم�ص والفاص�وليا%)  10( والطح�ين المعب�أ %) 16( والف�ول %) 28 الل�وز ( أس�عار مبي�ع مع�ّدل

بينم�ا اس�تقر س�عر مبي�ع  %) -3(والج�وز  ،% عالمي�اً  - 3 األرزس�عر  نخف�اضا مقاب�ل محلياً ) % -21(األرز بينما انخفضت أسعار 
 الفئة عالمياً. مبيع معظم سلع هذه لى إزدياد أسعارجزئياً إويعود هذا االرتفاع العدس. 

استقرار نتيجة  الماضيسبوع األب مقارنةمع  والزيتية المنتجات الدهنيةفئة اسعار مبيع سلع معدل  استقر :المنتجات الدهنية والزيتية -6
 .سلع هذه الفئة  كلّ  أسعار مبيع

 .2011 نفس الفترة من العام الماضيمقارنة ب %) 2بنسبة ( معدل اسعار مبيع سلع هذه الفئة ارتفعبينما 
س�عر مبي�ع  ارتف�اعمقاب�ل  )% 3(والح�الوة  الزيتون محلي�اً زيت و )% 5(زيت الذرة مبيع  السنوي عن ارتفاع أسعار رتفاعاالنتج و

مقاب�ل انخفاض�ه عالمي�اً %)  -3(وزي�ت دوار الش�مس الطحين�ة  مبي�عوق�د انخف�ض مع�دل س�عر ، % 20عالمي�اً بنس�بة  زي�ت الزيت�ون
 .% -5 بنسبة

س�لع ه�ذه  ك�لّ  أس�عار مبي�ع اس�تقرار نتيج�ة مقارن�ة باألس�بوع الماض�ي سلع هذه الفئة هذا االس�بوع مبيع أسعارمعدل  استقر المعلبات: -7
 .الفئة

   .2011 عن نفس الفترة من العام الماضي % 3بنسبة قد ارتفع  معدل اسعار مبيع سلع هذه الفئةعلماً أن 
ومعلب�ات  %) 2(مارت�ديال البق�رو وال�ذرة %) 8( والط�ون %) 9( الس�ردين معلب�اتسعار مبي�ع أ السنوي عن ارتفاع رتفاعالا ونتج

  .الى ارتفاع االسعار عالمياً  تعود أسباب هذا االرتفاع جزئياً و. %) -3الفطر(

 انخفاض نتيجة مقارنة باألسبوع الماضي % -0,9بنسبة  هذا االسبوعلمعدل سعر مبيع سلع هذه الفئة  انخفضمواد غذائية متفرقة:  -8
 .السلع في هذه الفئة باقياستقرار أسعار مبيع %)، و -1( الشايو %) -2البن المطحون ( سعر مبيع

 6( الش�اي محلي�اً  مبي�ع أس�عارنتيجة ارتفاع  ،2011 نفس الفترة من العام الماضيمقارنة بمعدل اسعار مبيع سلع هذه الفئة  استقر كما
س�عر  انخف�ضو ،%) 1والمل�ح ( % -36عالمياً ح�والي  تبينما انخفض )% 1( البن المطحون محلياً و ،% 5 عالمياً  ارتفعبينما  %)

%)   -5(والكاتش��اب  )%  -9(رب البن�دورة ر مبي�ع اس��عت أانخفض�و %. -21بينم��ا انخف�ض عالمي�اً ) % -14(مبي�ع الس�كر محلي�اً 
 .2011نفس الفترة من العام الماضي مقارنة ب المعكرونةواستقر سعر مبيع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

                                                  www.economy.gov.lb  :كما سيّتم نشر كامل التقرير على موقع الوزارة على االنترنت 

التغيير السنوي  الفئة
 %بالنسبة المئوية 

التغيير األسبوعي 
 %بالنسبة المئوية 

 
% -0,3 % 1 الخضار الطازجة   

% 1,5   % -1 الفواكه   

% 3 اللحوم ومشتقاتها   0,8- %  

% 5 البيض ومنتجات الحليب   0,1- %  

% 3 الحبوب والبذور والثمار الجوزية   0 %  

% 2 المنتجات الدهنية والزيتية   0 %  

% 3 المعلبات   0 %  

% 0 مواد غذائية متفرقة   0,9- %  
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