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 القتصاد والتجارةلالمديرية العامة 

 المكتب الفني لسياسة االسعار 

 6024كانون األول  62 بيروت في

سلّة السلع الغذائيةلجدول أسعار التقرير االسبوعي   

  المكتب الفني لالسعار –االقتصاد والتجارة في وزارة  22/21/2112

 

 أسعار انخفاضووزيت الذرة وزيت دوار الشمس ورب البندورة   والفروج الكاملالخضار  مبيع أسعار ارتفاع

 ولحم البقر المستورد ولحم الغنم الطازج  الفواكه مبيع

 
نل   22/12/2014تلاري  لأصدر المكتب الفني لألسعار في وزارة االقتصاد والتجارة التقرير االسبوعي ألسعار سلّة  السلّا الائاةيل   المكوة

أسلبو  مقارنل  بي األسلعار فل  عاملا "استقرارا. وأظهر التقريرنقط  بيا في مختّف المحافظات 35 أكثر جمعها منوالتي تمة صنفاً  00من 
 : أسعار نفس الفترة من العام الماضيو (13/12/2014)

 بينمللا ،الماضللي سلبو األعللن  % 1,1 ب سلبن مبيلا الخضللار الطازجلل  اللئا االسللبو معلد  أسللعار ارتفللا  أسععار الخضععار الطازجعة  -1
 . 2015نفس الفترة من العام الماضي مقارن  ب %-8بنسب   الخضار الطازج  مبيا أسعارمعد   انخفض

والخيار والبص   %(0والبقّ  ) %(1والبائنجان ) والفج  %(15والبقدونس ) %(18الّوبيا بادري  ) أسعار مبيا تارتفع فقد وعّيه
 %(-0) والخلس %(-9والثلوم ) %(-10) والجلزر %(-14البنلدورة ) مبيا أسعار انخفضت وقد ،  %(2) والنعنا %(3األحمر )

 .  %(-2والكزبرة ) %(-5) والكوسى %(-4والمّفوف ) %(-3والبطاطا )

الّيملون الحلامض  مبيلا رسلع معد  انخفاضنتيج   الماضيسبو  األ% عن -3,5 بنسب سعار مبيا الفواكه أمعد   انخفض الفواكه  -2
ة )، وارتفا سعر مبيا %(-3) والموز والتفاح البّدي %(-13)   .%(2البرتقا  أبو صرة

 .2015 نفس الفترة من العام الماضيمقارن  ب % -11 نسب ب الفواكهمعد  سعر مبيا  انخفض وقد

 

 انخفلاضنتيجل   الماضلي سلبو ألاعلن  %-1,1الئا االسبو  بنسب  سعار مبيا الّحوم ومشتقاتها أمعد   نخفضا :اللحوم ومشتقاتها -5
انخفلض و %(4معلد  سلعر مبيلا الفلروج الكامل  ) ارتفلاو ،%( -2ولحلم البقلر المسلتورد ) %(-5الانم الطازج ) مبيا سعرمعد  

 .  %(-1) الفروج سعر مبيا مشتقات

 . 2015نفس الفترة من العام الماضي مقارن  ب الّحوم ومشتقاته فة  معد  أسعار مبيا استقربينما 

 الطازج حم البقرول % 12عالمياً بنسب   محّياً بينما ارتفا األخير %(4)لحم الانم الطازج  ارتفا  معد  سعر مبيا عنوقد نتج ئلك 
%( بينما ارتفا سعره  -11الفروج الكام  محّيا" بنسب  )وانخفض معد  سعر مبيا ، % 45بنسب   عالمياً %( بينما ارتفا 2) "محّيا

 عفاف قداألنات مكوة  بعض أن أسعار مبيا والجدير بالئكر، %( -2)مشتقات الفروج معد  سعر مبيا  انخفضو % 9عالميا" بنسب  

 .عالمياً  انخفضت
 

 ألسللبو ا% عللن 0,1 بنسللب  مللا ميلل  لفارتفللا  مبيللا فةلل  البلليض ومنتجللات الحّيللب أسللعارمعللد   اسللتقر :البعيض ومنتجععات الحليععب -4
 .الئه الفة سّا  معظماستقرار نتيج   الماضي

نتيجل  ارتفلا   ،2015% مقارن  بنفس الفتلرة ملن العلام الماضلي 2 بينما ارتفا معد  أسعار مبيا فة  البيض ومنتجات الحّيب بنسب 
جللبن و %( -9)البلليض وانخفللاض سللعر مبيللا  %(1) الّبنلل و %( 5)جللبن األبلليض عكللاوي و %( 8) حّيللب البللودرة أسللعار مبيللا
  . جبن  قطااستقرار سعر مبيا و،  %(-1) القشقوان بقر

 
 نتيجل  الماضلي األسلبو مقارنل  بالحبوب والبئور والثمار الجوزي  فة   مبيا أسعارمعد   استقر الحبوب والبذور والثمار الجوزية  -3

 . الئه الفة سّا كاف   معد  سعر مبيا استقرار
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 ارتفلا  معلدة  علن ئللك قلد نلتجو .2015نفس الفتلرة ملن العلام الماضلي % مقارنل  بل 0 بنسب  معد  سعر مبيا الئه الفة  ارتفا بينما
 والجلوز قّلب %(12)والصلنوبر قّلب  %(20والّوز قّلب ) ،% عالمياً  -1بنسب  ره انخفاض سعمقاب   %(22) األرز أسعار مبيا

 -1%( والطحين ) -4البيضا صنوبري  ) الفاصولياو %( -3) لفو %( وا -10الحمص حب )وانخفض معد  سعر مبيا  ،%(  3)
 .استقر سعر مبيا العدس األحمرو، %( 

 نتيجل  الماضلي األسلبو % علن 1,9بنسلب   والزيتي  المنتجات الدالني فة  اسعار مبيا سّا  معد  ارتفا المنتجات الدهنية والزيتية  -0
  .%(4وزيت الئرة ) %(9زيت دوار الشمس ) مبيا سعرمعد   رتفا ا

 مبيلا أسلعار ارتفلا ، نتيجل   2015 نفس الفتلرة ملن العلام الماضليمقارن  ب % 1 بنسب  معد  اسعار مبيا سّا الئه الفة  رتفاا بينما
 %( 2)الزبدة و%( 4) والحفاوة السادة ،% 11 عالمياً بنسب ه ارتفاع مقاب ( محّيا" %15) زيت الزيتونو%( 21الطحين  )
ة ( %1) دوار الشمسوزيت  ة بنسب  انخفضبينما محّيا  .(%-11)الئرة  زيتانخفض و، % -11 عالميا

 

 سلعر اسلتقرار نتيجل  األسلبو  الماضلي% علن -0,1بنسلب   ما مي  لفانخفلاض المعّبات فة  سّا مبيا رسعمعد  استقر  المعلبات  -1
 .الفة  سّا الئه معظم  مبيا

  .2015 نفس الفترة من العام الماضيمقارن  ب % 2ارتفا بنسب  قد  اسعار مبيا سّا الئه الفة  معد عّماً أن 
 الطلوناسلتقرار سلعر مبيلا و،  %(2) والمارتلديفا بقلر %( 3) السلردينوحبل  كامّل   الفطر سعار مبياأ ارتفا  معد نتيج  وئلك 
 .الى ارتفا  االسعار عالمياً  تعود أسباب الئا االرتفا  جزةياً و ،والئرة

  
 اسلتقرار نتيجل  الماضليسلبو  األ% مقارنل  ب0,2بنسلب   المتفرقل  الملواد الائاةيل  فةل  معد  سعر مبيلا ارتفا مواد غذائية متفرقة  -8

   . (%5باستثناء رب البندورة ) سّا الئه الفة  معظم مبيامعد  سعر 

 .2015 نفس الفترة من العام الماضيمقارن  ب%  1بنسب   معد  اسعار مبيا سّا الئه الفة رتفا او
ة بينملا  21الشلاي ) مبيا أسعارارتفا  نتيج  وئلك   %(  15ورب البنلدورة ) % ، 4  عالميلاً بنسلب  مبيعله ت أسلعارارتفعل%( محّيلا

واسلتقر  ،%( -1، والمعكرونل  )%-11 بنسلب   عالميلاً سلعره  انخفضو (% -12)وانخفض السكر محّياً بنسب   ،%(1والكاتشاب )
 .% 10معد  سعر مبيا المّح والبن المطحون محّياً بينما ارتفا األخير عالمياً حوالي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ً التقرير االسبوعي ألسعار سّة  السّا الائاةي   عّماً أن المكتب الفنةي في وزارة االقتصاد والتجارة سيقوم بنشر  .دوريا

                                                  www.economy.gov.lb  :كما سيتةم نشر كام  التقرير عّى موقا الوزارة عّى االنترنت 

 الفئة
التغيير السنوي 
 %بالنسبة المئوية 

التغيير األسبوعي 
 %بالنسبة المئوية 

 

 % 7,1 % -8 الخضار الطازجة 

 %-5,3 % -77 الفواكه 

 % -7,1 %  0   اللحوم ومشتقاتها 

% 2 البيض ومنتجات الحليب   0,7% 

% 6  الحبوب والبذور والثمار الجوزية   0 %  

% 1 المنتجات الدهنية والزيتية     7,1  % 

% 2 المعلبات   0,7-  % 

 % 0,2 % 1 مواد غذائية متفرقة 

 


