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 القتصاد والتجارةلالمديرية العامة 

 المكتب الفني لسياسة االسعار 

 1015  تشرين األول 13 بيروت في

سلّة السلع الغذائيةلجدول أسعار التقرير االسبوعي   

  لألسعارالمكتب الفني  –االقتصاد والتجارة في وزارة  9/11/5101

 

والعدس األحمر والصنوبر قلب والفول الحب  والبيض المستوردولحم البقر  الفواكه مبيعر اسعأ انخفاض

 الكاتشابو الطازج مالبقر والغنلحم الخضار والفروج الكامل و ر مبيعاسعأ ارتفاعووالطحينة والسكر 

  
المكّونة من  9/11/1015تاريخ لأصدر المكتب الفني لألسعار في وزارة االقتصاد والتجارة التقرير االسبوعي ألسعار سلّة السلع الغذائية 

ّ  . وأ  ير التقرييرنقطية بييع فيي مفتليم المااف يا  55 أكثير والتيي تيّ  جمع يا مينصنفاً  00   %-7,0بنسيبة  ي األسيعارفي اعاّمي انففاضيا

 : أسعار نفس الفترة من العا  الماضيو (1/11/1015)أسبوع مقارنة ب

 ارتفيع بينميا ،الماضيي سيبوعاألعين  %4 بةسيبن الطازجية ذيذا االسيبوعمبيع الفضار معدل أسعار  ارتفع أسعار الخضار الطازجة: -1
 . 1014نفس الفترة من العا  الماضي مقارنة ب %5 بنسبة الفضار الطازجة مبيع أسعارمعدل 

والكزبييرة  %(7والملفييوم ) %(15واللوبيييا بادرييي   ) %(14والباذنجييان ) %(10الكوسيي) ) مبيييع أسييعارمعييدل  ارتفييع فقييد وعلييي 
والبطاطيا  %(-5) والبنيدورة %(-7الفجيل ) مبييعأسيعار معدل  وانففض .  %(1) والثو  اليابس %(5والبقدونس ) %(4والبقلة )

 .الفس ، واستقرار أسعار مبيع %(-1) والجزر والنعنع الفيار والبصل األامرو %(-1)

  %(-17الميوز ) معيدل سيعر مبييع انففاض نتيجة الماضيسبوع األعن  %-4,4 بنسبةسعار مبيع الفواك  أمعدل  ضانففا الفواكه: -1
  .%(1) والتفاح البلدي %(1)البرتقال أبو صّرة و ،%(-11) والليمون الاامض

 .1014 نفس الفترة من العا  الماضيمقارنة ب الفواك معدل سعر مبيع  ستقرا وقد
 

 نتيجيية الماضييي سييبوعألامقارنيية ب سييبوعاأل عيين %-1,0 بنسييبةسييعار مبيييع اللاييو  وماييتقات ا أمعييدل  انففييض :ومشووتقات االلحوووم  -5
 . %(1) الطازج والغن  لا  البقرو %(5) الفروج الكامل و%(  -5)لا  البقر المستورد مبيع عر سمعدل  انففاض

  

 . 1014مقارنة بنفس الفترة من العا  الماضي % -4 بنسبة اللاو  وماتقات  فئة مبيع رسع معدل انففض بينما   

وانففيض  ،%( 1بنسيبة ) عالمييا ه سيعرارتفيع %( بينميا  -10مالييا  ) الفيروج الكاميلانففاض معدل سعر مبيع  عنوقد نتج ذلك 
وارتفيع   %، -17 عالمياً بنسبةانففض %( بينما  -4بنسبة ) لا  الغن  الطازج مالياً و، %(  -8)معدل سعر مبيع ماتقا  الفروج 

 والجيدير باليذكر ،%- 10 بنسيبة عالميياً  هانففض سيعر%( بينما 5الطازج ماليا  )لا  البقر و لا  البقر المستوردمعدل سعر مبيع 
 .عالمياً  انففض  عفام قداألنا  مكوّ  بعض أن أسعار مبيع

 
 ألسيبوعاب مقارنيةسيبوع األ عين %-1,0 بنسيبة مبييع فئية البييض ومنتجيا  الالييب أسيعارمعدل  انففض :الحليبالبيض ومنتجات  -4

  .%(-1)باستثناء البيض  ذذه الفئةسلع  مع   مبيع معدل سعر استقرار نتيجة الماضي

نتيجيية  ، 1014 بيينفس الفتيرة مين العيا  الماضييي مقارنية % -7بنسيبة  معيدل أسيعار مبيييع فئية البييض ومنتجيا  الاليييب انففيضو 
 ، واسيتقر %(1)وجبنية القطيع  %(-8) الييب البيودرةو %(-11) جبن القاقوان بقرو %( -10)البيض  سعر مبيعمعدل  نففاضا

  . جبن األبيض عكاويالو اللبنةمعدل سعر مبيع 
 

 مقارنيية  %-1,4 بنسييبة الابييوب والبييذور والثمييار الجوزيييةفئيية  مبيييع أسييعارمعييدل  ضانففيي الجوزيووة:الحبوووب والبووذور وال مووار  -5
-5)والفاصوليا بيضا صنوبرية  %(-11)الفول اب و %(-15)انففاض معدل سعر مبيع العدس األامر  نتيجة الماضي األسبوعب

)% . 
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     انففياضعين  ذليك قيد نيتجو .1014نفس الفتيرة مين العيا  الماضيي بي مقارنية% -7 بنسيبة معدل سعر مبيع ذيذه الفئية انففض بينما  
مقابيل  مالييا   %(-4)عيادي  األرزو %(-15)الصينوبر قليب و %(-15)والعدس األامير  %(-14) اب الفول معدل سعر مبيع

 والفاصيوليا بيضيا صينوبرية الطايينو %(4ارتفيع معيدل سيعر مبييع الليوز قليب )و، % -18بنسيبة  عالميياً ر األفيير انففاض سيع
 .والجوز قلبالامص اب واستقرار معدل سعر مبيع  %(،1)
 

 لماضياألسبوع با مقارنة %-5,0بنسبة  والزيتية المنتجا  الدذنيةفئة اسعار مبيع سلع معدل  انففض المنتجات الدهنية والزيتية: -0

  . (%-11) الطاينةباستثناء  سلع ذذه الفئة مع   سعر مبيعاستقرار نتيجة 

 مبييع أسيعار ارتفياع، نتيجية  1014 نفس الفترة مين العيا  الماضييمقارنة ب % 4 بنسبة معدل اسعار مبيع سلع ذذه الفئة ارتفع بينما
-19) الطاينة معدل سعر مبيع وانففض ،(%10الذرة ) زي و ،% 55 بنسبة عالمياً   ارتفاع مقابل( ماليا  %14) زي  الزيتون

واسيتقرار سيعر  ،(%-9والايفاوة السيادة ) ،مع ميل لفانففياضعالمياّ األفير  استقربينما مالياّ ( %-11) دوار الامسزي  و (%
 .مبيع الزبدة 

 

 سيلع ذيذه الفئية كافة  مبيع راسعأمعدل  ستقرارانتيجة  الماضياألسبوع مقارنة ب المعلبا  فئة سلع مبيع رسعمعدل  استقر المعلبات: -7
    .مع ميل لفارتفاع

  .1014 نفس الفترة من العا  الماضيمقارنة ب %- 8 بنسبة انففضقد  اسعار مبيع سلع ذذه الفئة معدلعلماً أن 
 %( -1) واليذرة %( -8)والمارتديفا بقر  %( -9) السردينو %( -14)الفطر ابة كاملة  سعار مبيعأ معدل انففاضنتيجة وذلك 

 .%(1) الطونارتفع معدل سعر مبيع و، 
  

 نففياضا نتيجية الماضيسبوع األقارنة بم %-0,0 بنسبة المتفرقة المواد الغذائية فئة معدل سعر مبيع نففضا مواد غذائية متفرقة: -8

   . سلع ذذه الفئة واستقرار سعر مبيع بقية %(1)والكاتااب  %(-10) السكر مبيع  معدل سعر

 .1014 نفس الفترة من العا  الماضيمقارنة ب% - 5بنسبة  اسعار مبيع سلع ذذه الفئةمعدل  انففضو
،  %-17عالميياً بنسيبة سيعره انففيض بينميا %( ماليياً -11) السيكرو %(-10المعكرونية ) مبييعمعيدل سيعر  انففاضنتيجة وذلك 

رب و الملي  معيدل سيعر مبييعرتفيع او ،%-50 مالياّ بينما انففيض عالميياّ بنسيبة %(-1) البن المطاونوانففض معدل سعر مبيع 
 . % 59عالمياً اوالي  ارتفع سعر مبيع األفيربينما  %( 1مالياً )والااي  ،%(5)البندورة 
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 .دورياً التقرير االسبوعي ألسعار سلّة السلع الغذائية  في وزارة االقتصاد والتجارة سيقو  بنارأن المكتب الفّني لما  

                                                  www.economy.gov.lb  :كما سيّت  نار كامل التقرير عل) موقع الوزارة عل) االنترن   

 الفئة
التغيير السنوي 
 %بالنسبة المئوية 

التغيير األسبوعي 
 %بالنسبة المئوية 

 

 %4 %5 الخضار الطازجة 

 %-4,4 %0 الفواكه 

 %-1,0 %-4 اللحوم ومشتقات ا 

% -7 البيض ومنتجات الحليب   1,0-% 

 %-1,4 % -7 الحبوب والبذور وال مار الجوزية 

% 4 المنتجات الدهنية والزيتية   5,0-% 

% -8 المعلبات   1,0% 

 %-6,0 % -3 مواد غذائية متفرقة 

 


