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 القتصاد والتجارةلالمديرية العامة 

 المكتب الفني لسياسة االسعار 

 1026  لثانيكانون ا 7بيروت في

سلّة السلع الغذائيةلجدول أسعار التقرير االسبوعي   

  لألسعارالمكتب الفني  –االقتصاد والتجارة في وزارة  4/1/6101

 

والبيض الفروج الكامل  ر مبيعاسعأ نخفاضاو الطازج والغنم ولحم البقر الخضار والفواكه مبيعر اسعأ رتفاعا

   وزيت الذرة

  
المكّونةة مة   4/1/1016تاريخ لأصدر المكتب الفني لألسعار في وزارة االقتصاد والتجارة التقرير االسبوعي ألسعار سلّة السلع الغذائية 

ّ ارتفاع . وأظهر التقريرنقطة بيع في مختلف المحافظات 35 أكثر والتي تّم جمعها م صنفاً  60 مقارنةة  ي األسةعارفة %3,0 بنسةبة اعاّمة ا

 : أسعار نفس الفترة م  العام الماضيو (18/11/1013)أسبوع ب

 استقر بينما ،الماضي سبوعاألع    %6,3 بةسبن مبيع الخضار الطازجة هذا االسبوعمعدل أسعار  ارتفع أسعار الخضار الطازجة: -1

 .1014نفس الفترة م  العام الماضي مقارنة ب الخضار الطازجة مبيع أسعارمعدل 
 

والفجةل   %(8والكوسة  ) %(10والخس ) %(11) البقدونسو %(11) والبقلة %(54) النعنع مبيع أسعارمعدل  ارتفع فقد عليهو
والبطاطةةا   والثةةوم اليةةابس والباذنجةةا  %(1) والبنةةدورة %(5والكزبةةرة ) %(4) والجةةزر %(6) والخيةةار %(7واللوبيةةا بادريةةه )

 .البصل األحمر واستقرار سعر مبيع ، %(-5)الملفوف  معدل أسعار انخفض، و %(1)

 المةوز معةدل سةعر مبيةع ارتفةاع نتيجةة الماضةيسةبوع األ عة   %3,0هذا االسبوع بنسبة  سعار مبيع الفواكهأمعدل  ارتفع الفواكه: -1

  . %(-4وانخفاض معدل سعر مبيع التفاح البلدي ) ،%(4) البرتقال أبو صّرةو %(6والليمو  الحامض) %(9)
 .1014 نفس الفترة م  العام الماضيمقارنة ب الفواكهمعدل سعر مبيع ستقر ا وقد
 

لحةم  مبيةععر سةمعةدل ارتفاع  نتيجة الماضي سبوعاأل ع  %1 بنسبةسعار مبيع اللحوم ومشتقاتها أمعدل  رتفعا :ومشتقاتهااللحوم  -5
، واسةتقرار معةدل سةعر مبيةع  %(-1الفةروج الكامةل )معدل سةعر مبيةع  نخفض، وا%(1ولحم الغنم الطازج )%( 3البقر الطازج )

 .بقية سلع هذه الفئة
  
 . 1014مقارنة بنفس الفترة م  العام الماضي  %-5 بنسبة اللحوم ومشتقاته فئة مبيع رسع معدل نخفضا بينما   

وارتفةع     %، - 17 عالمياً بنسبةانخفض بينما  %-4بنسبة  محلياً  انخفض لحم الغنم الطازج انخفاض معدل سعر ع وقد نتج ذلك 
-51  بنسةبة عالميةاً  رانخفض سعر األخية%( بينما 1محليا" )ارتفع  الطازجولحم البقر  %(9) لحم البقر المستوردمعدل سعر مبيع 

، وانخفةض معةدل سةعر مبيةع مشةتقات %-1بنسةبة  عالميةا"ه سةعرانخفض محليا" بينما  الفروج الكاملواستقر معدل سعر مبيع  ،%
 .عالمياً  انخفضت عفاف قداألنات مكوّ  بعض أ  أسعار مبيع والجدير بالذكر %( -9)الفروج 

 
 نتيجةة الماضةي ألسةبوعاب مقارنةة %-4,0 بنسةبة مبيع فئة البيض ومنتجةات الحليةب أسعارمعدل  انخفض :الحليبالبيض ومنتجات  -4

  . %(-6)باستثناء البيض  هذه الفئةسلع  معظم مبيع معدل سعر استقرار
 

نتيجةةة  ، 1014 بةةنفس الفتةرة مة  العةام الماضةةي مقارنةة % -7بنسةبة  معةدل أسةعار مبيةةع فئةة البةيض ومنتجةات الحليةةب انخفةضو 
جةب  وال %(-1) وجبنةة القطةع %(-8) البةودرةحليةب و %(-9) جةب  القشةقوا  بقةرو %( -50)البةيض  سةعر مبيةعمعدل  نخفاضا

  .اللبنةاستقرار سعر مبيع و، %(1) عكاويالاألبيض 
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 نتيجة الماضي األسبوعب مقارنة  الحبوب والبذور والثمار الجوزيةفئة  مبيع أسعارمعدل  استقر الجوزية:الحبوب والبذور والثمار  -3
 .السلع كافةأسعار مبيع ستقرار ا
 
     انخفةاضعة   ذلةك قةد نةتجو .1014نفس الفتةرة مة  العةام الماضةي بة مقارنة% -10 بنسبة معدل سعر مبيع هذه الفئة انخفض بينما  

 األرزووالجوز قلةب  %(-7) الطحي و %(-10) حب الفولو %(-19)الصنوبر قلب و %(-15)العدس األحمر  معدل سعر مبيع
ارتفةع معةدل سةعر مبيةع اللةوز و،  %(-1)والحمص حةب  % -14بنسبة  عالمياً ر األخير انخفاض سعمقابل  محليا" %(-4)عادي 
 .الفاصوليا بيضا صنوبريةواستقرار معدل سعر مبيع  ، %(5قلب )

 

ألسةبوع با مقارنةة %-4,0 الفئةة بنسةبة والزيتيةة المنتجةات الدهنيةةفئةة اسعار مبيع سةلع معدل  ضانخف والزيتية:المنتجات الدهنية  -6

  . (%-4باستثناء زيت الذرة ) سلع هذه الفئةمعظم  سعر مبيعاستقرار نتيجة  لماضيا

 أسةعار انخفةاض، نتيجةة  1014 نفس الفتةرة مة  العةام الماضةيمقارنة ب % -1 بنسبة معدل اسعار مبيع سلع هذه الفئة انخفض بينما
 ،% -1 بنسةبةعالميةاّ األخيةر  انخفةضبينمةا محليةاّ ( %-8) دوار الشةمسزيةت و( %-11والحفاوة السادة ) (%-11) الطحينة مبيع
واسةتقرار سةعر مبيةع ( ، %4الةذرة ) زيةت، و % 8بنسةبة  عالميةاً ارتفةاع سةعر األخيةر  مقابةل( محليا" %1ارتفع ) زيت الزيتو و

 .الزبدة 
 

     .سلع هذه الفئة كافة  مبيع راسعأمعدل  ستقرارانتيجة  األسبوع الماضيمقارنة ب المعلبات فئة سلع مبيع رسعمعدل  ستقرا المعلبات: -7
  .1014 نفس الفترة م  العام الماضيمقارنة ب %- 8 بنسبة انخفضقد  اسعار مبيع سلع هذه الفئة معدلعلماً أ  
 %( -4) والةذرة %( -8)والمارتديفا بقر  %( -9) السردي و %( -10)الفطر حبة كاملة  سعار مبيعأ معدل انخفاضنتيجة وذلك 

 .%(1) الطو ارتفع معدل سعر مبيع و، 
  

 كافةة سةتقرار سةعر مبيةعا نتيجةة الماضةيسةبوع األقارنة بم المتفرقة المواد الغذائية فئة معدل سعر مبيع ستقرا مواد غذائية متفرقة: -8
   . سلع هذه الفئة

 .1014 نفس الفترة م  العام الماضيمقارنة ب% -6بنسبة  اسعار مبيع سلع هذه الفئةمعدل  انخفضو
،  %-6عالميةةاً بنسةةبة سةةعره انخفةةض بينمةةا %( محليةةاً -13) السةةكرو %(-16المعكرونةةة ) مبيةةعمعةةدل سةةعر  انخفةةاضنتيجةةة وذلةةك 

محلياّ بينما  %(-1) الب  المطحو الكاتشاب و، و % 43عالمياً حوالي  ارتفع سعر مبيع األخيربينما  %(-4محلياً )والشاي انخفض 
 .رب البندورة  معدل سعر مبيع بينما استقر %(4) الملح رتفعاو ،%-50 عالمياّ بنسبة األخير انخفض

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 .دورياً التقرير االسبوعي ألسعار سلّة السلع الغذائية  أ  المكتب الفّني في وزارة االقتصاد والتجارة سيقوم بنشرعلما" 

                                                  www.economy.gov.lb  :كامل التقرير عل  موقع الوزارة عل  االنترنتكما سيّتم نشر   

 الفئة
التغيير السنوي 
 %بالنسبة المئوية 

التغيير األسبوعي 
 %بالنسبة المئوية 

 

 %6,5 %0 الخضار الطازجة 

 %5,0 %0 الفواكه 

 %1 %-3 اللحوم ومشتقاتها 

% -7 البيض ومنتجات الحليب   4,0-% 

 %0 % -10 والثمار الجوزيةالحبوب والبذور  

% -1 المنتجات الدهنية والزيتية   4,0-% 

% -8 المعلبات   0% 

 %0 % -6 مواد غذائية متفرقة 

 


