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 القتصاد والتجارةلالمديرية العامة 

 المكتب الفني لسياسة االسعار 

 1016 الثانيتشرين  17 بيروت في

سلّة السلع الغذائيةلجدول أسعار التقرير االسبوعي   

  لألسعارالمكتب الفني  –االقتصاد والتجارة في وزارة  41/44/6104
 

والبن  وجبن قشقوان البقر والبيض البقر المستوردالخضار وصدور الفروج ولحم  مبيعأسعار  ارتفاع

  الفواكه وزيت الذرة ورب البندورة  مبيع أسعار انخفاضوالمطحون والمعكرونة 

  
المكّونلة  41/44/1046تلاري  لأصدر المكتب الفني لألسعار في وزارة االقتصاد والتجارة التقرير االسبوعي ألسعار سلّة السلل  الذااييلة 

ّ ارتفاعل . وأ هلر التقريلرنقطلة بيل  فلي مفتللم المااف لا  35 أكثلر والتي تّم جمعها منصنفاً  60من   %6,0بنسلبة  ي األسلعارفل اعاّمل ا

  وأسعار نفس الفترة من العام الماضي: (7/44/1046)أسبوع قارنة بم

 بينمللا ،الماضلي سلبوعاألعللن  % 1,4 بةسلبن مبيلل  الفضلار الطازجلة اللاا االسلبوعمعلد  أسلعار رتفلل  ا أسععار الخضعار الطازجعة  -4
 .1043نفس الفترة من العام الماضي مقارنة ب% -9بنسبة  الفضار الطازجة مبي  أسعارمعد  انففض 

 والفلس %(1) األاملر والبصل  %(3والثلوم اليلابس ) %(7) واللوبيا بادريله %(11الكوسى ) مبي  أسعارمعد  رتف  ا فقد عليهو
 والجلزر%( -6) والفيلار البنلدورةو %(-40والباانجلان ) %(-45) الملفلوم مبي  أسعارمعد   نففضاو ،%( 4%( والفج  )5)
  .والبقلة واستقرار سعر مبي  النعن ،  %(-4والكزبرة )%( -1البطاطا )%( و-5والبقدونس ) %(-1)

 معلد  سلعر مبيل  نففلاضا نتيجلة الماضليسلبوع األ علن %-1,6الاا االسلبوع بنسلبة  سلعار مبيل  الفواكلهأمعد   نففضا الفواكه  -1

  .التفاح البلدياستقر معد  سعر مبي  و،  %(-1الموز )و %(-41والليمون الاامض ) %(-47البرتقا  أبو صّرة )

 .1043 نفس الفترة من العام الماضيمقارنة ب %-11 بنسبة الفواكهمعد  سعر مبي   انففض وقد

لالم  سلعر معلد  ارتفلاع نتيجلة الماضلي سلبوعاألمقارنة ب %1بنسبة  سعار مبي  اللاوم ومشتقاتهاأمعد   رتف ا :ومشتقاتهااللحوم  -5
 .%(8) المستورد وصدور الفروجالبقر 

 علنوقلد نلتذ الل  . 1043مقارنة بلنفس الفتلرة ملن العلام الماضلي  %-6 بنسبة اللاوم ومشتقاته فية مبي  رسع معد  نففضا بينما 
-1عالمياً بنسبة  ه% بينما انففض سعر-8لام البقر الطازج ماليا" بنسبة و%( -45لام البقر المستورد ) معد  سعر مبي  انففاض

 %4ماليلا" بنسلبة  ارتفل   ، والفلروج الكامل % 11عالميلاً بنسلبة  ارتفل بينملا  %-6ولام الذنم الطازج انففض مالياً بنسبة ، % 
 انففضل  عفام قلداألنا  مكوّ  بعض أن أسعار مبي  والجدير بالاكر، %( -1% ومشتقا  الفروج )-1بينما انففض عالميا" بنسبة 

 ً  .عالميا

 نتيجلة الماضلي ألسلبوعامقارنلة ب %9,0بنسلبة  مبيل  فيلة البليض ومنتجلا  الاليلب أسلعارمعلد   ارتفل  :الحليعبالبيض ومنتجعات  -1
 .%(4والبيض ) %(5جبن قشقوان بقر ) عر مبي معد  سارتفاع 

 نففاضانتيجة  ،1043 بنفس الفترة من العام الماضي مقارنة % -9بنسبة  ومنتجا  الاليبمعد  أسعار مبي  فية البيض  انففضو
 %(6)البليض وارتف  سعر مبي   ، %(-1) عكاويالجبن األبيض وال %(-46)  اليب البودرةو جبن القشقوان بقر سعر مبي معد  

  . اللبنة معد  سعر مبي  ، واستقر %(4)وجبنة القط  

نتيجة  الماضي األسبوعمقارنة ب  ةالابوب والباور والثمار الجوزيفية  مبي  أسعارمعد   استقر الجوزية الحبوب والبذور والثمار  -3
 .  سل  ااه الفيةكافة  استقرار
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     انففلاضعلن  الل  قلد نلتذو .1043نفس الفتلرة ملن العلام الماضلي مقارنلة بل% -9 بنسلبة معد  سعر مبي  الاه الفيلة انففض بينما  
واألرز علادي انففلض  %(-41والصلنوبر قللب ) %(-41والللوز قللب )%( -55الفاصلوليا  بيضلا  صلنوبرية ) معد  سعر مبي 

ً و%( -44ماليللا" )  %(41)الامللح اللب  ارتفلل و، %( -1والعللدس األامللر ) (%-7) والجللوز قلللب،  %1بنسللبة ارتفلل   عالميللا
 .%(4الطاين )و %(41والفو  اب )

 لماضياألسبوع با مقارنة %-0.4بنسبة  والزيتية المنتجا  الدانيةفية اسعار مبي  سل  معد   انففض والزيتية المنتجات الدهنية  -6
  .، واستقرار سعر مبي  مع م سل  ااه الفية (%-4) زي  الارة سعر مبي معد   انففاض  نتيجة

 أسلعار نففلاضا، نتيجلة 1043 نفس الفتلرة ملن العلام الماضليمقارنلة بل %-1 بنسلبة معد  اسعار مبي  سل  ااه الفيلة نففضا بينما
 ،%-6بنسلبة عالميلاّ  ارتفل بينملا ماليلاّ ( %-40)انففلض  دوار الشلمسوزي  ( %-41والافاوة السادة ) (%-46)  الطاينة مبي 
ً  رسعر األفيانففاض  مقاب ماليا"  ااستقر زي  الزيتونو والزبدة( %-9الارة ) زي و  . %-19بنسبة  عالميا

   . ااه الفيةسل   كافة استقرارنتيجة  األسبوع الماضيمقارنة ب المعلبا  فية سل  مبي  رسعمعد  استقر  المعلبات  -7

مبيل   سلعارأ معلد  انففاضنتيجة وال   .1043مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي  اسعار مبي  سل  ااه الفيةمعد   ستقرابينما  
  . نمبي  الطو سعر، واستقرار  %(44)والفطر الابة كاملة  %(-4)والمارتديفا بقر  %(-5) والارة %(-44) السردين

معد   ارتفاع نتيجة الماضيسبوع األقارنة بم %0.3 بنسبة المتفرقة المواد الذاايية فية معد  سعر مبي ارتف   مواد غذائية متفرقة  -8
 .  %(-1)ورب البندورة  %(1) المطاونة البنو %(5)  المعكرونةمبي  سعر 

معلد  سلعر  ارتفلاعنتيجلة  1043مقارنلة بلنفس الفتلرة ملن العلام الماضلي %  5بنسبة  اسعار مبي  سل  ااه الفيةمعد   رتف ابينما  
 انففلض سلعر مبيل  األفيلربينملا  %(7ماليلاً )والشلاي  ، %61عالميلاً الوالي  راألفيل مالياً بينملا ارتفل  سلعر %(8السكر )مبي  

ّ  اللبن المطالون ، وانففض معد  سعر مبي   %-11عالمياً اوالي  رب و، % 46 األفيلر عالميلاّ بنسلبة رتفل بينملا ا %(-4) ماليلا
 .الملح واستقر معد  سعر مبي ، %(1) المعكرونةو %(-1)الكاتشاب و %(-1)  ةالبندور

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
ً التقرير االسبوعي ألسعار سلّة السل  الذاايية  أن المكتب الفنّي في وزارة االقتصاد والتجارة سيقوم بنشرلما" ع  .دوريا

                                                  www.economy.gov.lb  :كما سيتّم نشر كام  التقرير على موق  الوزارة على االنترن   

 الفئة
التغيير السنوي 
 %بالنسبة المئوية 

التغيير األسبوعي 
 %بالنسبة المئوية 

 

 
 %1,4 %-9 الخضار الطازجة

 %-1,6 %-11 الفواكه 

 %1 %-6 اللحوم ومشتقاتها 

% -9 البيض ومنتجات الحليب   9,0% 

 %0 %-9 الحبوب والبذور والثمار الجوزية 

%-1 المنتجات الدهنية والزيتية   4,0-% 

%0 المعلبات   0% 

 %5,0 % 3 متفرقةمواد غذائية  

 


