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 القتصاد والتجارةلالمديرية العامة 

 المكتب الفني لسياسة االسعار 

 1026  شباط  4بيروت في

سلّة السلع الغذائيةلجدول أسعار التقرير االسبوعي   

  لألسعارالمكتب الفني  –االقتصاد والتجارة في وزارة  1/2/6201

 

 الخضار ر مبيعاسعأ ارتفاعولحم البقر المستورد والفاصولياء بيضاء صنوبرية  مبيعر اسعأ انخفاض

لفروج الكامل وجبن قشقوان البقر والطحين وزيت الذرة والذرة والمارتديال او ولحم الغنم الطازج والفواكه

   والفطر حبة كاملة

  
المكّونةة مة   1/2/2016تاريخ لأصدر المكتب الفني لألسعار في وزارة االقتصاد والتجارة التقرير االسبوعي ألسعار سلّة السلع الغذائية 

ّ  . وأظهر التقريرنقطة بيع في مختلف المحافظات 35 أكثر والتي تّم جمعها م صنفاً  60 مقارنةة  ي األسةعارفة %2,0 بنسةبة اعاّمة ارتفاعا

 : أسعار نفس الفترة م  العام الماضيو (23/1/2016)أسبوع ب

 بينمةةا ،الماضةي سةبوعاألعةة    %4,2 بةسةبن مبيةةع الخضةار الطازجةة اةةذا االسةبوعمعةد  أسةعار  ارتفةةع أسععار الخضعار الطازجعة  -1

 .2014نفس الفترة م  العام الماضي مقارنة ب% -5بنسبة  الخضار الطازجة مبيع أسعارمعد   انخفض
 

 %(3والخيةةار) %(8والثةةوم اليةةابس ) %(11) والبقلةةة %(12والباذنجةةا  ) %(13الكزبةةرة ) مبيةةع أسةةعارمعةةد   ارتفةةع فقةةد عليةة و
-8والبنةدورة ) %(-9الملفةوف ) معةد  أسةعار انخفةض، و %(2والنعنةع ) والخةس %(5) والكوسى %(4والفج  واللوبيا بادري  )

 . %(-1) والبطاطا %(-2والبقدونس ) %(-6الجزر )و %(-7) والبص  األحمر %(

التفةا   معةد  سةعر مبيةع ارتفةاع نتيجةة الماضةيسةبوع األ عة  %8,1اةذا االسةبوع بنسةبة  سعار مبيع الفواك أمعد   رتفعا الفواكه  -2

  . %(-7لليمو  الحامض )وا %(2والموز ) %(5) والبرتقا  أبو صّرة %(3البلدي )

 .2014 نفس الفترة م  العام الماضيمقارنة ب %-4 بنسبة الفواك معد  سعر مبيع  انخفض وقد
 

عر سةمعةد   انخفةاض نتيجةة الماضةي سةبوعاأل عة  %-2,0 بنسةبةسعار مبيع اللحوم ومشتقاتها أمعد   نخفضا :ومشتقاتهااللحوم  -5

 . ، واستقرار سعر مبيع بقية سلع اذه الفئة (%1) والفروج الكام  ولحم الغنم الطازج %(-4لحم البقر المستورد )  مبيع
  

 . 2014مقارنة بنفس الفترة م  العام الماضي  %-6 بنسبة اللحوم ومشتقات  فئة مبيع رسع معد  نخفضا بينما   

، وانخفةض %-1بنسبة  عالميا"ه سعرانخفض بينما  %-12 بنسبة محليا" الفروج الكام مبيع  انخفاض معد  سعر ع وقد نتج ذلك 
ولحم البقر  %، -26 عالمياً بنسبةانخفض بينما  %-4بنسبة  محلياً  الغنم الطازجلحم و،  %( -15)معد  سعر مبيع مشتقات الفروج 

 أ  أسةعار مبيةع والجةدير بالةذكر،  %-50 بنسةبة عالميةاً  رانخفض سعر األخيةبينما  %2 محليا" رتفعا الطازجولحم البقر المستورد 
 .عالمياً  انخفضت عفاف قداألنات مكوّ  بعض

 
 اسةتقرار نتيجة الماضي ألسبوعاع    %6,0 بنسبة مبيع فئة البيض ومنتجات الحليب أسعارمعد   ارتفع :الحليبالبيض ومنتجات  -4

  . %(5) جب  قشقوا  بقر باستثناء اذه الفئةسلع  معظم مبيع معد  سعر
 

نتيجةةة  ، 2014 بةةنفس الفتةرة مة  العةام الماضةةي مقارنةة % -7بنسةبة  معةد  أسةعار مبيةةع فئةة البةيض ومنتجةات الحليةةب انخفةضو 
 اللبنةةاسةتقرار سةعر مبيةع و،   %(-7) جةب  القشةقوا  بقةرو %(-8) حليةب البةودرةو %( -29)البةيض  سةعر مبيةعمعد   نخفاضا

  .عكاويالجب  األبيض والوجبنة القطع 
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 قارنةةة م %-1,1 بنسةةبة  الحبةةوب والبةةذور والثمةةار الجوزيةةةفئةةة  مبيةةع أسةةعارمعةةد   انخفةةض الجوزيععة الحبععوب والبععذور وال مععار  -3

والطحي   ، %(-1)واللوز والجوز قلب   %(-10) الفاصولياء بيضا صنوبريةأسعار مبيع انخفاض معد   نتيجة الماضي األسبوعب
 . واستقرار سعر مبيع باقي سلع الفئة %(2)

 

     انخفةاضعة   ذلةك قةد نةتجو .2014نفس الفتةرة مة  العةام الماضةي بة مقارنة% -12 بنسبة معد  سعر مبيع اذه الفئة انخفض بينما  
 محليا" %(-4)عادي  األرزووالطحي  %( -17قلب )والصنوبر %( -20والفو  حب ) %(-25)العدس األحمر  معد  سعر مبيع

 .الحمص حباللوز قلب وواستقرار معد  سعر مبيع  ، %(-5وز قلب )جالو ،% -15بنسبة  عالمياً ر األخير انخفاض سعمقاب  
 

ألسةبوع با مقارنةة %-0 ,1 الفئةة بنسةبة والزيتيةة المنتجةات الدانيةةفئة اسعار مبيع سلع معد   انخفض والزيتية المنتجات الدهنية  -6
  .( %1يت الذرة  )ز باستثناء سلع اذه الفئةمعظم  سعر مبيعاستقرار نتيجة  لماضيا

 أسةعار انخفةاض، نتيجةة  2014 العةام الماضةينفس الفتةرة مة  مقارنة ب % -5 بنسبة معد  اسعار مبيع سلع اذه الفئة انخفض بينما
  ،% -5 بنسةبةعالميةاّ األخيةر  انخفةضبينمةا محليةاّ ( %-7) دوار الشةمسزيةت و( %-16والحفاوة السادة ) (%-25) الطحينة مبيع

واسةتقرار سةعر مبيةع ،  %-6بنسةبة  عالميةاً سةعر األخيةر  انخفةاض مقابة محليةا" اسةتقر  زيةت الزيتةو و (%2ارتفةع ) الذرة زيتو
 .الزبدة 

 

  %(10) ارتفةاع الفطةر حبةة كاملةة نتيجةة  األسبوع الماضةيع   % 4,2 بنسبة المعلبات فئة سلع مبيع رسعمعد   ارتفع المعلبات  -7

     .سلع اذه الفئة ، واستقرار سعر مبيع الطو  والسردي  %(1)والذرة  %(2)والمارتديفا البقر 

  .2014 نفس الفترة م  العام الماضيمقارنة ب %- 3 بنسبة انخفضقد  اسعار مبيع سلع اذه الفئة معد علماً أ  
ارتفةع و،  %( -5) والةذرة %( -6)والمارتةديفا بقةر  %( -9) السةردي والفطر حبة كاملة  سعار مبيعأ معد  انخفاضنتيجة وذلك 

 .%(5) الطو معد  سعر مبيع 
  

 كافةة سةتقرار سةعر مبيةعا نتيجةة الماضةيسةبوع األقارنة بم المتفرقة المواد الغذائية فئة معد  سعر مبيع استقر مواد غذائية متفرقة  -8
   . سلع اذه الفئة

 .2014 نفس الفترة م  العام الماضيمقارنة ب% -6بنسبة  اسعار مبيع سلع اذه الفئةمعد   انخفضو
والشةاي انخفةض ، عالميةاً سةعره  اسةتقربينمةا %( محليةاً -17) السةكرو %(-26المعكرونةة ) مبيةعمعد  سعر  انخفاضنتيجة وذلك 
 األخيةر محلياّ بينما انخفض %(-1) الب  المطحو الكاتشاب و، و % 41عالمياً حوالي  ارتفع سعر مبيع األخيربينما  %(-3محلياً )

 .رب البندورة  معد  سعر مبيع بينما استقر %(5) الملح رتفعاو ،%-23 عالمياّ بنسبة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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

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

 الفئة
التغيير السنوي 
 %بالنسبة المئوية 

التغيير األسبوعي 
 %بالنسبة المئوية 

 

 %4,2 %-3 الخضار الطازجة 

 %8,1 %-4 الفواكه 

 %-2,0 %-6 اللحوم ومشتقاتها 

% -7 البيض ومنتجات الحليب   6,0% 

 %-1,1 % -12 الحبوب والبذور وال مار الجوزية 

% -3 المنتجات الدهنية والزيتية   1,0- % 

% -5 المعلبات   4,2% 

 %0 % -6 مواد غذائية متفرقة 

 


