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 القتصاد والتجارةلالمديرية العامة 

 المكتب الفني لسياسة االسعار 

 1035 شباط 31 بيروت في

سلّة السلع الغذائيةلجدول أسعار التقرير االسبوعي   

  المكتب الفني لالسعار –االقتصاد والتجارة في وزارة  01/2/5210

 

  والطحين والفاصولياء بيضا صنوبرية  ولحم البقر الطازج والمستورد الطازجالفروج  مبيع أسعار ارتفاع

قلب الصنوبر والجوز البيض وووجبنة القطع  الخضارو الفواكه مبيع أسعار انخفاضوالطحينة وزيت الذرة و

 والفطر حبة كاملة والذرة والحالوة سادة

 
المكّونة من  01/2/2105تاريخ لأصدر المكتب الفني لألسعار في وزارة االقتصاد والتجارة التقرير االسبوعي ألسعار سلّة السلع الغذائية 

ي األساعار فا %-1,4بنسابة  عاماا "ضاااانفف . وأ هار التقريارنقطاة بياع فاي مفتلام المااف اا  55 أكثار والتي تّم جمعهاا مانصنفاً  01
 : أسعار نفس الفترة من العام الماضيو (2/2/2105)أسبوع مقارنة ب

 بينماا ،الماضاي سابوعاألعان  %-4,8 بةسابن مبياع الفضاار الطازجاة  اذا االسابوعمعدل أسعار  انففض أسعار الخضار الطازجة: -0
 . 2104نفس الفترة من العام الماضي مقارنة ب %-0بنسبة  الفضار الطازجة مبيع أسعارمعدل  انففض
واللوبياا  والبقلاة %(-9) والباذنجاان %(-01) والبنادورة %(-00والبقادونس ) %(-04الكزبارة ) أساعار مبياع نففضا ا فقاد وعليه
 وقااد ، %(-0والبطاطااا ) %(-2والفيااار ) %(-5) والنعنااع %(-4) والجاازر %(-5والفجاال ) %(-7والكوساا) ) %(-8) بادريااة

 . %(2والثوم ) %(5) األامر والبصل %(8) والفس %(01الملفوم ) مبيع أسعار  رتفعا

-4التفاح البلاد  ) مبيع رسع معدلانففاض  نتيجة الماضيسبوع األ% عن  -1,0 بنسبةسعار مبيع الفواكه أمعدل  نففضا الفواكه: -2
 .%(5والبرتقال أبو صّرة ) %(4والموز ) %(8الليمون الاامض )، بينما ارتفع معدل سعر مبيع %(
 .2104 نفس الفترة من العام الماضيمقارنة ب % -8 نسبةب الفواكهمعدل سعر مبيع  انففض وقد

 

معادل  ارتفااع نتيجاة الماضي سبوعألاعن  %1,0 ذا االسبوع بنسبة سعار مبيع اللاوم ومشتقاتها أمعدل  ارتفع :اللحوم ومشتقاتها -5
 واستقرار سعر مبيع بقية السلع. ،%( 0) الطازج البقرلام و البقر المستوردلام %( و5الفروج الكامل ) سعر مبيع

 . 2104نفس الفترة من العام الماضي مقارنة ب % 4بنسبة  اللاوم ومشتقاته فئة معدل أسعار مبيع ارتفعبينما 
اام ارتفاع معادل ساعر مبياع لو%( 7) ماليااً بينماا ارتفاع عالميااً  %(5لام الغنم الطاازج ) معدل سعر مبيع رتفاعا عنوقد نتج ذلك 

الفروج الكامل ماليا" و لام البقر المستورد وانففض معدل سعر مبيع، % 51بنسبة  عالمياً %( بينما ارتفع 5) "ماليا الطازج البقر
 أن أسااعار مبيااع والجاادير بالااذكر %(، 9ارتفعا  مشااتقا  الفااروج )و % 9عالميااا" بنساابة  األفير%( بينمااا ارتفااع سااعر -4بنسابة )

 .عالمياً  انففض  عفام قداألنا  مكوّ  بعض
 

نتيجاة  الماضاي ألسابوعاعان  % -1,0 بنسابة مبياع فئاة البايض ومنتجاا  الالياب أساعارمعادل  انففاض :البيض ومنتجات الحليبب -4
 .  ذه الفئةسلع سعر مبيع بقية  استقرارو،  %(-0)البيض و %(-5)جبنة القطع  انففاض معدل سعر مبيع

نتيجاة ارتفااع  ، 2104 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 0 الاليب بنسبةبينما ارتفع معدل أسعار مبيع فئة البيض ومنتجا  
،  %(-5) جاابن القشااقوان بقاارو %( -8)الباايض وانففاااض سااعر مبيااع  %(4) جبنااة قطااعو %( 8) اليااب البااودرة أسااعار مبيااع

  . اللبنةوجبن األبيض عكاو   استقرار سعر مبيعو
 
 األسابوع% عان -1,7بنسابة الاباوب والباذور والثماار الجوزياة فئاة  مبيع أسعارمعدل  انففض الحبوب والبذور والثمار الجوزية: -5

ارتفع سعر مبيع الطاين والفاصوليا بيضاا و ،%(-0)والجوز  قلب  %(-2)الصنوبر قلب مبيع معدل سعر انففاض  نتيجة الماضي
 . %(0)صنوبرية 
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 ارتفااع معاّدل عان ذلاك قاد ناتجو .2104نفس الفتارة مان العاام الماضاي مقارناة با%  2 بنسبة معدل سعر مبيع  ذه الفئة ارتفع بينما
 5) والجوز قلب %(5)والصنوبر قلب  %(05واللوز قلب ) ،% عالمياً  -8بنسبة ره انففاض سعمقابل  %(09) األرز أسعار مبيع

اساتقر ساعر و، %( -2والطااين )  %( -7) والاما  ااب %( -9الفاصوليا البيضا صنوبرية )وانففض معدل سعر مبيع  ،%( 

 .والفول اب مبيع العدس األامر

مااع مياال  األساابوع الماضاايمقارنااة ب والزيتيااة المنتجااا  الد نيااةفئااة اسااعار مبيااع ساالع معاادل  سااتقرارا المنتجببات الدينيببة والزيتيببة: -0
 . ( %0وزي  الذرة ) (%2وارتفع سعر مبيع الطاينة ) ،(%-5ع الافاوة سادة  )مبيمعدل سعر  انففاض نتيجةلفانففاض 

     
 مبياع أساعار ارتفااع، نتيجاة  2104 نفس الفتارة مان العاام الماضايمقارنة ب % 7 بنسبة معدل اسعار مبيع سلع  ذه الفئة رتفعا بينما

 معادل ساعر مبياع وانففاض ،%(2)الزبادة و %(00والطايناة ) % 24 عالميااً بنسابةه ارتفاعا مقابل( ماليا" %08) زي  الزيتون
 .(%-5)  الافاوة السادةو ،% -01 عالمياّ بنسبة بينما انففضمالياّ  (%-7) دوار الشمسوزي  ( %-02الذرة ) زي 

 

انففااض معادل ساعر مبياع الفطار  نتيجاة األسبوع الماضي% عن -0,5بنسبة  المعلبا  فئة سلع مبيع رسعمعدل  انففض المعلبات: -7
 . الفئة سلع  ذه بقية  مبيع سعر، واستقرار %(-5)والذرة  %( -5) ابة كاملة 
  .2104 نفس الفترة من العام الماضيمقارنة ب % 0ارتفع بنسبة قد  اسعار مبيع سلع  ذه الفئة معدلعلماً أن 
 ،%(  -4)والفطار اباة كاملاة  ، %( 0) والاذرة %( 2)والمارتاديفا بقار %( 7) الساردين ساعار مبياعأ ارتفااع معادلنتيجة وذلك 

 .ال) ارتفاع االسعار عالمياً  تعود أسباب  ذا االرتفاع جزئياً و ، الطوناستقرار سعر مبيع و
  

 ساتقرارا نتيجاة الماضايسابوع األ % عان-1,5بنسابة  المتفرقاة الماواد الغذائياة فئاة معدل ساعر مبياع انففض مواد غذائية متفرقة: -8
   .  %(  -0)باستثناء المعكرونة   ذه الفئةسلع  مع م معدل سعر

 .2104 نفس الفترة من العام الماضيمقارنة ب%  00بنسبة  اسعار مبيع سلع  ذه الفئةمعدل رتفع او
وارتفاع معادل ساعر مبياع  % ،-0 عالميااً بنسابة مبيعاه أساعار انففض %( مالياّ بينما  27الشا  ) مبيع أسعارارتفاع نتيجة وذلك 
واساتقر %(  -0وانففض معدل سعر مبياع الملا) ) ، %( 5ورب البندورة ) %-9انففض عالمياً  بنسبة بينما %( مالياً  9السكر )

 . % 58والبن المطاون مالياً بينما ارتفع األفير عالمياً اوالي  الكاتشابو المعكرونة معدل سعر مبيع
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ً التقرير االسبوعي ألسعار سلّة السلع الغذائية  الفّني في وزارة االقتصاد والتجارة سيقوم بنشر علماً أن المكتب  .دوريا

                                                  www.economy.gov.lb  :كما سيّتم نشر كامل التقرير عل) موقع الوزارة عل) االنترن  

 الفئة
التغيير السنوي 
 %بالنسبة المئوية 

التغيير األسبوعي 
 %بالنسبة المئوية 

 

 % -4,8  % -6 الخضار الطازجة 

 % -0,1 % -8 الفواكه 

 % 0,6 % 4   اللحوم ومشتقاتها 

% 1 البيض ومنتجات الحليب   0,1-% 

% 2  الحبوب والبذور والثمار الجوزية   0,7- %  

% 7 المنتجات الدينية والزيتية      0 % 

% 1 المعلبات    1,1- %   

 % -0,0  % 11 مواد غذائية متفرقة 

 


