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 القتصاد والتجارةلالمديرية العامة 

 المكتب الفني لسياسة االسعار 

 1016  شباط  19بيروت في

سلّة السلع الغذائيةلجدول أسعار التقرير االسبوعي   

  لألسعارالمكتب الفني  –االقتصاد والتجارة في وزارة  51/2/6205

 

الحالوة سادة والذرة والمارتديال بقر و وزيت الذرة لطازجا لغنملحم او الفواكهو الخضار مبيعر اسعأ انخفاض

    ومشتقات الفروج والطحين لبقر المستوردلحم ا ر مبيعاسعأ ارتفاعو والشاي

  
المكّونة من  51/2/2056تاريخ لأصدر المكتب الفني لألسعار في وزارة االقتصاد والتجارة التقرير االسبوعي ألسعار سلّة السلع الغذائية 

ّ انخفاض . وأظهر التقريرنقطة بيع في مختلف المحافظات 15 أكثر والتي تّم جمعها منصنفاً  60 مقارنة  ي األسعارف %-2,0 بنسبة اعامّ  ا

 : أسعار نفس الفترة من العام الماضيو (8/2/2056)أسبوع ب

 بينمعا ،الماضعي سعبوعاألععن %-1,4  بةسعبن االسعبوعمبيعع الخضعار الطازجعة  عذا معدل أسعار  انخفض أسعار الخضار الطازجة: -5

 .2051نفس الفترة من العام الماضي مقارنة ب% -5بنسبة  الخضار الطازجة مبيع أسعارمعدل  نخفضا
 

-55والفجل والباذنجان  ) %(-55والخيار) %(-54والبطاطا والبقدونس ) %(-51البندورة ) مبيع أسعارمعدل  انخفض فقد عليهو
والثوم  %(52) الخس معدل أسعار ارتفع، و %(-5والملفوف ) %(-2) والكزبرة البقلةو %(-4) والكوسى %(-50والنعنع ) %(

 .الجزر واستقرار سعر مبيع،  %(5والبصل األحمر ) واللوبيا بادريه %(2اليابس )

الموز  معدل سعر مبيع نخفاضا نتيجة الماضيسبوع األ عن %-5,0 ذا االسبوع بنسبة  سعار مبيع الفواكهأمعدل  انخفض الفواكه: -2

  .، واستقرار سعر مبيع بقية سلع  ذه الفئة%(7)ارتفع   البرتقال أبو صّرةو %(-2والتفاح البلدي ) %(-4)

 .2051 نفس الفترة من العام الماضيمقارنة ب %-50 بنسبة الفواكهمعدل سعر مبيع  انخفض وقد
 

  مبيعععر سعمععدل  ارتفعاع نتيجعة الماضعي سعبوعاأل ععن %5,5 بنسعبةسعار مبيع اللحوم ومشتقاتها أمعدل  ارتفع :ومشتقاتهااللحوم  -5

 . واستقرار سعر مبيع بقية سلع  ذه الفئة ، (%-2) الفروج الكاملو لحم الغنم الطازجوانخفض  (%8)لحم البقر المستورد  
  

 . 2051مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي  %-1 بنسبة اللحوم ومشتقاته فئة مبيع رسع معدل نخفضا بينما   

، وانخفعض %-5بنسبة  عالميا"ه سعرانخفض بينما  %-55 بنسبة محليا" الفروج الكاملمبيع  انخفاض معدل سعر عنوقد نتج ذلك 
ولحم البقر  %، -26 عالمياً بنسبةانخفض بينما  %-4بنسبة  محلياً  لحم الغنم الطازجو،  %( -54)معدل سعر مبيع مشتقات الفروج 

أن  والجعدير بالعذكر %(55ولحم البقر المسعتورد  )،  %-50 بنسبة عالمياً  رانخفض سعر األخيبينما  %-5 محليا" انخفض الطازج
 .عالمياً  انخفضت عفاف قداألنات مكوّ  بعض أسعار مبيع

 
 معدل سعر استقرار نتيجة الماضي ألسبوعامقارنة ب مبيع فئة البيض ومنتجات الحليب أسعارمعدل  استقر :الحليبالبيض ومنتجات  -4

  .  ذه الفئةسلع  كافة مبيع
 

نتيجععة  ، 2051 بععنفس الفتعرة معن الععام الماضععي مقارنعة % -7بنسعبة  مععدل أسععار مبيععع فئعة البعيض ومنتجعات الحليععب انخفعضو 
 اللبنعةاسعتقرار سععر مبيعع و،   %(-7) جعبن القشعقوان بقعرو %(-8) حليعب البعودرةو %( -22)البعيض  سععر مبيععمعدل  نخفاضا

  .عكاويالجبن األبيض والوجبنة القطع 
 

 األسعبوعب قارنة م %5,0 بنسبة  الحبوب والبذور والثمار الجوزيةفئة  مبيع أسعارمعدل  رتفعا الجوزية:الحبوب والبذور والثمار  -1

 . %(5باستثناء الطحين ) سلع الفئةكافة أسعار مبيع معدل  ستقرارا نتيجة الماضي
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     انخفعاضععن  ذلعك قعد نعتجو .2051نفس الفتعرة معن الععام الماضعي بع مقارنة% -52 بنسبة معدل سعر مبيع  ذه الفئة انخفض بينما  
مقابعل  محليعا" %(-4)ععادي  األرزو%( -54والفعول حعب )%( -20قلعب )والصعنوبر  %(-25)العدس األحمعر  معدل سعر مبيع

واسعتقرار  ، %(2الطحعين )ارتفعع و،  %(-5والحمع  حعب ) %(-5وز قلعب )جعالو ،% -52بنسبة  عالمياً ر األخير انخفاض سع
 .اللوز قلبمعدل سعر مبيع 

 

ألسعبوع با مقارنعة %-1,0 الفئعة بنسعبة والزيتيعة المنتجعات الد نيعةفئعة اسعار مبيع سعلع معدل  انخفض والزيتية:المنتجات الدهنية  -6

  . (%-5والحفاوة سادة  ) (%-4يت الذرة  )ز باستثناء سلع  ذه الفئةمعظم  سعر مبيعاستقرار نتيجة  لماضيا

 أسععار انخفعاض، نتيجعة  2051 نفس الفتعرة معن الععام الماضعيمقارنة ب % -4 بنسبة معدل اسعار مبيع سلع  ذه الفئة انخفض بينما
  ،% 2 بنسععبةعالميععاّ األخيععر  ارتفعععبينمععا محليععاّ ( %-7) دوار الشععمسزيععت و( %-57والحععفاوة السععادة ) (%-25) الطحينععة مبيععع

 .واستقرار سعر مبيع الزبدة ،  %-2بنسبة  عالمياً  هسعر انخفاض مقابلمحليا" استقر  زيت الزيتونو،  (%-2) الذرة زيتو
 

 والمارتعديفا بقعر  العذرةانخفعاض نتيجعة  األسعبوع الماضعيعن  % -2,0 بنسبة المعلبات فئة سلع مبيع رسعمعدل  انخفض المعلبات: -7
     .سلع  ذه الفئة كافة، واستقرار سعر مبيع  %(-2)

  .2051 نفس الفترة من العام الماضيمقارنة ب %- 6 بنسبة انخفضقد  اسعار مبيع سلع  ذه الفئة معدلعلماً أن 
ارتفعع و،  %( -6) والعذرة %( -8)والمارتعديفا بقعر  %( -2) السعردينوالفطر حبة كاملة  سعار مبيعأ معدل انخفاضنتيجة وذلك 

 .%(5) الطونمعدل سعر مبيع 
  

سعتقرار ا نتيجة الماضيسبوع األقارنة بم % -4,5 بنسبة المتفرقة المواد الغذائية فئة معدل سعر مبيع انخفض مواد غذائية متفرقة: -8

   .%(-5) باستثناء الشاي  سلع  ذه الفئة معظم سعر مبيع

 .2051 نفس الفترة من العام الماضيمقارنة ب% -8بنسبة  اسعار مبيع سلع  ذه الفئةمعدل  انخفضو
،  %-1حعوالي عالميعاً سععره  انخفعضبينمعا %( محليعاً -57) السعكرو %(-26المعكرونعة ) مبيععمععدل سععر  انخفعاضنتيجة وذلك 

محلياّ بينما  %(-5) البن المطحونالكاتشاب و، و % 52عالمياً حوالي  ارتفع سعر مبيع األخيربينما  %(-8محلياً )والشاي انخفض 
 .رب البندورة  معدل سعر مبيع بينما استقر %(5) الملح رتفعاو ،%-25 عالمياّ بنسبة األخير انخفض

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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

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

 الفئة
التغيير السنوي 
 %بالنسبة المئوية 

التغيير األسبوعي 
 %بالنسبة المئوية 

 

 %-1,4 %-3 الخضار الطازجة 

 %-3,0 %-50 الفواكه 

 %3,5 %-1 اللحوم ومشتقاتها 

% -7 البيض ومنتجات الحليب   0% 

 %5,0 % -52 الحبوب والبذور والثمار الجوزية 

% -4 المنتجات الدهنية والزيتية   1,0- % 

% -6 المعلبات   9,0- % 

 % -4,5 % -8 مواد غذائية متفرقة 

 


