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 القتصاد والتجارةلالمديرية العامة 

 المكتب الفني لسياسة االسعار 

 07/11/2019 بيروت في 

سلّة السلع الغذائيةلجدول أسعار  الشهريالتقرير   

  لألسعارالمكتب الفني  –االقتصاد والتجارة في وزارة  9201 تشرين األول
 

 

 60المكّونةة مةن  2019 تشرين األولشهر لتقرير أسعار سلّة السلع الغذائية ار في وزارة االقتصاد والتجارة أصدر المكتب الفني لألسع
بشةهر قارنةة م %0,9 بنسةبةفةي األسةعار  ارتفاًعةا . وأظهةر التقريةرنقطة بيع في مختلف المحافظةا  53 أكثر والتي تّم جمعها منصنفاً 
. وقد شهد النصف األول من تشرين األول أسعار نفس الفترة من العام الماضيمقارنةً ب %0,8بنسبة  عاًما ارتفاًعاأيًضا و ،2019 أيلول
نذكر منها  مّر بها البلد في هذه الفترةيبسبب األوضاع التي  همن شبه استقرار في األسعار التي عاد  وارتفع  في النصف الثاني 2019

 .على سبيل المثال ال الحصر: سعر صرف الدوالر، اقفال المصارف، نفاذ بعض البضائع من األسواق، اقفال الطرقا ، وغيرها

 أيلةولشةهر عةن  %4,2 بةسبن 2019 تشرين األول شهرفي مبيع الخضار الطازجة معدل أسعار  ارتفع أسعار الخضار الطازجة: -1
 .2018نفس الفترة من العام الماضي مقارنة بالخضار  مبيع أسعارمعدل  استقر بينما ،2019

%( 5  والنعنةع %(7والباذنجةان   %(9  والثةوم اليةابس  %(12  والبنةدورة %(19الملفةوف   مبيةع سعرمعدل  ارتفع فقد عليهو
اللوبيةا  سةعر مبيةعوانخفةض معةدل %( 1  والجزر والفجةل %(3  والكزبرة %(4 والبقدونس والخس  والبقلةوالبطاطا والكوسى 

 . الخيار واستقر معدل سعر مبيع ،%(-2 البصل و %(-1 

 ارتفةاع نتيجةة ،%1,2بنسةبة  2019 أيلةولشةهر مقارنةة ب 2019تشةرين األول  شهرفي  سعار مبيع الفواكهأمعدل  ارتفع الفواكه: -2
-6المةوز البلةد   و %(-8الحةامض  الليمةون  سةعر مبيةع وانخفةاض ،%(6 والتفةا  البلةد   %(8  البرتقال أبو صةرة سعر مبيع

)%. 

 .2018 نفس الفترة من العام الماضيمقارنة ب% 10بنسبة  الفواكهمعدل سعر مبيع  ارتفع وقد

-0,3بنسةبة  2019 أيلةولبشةهر مقارنةة  2019تشرين األول في سعار مبيع اللحوم ومشتقاتها أمعدل  انخفض: ومشتقاتهااللحوم  -3
 ،%(-1الطةاز   لحةم البقةر %( و-4لحةم البقةر المسةتورد  و %(-5الفةرو  الكامةل   ر مبيةعاسعأ معدل انخفاض نتيجةوذلك  ،%

 .%(1  مقطعا  الفرو و %(2  لحم الغنم الطاز  سعر مبيع وارتفاع

 عةنذلةك  وقةد نةت . %2بنسةبة  2018مقارنةة بةنفس الفتةرة مةن العةام الماضةي  اللحةوم ومشةتقاته فئةة مبيةع رسةع معةدل ارتفع بينما
كمةا  % تقريبًةا11عالميًا بنسبة  ارتفاعه مقابل %(5  محليًالحم البقر الطاز  و %(9 د لحم البقر المستور مبيع معدل سعر ارتفاع
 هأسعار انخفض بينما %( -10  محليًأ الفرو  الكاملمعدل سعر مبيع  وانخفض ،محليًااللحم الغنم الطاز  معدل سعر مبيع  استقر
 .% عالميًا-21بنسبة 

مةع ميةل طفيةف  لةى  2019 أيلةولبشةهر مقارنةة  مبيع فئةة البةيض ومنتجةا  الحليةب أسعارمعدل  استقر: الحليبالبيض ومنتجات  -4
 معةدل سةعر مبيةع انخفةاضمقابةل  ،%(1%( والحليةب البةودرة  2البةيض   سةعر مبيةعمعدل  ارتفاع نتيجة% 0,1بنسبة اإلرتفاع 

  .باقي السلع في هذه الفئةر مبيع اسعأ اراستقرو .%(-1جبن القشقوان البقر  

نتيجةةة  ،%-1بنسةةبة  2018 بةةنفس الفتةةرة مةةن العةةام الماضةةي مقارنةةة معةةدل أسةةعار مبيةةع فئةةة البةةيض ومنتجةةا  الحليةةب وانخفةةض
معةدل  %( وارتفةاع-1والجبن األبيض العكاو   %( -2واللبنة  البيض %( و-5جبن القشقوان البقر    سعر مبيعمعدل  انخفاض
  .%(1  والجبنة القطع %(3حليب البودرة  ال سعر مبيع

 2019 أيلةولبشةهر مقارنةة  الحبةوب والبةذور والثمةار الجوزيةةفئةة  مبيةع أسةعارمعةدل  ارتفةع الجوزية:الحبوب والبذور والثمار  -5
الفاصولياء والعدس و %(3والحمص الحب والطحين   %(4%( واللوز القلب  6األرز   سعر مبيع ارتفاع نتيجة ،%1,7بنسبة 

 راسةعأ  راسةتق بينمةا ،%(-4الفةول الحةب   مبيةع سةعر معةدل وانخفاض ،%(1 والصنوبر القلب %( 2  والجوز القلبالبيضاء 
 .باقي السلع في هذه الفئةمبيع 

معةدل سةعر  ارتفةاععةن  ذلةك قد نت و .%1بنسبة  2018نفس الفترة من العام الماضي مقارنة ب معدل سعر مبيع هذه الفئة وارتفع  
األرز محليًةةا  ارتفةةعكمةةا  %(2والعةةدس   %(5  الصةةنوبرية والفاصةةولياء %(10والحمةةص الحةةب  %( 38الفةةول الحةةب   مبيةةع



2 

 

%( والصنوبر القلةب واللةوز القلةب -2الطحين   %(-7  الجوز القلب معدل سعر مبيع  انخفضبينما  .عالميًأ %5ارتفع و %(3 
 1-)%. 

 %1,2بنسبة  2019 أيلول بشهر مقارنة والزيتية المنتجا  الدهنيةفئة سعار مبيع سلع أمعدل  ارتفع والزيتية:المنتجات الدهنية   -6
زية  دوار أسةعار مبيةع  وانخفةاض ،%(1وزية  الةذرة   %(2الزبدة وزية  الزيتةون   %(4  الطحينة مبيع أسعار ارتفاع نتيجة

 .الحالوةمبيع ر سع اررواستق ،%(-2الشمس  

الحةالوة  مبيةع أسةعار انخفةاض، نتيجةة 2018 نفس الفتةرة مةن العةام الماضةيمقارنةة بة سعار مبيع سلع هةذه الفئةةأمعدل  استقر كما
كمةا ارتفةع معةدل سةعر زية   %(1  زي  الزيتةونوالزبدة و %(2  الطحينة مبيع أسعار وارتفاع .%(-5%( وزي  الذرة  -12 

 .عالميًا %-3بينما انخفض سعره  %( محليًا1دوار الشمس  

معلبةا   مبيةع راسةعأ ارتفةاعنتيجةة  2019 أيلةولبشةهر مقارنةة  %2,3 بنسةبة المعلبةا  فئة سلع مبيع رسعمعدل  ارتفع المعلبات: -7
 .%(1  والسردين الذرة%( ومعلبا  2%( ومعلبا  الطون  3 %( ومعلبا  الفطر 4المارتديال  

 معةدل ارتفةاعنتيجةة وذلةك  .%(4بنسةبة   2018 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي سعار مبيع سلع هذه الفئةأمعدل  ارتفع كما
 واسةةتقرار، %(1ومعلبةةا  الةةذرة   %(2ومعلبةةا  الطةةون   %(5  معلبةةا  الفطةةرو %(7  المارتةةديال البقةةرمعلبةةا   سةةعار مبيةةعأ

   .السردين معلبا أسعار مبيع 

 ارتفةاع نتيجةة ،2019 أيلةولشةهر قارنةة م %1,5 بنسةبة المتفرقةة المواد الغذائية فئة معدل سعر مبيع ارتفع مواد غذائية متفرقة: -8
بةاقي اسةتقر  أسةعار مبيةع  بينما ،%(1%( والكاتشاب ورب البندورة والسكر  4والبن المطحون   %(5  المعكرونة مبيعأسعار 

 .السلع في هذه الفئة

رب  معةدل سةعر مبيةع ارتفةاعنتيجةة  ،2018مقارنةة بةنفس الفتةرة مةن العةام الماضةي  سةعار مبيةع سةلع هةذه الفئةةأمعدل  ارتفع كما
الشا  عالميًا، كما ارتفع سعر مبيع  %4 هأسعار ارتفع محليًا بينما %( 2%( والبن المطحون  4والمعكرونة  %( 16البندورة  

واسةتقر  ، % عالميًةا8بنسةبة  ارتفاعةه( محليًةا مقابةل -5السةكر  انخفةض سةعر مبيةع  بينما عالميًا. %-13 انخفضو%( محليًا 1 
  .الملح أسعار مبيع

 
 

 الفئة
التغيير السنوي 
 %بالنسبة المئوية 

 الشهريالتغيير 
 %بالنسبة المئوية 

 
 % 4,2  % 0 الخضار الطازجة 

 % 1,2 % 10 الفواكه 

 % -0,3 % 2 اللحوم ومشتقاتها 

 % 0,1  % -1 البيض ومنتجات الحليب 

 % 1,7 % 1 الحبوب والبذور والثمار الجوزية 

% 0 المنتجات الدهنية والزيتية   1,2 % 

 % 2,3  % 4 المعلبات 

 % 1,5 % 1 مواد غذائية متفرقة 

                                                                                                                                                                                                                                                                    
 . أسبوعيًاسعار سلّة السلع الغذائية بدراسة أيقوم والتجارة  أن المكتب الفنّي في وزارة االقتصادا لمً ع


