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 القتصاد والتجارةلالمديرية العامة 

 المكتب الفني لسياسة االسعار 

 1029 لثانيتشرين ا 6 في ،بيروت

سلّة السلع الغذائيةلجدول أسعار سبوعي التقرير األ  

  لألسعارالمكتب الفني  –االقتصاد والتجارة في وزارة  4/11/9101

والبيض وجبن  الطازج والبقر ولحم الغنم الكامل ولحم البقر مستوردوالفروج  والفواكه الخضار مبيع أسعار ارتفاع

وزيت الزيتون  والطحينةواألرز عادي وفول حب والعدس األحمر واللوز والجوز قلب  قشقوان بقر وجبنة القطع

ورب  والمعكرونةوالطون والسردين والسكر والبن المطحون والكاتشاب والفطر حبة كاملة والذرة والمارتديال بقر 

  الفاصوليا بيضا صنوبرية مبيع سعارأ انخفاضوالبندورة 

 
المكّونة من  4/11/1019 تاريخلسبوعي ألسعار سلّة السلع الغذائية أصدر المكتب الفني لألسعار في وزارة االقتصاد والتجارة التقرير األ

قارنةة م  %1.7بنسبة  ي األسعارف اعامّ  "ارتفاعا التقرير. وأظهر نقطة بيع في مختلف المحافظات 35 أكثر والتي تّم جمعها منصنفاً  00
  أسعار نفس الفترة من العام الماضي:بو (14/10/1019)أسبوع ب

 نخفضا بينما ،الماضي سبوعاألعن  %7.1 بةسبن سبوعمبيع الخضار الطازجة هذا األمعدل أسعار  ارتفع أسعار الخضار الطازجة: -1
 .1018نفس الفترة من العام الماضي مقارنة ب %-10بنسبة  الخضار الطازجة مبيع أسعارمعدل 

 الملفةةوفو %(11)والباذنجةان  %(10الكوسة  )و %(17)والبصةةل األحمةر  %(18)البنةدورة  مبيةع معةةدل سةعر ارتفةع فقةد علية و
،   %(1)واللوبيةةا بادريةةة  والكزبةةرة %(5)والبقةةدونس والثةةوم اليةةابس  %(0) والبقلةةة والفجةةل الجةةزرو %(9)والخةةس  %(10)
       .%(-1) والبطاطا %(-4) النعنعو %(-3)الخيار معدل سعر مبيع انخفضو

 التفاع  مبيع معدل سعر رتفاعا نتيجة الماضيسبوع األب مقارنة %4.0 بنسبة سبوعهذا األ سعار مبيع الفواك أمعدل  ارتفع الفواكه:
  .%(-1والليمون الحامض ) %(-8والبرتقال أبو صرة ) %(-15) الموز ، وانخفض %(11) البلدي

 .1018 الفترة من العام الماضينفس مقارنة ب %19بنسبة  الفواك مبيع معدل سعر  رتفعا وقد

 رتفةاعا نتيجةةالماضةي  سةبوعاألبمقارنةة  %1.8بنسةبة  سةبوعهةذا األ سعار مبيع اللحوم ومشتقاتهاأ معدل ارتفع :ومشتقاتهااللحوم  -1
ولحةم البقةر ( %1)ومشةتقات الفةرو  لحةم الغةنم الطةاز  و( %4ولحةم البقةر المسةتورد ) (%14الفةرو  الكامةل ) معدل سةعر مبيةع

 .( %1الطاز  )

 رتفاعا عنوقد نتج ذلك . 1018مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي  %5 بنسبة اللحوم ومشتقات  فئة مبيع رسع معدل رتفعا بينما
ّ بنسبة  %3( ولحم البقر الطاز  ارتفع محليا" بنسبة %8لحم البقر المستورد ) معدل سعر مبيع  ،%11بينما ارتفع سعره عالميا

ومقطعات  ، %-11بينما انخفض سعره عالمياّ بنسبة  %-0بنسبة  الفرو  الكاملوانخفض ، بنفس النسبة  لحم الغنم الطاز ارتفع و
  .عالمياً  نخفضتا قد عافاألنات مكوّ  بعض أن أسعار مبيع الجدير بالذكرو ، (%-1الفرو  )

 ةنتيج الماضي سبوعاألمقارنة ب %1.5بنسبة  مبيع فئة البيض ومنتجات الحليب أسعارمعدل  ارتفع: الحليبالبيض ومنتجات  -5
، واستقرار معدل %(1)وحليب البودرة  %(1) وجبنة القطع %(5)وجبن قشقوان بقر  %(3) البيضمعدل سعر مبيع  ارتفاع

 .سعر مبيع بقية السلع 

سةعر معةدل  نخفةاضانتيجةة  ،1018 بةنفس الفتةرة مةن العةام الماضةي مقارنةة معدل أسعار مبيع فئة البيض ومنتجات الحليب استقرو
 والبةيض %(4)، وارتفاع حليب البةودرة  %(-1)وجبنة القطع  جبن أبيض عكاويو %(-1)واللبنة  %(-5)جبن قشقوان بقر  مبيع
(1)%. 

 سةبوعاألقارنةة بم  %1.0بنسةبة  ةالحبوب والبذور والثمار الجوزيفئة  مبيع أسعارمعدل  رتفعا الجوزية:الحبوب والبذور والثمار  -4
والجوز قلةب  %(0)واللوز قلب   %(7)والعدس األحمر والفول قلب  %(9)األرز عادي   سعر مبيعمعدل  ارتفاعنتيجة الماضي 

 . الحمص حبمعدل سعر مبيع  واستقر ، %(-3)، واخفضت الفاصوليا بيضا صنوبرية  %(1)والصنوبر قلب  الطحينو %(5)
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معةدل سةعر  ارتفةاععن  ذلك قد نتجو .1018الماضي نفس الفترة من العام ب مقارنة %4بنسبة  سعر مبيع هذه الفئةمعدل  ارتفع بينما   
 بنسةبة عالميةا  سةعر األخيةر  ارتفةع% بينمةا 10محليةا" بنسةبة  ارتفعاألرز عادي و والطحين والحمص حب %(43)الفول الحب  مبيع
اسةتقر معةدل و ،  %(-3)الجةوز قلةب ، وانخفةض  %(4) واللوز قلةب الفاصوليا البيضاء الصنوبريةو %(7)والعدس األحمر   3%

   .الصنوبر قلبسعر مبيع 

 الماضةي سةبوعاألب قارنةةم %1.8بنسةبة  والزيتيةة الدهنيةةالمنتجات فئة سعار مبيع سلع أمعدل  رتفعا والزيتية:المنتجات الدهنية   -3
معدل  اراستقرو،  %(1)والزبدة  %(5)وزيت الزيتون  %(4)والطحينة  %(0) دوار الشمسزيت  معدل سعر مبيعارتفاع  نتيجة

  سعر مبيع بقية السلع.

معدل سعر مبيةع  رتفاعا، نتيجة 1018 العام الماضينفس الفترة من مقارنة ب %1بنسبة  سعار مبيع سلع هذه الفئةأمعدل  رتفعا بينما
ّ ارتفع  الشمس دوارزيت و %(9)الطحينة  ، %(5)، والزبةدة وزيةت الزيتةون %-5بنسةبة وانخفض سعره عالميا" % 3بنسبة  محليا
  . %(-3)وزيت الذرة  %(-11) الحاوة السادة وانخفض

الةذرة  معةدل سةعر مبيةع ارتفةاعنتيجةة الماضةي  سةبوعاألمقارنةة ب %3بنسةبة  المعلبةات فئةة سةلع مبيةع رسةعمعدل  رتفعا المعلبات: -0
   . %(1)والسردين  %(5) والطون %(4)والفطر حبة كاملة  %(3)والمارتديا بقر  (15%)

 معةدل ارتفةاعنتيجةة وذلةك  .1018مقارنةة بةنفس الفتةرة مةن العةام الماضةي  %8بنسبة  سعار مبيع سلع هذه الفئةأمعدل  ارتفعبينما  
  .(%1) السردينو (%4) والطون (%9)والفطر حبة كاملة ( %11) المارتديا بقر( و%14)الذرة  مبيع سعر

 ارتفةاع نتيجةة الماضةيسةبوع األقارنةة بم %1.1بنسةبة  المتفرقةة المةواد الغذائيةة فئةة  معدل سعر مبيع رتفعا مواد غذائية متفرقة: -7
، واستقرار معدل %(1)والملح  %(1) ةرب البندورو %(5)والمعكرونة  %(4) والكاتشاب %(3)البن المطحون و %(7)السكر 

  .سعر مبيع بقية سلع هذه الفئة

رب معدل سعر مبيةع  ارتفاع نتيجة 1018مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي  %5بنسبة  سعار مبيع سلع هذه الفئةأمعدل  ارتفعو
 والكاتشةاب،  سةبةنبةنفس ال بينما ارتفع سعره عالميةاّ  %4بنسبة محلياّ ارتفع  المطحونلبن وا،  %(7) والمعكرونة %(10) ةالبندور

 ارتفةع( بينمةا %-1)بنسةبة محليةا" السةكر  انخفةضو ،%-15بنسةبة  اً عالمي رهمحليا" بينما انخفض سع %(1)ارتفع  لشاياو( 1%)
  .%8بنسبة عالمياّ  سعره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 الفئة
التغيير السنوي 
 %بالنسبة المئوية 

التغيير األسبوعي 
 %بالنسبة المئوية 

 

 %7.0 %-01 الخضار الطازجة 

 %4.6  %09 الفواكه 

 %2.8 %3 اللحوم ومشتقاتها 

%1 البيض ومنتجات الحليب   0.3% 

 %2.6 %4 الحبوب والبذور والثمار الجوزية 

%2 المنتجات الدهنية والزيتية   2.8% 

 %5 8 %  المعلبات 

 %2.0 %3 متفرقةمواد غذائية  

 


