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 القتصاد والتجارةلالمديرية العامة 

 المكتب الفني لسياسة االسعار 

 1015  تشرين األول 11 بيروت في

سلّة السلع الغذائيةلجدول أسعار التقرير االسبوعي   

  المكتب الفني لالسعار –االقتصاد والتجارة في وزارة  21/21/5112

 

 عر مبياسعأ انخفاضوالسردين والفطر حبة كاملة و والبيضالطازج  الغنمولحم  الخضار مبيعر اسعأ رتفاعا

  والسكرالكامل والفروج ولحم البقر المستورد والطازج  الفواكه

  
يلاا21/21/1125ب  اخامأصدر المكتب المني امسعدر  ا  اارل االتصبصد راالمبة  االمبر ا التعد اس ارعدر  اعلسلالمعلذالمة ل الا لمكتاس

سا بن سلا.ااأظه المبر ا يرطلا اذا  اكخبلفالمكح  ظ تا55اأتث االمب ابمساةكره اكنصددددين  اا01كنا اا%ا1,2 يعدددد لاا الرعددددر   ا س كساا 
ا:اأعر  اينسالمنب ااكنالمر مالمك ض اا(5/21/1125)أع اعاكر  يلا 

ال بنذا ايك ا،لمك ض اع اعلرسناا%2,7ا لع يالتع اعك اذالمخض  المط رةلاه لاكررلاأعدر  اال بنذ أسععار الخضعار الطازجة  -2
 .ا1124ينسالمنب ااكنالمر مالمك ض اكر  يلا ا%9ا يع لالمخض  المط رةلاك اذاأعر  كررلا
الملا ا اا(%5المخا  ا)ا(%7)االم يرا اا(%8الم ط ط االمةر االم   ية نا)ا(%11)المتاعدد اك اذاأعددر  كررلاال بنذا ررااسلاه
المثامالما  ساا(%-8الم رللا)ا(%-9المنةلا)ا(%-24)االمخسا(%-20)اسلم رراياك اذأعدددددر  اكررلااليخنضاا.(%2)ا  ر اه

ا.ا(%-2الميريذا)ا(%-1المكلنافا)المتر  ااا(%-4الم صلالرحك ا)

ااكررلاعر اك اذاليخن ضايباةلالمك ض ع اعالرسناا%-5,1ا يعد لعدر  اك اذالمنالتهاأكررلااليخنض الفواكه  -1 الم  بر لاأ ااص س
 اا.لمكاراعر اك اذاعبر ل،ا ايك اا(%-2)االملاكانالمح كض(اا-5لمبن حالم لريا)ا

ا.1124اينسالمنب ااكنالمر مالمك ض كر  يلا ا%ا4ا يع لالمنالتهكررلاعر اك اذااتل بنرااصر

ا
كررلاال بن عايباةلالمك ض اع اعرلسناا%1,2 يع لااه لالتع اععدر  اك اذالملحامااكتدبر به اأكررلاا بنذلا:ومشعتقاتاااللحوم  -5

-2)امحمالم ر المط رجاا(%-5)امحمالم ر المكعدددبا رالمت كلالمن اجااليخن ضاعدددر اك اذا،اا(%5)محمالمةيمالمط رجاار اك اذعددد

 .،االعبر ل اكررلاعر اك اذا رالاعلذاه هالمن ل(%
 ا
 .ا1124كر  يلا ينسالمنب ااكنالمر مالمك ض اا%-5ا يع لالملحامااكتبر بها  لاك اذا عراكررلاليخنضا ايك ااا

اليخنضاكررلاا،(%ا2 يع لا)اس مكا "هاعر ل بنذا(ا ايك ا%ا-0كحلا "ا)المن اجالمت كلليخن ضاكررلاعر اك اذااسناصرايبجا مكا
كررلاال بنذااا،%ا-17اس مكا  ا يع لليخنضا(ا ايك ا%ا-5 يع لا)امحمالمةيمالمط رجاكحلا  اا،ا(ا%ا-9)عدر اك اذاكتدبر تالمن اجا

االمةرا ا  م ت ا،%-ا10ا يع لاس مكا  ااهليخنضاعر (ا ايك ا%4لمط رجاكحلا "ا)محمالم ر ااا(%0)امحمالم ر المكعدبا رعدر اك اذا

ا.س مكا  االيخنضتاسفافاصرلري تاكتاساا رضاأناأعر  اك اذ
ا

المك ضدد ارعدد اعلسناا%1,2ا يعدد لاه لالتعدد اعااك اذا  لالم اضااكيبة تالمحلا اأعددر  كررلاا بنذلا:البيض ومنتجات الحليب -4
 ا.ه هالمن لعلذاا رالاك اذاكررلاعر العبر ل ،ااا(%1)لم اضااكررلاعر اك اذال بن عايباةل

يباةلاا،ا1124  ينسالمنب ااكنالمر مالمك ضددددد اكر  يلا%ا-8 يعددددد لااكررلاأعدددددر  اك اذا  لالم اضااكيبة تالمحلا اليخنضاا
كررلاا،االعددبر ا(%-1)المل يلاا(%-8)احلا الم ار ااا(%-9)اة نالمرتددرالنا ر اا(%ا-18)لم اضااعددر اك اذكررلاايخن ضل

اا.اة نالر اضاست ايلمة يلالمرطذااعر اك اذا
ا

ا لمك ضدددا رعددد اع اكر  يلاالمح ا االم  ا االمثك  المةارال  لااك اذاأعدددر  كررلالعدددبر ل ا الحبوب والبذور والثمار الجوزية  -5
 .اعلذاه هالمن لات  لك اذاا  عرألعبر ل اايباةل

 



1 

 

اااااليخن ضسناا مكاصرايبجا .1124ينسالمنب ااكنالمر مالمك ضدددد اكر  يلا ا%-ا5ا يعدددد لاكررلاعددددر اك اذاه هالمن لاليخنضا ايك اا
ل بنذاا،ا%ا-28 يع لااس مكا  ا الرخا اليخن ضاعركر  لااكحلا "اا(%-4)س رياالر راا(%-ا9)لمصيا  اصل ااكررلاعدر اك اذ

االمناللمحكصاح االعدبر ل اكررلاعر اك اذاا(،%2)االمن صداما ا اضد اصديا  الالمطحاناا(%0كررلاعدر اك اذالملاراصل ا)
ا.المةاراصل المررسالرحك ااح 

 

لعبر ل اباةلايامك ض لرع اعا  اكر  يلاالمرابالالمكيبة تالمرهيال  لالعر  اك اذاعلذاكررلاالعدبر ل االمنتجات الدهنية والزيتية  -0
 ا.اعلذاه هالمن لات  لاعر اك اذ

اك اذاأعددر  ال بن ع،ايباةلاا1124اينسالمنب ااكنالمر مالمك ضدد كر  يلا ا%ا4ا يعدد لاكررلالعددر  اك اذاعددلذاه هالمن لال بنذا ايك 
رال اراتااكررلاعدددددر اك اذااليخنضا،(%0لم  اا)اراتاا،%ا55اس مكا  ا يعددددد لهال بن ساكر  ل(اكحلا "ا%24)اراتالمرابان

سا(ا%-24)المتكس سالرخا االعبر  ايك اكحلا  العبر ل اعر اا،(%-8)االمطحايلا(%-21المحفاااالمع راا)ا،كذاكالامفايخن ضس مكا 

ا.ك اذالمر راا
 

ت  لاااك اذا  عرأكررلااعبر ل ليباةلاا رعد اعالمك ض كر  يلا ا%1,7ا يعد لالمكرل  تا  لاعدلذاك اذا عدركررلاال بنذاالمعلبات  -7
 ااا.ا(%2)االمع رانا(%5)  عبثي ءالمنط اح لات كللااعلذاه هالمن ل

اا.1124اينسالمنب ااكنالمر مالمك ض كر  يلا ا%-ا8ا يع لاليخنضصراالعر  اك اذاعلذاه هالمن لاكررلسلك  اأنا
،اا(%ا-1)االم  اا(%ا-7)المك  برافاا ر اا(%ا-8)المع راناا(%ا-11)لمنط اح لات كللااعر  اك اذأاكررلاليخن ضيباةلاا مكا

ا.(%1)المبانل بنذاكررلاعر اك اذاا

اا
العبر ل ايباةلالمك ض عد اعا رر  يلا كا%-1,4ا يعد لالمكبن صلالمكالرالمة ل الا  لاكررلاعدر اك اذاليخنض مواد غذائية متفرقة  -8

 اا.ا(%-5)المعت ا  عبثي ءاعلذاه هالمن لاكرظمك اذااكررلاعر 
ا.1124اينسالمنب ااكنالمر مالمك ض كر  يلا ا%-ا4 يع لاالعر  اك اذاعلذاه هالمن لكررلااليخنضا

اك اذا عرال بنذ ايك اا(%ا-1كحلا  ا)المتد يا،ا(%-8  الم يرا اا)،اا(%-15لمكرت ايلا)اك اذكررلاعدر االيخن ضيباةلاا مكا
لم نااليخنضاكررلاعددر اك اذا،اا%-17س مكا  ا يعدد لاعددر هاليخنضا ايك ا(اكحلا  ا%-0)المعددت اا،اا%ا59س مكا  احالم االرخا 

سا يع لا(%-2)المكطحان سا ايك اليخنضاس مكا  ا.(%5)المكلحاكررلاعر اك اذ بنذالاا،%-51اكحلا 
 

 

ا

 

 

 

 

 

 

 

 

ا

ا.را ا  المبر ا التع اس ارعر  اعلسلالمعلذالمة ل الا لمنيس ا  اارل االتصبص راالمبة  ااعاراما يت أنالمكتب اسلك "ا

ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااwww.economy.gov.lb ا:تك اعابسمايت ات كلالمبر ا اسل اكاصذالمارل ااسل التيب يتاا

 الفئة
التغيير السنوي 
 %بالنسبة المئوية 

التغيير األسبوعي 
 %بالنسبة المئوية 

 

 

  % 1,7   % 9  الخضار الطازجة

  %-2,3  %4  الفواكه

  %0,1   %-2 اللحوم ومشتقاتاا

% -8 البيض ومنتجات الحليب      0,1%  

% 0  % -2 الحبوب والبذور والثمار الجوزية   

% 4 المنتجات الدهنية والزيتية   0%   

% -8 المعلبات    0,7%  

  %-0,4   % -4 مواد غذائية متفرقة


