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 القتصاد والتجارةلالمديرية العامة 

 المكتب الفني لسياسة االسعار 

 2025 أيار 29 بيروت في

سلّة السلع الغذائيةلجدول أسعار التقرير االسبوعي   

  المكتب الفني لالسعار –االقتصاد والتجارة في وزارة  62/5/5602

 

لحم البقر  أسعار مبيع وارتفاعالحالوة سادة وولحم البقر المستورد  الفواكهو الخضار مبيعر اسعأانخفاض 

  الفروج مع جلدة ذوأفخاالطازج ولحم الغنم الطازج 

 
المكّونة من  62/5/6025تاريخ لأصدر المكتب الفني لألسعار في وزارة االقتصاد والتجارة التقرير االسبوعي ألسعار سلّة السلع الغذائية 

 ي األسععارفع % -0,2بنسعبة  اعاّمع انلفاضعاّ ّ  . وأ هعر التقريعرنقطة بيعع فعي ملتلعل المظاف عا  55 أكثر جمعها من والتي تمّ صنفاً  20
 : أسعار نفس الفترة من العام الماضيو (21/5/6025)أسبوع مقارنة ب

 بينمعا ،الماضعي سعبوعاألععن  % -5,2 بةسعبن مبيع اللضار الطازجعة ذعذا االسعبوعمعدل أسعار  انلفض أسعار الخضار الطازجة: -2
 . 6024نفس الفترة من العام الماضي مقارنة ب % 2بنسبة  اللضار الطازجة مبيع أسعارمعدل  رتفعا

 %(-5والليعار) %(-2والبطاطعا ) %(-7) والباذنجعان %(-1والكوسع  ) %(-22البنعدورة ) مبيعع أسععار انلفض معدل فقد وعليه
والجعزر  %(6) بادريعهواللوبيعا  اللعس مبيعع أسععار  ارتفععو ، %(-2والفجعل ) والنعنع والثوم %(-5والبقلة ) %(-4والبقدونس )

   .والملفول والبصل األظمر الكزبرةسعر مبيع  استقرارو، %(2)

البرتقال أبو صّرة  مبيع رسع معدل انلفاض نتيجة الماضيسبوع األ% عن  -6,2 بنسبةسعار مبيع الفواكه أمعدل  انلفض الفواكه: -6
  .%(5والموز ) %(-4والليمون الظامض والتفاح البلدي ) %(-7)

 .6024 نفس الفترة من العام الماضيمقارنة ب % -1 نسبةب الفواكهمعدل سعر مبيع  انلفض وقد

 
مععدل  ارتفعاع نتيجعة الماضي سبوعألا% عن 0,9بنسبة ذذا االسبوع سعار مبيع اللظوم ومشتقاتها أمعدل  رتفعا :ومشتقاتهااللحوم  -5

ر اسععأ  واسعتقر،  %( -4)لظم البقر المستورد ، بينما انلفض سعر مبيع  %( 2الطازج ) لظم الغنمو الطازج لظم البقر مبيعسعر 
 .%( 5)مشتقا  الفروج أسعار مبيع الفروج الكامل بينما ارتفع   مبيع
 . 6024الماضي  مقارنة بنفس الفترة من العام االلظوم ومشتقاته فئة معدل أسعار مبيع استقرو

ارتفعع مععدل سععر و، % -25 بنسعبة عالميعاً انلفعض  %( مظلياً بينمعا5لظم الغنم الطازج ) معدل سعر مبيع رتفاعا عنوقد نتج ذلك 
الفعروج الكامعل مظليعا"  وانلفعض مععدل سععر مبيعع ،% 26عالميعاً بنسعبة  األليعر %( بينما ارتفع2الطازج مظليا" )لظم البقر  مبيع

اسعتقر سععر مبيعع و ، %( -6)وانلفعض سععر مبيعع لظعم البقعر المسعتورد  ،% 7 عالميعا" بنسعبةه %( بينما ارتفع سععر -25بنسبة )

 .عالمياً  انلفض  عفال قداألنا  مكوّ  بعض أن أسعار مبيع والجدير بالذكر مشتقا  الفروج
 

نتيجععة  الماضعي ألسعبوعابمقارنعة ذعذا االسعبوع  مبيعع فئعة البعيض ومنتجعا  الظليعب أسععارمععدل  اسعتقر :البييض ومنتجياا الحلييب -4
 . ذذه الفئةسلع  كافة معدل سعر مبيع استقرار

 
 نتيجعة ارتفعاع أسععار مبيعع ، 6024 بعنفس الفتعرة معن الععام الماضعي مقارنعة معدل أسعار مبيع فئة البعيض ومنتجعا  الظليعبستقر ا 

 %(-6) جعبن القشعقوان بقعرسععر مبيعع مععدل  وانلفعاض ،%(2جعبن األبعيض عكعاوي )و %(4) جبنة قطععو %(5) ظليب البودرة
  .السوري، البيض ومنافسة البيض صادرا  تدني نتيجة%(  -26) البيضو %(-2) اللبنةو

 
مع  % -0,6ذذا االسبوع بنسبة  الظبوب والبذور والثمار الجوزيةفئة  مبيع أسعارمعدل  انلفض الحبوب والبذور والثمار الجوزية: -5

 . سلع ذذه الفئة مع ممبيع معدل سعر  استقرار نتيجة الماضي األسبوعمقارنة بميل لفاستقرار 
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  ضاانلفعععن  ذلعك قعد نعتجو .6024نفس الفتعرة معن الععام الماضعي مقارنعة بع % -2 بنسعبة معدل سعر مبيعع ذعذه الفئعة انلفض بينما
 بينمعا ، %( -2) الطظعينو %( -5) قلعبوصعنوبر  %( -4)الظمع  ظعب و %( -1)الفاصعوليا بيضعا صعنوبرية  معدل سعر مبيعع

بنسعبة  عالميعاً ره انلفاض سععمقابل  %( مظليا" 6عادي ) األرزو %( 5) %( والجوز قلب24اللوز قلب ) أسعار مبيعمعّدل  عارتف
 .والفول ظب واستقر سعر مبيع العدس األظمر،  % -4

 األسعبوع الماضعيععن  %-0,2 بنسعبة والزيتيعة المنتجعا  الدذنيعةفئعة اسعار مبيعع سعلع معدل  انلفض المنتجاا الدهنية والزيتية: -2
 . (%-6) الظفاوة السادة انلفاض أسعار مبيع نتيجة استقرار معدل أسعار مبيع مع م سلع ذذه الفئة باستثناء 

 مبيعع أسععار ارتفعاع، نتيجعة  6024 نفس الفتعرة معن الععام الماضعيمقارنعة بع %7 بنسبة معدل اسعار مبيع سلع ذذه الفئة ارتفع بينما
 زي  معدل سعر مبيع وانلفض ،%(5)الزبدة و %(4والطظينة ) % 61 عالمياً بنسبةه ارتفاع مقابل( مظليا" %27) زي  الزيتون

 .% -22 عالمياّ بنسبةاأللير  بينما انلفضمظلياّ  (%-4) دوار الشمسوزي   (%-1والظفاوة السادة ) (%-20الذرة )
 

   .سلع ذذه الفئة كافة مبيع سعرمعدل  استقرارنتيجة  األسبوع الماضيمقارنة ب المعلبا  فئة سلع مبيع رسعمعدل  استقر المعلباا: -7
  .6024 نفس الفترة من العام الماضيمقارنة ب %-2 بنسبة انلفضقد  اسعار مبيع سلع ذذه الفئة معدلعلماً أن 
 والتونعة السعردينو%( -5) العذرةو %( -5) المارتعديفا بقعرو %( -25)الفطعر ظبعة كاملعة  سعار مبيعأ معدل انلفاضنتيجة وذلك 

(2- )%. 

  
مبيعع  مععدل سععر اسعتقرار نتيجة الماضيسبوع األمقارنة ب المتفرقة المواد الغذائية فئة معدل سعر مبيع استقر مواد غذائية متفرقة: -1

   . سلع ذذه الفئةمع م 
 .6024 نفس الفترة من العام الماضيمقارنة ب%  5بنسبة  معدل اسعار مبيع سلع ذذه الفئةرتفع او

رب وارتفع معدل سعر مبيع  % ، 50 عالمياً بنسبة مبيعه أسعار ارتفع %( مظلياّ بينما 26الشاي ) مبيع أسعارارتفاع نتيجة وذلك 
 %( -6)المعكرونععة  وانلفععض معععدل سعععر مبيععع،  %-69انلفععض عالميععاً  بنسععبة بينمععا %( مظليععاً  5السععكر )و%(  5البنععدورة )
 . استقر سعر مبيع الملحو، % -67األلير عالمياً ظوالي  انلفضبينما  %( -2)البن المطظون مظلياً و والكاتشب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 الفئة
التغيير السنوي 
 %بالنسبة المئوية 

التغيير األسبوعي 
 %بالنسبة المئوية 

 

 % -3,1  % 1 الخضار الطازجة 

 %- 2,6 %-8  الفواكه 

 %0,9 %0 اللحوم ومشتقاتها 

% 0 البيض ومنتجاا الحليب     0 % 

%-0,2   % -1 الحبوب والبذور والثمار الجوزية   

% 7 المنتجاا الدهنية والزيتية    0,1-%  

% -6 المعلباا   0% 

 %0 % 5 مواد غذائية متفرقة 

 


