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 القتصاد والتجارةلالمديرية العامة 

 المكتب الفني لسياسة االسعار 

 1051 أيار 51 بيروت في

سلّة السلع الغذائيةلجدول أسعار التقرير االسبوعي   

  المكتب الفني لالسعار –االقتصاد والتجارة في وزارة  11/5/5101

 

ولحم  الفواكه أسعار مبيع وارتفاع والصنوبر قلبوالبيض الغنم الطازج لحم و الخضار مبيعر اسعأانخفاض 

   البقر الطازج وزيت الذرة

 
المكّونة من  11/5/1015تاريخ لأصدر المكتب الفني لألسعار في وزارة االقتصاد والتجارة التقرير االسبوعي ألسعار سلّة السلع الغذائية 

ي األساعار فا %-0,5بنسابة  عاماا "اانففاضا . وأ هار التقريارنقطاة بياع فاي مفتلام المااف اا  55 أكثار والتي تّم جمعهاا مانصنفاً  00
 : أسعار نفس الفترة من العام الماضيو (4/5/1015)أسبوع مقارنة ب

 رتفعا بينما ،الماضي سبوعاألعن  % -8 بةسبن مبيع الفضار الطازجة هذا االسبوعمعدل أسعار  انففض أسعار الخضار الطازجة: -1
 . 1014نفس الفترة من العام الماضي مقارنة ب % 7بنسبة  الفضار الطازجة مبيع أسعارمعدل 
 والباذنجاان واللوبياا بادرياة والبقادونس %(-11والفياار) %(-18والفاس ) %(-18) الكوسى مبيع أسعار انففض معدل فقد وعليه

 أسااعار  ارتفعاو ، %(-5)والبقلاة  %(-4والبطاطاا ) %(-7والنعنااع ) %(-8والبصال األامار ) والثاوم %(-9والفجال ) %(-10)
   . %(1والكزبرة ) %(1البندورة )و %(4والملفوم ) %(11الجزر ) مبيع

والبرتقاال  %(18الموز ) مبيع رسع معدل ارتفاع نتيجة الماضيسبوع األ% عن  8 بنسبةسعار مبيع الفواكه أمعدل  ارتفع الفواكه: -1
  .، واستقرار سعر الليمون الاامض %(5)والتفاح البلدي  %(9أبو صّرة )

 .1014 نفس الفترة من العام الماضيمقارنة ب % -5 نسبةب الفواكهمعدل سعر مبيع  انففض وقد
 

 انففااض نتيجاة الماضاي سابوعألا% عان -0,1بنسبة هذا االسبوع سعار مبيع اللاوم ومشتقاتها أمعدل  انففض :ومشتقاتهااللحوم  -5
 .بقية سلع هذه الفئة ر مبيعاسعار أواستقر،  %( 1) الطازج لام البقرو ،%( -1الطازج ) لام الغنم مبيعمعدل سعر 

 
 . 1014مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي  اللاوم ومشتقاته فئة معدل أسعار مبيع استقربينما 

ارتفاع معادل ساعر و، % -15 بنسابة عالميااً انففاض  مالياً بينماا%( 5لام الغنم الطازج ) معدل سعر مبيع رتفاعا عنوقد نتج ذلك 
الفاروج الكامال مالياا"  وانففاض معادل ساعر مبياع%،  11عالميااً بنسابة  األفيار %( بينما ارتفع4الطازج ماليا" )لام البقر  مبيع

 ولاام البقار المساتورد  %( -5)مشاتقا  الفاروج معادل ساعر مبياع  انففضو، % 7 %( بينما ارتفع سعرعالميا" بنسبة -15بنسبة )
 .عالمياً  انففض  عفام قداألنا  مكوّ  بعض أن أسعار مبيع والجدير بالذكر ،%(  -1)

 
 ألسابوعابمقارناة % -0,4هاذا االسابوع بنسابة  مبياع فئاة البايض ومنتجاا  الالياب أساعارمعادل  انففض :البيض ومنتجات الحليب -4

 .  %(-0)باستثناء البيض  هذه الفئةسلع  مع م معدل سعر مبيع استقرارنتيجة  الماضي

 
نتيجاة ارتفااع  ، 1014 بنفس الفترة من العام الماضي مقارنة% 1بنسبة  معدل أسعار مبيع فئة البيض ومنتجا  الاليب  ارتفعبينما 

 %( -9)البايض ساعر مبياع معادل  وانففااض ،%(1جبن األبايض عكااوي )و %(5) جبنة قطعو %(5) اليب البودرة أسعار مبيع
  .%(-1) اللبنةو %(-1) جبن القشقوان بقرو

 
 % -0,5هاذا االسابوع بنسابة  الاباوب والباذور والثماار الجوزياةفئاة  مبياع أسعارمعدل  انففض الحبوب والبذور والثمار الجوزية: -5

 .%( -1)باستثناء الصنوبر قلب  سلع هذه الفئة مع ممبيع معدل سعر  استقرار نتيجة الماضي األسبوعمقارنة ب
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 ارتفااع معاّدل عن ذلك قد نتجو .1014نفس الفترة من العام الماضي مقارنة ب %  -1 بنسبة معدل سعر مبيع هذه الفئة انففض بينما
، بينما  % -4بنسبة  عالمياً ره انففاض سعمقابل  %( ماليا" 1عادي ) األرزو %( 5) والجوز قلب %(14اللوز قلب ) أسعار مبيع
 ،%( -1) الطااينو %( -1) وصانوبر قلاب %( -4)والامص اب  %( -8)معدل سعر مبيع الفاصوليا بيضا صنوبرية  انففض 

 .والفول اب واستقر سعر مبيع العدس األامر

 نتيجاة األسابوع الماضايعن  %0,5 بنسبة والزيتية المنتجا  الدهنيةفئة اسعار مبيع سلع معدل  ارتفع المنتجات الدهنية والزيتية: -0
 . %( 5) ذرةزي  الباستثناء  سلع هذه الفئة مع مر اسعأمعدل استقرار 

 مبياع أساعار ارتفااع، نتيجاة  1014 نفس الفتارة مان العاام الماضايمقارنة ب % 5 بنسبة معدل اسعار مبيع سلع هذه الفئةارتفع  بينما
 زي  معدل سعر مبيع وانففض ،%(5)الزبدة و %(4والطاينة ) % 18 عالمياً بنسبةه ارتفاع مقابل( ماليا" %14) زي  الزيتون

 .% -11 عالمياّ بنسبةاألفير  بينما انففضمالياّ  (%-4) دوار الشمسوزي   (%-0والافاوة السادة ) (%-8الذرة )
 

معادل  اساتقرارنتيجاة  األسابوع الماضايعان   %0,1 بنسابة مع ميل لفاستقرار المعلبا  فئة سلع مبيع رسعمعدل  رتفع ا المعلبات: -7

   .  سلع هذه الفئة مع م مبيع سعر
  .1014 نفس الفترة من العام الماضيمقارنة ب %-0 بنسبة انففضقد  اسعار مبيع سلع هذه الفئة معدلعلماً أن 
 والطاون الساردينو%( -5) الاذرةو %( -5) المارتاديفا بقارو %( -15)الفطر ابة كاملاة  سعار مبيعأ معدل انففاضنتيجة وذلك 

 .الى ارتفاع االسعار عالمياً  أسباب هذا االرتفاع جزئياً  تعودو ،%( -1)

  
مبياع  معادل ساعر اساتقرار نتيجة الماضيسبوع األمقارنة ب المتفرقة المواد الغذائية فئة معدل سعر مبيع استقر مواد غذائية متفرقة: -8

   . سلع هذه الفئةمع م 
 .1014 نفس الفترة من العام الماضيمقارنة ب%  5بنسبة  معدل اسعار مبيع سلع هذه الفئةرتفع او

رب وارتفع معدل سعر مبيع  % ، 50 عالمياً بنسبة مبيعه أسعار ارتفع %( مالياّ بينما 11الشاي ) مبيع أسعارارتفاع نتيجة وذلك 
 %( -1)المعكرونااة  وانففااض معاادل سااعر مبيااع،  %-19انففااض عالمياااً  بنساابة بينمااا %( مالياااً  5السااكر )و%(  5البناادورة )

 . استقر سعر مبيع الملحو، % -17األفير عالمياً اوالي  انففضبينما  %( -1)البن المطاون مالياً و الكاتشابو
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 الفئة
التغيير السنوي 
 %بالنسبة المئوية 

التغيير األسبوعي 
 %بالنسبة المئوية 

 

 % -8  % 7 الخضار الطازجة 

 % 8 %-5  الفواكه 

 %-0,2 % 0 اللحوم ومشتقاتها 

% 1 البيض ومنتجات الحليب     0,0-% 

%-1 الحبوب والبذور والثمار الجوزية     0,5-%  

% 5 المنتجات الدهنية والزيتية    0,5 %  

% -6 المعلبات   0,1% 

 %0 % 5 مواد غذائية متفرقة 

 


