
1 

 

  

 القتصاد والتجارةلالمديرية العامة 

 المكتب الفني لسياسة االسعار 

 1085  ولكانون األ 81 بيروت في

سلّة السلع الغذائيةلجدول أسعار التقرير االسبوعي   

  لألسعارالمكتب الفني  –االقتصاد والتجارة في وزارة  41/24/5204

 

ر اسعأ نخفاضاوولحم البقر الطازج والمستورد ولحم الغنم والبيض والفول الحب  الخضار مبيعر اسعأ رتفاعا

  والطحين والصنوبر القلب وزيت دوار الشمس والطحينة والسكر الفواكه مبيع

  
المكّونلة  41/42/2045تلاري  لأصدر المكتب الفني لألسعار في وزارة االقتصاد والتجارة التقرير االسبوعي ألسعار سلّة السلل  الذااييلة 

ّ  . وأ هلر التقريلرنقطلة بيل  فلي مفتللم المااف لا  55 أكثلر والتي تّم جمعها منصنفاً  00من    ي األسلعارفل %5,0 بنسلبة اعاّمل ارتفاعلا

 : أسعار نفس الفترة من العام الماضيو (7/42/2045)أسبوع مقارنة ب

 ارتفل  بينملا ،الماضلي سبوعاألعن  %4,1 بةسبن االسبوعمبي  الفضار الطازجة هاا معدل أسعار  ارتف  أسعار الخضار الطازجة: -4

 .2041نفس الفترة من العام الماضي مقارنة ب % 40 بنسبة الفضار الطازجة مبي  أسعارمعدل 
 

 %(8والباانجلان ) %(9)والكوسل  والكزبلرة  %(40) والنعنل  %(45) الفجلل %(41) البقللة مبيل  أسعارمعدل  ارتف  فقد عليهو
 معللدل أسللعار نففلل ا، و %(4)البقللدونس واللوبيللا بادريلله و %(5والبصللل األامللر ) والفللس والجللزر %(7والملفللوم ) والفيللار
 . %(-4) والثوم اليابس %(-0) البطاطاو %(-8) البندورة

 الالام الليملون  معدل سعر مبي  انففا  نتيجة الماضيسبوع األعن  % -5,0 بنسبةسعار مبي  الفواكه أمعدل  انفف  الفواكه: -2

  .%(4)والموز  التفاح البلدي، وارتف  معدل أسعار مبي   %(-2) والبرتقال أبو صّرة %(-5)
 .2041 نفس الفترة من العام الماضيمقارنة ب % 5 بنسبة الفواكهمعدل سعر مبي   ارتف  وقد
 

 ارتفلاع نتيجلة الماضلي سلبوعألامقارنلة ب سلبوعاأل علن %4,4 بنسلبةسعار مبي  اللاوم ومشتقاتها أمعدل  ارتف  :ومشتقاتهااللحوم  -5

، واستقرار معدل سعر مبي  بقية  %(4)ولام البقر الطازج  %(2)لام الذنم الطازج و %( 5)لام البقر المستورد  مبي عر سمعدل 
 .سل  هاه الفية

  

 . 2041مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي  اللاوم ومشتقاته فية مبي  رسع معدل استقر بينما   
وانففل  معلدل ،  %-4بنسلبة عالميا"ه سعر رتف ا%( بينما  -1ماليا" ) الفروج الكاملانففا  معدل سعر مبي   عنوقد نتج الك 

%( بينملا 5الطلازج ماليلا" )لام البقلر و%( 8) لام البقر المستوردمعدل سعر مبي  وارتف  ، %(  -7)سعر مبي  مشتقا  الفروج 
 %، - 27 عالميللاً بنسللبةانففلل  بينمللا  لاللم الذللنم الطللازج ماليللاً واسللتقر معللدل سللعر مبيلل   ،%-52  بنسللبة عالميللاً  هانففلل  سللعر
 .عالمياً  انففض  عفام قداألنا  مكوّ  بع  أن أسعار مبي  والجدير بالاكر

 
 ألسللبوعاب مقارنللةسللبوع األ عللن %4,0 بنسللبة مبيلل  فيللة البللي  ومنتجللا  الاليللب أسللعارمعللدل  ارتفلل  :الحليييبالبيييض ومنتجييات  -1

  . %(4)باستثناء البي   هاه الفيةسل   مع م مبي  معدل سعر استقرار نتيجة الماضي
 

نتيجللة  ، 2041 بللنفس الفتلرة ملن العلام الماضللي مقارنلة % -7بنسلبة  معلدل أسلعار مبيلل  فيلة البلي  ومنتجلا  الاليللب انففل و 
اسلتقرار و، %(4) وجبنلة القطل  %(-8) اليلب البلودرةو %(-9) جبن القشقوان بقرو %( -25)البي   سعر مبي معدل  نففا ا

  .اللبنةو جبن األبي  عكاويسعر مبي  ال
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 مقارنللة  %-7,0 بنسللبة الابللوب والبللاور والثمللار الجوزيللةفيللة  مبيلل  أسللعارمعللدل   انففلل الجوزييية:الحبييوب والبييذور وال مييار  -5

 ، وارتفل  سلعر مبيل  الفلول الالب  %(-2)والصلنوبر القللب  %(-5) الطالينانففلا  معلدل سلعر مبيل   نتيجة الماضي األسبوعب
 .واستقرار أسعار مبي  بقية السل ، %(41)
 
     انففلا علن  اللك قلد نلتجو .2041نفس الفتلرة ملن العلام الماضلي بل مقارنلة% -9 بنسلبة معدل سعر مبي  هلاه الفيلة انفف  بينما  

 ماليلا"  %(-1)عادي  األرزو %(-8) اب الفولو الطاينو %(-48)الصنوبر قلب و %(-25)العدس األامر  معدل سعر مبي 
واسلتقرار  ، %(1ارتف  معدل سعر مبي  الللوز قللب )و، %(-4)، والجوز قلب  % -41بنسبة  عالمياً ر األفير انففا  سعمقابل 

 .والفاصوليا بيضا صنوبرية الامص ابمعدل سعر مبي  
 

 لماضياألسبوع با مقارنة  %-5,0 بنسبة والزيتية المنتجا  الدهنيةفية اسعار مبي  سل  معدل  انفف  المنتجات الدهنية والزيتية: -0

  .( %-2والطاينة ) (%-5باستثناء زي  دوار الشمس ) سل  هاه الفية مع م سعر مبي استقرار نتيجة 

 مبيل  أسلعار ارتفلاع، نتيجلة  2041 الماضلينفس الفترة ملن العلام مقارنة ب % 4 بنسبة معدل اسعار مبي  سل  هاه الفية ارتف  بينما
 (%-24) الطاينلة معلدل سلعر مبيل  وانففل  ،% 8 عالميلاً بنسلبة األفيلر ارتفاع مقابل( ماليا" %8) زي  الزيتونالارة و زي 

واستقرار سعر مبيل  الزبلدة  ،% -2بنسبةعالمياّ األفير  انفف بينما مالياّ ( %-9) دوار الشمسزي  و( %-45والافاوة السادة )
. 
 

     .سل  هاه الفية كافة  مبي  راسعأمعدل  ستقرارانتيجة  األسبوع الماضيمقارنة ب المعلبا  فية سل  مبي  رسعمعدل  ستقرا المعلبات: -7
  .2041 نفس الفترة من العام الماضيمقارنة ب %- 8 بنسبة انفف قد  اسعار مبي  سل  هاه الفية معدلعلماً أن 
ارتفل  و،  %( -4) والارة %( -8)والمارتديفا بقر  السردينو %( -25)الفطر ابة كاملة  سعار مبي أ معدل انففا نتيجة والك 

 .%(2) الطونمعدل سعر مبي  
  

 كافلة سلتقرار سلعر مبيل ا نتيجلة الماضليسلبوع األقارنة بم المتفرقة المواد الذاايية فية معدل سعر مبي  ستقرا مواد غذائية متفرقة: -8
   . سل  هاه الفية

 .2041 نفس الفترة من العام الماضيمقارنة ب% -5بنسبة  اسعار مبي  سل  هاه الفيةمعدل  انفف و
،  %-0عالميللاً بنسللبة سللعره انففلل  بينمللا %( ماليللاً -42) السللكرو %(-20المعكرونللة ) مبيلل معللدل سللعر  انففللا نتيجللة والللك 

معلدل سلعر رتفل  او ،%-50 عالمياّ بنسلبة األفير مالياّ بينما انفف  %(-4) المطاونالبن الكاتشاب ووانفف  معدل سعر مبي  
 . % 15عالمياً اوالي  ارتف  سعر مبي  األفيربينما  %( 4مالياً )والشاي  ،%(1)رب البندورة و %(5) الملح مبي 
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 .دورياً التقرير االسبوعي ألسعار سلّة السل  الذاايية  أن المكتب الفّني في وزارة االقتصاد والتجارة سيقوم بنشرلما" 

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

 الفئة
التغيير السنوي 
 %بالنسبة المئوية 

التغيير األسبوعي 
 %بالنسبة المئوية 

 

 % 4,1 %40 الخضار الطازجة 

 %-5,0 %3 الفواكه 

 %4,4 %0 اللحوم ومشتقاتها 

% -7 البيض ومنتجات الحليب   4,0% 

 %-7,0 % -9 الحبوب والبذور وال مار الجوزية 

% 4 المنتجات الدهنية والزيتية   5,0-% 

% -8 المعلبات   0% 

 %0 % -3 مواد غذائية متفرقة 

 


