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 القتصاد والتجارةلالمديرية العامة 

 المكتب الفني لسياسة االسعار 

 2024كانون األول  22 بيروت في

سلّة السلع الغذائيةلجدول أسعار التقرير االسبوعي   

  المكتب الفني لالسعار –االقتصاد والتجارة في وزارة  51/25/2152

 

وزيت الزيتون  والصنوبر واللوز والجوز القلبالطازج الغنم الخضار والفواكه ولحم  مبيع أسعار ارتفاع

   وزيت دوار الشمس ورب البندورةوزيت الذرة  ولحم البقر المستورد والبيض الفروج الكامل مبيع أسعار انخفاضو

 
نل   51/52/2054تلارٌ  لأصدر المكتب الفنً لألسعار فً وزارة االقتصاد والتجارة التقرٌر االسبوعً ألسعار سلّة  السلّا الائاةٌل   المكوة

ً األسلعار فل %0,0بنسلب   عاملا "اارتفاعل . وأ هلر التقرٌلرنقط  بٌلا فلً ملتّلل المظاف لا  15 أكثر والتً تمة جمعها منصنفاً  00من 
 : أسعار نفس الفترة من العام الماضًو (0/52/2054)أسبوع مقارن  ب

 انلفل  بٌنملا ،الماضً سبوعاألعن  % 0 ب سبن الطازج  هئا االسبوع مبٌا اللضارمعدل أسعار ارتفا  أسعار الخضار الطازجة: -5
 . 2055نفس الفترة من العام الماضً مقارن  ب %-9بنسب   اللضار الطازج  مبٌا أسعارمعدل 
والبصلل األظملر  %(9والبقلدونس والكزبلرة ) %(52) والنعنلا %(51والبقّل  ) %(59المّفلول ) أسلعار مبٌلا  ارتفعل فقد وعٌّه

 أسلعار انلفضل  وقلد ، %(2واللٌار ) %(4والجزر والثوم ) %(0والبطاطا ) %(7والّوبٌا بادرٌ  ) %(0والبائنجان ) والكوسى
 .اللس والفجل استقرار سعر مبٌاو،  %(-5والبندورة ) مبٌا

ة  مبٌلا رسلع معلدلارتفلاع نتٌجل   الماضلًسلبوع األ% علن  0,1 بنسلب سعار مبٌا الفواكه أمعدل  رتفاا الفواكه: -2 البرتقلال أبلو صلرة
  . %(4التفاح البّدي )و %(1) والموز %(9والٌّمون الظام  ) %(55)

 .2055 نفس الفترة من العام الماضًمقارن  ب % -1 نسب ب الفواكهمعدل سعر مبٌا  انلف  وقد
 

معلدل  رتفلاعانتٌجل   الماضً سبوعألاعن  %0,1هئا االسبوع بنسب  سعار مبٌا الّظوم ومشتقاتها أمعدل  ارتفا :اللحوم ومشتقاتها -5
واسلتقر معلدل ،  %(-5%(  ولظم البقر المستورد )-0انلف  معدل سعر مبٌا الفروج الكامل )و ، %(5الانم الطازج ) مبٌا سعر

 . بقٌ  سّا هئه الفة  مبٌا رسع
 . 2055العام الماضً نفس الفترة من مقارن  ب % 2بنسب   الّظوم ومشتقاته فة  معدل أسعار مبٌا ارتفابٌنما 

 الطازج ظم البقرول % 52عالمٌاً بنسب   مظٌّاً بٌنما ارتفا األلٌر %(7)لظم الانم الطازج  ارتفاع معدل سعر مبٌا عنوقد نتج ئلك 
%( بٌنما ارتفا سعره  -54الفروج الكامل مظٌّا" بنسب  )وانلف  معدل سعر مبٌا ، % 45بنسب   عالمٌاً %( بٌنما ارتفا 5) "مظٌّا

 عفال قداألنا  مكوة  بع  أن أسعار مبٌا والجدٌر بالئكر، %( -5)مشتقا  الفروج معدل سعر مبٌا  انلف و % 9عالمٌا" بنسب  
 .عالمٌاً  انلفض 

 
نتٌجلل   الماضلً ألسللبوعا% علن -0,4 بنسللب  مبٌلا فةلل  البلٌ  ومنتجللا  الظٌّلب أسللعارمعلدل  نلفلل ا :البييض ومنتجييات الحلييب -4

 .سّا هئه الفة سعر مبٌا باقً معدل  استقرو %(،-5) البٌ  معدل سعر مبٌا انلفا 
نتٌجل  ارتفلاع  ،2055% مقارن  بنفس الفتلرة ملن العلام الماضلً 2 بٌنما ارتفا معدل أسعار مبٌا فة  البٌ  ومنتجا  الظٌّب بنسب 

جللبن و %( -9)البللٌ  وانلفللا  سللعر مبٌللا  %(5) الّبنلل و %( 5)جللبن األبللٌ  عكللاوي و %( 7) ظٌّللب البللودرة أسللعار مبٌللا
  . جبن  قطااستقرار سعر مبٌا و،  %(-5) القشقوان بقر

 
 األسللبوع % عللن0,4بنسللب  الظبللوب والبللئور والثمللار الجوزٌل  فةل   مبٌللا أسللعارمعللدل  ارتفلا الحبيوب والبييذور والرمييار الجوزييية: -1

 . هئه الفة %( ، واستقرار سعر مبٌا بقٌ  سّا 5الصنوبر والّوز والجوز قّب ) معدل سعر مبٌا رتفاعا نتٌج  الماضً
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ل علن ئللك قلد نلتجو .2055نفس الفتلرة ملن العلام الماضلً % مقارنل  بل 0 بنسب  معدل سعر مبٌا هئه الفة  ارتفا بٌنما  ارتفلاع معلدة
 والجلوز قّلب %(52)والصلنوبر قّلب  %(20قّلب ) والّوز ،% عالمٌاً  -7بنسب  ره انلفا  سعمقابل  %(22) األرز أسعار مبٌا

 -5%( والطظٌن ) -4البٌضا صنوبرٌ  ) الفاصولٌاو %( -1) لفول%( وا -50الظمص ظب )وانلف  معدل سعر مبٌا  ،%(  1)
 .استقر سعر مبٌا العدس األظمرو، %( 

 نتٌجل  الماضلً األسلبوع% علن 5بنسلب   والزٌتٌل  المنتجلا  الدهنٌل فةل  اسعار مبٌلا سلّا  معدل ارتفا المنتجات الدهنية والزيتية: -0
  .%(-5وزٌ  دوار الشمس )%( -4) الئرةزٌ  %( وانلفا  سعر مبٌا 5زٌ  الزٌتون ) مبٌا سعرمعدل  رتفاعا

 مبٌلا أسلعار ارتفلاع، نتٌجل   2055 نفس الفتلرة ملن العلام الماضلًمقارن  ب % 1 بنسب  معدل اسعار مبٌا سّا هئه الفة  رتفاا بٌنما
، %( 2)الزبللدة و%( 4) والظللفاوة السللادة % 57 عالمٌللاً بنسللب ه ارتفاعلل مقابللل( مظٌّللا" %55) زٌلل  الزٌتللونو%( 25الطظٌنلل  )

ة ( %-0) دوار الشمسزٌ  و( %-51)الئرة  زٌ انلف  و ة بنسب  األلٌر نلف ابٌنما مظٌّا  . % -55 عالمٌا
 

 .الفة  سّا هئه كاف   مبٌا سعر استقرار نتٌج  األسبوع الماضًمقارن  بالمعّبا   فة  سّا مبٌا رسعمعدل استقر  المعلبات: -7
  .2055 نفس الفترة من العام الماضًمقارن  ب % 2ارتفا بنسب  قد  اسعار مبٌا سّا هئه الفة  معدلعّماً أن 
 الطلوناسلتقرار سلعر مبٌلا و،  %(2) والمارتلدٌفا بقلر %( 1) السلردٌنوظبل  كامّل   الفطر سعار مبٌاأ ارتفاع معدلنتٌج  وئلك 

 .الى ارتفاع االسعار عالمٌاً  تعود أسباب هئا االرتفاع جزةٌاً و ،والئرة
  

 اسلتقرار نتٌجل  الماضلًسبوع األ% مقارن  ب-0,2بنسب   المتفرق  المواد الائاةٌ  فة  معدل سعر مبٌا انلف  مواد غذائية متفرقة: -0
   . (%-5باستثناء رب البندورة ) سّا هئه الفة  مع م مبٌامعدل سعر 

 .2055 نفس الفترة من العام الماضًمقارن  ب%  7بنسب   معدل اسعار مبٌا سّا هئه الفة رتفا او
ة بٌنملا  25الشلاي ) مبٌلا أسلعارارتفلاع نتٌجل  وئلك   %(  9ورب البنلدورة ) % ، 4  عالمٌلاً بنسلب  مبٌعله   أسلعارارتفعل%( مظٌّلا

واسلتقر  ،%( -5، والمعكرونل  )%-55 بنسلب   عالمٌلاً سلعره  انلف و (% -52)وانلف  السكر مظٌّاً بنسب   ،%(5والكاتشاب )
 .% 70معدل سعر مبٌا المّح والبن المطظون مظٌّاً بٌنما ارتفا األلٌر عالمٌاً ظوالً 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ً التقرٌر االسبوعً ألسعار سّة  السّا الائاةٌ   عّماً أن المكتب الفنةً فً وزارة االقتصاد والتجارة سٌقوم بنشر  .دورٌا

                                                  www.economy.gov.lb  :كما سٌتةم نشر كامل التقرٌر عّى موقا الوزارة عّى االنترن  

 الفئة
التغيير السنوي 
 %بالنسبة المئوية 

التغيير األسبوعي 
 %بالنسبة المئوية 

 

 % 6 % -9 الخضار الطازجة 

 % 6,5 % -5 الفواكه 

 %0,5 % 2   اللحوم ومشتقاتها 

% 2 البيض ومنتجات الحليب   0,4-% 

% 6  الحبوب والبذور والرمار الجوزية   0,4 %  

% 5 المنتجات الدهنية والزيتية     1 % 

% 2 المعلبات   0 % 

 % -0,2 % 7 مواد غذائية متفرقة 

 


