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 القتصاد والتجارةلالمديرية العامة 

 المكتب الفني لسياسة االسعار 

 1025 أيار 8 بيروت في

سلّة السلع الغذائيةلجدول أسعار التقرير االسبوعي   

  المكتب الفني لالسعار –االقتصاد والتجارة في وزارة  4/5/5102

 

أسعار  وارتفاعوزيت الزيتون والفطر حبة كاملة لغنم الطازج البقر والحم و الخضار مبيعر اسعأانخفاض 

    الفواكه مبيع

 
المكّوناة ما   4/5/1025تااري  لأصدر المكتب الفني لألسعار في وزارة االقتصاد والتجارة التقرير االسبوعي ألسعار سلّة السلع الغذائية 

ي األساعار فا %-0,4بنسابة  عاماا "اانففاضا التقريار . وأ هارنقطاة بياع فاي مفتلام المااف اا  55 أكثار والتي تّم جمعهاا ما صنفاً  00
 : أسعار نفس الفترة م  العام الماضيو (12/4/1025)أسبوع مقارنة ب

 بينماا ،الماضاي سابوعاألعا  % -0,2 بةسابن مبياع الفضاار الطازجاة  اذا االسابوعمعدل أسعار  انففض أسعار الخضار الطازجة: -2
 . 1024نفس الفترة م  العام الماضي مقارنة ب % 22بنسبة  الفضار الطازجة مبيع أسعارمعدل  رتفعا

 %(4والفياار) %(5والجازر ) %(8والثاوم ) %(20والفاس ) والبقادونس %(21ارتفع  معدل أسعار مبياع الملفاوم ) فقد وعليه
 %(-5والنعناااع ) %(-0البناادورة )و %(-20اللوبياااا بادريااة ) مبيااع أسااعار  انففضاااو ،%(2)والكزباارة والبقلااة  %(1والفجاال )
   .امرواستقر معدل سعر مبيع البصل األ %(-1والكوسى ) %(-5والبطاطا ) %(-4) والباذنجا 

الليماو  الااامض  مبياع رساع معادل ارتفااع نتيجاة الماضايسابوع األعا   % 0,8 بنسابةساعار مبياع الفواكاه أمعدل  ارتفع الفواكه: -1
  .%(4والبرتقال أبو صّرة ) %(5الموز )و %(8)والتفاح البلدي 

 .1024 نفس الفترة م  العام الماضيمقارنة ب % -21 نسبةب الفواكهمعدل سعر مبيع  انففض وقد

 

 انففااض نتيجاة الماضاي سابوعألا% عا  -0,4بنسبة  ذا االسبوع سعار مبيع اللاوم ومشتقاتها أمعدل  انففض :ومشتقاتهااللحوم  -5
 .بقية سلع  ذه الفئة ر مبيعاسعار أواستقر،  %(-2) الطازج والغنم البقرلام  مبيعمعدل سعر 

 
 . 1024مقارنة بنفس الفترة م  العام الماضي  اللاوم ومشتقاته فئة معدل أسعار مبيع استقربينما 

ساعر  ارتفاع معادلو، % -20 بنسابة عالميااً انففاض  %( مالياً بينماا0لام الغنم الطازج ) معدل سعر مبيع رتفاعا ع وقد نتج ذلك 
الفروج الكامل ماليا" بنسبة  وانففض معدل سعر مبيع%،  5عالمياً بنسبة  األفير %( بينما ارتفع5الطازج ماليا" )لام البقر  مبيع

 -1) ولاام البقار المساتورد  %( -5)مشاتقا  الفاروج معادل ساعر مبياع  انففاضو، % 9 %( بينما ارتفع سعرعالميا" بنسبة -25)
 .عالمياً  انففض  عفام قداألنا  مكوّ  بعض أ  أسعار مبيع والجدير بالذكر ،%( 

 
نتيجااة  الماضاي ألسابوعابمقارناة  اذا االسابوع  مبياع فئاة البايض ومنتجاا  الالياب أساعارمعادل  اساتقر :البييض ومنتجيات الحلييب -4

 .  ذه الفئةسلع  كافة معدل سعر مبيع استقرار

 
نتيجاة ارتفااع  ، 1024 بنفس الفترة م  العام الماضي مقارنة% 2بنسبة  معدل أسعار مبيع فئة البيض ومنتجا  الاليب  ارتفعبينما 

 %( -4)البايض ساعر مبياع معادل  وانففااض ،%(2جب  األبايض عكااوي )و %(5) جبنة قطعو %(5) اليب البودرة أسعار مبيع
  .%(-2) اللبنةو %(-1) جب  القشقوا  بقرو

 
 نتيجاة الماضاي األسابوعمقارناة ب الابوب والبذور والثمار الجوزيةفئة  مبيع أسعارمعدل  استقر والبذور والثمار الجوزية: الحبوب -5

 . سلع  ذه الفئة كافة مبيعمعدل سعر  استقرار
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اللوز  أسعار مبيع ارتفاع معّدل ع  ذلك قد نتجو .1024نفس الفترة م  العام الماضي مقارنة ب معدل سعر مبيع  ذه الفئة استقر بينما
معادل  ، بينماا انففاض  % -8بنسابة  عالمياً ره انففاض سعمقابل  %( ماليا" 1عادي ) األرزو %( 5) والجوز قلب %(24قلب )

واستقر سعر مبيع العادس  ،%( -2)وصنوبر قلب  الطاي و %( -4)والامص اب  %( -8)سعر مبيع الفاصوليا بيضا صنوبرية 

 .والفول اب األامر

 األسابوع الماضايعا   %-2,0 بنسابة والزيتياة المنتجاا  الد نياةفئاة اسعار مبياع سالع معدل  انففض المنتجات الدهنية والزيتية: -0
 . %( -5) زي  الزيتو باستثناء  سلع  ذه الفئة مع مر اسعأمعدل استقرار  نتيجة

 مبياع أساعار ارتفااع، نتيجاة  1024 نفس الفتارة ما  العاام الماضايب مقارنة % 5 بنسبة معدل اسعار مبيع سلع  ذه الفئةارتفع  بينما
 زي  معدل سعر مبيع وانففض ،%(5)الزبدة و %(4والطاينة ) % 10 عالمياً بنسبةه ارتفاع مقابل( ماليا" %24) زي  الزيتو 

 .% -22 عالمياّ بنسبةاألفير  بينما انففضمالياّ  (%-4) دوار الشمسوزي   (%-0والافاوة السادة ) (%-25الذرة )
 

 مبياع ساعرمعادل  اساتقرارنتيجاة  األسابوع الماضايمقارناة ب %  -1,0 بنسابة المعلبا  فئة سلع مبيع رسعمعدل  انففض المعلبات: -2
   . %( -21)باستثناء الفطر ابة كاملة  سلع  ذه الفئة مع م

  .1024 نفس الفترة م  العام الماضيمقارنة ب %-0 بنسبة انففضقد  اسعار مبيع سلع  ذه الفئة معدلعلماً أ  
 والطاو  الساردي و%( -5) الاذرةو %( -5) المارتاديفا بقارو %( -25)الفطر ابة كاملاة  سعار مبيعأ معدل انففاضنتيجة وذلك 

 .الى ارتفاع االسعار عالمياً  تعود أسباب  ذا االرتفاع جزئياً و ،%( -2)
  

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

 .1024 نفس الفترة م  العام الماضيمقارنة ب%  5بنسبة  معدل اسعار مبيع سلع  ذه الفئةرتفع او
رب وارتفع معدل سعر مبيع  % ، 19 عالمياً بنسبة مبيعه أسعار ارتفع %( مالياّ بينما 21الشاي ) مبيع أسعارارتفاع نتيجة وذلك 

 %( -1)المعكرونااة  وانففااض معاادل سااعر مبيااع،  %-18انففااض عالمياااً  بنساابة بينمااا %( مالياااً  4السااكر )و%(  5البناادورة )
 . مبيع الملحاستقر سعر و، % -15األفير عالمياً اوالي  انففضبينما  %( -2)الب  المطاو  مالياً و الكاتشابو
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ً التقرير االسبوعي ألسعار سلّة السلع الغذائية  علماً أ  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 

 

 % -0,7  % 71 الخضار الطازجة 

 % 6,8 %-72  الفواكه 

 %-0,4 % 0 اللحوم ومشتقاتها 

% 7 البيض ومنتجات الحليب     0% 

% 0  الحبوب والبذور والثمار الجوزية     0%  

% 5 المنتجات الدهنية والزيتية    7,6-%  

% -6 المعلبات   2,6-% 

 %0 % 5 مواد غذائية متفرقة 

 


