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 القتصاد والتجارةلالمديرية العامة 

 المكتب الفني لسياسة االسعار 

 1035آذار  13 بيروت في

سلّة السلع الغذائيةلجدول أسعار التقرير االسبوعي   

  المكتب الفني لالسعار –االقتصاد والتجارة في وزارة  03/0/5132

 

 مبيع أسعار انخفاضولحم الغنم والبقر الطازج ولحم البقر المستورد والطحينة والطون  مبيع أسعار ارتفاع

 والذرة جبن قشقوان بقر والصنوبر قلب ووالبيض  والفواكه الخضار

 
المكّونة من  30/3/1025تاريخ لأصدر المكتب الفني لألسعار في وزارة االقتصاد والتجارة التقرير االسبوعي ألسعار سلّة السلع الغذائية 

ي األساعار فا %-0,3بنسابة  عاماا "اانففاضا . وأ هار التقريارنقطاة بياع فاي مفتلام المااف اا  53 أكثار والتي تّم جمعهاا مانصنفاً  00
 : أسعار نفس الفترة من العام الماضيو (13/3/1025)أسبوع مقارنة ب

 بينماا ،الماضاي سابوعاألعان  % -7,7 بةسابن االسابوعمبيع الفضار الطازجاة ذاذا معدل أسعار  انففض أسعار الخضار الطازجة: -2
 . 1024نفس الفترة من العام الماضي مقارنة ب % 5بنسبة  الفضار الطازجة مبيع أسعارمعدل  ارتفع
والملفوم  %(-22والفيار) %(-21) والنعنع واللوبيا بادرية %(-24والكزبرة ) %(-27الكوسى ) أسعار مبيع انففض  فقد وعليه

 الثاوم مبياع أساعار وارتفعا  ، %(-2والبنادورة ) %(-1والباذنجاان ) األامار والبصل والبطاطا %(-8) والفس والفجل %(-20)
 . %(2والبقدونس ) %(1) والجزر والبقلة %(8)

البرتقاال أباو  مبياع رساع معادل  انففااض نتيجاة الماضايسابوع األ% عان - 2,7 بنسابةسعار مبيع الفواكاه أمعدل انففض  الفواكه: -1
 .%(2والموز ) %(5والليمون الاامض ) %(-1والتفاح البلدي ) %(-8صّرة )

 .1024 نفس الفترة من العام الماضيمقارنة ب % 7 نسبةب الفواكهمعدل سعر مبيع  رتفعا وقد
 

معادل  ارتفااع نتيجاة الماضي سبوعألا% عن 2,8بنسبة ذذا االسبوع سعار مبيع اللاوم ومشتقاتها أمعدل  رتفعا :ومشتقاتهااللحوم  -3
  ، واستقرار سعر مبيع بقية السلع.%(  2ولام البقر الطازج ) %(  1ولام الغنم الطازج ) %(0)البقر المستورد  لام مبيعسعر 
 . 1024مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي % 4 بنسبة  اللاوم ومشتقاته فئة معدل أسعار مبيع ارتفعبينما 

ارتفاع معادل ساعر مبياع لاام البقار و،  عالميااً  اساتقر %( ماليااً بينماا7لام الغنم الطازج ) سعر مبيعمعدل  رتفاعا عنوقد نتج ذلك 
%( بينماا  -25الفاروج الكامال مالياا" بنسابة ) وانففاض معادل ساعر مبياع%،  20%( بينما ارتفع عالمياً بنسابة 5الطازج ماليا" )

أن أسعار  والجدير بالذكر %(  -1) ولام البقر المستورد %(،7الفروج )ارتفع  مشتقا  و ،% 9عالميا" بنسبة  األفيرارتفع سعر

 .عالمياً  انففض  عفام قداألنا  مكوّ  بعض مبيع
 

نتيجااة  الماضاي ألساابوعاعان  %-0,5 بنساابة مبياع فئااة البايض ومنتجااا  الالياب أسااعارمعادل  انففااض :البييض ومنتجييال الحلييب -4
 . ذذه الفئةسلع سعر مبيع بقية  استقرارو،  %(-2)وجبن قشقوان بقر  %(-4) البيض معدل سعر مبيع انففاض
 نتيجة ارتفاع أسعار مبياع ، 1024 بنفس الفترة من العام الماضي مقارنةمعدل أسعار مبيع فئة البيض ومنتجا  الاليب  استقر بينما 

 %(-2) اللبنةو %(-1) جبن القشقوان بقرو %( -29)البيض سعر مبيع معدل  وانففاض ،%(3) جبنة قطعو %(7) اليب البودرة

  .جبن األبيض عكاوي  استقرار سعر مبيعو، 
 
 األسابوععان  %-0,3 بنسابة الاباوب والباذور والثماار الجوزياةفئاة  مبيع أسعارمعدل  نففضا الحبوب والبذور والثمار الجوزية: -5

 مبيع باقي سلع ذذه الفئة. واستقرار سعر %(،-2 ) الصنوبر قلبمبيع معدل سعر  انففاض نتيجة الماضي
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اللوز  أسعار مبيع ارتفاع معّدل عن ذلك قد نتجو .1024نفس الفترة من العام الماضي مقارنة ب معدل سعر مبيع ذذه الفئة استقر بينما
وانففاض معادل  %(  2) والجاوز قلاب %(3) والطااين ،% عالمياً  -8بنسبة ره انففاض سعمقابل  %(23) األرزو %(25قلب )

العادس  واساتقر ساعر مبياع،  %( -2) الصانوبر قلابو،  %( -8) والاما  ااب %( -9الفاصاوليا البيضاا صانوبرية )سعر مبيع 
 .والفول اب األامر

 األسابوع الماضايمقارناة ب % 0,2بنسابة  والزيتياة المنتجاا  الدذنياةفئاة اسعار مبيع سلع معدل  ارتفع المنتجال الدهنية والزيتية: -0
 .  سلع ذذه الفئة مع م عمبيمعدل سعر  استقرارو ،%(1)الطاينة معدل سعر مبيع رتفاع ا نتيجة

 
 مبياع أساعار ارتفااع، نتيجاة  1024 نفس الفتارة مان العاام الماضايمقارنة ب % 7 بنسبة معدل اسعار مبيع سلع ذذه الفئة رتفعا بينما

 معادل ساعر مبياع وانففاض ،%(1)الزبادة و %(5والطايناة ) %- 21 بنسابةعالمياً ه انففاض مقابل( ماليا" %28) زي  الزيتون
 .% -20 عالمياّ بنسبةاألفير  بينما انففضمالياّ  (%-0) دوار الشمسوزي  والافاوة السادة  (%-22الذرة ) زي 

 

الاذرة  مبياع ساعرمعادل  نففاضانتيجة  األسبوع الماضيمقارنة ب % 0,8بنسبة  المعلبا  فئة سلع مبيع رسعمعدل  ارتفع المعلبال: -7
  .%( 5) والطون %( -2)

  .1024 نفس الفترة من العام الماضيمقارنة ب % 2 بنسبةرتفع اقد  اسعار مبيع سلع ذذه الفئة معدلعلماً أن 
سعر  رتفاعاو ،%( -1)والفطر ابة كاملة  %( -4) والذرة %( 3) والمارتديفا بقر السردين سعار مبيعأ ارتفاع معدلنتيجة وذلك 
 .الى ارتفاع االسعار عالمياً  تعود أسباب ذذا االرتفاع جزئياً و ،%( 5) الطونمبيع 

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

   .سلع ذذه الفئة  كافة
 .1024 نفس الفترة من العام الماضيمقارنة ب%  8بنسبة  سلع ذذه الفئةمعدل اسعار مبيع رتفع او

وارتفاع معادل ساعر مبياع  % ، 25 عالميااً بنسابة مبيعاه أساعار ارتفعا %( مالياّ بينما  12الشاي ) مبيع أسعارارتفاع نتيجة وذلك 
 %( -1)المعكروناة  وانففض معدل سعر مبيع ، %( 3ورب البندورة )،  %-24انففض عالمياً  بنسبة بينما %( مالياً  5السكر )

 . ، بينما استقر سعر مبيع الكاتشاب والملح% 1بينما ارتفع األفير عالمياً اوالي  %( -2)البن المطاون مالياً و
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 الفئة
التغيير السنوي 
 %بالنسبة المئوية 

التغيير األسبوعي 
 %بالنسبة المئوية 

 

 % -7,7  % 5 الخضار الطازجة 

 %-7,7 % 7  الفواكه 

 %7,8 % 4  اللحوم ومشتقاتها 

% 0 البيض ومنتجال الحليب   0,5-% 

% 0  الحبوب والبذور والثمار الجوزية     0,3-%  

% 7 المنتجال الدهنية والزيتية      0,7 % 

% 7 المعلبال    0,8%   

 %0  % 8 مواد غذائية متفرقة 

 


