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 القتصاد والتجارةلالمديرية العامة 

 المكتب الفني لسياسة االسعار 

 1026 أيار 12 بيروت في

سلّة السلع الغذائيةلجدول أسعار التقرير االسبوعي   

  لألسعارالمكتب الفني  –االقتصاد والتجارة في وزارة  61/5/1106

 

 والفاصوليا بيضاء صنوبرية وجبن قشقوان بقر ولحم الغنموالفروج الكامل  الخضار مبيعر اسعأ نخفاضا

والطازج  المستوردلحم البقر الفواكه ومبيع  رتفاع أسعاروالفول حب والجوز القلب والفطر حبة كاملة وا

 والذرة والسكر والحمص حب وزيت الذرة 

  
المكّونة من  61/5/1061تاريخ لأصدر المكتب الفني لألسعار في وزارة االقتصاد والتجارة التقرير االسبوعي ألسعار سلّة السلع الغذائية 

أسابو  قارناة بم ي األساعارفا اعاّما اّ ساتقرارا . وأ هار التقريارنقطاة بياع فاي مفتلام المااف اا  55 أكثار والتي تّم جمعهاا مانصنفاً  10
  وأسعار نفس الفترة من العام الماضي : (9/5/1061)

 بينماا ،الماضاي سابو األعان  %-5,0 بةسابن مبياع الفضاار الطازجاة  اذا االسابو معدل أسعار  انففض أسعار الخضار الطازجة: -6
 .1065نفس الفترة من العام الماضي مقارنة ب% -65بنسبة  الفضار الطازجة مبيع أسعارمعدل  نففضا

 

 %(-1والبطاطاا ) والثاوم الياابس والملفاوم %(-4والجازر ) والفاس %(-1) اللوبياا بادرياه مبياع أساعارمعدل  نففضا فقد عليهو
 %(4والفياار ) والنعناع %(5) والبصال األامار %(1) والكوسا  البنادورة، وارتفع معدل ساعر مبياع  %(-6والبقدونس والفجل )

 .%(6) والباذنجان والكزبرةوالبقلة 

الماوز  معادل ساعر مبياع ارتفاا  نتيجاة الماضايسابو  األ عان %4,5 اذا االسابو  بنسابة  سعار مبيع الفواكهأمعدل ارتفع  الفواكه: -1

  .  %(5) والتفاح البلدي %(7)والبرتقال أبو صّرة الليمون الاامض و %(66)
 .1065 نفس الفترة من العام الماضيمقارنة ب %-65 بنسبة الفواكهمعدل سعر مبيع  انففض وقد
 

لاام البقار  معادل ارتفاا  نتيجاة الماضاي سابو األ عان %1,0 بنسابةسعار مبيع اللااوم ومتاتقاتها أمعدل  رتفعا :ومشتقاتهااللحوم  -5

 %(4) الفاروجبينماا ارتفعا  متاتقا   %(-8)ساعر مبياع الفاروج الكامال  نففض، وا %(6لام البقر الطازج )و %(1المستورد )
 .%(-6) الطازجولام الغنم 

 . 1065مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي  %-1 بنسبة اللاوم ومتتقاته فئة مبيع رسع معدل نففضا بينما   
، وانففاض معادل %-5بنسبة عالميا" انففض بينما  %-16 بنسبة ماليا" الفروج الكاملمبيع  انففاض معدل سعر عنوقد نتج ذلك 

-68 بنسابة عالمياً  رانففض سعر األفيبينما  %-7بنسبة  ماليا"انففض  الطازجولام البقر  ، %( -1)سعر مبيع متتقا  الفروج 
،  %(5)ولاام البقار المساتورد  ،  % -67 عالميااً بنسابةاألفيار  انففاضبينماا  %-7بنسابة  ماليااً  انففاض لام الغنم الطازجو %

 .عالمياً  انففض  عفام قداألنا  مكوّ  بعض أن أسعار مبيع والجدير بالذكر
 

 نتيجاة الماضاي ألسابو امقارناة ب %-8,0بنسابة  مبيع فئة البيض ومنتجاا  الالياب أسعارمعدل  نففضا :الحليبالبيض ومنتجات  -4

  .واستقرار بقية سلع  ذه الفئة ،%(-5) جبن القتقوان بقر سلع مبيع معدل سعر انففاض
 

نتيجااة  ، 1065 باانفس الفتارة مان العاام الماضااي مقارناة % -8بنسابة  معادل أساعار مبيااع فئاة البايض ومنتجاا  الاليااب انففاضو 
وجبنة  اللبنةوارتفع سعر مبيع  ، %(-9) جبن القتقوان بقرو %(-60) اليب البودرةو %( -19)البيض  سعر مبيعمعدل  نففاضا

  .عكاويالجبن األبيض ال استقر سعر مبيعبينما ،  %(6)القطع 
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مقارنااة  %-9,0 بنساابة الابااوب والبااذور والثمااار الجوزيااةفئااة  مبيااع أسااعارمعاادل انففااض  الجوزيووة:الحبوووب والبووذور وال مووار  -5

والامص ارتفع  %(-6)قلب والجوز  والفول اب %(-61)الفاصوليا بيضا صنوبرية انففاض سعر مبيع  نتيجة الماضي األسبو ب
(1)%. 

     انففااضعان  ذلاك قاد ناتجو .1065نفس الفتارة مان العاام الماضاي با مقارنة% -64 بنسبة معدل سعر مبيع  ذه الفئة انففض بينما  
 %(-60) والفول اب%( -68قلب )والصنوبر  %(-15)العدس األامر و %(-41)الفاصولياء بيضاء صنوبرية  معدل سعر مبيع
والامص  %(1الطاين )ارتفع و ،% -4بنسبة  عالمياً و ماليا" انففضعادي  األرزو،  %(-5)والجوز قلب  %(-9واللوز قلب )

 . %(6)اب 
 

ألسابو  با مقارناة  %4,0بنسابة  الفئاة والزيتياة المنتجاا  الد نياةفئاة اساعار مبياع سالع معادل  ارتفاع والزيتيوة:المنتجات الدهنيوة  -1
  . (%4باستثناء الذرة ) سلع  ذه الفئة مع م سعر مبيعاستقرار نتيجة  لماضيا

 أساعار نففااضا، نتيجاة  1065 نفس الفتارة مان العاام الماضايمقارنة ب %-5  بنسبة الفئةمعدل اسعار مبيع سلع  ذه  نففضا بينما
ارتفااع األفياار بينمااا مالياااّ ( %-4) دوار التاامس( وزياا  %-8الااذرة ) زياا ( و%-67والااافاوة السااادة ) (%-69) الطاينااة مبيااع

 . %-8بنسبة  عالمياً انففاض سعره  مقابل( ماليا" %6)ارتفع  زي  الزيتون(، و%-6والزبدة )،  % 5 بنسبةعالمياّ 
 

سالع  مع ماستقرار سعر مبيع نتيجة  األسبو  الماضيمقارنة ب %-4,1بنسبة  المعلبا  فئة سلع مبيع رسعمعدل  انففض المعلبات: -7

     .، واستقرار سعر مبيع بقية السلع (%6والذرة ) %(-61)معدل سعر مبيع الفطر ابة كاملة باستثناء   ذه الفئة
 .1065% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي  -5بنسبة اسعار مبيع سلع  ذه الفئة معدل بينما انففض 

  
  %( -1)والمارتاديفا بقار %( -5) والاذرة %( -7) الساردينو %(-8)الفطار اباة كاملاة  ساعار مبياعأ معادل انففاضنتيجة وذلك 

 .%(4) نالطو ارتفع معدل سعر مبيعو
  

ساتقرار ا نتيجاة الماضايسابو  األقارناة بم %6,0بنسابة  المتفرقاة الماواد الغذائياة فئاة معدل سعر مبياعارتفع  متفرقة:مواد غذائية  -8

   .%(6)السكر  باستثناء سلع  ذه الفئة مع م سعر مبيع
 .1065% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي  -1بنسبة اسعار مبيع سلع  ذه الفئة معدل بينما انففض 

 وانففاض ، %68عالمياً ااوالي سعره  بينما انففض%( مالياً -64) السكرو %(-14معدل سعر مبيع المعكرونة ) انففاضنتيجة 
ّ  البن المطاونو ،%(-4)الكاتتاب  معدل سعر مبيع معادل ساعر ، وارتفاع  %-7 بينما انففاض األفيار عالميااّ بنسابة %(-6) ماليا

 .%(6) ةرب البندورو %(1)، وارتفع الملح  %-68عالمياً اوالي  مبيع األفيرانففض سعر بينما  %(1مالياً )مبيع التاي 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 .دورياً التقرير االسبوعي ألسعار سلّة السلع الغذائية  أن المكتب الفّني في وزارة االقتصاد والتجارة سيقوم بنترلما" ع  

                                                  www.economy.gov.lb  :كما سيّتم نتر كامل التقرير عل  موقع الوزارة عل  االنترن   

 الفئة
التغيير السنوي 
 %بالنسبة المئوية 

التغيير األسبوعي 
 %بالنسبة المئوية 

 

 % -3,0 %-65 الخضار الطازجة 

 % 4,5 %-63 الفواكه 

 % 1,0 %-1 اللحوم ومشتقاتها 

% -8 البيض ومنتجات الحليب   8,0- % 

 % -9,0 % -64 الحبوب والبذور وال مار الجوزية 

%- 3 المنتجات الدهنية والزيتية    4,0% 

%- 3 المعلبات   4,1-% 

 %6,0 %-1 مواد غذائية متفرقة 

 


