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 القتصاد والتجارةلالمديرية العامة 

 المكتب الفني لسياسة االسعار 

 1026 أيار 3 بيروت في

سلّة السلع الغذائيةلجدول أسعار التقرير االسبوعي   

  لألسعارالمكتب الفني  –االقتصاد والتجارة في وزارة  52/4/6502

 

وارتفاع والذرة ز قلب لووال البيضو ومشتقاته والفروج الكاملوالغنم الطازج  الخضار مبيعر اسعأ نخفاضا

 والفطر حبة كاملة وزيت الذرة الفواكهمبيع  أسعار

  
المكّونة من  52/4/5026تاريخ لأصدر المكتب الفني لألسعار في وزارة االقتصاد والتجارة التقرير االسبوعي ألسعار سلّة السلع الغذائية 

ّ نخفاضا . وأظهر التقريرنقطة بيع في مختلف المحافظات 25 أكثر والتي تّم جمعها منصنفاً  60 قارنة م ي األسعارف %-5,0 بنسبة اعامّ  ا

  وأسعار نفس الفترة من العام الماضي : (28/4/5026)أسبوع ب

 بينمعا ،الماضعي سعبوعاألععن  %-2,4 بةسعبن مبيعع الخضعار الطازجعة  عذا االسعبوعمعدل أسعار  انخفض أسعار الخضار الطازجة: -2

 .5022نفس الفترة من العام الماضي مقارنة ب% -52بنسبة  الخضار الطازجة مبيع أسعارمعدل  نخفضا
 

  %(-1واللوبيععا بادريعع  ) والخععس %(-22والنعنععع ) %(-21والفجععل ) %(-54) الباذنجععان مبيععع أسعععارمعععدل  نخفععضا فقععد عليعع و
مععدل سععر  ارتفعع، و %(-5)والبطاطعا  والجعزرالكوسع  و %(-4) والبقلعة %(-2والبصعل األحمعر) %(-6) والبقدونس والكزبرة

 .الخيار ، واستقر سعر مبيع %(2) والثوم اليابس %(5والملفوف ) %(50البندورة ) مبيع

البرتقعال  مععدل سععر مبيعع ارتفعاع نتيجعة الماضعيسبوع األ عن %5,6 ذا االسبوع بنسبة  سعار مبيع الفواك أمعدل  ارتفع الفواكه: -5

  .%(5والتفاح البلدي ) %(6لليمون الحامض )وا %(9والموز ) %(22أبو صّرة )
 .5022 نفس الفترة من العام الماضيمقارنة ب %-4 بنسبة الفواك معدل سعر مبيع  انخفض وقد
 

الفعرو   مععدل انخفعاض نتيجعة الماضعي سعبوعاأل ععن %-2بنسعبة سعار مبيع اللحوم ومشعتقاتها أمعدل  انخفض :ومشتقاتهااللحوم  -5
 .معدل سعر مبيع بقية سلع  ذه الفئة واستقر ، %(-2) الطاز ولحم الغنم  %(-5) الكامل

 . 5022مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي  %-9 بنسبة اللحوم ومشتقات  فئة مبيع رسع معدل نخفضا بينما   
، وانخفعض مععدل %-5بنسبة عالميا" انخفض بينما  %-50 بنسبة محليا" الفرو  الكاملمبيع  انخفاض معدل سعر عنوقد نتج ذلك 

 ، % -28 عالميعاً بنسعبةاألخيعر  انخفعضبينما  %-9بنسبة  محلياً  انخفض لحم الغنم الطاز و،  %( -1)سعر مبيع مشتقات الفرو  
،  %(-5)ولحعم البقعر المسعتورد  ، %-22 بنسعبة عالمياً  رانخفض سعر األخيبينما   %-2 بنسبة محليا" انخفض الطاز ولحم البقر 

 .عالمياً  انخفضت عفاف قداألنات مكوّ  بعض أن أسعار مبيع والجدير بالذكر
 

 معدل سعر استقرار نتيجة الماضي ألسبوعامقارنة ب مبيع فئة البيض ومنتجات الحليب أسعارمعدل استقر  :الحليبالبيض ومنتجات  -4
  .  ذه الفئةسلع  كافة مبيع

 

نتيجععة  ، 5022 بععنفس الفتعرة معن الععام الماضععي مقارنعة % -1بنسعبة  الحليععب مععدل أسععار مبيععع فئعة البعيض ومنتجعات انخفعضو 
وارتفع سعر مبيعع جبنعة  ،%(-2)اللبنة و حليب البودرةو %(-25) جبن القشقوان بقرو %( -59)البيض  سعر مبيعمعدل  نخفاضا

  .عكاويالجبن األبيض ال استقر سعر مبيعبينما ،  %(5) القطع
 

 األسبوعمقارنة ب %-2,0بنسبة الحبوب والبذور والثمار الجوزيةفئة  مبيع أسعارمعدل انخفض  الجوزية:الحبوب والبذور والثمار  -2
 .%(-2)اللوز قلب باستثناء  سلع  ذه الفئة معظمستقرار أسعار مبيع ا نتيجة الماضي

 

 



2 

 

     انخفعاضععن  ذلعك قعد نعتجو .5022نفس الفتعرة معن الععام الماضعي بع مقارنة% -22 بنسبة معدل سعر مبيع  ذه الفئة انخفض بينما  
والحمص  %(-20)والفاصولياء بيضاء صنوبرية  والفول حب%( -50قلب )والصنوبر  %(-55)العدس األحمر  معدل سعر مبيع

ارتفععع و  %(-2)الجععوز قلععب  و ،% -8بنسععبة  عالميععاً ر األخيععر انخفععاض سعععمقابععل  محليععا" %(-4)عععادي  األرزو %(-9)حععب 
 . %(4) واللوز قلب %(25الطحين )

 

ألسععبوع با مقارنععة %2,0 بنسععبة الفئععة والزيتيععة المنتجععات الد نيععةفئععة اسعععار مبيععع سععلع معععدل  رتفعععا والزيتيااة:المنتجااات الدينيااة  -6

  .%(5)زيت الذرة باستثناء  سلع  ذه الفئةمعظم  سعر مبيعاستقرار نتيجة  لماضيا

 مبيعع أسععار ارتفعاع، نتيجعة  5022 نفس الفترة معن الععام الماضعيمقارنة ب % 5 بنسبة اسعار مبيع سلع  ذه الفئةمعدل  ارتفع بينما
( ، بينمعا انخفعض مععدل سععر مبيعع %5وارتفععت الزبعدة ) %-2بنسعبة  عالميعاً انخفاض سعره  مقابل( محليا" %28) زيت الزيتون

عالميعاّ األخير  ارتفعبينما محلياّ ( %-22) دوار الشمسزيت و (%-22) الطحينة( و%-52الذرة ) زيت( و%-55الحفاوة السادة )
 . % 6 بنسبة

 

نتيجعة  سعلع  عذه الفئعة معظعماستقرار سعر مبيع نتيجة  األسبوع الماضيمقارنة ب المعلبات فئة سلع مبيع رسعمعدل  استقر المعلبات: -1
     .، واستقرار سعر مبيع بقية السلع %(2)والفطر حبة كاملة  %(-2)انخفاض معدل سعر مبيع الذرة 

 .5022 نفس الفترة من العام الماضيمقارنة ب %-1 بنسبة انخفضقد  اسعار مبيع سلع  ذه الفئة معدلعلماً أن 
  

  %( -6)والمارتديفا بقعر  %( -1) والذرة %( -9) السردينو %( -24)الفطر حبة كاملة  سعار مبيعأ معدل انخفاضنتيجة وذلك 
 .%(5) الطونارتفع معدل سعر مبيع و، 
  

 كافعة سعتقرار سععر مبيععا نتيجعة الماضعيسعبوع األقارنة بم المتفرقة المواد الغذائية فئة معدل سعر مبيع استقر مواد غذائية متفرقة: -8
   . سلع  ذه الفئة

 .5022 نفس الفترة من العام الماضيمقارنة ب%  5بنسبة  اسعار مبيع سلع  ذه الفئةمعدل ارتفع و
 ةرب البنعدور، و %-24عالميعاً حعوالي  انخفض سععر مبيعع األخيعربينما  %(50محلياً )ارتفاع معدل سعر مبيع الشاي نتيجة وذلك 

 .%(5)، وارتفع الملح  %(4)
معدل  وانخفض ، %50حوالي عالمياً سعره  انخفضبينما %( محلياً -25) السكرو %(-56المعكرونة ) مبيعمعدل سعر  وانخفض

  %-5 محلياّ بينما انخفض األخير عالمياّ بنسبة %(-2) البن المطحونالكاتشاب و مبيع سعر
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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

                                                  www.economy.gov.lb  :كما سيّتم نشر كامل التقرير عل  موقع الوزارة عل  االنترنت  

 الفئة
التغيير السنوي 
 %بالنسبة المئوية 

التغيير األسبوعي 
 %بالنسبة المئوية 

 

 % -2,4 %-52 الخضار الطازجة 

 % 3,6 %-4 الفواكه 

 %- 2 %-9 اللحوم ومشتقاتها 

% -7 الحليبالبيض ومنتجات    0 % 

 % -2,0 % -22 الحبوب والبذور والثمار الجوزية 

% 5 المنتجات الدينية والزيتية   2,0% 

% -7 المعلبات   0 % 

 % 0 % 3 مواد غذائية متفرقة 

 


