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 القتصاد والتجارةلالمديرية العامة 

 المكتب الفني لسياسة االسعار 

 1026 نيسان 8 بيروت في

سلّة السلع الغذائيةلجدول أسعار التقرير االسبوعي   

  لألسعارالمكتب الفني  –االقتصاد والتجارة في وزارة  5/4/6102

 

والفطر حبة كاملة وجبن قشقوان بقر ولحم البقر المستورد  والبيض والفواكه الخضار مبيعر اسعأ نخفاضا

   ومشتقات الفروج لحم البقر والغنم الطازج مبيع  وارتفاع أسعار

  
المكّونةة مة   5/4/1026تاريخ لأصدر المكتب الفني لألسعار في وزارة االقتصاد والتجارة التقرير االسبوعي ألسعار سلّة السلع الغذائية 

ّ رتفاعا . وأظهر التقريرنقطة بيع في مختلف المحافظات 55 أكثر تّم جمعها م والتي صنفاً  60 قارنةة م ي األسةعارفة %1,0 بنسةبة اعاّمة ا

  وأسعار نفس الفترة م  العام الماضي : (19/5/1026)أسبوع ب

 بينمةا ،الماضةي سةبوعاألعة   %-7,5 بةسةبن مبيةع الخضةار الطازجةة  ةذا االسةبوعمعدل أسعار  انخفض أسعار الخضار الطازجة: -2

 .1025نفس الفترة م  العام الماضي مقارنة ب% -6بنسبة  الخضار الطازجة مبيع أسعارمعدل  نخفضا
 

والملفةوف  %(-7والكوسة  ) %(-8والبقةدونس ) %(-26والخيار ) %(-27البصل األحمر ) مبيع أسعارمعدل  نخفضا فقد عليهو
 %(8الثوم اليابس ) معدل سعر مبيع ارتفع، و %(-2) والبقلة %(-5) والباذنجا  والنعنع %(-5والفجل والجزر ) %(-6والخس )
 .اللوبيا بادريه ، واستقر سعر مبيع %(2والبطاطا ) %(5والبندورة ) %(7) والكزبرة

التفاح  معدل سعر مبيع انخفاض نتيجة الماضيسبوع األ ع  %-7,0 ذا االسبوع بنسبة  سعار مبيع الفواكهأمعدل انخفض  الفواكه: -1

  .%(2لليمو  الحامض )اوالبرتقال أبو صّرة ، وارتفع %(-2والموز ) %(-1البلدي )
 .1025 نفس الفترة م  العام الماضيمقارنة ب %-20 بنسبة الفواكهمعدل سعر مبيع  انخفض وقد
 

  مبيةععر سةمعةدل  ارتفةاع نتيجةة الماضةي سةبوعاأل ع  %1 ,6بنسبة سعار مبيع اللحوم ومشتقاتها أمعدل  ارتفع :ومشتقاتهااللحوم  -5

أسةعار واسةتقر الفةروج الكامةل بينمةا ارتفعةت  ، %(-1)ولحةم البقةر المسةتورد  %(5) الطازجولحم الغنم  (%6) الطازجلحم البقر 
 .%(5مشتقات الفروج )مبيع 

 . 1025الماضي مقارنة بنفس الفترة م  العام  %-6 بنسبة اللحوم ومشتقاته فئة مبيع رسع معدل نخفضا بينما   
، وانخفةض معةدل سةعر مبيةع %-2بنسةبة وعالميا"  %-28 بنسبة محليا" الفروج الكاملمبيع  انخفاض معدل سعر ع وقد نتج ذلك 

ولحم البقر المستورد  %، -11 عالمياً بنسبةانخفض بينما  %-5بنسبة  محلياً  انخفض لحم الغنم الطازجو،  %( -6)مشتقات الفروج 
أ   والجةدير بالةذكر،  %-28 بنسةبة عالميةاً  رانخفةض سةعر األخيةبينمةا   %-2 بنسةبة محليا" انخفض الطازجولحم البقر  ،%( -4)

 .عالمياً  انخفضت عفاف قداألنات مكوّ  بعض أسعار مبيع
 

 نتيجةةة الماضةي ألسةةبوعاعة   %-4,0بنسةةبة  مبيةةع فئةة البةيض ومنتجةةات الحليةب أسةعارمعةةدل  انخفةض :الحليييبالبييض ومنتجيات  -4
  .%(-2)وجب  قشقوا  بقر  %(-5)باستثناء البيض   ذه الفئةسلع  معظم مبيع معدل سعر استقرار

 

نتيجةةة  ، 1025 بةةنفس الفتةرة مة  العةام الماضةةي مقارنةة % -6بنسةبة  معةدل أسةعار مبيةةع فئةة البةيض ومنتجةات الحليةةب انخفةضو 
 وارتفع سةعر مبيةع جبنةة القطةع ،%(-2) حليب البودرةو %(-21) جب  القشقوا  بقرو %( -56)البيض  سعر مبيعمعدل  نخفاضا
  .عكاويالجب  األبيض الو اللبنة استقر سعر مبيعبينما ،  %(5)
 

 نتيجةة الماضةي األسبوعمقارنة ب الحبوب والبذور والثمار الجوزيةفئة  مبيع أسعارمعدل  استقر الجوزية:الحبوب والبذور والثمار  -5
 .سلع  ذه الفئةة كافستقرار أسعار مبيع ا
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     انخفةاضعة   ذلةك قةد نةتجو .1025نفس الفتةرة مة  العةام الماضةي بة مقارنة% -20 بنسبة معدل سعر مبيع  ذه الفئة انخفض بينما  
عةادي  األرزو %(-8)والحمة  حةب  %(-20والفول حةب )%( -10قلب )والصنوبر  %(-15)العدس األحمر  معدل سعر مبيع

واستقرار معةدل  ، %(6واللوز قلب  ) %(22الطحي  )ارتفع و  ،% -9بنسبة  عالمياً ر األخير سع انخفاضمقابل  محليا" %(-4)
 . الجوز قلب سعر مبيع 

 

نتيجةة  لماضةياألسةبوع با مقارنةة الفئةة والزيتيةة المنتجةات الد نيةةفئةة اسةعار مبيةع سةلع معةدل  اسةتقر والزيتيية:المنتجات الدهنية  -6
  . الفئة سلع  ذه كافة سعر مبيعاستقرار 

 مبيةع أسةعار ارتفةاع، نتيجةة  1025 نفس الفترة مة  العةام الماضةيمقارنة ب % 1 بنسبة معدل اسعار مبيع سلع  ذه الفئة ارتفع بينما
( ، بينمةا انخفةض معةدل سةعر مبيةع %1وارتفعةت الزبةدة ) %-5بنسةبة  عالميةاً انخفاض سعره  مقابل( محليا" %28) زيت الزيتو 

عالميةاّ األخير  ارتفعبينما محلياّ ( %-22) دوار الشمسزيت و (%-27) الطحينة( و%-11الذرة ) زيت( و%-15الحفاوة السادة )
 . % 8 بنسبة

 

سةعر مبيةع معةدل  انخفةاضنتيجةة  األسةبوع الماضةيمقارنةة ب %-8,0  بنسةبة المعلبةات فئة سلع مبيع رسعمعدل  نخفضا المعلبات: -7
     .مبيع بقية سلع  ذه الفئةواستقرار سعر  ، (%-4)الفطر حبة كاملة 

 .1025 نفس الفترة م  العام الماضيمقارنة ب %-7 بنسبة انخفضقد  اسعار مبيع سلع  ذه الفئة معدلعلماً أ  
  

ارتفةع و،  %( -6) والمارتديفا بقر والذرة %( -9) السردي و %( -25)الفطر حبة كاملة  سعار مبيعأ معدل انخفاضنتيجة وذلك 
 .%(1) الطو معدل سعر مبيع 

  
 كافةة سةتقرار سةعر مبيةعا نتيجةة الماضةيسةبوع األقارنة بم المتفرقة المواد الغذائية فئة معدل سعر مبيع استقر مواد غذائية متفرقة: -8

   . سلع  ذه الفئة
 .1025 نفس الفترة م  العام الماضيمقارنة ب%  5بنسبة  اسعار مبيع سلع  ذه الفئةمعدل ارتفع و

 ةرب البنةدور، و %-5عالميةاً حةوالي  انخفةض سةعر مبيةع األخيةربينما  %(10محلياً )وارتفاع معدل سعر مبيع الشاي نتيجة وذلك 
 .%(1)، وارتفع الملح  %(4)

معةدل  وانخفض ، %-8حوالي عالمياً سعره  انخفضبينما %( محلياً -21) السكرو %(-16المعكرونة ) مبيعمعدل سعر  وانخفض
  %-27 محلياّ بينما انخفض األخير عالمياّ بنسبة %(-2) الب  المطحو الكاتشاب و مبيع سعر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 .دورياً التقرير االسبوعي ألسعار سلّة السلع الغذائية  أ  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 

 

 % -7,3 %-6 الخضار الطازجة 

 % -7,0 %-20 الفواكه 

 % 6,1 %-6 اللحوم ومشتقاتها 

% -6 الحليبالبيض ومنتجات    4,0- % 

 %0 % -20 الحبوب والبذور والثمار الجوزية 

% 1 المنتجات الدهنية والزيتية   0 % 

% -7 المعلبات   8,0- % 

 % 0 % 3 مواد غذائية متفرقة 

 


