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 القتصاد والتجارةلالمديرية العامة 

 المكتب الفني لسياسة االسعار 

 1036 أيار 31 بيروت في

سلّة السلع الغذائيةلجدول أسعار التقرير االسبوعي   

  لألسعارالمكتب الفني  –االقتصاد والتجارة في وزارة  9/5/6102

 

 والفاصوليا بيضاء صنوبريةولحم الغنم والبقر الطازج وحليب البودرة  والفواكه الخضار مبيعر اسعأ نخفاضا

وجبنة  المستورد وجبن قشقوان بقرلحم البقر مبيع  ارتفاع أسعارب والسكر والبن المطحون اوالكاتش والذرة

 والفطر حبة كاملةوالجوز القلب  حب القطع والفول

  
المكّونةة مة   9/5/1026تاريخ لأصدر المكتب الفني لألسعار في وزارة االقتصاد والتجارة التقرير االسبوعي ألسعار سلّة السلع الغذائية 

ّ نخفاضا . وأظهر التقريرنقطة بيع في مختلف المحافظات 55 أكثر والتي تّم جمعها م صنفاً  60 قارنة م ي األسعارف %-7,0 بنسبة اعامّ  ا

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

 بينمةا ،الماضةي سةبوعاألعة   %-8,5 بةسةبن مبيةع الخضةار الطازجةة  ةذا االسةبوعمعدل أسعار  انخفض أسعار الخضار الطازجة: -2

 .1025نفس الفترة م  العام الماضي مقارنة ب% -24بنسبة  الخضار الطازجة مبيع أسعارمعدل  نخفضا
 

 والكزبةرة والجةزر %(-7والخيةار ) %(-9والباذنجةا  ) %(-20والبقلةة ) %(-26البنةدورة ) مبيةع أسعارمعدل  نخفضا فقد عليهو
 معةدل سةعر مبيةع ارتفةع، و  %(-2والفجةل ) %(-1والنعنةع ) %(-5) والبطاطةا اللوبيةا بادريةهو %(-4) والبصل األحمر %(-5)

 .، واستقرار سعر مبيع الكوسى %(1والثوم اليابس ) %(5) والبقدونس الخس والملفوف

 معةدل سةعر مبيةع نخفةاضا نتيجةة الماضةيسةبوع األ عة  %-1,2 ةذا االسةبوع بنسةبة  سةعار مبيةع الفواكةهأمعدل انخفض  الفواكه: -1

  .%(5الموز )، وارتفع سعر مبيع  %(-1) والبرتقال أبو صّرة والتفاح البلدي %(-5الليمو  الحامض )

 .1025 نفس الفترة م  العام الماضيمقارنة ب %-28 بنسبة الفواكهمعدل سعر مبيع  انخفض وقد
 

لحم البقر  معدل انخفاض نتيجة الماضي سبوعاأل ع  %-7,0 بنسبةسعار مبيع اللحوم ومشتقاتها أمعدل  انخفض :ومشتقاتهااللحوم  -5

، واستقرار سةعر مبيةع الفةروج الكامةل ومشةتقات  %(1) المستوردلحم البقر  ، وارتفع %(-2) الطازجولحم الغنم  %(-4الطازج )
 . الفروج

 . 1025مقارنة بنفس الفترة م  العام الماضي  %-6 بنسبة اللحوم ومشتقاته فئة مبيع رسع معدل نخفضا بينما   

، وانخفةض معةدل %-1بنسبة عالميا" انخفض بينما  %-24 بنسبة محليا" الفروج الكاملمبيع  انخفاض معدل سعر ع وقد نتج ذلك 
-25 بنسةبة عالمياً  رانخفض سعر األخيبينما  %-7بنسبة  محليا"انخفض  الطازجولحم البقر  ، %( -6)سعر مبيع مشتقات الفروج 

،  %(2)ولحةم البقةر المسةتورد  ،  % -28 عالميةاً بنسةبةاألخيةر  انخفةضبينمةا  %-6بنسةبة  محليةاً  انخفةض لحم الغنم الطازجو %
 .عالمياً  انخفضت عفاف قداألنات مكوّ  بعض أ  أسعار مبيع والجدير بالذكر

 
 نتيجةة الماضةي ألسةبوعامقارنةة ب %-2,0بنسةبة  مبيع فئة البيض ومنتجةات الحليةب أسعارمعدل  نخفضا :الحليبالبيض ومنتجات  -4

  .  %(2)وجبنة القطع  %(5) جب  القشقوا  بقرو %(-5) لحليب البودرةاسلع  مبيع معدل سعر انخفاض
 

نتيجةةة  ، 1025 بةةنفس الفتةرة مة  العةام الماضةةي مقارنةة % -7بنسةبة  معةدل أسةعار مبيةةع فئةة البةيض ومنتجةات الحليةةب انخفةضو 
وجبنة  اللبنةوارتفع سعر مبيع  ، %(-6) جب  القشقوا  بقرو %(-20) حليب البودرةو %( -19)البيض  سعر مبيعمعدل  نخفاضا

  .عكاويالجب  األبيض ال استقر سعر مبيعبينما ،  %(2)القطع 
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مقارنةةة  %-7,2 بنسةةبة الحبةةوب والبةةذور والثمةةار الجوزيةةةفئةةة  مبيةةع أسةةعارمعةةدل انخفةةض  الجوزيووة:الحبوووب والبووذور وال مووار  -5

 والفةةول حةةب %(-29)الفاصةةوليا بيضةةا صةةنوبرية باسةةتثنا   سةةلع  ةةذف الفئةةة معظةةمسةةتقرار أسةةعار مبيةةع ا نتيجةةة الماضةةي األسةةبوعب
 .%(-2)قلب والجوز 

     انخفةاضعة   ذلةك قةد نةتجو .1025نفس الفتةرة مة  العةام الماضةي بة مقارنة% -25 بنسبة معدل سعر مبيع  ذف الفئة انخفض بينما  
واللةوز  والفةول حةب%( -28قلةب )والصةنوبر  %(-15)العدس األحمر و %(-55)الفاصوليا  بيضا  صنوبرية  معدل سعر مبيع

والحمة  حةب  ،% -8بنسبة  عالمياً ر األخير انخفاض سعمقابل  محليا" %(-4)عادي  األرزو %(-5)والجوز قلب  %(-9قلب )
 .%(6الطحي  )ارتفع و ، %(-2)
 

نتيجةة  لماضةياألسةبوع با مقارنةة الفئةة والزيتيةة المنتجةات الد نيةةفئةة اسةعار مبيةع سةلع معةدل  سةتقرا والزيتيوة:المنتجات الدهنية  -6
  . سلع  ذف الفئةكافة  سعر مبيعاستقرار 

 أسةعار نخفةاضا، نتيجةة  1025 نفس الفتةرة مة  العةام الماضةيمقارنة ب %-5  بنسبة معدل اسعار مبيع سلع  ذف الفئة نخفضا بينما
ارتفةع األخيةر بينمةا محليةاّ ( %-4) دوار الشةمس( وزيةت %-22الةذرة ) زيةت( و%-27والحفاوة السةادة ) (%-29) الطحينة مبيع

 . %-5بنسبة  عالمياً انخفاض سعرف  مقابل( محليا" %2)ارتفع  زيت الزيتو (، و%-2)والزبدة ،  % 6 بنسبةعالمياّ 
 

سلع  ذف  معظماستقرار سعر مبيع نتيجة  األسبوع الماضيمقارنة ب %4,0بنسبة  المعلبات فئة سلع مبيع رسعمعدل ارتفع  المعلبات: -7

     .، واستقرار سعر مبيع بقية السلع (%-2والذرة ) %(5)معدل سعر مبيع الفطر حبة كاملة باستثنا   الفئة

 .1025 نفس الفترة م  العام الماضيمقارنة باستقر قد  اسعار مبيع سلع  ذف الفئة معدلعلماً أ  
  

ارتفةع معةدل سةعر مبيةع و،  %( -1)والمارتةديفا بقةر  %( -5) والةذرة %( -7) السةردي  سةعار مبيةعأ معدل انخفاضنتيجة وذلك 
 .%(4)  والطو %(5)والفطر حبة كاملة 

  
سةتقرار ا نتيجةة الماضةيسبوع األقارنة بم %-5,0بنسبة  المتفرقة المواد الغذائية فئة معدل سعر مبيع انخفض مواد غذائية متفرقة: -8

   .%(-2)والسكر و الب  المطحو   %(-5)باستثنا  الكاتشاب  سلع  ذف الفئة معظم سعر مبيع

 .1025% مقارنة بنفس الفترة م  العام الماضي  -1بنسبة اسعار مبيع سلع  ذف الفئة معدل بينما انخفض 
 وانخفةض ، %10عالمياً حةوالي سعرف  بينما انخفض%( محلياً -25) السكرو %(-14معدل سعر مبيع المعكرونة ) نتيجة انخفاض
ّ  الب  المطحو و ،%(-4)الكاتشاب  معدل سعر مبيع معةدل سةعر ، وارتفةع  %-1 بينما انخفةض األخيةر عالميةاّ بنسةبة %(-2) محليا

 .%(2) ةرب البندورو %(1)، وارتفع الملح  %-24عالمياً حوالي  انخفض سعر مبيع األخيربينما  %(6محلياً )مبيع الشاي 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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

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

 الفئة
التغيير السنوي 
 %بالنسبة المئوية 

التغيير األسبوعي 
 %بالنسبة المئوية 

 

 % -8,3 %-24 الطازجةالخضار  

 %- 1,2 %-28 الفواكه 

 % -7,0 %-6 اللحوم ومشتقاتها 

% -7 البيض ومنتجات الحليب   2,0- % 

 % -7,2 % -23 الحبوب والبذور وال مار الجوزية 

%- 3 المنتجات الدهنية والزيتية    0% 

%0 المعلبات   4,0% 

 %-5,0 %-1 مواد غذائية متفرقة 

 


