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 القتصاد والتجارةلالمديرية العامة 

 المكتب الفني لسياسة االسعار 

 1026 حزيران 3 بيروت في

سلّة السلع الغذائيةلجدول أسعار التقرير االسبوعي   

  لألسعارالمكتب الفني  –االقتصاد والتجارة في وزارة  03/5/6132

 

 والفاصوليا بيضاء صنوبرية الكامل ومشتقاتهوالفروج  والخضار المستوردالفواكه  مبيعر اسعأ نخفاضا

 والحمص حب واللوز قلب والبيض لحم البقر الطازج مبيع رتفاع أسعارواوالطحينة والسردين 

  
المكّونة من  03/5/1326تاريخ لأصدر المكتب الفني لألسعار في وزارة االقتصاد والتجارة التقرير االسبوعي ألسعار سلّة السلع الغذائية 

ّ نخفاضا . وأظهر التقريرنقطة بيع في مختلف المحافظات 50 أكثر والتي تّم جمعها منصنفاً  63 قارنة م ي األسعارف %-6,3بنسبة  اعامّ  ا

  وأسعار نفس الفترة من العام الماضي : (10/5/1326)أسبوع ب

 بينمعا ،الماضعي سعبوعاألععن  %-0,5 بةسعبن االسعبوعمبيعع الخضعار الطازجعة  عذا معدل أسعار  انخفض أسعار الخضار الطازجة: -2

 .1325نفس الفترة من العام الماضي مقارنة ب% -25بنسبة  الخضار الطازجة مبيع أسعارمعدل  نخفضا
 

والبطاطعا والبنعدورة  %(-8والكوسع  ) والخعس %(-22) واللوبيعا بادريعه %(-21) الباذنجان مبيع أسعارمعدل  انخفض فقد عليهو
الخيعار سععر مبيعع مععدل ارتفعع ، و %(-2) والبقلعة والنعنع %(-0والكزبرة ) والفجل %(-4والبقدونس ) %(-5والجزر ) %(-6)
 . والملفوف والبصل األحمر واستقر سعر مبيع الثوم اليابس ،%(4)

 مععدل سععر مبيعع انخفعاض نتيجعة الماضعيسعبوع األ ععن %-5,3 عذا االسعبوع بنسعبة  سععار مبيعع الفواكعهأمعدل  انخفض الفواكه: -1

  .%(2والتفاح البلدي ) %(8الموز )، وارتفع  %(-6) والليمون الحامض %(-7البرتقال أبو صّرة  )
 .1325 نفس الفترة من العام الماضيمقارنة ب %-25 بنسبة الفواكهمعدل سعر مبيع  انخفض وقد
 

لحعم  مععدل انخفاض نتيجة الماضي سبوعاألمقارنة ب %-4,2بنسبة سعار مبيع اللحوم ومشتقاتها أمعدل  نخفضا :ومشتقاتهااللحوم  -0

،  %(2) الطعازج لحم البقعرمعدل سعر مبيع  ارتفاعو،  %(-1ومشتقات الفروج ) %(-4الفروج الكامل )و %(-6البقر المستورد )
 .لحم الغنم الطازجسعر مبيع استقر معدل و

 

 . 1325مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي  %-7 بنسبة اللحوم ومشتقاته فئة مبيع رسع معدل نخفضا بينما   
، وانخفعض مععدل %-0بنسبة عالميا" انخفض بينما  %-29 بنسبة محليا" الفروج الكاملمبيع  انخفاض معدل سعر عنوقد نتج ذلك 

-28 بنسعبة عالمياً  راألخيانخفض سعر بينما  %-7بنسبة  محليا"انخفض  الطازجولحم البقر  ، %( -5)سعر مبيع مشتقات الفروج 
،  %(-0)ولحعم البقعر المسعتورد  ،  % -27 عالميعاً بنسعبةاألخيعر  انخفعضبينمعا  %-7بنسبة  محلياً  انخفض لحم الغنم الطازجو %

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

 نتيجعة الماضعي ألسعبوعامقارنعة ب %1,3بنسعبة  مبيعع فئعة البعيض ومنتجعات الحليعب أسععارمععدل  رتفععا :الحليابالبيض ومنتجاا   -4

  .واستقرار بقية سلع  ذه الفئة ،%(0)البيض  مبيع معدل سعر ارتفاع 
 

نتيجععة  ، 1325 بععنفس الفتعرة معن الععام الماضععي مقارنعة % -8بنسعبة  مععدل أسععار مبيععع فئعة البعيض ومنتجعات الحليععب انخفعضو 
 اللبنعةوارتفعع سععر مبيعع  ، %(-23) حليعب البعودرةو %(-21) جعبن القشعقوان بقعرو %( -18)البعيض  سععر مبيععمعدل  نخفاضا

  .عكاويالجبن األبيض ال استقر سعر مبيعبينما ،  %(2)وجبنة القطع 
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 نتيجعة الماضعي األسبوعمقارنة ب الحبوب والبذور والثمار الجوزيةفئة  مبيع أسعارمعدل  استقر الجوزية:الحبوب والبذور والثمار  -5
، %(  2%( واللععوز قلععب )1وارتفععع الحمععح الحععب ) %(-2) واألرز عععادي الفاصععوليا بيضععا صععنوبريةانخفععاض سعععر مبيععع 

 .واستقرار سلع بقية سلع  ذه لفئة
     انخفعاضععن  ذلعك قعد نعتجو .1325نفس الفتعرة معن الععام الماضعي بع مقارنة% -26 بنسبة معدل سعر مبيع  ذه الفئة انخفض بينما  

 %(-23) والفول حب%( -13قلب )والصنوبر  %(-10)العدس األحمر و %(-52)الفاصولياء بيضاء صنوبرية  معدل سعر مبيع
الطحعين ارتفعع و ،% -4بنسعبة  عالميعاً انخفعض األخيعر و %(-5)محليعا" انخفعضععادي  األرزووالجعوز قلعب  %(-8واللوز قلب )

 . %(0)والحمح حب  %(6)
 

ألسعبوع با مقارنعة  %-2,3بنسعبة  الفئعة والزيتيعة المنتجعات الد نيعةفئة اسعار مبيع سلع معدل  نخفضا والزيتية:المنتجا  الدهنية  -6

  . (%-1)الطحينة باستثناء  سلع  ذه الفئة معظم سعر مبيعاستقرار نتيجة  لماضيا

 أسععار نخفعاضا، نتيجعة  1325 نفس الفتعرة معن الععام الماضعيمقارنة ب %-0  بنسبة معدل اسعار مبيع سلع  ذه الفئة نخفضا بينما
ارتفععع األخيععر بينمععا محليععاّ ( %-4) دوار الشععمس( وزيععت %-7الععذرة ) زيععت( و%-27والحععفاوة السععادة ) (%-13) الطحينععة مبيععع

 . %-8بنسبة  عالمياً انخفاض سعره  مقابل( محليا" %2)ارتفع  زيت الزيتون(، و%-2والزبدة )،  % 0 بنسبةعالمياّ 
 

سلع  معظماستقرار سعر مبيع نتيجة  األسبوع الماضيمقارنة ب % -2,3بنسبة  المعلبات فئة سلع مبيع رسعمعدل  انخفض المعلبا : -7

     .، واستقرار سعر مبيع بقية السلع  %(-2) السردينمعدل سعر مبيع باستثناء   ذه الفئة
 .1325% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي  -1بنسبة اسعار مبيع سلع  ذه الفئة معدل بينما انخفض 

  
   %(-2)والفطعر حبعة كاملعة  %( -1)والمارتعديفا بقعر %( -5) والعذرة %( -8) السعردين سععار مبيععأ مععدل انخفاضنتيجة وذلك 

 .%(4) نالطو ارتفع معدل سعر مبيعو
  

 كافعة سعتقرار سععر مبيععا نتيجعة الماضعيسعبوع األقارنة بم المتفرقة المواد الغذائية فئة معدل سعر مبيع استقر مواد غذائية متفرقة: -8
   . سلع  ذه الفئة
 .1325% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي  -1بنسبة اسعار مبيع سلع  ذه الفئة معدل بينما انخفض 
 وانخفعض ، %28عالمياً حعوالي سعره  بينما انخفض%( محلياً -25) السكرو %(-14معدل سعر مبيع المعكرونة ) نتيجة انخفاض
ّ  البن المطحونو ،%(-4)الكاتشاب  معدل سعر مبيع مععدل سععر ، وارتفعع  %-7 بينما انخفعض األخيعر عالميعاّ بنسعبة %(-2) محليا

واسعتقر مععدل سععر مبيعع  ،%(1)، وارتفعع الملع   %-28عالميعاً حعوالي  انخفض سعر مبيع األخيعربينما  %(6محلياً )مبيع الشاي 
 . ةرب البندور

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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

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

 الفئة
التغيير السنوي 
 %بالنسبة المئوية 

التغيير األسبوعي 
 %بالنسبة المئوية 

 

 %-0,5 %-25 الخضار الطازجة 

 % -5,3 %-25 الفواكه 

 %-4,2 %-7 اللحوم ومشتقاتها 

% -8 البيض ومنتجا  الحليب   1,3 % 

 %3 % -26 الجوزيةالحبوب والبذور والثمار  

%- 0 المنتجا  الدهنية والزيتية    2,3-% 

%- 1 المعلبا    2,3- % 

 %3 %-1 مواد غذائية متفرقة 

 


