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 القتصاد والتجارةلالمديرية العامة 

 المكتب الفني لسياسة االسعار 

 7026 أيار 72 بيروت في

سلّة السلع الغذائيةلجدول أسعار التقرير االسبوعي   

  لألسعارالمكتب الفني  –االقتصاد والتجارة في وزارة  32/5/6302

 

 والفاصوليا بيضاء صنوبريةوالبيض  قشقوان بقروجبن والطازج  ولحم الغنمالفواكه  مبيعر اسعأ نخفاضا

 والطحينةوزيت الذرة والفروج الكامل والفطر حبة كاملة  الخضار مبيع رتفاع أسعارالقلب وا والصنوبر

  
المكّونة من  32/5/3026تاريخ لأصدر المكتب الفني لألسعار في وزارة االقتصاد والتجارة التقرير االسبوعي ألسعار سلّة السلع الغذائية 

ّ نخفاضا . وأظهر التقريرنقطة بيع في مختلف المحافظات 52 أكثر والتي تّم جمعها منصنفاً  60 قارنة م ي األسعارف %-2,0بنسبة  اعامّ  ا

  وأسعار نفس الفترة من العام الماضي : (26/5/3026)أسبوع ب

 بينمععا ،الماضععي سععبوعاألعععن  %4,5 بةسععبن االسععبوعمبيععع الخضععار الطازجععة  ععذا معععدأ أسعععار  رتفعععا أسعععار الخضععار الطازجععة  -2

 .3025نفس الفترة من العام الماضي مقارنة ب% -20بنسبة  الخضار الطازجة مبيع أسعارمعدأ  نخفضا
 

والكوسع   والنعنعع %(8) اللوبيعا بادريعهوالكزبعرة و %(9والخعس ) %(26والخيعار ) الباذنجعان مبيعع أسعارمعدأ  رتفعا فقد عليهو
-5)البنعدورة سععر مبيعع انخفعض مععدأ ، و %(2) والبقلعة %(4) والثوم اليعابس %(5والجزر )والفجأ  %(6) والبقدونس %(7)

 .%(-2والبطاطا ) %(-3) والبصأ األحمر %(-4والملفوف ) %(

التفاح  معدأ سعر مبيع انخفاض نتيجة الماضيسبوع األ عن %-3,2 ذا االسبوع بنسبة  سعار مبيع الفواكهأمعدأ  انخفض الفواكه  -3

  .%(5الموز )، وارتفع %(-2والبرتقاأ أبو صّرة  ) والليمون الحامض %(-2البلدي )
 .3025 نفس الفترة من العام الماضيمقارنة ب %-24 بنسبة الفواكهمعدأ سعر مبيع  انخفض وقد
 

  %(7الفعرو  الكامعأ ) مععدأ ارتفعاع نتيجة الماضي سبوعاألمقارنة بسعار مبيع اللحوم ومشتقاتها أمعدأ  ستقرا :ومشتقاتهااللحوم  -2
 . بقية سلع  ذه الفئةسعر مبيع استقر معدأ ، و %(-2الطاز  ) والغنم لحم البقرانخفاض معدأ سعر مبيع و

 

 . 3025مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي  %-6 بنسبة اللحوم ومشتقاته فئة مبيع رسع معدأ نخفضا بينما   
، وانخفعض مععدأ %-2بنسبة عالميا" انخفض بينما  %-25 بنسبة محليا" الفرو  الكامأمبيع  انخفاض معدأ سعر عنوقد نتج ذلك 

-28 بنسعبة عالمياً  رانخفض سعر األخيبينما  %-8بنسبة  محليا"انخفض  الطاز ولحم البقر  ، %( -6)سعر مبيع مشتقات الفرو  
،  %(2)ولحعم البقعر المسعتورد  ،  % -27 عالميعاً بنسعبةاألخيعر  انخفعضبينمعا  %-7بنسعبة  محليعاً  انخفعض لحم الغنم الطاز و %

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

 نتيجعة الماضعي ألسعبوعامقارنعة ب %-9,0بنسعبة  مبيع فئة البيض ومنتجعات الحليعب أسعارمعدأ  نخفضا :الحليبالبيض ومنتجات  -4

  .واستقرار بقية سلع  ذه الفئة ،%(-2)والبيض  جبن القشقوان بقر سلع مبيع معدأ سعر انخفاض
 

نتيجععة  ، 3025 بععنفس الفتعرة معن الععام الماضععي مقارنعة % -8بنسعبة  مععدأ أسععار مبيععع فئعة البعيض ومنتجعات الحليععب انخفعضو 
 اللبنعةوارتفعع سععر مبيعع  ، %(-20) البعودرةحليعب و %(-23) جعبن القشعقوان بقعرو %( -22)البعيض  سععر مبيععمعدأ  نخفاضا

  .عكاويالجبن األبيض ال استقر سعر مبيعبينما ،  %(2)وجبنة القطع 
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مقارنععة  %-5,2 بنسععبة الحبععوب والبععذور والثمععار الجوزيععةفئععة  مبيععع أسعععارمعععدأ انخفععض  الجوزيععة الحبععوب والبععذور وال مععار  -5

، واسعتقرار سعلع بقيعة  %(-2)قلعب  والصعنوبر  %(-25)الفاصعوليا بيضعا صعنوبرية انخفاض سعر مبيع  نتيجة الماضي األسبوعب
 .سلع  ذه لفئة

     انخفعاضععن  ذلعك قعد نعتجو .3025نفس الفتعرة معن الععام الماضعي بع مقارنة% -26 بنسبة معدأ سعر مبيع  ذه الفئة انخفض بينما  
 %(-20) والفوأ حب%( -29قلب )والصنوبر  %(-32)العدس األحمر و %(-50)الفاصولياء بيضاء صنوبرية  معدأ سعر مبيع
والحمص  %(6الطحين )ارتفع و ،% -4بنسبة  عالمياً و محليا" انخفضعادي  األرزو،  %(-5)والجوز قلب  %(-9واللوز قلب )

 . %(2)حب 
 

ألسعبوع با مقارنعة  %3,0بنسعبة  الفئعة والزيتيعة المنتجعات الد نيعةفئعة اسععار مبيعع سعلع مععدأ  ارتفعع والزيتيعة المنتجات الدهنيعة  -6
  . (%2)والطحينة  الذرةزيت باستثناء  سلع  ذه الفئة معظم سعر مبيعاستقرار نتيجة  لماضيا

 أسععار نخفعاضا، نتيجعة  3025 نفس الفتعرة معن الععام الماضعيمقارنة ب %-2  بنسبة معدأ اسعار مبيع سلع  ذه الفئة نخفضا بينما
ارتفععع األخيععر بينمععا محليععاّ ( %-4) دوار الشععمس( وزيععت %-7الععذرة ) زيععت( و%-27والحععفاوة السععادة ) (%-29) الطحينععة مبيععع

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

سلع  ذه  معظماستقرار سعر مبيع نتيجة  األسبوع الماضيمقارنة ب %4,2بنسبة  المعلبات فئة سلع مبيع رسعمعدأ  رتفعا المعلبات  -7

     .، واستقرار سعر مبيع بقية السلع  %(7)معدأ سعر مبيع الفطر حبة كاملة باستثناء  الفئة
 .3025% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي  -2بنسبة اسعار مبيع سلع  ذه الفئة معدأ بينما انخفض 

  
   %(-2)والفطعر حبعة كاملعة  %( -3)والمارتعديفا بقعر %( -5) والعذرة %( -7) السعردين سععار مبيععأ مععدأ انخفاضنتيجة وذلك 

 .%(4) نالطو ارتفع معدأ سعر مبيعو
  

سعتقرار ا نتيجعة الماضعيسبوع األقارنة بم %-2,0بنسبة  المتفرقة المواد الغذائية فئة معدأ سعر مبيع انخفض مواد غذائية متفرقة  -8

   .%(-2)رب البندورة  باستثناء سلع  ذه الفئة معظم مبيعسعر 
 .3025% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي  -3بنسبة اسعار مبيع سلع  ذه الفئة معدأ بينما انخفض 
 وانخفعض ، %28عالمياً حعوالي سعره  بينما انخفض%( محلياً -25) السكرو %(-34معدأ سعر مبيع المعكرونة ) نتيجة انخفاض
ّ  البن المطحونو ،%(-4)الكاتشاب  معدأ سعر مبيع مععدأ سععر ، وارتفعع  %-7 بينما انخفعض األخيعر عالميعاّ بنسعبة %(-2) محليا

واسعتقر مععدأ سععر مبيعع  ،%(3)، 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  :االنترنتكما سيّتم نشر كامأ التقرير عل  موقع الوزارة عل    

 الفئة
التغيير السنوي 
 %بالنسبة المئوية 

التغيير األسبوعي 
 %بالنسبة المئوية 

 

 % 4,5 %-20 الخضار الطازجة 

 % -3,2 %-24 الفواكه 

 % 0 %-6 اللحوم ومشتقاتها 

% -8 البيض ومنتجات الحليب   9,0- % 

 % -5,2 % -26 الحبوب والبذور وال مار الجوزية 

%- 2 والزيتيةالمنتجات الدهنية     3,0% 

%- 2 المعلبات   4,2% 

 % -2,0 %-3 مواد غذائية متفرقة 

 


