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 القتصاد والتجارةلالمدیریة العامة 

 المكتب الفني لسیاسة االسعار 

 2022 نیسان 21  في بیروت

سلّة السلع الغذائیةلجدول أسعار سبوعي التقریر األ  
 لألسعارالمكتب الفني  –االقتصاد والتجارة في وزارة  91/4/2220

واألرز  والبیض والفواكھ الخضار مبیع وانخفاض أسعار والطحین الطحینةو لحم بقر مستورد مبیع أسعار ارتفاع
  عادي

   
المكّونة من  19/4/2022 تاریخلسبوعي ألسعار سلّة السلع الغذائیة أصدر المكتب الفني لألسعار في وزارة االقتصاد والتجارة التقریر األ

قارن�ة م  %0.5بنسبة  ي األسعارف اعامّ  "اارتفاع التقریر. وأظھر نقطة بیع في مختلف المحافظات 53 أكثر والتي تّم جمعھا منصنفاً  60
  بأسعار نفس الفترة من العام الماضي،  تھامقارن. و)11/4/2022(أسبوع ب

 بینم�ا ،الماض�ي س�بوعاأل ع�ن %-6.4 بةس�بن س�بوعمبی�ع الخض�ار الطازج�ة ھ�ذا األمعدل أسعار  نخفضا أسعار الخضار الطازجة: -1
 .2021نفس الفترة من العام الماضي مقارنة ب %362 بنسبة الخضار الطازجة مبیع أسعارمعدل  ارتفع

اللوبی��ا و %)-11(والخ�س  %)-13( والبن�دورة %)-14( والكزب�رة %)-28( والبقل�ة الفج�ل عمع�دل س�عر مبی�� انخف�ض فق�د علی�ھو
 والبطاط�ا %)-3( والخی�ار والبصل األحم�ر %)-4(والثوم یابس  والباذنجان %)-8(والبقدونس  %)-9( النعنعو %)-10( بادریة

 .%)2( والكوسى %)6(والجزر  %)22(الملفوف  عمعدل سعر مبی ارتفعو ،%)-2(

 مع�دل س�عر مبی�عانخف�اض  نتیج�ةالماض�ي  س�بوعاألع�ن  %-0.4بنس�بة  س�بوعھذا األ سعار مبیع الفواكھأمعدل  انخفض الفواكھ:  -2
  .%)1( والتفاح البلدي )%12( اللیمون الحامض معدل أسعار مبیع ، وارتفع %)-1( لموزوا )%-11( لبرتقال أبو صرةا

 .2021 الفترة من العام الماضينفس مقارنة ب % 125 بنسبة الفواكھمبیع معدل سعر  رتفعا وقد

 رتف�اعا نتیج�ة الماض�ي س�بوعاألبمقارن�ة  %3.1بنس�بة  س�بوعھ�ذا األ سعار مبیع اللحوم ومشتقاتھاأمعدل  رتفعا :ومشتقاتھااللحوم  -3
  . %)2(ومشتقات الفروج ولحم الغنم والبقر الطازج والفروج الكامل  %)8(لحم البقر المستورد  مبیع معدل سعر

 عنوقد نتج ذلك . 2021مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي  %321 بنسبة اللحوم ومشتقاتھ فئة مبیع رسع لمعد رتفعا بینما
لحم البقر و ، %34عالمیا" بنسبة  سعره بینما ارتفع %342بنسبة أیضا  البقر الطازج ارتفع محلیا"لحم  معدل سعر مبیع عاارتف

بینما  %326بنسبة محلیا" ارتفع  الفروج الكاملو %)337(ومشتقات الفروج ارتفعت محلیا" بنسبة ، %)423( ارتفع المستورد
نات مكوّ  بعض أن أسعار مبیع الجدیر بالذكرو %)255(ارتفع محلیا" بنسبة  لحم الغنم الطازجو %،59ارتفع سعره عالمیا" بنسبة 

  .عالمیاً  نخفضتا عالف قداأل
 ةنتیج الماضي سبوعاألبمقارنة  %0.1بنسبة  مبیع فئة البیض ومنتجات الحلیب أسعارمعدل  ارتفع: الحلیبالبیض ومنتجات  -4

 واستقرار معدل سعر مبیع بقیة ، %)-5(، وانخفض البیض  %)1( جبن أبیض عكاويو %)4(اللبنة  معدل سعر مبیع ارتفاع
  .سلع ھذه الفئة

 ارتفاعنتیجة  ،2021 بنفس الفترة من العام الماضي مقارنة %274بنسبة  معدل أسعار مبیع فئة البیض ومنتجات الحلیب ارتفعو
 والبیض %)369(حلیب البودرة وال %)387( جبن أبیض عكاويو %)401(وجبنة القطع  %)444( اللبنة سعر مبیعمعدل 

 . %)154( بقر وجبن قشقوان %)268(

 نتیج�ةالماض�ي  سبوعاألبقارنة م ةالحبوب والبذور والثمار الجوزیفئة  مبیع أسعارمعدل  استقر الجوزیة:الحبوب والبذور والثمار  -5
 . سلع ھذه الفئةواستقر معدل سعر مبیع بقیة ، %)23(والطحین  %)-9( األرز عادي مبیع سعرمعدل  رتفاعا

مع�دل  ارتف�اعع�ن  ذل�ك ق�د ن�تجو .2021الماض�ي نفس الفترة من العام ب مقارنة %192بنسبة  سعر مبیع ھذه الفئةمعدل  ارتفع بینما
واللوز قلب % 129ألرز عادي ارتفع بنسبة وا %)167(والعدس أحمر  %)243(  والطحین ، %)324(الصنوبر قلب  مبیع سعر

   .%)69(والفول الحب  %)78الفاصولیا البیضاء الصنوبریة (و %)80(والجوز قلب ) %95( والحمص حب %)98(
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 نتیج�ة الماض�ي  س�بوعاألب قارن�ةم %0.8 والزیتیة المنتجات الدھنیةفئة سعار مبیع سلع أمعدل  ارتفع والزیتیة:المنتجات الدھنیة   -6
،  %)-4(الح��الوة س��ادة س��عار مبی��ع أمع��دل  وانخف��اض، %)8(والطحین��ة  %)2( الش��مس دوارزی��ت  مبی��ع س��عرمع��دل  رتف��اعا

   .  واستقرار معدل سعر مبیع ھذه الفئة
مع�دل س�عر  ارتف�اع، نتیج�ة 2021 نفس الفترة من العام الماض�يمقارنة ب %225بنسبة  سعار مبیع سلع ھذه الفئةأمعدل  رتفعا بینما
ّ ارتف��ع  الش��مس دواروزی��ت  %)275(زی��ت ال��ذرة  مبی��ع  %)191(والزب��دة  ، %)229(وزی��ت الزیت��ون ،  %246 بنس��بة محلی��ا

  .%)141( والحالوة السادة %)151(والطحینة 
 مبی�ع مع�دل س�عر نخف�اضانتیج�ة  %-0.3بنس�بة  الماض�ي س�بوعاألبمقارن�ة  المعلب�ات فئة سلع مبیع رسعمعدل  انخفض المعلبات: -7

 .ھذه الفئةسعر مبیع  معدل واستقرار، %)-1(المارتدیال بقر

 مع�دل ارتف�اعنتیجة وذلك  .2021مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي  %187بنسبة  سعار مبیع سلع ھذه الفئةأمعدل  ارتفعبینما  
  .)%130(والمارتدیال بقر  )%141(والسردین  )%157(والذرة  )%193(والفطر حبة كاملة  )%487(الطون  مبیع سعر

 س�عر مبی�ع مع�دل ارتفاع نتیجةالماضي  سبوعاألبقارنة م المتفرقة المواد الغذائیة فئة  مبیعمعدل سعر  استقر مواد غذائیة متفرقة: -8
 . باقي سلع ھذه الفئة معدل سعر مبیع استقرو ،%)1-(ورب البندورة  %)1(السكر

 مع�دل س�عر مبی�ع ارتف�اع نتیج�ة 2021مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي  %149بنسبة  سعار مبیع سلع ھذه الفئةأمعدل  ارتفعو
ارتف�ع محلی�ا" بنس�بة  والس�كر  ،%69بینم�ا ارتف�ع عالمی�ا" بنس�بة  % 415 ارتفع محلیاّ بنس�بة لبن المطحوناو %)462(المعكرونة 

لش�اي ارتف�ع محلی�ا" او %)132(والكاتشاب  %)155( والملح %)179( ةرب البندورو % ،18بینما ارتفع عالمیا" بنسبة  211%
  %.32بینما ارتفع عالمیا" بنسبة  %)55(بنسبة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

التغییر السنوي  الفئة
 %بالنسبة المئویة 

التغییر األسبوعي 
  %بالنسبة المئویة 

 %-6.4 %362 الخضار الطازجة 

 %-0.4 %125 الفواكھ 

 %3.1  %321 اللحوم ومشتقاتھا 

%274 البیض ومنتجات الحلیب    0.1% 

 %0 %192 الجوزیةالحبوب والبذور والثمار  

%225 المنتجات الدھنیة والزیتیة   0.8% 

 %-0.3 187 %  المعلبات 

 %0 %149 مواد غذائیة متفرقة 
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