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 القتصاد والتجارةلالمديرية العامة 

 المكتب الفني لسياسة االسعار 

 1025  آب 3 بيروت في

سلّة السلع الغذائيةلجدول أسعار التقرير االسبوعي   

  المكتب الفني لالسعار –االقتصاد والتجارة في وزارة  01/8/5110

 

الفواكه ولحم البقر سعر مبيع  انخفاضووزيت الذرة والبيض  الفروج الكامل الخضار مبيعر اسعأ ارتفاع

  فطر حبة كاملةالو والحالوة سادة والطحينة ولحم البقر المستوردوالغنم الطازج 

  
المكّونة من  01/8/1105تاريخ 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 منصنفاً  01 مقارنة  ي األسعارف %-1,5بنسبة  اعامّ  ا
 : أسعار نفس الفترة من العام الماضيو (5/8/1105)أسبوع ب

 بينمععا ،الماضعي سععبوعاألععن  % 1,0 بةسعبن االسععبوعمبيعع الخضععار الطازجعة  عذا مععد  أسعععار ارتفعع  أسععار الخضعار الطازجععة  -0
 . 1104نفس الفترة من العام الماضي مقارنة ب % -5 بنسبة الخضار الطازجة مبيع أسعارمعد   انخفض
 %(4والبقلععة  ) %(0)  والبنععدورة %(7) بادريعع واللوبيععا  %(9) والكوسعع  %(05الكزبعرة ) أسعععار مبيعععمعععد   ارتفععع فقععد وعليع 

 والملفعوف %(-0والخيار ) %(-8)البص  األحمر والجزر  ، وانخفاض أسعار مبيع %( 0والثوم اليابس ) والنعنع %( 1والخس )
    .الفج  والبقدونس  ، واستقرار سعر مبيع%(-0) البطاطاو %(-4والباذنجان )

 %(-01المعوز )مععد  سععر مبيعع  انخفعاض نتيجعة الماضعيسعبوع األ% ععن -7 بنسعبةسعار مبيعع الفواكع  أمعد  انخفض  الفواكه  -1
   %(-4الليمون الحامض )و %(-5والتفاح البلدي ) %(-00والبرتقا  أبو صّرة )

 .1104 نفس الفترة من العام الماضيمقارنة ب %5 نسبةب الفواك معد  سعر مبيع  ارتفع وقد

 
 انخفعاض نتيجعة الماضعي سعبوعألاععن  %-0,0بنسبة   ذا االسبوعسعار مبيع اللحوم ومشتقاتها أمعد   انخفض :ومشتقاتهااللحوم  -5

الفعرو  ارتفعع مععد  سععر مبيعع ، و%(-1)ولحعم البقعر المسعتورد ولحعم الغعنم الطعاز  %( -4)البقعر الطعاز   لحعم عر مبيعسمعد  
 . %( 4)الكام  
 . 1104الماضي مقارنة بنفس الفترة من العام % -1 بنسبة اللحوم ومشتقات  فئة مبيع رسع معد  انخفض بينما

ومشعتقات  % 5 عالميعا" بنسعبةه %( بينمعا ارتفعع سععر -9محليا" بنسبة ) الفرو  الكام  معد  سعر مبيعض اانخف عنوقد نتج ذلك 
وارتفعع مععد  سععر مبيعع لحعم البقعر  %، -11 عالمياً بنسبةانخفض %  بينما  -1بنسبة  لحم الغنم الطاز  محلياً و ،%( -4)الفرو  
أن  والجعدير بالعذكر ،%- 5 بنسبة عالمياً انخفض سعره %( بينما 0الطاز  محليا" )، وارتفع سعر مبيع لحم البقر  %(7) المستورد

 .عالمياً  انخفضت عفاف قداألنات مكوّ  بعض أسعار مبيع
 

 الماضعي ألسعبوعاععن  %1,0بنسعبة  عذا االسعبوع  مبيع فئة البيض ومنتجعات الحليعب أسعارمعد   ارتفع :البيض ومنتجات الحليب -4
  . ذه الفئةسلع  بقية معد  سعر مبيع استقرار، و %(9)البيض  معد  سعر مبيعرتفاع ا نتيجة

 ارتفعاعنتيجعة  ، 1104 بعنفس الفتعرة معن الععام الماضعي مقارنعة % 4بنسعبة  معد  أسعار مبيع فئة البيض ومنتجات الحليب ارتفعو 
 انخفعاض، و %(1) جبن القشقوان بقعرو %(4) حليب البودرةو %(5) جبنة قطعو %( 9) جبن األبيض عكاويال سعر مبيعمعد  

  .%(-0) اللبنةو %(-0)البيض  أسعار مبيع

 
 األسعبوعمقارنعة ب  عذا االسعبوع الحبعوب والبعذور والثمعار الجوزيعةفئعة  مبيع أسعارمعد   استقر الحبوب والبذور والثمار الجوزية  -5

 .سلع  ذه الفئة  كافةر مبيع اسعأاستقرار  نتيجة الماضي
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معد       ارتفاععن  ذلك قد نتجو .1104نفس الفترة من العام الماضي مقارنة ب % 5 بنسبة معد  سعر مبيع  ذه الفئة ارتفع بينما 
الفاصوليا بيضعا ، و% -00بنسبة  عالمياً ر األخير انخفاض سعمقاب   محليا"  %(08)عادي  األرز%( و10اللوز قلب ) سعر مبيع
 ،%( -4) حب والفو  %( -01)وانخفض الحمص حب  ، %(0) الطحين%( و5) الجوز قلبو %( 7)والصنوبر قلب صنوبرية 

 .واستقر سعر مبيع العدس األحمر
 

األسعبوع ععن  مقارنعة %-1,0 بنسعبة  والزيتيعة المنتجعات الد نيعةفئعة اسععار مبيعع سعلع معد   انخفض المنتجات الدهنية والزيتية  -0
 . %( 1)وزيت الذرة  %( -4)باستثناء الطحينة  سلع  ذه الفئةمعظم  سعر مبيعاستقرار نتيجة  لماضيا

 مبيعع أسععار ارتفعاع، نتيجعة  1104 نفس الفتعرة معن الععام الماضعيمقارنعة بع %7 بنسبة معد  اسعار مبيع سلع  ذه الفئة ارتفع بينما
 مععد  سععر مبيعع وانخفعض ،( %7) الزبعدة( و%9)والطحينعة  % 54 عالميعاً بنسعبة  ارتفاعع مقابع ( محليا" %08) زيت الزيتون

 . (%-4الحفاوة السادة )والذرة  زيتو ،% -0 عالمياّ بنسبةاألخير  بينما انخفضمحلياّ  (%-05) دوار الشمسزيت 
 

 مبيعع سععرمععد   انخفعاضنتيجعة  األسعبوع الماضعيمقارنعة ب %-1,0 بنسعبة المعلبعات فئعة سعلع مبيع رسعمعد   انخفض المعلبات  -7
    .أسعار مبيع بقية سلع  ذه الفئة  تواستقر، %(0)والذرة  %(-4)الفطر حبة كاملة 

  .1104 نفس الفترة من العام الماضيمقارنة ب %-5 بنسبة انخفضقد  اسعار مبيع سلع  ذه الفئة معد علماً أن 
ارتفع معد  سعر و %(-0) السردينو %( -5) بقر المارتديفاو %( -09)الفطر حبة كاملة  سعار مبيعأ معد  انخفاضنتيجة وذلك 
 . التوناستقرار سعر مبيع و، %(4) الذرةمبيع 

  
مبيعع  مععد  سععر اسعتقرار نتيجة الماضيسبوع األقارنة بم المتفرقة المواد الغذائية فئة معد  سعر مبيعاستقر  مواد غذائية متفرقة  -8

   . ة سلع  ذه الفئةكاف
 .1104 نفس الفترة من العام الماضيمقارنة ب%  5بنسبة  سلع  ذه الفئةاسعار مبيع معد   ارتفعو

 % 59عالميعاً حعوالي   مبيع رسع ارتفعبينما  %( 08محلياً ) والشاي ،%(  51رب البندورة ) مبيعمعد  سعر  ارتفاعنتيجة وذلك 
 ،%-54عالميعاً بنسعبة سععره انخفض بينما %( محلياً -4السكر )و %(-10المعكرونة )انخفض معد  سعر مبيع و%(  5) الملحو ،

 .%-11 استقر محلياّ بينما انخفض عالمياّ بنسبة البن المطحونو،  %(-0) والكاتشب
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .دورياً التقرير االسبوعي ألسعار سلّة السلع الغذائية  سيقوم بنشرأن المكتب الفّني في وزارة االقتصاد والتجارة علما" 

                                                  www.economy.gov.lb  :كما سيّتم نشر كام  التقرير عل  موقع الوزارة عل  االنترنت  

 الفئة
التغيير السنوي 
 %بالنسبة المئوية 

التغيير األسبوعي 
 %بالنسبة المئوية 

 
 % 0,6  %-5  الخضار الطازجة 

 % -7 % 3   الفواكه 

 %-6,6   %- 2 ومشتقاتهااللحوم  

% 4 البيض ومنتجات الحليب      0,6% 

  % 0  % 5 الحبوب والبذور والثمار الجوزية 

% 7 المنتجات الدهنية والزيتية   0,6-%  

% -5 المعلبات     0,6-% 

 %0 % 5 مواد غذائية متفرقة 

 


