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 القتصاد والتجارةلالمديرية العامة 

 المكتب الفني لسياسة االسعار 

 1106 أيلول 01 بيروت في

سلّة السلع الغذائيةلجدول أسعار التقرير االسبوعي   

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

 واللوز قلب والطحينة الطازجالمستورد و البقرلحم و مولحم الغن والفواكه الخضار مبيع أسعار نخفاضا

  زيت دوار الشمسو البيض مبيعأسعار  ارتفاعو

  
المكّوناة ما   5/9/1026تااري  لأصدر المكتب الفني لألسعار في وزارة االقتصاد والتجارة التقرير االسبوعي ألسعار سلّة السلع الغذائية 

ّ نخفاضاّ  . وأظهر التقريرنقطة بيع في مختلف المحافظات 55 أكثر والتي تّم جمعها م صنفاً  60 قارنة م %-6,0بنسبة  ي األسعارف اعامّ  ا
  وأسعار نفس الفترة م  العام الماضي: (19/8/1026)أسبوع ب

 بينماا ،الماضاي سابوعاألعا   %-9,2 بةسابن مبيع الخضاار الطازجاة ااذا االسابوعمعدل أسعار  نخفاضا أسعار الخضار الطازجة: -2
 .1025نفس الفترة م  العام الماضي مقارنة ب% -22بنسبة  الخضار الطازجة مبيع أسعارمعدل انخفض 

 %(-7%( والبنادورة )-9األحمار ) %( والخاس والبصال-20)والباذنجاا   %(-21الفجال ) مبياع أساعارمعادل  انخفاض فقد عليهو
والملفاوف  البطاطاا ساعر مبياعمعادل رتفااع او، %( -1والكزبارة والبقادونس ) والجازرلخياار وا %(-5والنعنع ) %(-6والكوسى )

 .البقلة  واستقرار سعر مبيع، %(2) الثوم اليابس%( و5%( واللوبيا بادريه )8)

 معادل ساعر مبياع انخفااض نتيجاة الماضايسابوع األ عا  %-5,4ااذا االسابوع بنسابة  ساعار مبياع الفواكاهأمعادل  انخفض الفواكه: -1
  . %(2والموز ) %(-5) والبرتقال أبو صّرة والتفاح البلدي %(-7) الحامضالليمو  

 .1025 نفس الفترة م  العام الماضيمقارنة ب %-22 بنسبة الفواكهمعدل سعر مبيع  انخفض وقد

 سعر معدل نخفاضا نتيجة الماضي سبوعاألمقارنة ب %-5,1بنسبة  سعار مبيع اللحوم ومشتقاتهاأمعدل  انخفض :ومشتقاتهااللحوم  -5
 . %(-1والبقر طازج ) %(-5)لحم الغنم و %(-6البقر المستورد )

 عا وقاد ناتذ ذلا  . 1025مقارناة بانفس الفتارة ما  العاام الماضاي  %-9 بنسبة اللحوم ومشتقاته فئة مبيع رسع معدل نخفضا بينما 
 %-4بينماا انخفاض عالمياا  بنسابة  %-27بنسابة  محلياا  الفاروج الكامالو %(-10)لحم البقر المساتورد معدل سعر مبيع  انخفاض

ً  رانخفض سعر األخيبينما  %-20بنسبة  محليا  انخفض الطازجلحم البقر واستقرت ، ومشتقات الفروج  لحام و ، %-8 بنسبة عالميا
ً انخفض  الغنم الطازج عا ف األنات مكوّ  بعض أ  أسعار مبيع والجدير بالذكر، % -2 عالمياً بنسبةانخفض بينما  %-7بنسبة  محليا

ً  انخفضت قد  .عالميا

 نتيجاة الماضاي ألسابوعامقارناة بماع ميال ل رتفااع  مبيع فئة البيض ومنتجات الحليب أسعارمعدل ارتفع  :الحليبالبيض ومنتجات  -4
 .%(2باستثناء البيض ) سلع اذه الفئة معظماستقرار سعر مبيع 

 نخفااضانتيجة  ،1025 بنفس الفترة م  العام الماضي مقارنة % -7بنسبة  معدل أسعار مبيع فئة البيض ومنتجات الحليب انخفضو
البايض وارتفع سعر مبياع  ، %(-5) عكاويالجب  األبيض وال %(-9) جب  القشقوا  بقرو %(-26) حليب البودرة سعر مبيعمعدل 

  . %(2) وجبنة القطع اللبنةو %(24)

مقارنااة  %-2,0بنساابة  الحبااوب والبااذور والثمااار الجوزيااةفئااة  مبيااع أسااعارمعاادل   انخفااض الجوزيووة:الحبوووب والبووذور وال مووار  -5
 .واستقر سعر مبيع بقية سلع اذه الفئة،  %(-2) اللوز قلبسعر مبيع انخفاض نتيجة  الماضي األسبوعب

 



2 

 

     انخفااضعا   ذلا  قاد ناتذو .1025نفس الفتارة ما  العاام الماضاي با مقارناة% -25 بنسبة معدل سعر مبيع اذه الفئة انخفض بينما  
 %(-25واللوز قلب )%( -26قلب )والصنوبر  %(-27)العدس األحمر و %(-58)الفاصولياء بيضاء صنوبرية  معدل سعر مبيع
ً  وارتفااع األرز (%-8)محليااا   عااادي انخفااض األرزو (%-20) والفااول حااب  ارتفااعو، (%-7) والجااوز قلااب %28بنساابة  عالميااا
 .%(2الطحي  )و،  %(24)الحمص حب 

 لماضاياألسابوع با مقارناة % 0.8 بنسابة والزيتياة المنتجاات الدانياةفئة اسعار مبيع سلع معدل ارتفع  والزيتية:المنتجات الدهنية  -6
  . ( %-6( والطحينة )%6زيت دوار الشمس )سعر مبيع  ارتفاع  نتيجة

 مبيع أسعار نخفاضا، نتيجة 1025 العام الماضينفس الفترة م  مقارنة ب %-5 بنسبة معدل اسعار مبيع سلع اذه الفئة نخفضا بينما
-9 نسابةبعالميااّ ومحليااّ ( %-5)انخفاض  دوار الشمسوزيت  (%-9والح وة السادة )(  %-21الذرة ) زيتو (%-27)  الطحينة

ً  رسعر األخيانخفاض  مقابلمحليا  استقر  زيت الزيتو و والزبدة ، %  . %-17بنسبة  عالميا

   . اذه الفئةسلع  كافة استقرارنتيجة  األسبوع الماضيمقارنة ب المعلبات فئة سلع مبيع رسعمعدل  ستقرا المعلبات: -7

 معادل ارتفااعنتيجاة وذلا   .1025مقارناة بانفس الفتارة ما  العاام الماضاي  %2 بنسبة اسعار مبيع سلع اذه الفئةمعدل ارتفع بينما  
 . %(-2) والمارتدي  بقر السردي و %(-1) الذرة ، وانخفض %(2)  والطو %(20)الفطر الحبة كاملة  سعار مبيعأ

مبياع معادل ساعر  اساتقرار نتيجة الماضيسبوع األقارنة بمالمتفرقة  المواد الغذائية فئة معدل سعر مبيعاستقر  مواد غذائية متفرقة: -8
 .ة سلع اذه الفئةكاف

معادل ساعر  ارتفااعنتيجاة  1025مقارنة بانفس الفتارة ما  العاام الماضاي  %  4بنسبة  اسعار مبيع سلع اذه الفئةمعدل  رتفعابينما  
المعكروناة و الكاتشااب وانخفض معادل ساعر مبياع %-52عالمياً حوالي  انخفض سعر مبيع األخيربينما  %(21محلياً )الشاي مبيع 
ّ  الب  المطحو  مبيع% ، وانخفض معدل سعر 66عالمياً حوالي  راألخي سعر ارتفع%( محلياً بينما -4السكر )و بينماا  %(-2) محليا
 .الملحواستقر معدل سعر مبيع  ، %(-1) ةرب البندور، و% 21 األخير عالمياّ بنسبة رتفعا

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ً التقرير االسبوعي ألسعار سلّة السلع الغذائية  سيقوم بنشرأ  المكتب الفنّي في وزارة االقتصاد والتجارة لما  ع    .دوريا

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

 الفئة
التغيير السنوي 
 %بالنسبة المئوية 

التغيير األسبوعي 
 %بالنسبة المئوية 

 

 %-9,1 %-11 الخضار الطازجة 

 % -3,4 %-11 الفواكه 

 %-3,2 %-9 اللحوم ومشتقاتها 

% -7 البيض ومنتجات الحليب   1,0% 

 %-1,0 % -13 الحبوب والبذور وال مار الجوزية 

%-3 المنتجات الدهنية والزيتية   8,0% 

%1 المعلبات   0% 

 %0 %4 مواد غذائية متفرقة 

 


