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 القتصاد والتجارةلالمديرية العامة 

 المكتب الفني لسياسة االسعار 

 1016 أيلول 1 بيروت في

سلّة السلع الغذائيةلجدول أسعار التقرير االسبوعي   

  لألسعارالمكتب الفني  –االقتصاد والتجارة في وزارة  92/8/6202
 

 مبيعأسعار نخفاض وا والفاصولياء بيضاء صنوبرية الطازجوالبقر  مولحم الغن الخضار مبيع أسعارارتفاع 

 ولحم البقر المستورد والذرة  والفروج الكاملالفواكه 

  
المكّونة من  92/8/9026تاريخ لأصدر المكتب الفني لألسعار في وزارة االقتصاد والتجارة التقرير االسبوعي ألسعار سلّة السلع الغذائية 

ّ  . وأظهر التقريرنقطة بيع في مختلف المحافظات 35 أكثر والتي تّم جمعها منصنفاً  60 قارناة م %2,0بنسابة  ي األساعارفا اعاّما ارتفاعاا
  وأسعار نفس الفترة من العام الماضي: (99/8/9026)أسبوع ب

 بينمااا ،الماضاي سابوعاألعاان  %2,0 بةسابن مبيااع الخضاار الطازجاة اااذا االسابوعمعاد  أساعار  ارتفاااع أسععار الخضعار الطازجعة  -2
 .9023نفس الفترة من العام الماضي مقارنة ب% -6بنسبة  الخضار الطازجة مبيع أسعارمعد  انخفض 

%( 4والجاازر) %(6والفجاا  )%( 1األحماار ) %( والبصاا 25%( والبقاادونس )21الخيااار ) مبيااع أسااعارمعااد   رتفااعا فقااد علياا و
 %(-1البنادورة )و %(-20) الثوم الياابس سعر مبيعمعد   انخفاضو،  %(2) %( والكزبرة9والكوسى والبقلة ) %(5والملفوف )
 .والباذنجان  النعنعالخس و واستقرار سعر مبيع، %(-2%( واللوبيا بادرية )-9والبطاطا )

الموز  معد  سعر مبيع انخفاض نتيجة الماضيسبوع األ عن %-4,0اذا االسبوع بنسبة  سعار مبيع الفواك أمعد   انخفض الفواكه  -9
  .%(9والتفاح البلدي ) %(5) الليمون الحامض، وارتفع  %(-5البرتقا  أبو صّرة )و %(-8)

 .9023 نفس الفترة من العام الماضيمقارنة ب %-26 بنسبة الفواك معد  سعر مبيع  انخفض وقد

لحام ساعر  معد ارتفاع  نتيجة الماضي سبوعاألمقارنة ب %4,0بنسبة  سعار مبيع اللحوم ومشتقاتهاأمعد   ارتفع :ومشتقاتهااللحوم  -5
 . %(-2)والفروج الكام   المستورد لحم البقر مبيع، وانخفض سعر  %(9الغنم والبقر طازج )

 عانوقاد ناتذ ذلا  . 9023مقارناة بانفس الفتارة مان العاام الماضاي  %-6 بنسبة اللحوم ومشتقات  فئة مبيع رسع معد  نخفضا بينما 
ولحام اساتقرت ، ومشتقات الفروج  %-4بينما انخفض عالميا" بنسبة  %-26بنسبة  محليا" الفروج الكام معد  سعر مبيع  انخفاض

ً  رانخفض سعر األخيبينما  %-1بنسبة  محليا" انخفض الطازجلحم البقر و %(-29)البقر المستورد  لحم الغنم و ، %-8 بنسبة عالميا
ً انخفض  الطازج  عا ف قاداألناات مكوّ  بعاض أن أساعار مبياع والجدير بالاذكر، % -2 عالمياً بنسبةانخفض بينما  %-3بنسبة  محليا

ً  انخفضت  .عالميا

 نتيجاة الماضاي ألسابوعامقارناة بمع ميا  ل رتفااع  مبيع فئة البيض ومنتجات الحليب أسعارمعد  ستقر ا :الحليبالبيض ومنتجات  -4
  .سلع اذه الفئة معظماستقرار سعر مبيع 

 نخفااضانتيجة  ،9023 بنفس الفترة من العام الماضي مقارنة % -8بنسبة  ومنتجات الحليبمعد  أسعار مبيع فئة البيض  انخفضو
وارتفااع سااعر مبيااع  ، %(-4) عكاااويالجاابن األباايض وال %(-29) جاابن القشااقوان بقاارو %(-23) حليااب البااودرة سااعر مبيااعمعااد  
  . ، واستقرار سعر مبيع جبنة القطع %(2) اللبنةو %(21)البيض 

 األسابوعمقارناة ب %2,0بنسابة  الحبوب والبذور والثمار الجوزيةفئة  مبيع أسعارمعد    ارتفع الجوزية الحبوب والبذور والثمار  -3
 .واستقر سعر مبيع بقية سلع اذه الفئة،  %(2)نتيجة ارتفاع سعر مبيع الفاصولياء بيضاء صنوبرية  الماضي
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     انخفااضعان  ذلا  قاد ناتذو .9023نفس الفتارة مان العاام الماضاي با مقارناة% -25 بنسبة معد  سعر مبيع اذه الفئة انخفض بينما  
 %(-29واللوز قلب )%( -26قلب )والصنوبر  %(-21)العدس األحمر و %(-58)الفاصولياء بيضاء صنوبرية  معد  سعر مبيع

ً  وارتفاع األرز (%-6)محلياا"  عاادي انخفاض األرزو (%-1) والجاوز قلاب (%-20) والفو  حاب  ارتفاعو،  %28بنسابة  عالمياا
 .%(2الطحين )و،  %(24)الحمص حب 

  اساتقرارنتيجاة  لماضاياألسابوع با مقارناة والزيتياة المنتجات الدانيةفئة اسعار مبيع سلع معد  استقر  والزيتية المنتجات الدهنية  -6
  . سلع اذه الفئةكافة سعر مبيع 

 مبيع أسعار نخفاضا، نتيجة 9023 نفس الفترة من العام الماضيمقارنة ب %-4 بنسبة اذه الفئةمعد  اسعار مبيع سلع  نخفضا بينما
 الزبدةو، بنفس النسبةعالمياّ ومحلياّ ( %-2)انخفض  دوار الشمس( وزيت %-22الذرة ) زيتو (%-25والح وة السادة ) الطحينة

ً  رسعر األخيانخفاض  مقاب محليا" استقر  زيت الزيتونو،  %(4)  . %-91بنسبة  عالميا

 ااذه الفئاةسلع  معظم استقرارنتيجة  األسبوع الماضيمقارنة ب  %-5,0 بنسبة المعلبات فئة سلع مبيع رسعمعد  انخفض  المعلبات  -1
   .  %(-9) باستثناء الذرة

 معاد  ارتفااعنتيجاة وذلا   .9023مقارناة بانفس الفتارة مان العاام الماضاي  %2 بنسبة اسعار مبيع سلع اذه الفئةمعد  ارتفع بينما  
 . %(-2) والمارتدي  بقر %(-3) والذرة السردين ، وانخفض %(5) نوالطو %(2)الفطر الحبة كاملة  سعار مبيعأ

مبياع معاد  ساعر  اساتقرار نتيجة الماضيسبوع األقارنة بمالمتفرقة  المواد الغذائية فئة معد  سعر مبيعاستقر  مواد غذائية متفرقة  -8
 .الفئةة سلع اذه كاف

معاد  ساعر  ارتفااعنتيجاة  9023مقارنة بانفس الفتارة مان العاام الماضاي  %  3بنسبة  اسعار مبيع سلع اذه الفئةمعد   رتفعابينما  
وانخفاض معاد  ساعر مبياع  %(4المعكروناة )و %-52عالميااً حاوالي  انخفض ساعر مبياع األخياربينما  %(29محلياً )الشاي مبيع 

ّ  الابن المطحاونو %(-4الكاتشااب )% ، وانخفض معد  سعر مبياع 66عالمياً حوالي ه سعر ارتفع%( محلياً بينما -3السكر )  محلياا
 .والملح ةرب البندورواستقر معد  سعر مبيع  ، % 29 األخير عالمياّ بنسبة رتفعبينما ا %(-2)

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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

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

 الفئة
التغيير السنوي 
 %بالنسبة المئوية 

التغيير األسبوعي 
 %بالنسبة المئوية 

 

 %9,0 %-6 الخضار الطازجة 

 % -4,0 %-16 الفواكه 

 % 4,0 %-6 اللحوم ومشتقاتها 

% -8 البيض ومنتجات الحليب   1,0% 

 %1,0 % -13 الحبوب والبذور والثمار الجوزية 

%-4 المنتجات الدهنية والزيتية   0% 

%1 المعلبات   3,0-% 

 %0 %5 مواد غذائية متفرقة 

 


