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 القتصاد والتجارةلالمديرية العامة 

 المكتب الفني لسياسة االسعار 

 1025  أيلول 3 بيروت في

سلّة السلع الغذائيةلجدول أسعار التقرير االسبوعي   

  لألسعارالمكتب الفني  –االقتصاد والتجارة في وزارة  13/8/5103

 

ر مبيع اسعأ ارتفاعوواألرز العادي والسردين  المستوردولحم البقر  والفواكه الخضار مبيعر اسعأ انخفاض

 وحليب البودرة وزيت دوار الشمس والمعكرونة  الفروج الكامل

  
المكّونة من  13/8/1035تاريخ لأصدر المكتب الفني لألسعار في وزارة االقتصاد والتجارة التقرير االسبوعي ألسعار سلّة السلع الغذائية 

مقارنعة  ي األسععارف% 0,1بنسبة  اعامّ  اّ رتفاعا وأظهر التقرير. نقطة بيع في مختلف المحافظات 51 أكثر جمعها منوالتي تّم صنفاً  00

 : أسعار نفس الفترة من العام الماضيو (42/8/4015)أسبوع ب

 بينمبا ،الماضبي سببو األعبن  % - 1,0 بةسببن مبيع الخضار الطازجة هذا االسببو معدل أسعار  انخفض أسعار الخضار الطازجة: -3
 . 1034نفس الفترة من العام الماضي مقارنة ب %-3 بنسبة الخضار الطازجة مبيع أسعارمعدل  انخفض
والكزببرة  %(-8والملفبوف ) %(-9) والثبوم اليبابس  %(-31) والكوسب  %(-34) البنبدورة مبيبع أسبعارمعدل  انخفض فقد وعليه

 . %(-3والبصبببل األحمبببر ) والبطاطبببا %(-1)  بادريبببهواللوبيبببا  %(-1) والبقبببدونس %(-4والفجبببل ) %(-5والجبببزر ) %(-7)
 .  %(3والبقلة ) %(1والباذنجان ) %(1والنعنع ) %( 4والخس ) %(30الخيار ) مبيعوارتفعت أسعار 

 %(-0) المبوزمعبدل سبعر مبيبع  انخفباض نتيجبة الماضبيسببو  األ% عبن -0,4 بنسببةسعار مبيع الفواكه أمعدل  انخفض الفواكه: -1
   .%(33البرتقال أبو صّرة )، بينما ارتفعت أسعار مبيع  %(-3والتفاح البلدي  ) والليمون الحامض

 .1034 نفس الفترة من العام الماضيمقارنة ب الفواكهمعدل سعر مبيع  استقر وقد

 
معبدل  ارتفا  نتيجة الماضي سبو ألاعن  % 0,1بنسبة  هذا االسبو سعار مبيع اللحوم ومشتقاتها أمعدل  ارتفع :ومشتقاتهااللحوم  -1

 . %(-3)لحم البقر المستورد و %(4)الفروج الكامل  عر مبيعس
 . 1034مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي % -1 بنسبة اللحوم ومشتقاته فئة مبيع رسع معدل انخفض بينما

 عالميبا" بنسببةه %( بينما ارتفع سعر -0بنسبة )محليا"  ومشتقات الفروج الفروج الكامل معدل سعر مبيعض اانخف عنوقد نتج ذلك 
الطبازج لحبم البقبر وارتفبع  %، -10 عالميباً بنسببةانخفبض %( بينما  -1بنسبة ) لحم الغنم الطازج محلياً وانخفض سعر مبيع  % 1

أن أسعار  والجدير بالذكر،  %(3) وارتفع لحم البقر المستورد %- 30 بنسبة عالمياً  األخير انخفض سعر%( بينما 1محليا" )ارتفع 

 .عالمياً  انخفضت عفاف قداألنات مكوّ  بعض مبيع
 

 الماضبي ألسببو اعبن  %0,0بنسببة هبذا االسببو   مبيع فئة البيض ومنتجبات الحليبب أسعارمعدل  ارتفع :البيض ومنتجات الحليب -4
  .هذه الفئةسلع  بقية مبيع معدل سعر استقرار، و %(1) حليب البودرة سعر مبيعمعدل رتفا  ا نتيجة

 

 ارتفبا نتيجبة  ، 1034 ببنفس الفتبرة مبن العبام الماضبي مقارنبة % 4بنسببة  معدل أسعار مبيع فئة البيض ومنتجات الحليب ارتفعو 
،  %(1) جببن القشبقوان بقبرو %(4) حليبب الببودرةو والببيض %(5) جبنة قطبعو %( 9) جبن األبيض عكاويال سعر مبيعمعدل 

  .%(-3) اللبنةو

 
 نتيجبة الماضبي األسببو بمقارنبة  الحبوب والبذور والثمار الجوزيةفئة  مبيع أسعارمعدل  استقر الحبوب والبذور والثمار الجوزية: -5

 .سلع هذه الفئة  كافةمبيع  راسعأاستقرار 
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معدل      ارتفا عن  ذلك قد نتجو .1034نفس الفترة من العام الماضي مقارنة ب % 4 بنسبة معدل سعر مبيع هذه الفئة ارتفع بينما 
الفاصبوليا بيضبا ، و% -9بنسببة  عالميباً ر األخيبر انخفاض سعمقابل  محليا"  %(33)عادي  األرز%( و11اللوز قلب ) سعر مبيع
واستقر  ،%( -4) حب والفول %( -30)وانخفض الحمص حب  ، %(1) الجوز قلبو %( 0)والصنوبر قلب   %( 7) صنوبرية

 .الطحينو األحمرسعر مبيع العدس 
 

 لماضبياألسببو  با مقارنبة  %0,0 بنسببة والزيتيبة المنتجات الدهنيبةفئة اسعار مبيع سلع معدل  ارتفع المنتجات الدهنية والزيتية: -0
  .%( 4) باستثناء زيت دوار الشمس سلع هذه الفئة معظم سعر مبيعاستقرار نتيجة 

 مبيبع أسبعار ارتفبا ، نتيجبة  1034 نفس الفتبرة مبن العبام الماضبيمقارنة ب % 7 بنسبة معدل اسعار مبيع سلع هذه الفئة ارتفع بينما
 دوار الشمسزيت  معدل سعر مبيع وانخفض ،(  %9)والطحينة  % 11 عالمياً بنسبةه ارتفاع مقابل( محليا" %38) زيت الزيتون

 .واستقرار سعر مبيع الزبدة  (،%-4) الذرة زيتو (%-7الحفاوة السادة )و ،% 3 عالمياّ بنسبةارتفع بينما محلياّ  (%-30)
 

  مبيبع راسبعأمعبدل اسبتقرار نتيجبة  األسببو  الماضبيمقارنبة ب %-0,1 بنسببة المعلببات فئة سلع مبيع رسعمعدل  انخفض المعلبات: -7
    .  %( -3)باستثناء السردين سلع هذه الفئة معظم 

  .1034 نفس الفترة من العام الماضيمقارنة ب %-5 بنسبة انخفضقد  اسعار مبيع سلع هذه الفئة معدلعلماً أن 
ارتفبع معبدل و،  %(-3) السبردينو %( -5) المارتبديفا بقبرو %( -39)الفطر حببة كاملبة  سعار مبيعأ معدل انخفاضنتيجة وذلك 

 . التوناستقرار سعر مبيع و، %(4) الذرةسعر مبيع 

  
 اسبتقرار نتيجبة الماضبيسببو  األقارنبة بم %0,1 بنسببة المتفرقبة المبواد الغذائيبة فئبة معدل سعر مبيبع ارتفع مواد غذائية متفرقة: -8

   . %(  1)باستثناء المعكرونة  سلع هذه الفئة معظممبيع  معدل سعر
 .1034 نفس الفترة من العام الماضيمقارنة ب%  5بنسبة  اسعار مبيع سلع هذه الفئةمعدل  ارتفعو

 % 71عالميباً حبوالي  همبيع رسع ارتفعبينما  %( 38محلياً ) والشاي ،%(  11رب البندورة ) مبيعمعدل سعر  ارتفا نتيجة وذلك 
 ،%-17عالمياً بنسبة سعره انخفض بينما %( محلياً -4السكر )و %(-14المعكرونة )انخفض معدل سعر مبيع و، %(  1) الملحو ،

 .%-11 استقر محلياّ بينما انخفض عالمياّ بنسبة البن المطحونو،  %(-3) والكاتشب
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 الفئة
التغيير السنوي 
 %بالنسبة المئوية 

التغيير األسبوعي 
 %بالنسبة المئوية 

 
 %-2,6  %-1  الخضار الطازجة 

 %-0,4  % 0   الفواكه 

 %0,2   %-2 اللحوم ومشتقاتها 

% 4 البيض ومنتجات الحليب      0,6% 

% 0  % 4 والبذور والثمار الجوزيةالحبوب    

% 7 المنتجات الدهنية والزيتية   0,6%  

% -5 المعلبات     0,2-% 

 %0,2 % 5 مواد غذائية متفرقة 

 


