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 القتصاد والتجارةلالمديرية العامة 

 المكتب الفني لسياسة االسعار 

 4026 آب 42 بيروت في

سلّة السلع الغذائيةلجدول أسعار التقرير االسبوعي   

  لألسعارالمكتب الفني  –االقتصاد والتجارة في وزارة  22/8/6202
 

الفواكه ولحم  مبيعأسعار نخفاض وا وزيت الذرة  والبيض الطازج مولحم الغن الخضار مبيع أسعارارتفاع 

 قلب البقر المستورد والجوز 

  
المكّونة من  22/8/2026تاريخ لأصدر المكتب الفني لألسعار في وزارة االقتصاد والتجارة التقرير االسبوعي ألسعار سلّة السلع الغذائية 

أسابو  قارناة بم ي األساعارفا اعاّما اساتقراراّ  . وأ هار التقريارنقطاة بياع فاي مفتلام المااف اا  35 أكثار والتي تّم جمعهاا مانصنفاً  60
  وأسعار نفس الفترة من العام الماضي: (26/8/2026)

 بينمااا ،الماضاي سابو األعان  %6,0 بةسابن مبياع الفضاار الطازجاة  اذا االسابو معاد  أساعار  ارتفاا  أسععار الخضعار الطازجعة  -2

 .2023نفس الفترة من العام الماضي مقارنة ب% -7بنسبة  الفضار الطازجة مبيع أسعارمعد  انففض 

والبطاطاا  %(6واللوبياا بادرياة ) %(7والباذنجاان ) %(20الملفاوم )و %(21) الثاوم الياابس مبياع أساعارمعاد   رتفعا فقد عليهو
%( -8%( والفيااار )-20األاماار ) والبصاا %( -22)البقاادونس  سااعر مبيااعمعااد   انففاااضو، %( 5والبقلااة )%( 1)والفجاا  

 .والجزر النعنع واستقرار سعر مبيع، %(-5) والكزبرة %(-1والفس ) %(-6والبندورة )%( -7والكوسى )

الموز  معد  سعر مبيع انففاض نتيجة الماضيسبو  األ عن %-3,0 ذا االسبو  بنسبة  سعار مبيع الفواكهأمعد   انففض الفواكه  -2

  .الليمون الاامضاستقر سعر مبيع و،  %(7، وارتفع البرتقا  أبو صّرة ) %(-2البلدي )التفاح و %(-3)

 .2023 نفس الفترة من العام الماضيمقارنة ب %-23 بنسبة الفواكهمعد  سعر مبيع  انففض وقد

  معاد  نففااضا نتيجاة الماضاي سابو األمقارناة ب %-3,0بنسابة  ساعار مبياع اللااوم ومااتقاتهاأمعاد   انففض :ومشتقاتهااللحوم  -5
 . استقرار سعر مبيع بقية سلع  ذه الفئةو ،%(2ولام غنم طازج ) %(-3) المستورد لام البقر سعر مبيع

 عانوقاد ناتذ ذلا  . 2023مقارنة بانفس الفتارة مان العاام الماضاي  %-6 بنسبة اللاوم وماتقاته فئة مبيع رسع معد  نففضا بينما 
  %(2)ومااتقا  الفاروج ارتفعا   %-1بينما انففض عالميا" بنسبة  %-23بنسبة  ماليا" الكام الفروج معد  سعر مبيع  انففاض

 ، %-7 بنسابة عالميااً  رانففاض ساعر األفيابينماا  %-8بنسابة  مالياا" انففاض الطاازجلام البقار و %(-22)ولام البقر المستورد 
ناا  مكوّ  بعاض أن أساعار مبياع والجادير بالاذكر، % -5 بنسابةعالميااً انففاض بينماا  %-6بنسبة  مالياً انففض  لام الغنم الطازجو
 .عالمياً  انففض  عفام قداأل

 نتيجاة الماضاي ألسابو امقارناة ب  %1,0بنسابة  مبياع فئاة البايض ومنتجاا  الالياب أساعارمعاد   ارتفاع :الحليبالبيض ومنتجات  -1
  . الفئةاستقرار سعر مبيع بقية سلع  ذه و %(1)البيض معد  سعر مبيع  رتفا ا

 نففاضانتيجة  ،2023 بنفس الفترة من العام الماضي مقارنة % -8بنسبة  معد  أسعار مبيع فئة البيض ومنتجا  الاليب انففضو
وارتفااع سااعر مبيااع  ، %(-1) عكاااويالجاابن األبايض وال %(-22) جاابن القاااقوان بقاارو %(-23) اليااب الباودرة سااعر مبيااعمعاد  
  . ، واستقرار سعر مبيع جبنة القطع %(2) اللبنةو %(26)البيض 

مقارنااة  %-2,0بنساابة  الابااوب والبااذور والثمااار الجوزيااةفئااة  مبيااع أسااعارمعااد    انففااض الجوزيععة الحبععوب والبععذور وال مععار  -3
 .واستقر سعر مبيع بقية سلع  ذه الفئة،  %(-2)فلب الجوز  سعر مبيع نففاضا نتيجة الماضي األسبو ب
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     انففااضعان  ذلا  قاد ناتذو .2023نفس الفتارة مان العاام الماضاي با مقارنة% -25 بنسبة معد  سعر مبيع  ذه الفئة انففض بينما  
 %(-22واللوز قلب )%( -26قلب )والصنوبر  %(-27)العدس األامر و %(-53)الفاصولياء بيضاء صنوبرية  معد  سعر مبيع

 ارتفاعو،  %25بنسابة  عالميااً  وارتفاع األرز (%-6)مالياا"  عاادي انففاض األرزو (%-7) والجاوز قلاب (%-20) والفو  اب
 .%(2الطاين )و،  %(21)الامص اب 

 لماضاياألسابو  با مقارناة %2,0بنسابة  والزيتياة المنتجاا  الد نياةفئاة اسعار مبيع سالع معد  ارتفع  والزيتية المنتجات الدهنية  -6

  . ، واستقرار سعر مبيع بقية سلع  ذه الفئة (%2) الذرة زي  سعر مبيعارتفا  نتيجة 

 أساعار نففااضا، نتيجاة 2023 نفس الفتارة مان العاام الماضايمقارناة با %-1 بنسابة معد  اسعار مبيع سلع  ذه الفئاة نففضا بينما
عالميااّ األفيار  انففاضبينماا ماليااّ ( %-3) دوار الاامس( وزيا  %-22الاذرة ) زيا و (%-25والاافاوة الساادة ) الطايناة مبيع
 . %-20بنسبة  عالمياً  رسعر األفيانففاض  مقاب ماليا" استقر  زي  الزيتونو،  %(1) الزبدةو،  % -8 بنسبة

   .  ذه الفئةسلع  كافة استقرارنتيجة  األسبو  الماضيمقارنة ب المعلبا  فئة سلع مبيع رسعمعد   استقر المعلبات  -7

 معاد  ارتفاا نتيجاة وذلا   .2023مقارنة بنفس الفترة مان العاام الماضاي   %2 بنسبة  ذه الفئةاسعار مبيع سلع معد  ارتفع بينما  
 . %(-2) والمارتديفا بقر %(-2) والذرة %(-3) السردين ، وانففض %(5) نوالطو %(3)الفطر الابة كاملة  سعار مبيعأ

مبياع معاد  ساعر  اساتقرار نتيجة الماضيسبو  األقارنة بمالمتفرقة  المواد الغذائية فئة معد  سعر مبيعاستقر  مواد غذائية متفرقة  -8
 .ة سلع  ذه الفئةكاف

معاد  ساعر  ارتفاا نتيجاة  2023مقارنة بنفس الفتارة مان العاام الماضاي  %  3بنسبة  اسعار مبيع سلع  ذه الفئةمعد   رتفعابينما  
وانففاض معاد  ساعر مبياع  %(1المعكروناة )و %-21عالميااً ااوالي  انففض سعر مبياع األفياربينما  %(22مالياً )الااي مبيع 

ّ  الابن المطااونو %(-1الكاتاااب )% ، وانففض معد  سعر مبياع 62عالمياً اوالي ه سعر ارتفع%( مالياً بينما -3السكر )  مالياا
 .والملح ةرب البندورواستقر معد  سعر مبيع  ، % 1 األفير عالمياّ بنسبة رتفعبينما ا %(-2)

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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

                                                  www.economy.gov.lb  :كما سيّتم نار كام  التقرير على موقع الوزارة على االنترن   

 الفئة
التغيير السنوي 
 %بالنسبة المئوية 

التغيير األسبوعي 
 %بالنسبة المئوية 

 

 %6,0 %-7 الخضار الطازجة 

 % -5,0 %-25 الفواكه 

 % -5,0 %-6 اللحوم ومشتقاتها 

% -8 البيض ومنتجات الحليب   4,0% 

 %-2,0 % -23 الحبوب والبذور وال مار الجوزية 

%-4 والزيتيةالمنتجات الدهنية    2,0% 

%2 المعلبات   0% 

 %0 %5 مواد غذائية متفرقة 

 


