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 القتصاد والتجارةلالمديرية العامة 

 المكتب الفني لسياسة االسعار 

 0225  آب 02 بيروت في

سلّة السلع الغذائيةلجدول أسعار التقرير االسبوعي   

  لألسعارالمكتب الفني  –االقتصاد والتجارة في وزارة  71/8/5101

 

 واألرز العادي والصنوبر قلب والزبدة وحليب بودرةوالحالوة سادة  والفواكه الخضار مبيعر اسعأ انخفاض

 واللوز القلب والسردين والبيضولحم الغنم الطازج  الفروج الكاملر مبيع اسعأ ارتفاعووالمعكرونة 

  
المكّونة من  17/8/1015تاريخ 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  00 مقارنةة  %-0,1 بنسبة ي األسعارف اعامّ  ا
 : أسعار نفس الفترة من العام الماضيو (10/8/1015)أسبوع ب

 بينمةا ،الماضةي سةبوعاألعةن  % -0,1 بةسةبن االسةبوعمبيع الخضار الطازجة هذا معدل أسعار  انخفاض أسعار الخضار الطازجة: -1
 . 1014نفس الفترة من العام الماضي مقارنة ب % -5 بنسبة الخضار الطازجة مبيع أسعارمعدل  انخفض
  %(-5) والكوسة  %(-4والثةوم اليةابس ) بادريةهواللوبيةا  %(-5والبقلةة ) %(-0الملفةوف ) أسةعار مبيةعمعةدل  انخفةض فقةد وعليه

والبقةةدونس  %(4والكزبةرة ) %(5والبطاطةا ) %( 7والخةةس ) %(9الباذنجةان ) أسةةعار مبيةع ارتفةاع، و %(-1) والجةزر والخيةار
    .النعنع ، واستقرار سعر مبيع %(1) والبندورةالبصل األحمر و %(1والفجل ) %(5)

والتفةا  المةوز معةدل سةعر مبيةع  انخفةاض نتيجةة الماضةيسةبوع األ% عةن -5,1 بنسةبةسعار مبيع الفواكةه أمعدل انخفض  الفواكه: -1
   .الليمون الحامضوالبرتقال أبو صّرة ، واستقرار سعر مبيع %(-8)البلدي 
 .1014 نفس الفترة من العام الماضيمقارنة ب %-1 نسبةب الفواكهمعدل سعر مبيع  انخفض وقد

 
معةدل  ارتفةاع نتيجةة الماضةي سةبوعألاعةن  %1بنسةبة  هةذا االسةبوعسعار مبيع اللحوم ومشتقاتها أمعدل  رتفعا :ومشتقاتهااللحوم  -5

 . %(1) الفروج الكامل %(1)لحم الغنم الطازج  عر مبيعس
 . 1014مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي % -1 بنسبة اللحوم ومشتقاته فئة مبيع رسع معدل انخفض بينما

ومشةتقات  % 5 عالميةا" بنسةبةه %( بينمةا ارتفةع سةعر -8بنسبة )محليا"  الفروج الكامل معدل سعر مبيعض اانخف عنوقد نتج ذلك 
 بنسبة عالمياً انخفض سعره %( بينما 1الطازج محليا" )، وارتفع سعر مبيع لحم البقر  %(7) لحم البقر المستوردو %( -0)الفروج 

 بعةض أن أسةعار مبيةع والجةدير بالةذكر %، -10 عالميةاً بنسةبةانخفةض بينمةا  لحم الغنم الطازج محليةاً واستقر سعر مبيع   ،%- 10

 .عالمياً  انخفضت عفاف قداألنات مكوّ 
 

 الماضةي ألسةبوعاعةن  %0,1بنسةبة هةذا االسةبوع  مبيع فئة البيض ومنتجةات الحليةب أسعارمعدل  ارتفع :البيض ومنتجات الحليب -4
  .هذه الفئةسلع  بقية مبيع معدل سعر استقرار، و%(  -1)، وحليب البودرة  %(10)البيض  سعر مبيعمعدل رتفاع ا نتيجة

 

 ارتفةاعنتيجةة  ، 1014 بةنفس الفتةرة مةن العةام الماضةي مقارنةة % 4بنسةبة  معدل أسعار مبيع فئة البيض ومنتجات الحليب ارتفعو 
،  %(1) جةبن القشةقوان بقةرو حليةب البةودرةو %(5)والبةيض  %(5) جبنة قطةعو %( 9) جبن األبيض عكاويال سعر مبيعمعدل 

  .%(-1) اللبنةو

 
 االسةبوع عةن % -0,5بنسةبة  الحبوب والبةذور والثمةار الجوزيةةفئة  مبيع أسعارمعدل  انخفض الحبوب والبذور والثمار الجوزية: -5

 معظةممبيةع  راسعأواستقرار  %(1)واللوز قلب  %(-1)والصنوبر قلب  %(-5)انخفاض أسعار مبيع األرز العادي  نتيجة الماضي

 .سلع هذه الفئة 
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معدل      ارتفاععن  ذلك قد نتجو .1014نفس الفترة من العام الماضي مقارنة ب % 4 بنسبة معدل سعر مبيع هذه الفئة ارتفع بينما 
الفاصوليا بيضةا ، و% -10بنسبة  عالمياً ر األخير انخفاض سعمقابل  محليا"  %(11)عادي  األرز%( و11اللوز قلب ) سعر مبيع
واستقر  ،%( -4) حب والفول %( -10)وانخفض الحمص حب  ، %(5) الجوز قلبو %( 0)والصنوبر قلب   %( 7) صنوبرية

 .الطحينو سعر مبيع العدس األحمر
 

األسةبوع عةن  مقارنةة %-0,0 بنسةبة  والزيتيةة المنتجةات الدهنيةةفئةة اسةعار مبيةع سةلع معدل  انخفض المنتجات الدهنية والزيتية: -0
 . %(-5)والحفاوة سادة  %( -7)الزبدة باستثناء  سلع هذه الفئةمعظم  مبيع سعراستقرار نتيجة  لماضيا

 مبيةع أسةعار ارتفةاع، نتيجةة  1014 نفس الفتةرة مةن العةام الماضةيمقارنةة بة %0 بنسبة معدل اسعار مبيع سلع هذه الفئة ارتفع بينما
 دوار الشمسزيت  معدل سعر مبيع وانخفض ،(  %9)والطحينة  % 51 عالمياً بنسبةه ارتفاع مقابل( محليا" %18) زيت الزيتون

 .واستقرار سعر مبيع الزبدة  (،%-4) الذرة زيتو (%-7الحفاوة السادة )و ،% 1 عالمياّ بنسبةارتفع بينما محلياّ  (%-15)
 

السةردين  مبيةع سةعرمعدل  ارتفاعنتيجة  األسبوع الماضيمقارنة ب %0,1 بنسبة المعلبات فئة سلع مبيع رسعمعدل  ارتفع المعلبات: -7
    .أسعار مبيع بقية سلع هذه الفئة  تواستقر، %(1)

  .1014 نفس الفترة من العام الماضيمقارنة ب %-5 بنسبة انخفضقد  اسعار مبيع سلع هذه الفئة معدلعلماً أن 
 %(4) الذرةارتفع معدل سعر مبيع و %( -5) المارتديفا بقرو %( -19)الفطر حبة كاملة  سعار مبيعأ معدل انخفاضنتيجة وذلك 

 . التونةاستقرار سعر مبيع و، %(1) السردينو

  
 اسةتقرار نتيجةة الماضةيسبوع األقارنة بم %-0,1 بنسبة المتفرقة المواد الغذائية فئة معدل سعر مبيع نخفضا مواد غذائية متفرقة: -8

   . %(-1)باستثناء المعكرونة  سلع هذه الفئة معظممبيع  معدل سعر
 .1014 نفس الفترة من العام الماضيمقارنة ب%  4بنسبة  اسعار مبيع سلع هذه الفئةمعدل  ارتفعو

 ،% 75عالمياً حوالي  همبيع رسع ارتفعبينما  %( 18محلياً ) والشاي ،%(  51رب البندورة ) مبيعمعدل سعر  ارتفاعنتيجة وذلك 
 ،%-57عالميةاً بنسةبة سةعره انخفض بينما %( محلياً -4السكر )و %(-10المعكرونة )انخفض معدل سعر مبيع و، %(  5) الملحو

 .%-15 استقر محلياّ بينما انخفض عالمياّ بنسبة البن المطحونو،  %(-1) والكاتشب
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 الفئة
التغيير السنوي 
 %بالنسبة المئوية 

التغيير األسبوعي 
 %بالنسبة المئوية 

 
 %-0,1  %-5  الخضار الطازجة 

 %-5,2 %-2   الفواكه 

 %1   %-1 اللحوم ومشتقاتها 

% 4 البيض ومنتجات الحليب      0,1% 

%-0,5  % 4 الحبوب والبذور والثمار الجوزية   

% 6 المنتجات الدهنية والزيتية   0,6-%  

% -5 المعلبات     0,2% 

 %-0,1 % 4 مواد غذائية متفرقة 

 


