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 القتصاد والتجارةلالمديرية العامة 

 المكتب الفني لسياسة االسعار 

 1015  تشرين األول 1 بيروت في

سلّة السلع الغذائيةلجدول أسعار التقرير االسبوعي   

  المكتب الفني لالسعار –االقتصاد والتجارة في وزارة  82/9/5202

 

الذرة و والذرة و وزيت  والبيضولحم البقر الطازج والفروج الطازج  الخضارو الفواكه مبيعر اسعأ رتفاعا

 والسكر  الفطر حبة كاملة ر مبيعاسعأ انخفاضوورب البندورة  المارتديال بقر والطحينة

  
المكّونة من  28/9/2025تاريخ لأصدر المكتب الفني لألسعار في وزارة االقتصاد والتجارة التقرير االسبوعي ألسعار سلّة السلع الغذائية 

ّ رتفاعا . وأظهر التقريرنقطة بيع في مختلف المحافظات 55 أكثر والتي تّم جمعها منصنفاً  00 مقارنةة   % 0,8بنسبة  ي األسعارف اعامّ  ا
 : أسعار نفس الفترة من العام الماضيو (22/9/2025)أسبوع ب

 انخفض بينما ،الماضي سبوعاألعن  %0,5 بةسبن االسبوع مبيع الخضار الطازجة هذامعدل أسعار  ارتفع أسعار الخضار الطازجة: -2
 . 2024نفس الفترة من العام الماضي مقارنة ب %-2 بنسبة الخضار الطازجة مبيع أسعارمعدل 

 %(25والباذنجةان ) %(24والملفةوف ) %(28والبقةدوس ) %(25) البنةدورةو %(45الخةس ) مبيةع أسعارمعدل  ارتفع فقد وعليه
 مبيةةعأسةةعار معةةدل  انخفةةضو . %(2واللوبيةةا بادريةةة ) %(0والفجةةل ) %(8والبطاطةةا ) والكزبةةرة %(9والنعنةةع ) %(22والبقلةةة )

 .الثوم اليابس استقرار معدل سعر مبيعو،  %(-9) والكوسى %(-0والجزر ) %(-4والخيار ) %(-5) البصل األحمر

 20التفةا  البلةد) ) معةدل سةعر مبيةع ارتفةاع نتيجةة الماضةيسةبوع األ% عةن 9,9 بنسةبةسةعار مبيةع الفواكةه أمعةدل  ارتفةعالفواكه: -2
   .%(-0البرتقال أبو صّرة ) أسعار مبيع تنخفضا، بينما  %(0) والليمون الحامض %(9والموز )

 .2024 نفس الفترة من العام الماضيمقارنة ب % 7 بنسبة الفواكهمعدل سعر مبيع  تارتفع وقد

 
معةدل  ارتفةاع نتيجةة الماضةي سةبوعألاعن  %0,4بنسبة  هذا االسبوعسعار مبيع اللحوم ومشتقاتها أمعدل  رتفعا:ومشتقاتهااللحوم  -5

 . ، واستقرار معدل سعر مبيع بقية سلع هذه الفئة %(2) الطازجولحم البقر %(2)الفروج  عر مبيعس

  

 . 2024العام الماضي مقارنة بنفس الفترة من % -2 بنسبة اللحوم ومشتقاته فئة مبيع رسع معدل انخفض بينما

وانخفض معدل  ،%( 2بنسبة ) عالميا"ه سعرارتفع %( بينما  -2محليا" ) الفروج الكاملانخفاض معدل سعر مبيع  عنوقد نتج ذلك 
معةدل وارتفةع   %، -25 عالمياً بنسبةانخفض %( بينما  -5بنسبة ) لحم الغنم الطازج محلياً و، %(  -5)سعر مبيع مشتقات الفروج 

والجةةدير  ،%- 28 بنسةبة عالميةاً  هانخفةض سةعر%( بينمةا 5الطةةازج محليةا" )لحةم البقةر و %(20) لحةم البقةر المسةتوردسةعر مبيةع 
 .عالمياً  انخفضت عفاف قداألنات مكوّ  بعض أن أسعار مبيع بالذكر

 
 الماضةي ألسةبوعاعةن  %0,2 بنسةبة هةذا االسةبوع  مبيع فئة البيض ومنتجةات الحليةب أسعارمعدل  رتفعا:البيض ومنتجات الحليب -4

  .هذه الفئةسلع  بقية مبيع معدل سعر استقرار، و %(5)البيض معدل سعر مبيع  ارتفاع نتيجة

نتيجةةة  ، 2024 بةةنفس الفتةةرة مةن العةةام الماضةةي مقارنةةة % -8بنسةةبة  معةةدل أسةةعار مبيةةع فئةةة البةةيض ومنتجةات الحليةةب انخفةضو 
جبنةة ، وارتفةع  %(-2) اللبنةةو %(-8) حليةب البةودرةو %(-22) جبن القشقوان بقرو %( -20)البيض  سعر مبيعمعدل  نخفاضا

  . جبن األبيض عكاو)معدل سعر مبيع ال واستقر ،%(8) قطع

 
مةةع ميةةل  %-0,2بنسةبة   الحبةوب والبةةذور والثمةار الجوزيةةةفئةةة  مبيةةع أسةعارمعةةدل   انخفةضالحبووب والبووذور والرموار الجوزيووة: -5

 . سلع هذه الفئة معظممبيع  راسعأاستقرار  نتيجة الماضي االسبوعب مقارنة لفاستقرار 
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     انخفةاضعةن  ذلةك قةد نةتجو .2024نفس الفتةرة مةن العةام الماضةي مقارنةة بة %- 2 بنسةبة معدل سعر مبيع هذه الفئةة انخفض بينما  
، % -25بنسةةبة  عالميةةاً ر األخيةةر انخفةةاض سةةعمقابةةل  محليةةا"  %(-4)عةةاد)  األرزو %(- 9)الصةةنوبر قلةةب  معةةدل سةةعر مبيةةع

واستقرار معدل  %(،2) الطحينو والجوز قلب %(22ارتفع معدل سعر مبيع اللوز قلب )و ، %( -2) الفاصوليا بيضا صنوبريةو
 .العدس األحمرو حب والفولالحمص حب سعر مبيع 

 

اسةتقرار نتيجة  لماضياألسبوع با مقارنة والزيتية الدهنيةالمنتجات فئة اسعار مبيع سلع معدل  استقرار المنتجات الدهنية والزيتية: -0
  . سلع هذه الفئة كافة سعر مبيع

 مبيةع أسةعار ارتفةاع، نتيجةة  2024 نفس الفتةرة مةن العةام الماضةيمقارنة ب % 5 بنسبة معدل اسعار مبيع سلع هذه الفئة ارتفع بينما
الحفاوة السةادة  معدل سعر مبيع وانخفض ،(%22الذرة ) زيتو ،% 42 عالمياً بنسبةه ارتفاع مقابل( محليا" %24) زيت الزيتون

 .واستقرار سعر مبيع الزبدة ( %-8) والطحينة ،%-2 عالمياّ بنسبةاألخير  انخفضبينما محلياّ ( %-22) دوار الشمسوزيت 
 

الةذرة   مبيةع راسةعأمعةدل  ارتفةاعنتيجة  األسبوع الماضيمقارنة ب %0,5 بنسبة المعلبات فئة سلع مبيع رسعمعدل  ارتفع المعلبات: -7
    .%(-2)، وانخفض الفطر حبة كاملة  %(2)والمارتديفا بقر  %(2)

  .2024 نفس الفترة من العام الماضيمقارنة ب %- 9 بنسبة انخفضقد  اسعار مبيع سلع هذه الفئة معدلعلماً أن 
 %( -2) والةذرة %( -7)والمارتديفا بقةر  %( -9) السردينو %( -27)الفطر حبة كاملة  سعار مبيعأ معدل انخفاضنتيجة وذلك 

 .%(2) الطونارتفع معدل سعر مبيع و، 

  
 اسةتقرار نتيجةة الماضةيسةبوع األقارنةة بم %0,5 بنسةبة المتفرقةة المةواد الغذائيةة فئةة معدل سعر مبيةع ارتفع مواد غذائية متفرقة: -8

   . %(- 5) لسكراو%(  20)رب البندورة  باستثناء سلع هذه الفئة معظممبيع  معدل سعر

 .2024 نفس الفترة من العام الماضيمقارنة ب% - 2بنسبة  اسعار مبيع سلع هذه الفئةمعدل  انخفضو
عالميةاً  األخيةر مبيةع رسع ارتفعبينما  %( -2محلياً ) الشا)والكاتشاب و %(-20المعكرونة ) مبيعمعدل سعر  انخفاضنتيجة وذلك 
%( محلياً -2) السكرو ،%-20 محلياّ بينما انخفض عالمياّ بنسبة %(-2) البن المطحونوانخفض معدل سعر مبيع  ، % 04حوالي 
 .%(5) والملح %(24)رب البندورة و معدل سعر مبيعرتفع او ،%-40عالمياً بنسبة سعره انخفض بينما 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 الفئة
التغيير السنوي 
 %بالنسبة المئوية 

التغيير األسبوعي 
 %بالنسبة المئوية 

 
 % 6,3   %-1  الخضار الطازجة 

 %9,9  %7 الفواكه 

 %0,4   %-1 اللحوم ومشتقاتها 

% -8 البيض ومنتجات الحليب       0,2% 

%-0,1  % -2 الحبوب والبذور والرمار الجوزية   

% 5 المنتجات الدهنية والزيتية    0%  

% -9 المعلبات     0,5% 

 %0,3   % -2 مواد غذائية متفرقة 

 


