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 القتصاد والتجارةلالمديرية العامة 

 المكتب الفني لسياسة االسعار 

 1325  تموز 03 بيروت في

سلّة السلع الغذائيةلجدول أسعار التقرير االسبوعي   

  لألسعارالمكتب الفني  –االقتصاد والتجارة في وزارة  72/7/5202

 

 الطازج والبيضسعر مبيع لحم البقر  انخفاضو المستورد ولحم البقر الخضارو الفواكه مبيعر اسعأ ارتفاع

  وجبن أبيض عكاوي والسردين والسكر

  
المكّونة من  27/7/2025تاريخ لأصدر المكتب الفني لألسعار في وزارة االقتصاد والتجارة التقرير االسبوعي ألسعار سلّة السلع الغذائية 

ّ رتفاع ا . وأظهر التقريرنقطة بيع في مختلف المحافظات 55 أكثر والتي تّم جمعها منصنفاً  00 مقارن ة  ي األس عارف  %0,5بنس بة  اعاّم  ا
 : أسعار نفس الفترة من العام الماضيو (20/7/2025)أسبوع ب

 ارتف ع بينما ،الماضي سبوعاألعن  % 4,2 بةسبن مبيع الخضار الطازجة هذا االسبوعمعدل أسعار ارتفع  أسعار الخضار الطازجة: -2
 . 2024نفس الفترة من العام الماضي مقارنة ب % 7 بنسبة الخضار الطازجة مبيع أسعارمعدل 

 %(8)والث  وم الي  ابس  بادري   اللوبي  ا و  %(20) والكوس    %(24والخ  س ) %(44الخي  ار ) أس  عار مبي  عمع  دل  ارتف  ع فق  د وعلي   
والفج ل  %(-20)والبندورة والنعنع  %(-22مبيع الجزر )، وانخفاض أسعار  %(5والبصل األحمر ) والملفوف %(0والبقدونس )

    .البطاطا معدل سعر مبيع استقرار، و%(-5والكزبرة ) %(-5والباذنجان ) %(-0) والبقلة %(-9)

الليم ون الح امض مع دل س عر مبي ع  ارتف اع نتيج ة الماض يس بوع األ% ع ن 0,2 بنس بةس عار مبي ع الفواك   أمع دل  ارتف ع الفواكهه: -2
  . %(-7التفاح البلدي )، وانخفاض أسعار مبيع %(2والموز ) %(5والبرتقال أبو صّرة ) %(25)

 .2024 نفس الفترة من العام الماضيمقارنة ب % -5 نسبةب الفواك معدل سعر مبيع  انخفض وقد

 
عر س  ارتف اع نتيج ة الماض ي س بوعألاعن  %0,8بنسبة  هذا االسبوعسعار مبيع اللحوم ومشتقاتها أمعدل  رتفعا :ومشتقاتهااللحوم  -5

 .باقي سلع هذه الفئة ر مبيعاسعار أواستقر،  %(-2)البقر الطازج  لحممبيع  سعرانخفاض و ،%( 8)لحم البقر المستورد مبيع 

 . 2024مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي  اللحوم ومشتقات  فئة مبيع رسع معدل ستقرا بينما

 عالمي اً انخفض س عره %( بينما 4الطازج محليا" )، وارتفع سعر مبيع لحم البقر %(9) المستورد ارتفاع لحم البقر عنوقد نتج ذلك 
 ،% 5 عالمي ا" بنس بةه %( بينم ا ارتف ع س عر -5محلي ا" بنس بة ) ومش تقات  الفروج الكام ل معدل سعر مبيع، وانخفض %- 5 بنسبة

ن ات مكوّ  بعض أن أسعار مبيع والجدير بالذكر %، -20 عالمياً بنسبةانخفض لحم الغنم الطازج محلياً بينما واستقر معدل سعر مبيع 

 .عالمياً  انخفضت عفاف قداأل
 

 ألس  بوعاع  ن  % -0,5بنس  بة ه  ذا االس  بوع  مبي  ع فئ  ة الب  يض ومنتج  ات الحلي  ب أس  عارمع  دل  نخف  ضا :البههيض ومنتجههاح الحليههب -4
ه ذه س لع  بقي ة مع دل س عر مبي ع استقرار، و %(-2) عكاوي وجبن أبيض %(-2)البيض معدل سعر مبيع  انخفاض نتيجة الماضي

  .الفئة
 انخفاضنتيجة  ،2024 بنفس الفترة من العام الماضي مقارنة % -4بنسبة  معدل أسعار مبيع فئة البيض ومنتجات الحليب وانخفض  

 جبن ة قط ع أس عار مبي عارتف اع ، و%(-2) اللبن ةو ج بن القش قوان بق رو %(-5) حلي ب الب ودرةو %( -22)البيض سعر مبيع معدل 
  . جبن األبيض عكاويالاستقرار سعر مبيع و، %(25)

 
 األس بوعمقارن ة ب هذا االس بوع الحبوب والبذور والثمار الجوزيةفئة  مبيع أسعارمعدل  استقرار الحبوب والبذور والثمار الجوزية: -5

 .كافة سلع هذه الفئة ر مبيع اسعأاستقرار  نتيجة الماضي
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     ضاانخف ع ن  ذل ك ق د ن تجو .2024نفس الفت رة م ن الع ام الماض ي مقارن ة ب  % -5 بنسبة معدل سعر مبيع هذه الفئة انخفض بينما 
   %( -2)عادي  األرزو %( -5)الحمص حب و %( -7)والصنوبر قلب  %( -8)الفاصوليا بيضا صنوبرية  معدل سعر مبيع

 
 
 

 ،%(5)  الطح ينو%( 25الل وز قل ب ) أس عار مبي عمع ّدل  عارتف  بينم ا ،% -22بنس بة  عالمي اً ر األخير انخفاض سعمقابل  محليا"

 .والجوز قلب حب والفولواستقر سعر مبيع العدس األحمر 
 

اس تقرار نتيج ة  لماض يااألس بوع قارنة بم  والزيتية المنتجات الدهنيةفئة اسعار مبيع سلع معدل  ستقرا المنتجاح الدهنية والزيتية: -0
 . سلع هذه الفئة كافة سعر مبيع

زيت  مبيع أسعار ارتفاع، نتيجة 2024 نفس الفترة من العام الماضيمقارنة ب %5 بنسبة معدل اسعار مبيع سلع هذه الفئة ارتفع بينما
دوار زي ت %( و-4) ال ذرة زي تو الطحينة معدل سعر مبيع وانخفض ،% 54 عالمياً بنسبة  ارتفاع مقابل( محليا" %25) الزيتون
 .الزبدةواستقرار  (%-9الحفاوة السادة )و ،% -2 عالمياّ بنسبةاألخير  بينما انخفضمحلياّ  (%-7) الشمس

 

 مبي ع س عرمع دل  انخف اضنتيج ة  األس بوع الماض يمقارن ة ب %- 0,5 بنس بة المعلب ات فئة سلع مبيع رسعمعدل  انخفض المعلباح: -7
    .واستقرار أسعار مبيع بقية سلع هذه الفئة ، %(-2)السردين 

  .2024 نفس الفترة من العام الماضيمقارنة ب %-7 بنسبة انخفضقد  اسعار مبيع سلع هذه الفئة معدلعلماً أن 
 %(-5) وال ذرة %(-5) الس ردينو %( -8) المارت ديفا بق رو %( -28)الفطر حب ة كامل ة  سعار مبيعأ معدل انخفاضنتيجة وذلك 

 .%( -2) والتون

  
 نخفاضا نتيجة الماضيسبوع األقارنة بم % -0,2 بنسبة المتفرقة المواد الغذائية فئة معدل سعر مبيع انخفض مواد غذائية متفرقة: -8

   .مبيع بقية سلع هذه الفئةواستقرار سعر ، %(-2) السكرمبيع  معدل سعر

 .2024 نفس الفترة من العام الماضيمقارنة ب%  -5بنسبة  اسعار مبيع سلع هذه الفئةمعدل  نخفضاو
 رس ع انخف ضبينم ا  %( -2البن المطحون محلي اً )و والشاي والكاتشب ،%(-27)المعكرونة  مبيعانخفاض معدل سعر نتيجة وذلك 

 5رب البن دورة )المل   و وارتف ع مع دل س عر مبي ع، %59 ح واليوارتفع سعر مبيع الشاي عالمياّ  % -20عالمياً حوالي  لبنامبيع 
 .%-54انخفض عالمياً  بنسبة بينما %( محلياً  2السكر )و%( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 الفئة
التغيير السنوي 
 %بالنسبة المئوية 

التغيير األسبوعي 
 %بالنسبة المئوية 

 
 % 4,2  %7  الخضار الطازجة 

 %0,2 %-5  الفواكه 

 %0,8 %  0 اللحوم ومشتقاتها 

% -4 البيض ومنتجاح الحليب      0,3-% 

  % 0    % -3 الحبوب والبذور والثمار الجوزية 

% 5 المنتجاح الدهنية والزيتية      0%  

% -7 المعلباح     0,3-% 

 %-0,2 % -3 مواد غذائية متفرقة 

 


