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 القتصاد والتجارةلالمديرية العامة 

 المكتب الفني لسياسة االسعار 

 2026 تموز 22 بيروت في

سلّة السلع الغذائيةلجدول أسعار التقرير االسبوعي   

  لألسعارالمكتب الفني  –االقتصاد والتجارة في وزارة  81/7/6101
 

والفاصوليا بيضا جبن القشوان بقر و والبيضوالخضار ولحم البقر المستورد  الفواكه مبيعر اسعأ ارتفاع

   حليب البودرة والذرة  مبيع أسعار وانخفاضوزيت دوار الشمس والسكر والمعكرونة  والجوز قلب صنوبرية

  
المكّونة من  18/7/1016تاريخ لأصدر المكتب الفني لألسعار في وزارة االقتصاد والتجارة التقرير االسبوعي ألسعار سلّة السلع الغذائية 

ّ ا . وأ هةر التقريةرنقطةة بيةع فةي مفتلةم المااف ةا  35 أكثر والتي تّم جمعها منصنفاً  60 قارنةة م %1بنسةبة ي األسةعارفة اعاّمة رتفاعةا
  وأسعار نفس الفترة من العام الماضي: (11/7/1016)أسبوع ب

 رتفةعا بينمةا ،الماضةي سةبوعاألعةن  %5 بةسةبن مبيع الفضار الطازجةة ذةذا االسةبوعمعدل أسعار  ارتفع أسعار الخضار الطازجة: -1
 .1013نفس الفترة من العام الماضي مقارنة ب% 3بنسبة  الفضار الطازجة مبيع أسعارمعدل 

  %(4والفجةةل ) %(6والبقلةةة ) %(7والبنةةدورة ) %(9)والكوسةة   %(13اللوبيةةا بادريةةة ) مبيةةع أسةةعارمعةةدل  ارتفةةع فقةةد عليةة و
والثوم  %(-9الباذنجان ) سعر مبيعمعدل  انففضو،  %(1) الفيارو%(  1والملفوم ) األامر والفس والبصل %(5والبقدونس )

 . واستقرار سعر مبيع النعنع ، %(-5والجزر ) والبطاطا %(-3والكزبرة ) %(-6اليابس )

الليمةون  معةدل سةعر مبيةع ارتفةاع نتيجةة الماضةيسةبوع األ عةن %1ذةذا االسةبوع بنسةبة  سعار مبيةع الفواكة أمعدل ارتفع  الفواكه: -1
  .%(-1) والتفاح البلدي %(-8) البرتقال أبو صّرةانففض و،  %(5الموز )و %(9الاامض )

 .1013 نفس الفترة من العام الماضيمقارنة ب %-4 بنسبة الفواك معدل سعر مبيع  انففض وقد

سةعر   معةدلارتفةاع  نتيجةة الماضةي سةبوعاألمقارنةة ب %3,4بنسةبة  سعار مبيع اللاةوم ومتةتقاتهاأمعدل  ارتفع :ومشتقاتهااللحوم  -5

 . %(4) المساب لفروجصدور ا، و %(3الطازج ) والبقر لام الغنمو %(6لام البقر المستورد ) مبيع

 عةنوقةد نةتذ ذلة  . 1013مقارنة بةنفس الفتةرة مةن العةام الماضةي  %-4 بنسبة اللاوم ومتتقات  فئة مبيع رسع معدل نففضا بينما 
انففةض  الطةازجلاةم البقةر ، و % -11 عالميةاً بنسةبةانففةض األفيةر بينمةا  %-8بنسةبة  ماليةاً انففض  لام الغنم الطازجانففاض 
وارتفةع ،  %(-5) وانففض معدل سعر مبيع متتقا  الفروج  ، %-10 بنسبة عالمياً  راألفي انففض سعربينما  %-7بنسبة  ماليا"

 أن أسعار مبيع والجدير بالذكر،   %(1)، ولام البقر المستورد %-5بينما انففض عالميا" بنسبة  %5 بنسبة ماليا" الفروج الكامل
 .عالمياً  انففض  عفام قداألنا  مكوّ  بعض

 نتيجةة الماضةي ألسبوعامقارنة ب  %-4,1 بنسبة  مبيع فئة البيض ومنتجا  الاليب أسعارمعدل  انففض :الحليبالبيض ومنتجات  -4

  .%(-6)وانففاض معدل سعر مبيع اليب البودرة  ،%(1)وجبن قتقوان بقر  %(7)البيض  مبيع معدل سعر رتفاعا

 نففاضانتيجة  ،1013 بنفس الفترة من العام الماضي مقارنة % -9بنسبة  معدل أسعار مبيع فئة البيض ومنتجا  الاليب انففضو
وارتفةع سةعر  ، %(-4) عكةاويالجةبن األبةيض وال %(-10) جبن القتقوان بقةرو البيضو %(-13) اليب البودرة سعر مبيعمعدل 
  . %(1)وجبنة القطع  اللبنةمبيع 

 األسةبوعمقارنةة ب %7,0بنسةبة  الابوب والبذور والثمةار الجوزيةةفئة  مبيع أسعارمعدل  ارتفع الجوزية:الحبوب والبذور والثمار  -3

 .واستقرار سلع بقية سلع ذذه لفئة ، %(1) قلب الجوزو %(7الفاصوليا بيضا صنوبرية )سعر مبيع  ارتفاع نتيجة الماضي
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     انففةاضعةن  ذلة  قةد نةتذو .1013نفس الفتةرة مةن العةام الماضةي بة مقارنة% -11 بنسبة معدل سعر مبيع ذذه الفئة انففض بينما  
  (%-10) والفول اب%( -16قلب )والصنوبر  %(-15)العدس األامر و %(-41)الفاصولياء بيضاء صنوبرية  معدل سعر مبيع
 %(14)الامة  اةب  ارتفعو، % 7بنسبة ارتفع  عالمياً و %(-5)ماليا" انففضعادي  األرزووالجوز قلب  %(-9واللوز قلب )

 .%(3الطاين )و

 لماضةياألسةبوع با مقارنةة %1,0بنسةبة   والزيتيةة المنتجا  الدذنيةةفئة اسعار مبيع سلع معدل  ارتفع والزيتية:المنتجات الدهنية  -6

  . (%1) زي  دار التمس باستثناء سلع ذذه الفئة مع م سعر مبيعاستقرار نتيجة 

 أسةعار نففةاضا، نتيجةة 1013 الفتةرة مةن العةام الماضةينفس مقارنةة بة %-4 بنسةبة معدل اسعار مبيع سلع ذذه الفئةة نففضا بينما
األفيةر  انففةضبينمةا ماليةاّ ( %-7) دوار التةمس( وزية  %-9الةذرة ) زي و (%-16والافاوة السادة ) (%-11) الطاينة مبيع

 . %-17بنسبة  عالمياً  رسعر األفيانففاض  مقابلماليا"  زي  الزيتونو الزبدة استقرارو،  % -4 بنسبةعالمياّ 

 ذذه الفئةسلع  مع م استقرارنتيجة  األسبوع الماضيمقارنة ب  %-5,0بنسبة   المعلبا  فئة سلع مبيع رسعمعدل  انففض المعلبات: -7

   . %( -1باستثناء الذرة )

 سةعار مبيةعأ معةدل انففاضنتيجة وذل   .1013اسعار مبيع سلع ذذه الفئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي معدل  استقربينما  
 . ابة كاملةالواستقرار الفطر ، %(1) والذرة %(4)  نالطو ارتفع معدل سعر مبيعو %(-1) والمارتديفا بقر %( -7) السردين

معدل  ارتفاع نتيجة الماضيسبوع األقارنة بم %1,0المتفرقة بنسبة  المواد الغذائية فئة معدل سعر مبيع ارتفع مواد غذائية متفرقة: -8

 .، واستقرار سعر مبيع بقية سلع ذذه الفئة%(1)والمعكرونة السكر مبيع سعر 

معةدل سةعر  ارتفةاعنتيجةة  1013مقارنة بنفس الفتةرة مةن العةام الماضةي  %  1بنسبة  اسعار مبيع سلع ذذه الفئةمعدل  رتفعابينما  
وانففةةض معةةدل سةةعر مبيةةع  %(1)، والملةة   %-11عالميةةاً اةةوالي  انففةةض سةةعر مبيةةع األفيةةربينمةةا  %(11ماليةةاً )التةةاي مبيةةع 

 الةبن المطاةون  معةدل سةعر مبيةع وانففةض ، %51عالميةاً اةوالي  األفيرسةعر بينمةا انففةض%( ماليةاً -11) السكروالمعكرونة 
 ّ  . ةرب البندورواستقر معدل سعر مبيع  %(-4) الكاتتابو ، %-1 بينما انففض األفير عالمياّ بنسبة %(-1) ماليا

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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

                                                  www.economy.gov.lb  :كما سيّتم نتر كامل التقرير عل  موقع الوزارة عل  االنترن   

 الفئة
التغيير السنوي 
 %بالنسبة المئوية 

التغيير األسبوعي 
 %بالنسبة المئوية 

 

 %3 %5 الخضار الطازجة 

 %1 %-4 الفواكه 

 %5,4 %-4 اللحوم ومشتقاتها 

% -9 البيض ومنتجات الحليب   4,1-% 

 %7,0 % -11 الحبوب والبذور والثمار الجوزية 

%-4 المنتجات الدهنية والزيتية   1,0% 

%0 المعلبات   3,0-% 

 %1,0 %1 مواد غذائية متفرقة 

 


