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 القتصاد والتجارةلالمديرية العامة 

 المكتب الفني لسياسة االسعار 

 1326 أيلول 03 بيروت في

سلّة السلع الغذائيةلجدول أسعار التقرير االسبوعي   

  لألسعارالمكتب الفني  –االقتصاد والتجارة في وزارة  62/9/2602
 

أسعار  ارتفاعووجبنة القطع والسردين والفروج الكامل ومشتقاته  الفواكهالخضار و مبيع أسعار نخفاضا

  والبيض والذرة الطازج ملحم الغن مبيع

  
المكّونة من  62/9/6022تاريخ لأصدر المكتب الفني لألسعار في وزارة االقتصاد والتجارة التقرير االسبوعي ألسعار سلّة السلع الغذائية 

ّ نخفاضاّ  . وأظهر التقريرنقطة بيع في مختلف المحافظات 35 أكثر والتي تّم جمعها منصنفاً  20 قارنة م %-6,0بنسبة  ي األسعارف اعامّ  ا

  وأسعار نفس الفترة من العام الماضي: (29/9/6022)أسبوع ب

 بينمةا ،الماضةي سةبوعاألعةن  %-8,5 بةسةبن مبيع الخضار الطازجةة ذةذا االسةبوعمعدل أسعار  انخفاض أسعار الخضار الطازجة: -2
 .6023نفس الفترة من العام الماضي مقارنة ب% -7بنسبة  الخضار الطازجة مبيع أسعارمعدل انخفض 

%( -7والبقلةةة ) %(-8والنعنةةع ) %(-20واللوبيةةا بادريةة  والبقةةدونس ) %(-22الملفةةوف ) مبيةةع أسةةعارمعةةدل نخفةةض ا فقةةد عليةة و
 %(-2والبنةةدورة )األحمةةر  البصةةلو %(-6والكوسةة) ) %(-5والخةةس ) %(-4والجةةزر والكزبةةرة ) %( والباذنجةةان-2والفجةةل )

 . الثوم اليابساستقرار سعر مبيع و، %( 5والخيار )%( 3) وارتفاع أسعار مبيع البطاطا

 معةدل سةعر مبيةع انخفةاض نتيجةة الماضةيسةبوع األ عةن %-5,6ذةذا االسةبوع بنسةبة  سةعار مبيةع الفواكة أمعدل  انخفض الفواكه: -6

  . %(3) والتفاح البلدي %(25) البرتقال أبو صّرةمعدل سعر مبيع  ، وارتفع %(-6والموز ) %(-63الليمون الحامض )

 .6023 نفس الفترة من العام الماضيمقارنة ب %-24 بنسبة الفواك معدل سعر مبيع  انخفض وقد

لحةم  سعر معدلرتفاع ا نتيجة الماضي سبوعاألمقارنة ب %5,0بنسبة  سعار مبيع اللحوم ومشتقاتهاأمعدل ارتفع  :ومشتقاتهااللحوم  -5

 .%(-2) المسحب وصدور الفروجالفروج الكامل انخفض و،  %(6الغنم الطازج )

 عةنوقةد نةتذ ذلة  . 6023مقارنة بةنفس الفتةرة مةن العةام الماضةي  %-8 بنسبة اللحوم ومشتقات  فئة مبيع رسع معدل نخفضا بينما 
% -4بينمةا انخفةض عالميةا  بنسةبة  %-24بنسةبة  الفةروج الكامةل محليةا %( و-23لحم البقر المستورد )معدل سعر مبيع  انخفاض

 ، %-26عالميةاً بنسةبة  ربينمةا انخفةض سةعر األخية %-20محليةا  بنسةبة  لحم البقر الطةازج انخفةضو،  %(-5)ومشتقات الفروج 
نةات مكوّ  بعةض أن أسةعار مبيةع والجةدير بالةذكر%،  26عالميةاً بنسةبة  ارتفةع% بينمةا -2ولحم الغنم الطةازج انخفةض محليةاً بنسةبة 

ً  انخفضت عفاف قداأل  .عالميا

 نتيجةة الماضةي ألسةبوعامقارنةة ب %2,0 بنسةبة  مبيةع فئةة البةيض ومنتجةات الحليةب أسةعارمعةدل ارتفةع  :الحليبالبيض ومنتجات  -4

 .%(-2)جبنة قطع و %(2) البيضعر مبيع معدل سرتفاع ا

نتيجةةة  ،6023 بةةنفس الفتةةرة مةةن العةةام الماضةةي مقارنةةة % -20بنسةةبة  البةةيض ومنتجةةات الحليةةبمعةةدل أسةةعار مبيةةع فئةةة  انخفةةضو
وارتفةع سةعر  ، %(-4) عكةاويالجةبن األبةيض وال %(-27) جبن القشقوان بقرو %(-29) حليب البودرة سعر مبيعمعدل  نخفاضا

  . جبنة القطع، واستقر سعر مبيع  %(2) اللبنةو %(28)البيض مبيع 

نتيجة  الماضي األسبوعمقارنة ب الحبوب والبذور والثمار الجوزيةفئة  مبيع أسعارمعدل   استقر الجوزية:الحبوب والبذور والثمار  -3
 .سلع ذذه الفئة كافةسعر مبيع استقرار 
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     انخفةاضعةن  ذلة  قةد نةتذو .6023نفس الفتةرة مةن العةام الماضةي مقارنة بة% -25 بنسبة معدل سعر مبيع ذذه الفئة انخفض بينما  
 %(-24%( واللوز قلب )-22والصنوبر قلب ) %(-27العدس األحمر )%( و-52الفاصولياء بيضاء صنوبرية ) معدل سعر مبيع
 ارتفةةعو، (%-7) والجةةوز قلةةب %20%( وارتفةةع األرز عالميةةاً بنسةةبة -8واألرز عةةادي انخفةةض محليةةا  )%( -20والفةةول حةةب )
 .%(2الطحين )و،  %(24)الحمص حب 

 اسةتقرار نتيجةة لماضةياألسةبوع با مقارنةة والزيتيةة المنتجات الدذنيةفئة اسعار مبيع سلع معدل ستقر ا والزيتية:المنتجات الدهنية  -2
  . كافة سلع ذذه الفئة  سعر مبيعمعدل 

 أسةعار نخفةاضا، نتيجةة 6023 نفس الفتةرة مةن العةام الماضةيمقارنةة بة %-3 بنسةبة معدل اسعار مبيع سلع ذذه الفئةة نخفضا بينما
 اسةتقربينما محلياّ ( %-22)انخفض  دوار الشمسوزيت  (%-9والحفاوة السادة )(  %-26الذرة ) زيتو (%-62)  الطحينة مبيع

ً  رسعر األخيانخفاض  مقابلمحليا  استقر  زيت الزيتونو والزبدة ،عالمياّ   . %-54بنسبة  عالميا

 ذذه الفئةةسلع  معظم استقرارنتيجة  األسبوع الماضيمقارنة ب % -0.2 بنسبة المعلبات فئة سلع مبيع رسعمعدل  نخفضا المعلبات: -7
   .( %5والذرة ) (%-8) باستثناء السردين

 سةعار مبيةعأ معةدل ارتفةاعنتيجةة وذلة   .6023مقارنة بنفس الفترة من العام الماضةي  اسعار مبيع سلع ذذه الفئةمعدل استقر بينما  
 . %(-2) والمارتديفا بقر %(-26) السردينمعدل سعر مبيع  ، وانخفض %(2) نوالطو %(20)الفطر الحبة كاملة 

مبيةع معةدل سةعر  اسةتقرار نتيجة الماضيسبوع األقارنة بم المتفرقة المواد الغذائية فئة معدل سعر مبيع ستقرا مواد غذائية متفرقة: -8
 . سلع ذذه الفئة كافة

معةدل سةعر  ارتفةاعنتيجةة  6023مقارنةة بةنفس الفتةرة مةن العةام الماضةي %  4بنسبة  اسعار مبيع سلع ذذه الفئةمعدل  رتفعابينما  
محليةاً  %(-2السةكر ) وانخفةض معةدل سةعر مبيةع %-69عالمياً حوالي  انخفض سعر مبيع األخيربينما  %(26محلياً )الشاي مبيع 

ّ  الةبن المطحةون %( ، وانخفض معةدل سةعر مبيةع-4)المعكرونة و الكاتشابو، % 88عالمياً حوالي  راألخي بينما ارتفع سعر  محليةا
 .الملحواستقر معدل سعر مبيع  ، %(-6) ةرب البندور، و% 7 األخير عالمياّ بنسبة رتفعبينما ا %(-2)

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ً التقرير االسبوعي ألسعار سلّة السلع الغذائية  المكتب الفنّي في وزارة االقتصاد والتجارة سيقوم بنشرأن لما  ع    .دوريا

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

 الفئة
التغيير السنوي 
 %بالنسبة المئوية 

التغيير األسبوعي 
 %بالنسبة المئوية 

 

 % -8,3 %-7 الطازجةالخضار  

 % -3,6 %-24 الفواكه 

 %3,0 %-8 اللحوم ومشتقاتها 

% -20 البيض ومنتجات الحليب   2,0% 

 %0 % -23 الحبوب والبذور والثمار الجوزية 

%-5 المنتجات الدهنية والزيتية   0% 

%0 المعلبات   2,0-% 

 %0 %4 مواد غذائية متفرقة 

 


