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 القتصاد والتجارةلالمديرية العامة 

 المكتب الفني لسياسة االسعار 

 7025  تموز 72 بيروت في

سلّة السلع الغذائيةلجدول أسعار التقرير االسبوعي   

  المكتب الفني لالسعار –االقتصاد والتجارة في وزارة  02/7/5022

 

لحم و الخضارارتفاع سعر مبيع و والجوز قلب والسكر المستورد ولحم البقر الفواكه مبيعر اسعأ انخفاض

   والذرة الفاصوليا بيضا صنوبريةو الذرةوزيت  الطازج والبيضالبقر 

  
المكّونة من  02/7/0225تاريخ لأصدر المكتب الفني لألسعار في وزارة االقتصاد والتجارة التقرير االسبوعي ألسعار سلّة السلع الغذائية 

ّ رتفاع ا . وأظهر التقريرنقطة بيع في مختلف المحافظات 55 أكثر تّم جمعها منوالتي صنفاً  02 مقارن ة  ي األس عارف  %2,4بنس بة  اعاّم  ا
 : أسعار نفس الفترة من العام الماضيو (25/7/0225)أسبوع ب

 ارتف ع بينما ،الماضي سبوعاألعن  % 7,9 بةسبن مبيع الخضار الطازجة هذا االسبوعمعدل أسعار ارتفع  أسعار الخضار الطازجة: -2
 . 0224نفس الفترة من العام الماضي مقارنة ب % 5 بنسبة الخضار الطازجة مبيع أسعارمعدل 

والبن دورة  %(22والخي ار ) %(25والفج ل والكزب رة ) %(24والنعن ع ) %(52) بادري هاللوبيا  أسعار مبيعمعدل  ارتفع فقد وعليه
 اس تقرار، و %(2) والكوس  والباذنج ان  %(0الملف وف )و %(4والج زر ) %(5) الي ابسوالث وم  والبقل ة %(7والبطاطا ) %(8)

    . والخس والبقدونس البصل األحمر معدل أسعار مبيع

-0انخفاض معدل سعر مبي ع التف اا البل د  ) نتيجة الماضيسبوع األ% عن -2,4 بنسبةسعار مبيع الفواكه أمعدل  نخفضا الفواكه: -0
  . ، واستقرار سعر مبيع البرتقال أبو صّرة  %(2والموز ) %(22الليمون الحامض ) مبيع رسع معدل رتفاعا، و %(

 .0224 نفس الفترة من العام الماضيمقارنة ب % -5 نسبةب الفواكهمعدل سعر مبيع  انخفض وقد

 
 انخف اض نتيج ة الماض ي سبوعألاعن  % -2,4بنسبة  هذا االسبوعسعار مبيع اللحوم ومشتقاتها أمعدل  نخفضا :ومشتقاتهااللحوم  -5

 .باقي سلع هذه الفئة ر مبيعاسعار أواستقر،  %(0)البقر الطازج  لحممبيع  سعروارتفاع  ،%( -0)لحم البقر المستورد عر مبيع س

 . 0224مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي  % -2بنسبة  اللحوم ومشتقاته فئة مبيع رسع معدل انخفض بينما

 ،% 5 عالمي ا" بنس بةه %( بينما ارتف ع س عر -5محليا" بنسبة ) ومشتقاته الفروج الكامل معدل سعر مبيع انخفاض عنوقد نتج ذلك 
لح م الغ نم واس تقر مع دل س عر مبي ع   ،%- 5 بنس بة عالمي اً  انخف ض س عره%( بينما 7الطازج محليا" )لحم البقر ارتفع سعر مبيع و

 .عالمياً  انخفضت عفاف قداألنات مكوّ  بعض أن أسعار مبيع والجدير بالذكر %، -02 عالمياً بنسبةانخفض الطازج محلياً بينما 

 
 الماض ي ألس بوعاع ن  % 2,0بنس بة هذا االس بوع  مبيع فئة البيض ومنتجات الحليب أسعارمعدل  رتفعا :البيض ومنتجات الحليب -4

  .هذه الفئةسلع  بقية معدل سعر مبيع استقرار، و %(0)البيض معدل سعر مبيع  ارتفاع نتيجة

 
نتيج  ة  ، 0224 ب  نفس الفت  رة م ن الع  ام الماض  ي مقارن  ة % -4بنس  بة  مع  دل أس  عار مبي  ع فئ  ة الب  يض ومنتج ات الحلي  ب وانخف ض 

جبن ة  ارتفاع أسعار مبيع، و%(-0) اللبنةو جبن القشقوان بقرو %(-5) حليب البودرةو %( -02)البيض سعر مبيع معدل  انخفاض
  .%(2) األبيض عكاو جبن وال %(25) قطع

 
   % -2,2 بنس بةه ذا االس بوع  الحب وب والب ذور والثم ار الجوزي ةفئة  مبيع أسعارمعدل  انخفض الحبوب والبذور والثمار الجوزية: -5

 2) ءالبيض االفاص وليا رتف اع مع دل س عر مبي ع %( ، وا -2الجوز قل ب ) مبيعمعدل سعر  نخفاضا نتيجة الماضي األسبوعمقارنة ب
)%. 
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     ضاانخف ع ن  ذل ك ق د ن تجو .0224نفس الفت رة م ن الع ام الماض ي مقارن ة ب  % -5 بنسبة معدل سعر مبيع هذه الفئة انخفض بينما 
  %( -0)ع  اد   األرزو %( -5)الحم  ح ح  ب و %( -7)والص  نوبر قل ب  %( -8)الفاص وليا بيض  ا ص  نوبرية  مع دل س  عر مبي  ع

 ، %(5)  الطح ينو%( 25الل وز قل ب ) أس عار مبي عمع ّدل  عارتف  بينما ،% -22بنسبة  عالمياً ر األخير انخفاض سعمقابل  محليا"
 .والجوز قلب  حب والفولواستقر سعر مبيع العدس األحمر 

 

 لماض يااألس بوع قارن ة بم % 2,5 بنس بة  والزيتية المنتجات الدهنيةفئة اسعار مبيع سلع معدل  ارتفع المنتجات الدهنية والزيتية: -0
 .  واستقرار سعر مبيع بقية سلع هذه الفئة ،(%5) لذرةزيت امعدل أسعار مبيع  ارتفاعنتيجة 

 مبي ع أس عار ارتف اع، نتيج ة  0224 نفس الفت رة م ن الع ام الماض يمقارن ة ب  %5 بنسبة معدل اسعار مبيع سلع هذه الفئة ارتفع بينما
زي ت %( و-4) الذرة زيتو الطحينة معدل سعر مبيع وانخفض ، % 54 عالمياً بنسبةه ارتفاع مقابل( محليا" %25) زيت الزيتون
 .  الزبدةواستقرار  (%-9الحفاوة السادة )و ،% -2 عالمياّ بنسبةاألخير  بينما انخفضمحلياّ  (%-7) دوار الشمس

 

 ) ال ذرة مبي ع س عرمع دل  رتفاعانتيجة  األسبوع الماضيمقارنة ب % 2,5 بنسبة المعلبات فئة سلع مبيع رسعمعدل  رتفعا المعلبات: -7
    .واستقرار أسعار مبيع بقية سلع هذه الفئة ، %(0

  .0224 نفس الفترة من العام الماضيمقارنة ب %-7 بنسبة انخفضقد  اسعار مبيع سلع هذه الفئة معدلعلماً أن 
 -2) والتون %(-5) السردينو الذرةو %( -8) المارتديفا بقرو %( -28)الفطر حبة كاملة  سعار مبيعأ معدل انخفاضنتيجة وذلك 

)%. 
  

 نخفاضا نتيجة الماضيسبوع األقارنة بم % -2,2 بنسبة المتفرقة المواد الغذائية فئة معدل سعر مبيع انخفض مواد غذائية متفرقة: -8
   . مبيع بقية سلع هذه الفئةواستقرار سعر ، %(-2) السكرمبيع  معدل سعر

 .0224 نفس الفترة من العام الماضيمقارنة ب%  -5بنسبة  اسعار مبيع سلع هذه الفئةمعدل  نخفضاو
 رس ع انخف ضبينما  %( -2البن المطحون محلياً )و والشا  والكاتشب ،%( -07)المعكرونة  مبيعانخفاض معدل سعر نتيجة وذلك 

 5رب البن دورة ) المل   و وارتفع مع دل س عر مبي ع، %59 حواليوارتفع سعر مبيع الشا  عالمياّ  % -02عالمياً حوالي  لبنامبيع 
 .ًً  %-54انخفض عالمياً  بنسبة بينما %( محلياً  5السكر )و%( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .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 عل  موقع الوزارة عل  االنترنت  

 الفئة
التغيير السنوي 
 %بالنسبة المئوية 

التغيير األسبوعي 
 %بالنسبة المئوية 

 
 % 7,9  %3  الخضار الطازجة 

 %-4,0 %-5  الفواكه 

 %-4,0 %  -1 اللحوم ومشتقاتها 

% -0 ومنتجات الحليبالبيض      4,0% 

  %-4,1    % -3 الحبوب والبذور والثمار الجوزية 

% 5 المنتجات الدهنية والزيتية     4,5% 

% -7 المعلبات     4,3 % 

 %-4,1 % -3 مواد غذائية متفرقة 

 


