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 القتصاد والتجارةلالمديرية العامة 

 المكتب الفني لسياسة االسعار 

 1026 آب 6 بيروت في

سلّة السلع الغذائيةلجدول أسعار التقرير االسبوعي   

  لألسعارالمكتب الفني  –االقتصاد والتجارة في وزارة  1/8/6101
 

والبيض  والفروج ومشتقاته وحليب البودرةالبقر المستورد والطازج الغنم ولحم لحم  مبيعر اسعأ ارتفاع

وجبن قشقوان بقر  الخضار والفواكه مبيع أسعار وانخفاضوالعدس أحمر واللوز قلب وزيت الذرة والسكر 

  والذرة

  
المكّونةة مة   1/8/1016تاريخ لأصدر المكتب الفني لألسعار في وزارة االقتصاد والتجارة التقرير االسبوعي ألسعار سلّة السلع الغذائية 

ّ ارتفاعة . وأظهر التقريةرنقطة بيع في مختلف المحافظات 35 أكثر والتي تّم جمعها م صنفاً  60 قارنةة م %1,1بنسةبة ي األسةعارفة اعاّمة ا

  وأسعار نفس الفترة م  العام الماضي: (13/7/1016)أسبوع ب

 بينمةا ،الماضةي سةبوعاألعة   %-1,1  بةسةبن االسةبوعمبيع الخضار الطازجة هذا معدل أسعار  انخفاض أسعار الخضار الطازجة: -1

 .1013نفس الفترة م  العام الماضي مقارنة ب% -4بنسبة  الخضار الطازجة مبيع أسعارمعدل  رتفعا

  %(-4األحمةر والجةزر ) والكوسة  والبصةل %(-3)والخةس  %(-7) واللوبيا بادريةة الخيار مبيع أسعارمعدل  انخفاض فقد عليهو
 %(5والبقلةةة ) والنعنةةع والكزبةةرة %(4والملفةةوف ) %(3والبنةةدورة ) %(8)والفجةل  %(10)الباذنجةةا   سةةعر مبيةةعمعةةدل ارتفةع و

 .والبطاطا البقدونس ، واستقرار سعر مبيع %(1والثوم اليابس )

التفاح  معدل سعر مبيع انخفاض نتيجة الماضيسبوع األ ع % -1,0هذا االسبوع بنسبة  سعار مبيع الفواكهأمعدل  انخفض الفواكه: -1
  .%(1والليمو  الحامض ) %(4) البرتقال أبو صّرةو %(3الموز )ارتفع معدل سعر مبيع و،  %(-4البلدي )

 .1013 نفس الفترة م  العام الماضيمقارنة ب %-9 بنسبة الفواكهمعدل سعر مبيع  انخفض وقد

سةعر   معةدلارتفةاع  نتيجةة الماضةي سةبوعاألمقارنةة ب %1,1بنسةبة  سعار مبيع اللحةوم ومتةتقاتهاأمعدل  ارتفع :ومشتقاتهااللحوم  -5

 .%(1ولخم غنم طازج ) %(5والفروج كامل ) %(4لحم البقر المستورد )و %(3لحم البقر الطازج ) مبيع

 عة وقةد نةتذ ذلة  . 1013مقارنة بةنفس الفتةرة مة  العةام الماضةي  %-5 بنسبة اللحوم ومتتقاته فئة مبيع رسع معدل نخفضا بينما 
انخفةض  الطةازجلحةم البقةر ، و % -5 عالميةاً بنسةبةانخفةض األخيةر بينمةا  %-3بنسةبة  محليةاً انخفةض  لحةم الغةنم الطةازجانخفاض 
معةدل سةعر مبيةع  اسةتقرو ، %(-1)، ولحم البقر المستورد  %-7 بنسبة عالمياً  رانخفض سعر األخيبينما  اً أيض %-3بنسبة  محليا"

 بعةض أ  أسةعار مبيةع والجةدير بالةذكر،  %(1)ت رتفعا متتقات الفروجو %-4بينما انخفض عالميا" بنسبة  محليا" الفروج الكامل
 .عالمياً  انخفضت عفاف قداألنات مكوّ 

 نتيجةة الماضةي ألسةبوعامقارنةة ب  %4,1بنسةبة  مبيةع فئةة البةيض ومنتجةات الحليةب أسةعارمعةدل  ارتفةع :الحليبالبيض ومنتجات  -4

  . %(-1)وجب  قتقوا  بقر %(6)حليب البودرة  %(16)البيض انخفاض معدل سعر مبيع 

 نخفاضانتيجة  ،1013 بنفس الفترة م  العام الماضي مقارنة % -9بنسبة  معدل أسعار مبيع فئة البيض ومنتجات الحليب انخفضو
 ، %(-4) عكةةاويالجةةب  األبةةيض وال %(-10) جةةب  القتةةقوا  بقةرو %(-11)والبةةيض  %(-13) حليةةب البةودرة سةةعر مبيةةعمعةدل 

  . ، واستقرار سعر مبيع جبنة القطع  %(1) اللبنةوارتفع سعر مبيع 

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

 . %(1)واللوز فلب  %(8)العدس األحمر  سعر مبيعارتفاع  نتيجة الماضي
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     انخفةاضعة   ذلة  قةد نةتذو .1013نفس الفتةرة مة  العةام الماضةي بة مقارنة% -11 بنسبة معدل سعر مبيع هذه الفئة انخفض بينما  
 %(-11واللوز قلب )%( -13قلب )والصنوبر  %(-17)العدس األحمر و %(-45)الفاصولياء بيضاء صنوبرية  معدل سعر مبيع

ارتفةع  عالميةاً و %(5)محليةا" عةادي ارتفةع األرز، و %(14)الحمة  حةب  ارتفعو،  (%-3) والجوز قلب (%-10) والفول حب
 .%(1الطحي  )و% 15بنسبة األرز 

 لماضةياألسةبوع با مقارنةة %1,0بنسةبة  والزيتيةة المنتجةات الدهنيةةفئةة اسعار مبيع سةلع معدل رتفع ا والزيتية:المنتجات الدهنية  -6

  . (%1) الذرةزيت  سعر مبيع ارتفاعنتيجة 

 أسةعار نخفةاضا، نتيجةة 1013 نفس الفتةرة مة  العةام الماضةيمقارنةة بة %-4 بنسةبة معدل اسعار مبيع سلع هذه الفئةة نخفضا بينما
عالميةاّ األخيةر  انخفةضبينمةا محليةاّ ( %-9) دوار التةمس( وزيةت %-11الةذرة ) زيةتو (%-15والحةفاوة السةادة ) الطحينةة مبيع
 . %-10بنسبة  عالمياً  رسعر األخيانخفاض  مقابلمحليا" استقر  زيت الزيتو و،  %(4) الزبدةو،  % -8 بنسبة

 هةذه الفئةةسةلع  معظةم استقرارنتيجة  األسبوع الماضيمقارنة ب %-3,0بنسبة  المعلبات فئة سلع مبيع رسعمعدل انخفض  المعلبات: -7

   . (%-5باستثناء الذرة )

 معةدل ارتفةاعنتيجةة وذلة   .1013مقارنة بنفس الفترة مة  العةام الماضةي   %1 بنسبة اسعار مبيع سلع هذه الفئةمعدل ارتفع بينما  
 . %(-1) والمارتديفا بقر %(-4) والذرة %( -3) السردي  ، وانخفض %(5)  والطو %(9)الفطر الحبة كاملة  سعار مبيعأ

معدل  ارتفاع نتيجة الماضيسبوع األقارنة بم %6,0المتفرقة بنسبة  المواد الغذائية فئة معدل سعر مبيع ارتفع مواد غذائية متفرقة: -8

 .، واستقرار سعر مبيع بقية سلع هذه الفئة %(9) السكرمبيع سعر 

معةدل سةعر  ارتفةاعنتيجةة  1013مقارنة بنفس الفتةرة مة  العةام الماضةي  %  3بنسبة  اسعار مبيع سلع هذه الفئةمعدل  رتفعابينما  
وانخفةض معةدل سةعر مبيةع  %(4المعكرونةة )و %-14عالميةاً حةوالي  انخفض سعر مبيةع األخيةربينما  %(11محلياً )التاي مبيع 

 الةب  المطحةو ووالملح  %(-4الكاتتاب )% ، وانخفض معدل سعر مبيع 61عالمياً حوالي ه سعر ارتفع%( محلياً بينما -3السكر )
 ّ  . ةرب البندورواستقر معدل سعر مبيع  ، % 4 األخير عالمياّ بنسبة رتفعبينما ا %(-1) محليا

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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

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

 الفئة
التغيير السنوي 
 %بالنسبة المئوية 

التغيير األسبوعي 
 %بالنسبة المئوية 

 

 %-1,1 %-4 الخضار الطازجة 

 % -1,0 %-9 الفواكه 

 % 1,1 %-3 اللحوم ومشتقاتها 

% -9 البيض ومنتجات الحليب   4,1% 

 % 7,0 % -11 الحبوب والبذور والثمار الجوزية 

%-4 المنتجات الدهنية والزيتية   1,0% 

%1 المعلبات   5,0- % 

 %6,0 %5 مواد غذائية متفرقة 

 


