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 القتصاد والتجارةلالمديرية العامة 

 المكتب الفني لسياسة االسعار 

 1025  آب 3 بيروت في

سلّة السلع الغذائيةلجدول أسعار التقرير االسبوعي   

  المكتب الفني لالسعار –االقتصاد والتجارة في وزارة  3/8/5102

 

الفروج الكامل سعر مبيع  انخفاضووالغنم الطازج والبيض  ولحم البقر الخضارو الفواكه مبيعر اسعأ ارتفاع

  واألرز عادي وزيت دوار الشمس والطحينة وفطر حبة كاملة قشقوان بقروجبن  ولحم البقر المستورد

  
المكّوناة ما   3/8/1025تااري  لأصدر المكتب الفني لألسعار في وزارة االقتصاد والتجارة التقرير االسبوعي ألسعار سلّة السلع الغذائية 

ّّ رتفاعا . وأظهر التقريرنقطة بيع في مختلف المحافظات 53 أكثر والتي تّم جمعها م صنفاً  00 ّ مقارناة  ي األسعارف %0,3بنسبة  اعامّ  ا
 : أسعار نفس الفترة م  العام الماضيو (17/7/1025)أسبوع ب

 ارتفاع بينما ،الماضي سبوعاألع   % 4,3 بةسبن االسبوعمبيع الخضار الطازجة هذا معدل أسعار ارتفع  أسعار الخضار الطازجة: -2
 . 1024نفس الفترة م  العام الماضي مقارنة ب % -0 بنسبة الخضار الطازجة مبيع أسعارمعدل 
 %(8والملفاوف) %(9والبقادونس واللوبياا بادرياة ) %(20والفجل )والباذنجا   %(23الجزر ) أسعار مبيعمعدل  ارتفع فقد وعليه

الخاس ، وانخفاض أسعار مبيع  %(3والبصل األحمر ) %(5) والكوسى %(0والبقلة والنعنع والخيار ) والبندورة %(7)والكزبرة 
    .%(-5) البطاطاو %(-7والثوم اليابس ) %(-21)

 %(28)التفاا  البلاد  معادل ساعر مبياع  ارتفااع نتيجاة الماضيسبوع األ% ع  9,2 بنسبةسعار مبيع الفواكه أمعدل  ارتفعالفواكه: -1
   %(-2الليمو  الحامض ) ، وانخفاض أسعار مبيع  %(5والبرتقال أبو صّرة ) %(0والموز )

 .1024 نفس الفترة م  العام الماضيمقارنة ب %22 نسبةب الفواكهمعدل سعر مبيع  ارتفع وقد

 
عر سا ارتفااع نتيجاة الماضاي سابوعألاع   %0,2بنسبة  هذا االسبوعسعار مبيع اللحوم ومشتقاتها أمعدل  رتفعا :ومشتقاتهااللحوم  -3

 .%( -2)لحم البقر المستورد و %( -8)الفروج الكامل  ، وانخفض%(2)ولحم الغنم الطازج %( 1)البقر الطازج  لحم مبيع
 . 1024مقارنة بنفس الفترة م  العام الماضي  اللحوم ومشتقاته فئة مبيع رسع معدل ستقرا بينما

 عالمياً انخفض سعره %( بينما 5الطازج محليا" )، وارتفع سعر مبيع لحم البقر  %(9) البقر المستوردارتفاع لحم  ع وقد نتج ذلك 
ومشاتقات  % 5 عالمياا" بنسابةه %( بينماا ارتفاع ساعر -21محليا" بنسابة ) الفروج الكامل معدل سعر مبيع، وانخفض %- 3 بنسبة

أ  أساعار  والجادير بالاذكر %، -10 عالمياً بنسبةانخفض لحم الغنم الطازج محلياً بينما واستقر معدل سعر مبيع  ،%(  -0)الفروج 

 .عالمياً  انخفضت عفاف قداألنات مكوّ  بعض مبيع
 

 الماضي ألسبوعاع   % -0,2بنسبة هذا االسبوع  مبيع فئة البيض ومنتجات الحليب أسعارمعدل  نخفضا:البيض ومنتجات الحليب -4
 معادل ساعر مبياع اساتقرار، و %(5)البايض ارتفاع معدل سعر مبياع و ، %(-1)جب  قشقوا  بقر  معدل سعر مبيع انخفاض نتيجة
  .هذه الفئةسلع  بقية
 ارتفااعنتيجاة  ، 1024 بانفس الفتارة ما  العاام الماضاي مقارناة % 3بنسابة  معدل أسعار مبيع فئة البيض ومنتجات الحليب ارتفعو 

 انخفااض، و %(1) جب  القشقوا  بقارو %(4) حليب البودرةو %(5) جبنة قطعو %( 9) األبيض عكاو جب  ال سعر مبيعمعدل 
  .%(-2) اللبنةو %(-24)البيض  أسعار مبيع

 
 % -0,2بنسابة  هاذا االسابوع الحباوب والباذور والثماار الجوزياةفئة  مبيع أسعارمعدل  نخفضا الحبوب والبذور والثمار الجوزية: -5

 .%(-1) العاد  باستثناء األرزسلع هذه الفئة معظم ر مبيع اسعأاستقرار  نتيجة الماضي األسبوعع  

 



2 

 

معدل      ارتفاعع   ذلك قد نتجو .1024نفس الفترة م  العام الماضي مقارنة ب % 5 بنسبة معدل سعر مبيع هذه الفئة ارتفع بينما 
الفاصوليا بيضاا ، و% -22بنسبة  عالمياً ر األخير انخفاض سعمقابل  محليا"  %(28)عاد   األرز%( و12اللوز قلب ) سعر مبيع
 الجاوز قلاب أساعار مبياعمعاّدل  عارتفا بينماا  ،%( -4) حاب والفاول %( -20)الحما  حاب و %( 7)والصنوبر قلاب صنوبرية 

 .واستقر سعر مبيع العدس األحمر ، %(2) الطحي %( و3)
 

األسابوع عا   مقارناة %-0,0 بنسابة  والزيتياة المنتجاات الدهنياةفئاة اساعار مبياع سالع معدل  انخفض المنتجات الدهنية والزيتية: -0
 . %( -2)والطحينة  %( -4)باستثناء زيت دوار الشمس  سلع هذه الفئةمعظم  سعر مبيعاستقرار نتيجة  لماضيا

 مبياع أساعار ارتفااع، نتيجاة  1024 الماضاينفس الفتارة ما  العاام مقارناة با %7 بنسبة معدل اسعار مبيع سلع هذه الفئة ارتفع بينما
 معادل ساعر مبياع وانخفاض ،( %7) الزبادة( و%24)والطحيناة  % 34 عالمياً بنسبةه ارتفاع مقابل( محليا" %28) زيت الزيتو 

 . (%-4الحفاوة السادة )و%( -0الذرة ) زيتو ،% -2 عالمياّ بنسبةاألخير  بينما انخفضمحلياّ  (%-23) دوار الشمسزيت 
 

 مبياع ساعرمعادل  انخفااضنتيجاة  األسابوع الماضايمقارناة ب %-2,2 بنسابة المعلباات فئاة سالع مبيع رسعمعدل  انخفض المعلبات: -7
    .واستقرار أسعار مبيع بقية سلع هذه الفئة ، %(-5)الفطر حبة كاملة 

  .1024 العام الماضي نفس الفترة م مقارنة ب %-5 بنسبة انخفضقد  اسعار مبيع سلع هذه الفئة معدلعلماً أ  
ارتفع معدل سعر و %(-2) السردي و %( -5) المارتديفا بقرو %( -20)الفطر حبة كاملة  سعار مبيعأ معدل انخفاضنتيجة وذلك 
 . الطو استقرار سعر مبيع و، %(3) الذرةمبيع 

  
مبياع  معادل ساعر اساتقرار نتيجة الماضيسبوع األقارنة بم المتفرقة المواد الغذائية فئة معدل سعر مبيعاستقر  مواد غذائية متفرقة: -8

   . ة سلع هذه الفئةكاف
 .1024 نفس الفترة م  العام الماضيمقارنة ب%  5بنسبة  اسعار مبيع سلع هذه الفئةمعدل  ارتفعو

 % 59عالميااً حاوالي  همبيع رسع ارتفعبينما  %( 28محلياً ) والشا  ،%(  31رب البندورة ) مبيعمعدل سعر  ارتفاعنتيجة وذلك 
 ،%-34عالميااً بنسابة ساعره انخفض بينما %( محلياً -4السكر )و %(-10المعكرونة )انخفض معدل سعر مبيع و%(  3) الملحو ،

 .%-10 استقر محلياّ بينما انخفض عالمياّ بنسبة الب  المطحو و،  %(-2)والكاتشاب 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

                                                  www.economy.gov.lb  :كما سيّتم نشر كامل التقرير على موقع الوزارة على االنترنت  

 الفئة
التغيير السنوي 
 %بالنسبة المئوية 

التغيير األسبوعي 
 %بالنسبة المئوية 

 
 % 4,3  %-6  الخضار الطازجة 

 % 9,1 %11  الفواكه 

 %0,1 %  0 اللحوم ومشتقاتها 

% 3 البيض ومنتجات الحليب      0,1-% 

  %-0,1   % 5 الحبوب والبذور والثمار الجوزية 

% 7 المنتجات الدهنية والزيتية   0,6-%  

% -5 المعلبات     1,1-% 

 %0 % 5 مواد غذائية متفرقة 

 


