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 القتصاد والتجارةلالمديرية العامة 

 المكتب الفني لسياسة االسعار 

 1026 آب 21 بيروت في

سلّة السلع الغذائيةلجدول أسعار التقرير االسبوعي   

  لألسعارالمكتب الفني  –االقتصاد والتجارة في وزارة  8/8/6102
 

وجبن قشقوان  الطازج البقر المستورد والغنموالفروج الكامل ولحم  الخضار والفواكه مبيع أسعار انخفاض

وفاصولياء بيضاء صنوبرية وزيت دوار الشمس  البيض مبيعبقر واألرز العادي والجوز قلب وارتفاع أسعار 

  والذرة والملح

  
المكّونةة مة   8/8/1026تاريخ لأصدر المكتب الفني لألسعار في وزارة االقتصاد والتجارة التقرير االسبوعي ألسعار سلّة السلع الغذائية 

ّ نخفاضا . وأظهر التقريرنقطة بيع في مختلف المحافظات 35 أكثر والتي تّم جمعها م صنفاً  60 قارنةة م %-2,2بنسةبة ي األسعارف اعامّ  ا

  وأسعار نفس الفترة م  العام الماضي: (2/8/1026)أسبوع ب

 بينمةا ،الماضةي سةبوعاألعة   %-1,6 بةسةبن الطازجةة ذةذا االسةبوعمبيع الخضار معدل أسعار  انخفاض أسعار الخضار الطازجة: -2

 .1023نفس الفترة م  العام الماضي مقارنة ب% -20بنسبة  الخضار الطازجة مبيع أسعارمعدل انخفض 

والخةس  األحمةر والبصةل %(-22)والباذنجةا   %(-21واللوبيةا بادريةة ) %(-21الكوسة  ) مبيةع أسعارمعدل  انخفاض فقد عليهو
ارتفةع و،  %(-2والجةزر ) %(-1والبقلةة ) والبطاطا %(-5والملفوف ) والثوم اليابس %(-3والبندورة والفجل ) %(-7) والكزبرة
 .والنعنع الخيار ، واستقرار سعر مبيع %(1)البقدونس  سعر مبيعمعدل 

التفاح  معدل سعر مبيع انخفاض نتيجة الماضيسبوع األ ع % -1,7ذذا االسبوع بنسبة  سعار مبيع الفواكهأمعدل  انخفض الفواكه: -1
  .%(-6)والليمو  الحامض الموز و %(-7والبرتقال أبو صّرة ) %(-8البلدي )

 .1023 نفس الفترة م  العام الماضيمقارنة ب %-26 بنسبة الفواكهمعدل سعر مبيع  انخفض وقد

  معةدل نخفةاضا نتيجةة الماضةي سةبوعاألمقارنةة ب %-9,1بنسةبة  سةعار مبيةع اللحةوم وماةتقاتهاأمعةدل  انخفض :ومشتقاتهااللحوم  -5

 . %(-1%( ولخم غنم طازج )-8ولحم البقر المستورد ) %(-23الفروج كامل ) سعر مبيع

 عة وقةد نةتذ ذلة  . 1023مقارنة بةنفس الفتةرة مة  العةام الماضةي  %-3 بنسبة اللحوم وماتقاته فئة مبيع رسع معدل نخفضا بينما 
 %(2)وماةتقات الفةروج ارتفعةت  %-1بينما انخفض عالميا" بنسبة  %-23بنسبة  محليا" الفروج الكاملمعدل سعر مبيع  انخفاض

لحةم ، و % -5 عالميةاً بنسةبةانخفةض األخيةر بينمةا  %-6بنسةبة  محليةاً انخفةض  لحم الغةنم الطةازجو %(-20)ولحم البقر المستورد 
 أ  أسةعار مبيةع والجةدير بالةذكر،  %-7 بنسةبة عالميةاً  رسةعر األخيةانخفةض بينمةا  اً أيضة %-6بنسةبة  محليا" انخفض الطازجالبقر 
 .عالمياً  انخفضت عفاف قداألنات مكوّ  بعض

 نتيجةة الماضةي ألسةبوعامقارنةة ب  %5,0بنسةبة  مبيةع فئةة البةيض ومنتجةات الحليةب أسةعارمعةدل  ارتفةع :الحليبالبيض ومنتجات  -1

  . %(-1)وجب  قاقوا  بقر %(22)البيض معدل سعر مبيع  رتفاعا

 نخفاضانتيجة  ،1023 بنفس الفترة م  العام الماضي مقارنة % -9بنسبة  معدل أسعار مبيع فئة البيض ومنتجات الحليب انخفضو
وارتفع  ، %(-1)والبيض  %(-1) عكاويالجب  األبيض وال %(-22) جب  القاقوا  بقرو %(-23) حليب البودرة سعر مبيعمعدل 

  . ، واستقرار سعر مبيع جبنة القطع  %(2) اللبنةسعر مبيع 
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مقارنةةة  %-2,0بنسةةبة  الحبةةوب والبةةذور والثمةةار الجوزيةةةفئةةة  مبيةةع أسةةعارمعةةدل   انخفةةض الجوزيووة:الحبوووب والبووذور وال مووار  -3

الفاصةةوليا ، وارتفةةع معةةدل سةةعر مبيةةع  %(-2)والجةةوز فلةةب  %(-9)األرز عةةادي  سةةعر مبيةةع نخفةةاضا نتيجةةة الماضةةي األسةةبوعب
 .%(7) بيضاء صنوبرية

     انخفةاضعة   ذلة  قةد نةتذو .1023نفس الفتةرة مة  العةام الماضةي بة مقارنة% -21 بنسبة معدل سعر مبيع ذذه الفئة انخفض بينما  
 %(-22واللوز قلب )%( -23قلب )والصنوبر  %(-27)العدس األحمر و %(-59)الفاصولياء بيضاء صنوبرية  معدل سعر مبيع

الحمة   ارتفةعو،  %25بنسةبة  عالميةاً  وارتفةع األرز (%-6)محليةا"  عةادي انخفةض األرزو والجوز قلةب (%-20) والفول حب
 .%(2الطحي  )و،  %(21)حب 

 لماضةياألسةبوع با مقارنةة %5,0بنسةبة  والزيتيةة المنتجةات الدذنيةةفئةة اسعار مبيع سةلع معدل رتفع ا والزيتية:المنتجات الدهنية  -6

  . ، واستقرار سعر مبيع بقية سلع ذذه الفئة (%1)دوار الامس زيت  سعر مبيع ارتفاعنتيجة 

 أسةعار نخفةاضا، نتيجةة 1023 نفس الفتةرة مة  العةام الماضةيمقارنةة بة %-5 بنسةبة معدل اسعار مبيع سلع ذذه الفئةة نخفضا بينما
عالميةاّ األخيةر  انخفةضبينمةا محليةاّ ( %-7) الاةمسدوار ( وزيةت %-22الةذرة ) زيةتو (%-25والحةفاوة السةادة ) الطحينةة مبيع
 . %-10بنسبة  عالمياً  رسعر األخيانخفاض  مقابلمحليا" استقر  زيت الزيتو و،  %(1) الزبدةو،  % -8 بنسبة

 الفئةةذةذه سةلع  معظةم اسةتقرارنتيجةة  األسةبوع الماضةيمقارنةة ب %5,0بنسةبة  المعلبةات فئةة سلع مبيع رسعمعدل  رتفعا المعلبات: -7

   . (%1باستثناء الذرة )

 معةدل ارتفةاعنتيجةة وذلة   .1023مقارنة بنفس الفترة مة  العةام الماضةي   %2 بنسبة اسعار مبيع سلع ذذه الفئةمعدل ارتفع بينما  
 . %(-2) والمارتديفا بقر %(-1) والذرة %( -3) السردي  ، وانخفض %(5)  والطو %(9)الفطر الحبة كاملة  سعار مبيعأ

مبيةع معةدل سةعر  ارتفةاع نتيجةة الماضةيسةبوع األقارنة بمالمتفرقة  المواد الغذائية فئة معدل سعر مبيعاستقر  مواد غذائية متفرقة: -8
 .، واستقرار سعر مبيع بقية سلع ذذه الفئة %(2)الملح 

معةدل سةعر  ارتفةاعنتيجةة  1023مقارنة بنفس الفتةرة مة  العةام الماضةي  %  3بنسبة  اسعار مبيع سلع ذذه الفئةمعدل  رتفعابينما  
وانخفةض معةدل سةعر مبيةع  %(1المعكرونةة )و %-11عالميةاً حةوالي  انخفض سعر مبيةع األخيةربينما  %(21محلياً )الااي مبيع 

ّ  الةب  المطحةو و %(-1) الكاتاةاب% ، وانخفض معدل سعر مبيةع 62عالمياً حوالي ه سعر ارتفع%( محلياً بينما -3السكر )  محليةا
 .والملح ةرب البندورواستقر معدل سعر مبيع  ، % 1 األخير عالمياّ بنسبة رتفعبينما ا %(-2)

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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

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

 الفئة
التغيير السنوي 
 %بالنسبة المئوية 

التغيير األسبوعي 
 %بالنسبة المئوية 

 

 %-1,6 %-20 الخضار الطازجة 

 % -1,7 %-26 الفواكه 

 % -9,1 %-5 ومشتقاتهااللحوم  

% -9 البيض ومنتجات الحليب   3,0% 

 %-2,0 % -21 الحبوب والبذور وال مار الجوزية 

%-3 المنتجات الدهنية والزيتية   3,0% 

%2 المعلبات   3,0% 

 %0 %5 مواد غذائية متفرقة 

 


