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 القتصاد والتجارةلالمديرية العامة 

 المكتب الفني لسياسة االسعار 

 1086 آب 81 بيروت في

سلّة السلع الغذائيةلجدول أسعار التقرير االسبوعي   

  لألسعارالمكتب الفني  –االقتصاد والتجارة في وزارة  61/8/1106
 

 ملحم بقر الغن مبيعأسعار نخفاض واوالبيض ولحم البقر المستورد  الخضار والفواكه مبيع أسعارارتفاع 

   وزيت دوار الشمسواللوز والصنوبر قلب  وجبن قشقوان بقر والبقر الطازج

  
المكّونة من  61/8/1061تاريخ لأصدر المكتب الفني لألسعار في وزارة االقتصاد والتجارة التقرير االسبوعي ألسعار سلّة السلع الغذائية 

ّ ارتفاعر . وأظهر التقريررنقطة بيع في مختلف المحافظات 35 أكثر جمعها منوالتي تّم صنفاً  10 قارنرة م %6,0بنسربة ي األسرعارفر اعاّمر ا

  وأسعار نفس الفترة من العام الماضي: (8/8/1061)أسبوع ب

 بينمررا ،الماضري سربوعاألعرن  %7,1 بةسربن مبيرع الخضرار الطازجرة  رذا االسربوعمعرد  أسرعار  ارتفراع أسععار الخضعار الطازجعة  -6
 .1063نفس الفترة من العام الماضي مقارنة ب% -8بنسبة  الخضار الطازجة مبيع أسعارمعد  انخفض 

والبقرردونس  %(65األحمررر ) والبصر  %(63والخررس ) %(61الكوسر  )و %(15الملفرروف ) مبيررع أسرعارمعررد   رتفرعا فقررد علير و
 %(-9اللوبيررا بادريررة ) سررعر مبيررعمعررد   انخفرراضو،  %(6والجررزر والبقلررة ) %(1) والكزبرررة %(1والفجرر  والبطاطررا ) %(66)

 .والباذنجان الخيار واستقرار سعر مبيع، %(-6والبندورة ) %(-5) %( والثوم اليابس-4) والنعنع

البرتقرا   معرد  سرعر مبيرع ارتفراع نتيجرة الماضريسبوع األ عن% 9,0 ذا االسبوع بنسبة  سعار مبيع الفواك أمعد   ارتفع الفواكه  -1

  .%(-3) انخفض والليمون الحامض،  %(6التفاح البلدي ) %(4والموز ) %(7أبو صّرة )

 .1063 نفس الفترة من العام الماضيمقارنة ب %-63 بنسبة الفواك معد  سعر مبيع  انخفض وقد

  معرد  نخفراضا نتيجرة الماضري سربوعاألمقارنرة ب %-6,0بنسربة  سرعار مبيرع اللحروم ومارتقاتهاأمعرد   انخفض :ومشتقاتهااللحوم  -5

 .%( 4ولحم البقر المستورد ) ،%(-6ولحم غنم طازج ) %(-1) الطازج لحم البقر سعر مبيع

 عرنوقرد نرتذ ذلر  . 1063مقارنة برنفس الفتررة مرن العرام الماضري  %-1 بنسبة اللحوم وماتقات  فئة مبيع رسع معد  نخفضا بينما 
  %(6)ومارتقات الفرروج ارتفعرت  %-4بينما انخفض عالميا" بنسبة  %-63بنسبة  محليا" الفروج الكام معد  سعر مبيع  انخفاض

 محليراً انخفرض  لحرم الغرنم الطرازجو ، %-7 بنسربة عالمياً  رانخفض سعر األخيبينما  %-8بنسبة  محليا" انخفض الطازجلحم البقر و
نررات مكوّ  بعررض أن أسررعار مبيررع والجرردير بالررذكر،  %(-1)ولحررم البقررر المسررتورد  ،% -5 عالميرراً بنسرربةانخفررض بينمررا  %-7بنسربة 

 .عالمياً  انخفضت عفاف قداأل

 نتيجرة الماضري ألسربوعامقارنرة ب  %9,0بنسربة  مبيرع فئرة البريض ومنتجرات الحليرب أسرعارمعرد   ارتفرع :الحليبالبيض ومنتجات  -4

  . %(-6)وجبن قاقوان بقر %(65)البيض معد  سعر مبيع  رتفاعا

 نخفاضانتيجة  ،1063 بنفس الفترة من العام الماضي مقارنة % -8بنسبة  معد  أسعار مبيع فئة البيض ومنتجات الحليب انخفضو
وارتفررع سررعر مبيررع  ، %(-4) عكرراويالجرربن األبريض وال %(-61) جرربن القاررقوان بقرررو %(-63) حليررب البرودرة سررعر مبيررعمعرد  
  . ، واستقرار سعر مبيع جبنة القطع %(6) اللبنةو %(61)البيض 

مقارنررة  %-1,0بنسرربة  الحبرروب والبررذور والثمررار الجوزيررةفئررة  مبيررع أسررعارمعررد    انخفررض الجوزيععة الحبععوب والبععذور وال مععار  -3

 .واستقر سعر مبيع بقية سلع  ذه الفئة،  %(-6)فلب اللوز والصنوبر  سعر مبيع نخفاضا نتيجة الماضي األسبوعب

 



2 

 

     انخفراضعرن  ذلر  قرد نرتذو .1063نفس الفتررة مرن العرام الماضري بر مقارنة% -65 بنسبة معد  سعر مبيع  ذه الفئة انخفض بينما  
 %(-61واللوز قلب )%( -61قلب )والصنوبر  %(-67)العدس األحمر و %(-59)الفاصولياء بيضاء صنوبرية  معد  سعر مبيع

الحمر   ارتفرعو،  %65بنسربة  عالميراً  وارتفرع األرز (%-1)محليرا"  عرادي انخفرض األرزو والجوز قلرب (%-60) والفو  حب
 .%(6الطحين )و،  %(64)حب 

 لماضرياألسبوع با مقارنة %-4,0بنسبة  والزيتية المنتجات الد نيةفئة اسعار مبيع سلع معد   انخفض والزيتية المنتجات الدهنية  -1

  . ، واستقرار سعر مبيع بقية سلع  ذه الفئة (%-5)دوار الامس زيت  سعر مبيع نخفاضانتيجة 

 أسرعار نخفراضا، نتيجرة 1063 نفس الفتررة مرن العرام الماضريمقارنرة بر %-4 بنسربة معد  اسعار مبيع سلع  ذه الفئرة نخفضا بينما
عالميراّ األخيرر  انخفرضبينمرا محليراّ ( %-9) دوار الارمس( وزيرت %-66الرذرة ) زيرتو (%-65والحرفاوة السرادة ) الطحينرة مبيع
 . %-10بنسبة  عالمياً  رسعر األخيانخفاض  مقاب محليا" استقر  زيت الزيتونو،  %(4) الزبدةو،  % -8 بنسبة

   .  ذه الفئةسلع  كافة استقرارنتيجة  األسبوع الماضيمقارنة ب المعلبات فئة سلع مبيع رسعمعد   استقر المعلبات  -7

 معرد  ارتفراعنتيجرة وذلر   .1063مقارنة بنفس الفترة مرن العرام الماضري   %6 بنسبة  ذه الفئةاسعار مبيع سلع معد  ارتفع بينما  
 . %(-6) والمارتديفا بقر %(-1) والذرة %(-3) السردين ، وانخفض %(5) نوالطو %(9)الفطر الحبة كاملة  سعار مبيعأ

مبيرع معرد  سرعر  اسرتقرار نتيجة الماضيسبوع األقارنة بمالمتفرقة  المواد الغذائية فئة معد  سعر مبيعاستقر  مواد غذائية متفرقة  -8
 .ة سلع  ذه الفئةكاف

معرد  سرعر  ارتفراعنتيجرة  1063مقارنة بنفس الفتررة مرن العرام الماضري  %  3بنسبة  اسعار مبيع سلع  ذه الفئةمعد   رتفعابينما  
وانخفرض معرد  سرعر مبيرع  %(4المعكرونرة )و %-14عالميراً حروالي  انخفض سعر مبيرع األخيرربينما  %(61محلياً )الااي مبيع 

ّ  الربن المطحرونو %(-4الكاتاراب )% ، وانخفض معد  سعر مبيرع 16عالمياً حوالي ه سعر ارتفع%( محلياً بينما -3السكر )  محليرا
 .والملح ةرب البندورواستقر معد  سعر مبيع  ، % 4 األخير عالمياّ بنسبة رتفعبينما ا %(-6)

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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

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

 الفئة
التغيير السنوي 
 %بالنسبة المئوية 

التغيير األسبوعي 
 %بالنسبة المئوية 

 

 %7,1 %-8 الخضار الطازجة 

 % 9,0 %-65 الفواكه 

 % -6,0 %-1 اللحوم ومشتقاتها 

% -8 البيض ومنتجات الحليب   9,0% 

 %-1,0 % -63 الحبوب والبذور وال مار الجوزية 

%-4 والزيتيةالمنتجات الدهنية    4,0-% 

%6 المعلبات   0% 

 %0 %5 مواد غذائية متفرقة 

 


