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 القتصاد والتجارةلالمديرية العامة 

 المكتب الفني لسياسة االسعار 

 1015  أيلول 11 بيروت في

سلّة السلع الغذائيةلجدول أسعار التقرير االسبوعي   

  المكتب الفني لالسعار –االقتصاد والتجارة في وزارة  7/9/5102

 

لحم البقر  ر مبيعاسعأ ارتفاعو وحليب البودرة والذرة والسردين والفواكه الخضار مبيعر اسعأ انخفاض

 والمعكرونة والزبدة  والطون  المستورد والفروج الكامل ولحم الغنم والبقر الطازج واألرز العادي

  
المكّوناة ما   7/9/1025تااري  لأصدر المكتب الفني لألسعار في وزارة االقتصاد والتجارة التقرير االسبوعي ألسعار سلّة السلع الغذائية 

أسابو  مقارناة ب ي األساعارفا اعاّما اّ ساتقرارا . وأ هار التقريارنقطاة بياع فاي مفتلام المااف اا  55 أكثار والتي تّم جمعهاا ما صنفاً  00
 : أسعار نفس الفترة م  العام الماضيو (52/8/1025)

 بينماا ،الماضاي سابو األعا   % - 0,5 بةسابن مبيع الفضار الطازجة هذا االسابو معدل أسعار  انففض أسعار الخضار الطازجة: -2
 . 1024نفس الفترة م  العام الماضي مقارنة ب %-0 بنسبة الفضار الطازجة مبيع أسعارمعدل  انففض
 . %( -4والفس ) %(-5والنعنع ) %(-7والفيار ) %(-8) بادريهواللوبيا  %(-9الباذنجا  ) مبيع أسعارمعدل  انففض فقد وعليه

 والبناادورة %(5والملفااوم ) %(4والكزباارة ) %(5والثااوم اليااابس ) %(24) والكوساا  %(25البطاطااا ) مبيااعوارتفعاا  أسااعار 
 .  ، واستقرار سعر مبيع بقية سلع هذه الفئة %(2والبصل األامر ) %(1)

 الااامضالليماو  معادل ساعر مبياع  انففااض نتيجاة الماضايسابو  األ% عا  -8 بنسبةسعار مبيع الفواكه أمعدل  انففض الفواكه: -1
   .البرتقال أبو صّرة أسعار مبيع  استقر ، بينما %(-5والموز ) %(-9والتفاح البلدي ) %(-21)

 .1024 نفس الفترة م  العام الماضيمقارنة ب الفواكهمعدل سعر مبيع  استقر وقد

 
معادل  ارتفا  نتيجة الماضي سبو ألاع   % 2,4بنسبة  هذا االسبو سعار مبيع اللاوم ومشتقاتها أمعدل  ارتفع :ومشتقاتهااللحوم  -5

 .%(2)ولام الغنم والبقر الطازج  %(1)والفروج الكامل  %(5)لام البقر المستورد  عر مبيعس
 . 1024مقارنة بنفس الفترة م  العام الماضي % -1 بنسبة اللاوم ومشتقاته فئة مبيع رسع معدل انففض بينما

 وارتفاا  %، -10 عالميااً بنسابةانففاض %( بينماا  -5بنسابة ) الغنم الطاازج ماليااً لام انففاض معدل سعر مبيع  ع وقد نتج ذلك 
سبة بنفس النانففض   ومشتقا  الفروج%(  -5بنسبة ) عالميا"ه سعرانففض بينما %(  1)ماليا"  الفروج الكامل معدل سعر مبيع

والجادير ،  %(5) وارتفع لاام البقار المساتورد %- 20 بنسبة عالمياً  هانففض سعر%( بينما 5الطازج ماليا" )لام البقر وارتفع ، 

 .عالمياً  انففض  عفام قداألنا  مكوّ  بعض أ  أسعار مبيع بالذكر
 

 ألساابو اعاا   %-0,4 بنساابة هااذا االساابو   مبيااع فئااة الباايض ومنتجااا  الاليااب أسااعارمعاادل  نففااضا :البيييض ومنتجيياح الحليييب -4
  .هذه الفئةسلع  بقية مبيع معدل سعر استقرار، و %(-2) البودرةاليب  سعر مبيعمعدل  انففاض نتيجة الماضي

 

نتيجااة  ، 1024 باانفس الفتاارة ما  العااام الماضااي مقارنااة % -0بنساابة  معاادل أسااعار مبيااع فئااة الباايض ومنتجاا  الاليااب انففاضو 
 %(8) جبنة قطعو %(-1) اللبنةو %(-5) جب  القشقوا  بقرو %(-9) اليب البودرةو %( -15)البيض  سعر مبيعمعدل  نففاضا
  . جب  األبيض عكاويوارتفا  معدل سعر مبيع ال ،
 

 األسبو ب مقارنة  %0,1بنسبة   الابوب والبذور والثمار الجوزيةفئة  مبيع أسعارمعدل  ارتفع  الحبوب والبذور والثمار الجوزية: -5
 .  %(5)باالستثناء األرز العادي  سلع هذه الفئةمع م مبيع  راسعأاستقرار  نتيجة الماضي
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     انففااضعا   ذلاك قاد ناتجو .1024نفس الفتارة ما  العاام الماضاي مقارناة با %- 1 بنسبة معدل سعر مبيع هذه الفئة انففض بينما 
، % -9بنساابة  عالمياااً ر األفياار انففاااض سااعمقاباال  ماليااا"  %(-4)عااادي  األرزو %(- 8)الصاانوبر قلااب  معاادل سااعر مبيااع

واستقرار  %(،2) الطاي %( و1) والجوز قلب %(20ارتفع معدل سعر مبيع اللوز قلب )و  %( -1) الفاصوليا بيضا صنوبريةو
 .العدس األامرو اب والفولالامص اب معدل سعر مبيع 

 

 لماضاياألسابو  با مقارناة  %0,1 بنسابة والزيتياة المنتجا  الدهنياةفئة اسعار مبيع سلع معدل  ارتفع المنتجاح الدهنية والزيتية: -0
  .(%-5والافاوة سادة ) %(7) الزبدةباستثناء  سلع هذه الفئة مع م سعر مبيعاستقرار نتيجة 

 مبياع أساعار ارتفاا ، نتيجاة  1024 نفس الفتارة ما  العاام الماضايمقارنة ب % 5 بنسبة معدل اسعار مبيع سلع هذه الفئة ارتفع بينما
الاافاوة الساادة  معادل ساعر مبياع وانففض ،(%7الذرة ) زي و ،% 51 عالمياً بنسبةه ارتفاع مقابل( ماليا" %24) زي  الزيتو 

 .واستقرار سعر مبيع الزبدة  ،% 2 عالمياّ بنسبةاألفير ارتفع بينما مالياّ  (%-9) دوار الشمسزي  و ( والطاينة%-27)
 

  مبياع راساعأمعادل  نففااضانتيجاة  األسابو  الماضايمقارناة ب %-0,7 بنسابة المعلبا  فئة سلع مبيع رسعمعدل  انففض المعلباح: -7
    . %( 1) والتو  %( -4) والذرة السردي 
  .1024 نفس الفترة م  العام الماضيمقارنة ب %- 20 بنسبة انففضقد  اسعار مبيع سلع هذه الفئة معدلعلماً أ  
،  %( -0) والذرة %( -8)والمارتديفا بقر  %(-9) السردي و %( -10)الفطر ابة كاملة  سعار مبيعأ معدل انففاضنتيجة وذلك 

 .%(2) التو ارتفع معدل سعر مبيع و

  
 اساتقرار نتيجاة الماضايسابو  األقارناة بم %0,5 بنسابة المتفرقاة الماواد الغذائياة فئاة معدل سعر مبياع ارتفع مواد غذائية متفرقة: -8

   . %(  5)باستثناء المعكرونة  سلع هذه الفئة مع ممبيع  معدل سعر
 .1024 نفس الفترة م  العام الماضيمقارنة ب% - 5بنسبة  اسعار مبيع سلع هذه الفئةمعدل  انففضو

عالميااً  األفيار مبياع رساع ارتفاعبينما  %( -2مالياً ) الشايو والكاتشب %(-14المعكرونة ) مبيعمعدل سعر  انففاضنتيجة وذلك 
معادل ساعر رتفاع او .%-15 ماليااّ بينماا انففاض عالميااّ بنسابة %(-2) الب  المطااو وانففض معدل سعر مبيع  ، % 75اوالي 
 .%-57عالمياً بنسبة  األفير سعرانففض بينما %( مالياً 5السكر )ورب البندورة و الملحمبيع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .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 عل  موقع الوزارة عل  االنترن   

 الفئة
التغيير السنوي 
 %بالنسبة المئوية 

التغيير األسبوعي 
 %بالنسبة المئوية 

 
 %-0,5  %-6  الخضار الطازجة 

 %-8  % 0   الفواكه 

 %1,4   %-2 اللحوم ومشتقاتها 

% -6 البيض ومنتجاح الحليب       0,4-% 

% 0,2  % -2 الحبوب والبذور والثمار الجوزية   

% 5 المنتجاح الدهنية والزيتية   0,2%  

% -10 المعلباح     0,7-% 

 %0,3 % -3 مواد غذائية متفرقة 

 


