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 القتصاد والتجارةلالمديرية العامة 

 المكتب الفني لسياسة االسعار 

 2026 تموز 28 بيروت في

سلّة السلع الغذائيةلجدول أسعار التقرير االسبوعي   

  لألسعارالمكتب الفني  –االقتصاد والتجارة في وزارة  52/7/6502
 

 والفروج ومشتقاته الفواكه مبيع أسعار وانخفاضوالشاي  وزيت الذرة والطحينة الخضار مبيعر اسعأ ارتفاع

 والمعكرونةوالفاصوليا بيضا صنوبرية وزيت دوار الشمس  حليب البودرةولحم البقر المستورد والطازج و

  
المكّونة من  52/7/5026تاريخ لأصدر المكتب الفني لألسعار في وزارة االقتصاد والتجارة التقرير االسبوعي ألسعار سلّة السلع الغذائية 

ّ انخفاض . وأظهر التقريرنقطة بيع في مختلف المحافظات 25 أكثر والتي تّم جمعها منصنفاً  60 قارنبة م %-9,0بنسببة ي األسعارف اعامّ  ا

  وأسعار نفس الفترة من العام الماضي: (28/7/5026)أسبوع ب

 رتفعا بينما ،الماضي سبوعاألعن  % 6,4  بةسبن االسبوعمبيع الخضار الطازجة هذا معدل أسعار  ارتفع أسعار الخضار الطازجة: -2
 .5022نفس الفترة من العام الماضي مقارنة ب% 20بنسبة  الخضار الطازجة مبيع أسعارمعدل 

 %(7)والبطاطببا  %(8)الباذنجببان واللوبيببا بادريببة  و %(22والخيببار ) %(24البنببدورة ) مبيببع أسببعارمعببدل  ارتفببع فقببد عليبب و
 سبعر مبيبعمعبدل  انخفب و،  %(2األحمبر  ) والثوم اليبابس والبصبل %(5)والخس  %(5) والكزبرةالكوسى و %(4والملفوف )

 .الجزر، واستقرار سعر مبيع  %(-2والبقدونس ) %(-5والنعنع ) %(-6والبقلة ) %(-9الفجل )

 معبدل سبعر مبيبع انخفبا  نتيجبة الماضبيسببوع األ عبن% -6,0هبذا االسببوع بنسببة  سبعار مبيبع الفواكب أمعدل  انخف  الفواكه: -5

  .%(2) والتفاح البلدي %(2) البرتقال أبو صّرةارتفع معدل سعر مبيع و،  %(-5الموز )و %(-6الليمون الحام  )

 .5022 نفس الفترة من العام الماضيمقارنة ب %-2 بنسبة الفواك معدل سعر مبيع  انخف  وقد

  معبدل انخفبا  نتيجبة الماضبي سببوعاألمقارنبة ب %-4,2بنسببة  اللحبوم ومتبتقاتهاسبعار مبيبع أمعبدل  انخف  :ومشتقاتهااللحوم  -5

 . %(-5لحم البقر المستورد )و %(-5ولحم البقر الطازج ) %(-4الفروج كامل ) سعر مبيع

 عبنوقبد نبتذ ذلب  . 5022مقارنة ببنفس الفتبرة مبن العبام الماضبي  %-6 بنسبة اللحوم ومتتقات  فئة مبيع رسع معدل نخف ا بينما 
انخفب   الطبازجلحبم البقبر ، و % -5 عالميباً بنسببةانخفب  األخيبر بينمبا  %-8بنسببة  محليباً انخفب   لحبم الغبنم الطبازجانخفا  

 %-2 بنسبة محليا" الفروج الكاملوانخف  معدل سعر مبيع   ، %-7 بنسبة عالمياً  رانخف  سعر األخيبينما  %-20بنسبة  محليا"
أن أسبعار  والجدير بالذكر،   %(-2)ولحم البقر المستورد ،  %(-5)انخفضت  متتقات الفروجو %-4بينما انخف  عالميا" بنسبة 

 .عالمياً  انخفضت عفاف قداألنات مكوّ  بع  مبيع

 نتيجبة الماضبي ألسببوعامقارنبة ب  %-2,5بنسببة  مبيع فئة البي  ومنتجات الحليب أسعارمعدل  انخف  :الحليبالبيض ومنتجات  -4

  .%(-9)انخفا  معدل سعر مبيع حليب البودرة 

نتيجببة  ،5022 بببنفس الفتببرة مببن العببام الماضببي مقارنببة % -25بنسبببة  معببدل أسببعار مبيببع فئببة البببي  ومنتجببات الحليببب انخفبب و
 %(-4) عكاويالجبن األبي  وال %(-9)والبي   %(-20) جبن القتقوان بقرو %(-55) حليب البودرة سعر مبيعمعدل  نخفا ا
  . ، واستقرار سعر مبيع جبنة القطع  %(2) اللبنةوارتفع سعر مبيع  ،

 نتيجبة الماضبي األسبوعمقارنة ب الحبوب والبذور والثمار الجوزيةفئة  مبيع أسعارمعدل  استقر الجوزية:الحبوب والبذور والثمار  -2
 .لفئةاسلع هذه استقرار سعر مبيع 
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     انخفبا عبن  ذلب  قبد نبتذو .5022نفس الفتبرة مبن العبام الماضبي بب مقارنة% -25 بنسبة معدل سعر مبيع هذه الفئة انخف  بينما  
  (%-20) والفول حب%( -26قلب )والصنوبر  %(-55)العدس األحمر و %(-45)الفاصولياء بيضاء صنوبرية  معدل سعر مبيع

الحمب  حبب  ارتفبعو، % 25بنسببة  األرز ارتفبع عالمياً و %(-5)محليا" انخف عادي  األرزووالجوز قلب  %(-9واللوز قلب )
 .%(2الطحين )و %(24)

 لماضبياألسبوع با مقارنة %-6,0بنسبة  والزيتية المنتجات الدهنيةفئة اسعار مبيع سلع معدل  انخف  والزيتية:المنتجات الدهنية  -6

  . (%2) والطحينةالذرة زيت ( و%-2زيت دوار التمس ) سعر مبيع انخفا نتيجة 

 أسبعار نخفبا ا، نتيجبة 5022 نفس الفتبرة مبن العبام الماضبيمقارنبة بب %-2 بنسببة معدل اسعار مبيع سلع هذه الفئبة نخف ا بينما
األخيبر  انخفب بينمبا محلياّ ( %-22) دوار التمس( وزيت %-9الذرة ) زيتو (%-26والحفاوة السادة ) (%-52) الطحينة مبيع

 . %-50بنسبة  عالمياً  رسعر األخيانخفا   مقابلمحليا"  زيت الزيتونو الزبدة استقرارو،  % -8 بنسبةعالمياّ 

   . هذه الفئةسلع  كافة استقرارنتيجة  األسبوع الماضيمقارنة ب المعلبات فئة سلع مبيع رسعمعدل  استقر المعلبات: -7

 سبعار مبيبعأ معبدل انخفا نتيجة وذل   .5022العام الماضي اسعار مبيع سلع هذه الفئة مقارنة بنفس الفترة من معدل  استقربينما  
 . حبة كاملةالواستقرار الفطر ، %(2) والذرة %(4)  نالطو ارتفع معدل سعر مبيعو %(-2) والمارتديفا بقر %( -7) السردين

معدل  ارتفاع نتيجة الماضيسبوع األقارنة بم %5,2المتفرقة بنسبة  المواد الغذائية فئة معدل سعر مبيع ارتفع مواد غذائية متفرقة: -8

 .، واستقرار سعر مبيع بقية سلع هذه الفئة( %-2والمعكرونة ) %(5) التايمبيع سعر 

معبدل سبعر  ارتفباعنتيجبة  5022مقارنة بنفس الفتبرة مبن العبام الماضبي  %  5بنسبة  اسعار مبيع سلع هذه الفئةمعدل  رتفعابينما  
وانخفبب  معببدل سببعر مبيببع  %(5)، والملبب   %-54عالميبباً حببوالي  انخفبب  سببعر مبيببع األخيببربينمببا  %(24محليبباً )التبباي مبيببع 

 %(-4الكاتتاب )% ، وانخف  معدل سعر مبيع 62عالمياً حوالي ه سعر ارتفع%( محلياً بينما -25والسكر ) %(-25) المعكرونة
ّ  البن المطحونو  . ةرب البندورواستقر معدل سعر مبيع  ، % 4 األخير عالمياّ بنسبة رتفعبينما ا %(-2) محليا

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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

                                                  www.economy.gov.lb  :التقرير على موقع الوزارة على االنترنتكما سيّتم نتر كامل   

 الفئة
التغيير السنوي 
 %بالنسبة المئوية 

التغيير األسبوعي 
 %بالنسبة المئوية 

 

 % 6,4 %20 الخضار الطازجة 

 % -6,0 %-2 الفواكه 

 % -4,2 %-6 اللحوم ومشتقاتها 

% -25 البيض ومنتجات الحليب   2,3-% 

 %0 % -25 الجوزيةالحبوب والبذور والثمار  

%-2 المنتجات الدهنية والزيتية   6,0- % 

%0 المعلبات   0% 

 %5,2 %3 مواد غذائية متفرقة 

 


