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 القتصاد والتجارةلالمديرية العامة 

 المكتب الفني لسياسة االسعار 

 1025  تموز 9 بيروت في

سلّة السلع الغذائيةلجدول أسعار التقرير االسبوعي   

  المكتب الفني لالسعار –االقتصاد والتجارة في وزارة  6/7/5102

 

والفروج الكامل والبيض واألرز وزيت دوار  الطازجوالغنم  ولحم البقر الفواكهو الخضار مبيعر اسعأ انخفاض

ارتفاع سعر مبيع لحم البقر المستورد وجبن قشقوان بقر و الشمس وزيت الذرة والحالوة سادة والمعكرونة

 والجوز واللوز قلب والطحين والملح والشاي والسكر 

  
المكّوناة ما   6/7/1025تااري  لأصدر المكتب الفني لألسعار في وزارة االقتصاد والتجارة التقرير االسبوعي ألسعار سلّة السلع الغذائية 

 ي األساعارفا %-0,4بنسابة  اعاّما ضااّ ّ انففا . وأ هار التقريارنقطاة بياع فاي مفتلام المااف اا  55 أكثار والتي تّم جمعها م صنفاً  60
 : أسعار نفس الفترة م  العام الماضيو (19/6/1025)أسبوع مقارنة ب

 بينماا ،الماضاي سابوعاألعا   % -5,5 بةسابن مبيع الفضار الطازجاة ذاذا االسابوعمعدل أسعار  انففض أسعار الخضار الطازجة: -2
 . 1024نفس الفترة م  العام الماضي مقارنة ب % -1بنسبة  الفضار الطازجة مبيع أسعارمعدل  انففض
 %(-1) الكوساا ووالفجال  %(-9والجاازر )  %(-20) والباذنجاا  %(-17) اللوبياا بادريااة أسااعار مبياعانففااض معادل  فقاد وعليا 

والبطاطاا  %(20والفياار والفاس ) %(22والملفاوم ) %(24البقادونس ) ، وارتفاع معادل أساعار مبياع %(-2) والنعناعوالكزبرة 
    .%(2والثوم اليابس )والبقلة  والبصل األامر %(1والبندورة ) %(5)

البرتقال أباو صاّرة  مبيع رسع معدل انففاض نتيجة الماضيسبوع األ% ع  -6,1 بنسبةسعار مبيع الفواك  أمعدل  انففض الفواكه: -1
  . %(2الليمو  الاامض ) ،وارتفع %(-6والتفاح البلدي ) %(-8والموز ) %(-20)

 .1024 نفس الفترة م  العام الماضيمقارنة ب % -21 نسبةب الفواك معدل سعر مبيع  انففض وقد
 

 انففااض نتيجاة الماضاي سبوعألاع   % -0,1بنسبة  ذذا االسبوعسعار مبيع اللاوم ومشتقاتها أمعدل  نففضا :ومشتقاتهااللحوم  -5
ار واساتقر،  %(7)المساتورد  لاام البقاروارتفاع  %(-1)ولام الغنم الطازج والفروج الكامل  %(-2)البقر الطازج  لام معدل سعر

 .باقي سلع ذذه الفئة ر مبيعاسعأ
 

 . 1024مقارنة بنفس الفترة م  العام الماضي  االلاوم ومشتقاته فئة مبيع رسع معدل استقر بينما
ارتفاع و ،% 7 عالمياا" بنسابةه %( بينما ارتفاع ساعر -25الفروج الكامل ماليا" بنسبة ) معدل سعر مبيع انففاض ع وقد نتج ذلك 
لام الغانم الطاازج ماليااً بينماا واستقر معدل سعر مبيع  ،نسبة بنفس ال عالمياً  %( بينما ارتفع1الطازج ماليا" )لام البقر سعر مبيع 
 .عالمياً  انففض  عفام قداألنا  مكوّ  بعض أ  أسعار مبيع والجدير بالذكر %، -27 عالمياً بنسبةانففض 

 
 الماضاي ألسابوعاعا   % 0,2ذذا االسابوع بنسابة  مبيع فئة البيض ومنتجا  الاليب أسعارمعدل  ارتفع :البيض ومنتجات الحليب -4

  .ذذه الفئةسلع  بقية معدل سعر مبيع استقرار، و%(1)وارتفع جب  قشقوا  بقر  ،%(-1)البيض انففاض معدل سعر مبيع  نتيجة

 
نتيجااة  ، 1024 باانفس الفتاارة ما  العااام الماضااي مقارنااة % -4بنساابة  معاادل أسااعار مبيااع فئااة الباايض ومنتجاا  الاليااب وانففاض 

،  %(25) جبناة قطاع ارتفااع أساعار مبياع، و%(-1) اللبناةو %(-5) الياب الباودرةو %( -15)البايض سعر مبياع معدل  انففاض

  .جب  القشقوا  بقرو جب  األبيض عكاويواستقرار سعر مبيع 
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   % 0,4 بنسابةذاذا االسابوع  الاباوب والباذور والثماار الجوزياةفئاة  مبياع أساعارمعادل  ارتفاع الحبوب والبذور والثماار الجوزياة: -5
 -1)%( ، وانففاض األرز العاادي 2%( والطااي  )1الجوز واللوز قلاب )مبيع معدل سعر ارتفاع  نتيجة الماضي األسبوعمقارنة ب

)%.     
  ضاانففاعا   ذلاك قاد ناتجو .1024نفس الفتارة ما  العاام الماضاي مقارناة با % -5 بنسابة معدل سعر مبياع ذاذه الفئاة انففض بينما

  %( -1)عااادي  األرزو %( -5)الامااح اااب و %( -7)والصاانوبر قلااب  %( -8)الفاصااوليا بيضااا صاانوبرية  معاادل سااعر مبيااع
واساتقر ساعر مبياع  ،%( 25اللاوز قلاب ) أساعار مبياعمعاّدل  عارتفا بينماا ،% -5بنسابة  عالميااً ر األفير انففاض سعمقابل  ماليا"

 .  والجوز قلب الطاي و اب والفولالعدس األامر 

األساابوع قارنااة بم % -0,8 بنساابة  والزيتيااة المنتجااا  الدذنيااةفئااة اسااعار مبيااع ساالع معاادل  نففااضا المنتجااات الدينيااة والزيتيااة: -6
 .  ( %-2سادة ) والافاوة (%-1( وزي  الذرة )%-4زي  دوار الشمس )معدل أسعار مبيع  نففاضنتيجة ا لماضيا

 مبياع أساعار ارتفااع، نتيجاة  1024 نفس الفتارة ما  العاام الماضايمقارناة با %4 بنسبة معدل اسعار مبيع سلع ذذه الفئة ارتفع بينما
 دوار الشمسزي   معدل سعر مبيع وانففض ،%( 5)والطاينة  ،% 57 عالمياً بنسبة  ارتفاع مقابل( ماليا" %25) زي  الزيتو 

 .  الزبدةواستقرار  (%-9الافاوة السادة )الذرة و زي و ،% -4 عالمياّ بنسبةاألفير  بينما انففضمالياّ  (%-22)
 

سامك  مبياع ساعرمعادل  ارتفااعنتيجاة  األسابوع الماضايمقارناة ب % 0,1 بنسبة المعلبا  فئة سلع مبيع رسعمعدل  ارتفع المعلبات: -7
    .واستقرار أسعار مبيع بقية سلع ذذه الفئة ، %( 2) ةونتالسردي  وال
  .1024 نفس الفترة م  العام الماضيمقارنة ب %-7 بنسبة انففضقد  اسعار مبيع سلع ذذه الفئة معدلعلماً أ  
 %(-5) الساردي و %(-4) الاذرةو %( -8) المارتاديفا بقارو %( -27)الفطر اباة كاملاة  سعار مبيعأ معدل انففاضنتيجة وذلك 
 .%( -2) ةونتوال

  
ارتفااع  نتيجاة الماضايسابوع األقارناة بم % 2,6 بنسابة المتفرقاة الماواد الغذائياة فئاة معدل ساعر مبياع ارتفع مواد غذائية متفرقة: -8

   . %(-5)المعكرونة انففض  و %(5)الملح والشاي والسكر  مبيع  معدل سعر
 .1024 نفس الفترة م  العام الماضيمقارنة ب%  -5بنسبة  اسعار مبيع سلع ذذه الفئةمعدل  نففضاو

أساعار مبياع  انففاضبينماا  %( -2الب  المطااو  ماليااً )و والكاتشب ،%( -17)المعكرونة  مبيعانففاض معدل سعر نتيجة وذلك 
انففاض عالميااً  بنسابة بينماا %( ماليااً  5الساكر )و%(  5رب البنادورة )وارتفع معدل ساعر مبياع ، % -17األفير عالمياً اوالي 

 .%45 عالمياً اوالي  أسعار مبيع ارتفع مالياّ بينما الشاي استقر و ، %-50
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .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 

 
 % -3,3  %-2 الخضار الطازجة 

 % -6,2 %-12  الفواكه 

 %-0,2 % 0 اللحوم ومشتقاتها 

% -4 البيض ومنتجات الحليب     0,1% 

  %0,4    % -3 الحبوب والبذور والثمار الجوزية 

% 4 المنتجات الدينية والزيتية     0,8-% 

% -7 المعلبات     0,2% 

 %1,6 % -3 مواد غذائية متفرقة 

 


