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 القتصاد والتجارةلالمديرية العامة 

 المكتب الفني لسياسة االسعار 

 1027 لثانيكانون ا 12 بيروت في

سلّة السلع الغذائيةلجدول أسعار التقرير االسبوعي   

  لألسعارالمكتب الفني  –االقتصاد والتجارة في وزارة  61/6/7106
 

والبن المطحون  الطازج وزيت الذرة ودوار الشمس ولحم الغنم والفواكه الخضار مبيعأسعار  ارتفاع

  البيضووحليب البودرة  لمسحبفروج االلحم البقر المستورد وصدور  مبيع أسعار انخفاضو

  
المكّونة من  61/6/1067تاريخ لأصدر المكتب الفني لألسعار في وزارة االقتصاد والتجارة التقرير االسبوعي ألسعار سلّة السلع الغذائية 

قارنة م %-5,0بنسبة  ي األسعارف اعامّ اّ انخفاض . وأظهر التقريرنقطة بيع في مختلف المحافظات 35 أكثر والتي تّم جمعها منصنفاً  10

  وأسعار نفس الفترة من العام الماضي: (9/6/1067)أسبوع ب

 رتفيعا بينميا ،الماضيي سبوعاألعن  %6.1 بةسبن سبوعمبيع الخضار الطازجة هذا األمعدل أسعار  ارتفع أسعار الخضار الطازجة: -6
 .1061نفس الفترة من العام الماضي مقارنة ب% 1بنسبة  الخضار الطازجة مبيع أسعارمعدل 

البقلة و %(1والجزر ) %(5)البطاطا و %(1)األحمر  والبصلوالكزبرة  %(69)اللوبيا بادريه  مبيع أسعارمعدل  رتفعا فقد عليهو
 %(-5)والكوسي   %(-3) والنعنيع البقيدونسو %(-9) والخيياروالبنيدورة  %(-66الفجيل ) أسيعار مبييعمعيدل  نخفضاو ، %(6)

  . %(-6)والباذنجان والخس والملفوف  %(-1والثوم يابس )

الميوز  معيدل سيعر مبييعارتفياع  نتيجة الماضي سبوع األ عن % 0.4 هذا االسبوع بنسبة  سعار مبيع الفواكهأمعدل ارتفع  الفواكه: -1
  .%(-9) الليمون الحامضو %(1) والتفاح البلدي البرتقال أبو صرةو %(3)

 .1061 نفس الفترة من العام الماضيمقارنة ب %-16 بنسبة الفواكهمعدل سعر مبيع  انخفض وقد

 نتيجيية الماضيي سييبوعاألمقارنية ب  %-6.3هيذا االسييبوع بنسيبة  سييعار مبييع اللحيوم ومتييتقاتهاأمعيدل  انخفييض :ومشوتقاتاااللحووم  -5
 اسيتقرو،  %(6)، ولحيم الغينم الطيازا %(-3وصيدور الفيروا المسيحب ) %(-1)المسيتورد لحيم البقير مبييع  سعر معدل انخفاض

 بقية سلع هذه الفئة.معدل سعر مبيع 

 عنوقد نتج ذلك . 1061مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي  %-3 بنسبة اللحوم ومتتقاته فئة مبيع رسع معدل نخفضا بينما
ً بنسبة  هسعر ارتفع% بينما -60لحم البقر الطازا محليا" بنسبة و %(-61)لحم البقر المستورد  معدل سعر مبيع انخفاض عالميا

 %7محليا" بنسبة  ارتفع  ، والفروا الكامل% 18عالمياً بنسبة  ارتفعبينما  %-3انخفض محلياً بنسبة  ولحم الغنم الطازا ،4%
ً  انخفضت عالف قداألنات مكوّ  بعض أن أسعار مبيع والجدير بالذكر، مع ميل لالنخفاضعالميا"  استقربينما   .عالميا

 نتيجية الماضيي سيبوعاألمقارنية ب %-1,6بنسيبة  مبيع فئة البيض ومنتجيات الحلييب أسعارمعدل  انخفض :الحليبالبيض ومنتجات  -4

 . %(-6البيض )و %(-4حليب البودرة ) معظم سلع هذه الفئة باستثناء عر مبيعمعدل سار استقر

 نخفاضانتيجة  ،1061 بنفس الفترة من العام الماضي مقارنة % -9بنسبة  معدل أسعار مبيع فئة البيض ومنتجات الحليب انخفضو
البيييض وارتفييع سييعر مبيييع  ، %(-4) عكيياويالجييبن األبيييض وال %(-69)  حليييب البييودرةو جييبن القتييقوان بقيير سييعر مبيييعمعييدل 

  . اللبنة معدل سعر مبيع ، واستقر %(6)وجبنة القطع  %(30)

 سيبوعاألمقارنية ب  %0.1بنسبة  ةالحبوب والبذور والثمار الجوزيفئة  مبيع أسعارمعدل رتفع ا الجوزية:الحبوب والبذور والثمار  -3
 .%(6) والصنوبر قلب ،%(-6القلب ) %( واللوز-1باستثناء الجوز القلب ) سلع هذه الفئة معظم استقرارنتيجة الماضي 
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     انخفياضعين  ذليك قيد نيتجو .1061نفس الفتيرة مين العيام الماضيي مقارنية بي %-3  بنسيبة معدل سعر مبيع هذه الفئة انخفض بينما  
ً و%( -66واألرز عيادي انخفيض محلييا" ) %(-65والليوز قليب )%( -56الفاصيولياء بيضياء صينوبرية ) معدل سعر مبيع  عالمييا

والفييول   %(61الطحييين )و %(65)الحمييح حييب  ارتفييعو،  %(-5والصيينوبر قلييب ) %(-8) والجييوز قلييب،  %4بنسييبة ارتفييع 
 .%(1والعدس األحمر ) %(1)الحب 

الماضيي  سيبوعاألب مقارنية %0.7بنسيبة  والزيتيية المنتجيات الدهنييةفئية اسعار مبيع سلع معدل رتفع ا والزيتية:المنتجات الدهنية  -1
  .%(6)وزيت دوار التمس  %(3) زيت الذرةباستثناء  هذه الفئةسلع  معظم مبيعسعر معدل ستقرار ا نتيجة

 أسيعار نخفياضا، نتيجية 1061 نفس الفتيرة مين العيام الماضييمقارنية بي %-5 بنسيبة معدل اسعار مبيع سلع هذه الفئية نخفضا بينما
ّ  اانخفض دوار التمسوزيت والحالوة السادة  (%-61الذرة ) زيت مبيع  ، %-6بنسيبة عالميياّ األخيير  بينميا انخفيض (%-8) محلييا

ً  رسعر األخيانخفاض  مقابلمحليا"  ااستقر زيت الزيتونو والزبدة (%-1والطحينة )  . %-1بنسبة  عالميا

   .استقرار سعر مبيع كافة سلع هذه الفئة نتيجة  الماضي سبوعاألمقارنة ب المعلبات فئة سلع مبيع رسعمعدل  استقر المعلبات: -7

 انخفياضنتيجية وذليك  .1061مقارنية بينفس الفتيرة مين العيام الماضيي  %-1بنسيبة  اسعار مبيع سلع هذه الفئيةمعدل  انخفضبينما  
  .نمبيع الطو سعر معدل ، واستقر %(-6)والمارتديال بقر  والذرة %(-1) والفطر حبة كاملة %(-66) السردينمبيع  سعارأ معدل

معدل  ارتفاع نتيجةالماضي سبوع األقارنة بم %0.7بنسبة  المتفرقة المواد الغذائية فئة سعر مبيعمعدل ارتفع  مواد غذائية متفرقة: -8
 .  ، واستقرار معدل سعر مبيع بقية سلع هذه الفئة%(4)البن المطحون سعر مبيع 

معيدل سيعر  ارتفياعنتيجية  1061مقارنية بينفس الفتيرة مين العيام الماضيي %  4بنسبة  اسعار مبيع سلع هذه الفئةمعدل  رتفعابينما  
عالميياً حيوالي ه انخفيض سيعربينميا  %(7محليياً ) ارتفع ، والتاي%11عالمياً حوالي  همحلياً بينما ارتفع سعر %(60السكر )مبيع 
رب  وانخفض معدل سعر مبييع ،%(6)  المعكرونةو ، %8بينما ارتفع عالمياّ بنسبة  %(3)محلياّ   اارتفع البن المطحونو ، %-1

 .الملحمعدل سعر مبيع  واستقر،  %(-6) الكاتتابو %(-4) ةالبندور

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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

                                                  www.economy.gov.lb  :كما سيتّم نتر كامل التقرير عل  موقع الوزارة عل  االنترنت  

 الفئة
التغيير السنوي 
 %بالنسبة المئوية 

التغيير األسبوعي 
 %بالنسبة المئوية 

 

 %1,6 %1 الخضار الطازجة 

 %4,0 %-16 الفواكه 

 %-5,6 %-5 اللحوم ومشتقاتاا 

% -9 البيض ومنتجات الحليب   1,6-% 

 %1,0 %-5 الحبوب والبذور والثمار الجوزية 

%-3 المنتجات الدهنية والزيتية   7,0% 

%-1 المعلبات   0 % 

 %7,0 % 4 مواد غذائية متفرقة 

 


