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 القتصاد والتجارةلالمديرية العامة 

 المكتب الفني لسياسة االسعار 

 2026 حزيران 29 بيروت في

سلّة السلع الغذائيةلجدول أسعار التقرير االسبوعي   

  لألسعارالمكتب الفني  –االقتصاد والتجارة في وزارة  72/6/6202
 

 وانخفاضوالصنوبر قلب والمعكرونة والبن المطحون  والبيض والفروج الكامل الفواكه مبيعر اسعأ ارتفاع

والطحين واللوز قلب  لبودرةاوحليب ولحم والبقر والغنم الطازج  ولحم البقر المستوردالخضار  مبيع أسعار

  والطحينة

  
المكّونة من  72/6/7026تاريخ لأصدر المكتب الفني لألسعار في وزارة االقتصاد والتجارة التقرير االسبوعي ألسعار سلّة السلع الغذائية 

أسابو  قارناة بم ي األساعارفا اعاّما اّ ساتقرارا . وأ هار التقريارنقطاة بياع فاي مفتلام المااف اا  35 أكثار والتي تّم جمعهاا مانصنفاً  60
  وأسعار نفس الفترة من العام الماضي: (70/6/7026)

 بينماا ،الماضاي سابو األعان  %-2,0 بةسابن هاذا االسابو مبياع الفضاار الطازجاة معدل أسعار  انففض أسعار الخضار الطازجة: -2

 .7023نفس الفترة من العام الماضي مقارنة ب% -4بنسبة  الفضار الطازجة مبيع أسعارمعدل  نففضا

 %(-5والكزباارة )الكوساا  و %(-4واللوبيااا بادريااة ) %(-6%( والباذنجااان )-22الفيااار ) مبيااع أسااعارمعاادل  انففااض فقااد علياا و
والجازر  األامر والبصل %(6والثوم اليابس ) %(2والبندورة ) %( والبطاطا8الفس ) سعر مبيعمعدل  ارتفعو،  %(-7والفجل )
 .، واستقرار سعر مبيع البقلة %(2والبقدونس ) %(3والملفوم ) والنعنع

الماوز  معادل ساعر مبياع ارتفاا  نتيجاة الماضايسابو  األ عان %9,2هاذا االسابو  بنسابة  سعار مبيع الفواك أمعدل ارتفع  الفواكه: -7

  .التفاح البلديواستقرار  ،%(-24البرتقال أبو صّرة )انففض و %(2الليمون الاامض )و %(28)

 .7023 نفس الفترة من العام الماضيمقارنة ب %-8 بنسبة الفواك معدل سعر مبيع  انففض وقد

  معادلانففااض  نتيجاة الماضاي سابو األمقارناة ب %-5,0بنسابة  ساعار مبياع اللااوم ومااتقاتهاأمعادل  ضانفف :ومشتقاتهااللحوم  -5

 . %(-2الطازج ) والبقر ولام الغنم%( -5ولام البقر المستورد ) %(8) الفروج الكامل سعر مبيع

 عانوقاد ناتذ ذلا  . 7023مقارنة بانفس الفتارة مان العاام الماضاي  %-2 بنسبة اللاوم وماتقات  فئة مبيع رسع معدل نففضا بينما 
 لااام الغاانم الطااازجو ، %-20 بنساابة عالمياااً  رانففااض سااعر األفياابينمااا  %-9بنساابة  ماليااا انففااض  الطااازجلااام البقاار انففاااض 
لاام البقار و وانففاض معادل ساعر مبياع مااتقا  الفاروج ،  % -22 عالميااً بنسابةانففض األفيار بينما  %-2بنسبة  مالياً انففض 
 أن أساعار مبياع والجادير بالاذكر،  %-5بينماا انففاض عالمياا  بنسابة  %2 بنسبة ماليا  الفروج الكاملوارتفع ، %(-6)المستورد 

 .عالمياً  انففض  عفام قداألنا  مكوّ  بعض

 نتيجاة الماضاي ألسبو امقارنة ب  %-4,0 بنسبة  مبيع فئة البيض ومنتجا  الاليب أسعارمعدل  انففض :الحليبالبيض ومنتجات  -4

  .واستقرار بقية سلع هذه الفئة ،%(7)والبيض  ارتفع  %(-2) البودرةاليب  مبيع معدل سعرانففاض 

 نففاضانتيجة  ،7023 بنفس الفترة من العام الماضي مقارنة % -8بنسبة  معدل أسعار مبيع فئة البيض ومنتجا  الاليب انففضو
 ، %(-4) عكاااويالجاابن األباايض وال %(-9) اليااب البااودرةو %(-27) جاابن القاااقوان بقاارو %( -28)الباايض  سااعر مبيااعمعاادل 

  . %(2)وجبنة القطع  اللبنةوارتفع سعر مبيع 
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 األسابو مقارناة ب %4,0بنسابة  الابوب والبذور والثماار الجوزياةفئة  مبيع أسعارمعدل  ارتفع الجوزية:الحبوب والبذور والثمار  -3

واساتقرار سالع بقياة ، %(-2)وانففاض معادل ساعر مبياع الطااين واللاوز  ،%(7) الصنوبر قلبسعر مبيع  ارتفا  نتيجة الماضي
 .سلع هذه لفئة

     انففااضعان  ذلا  قاد ناتذو .7023نفس الفتارة مان العاام الماضاي با مقارنة% -24 بنسبة معدل سعر مبيع هذه الفئة انففض بينما  
  (%-20) والفول اب%( -22قلب )والصنوبر  %(-75)العدس األامر و %(-32)الفاصولياء بيضاء صنوبرية  معدل سعر مبيع
الامااح اااب  ارتفااعو%( ، -4والجااوز قلااب ) ،% 2بنساابة  عالمياااً و %(-3)ماليااا  انففااضعااادي  األرزو %(-9واللااوز قلااب )

 .%(3الطاين )و %(24)

اساتقرار نتيجة  لماضياألسبو  با مقارنة والزيتية المنتجا  الدهنيةفئة اسعار مبيع سلع معدل  استقرار والزيتية:المنتجات الدهنية  -6
  . (%-2) الطاينة باستثناء سلع هذه الفئة مع م سعر مبيع

 أساعار نففااضا، نتيجاة 7023 نفس الفتارة مان العاام الماضايمقارناة با %-4 بنسابة معدل اسعار مبيع سلع هذه الفئاة نففضا بينما
األفيار  انففاضبينماا ماليااّ ( %-8) دوار الاامس( وزيا  %-9الاذرة ) زي و (%-26والافاوة السادة ) (%-72) الطاينة مبيع

 . %-22بنسبة  عالمياً  رسعر األفيانففاض  مقابلماليا   زي  الزيتونو الزبدة استقرارو،  % -4 بنسبةعالمياّ 

   . هذه الفئةسلع  استقرار كافةنتيجة  األسبو  الماضيمقارنة ب المعلبا  فئة سلع مبيع رسعمعدل  استقر المعلبات: -2

 انففااضنتيجاة وذلا   .7023% مقارناة بانفس الفتارة مان العاام الماضاي  -2بنسبة اسعار مبيع سلع هذه الفئة معدل بينما انففض  
واساتقرار ، %(4) نالطاو ارتفاع معادل ساعر مبياعو %(-2) والمارتديفا بقار %( -4) والذرة %( -2) السردين سعار مبيعأ معدل
 . ابة كاملةالالفطر 

 ارتفاا  نتيجاة الماضايسابو  األقارناة بم %9,0 المتفرقاة بنسابة  الماواد الغذائياة فئاة معدل ساعر مبياع رتفعا متفرقة: مواد غذائية -8

 .%(2)والمعكرونة  %(4)مبيع البن المطاون معدل سعر 

معادل ساعر  ارتفاا نتيجاة  7023مقارنة بنفس الفتارة مان العاام الماضاي  %  7بنسبة  اسعار مبيع سلع هذه الفئةمعدل  رتفعابينما  
وانففااض معاادل سااعر مبيااع  %(7)، والملاا   %-72عالمياااً اااوالي  انففااض سااعر مبيااع األفيااربينمااا  %(22مالياااً )الااااي مبيااع 

 الابن المطااون  معادل ساعر مبياع وانففاض ، %52عالميااً ااوالي  األفيرساعر بينماا انففاض%( ماليااً -27) السكروالمعكرونة 
 ّ  . ةرب البندورواستقر معدل سعر مبيع  %(-4) الكاتاابو ، %-7 بينما انففض األفير عالمياّ بنسبة %(-2) ماليا

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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

                                                  www.economy.gov.lb  :كما سيّتم نار كامل التقرير عل  موقع الوزارة عل  االنترن   

 الفئة
التغيير السنوي 
 %بالنسبة المئوية 

التغيير األسبوعي 
 %بالنسبة المئوية 

 

 %-2,0 %-4 الخضار الطازجة 

 %9,2 %-8 الفواكه 

 %-3,0 %-7 اللحوم ومشتقاتها 

% -8 ومنتجات الحليبالبيض    4,0-% 

 %4,0 % -24 الحبوب والبذور والثمار الجوزية 

%-4 المنتجات الدهنية والزيتية   0% 

%-2 المعلبات   0% 

 % 9,0 %2 مواد غذائية متفرقة 

 


