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 القتصاد والتجارةلالمديرية العامة 

 المكتب الفني لسياسة االسعار 

 1026 حزيران 9 بيروت في

سلّة السلع الغذائيةلجدول أسعار التقرير االسبوعي   

  لألسعارالمكتب الفني  –االقتصاد والتجارة في وزارة  6/6/6102
 

والبيض  الفاصوليا بيضاء صنوبريةو الطازج لحم البقر ووالفروج الكامل الخضار  مبيعر اسعأ ارتفاع

والحالوة السادة  الطازج الغنملحم والفواكه  مبيع أسعار وانخفاض والصنوبر قلب والجوز قلب والمعكرونة

 وزيت دوار الشمس

  
المكّونةة مة   6/6/1026تاريخ لأصدر المكتب الفني لألسعار في وزارة االقتصاد والتجارة التقرير االسبوعي ألسعار سلّة السلع الغذائية 

أسةبو  قارنةة بم ي األسةعارفة اعاّمة اسةتقراًرا . وأ هةر التقريةرنقطةة بيةع فةي مفتلةم المااف ةا  35 أكثةر والتي تّم جمعهةا مة صنفاً  60
  وأسعار نفس الفترة م  العام الماضي: (50/3/1026)

 بينمةةا ,الماضةةي سةةبو األعةة   %1,2 بةسةةبن هةةذا االسةةبو مبيةةع الفضةةار الطازجةةة معةةدأ أسةةعار  ارتفةةع أسعععار الخضععار الطازجععة  -2
 .1023نفس الفترة م  العام الماضي مقارنة ب% -1بنسبة  الفضار الطازجة مبيع أسعارمعدأ  نففضا

 والبقدونس والثةوم اليةابس %(20) والكوسى %(22) والنعنع %(21) والبندورة %(26) البقلة مبيع أسعارمعدأ  ارتفع فقد عليهو
%( -5والفيةار ) %(-1) الباذنجةا  والبطاطةاسةعر مبيةع معةدأ  وانففةض, %(2) األامر والبصأ %(1) والجزر والفجأ %(8)

 .اللوبياواستقر سعر مبيع  ,%( -2والملفوم والكزبرة ) %( -1والفس )

 معةدأ سةعر مبيةع انففةاض نتيجةة الماضةيسةبو  األ عة  %-1,5هةذا االسةبو  بنسةبة  سةعار مبيةع الفواكةهأمعدأ  انففض الفواكه  -1
  .التفاح البلدياستقر و %(1الموز , وارتفع %(-1)والتفاح البلدي  %(-3البرتقاأ أبو صّرة )

 .1023 نفس الفترة م  العام الماضيمقارنة ب %-28 بنسبة الفواكهمعدأ سعر مبيع  انففض وقد

لاةم  معدأ انففاض نتيجة الماضي سبو األمقارنة ب %-0,2بنسبة سعار مبيع اللاوم ومشتقاتها أمعدأ  نففضا :ومشتقاتهااللحوم  -5
لاةم سةعر مبيةع اسةتقر معةدأ , و%(2) الطةازج لاةم البقةر%( و5الفروج الكامأ ) معدأ سعر مبيع ارتفا و, %(-2) الطازج الغنم

 .البقر المستورد ومشتقا  الفروج

 عة وقةد نةتذ ذلة  . 1023الفتةرة مة  العةام الماضةي مقارنة بةنفس  %-9 بنسبة اللاوم ومشتقاته فئة مبيع رسع معدأ نففضا بينما 
, وانففةةض معةةدأ سةةعر مبيةةع %-5بنسةةبة عالميةةا  انففةةض بينمةةا  %-28 بنسةةبة ماليةةا  الفةةروج الكامةةأمبيةةع  انففةةاض معةةدأ سةةعر

ولاةم البقةر  , % -22 عالميةاً بنسةبةانففةض األفيةر بينمةا  %-9بنسبة  مالياً انففض  لام الغنم الطازجو ,%(-8)مشتقا  الفروج 
والجةدير , %(-5)ولاةم البقةر المسةتورد  ,  %-28 بنسةبة عالميةاً  رانففةض سةعر األفيةبينمةا  %-2بنسةبة  ماليةا انففض  الطازج
 .عالمياً  انففض  عفام قداألنا  مكوّ  بعض أ  أسعار مبيع بالذكر

 نتيجةة الماضةي ألسةبو امقارنةة ب %1,0بنسةبة  مبيةع فئةة البةيض ومنتجةا  الاليةب أسةعارمعةدأ  رتفةعا :الحليعبالبيض ومنتجعات  -1
  .واستقرار بقية سلع هذه الفئة ,%(1)البيض  مبيع معدأ سعر ارتفا  

 نففاضانتيجة  ,1023 بنفس الفترة م  العام الماضي مقارنة % -6بنسبة  معدأ أسعار مبيع فئة البيض ومنتجا  الاليب انففضو
وجبنةة القطةع  اللبنةةوارتفةع سةعر مبيةع  , %(-6) اليب البودرةو %(-21) القشقوا  بقرجب  و %( -26)البيض  سعر مبيعمعدأ 

  .عكاويالجب  األبيض ال استقر سعر مبيعبينما ,  %(2)
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 األسةبو مقارنةة ب %0,1بنسةبة  الابوب والبذور والثمار الجوزيةةفئة  مبيع أسعارمعدأ  ارتفع الجوزية الحبوب والبذور والثمار  -3
 ., واستقرار سلع بقية سلع هذه لفئة%(2الصنوبر قلب والجوز قلب )سعر مبيع  ارتفا  نتيجة الماضي

     انففةاضعة   ذلة  قةد نةتذو .1023نفس الفتةرة مة  العةام الماضةي بة مقارنة% -23 بنسبة معدأ سعر مبيع هذه الفئة انففض بينما  
  (%-20) والفوأ اب%( -28قلب )والصنوبر  %(-15)العدس األامر و %(-32)الفاصولياء بيضاء صنوبرية  معدأ سعر مبيع
 %(3الطاةي  )ارتفةع و ,% -1بنسةبة  عالميةاً و %(-3)ماليةا  انففةضعةادي  األرزو %(-1) والجةوز قلةب %(-8واللوز قلةب )
 . %(5)والامص اب 

 لماضياألسبو  با مقارنة  %-2,0بنسبة  والزيتية المنتجا  الدهنيةفئة اسعار مبيع سلع معدأ  نففضا والزيتية المنتجات الدهنية  -6

  . (%-1) زي  دوار الشمس%( و-8) الافاوة السادة باستثناء سلع هذه الفئة مع م سعر مبيعاستقرار نتيجة 

 أسةعار نففةاضا, نتيجةة 1023 نفس الفتةرة مة  العةام الماضةيمقارنةة بة %-1 بنسةبة معدأ اسعار مبيع سلع هذه الفئةة نففضا بينما
عالمياّ ارتفع األفير بينما مالياّ ( %-6) دوار الشمس( وزي  %-2الذرة ) زي و (%-12) الطاينة( %-11)الافاوة السادة  مبيع
 . %-8بنسبة  عالمياً  األفير انففاض سعر مقابأماليا   زي  الزيتو والزبدة استقرارو,  % 5 بنسبة

   .سلع هذه الفئة جميعاستقرار سعر مبيع نتيجة  األسبو  الماضيمقارنة ب المعلبا  فئة سلع مبيع رسعمعدأ  استقر المعلبات  -2

 انففةاضنتيجةة وذلة   .1023% مقارنةة بةنفس الفتةرة مة  العةام الماضةي  -2بنسبة اسعار مبيع سلع هذه الفئة معدأ بينما انففض  
  الطةو سةعر مبيةعارتفةع معةدأ و %(-2)والفطةر ابةة كاملةة  والمارتديفا بقر %( -1) والذرة %( -2) السردي  سعار مبيعأ معدأ

(1)%. 

سةتقرار ا نتيجةة الماضةيسةبو  األقارنةة بم %0,2المتفرقةة بنسةبة  المةواد الغذائيةة فئةة معدأ سعر مبيع ارتفع مواد غذائية متفرقة  -8
 .%(2المعكرونة )باستثناء  سلع هذه الفئة مع م سعر مبيع

معةةدأ سةةعر مبيةةع  نتيجةةة انففةةاض 1023مقارنةةة بةةنفس الفتةةرة مةة  العةةام الماضةةي  اسةةعار مبيةةع سةةلع هةةذه الفئةةةمعةةدأ  اسةةتقربينمةةا  
-1)الكاتشةاب  معةدأ سةعر مبيةع وانففض , %28عالمياً اوالي سعره  بينما انففض%( مالياً -21) السكرو %(-23المعكرونة )

ّ  الب  المطاو و ,%( بينمةا  %(8ماليةاً )معةدأ سةعر مبيةع الشةاي , وارتفع  %-2 بينما انففض األفير عالمياّ بنسبة %(-2) ماليا
 . ةرب البندورواستقر معدأ سعر مبيع  ,%(1), وارتفع الملح  %-28عالمياً اوالي  انففض سعر مبيع األفير

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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

                                                  www.economy.gov.lb  :كما سيّتم نشر كامأ التقرير على موقع الوزارة على االنترن   

 الفئة
التغيير السنوي 
 %بالنسبة المئوية 

التغيير األسبوعي 
 %بالنسبة المئوية 

 

 %1,2 %-1 الخضار الطازجة 

 %-1,2 %-28 الفواكه 

 %-0,2 %-9 اللحوم ومشتقاتها 

% -6 البيض ومنتجات الحليب   1,0% 

 %0,1 % -25 الحبوب والبذور والثمار الجوزية 

%-4 المنتجات الدهنية والزيتية    2,0-% 

%-2 المعلبات   0% 

 %0,2 %0 مواد غذائية متفرقة 

 


