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 القتصاد والتجارةلالمديرية العامة 

 المكتب الفني لسياسة االسعار 

 2026 حزيران 22 بيروت في

سلّة السلع الغذائيةلجدول أسعار التقرير االسبوعي   

  لألسعارالمكتب الفني  –االقتصاد والتجارة في وزارة  02/6/6022
 

والحمص حب والحالوة سادة  ولحم الغنم الطازج ومشتقاته والفروج الكامل الفواكه مبيعر اسعأ ارتفاع

 والبن المطحون لبودرةاوالبيض وحليب  ولحم البقر المستوردالخضار  مبيع أسعار وانخفاضوالذرة 

  
المكّونة من  02/6/0226تاريخ لأصدر المكتب الفني لألسعار في وزارة االقتصاد والتجارة التقرير االسبوعي ألسعار سلّة السلع الغذائية 

ّ ارتفاع . وأظهر التقريرنقطة بيع في مختلف المحافظات 35 أكثر والتي تّم جمعها منصنفاً  62 قارنعة م  %0,2بنسعبة  ي األسععارف اعامّ  ا

  وأسعار نفس الفترة من العام الماضي: (25/6/0226)أسبوع ب

 بينمعا ،الماضعي سعبوعاألععن  %-8,2 بةسعبن االسعبوعمبيعع الخضعار الطازجعة  عذا معدل أسعار  انخفض أسعار الخضار الطازجة: -2
 .0223نفس الفترة من العام الماضي مقارنة ب% -4بنسبة  الخضار الطازجة مبيع أسعارمعدل  نخفضا

 %( واللوبيعا بادريعة والبصعل-0والخيعار ) %( والنعنع-4والخس ) %(-3) الكوسى والبندورة مبيع أسعارمعدل  انخفض فقد عليهو
%( والبطاطععا والبقععدونس 4والكزبععرة ) %(6والملفععوف ) %(7البقلععة ) سعععر مبيعععمعععدل  ارتفعععو،  %(-2والثععوم اليععابس ) األحمععر

 .%(2والجزر والباذنجان ) %(0والفجل ) %(5)

الليمعون  مععدل سععر مبيعع ارتفعاع نتيجعة الماضعيسعبوع األ عن %7,0 ذا االسبوع بنسبة  سعار مبيع الفواكهأمعدل ارتفع  الفواكه: -0

  .الموز  واستقرار، %(2)والتفاح البلدي  %(6البرتقال أبو صّرة )و %(7الحامض )

 .0223 نفس الفترة من العام الماضيمقارنة ب %-9 بنسبة الفواكهمعدل سعر مبيع  انخفض وقد

الفعرو   سععر مبيعع  مععدل ارتفعاع نتيجعة الماضعي سعبوعاألمقارنعة بسعار مبيع اللحعوم ومتعتقاتها أمعدل  استقر :ومشتقاتهااللحوم  -5
 .%(  -7ولحم البقر المستورد ) %(2ومتتقات الفرو  ) %(0ولحم الغنم الطاز  ) الكامل

 ععنوقعد نعتذ ذلع  . 0223مقارنة بعنفس الفتعرة معن الععام الماضعي  %-6 بنسبة اللحوم ومتتقاته فئة مبيع رسع معدل نخفضا بينما 
 بنسعبة محليعا  الفعرو  الكامعل، و % -22 عالميعاً بنسعبةانخفض األخيعر بينما  %-7بنسبة  محلياً انخفض  لحم الغنم الطاز انخفاض 

 عالميعاً  رانخفعض سععر األخيعبينمعا كعذل   %-7بنسعبة  محليعا انخفض  الطاز ولحم البقر  ،%-5بنسبة عالميا  انخفض بينما  %-7
 أن أسععار مبيعع والجدير بالذكر، %(-5)لحم البقر المستورد و ،%(-3)وانخفض معدل سعر مبيع متتقات الفرو   ، %-22 بنسبة
 .عالمياً  انخفضت عفاف قداألنات مكوّ  بعض

 نتيجعة الماضعي ألسبوعامقارنة ب  %-6,2 بنسبة  مبيع فئة البيض ومنتجات الحليب أسعارمعدل  انخفض :الحليبالبيض ومنتجات  -4
  .واستقرار بقية سلع  ذه الفئة ، %(-2) حليب البودرةو %(-0)البيض  مبيع معدل سعرانخفاض 

 نخفاضانتيجة  ،0223 بنفس الفترة من العام الماضي مقارنة % -8بنسبة  معدل أسعار مبيع فئة البيض ومنتجات الحليب انخفضو
 ، %(-4) عكععاويالجععبن األبععيض وال %(-8) حليععب البععودرةو %(-20) جععبن القتععقوان بقععرو %( -02)البععيض  سعععر مبيعععمعععدل 

  . %(2)وجبنة القطع  اللبنةوارتفع سعر مبيع 

 األسعبوعمقارنعة ب %2,2بنسعبة  الحبوب والبذور والثمعار الجوزيعةفئة  مبيع أسعارمعدل  ارتفع الجوزية:الحبوب والبذور والثمار  -3
 .، واستقرار سلع بقية سلع  ذه لفئة%(22)الحمص حب سعر مبيع  ارتفاع نتيجة الماضي
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     انخفعاضععن  ذلع  قعد نعتذو .0223نفس الفتعرة معن الععام الماضعي بع مقارنة% -24 بنسبة معدل سعر مبيع  ذه الفئة انخفض بينما  
  (%-22) والفول حب%( -28قلب )والصنوبر  %(-05)العدس األحمر و %(-32)الفاصولياء بيضاء صنوبرية  معدل سعر مبيع
الحمعص حعب  ارتفععو%( ، -4والجعوز قلعب ) ،% -7بنسعبة  عالميعاً و %(-3)محليعا  انخفعضععادي  األرزو %(-8واللوز قلعب )

 .%(6الطحين )و %(24)

 لماضعياألسعبوع با مقارنعة  %4,2بنسعبة  والزيتيعة المنتجات الد نيعةفئة اسعار مبيع سلع معدل  ارتفع والزيتية:المنتجات الدهنية  -6

  . (%8) الحفاوة سادة باستثناء سلع  ذه الفئة معظم سعر مبيعاستقرار نتيجة 

 أسععار نخفعاضا، نتيجعة 0223 نفس الفتعرة معن الععام الماضعيمقارنعة بع %-4 بنسعبة معدل اسعار مبيع سلع  ذه الفئعة نخفضا بينما
األخيعر  انخفعضبينمعا محليعاّ ( %-8) دوار التعمس( وزيعت %-9العذرة ) زيتو (%-26والحفاوة السادة ) (%-02) الطحينة مبيع

 . %-27بنسبة  عالمياً  رسعر األخيانخفاض  مقابلمحليا   زيت الزيتونو الزبدة استقرارو،  % -4 بنسبةعالمياّ 

 ( %2العذرة )سععر مبيعع  ارتفعاعنتيجعة  األسعبوع الماضعيمقارنة ب %2,2بنسبة  المعلبات فئة سلع مبيع رسعمعدل  ارتفع المعلبات: -7

   .  ذه الفئةواستقرار بقية سلع 

 انخفعاضنتيجعة وذلع   .0223% مقارنعة بعنفس الفتعرة معن الععام الماضعي  -2بنسبة اسعار مبيع سلع  ذه الفئة معدل بينما انخفض  
واسعتقرار ، %(4) نالطعو ارتفعع مععدل سععر مبيععو %(-2) والمارتديفا بقعر %( -4) والذرة %( -7) السردين سعار مبيعأ معدل
 . حبة كاملةالالفطر 

نخفاض ا نتيجة الماضيسبوع األقارنة بم%-2 ,5 المتفرقة بنسبة  المواد الغذائية فئة سعر مبيعمعدل انخفض  مواد غذائية متفرقة: -8

 .%(-0)مبيع البن المطحون معدل سعر 

مععدل سععر  ارتفعاعنتيجعة  0223مقارنة بنفس الفتعرة معن الععام الماضعي  %  2بنسبة  اسعار مبيع سلع  ذه الفئةمعدل  رتفعابينما  
وانخفععض معععدل سعععر مبيععع  %(0)، والملعع   %-02عالميععاً حععوالي  انخفععض سعععر مبيععع األخيععربينمععا  %(22محليععاً )التععاي مبيععع 

 البن المطحعون  معدل سعر مبيع وانخفض ، %52عالمياً حوالي سعره  بينما انخفض%( محلياً -20) السكرو %(-24المعكرونة )
 ّ  . ةرب البندورواستقر معدل سعر مبيع  %(-4) الكاتتابو ، %-0 بينما انخفض األخير عالمياّ بنسبة %(-6) محليا

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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

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

 الفئة
التغيير السنوي 
 %بالنسبة المئوية 

التغيير األسبوعي 
 %بالنسبة المئوية 

 

 %-8,2 %-4 الخضار الطازجة 

 %7,0 %-9 الفواكه 

 %2 %-6 اللحوم ومشتقاتها 

% -8 البيض ومنتجات الحليب   6,2-% 

 %2,2 % -24 والثمار الجوزيةالحبوب والبذور  

%-4 المنتجات الدهنية والزيتية    4,2% 

%-2 المعلبات   2,2% 

 % -3,2 %2 مواد غذائية متفرقة 

 


