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 القتصاد والتجارةلالمديرية العامة 

 المكتب الفني لسياسة االسعار 

 1025 حزيران  4 بيروت في

سلّة السلع الغذائيةلجدول أسعار التقرير االسبوعي   

  المكتب الفني لالسعار –االقتصاد والتجارة في وزارة  1/6/5101

 

ولحم البقر الطازج والبيض والشاي  والفروج الكامل ولحم البقر المستورد الخضار مبيعر اسعأانخفاض 

  الفواكه  أسعار مبيع وارتفاعوالسكر 

 
المكّوناة ما   1/6/1015تااري  لأصدر المكتب الفني لألسعار في وزارة االقتصاد والتجارة التقرير االسبوعي ألسعار سلّة السلع الغذائية 

 ي األساعارفا % -0,5بنسابة  اعاّما انلفاضااّ ّ  . وأ هار التقريارنقطة بياع فاي ملتلال المظاف اا  55 أكثر والتي تّم جمعها م صنفاً  60
 : أسعار نفس الفترة م  العام الماضيو (16/5/1015)أسبوع مقارنة ب

 بينماا ،الماضاي سابوعاألعا   % -6,9 بةسابن مبيع اللضار الطازجاة ذاذا االسابوعمعدل أسعار  انلفض أسعار الخضار الطازجة: -1
 . 1014نفس الفترة م  العام الماضي مقارنة ب % -1بنسبة  اللضار الطازجة مبيع أسعارمعدل  انلفض
-15والبقلاة ) %(-15والملفاول ) %(-19واللاس ) %(-10والبقادونس ) %(-11البنادورة ) مبيع أسعار انلفض معدل فقد وعليه
  ارتفعو ، %(-1والكزبرة والفجل ) والنعنع %(-5والبطاطا ) %(-4والكوسى ) %(-9) والباذنجا  %(-10) واللوبيا بادرية %(

   . %(5والبصل األظمر ) %(4والثوم اليابس ) %(1)والليار  الجزر مبيع أسعار

والتفاا   %(9الماوز ) مبياع رساع معدل رتفاعا نتيجة الماضيسبوع األ% ع   5,6 بنسبةسعار مبيع الفواكه أمعدل ارتفع  الفواكه: -1
  .%(-5) والليمو  الظامض %(-8البرتقال أبو صّرة )، بينما انلفض معدل سعر مبيع %(8البلدي )

 .1014 نفس الفترة م  العام الماضيمقارنة ب % -11 نسبةب الفواكهمعدل سعر مبيع  انلفض وقد

 
 انلفااض نتيجاة الماضاي سبوعألا% ع   -0,4بنسبة ذذا االسبوع سعار مبيع اللظوم ومشتقاتها أمعدل  انلفض :ومشتقاتهااللحوم  -5

مشتقا  الفروج  ر مبيعاسعار أواستقر،  %( -1)الطازج  لظم البقرو والفروج الكامل %( -1)لظم البقر المستورد  مبيعمعدل سعر 

 .الطازج ولظم الغنم
 . 1014مقارنة بنفس الفترة م  العام الماضي  % -1 بنسبة اللظوم ومشتقاته فئة مبيع رسع معدلانلفض بينما 

ولظام  ،% 7 عالمياان بنسابةه %( بينماا ارتفاع ساعر -11الفاروج الكامال مظلياان بنسابة ) معدل سعر مبيع انلفاض ع وقد نتج ذلك 
لظام وارتفاع معادل ساعر مبياع  ،%11عالميااً بنسابة  األلير %( بينما ارتفع-1الطازج مظليان )ولظم البقر  %( -4)البقر المستورد 
والجادير ، ماع ميال لتساتقرار  استقر ساعر مبياع مشاتقا  الفاروجو ،% -15 بنسبة عالمياً انلفض  بينما%( مظلياً 5الغنم الطازج )

 .عالمياً  انلفض  عتل قداألنا  مكوّ  بعض أ  أسعار مبيع بالذكر
 

 ألساابوعاعاا   % -0,5ذااذا االساابوع بنساابة  مبيااع فئااة الباايض ومنتجااا  الظليااب أسااعارمعاادل  انلفااض :البيييض ومنتجيياح الحليييب -4
 . %(-8)باستثناء البيض  ذذه الفئةسلع  مع م معدل سعر مبيع استقرارنتيجة  الماضي

 
نتيجااة  ، 1014 باانفس الفتاارة ما  العااام الماضااي مقارنااة % -1بنساابة  معاادل أسااعار مبيااع فئااة الباايض ومنتجاا  الظليااب وانلفاض 

 %(4) جبناة قطاع ارتفااع أساعار مبياع، و %(-1) اللبناةو %(-1) جب  القشقوا  بقرو %( -19)البيض سعر مبيع معدل  انلفاض
  . جب  األبيض عكاوي، واستقرار سعر مبيع %(1) ظليب البودرةو

 
 األسابوعمقارناة بذاذا االسابوع  الظباوب والباذور والثماار الجوزياةفئاة  مبيع أسعارمعدل  استقر الحبوب والبذور والثمار الجوزية: -5

 . سلع ذذه الفئة كافةمبيع معدل سعر  استقرار نتيجة الماضي
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  ضاانلفاعا   ذلاك قاد ناتجو .1014نفس الفتارة ما  العاام الماضاي مقارناة با % -5 بنسابة معدل سعر مبياع ذاذه الفئاة انلفض بينما
 -1)  والجاوز قلاب الطظاي و %( -6) وصانوبر قلاب %( -7)الظمص ظب و %( -9)الفاصوليا بيضا صنوبرية  معدل سعر مبيع

 عادي  مظليان األرزواستقر سعر مبيع العدس األظمر و ، %(5) ظب والفول%( 10اللوز قلب ) أسعار مبيعمعّدل  عارتف بينما %(
 .  ، % -4بنسبة  عالمياً  األلير رانلفاض سعمقابل 

نتيجاة اساتقرار  األسابوع الماضايمقارناة ب والزيتياة المنتجا  الدذنيةفئة اسعار مبيع سلع معدل  ستقرا المنتجاح الدهنية والزيتية: -6
 . سلع ذذه الفئة  كافةمعدل أسعار مبيع 

 مبياع أساعار ارتفااع، نتيجاة  1014 نفس الفتارة ما  العاام الماضايمقارناة با %5 بنسبة معدل اسعار مبيع سلع ذذه الفئة ارتفع بينما
الذرة  زي  معدل سعر مبيع وانلفض ، %(1) الزبدةووالطظينة  ،% 18 عالمياً بنسبةه ارتفاع مقابل( مظليان %15) زي  الزيتو 

 .% -11 عالمياّ بنسبةاأللير  بينما انلفضمظلياّ  (%-8) دوار الشمسوزي  والظتوة السادة 
 

    . سلع ذذه الفئة كافة مبيع سعرمعدل  استقرارنتيجة  األسبوع الماضيمقارنة ب المعلبا  فئة سلع مبيع رسعمعدل  استقرالمعلباح: -7
 

  .1014 نفس الفترة م  العام الماضيمقارنة ب %-7 بنسبة انلفضقد  اسعار مبيع سلع ذذه الفئة معدلعلماً أ  
 والطاو  الساردي و%( -5) الاذرةو %( -6) المارتاديت بقارو %( -17)الفطر ظبة كاملاة  سعار مبيعأ معدل انلفاضنتيجة وذلك 

(1- )%. 

  
 انلفااض نتيجاة الماضايسابوع األمقارناة ب %-1 بنسابة المتفرقاة المواد الغذائياة فئة معدل سعر مبيع انلفض مواد غذائية متفرقة: -8

   . سلع ذذه الفئة، واستقرار سعر مبيع باقي  %( -1)والسكر  %( -1)الشاي  مبيع  معدل سعر
 .1014 نفس الفترة م  العام الماضيمقارنة ب%  -1بنسبة  معدل اسعار مبيع سلع ذذه الفئة نلفضاو

 % ، 50 عالميااً بنسابة األليار مبياع أساعار ارتفعا %( مظليااّ بينماا -1الشااي )المعكروناة و مبيعانلفاض معدل سعر نتيجة وذلك 
وانلفاض معادل ساعر ،  %-19انلفاض عالميااً  بنسابة بينماا %( مظليااً  1الساكر )و%(  5رب البندورة )وارتفع معدل سعر مبيع 

 . استقر سعر مبيع الملحو، % -17األلير عالمياً ظوالي  انلفضبينما  %( -1)الب  المطظو  مظلياً و الكاتشاب مبيع
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ً التقرير االسبوعي ألسعار سلّة السلع الغذائية  علماً أ  المكتب الفّني في وزارة االقتصاد والتجارة سيقوم بنشر  .دوريا

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

 الفئة
التغيير السنوي 
 %بالنسبة المئوية 

التغيير األسبوعي 
 %بالنسبة المئوية 

 

 % -6,9  % -2 الخضار الطازجة 

 % 3,6 %-11  الفواكه 

 % -4,0 %-1 اللحوم ومشتقاتها 

% -1 البيض ومنتجاح الحليب     4,0-% 

%4   % -3 الحبوب والبذور والثمار الجوزية   

% 0 المنتجاح الدهنية والزيتية     4%  

% -7 المعلباح   4% 

 %-1 % -1 مواد غذائية متفرقة 

 


