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 القتصاد والتجارةلالمديرية العامة 

 المكتب الفني لسياسة االسعار 

 4025 حزيران  42 بيروت في

سلّة السلع الغذائيةلجدول أسعار التقرير االسبوعي   

  المكتب الفني لالسعار –االقتصاد والتجارة في وزارة  22/6/5202

 

أسعار  انخفاضو والذرة والفروج الكامل والمستورد لطازجولحم البقر اوالفواكه  الخضار مبيعر اسعأ رتفاعا

وحليب البودرة والصنوبر والجوز القلب والسردين والمارتديال بقر  جبن القشقوان بقرالبيض و مبيع

 والمعكرونة

  
المكّونة من  22/6/2025تاريخ لأصدر المكتب الفني لألسعار في وزارة االقتصاد والتجارة التقرير االسبوعي ألسعار سلّة السلع الغذائية 

 ي األسرعارفر %-0,2بنسربة  اعاّمر ضراّ ّ انففا . وأ هرر التقريررنقطرة بيرع فري مفتلرم المااف را  55 أكثرر والتي تّم جمعها منصنفاً  60
 : أسعار نفس الفترة من العام الماضيو (25/6/2025)أسبوع مقارنة ب

 ارتفرع بينما ،الماضي سبوعاألعن  % 5,8 بةسبن الفضار الطازجة هذا االسبوعمبيع معدل أسعار  ارتفع أسعار الخضار الطازجة: -2
 . 2024نفس الفترة من العام الماضي مقارنة ب % 5بنسبة  الفضار الطازجة مبيع أسعارمعدل 
والبقدونس والبطاطا  %(22) والنعنع والملفوم %(22) الفجلو %(25والبقلة ) %(26الجزر ) مبيع أسعار معدل ارتفع فقد وعليه

الفيار  أسعار مبيعوانففض معدل ،  %(2والكزبرة ) %(4) والفس %(5والبندورة ) %(6والبصل األامر والباذنجان ) %(20)
   . %(-2) والثوم اليابس الكوسىو %(-5) واللوبيا بادرية %(-22)

الليمرون الارامض  مبيرع رسرع معردل رتفراعا نتيجرة الماضريسربوع األ% عرن  2,8 بنسربةسرعار مبيرع الفواكره أمعدل  ارتفع الفواكه: -2
  . %(-2والتفاح البلدي ) %(-5البرتقال أبو صّرة )انففض و ،%(5الموز )و %(25)

 .2024 نفس الفترة من العام الماضيمقارنة ب % -25 نسبةب الفواكهمعدل سعر مبيع  انففض وقد
 

 معردل سرعر  انففراض نتيجرة الماضري سربوعألامقارنرة بهرذا االسربوع سعار مبيع اللاوم ومشتقاتها أمعدل  استقر :ومشتقاتهااللحوم  -5
، %(2)والفرروج الكامرل   %(2)الطرازج  لارم البقررولارم البقرر المسرتورد ع معردل سرعر مبيرع اارتفر، و %(-2)الغنم الطازج لام 

 .باقي سلع هذه الفئة ر مبيعاسعار أواستقر
 . 2024مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي  % 2بنسبة  اللاوم ومشتقاته فئة مبيع رسع معدل ارتفع بينما

كمررا  .% 7 عالميران بنسربةه %( بينمرا ارتفرع سرعر -7الفرروج الكامرل ماليران بنسربة ) معردل سرعر مبيرع انففراض عرنوقرد نرتذ ذلر  
 بنسربة عالمياً انففض  بينما%( مالياً 5لام الغنم الطازج )وارتفع معدل سعر مبيع  ، %(-2)مشتقا  الفروج انففض  أسعار مبيع 

أن أسعار  والجدير بالذكر ،% 2بنسبة  عالمياً  األفير بينما ارتفعأيضان%( 5الطازج ماليان )لام البقر ارتفع سعر مبيع و ،% -27

 .عالمياً  انففض  عفام قداألنا  مكوّ  بعض مبيع
 

 ألسرربوعاعررن  % -2,5هررذا االسرربوع بنسرربة  مبيررع فئررة البرريض ومنتجررا  الاليررب أسررعارمعرردل  انففررض :البيييض ومنتجيياح الحليييب -4
 بقية معدل سعر مبيع استقرار، و %(-2)اليب البودرة  جبن قشقوان بقرو %(-5)البيض انففاض معدل سعر مبيع  نتيجة الماضي

 . هذه الفئةسلع 
 
نتيجررة  ، 2024 بررنفس الفترررة مرن العررام الماضرري مقارنررة % -4بنسرربة  معرردل أسررعار مبيررع فئررة البرريض ومنتجرا  الاليررب وانففرض 

جبنرة  ارتفاع أسعار مبيع، و%(-2) اللبنةو جبن القشقوان بقرو %(-5) اليب البودرةو %( -22)البيض سعر مبيع معدل  انففاض
  .جبن األبيض عكاوي، واستقرار سعر مبيع  %(4) قطع
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   %-0,5 بنسربةهرذا االسربوع  الابروب والبرذور والثمرار الجوزيرةفئرة  مبيرع أسعارمعدل  انففض الحبوب والبذور والثمار الجوزية: -5
 .%( -2) باستثناء الصنوبر والجوز قلب سلع هذه الفئة مع ممبيع معدل سعر  استقرار نتيجة الماضي األسبوعمقارنة ب

 

  ضاانففرعرن  ذلر  قرد نرتذو .2024نفس الفتررة مرن العرام الماضري مقارنرة بر % -4 بنسربة معدل سعر مبيرع هرذه الفئرة انففض بينما
 بينمرا %( -2)  والجوز قلب %( -7)الامص اب و %( -8)والصنوبر قلب  %( -9)الفاصوليا بيضا صنوبرية  معدل سعر مبيع

 عادي  ماليان األرزو الطاينو واستقر سعر مبيع العدس األامر ، %(5) اب والفول%( 20اللوز قلب ) أسعار مبيعمعّدل  عارتف
 . % -5بنسبة  عالمياً  األفير رانففاض سعمقابل 

نتيجرة اسرتقرار  لماضريااألسربوع قارنة بم  والزيتية المنتجا  الدهنيةفئة اسعار مبيع سلع معدل  استقر المنتجاح الدهنية والزيتية: -6
 .  سلع هذه الفئة كافةمعدل أسعار مبيع 

 مبيرع أسرعار ارتفراع، نتيجرة  2024 نفس الفتررة مرن العرام الماضريمقارنة ب % 5 بنسبة هذه الفئةمعدل اسعار مبيع سلع  ارتفع بينما
الذرة  زي  معدل سعر مبيع وانففض ، %(2) الزبدةووالطاينة  ،% 57 عالمياً بنسبةه ارتفاع مقابل( ماليان %25) زي  الزيتون

 .( %-9والافاوة السادة ) ،% -4 بنسبةعالمياّ األفير  بينما انففضمالياّ  (%-8) دوار الشمسوزي  
 

 مبيرع سرعرمعردل  انففراضنتيجرة  األسربوع الماضريمقارنرة ب % -0,5 بنسربة المعلبرا  فئة سلع مبيع رسعمعدل  نففضا المعلباح: -7
    . %( 2)وارتفاع معدل سعر مبيع الذرة   ،%( -2)والمارتديفا بقر  %( -2)السردين
  .2024 نفس الفترة من العام الماضيمقارنة ب %-7 بنسبة انففضقد  اسعار مبيع سلع هذه الفئة معدلعلماً أن 
 والطرون%( -4) السرردينو الرذرةو %( -7) المارترديفا بقررو %( -27)الفطر ابة كاملرة  سعار مبيعأ معدل انففاضنتيجة وذل  

(2- )%. 

  
 اسرتقرار نتيجة الماضيسبوع األقارنة بم % -2,2 بنسبة المتفرقة المواد الغذائية فئة معدل سعر مبيع انففض مواد غذائية متفرقة: -8

   . %(-20)باستثناء المعكرونة انففض   سلع هذه الفئة مع م مبيع  معدل سعر
 .2024 نفس الفترة من العام الماضيمقارنة ب%  -5بنسبة  اسعار مبيع سلع هذه الفئةمعدل  نففضاو

%  45 ارواليعالميراً  همبيع أسعار ارتفع مالياّ بينما  %(-2الشاي )و%( -27)المعكرونة  مبيعانففاض معدل سعر نتيجة وذل  
رب وارتفع معدل سعر مبيرع ، % -27األفير عالمياً اوالي أسعار مبيع  انففضبينما  %( -2البن المطاون مالياً )والكاتشاب و ،

 . استقر سعر مبيع الملحو ، %-50انففض عالمياً  بنسبة بينما %( مالياً  2السكر )و%(  5البندورة )
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 الفئة
التغيير السنوي 
 %بالنسبة المئوية 

التغيير األسبوعي 
 %بالنسبة المئوية 

 
 % 3,8  %3 الخضار الطازجة 

 % 1,8 %-15  الفواكه 

 % 0 % 1 اللحوم ومشتقاتها 

% -4 البيض ومنتجاح الحليب     1,3-% 

  %-0,5    %  -4 الحبوب والبذور والثمار الجوزية 

% 5 المنتجاح الدهنية والزيتية      0 %  

% -7 المعلباح     0,5-% 

 %-1,1 % -3 مواد غذائية متفرقة 

 


