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 القتصاد والتجارةلالمديرية العامة 

 المكتب الفني لسياسة االسعار 

 1025 حزيران  21 بيروت في

سلّة السلع الغذائيةلجدول أسعار التقرير االسبوعي   

  المكتب الفني لالسعار –االقتصاد والتجارة في وزارة  8/6/5102

 

الطازج والبيض  الغنمولحم  والفروج الكامل لطازجولحم البقر اوالفواكه  الخضار مبيعر اسعأارتفاع 

 حليب البودرة واللبنة والذرة والمارتديال بقر والمعكرونة أسعار مبيع نخفاضوا والطحين

 
المكّوناة ما   8/6/1025تااري  لأصدر المكتب الفني لألسعار في وزارة االقتصاد والتجارة التقرير االسبوعي ألسعار سلّة السلع الغذائية 

ّّ ارتفاع . وأظهر التقريرنقطة بيع في مختلف المحافظات 55 أكثر والتي تّم جمعها م صنفاً  60 ّ مقارنة  ي األسعارف % 0,1بنسبة  اعامّ  ا
 : أسعار نفس الفترة م  العام الماضيو (2/6/1025)أسبوع ب

 ارتفاع بينما ،الماضي سبوعاألع   % 5,9 بةسبن االسبوعمبيع الخضار الطازجة هذا معدل أسعار ارتفع  أسعار الخضار الطازجة: -2
 . 1024نفس الفترة م  العام الماضي مقارنة ب % 1بنسبة  الخضار الطازجة مبيع أسعارمعدل 

 %(9) والباذنجا  %(26والبقلة ) %(28) واللوبيا بادرية %(12والبقدونس ) %(15الكوسى ) مبيع أسعار معدل ارتفع فقد وعليه
 %(-14الملفوف ) مبيع أسعار وانخفضت ، %(2والكزبرة والبندورة ) والفجل %(5) والنعنع %(4والخس ) %(6والثوم اليابس )

   . %(-2) والخياروالبطاطا  %(-4) الجزرو %(-5والبصل األحمر )

الليماو  الحاام   مبياع رساع معادل رتفااعا نتيجاة الماضايسابوع األ% عا   2,5 بنسابةساعار مبياع الفواكاه أمعدل ارتفع  الفواكه: -1
  .%(-5البرتقال أبو صّرة )، بينما انخف  معدل سعر مبيع %(2والموز ) %(5والتفاح البلدي ) %(5)

 .1024 نفس الفترة م  العام الماضيمقارنة ب % -20 نسبةب الفواكهمعدل سعر مبيع  انخف  وقد

 
معادل  ارتفااع نتيجاة الماضي سبوعألا% ع  2,2بنسبة هذا االسبوع سعار مبيع اللحوم ومشتقاتها أمعدل  رتفعا :ومشتقاتهااللحوم  -5

ولحام   مشاتقات الفاروج ر مبياعاساعار أواساتقر،  %(2) الطاازج ولحام الغانم %( 5) الطازج والفروج الكامال لحم البقر مبيعسعر 

 .البقر المستورد
 . 1024مقارنة بنفس الفترة م  العام الماضي  % 2 بنسبة اللحوم ومشتقاته فئة مبيع رسع معدل ارتفعبينما 

ولحم البقار  ،% 7 عالميا" بنسبةه %( بينما ارتفع سعر -8الفروج الكامل محليا" بنسبة ) معدل سعر مبيع انخفا  ع وقد نتج ذلك 
ولحاام البقاار  ،% -25 بنساابة عالميااً انخفاا   بينمااا%( محلياااً 4لحاام الغاانم الطاازج )وارتفااع معاادل ساعر مبيااع  ، %( -4)المساتورد 

والجادير ،  لالنخفاا ماع ميال  اساتقر ساعر مبياع مشاتقات الفاروجو ،%21عالمياً بنسابة  األخير %( بينما ارتفع5الطازج محليا" )
 .عالمياً  انخفضت عالف قداألنات مكوّ  بع  أ  أسعار مبيع بالذكر

 
 ألساابوعاعاا   % -2,5هااذا االساابوع بنساابة  مبيااع فئااة البااي  ومنتجااات الحليااب أسااعارمعاادل  انخفاا  :البيييض ومنتجيياح الحليييب -4

 استقرار، و %(1)، وارتفع معدل سعر مبيع البي  %(-2)واللبنة  %(-4)انخفا  معدل سعر مبيع حليب البودرة  نتيجة الماضي

 . هذه الفئةسلع  بقية معدل سعر مبيع

 
نتيجااة  ، 1024 باانفس الفتاارة ما  العااام الماضااي مقارنااة % -1بنساابة  الحلياابمعاادل أسااعار مبيااع فئااة البااي  ومنتجاات  وانخفا  

جبناة  ارتفاع أسعار مبيع، و%(-2) حليب البودرةو %(-1) اللبنةو جب  القشقوا  بقرو %( -27)البي  سعر مبيع معدل  انخفا 
  . جب  األبي  عكاوي، واستقرار سعر مبيع  %(4) قطع
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مقارنة  %0,2بنسبة  هذا االسبوع الحبوب والبذور والثمار الجوزيةفئة  مبيع أسعارمعدل ارتفع  الجوزية:الحبوب والبذور والثمار  -5
 . %(2باستثناء الطحي  ) سلع هذه الفئة معظممبيع معدل سعر  استقرار نتيجة الماضي األسبوعب

 

   اانخفاعا   ذلاك قاد ناتجو .1024نفس الفتارة ما  العاام الماضاي مقارناة با % -5 بنسابة معدل سعر مبياع هاذه الفئاة انخف  بينما
 بينماا %( -2)  والجاوز قلاب %( -6) وصانوبر قلاب %( -7)الحمص حب و %( -9)الفاصوليا بيضا صنوبرية  معدل سعر مبيع

 عادي  محليا" األرزو الطحي و واستقر سعر مبيع العدس األحمر ، %(5) حب والفول%( 20اللوز قلب ) أسعار مبيعمعّدل  عارتف
 . % -4بنسبة  عالمياً  األخير رانخفا  سعمقابل 

نتيجاة اساتقرار  األسابوع الماضايمقارناة ب والزيتياة المنتجات الدهنيةفئة اسعار مبيع سلع معدل  استقر المنتجاح الدهنية والزيتية: -6
 . سلع هذه الفئة  كافةمعدل أسعار مبيع 

 مبياع أساعار ارتفااع، نتيجاة  1024 نفس الفتارة ما  العاام الماضايمقارنة ب % 5 بنسبة هذه الفئةمعدل اسعار مبيع سلع  ارتفع بينما
الذرة  زيت معدل سعر مبيع وانخف  ، %(2) الزبدةووالطحينة  ،% 18 عالمياً بنسبةه ارتفاع مقابل( محليا" %25) زيت الزيتو 

 .% -22 عالمياّ بنسبةاألخير  بينما انخف محلياّ  (%-8) دوار الشمسوزيت والحالوة السادة 
 

الذرة  مبيع سعرمعدل  نخفا انتيجة  األسبوع الماضيمقارنة ب %-0,5 بنسبة المعلبات فئة سلع مبيع رسعمعدل  انخف  المعلباح: -7
    . سلع هذه الفئة، واستقرار بقية  %( -2)والمارتديال بقر 

 
  .1024 نفس الفترة م  العام الماضيمقارنة ب %-7 بنسبة انخف قد  اسعار مبيع سلع هذه الفئة معدلعلماً أ  
 والطاو  الساردي و%( -4) الاذرةو %( -7) المارتاديال بقارو %( -27)الفطر حبة كاملاة  سعار مبيعأ معدل انخفا نتيجة وذلك 

(1- )%. 

  
 انخفاا  نتيجاة الماضيسبوع األمقارنة ب %-0,8 بنسبة المتفرقة المواد الغذائية فئة معدل سعر مبيع انخف  مواد غذائية متفرقة: -8

   . سلع هذه الفئة، واستقرار سعر مبيع باقي  %( -7) المعكرونة مبيع  معدل سعر

 .1024 نفس الفترة م  العام الماضيمقارنة ب%  -1بنسبة  معدل اسعار مبيع سلع هذه الفئة نخف او
 %  50 حاواليعالميااً  همبيعا أساعار ارتفعات%( محلياّ بينماا -1الشاي )و%( -9)المعكرونة  مبيعانخفا  معدل سعر نتيجة وذلك 

رب وارتفاع معادل ساعر مبياع ، % -17األخير عالميااً حاوالي أسعار مبيع  انخف بينما  %( -2الب  المطحو  محلياً )والكاتشاب و
 . الملحاستقر سعر مبيع و ، %-19انخف  عالمياً  بنسبة بينما %( محلياً  2السكر )و%(  5البندورة )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ً 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 االنترنت 

 الفئة
التغيير السنوي 
 %بالنسبة المئوية 

التغيير األسبوعي 
 %بالنسبة المئوية 

 

 % 3,9  % 2 الخضار الطازجة 

 % 1,3 %-10  الفواكه 

 % 1,1 %1 اللحوم ومشتقاتها 

% -2 البيض ومنتجاح الحليب     1,3-% 

%0,1   % -3 الحبوب والبذور والثمار الجوزية   

% 5 المنتجاح الدهنية والزيتية     0%  

% -7 المعلباح     0,3-% 

 %-0,0   % -2 مواد غذائية متفرقة 

 


