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 القتصاد والتجارةلالمديرية العامة 

 المكتب الفني لسياسة االسعار 

 1016آذار   11 بيروت في

سلّة السلع الغذائيةلجدول أسعار التقرير االسبوعي   

  لألسعارالمكتب الفني  –االقتصاد والتجارة في وزارة  7/3/6102

 

ولحم البقر المستورد  مبيع الفواكه راسعأ وانخفاض والفطر حبة كاملة والسكر الخضار مبيعر اسعأ ارتفاع

     الذرة والسردين ووالبيض والطازج ولحم الغنم الطازج 

  
المكّونةة مة   7/3/1026تاريخ لأصدر المكتب الفني لألسعار في وزارة االقتصاد والتجارة التقرير االسبوعي ألسعار سلّة السلع الغذائية 

ّ نخفاضا . وأظهر التقريرنقطة بيع في مختلف المحافظات 33 أكثر والتي تّم جمعها م صنفاً  60 مقارنة  ي األسعارف %-4,0 بنسبة اعامّ  ا

 : أسعار نفس الفترة م  العام الماضيو (19/1/1026)أسبوع ب

 نخفة ا بينمةا ،الماضي سبوعاألع   % 2 بةسبن مبيع الخضار الطازجة هذا االسبوعمعدل أسعار ارتفع  أسعار الخضار الطازجة: -2
 .1023نفس الفترة م  العام الماضي مقارنة ب% -4بنسبة  الخضار الطازجة مبيع أسعارمعدل 

 

 والخةةس والثةةوم اليةةابس %(7والملفةةوف ) %(9والبصةةل األحمةةر والفجةةل ) %(24البطاطةةا ) مبيةةع أسةةعارمعةةدل  ارتفةةع فقةةد عليةة و
 %(-8) البقلةةو %(-9البقةدونس )معةدل سةعر مبيةع  انخفة ، و %(2) واللوبيا بادرية  %(3والجزر ) والكزبرة %(4والكوسى )
 .%(-2والبندورة ) %(-3والخيار) %(-6) والنعنع %(-7) والباذنجا 

 معةدل سةعر مبيةع انخفةا  نتيجةة الماضةيسةبوع األ عة  %- 4,3هةذا االسةبوع بنسةبة  سعار مبيع الفواكة أمعدل  انخف  الفواكه: -1

  .التفاح البلدي، واستقرار سعر مبيع %(-3والموز ) %(-8)والبرتقال أبو صّرة  %(-9الليمو  الحام  )

 .1023 نفس الفترة م  العام الماضيمقارنة ب %-22 بنسبة الفواك معدل سعر مبيع  انخف  وقد
 

عر سةمعةدل  انخفةا  نتيجةة الماضةي سةبوعاأل عة  %-3,2 بنسبةسعار مبيع اللحوم ومشتقاتها أمعدل  انخفا  :ومشتقاتهااللحوم  -3

الفةروج مشةتقات  معةدل أسةعار ارتفةع، و(%-2) الطةازجولحم البقةر  (%-1) الطازجولحم الغنم  (%-3)لحم البقر المستورد   مبيع
 . %(2الكامل )

 . 1023مقارنة بنفس الفترة م  العام الماضي  %-6 بنسبة اللحوم ومشتقات  فئة مبيع رسع معدل نخف ا بينما   

، وانخفة  %-2بنسبة  عالميا"ه سعرانخف  بينما  %-22 بنسبة محليا" الفروج الكاملمبيع  انخفا  معدل سعر ع وقد نتج ذلك 
 %، -16 عالميةاً بنسةبةانخفة  بينمةا  %-6بنسةبة  محلياً  انخف  لحم الغنم الطازجو،  %( -23)معدل سعر مبيع مشتقات الفروج 

 ارتفةع ولحةم البقةر المسةتورد،  %-30 بنسةبة عالميةاً  رانخفة  سةعر األخيةبينمةا   %-1بنسةبة  محليةا" انخفة  الطةازجولحم البقر 
 .عالمياً  انخفضت عفاف قداألنات مكوّ  بع  أ  أسعار مبيع والجدير بالذكر %(7)
 

 نتيجةة الماضةي ألسةبوعاعة   % -3,0 بنسةبة مبيةع فئةة البةي  ومنتجةات الحليةب أسةعارمعةدل  نخفة ا :الحليببالبيض ومنتجات  -4

  . %(-3)البي   باستثناء هذه الفئةسلع  معظم مبيع معدل سعر استقرار
 

نتيجةةة  ، 1023 بةةنفس الفتةرة مة  العةام الماضةةي مقارنةة % -6بنسةبة  معةدل أسةعار مبيةةع فئةة البةي  ومنتجةات الحليةةب انخفة و 
بينما  وجبنة القطع اللبنةوارتفع سعر مبيع  ،%(-8) جب  القشقوا  بقرو حليب البودرةو %( -13)البي   سعر مبيعمعدل  نخفا ا

  .عكاويالجب  األبي  الاستقر سعر مبيع 
 

 نتيجة الماضي األسبوعمقارنة ب  الحبوب والبذور والثمار الجوزيةفئة  مبيع أسعارمعدل  استقر الجوزية:الحبوب والبذور والثمار  -3
 . سلع الفئة كافةأسعار مبيع معدل  ستقرارا
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     انخفةا عة   ذلةك قةد نةتجو .1023نفس الفتةرة مة  العةام الماضةي بة مقارنة% -20 بنسبة معدل سعر مبيع هذه الفئة انخف  بينما  
مقابةل  محليةا" %(-4)عةادي  األرزو%( -24والفةول حةب )%( -28قلةب )والصةنوبر  %(-13)العدس األحمةر  معدل سعر مبيع

واستقرار معدل  ، %(1الطحي  )ارتفع و، %(-1واللوز قلب  ) %(-3وز قلب )جالو ،% -21بنسبة  عالمياً ر األخير انخفا  سع
 .الحمص حبسعر مبيع 

 

نتيجةة  لماضةياألسةبوع با مقارنةةالفئةة  والزيتيةة المنتجةات الدهنيةةفئةة اسةعار مبيةع سةلع معةدل  اسةتقر والزيتيبة:المنتجات الدهنية  -6
  . سلع هذه الفئة كافة سعر مبيعاستقرار 

 أسةعار انخفةا ، نتيجةة  1023 نفس الفتةرة مة  العةام الماضةيمقارنة ب % -3 بنسبة اسعار مبيع سلع هذه الفئةمعدل  انخف  بينما
األخيةر  ارتفةعبينمةا محليةاّ ( %-6) دوار الشةمسزيةت و( %-21الةذرة ) زيةتو (%-26والحفاوة السةادة ) (%-14) الطحينة مبيع

 .واستقرار سعر مبيع الزبدة ،  %-1بنسبة  عالمياً  هسعر انخفا  مقابلمحليا" استقر  زيت الزيتو و ،% 1 بنسبةعالمياّ 
 

سةعر مبيةع انخفةا  معةدل نتيجةة  األسةبوع الماضةيمقارنةة ب % -2,0 بنسةبة المعلبةات فئة سلع مبيع رسعمعدل  انخف  المعلبات: -7

     .،واستقرار سعر مبيع بقية سلع هذه الفئة (%2بينما ارتفع الفطر حبة كاملة  ) (%-2الذرة والسردي  )

 .1023 نفس الفترة م  العام الماضيمقارنة ب %- 6 بنسبة انخف قد  اسعار مبيع سلع هذه الفئة معدلعلماً أ  
  

 %( -6) والةذرة %( -8)والمارتديفا بقر  %( -9) السردي و %( -20)الفطر حبة كاملة  سعار مبيعأ معدل انخفا نتيجة وذلك 
 .%(1) الطو ارتفع معدل سعر مبيع و، 
  

سةتقرار ا نتيجةة الماضةيسةبوع األقارنةة بم %2,0 بنسةبة المتفرقةة المةواد الغذائيةة فئةة معدل سعر مبيةع ارتفع مواد غذائية متفرقة: -8

   .%(2)السكر باستثناء سلع هذه الفئة معظم سعر مبيع

 .1023 نفس الفترة م  العام الماضيمقارنة ب% -3بنسبة  اسعار مبيع سلع هذه الفئةمعدل  انخف و
،  %-3حةوالي عالميةاً سةعره  انخفة بينمةا %( محليةاً -26) السةكرو %(-13المعكرونةة ) مبيةعمعةدل سةعر  انخفةا نتيجة وذلك 

معةدل سةعر  واسةتقر ، % 29عالمياً حةوالي  ارتفع سعر مبيع األخيربينما  %(1محلياً )والشاي  وارتفع الملح،  %(-2)والكاتشاب 
 .،%-13 عالمياّ بنسبة األخير محلياّ بينما انخف  الب  المطحو ورب البندورة  مبيع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 .دورياً التقرير االسبوعي ألسعار سلّة السلع الغذائية  أ  المكتب الفّني في وزارة االقتصاد والتجارة سيقوم بنشرعلما" 

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

 الفئة
التغيير السنوي 
 %بالنسبة المئوية 

التغيير األسبوعي 
 %بالنسبة المئوية 

 

 %2 %-4 الخضار الطازجة 

 %-4,3 %-22 الفواكه 

 % -5,2 %-6 اللحوم ومشتقاتها 

% -6 ومنتجات الحليبالبيض    3,0- % 

 % 0 % -20 الحبوب والبذور والثمار الجوزية 

% -5 المنتجات الدهنية والزيتية   0 % 

% -6 المعلبات   2,0- % 

 % 2,0 % -3 مواد غذائية متفرقة 

 


