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 القتصاد والتجارةلالمديرية العامة 

 المكتب الفني لسياسة االسعار 

 1016 نيسان 1 بيروت في

سلّة السلع الغذائيةلجدول أسعار التقرير االسبوعي   

  لألسعارالمكتب الفني  –االقتصاد والتجارة في وزارة  92/3/6902

 

والبيض وجبن قشقوان بقر  ولحم الغنم الطازج ولحم البقر المستورد والطازج الخضار مبيعر اسعأ نخفاضا

ورب  والطحينةومشتقات الفروج الفواكه مبيع  وارتفاع أسعاروالطحين ومارتديال بقر واللوز والصنوبر قلب 

   البندورة

  
المكّونة من  29/3/2026تاريخ لأصدر المكتب الفني لألسعار في وزارة االقتصاد والتجارة التقرير االسبوعي ألسعار سلّة السلع الغذائية 

ّ  . وأظهر التقريرنقطة بيع في مختلف المحافظات 33 أكثر والتي تّم جمعها منصنفاً  60 مقارنة  ي األسعارف %-2,2 بنسبة اعامّ  انخفاضا

 : وبعض الحبوب والبذور أسعار الخضار واللحوم ، وذلك نتيجة انخفاض(22/3/2026)أسبوع ب

 بينمبا ،الماضبي سببوعاألعبن  %-6,20 بةسببن مبيع الخضار الطازجة هذا االسببوعمعدل أسعار  انخفض أسعار الخضار الطازجة: -2

 .2023نفس الفترة من العام الماضي مقارنة ب% -20بنسبة  الخضار الطازجة مبيع أسعارمعدل  نخفضا
 

 والباذنجبان  %(-9) والخبس %(-20والبنبدورة ) %(-23والخيبار ) %(-27اللوبيبا بادريبه ) مبيبع أسبعارمعدل  نخفضا فقد عليهو
 الفجل معدل سعر مبيع ارتفع، و %(-2) والنعنع %(-2والكوسى ) %(-3والملفوف ) %(-4) والكزبرة %(-6والبطاطا ) %(-8)
 .الثوم اليابس  ، واستقر سعر مبيع %(2والجزر ) %(3) والبقلة %(4البقدونس )و %(3والبصل األحمر ) %(6)

البرتقبال  معبدل سبعر مبيبع رتفاعا نتيجة الماضيسبوع األ عن % 2,2هذا االسبوع بنسبة  مبيع الفواكهسعار أمعدل  ارتفع الفواكه: -2

  .%(-2الليمون الحامض ) انخفضو %(2والموز ) %(2والتفاح البلدي ) %(9أبو صّرة )

 .2023 نفس الفترة من العام الماضيمقارنة ب %-9 بنسبة الفواكهمعدل سعر مبيع  انخفض وقد
 

عر سبمعبدل  نخفباضا نتيجبة الماضبي سببوعاأل عبن %-4,2بنسببة سعار مبيع اللحوم ومشتقاتها أمعدل  انخفض :ومشتقاتهااللحوم  -3

واسبتقر الفبروج الكامبل بينمبا ارتفعبت  ،%(-2) الطبازجولحبم الغبنم  %(-4)ولحم البقر المستورد  (%-3) الطازجلحم البقر   مبيع
 .%(3مشتقات الفروج )أسعار مبيع 

 . 2023مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي  %-8 بنسبة اللحوم ومشتقاته فئة مبيع رسع معدل نخفضا بينما   

، وانخفبض معبدل سبعر مبيبع %-2بنسببة وعالميبا   %-7 بنسببة محليبا  الفروج الكامبلمبيع  انخفاض معدل سعر عنوقد نتج ذلك 
 الطازجولحم البقر  %، -22 عالمياً بنسبةانخفض بينما  %-7بنسبة  محلياً  انخفض لحم الغنم الطازجو،  %( -23)مشتقات الفروج 

 والجبدير بالبذكر %(2) ارتفبع ولحم البقبر المسبتورد،  %-28 بنسبة عالمياً  رانخفض سعر األخيبينما   %-6 بنسبة محليا  انخفض
 .عالمياً  انخفضت عفاف قداألنات مكوّ  بعض أن أسعار مبيع

 
 نتيجببة الماضبي ألسبببوعاعبن  %-3,0بنسبببة  مبيببع فئبة الببيض ومنتجببات الحليبب أسبعارمعببدل  انخفبض :الحليييبالبييض ومنتجيات  -4

  .%(-2)وجبن قشقوان بقر  %(-2)باستثناء البيض  هذه الفئةسلع  معظم مبيع معدل سعر استقرار
 

نتيجببة  ، 2023 بببنفس الفتبرة مبن العبام الماضببي مقارنبة % -7بنسببة  معبدل أسبعار مبيببع فئبة الببيض ومنتجبات الحليببب انخفبضو 
 وجبنبة القطبع اللبنبةوارتفبع سبعر مبيبع  ،%(-8) جببن القشبقوان بقبرو حليبب الببودرةو %( -29)الببيض  سعر مبيعمعدل  نخفاضا
  .عكاويالجبن األبيض الاستقر سعر مبيع بينما ،  %(2)
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مقارنببة  %-7,0 بنسبببة الحبببوب والبببذور والثمببار الجوزيببةفئببة  مبيببع أسببعارمعببدل  نخفببضا الجوزييية:الحبييوب والبييذور وال مييار  -3

مع استقرار أسبعار مبيبع  %(-2)والطحين  قلب الصنوبر%( و-4اللوز قلب ) أسعار مبيعمعدل  انخفاض نتيجة الماضي األسبوعب
 .بقية سلع هذه الفئة

 

     انخفباضعبن  ذلبك قبد نبتجو .2023نفس الفتبرة مبن العبام الماضبي بب مقارنة% -22 بنسبة معدل سعر مبيع هذه الفئة انخفض بينما  
-4)عادي  األرزو %(-8واللوز قلب  ) %(-20والفول حب )%( -20قلب )والصنوبر  %(-23)العدس األحمر  معدل سعر مبيع

واسبتقرار معبدل  ، %(2الطحبين )ارتفبع و،  %(-3وز قلبب )جبالو ،% -9بنسببة  عالميباً ر األخيبر انخفاض سعمقابل  محليا  %(
 .الحمص حبسعر مبيع 

 

ألسبببوع با مقارنببة %2,0 بنسبببة الفئببة والزيتيببة المنتجببات الدهنيببةفئببة اسببعار مبيببع سببلع معببدل  رتفببعا والزيتييية:المنتجييات الدينييية  -6

  .%(2باستثناء الطحينة ) سلع هذه الفئةمعظم  سعر مبيعاستقرار نتيجة  لماضيا

 أسبعار انخفباض، نتيجبة  2023 نفس الفتبرة مبن العبام الماضبيمقارنة ب % -3 بنسبة هذه الفئةمعدل اسعار مبيع سلع  انخفض بينما
األخيبر  ارتفبعبينمبا محليباّ ( %-6) دوار الشبمسزيبت و( %-22البذرة ) زيبتو (%-26والحفاوة السبادة ) (%-22) الطحينة مبيع

 . %-3بنسبة  عالمياً  هسعر انخفاض مقابلمحليا  استقر  زيت الزيتونو ،% 8 بنسبةعالمياّ 
 

سبعر مبيبع معبدل  انخفباضنتيجبة  األسببوع الماضبيمقارنبة ب %-2,0  بنسببة المعلببات فئة سلع مبيع رسعمعدل  نخفضا المعلبات: -7

     .واستقرار سعر مبيع بقية سلع هذه الفئة ، (%-2) المارتديفا بقر

 .2023 نفس الفترة من العام الماضيمقارنة ب %-6 بنسبة انخفضقد  اسعار مبيع سلع هذه الفئة معدلعلماً أن 
  

ارتفبع و،  %( -6) والبذرة %( -8)والمارتبديفا بقبر والفطر حبة كاملبة  %( -9) السردين سعار مبيعأ معدل انخفاضنتيجة وذلك 
 .%(2) الطونمعدل سعر مبيع 

  
سبتقرار ا نتيجبة الماضبيسببوع األقارنبة بم  %2,0  بنسببة المتفرقة المواد الغذائية فئة معدل سعر مبيع رتفعا مواد غذائية متفرقة: -8

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

 .2023 نفس الفترة من العام الماضيمقارنة ب% -3بنسبة  اسعار مبيع سلع هذه الفئةمعدل  انخفضو
،  %-8حبوالي عالميباً سبعره  انخفبضبينمبا %( محليباً -26) السبكرو %(-23المعكرونبة ) مبيبعمعبدل سبعر  انخفباضنتيجة وذلك 

 ةرب البنببدور، و %-3عالميبباً حببوالي  سببعر مبيببع األخيبر انخفبضبينمببا  %(2محليبباً )والشباي  وارتفببع الملبب ،  %(-2)والكاتشباب 
 .%-27 عالمياّ بنسبة األخير محلياّ بينما انخفض البن المطحون معدل سعر مبيع واستقر ، %(2)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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

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

 الفئة
التغيير السنوي 
 %بالنسبة المئوية 

التغيير األسبوعي 
 %بالنسبة المئوية 

 

 % -6,20 %-90 الخضار الطازجة 

 % 2,9 %-2 الفواكه 

 % -4,2 %-8 اللحوم ومشتقاتها 

% -7 البيض ومنتجات الحليب   3,0- % 

 % -7,0 % -22 الحبوب والبذور وال مار الجوزية 

% -5 والزيتيةالمنتجات الدينية    2,0 % 

% -6 المعلبات   9,0- % 

 % 2,0 % -3 مواد غذائية متفرقة 

 


