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 القتصاد والتجارةلالمديرية العامة 

 المكتب الفني لسياسة االسعار 

 6022  شباط  62بيروت في

سلّة السلع الغذائيةلجدول أسعار التقرير االسبوعي   

  لألسعارالمكتب الفني  –االقتصاد والتجارة في وزارة  22/2/6202

 

 الفواكه ر مبيعاسعأ ارتفاعووالصنوبر قلب  لطازجاالبقر المستورد ولحم و الخضار مبيعر اسعأ انخفاض

    الفاصوليا بيضا صنوبرية والشايووجبن أبيض عكاوي 

  
المكّونة من  22/2/2026تاريخ لأصدر المكتب الفني لألسعار في وزارة االقتصاد والتجارة التقرير االسبوعي ألسعار سلّة السلع الغذائية 

ّ انخفاض . وأظهر التقريرنقطة بيع في مختلف المحافظات 35 أكثر والتي تّم جمعها منصنفاً  60 مقارنة  ي األسعارف %-2,0 بنسبة اعامّ  ا

 : أسعار نفس الفترة من العام الماضيو (23/2/2026)أسبوع ب

 بينمةا ،الماضةي سةبوعاألعةن  %-9,3  بةسةبن مبيع الخضار الطازجةة ذةذا االسةبوعمعدل أسعار  انخفض أسعار الخضار الطازجة: -2

 .2023نفس الفترة من العام الماضي مقارنة ب% -9بنسبة  الخضار الطازجة مبيع أسعارمعدل  نخفضا
 

والثةةوم  %(-9)والبطاطةةا  %(-20)والكزبةةرة البنةدورة و %(-25) والبقلةةة %(-22الخيةةار) مبيةةع أسةعارمعةةدل  انخفةةض فقةةد علية و
معةدل سةعر  ، وارتفع %(-5) والملفوف والخس %(-4) واللوبيا بادري  %(-3) والنعنع والبصل األحمر والكوسى %(-7اليابس )

 . %(2) والبقدونس والفجل والباذنجان %(2الجزر )مبيع 

الليمةون  معةدل سةعر مبيةع ارتفةاع نتيجةة الماضةيسةبوع األ عن %7,2ذذا االسبوع بنسبة  سعار مبيع الفواك أمعدل  ارتفع الفواكه: -2

  . %(-2) البرتقال أبو صّرةو %(-4الموز )، وانخفض  %(5)والتفاح البلدي  %(8الحامض )

 .2023 نفس الفترة من العام الماضيمقارنة ب %-8 بنسبة الفواك معدل سعر مبيع  انخفض وقد
 

عر سةمعةدل انخفةاض  نتيجةة الماضةي سةبوعاأل عةن %-3,0 بنسةبةسعار مبيع اللحوم ومشتقاتها أمعدل  نخفضا :ومشتقاتهااللحوم  -5

 . واستقرار سعر مبيع بقية سلع ذذه الفئة ، (%-2) الطازجولحم البقر  (%-2)لحم البقر المستورد   مبيع
  

 . 2023مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي  %-6 بنسبة اللحوم ومشتقات  فئة مبيع رسع معدل نخفضا بينما   

، وانخفةض %-2بنسبة  عالميا"ه سعرانخفض بينما  %-25 بنسبة محليا" الفروج الكاملمبيع  انخفاض معدل سعر عنوقد نتج ذلك 
ولحم البقر  %، -26 عالمياً بنسبةانخفض بينما  %-5بنسبة  محلياً  لحم الغنم الطازجو،  %( -23)معدل سعر مبيع مشتقات الفروج 

أن  والجةدير بالةذكر %(8ولحةم البقةر المسةتورد  )،  %-50 بنسةبة عالميةاً  رانخفض سعر األخيبينما  %-2 محليا" انخفض الطازج
 .عالمياً  انخفضت عفاف قداألنات مكوّ  بعض أسعار مبيع

 
 اسةتقرار نتيجةة الماضةي ألسبوعاعن  %2,0 بنسبة مبيع فئة البيض ومنتجات الحليب أسعارمعدل  ارتفع :الحليبالبيض ومنتجات  -4

  .%(2)باستثناء جبن أبيض عكاوي  ذذه الفئةسلع  معظم مبيع معدل سعر
 

نتيجةةة  ، 2023 بةةنفس الفتةرة مةن العةام الماضةةي مقارنةة % -7بنسةبة  معةدل أسةعار مبيةةع فئةة البةيض ومنتجةات الحليةةب انخفةضو 
 %(2) عكةاويالجبن األبيض وال ،%(-7) جبن القشقوان بقرو %(-8) حليب البودرةو %( -29)البيض  سعر مبيعمعدل  نخفاضا

  .وجبنة القطع اللبنةاستقرار سعر مبيع و، 
 

 األسةبوعب قارنة م %4,2 بنسبة  الحبوب والبذور والثمار الجوزيةفئة  مبيع أسعارمعدل  رتفعا الجوزية:الحبوب والبذور والثمار  -3

 .%(-2والصنوبر قلب   ) %(29) الفاصوليا بيضا صنوبرية باستثناء سلع الفئة معظمأسعار مبيع معدل  ستقرارا نتيجة الماضي
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     انخفةاضعةن  ذلةك قةد نةتجو .2023نفس الفتةرة مةن العةام الماضةي بة مقارنة% -22 بنسبة معدل سعر مبيع ذذه الفئة انخفض بينما  
مقابةل  محليةا" %(-4)عةادي  األرزو%( -24والفةول حةب )%( -22قلةب )والصةنوبر  %(-25)العدس األحمةر  معدل سعر مبيع

واسةتقرار  ، %(2الطحةين )ارتفةع و،  %(-2والحمة  حةب ) %(-5وز قلةب )جةالو ،% -22بنسبة  عالمياً ر األخير انخفاض سع
 .اللوز قلبمعدل سعر مبيع 

 

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

 أسةعار انخفةاض، نتيجةة  2023 نفس الفتةرة مةن العةام الماضةيمقارنة ب % -4 بنسبة اسعار مبيع سلع ذذه الفئةمعدل  انخفض بينما
  ،% 2 بنسةةبةعالميةةاّ األخيةةر  ارتفةةعبينمةةا محليةةاّ ( %-6) دوار الشةةمسزيةةت و( %-27والحةةفاوة السةةادة ) (%-25) الطحينةةة مبيةةع

 .واستقرار سعر مبيع الزبدة ،  %-2بنسبة  عالمياً  هسعر انخفاض مقابلمحليا" استقر  زيت الزيتونو،  (%-9) الذرة زيتو
 

     .سلع ذذه الفئة كافةسعر مبيع استقرار نتيجة  األسبوع الماضيمقارنة ب المعلبات فئة سلع مبيع رسعمعدل  استقر المعلبات: -7

 .2023 الفترة من العام الماضينفس مقارنة ب %- 6 بنسبة انخفضقد  اسعار مبيع سلع ذذه الفئة معدلعلماً أن 
  

ارتفةع و،  %( -6) والةذرة %( -8)والمارتةديفا بقةر  %( -9) السةردينوالفطر حبة كاملة  سعار مبيعأ معدل انخفاضنتيجة وذلك 
 .%(5) الطونمعدل سعر مبيع 

  
سةتقرار ا نتيجةة الماضةيسةبوع األقارنةة بم % 2,5 بنسةبة المتفرقةة المةواد الغذائيةة فئة معدل سعر مبيعارتفع  مواد غذائية متفرقة: -8

   .%(8) باستثناء الشاي  سلع ذذه الفئة معظم سعر مبيع

 .2023 نفس الفترة من العام الماضيمقارنة ب% -3بنسبة  اسعار مبيع سلع ذذه الفئةمعدل  انخفضو
،  %-3حةوالي عالميةاً سةعره  انخفةضبينمةا %( محليةاً -27) السةكرو %(-26المعكرونةة ) مبيةعمعةدل سةعر  انخفةاضنتيجة وذلك 

ّ  الةبن المطحةونالكاتشةاب و، و % 29عالميةاً حةوالي  ارتفةع سةعر مبيةع األخيةربينمةا  %(-2محليةاً )والشاي انخفض    انخفضةا أيضةا
 .رب البندورة  معدل سعر مبيع بينما استقر %(5) الملح رتفعاو ،%-25 عالمياّ بنسبة األخير محلياّ بينما انخفض %(-2)بنسبة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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

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

 الفئة
التغيير السنوي 
 %بالنسبة المئوية 

التغيير األسبوعي 
 %بالنسبة المئوية 

 

 %-9,5 %-9 الخضار الطازجة 

 %7,2 %-8 الفواكه 

 % -5,0 %-6 اللحوم ومشتقاتها 

% -7 البيض ومنتجات الحليب   2,0 % 

 %4,2 % -22 الحبوب والبذور والثمار الجوزية 

% -4 المنتجات الدهنية والزيتية   0 % 

% -6 المعلبات   0 % 

 % 2,3 % -5 مواد غذائية متفرقة 

 


