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 القتصاد والتجارةلالمديرية العامة 

 المكتب الفني لسياسة االسعار 

 6022آذار   62 بيروت في

سلّة السلع الغذائيةلجدول أسعار التقرير االسبوعي   

  لألسعارالمكتب الفني  –االقتصاد والتجارة في وزارة  12/3/6102

 

والفروج ومشتقاته  المستورد والطازج ولحم الغنم الطازجولحم البقر  والفواكه الخضار مبيعر اسعأ نخفاضا

  مبيع الفول حب والطحينة  وارتفاع أسعاروالفطر حبة كاملة والبيض واللوز والصنوبر قلب والزبدة 

  
المكّونة من  12/3/1026تاريخ لأصدر المكتب الفني لألسعار في وزارة االقتصاد والتجارة التقرير االسبوعي ألسعار سلّة السلع الغذائية 

ّ  . وأ هار التقريارنقطاة بياع فاي مفتلام المااف اا  33 أكثار والتي تّم جمعهاا مانصنفاً  60  ي األساعارفا %- 9,2 بنسابة اعاّما انففاضاا

 : أسعار الفضار والفواكه واللاوم والمعلبا  ، وذلك نتيجة انففاض(21/3/1026)أسبوع مقارنة ب

 بينماا ،الماضاي سابوعاألعان  %-3,9 بةسابن مبياع الفضاار الطازجاة  اذا االسابوعمعدل أسعار  انففض أسعار الخضار الطازجة: -2

 .1023نفس الفترة من العام الماضي مقارنة ب% -22بنسبة  الفضار الطازجة مبيع أسعارمعدل  نففضا
 

 والفيااار %(-8)والبناادورة والفااس  الباذنجااانو %(-9) والكزباارة %(-12اللوبيااا بادريااه ) مبيااع أسااعارمعاادل  نففااضا فقااد عليااهو
 معاادل سااعر مبيااع ارتفااع، و %(-2والثااوم اليااابس ) %(-1والبقلااة والجاازر ) والنعنااع %(-3والبصاال األاماار ) %(-6والبطاطااا )
 .الفجل، واستقر سعر مبيع  %(2الكوسى )و %(1والملفوم ) %(3البقدونس )

 معادل ساعر مبياع انففااض نتيجاة الماضايسابوع األ عان %- 2,7 اذا االسابوع بنسابة  سعار مبيع الفواكاهأمعدل  انففض الفواكه: -1

  .%(1وارتفع الليمون الاامض ) %(-1والموز ) %(-3والتفاح البلدي ) %(-11البرتقال أبو صّرة )

 .1023 نفس الفترة من العام الماضيمقارنة ب %-22 بنسبة الفواكهمعدل سعر مبيع  انففض وقد
 

عر سامعادل  نففااضا نتيجاة الماضاي سابوعاأل عان %-8,3بنسابة سعار مبيع اللاوم ومشتقاتها أمعدل  انففض :ومشتقاتهااللحوم  -3

-1) الطاازجولاام البقار  %(-3) الطاازجولام الغنم  %(-1ومشتقا  الفروج ) %(-6)ولام البقر المستورد الفروج الكامل   مبيع
%) . 

 . 1023مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي  %-7 بنسبة اللاوم ومشتقاته فئة مبيع رسع معدل نففضا بينما   

، وانففاض معادل ساعر مبياع %-2بنسابة وعالمياا   %-7 بنسابة مالياا  الفروج الكامالمبيع  انففاض معدل سعر عنوقد نتج ذلك 
 الطازجولام البقر  %، -11 عالمياً بنسبةانففض بينما  %-6بنسبة  مالياً  انففض لام الغنم الطازجو،  %( -26)مشتقا  الفروج 

 والجادير بالاذكر %(7) ارتفاع ولام البقار المساتورد،  %-28 بنسبة عالمياً  رانففض سعر األفيبينما   %-2 بنسبة ماليا  انففض
 .عالمياً  انففض  عفام قداألنا  مكوّ  بعض أن أسعار مبيع

 
 نتيجااة الماضاي ألساابوعاعان  %-1,0بنساابة  مبيااع فئاة البايض ومنتجااا  الالياب أساعارمعاادل  انففاض :الحليييبالبييض ومنتجيا   -1

  .%(-3)باستثناء البيض   ذه الفئةسلع  مع م مبيع معدل سعر استقرار
 

نتيجااة  ، 1023 باانفس الفتارة مان العاام الماضااي مقارناة % -7بنسابة  معادل أساعار مبيااع فئاة البايض ومنتجاا  الاليااب انففاضو 
 وجبناة القطاع اللبناةوارتفاع ساعر مبياع  ،%(-8) جابن القشاقوان بقارو الباودرةالياب و %( -18)البايض  سعر مبيعمعدل  نففاضا
  .عكاويالجبن األبيض الاستقر سعر مبيع بينما ،  %(2)
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مقارنااة  %-3,0 بنساابة الابااوب والبااذور والثمااار الجوزيااةفئااة  مبيااع أسااعارمعاادل  نففااضا الجوزييية:الحبييوب والبييذور وال مييار  -3

ماع  %(6)، وارتفاع الفاول ااب %(-2) قلاب الصانوبر%( و-1اللاوز قلاب ) أساعار مبياعمعدل  انففاض نتيجة الماضي األسبوعب
 .استقرار أسعار مبيع بقية سلع  ذه الفئة

 

     انففااضعان  ذلاك قاد ناتجو .1023نفس الفتارة مان العاام الماضاي با مقارنة% -20 بنسبة معدل سعر مبيع  ذه الفئة انففض بينما  
مقابال  مالياا  %(-1)عاادي  األرزو%( -20والفاول ااب )%( -10قلاب )والصانوبر  %(-13)العدس األامار  معدل سعر مبيع

واستقرار معادل  ، %(1الطاين )ارتفع و،  %(-3وز قلب )جالو %(-1واللوز قلب  ) ،% -9بنسبة  عالمياً ر األفير انففاض سع
 .الامص ابسعر مبيع 

 

نتيجاة  لماضاياألسابوع با مقارناةالفئاة  والزيتياة المنتجاا  الد نياةفئاة اساعار مبياع سالع معادل  اساتقر والزيتيية:المنتجا  الدهنية  -6
  .%(2%( والطاينة )-2باستثناء الزبدة ) سلع  ذه الفئةمع م  سعر مبيعاستقرار 

 أساعار انففااض، نتيجاة  1023 نفس الفتارة مان العاام الماضايمقارنة ب % -3 بنسبة معدل اسعار مبيع سلع  ذه الفئة انففض بينما
األفيار  ارتفاعبينماا ماليااّ ( %-6) دوار الشامسزيا  و( %-21الاذرة ) زيا و (%-26والافاوة الساادة ) (%-13) الطاينة مبيع

 . %-3بنسبة  عالمياً  هسعر انففاض مقابلماليا  استقر  زي  الزيتونو ،% 8 بنسبةعالمياّ 
 

الفطار سعر مبياع معدل  انففاضنتيجة  األسبوع الماضيمقارنة ب %-2 بنسبة المعلبا  فئة سلع مبيع رسعمعدل  نففضا المعلبا : -7
     .واستقرار سعر مبيع بقية سلع  ذه الفئة ، (%-3ابة كاملة )

 .1023 نفس الفترة من العام الماضيمقارنة ب %-6 بنسبة انففضقد  اسعار مبيع سلع  ذه الفئة معدلعلماً أن 
  

ارتفاع و،  %( -6) والاذرة %( -8)والمارتاديفا بقار والفطر ابة كاملاة  %( -9) السردين مبيعسعار أ معدل انففاضنتيجة وذلك 
 .%(1) الطونمعدل سعر مبيع 

  
 كافاة ساتقرار ساعر مبياعا نتيجاة الماضايسابوع األقارنة بم المتفرقة المواد الغذائية فئة معدل سعر مبيع ستقرا مواد غذائية متفرقة: -8

   . سلع  ذه الفئة

 .1023 نفس الفترة من العام الماضيمقارنة ب% -3بنسبة  اسعار مبيع سلع  ذه الفئةمعدل  انففضو
،  %-8ااوالي عالميااً ساعره  انففاضبينماا %( ماليااً -26) الساكرو %(-13المعكروناة ) مبياعمعادل ساعر  انففااضنتيجة وذلك 

معادل ساعر  واستقر ، %-3عالمياً اوالي  سعر مبيع األفير انففضبينما  %(1مالياً )والشاي  وارتفع الملح،  %(-2)والكاتشاب 
 .%-27 عالمياّ بنسبة األفير مالياّ بينما انففض البن المطاونورب البندورة  مبيع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 .دورياً التقرير االسبوعي ألسعار سلّة السلع الغذائية  االقتصاد والتجارة سيقوم بنشرأن المكتب الفّني في وزارة علما  

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

 الفئة
التغيير السنوي 
 %بالنسبة المئوية 

التغيير األسبوعي 
 %بالنسبة المئوية 

 

 % -3,9 %-22 الخضار الطازجة 

 % -2,7 %-22 الفواكه 

 % -8,3 %-7 اللحوم ومشتقاتها 

% -7 البيض ومنتجا  الحليب   1,0- % 

 % -3,0 % -20 الحبوب والبذور وال مار الجوزية 

% -5 المنتجا  الدهنية والزيتية   0 % 

% -6 المعلبا    2- % 

 % 0 % -3 مواد غذائية متفرقة 

 


