
 
 القتصاد والتجارةلالمديرية العامة 

 المكتب الفني لسياسة االسعار 

 3122 تشرين األول 27بيروت في 

 
 سلّة السلع الغذائية لجدول أسعار التقرير االسبوعي   

 32/10/3122–المكتب الفني لالسعار  –االقتصاد والتجارة في وزارة                    
   

 القشقوان والمارتديال والكاتشبأسعار وارتفاع واللحوم والبيض انخفاض أسعار الخضار والفواكه     

  

نل   35/10/3122بتلارٌ  أصدر المكتب الفنً لألسعار فً وزارة االقتصاد والتجارة التقرٌر االسبوعً ألسعار سلّة  السلّا الائاةٌل   المكوة
 :(28/21/3122مقارن  بأسعار السّا منئ أسبوع ) كاآلتًنقط  بٌا  فً مختّف المحافظات  64والتً تمة جمعها من صنفاً  71من 
 

وئلل   علن االسلبوع الماضلً % -2.5مبٌا الخضار الطازج  هلئا االسلبوع معدل أسعار  نخفضإ أسعار الخضار الطازجة: -2
 . 3121عن نفس الفترة من العام الماضً  % -39إنخفض  بٌنما ،لألسبوع الثانً عّى التوالً

%( -5%( والبقّلل  )-7%( والبنللدورة )-8) والكزبللرة%( والّوبٌللا -9%( والخللس )-24الثللوم )أسللعار مبٌللا  نخفضللتاوعٌّللف فقللد 
%( 8%( والبطاطلللا )24بٌنملللا ارتفعلللت أسللعار مبٌلللا الكوسلللى ) .%(-2الخٌللار )%( و-3)البقلللدونس %( والجلللزر و-4والنعنللا )
 . %(4%( والفجل )5%( والمّفوف )7ان )والبائنج

 
لألسلبوع الثلانً عّلى التلوالً،  بوع الماضلًعلن االسل %-4.7بنسب  بّات معدل اسعار مبٌا الفواكف هئا االسبوع  نخفضإ الفواكه: -3

 . 3121نفس الفترة من العام الماضًب مقارن  % -:أسعارها بنسب   انخفضت كما

وئلل  %( 3التفاح )بٌنما ارتفا سعر مبٌا  %(،-7والموز )%( 9والحامض )%( -22)البرتقالر مبٌا اسعأ انخفاض عن ئل ونتج 

  .ألسباب موسمٌ 
 

 بٌنملا إرتفلاعلن االسلبوع الماضلً.  %-2.7بنسلب  هلئا االسلبوع معدل اسلعار مبٌلا الّحلوم ومالتقاتها  نخفضإ اللحوم ومشتقاتها: -4
 عن نفس الفترة من العام الماضً. %  4معدل اسعار مبٌا الّحوم وماتقاتها بنسب  

 

%( وكٍل من لحم الانم الطازج ولحم البقر البّدي الطازج وصدور -6المستورد المبةرد )لحم البقر سعر مبٌا  انخفاضعن ئل  نتج و
  .والفروج الكاملالفروج  فخائ مبٌا سعربٌنما استقةر %(. -2الفروج )

مبٌا أسعار فً م الماضً فٌعود الى ارتفاع نفسها من العامعدل اسعار مبٌا الّحوم وماتقاتها عن الفترة المحًّ لرتفاع االأما أسباب 
د )%( 23الفروج الكامل ) رغم استقرار %( 6)ولحم الانم الطازج محٌّاً %( 7)صدور الفروج %(  و8ولحم البقر المستورد المبرة

ارتفعلللت  % بٌنملللا28عّملللاً أن االسلللعار العالمٌللل  لّحلللم البقلللر ارتفعلللت حلللوالً م الالللنم عالمٌلللاً خلللفل نفلللس الفترة.لحللل اسلللعارمبٌا
 . عالمٌاً قد ارتفعت أسعار مبٌا بعض مكونات أعفف الدجاج أن  والجدٌر بالئكر%(، 2.5)باكٍل طفٌف لّفروج العالمٌ  سعارألا

 

األسلبوع مقارنل  ب%  -0.4بنسلب  ألسلبوع اهلئا  معدل أسعار مبٌا فةل  البلٌض ومنتجلات الحٌّلب نخفضإ البيض ومنتجات الحليب: -2
ونلتج ئلل  علن انخفلاض  %،4باستثناء سعر مبٌا جبن القاقوان بقلر اللئي ارتفلا  واستقرت أسعار مبٌا بقٌ  سّا هئه الفة .الماضً

العلام  % علن نفلس الفتلرة ملن47 تبّالبنسلب  كبٌلرة  سعر مبٌا البٌض بقً مرتفعلاً % هئا األسبوع لكن -8سعر مبٌا البٌض بنسب  

 . الماضً

نتٌج  ارتفاع أسلعار مبٌلا معظلم سلّا  العام الماضً منعن نفس الفترة %  :بنسب   ارتفامعدل اسعار مبٌا سّا هئه الفة   عّماً أن
 . هئه الفة 

% علن -1.7 بنسلب هئا األسبوع الحبوب والبئور والثمار الجوزٌ  فة  معدل سعر مبٌا  نخفضإ الحبوب والبذور والثمار الجوزية: -6
 بٌنملا. هلئه الفةل سلّا بقٌل  كافل  بٌا معلدل أسلعارم تسلتقرإ%(. و-3) الصلنوبرمعدل سلعر مبٌلا  نخفاضإاالسبوع الماضً بسبب 
المحّلً رتفلاع اال أملا. %49بنسلب  كبٌلرة بّالت  3121علن نفلس الفتلرة ملن العلام الماضلً هئه الفةل  سّا إرتفا معدل اسعار مبٌا 

ل فقد نتج عنالسنوي الكبٌر ر ( واألرز%69أسعار مبٌا الحمل  ) ارتفاع معدة % عالمٌلاً( 29مقابلل  محٌّلاً  %:5)بالكٍل غٌلر مبلرة
وٌعلود هلئا ، %(:2%( والفاصلولٌا )59%( والجلوز )46%( والعدس )48) المعبأ%( والطحٌن 32%( والفول )59والصنوبر )

 ألسعارها. المحًّجزةٌاً إلى إزدٌاد أسعارمبٌا معظم سّا هئا الفة  عالمٌاً لكن بنسب أقةل من االرتفاع االرتفاع 

 



 

ما مٌلل  التوالً عّى لثلّاهر الثااستقرارها المنتجات الدهنٌ  والزٌتٌ  فة  اسعار مبٌا سّا معدل  تابا :المنتجات الدهنية والزيتية -7
ارتفعلت  ، ائعن نفلس الفتلرة ملن العلام الماضلً %:. لكن معدل اسعار مبٌا سّا هئه الفة  إرتفا %1.2طفٌف الى االرتفاع بنسب  

. %(2%( وزٌلت الزٌتلون )4والطحٌنل  ) %(21)الحفوة و الزبدة%( و38%( وزٌت دوار الامس )44زٌت الئرة )اسعار مبٌا 
، ائ ارتفعلت أسلعار اً عالمٌل الزٌلوت والزبلدةمبٌلا أسلعار رتفاع فً االكٌّاً الى سّا هئه الفة  خفل العام وتعود أسباب ارتفاع اسعار 

ل همبٌا الئرة التً ٌاتةق من ل سعر مبٌا زٌت دوار الامس55ا زٌت الئرة بمعدة  . %51 عالمٌاً بنسب  %، بٌنما ارتفا معدة

 

، نتٌجل  ارتفلاع سلعر مبٌلا الماضلًاالسلبوع ب مقارنل % 1.4بنسلب  االسلبوع  امبٌلا سلّا هلئه الفةل  هلئ سلعرمعدل  ارتفا المعلبات: -8
. لكلن معلدل اسلعار مبٌلا سلّا هلئه الفةل  ارتفلا %(-3%(، بٌنما انخفض معدل سلعر مبٌلا معّبلات اللئرة )3معّبات المارتدٌف بقر)

 % عن نفس الفترة من العام الماضً. 25بنسب  

 %(22ومعّبلات اللئرة )%( 9)%( والطلون 54) بنسلب  كبٌلرة بّالتاسعار مبٌا معّبات الفطلر  السنوي عن ارتفاع رتفاعالا ونتج
تفلاع رلكلن بنسلب أقلل ملن اال عالمٌاً سلعاروتعود أسباب هلئا االرتفلاع جزةٌلاً اللى ارتفلاع اال .%(6%( والمارتدٌف )21والسردٌن )

 .المحًّ
 

الماضً، نتٌج  ارتفاع سعر االسبوع ب % مقارن 1.5بنسب  االسبوع  امبٌا سّا هئه الفة  هئ سعرمعدل  ارتفامواد غذائية متفرقة:  -9
 .%(2%( وكٍل من البن المطحون والمعكرون  )4) مبٌا الكاتاب

وقد نلتج االرتفلاع السلنوي علن االرتفلاع عن نفس الفترة من العام الماضً.  %25لكن معدل اسعار مبٌا سّا هئه الفة  ارتفا بنسب  
ر فً أسعار مبٌا السكرا واللبن المطحلون )ارتفلا محٌّلا بنسلب   ،(عالمٌاً % 29حٌّاً مقارنً  باألرتفاع % م51)ارتفا لكبٌر غٌر المبرة

%( والالاي 25والمعكرونل  )%( 23%( والكاتالب )39ورب البندورة )( %35عالمٌاً بنسب  % نتٌج  االرتفاع  34مبررة بّات 
 (.%8وعالمٌاً  %5ارتفا محٌّاً )

 
 
 

 

 الفئة
التغيير السنوي 

 بالنسبة المئوية %
التغيير األسبوعي 
  بالنسبة المئوية %

% -28 الخضار الطازجة   1.4-%  
%-9 الفواكه   3.3-%  

%  3 اللحوم ومشتقاتها   1.3- %  
9  % البيض ومنتجات الحليب   -%  0.4 
 0.3  %- 38 % الحبوب والبذور والثمار الجوزية 

% 0.1 9 % المنتجات الدهنية والزيتية   
% 0.3 14 % المعلبات   

% 14 مواد غذائية متفرقة   0.4   %  
  

 
                 عّماً أن المكتب الفنةً فً وزارة االقتصاد والتجارة سٌقوم بنارالتقرٌر االسبوعً ألسعار سّة  السّا الائاةٌ                                  

:عّى االنترنت. كما سٌتةم نار كامل التقرٌر عّى موقا الوزارة دورٌاً        

www.economy.gov.lb                                                  

                                    


