
 
 القتصاد والتجارةلالمديرية العامة 

 المكتب الفني لسياسة االسعار 

 3122 الثاني تشرين 38 بيروت في

 
 سلّة السلع الغذائيةلجدول أسعار التقرير االسبوعي 

 32/22/3122 –المكتب الفني لالسعار –االقتصاد والتجارة في وزارة 
 

 دوار الشمس والمارتدياللحم البقر المستورد وزيت انخفاض و واألجبان الخضار ارتفاع

 

نل   32/22/3122بتلاري  أصدر المكتب الفني لألسعار في وزارة االقتصاد والتجارة التقرير االسبوعي ألسعار سلّة  السلّا الائاةيل   المكوة
 :(25/22/3122مقارن  بأسعار السّا منئ أسبوع ) كاآلتينقط  بيا  في مختّف المحافظات  64والتي تمة جمعها من صنفاً  71من 
 
إنخفل   بينملا ، علن االسلبوع الماضلي % 6,5مبيا الخضار الطازجل  ذلئا االسلبوع معدل أسعار  ارتفا أسعار الخضار الطازجة: -2

 .3121عن نفس الفترة من العام الماضي  % -22
 %(4والبصللل ) والبنللدورة %(6والجللزر ) %(24) والمّفللوف %(:2والّوبيللا) %(32)الكوسلل  أسللعار مبيللاارتفعللت وعّيللف فقللد 
-5والخيلار)%(  -6والنعنلا )%(  -9الثلوم )وانخفضت أسعار مبيلا  %(2)والفجل  البقدونس%( و3)والبقّ   والكزبرة والبائنجان

  .أسعار مبيا الخس واستقرت%( -3والبطاطا ) %(

 
% 3أسلعارذا بنسلب   رتفعلتا كملا،  بوع الماضليعن االس % -:,1بنسب  سعار مبيا الفواكف ذئا االسبوع أمعدل  انخف  الفواكه: -3

 . 3121نفس الفترة من العام الماضيب مقارن  

ة.اواستقرار الح%(  -9) الموز، وانخفا  %(3)لتفاح ار مبيا اسعأع اارتف عن ئلكونتج   م  والبرتقال أبو صرة

 

علن  % -1,4 ملا ميلل طفيلف إلل  االنخفلا  بنسلب ذلئا االسلبوع سلعار مبيلا الّحلوم ومالتقاتها أمعلدل  استقر :اللحوم ومشتقاتها -4
 . 3121 عن نفس الفترة من العام الماضي%  -3 انخف بينما االسبوع الماضي. 

  .%(2) المسحبالفروج  صدور مبيا سعارأارتفعت بينما ، %(-4المستورد المبةرد )لحم البقر سعر مبيا  انخفا عن ئلك نتج و

أسلعار فلي  انخفا م الماضي فيعود ال  نفسها من العاسعار مبيا الّحوم وماتقاتها عن الفترة أمعدل المحّي ل االنخفا  أما أسباب
حلوالي عّملاً أن االسلعار العالميل  لّحلم البقلر ارتفعلت محّياً  %(-:) المبردولحم البقر المستورد %( -24) لحم البقر الطازج مبيا 
 بّلل  لّفللروج بالكلف طفيللفألسلعارالعالمي  اارتفعللت  بينملامحّيللاً  (%23)ارتفللا سلعر مبيللا الفلروج ذللئ  السلن  بالمقابلل و، % (24)
والجلدير  ،%-3بنسلب   م الالنم عالميلاً خلنل نفلس الفتلرةلحل  ، بينملا انخفل(%3)وارتفا سعر مبيا لحم الانم محّيلاً بنسلب  %( 4)

 .عالمياً قد ارتفعت عنف األنات بع  مكوة أسعار مبيا أن  بالئكر
 

 األسبوع الماضليمقارن  ب% 2,2بنسب  ألسبوع اذئا  مبيا فة  البي  ومنتجات الحّيب سعرمعدل  ارتفا البيض ومنتجات الحليب: -5
وحّيلب الجلبن األبلي  العكلاو  مبيلا  أسلعار أملا ،%(2)البلي  ( وسلعر مبيلا %6) سلعر مبيلا جلبن القالقوان بقلر ارتفاع بسبب

 .تاستقر قدفالبودرة والّبن  وجبن  القطا 
 نتيجل  ارتفلاع أسلعار مبيلا 3121 العلام الماضلي ملنعلن نفلس الفتلرة % 9بنسلب   ارتفلاسعار مبيلا سلّا ذلئ  الفةل  أمعدل  عّماً أن
 .%(7%( والّبن  ):وجبن العكاو  )%( 23وحّيب البودرة ) %(35البي  )

 

االسلبوع مقارنل  بذلئا األسلبوع الحبلوب والبلئور والثملار الجوزيل  فةل  معلدل سلعر مبيلا استقر  الحبوب والبذور والثمار الجوزية: -6
 %(.2%( والحمص الئ  ارتفا ) -3، باستثناء الجوز الئ  انخف  )ذئ  الفة سّا  معظم بيام أسعار استقرارالماضي بسبب 

 .%45بنسب  كبيرة بّات  3121عن نفس الفترة من العام الماضي ذئ  الفة  سّا إرتفا معدل اسعار مبيا  بينما 
ل فقد نتج عن السنو  الكبيرالمحّي رتفاع اال أما ر ( واألرز%73أسعار مبيلا الحملص ) ارتفاع معدة  محّيلاً  %58)بالكلف ييلر مبلرة

والّلوز  %(:2والفاصلوليا )%( 31والفلول ) %(44والعلدس ) %(46) والجلوز والصلنوبر والطحلين المعبلأ % عالميلاً(24مقابل 
 ألسعارذا. المحّيالفة  عالمياً لكن بنسب أقةل من االرتفاع  مبيا معظم سّا ذئ  ل  إزدياد أسعارجزةياً إويعود ذئا االرتفاع ، %(:)

 

 



ملا ميلل  التلوالي عّل  الرابالّاهر   استقرارالمنتجات الدذني  والزيتي  فة  اسعار مبيا سّا معدل  تابا :المنتجات الدهنية والزيتية -7
 .3121 عن نفس الفترة من العام الماضي % :إرتفا  فلكن ،%1,4بنسب   االرتفاعطفيف ال  

استقرت  %(، بينما2زيت الزيتون والطحين  ) وارتفعت أسعار مبيا%(  -3زيت دوار الامس ) مبيا سعر األسبوع اذئ انخف  ائ

 .الحنوةو الزبدةو زيت الئرةأسعار مبيا 
، ائ ارتفعلت أسلعار اً عالمي الزيوت والزبدةمبيا أسعار رتفاع في االال   جزةياً  سّا ذئ  الفة  خنل العاموتعود أسباب ارتفاع اسعار 

ل سلعر مبيلا زيلت  ارتفلا، بينملا %31مقابل ارتفاعها عالمياً حوالي محّياً،  (%36) دوار الامسو %(39) الئرةت وزيمبيا  معلدة
 .%-4 عالمياً بنسب % مقابل انخفاضف 3  محّياً بنسب الزيتون

 

بسلبب انخفلا   % -1,7  بّالت طفيفل بنسلب  الماضلياالسلبوع ب مقارنل االسبوع  امبيا ذئ  الفة  ذئ سعرمعدل  انخف  المعلبات: -8
معدل اسعار مبيلا سلّا ذلئ  الفةل  بنسلب   بينما ارتفا. ، واستقرار أسعار مبيا باقي سّا ذئ  الفة % -3المارتدين سعر مبيا معّبات 

 .3121 عن نفس الفترة من العام الماضي 23%
%( 8)والطللون %( 21والسللردين ) %(:4)بنسللب  كبيللرة بّاللت اسللعار مبيللا معّبللات الفطللر  السللنو  عللن ارتفللاع رتفللاعالا ونللتج

تفلاع رلكن بنسلب أقلل ملن اال عالمياً سعاروتعود أسباب ذئا االرتفاع جزةياً ال  ارتفاع اال .%(4والمارتدين ) %(7ومعّبات الئرة )

 .المحّي
 

أسلعار مبيلا اسلتقرار  مقارنل  باالسلبوع الماضلي، نتيجل  مبيا سّا ذئ  الفة  ذلئا االسلبوع أسعارمعدل  استقرمواد غذائية متفرقة:  -9
علن نفلس  %24لكن معدل اسعار مبيلا سلّا ذلئ  الفةل  ارتفلا بنسلب   .%(2) الئ  ارتفا رب البندورةمعظم سّا ذئ  الفة  باستثناء 

 .3121 الفترة من العام الماضي
% نتيج  االرتفاع  37البن المطحون )ارتفا محّيا بنسب  مبررة بّات  مبيا وقد نتج االرتفاع السنو  عن االرتفاع الكبير في أسعار

% ملا اشالارة إلل  ارتفاعلف  -3 حلوالي% عّ  الريم من انخفاضلف عالميلاً 36محّيا بنسب    %( والسكر )ارتفا26 حواليعالمياً 
، ورب البنلدورة عالميلاً فلي نفلس الفتلرة ملن العلام الحلالي( واسلتقرار % :2 حلوالي 3121عالمياً بين اهر  أيّول وتارين األول 

 .(%6وعالمياً بنفس النسب  )ارتفا محّياً  والاا  %(24%( والمعكرون  )23ب )ا%( والكاتا28)

 
 
 

 

 الفئة
التغيير السنوي 

 بالنسبة المئوية %
التغيير األسبوعي 
  بالنسبة المئوية %

% -11 الخضار الطازجة   5,4 %  
% 2 الفواكه   0,9- %  
% -2 اللحوم ومشتقاتها   0,3- %  

8  % البيض ومنتجات الحليب   1,1 %  
   % 0  34 % الحبوب والبذور والثمار الجوزية 

% 0,3 9 % المنتجات الدهنية والزيتية   
% -0,6 12 % المعلبات   

% 13 مواد غذائية متفرقة   0 %  
  

 
 .دورياً عّماً أن المكتب الفنةي في وزارة االقتصاد والتجارة سيقوم بنارالتقرير االسبوعي ألسعار سّة  السّا الائاةي  

                                                  ww.economy.gov.lb   :كما سيتةم نار كامل التقرير عّ  موقا الوزارة عّ  االنترنت 


