
 
 القتصاد والتجارةلالمديرية العامة 

 المكتب الفني لسياسة االسعار 

 3122 تشرين األول 13بيروت في 

 
 سلّة السلع الغذائية لجدول أسعار التقرير االسبوعي 

 01/10/1100 –المكتب الفني لالسعار  –االقتصاد والتجارة في وزارة            
   

 لبيض واستقرار بقية فئات السلعلانخفاض أسعار اللحوم والخضار والفواكه وارتفاع كبير   

  

نل   10/10/3122بتلاري  أصدر المكتب الفني لألسعار في وزارة االقتصاد والتجارة التقرير االسبوعي ألسعار سلّة  السلّا الائاةيل   المكوة
 :(4/21/3122مقارن  بأسعار السّا منئ أسبوع ) كاآلتينقط  بيا  في مختّف المحافظات  64والتي تمة جمعها من صنفاً  71من 
 

 بينملا ، عن االسلبوع الماضلي % -2.6مبيا الخضار الطازج  هئا االسبوع معدل أسعار  نخفضإ أسعار الخضار الطازجة: -2
 . 3121عن نفس الفترة من العام الماضي  % -37إنخفض 

-3) والكزبرة%( والبندورة -4%( والخس والبقّ  )-5%( والفجل )-7) والبقدونس %(-9الّوبيا )أسعار مبيا  نخفضتاوعّيه فقد 
%( 2الثلوم ) %( واستقرت أسعار مبيلا البصلل والكوسلل الخيلار والمّفلوف. بينملا ارتفعلت أسلعار مبيلا النعنلا و-2) %( والجزر
 %(.5) والبائنجان%( 4والبطاطا )

 
-3أسعارها بنسب   انخفضت كما بوع الماضيعن االس %-3.3بنسب  بّات معدل اسعار مبيا الفواكه هئا االسبوع  نخفضإ لفواكه:ا -3

 . 3121نفس الفترة من العام الماضيب مقارن  % 

  .%(2والموز ). بينما استقر سعر مبيا التفاح، وارتفا سعر مبيا البرتقال %(-25الحامض )ر مبيا اسعأ انخفاض عن ئلكونتج 

 

 بينملا إرتفلاعلن االسلبوع الماضلي.  %-..3بنسلب  هلئا االسلبوع معدل اسعار مبيلا الّحلوم ومقلتقاتها  نخفضإ اللحوم ومشتقاتها: -4
 عن نفس الفترة من العام الماضي. %  4معدل اسعار مبيا الّحوم ومقتقاتها بنسب  

 

بينملا اسلتقةر  .%(-2والفلرو) الكاملل ) %(-9الفلرو) ) فخلائ%( و-25صلدور الفلرو) )سلعر مبيلا  انخفلاضعن  نخفاضاالنتج و
  .%(3المستورد المبةرد )لحم البقر وبينما ارتفعت أسعار مبيا لحم البقر البّدي الطاز)  لحم الانم الطاز)، مبيا سعر

أسلعار فلي م الماضلي فيعلود اللل ارتفلاع نفسلها ملن العلامعدل اسعار مبيا الّحوم ومقلتقاتها علن الفتلرة المحّي لرتفاع االأما أسباب 
أسلعار مبيلا %(، عّملاً أن 2.5لّفلرو) )العالمي  سعارألااالرتفاع الطفيف في %( رغم 21%( والفرو) الكامل )9صدور الفرو) )

عالميلاً  %( رغم استقرار اسعاره7. وارتفعت أسعار مبيا لحم الانم الطاز) محّياً )عالمياً قد ارتفعت بعض مكونات أعالف الدجا) 
%، بينما ارتفعت أسعار مبيا لحم البقر المستورد -6البّدي الطاز) محّياً بنسب   لحم البقرخالل نفس الفترة. وانخفضت أسعار مبيا 

د )  .%28عّماً أن االسعار العالمي  لّحم البقر ارتفعت حوالي  %(،7المبرة

 

% 3.3بنسلب  الثلاني عّلل التلوالي ألسلبوع لهلئا  معلدل أسلعار مبيلا فةل  البليض ومنتجلات الحّيلب رتفلاإ البيض ومنتجات الحليب: -4
 ئللك نلتجالعلام الماضلي. و ملنعن نفس الفترة %  21معدل اسعار مبيا سّا هئه الفة  بنسب   بينما ارتفا. األسبوع الماضيمقارن  ب

 % علن نفلس الفتلرة ملن العلام الماضلي.56وبارتفلاع بّل   األسبوع% هئا 33بنسب  كبيرة بّات البيض اسعار  رتفاعااستمرار  عن

 . بقي  سّا هئه الفة واستقرت أسعار مبيا 

% علن -1.4بنسلب  طفيفل  بّالت مبيلا الحبلوب والبلئور والثملار الجوزيل  نخفلض معلدل سلعر إ الحبوب والبذور والثمار الجوزيةة: -6
إرتفلا  بينملا. هلئه الفةل سلّا بقيل  كافل  بيا معلدل أسلعارم سلتقرإ%(. و-6بسبب انخفاض معدل سعر مبيلا الّلوز )االسبوع الماضي 
السلنوي المحّلي رتفلاع اال أملا. %48بنسلب  كبيلرة بّالت  3121عن نفس الفترة من العام الماضلي هئه الفة  سّا معدل اسعار مبيا 

ل فقد نتج عنالكبير %( والفلول 56% عالمياً( والصلنوبر )29مقابل  محّياً  %:5)( واألرز%69أسعار مبيا الحمص ) ارتفاع معدة
جزةياً ويعود هئا االرتفاع ، %(3%( والّوز ):2%( والفاصوليا )58%( والجوز )46%( والعدس )47)المعبأ%( والطحين 32)

 ألسعارها. المحّيإلل إزدياد أسعارمبيا معظم سّا هئا الفة  عالمياً لكن بنسب أقةل من االرتفاع 
 

 



. لكلن التلوالي عّلل لل لّقلهر الثااسلتقرارها المنتجات الدهنيل  والزيتيل  فة  اسعار مبيا سّا معدل  تابا :الدهنية والزيتيةالمنتجات  -7
%( وزيلت 44زيلت اللئرة )ارتفعت اسعار مبيلا  فقدعن نفس الفترة من العام الماضي.  %:معدل اسعار مبيا سّا هئه الفة  إرتفا 

سلّا هلئه وتعلود أسلباب ارتفلاع اسلعار . %(2%( وزيلت الزيتلون )3والطحينل  ) %(21)الحالوة و الزبدة%( و38دوار القمس )

ا زيلت اللئرة هل، ائ ارتفعت أسعار مبيا الئرة التي يقلتة  مناً عالمي الزيوت والزبدةمبيا أسعار رتفاع في االكّياً الل الفة  خالل العام 
ل  ل سعر مبيا زيت دوار 55بمعدة  . %51 عالمياً بنسب  القمس%، بينما ارتفا معدة

 

أسلعار  رتفلاعنتيجل  ا االسبوع الماضليب مقارن ً % 1.5طفيف  بّات بنسب  السبوع امبيا المعّبات هئا معدل اسعار  رتفاإ المعلبات: -8
مبيلا اسلعار  ارتفلاع ويعلود ئللك اللل رن  بنفس الفتلرة ملن العلام الماضلي،% مقا25بينما ارتفعت بنسب   .%(2مبيا معّبات الئرة )

(. وتعود أسباب هلئا االرتفلاع %4( والمارتديال )%21والسردين ) %(24ومعّبات الئرة )%( 9)( والطون %54معّبات الفطر )

 سعار عالمياً.جزةياً الل ارتفاع اال
 

. لكلن الماضليعن االسبوع  %-1.2بّات طفيف   االسبوع بنسب  امعدل أسعار مبيا سّا هئه الفة  هئ نخفضامواد غذائية متفرقة:  -9
 عن نفس الفترة من العام الماضي.  %25معدل اسعار مبيا سّا هئه الفة  ارتفا بنسب  

%(. واستقرت أسعار مبيا بقيل  4المّح )مبيا  سعر رتفاإ%(، بينما -2والبن ) السكرمعدل سعر مبيا في  االنخفاضئلك عن  ونتج
 سّا هئه الفة . 

ر لكبيللر اوقللد نللتج االرتفللاع السللنوي عللن االرتفللاع  % 29رتفللاع ألمحّيللاً مقارنللً  با %51ارتفللا )فللي أسللعار مبيللا السللكرغيللر المبللرة
 %(39ورب البنللدورة )( %35عالميللاً بنسللب  نتيجلل  االرتفللاع  % 32بّاللت  بنسللب  مبللررة ارتفللا محّيللاوالللبن المطحللون ) ،(عالميللاً 

  (.%8وعالمياً  %5 ارتفا محّياً والقاي )%( 25والمعكرون  ) %(:والكاتقب )

 
 

 الفئة
التغيير السنوي 

 بالنسبة المئوية %
التغيير األسبوعي 
  بالنسبة المئوية %

% -26 الخضار الطازجة   1.5-%  

%-2 الفواكه   2.2-%  
%  3 اللحوم ومشتقاتها   2.7-%  

11  % البيض ومنتجات الحليب   % 2.2  
  1.3      %- 37 % الحبوب والبذور والثمار الجوزية 
% 1.1 9 % المنتجات الدهنية والزيتية   

% 1.4 14 % المعلبات   
% 14 مواد غذائية متفرقة   1.1-%  

  
 
                 عّماً أن المكتب الفنةي في وزارة االقتصاد والتجارة سيقوم بنقرالتقرير االسبوعي ألسعار سّة  السّا الائاةي                                  

:. كما سيتةم نقر كامل التقرير عّل موقا الوزارة عّل االنترنتدورياً        

www.economy.gov.lb                                                  

                                    


