
 
 القتصاد والتجارةلالمديرية العامة 

 المكتب الفني لسياسة االسعار 

 1188 الثاني تشرين 81 بيروت في

 
 سلّة السلع الغذائية لجدول أسعار التقرير االسبوعي   

 41/44/1144 –المكتب الفني لالسعار –االقتصاد والتجارة في وزارة                    
   

 وزيت الذرة ألجبانالحم البقر المستورد وانخفاض ووالفروج البلدي  لحم البقرو الخضار والفواكه ارتفاع

 

نل   41/44/1144بتلاري  أصدر المكتب الفني لألسعار في وزارة االقتصاد والتجارة التقرير االسبوعي ألسعار سلّة  السلّا الائاةيل   المكوة
، (54/41/1144) ينمقارنل  بسسلعار السلّا منلئ أسلبوع كلاتتينقطل  بيلا  فلي مفتّلم المااف لا   35والتي تمة جمعهلا ملن صنفاً  01من 

 :بسبب عطّ  عيد الفطر
 
 بينمللا ، ينالمارللي ينعللن االسللبوع % 4121مبيللا الفرللار الطازجلل  سللئا االسللبو  معللدأ أسللعار  ارتفللا أسعععار الخضععار الةازجععة  -4

 . 1141عن نفس الفترة من العام الماري  % -43إنففض 

الكوسللل   و%( والبقّللل  40والبائنجلللان) %(11والّوبيلللا) %(51والمّفلللوم) %(51)البنلللدورة أسلللعار مبيلللاارتفعللل  وعّيلللق فقلللد 
%(   1والفيلللار) %(1%( والبطاطللا )3%( والفجللأ والفلللس والكزبللرة)0والنعنللا )%( 41والثلللوم ) والبصللأ %(41البقللدونس)و

  .%(4والجزر )

 
أسلعارسا بنسلب   رتفعل ا كملا،  ينالمارلي ينبوععن االس %223بنسب  بّا  معدأ اسعار مبيا الفواكق سئا االسبو   ارتفا الفواكه  -1

 . 1141نفس الفترة من العام الماريب مقارن  % 5

 %( -1، وانففاض برتفاأ أبوصرة ) وئلك ألسباب موسمي  %(،4)والموز%( 4023) لتفاح ار مبيا اسعأ  اارتف عن ئلكونتج 
  .%( -4والاامض)

 

بينمللا . ينالمارللي ينعللن االسللبوع % -421بنسللب  سللئا االسللبو  معللدأ اسللعار مبيللا الّاللوم وم للتقاتها  انففللض  اللحععوم ومقععتقات ا -5
 عن نفس الفترة من العام الماري. %  -1معدأ اسعار مبيا الّاوم وم تقاتها بنسب   انففض

%( نتيجل  بعلض العرورلا   -0وففلائ فلروم ملا جّلدة ) %( -41المستورد المبةرد )لام البقر سعر مبيا  انففاضعن ئلك نتج و
  %(.1ولام البقر البّدي الطازم )%( 1الفروم الكامأ ) سعارأارتفع  بينما ها، عّي

أسلعار فلي  انففاضم الماري فيعود ال  نفسها من العامعدأ اسعار مبيا الّاوم وم تقاتها عن الفترة الماّي ل االنففاض أما أسباب
عّملاً أن االسلعار العالميل  لّالم البقلر ارتفعل  الوالي ماّياً  %(-0) المبردولام البقر المستورد %( -45) لام البقر الطازم مبيا 

 بّل  ب لكأ  طفيلملّفلروم ألسلعارالعالمي  اارتفعل   بينملاماّيلاً % 41ارتفا سعر مبيا الفلروم سلئا السلن  بالمقابأ و، % (41201)
 ،%-4213بنسللب   م الاللنم عالميللاً فلل أ نفللس الفتللرةلاللض %، بينمللا انففلل1وارتفللا سللعر مبيللا لاللم الاللنم ماّيللاً بنسللب  %( 1201)

 . عالمياً قد ارتفع  ع م األأسعار مبيا بعض مكونا  أن  والجدير بالئكر

 

مقارنلل  %  -4.1بنسلب  ألسلبو  اسللئا  معلدأ أسلعار مبيلا فةلل  البليض ومنتجلا  الاّيلب انففللض البعيض ومنتجعات الحليعب  -1
سلعر  أما ،%(-5 جبن األبيض العكاوي )( وسعر مبيا ال%-3) انففاض سعر مبيا جبن الق قوان بقر ين بسببالماري يناألسبوعب

 . استقر قدفواّيب البودرة والّبن  وجبن  القطا  مبيا البيض

 
البليض  نتيجل  ارتفلا  أسلعار مبيلا العلام المارلي ملنعلن نفلس الفتلرة %  1بنسلب   ارتفلامعدأ اسعار مبيا سّا سئا الفةل   عّماً أن

 .%( 0%( والّبن  )41%( واّيب البودرة )3%( وجبن العكاوي )15)

 

 يناالسلبوعمقارنل  بسلئا األسلبو  الابوب والبئور والثملار الجوزيل  فة  معدأ سعر مبيا استقر  الحبوب والبذور والثمار الجوزية  -3
عن نفس الفترة من العام سئا الفة  سّا إرتفا معدأ اسعار مبيا  بينما. سئا الفة سّا كاف  بيا م معدأ أسعاراستقرار بسبب  ينالماري

أ فقللد نللتج عللن السللنوي الكبيللرالماّللي رتفللا  اال أمللا. %51بنسللب  كبيللرة بّالل   1141المارللي  أسللعار مبيللا الاملل   ارتفللا  معللدة
ر ( واألرز01%)  المعبللس%( والطاللين 11%( والفللوأ )53% عالميللاً( والصللنوبر )41231مقابللأ  ماّيللاً  %11)ب للكأ  ريللر مبللرة

 



 ل  إزدياد أسلعارمبيا مع لم سلّا سلئاجزةياً إويعود سئا االرتفا  ، %(43%( والفاصوليا )51%( والجوز )55%( والعدس )53)

 ألسعارسا. الماّيالفة  عالمياً لكن بنسب أقةأ من االرتفا  
 

ملا ميلأ  التلوالي عّل  الرابالّ هر  ااستقرارالمنتجا  الدسني  والزيتي  فة  اسعار مبيا سّا معدأ  تابا  المنتجات الدهنية والزيتية -0
 .عن نفس الفترة من العام الماري % 3. لكن معدأ اسعار مبيا سّا سئا الفة  إرتفا %-1.1بنسب  االنففاض طفيم ال  

 الزبدةاستقر  أسعار مبيا زي  الزيتون و%( و-4%( وزي  دوار ال مس )-1زي  الئرة )مبيا  سعر يناألسبوع ينسئ انففض ائ

 .والطاين الا وة و
، ائ ارتفعل  أسلعار اً عالمي والزبدةالزيو  مبيا أسعار رتفا  في االال   جزةياً  سّا سئا الفة  ف أ العاموتعود أسباب ارتفا  اسعار 

أ سعر مبيا زي   ارتفا، بينما %11مقابأ ارتفاعها عالمياً اوالي  %11 ماّياً  دوار ال مسالئرة و  وزيمبيا  ماّيلاً  الزيتونمعدة
 . %-1201 عالمياً بنسب % مقابأ انففارق 4بنسب  

 

ين ملا ميلأ  طفيلم نالو االنففلاض بسلبب المارلي يناالسلبوعب مقارنل االسبو   امبيا سّا سئا الفة  سئ سعرمعدأ  استقر المعلبات  -1
 % عن نفس الفترة من العام الماري. 45. لكن معدأ اسعار مبيا سّا سئا الفة  ارتفا بنسب  %4-انففاض سعر مبيا معّبا  الئرة 

%( 1)والطللون %( 41ردين )والسلل %(53)بنسللب  كبيللرة بّالل  اسللعار مبيللا معّبللا  الفطللر  السللنوي عللن ارتفللا  رتفللا الا ونللتج
تفلا  رلكن بنسلب أقلأ ملن اال عالمياً سعاروتعود أسباب سئا االرتفا  جزةياً ال  ارتفا  اال .%(3والمارتدي  ) %(0ومعّبا  الئرة )

 .الماّي
 

سلعر مبيلا  انففلاض، نتيجل  ينالمارلي يناالسلبوعب مقارن  االسبو  امبيا سّا سئا الفة  سئ سعرمعدأ  استقرمواد غذائية متفرقة   -2
 .%(1البن المطاون )سعر مبيا ارتفا  %( و-1) السكر ورب البندورة

وقد نلتج االرتفلا  السلنوي علن االرتفلا  عن نفس الفترة من العام الماري.  %45لكن معدأ اسعار مبيا سّا سئا الفة  ارتفا بنسب  
السكر )ارتفلا و %( 43 اوالي% نتيج  االرتفا  عالمياً  10  البن المطاون )ارتفا ماّيا بنسب  مبررة بّا مبيا الكبير في أسعار

ما اإل ارة إل  ارتفاعق عالمياً بلين  لهري أيّلوأ وت لرين األوأ  %-1 اوالي% عّ  الررم من انففارق عالمياً 13 ماّيا بنسب  
%( والمعكرونل  41والكات لب )%( 40، ورب البنلدورة )عالمياً في نفس الفترة ملن العلام الالالي( واستقرارا% 43 اوالي 1141

 .( %3وعالمياً بنفس النسب  )ارتفا ماّياً  ال ايو %(45)
 

 
 

 

 الفئة
التغيير السنوي 
 بالنسبة المئوية %

التغيير األسبوعي 
  بالنسبة المئوية %

% -55 الخضار الةازجة   52.4%  

%3 الفواكه   5.5 %  
% -2 اللحوم ومقتقات ا   5.1- %  
1  % ومنتجات الحليبالبيض    5.1- %  

   % 0  34 % الحبوب والبذور والثمار الجوزية 
% -0.4 9 % المنتجات الدهنية والزيتية   

% -0.2 53 % المعلبات   
% 53 مواد غذائية متفرقة   0 %  

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

:. كما سيتةم ن ر كامأ التقرير عّ  موقا الوزارة عّ  االنترن دورياً        

www.economy.gov.lb                                                   

                                    


