
 
 القتصاد والتجارةلالمديرية العامة 

 المكتب الفني لسياسة االسعار 

 3122 أيلول 30بيروت في 

 
 سلّة السلع الغذائية لجدول أسعار التقرير االسبوعي 

 26/9/3122 –المكتب الفني لالسعار  –االقتصاد والتجارة في وزارة            
      

المكّونة من  3122/:/26بتاريخ أصدر المكتب الفني لألسعار في وزارة االقتصاد والتجارة التقرير االسبوعي ألسعار سلّة السلع الغذائية 
 :(3122/:/19مقارنة بأسعار السلع منذ أسبوع ) كاآلتينقطة بيع  في مختلف المحافظات  64والتي تّم جمعها من صنفاً  71

 
 بينمدا ، عدن االسدبوع الماادي % 4،9مبيدع الخادار الطازجدة  دذا االسدبوع معدد  أسدعار  رتفعإ الطازجة:أسعار الخضار  -2

 . 3121عن نفس الفترة من العام المااي  % -31إنخفض 

%( 5والملفدوف )%( 6والبطاطدا والبنددورة ) %( 7والبقددونس )%( 24والثدوم )%( 33) يدارالخارتفعدت أسدعار مبيدع وعليه فقد 
والكوسى  والباذنجان%( -4والفج  )%( -5البص  ) انخفات أسعاربينما . %(2) والكزبرة%( وكٍ  من الخس واللوبيا 4والبقلة )

 .%(-2)والجزر والنعنع  %(-3)
 
نفدس إنخفدض عدن  كمدا  بوع المااديعن االسد %-1،3بنسبة طفيفة بلغت معد  اسعار مبيع الفواكه  ذا االسبوع  نخفضإ الفواكه: -3

 . %-27بنسبة   3121الفترة من العام المااي

%( 2%(، بينمدا ارتفدع سدعر مبيدع البرتقدا  )-3%( والتفدا  )حدوالي -7الحدامض )ر مبيدع اسدعأ انخفداض عن نخفاضونتج  ذا اال
  .%(9الموز )و

 

 بينمدا إرتفدععدن االسدبوع الماادي.  %-2،2بنسدبة  دذا االسدبوع معد  اسدعار مبيدع اللحدوم ومادتقاتها  نخفضإ اللحوم ومشتقاتها: -4
 عن نفس الفترة من العام المااي. %  22معد  اسعار مبيع اللحوم وماتقاتها بنسبة 

 

المسدتورد المّبدرد لحدم البقدر و %(-7الفدرو  ) فخاذسعر مبيع  نخفاضاعن االسبوع المااي ب  ذا األسبوع مقارنةً  نخفاضاالنتج و
 %( 2)البلددا الطدداز   البقددرسددعر مبيدع لحدم  ارتفدع، بينمدا  %(-2) الغدنم البلددا الطدداز ولحددم %( -3%( والفدرو  الكامد  )-5)

م الماادي فيعدود نفسدها مدن العدا. أما أسباب إرتفاع معد  اسعار مبيع اللحوم وماتقاتها عن الفترة %(3وصدور الفرو  المسّحب )
ًً  %:2مقاب   % عالميا:2للحم البقر )العالمية سعارألافي الى ارتفاع  % محليداً( بينمدا اسدتقّر :2% عالمياً مقاب  5والغنم ) (محلياً

مددن الدددجا  عدد ف أبعددض مكونددات % نتيجددة االرتفدداع الحدداد فددي أسددعار مبيددع 21بنسددبة سددعر مبيددع الفددرو  عالميدداً وارتفددع محليدداً 

 مصادر ا عالمياً.

 

مقارنددة  %-2،5 ددذا األسددبوع بنسددبة  معددد  أسددعار مبيددع فئددة البدديض ومنتجددات الحليددب نخفددضإ البيييو ومنتجيياح الحليييب: -5
 عدن ذلد  ندتجالعدام الماادي. و مدنعدن نفدس الفتدرة  % 21معد  اسعار مبيع سلع  دذ  الفئدة بنسدبة  بينما ارتفع. األسبوع الماايب
%( 3مبيع اللبنة وجبنة العكاوا. بينما ارتفع سعر مبيدع حليدب البدودرة ) استقرت أسعار%(، و-21جبنة القاقوان )اسعار  نخفاضا

. أّما أسباب ارتفاع معد  اسعار مبيع سلع  ذ  الفئدة عدن نفدس الفتدرة مدن العدام الماادي فيعدود %( 7) طعجبن الق%(  4والبيض )
في كلفة األع ف العالمي االرتفاع الى  جزئياً يعود ، كذل  %56 حوالي حلياً مالمنتج تسليم الحليب الطاز   جزئياً الى إرتفاع اسعار
 . وبعض األجبان%(  64) أّدى الى إرتفاع كبير في أسعار مبيع البيضواألدوية البيطرية مما 

مع ميٍ  طفيف نحو االرتفاع  المااياالسبوع  خ   ذ  الفئة سلع كافة بيع معد  أسعارم ستقرإ الحبوب والبذور والثمار الجوزية: -6
 أمدا. 3121عدن نفدس الفتدرة مدن العدام الماادي  %53 دذ  الفئدة بنسدبة كبيدرة بلغدت سدلع إرتفع معد  اسعار مبيدع  بينما. %(1،2)
% 29% مقاب  67( واألرز )ارتفع محلياً %82أسعار مبيع الحمص )ارتفع محلياً  ارتفاع معّد  فقد نتج عنرتفاع السنوا الكبيراال

( محليدداً %57%( والجددوز ):4( والعدددس )محليدداً %47)المعبددأ( والطحددين محليدداً  %37( والفددو  )محليدداً  %62عالميدداً( والصددنوبر )
جزئياً إلى إزدياد أسعارمبيع معظم سلع  ذا الفئدة عالميداً لكدن ويعود  ذا االرتفاع ، (محلياً  %21( واللوز )محلياً  %32والفاصوليا )

 ألسعار ا. المحليبنسب أقّ  من االرتفاع 
 

. لكدن للادهر الثداني علدى التدوالياسدتقرار ا المنتجدات الد نيدة والزيتيدة فئة اسعار مبيع سلع معد   تابع المنتجاح الدهنية والزيتية: -7
%( وزيدت 44زيدت الدذرة )ارتفعت اسعار مبيدع  فقدعن نفس الفترة من العام المااي.  %9معد  اسعار مبيع سلع  ذ  الفئة إرتفع 

 



سدلع  دذ  الفئدة وتعود أسباب ارتفداع اسدعار .  %(- 5الح وة ) ، بينما انخفات أسعار مبيع%(22) الزبدة%( و:2دوار الامس )

ا زيت الذرة بمعّد  ه، اذ ارتفعت أسعار مبيع الذرة التي ياّتق مناً عالمي الزيوت والزبدةمبيع أسعار رتفاع في االكلياً الى خ   العام 
 . %57 عالمياً بنسبة %، بينما ارتفع معّد  سعر مبيع زيت دوار الامس88

 

نتيجدة انخفداض أسدعار مبيدع  االسدبوع المااديب مقارندةً % 1،3بنسدبة مبيدع المعلبدات  دذا االسدبوع معد  اسعار  نخفضإ المعلباح: -8
اسعار مبيع معلبدات  ارتفاع ويعود ذل  الى رنة بنفس الفترة من العام المااي،% مقا23بينما ارتفعت بنسبة  .%(-3معلبات الذرة )

(. وتعدود أسدباب  دذا االرتفداع جزئيداً %2( والمارتدي  )%:والسردين ) %(21ومعلبات الذرة )%( 22)( والطون %45الفطر )

 سعار عالمياً.الى ارتفاع اال
 

. المااديعدن االسدبوع  % 1،3طفيفدة بلغدت 2،5 االسدبوع بنسدبة امعد  أسعار مبيع سلع  ذ  الفئة  دذ ارتفعمواد غذائية متفرقة:  -9
 عن نفس الفترة من العام المااي.  %25لكن معد  اسعار مبيع سلع  ذ  الفئة ارتفع بنسبة 

إسدتقرت اسدعار مبيدع بقيدة سدلع  دذ  الفئدة %(، بينمدا 2%( والبن )2والمعكرونة ) السكرمعد  سعر مبيع في  ارتفاعذل  عن  ونتج

 .ماايال ألسبوعبامقارنة 
( والدبن عالميداً % 66رتفداع ألمحليداً مقارندًة با %57ارتفدع لكبيدر فدي أسدعار مبيدع السدكر )وقد نتج االرتفاع السنوا عدن االرتفداع ا

%( 24والمعكرونة )%( :2ورب البندورة )( %:3عالمياً بنسبة نتيجة االرتفاع  % 32بلغت  بنسبة مبررة ارتفع محلياالمطحون )
  (.%25وعالمياً  %9ارتفع محلياً والااا )

 
 

 الفئة
التغيير السنوي 

 بالنسبة المئوية %
التغيير األسبوعي 
  بالنسبة المئوية %

% -20 الخضار الطازجة   3.3 %  

% -16 الفواكه   0.2- %  
%11 اللحوم ومشتقاتها   1.1-%  

% - 10 % البيو ومنتجاح الحليب   1.4  
 0.1 % 42 % الحبوب والبذور والثمار الجوزية 

%- 0.1 8 % المنتجاح الدهنية والزيتية   
%- 0.2 12 % المعلباح   
% 14 غذائية متفرقةمواد    0.2 %  

  
 
                 علماً أن المكتب الفّني في وزارة االقتصاد والتجارة سيقوم بنارالتقرير االسبوعي ألسعار سلّة السلع الغذائية                                 

:. كما سيّتم نار كام  التقرير على موقع الوزارة على االنترنتدورياً        

www.economy.gov.lb                                                  

                                    


