
 
 القتصاد والتجارةلالمديرية العامة 

 المكتب الفني لسياسة االسعار 

 3122آب  32بيروت في 

 
 سلّة السلع الغذائية لجدول أسعار التقرير االسبوعي 

 5/9/3122 –المكتب الفني لالسعار  –االقتصاد والتجارة في وزارة            
      

المكّوناة ما   3122/:/6بتااري  أصدر المكتب الفني لألسعار في وزارة االقتصاد والتجارة التقرير االسبوعي ألسعار سلّة السلع الغذائية 
( لمصاادفة 33/9/3122مقارنة بأساعار السالع مناذ أسابوعي    كاآلتينقطة بيع  في مختلف المحافظات  64والتي تّم جمعها م  صنفاً  71

 :ضي فترة عيد الفطراألسبوع الما
 

 ،الماضايماا قبال عا  االسابوع  % 2،7معدل أسعار مبيع الخضار الطازجاة ذاذا االسابوع  رتفعإ أسعار الخضار الطازجة: -2
 . 3121ع  نفس الفترة م  العام الماضي  % -49إنخفض  بينما

  %(6%( والجااازر  7والثاااوم  %( 8%( والملفاااوف والباذنجاااا   9%( والبطاطاااا  :الخاااس  ارتفعااات أساااعار مبياااع وعلياااق فقاااد 
- 2والنعناع   %( -3البصال   %( و - 4والكوسا    واللوبيااالخياار  انخفضات أساعاربينماا . %( 3والكزبارة   %(4والبقدونس  

.)% 
 
نفاس الفتارة % عا   -21إنخفاض  كماا  الماضيما قبل بوع ع  االس %:،7معدل اسعار مبيع الفواكق ذذا االسبوع  رتفعإ الفواكه: -3

 . 3121م  العام الماضي 

وأرتفعت أسعار مبيع التفاح بمعّدل  .ألسباب موسمية وتصديريةجزئياً  سلع ذذه الفئةكافة ر مبيع اسعأ ارتفاع ع  رتفاعونتج ذذا اال
  %( 8%( والموز   24%( والحامض   9 

 

بينماا الماضاي. ماا قبال عا  االسابوع  % -7،2بنسابة ذذا االسبوع معدل اسعار مبيع اللحوم ومشتقاتها  إنخفض اللحوم ومشتقاتها: -4
 ع  نفس الفترة م  العام الماضي. %  9معدل اسعار مبيع اللحوم ومشتقاتها بنسبة  إرتفع

 

لحام البقار و %( -26الفارو    فخااذكٍل م  سعر مبيع  انخفاضع  الماضي ما قبل االسبوع ب ذذا األسبوع مقارنةً  االنخفاضنتج و
وصدور الفرو ، وأرتفاع ساعر  ، بينما استقر سعر مبيع لحم البقر البلدي الطاز %(-2 والفرو  الكامل  %( -4 مبّرد الالمستورد 

م الماضاي نفساها ما  العاا. أما أسباب إرتفاع معدل اسعار مبياع اللحاوم ومشاتقاتها عا  الفتارة %( 2مبيع لحم الغنم البلدي الطاز   
ًً 29مقابل  % عالميا33للحم البقر  العالمية سعارألافي تفاع فيعود ال  ار ً % محليااً( بينماا 27% عالمياً مقابال 7والغنم   (% محليا

ما  الادجا  عافف أبعاض مكوناات % نتيجة االرتفاع الحاد في أسعار مبيع 26بنسبة استقّر سعر مبيع الفرو  عالمياً وارتفع محلياً 

 مصادرذا عالمياً.

 

. % 2،6بنسابة  خفل األسابوعي  الماضايي  معدل أسعار مبيع فئة البيض ومنتجات الحليب رتفعإ ومنتجات الحليب:البيض  -5
جاب  اساعار  ارتفااع عا  ذلا  ناتجالعاام الماضاي. و ما عا  نفاس الفتارة  % 21معدل اسعار مبيع سلع ذذه الفئة بنسابة  بينما ارتفع
بقية سلع ذذه الفئة. أّما أسباب ارتفاع معدل اساعار مبياع سالع أسعار مبيع  استقرتبينما  .%( 4 ، واللبنة والبيض %( 6القشقوا   

 2111.ل. الا  ل 811تسليم الحليب الطاز  ما  حاوالي  ذذه الفئة ع  نفس الفترة م  العام الماضي فيعود جزئياً ال  إرتفاع اسعار

أّدى ال  إرتفاع كبير فاي أساعار واألدوية البيطرية مما في كلفة األعفف العالمي االرتفاع ال   جزئياً يعود ل.ل. لليتر الواحد، كذل  
 . وبعض األجبا %(  :4  مبيع البيض

إرتفاع  بينماا. %2،9 بنسابة  ي الماضاي ي االسابوع خافلذاذه الفئاة سلع بيع معدل أسعارم رتفعإ الحبوب والبذور والثمار الجوزية: -6
عا   الحاالياألرتفااع وناتج . 3121عا  نفاس الفتارة ما  العاام الماضاي  %53ذذه الفئاة بنسابة كبيارة بلغات سلع معدل اسعار مبيع 
رتفااع السانوي اال أماا. %(، بينماا اساتقرت أساعار مبياع بقياة سالع ذاذه الفئاة7  الحما ( و%23  الجوزمبيع  ارتفاع معدل أسعار

% عالمياااً( 27% مقاباال 67( واألرز  ارتفااع محلياااً %81أسااعار مبيااع الحماا   ارتفااع محلياااً  ارتفاااع معااّدل فقااد نااتج عاا الكبير
، %(:%( واللااوز  32%( والفاصااوليا  57%( والجااوز  :4%( والعاادس  47%( والطحااي   37%( والفااول  62والصاانوبر  

 ألسعارذا. المحليبنسب أقّل م  االرتفاع  جزئياً إل  إزدياد أسعارمبيع معظم سلع ذذا الفئة عالمياً لك ويعود ذذا االرتفاع 
 

 



. لك  استقرارذما لألسبوع الثالث عل  التواليالمنتجات الدذنية والزيتية فئة اسعار مبيع سلع معدل  تابع المنتجات الدهنية والزيتية: -7
%( وزيات 46زيات الاذرة  ارتفعت اسعار مبياع  فقدع  نفس الفترة م  العام الماضي.  %9معدل اسعار مبيع سلع ذذه الفئة إرتفع 

سالع ذاذه الفئاة وتعود أسباب ارتفااع اساعار .  %(- 5الحفوة   ، بينما انخفضت أسعار مبيع%(23  الزبدة%( و31دوار الشمس  

ا زيت الذرة بمعّدل هيشّتق من، اذ ارتفعت أسعار مبيع الذرة التي اً عالمي الزيوت والزبدةمبيع أسعار رتفاع في االكلياً ال  خفل العام 
 . %64 عالمياً بنسبة %، بينما ارتفع معّدل سعر مبيع زيت دوار الشمس95

 

رناة % مقا23بينما ارتفعت بنسبة  .االسبوع الماضيب مقارنةً %  - 1.4مبيع المعلبات ذذا االسبوع معدل اسعار  نخفضإ المعلبات: -8
( %:والسااردي   %( 22 ( والطاو  %44اساعار مبياع معلباات الفطار  رتفااع ا ويعاود ذلا  الاا  بانفس الفتارة ما  العاام الماضاي،

 سعار عالمياً.(. وتعود أسباب ذذا االرتفاع جزئياً ال  ارتفاع اال%2( والمارتديف  %21ومعلبات الذرة  
 

. لكا  معادل اللاذي قبلهمااع  االسبوع  % 1.5 بنسبة ي االسبوع ي معدل أسعار مبيع سلع ذذه الفئة ذذ ارتفعمواد غذائية متفرقة:  -9
 ع  نفس الفترة م  العام الماضي.  %25اسعار مبيع سلع ذذه الفئة ارتفع بنسبة 

باالفترة بينماا إساتقرت اساعار مبياع بقياة سالع ذاذه الفئاة مقارناة %(،  24  رب البنادورةمعادل ساعر مبياع في  ارتفاعذل  ع   ونتج

 .السابقة
تصادير  أساعار% في 41رتفاع ألمحلياً مقارنًة با %57ارتفع لكبير في أسعار مبيع السكر  وقد نتج االرتفاع السنوي ع  االرتفاع ا

%( 23والمعكروناة  ( الكبيار نتيجاة االرتفااع العاالمي % 31بلغات  بنسابة مباررة ارتفاع محلياا( والب  المطحاو   السكر األمريكي
  (.%9والشاي  %( 35ورب البندورة  

 
 

 الفئة
التغيير السنوي 

 بالنسبة المئوية %
التغيير األسبوعي 
  بالنسبة المئوية %

% -83 الخضار الطازجة   6.1 %  
% -61 الفواكه   1.6 %  
-%              8 % اللحوم ومشتقاتها  6.1  
 6.5 % 10 % البيض ومنتجات الحليب 
 1.8 % 42 % الحبوب والبذور والثمار الجوزية 

% 1 8 % والزيتيةالمنتجات الدهنية    
% -1.0 62 % المعلبات   

% 64 مواد غذائية متفرقة   % 0.4 
  

 
                 علماً أ  المكتب الفّني في وزارة االقتصاد والتجارة سيقوم بنشرالتقرير االسبوعي ألسعار سلّة السلع الغذائية                                 

:تباعاً كل أسبوع. كما سيّتم نشر كامل التقرير عل  موقع الوزارة عل  االنترنت       

www.economy.gov.lb                                                                          


