
 
 القتصاد والتجارةلالمديرية العامة 

 المكتب الفني لسياسة االسعار 

 0222 تشرين األول 02بيروت في 

 
 سلّة السلع الغذائية لجدول أسعار التقرير االسبوعي 

 71/10/1111 –المكتب الفني لالسعار  –االقتصاد والتجارة في وزارة                  
   

  الفروج ولحم البقر والصنوبرأسعار انخفاض أسعار الخضار والفواكه وارتفاع       

  

نل   71/10/1177بتلارٌ  أصدر المكتب الفنً لألسعار فً وزارة االقتصاد والتجارة التقرٌر االسبوعً ألسعار سلّة  السلّا الائاةٌل   المكوة
 :(71/71/1177مقارن  بأسعار السّا منئ أسبوع ) كاآلتًنقط  بٌا  فً مختّف المحافظات  35والتً تمة جمعها من صنفاً  01من 
 

 بٌنملا ، عن االسلبوع الماضلً % -7.1مبٌا الخضار الطازج  هئا االسبوع معدل أسعار  نخفضإ أسعار الخضار الطازجة: -7
 . 1171عن نفس الفترة من العام الماضً  % -11إنخفض 

-5%( والمّفلوف    )-4%( والبطاطا والكوسى والثلوم )-0%( والبائنجان والبصل )-71الخٌار )أسعار مبٌا  نخفضتاوعٌّه فقد 
%( 3) والكزبلرة%( 1%( والخلس )2%( والفجلل )3والبقّ  )%( 71) البقدونس%(. بٌنما ارتفعت أسعار مبٌا -7) %( والجزر

 %(. 7)والبندورة الّوبٌا و

 
-0أسعارها بنسب   انخفضت كما بوع الماضًعن االس %-4.5بنسب  بّات معدل اسعار مبٌا الفواكه هئا االسبوع  نخفضإ الفواكه: -1

 . 1171نفس الفترة من العام الماضًب مقارن  % 

 %( وئللك0بٌنما ارتفا سعر مبٌلا الحلامض ) %(،-1%( والموز )3-%( البرتقال )-3التفاح )ر مبٌا اسعأ انخفاض عن ئلكونتج 

  .ألسباب موسمٌ 
 

معلدل  بٌنملا إرتفلاعلن االسلبوع الماضلً.  % 1بنسلب  هلئا االسلبوع معدل اسعار مبٌا الّحوم ومشتقاتها  رتفاإ اللحوم ومشتقاتها: -5
 عن نفس الفترة من العام الماضً. %  3اسعار مبٌا الّحوم ومشتقاتها بنسب  

 

لحلم الالنم  و %( 1%( والفلرو  الكاملل ) 0المسلتورد المبةلرد )%( ولحلم البقلر 2الفلرو  ) فخلائسلعر مبٌلا  ارتفاععن ئلك نتج و
%(، واسلتقر سلعر مبٌلا -7صدور الفلرو  ) مبٌا سعر وانخفض ،لحم البقر البّدي الطاز   مبٌا سعربٌنما استقةر  .%(7الطاز  )

  .لحم البقر الطاز 
أسلعار فلً م الماضلً فٌعلود اللى ارتفلاع نفسلها ملن العلااتها علن الفتلرة معدل اسعار مبٌا الّحوم ومشلتقالمحًّ لرتفاع االأما أسباب 

ارتفعلت أسلعار مبٌلا ولحم الانم عالمٌاً خالل نفس الفترة.  رغم استقرار اسعارمبٌا%( 1)ولحم الانم الطاز  محٌّاً صدور الفرو  
د الفللرو  الكامللل  ارتفعللت  % بٌنمللا71لّحللم البقللر ارتفعللت حللوالً عّمللاً أن االسللعار العالمٌلل  %( 71)ولحللم البقللر المسللتورد المبللرة

. عالمٌلاً قلد ارتفعلت أسعار مبٌلا بعلض مكونلات أعلالف اللدجا  أن  والجدٌر بالئكر%(، 7.4)بشكٍل طفٌف لّفرو  العالمٌ  سعارألا
 .%-3البّدي الطاز  محٌّاً بنسب   لحم البقر%(. وانخفضت أسعار مبٌا 0وارتفعت أسعار مبٌا )

 

األسلبوع مقارنل  ب%  -1.1بنسلب  ألسلبوع اهلئا  معدل أسعار مبٌا فةل  البلٌض ومنتجلات الحٌّلب نخفضإ الحليب:البيض ومنتجات  -4
سلعر  انخفلاض علن ئللك نلتجالعام الماضً. و منعن نفس الفترة %  3معدل اسعار مبٌا سّا هئه الفة  بنسب   بٌنما ارتفا. الماضً
بقٌ  سّا هئه واستقرت أسعار مبٌا  % عن نفس الفترة من العام الماضً.50بارتفاع بّغ لكن  % هئا األسبوع-0بنسب  البٌض  مبٌا
 . الفة 

% علن ..7بّالت بنسلب  هئا األسلبوع مبٌا الحبوب والبئور والثمار الجوزٌ  معدل سعر  رتفاإ الحبوب والبذور والثمار الجوزية: -3
. هئه الفة سّا بقٌ  كاف  بٌا معدل أسعارم ستقرإ. و%(7والجوز ) %(4) الصنوبرمعدل سعر مبٌا  ارتفاعبسبب االسبوع الماضً 

المحّلً رتفاع اال أما. %53بنسب  كبٌرة بّات  1171عن نفس الفترة من العام الماضً هئه الفة  سّا إرتفا معدل اسعار مبٌا  بٌنما
ل فقد نتج عنالسنوي الكبٌر ر ( واألرز%32أسعار مبٌا الحمل  ) ارتفاع معدة % عالمٌلاً( 72مقابلل  محٌّلاً  %43)بشلكٍل غٌلر مبلرة
%( والّلللوز 73%( والفاصللولٌا )42%( والجللوز )53%( والعللدس )50) المعبللأ%( والطحللٌن 17%( والفللول )37والصللنوبر )

 ألسعارها. المحًّجزةٌاً إلى إزدٌاد أسعارمبٌا معظم سّا هئا الفة  عالمٌاً لكن بنسب أقةل من االرتفاع وٌعود هئا االرتفاع ، %(1)

 



 

. لكلن التلوالً عّلى لل لّشلهر الثااسلتقرارها المنتجات الدهنٌل  والزٌتٌل  فة  اسعار مبٌا سّا معدل  تابا :المنتجات الدهنية والزيتية -0
%( وزٌلت 55زٌلت اللئرة )ارتفعت اسعار مبٌلا  فقدعن نفس الفترة من العام الماضً.  %3معدل اسعار مبٌا سّا هئه الفة  إرتفا 

سلّا هلئه وتعلود أسلباب ارتفلاع اسلعار . %(7%( وزٌلت الزٌتلون )1والطحٌنل  ) %(71)الحالوة و الزبدة%( و11دوار الشمس )
ا زٌلت اللئرة هل، ائ ارتفعت أسعار مبٌا الئرة التً ٌشلتة  مناً عالمٌ الزٌوت والزبدةمبٌا أسعار رتفاع فً االكٌّاً الى الفة  خالل العام 

ل  ل سعر مبٌا زٌت دوار الشمس %، بٌنما ارتفا44بمعدة  . %41 عالمٌاً بنسب  معدة

 

. لكن معدل اسعار مبٌا سّا هئه الفة  ارتفا الماضًاالسبوع ب مقارن االسبوع  امعدل أسعار مبٌا سّا هئه الفة  هئ استقر المعلبات: -1
 % عن نفس الفترة من العام الماضً. 74بنسب  

 %(75ومعّبلات اللئرة )%( 2)%( والطلون 45)بنسلب  كبٌلرة بّالت اسعار مبٌا معّبات الفطلر  السنوي عن ارتفاع رتفاعالا ونتج
لكلن بنسلب أقلل ملن االتفلاع  سلعار عالمٌلاً وتعود أسباب هلئا االرتفلاع جزةٌلاً اللى ارتفلاع اال .%(5%( والمارتدٌال )71والسردٌن )

 .المحًّ
 

. لكلن معلدل اسلعار مبٌلا سلّا الماضلًاالسلبوع ب مقارنل االسبوع  الفة  هئمعدل أسعار مبٌا سّا هئه ا استقرمواد غذائية متفرقة:  -2
 عن نفس الفترة من العام الماضً.  %74هئه الفة  ارتفا بنسب  

 
ر لكبٌللر وقللد نللتج االرتفللاع السللنوي عللن االرتفللاع ا % 72رتفللاع ألمحٌّللاً مقارنللً  با %41ارتفللا )فللً أسللعار مبٌللا السللكرغٌللر المبللرة

 %(12ورب البنللدورة )( %14عالمٌللاً بنسللب  نتٌجلل  االرتفللاع  % 11بّاللت  بنسللب  مبللررة ارتفللا محٌّللاوالللبن المطحللون ) ،(عالمٌللاً 
  (.%1وعالمٌاً  %4 ارتفا محٌّاً والشاي )%( 75والمعكرون  ) %(3والكاتشب )

 
 

 الفئة
التغيير السنوي 

 بالنسبة المئوية %
التغيير األسبوعي 
  بالنسبة المئوية %

% -27 الخضار الطازجة   1.7-%  
%-6 الفواكه   4.3-%  
%  5 اللحوم ومشتقاتها   2    %  

9  % البيض ومنتجات الحليب   -%  7.7 
  1.3  % 39 % الحبوب والبذور والثمار الجوزية 

%   7 9 % المنتجات الدهنية والزيتية   
%- 7.1 14 % المعلبات   

% 14 مواد غذائية متفرقة   7   %  
  

 
                 عّماً أن المكتب الفنةً فً وزارة االقتصاد والتجارة سٌقوم بنشرالتقرٌر االسبوعً ألسعار سّة  السّا الائاةٌ                                  

:. كما سٌتةم نشر كامل التقرٌر عّى موقا الوزارة عّى االنترنتدورٌاً        

www.economy.gov.lb                                                  

                                    


