
 
 القتصاد والتجارةلالمديرية العامة 

 المكتب الفني لسياسة االسعار 

 3122 تشرين األول 7بيروت في 

 
 سلّة السلع الغذائية لجدول أسعار التقرير االسبوعي 

 3/10/3122 –المكتب الفني لالسعار  –االقتصاد والتجارة في وزارة            
      

المكّونة من  3/10/3122بتاريخ أصدر المكتب الفني لألسعار في وزارة االقتصاد والتجارة التقرير االسبوعي ألسعار سلّة السلع الغذائية 
 :(3122/:/26مقارنة بأسعار السلع منذ أسبوع ) كاآلتينقطة بيع  في مختلف المحافظات  64والتي تّم جمعها من صنفاً  71

 
 بينمدا ، عدن االسدبوع الماادي % 1.9مبيدع الخادار الطازجدة  دذا االسدبوع معدد  أسدعار  رتفعإ الطازجة:أسعار الخضار  -2

 . 3121عن نفس الفترة من العام المااي  % -25إنخفض 

%( والفجد  والبنددورة 5) والجدزر %(6)والكوسد    (%7) والباذنجدان والبصد %( 20) يدارالخارتفعدت أسدعار مبيدع وعليد  فقدد 
 %(-4%( واللوبيدا والنعندع والبقلدة )-5والملفدوف )والبقددونس %( -7%( والبطاطدا )-8مبيع الثوم) انخفات أسعار%(. بينما 2)

 .%(-3) والكزبرة
 
 كمدا  المااديبوع عدن االسد % 1.2بنسبة طفيفدة بلغدت مع مي  ال  االرتفاع معد  اسعار مبيع الفواك   ذا االسبوع  ستقرإ الفواكه: -3

 . 3121نفس الفترة من العام الماايب استقرت أسعار ا مقارنة 

%( السدباب موسدمية 21%(. بينمدا ارتفدع سدعر مبيدع البرتقدا  )-6والمدوز )%( -8الحدامض )ر مبيدع اسعأ انخفاض عن ذلكونتج 
  .%(3والتفاح )حوالي 

 

معدد   بينمدا إرتفدععن االسدبوع الماادي.  %1.8بنسبة  ذا االسبوع معد  اسعار مبيع اللحوم ومشتقاتها  رتفعإ اللحوم ومشتقاتها: -4
 عن نفس الفترة من العام المااي. %  7اسعار مبيع اللحوم ومشتقاتها بنسبة 

 

المسدتورد المّبددرد لحددم البقدر و %(7الفدرو  ) فخداذسدعر مبيددع  ارتفداععدن االسدبوع المااددي ب  دذا األسددبوع مقارندةً  رتفداعاالندتج و
ار مبيدع عانخفادت أسدولحم البقر البلدي الطاز  وصدور الفرو  المسّحب ولحدم الغدنم الطداز .  ر مبيعاسعأ تاستقّربينما  .%(3)

 .%(-2الفرو  الكام  )
أسدعار فدي م الماادي فيعدود الد  ارتفداع نفسدها مدن العدامعد  اسعار مبيع اللحوم ومشتقاتها عن الفترة المحلي لرتفاع االأما أسباب  

أسعار مبيع %(، علماً أن 2.5للفرو  )العالمية سعارألااالرتفاع الطفيف في %( رغم 22%( والفرو  الكام  )37صدور الفرو  )
%( رغم استقرار اسعاره عالميداً 7. وارتفعت أسعار مبيع لحم الغنم الطاز  محلياً )عالمياً قد ارتفعت بعض مكونات أعالف الدجا  

%، بينما ارتفعت أسعار مبيع لحم البقر المستورد -7البلدي الطاز  محلياً بنسبة  لحم البقرخال  نفس الفترة. وانخفات أسعار مبيع 
 .%28حوالي %(. علماً أن االسعار العالمية للحم البقر ارتفعت 4المبّرد )

 

األسدبوع مقارندة ب% :.1 ذا األسبوع بنسبة  معد  أسعار مبيع فئة البيض ومنتجات الحليب رتفعإ البيض ومنتجات الحليب: -5
اسدعار  رتفداعا عدن ذلدك نتجالعام المااي. و منعن نفس الفترة  % 9معد  اسعار مبيع سلع  ذه الفئة بنسبة  بينما ارتفع. المااي
حليدب و %(-7) طدع جدبن القسعر مبيع  نخفضمبيع اللبنة وجبنة العكاوي. بينما ا استقرت أسعار%(، و6) جبنة القشقوانالبيض و
. أّما أسباب ارتفاع معد  اسعار مبيع سلع  دذه الفئدة عدن نفدس الفتدرة مدن العدام الماادي فيعدود جزئيداً الد  إرتفداع %(-3البودرة )
واألدويددة فددي كلفددة األعددالف العددالمي االرتفدداع الدد   جزئيدداً يعددود ، كددذلك %56 حددوالي حليدداً مالمنددتج تسددليم الحليددب الطدداز   اسددعار

 . %( :2) أّدى ال  إرتفاع كبير في أسعار مبيع البيضالبيطرية مما 

مع ميٍ  طفيف نحو االرتفاع  المااياالسبوع  خال  ذه الفئة سلع كافة بيع معد  أسعارم ستقرإ الحبوب والبذور والثمار الجوزية: -6
 أمدا. 3121عدن نفدس الفتدرة مدن العدام الماادي  %49 دذه الفئدة بنسدبة كبيدرة بلغدت سدلع إرتفع معد  اسدعار مبيدع  بينما. %(1.3)
% عالميداً( 29مقابد   محليداً  %:5)( واألرز%69أسدعار مبيدع الحمد  ) ارتفداع معدّد  فقد نتج عنالسنوي الكبيرالمحلي رتفاع اال

%( واللدددوز :2%( والفاصدددوليا )58%( والجدددوز )46%( والعددددس )47)المعبدددأ%( والطحدددين 32%( والفدددو  )56والصدددنوبر )
 ألسعار ا. المحليجزئياً إل  إزدياد أسعارمبيع معظم سلع  ذا الفئة عالمياً لكن بنسب أقّ  من االرتفاع ويعود  ذا االرتفاع ، %(8)

 

 



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

سدلع  دذه د أسدباب ارتفداع اسدعار وتعدو. %(2%( وزيدت الزيتدون )3والطحيندة ) %(21)الحالوة و الزبدة%( و38دوار الشمس )

ا زيدت الدذرة هد، اذ ارتفعت أسعار مبيع الذرة التي يشدّت  مناً عالمي الزيوت والزبدةمبيع أسعار رتفاع في االكلياً ال  الفئة خال  العام 
 . %51 عالمياً بنسبة %، بينما ارتفع معّد  سعر مبيع زيت دوار الشمس55بمعّد  

 

نتيجدة  االسدبوع المااديب مقارندةً % -1.8بنسدبة الثداني علد  التدوالي السدبوع لمبيدع المعلبدات  دذا معدد  اسدعار  نخفضإ المعلبات: -8
 ويعدود ذلدك الد  رندة بدنفس الفتدرة مدن العدام الماادي،% مقا24بينمدا ارتفعدت بنسدبة  .%(-5انخفاض أسعار مبيدع معلبدات الدذرة )

(. وتعدود %3( والمارتدديال )%21والسدردين ) %(24ومعلبات الدذرة )%( 9)( والطون %54اسعار مبيع معلبات الفطر ) ارتفاع

 سعار عالمياً.أسباب  ذا االرتفاع جزئياً ال  ارتفاع اال
 

. لكدن معدد  المااديعدن االسدبوع  % 2.6بلغدت  االسدبوع بنسدبة امعد  أسعار مبيع سلع  ذه الفئة  دذ ارتفعمواد غذائية متفرقة:  -9
 عن نفس الفترة من العام المااي.  %25ارتفع بنسبة اسعار مبيع سلع  ذه الفئة 

%(، بينما 2%( والبن )3) السكر%( و5%( والملح )8%( والكاتشب )9رب البندورة )معد  سعر مبيع في  ارتفاعذلك عن  ونتج
 .ماايال ألسبوعبامقارنة  المعكرونة والشايإستقرت اسعار مبيع 

% 29رتفدداع ألمحليدداً مقارنددًة با %52ارتفددع )فددي أسددعار مبيددع السددكرغيددر المبددّرر يددر لكبوقددد نددتج االرتفدداع السددنوي عددن االرتفدداع ا
 %(39ورب البندددورة )( %35عالميدداً بنسددبة نتيجددة االرتفدداع  % 33بلغددت  بنسددبة مبددررة ارتفددع محليدداوالددبن المطحددون ) ،(عالميدداً 

  (.%8وعالمياً  %5 ارتفع محلياً والشاي )%( 25والمعكرونة ) %(:والكاتشب )

 
 

 الفئة
التغيير السنوي 

 بالنسبة المئوية %
التغيير األسبوعي 
  بالنسبة المئوية %

% -25 الخضار الطازجة   9.9 %  

% 0.9    %   0    الفواكه   
%    6  اللحوم ومشتقاتها   0.7 %  

%   البيض ومنتجات الحليب    8  % 0.9  
 0.2 % 88 % الحبوب والبذور والثمار الجوزية 
% 0.0 9 % المنتجات الدهنية والزيتية   

%-0.7 98 % المعلبات   
% 94 مواد غذائية متفرقة   9.5 %  

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

:. كما سيّتم نشر كام  التقرير عل  موقع الوزارة عل  االنترنتدورياً        

www.economy.gov.lb                                                  

                                    


