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 القتصاد والتجارةلالمديرية العامة 

 المكتب الفني لسياسة االسعار 

 1111 كانون األول 16 بيروت في

 
 سلّة السلع الغذائيةلجدول أسعار التقرير االسبوعي 

 23/32/3122 –المكتب الفني لالسعار –االقتصاد والتجارة في وزارة 
 

  ومنتجات الحليب واستقرار اللحوم ومشتقاتهاوالبيض وزيت الذرة  والفواكه الخضار ارتفاع

 
نل   23/23/3122بتلاري  أصدر المكتب الفني لألسعار في وزارة االقتصاد والتجارة التقرير االسبوعي ألسعار سلّة  السلّا الائاةيل   المكوة

 :(6/23/3122مقارن  بأسعار السّا منئ أسبوع ) كاآلتينقط  بيا  في مختّف المحافظات  64والتي تمة جمعها من صنفاً  71من 
 
 3 ارتفلا بينملا ، عن االسلبوع الماضلي % 2109مبيا الخضار الطازج  هئا االسبوع معدل أسعار  ارتفا أسعار الخضار الطازجة: -2

 .3121عن نفس الفترة من العام الماضي  %
والمّفلوف والكزبلرة  %( :2النعنلا )و %( 31والبقلدونس ) %( 38%( والفجلل ) :4البائنجلان ) أسلعار مبيلاارتفعلت وعّيه فقد 
وانخفضت أسعار %(  3) والثوم والجزر %( 7والبندورة والخيار ) %(23%( والبصل ) 27) والبقّ  %( 29والخس ) والكوسى

  .%( -6والّوبيا ) البطاطا مبيا

 
%  -5أسلعارها بنسلب   انخفضلت كملا ،بوع الماضليعلن االسل % 303بنسب  سعار مبيا الفواكه هئا االسبوع أمعدل  ارتفا الفواكه: -3

 . 3121نفس الفترة من العام الماضيمقارن  ب

ة ) ر مبيااسعأ ارتفاع عن ئلكونتج   .%( -3الموز )انخفاض و %(2والتفاح ) %( 2الحامض )%( و 26البرتقال أبو صرة

 
بينملا  ،% 104ما ميل طفيلف جلداً ىللى االرتفلاع بنسلب   االسبوع هئاسعار مبيا الّحوم ومشتقاتها أمعدل  استقر :اللحوم ومشتقاتها -4

 . 3121 عن نفس الفترة من العام الماضي%  3 ارتفا
وفخائ وصدور الفروج المسحب لحم الانم الطازج  واستقرار أسعار مبيا %( 2الطازج )لحم البقر مبيا سعر  ارتفاععن ئلك نتج و

  .المبةردالمستورد لحم البقر و الفروج والفروج 
 مبياأسعار في  ارتفاعم الماضي فيعود الى نفسها من العاسعار مبيا الّحوم ومشتقاتها عن الفترة أمعدل المحّي ل االرتفاع أما أسباب
وارتفلا %(، 4لّفلروج بشلكلط طفيلف بّل  )ألسلعارالعالمي  محّيلاً بينملا ارتفعلت ا %( 6وصدور الفروج المسلحب ) %( :الفروج )

سلعر  انخفضبالمقابل و (.% -3)بينما انخفض لحم الانم عالمياً خالل نفس الفترة بنسب   محّياً  %( 8الانم الطازج )سعر مبيا لحم 
أسلعار مبيلا أن  والجلدير باللئكر% (. 24%( عّملاً أن االسلعار العالميل  لّحلم البقلر ارتفعلت حلوالي ) -7لحم البقر الطازج  )مبيا 

 .عالمياً قد ارتفعت عالف األنات بعض مكوة 
 

% عن  106بنسب   االرتفاعلى ىما ميل ألسبوع اهئا  مبيا فة  البيض ومنتجات الحّيب سعرمعدل  استقر البيض ومنتجات الحليب: -5
وجبنل  الجلبن األبليض العكلاو  ووالّبنل   حّيلب البلودرة مبيلا أسلعار أملا %(. 6سعر مبيا البيض ) ارتفاعب بسب االسبوع الماضي

 .تاستقر والجبن القشقوان فقد القطا
 نتيجل  ارتفلاع أسلعار مبيلا 3121 العلام الماضلي ملنعلن نفلس الفتلرة % 8بنسلب   ارتفلاسعار مبيلا سلّا هلئل الفةل  أمعدل  ّماً أنع

 .%( -5وانخفاض جبن القشقوان ) %(3%( والّبن  )9وجبن العكاو  )%( 22وحّيب البودرة ) %(42البيض )

 

االسلبوع مقارنل  بهلئا األسلبوع الحبلوب والبلئور والثملار الجوزيل  فةل  معلدل سلعر مبيلا استقر  والثمار الجوزية:الحبوب والبذور  -6
 الحمل  سلعر مبيلا ، باسلتثنا هلئل الفةل سلّا  معظلم بيلام أسعار استقراربسبب  %104بنسب   االرتفاعما ميل طفيف ىلى  الماضي
 %(. -2والطحين المعبأ الئ  انخفض ) %( 3) ارتفاالئ   والّوز

 .%:3بنسب  كبيرة بّات  3121عن نفس الفترة من العام الماضي هئل الفة  سّا رتفا معدل اسعار مبيا ا بينما 
ل فقد نتج عن السنو  الكبيرالمحّي رتفاع اال أما ر ( واألرز% 73أسعار مبيا الحم  ) ارتفاع معدة  محّيلاً  % :4)بشكلط غير مبلرة

%( والفاصلللوليا  31والفلللول ) %( 38) والصللنوبر %( 42والعلللدس ) %( 43) والجللوز والطحللين المعبلللأ % عالميلللاً(24مقابللل 
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الفة  عالمياً لكن بنسب أقةلل ملن االرتفلاع  مبيا معظم سّا هئل لى ىزدياد أسعارجزةياً ىويعود هئا االرتفاع ، %( 6والّوز ) %(:2)

 ألسعارها. المحّي
 

 بينما ،% 2الماضي بنسب  االسبوع ب مقارن  المنتجات الدهني  والزيتي فة  اسعار مبيا سّا معدل  ارتفا :الدهنية والزيتيةالمنتجات  -7
 .3121 عن نفس الفترة من العام الماضي % 24رتفا ا

استقرت أسعار مبيا  بينما، %(2وزيت الزيتون والزبدة والطحين  والحالوة ) %( 4) الئرةزيت  مبيا سعر األسبوع اوقد ارتفا هئ

 .الزبدةو دوار الشمسزيت 
، ائ ارتفعلت أسلعار اً عالمي الزيوت والزبدةمبيا أسعار رتفاع في االالى  جزةياً  سّا هئل الفة  خالل العاموتعود أسباب ارتفاع اسعار 

ل سعر مبيا زيلت  ارتفا، بينما %31مقابل ارتفاعها عالمياً حوالي محّياً،  %( 42) الئرة( و% 47دوار الشمس )ت وزيمبيا  معدة
 .% -4 عالمياً بنسب % مقابل انخفاضه  4محّياً بنسب   الزيتون

 

 سلعر مبيلا معّبلات ارتفلاعبسلبب  % 108 بنسلب  الماضياالسبوع ب مقارن االسبوع  امبيا هئل الفة  هئ سعرمعدل  ارتفا المعلبات: -8
معلدل اسلعار مبيلا  بينما ارتفا. المارتديالوالسردين  معّبات واستقرار أسعار مبيا%(،  2)الفطر والطون  معّبات و %( 3الئرة )

 .3121 عن نفس الفترة من العام الماضي %24سّا هئل الفة  بنسب  
 %(21) السللردينو الطللون ومعّبللات %( 53)بنسللب  كبيلرة بّاللت الفطللر معّبللات اسلعار مبيللا  السللنو  عللن ارتفللاع رتفللاعالا ونلتج
لكن بنسب أقل من  عالمياً  سعاروتعود أسباب هئا االرتفاع جزةياً الى ارتفاع اال .%( 5الئرة ) معّباتو%(  7) المارتديال معّباتو

 .تفاع المحّيراال
 

سعر مبيا  ارتفاع ، نتيج  % :10بنسب  مقارن  باالسبوع  مبيا سّا هئل الفة  هئا االسبوع أسعارمعدل  ارتفامواد غذائية متفرقة:  -9
 .والسكر والمعكرون البن المطحون والمعكرون   استقرار أسعار مبيامقابل  %( 2)والكاتشاب  %( 3) الشا 

وقلد نلتج االرتفلاع السلنو  علن  .3121 عن نفس الفترة من العلام الماضلي %24معدل اسعار مبيا سّا هئل الفة  بنسب   بينما ارتفا
%( 26 حلواليعالميلاً  بينملا ارتفلا%  36مبلررة بّالت غيلر اللبن المطحلون )ارتفلا محّيلا بنسلب   مبيلا االرتفاع الكبيلر فلي أسلعار

% ما اإلشارة ىلى ارتفاعه عالمياً بين شلهر  أيّلول  -3 حوالي% عّى الرغم من انخفاضه عالمياً 23والسكر )ارتفا محّيا بنسب   
والكاتشلاب  والمعكرونل  ، ورب البنلدورةالفتلرة ملن العلام الحلالي(عالميلاً فلي نفلس  واسلتقرارل% :2 حلوالي 3121وتشرين األول 

 .(% 6وعالمياً  % : )ارتفا محّياً  والشا %( 24)
 

 
 

 

 الفئة
التغيير السنوي 

 بالنسبة المئوية %
التغيير األسبوعي 
  بالنسبة المئوية %

% 2 الخضار الطازجة   8,01 %  

% -4 الفواكه   202 %  
% 2 اللحوم ومشتقاتها   ,3, %  

7  % البيض ومنتجات الحليب   ,00 %  
% 00, 22 % الحبوب والبذور والثمار الجوزية   
% 8 80 % المنتجات الدهنية والزيتية   

% 07, 80 % المعلبات   
% 80 مواد غذائية متفرقة   ,02%  

  
 

 .دورياً عّماً أن المكتب الفنةي في وزارة االقتصاد والتجارة سيقوم بنشرالتقرير االسبوعي ألسعار سّة  السّا الائاةي  

                                                  ww.economy.gov.lb   :كما سيتةم نشر كامل التقرير عّى موقا الوزارة عّى االنترنت 


