
 
 القتصاد والتجارةلالمديرية العامة 

 المكتب الفني لسياسة االسعار 

 3122 الثاني تشرين 4بيروت في 

 
 سلّة السلع الغذائية لجدول أسعار التقرير االسبوعي   

 13/31/1133–المكتب الفني لالسعار –االقتصاد والتجارة في وزارة                    
   

 والكاتشب لحم البقرواألجبانأسعار وارتفاع والبيض انخفاض أسعار الخضار والفواكه  استمرار    

  

نل   13/31/1133بتلاري  أصدر المكتب الفني لألسعار في وزارة االقتصاد والتجارة التقرير االسبوعي ألسعار سلّة  السلّا الائاةيل   المكوة
 :(37/31/1133مقارن  بأسعار السّا منئ أسبوع ) كاآلتينقط  بيا  في مختّف المحافظات  31والتي تمة جمعها من صنفاً  01من 
 

وئلل   علن االسلبوع الماضلي % -3.0مبيا الخضار الطازج  هلئا االسلبوع معدل أسعار  نخفضإ أسعار الخضار الطازجة: -3
 . 1131عن نفس الفترة من العام الماضي  % -19إنخفض  بينما ،عّى التوالي لثلألسبوع الثا

 %(-3%( والمّفللوف)-0%( والجلزر والخيللار)-7والّوبيللا) %(-31والبقلدونس) %(-33الفجللل)أسللعار مبيلا  نخفضلتاوعّيل  فقللد 
 %( والبنلدورة4والثلوم )%( 33بينما ارتفعت أسعار مبيا الكوسى ) .%(-1%( والبائنجان والكزبرة والبصل والنعنا )-4والبقّ  )

 . %(3البطاطا )و

 
عّلى التلوالي،  للثلألسلبوع الثا بوع الماضليعن االسل %-3.1بنسب  بّات معدل اسعار مبيا الفواك  هئا االسبوع  نخفضإ الفواكه: -1

 . 1131نفس الفترة من العام الماضيب مقارن  % -31أسعارها بنسب   انخفضت كما

  .وئل  ألسباب موسمي %( 1التفاح )بينما ارتفا سعر مبيا  %(،-1)والموز%( -7)الحامض ر مبيا اسعأ انخفاض عن ئل ونتج 

 

معلدل  بينملا إرتفلاعن االسلبوع الماضلي.  %1.3بنسب  هئا االسبوع معدل اسعار مبيا الّحوم ومشتقاتها  رتفاإ :اللحوم ومشتقاتها -1
 عن نفس الفترة من العام الماضي. % 4اسعار مبيا الّحوم ومشتقاتها بنسب  

ولحلم البقلر البّلد  %( -1الفروج الكامل ) سعاربينما انخفضت أ%( 3المستورد المبةرد )لحم البقر سعر مبيا  ارتفاععن ئل  نتج و
  .بقي  سّا هئه الفة  مبيا راسعأ تاستقةرو %(.-3الطازج )

مبيا أسعار في م الماضي فيعود الى ارتفاع نفسها من العامعدل اسعار مبيا الّحوم ومشتقاتها عن الفترة المحّي لرتفاع االأما أسباب 
د )%( 8الفروج الكامل ) بينما ارتفعت %( 3)ولحم الانم الطازج محّياً  %(0) صدور الفروج%(  و31ولحم البقر المستورد المبرة

عّماً أن االسعار العالمي  م الانم عالمياً خالل نفس الفترة.لح اسعارمبيارغم استقرار %( 3.4لّفروج بشكٍل طفيف )ألسعارالعالمي  ا
 . عالمياً قد ارتفعت أسعار مبيا بعض مكونات أعالف الدجاج أن  والجدير بالئكر، %37لّحم البقر ارتفعت حوالي 

 

األسللبوع مقارنلل  ب%  3.3بنسللب  ألسللبوع اهللئا  معللدل أسللعار مبيللا فةلل  البلليض ومنتجللات الحّيللب رتفللاإ البيييض ومنتجيياح الحليييب: -4
جلبن ( وسلعر مبيلا ال %1 ) باستثناء سلعر مبيلا جلبن القشلقوان بقلر اللئ  ارتفلا أسعار مبيا بقي  سّا هئه الفة واستقرت  .الماضي

لألسلبوع الثاللث عّلى التلوالي. هلئا األسلبوع  (%-3)بنسلب  فقد انخفلض  سعر مبيا البيض أما ،%(1األبيض العكاو  الئ  ارتفا )
 . % عن نفس الفترة من العام الماضي14 تبّابنسب  كبيرة  سعر مبيا البيض بقي مرتفعاً لكن 

البليض  نتيجل  ارتفلاع أسلعار مبيلا العلام الماضلي ملنعن نفلس الفتلرة %  31بنسب   ارتفامعدل اسعار مبيا سّا هئه الفة   عّماً أن
 .%(0%( وجبن  القطا )7%( والّبن  )31%( وحّيب البودرة )30%( وجبن العكاو  )14)

 

% علن -1.7 بنسلب هئا األسبوع الحبوب والبئور والثمار الجوزي  فة  معدل سعر مبيا  نخفضإ الجوزية: الحبوب والبذور والثمار -3
بيا معلدل أسلعارم سلتقرإ. و%(-1.1) الجلوزسلعر مبيلا  و %(-3.8) الصلنوبرمعدل سلعر مبيلا  نخفاضإاالسبوع الماضي بسبب 

بنسلب  كبيلرة بّالت  1131علن نفلس الفتلرة ملن العلام الماضلي هئه الفة  سّا إرتفا معدل اسعار مبيا  بينما. هئه الفة سّا بقي  كاف  
ل فقد نتج عنالسنو  الكبيرالمحّي رتفاع اال أما. 17% ر ( واألرز%38أسعار مبيا الحمل  ) ارتفاع معدة  %49)بشلكٍل غيلر مبلرة

%( 47%( والجلللوز )13)%( والعللدس 17) المعبللأ%( والطحلللين 13%( والفللول )43% عالميلللاً( والصللنوبر )38مقابللل  محّيللاً 
جزةيلاً إللى إزديلاد أسلعارمبيا معظلم سلّا هلئا الفةل  عالميلاً لكلن بنسلب أقةلل ملن االرتفلاع ويعود هلئا االرتفلاع ، %(39والفاصوليا )

 ألسعارها. المحّي

 



 

ما ميلل  التوالي عّى لثالثالّشهر استقرارها المنتجات الدهني  والزيتي  فة  اسعار مبيا سّا معدل  تابا :المنتجاح الدهنية والزيتية -0
ارتفعلت  ، ائعن نفس الفترة من العام الماضلي %31. لكن معدل اسعار مبيا سّا هئه الفة  إرتفا %1.3طفيف الى االرتفاع بنسب  

. %(3%( وزيلت الزيتلون )3والطحينل  ) %(31)الحالوة و الزبدة%( و17%( وزيت دوار الشمس )11زيت الئرة )اسعار مبيا 
، ائ ارتفعلت أسلعار اً عالميل الزيلوت والزبلدةمبيلا أسلعار رتفاع في االكّياً الى سّا هئه الفة  خالل العام وتعود أسباب ارتفاع اسعار 

ل همبيا الئرة التي يشتةق من ل سعر مبيا زيت دوار الشمس44ا زيت الئرة بمعدة  . %41 عالمياً بنسب  %، بينما ارتفا معدة

 

. لكن معدل اسعار مبيا سّا هئه الفةل  ارتفلا الماضياالسبوع ب مقارن االسبوع  امبيا سّا هئه الفة  هئ سعرمعدل  استقر المعلباح: -7
 % عن نفس الفترة من العام الماضي. 34بنسب  

 %(33ومعّبلات اللئرة )%( 8)%( والطلون 41)بنسلب  كبيلرة بّالت اسعار مبيا معّبات الفطلر  السنو  عن ارتفاع رتفاعالا ونتج
تفلاع رلكلن بنسلب أقلل ملن اال عالمياً سلعاروتعود أسباب هلئا االرتفلاع جزةيلاً اللى ارتفلاع اال .%(3%( والمارتديال )31دين )والسر

 .المحّي
 

 % مقارنل -1.3بنسلب   ملا ميلل طفيلف إللى اانخفلاض االسلبوع امبيلا سلّا هلئه الفةل  هلئ سلعرمعلدل  اسلتقرمواد غذائية متفرقة:  -8
 .%(3) والكاتشابكٍل من البن المطحون ارتفاع %( و-1) المّحسعر مبيا  انخفاضالماضي، نتيج  االسبوع ب

وقد نلتج االرتفلاع السلنو  علن االرتفلاع عن نفس الفترة من العام الماضي.  %34لكن معدل اسعار مبيا سّا هئه الفة  ارتفا بنسب  
ر في أسعار مبيا السكرا واللبن المطحلون )ارتفلا محّيلا بنسلب   ،(عالمياً % 38% محّياً مقارنً  باألرتفاع 41)ارتفا لكبير غير المبرة

%( والشلا  34والمعكرونل  )%( 31%( والكاتشلب )18ورب البندورة )( %14عالمياً بنسب  % نتيج  االرتفاع  14مبررة بّات 
ر بنسب  ارتفا محّياً )  (.%7وعالمياً  %4بشكٍل مبرة

 
 
 

 

 الفئة
التغيير السنوي 

 بالنسبة المئوية %
التغيير األسبوعي 
  بالنسبة المئوية %

% -29 الخضار الطازجة   1.6-%  
%-11 الفواكه   1.2-%  

%  4 اللحوم ومشتقاتها   1.5 %  
11  % البيض ومنتجاح الحليب   1.1 %  

 1.7  %- 37 % الحبوب والبذور والثمار الجوزية 
% 1.1 11 % المنتجاح الدهنية والزيتية   

% 1 14 % المعلباح   
% 14 مواد غذائية متفرقة   1.1- %  
  

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

:موقا الوزارة عّى االنترنت . كما سيتةم نشر كامل التقرير عّىدورياً        

www.economy.gov.lb                                                  

                                    


