المديرية العامة لالقتصاد والتجارة
المكتب الفني لسياسة االسعار

بيروت في  16شباط 2017

التقرير االسبوعي لجدول أسعار سلّة السلع الغذائية
 2017/2/13في وزارة االقتصاد والتجارة – المكتب الفني لألسعار
ارتفاع أسعار مبيع الخضار ولحم البقر الطازج وزيت دوار الشمس والجوز قلب والفاصولياء بيضا صنوبرية
وانخفاض أسعار مبيع الفواكه وصدور الفروج المسحب ولحم الغنم الطازج والسردين والبن المطحون
المكونة من
أصدر المكتب الفني لألسعار في وزارة االقتصاد والتجارة التقرير االسبوعي ألسعار سلّة السلع الغذائية لتاريخ 2017/2/13
ّ
 60صنفا ً والتي ت ّم جمعهاا مان أكثار  53نقطاة بياع فاي مفتلام المااف اا  .وأ هار التقريار اساتقرارا ّ عا ّماا فاي األساعار مقارناة بأسابو
( )2017/2/6وأسعار نفس الفترة من العام الماضي:
 -1أسعار الخضار الطازجة :ارتفع معدل أسعار مبيع الفضار الطازجة هذا األسبو بنسبة  %0.5عن األسبو الماضاي ،بينماا ارتفاع
معدل أسعار مبيع الفضار الطازجة بنسبة  %7مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي .2016
وعليه فقد ارتفع معدل أسعار مبياع البقادونس ( )%30والنعناع ( )%11والبصال األامار ( )%9والكزبارة ( )%7والجازر ()%6
والفيار والبقلة ( )%5واللوبيا بادريه والفجل ( ، )%3وانففض معدل أسعار مبيع الكوسى ( )%-15والفاس والبطاطاا والبنادورة
( )%-4والملفوم ( )%-1واستقرار سعر مبيع الباذنجان والثوم يابس .
 -2الفواكه :انففض معدل أسعار مبيع الفواكه هذا االسابو بنسابة  %-2.2عان األسابو الماضاي نتيجاة انففااض معادل ساعر مبياع
التفاح البلدي ( ، )%-7والليمون الاامض ( )%7والموز (.)%6
وقد انففض معدل سعر مبيع الفواكه بنسبة  %-17مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي .2016
 -3اللحوم ومشتقاتها :استقر معدل أسعار مبيع اللاوم ومشتقاتها هاذا االسابو مقارناة باألسابو الماضاي نتيجاة انففااض معادل ساعر
مبيع لام الغنم الطازج وصدور الفروج المسااب ( ، )%-1ولاام البقار الطاازج ( ، )%2واساتقر معادل ساعر مبياع بقياة سالع هاذ
الفئة.
بينما انففض معدل سعر مبيع فئة اللاوم ومشتقاته بنسبة  %-4مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي  .2016وقد نتج ذلك عن
انففاض معدل سعر مبيع لام البقر الطازج ماليا" بنسبة  %-8بينما ارتفع سعر عالميا ً بنسبة  ،%4ولام الغنم الطازج انففض
ماليا ً بنسبة  %-7بينما ارتفع عالميا ً بنسبة  % 28ولام البقر المستورد ( )%-4والفروج الكامل ارتفع ماليا" بنسبة  %14بينما
مكونا األعالم
استقر عالميا" مع ميل لالنففاض ،بينما انففض مشتقا الفروج ( )%-1والجدير بالذكر أن أسعار مبيع بعض ّ
قد انففض عالميا ً.
 -4البيض ومنتجات الحليب :استقر معدل أسعار مبيع فئة البيض ومنتجا الاليب مقارنة باألسبو الماضي نتيجة استقرار معدل سعر
مبيع كافة سلع هذ الفئة .
وانففض معدل أسعار مبيع فئة البيض ومنتجا الاليب بنسبة  % -8مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي  ،2016نتيجة انففاض
معدل سعر مبياع جابن القشاقوان بقار ( )%-17والياب الباودرة ( )%-15والجابن األبايض العكااوي ( ، )%-4وارتفاع ساعر مبياع
البيض ( )%35وجبنة القطع ( ، )%1واستقر معدل سعر مبيع اللبنة .
 -5الحبوووب والبووذور وال مووار الجوزيووة :انففااض معاادل أسااعار مبيااع فئااة الابااوب والبااذور والثمااار الجوزياة بنساابة  %-0.2مقارنااة
باألسبو الماضي نتيجة انففاض سعر مبيع األرز العادي ( ،)%-12والفاصوليا بيضاء صنوبرية ( )%2والجوز القلب (.)%1
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بينما انففض معدل سعر مبيع هذ الفئة بنسابة  %-4مقارناة بانفس الفتارة مان العاام الماضاي  .2016وقاد ناتج ذلاك عان انففااض
معدل سعر مبيع الفاصولياء بيضاء صنوبرية ( )%-25واألرز عادي انففض ماليا" ( )%-22وعالميا ً ارتفع بنسبة  ، %4واللوز
قلب ( )%-12والجوز قلب ( ، )%-7وارتفع الامص اب ( )%13والفول الاب والطاين ( )%5والعدس األامر (.)%2
 -6المنتجات الدهنية والزيتية :ارتفع معدل اسعار مبيع سلع فئة المنتجا الدهنياة والزيتياة بنسابة  %0.3مقارناة باألسابو الماضاي
نتيجة استقرار معدل سعر مبيع مع م سلع هذ الفئة باستثناء زي دوار الشمس (،)%3
بينما انففض معدل اسعار مبيع سلع هذ الفئاة بنسابة  %-2مقارناة بانفس الفتارة مان العاام الماضاي  ،2016نتيجاة انففااض أساعار
مبيااع زيا دوار الشاامس انففضاا مالياا ّ ( )%-7بينمااا انففااض األفياار عالمياا ّ بنساابة  ، %-1وزيا الااذرة انففااض أيضاا ّ()%-7
والاالوة السادة ( ،)%-1والطاينة والزبدة وزي الزيتون استقروا ماليا" مقابل انففاض سعر األفير عالميا ً بنسبة . %-6
 -7المعلبات :انففض معدل سعر مبياع سالع فئاة المعلباا بنسابة  %-0.2مقارناة باألسابو الماضاي نتيجاة اساتقرار معادل ساعر مبياع
مع م سلع هذ الفئة باستثناء السردين (.)%-2
بينما انففض معدل اسعار مبيع سلع هذ الفئاة بنسابة  %-4مقارناة بانفس الفتارة مان العاام الماضاي  .2016وذلاك نتيجاة انففااض
معدل أساعار مبياع الساردين ( )%-14والفطار اباة كاملاة ( )%-8والمارتاديال بقار ( ، )%-1بينماا اساتقر معادل ساعر مبياع الاذرة
والطون.
 -8مواد غذائية متفرقة :انففض معدل سعر مبيع فئة المواد الغذائية المتفرقاة بنسابة  %-1مقارناة باألسابو الماضاي نتيجاة اساتقرار
معدل سعر مبيع كافة سلع هذ الفئة باستثناء البن المطاون (. )%-5
بينما ارتفع معدل اسعار مبيع سلع هذ الفئة بنسبة  %3مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي  2016نتيجة ارتفا معدل سعر مبيع
السكر ( )%11ماليا ً بينما ارتفع سعر عالميا ً اوالي  ،%26والشاي ارتفع ماليا ً ( )%5بينما انففض سعر عالمياا ً ااوالي %-2
 ،وانففض معدل سعر مبيع رب البندورة ( )%-6والكاتشاب والمعكرونة ( ، )%-1والبن المطاون استقر ماليا ّ بينما ارتفع سعر
عالميا ّ بنسبة  %8واستقر معدل سعر مبيع الملح.
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الفئة
الخضار الطازجة

علما" أن المكتب الفنّي في وزارة االقتصاد والتجارة سيقوم بنشر التقرير االسبوعي ألسعار سلّة السلع الغذائية دوريا ً.
كما سيتّم نشر كامل التقرير على موقع الوزارة على االنترن www.economy.gov.lb :
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