المديرية العامة لالقتصاد والتجارة
المكتب الفني لسياسة االسعار

بيروت في  21كانون الثاني 1027

التقرير االسبوعي لجدول أسعار سلّة السلع الغذائية
 1017/1/9في وزارة االقتصاد والتجارة – المكتب الفني لألسعار
ارتفاع أسعار مبيع الخضار ولحم البقر المستورد والطازج والطحينة وانخفاض أسعار مبيع الفواكه والفروج
الكامل ولحم الغنم الطازج والبيض وزيت دوار الشمس والبن المطحون
المكونةة مة
أصدر المكتب الفني لألسعار في وزارة االقتصاد والتجارة التقرير االسبوعي ألسعار سلّة السلع الغذائية لتاريخ 1017/1/9
ّ
 00صنفا ً والتي ت ّم جمعها م أكثر  35نقطة بيع في مختلف المحافظات .وأظهر التقرير ارتفاعا ّ عا ّمةا فةي األسةعار بنسةبة  %0,1مقارنةة
بأسبوع ( )1017/1/5وأسعار نفس الفترة م العام الماضي:
 -1أسعار الخضار الطازجة :ارتفع معدل أسعار مبيع الخضار الطازجةة ذةذا األسةبوع بنسةبة  %1عة األسةبوع الماضةي ،بينمةا ارتفةع
معدل أسعار مبيع الخضار الطازجة بنسبة  %1مقارنة بنفس الفترة م العام الماضي .1010
وعليه فقد ارتفع معدل أسعار مبيع اللوبيا بادريه والباذنجا ( )%10والكوسة والفجةل ( )%3والبنةدورة ( )%1والخيةار (، )%1
وانخفض معدل أسعار مبيع البقدونس ( )%-10والبقلةة ( )%-15والنعنةع ( )%-9والملفةوف ( )%-0والكزبةرة ( )%-3والبطاطةا
( )%-5والبصل األحمر ( ، )%-1واستقرار سعر مبيع بقية سلع ذذه الفئة.
 -1الفواكه :انخفض معدل أسعار مبيع الفواكه ذذا االسبوع بنسبة  %- 7.7ع األسةبوع الماضةي نتيجةة انخفةاض معةدل سةعر مبيةع
البرتقال أبو صرة والليمو الحامض ( )%-9والتفاح البلدي والموز (.)%-7
وقد انخفض معدل سعر مبيع الفواكه بنسبة  %-11مقارنة بنفس الفترة م العام الماضي .1010
 -5اللحوم ومشتقاتها :ارتفع معدل أسعار مبيع اللحوم ومشتقاتها ذذا االسبوع بنسةبة  %0.8مقارنةة باألسةبوع الماضةي نتيجةة ارتفةاع
معدل سعر مبيع لحم البقر المستورد ( )%7والبقر الطازج ( ،)%1ولحم الغةنم الطةازج والفةروج الكامةل ( ، )%-1واسةتقر معةدل
سعر مبيع بقية سلع ذذه الفئة.
بينما انخفض معدل سعر مبيع فئة اللحوم ومشتقاته بنسبة  %-4مقارنة بنفس الفترة م العام الماضي  .1010وقد نتج ذلك ع
انخفاض معدل سعر مبيع لحم البقر الطازج محليا" بنسبة  %-9بينما ارتفع سعره عالميا ً بنسبة  ،%5ولحم البقر المستورد ولحم
الغنم الطازج انخفضا محليا ً بنسبة  %-0بينما ارتفع األخير عالميا ً بنسبة  ،% 19والفروج الكامل ارتفع محليا" بنسبة  %7بينما
مكونات األعفاف قد انخفضت عالميا ً.
انخفض عالميا" بنسبة  ، %-5والجدير بالذكر أ أسعار مبيع بعض ّ
 -4البيض ومنتجات الحليب :انخفض معدل أسعار مبيع فئة البيض ومنتجةات الحليةب بنسةبة  %-0,1مقارنةة باألسةبوع الماضةي نتيجةة
استقرار معدل سعر مبيع معظم سلع ذذه الفئة باستثناء البيض (. )%-1
وانخفض معدل أسعار مبيع فئة البيض ومنتجات الحليب بنسبة  % -7مقارنة بنفس الفترة م العام الماضي  ،1010نتيجة انخفاض
معدل سعر مبيةع جةب القشةقوا بقةر ( )%-19وحليةب البةودرة ( )%-13والجةب األبةيض العكةاوي ( ، )%-4وارتفةع سةعر مبيةع
البيض ( )%31وجبنة القطع ( ، )%1واستقر معدل سعر مبيع اللبنة .
 -3الحبوب والبذور والثمار الجوزية :استقر معدل أسعار مبيع فئة الحبوب والبذور والثمار الجوزية مقارنة باألسبوع الماضةي نتيجةة
استقرار كافة سلع ذذه الفئة .
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بينما انخفض معدل سعر مبيع ذذه الفئة بنسةبة  %-3مقارنةة بةنفس الفتةرة مة العةام الماضةي  .1010وقةد نةتج ذلةك عة انخفةاض
معدل سعر مبيع الفاصةولياء بيضةاء صةنوبرية ( )%-51واللةوز قلةب ( )%-15واألرز عةادي انخفةض محليةا" ( )%-11وعالميةا ً
ارتفةةع بنسةةبة  ، %1والجةةوز قلةةب ( )%-7والصةةنوبر قلةةب ( ، )%-4وارتفةةع الحمةةح حةةب ( )%15والطحةةي ( )%11والعةةدس
األحمر (.)%1
 -0المنتجات الدهنية والزيتية :انخفض معدل اسعار مبيع سلع فئة المنتجات الدذنية والزيتية بنسبة  %-0.1مقارنة باألسبوع الماضي
نتيجة استقرار معدل سعر مبيع معظم سلع ذذه الفئة باستثناء زيت دوار الشمس ( )%-5والطحينة (.)%3
بينما انخفض معدل اسعار مبيع سلع ذذه الفئةة بنسةبة  %-4مقارنةة بةنفس الفتةرة مة العةام الماضةي  ،1010نتيجةة انخفةاض أسةعار
مبيع زيت الذرة ( )%-10وزيت دوار الشمس انخفض ( )%-9محليا ّ بينما انخفض عالميا ّ بنسبة  ، %-4والحفاوة السادة ()%-8
والطحينة ( )%-0والزبدة وزيت الزيتو استقرا محليا" مقابل انخفاض سعر األخير عالميا ً بنسبة . %-18
 -7المعلبات :استقر معدل سعر مبيع سلع فئة المعلبات مقارنة باألسبوع الماضي نتيجة استقرار سعر مبيع كافة سلع ذذه الفئة .
بينما انخفض معدل اسعار مبيع سلع ذذه الفئةة بنسةبة  %-1مقارنةة بةنفس الفتةرة مة العةام الماضةي  .1010وذلةك نتيجةة انخفةاض
معدل أسعار مبيع السردي ( )%-11والفطر حبة كاملة ( )%-1والذرة والمارتديفا بقر ( ، )%-1واستقر سعر مبيع الطو .
 -8مواد غذائية متفرقة :انخفض معدل سعر مبيع فئة المواد الغذائية المتفرقة بنسبة  %-0.5مقارنة باألسبوع الماضي نتيجة انخفةاض
معدل سعر مبيع الب المطحو ( ،)%-1واستقرار معدل سعر مبيع بقية سلع ذذه الفئة .
بينما ارتفع معدل اسعار مبيع سلع ذذه الفئة بنسبة  % 4مقارنةة بةنفس الفتةرة مة العةام الماضةي  1010نتيجةة ارتفةاع معةدل سةعر
مبيع السكر ( )%10محليا ً بينما ارتفع سعره عالميا ً حوالي  ،%40والشاي ارتفع محليةا ً ( )%7بينمةا انخفةض سةعره عالميةا ً حةوالي
 ، %-7والمعكرونة والب المطحو ارتفعا محليا ّ ( )%1بينما ارتفع األخير عالميا ّ بنسةبة  ،%14وانخفةض معةدل سةعر مبيةع رب
البندورة ( )%-4والكاتشاب ( ، )%-1واستقر معدل سعر مبيع الملح.
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علما" أ المكتب الفنّي في وزارة االقتصاد والتجارة سيقوم بنشر التقرير االسبوعي ألسعار سلّة السلع الغذائية دوريا ً.
كما سيتّم نشر كامل التقرير عل موقع الوزارة عل االنترنتwww.economy.gov.lb :
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