المديرية العامة لالقتصاد والتجارة
المكتب الفني لسياسة االسعار

بيروت في  24تشرين الثاني 2017

التقرير االسبوعي لجدول أسعار سلّة السلع الغذائية
 2017/11/20في وزارة االقتصاد والتجارة – المكتب الفني لألسعار
انخفاض أسعار مبيع جبن قشقوان بقر والطحين والذرة وارتفاع أسعار مبيع الخضار والفواكه ولحم الغنم
ولحم البقر الطازج والبيض الصنوبر قلب
المكونلة
أصدر المكتب الفني لألسعار في وزارة االقتصاد والتجارة التقرير االسبوعي ألسعار س ّلة السلل الذااييلة لتلاري 2017/11/20
ّ
من  60صنفا ً والتي ت ّم جمعها من أكثر  53نقطة بي فلي متتللا المفافتلا  .وأتهلر التقريلر ارتفاعلا ً عا ّملا فلي األسلعار بنسلبة %0.9
مقارنة بأسبوع ( )2017/11/13وأسعار نفس الفترة من العام الماضي:
 -1أسعععار الخضععار الطازجععة ارتفل معللدأ أسللعار مبيل التضللار الطازجللة للاا األسللبوع بنسلبة  %6.8عللن األسللبوع الماضللي ،بينمللا
انتفض معدأ أسعار مبي التضار الطازجة بنسبة  %-7مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي .2016
وعليه فقد ارتف معدأ أسعار مبي الثوم يابس واللوبيا بادريه ( )%20والتيار ( )%10والكوسى ( )%8والبقدونس ( )%7والفجأ
( )%6والجلزر والبصللأ األفملر والملفللوا ( )%4والكزبللرة ( )%3والبطاطلا والنعنل ( )%2والباانجلان ( , )%1بينمللا انتفللض
معدأ سعر مبي التس ( )%-2والبندورة والبقلة (. )%-1
الفواكه ارتف معدأ أسعار مبي الفواكه اا االسبوع بنسبة  %5.7عن األسبوع الماضي نتيجلة ارتفلاع معلدأ سلعر مبيل البرتقلاأ
أبو صرة ( )%12والتفاح البلدي ( )%9والليمون الفامض ( ، )%2وانتفض الموز البلدي (.)%-6
وقد ارتف معدأ سعر مبي الفواكه بنسبة  %11مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي .2016
 -2اللحوم ومشتقاتها :ارتف معدأ أسعار مبي اللفوم ومشتقاتها اا االسبوع بنسلبة  %1.8علن أسلبوع الماضلي نتيجلة ارتفلاع معلدأ
سعر مبي لفم الذنم الطازج ( )%4ولفم البقر الطازج ( ، )%3واستقرار سعر مبي بقية سل اه الفية.
بينما انتفض معدأ سعر مبي فية اللفوم ومشتقاته بنسبة  %-1مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي  .2016وقد نتج الك عن
انتفاض معدأ سعر مبي لفم البقر المستورد ( ، )%-5ولفم البقر الطازج انتفض مفليا" بنسبة  %-4كالك بينما ارتف عالميا ّ
 ،%6ولفم الذنم الطازج انتفض مفليا ً بنسبة  %-3بينما ارتف سعره عالميا ّ بنسبة  ، %18وارتف معدأ سعر مبي الفروج الكامأ
مكونا األعفاا قد انتفض عالميا ً.
مفليا" بنسبة  %19بينما استقر مقطعا الفروج .والجدير بالاكر أن أسعار مبي بعض ّ
 -3البيض ومنتجات الحليب :انتفض معدأ أسعار مبي فية البيض ومنتجا الفليلب بنسلبة  %-0.3مقارنلة باألسلبوع الماضلي نتيجلة
انتفاض معدأ سعر مبي جبن قشقوان بقر ( )%-2والبيض ( ، )%1واستقرار معدأ سعر مبي بقية سل اه الفية.
وارتف معدأ أسعار مبي فيلة البليض ومنتجلا الفليلب بنسلبة  % 5مقارنلة بلنفس الفتلرة ملن العلام الماضلي  ،2016نتيجلة ارتفلاع
معدأ سعر مبي جبن قشقوان بقر ( )%22وفليب البودرة ( ، )%3وانتفض البيض ( ، )%-3واستقر معدأ سلعر مبيل بقيلة سلل
اه الفية.
 -4الحبوب والبذور والثمار الجوزية ارتف معدأ أسعار مبي فية الفبوب والباور والثمار الجوزيلة بنسلبة  %0.4مقارنلة باألسلبوع
الماضي نتيجة ارتفاع معدأ سعر مبي الصنوبر قلب ( )%1والطفين ( ، )%-2واستقر معدأ سعر مبي بقية سل اه الفية .
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بينما ارتف معدأ سعر مبي اه الفية بنسبة  %5مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي  .2016وقد نتج الك عن ارتفاع معدأ سعر
مبي الصنوبر قلب ( )%13والفمص فب ( )%5والفاصولياء بيضاء صلنوبرية ( )%4والفلوأ الفلب ( ، )%2وانتفلض معلدأ
سعر مبي اللوز قلب والطفين ( )%-3واألرز عادي انتفض مفليا" بنسلبة  %-2بينملا ارتفل األرز عالميلا ن بنسلبة  ، %7واسلتقر
العدس األفمر وجوز قلب.
 -5المنتجات الدهنية والزيتية استقر معدأ اسعار مبي سل فية المنتجا الد نية والزيتيلة مقارنلة باألسلبوع الماضلي نتيجلة اسلتقرار
معدأ سعر مبي كافة سل اه الفية .
بينما استقر معدأ اسعار مبي سل اه الفية مقارنة بنفس الفترة من العام الماضلي  ،2016نتيجلة انتفلاض أسلعار مبيل زيل اللارة
( )%-10والفلفاوة سلادة ( ،)%-1وارتفل معلدأ سلعر مبيل الزبلدة ( ،)%8وزيل دوار الشلمس بنسلبة  %2مفليلا ّ بينملا انتفللض
سعره عالميا بنسبة  ،%-5والطفينة ( ،)%1واستقر معدأ سعر مبي زي الزيتون مفليا ّ بينما ارتف عالميا ّ بنسبة .% 18
المعلبات انتفض معدأ سعر مبي سل فية المعلبا بنسلبة  %-0.1مقارنلة باألسلبوع الماضلي نتيجلة انتفلاض معلدأ سلعر مبيل
الارة ( ،)%-1واستقرار معدأ سعر مبي بقية سل اه الفية .
بينما انتفض معدأ اسعار مبي سل اه الفيلة بنسلبة  %-2مقارنلة بلنفس الفتلرة ملن العلام الماضلي  .2016واللك نتيجلة انتفلاض
معدأ أسعار مبي الفطر فبة كاملة ( )%-7والارة ( )%-5والطون ( ،)%-2والسردين ارتف ( )%2بينما استقر معدأ سعر مبيل
بقية سل اه الفية.
 -6مواد غذائية متفرقة انتفض معدأ سعر مبي فية المواد الذاايية المتفرقة بنسبة  %-0.1مقارنة باألسبوع الماضي نتيجلة اسلتقرار
معدأ سعر مبي معتم سل اه الفية .
وارتف معدأ اسعار مبي سل اه الفية بنسبة  %1مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي  2016نتيجة ارتفاع معدأ سعر مبي البن
المطفون ارتف مفليا ّ ( )%5بينما انتفض سعره عالميلا ّ بنسلبة  ، %-22والكاتشلاب ( )%3والملل والمعكرونلة ( )%2وانتفلض
رب البندورة ( )%-6والسكر انتفض ( )%-2بينما انتفض عالميا ً بنسبة  ، % -35واسلتقر معلدأ مبيل الشلاي مفليلا ً بينملا ارتفل
عالميا ّ بنسبة .%30
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