المديرية العامة لالقتصاد والتجارة
المكتب الفني لسياسة االسعار

بيروت في  29تشرين الثاني 2017

التقرير االسبوعي لجدول أسعار سلّة السلع الغذائية
 2017/11/27في وزارة االقتصاد والتجارة – المكتب الفني لألسعار
ارتفاع أسعار مبيع لحم البقر المستورد وجبن قشقوان بقر والبيض والصنوبر قلب والطحين والطحينة
والحالوة سادة وانخفاض أسعار مبيع الخضار والفواكه والفروج الكامل ولحم البقر والغنم الطازج والفول
حب والفاصولياء بيضا صنوبرية والفطر حبة كاملة والشاي
المكونلة
أصدر المكتب الفني لألسعار في وزارة االقتصاد والتجارة التقرير االسبوعي ألسعار سلّة السلل الذااييلة لتلاري 2017/11/27
ّ
من  60صنفا ً والتي ت ّم جمعها من أكثر  53نقطة بي في مختلف المحافظات .وأظهر التقرير انخفاضلا ً عا ّملا فلي األسلعار بنسلبة %-0.3
مقارنة بأسبوع ( )2017/11/20وأسعار نفس الفترة من العام الماضي:
 -1أسعار الخضار الطازجة :انخفض معدل أسعار مبيل الخضلار الطازجلة لاا األسلبوع بنسلبة  %-0.3علن األسلبوع الماضلي ،بينملا
انخفض معدل أسعار مبي الخضار الطازجة بنسبة  %-7مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي .2016
وعليه فقد انخفض معدل أسعار مبي البقدونس ( )%-14والثوم يابس ( )%-9والفجل ( )%-8والخس ( )%-6والباانجان ()%-3
والبندورة ( )%-2والجزر ( , )%-1بينما ارتف معدل سعر مبي البقلة ( )%12والبطاطا واللوبيا بادريه ( )%5والنعن والكوسل
( )%4والملفوف ( )%3والخيار ( ،)%2واستقرار سعر مبي البصل األحمر والكزبرة .
الفواكه :انخفض معدل أسلعار مبيل الفواكله لاا االسلبوع بنسلبة  %-6.1علن األسلبوع الماضلي نتيجلة انخفلاض معلدل سلعر مبيل
الموز البلدي ( )%-15والبرتقال أبو صرة ( )%-7والتفاح البلدي ( )%-4والليمون الحامض (. )%-2
وقد ارتف معدل سعر مبي الفواكه بنسبة  %4مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي .2016
 -2اللحوم ومشتقاتها :انخفض معدل أسعار مبي اللحوم ومشلتقاتها لاا االسلبوع بنسلبة  %-0.8علن أسلبوع الماضلي نتيجلة انخفلاض
معدل سعر مبيل الفلرو الكاملل ( )%-7ولحلم البقلر الطلاز ( )%-2ولحلم الذلنم الطلاز ( ، )%-1وارتفل لحلم البقلر المسلتورد
(.)%2
بينما انخفض معدل سعر مبي فية اللحوم ومشتقاته بنسبة  %-2مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي  .2016وقد نتج الك عن
انخفاض معدل سعر مبي لحم البقر الطاز انخفض محليا" بنسبة  %-6كالك بينما ارتف عالميا ّ  ،%6ولحم الذنم الطاز انخفض
محليا ً بنسبة  %-4بينما ارتف سعره عالميا ّ بنسبة  ، %18ولحم البقر المستورد ( ، )%-3وارتف معدل سعر مبي الفرو الكامل
مكونات األعفاف قد انخفضت عالميا ً.
محليا" بنسبة  %11بينما استقرت مقطعات الفرو  .والجدير بالاكر أن أسعار مبي بعض ّ
 -3البيض ومنتجات الحليبب :ارتفل معلدل أسلعار مبيل فيلة البليض ومنتجلات الحليلب بنسلبة  %0.2مقارنلة باألسلبوع الماضلي نتيجلة
ارتفاع معدل سعر مبي جبن قشقوان بقر والبيض ( )%1وجبنة القط ( ،)%-1واستقرار معدل سعر مبي بقية سل اه الفية.
وارتف معدل أسعار مبي فيلة البليض ومنتجلات الحليلب بنسلبة  % 5مقارنلة بلنفس الفتلرة ملن العلام الماضلي  ،2016نتيجلة ارتفلاع
معدل سعر مبي جبن قشقوان بقر ( )%23وحليب البودرة ( ، )%2وانخفض البيض ( ، )%-2واستقر معدل سلعر مبيل بقيلة سلل
اه الفية.
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 -4الحبوب والبذور والثمار الجوزية :ارتف معدل أسعار مبي فية الحبوب والباور والثمار الجوزيلة بنسلبة  %0.8مقارنلة باألسلبوع
الماضي نتيجة ارتفاع معدل سعر مبي الصنوبر قلب ( )%2والطحين ( ،)%1والفاصولياء بيضلا صلنوبرية والفلول حلب ()%-1
واستقر معدل سعر مبي بقية سل اه الفية .
بينما ارتف معدل سعر مبي اه الفية بنسبة  %5مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي  .2016وقد نتج الك عن ارتفاع معدل سعر
مبي الصنوبر قلب ( )%15والحمص حب ( )%5والفاصولياء بيضاء صلنوبرية ( )%3والفلول الحلب ( ، )%2وانخفلض معلدل
سعر مبي اللوز قلب ( )%-3والطحين واألرز عادي انخفلض محليلا" بنسلبة  %-2بينملا ارتفل األرز عالميلا ن بنسلبة  ، %7وجلوز
قلب ( )%-1واستقر العدس األحمر.
 -5المنتجات الدهنية والزيتية :ارتف معدل اسعار مبي سل فيلة المنتجلات الد نيلة والزيتيلة بنسلبة  %0.2مقارنلة باألسلبوع الماضلي
نتيجة ارتفاع معدل سعر مبي الطحينة ( )%2والحفاوة سادة وزيت دوار الشمس (. )%1
بينما استقر معدل اسعار مبي سل اه الفية مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي  ،2016نتيجة ارتفاع أسعار مبيل الزبلدة ()%8
وزيت دوار الشمس بنسبة  %3محليا ّ بينملا انخفلض سلعر األخيلر عالميلا بنسلبة  ،%-5والطحينلة ( )%2وانخفلض الفلرو الكاملل
( ،)%-11واستقر معدل سعر مبي زيت الزيتون محليا ّ بينما ارتف عالميا ّ بنسبة .% 18
المعلبات :انخفض معدل سعر مبي سل فية المعلبات بنسلبة  %-0.2مقارنلة باألسلبوع الماضلي نتيجلة انخفلاض معلدل سلعر مبيل
الفطر حبة الكاملة ( )%-2والارة ( ،)%1واستقرار معدل سعر مبي بقية سل اه الفية .
بينما انخفض معدل اسعار مبي سل اه الفيلة بنسلبة  %-3مقارنلة بلنفس الفتلرة ملن العلام الماضلي  .2016واللك نتيجلة انخفلاض
معدل أسعار مبي الفطر حبلة كامللة ( )%-10واللارة ( )%-3والطلون ( ،)%-2والسلردين ارتفل ( )%2بينملا اسلتقر معلدل سلعر
مبي بقية سل اه الفية.
 -6مواد غذائية متفرقة :انخفض معدل سعر مبي فية المواد الذاايية المتفرقة بنسبة  %-2.7مقارنة باألسبوع الماضي نتيجلة اسلتقرار
معدل سعر مبي معظم سل اه الفية باستثناء الشاي ( )%-6والسكر(. )%-1
وانخفض معدل اسعار مبي سل اه الفية بنسبة  %-2مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي  2016نتيجة انخفاض معدل سعر مبي
رب البندورة والشاي محليا ً انخفضا ( )%-6بينما ارتف الشاي عالميا ّ بنسبة  ،%30والسكر انخفض ( )%-3بينما انخفلض عالميلا ً
بنسللبة  ، % -35والللبن المطحللون ارتفلل محليللا ّ ( )%5بينمللا انخفللض سللعره عالميللا ّ بنسللبة  ، %-22والكاتشللاب ( )%3والمللل
والمعكرونة (. )%2
التغيير السنوي
بالنسبة المئوية %

الفئة

التغيير األسبوعي
بالنسبة المئوية %

الخضار الطازجة

%-7

%-0,3

الفواكه

%4

% -6,1

اللحوم ومشتقاتها

%-2

%-0,8

البيض ومنتجات الحليب

%5

%0,2

الحبوب والبذور والثمار الجوزية

%5

%0,8

المنتجات الدهنية والزيتية

%0

%0,2

المعلبات

%-3

%-0,2

مواد غذائية متفرقة

% -2

%-2,7
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