المديرية العامة لالقتصاد والتجارة
المكتب الفني لسياسة االسعار

بيروت في  7كانون األول 2017

التقرير االسبوعي لجدول أسعار سلّة السلع الغذائية
 2017/12/04في وزارة االقتصاد والتجارة – المكتب الفني لألسعار
ارتفاع أسعار مبيع الخضار والفواكه ولحم البقر الطازج ولحم الغنم الطازج والفروج الكامل وصدور الفروج
والبيض والطحين واللوز القلب والفول الحب والزبدة ومعلبات المارتديال والبن المطحون وانخفاض أسعار
مبيع لحم البقر المستوردة وجبنة القطع والجوز القلب وزيت الذرة والحالوة سادة والطون والسردين ورب
البندورة والكاتشاب
المكونلة
أصدر المكتب الفني لألسعار في وزارة االقتصاد والتجارة التقرير االسبوعي ألسعار س ّلة السلل الذااييلة لتلاري 2017/12/04
ّ
من  60صنفا ً والتي ت ّم جمعها من أكثر  53نقطة بي في مختلف المحافظات .وأظهر التقرير ارتفاعلا ًً عا ّملا فلي األسلعار بنسلبة %0.6
مقارنة بأسبوع ( )2017/11/27وبأسعار نفس الفترة من العام الماضي:
 -1أسعععار الخضععار الطازجععة ارتفل معللدأ أسللعار مبيل الخضللار الطازجللة للاا األسللبوع بنسلبة  %5.8عللن األسللبوع الماضللي ،بينمللا
انخفض معدأ أسعار مبي الخضار الطازجة بنسبة  %-16مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي .2016
وعليه فقلد ارتفل معلدأ أسلعار مبيل الكوسل ( )%17والباانجلان ( )%12والملفلوف والنعنل ( )%10والخلس واللوبيلا والبنلدورة
( )%8والخيلار ( )%5والثللوم اليللابس ( )%4والفجللأ ( )%3والجللزر ( ,)%2بينمللا انخفللض معللدأ سللعر مبيل البطاطللا ()%-11
والبصأ والبقدونس ( )%-3والبقلة ( )%-2والكزبرة (.)%-1
الفواكه ارتف معدأ أسعار مبي الفواكه اا االسلبوع بنسلبة  %0.4علن األسلبوع الماضلي نتيجلة ارتفلاع معلدأ سلعر مبيل الملوز
البلدي ( )%11والليمون الحامض ( ،)%7بينما انخفض معدأ سعر مبي البرتقاأ أبو صرة ( )%-7والتفاح البلدي (.)%-2
وقد ارتف معدأ سعر مبي الفواكه بنسبة  %4مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي .2016
 -2اللحوم ومشتقاتها :ارتف معدأ أسعار مبي اللحوم ومشتقاتها لاا االسلبوع بنسلبة  %1علن األسلبوع الماضلي نتيجلة ارتفلاع معلدأ
سعر مبي لحم البقر الطازج ( )%3ولحلم الذلنم الطلازج ( )%2والفلروج الكاملأ ( )%1ومقطعلات الفلروج ( ،)%1بينملا انخفلض
معدأ سعر مبي لحم البقر المستورد (.)%-3
بينما انخفض معدأ سعر مبي فية اللحوم ومشتقاته بنسبة  %-1مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي  .2016وقد نتج الك عن
انخفاض معدأ سعر مبي لحم البقر المستورد ( ، )%-3ولحم البقر الطازج انخفض محليا" بنسبة ( )%-2بينما ارتف عالميا ّ ،%6
ولحم الذنم الطازج ارتف محليا ً بنسبة ( )%1بينما ارتف سعره عالميا ّ بنسبة  ،%18وارتف معدأ سعر مبي الفروج الكامأ محليا"
مكونات األعفاف قد انخفضت عالميا ً.
بنفس النسبة بينما انخفضت مقطعات الفروج ( .)%-1والجدير بالاكر أن أسعار مبي بعض ّ
 -3البيض ومنتجات الحليعب :ارتفل معلدأ أسلعار مبيل فيلة البليض ومنتجلات الحليلب بنسلبة  %0.2مقارنلة باألسلبوع الماضلي نتيجلة
ارتفاع معدأ سعر مبي البيض ( ، )%2وانخفض معدأ سعر مبي جبنة القط ( ،)%-1واستقرار معدأ سلعر مبيل بقيلة سلل لاه
الفية.
وارتف معدأ أسعار مبي فيلة البليض ومنتجلات الحليلب بنسلبة  % 4مقارنلة بلنفس الفتلرة ملن العلام الماضلي  ،2016نتيجلة ارتفلاع
معدأ سعر مبي جبن قشلقوان بقلر ( )%27وحليلب البلودرة ( ، )%2وانخفلض البليض ( )%-15والجبنلة القطل ( ،)%-1واسلتقر
معدأ سعر مبي بقية سل اه الفية.
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 -4الحبوب والبذور والثمار الجوزية ارتف معدأ أسعار مبي فية الحبوب والباور والثمار الجوزيلة بنسلبة  %0.1مقارنلة باألسلبوع
الماضي نتيجة ارتفاع معدأ سعر مبي الطحين واللوز القلب ( )%2والفوأ الحب ( ،)%1بينما انخفلض معلدأ سلعر مبيل الجلوز
القلب ( ، )%-3واستقر معدأ سعر مبي بقية سل اه الفية .
بينما ارتف معدأ سعر مبي اه الفية بنسبة  %6مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي  .2016وقد نتج الك عن ارتفاع معدأ سعر
مبي الصنوبر قلب ( )%15والحمص حلب ( )%5والفاصلوليا بيضلا صلنوبرية ( )%3والفلوأ الحلب ( ،)%2وانخفلض معلدأ
سلعر مبيل الللوز قللب واألرز علادي انخفضلا محليللا" بنسلبة  %-2بينملا ارتفل األرز عالميلا ن بنسلبة  ، %7والجلوز القلللب ()%-1
واستقر العدس األحمر والطحين.
 -5المنتجات الدهنية والزيتية انخفض معدأ اسعار مبي سل فية المنتجات الد نية والزيتية بنسبة  %-0.2مقارنة باألسبوع الماضي
نتيجة انخفاض معدأ سعر مبي زيت الارة ( )%-2والحفاوة سادة ( ،)%-1بينما ارتف معدأ سعر مبي الزبدة (.)%1
بينما ارتف معدأ اسعار مبي سل اه الفية بنسلبة  %1مقارنلة بلنفس الفتلرة ملن العلام الماضلي  ،2016نتيجلة ارتفلاع أسلعار مبيل
الزبدة ( )%10وزيت دوار الشمس بنسبة ( )%3محليا ّ بينما انخفض سعر األخير عالميا بنسبة  ،%-5وانخفض معدأ سعر مبي
الحفاوة السادة ( )%-2وزيت اللارة ( ،)%-1واسلتقر معلدأ سلعر مبيل الطحينلة وزيلت الزيتلون محليلا ّ بينملا ارتفل األخيلر عالميلا ّ
بنسبة .% 18
المعلبات ارتف معدأ سعر مبي سل فية المعلبات بنسبة  %0.2مقارنة باألسبوع الماضي نتيجة ارتفاع معدأ سلعر مبيل معلبلات
المارتديفا البقر ( )%1وانخفاض معدأ سعر مبي معلبات السردين والطون ( ،)%-1واستقر معدأ سعر مبي بقية سل اه الفية.
بينما انخفض معدأ اسعار مبي سل اه الفيلة بنسلبة  %-1مقارنلة بلنفس الفتلرة ملن العلام الماضلي  .2016واللك نتيجلة انخفلاض
معدأ أسعار مبي معلبات الطون والارة ( )%-3والفطر حبلة الكامللة ( ، )%-2وارتفل معلدأ سلعر مبيل معلبلات المارتلديفا البقلر
( )%2والسردين ( ،)%1بينما استقر معدأ سعر مبي بقية سل اه الفية.
 -6مواد غذائية متفرقة ارتف معدأ سعر مبي فية المواد الذاايية المتفرقة بنسبة  %0.3مقارنة باألسبوع الماضي نتيجة ارتفاع معدأ
سعر مبي البن المطحون ( ،)%2بينما انخفض معدأ سعر مبي رب البندورة ( )%-2والكاتشاب (، )%-1واستقر معدأ سعر مبي
بقية سل اه الفية.
وانخفض معدأ اسعار مبي سل اه الفية بنسبة  %-1مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي  2016نتيجة انخفاض معدأ سعر مبي
رب البندورة ( )%-7والشاي محليا ً ( )%-6بينما ارتف عالميا ّ بنسبة  ،%30والسكر انخفلض ( )%-3بينملا انخفلض عالميلا ً بنسلبة
 ،% -35واللبن المطحلون ارتفل محليلا ّ ( )%7بينملا انخفلض سلعره عالميلا ّ بنسلبة  ،%-22والكاتشلاب ( )%2والملل والمعكرونلة
(. )%4

التغيير السنوي
بالنسبة المئوية %

التغيير األسبوعي
بالنسبة المئوية %

%-16

%5,8

الفواكه

%4

%0,4

اللحوم ومشتقاتها

%-1

%1

البيض ومنتجات الحليب

%4

%0,2

الحبوب والبذور والثمار الجوزية

%6

%0,1

المنتجات الدهنية والزيتية

%1

%-0,2

المعلبات

%-1

%0,2

مواد غذائية متفرقة

%-1

%0,3

الفئة
الخضار الطازجة
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