المديرية العامة لالقتصاد والتجارة
المكتب الفني لسياسة االسعار

بيروت  26في كانون الثاني 2018

التقرير االسبوعي لجدول أسعار سلّة السلع الغذائية
 2018/1/22في وزارة االقتصاد والتجارة – المكتب الفني لألسعار
ارتفاع أسعار مبيع الخضار والفواكه ولحم البقر الطازج والمستورد والطحين والحالوة سادة والذرة
والمعكرونة وانخفاض أسعار مبيع لحم الغنم الطازج والفروج الطازج والبيض ورب البندورة
المكونة من
أصدر المكتب الفني لألسعار في وزارة االقتصاد والتجارة التقرير االسبوعي ألسعار سلّة السلع الغذائية لتاريخ 2018/1/22
ّ
 60صنفا ً والتي ت ّم جمعها من أكثر  53نقطة بيع في مختلف المحافظات .وأظهر التقرير ارتفاعا ًً عا ّما في األسعار بنسبة  %0.2مقارنة
بأسبوع ( )2018/1/15وبأسعار نفس الفترة من العام الماضي:
 -1أسعار الخضار الطازجة :ارتفع معدل أسعار مبيع الخضار الطازجة هذا األسبوع بنسبة  %2عن األسوبوع الماضوي ،بينموا انخفو
معدل أسعار مبيع الخضار الطازجة بنسبة  %-23مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي .2017
وعليه فقد ارتفع معدل سعر مبيع اللوبيا بادرية ( )%16والباذنجان ( )%13والنعنع ( )%4والبصل األحمر والخس ( ، )%1بينموا
انخفو معوودل سووعر مبيووع البنوودورة ( )%-9والخيووار ( )%-6والكزبوورة والفجوول ( )%-4والجووزر والكوسوو( ( )%-3والثوووم يووابس
والبقدونس ( )%-2والبطاطا والملفوف ( ، )%-1واستقرار معدل سعر مبيع البقلة.
الفواكه :ارتفع معدل أسعار مبيع الفواكه هذا االسبوع بنسبة  %0.3عن األسبوع الماضي نتيجوة ارتفواع معودل سوعر مبيوع البرتقوال
أبو صرة ( )%3والموز البلدي ( ، )%2وانخف الليمون الحام ( ، )%-3بينما استقر معدل سعر التفاح البلدي .
وقد ارتفع معدل سعر مبيع الفواكه بنسبة  %16مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي .2017
 -2اللحوم ومشتقاتها :ارتفع معدل أسعار مبيع اللحوم ومشتقاتها هذا االسبوع بنسبة  %0.4عن األسبوع الماضي نتيجوة ارتفواع معودل
سعر مبيع لحم البقر المستورد ( )%3ولحم البقر الطازج (، )%2وانخف معدل سعر مبيع لحم الغنم الطازج والفروج الكامل (-1
. )%
بينما انخف معدل سعر مبيع فئة اللحوم ومشتقاته بنسبة  %-2مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي  .2017وقد نتج ذلك عن
انخفا معدل سعر مبيع لحم البقر المستورد ( ، )%-7ولحم البقر الطازج انخف محليا" بنسبة ( )%-1بينما ارتفع عالميا ّ ،%7
ولحم الغنم الطازج انخف محليا ً بنسبة ( )%-3بينما ارتفع سعره عالميا ّ بنسبة  ،%13وارتفع معدل سعر مبيع الفروج الكامل
مكونات األعفاف قد انخفضت
محليا" بنسبة  ،%4بينما انخفضت مقطعات الفروج ( .)%-1والجدير بالذكر أن أسعار مبيع بع
ّ
عالميا ً.
 -3البيض ومنتجات الحليب :انخف معدل أسعار مبيع فئة البي ومنتجوات الحليوب بنسوبة  %-0.5مقارنوة باألسوبوع الماضوي نتيجوة
انخفا معدل سعر مبيع البي ( ، )%-5واستقرار معدل سعر مبيع بقية سلع هذه الفئة.
وارتفع معدل أسعار مبيع فئة البي ومنتجات الحليب بنسبة  %5مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي  ،2017نتيجة ارتفاع معودل
سعر مبيع جبن قشقوان بقر ( )%30وحليب البودرة ( ، )%3وانخف البي ( ، )%-20واستقر معدل سوعر مبيوع بقيوة سولع هوذه
الفئة.
 -4الحبوب والبذور والثمار الجوزية :استقر معدل أسعار مبيع فئة الحبوب والبذور والثمار الجوزية مقارنة باألسبوع الماضوي نتيجوة
استقرار معدل سعر مبيع معظم سلع هذه الفئة باستثناء معدل سعر مبيع الذرة (.)%2
بينما ارتفع معدل سعر مبيع هذه الفئة بنسبة  %5مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي  .2017وقد نتج ذلك عن ارتفاع معدل سعر
مبيووع الصوونوبر قلووب ( )%16والحمووح حووب ( )%5والفاصووولياء بيضوواء صوونوبرية ( )%3والفووول الحووب والجوووز قلووب (،)%2
1

وانخف العدس األحمر ( )%-13والطحوين ( )%-4وانخفو
ارتفع األرز عالميا َ بنسبة  %9واللوز قلب انخف (.)%-1

معودل سوعر مبيوع األرز عوادي انخفو

محليوا" بنسوبة  %-2بينموا

 -5المنتجات الدهنية والزيتية :ارتفع معدل اسعار مبيع سولع فئوة المنتجوات الدهنيوة والزيتيوة بنسوبة  %0.2مقارنوة باألسوبوع الماضوي
نتيجة استقرار معدل سعر مبيع معظم سلع هذه الفئة باستثناء الحفاوة سادة (. )%4
بينما ارتفع معدل اسعار مبيع سلع هذه الفئوة بنسوبة  %1مقارنوة بونفس الفتورة مون العوام الماضوي  ،2017نتيجوة ارتفواع أسوعار مبيوع
الزبدة ( )%10وزيت دوار الشمس بنسوبة ( )%3محليوا ّ بينموا انخفو سوعر األخيور عالميوا بنسوبة  ،%-7والحوفاوة السوادة ()%2
وانخف معدل سعر مبيع الطحينة ( ، )%-3واستقر معدل سعر مبيع زيت الذرة وزيوت الزيتوون محليوا ّ بينموا ارتفوع األخيور عالميوا ّ
بنسبة .% 16
المعلبات :ارتفع معدل سعر مبيع سلع فئة المعلبات بنسبة  %0.3مقارنة باألسبوع الماضي نتيجة استقرار معدل سعر مبيع اسوتقرار
معظم سلع هذه الفئة باستثناء الذرة (. )%2
بينما استقر معدل اسعار مبيع سلع هذه الفئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي  .2017وذلك نتيجة انخفا
معلبات الذرة والطون ( )%-3والسردين ارتفع ( )%2والمارتديفا بقر والفطر حبة الكاملة (. )%1

معودل أسوعار مبيوع

 -6مواد غذائية متفرقة :ارتفع معدل سعر مبيع فئة المواد الغذائية المتفرقة بنسبة  %0.2مقارنة باألسبوع الماضي نتيجة ارتفاع معدل
سعر مبيع المعكرونة ( )%3ورب البندورة ( ، )%-2واستقر معدل سعر مبيع بقية سلع هذه الفئة.
وارتفع معدل اسعار مبيع سلع هذه الفئة بنسوبة  %1مقارنوة بونفس الفتورة مون العوام الماضوي  2017نتيجوة ارتفواع معودل سوعر مبيوع
المعكرونة ( )%7والملح والكاتشاب والبن المطحون ( )%3محليا ّ بينما انخف سعر األخير عالميا ّ بنسبة  ،%-15وانخف معودل
سعر مبيع رب البندورة ( ،)%-11والسكر ( )%-1محليا" بينموا انخفو عالميوا ً بنسوبة  ،% -22واسوتقر الشواي محليوا ً بينموا ارتفوع
عالميا ّ بنسبة .%6

التغيير السنوي
بالنسبة المئوية %

التغيير األسبوعي
بالنسبة المئوية %

الخضار الطازجة

%-23

%2

الفواكه

%16

%0,3

اللحوم ومشتقاتها

%-2

%0,4

البيض ومنتجات الحليب

%5

%-0,5

الحبوب والبذور والثمار الجوزية

%5

%0

المنتجات الدهنية والزيتية

%1

% 0,2

المعلبات

%0

% 0,3

مواد غذائية متفرقة

%1

%0,2

الفئة

2

