المديرية العامة لالقتصاد والتجارة
المكتب الفني لسياسة االسعار

بيروت في  12نيسان 2018

التقرير االسبوعي لجدول أسعار سلّة السلع الغذائية
 2018/4/10في وزارة االقتصاد والتجارة – المكتب الفني لألسعار
انخفاض أسعار مبيع الخضار والفواكه والبيض ولحم الغنم الطازج ورب البندورة والسكر وارتفاع أسعار مبيع لحم
البقر المستورد وجبن قشقوان بقر واللوز والصنوبر قلب والفطر حبة كاملة
المكونة من
أصدر المكتب الفني لألسعار في وزارة االقتصاد والتجارة التقرير االسبوعي ألسعار سلّة السلع الغذائية لتاريخ 2018/4/10
ّ
 60صنفا ً والتي ت ّم جمعها من أكثر  53نقطة بيع في مختلف المحافظات .وأظهر التقرير انخفاضا ّ عا ّما في األسعار بنسبة  %-0.2مقارنة
بأسبوع ( )2018/4/3وبأسعار نفس الفترة من العام الماضي:
 -1أسعار الخضار الطازجة :انخفض معدل أسعار مبيعع الخضعار الطازجعة عذا األسعبوع بنسعبة  %-6.5ععن األسعبوع الماضعي ،بينمعا
انخفض معدل أسعار مبيع الخضار الطازجة بنسبة  %-13مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي .2017
وعليه فقد انخفض معدل سعر مبيع الباذنجان واللوبيا بادرية ( )%-14والبقلة ( )%-12والفجل ( )%-9والنعنع والكزبرة ()%-6
والبقدونس والخيار ( )%-5والكوسى ( )%-4والبطاطا ( )%-3والثوم يابس والجزر والملفعوف ( )%-2والبنعدورة ( )%-1بينمعا
ارتفع معدل سعر مبيع البصل األحمر ( ، )%5واستقرار أسعار الخس .
الفواكه :انخفض معدل أسعار مبيع الفواكه ذا االسبوع بنسبة  %-4عن األسبوع الماضي نتيجة انخفاض معدل سعر مبيع البرتقال
أبو صرة ( )%-11والتفاح البلدي ( ،)%-4والليمون الحامض ارتفع ( )%2والموز البلدي (.)%1
وقد ارتفع معدل سعر مبيع الفواكه بنسبة  %3مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي .2017
 -2اللحوم ومشتقاتها :ارتفع معدل أسعار مبيع اللحوم ومشتقاتها ذا االسبوع بنسبة  %0.4عن األسبوع الماضي نتيجعة ارتفعاع مععدل
سعر مبيع لحم البقر المستورد ( )%7ولحم الغنم الطازج ( ، )%-1واستقر معدل سعر مبيع بقية سلع ذه الفئة.
بينما انخفض معدل سعر مبيع فئة اللحوم ومشتقاته بنسبة  %-2مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي  .2017وقد نتج ذلك عن
انخفاض معدل سعر مبيع لحم البقر المستورد ( ، )%-11والفروج الكامل انخفض محليا" بنسبة  %-4وارتفع سعره عالميا ّ بنسبة
 ،%2وانخفض معدل سعر مبيع مقطعات الفروج "بنسبة  ، %-3وارتفع لحم البقر الطازج محليا ّ بنسبة ( )%1بينما ارتفع سعره
عالميا ّ بنسبة  ،%6واستقر لحم الغنم الطازج محليا ً بينما ارتفع سعره عالميا ّ بنسبة  . %17والجدير بالذكر أن أسعار مبيع بعض
مكونات األعفاف قد ارتفعت عالميا ً.
ّ
 -3البيض ومنتجاا الحلياب :ارتفعع مععدل أسععار مبيعع فئعة البعيض ومنتجعات الحليعب بنسعبة  %0.3مقارنعة باألسعبوع الماضعي نتيجعة
ارتفاع معدل سعر مبيع جبن قشقوان بقر ( )%2والبيض ( ، )%-4واستقر معدل سعر مبيع بقية سلع ذه الفئة.
وارتفع معدل أسعار مبيع فئة البيض ومنتجات الحليب بنسبة  %2مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي  ،2017نتيجة ارتفاع مععدل
سعر مبيع جبنة قطع ( )%11وحليب البودرة وجعبن قشعقوان بقعر ( ، )%4وانخفعض البعيض ( ، )%-16واسعتقر مععدل سععر مبيعع
اللبنة وجبن أبيض عكاوي.
 -4الحبوب والبذور والثمار الجوزية :ارتفع معدل أسعار مبيع فئة الحبوب والبذور والثمعار الجوزيعة بنسعبة  %0.8مقارنعة باألسعبوع
الماضي نتيجة استقرار معدل سعر مبيع معظم سلع ذه الفئة باستثناء الصنوبر قلب ( )%2واللوز قلب ( )%1والطحين (.)%-1
بينما ارتفع معدل سعر مبيع ذه الفئة بنسبة  %10مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي  .2017وقد نتج ذلك عن ارتفاع معدل سعر
مبيع الععدس األحمعر ( )%50والصعنوبر قلعب ( )%19والحمع حعب واألرز ععادي ارتفععا محليعا" بنسعبة  %5بينمعا ارتفعع األرز

1

عالميا َ بنسبة  ،%16واللوز قلب ( )%3والفول الحب ( ، )%1وانخفض الطحين ( )%-6والجوز قلب ( )%-3والفاصولياء بيضاء
صنوبرية (. )%-1
 -5المنتجا الدهنية والزيتية :استقر معدل أسعار مبيع سلع فئة المنتجات الد نية والزيتيعة مقارنعة باألسعبوع الماضعي نتيجعة اسعتقرار
معدل سعر كافة سلع ذه الفئة .
بينما ارتفع معدل اسعار مبيع سلع ذه الفئة بنسبة  %2مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي  ،2017نتيجة ارتفاع أسعار مبيع زيت
الذرة ( )%12والزبدة ( )%11والطحينة ( )%3والحفاوة السعادة ( ، )%2وزيعت دوار الشعمس ارتفعع بنسعبة ( )%1محليعا ّ بينمعا
انخفض سعره عالميا بنسبة  ، ،%-2واستقر معدل سعر مبيع زيت الزيتون محليا ّ بينما ارتفع سعره عالميا ّ بنسبة .% 5
المعلبا  :ارتفع معدل سعر مبيع سلع فئة المعلبات بنسبة  %0.6مقارنة باألسبوع الماضي نتيجة استقرار مععدل سععر مبيعع معظعم
سلع ذه الفئة باستثناء الفطر حبة كاملة (.)%4
بينما ارتفع معدل اسعار مبيع سلع ذه الفئة بنسبة  %1مقارنة بنفس الفتعرة معن الععام الماضعي  .2017وذلعك نتيجعة ارتفعاع مععدل
أسعار مبيع المارتديفا بقر ( )%3والسردين ( )%2والذرة ( ،)%1واستقر معدل سعر مبيع الفطر حبة كاملة والطون.
 -6مواد غذائية متفرقة :انخفض معدل سعر مبيع فئة المواد الغذائية المتفرقة بنسبة  %-0.1مقارنة باألسبوع الماضعي نتيجعة اسعتقرار
معدل سعر مبيع معظم سلع ذه الفئة باستثناء رب البندورة والسكر (. )%-1
واستقر معدل اسعار مبيع سلع ذه الفئعة مقارنعة بعنفس الفتعرة معن الععام الماضعي  2017نتيجعة ارتفعاع مععدل سععر مبيعع المعكرونعة
( )%14والععبن المطحععون ( )%8محليععا ّ بينمععا انخفععض سعععر األخيععر عالميععا ّ بنسععبة  ،%-18والكاتشععاب ( )%6والملعع (، )%3
وانخفض معدل سعر مبيع رب البنعدورة ( ،)%-11والسعكر ( )%-2محليعا" بينمعا انخفعض عالميعا ً بنسعبة  ،% -33وانخفعض مععدل
سعر مبيع الشاي محليا ً ( )%-6بينما انخفض عالميا ّ بنسبة .%-1
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