المديرية العامة لالقتصاد والتجارة
المكتب الفني لسياسة االسعار

بيروت في  22أيلول 2017

التقرير االسبوعي لجدول أسعار سلّة السلع الغذائية
 2017/9/18في وزارة االقتصاد والتجارة – المكتب الفني لألسعار
ارتفاع أسعار مبيع الخضار والفواكه ولحم الغنم الطازج ولحم البقر الطازج وانخفاض أسعار مبيع البيض
والطحين وزيت دوار الشمس
المكونة من
أصدر المكتب الفني لألسعار في وزارة االقتصاد والتجارة التقرير االسبوعي ألسعار سلّة السلع الغذائية لتاريخ 2017/9/18
ّ
 60صنفا ً والتي ت ّم جمعها من أكثر  53نقطة بيع في مختلف المحافظات .وأظهر التقرير ارتفاعا ً عا ّما في األسعار بنسببة  % 0.8مقارنبة
بأسبوع ( )2017/9/11وأسعار نفس الفترة من العام الماضي:
 -1أسعار الخضار الطازجة :ارتفبع معبد أسبعار مبيبع الخضبار الطازجبة بذا األسببوع بنسببة  % 9.5عبن األسببوع الماضبي ،بينمبا
استقر معد أسعار مبيع الخضار الطازجة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي .2016
وعلي ب فقببد ارتفببع معببد أسببعار مبيببع الباذنجببان ( )%40والملفببوف ( )%26والثببوم يببابس ( )%17والبقببدونس ( )%14والبص ب
األحمببر ( )%13والكوسبب( ( )%11والبطاطببا ( )%9والجببزر والبنببدورة ( )%7والخيببار ( )%6واللوبيببا بادري ب ( )%4والفج ب
( )%3والخس ( ، )%2وانخفض معد سعر مبيع البقلة ( )%-4والنعنع ( ,)%-2واستقر معد سعر مبيع الكزبرة .
الفواكه :ارتفع معد أسعار مبيع الفواك ذا االسبوع بنسبة  %4عن األسبوع الماضي نتيجة ارتفاع معد سعر مبيبع البرتقبا أببو
صرة ( )%9والموز البلدي ( )%4والتفاح البلدي ( )%3والليمون الحامض (.)%2
وقد انخفض معد سعر مبيع الفواك بنسبة  % -3مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي .2016
 -2اللحوم ومشتقاتها :ارتفع معد أسعار مبيع اللحوم ومشتقاتها ذا االسبوع بنسببة  %1.7عبن أسببوع الماضبي نتيجبة ارتفباع معبد
سعر مبيع لحم البقر الطازج ( )%5ولحم الغبنم الطبازج ( ،)%3واسبتقرار معبد سبعر مبيبع الفبروج الكامب ومشبتقات ولحبم البقبر
المستورد.
بينما استقر معد سعر مبيع فئة اللحوم ومشتقات مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي  .2016وقد نتج ذلك عن انخفاض معد
سعر مبيع لحم البقر المستورد ولحم البقر الطازج محليا" بنسبة  %-2بينما ارتفع سعر األخير عالميا ً بنسبة  ،%14وارتفع معد
سعر مبيع الفروج الكام محليا" بنسبة  %13بينما ارتفع سعر الفروج الكام عالميا" بنسبة  ،%33ولحم الغنم الطازج ارتفع محليا ً
مكونات األعفاف قد انخفضت عالميا ً.
بنسبة  %1بينما ارتفع عالميا ً بنسبة  ، %32والجدير بالذكر أن أسعار مبيع بعض ّ
 -3البيض ومنتجات الحليب :انخفض معد أسعار مبيع فئة البيض ومنتجات الحليبب بنسببة  %-0.1مقارنبة باألسببوع الماضبي نتيجبة
انخفاض معد سعر مبيع البيض ( ، )%-1واستقر معد سعر مبيع بقية سلع ذه الفئة .
وارتفع معد أسعار مبيع فئبة الببيض ومنتجبات الحليبب بنسببة  % 1مقارنبة ببنفس الفتبرة مبن العبام الماضبي  ،2016نتيجبة ارتفباع
معد سعر مبيع حليب البودرة وجبن قشقوان بقر ( ، )%5وانخفبض الببيض ( ، )%-13واسبتقر معبد سبعر مبيبع بقيبة سبلع بذه
الفئة .
 -4الحبوب والبذور والثمار الجوزية :ارتفع معد أسعار مبيع فئة الحبوب والبذور والثمار الجوزيبة بنسببة  %0.3مقارنبة باألسببوع
الماضي نتيجة استقرار معد سعر مبيع معظم سلع ذه الفئة باستثناء الفاصولياء بيضاء صنوبرية ( )%5والطحين (. )%-2
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بينما ارتفع معد سعر مبيع ذه الفئة بنسبة  %3مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي  .2016وقد نتج ذلك عن ارتفاع معد سعر
مبيببع الفاصببولياء بيضبباء صببنوبرية ( )%11والصببنوبر قلببب والجببوز قلببب ( )%6والحمببح حببب ( )%5والفببو الحببب (،)%1
وانخفض العدس األحمر واألرز عادي انخفضا محليا" بنسببة  %-6بينمبا ارتفبع األخيبر عالميبا ً بنسببة  ، %6وانخفبض اللبوز قلبب
( )%-5والطحين (. )%-3
 -5المنتجات الدهنية والزيتية :انخفض معد اسعار مبيع سلع فئة المنتجات الد نية والزيتية بنسبة  %-0.7مقارنة باألسبوع الماضي
نتيجة انخفاض معد سعر مبيع زيت دوار الشمس ( ، )%-5واستقرار معد سعر مبيع بقية سلع ذه الفئة .
بينما انخفض معد اسعار مبيع سلع ذه الفئة بنسبة  %-1مقارنبة ببنفس الفتبرة مبن العبام الماضبي  ،2016نتيجبة انخفباض أسبعار
مبيبع زيببت الببذرة ( )%-9والحببفاوة سببادة ( ، )%-3وارتفبع معببد سببعر مبيببع الزبببدة ( )%8واسبتقر معببد سببعر مبيببع زيببت دوار
الشمس محليا ّ بينما انخفض سعره عالميا ّ بنسبة  ، %-8واستقر زيت الزيتون محليا" مقاب ارتفاع سعره عالميا ً بنسبة ، %22
المعلبات :استقر معد سعر مبيع سلع فئة المعلبات مقارنة باألسبوع الماضي نتيجة استقرار معد سعر مبيع كافة سلع ذه الفئة.
بينما انخفض معد اسعار مبيع سلع ذه الفئبة بنسببة  %-3مقارنبة ببنفس الفتبرة مبن العبام الماضبي  .2016وذلبك نتيجبة انخفباض
معد أسعار مبيع الفطر حبة كاملة ( )%-8والذرة ( )%-6والسردين ( )%-4بينما استقر معد سعر مبيع بقية سلع ذه الفئة.
 -6مواد غذائية متفرقة :استقر معد سعر مبيع فئة المواد الغذائية المتفرقة مقارنة باألسبوع الماضي نتيجة اسبتقرار معبد سبعر مبيبع
كافة سلع ذه الفئة .
وارتفع معد اسعار مبيع سلع ذه الفئة بنسبة  %1مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي  2016نتيجة ارتفاع معد سعر مبيع البن
المطحون ارتفع محليا ّ ( )%7بينما انخفبض سبعره عالميبا ّ بنسببة  ،%-13والكاتشباب ( )%6والملب والسبكر ارتفعبا ( )%2محليبا ً
بينما انخفض سعر األخير عالميا ً بنسبة  ،%-30وانخفض رب البندورة ( )%-4والشاي انخفبض محليبا ً بنسببة ( )%-3بينمبا ارتفبع
سعره عالميا ً حوالي ، %42واستقر معد سعر مبيع المعكرونة.
التغيير السنوي
بالنسبة المئوية %
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الخضار الطازجة
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الفواكه
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اللحوم ومشتقاتها
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البيض ومنتجات الحليب

%1
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الحبوب والبذور والثمار الجوزية

%3

%0,3

المنتجات الدهنية والزيتية

%-1
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المعلبات

%-3
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مواد غذائية متفرقة

%1

%0
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