المديرية العامة لالقتصاد والتجارة
المكتب الفني لسياسة االسعار

بيروت في  7أيلول 2017

التقرير االسبوعي لجدول أسعار سلّة السلع الغذائية
 2017/9/5في وزارة االقتصاد والتجارة – المكتب الفني لألسعار
ارتفاع أسعار مبيع الخضار والفواكه والفروج الكامل ولحم البقر الطازج والمستورد والطحينة والزبدة
وانخفاض أسعار مبيع لحم الغنم الطازج وحليب البودرة والبيض وجبن قشقوان بقر وفاصولياء بيضاء
صنوبرية وزيت الذرة والحالوة سادة والذرة
المكونةة مة
أصدر المكتب الفني لألسعار في وزارة االقتصاد والتجارة التقرير االسبوعي ألسعار سلّة السلع الغذائية لتاريخ 2017/9/5
ّ
 60صنفا ً والتي ت ّم جمعها م أكثر  53نقطة بيع في مختلف المحافظات .وأظهر التقرير انخفاضا ً عا ّما في األسعار بنسبة  %-0.3مقارنة
بأسبوع ( )2017/8/28وأسعار نفس الفترة م العام الماضي:
 -1أسعار الخضاار الطازجاة ارتفةع معةد أسةعار مبيةع الخضةار الطازجةة ةذا األسةبوع بنسةبة  %0.7عة األسةبوع الماضةي ،بينمةا
انخفض معد أسعار مبيع الخضار الطازجة بنسبة  % -2مقارنة بنفس الفترة م العام الماضي .2016
وعلية فقةةد ارتفةةع معةةد أسةةعار مبيةةع الباذنجةةا ( )%10والملفةةوف ( )%9والفج ة ( )%7والنعنةةع والخيةةار ( )%5والبقلةةة ()%4
والخس والكزبرة ( )%2والبص األحمةر ( ,)%1وانخفةض معةد أسةعار مبيةع الجةزر ( )%-7واللوبيةا بادرية ( )%-5والكوسة
( )%-4والثوم يابس ( ,)%-1واستقر معد سعر مبيع البندورة والبقدونس والبطاطا.
الفواكه ارتفع معد أسعار مبيع الفواك ذا االسةبوع بنسةبة  %2.4عة األسةبوع الماضةي نتيجةة ارتفةاع معةد سةعر مبيةع التفةا
البلدي ( )%7والبرتقا أبو صرة ( )%4والليمو الحامض ( ،)%2وانخفاض معد سعر مبيع الموز البلدي (.)%-8
وقد انخفض معد سعر مبيع الفواك بنسبة  % -4مقارنة بنفس الفترة م العام الماضي .2016
 -2اللحوم ومشتقاتها :ارتفع معد أسعار مبيع اللحوم ومشتقاتها ذا االسبوع بنسةبة  %0.7عة أسةبوع الماضةي نتيجةة ارتفةاع معةد
سةعر مبيةع الفةرو كامة ( )%9ولحةم البقةر المسةتورد ( )%5ولحةم البقةر الطةاز ( ،)%2وانخفةض معةد سةعر مبيةع لحةم الغةنم
الطاز (.)%-2
بينما استقر معد سعر مبيع فئة اللحوم ومشتقات مقارنة بنفس الفترة م العام الماضي  .2016وقد نتج ذلك ع انخفاض معد
سعر مبيع لحم البقر الطاز انخفض محليا" بنسبة  %-4بينما ارتفع سعره عالميا ً بنسبة  ،%14ولحم الغنم الطاز انخفض محليا ً
أيضا َ بنسبة  %-1بينما ارتفع عالميا ً بنسبة  ، %32وارتفع سعر مبيع الفرو الكام محليا" بنسبة  %23بينما ارتفع سعره عالميا"
بنسبة  ،%33ولحم البقر المستورد ( ،)%3وانخفض معد سعر مبيع مشتقات الفرو ( ،)%-1والجدير بالذكر أ أسعار مبيع
مكونات األعفاف قد انخفضت عالميا ً.
بعض ّ
 -3البيض ومنتجات الحليب :انخفض معد أسعار مبيع فئة البيض ومنتجات الحليةب بنسةبة  %-2.2مقارنةة باألسةبوع الماضةي نتيجةة
انخفاض معد سعر مبيع حليب البودرة ( )%-4والبيض ( )%-3وجب قشقوا بقر ( ،)%-2واستقرار معد سعر مبيع بقية سلع
ذه الفئة .
وارتفع معد أسعار مبيع فئةة البةيض ومنتجةات الحليةب بنسةبة  % 4مقارنةة بةنفس الفتةرة مة العةام الماضةي  ،2016نتيجةة ارتفةاع
معد سعر مبيع حليب البودرة ( )%11وجب قشةقوا بقةر ( ، )%9وانخفةض البةيض ( ، )%-13واسةتقر معةد سةعر مبيةع بقيةة
سلع ذه الفئة .
1

 -4الحبااوب والبااذور وال مااار الجوزيااة انخفةةض معةةد أسةةعار مبيةةع فئةةة الحبةةوب والبةةذور والثمةةار الجوزي ةة بنسةةبة  %-0.4مقارنةةة
باألسبوع الماضي نتيجة انخفاض معد سعر مبيع معظم سلع ذه الفئة باستثناء فاصولياء بيضاء صنوبرية (. )%-5
بينما ارتفع معد سعر مبيع ذه الفئة بنسبة  %2مقارنة بنفس الفترة م العام الماضي  .2016وقد نتج ذلك ع ارتفاع معد سعر
مبيةةع الفاصةةولياء بيضةةاء صةةنوبرية والصةةنوبر قلةةب ( )%6والحمةةح حةةب ( )%5والجةةوز قلةةب ( )%2والفةةو الحةةب (،)%1
وانخفض اللوز قلب ( )%-5والعدس األحمر واألرز عادي انخفض محليا" ( )%-6وارتفع األخيةر عالميةا ً بنسةبة  ، %6والطحةي
(. )%-1
 -5المنتجات الدهنية والزيتية ارتفع معد اسعار مبيع سلع فئةة المنتجةات الد نيةة والزيتيةة بنسةبة  %0.2مقارنةة باألسةبوع الماضةي
نتيجة ارتفاع معد سعر مبيع الزبدة ( )%5والطحينة ( ،)%2وزيت الذرة والحفاوة سادة (.)%-2
بينما انخفض معد اسعار مبيع سلع ذه الفئةة بنسةبة  %-1مقارنةة بةنفس الفتةرة مة العةام الماضةي  ،2016نتيجةة انخفةاض أسةعار
مبيةةع زيةةت الةةذرة ( )%-14والحةةفاوة سةةادة ( )%-5والطحينةةة ( ، )%-1وارتفةةع معةةد سةةعر مبيةةع الزبةةدة ( ، )%8واسةةتقر زيةةت
الزيتو محليا" مقاب ارتفاع سعره عالميا ً بنسبة  ، %22واستقر زيت دوار الشمس محليا ّ أيضةا ً بينمةا انخفةض سةعره عالميةا ّ بنسةبة
.%-8
المعلبات انخفض معد سعر مبيةع سةلع فئةة المعلبةات بنسةبة  %-0.5مقارنةة باألسةبوع الماضةي نتيجةة اسةتقرار معةد سةعر مبيةع
معظم سلع ذه الفئة باستثناء الذرة (.)%-3
بينما انخفض معد اسعار مبيع سلع ذه الفئةة بنسةبة  %-3مقارنةة بةنفس الفتةرة مة العةام الماضةي  .2016وذلةك نتيجةة انخفةاض
معد أسعار مبيع الفطر حبة كاملة ( )%-8والذرة ( )%-6والسردي ( )%-4بينما استقر معد سعر مبيع بقية سلع ذه الفئة.
 -6مواد غذائية متفرقة استقر معد سعر مبيع فئة المواد الغذائية المتفرقة مقارنة باألسبوع الماضي نتيجة اسةتقرار معةد سةعر مبيةع
كافة سلع ذه الفئة .
واستقر معد اسعار مبيع سلع ذه الفئة مقارنة بنفس الفترة م العام الماضي  2016نتيجة ارتفاع معد سعر مبيةع الةب المطحةو
ارتفع محليا ّ ( )%7بينما انخفض سعره عالميا ّ بنسبة  ،%-13والكاتشاب ( )%6والملح والسكر ارتفع ( )%2محليا ً بينمةا انخفةض
سعره عالميا ً بنسبة  ،%-30وانخفض رب البندورة ( )%-6والشاي انخفض محليا ً بنسبة ( )%-3بينما ارتفةع سةعره عالميةا ً حةوالي
، %42واستقر معد سعر مبيع المعكرونة.
التغيير السنوي
بالنسبة المئوية %

الفئة

التغيير األسبوعي
بالنسبة المئوية %

الخضار الطازجة

%-2

الفواكه

%-4

%2,4

اللحوم ومشتقاتها

%0

%0,7

البيض ومنتجات الحليب

%4

%-2,2

الحبوب والبذور وال مار الجوزية

%2

%-0,4

المنتجات الدهنية والزيتية

%-1

%0,2

المعلبات

%-3

%-0,5

مواد غذائية متفرقة

%0

%0

2

%0,7

