المديرية العامة لالقتصاد والتجارة
المكتب الفني لسياسة االسعار

بيروت في  23آذار 2017

التقرير االسبوعي لجدول أسعار سلّة السلع الغذائية
 2017/3/20في وزارة االقتصاد والتجارة – المكتب الفني لألسعار
ارتفاع أسعار مبيع الفواكه والخضار ولحم البقر المستورد والبيض وجبن قشقوان بقر والفول الحب
وانخفاض أسعار مبيع لحم الغنم والبقر الطازج والطحينة والكاتشاب
المكونة من
أصدر المكتب الفني لألسعار في وزارة االقتصاد والتجارة التقرير االسبوعي ألسعار سلّة السلع الغذائية لتاريخ 2017/3/20
ّ
 60صنفا ً والتي ت ّم جمعها من أكثر  53نقطة بيع في مختلف المحافظات .وأظهر التقرير ارتفاعا ّ عا ّما ف ي األس عار بنس بة  %0.8مقارن ة
بأسبوع ( )2017/3/13وأسعار نفس الفترة من العام الماضي:
 -1أسعار الخضار الطازجة :ارتفع معدل أسعار مبيع الخضار الطازجة هذا األسبوع بنسبة  %7.4عن األسبوع الماضي ،بينما ارتف ع
معدل أسعار مبيع الخضار الطازجة بنسبة  %19مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي .2016
وعلي فق د ارتف ع مع دل أس عار مبي ع الكوس ( )%30والبطاط ا ( )%27واللوبي ا بادري ( )%16والبن دورة ( )%10والملف وف
والخيار ( )%9والباذنجان ( )%5والجزر والثوم يابس ( ، )%3وانخفاض مع دل أس عار مبي ع الخ س ( )%-22والنعن ع ()%-18
والبقلة والبقدونس ( )%-12والكزبرة ( )%-6والبصل األحمر ( )%-4والفجل (.)%-2
 -2الفواكه :ارتفع معدل أسعار مبيع الفواك هذا االسبوع بنسبة  %3.6عن األسبوع الماضي نتيجة ارتفاع معدل س عر مبي ع الليم ون
الحامض ( )%10والبرتقال أبو صرة ( )%9والموز (.)%4
وقد انخفض معدل سعر مبيع الفواك بنسبة  %-5مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي .2016
 -3اللحوووم ومشووتقات ا :انخف ض مع دل أس عار مبي ع اللح وم وما تقاتها ه ذا االس بوع بنس بة  %-0.1مقارن ة باألس بوع الماض ي نتيج ة
انخفاض معدل سعر مبيع لحم البقر والغنم الطازج ( )%-1ولحم البقر المستورد ( ، )%2واستقر مع دل س عر مبي ع بقي ة س لع ه ذ
الفئة
بينما انخفض معدل سعر مبيع فئة اللحوم وماتقات بنسبة  %-2مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي  .2016وقد نتج ذلك عن
انخفاض معدل سعر مبيع لحم البقر الطازج محليا" بنسبة  %-6بينما ارتفع سعر عالميا ً بنسبة  ،%8ولحم الغنم الطازج انخفض
محليا ً بنسبة  %-6كذلك بينما ارتفع عالميا ً بنسبة  ، %29ولحم البقر المستورد ( ،)%-1والفروج الكامل ارتفع محليا" بنسبة
مكونات
 %15بينما ارتفع عالميا" بنسبة  ،%2بينما ارتفعت ماتقات الفروج ( ، )%3والجدير بالذكر أن أسعار مبيع بعض ّ
األعفاف قد انخفضت عالميا ً.
 -4البيض ومنتجات الحليوب :ارتف ع مع دل أس عار مبي ع فئ ة الب يض ومنتج ات الحلي ب بنس بة  %1.1مقارن ة باألس بوع الماض ي نتيج ة
ارتفاع سعر مبيع جبن القاقوان بقر ( )%4والبيض ( ، )%2واستقرار سعر مبيع بقية سلع هذ الفئة .
وانخفض معدل أسعار مبيع فئة البيض ومنتجات الحليب بنسبة  % -4مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي  ،2016نتيجة انخفاض
معدل سعر مبيع حليب البودرة ( )%-14والجبن األبيض العكاوي ( )%-4وجبن القاقوان بقر واللبنة ( ،)%-1وارتفع سعر مبيع
البيض ( )%39وجبنة القطع (. )%1
 -5الحبوب والبذور والثمار الجوزية :استقر معدل أسعار مبيع فئة الحبوب والبذور والثمار الجوزية مقارنة باألسبوع الماض ي نتيج ة
استقرار معدل سعر مبيع معظم سلع هذ الفئة باستثناء الفول حب (. )%1
1

بينما انخفض معدل سعر مبيع هذ الفئة بنس بة  %-6مقارن ة ب نفس الفت رة م ن الع ام الماض ي  .2016وق د ن تج ذل ك ع ن انخف اض
معدل سعر مبيع العدس األحمر ( )%-32والفاصولياء بيضاء صنوبرية ( )%-30واألرز عادي انخفض محليا" ( )%-22وعالميا ً
انخفض بنسبة  ، %-1واللوز قلب ( )%-8والجوز قلب ( ، )%-6وارتفع الحمص ح ب ( )%14والطح ين ( )%3والف ول الح ب
(.)%2
 -6المنتجات الدهنية والزيتية :انخفض معدل اسعار مبيع سلع فئة المنتجات الدهنية والزيتية بنسبة  %-0.2مقارنة باألسبوع الماضي
نتيجة انخفاض معدل سعر مبيع الطحينة ( ، )%-4واستقرار سعر مبيع بقية سلع هذ الفئة.
بينما انخفض معدل اسعار مبيع سلع هذ الفئ ة بنس بة  %-2مقارن ة ب نفس الفت رة م ن الع ام الماض ي  ،2016نتيج ة انخف اض أس عار
مبيع زيت الذرة ( )%-9والطحينة ( )%-8وزي ت دوار الا مس انخف ض محلي ا ّ ( )%-4بينم ا انخف ض األخي ر عالمي ا ّ بنس بة %-7
والحفاوة السادة ( ، )%-3والزبدة وزيت الزيتون استقرا محليا" مقابل ارتفاع سعر األخير عالميا ً بنسبة . %5
 -7المعلبات :استقر معدل سعر مبيع سلع فئة المعلبات مقارنة باألسبوع الماضي نتيجة استقرار معدل سعر مبيع كافة سلع هذ الفئة.
بينما انخفض معدل اسعار مبيع سلع هذ الفئ ة بنس بة  %-4مقارن ة ب نفس الفت رة م ن الع ام الماض ي  .2016وذل ك نتيج ة انخف اض
معدل أسعار مبيع الفطر حب ة كامل ة ( )%-13والس ردين ( )%-11وال ذرة ( ، )%2بينم ا اس تقر مع دل س عر مبي ع المارت ديفا بق ر
والطون.
 -8مواد غذائية متفرقة :انخفض معدل سعر مبيع فئة المواد الغذائية المتفرقة بنسبة  %-0.1مقارنة باألسبوع الماضي نتيج ة اس تقرار
معدل سعر مبيع معظم سلع هذ الفئة باستثناء الكاتااب (. )%-2
بينما ارتفع معدل اسعار مبيع سلع هذ الفئة بنسبة  %1مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي  2016نتيجة ارتفاع معدل سعر مبيع
السكر ( )%13محليا ً بينما ارتفع سعر عالميا ً حوالي  ،%45والااي ارتفع محليا ً ( )%2بينما ارتف ع س عر عالمي ا ً ح والي ،%33
والكاتااب والبن المطحون انخفضا محليا ّ بنسبة  %-1بينما ارتفع سعر األخير عالميا ّ بنسبة  ، %11وانخفض معدل سعر مبيع رب
البندورة ( ، )%-6واستقر معدل سعر مبيع الملح والمعكرونة.
التغيير السنوي
بالنسبة المئوية %

التغيير األسبوعي
بالنسبة المئوية %

الخضار الطازجة

%19

% 7, 4

الفواكه

%-5

%3,6

اللحوم ومشتقات ا

%-2

%-0,1

البيض ومنتجات الحليب

% -4

% 1, 1

الحبوب والبذور والثمار الجوزية

%-6

%0

المنتجات الدهنية والزيتية

%-2

%-0,2

المعلبات

%-4

%0

مواد غذائية متفرقة

%1

%-0,1

الفئة

علما" أن المكتب الفنّي في وزارة االقتصاد والتجارة سيقوم بنار التقرير االسبوعي ألسعار سلّة السلع الغذائية دوريا ً.
كما سيتّم نار كامل التقرير عل موقع الوزارة عل االنترنتwww.economy.gov. :
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