المديرية العامة لالقتصاد والتجارة
المكتب الفني لسياسة االسعار

بيروت في  21تموز 2017

التقرير االسبوعي لجدول أسعار سلّة السلع الغذائية
 2017/7/17في وزارة االقتصاد والتجارة – المكتب الفني لألسعار
انخفاض أسعار مبيع الفواكه والخضار ولحم الغنم والبقر الطازج والبيض واللوز قلب وزيت الزيتون وزيت
دوار الشمس ورب البندورة وارتفاع أسعار مبيع لحم البقر المستورد وزيت الذرة والطحينة والذرة
والكاتشاب
المكونة من
أصدر المكتب الفني لألسعار في وزارة االقتصاد والتجارة التقرير االسبوعي ألسعار سلّة السلع الغذائية لتاريخ 2017/7/17
ّ
 60صنفا ً والتي ت ّم جمعها من أكثر  53نقطة بيع في مختلف المحافظات .وأظهر التقرير انخفاضا ّ عا ّما في األسعار بنسبة  %-0.5مقارنة
بأسبوع ( )2017/7/10وأسعار نفس الفترة من العام الماضي:
 -1أسعار الخضار الطازجة :انخفض معدل أسعار مبيع الخضار الطازجة هذذا األسذبوع بنسذبة  %-0.4عذن األسذبوع الماضذي ،بينمذا
انخفض معدل أسعار مبيع الخضار الطازجة بنسبة  %-14مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي .2016
وعليذ فقذذد انخفذذض معذذدل أسذذعار مبيذذع البنذذدورة ( )%-12والبصذذل األحمذذر ( )%-7واللوبيذذا بادريذ ( )%-5والباذنجذذان ()%-2
والنعنع والكزبرة ( ، )%-1وارتفع معدل أسعار مبيع الكوسى والفجل ( )%7والبقدونس ( )%6والخيار ( )%5والملفوف ()%4
والبقلة ( )%2والبطاطا والجزر ( ،)%1واستقرار سعر مبيع الثوم يابس والخس.
الفواكه :انخفض معدل أسذعار مبيذع الفواكذ هذذا االسذبوع بنسذبة  %-0.2عذن األسذبوع الماضذي نتيجذة انخفذاض معذدل سذعر مبيذع
التفاح البلدي ( ،)%-4وارتفع معدل سعر مبيع البرتقال أبو صرة ( )%10والليمون الحامض (. )%1
وقد انخفض معدل سعر مبيع الفواك بنسبة  % -13مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي .2016
 -2اللحوم ومشتقاتها :انخفض معدل أسعار مبيع اللحوم ومشذتقاتها هذذا االسذبوع بنسذبة  %-0.9عذن أسذبوع الماضذي نتيجذة انخفذاض
معدل سعر مبيع لحم البقر الطازج ( )%-4ولحم الغنم الطازج ( ،)%-1ولحم البقر المستورد ( ،)%2واستقرار سعر مبيع الفذروج
الكامل ومشتقات الفروج .
بينما انخفض معدل سعر مبيع فئة اللحوم ومشتقات بنسبة  %-3مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي  .2016وقد نتج ذلك عن
انخفاض معدل سعر مبيع لحم البقر المستورد ( ، )%-6ولحم الغنم الطازج انخفض محليا ً بنسبة  %-3بينما ارتفع عالميا ً بنسبة
 ، %32ولحم البقر الطازج انخفض محليا" بنسبة  %-3بينما ارتفع سعره عالميا ً بنسبة  ،%14وارتفع سعر مبيع الفروج الكامل
محليا" بنسبة  %4بينما ارتفع سعره عالميا" بنسبة  ،%33وانخفض معدل سعر مبيع مشتقات الفروج ( ، )%-3والجدير بالذكر أن
مكونات األعفاف قد انخفضت عالميا ً.
أسعار مبيع بعض ّ
 -3البيض ومنتجات الحليب :انخفض معدل أسعار مبيع فئة البيض ومنتجات الحليذب بنسذبة  %-0.2مقارنذة باألسذبوع الماضذي نتيجذة
استقرار معدل سعر مبيع معظم سلع هذه الفئة باستثناء البيض (. )%-3
وارتفع معدل أسعار مبيع فئذة البذيض ومنتجذات الحليذب بنسذبة  % 2مقارنذة بذنفس الفتذرة مذن العذام الماضذي  ،2016نتيجذة ارتفذاع
معدل سعر مبيع البيض ( )%9وحليب البودرة ( ،)%3واستقر معدل سعر مبيع بقية سلع هذه الفئة.
 -4الحبوووب والبووذور وال مووار الجوزيووة :انخفذذض معذذدل أسذذعار مبيذذع فئذذة الحبذذوب والبذذذور والثمذذار الجوزي ذة بنسذذبة  %-0.2مقارنذذة
باألسبوع الماضي نتيجة استقرار معدل سعر مبيع معظم سلع هذه الفئة باستثناء اللوز قلب (.)%-1
1

بينما ارتفع معدل سعر مبيع هذه الفئة بنسبة  %2مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي  .2016وقد نتج ذلك عن ارتفاع معدل سعر
مبيع الفاصولياء بيضاء صنوبرية ( )%24والحمص حب والصنوبر قلب ( )%5والعدس األحمذر ( ،)%2وانخفذض األرز عذادي
انخفض محليا" ( )%-14وعالميا ً ارتفع بنسبة  ، %6واللوز قلذب ( )%-8والطحذين ( ، )%-1واسذتقرار معذدل سذعر مبيذع الفذول
الحب والجوز قلب.
 -5المنتجات الدهنية والزيتية :انخفض معدل اسعار مبيع سلع فئة المنتجات الدهنية والزيتية بنسبة  %-0.8مقارنة باألسبوع الماضي
نتيجة انخفاض سعر مبيع زيت دوار الشمس ( )%-5وزيت الزيتون ( ، )%-1وارتفذاع معذدل سذعر مبيذع الطحينذة ( )%4وزيذت
الذرة ( ، )%2واستقرار معدل سعر مبيع بقية سلع هذه الفئة.
بينما انخفض معدل اسعار مبيع سلع هذه الفئذة بنسذبة  %-3مقارنذة بذنفس الفتذرة مذن العذام الماضذي  ،2016نتيجذة انخفذاض أسذعار
مبيع زيت الذرة ( )%-16والطحينة ( )%-10والحفاوة سادة ( )%-3وزيذت دوار الشذمس انخفذض محليذا ّ ( )%-2بينمذا انخفذض
سعره عالميا ّ بنسبة  ، %-8والزبدة وزيت الزيتون استقرا محليا" مقابل ارتفاع سعر األخير عالميا ً بنسبة . %22
 -6المعلبات :ارتفع معدل سعر مبيع سلع فئة المعلبات بنسبة  %0.3مقارنة باألسذبوع الماضذي نتيجذة ارتفذاع معذدل سذعر مبيذع الذذرة
( ، )%2واستقرار معدل سعر مبيع بقية سلع هذه الفئة.
بينما انخفض معدل اسعار مبيع سلع هذه الفئذة بنسذبة  %-3مقارنذة بذنفس الفتذرة مذن العذام الماضذي  .2016وذلذك نتيجذة انخفذاض
معدل أسعار مبيع السردين ( )%-8والذرة ( )%-6والفطر حبة كاملة ( )%-5بينما استقر معدل سعر مبيع بقية السلع.
 -7مواد غذائية متفرقة :انخفض معدل سعر مبيع فئة المواد الغذائية المتفرقة بنسبة  %-0.2مقارنة باألسبوع الماضي نتيجذة اسذتقرار
معدل سعر مبيع معظم سلع هذه الفئة باستثناء رب البندورة ( )%-5والكاتشاب (.)%1
بينما ارتفع معدل اسعار مبيع سلع هذه الفئة بنسبة  %2مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي  2016نتيجة ارتفاع معدل سعر مبيع
السكر ( )%10محليا ً بينما انخفض سذعره عالميذا ً بنسذبة  ،%-30والذبن المطحذون ارتفذع محليذا ّ ( )%7بينمذا انخفذض سذعره عالميذا ّ
بنسبة  ،%-13والكاتشاب ( )%6والملح ( ،)%3وانخفض رب البنذدورة ( )%-6وانخفذض معذدل سذعر مبيذع المعكرونذة والشذاي
محليا ً بنسبة ( )%-1بينما ارتفع سعر األخير عالميا ً حوالي . %42
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