المديرية العامة لالقتصاد والتجارة
المكتب الفني لسياسة االسعار

بيروت في  30آذار 2017

التقرير االسبوعي لجدول أسعار سلّة السلع الغذائية
 2017/3/27في وزارة االقتصاد والتجارة – المكتب الفني لألسعار
ارتفاع أسعار مبيع حليب البودرة والفول الحب والكاتشاب وانخفاض أسعار مبيع الفواكه والخضار ولحم
البقر المستورد والطازج والبيض وزيت الذرة وحالوة سادة
المكونة من
أصدر المكتب الفني لألسعار في وزارة االقتصاد والتجارة التقرير االسبوعي ألسعار سلّة السلع الغذائية لتاريخ 2017/3/27
ّ
 60صنفا ً والتي ت ّم جمعها من أكثر  53نقطة بيع في مختلف المحافظات .وأظهر التقرير انخفاضا ّ عا ّما في األسعار بنسبة  %-1.3مقارنة
بأسبوع ( )2017/3/20وأسعار نفس الفترة من العام الماضي:
 -1أسعار الخضار الطازجة :انخفض معدل أسعار مبيع الخضار الطازجة هذا األسبوع بنسبة  %-13.7عن األسوبوع الماضوي ،بينموا
ارتفع معدل أسعار مبيع الخضار الطازجة بنسبة  %3مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي .2016
وعليه فقد انخفض معدل أسوعار مبيوع اللوبيوا بادريوه ( )%-29والباذنجوان والملفووف والخيوار ( )%-12والكوسو ( )%-8والثووم
يابس ( )%-6والفجل ( )%-4والجزر والبنودورة والبطاطوا ( )%-3والبقلوة ( ،)%-1وارتفواع معودل أسوعار مبيوع النعنوع ()%11
الخس ( )%8والبقدونس والكزبرة ( ،)%3واستقرار معدل سعر مبيع البصل األحمر .
 -2الفواكه :انخفض معدل أسعار مبيع الفواكه هذا االسوبوع بنسوبة  %-0.9عون األسوبوع الماضوي نتيجوة انخفواض معودل سوعر مبيوع
الليمون الحامض ( )%-8والبرتقال أبو صرة ( ،)%-6والموز ارتفع (.)%9
وقد انخفض معدل سعر مبيع الفواكه بنسبة  %-6مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي .2016
 -3اللحوووم ومشووتقات ا :انخفووض معوودل أسووعار مبيووع اللحوووم وماووتقاتها هووذا االسووبوع بنسووبة  %-0.5مقارنووة باألسووبوع الماضووي نتيجووة
انخفاض معدل سعر مبيع لحم البقر المستورد ( )%-2ولحم البقر الطازج ( ، )%-1واستقر معدل سعر مبيع بقية سلع هذه الفئة
بينما انخفض معدل سعر مبيع فئة اللحوم وماتقاته بنسبة  %-2مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي  .2016وقد نتج ذلك عن
انخفاض معدل سعر مبيع لحم البقر الطازج محليا" بنسبة  %-6بينما ارتفع سعره عالميا ً بنسبة  ،%8ولحم الغنم الطازج انخفض
محليا ً بنسبة  %-6كذلك بينما ارتفع األخير عالميا ً بنسبة  ، %29ولحم البقر المستورد ( ،)%-3والفروج الكامل ارتفع محليا"
مكونات
بنسبة  %15بينما ارتفع عالميا" بنسبة  ،%2بينما ارتفعت ماتقات الفروج ( ، )%3والجدير بالذكر أن أسعار مبيع بعض ّ
األعفاف قد انخفضت عالميا ً.
 -4البيض ومنتجات الحليوب :ارتفوع معودل أسوعار مبيوع فئوة البويض ومنتجوات الحليوب بنسوبة  %0.4مقارنوة باألسوبوع الماضوي نتيجوة
ارتفاع سعر مبيع حليب البودرة ( )%2والبيض ( ، )%-2واستقرار سعر مبيع بقية سلع هذه الفئة .
وانخفض معدل أسعار مبيع فئة البيض ومنتجات الحليب بنسبة  % -3مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي  ،2016نتيجة انخفاض
معدل سعر مبيع حليب البودرة ( )%-13والجبن األبيض العكاوي ( )%-4وجبن القاقوان بقر واللبنة ( ،)%-1وارتفع سعر مبيع
البيض ( )%36وجبنة القطع (. )%1
 -5الحبوب والبذور والثمار الجوزية :استقر معدل أسعار مبيع فئة الحبوب والبذور والثمار الجوزية مقارنة باألسبوع الماضوي نتيجوة
استقرار معدل سعر مبيع معظم سلع هذه الفئة باستثناء الفول حب (. )%1

1

بينما انخفض معدل سعر مبيع هذه الفئة بنسوبة  %-6مقارنوة بونفس الفتورة مون العوام الماضوي  .2016وقود نوتج ذلوك عون انخفواض
معدل سعر مبيع العدس األحمر ( )%-32والفاصولياء بيضاء صنوبرية ( )%-30واألرز عادي انخفض محليا" ( )%-22وعالميا ً
انخفض بنسبة  ، %-1واللوز قلب ( )%-8والجوز قلب ( ، )%-6وارتفع الحمص حب ( )%14والطحين والصنوبر قلب والفول
الحب (.)%3
 -6المنتجات الدهنية والزيتية :انخفض معدل اسعار مبيع سلع فئة المنتجات الدهنية والزيتية بنسبة  %-0.3مقارنة باألسبوع الماضي
نتيجة انخفاض معدل سعر مبيع زيت الذرة ( )%-3والحفاوة سادة ( ، )%-2واستقرار سعر مبيع بقية سلع هذه الفئة.
بينما انخفض معدل اسعار مبيع سلع هذه الفئوة بنسوبة  %-2مقارنوة بونفس الفتورة مون العوام الماضوي  ،2016نتيجوة انخفواض أسوعار
مبيع زيوت الوذرة ( )%-12والطحينوة ( )%-8والحوفاوة السوادة وزيوت دوار الاومس انخفوض محليوا ّ ( )%-4بينموا انخفوض األخيور
عالميا ّ بنسبة  ، %-7والزبدة 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 هذه الفئة.
بينما انخفض معدل اسعار مبيع سلع هذه الفئوة بنسوبة  %-4مقارنوة بونفس الفتورة مون العوام الماضوي  .2016وذلوك نتيجوة انخفواض
معدل أسعار مبيع الفطر حبوة كاملوة ( )%-13والسوردين ( )%-11والوذرة ( ، )%2بينموا اسوتقر معودل سوعر مبيوع المارتوديفا بقور
والطون.
 -8مواد غذائية متفرقة :ارتفع معدل سعر مبيع فئوة الموواد الغذائيوة المتفرقوة بنسوبة  %0.1مقارنوة باألسوبوع الماضوي نتيجوة اسوتقرار
معدل سعر مبيع معظم سلع هذه الفئة باستثناء الكاتااب (. )%2
بينما ارتفع معدل اسعار مبيع سلع هذه الفئة بنسبة  %2مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي  2016نتيجة ارتفاع معدل سعر مبيع
السكر ( )%13محليا ً بينما ارتفع سعره عالميا ً حوالي  ،%45والااي ارتفع محليا ً ( )%2بينما ارتفوع سوعره عالميوا ً حووالي ،%33
والكاتااب ( )%1والبن المطحون انخفض محليا ّ بنسبة  %-1بينما ارتفع سوعره عالميوا ّ بنسوبة  ، %11وانخفوض معودل سوعر مبيوع
رب البندورة ( ، )%-6واستقر معدل سعر مبيع الملح والمعكرونة.
التغيير السنوي
بالنسبة المئوية %

التغيير األسبوعي
بالنسبة المئوية %

الخضار الطازجة
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الفواكه
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اللحوم ومشتقات ا
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البيض ومنتجات الحليب

% -3

% 0, 4

الحبوب والبذور والثمار الجوزية

%-6

%0

المنتجات الدهنية والزيتية

%-2

%-0,3

المعلبات

%-4

%0

مواد غذائية متفرقة

%2

%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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