
المديرية العامة لالقتصاد والتجارة

   المكتب الفني لسياسة األسعار

في نقاط البيع في مختلف المناطق اللبنانية (المكتب الفني لسياسة األسعار)التقرير األسبوعي لسلة أسعار وزارة االقتصاد والتجارة 

2016 نيسان 11 التاريخ 

خالخضار الطازجة

%4-1465%18-117221405كيلوغرام بندورة 1 خ

%20-2168%23-122591736كيلوغرام كوسى2 خ

%15-1923%24-121471626كيلوغرام باذنجان3 خ

%8293%20-11070851كيلوغرام ملفوف 4 خ

%7-5025%5-149354696كيلوغرام لوبيا بادرية 5 خ

%19-1520%10-113751235كيلوغرام خيار6 خ

%2-1437%9-115351405كيلوغرام جزر7 خ

%3914%11-455407ربطة واحدةبقدونس8 خ

%2-520%1-516510ربطة واحدةنعنع9 خ

%3-555%8-587539ربطة واحدةبقلة10 خ

%2-545%5285351ربطة واحدةكزبرة11 خ

%12541%34-19141268قطعة واحدةخس12 خ

%1-565%5435573ربطة واحدةفجل13 خ

%11070%1106611084كيلوغرام بصل احمر14 خ

%13350%126613426 غرام300كيس ثوم يابس15 خ

%1-954%9-11035945كيلوغرام بطاطا16 خ
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1



السلعة الفئة

المعدل العام 

-05لألسعار في 

04-2016  

(.ل.ل)

التغيير األسبوعي 

%بالنسبة المئوية 

معدل األسعار في 

 2015نيسان 

(.ل.ل)

المعدل العام لألسعار 

  2016-04-11في 

(.ل.ل)

الوزن
التغيير السنوي 

%بالنسبة المئوية

%1-2353%7-125182334كيلوغرام تفاح بلدي أحمر1 ف

%6-2472%9-125382318كيلوغرام تفاح بلدي أصفر2 ف

%11191%34-117031130كيلوغرام موز بلدي3 ف

%13-1474%32-118771275كيلوغرام برتقال أبو صّرة4 ف

%8-1578%1140214544كيلوغرام ليمون حامض 5 ف

لاللحوم ومشتقاتها

%3-28915%7-13039128144كيلوغرام  (بلدي)لحم غنم  طازج 1 ل

%3-16772%4-11695916276كيلوغرام  (بلدي)لحم بقر طازج 2 ل

%3-11705%7-11221111391كيلوغرام (مبرد)لحم بقر مستورد 3 ل

%52500%18-164135250كيلوغرام فروج كامل4 ل

%99680%1937899686كيلوغرام فخاذ فروج مع جلدة  5 ل

%125970%18-11527412597كيلوغرام صدور فروج مسحب6 ل

بالبيض ومنتجات الحليب

%1-4521%37-3070684477عدد البيض1 ب

%60740%606060740 غرام 500علبة اللبنة2 ب

%200170%20017200170 كيلوغرام1موضب جبن أبيض عكاوي 3 ب

%182340%12-2062018234 كيلوغرام1موضب جبن قشقوان بقر4 ب

%19530%188819533 غرام160قطع  قطعجبنة 5 ب

%5-27771%6-2811526371 كيلوغرام2,5علبة حليب بودرة6 ب

حالحبوب والبذور والثمار الجوزية

%36900%23-47903690 كيلوغرام1موضب عدس أحمر1 ح

%56960%10-63275696 كيلوغرام1موضب فاصولياء بيضاء صنوبرية2 ح

%20370%10-22562037 كيلوغرام1موضب فول حب3 ح

%46140%8-50144614 كيلوغرام1موضب حمص حب4 ح

%24290%4-25242429 كيلوغرام1موضب أرز عادي5 ح

%46182%4147470413 كيلوغرام1موضب طحين6 ح

(وقية)جوز قلب7 ح %55360%553455360 غرام200 

(وقية)لوز قلب8 ح %50670%478350676 غرام200 
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(وقية)صنوبر قلب9 ح %166270%20-2073816627 غرام200 

زالمنتجات الدهنية والزيتية

%58350%573158352 غرام400كبير زبدة1 ز

%471730%400154717318 ليتر3.6غالون زيت زيتون2 ز

%130460%11-1473013046 ليتر3.5غالون زيت دوار الشمس3 ز

%75050%22-96327505 ليتر1,8قنينة زيت الذرة4 ز

%42091%15-50424271 غرام454مرطبان طحينة5 ز

%35430%23-45963543 غرام454علبة حالوة سادة6 ز

مالمعلبات

%35950%6-38413595 غرام340علبة مارتديال بقر 1 م

%27370%268127372 غرام200علبة طون 2 م

%14450%9-15891445 غرام125علبة سردين 3 م

%22850%15-26852285 غرام400علبة فطر حبة كاملة 4 م

%16690%6-17761669 غرام340علبة ذرة5 م

غمواد غذائية متفرقة

%14230%139114232 غرام700علبة ملح1 غ

%13000%12-114851300كيلوغرام سكر 2 غ

%9770%9389774 غرام70صغير رب البندورة3 غ

%14200%1-14371420 غرام340قنينة كاتشاب 4 غ

%17020%26-23081702 غرام500باكيت معكرونة5 غ

%85500%7141855020 غرام454موضب (غير منكه)شاي 6 غ

%37160%1-37463706 غرام200موضب بن مطحون7 غ
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