
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 
2015 شباط 23 التاريخ 

خالخضار الطازجة

%2-1668%11-118261631كيلوغرام بندورة 1 خ

%31968%13049344413كيلوغرام كوسى2 خ

%26152%20-133602677كيلوغرام باذنجان3 خ

%14-989%4-1893854كيلوغرام ملفوف 4 خ

%672113%1721275825كيلوغرام لوبيا بادرية 5 خ

%253015%12619290011كيلوغرام خيار6 خ

%15371%1151215462كيلوغرام جزر7 خ

%5534%39257647ربطة واحدةبقدونس8 خ

%6794%60370717ربطة واحدةنعنع9 خ

%7998%67086329ربطة واحدةبقلة10 خ

%6266%53366224ربطة واحدةكزبرة11 خ

%19306%1672203822قطعة واحدةخس12 خ

%7-611%5385706ربطة واحدةفجل13 خ

%6-1027%10-11070968كيلوغرام بصل احمر14 خ

%3-1341%1160129912 غرام300كيس ثوم يابس15 خ

%7-1061%33-11471984كيلوغرام بطاطا16 خ

فالفواكه
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(.ل.ل)
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الوزن
التغيير السنوي 

%بالنسبة المئوية
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%26238%2-128782834كيلوغرام تفاح بلدي أحمر1 ف

%25535%3-127542674كيلوغرام تفاح بلدي أصفر2 ف

%11673%14-113951206كيلوغرام موز بلدي3 ف

%166113%11651188214كيلوغرام برتقال أبو صّرة4 ف

%12448%11117134420كيلوغرام ليمون حامض 5 ف

لاللحوم ومشتقاتها

%296930%128305296045كيلوغرام  (بلدي)لحم غنم  طازج 1 ل

%168480%116272168123كيلوغرام  (بلدي)لحم بقر طازج 2 ل

%114661%6-11235911609كيلوغرام (مبرد)لحم بقر مستورد 3 ل

%59501%3-162096000كيلوغرام فروج كامل4 ل

%1-9945%1928798386كيلوغرام فخاذ فروج مع جلدة  5 ل

%165880%1151091658810كيلوغرام صدور فروج مسحب6 ل

بالبيض ومنتجات الحليب

%2-7553%10-3081997410عدد البيض1 ب

%59930%1-60355993 غرام 500علبة اللبنة2 ب

%200170%20000200170 كيلوغرام1موضب جبن أبيض عكاوي 3 ب

%198330%3-2054119833 كيلوغرام1موضب جبن قشقوان بقر4 ب

%19410%186919414 غرام160قطع  قطعجبنة 5 ب

%301140%27989301148 كيلوغرام2,5علبة حليب بودرة6 ب

حالحبوب والبذور والثمار الجوزية

%47900%479047900 كيلوغرام1موضب عدس أحمر1 ح

%57360%9-63275736 كيلوغرام1موضب فاصولياء بيضاء صنوبرية2 ح

%22560%225622560 كيلوغرام1موضب فول حب3 ح

%46760%7-50414676 كيلوغرام1موضب حمص حب4 ح

%25240%2130252419 كيلوغرام1موضب أرز عادي5 ح

%45280%3-46714528 كيلوغرام1موضب طحين6 ح

(وقية)جوز قلب7 ح %56980%562056981 غرام200 

(وقية)لوز قلب8 ح %1-5549%4755550316 غرام200 
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(وقية)صنوبر قلب9 ح %1-21399%20326212274 غرام200 

زالمنتجات الدهنية والزيتية

%59200%583059202 غرام400كبير زبدة1 ز

%472970%399424729718 ليتر3.6غالون زيت زيتون2 ز

%139300%7-1505813930 ليتر3.5غالون زيت دوار الشمس3 ز

%1-8009%18-96277939 ليتر1,8قنينة زيت الذرة4 ز

%53240%4608532416 غرام454مرطبان طحينة5 ز

%6-4299%10-45154043 غرام454علبة حالوة سادة6 ز

مالمعلبات

%39070%384139002 غرام340علبة مارتديال بقر 1 م

%26670%266826670 غرام200علبة طون 2 م

%15890%150415896 غرام125علبة سردين 3 م

%25230%4-26192523 غرام400علبة فطر حبة كاملة 4 م

%17870%177017871 غرام340علبة ذرة5 م

غمواد غذائية متفرقة

%13750%1-13911375 غرام700علبة ملح1 غ

%15980%1146015989كيلوغرام سكر 2 غ

%9720%9399723 غرام70صغير رب البندورة3 غ

%14370%143714370 غرام340قنينة كاتشاب 4 غ

%23110%230323110 غرام500باكيت معكرونة5 غ

%86000%6772860027 غرام454موضب (غير منكه)شاي 6 غ

%37460%374637460 غرام200موضب بن مطحون7 غ
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