
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 أيلول 14 التاريخ 

خالخضار الطازجة

%15034%11306155519كيلوغرام بندورة 1 خ

%7-1817%6-117821682كيلوغرام كوسى2 خ

%14025%1136314768كيلوغرام باذنجان3 خ

%9-943%50-11701859كيلوغرام ملفوف 4 خ

%29079%14-136773158كيلوغرام لوبيا بادرية 5 خ

%199514%11972228416كيلوغرام خيار6 خ

%1-1574%1148215635كيلوغرام جزر7 خ

%8-490%10-504452ربطة واحدةبقدونس8 خ

%3-603%6-622583ربطة واحدةنعنع9 خ

%15-593%11-568506ربطة واحدةبقلة10 خ

%5-626%4-622595ربطة واحدةكزبرة11 خ

%12781%26-17531293قطعة واحدةخس12 خ

%5894%5806136ربطة واحدةفجل13 خ

%10203%1916104714كيلوغرام بصل احمر14 خ

%12798%128413868 غرام300كيس ثوم يابس15 خ

%12391%1980125028كيلوغرام بطاطا16 خ

فالفواكه

السلعة الفئة

معدل األسعار في 

7-09-2015 

(.ل.ل)
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%بالنسبة المئوية
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%23650%5-125032376كيلوغرام تفاح بلدي أحمر1 ف

%24211%1232924375كيلوغرام تفاح بلدي أصفر2 ف

%19555%5-121642045كيلوغرام موز بلدي3 ف

%9-1690%14-117981541كيلوغرام برتقال أبو صّرة4 ف

%3-2419%12020235016كيلوغرام ليمون حامض 5 ف

لاللحوم ومشتقاتها

%1-29009%5-13044528815كيلوغرام  (بلدي)لحم غنم  طازج 1 ل

%169361%116442170264كيلوغرام  (بلدي)لحم بقر طازج 2 ل

%130582%112397133528كيلوغرام (مبرد)لحم بقر مستورد 3 ل

%8-6254%6-161385740كيلوغرام فروج كامل4 ل

%99680%1931199687كيلوغرام فخاذ فروج مع جلدة  5 ل

%132016%7-11510513987كيلوغرام صدور فروج مسحب6 ل

بالبيض ومنتجات الحليب

%1-6345%25-3084346297عدد البيض1 ب

%59640%2-60605964 غرام 500علبة اللبنة2 ب

%200170%20017200170 كيلوغرام1موضب جبن أبيض عكاوي 3 ب

%197630%5-2071719763 كيلوغرام1موضب جبن قشقوان بقر4 ب

%19660%181519668 غرام160قطع  قطعجبنة 5 ب

%275211%8-3011427821 كيلوغرام2,5علبة حليب بودرة6 ب

حالحبوب والبذور والثمار الجوزية

%47900%479047900 كيلوغرام1موضب عدس أحمر1 ح

%57360%2-58415736 كيلوغرام1موضب فاصولياء بيضاء صنوبرية2 ح

%22560%225622560 كيلوغرام1موضب فول حب3 ح

%46140%461446140 كيلوغرام1موضب حمص حب4 ح

%24290%4-25242429 كيلوغرام1موضب أرز عادي5 ح

%46610%459546702 كيلوغرام1موضب طحين6 ح

(وقية)جوز قلب7 ح %58360%574858362 غرام200 

(وقية)لوز قلب8 ح %56270%5095563211 غرام200 
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(وقية)صنوبر قلب9 ح %198300%8-2163719830 غرام200 

زالمنتجات الدهنية والزيتية

%58950%592058950 غرام400كبير زبدة1 ز

%472970%414804729714 ليتر3.6غالون زيت زيتون2 ز

%135050%9-1476413505 ليتر3.5غالون زيت دوار الشمس3 ز

%90070%843290077 ليتر1,8قنينة زيت الذرة4 ز

%47650%9-52524765 غرام454مرطبان طحينة5 ز

%38020%17-45663802 غرام454علبة حالوة سادة6 ز

مالمعلبات

%36170%8-39153617 غرام340علبة مارتديال بقر 1 م

%27060%268127121 غرام200علبة طون 2 م

%14460%8-15821448 غرام125علبة سردين 3 م

%20963%24-28332166 غرام400علبة فطر حبة كاملة 4 م

%16950%6-18051695 غرام340علبة ذرة5 م

غمواد غذائية متفرقة

%14330%139114333 غرام700علبة ملح1 غ

%15090%1147015093كيلوغرام سكر 2 غ

%9670%9389673 غرام70صغير رب البندورة3 غ

%14270%1-14371427 غرام340قنينة كاتشاب 4 غ

%17645%20-23061844 غرام500باكيت معكرونة5 غ

%80200%1-81408020 غرام454موضب (غير منكه)شاي 6 غ

%37210%1-37463721 غرام200موضب بن مطحون7 غ
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