
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 10 التاريخ 

خالخضار الطازجة

%10-1857%9-118261667كيلوغرام بندورة 1 خ

%7-3668%13049341312كيلوغرام كوسى2 خ

%9-2601%30-133602368كيلوغرام باذنجان3 خ

%79110%3-1893869كيلوغرام ملفوف 4 خ

%8-6787%13-172126260كيلوغرام لوبيا بادرية 5 خ

%2-2614%2-126192556كيلوغرام خيار6 خ

%4-1535%3-115121468كيلوغرام جزر7 خ

%11-626%39255742ربطة واحدةبقدونس8 خ

%3-696%60367412ربطة واحدةنعنع9 خ

%8-917%67083925ربطة واحدةبقلة10 خ

%14-714%53361215ربطة واحدةكزبرة11 خ

%17268%1672185711قطعة واحدةخس12 خ

%5-634%53860212ربطة واحدةفجل13 خ

%9255%9-11070975كيلوغرام بصل احمر14 خ

%12252%116012508 غرام300كيس ثوم يابس15 خ

%1-1004%33-11471989كيلوغرام بطاطا16 خ

فالفواكه
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الوزن
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%بالنسبة المئوية

1



السلعة الفئة

معدل األسعار في 

02-02-2015 

(.ل.ل)

التغيير األسبوعي 

%بالنسبة المئوية 

معدل األسعار في 

 2014شباط 

(.ل.ل)

معدل األسعار في 

10-02-2015 

(.ل.ل)

الوزن
التغيير السنوي 

%بالنسبة المئوية

%3-2561%14-128782483كيلوغرام تفاح بلدي أحمر1 ف

%4-2586%10-127542473كيلوغرام تفاح بلدي أصفر2 ف

%10444%22-113951088كيلوغرام موز بلدي3 ف

%16803%1165117234كيلوغرام برتقال أبو صّرة4 ف

%11558%11117125112كيلوغرام ليمون حامض 5 ف

لاللحوم ومشتقاتها

%296940%128305296185كيلوغرام  (بلدي)لحم غنم  طازج 1 ل

%166681%116272168203كيلوغرام  (بلدي)لحم بقر طازج 2 ل

%117511%4-11235911894كيلوغرام (مبرد)لحم بقر مستورد 3 ل

%56705%4-162095950كيلوغرام فروج كامل4 ل

%99450%1928799457كيلوغرام فخاذ فروج مع جلدة  5 ل

%165880%1151091658810كيلوغرام صدور فروج مسحب6 ل

بالبيض ومنتجات الحليب

%1-7618%8-3081997553عدد البيض1 ب

%60600%603560600 غرام 500علبة اللبنة2 ب

%200170%20000200170 كيلوغرام1موضب جبن أبيض عكاوي 3 ب

%198330%3-2054119833 كيلوغرام1موضب جبن قشقوان بقر4 ب

%3-1997%186919414 غرام160قطع  قطعجبنة 5 ب

%301140%27989301148 كيلوغرام2,5علبة حليب بودرة6 ب

حالحبوب والبذور والثمار الجوزية

%47900%479047900 كيلوغرام1موضب عدس أحمر1 ح

%57051%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

%45251%2-46714584 كيلوغرام1موضب طحين6 ح

(وقية)جوز قلب7 ح %1-5858%562057783 غرام200 

(وقية)لوز قلب8 ح %54040%4755539413 غرام200 
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(وقية)صنوبر قلب9 ح %2-21822%20326213995 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

%83931%12-96278483 ليتر1,8قنينة زيت الذرة4 ز

%52322%4608532416 غرام454مرطبان طحينة5 ز

%5-4506%5-45154299 غرام454علبة حالوة سادة6 ز

مالمعلبات

%39250%384139072 غرام340علبة مارتديال بقر 1 م

%26670%266826670 غرام200علبة طون 2 م

%16100%150416167 غرام125علبة سردين 3 م

%5-2656%4-26192523 غرام400علبة فطر حبة كاملة 4 م

%3-1833%177017871 غرام340علبة ذرة5 م

غمواد غذائية متفرقة

%13750%1-13911375 غرام700علبة ملح1 غ

%15980%1146015989كيلوغرام سكر 2 غ

%9710%9399723 غرام70صغير رب البندورة3 غ

%14370%143714370 غرام340قنينة كاتشاب 4 غ

%1-2325%230323110 غرام500باكيت معكرونة5 غ

%86400%6772860027 غرام454موضب (غير منكه)شاي 6 غ

%37460%374637460 غرام200موضب بن مطحون7 غ
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