
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 آب 24 التاريخ 

خالخضار الطازجة

%145817%11288171233كيلوغرام بندورة 1 خ

%17216%1168818188كيلوغرام كوسى2 خ

%14127%11222150723كيلوغرام باذنجان3 خ

%80823%180799023كيلوغرام ملفوف 4 خ

%280616%18-139653242كيلوغرام لوبيا بادرية 5 خ

%18341%3-119161859كيلوغرام خيار6 خ

%15299%11418166217كيلوغرام جزر7 خ

%4698%45850410ربطة واحدةبقدونس8 خ

%5728%6186150ربطة واحدةنعنع9 خ

%5507%5495877ربطة واحدةبقلة10 خ

%9-710%5-679648ربطة واحدةكزبرة11 خ

%12403%33-19061281قطعة واحدةخس12 خ

%5767%5816156ربطة واحدةفجل13 خ

%5-1069%1838101521كيلوغرام بصل احمر14 خ

%13171%125313346 غرام300كيس ثوم يابس15 خ

%10247%1926109518كيلوغرام بطاطا16 خ

فالفواكه
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%25456%3-127732688كيلوغرام تفاح بلدي أحمر1 ف

%24956%1248426366كيلوغرام تفاح بلدي أصفر2 ف

%7-2359%7-123442183كيلوغرام موز بلدي3 ف

%4-1581%16-118161525كيلوغرام برتقال أبو صّرة4 ف

%255010%12370280418كيلوغرام ليمون حامض 5 ف

لاللحوم ومشتقاتها

%2-29446%2-12933028754كيلوغرام  (بلدي)لحم غنم  طازج 1 ل

%168360%116511168202كيلوغرام  (بلدي)لحم بقر طازج 2 ل

%5-13140%112226124732كيلوغرام (مبرد)لحم بقر مستورد 3 ل

%2-6004%9-165135896كيلوغرام فروج كامل4 ل

%99680%1927499687كيلوغرام فخاذ فروج مع جلدة  5 ل

%131300%14-11534513130كيلوغرام صدور فروج مسحب6 ل

بالبيض ومنتجات الحليب

%63391%30612863874عدد البيض1 ب

%59640%1-60215964 غرام 500علبة اللبنة2 ب

%200170%18298200179 كيلوغرام1موضب جبن أبيض عكاوي 3 ب

%197620%19363197622 كيلوغرام1موضب جبن قشقوان بقر4 ب

%19660%186619665 غرام160قطع  قطعجبنة 5 ب

%273210%26755273212 كيلوغرام2,5علبة حليب بودرة6 ب

حالحبوب والبذور والثمار الجوزية

%47900%479047900 كيلوغرام1موضب عدس أحمر1 ح

%57360%538557367 كيلوغرام1موضب فاصولياء بيضاء صنوبرية2 ح

%22560%4-23572256 كيلوغرام1موضب فول حب3 ح

%46140%10-51254614 كيلوغرام1موضب حمص حب4 ح

%23190%2074231912 كيلوغرام1موضب أرز عادي5 ح

%46610%464646610 كيلوغرام1موضب طحين6 ح

(وقية)جوز قلب7 ح %58360%566458363 غرام200 

(وقية)لوز قلب8 ح %56270%4613562722 غرام200 

2



السلعة الفئة

معدل األسعار في 

17-08-2015 

(.ل.ل)

التغيير األسبوعي 

%بالنسبة المئوية 

معدل األسعار في 

(.ل.ل) 2014آب 

معدل األسعار في 

24-08-2015 

(.ل.ل)

الوزن
التغيير السنوي 

%بالنسبة المئوية

(وقية)صنوبر قلب9 ح %198300%18658198306 غرام200 

زالمنتجات الدهنية والزيتية

%54950%551854950 غرام400كبير زبدة1 ز

%472970%399424729718 ليتر3.6غالون زيت زيتون2 ز

%130130%13-1502713013 ليتر3.5غالون زيت دوار الشمس3 ز

%90070%4-94019007 ليتر1,8قنينة زيت الذرة4 ز

%47650%435447659 غرام454مرطبان طحينة5 ز

%40160%7-43194016 غرام454علبة حالوة سادة6 ز

مالمعلبات

%36170%5-38213617 غرام340علبة مارتديال بقر 1 م

%26650%266726650 غرام200علبة طون 2 م

%15220%150915221 غرام125علبة سردين 3 م

%21000%19-26042100 غرام400علبة فطر حبة كاملة 4 م

%17491%168917654 غرام340علبة ذرة5 م

غمواد غذائية متفرقة

%14330%139114333 غرام700علبة ملح1 غ

%15090%4-115701509كيلوغرام سكر 2 غ

%9670%73096732 غرام70صغير رب البندورة3 غ

%14270%1-14371427 غرام340قنينة كاتشاب 4 غ

%16750%26-22641675 غرام500باكيت معكرونة5 غ

%80200%6822802018 غرام454موضب (غير منكه)شاي 6 غ

%37210%373937210 غرام200موضب بن مطحون7 غ
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