
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 نيسان 27 التاريخ 

خالخضار الطازجة

%8-1911%11563175712كيلوغرام بندورة 1 خ

%19-2501%2-120642017كيلوغرام كوسى2 خ

%4-1959%17-122691881كيلوغرام باذنجان3 خ

%113112%1813127156كيلوغرام ملفوف 4 خ

%11-4157%13-142093681كيلوغرام لوبيا بادرية 5 خ

%13-1437%27-117031246كيلوغرام خيار6 خ

%14-1681%11-116361452كيلوغرام جزر7 خ

%4722%10-533480ربطة واحدةبقدونس8 خ

%5140%9-563512ربطة واحدةنعنع9 خ

%5-572%4-566544ربطة واحدةبقلة10 خ

%2-524%8-560514ربطة واحدةكزبرة11 خ

%18300%1333182237قطعة واحدةخس12 خ

%9-563%6-545512ربطة واحدةفجل13 خ

%1-1134%1-111311122كيلوغرام بصل احمر14 خ

%7-1335%115612357 غرام300كيس ثوم يابس15 خ

%6-1083%24-113331016كيلوغرام بطاطا16 خ
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%11-2607%30-132842311كيلوغرام تفاح بلدي أحمر1 ف

%5-2523%27-132532391كيلوغرام تفاح بلدي أصفر2 ف

%180717%11656210527كيلوغرام موز بلدي3 ف

%19242%1182819698كيلوغرام برتقال أبو صّرة4 ف

%9-1482%1130413443كيلوغرام ليمون حامض 5 ف

لاللحوم ومشتقاتها

%2-30565%129183300483كيلوغرام  (بلدي)لحم غنم  طازج 1 ل

%169570%116408169623كيلوغرام  (بلدي)لحم بقر طازج 2 ل

%4-12558%1-11221112113كيلوغرام (مبرد)لحم بقر مستورد 3 ل

%55672%12-164135660كيلوغرام فروج كامل4 ل

%9-9951%3-193789074كيلوغرام فخاذ فروج مع جلدة  5 ل

%2-14789%5-11527414451كيلوغرام صدور فروج مسحب6 ل

بالبيض ومنتجات الحليب

%61160%13-3070686116عدد البيض1 ب

%59940%1-60605994 غرام 500علبة اللبنة2 ب

%200170%20017200170 كيلوغرام1موضب جبن أبيض عكاوي 3 ب

%201420%2-2062020142 كيلوغرام1موضب جبن قشقوان بقر4 ب

%19410%188819413 غرام160قطع  قطعجبنة 5 ب

%301040%28115301047 كيلوغرام2,5علبة حليب بودرة6 ب

حالحبوب والبذور والثمار الجوزية

%47900%479047900 كيلوغرام1موضب عدس أحمر1 ح

%57360%9-63275736 كيلوغرام1موضب فاصولياء بيضاء صنوبرية2 ح

%22530%225622560 كيلوغرام1موضب فول حب3 ح

%46140%8-50144614 كيلوغرام1موضب حمص حب4 ح

%25240%252425240 كيلوغرام1موضب أرز عادي5 ح

%44240%414744247 كيلوغرام1موضب طحين6 ح

(وقية)جوز قلب7 ح %57380%553457384 غرام200 

(وقية)لوز قلب8 ح %54320%4783543214 غرام200 
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(وقية)صنوبر قلب9 ح %206250%1-2073820625 غرام200 

زالمنتجات الدهنية والزيتية

%59200%573159203 غرام400كبير زبدة1 ز

%472970%400154729718 ليتر3.6غالون زيت زيتون2 ز

%135270%8-1473013527 ليتر3.5غالون زيت دوار الشمس3 ز

%83470%13-96328347 ليتر1,8قنينة زيت الذرة4 ز

%1-5342%504252925 غرام454مرطبان طحينة5 ز

%42990%6-45964299 غرام454علبة حالوة سادة6 ز

مالمعلبات

%36520%5-38413652 غرام340علبة مارتديال بقر 1 م

%26410%2-26812641 غرام200علبة طون 2 م

%15540%2-15891554 غرام125علبة سردين 3 م

%26120%3-26852612 غرام400علبة فطر حبة كاملة 4 م

%17270%3-17761728 غرام340علبة ذرة5 م

غمواد غذائية متفرقة

%13910%139113910 غرام700علبة ملح1 غ

%15180%1148515182كيلوغرام سكر 2 غ

%9670%9389673 غرام70صغير رب البندورة3 غ

%14121%1-14371427 غرام340قنينة كاتشاب 4 غ

%22490%3-23082249 غرام500باكيت معكرونة5 غ

%4-8392%7141808313 غرام454موضب (غير منكه)شاي 6 غ

%37210%1-37463721 غرام200موضب بن مطحون7 غ
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