
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 تشرين األول 12 التاريخ 

خالخضار الطازجة

%16-559%13-540472ربطة واحدةبقدونس8 خ

%14-1976%1397169021قطعة واحدةخس12 خ

%9-574%4-545524ربطة واحدةفجل13 خ

%8-570%4-543524ربطة واحدةبقلة10 خ

%4-1288%6-13171234 غرام300كيس ثوم يابس15 خ

%4-1106%1959106611كيلوغرام بصل احمر14 خ

%2-959%37-11495939كيلوغرام ملفوف 4 خ

%2-593%5685833ربطة واحدةكزبرة11 خ

%1-585%13-669579ربطة واحدةنعنع9 خ

%31021%12716314016كيلوغرام لوبيا بادرية 5 خ

%19665%11517206536كيلوغرام خيار6 خ

%19967%11810212617كيلوغرام بندورة 1 خ

%15368%11514166210كيلوغرام باذنجان3 خ

%18138%11702196215كيلوغرام جزر7 خ

معدل األسعار في 

12-10-2015 

(.ل.ل)

التغيير السنوي 

%بالنسبة المئوية

معدل األسعار في 

5-10-2015 

(.ل.ل)

التغيير األسبوعي 

%بالنسبة المئوية 
الوزنالسلعةالفئة

معدل األسعار في 

تشرين األول 

(.ل.ل) 2014
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التغيير السنوي 
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التغيير األسبوعي 
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معدل األسعار في 

تشرين األول 

(.ل.ل) 2014

%13198%11178142921كيلوغرام بطاطا16 خ

%154920%11567185718كيلوغرام كوسى2 خ

20038218529%214891.7%

فالفواكه

%6-2671%1235725177كيلوغرام تفاح بلدي أصفر2 ف

%5-1768%5-117801686كيلوغرام برتقال أبو صّرة4 ف

%4-2480%5-125182384كيلوغرام تفاح بلدي أحمر1 ف

%1-2164%11709214926كيلوغرام ليمون حامض 5 ف

%21010%1204820942كيلوغرام موز بلدي3 ف

10411108304%11184-3.2%

لاللحوم ومشتقاتها

%3-13686%112530132416كيلوغرام (مبرد)لحم بقر مستورد 3 ل

%3-5838%6-160445688كيلوغرام فروج كامل4 ل

%1-17309%116542171474كيلوغرام  (بلدي)لحم بقر طازج 2 ل

%99680%1944699686كيلوغرام فخاذ فروج مع جلدة  5 ل

%130940%17-11585113094كيلوغرام صدور فروج مسحب6 ل

%290993%5-13137329918كيلوغرام  (بلدي)لحم غنم  طازج 1 ل

9178689056-3%889930.1%

بالبيض ومنتجات الحليب

%59640%2-60605964 غرام 500علبة اللبنة2 ب

%200170%20017200170 كيلوغرام1موضب جبن أبيض عكاوي 3 ب

%19660%195819660 غرام160قطع  قطعجبنة 5 ب

%278210%8-3011427821 كيلوغرام2,5علبة حليب بودرة6 ب

%187440%9-2070018744 كيلوغرام1موضب جبن قشقوان بقر4 ب

%62732%28-3087916368عدد البيض1 ب

8763980879-8%807840.1%

ومشتقاتها اللحوم مجمــوع

الطازجة الخضار مجمــوع

الفواكه مجمــوع

الحليب ومنتجات البيض مجمــوع
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حالحبوب والبذور والثمار الجوزية

%47900%479047900 كيلوغرام1موضب عدس أحمر1 ح

%57360%570557361 كيلوغرام1موضب فاصولياء بيضاء صنوبرية2 ح

%22560%225622560 كيلوغرام1موضب فول حب3 ح

%46140%461446140 كيلوغرام1موضب حمص حب4 ح

%24290%4-25242429 كيلوغرام1موضب أرز عادي5 ح

%46800%462546801 كيلوغرام1موضب طحين6 ح

(وقية)جوز قلب7 ح %58770%585858770 غرام200 

(وقية)لوز قلب8 ح %56400%530356406 غرام200 

(وقية)صنوبر قلب9 ح %197680%9-2163719768 غرام200 

5731255789-3%557890.0%

زالمنتجات الدهنية والزيتية

%58950%592058950 غرام400كبير زبدة1 ز

%471730%414804717314 ليتر3.6غالون زيت زيتون2 ز

%130130%14-1505513013 ليتر3.5غالون زيت دوار الشمس3 ز

%48320%8-52324832 غرام454مرطبان طحينة5 ز

%40160%12-45664016 غرام454علبة حالوة سادة6 ز

%93670%888693986 ليتر1,8قنينة زيت الذرة4 ز

81139843264%842950.0%

مالمعلبات

%36550%7-39153655 غرام340علبة مارتديال بقر 1 م

%27320%268327322 غرام200علبة طون 2 م

%17650%2-18051765 غرام340علبة ذرة5 م

%14451%8-15821458 غرام125علبة سردين 3 م

%20663%22-27552136 غرام400علبة فطر حبة كاملة 4 م

1273911745-8%116620.7%

الجوزية والثمار والبذور الحبوب مجمــوع

والزيتية الدهنية المنتجات مجمــوع

المعلبات مجمــوع
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غمواد غذائية متفرقة

%5-1461%6-114761394كيلوغرام سكر 2 غ

%14330%139114333 غرام700علبة ملح1 غ

%9670%8-1054967 غرام70صغير رب البندورة3 غ

%14350%143714350 غرام340قنينة كاتشاب 4 غ

%17260%25-23011726 غرام500باكيت معكرونة5 غ

%80200%2-81638020 غرام454موضب (غير منكه)شاي 6 غ

%37210%1-37463721 غرام200موضب بن مطحون7 غ

1956618695-4%18762-0.4%

380631373171-2%3729590.1% العام المجمــوع

متفرقة غذائية مواد مجمــوع
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