
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 

2016 كانون األول 19 التاريخ 

خالخضار الطازجة

%13985%26-119821463كيلوغرام بندورة 1 خ

%5-3492%7-135613329كيلوغرام كوسى2 خ

%19466%11862206911كيلوغرام باذنجان3 خ

%9492%184096615كيلوغرام ملفوف 4 خ

%38195%6-142654003كيلوغرام لوبيا بادرية 5 خ

%2-2058%3-120622009كيلوغرام خيار6 خ

%4-1295%9-113661247كيلوغرام جزر7 خ

%5-447%5-443423ربطة واحدةبقدونس8 خ

%6344%6556601ربطة واحدةنعنع9 خ

%1-658%6006529ربطة واحدةبقلة10 خ

%3-643%56662210ربطة واحدةكزبرة11 خ

%16380%151916468قطعة واحدةخس12 خ

%6940%61969212ربطة واحدةفجل13 خ

%9654%16-111911000كيلوغرام بصل احمر14 خ

%5-1802%1317170429 غرام300كيس ثوم يابس15 خ

%11350%8-112401140كيلوغرام بطاطا16 خ
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%20391%18-125012058كيلوغرام تفاح بلدي أحمر1 ف

%3-1848%34-127191784كيلوغرام تفاح بلدي أصفر2 ف

%1-1052%7-111251041كيلوغرام موز بلدي3 ف

%2-1311%9-114061281كيلوغرام برتقال أبو صّرة4 ف

%12040%21-115231204كيلوغرام ليمون حامض 5 ف

لاللحوم ومشتقاتها

%262972%9-12938226780كيلوغرام  (بلدي)لحم غنم  طازج 1 ل

%1-15363%11-11704015166كيلوغرام  (بلدي)لحم بقر طازج 2 ل

%109042%15-11305011118كيلوغرام (مبرد)لحم بقر مستورد 3 ل

%57461%1571558132كيلوغرام فروج كامل4 ل

%99690%1996899690كيلوغرام فخاذ فروج مع جلدة  5 ل

%5-12593%5-11270112022كيلوغرام صدور فروج مسحب6 ل

بالبيض ومنتجات الحليب

%79286%305630842250عدد البيض1 ب

%60370%604460370 غرام 500علبة اللبنة2 ب

%192730%4-2006619273 كيلوغرام1موضب جبن أبيض عكاوي 3 ب

%146320%19-1813314632 كيلوغرام1موضب جبن قشقوان بقر4 ب

%19760%195319761 غرام160قطع  قطعجبنة 5 ب

%235020%15-2779623502 كيلوغرام2,5علبة حليب بودرة6 ب

حالحبوب والبذور والثمار الجوزية

%37500%369037502 كيلوغرام1موضب عدس أحمر1 ح

%38550%32-56963855 كيلوغرام1موضب فاصولياء بيضاء صنوبرية2 ح

%20010%199420010 كيلوغرام1موضب فول حب3 ح

%52500%4614525014 كيلوغرام1موضب حمص حب4 ح

%21510%11-24292151 كيلوغرام1موضب أرز عادي5 ح

%47040%4293471110 كيلوغرام1موضب طحين6 ح

(وقية)جوز قلب7 ح %52320%9-57435232 غرام200 

(وقية)لوز قلب8 ح %1-4876%14-56294851 غرام200 
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(وقية)صنوبر قلب9 ح %166291%6-1794116797 غرام200 

زالمنتجات الدهنية والزيتية

%58870%589558870 غرام400كبير زبدة1 ز

%471750%47341471750 ليتر3.6غالون زيت زيتون2 ز

%118340%10-1310111834 ليتر3.5غالون زيت دوار الشمس3 ز

%2-7269%20-88657097 ليتر1,8قنينة زيت الذرة4 ز

%37580%9-41213758 غرام454مرطبان طحينة5 ز

%35100%12-39903510 غرام454علبة حالوة سادة6 ز

مالمعلبات

%35950%1-36153595 غرام340علبة مارتديال بقر 1 م

%27430%273727430 غرام200علبة طون 2 م

%1-1308%11-14581296 غرام125علبة سردين 3 م

%20632%211521050 غرام400علبة فطر حبة كاملة 4 م

%1-1699%3-17261675 غرام340علبة ذرة5 م

غمواد غذائية متفرقة

%14330%143314330 غرام700علبة ملح1 غ

%14700%11331147010كيلوغرام سكر 2 غ

%9300%4-967930 غرام70صغير رب البندورة3 غ

%14120%1-14201412 غرام340قنينة كاتشاب 4 غ

%16790%1-17031679 غرام500باكيت معكرونة5 غ

%87500%821387507 غرام454موضب (غير منكه)شاي 6 غ

%36870%372137040 غرام200موضب بن مطحون7 غ

3


