
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 كانون الثاني 26 التاريخ

خالخضار الطازجة

%197912%11857221819كيلوغرام بندورة 1 خ

%6-3401%5-133793207كيلوغرام كوسى2 خ

%220011%33-136062433كيلوغرام باذنجان3 خ

%21-934%20-1922740كيلوغرام ملفوف 4 خ

%520419%15481619713كيلوغرام لوبيا بادرية 5 خ

%1-2759%12330272517كيلوغرام خيار6 خ

%3-1709%2-116811656كيلوغرام جزر7 خ

%47212%46452714ربطة واحدةبقدونس8 خ

%6900%13-797692ربطة واحدةنعنع9 خ

%8248%3-918891ربطة واحدةبقلة10 خ

%6312%4-672642ربطة واحدةكزبرة11 خ

%164112%180618301قطعة واحدةخس12 خ

%5909%13-734642ربطة واحدةفجل13 خ

%9557%7-110921019كيلوغرام بصل احمر14 خ

%12950%123012996 غرام300كيس ثوم يابس15 خ

%10702%37-117221090كيلوغرام بطاطا16 خ
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%27550%6-129272756كيلوغرام تفاح بلدي أحمر1 ف

%25901%6-128102627كيلوغرام تفاح بلدي أصفر2 ف

%7-1241%11-112921153كيلوغرام موز بلدي3 ف

%16555%11572173610كيلوغرام برتقال أبو صّرة4 ف

%9-1303%1109311818كيلوغرام ليمون حامض 5 ف

لاللحوم ومشتقاتها

%3-30826%128138297936كيلوغرام  (بلدي)لحم غنم  طازج 1 ل

%1-16734%116467165511كيلوغرام  (بلدي)لحم بقر طازج 2 ل

%109310%10-11213710931كيلوغرام (مبرد)لحم بقر مستورد 3 ل

%56700%10-162945670كيلوغرام فروج كامل4 ل

%99450%1929099457كيلوغرام فخاذ فروج مع جلدة  5 ل

%165880%115263165889كيلوغرام صدور فروج مسحب6 ل

بالبيض ومنتجات الحليب

%78070%2-3079727777عدد البيض1 ب

%60600%602160601 غرام 500علبة اللبنة2 ب

%200170%20000200170 كيلوغرام1موضب جبن أبيض عكاوي 3 ب

%198330%3-2053119833 كيلوغرام1موضب جبن قشقوان بقر4 ب

%19970%191019975 غرام160قطع  قطعجبنة 5 ب

%301140%27989301148 كيلوغرام2,5علبة حليب بودرة6 ب

حالحبوب والبذور والثمار الجوزية

%47900%479047900 كيلوغرام1موضب عدس أحمر1 ح

%57050%10-63165705 كيلوغرام1موضب فاصولياء بيضاء صنوبرية2 ح

%22560%4-23482256 كيلوغرام1موضب فول حب3 ح

%46760%9-51254676 كيلوغرام1موضب حمص حب4 ح

%25240%2076252422 كيلوغرام1موضب أرز عادي5 ح

%45250%3-46734525 كيلوغرام1موضب طحين6 ح

(وقية)جوز قلب7 ح %58580%562058584 غرام200 

(وقية)لوز قلب8 ح %54440%4708544416 غرام200 
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(وقية)صنوبر قلب9 ح %219030%199192182210 غرام200 

زالمنتجات الدهنية والزيتية

%59200%586059201 غرام400كبير زبدة1 ز

%472970%399424729718 ليتر3.6غالون زيت زيتون2 ز

%139300%7-1498313930 ليتر3.5غالون زيت دوار الشمس3 ز

%78946%10-93098393 ليتر1,8قنينة زيت الذرة4 ز

%52320%4462523217 غرام454مرطبان طحينة5 ز

%45060%440945062 غرام454علبة حالوة سادة6 ز

مالمعلبات

%39250%384139252 غرام340علبة مارتديال بقر 1 م

%1-2681%266826670 غرام200علبة طون 2 م

%16100%150616107 غرام125علبة سردين 3 م

%26560%260726562 غرام400علبة فطر حبة كاملة 4 م

%18330%177018334 غرام340علبة ذرة5 م

غمواد غذائية متفرقة

%13750%1-13911375 غرام700علبة ملح1 غ

%15781%1160015980كيلوغرام سكر 2 غ

%9710%9259715 غرام70صغير رب البندورة3 غ

%14370%143714370 غرام340قنينة كاتشاب 4 غ

%23250%231223251 غرام500باكيت معكرونة5 غ

%86400%6738864028 غرام454موضب (غير منكه)شاي 6 غ

%37460%374637460 غرام200موضب بن مطحون7 غ
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