
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 حزيران 6 التاريخ 

خالخضار الطازجة

%117214%11126133619كيلوغرام بندورة 1 خ

%145510%1160116000كيلوغرام كوسى2 خ

%4-1174%19-113861126كيلوغرام باذنجان3 خ

%1-764%28-11041754كيلوغرام ملفوف 4 خ

%27410%12403273514كيلوغرام لوبيا بادرية 5 خ

%3-1415%11242137110كيلوغرام خيار6 خ

%13052%20-116581331كيلوغرام جزر7 خ

%3618%3773914ربطة واحدةبقدونس8 خ

%47911%5135303ربطة واحدةنعنع9 خ

%46716%5065427ربطة واحدةبقلة10 خ

%1-497%3-507494ربطة واحدةكزبرة11 خ

%2-1045%9-11271027قطعة واحدةخس12 خ

%4602%6-497468ربطة واحدةفجل13 خ

%9701%7-11048979كيلوغرام بصل احمر14 خ

%13548%1324145710 غرام300كيس ثوم يابس15 خ

%4-798%17-1929769كيلوغرام بطاطا16 خ
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%4-2530%12-127642420كيلوغرام تفاح بلدي أحمر1 ف

%4-2355%20-128272255كيلوغرام تفاح بلدي أصفر2 ف

%17064%32-126191774كيلوغرام موز بلدي3 ف

%5-1617%12-117421536كيلوغرام برتقال أبو صّرة4 ف

%15010%8-116231501كيلوغرام ليمون حامض 5 ف

لاللحوم ومشتقاتها

%1-27427%9-12969827027كيلوغرام  (بلدي)لحم غنم  طازج 1 ل

%156421%7-11690515786كيلوغرام  (بلدي)لحم بقر طازج 2 ل

%118610%3-11223311861كيلوغرام (مبرد)لحم بقر مستورد 3 ل

%46133%18-157914738كيلوغرام فروج كامل4 ل

%99680%1996599680كيلوغرام فخاذ فروج مع جلدة  5 ل

%119950%16-11438712036كيلوغرام صدور فروج مسحب6 ل

بالبيض ومنتجات الحليب

%41314%16-3051224317عدد البيض1 ب

%60260%597060261 غرام 500علبة اللبنة2 ب

%200170%20017200170 كيلوغرام1موضب جبن أبيض عكاوي 3 ب

%177740%12-2019017774 كيلوغرام1موضب جبن قشقوان بقر4 ب

%19760%196619761 غرام160قطع  قطعجبنة 5 ب

%271200%6-2870727120 كيلوغرام2,5علبة حليب بودرة6 ب

حالحبوب والبذور والثمار الجوزية

%36900%23-47903690 كيلوغرام1موضب عدس أحمر1 ح

%28020%51-57362802 كيلوغرام1موضب فاصولياء بيضاء صنوبرية2 ح

%20370%10-22562037 كيلوغرام1موضب فول حب3 ح

%47500%461447503 كيلوغرام1موضب حمص حب4 ح

%24010%5-25242401 كيلوغرام1موضب أرز عادي5 ح

%47040%446947045 كيلوغرام1موضب طحين6 ح

(وقية)جوز قلب7 ح %54311%4-57295476 غرام200 

(وقية)لوز قلب8 ح %50110%8-54384994 غرام200 
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(وقية)صنوبر قلب9 ح %163341%18-2008616420 غرام200 

زالمنتجات الدهنية والزيتية

%58850%590558850 غرام400كبير زبدة1 ز

%471730%47297471730 ليتر3.6غالون زيت زيتون2 ز

%2-13046%6-1351112730 ليتر3.5غالون زيت دوار الشمس3 ز

%79920%7-86187992 ليتر1,8قنينة زيت الذرة4 ز

%42250%21-53114211 غرام454مرطبان طحينة5 ز

%8-3543%22-41973273 غرام454علبة حالوة سادة6 ز

مالمعلبات

%35950%1-36243595 غرام340علبة مارتديال بقر 1 م

%27370%264127374 غرام200علبة طون 2 م

%14320%7-15441432 غرام125علبة سردين 3 م

%22810%1-23132281 غرام400علبة فطر حبة كاملة 4 م

%16430%4-17171643 غرام340علبة ذرة5 م

غمواد غذائية متفرقة

%14230%139114232 غرام700علبة ملح1 غ

%12930%14-115041293كيلوغرام سكر 2 غ

%9690%9679690 غرام70صغير رب البندورة3 غ

%13720%4-14271372 غرام340قنينة كاتشاب 4 غ

%17021%15-20181712 غرام500باكيت معكرونة5 غ

%85500%789285508 غرام454موضب (غير منكه)شاي 6 غ

%36710%1-37213671 غرام200موضب بن مطحون7 غ
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