
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 
2014 كانون األول 8 التاريخ 

خالخضار الطازجة

%7-1824%17-120561705كيلوغرام بندورة 1 خ

%5-3024%13-132912873كيلوغرام كوسى2 خ

%16983%36-127331747كيلوغرام باذنجان3 خ

%9-781%16-1853713كيلوغرام ملفوف 4 خ

%35198%13298379815كيلوغرام لوبيا بادرية 5 خ

%15-2329%14-122951982كيلوغرام خيار6 خ

%5-1502%18-117541431كيلوغرام جزر7 خ

%8-446%7-439409ربطة واحدةبقدونس8 خ

%1-537%20-666530ربطة واحدةنعنع9 خ

%4-528%30-725509ربطة واحدةبقلة10 خ

%4866%17-623517ربطة واحدةكزبرة11 خ

%120316%6-14851393قطعة واحدةخس12 خ

%50316%12-659582ربطة واحدةفجل13 خ

%8650%21-11098869كيلوغرام بصل احمر14 خ

%11275%117111791 غرام300كيس ثوم يابس15 خ

%2-991%41-11650970كيلوغرام بطاطا16 خ

فالفواكه
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%11-2785%16-129482476كيلوغرام تفاح بلدي أحمر1 ف

%10-2664%15-128262396كيلوغرام تفاح بلدي أصفر2 ف

%9-1334%9-113401221كيلوغرام موز بلدي3 ف

%4-1348%10-114401300كيلوغرام برتقال أبو صّرة4 ف

%11874%1116012296كيلوغرام ليمون حامض 5 ف

لاللحوم ومشتقاتها

%294321%128592297324كيلوغرام  (بلدي)لحم غنم  طازج 1 ل

%167461%116370168683كيلوغرام  (بلدي)لحم بقر طازج 2 ل

%125300%112001125304كيلوغرام (مبرد)لحم بقر مستورد 3 ل

%3-6276%7-165116087كيلوغرام فروج كامل4 ل

%4-9529%2-193569151كيلوغرام فخاذ فروج مع جلدة  5 ل

%1-15290%1-11529415165كيلوغرام صدور فروج مسحب6 ل

بالبيض ومنتجات الحليب

%7-7983%6-3078957424عدد البيض1 ب

%60600%602160601 غرام 500علبة اللبنة2 ب

%200170%19367200173 كيلوغرام1موضب جبن أبيض عكاوي 3 ب

%200170%1-2029520017 كيلوغرام1موضب جبن قشقوان بقر4 ب

%19350%192619350 غرام160قطع  قطعجبنة 5 ب

%301140%27989301148 كيلوغرام2,5علبة حليب بودرة6 ب

حالحبوب والبذور والثمار الجوزية

%47900%479047900 كيلوغرام1موضب عدس أحمر1 ح

%57050%4-59315705 كيلوغرام1موضب فاصولياء بيضاء صنوبرية2 ح

%22560%5-23762256 كيلوغرام1موضب فول حب3 ح

%46140%10-51254614 كيلوغرام1موضب حمص حب4 ح

%25240%2074252422 كيلوغرام1موضب أرز عادي5 ح

%46250%1-46514625 كيلوغرام1موضب طحين6 ح

(وقية)جوز قلب7 ح %57880%559057884 غرام200 

(وقية)لوز قلب8 ح %54040%4550540419 غرام200 
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(وقية)صنوبر قلب9 ح %216370%193762163712 غرام200 

زالمنتجات الدهنية والزيتية

%59200%579459202 غرام400كبير زبدة1 ز

%414805%39942437149 ليتر3.6غالون زيت زيتون2 ز

%139300%7-1490813930 ليتر3.5غالون زيت دوار الشمس3 ز

%5-8623%11-92928228 ليتر1,8قنينة زيت الذرة4 ز

%52320%4324523221 غرام454مرطبان طحينة5 ز

%45660%439945664 غرام454علبة حالوة سادة6 ز

مالمعلبات

%39150%384139152 غرام340علبة مارتديال بقر 1 م

%26810%266826810 غرام200علبة طون 2 م

%15820%150615825 غرام125علبة سردين 3 م

%27470%260727475 غرام400علبة فطر حبة كاملة 4 م

%1-1767%174717470 غرام340علبة ذرة5 م

غمواد غذائية متفرقة

%13910%139113910 غرام700علبة ملح1 غ

%15130%11-117101513كيلوغرام سكر 2 غ

%9380%83393813 غرام70صغير رب البندورة3 غ

%14370%142214371 غرام340قنينة كاتشاب 4 غ

%23010%1-23182301 غرام500باكيت معكرونة5 غ

%81400%6738814021 غرام454موضب (غير منكه)شاي 6 غ

%37460%374537460 غرام200موضب بن مطحون7 غ
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