
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 آب 1 التاريخ 

خالخضار الطازجة

%17445%11489183023كيلوغرام بندورة 1 خ

%4-1456%18-117071397كيلوغرام كوسى2 خ

%114010%12-114231253كيلوغرام باذنجان3 خ

%7824%9-1896814كيلوغرام ملفوف 4 خ

%7-3715%12979345316كيلوغرام لوبيا بادرية 5 خ

%7-1559%25-119351446كيلوغرام خيار6 خ

%4-1308%21-115931259كيلوغرام جزر7 خ

%4080%14-475410ربطة واحدةبقدونس8 خ

%5363%7-592553ربطة واحدةنعنع9 خ

%5133%8-573528ربطة واحدةبقلة10 خ

%5723%9-649591ربطة واحدةكزبرة11 خ

%5-1313%123012522قطعة واحدةخس12 خ

%4968%8-582536ربطة واحدةفجل13 خ

%4-969%12-11058929كيلوغرام بصل احمر14 خ

%15402%1318156419 غرام300كيس ثوم يابس15 خ

%8780%15-11033880كيلوغرام بطاطا16 خ

فالفواكه
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%7-2654%9-127282480كيلوغرام تفاح بلدي أحمر1 ف

%21580%18-126502160كيلوغرام تفاح بلدي أصفر2 ف

%20365%12-124122129كيلوغرام موز بلدي3 ف

%14464%8-116291497كيلوغرام برتقال أبو صّرة4 ف

%27071%1266127272كيلوغرام ليمون حامض 5 ف

لاللحوم ومشتقاتها

%272491%5-12902727572كيلوغرام  (بلدي)لحم غنم  طازج 1 ل

%152695%5-11692715998كيلوغرام  (بلدي)لحم بقر طازج 2 ل

%121114%2-11290112611كيلوغرام (مبرد)لحم بقر مستورد 3 ل

%57153%1593359070كيلوغرام فروج كامل4 ل

%99690%1996899690كيلوغرام فخاذ فروج مع جلدة  5 ل

%135430%113144135433كيلوغرام صدور فروج مسحب6 ل

بالبيض ومنتجات الحليب

%464616%11-3060275367عدد البيض1 ب

%60370%596460371 غرام 500علبة اللبنة2 ب

%192730%4-2001719273 كيلوغرام1موضب جبن أبيض عكاوي 3 ب

%1-18095%10-1976217863 كيلوغرام1موضب جبن قشقوان بقر4 ب

%19680%196619680 غرام160قطع  قطعجبنة 5 ب

%221326%15-2762123382 كيلوغرام2,5علبة حليب بودرة6 ب

حالحبوب والبذور والثمار الجوزية

%36908%17-47903999 كيلوغرام1موضب عدس أحمر1 ح

%32920%43-57363292 كيلوغرام1موضب فاصولياء بيضاء صنوبرية2 ح

%20370%10-22562037 كيلوغرام1موضب فول حب3 ح

%52500%4614525014 كيلوغرام1موضب حمص حب4 ح

%24440%236624443 كيلوغرام1موضب أرز عادي5 ح

%47040%466547041 كيلوغرام1موضب طحين6 ح

(وقية)جوز قلب7 ح %55410%5-58445541 غرام200 

(وقية)لوز قلب8 ح %49631%11-56115005 غرام200 
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(وقية)صنوبر قلب9 ح %168470%15-1989816847 غرام200 

زالمنتجات الدهنية والزيتية

%58850%565558854 غرام400كبير زبدة1 ز

%471730%47297471730 ليتر3.6غالون زيت زيتون2 ز

%119840%9-1311111984 ليتر3.5غالون زيت دوار الشمس3 ز

%78711%11-89807982 ليتر1,8قنينة زيت الذرة4 ز

%42020%13-48044202 غرام454مرطبان طحينة5 ز

%35430%13-40663557 غرام454علبة حالوة سادة6 ز

مالمعلبات

%35950%1-36173595 غرام340علبة مارتديال بقر 1 م

%27370%266527373 غرام200علبة طون 2 م

%14320%5-15101429 غرام125علبة سردين 3 م

%23080%211523089 غرام400علبة فطر حبة كاملة 4 م

%3-1741%4-17531684 غرام340علبة ذرة5 م

غمواد غذائية متفرقة

%14230%1-14331423 غرام700علبة ملح1 غ

%13249%5-115091439كيلوغرام سكر 2 غ

%9690%9679690 غرام70صغير رب البندورة3 غ

%13720%4-14271372 غرام340قنينة كاتشاب 4 غ

%17540%168717544 غرام500باكيت معكرونة5 غ

%89950%8020899512 غرام454موضب (غير منكه)شاي 6 غ

%36710%1-37213671 غرام200موضب بن مطحون7 غ

3


