
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 5 التاريخ 

خالخضار الطازجة

%162516%1185718902كيلوغرام بندورة 1 خ

%28191%16-133792842كيلوغرام كوسى2 خ

%1-2039%44-136062014كيلوغرام باذنجان3 خ

%8610%6-1922863كيلوغرام ملفوف 4 خ

%417113%14-154814702كيلوغرام لوبيا بادرية 5 خ

%4-2044%16-123301959كيلوغرام خيار6 خ

%2-1445%16-116811409كيلوغرام جزر7 خ

%4972%4645069ربطة واحدةبقدونس8 خ

%3-634%23-797613ربطة واحدةنعنع9 خ

%6261%31-918635ربطة واحدةبقلة10 خ

%5672%14-672579ربطة واحدةكزبرة11 خ

%131612%18-18061474قطعة واحدةخس12 خ

%1-609%18-734601ربطة واحدةفجل13 خ

%9664%8-110921009كيلوغرام بصل احمر14 خ

%12914%123013469 غرام300كيس ثوم يابس15 خ

%10034%40-117221039كيلوغرام بطاطا16 خ

فالفواكه
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%25573%10-129272646كيلوغرام تفاح بلدي أحمر1 ف

%4-2505%14-128102416كيلوغرام تفاح بلدي أصفر2 ف

%12335%1129212900كيلوغرام موز بلدي3 ف

%6-1533%8-115721445كيلوغرام برتقال أبو صّرة4 ف

%12712%11093129218كيلوغرام ليمون حامض 5 ف

لاللحوم ومشتقاتها

%1-29187%128138289093كيلوغرام  (بلدي)لحم غنم  طازج 1 ل

%163142%116467166261كيلوغرام  (بلدي)لحم بقر طازج 2 ل

%121889%1121371329910كيلوغرام (مبرد)لحم بقر مستورد 3 ل

%57200%9-162945720كيلوغرام فروج كامل4 ل

%829110%1-192909151كيلوغرام فخاذ فروج مع جلدة  5 ل

%151650%1-11526315163كيلوغرام صدور فروج مسحب6 ل

بالبيض ومنتجات الحليب

%71981%9-3079727293عدد البيض1 ب

%60600%602160601 غرام 500علبة اللبنة2 ب

%200170%20000200170 كيلوغرام1موضب جبن أبيض عكاوي 3 ب

%198330%3-2053119833 كيلوغرام1موضب جبن قشقوان بقر4 ب

%19350%191019351 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

%46140%10-51254614 كيلوغرام1موضب حمص حب4 ح

%25240%2076252422 كيلوغرام1موضب أرز عادي5 ح

%46250%1-46734625 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 %1-21748%19919216379 غرام200 

زالمنتجات الدهنية والزيتية

%59200%586059201 غرام400كبير زبدة1 ز

%449651%399424554714 ليتر3.6غالون زيت زيتون2 ز

%150550%14983150550 ليتر3.5غالون زيت دوار الشمس3 ز

%82610%11-93098261 ليتر1,8قنينة زيت الذرة4 ز

%52320%4462523217 غرام454مرطبان طحينة5 ز

%45660%440945664 غرام454علبة حالوة سادة6 ز

مالمعلبات

%39150%384139152 غرام340علبة مارتديال بقر 1 م

%26810%266826810 غرام200علبة طون 2 م

%15820%150615825 غرام125علبة سردين 3 م

%3-2747%260726562 غرام400علبة فطر حبة كاملة 4 م

%17430%1-17701743 غرام340علبة ذرة5 م

غمواد غذائية متفرقة

%13910%139113910 غرام700علبة ملح1 غ

%15081%4-116001528كيلوغرام سكر 2 غ

%9380%9259381 غرام70صغير رب البندورة3 غ

%14370%143714370 غرام340قنينة كاتشاب 4 غ

%23011%231223150 غرام500باكيت معكرونة5 غ

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

%37460%374637460 غرام200موضب بن مطحون7 غ
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