
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 أيلول 26 التاريخ 

خالخضار الطازجة

%11-1268%1897113326كيلوغرام ملفوف 4 خ

%10-3239%3-129972914كيلوغرام لوبيا بادرية 5 خ

%10-515%1-471466ربطة واحدةبقدونس8 خ

%8-562%14-601516ربطة واحدةنعنع9 خ

%7-579%4-563539ربطة واحدةبقلة10 خ

%6-563%10-585529ربطة واحدةفجل13 خ

%4-1317%16-114991261كيلوغرام باذنجان3 خ

%4-1389%16-115841332كيلوغرام جزر7 خ

%4-567%8-595547ربطة واحدةكزبرة11 خ

%3-1210%18-14271170قطعة واحدةخس12 خ

%2-1407%19-116861372كيلوغرام كوسى2 خ

%1-1517%3-115371497كيلوغرام بندورة 1 خ

%1-894%15-11040886كيلوغرام بصل احمر14 خ

%16370%1303164426 غرام300كيس ثوم يابس15 خ
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%15793%26-122071632كيلوغرام خيار6 خ

%12035%1122412674كيلوغرام بطاطا16 خ

2021518706-7%19446-3.8%

فالفواكه

%25-2457%21-123561852كيلوغرام ليمون حامض 5 ف

%2-1744%14-119971716كيلوغرام موز بلدي3 ف

%19393%19-124611996كيلوغرام تفاح بلدي أصفر2 ف

%19347%11-123222076كيلوغرام تفاح بلدي أحمر1 ف

%156513%1177117730كيلوغرام برتقال أبو صّرة4 ف

109069412-14%9638-2.3%

لاللحوم ومشتقاتها

%2-12943%5-11337812657كيلوغرام صدور فروج مسحب6 ل

%1-5221%14-159765156كيلوغرام فروج كامل4 ل

%114870%15-11344511487كيلوغرام (مبرد)لحم بقر مستورد 3 ل

%99690%1996899690كيلوغرام فخاذ فروج مع جلدة  5 ل

%153360%10-11708715403كيلوغرام  (بلدي)لحم بقر طازج 2 ل

%266082%6-12883927174كيلوغرام  (بلدي)لحم غنم  طازج 1 ل

8869481845-8%815620.3%

بالبيض ومنتجات الحليب

%1-1985%196619740 غرام160قطع  قطعجبنة 5 ب

%60370%596460371 غرام 500علبة اللبنة2 ب

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

%224320%19-2774622432 كيلوغرام2,5علبة حليب بودرة6 ب

%157260%17-1904815726 كيلوغرام1موضب جبن قشقوان بقر4 ب

%72371%306215734118عدد البيض1 ب

8095672782-10%726900.1%

الطازجة الخضار مجمــوع

ومشتقاتها اللحوم مجمــوع

الفواكه مجمــوع

الحليب ومنتجات البيض مجمــوع
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حالحبوب والبذور والثمار الجوزية

(وقية)لوز قلب8 ح %48930%14-56394877 غرام200 

%47110%467047041 كيلوغرام1موضب طحين6 ح

%39990%17-47903999 كيلوغرام1موضب عدس أحمر1 ح

%36530%36-57363653 كيلوغرام1موضب فاصولياء بيضاء صنوبرية2 ح

%20370%10-22562037 كيلوغرام1موضب فول حب3 ح

%52500%4614525014 كيلوغرام1موضب حمص حب4 ح

%22320%8-24292232 كيلوغرام1موضب أرز عادي5 ح

(وقية)جوز قلب7 ح %54360%7-58515436 غرام200 

(وقية)صنوبر قلب9 ح %166290%16-1981416629 غرام200 

5579848817-13%488390.0%

زالمنتجات الدهنية والزيتية

%58870%589558870 غرام400كبير زبدة1 ز

%471730%47266471730 ليتر3.6غالون زيت زيتون2 ز

%118340%11-1325911834 ليتر3.5غالون زيت دوار الشمس3 ز

%80280%12-91648028 ليتر1,8قنينة زيت الذرة4 ز

%37890%21-47823789 غرام454مرطبان طحينة5 ز

%35570%9-39093557 غرام454علبة حالوة سادة6 ز

8427580267-5%802670.0%

مالمعلبات

%8-1395%12-14461277 غرام125علبة سردين 3 م

%35950%1-36263595 غرام340علبة مارتديال بقر 1 م

%27370%271427371 غرام200علبة طون 2 م

%23080%2106230810 غرام400علبة فطر حبة كاملة 4 م

%16783%172017240 غرام340علبة ذرة5 م

11612116410%11713-0.6%

الجوزية والثمار والبذور الحبوب مجمــوع

والزيتية الدهنية المنتجات مجمــوع

المعلبات مجمــوع
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غمواد غذائية متفرقة

%14330%143314330 غرام700علبة ملح1 غ

%14080%6-114951408كيلوغرام سكر 2 غ

%9690%2-991969 غرام70صغير رب البندورة3 غ

%13720%4-14271372 غرام340قنينة كاتشاب 4 غ

%17540%4-18241754 غرام500باكيت معكرونة5 غ

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

%36710%1-37213671 غرام200موضب بن مطحون7 غ

18910196024%196020.0%

371365343072-8%343758-0.2% العام المجمــوع

متفرقة غذائية مواد مجمــوع
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