
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 نيسان 14 التاريخ 

خالخضار الطازجة

%137734%11563184218كيلوغرام بندورة 1 خ

%21887%12064233113كيلوغرام كوسى2 خ

%17-2592%5-122692155كيلوغرام باذنجان3 خ

%9292%181394917كيلوغرام ملفوف 4 خ

%35-7220%14209468211كيلوغرام لوبيا بادرية 5 خ

%7-1459%20-117031358كيلوغرام خيار6 خ

%14705%6-116361539كيلوغرام جزر7 خ

%4274%17-533444ربطة واحدةبقدونس8 خ

%2-524%9-563514ربطة واحدةنعنع9 خ

%17-673%1-566559ربطة واحدةبقلة10 خ

%5390%4-560537ربطة واحدةكزبرة11 خ

%19209%1333208456قطعة واحدةخس12 خ

%1-552%5455470ربطة واحدةفجل13 خ

%9737%8-111311038كيلوغرام بصل احمر14 خ

%12480%115612458 غرام300كيس ثوم يابس15 خ

%10053%22-113331035كيلوغرام بطاطا16 خ
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%3-2618%23-132842534كيلوغرام تفاح بلدي أحمر1 ف

%25813%18-132532657كيلوغرام تفاح بلدي أصفر2 ف

%13928%9-116561507كيلوغرام موز بلدي3 ف

%2-1823%2-118281793كيلوغرام برتقال أبو صّرة4 ف

%13417%11304144211كيلوغرام ليمون حامض 5 ف

لاللحوم ومشتقاتها

%302182%129183307325كيلوغرام  (بلدي)لحم غنم  طازج 1 ل

%167872%116408171294كيلوغرام  (بلدي)لحم بقر طازج 2 ل

%3-12502%1-11221112113كيلوغرام (مبرد)لحم بقر مستورد 3 ل

%55670%13-164135567كيلوغرام فروج كامل4 ل

%98380%1937898385كيلوغرام فخاذ فروج مع جلدة  5 ل

%165570%115274165578كيلوغرام صدور فروج مسحب6 ل

بالبيض ومنتجات الحليب

%1-6196%13-3070686116عدد البيض1 ب

%59940%1-60605994 غرام 500علبة اللبنة2 ب

%200170%20017200170 كيلوغرام1موضب جبن أبيض عكاوي 3 ب

%201420%2-2062020142 كيلوغرام1موضب جبن قشقوان بقر4 ب

%19410%188819413 غرام160قطع  قطعجبنة 5 ب

%301040%28115301047 كيلوغرام2,5علبة حليب بودرة6 ب

حالحبوب والبذور والثمار الجوزية

%47900%479047900 كيلوغرام1موضب عدس أحمر1 ح

%57360%9-63275736 كيلوغرام1موضب فاصولياء بيضاء صنوبرية2 ح

%22560%225622560 كيلوغرام1موضب فول حب3 ح

%46140%8-50144614 كيلوغرام1موضب حمص حب4 ح

%25240%252425240 كيلوغرام1موضب أرز عادي5 ح

%1-4424%414743605 كيلوغرام1موضب طحين6 ح

(وقية)جوز قلب7 ح %56880%553456883 غرام200 

(وقية)لوز قلب8 ح %55140%4783551415 غرام200 
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(وقية)صنوبر قلب9 ح %206250%1-2073820625 غرام200 

زالمنتجات الدهنية والزيتية

%59200%573159203 غرام400كبير زبدة1 ز

%472970%400154729718 ليتر3.6غالون زيت زيتون2 ز

%139300%5-1473013930 ليتر3.5غالون زيت دوار الشمس3 ز

%85800%11-96328580 ليتر1,8قنينة زيت الذرة4 ز

%1-5427%504253636 غرام454مرطبان طحينة5 ز

%42990%6-45964299 غرام454علبة حالوة سادة6 ز

مالمعلبات

%4-3863%4-38413692 غرام340علبة مارتديال بقر 1 م

%26410%2-26812641 غرام200علبة طون 2 م

%15540%2-15891554 غرام125علبة سردين 3 م

%26120%3-26852612 غرام400علبة فطر حبة كاملة 4 م

%17071%3-17761727 غرام340علبة ذرة5 م

غمواد غذائية متفرقة

%13910%139113910 غرام700علبة ملح1 غ

%15480%1148515484كيلوغرام سكر 2 غ

%9670%9389673 غرام70صغير رب البندورة3 غ

%14270%1-14371427 غرام340قنينة كاتشاب 4 غ

%22490%3-23082249 غرام500باكيت معكرونة5 غ

%83920%7141839218 غرام454موضب (غير منكه)شاي 6 غ

%37210%1-37463721 غرام200موضب بن مطحون7 غ
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