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المديرية العامة لالقتصاد والتجارة
   المكتب الفني لسياسة األسعار

التقرير األسبوعي ألسعار السلة الغذائية في وزارة االقتصاد والتجارة (المكتب الفني لسياسة األسعار) في نقاط البيع في مختلف المناطق اللبنانية
 التاريخ 23 تشرين األول 2017

الخضار الطازجة
%14-1605%1163138519قطعة واحدةخسخ 12
%6-1614%6-16191519كيس 300 غرامثوم يابسخ 15

%5-1749%2-16971669كيلوغرام 1بندورة خ 1
%3-477%42446510ربطة واحدةبقدونسخ 8
%2-1428%1-14091396كيلوغرام 1باذنجانخ 3
%2-1516%145014842كيلوغرام 1جزرخ 7

%1-937%9209271كيلوغرام 1بصل احمرخ 14
%1-540%5185353ربطة واحدةبقلةخ 10
%1-967%24-1258962كيلوغرام 1بطاطاخ 16

%8280%25-1099829كيلوغرام 1ملفوف خ 4
%20411%18-25122063كيلوغرام 1لوبيا بادرية خ 5

%5222%5085345ربطة واحدةفجلخ 13
%5243%48753710ربطة واحدةنعنعخ 9

%5223%5085376ربطة واحدةكزبرةخ 11
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%12033%20-15571241كيلوغرام 1خيارخ 6
%130810%26-19411436كيلوغرام 1كوسىخ 2

1906917520-8%17782-1.5%
فالفواكه

%9-1540%2-14281395كيلوغرام 1ليمون حامض ف 5
%7-1506%6-14871396كيلوغرام 1برتقال أبو صرّةف 4
%3-1688%1330164023كيلوغرام 1موز بلديف 3
%18854%183819576كيلوغرام 1تفاح بلدي أحمرف 1
%18725%194319571كيلوغرام 1تفاح بلدي أصفرف 2

802583454%8491-1.7%
لاللحوم ومشتقاتها

%4-11217%7-1161210805كيلوغرام 1لحم بقر مستورد (مبرد)ل 3
%3-27147%7-2856026430كيلوغرام 1لحم غنم  طازج (بلدي) ل 1
%1-14924%2-1502114713كيلوغرام 1لحم بقر طازج (بلدي) ل 2
%1-12329%110351222311كيلوغرام 1صدور فروج مسحبل 6
%99680%996999580كيلوغرام 1فخاذ فروج مع جلدة  ل 5
%57508%4957620025كيلوغرام 1فروج كاملل 4

8115380329-1%81335-1.2%
بالبيض ومنتجات الحليب

%1-19273%1-1927319077موضب 1 كيلوغرامجبن أبيض عكاوي ب 3
%241010%23232240794علبة 2,5 كيلوغرامحليب بودرةب 6
%60370%603760350علبة 500 غرام اللبنةب 2
%19760%197619760قطع 160 غرامجبنة  قطعب 5
%188840%163541888415موضب 1 كيلوغرامجبن قشقوان بقرب 4
%69020%1-69426903عدد 30البيضب 1

73814769534%77174-0.3%

مجمــوع الخضار الطازجة

مجمــوع اللحوم ومشتقاتها

مجمــوع الفواكه

مجمــوع البيض ومنتجات الحليب
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حالحبوب والبذور والثمار الجوزية
%1-2077%203020471موضب 1 كيلوغرامفول حبح 3
%37500%375037500موضب 1 كيلوغرامعدس أحمرح 1
%36950%2-37663695موضب 1 كيلوغرامفاصولياء بيضاء صنوبريةح 2
%55000%525055005موضب 1 كيلوغرامحمص حبح 4
%21090%3-21672109موضب 1 كيلوغرامأرز عاديح 5
%45670%3-47084567موضب 1 كيلوغرامطحينح 6
%178341%16629180849 200 غرام(وقية)صنوبر قلبح 9
%46411%3-48604707 200 غرام(وقية)لوز قلبح 8
%54396%539557497 200 غرام(وقية)جوز قلبح 7

48555502083%496111.2%
زالمنتجات الدهنية والزيتية

%63770%588763778كبير 400 غرامزبدةز 1
%470470%47174470470غالون 3.6 ليترزيت زيتونز 2
%120950%11834120952غالون 3.5 ليترزيت دوار الشمسز 3
%75140%8-81667514قنينة 1,8 ليترزيت الذرةز 4
%34310%4-35633431علبة 454 غرامحالوة سادةز 6
%36412%3-38023696مرطبان 454 غرامطحينةز 5

80426801580%801030.1%
مالمعلبات

%2-1648%5-16991614علبة 340 غرامذرةم 5
%27480%273727480علبة 200 غرامطون م 2
%13110%129813111علبة 125 غرامسردين م 3
%36070%359236080علبة 340 غراممارتديال بقر م 1
%21610%7-23122161علبة 400 غرامفطر حبة كاملة م 4

1163811442-2%11475-0.3%

مجمــوع الحبوب والبذور والثمار الجوزية

مجمــوع المعلبات
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غمواد غذائية متفرقة
%1-1425%1-14341415كيلوغرام 1سكر غ 2
%17480%171417442باكيت 500 غراممعكرونةغ 5
%14580%141214563قنينة 340 غرامكاتشاب غ 4
%14660%143114662علبة 700 غرامملحغ 1
%8820%9-970882صغير 70 غرامرب البندورةغ 3
%87500%875087500موضب 454 غرامشاي (غير منكه)غ 6
%39110%364839117موضب 200 غرامبن مطحونغ 7

19359196251%19640-0.1%
3420393445801%345610-0.3% المجمــوع العام

مجمــوع مواد غذائية متفرقة
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