
المديرية العامة لالقتصاد والتجارة

   المكتب الفني لسياسة األسعار

2017 كانون األول 11 التاريخ 

خالخضار الطازجة

%3-1665%11425161513كيلوغرام بندورة 1خ 

%23295%25-132532454كيلوغرام كوسى2خ 

%12178%32-119441319كيلوغرام باذنجان3خ 

%2-719%28-1977704كيلوغرام ملفوف 4خ 

%246117%25-138332880كيلوغرام لوبيا بادرية 5خ 

%4-1960%7-120221885كيلوغرام خيار6خ 

%13906%11308147012كيلوغرام جزر7خ 

%4200%3-435420ربطة واحدةبقدونس8خ 

%6102%6106202ربطة واحدةنعنع9خ 

%6-630%5-623595ربطة واحدةبقلة10خ 

%3-540%14-613525ربطة واحدةكزبرة11خ 

%3-1245%24-15851205قطعة واحدةخس12خ 

%5604%10-652585ربطة واحدةفجل13خ 

%8651%11-1986875كيلوغرام بصل احمر14خ 

%17681%175117832 غرام300كيس ثوم يابس15خ 

%72916%27-11149845كيلوغرام بطاطا16خ 

فالفواكه

في السوبرماركت في مختلف المناطق اللبنانية (المكتب الفني لسياسة األسعار)التقرير األسبوعي ألسعار السلة الغذائية في وزارة االقتصاد والتجارة 

الوزنالفئة السلعة

معدل أسعار  

السوبرماركات في 

04-12-2017 

(.ل.ل)

التغيير األسبوعي 

%بالنسبة المئوية 

معدل أسعار  

السوبرماركات في 

11-12-2017 

(.ل.ل)

التغيير السنوي 

%بالنسبة المئوية

معدل األسعار في 

 2016كانون األول 

(.ل.ل)
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الوزنالفئة السلعة

معدل أسعار  

السوبرماركات في 

04-12-2017 

(.ل.ل)

التغيير األسبوعي 

%بالنسبة المئوية 

معدل أسعار  

السوبرماركات في 

11-12-2017 

(.ل.ل)

التغيير السنوي 

%بالنسبة المئوية

معدل األسعار في 

 2016كانون األول 

(.ل.ل)

%21558%12034232514كيلوغرام تفاح بلدي أحمر1ف 

%183418%11872216015كيلوغرام تفاح بلدي أصفر2ف 

%2-1268%11062123716كيلوغرام موز بلدي3ف 

%11888%4-113311280كيلوغرام برتقال أبو صّرة4ف 

%13201%1123713307كيلوغرام ليمون حامض 5ف 

لاللحوم ومشتقاتها

%272540%126655272542كيلوغرام  (بلدي)لحم غنم  طازج 1ل 

%136430%11-11526413643كيلوغرام  (بلدي)لحم بقر طازج 2ل 

%1-10592%5-11097510468كيلوغرام (مبرد)لحم بقر مستورد 3ل 

%58233%1576859834كيلوغرام فروج كامل4ل 

%99690%1996999690كيلوغرام فخاذ فروج مع جلدة  5ل 

%121670%2-11240312167كيلوغرام صدور فروج مسحب6ل 

بالبيض ومنتجات الحليب

%67246%9-3079067160عدد البيض1ب 

%60360%603760350 غرام 500علبة اللبنة2ب 

%192740%19273192740 كيلوغرام1موضب جبن أبيض عكاوي 3ب 

%187560%147701875627 كيلوغرام1موضب جبن قشقوان بقر4ب 

%19520%1-19761952 غرام160قطع  قطعجبنة 5ب 

%240210%23502240212 كيلوغرام2,5علبة حليب بودرة6ب 

حالحبوب والبذور والثمار الجوزية

%37500%375037500 كيلوغرام1موضب عدس أحمر1ح 

%39540%385539543 كيلوغرام1موضب فاصولياء بيضاء صنوبرية2ح 

%20480%200120482 كيلوغرام1موضب فول حب3ح 

%55000%525055005 كيلوغرام1موضب حمص حب4ح 

%21090%2-21512109 كيلوغرام1موضب أرز عادي5ح 

%47180%470847060 كيلوغرام1موضب طحين6ح 

(وقية)جوز قلب7ح  %52140%1-52695214 غرام200 

(وقية)لوز قلب8ح  %47830%2-48684783 غرام200 
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الوزنالفئة السلعة

معدل أسعار  

السوبرماركات في 

04-12-2017 

(.ل.ل)

التغيير األسبوعي 

%بالنسبة المئوية 

معدل أسعار  

السوبرماركات في 

11-12-2017 

(.ل.ل)

التغيير السنوي 

%بالنسبة المئوية

معدل األسعار في 

 2016كانون األول 

(.ل.ل)

(وقية)صنوبر قلب9ح  %191500%166851915015 غرام200 

زالمنتجات الدهنية والزيتية

%64520%5887645210 غرام400كبير زبدة1ز 

%470470%47175470470 ليتر3.6غالون زيت زيتون2ز 

%121630%11834121633 ليتر3.5غالون زيت دوار الشمس3ز 

%71130%2-72127081 ليتر1,8قنينة زيت الذرة4ز 

%4-3697%4-37093548 غرام454مرطبان طحينة5ز 

%1-3431%3-35103403 غرام454علبة حالوة سادة6ز 

مالمعلبات

%1-3657%359536080 غرام340علبة مارتديال بقر 1م 

%26470%3-27412647 غرام200علبة طون 2م 

%13120%130013121 غرام125علبة سردين 3م 

%20740%2-21272074 غرام400علبة فطر حبة كاملة 4م 

%16420%3-16911642 غرام340علبة ذرة5م 

غمواد غذائية متفرقة

%14660%143214662 غرام700علبة ملح1غ 

%14193%1147014660كيلوغرام سكر 2غ 

%8620%8-930858 غرام70صغير رب البندورة3غ 

%14410%141214412 غرام340قنينة كاتشاب 4غ 

%17400%167917404 غرام500باكيت معكرونة5غ 

%82506%875087500 غرام454موضب (غير منكه)شاي 6غ 

%39320%368739327 غرام200موضب بن مطحون7غ 
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المديرية العامة لالقتصاد والتجارة

   المكتب الفني لسياسة األسعار

2017 كانون األول 11 التاريخ 

خالخضار الطازجة

%7-1750%11425162514كيلوغرام بندورة 1خ 

%24831%23-132532500كيلوغرام كوسى2خ 

%10-1907%12-119441707كيلوغرام باذنجان3خ 

%5-942%8-1977897كيلوغرام ملفوف 4خ 

%26676%26-138332833كيلوغرام لوبيا بادرية 5خ 

%1-1723%16-120221700كيلوغرام خيار6خ 

%11-1300%11-113081160كيلوغرام جزر7خ 

%31312%19-435352ربطة واحدةبقدونس8خ 

%5468%4-610588ربطة واحدةنعنع9خ 

%48723%4-623600ربطة واحدةبقلة10خ 

%46221%9-613560ربطة واحدةكزبرة11خ 

%5-1333%20-15851267قطعة واحدةخس12خ 

%48718%11-652577ربطة واحدةفجل13خ 

%95817%1986112514كيلوغرام بصل احمر14خ 

%16632%3-17511700 غرام300كيس ثوم يابس15خ 

%1-948%18-11149938كيلوغرام بطاطا16خ 

فالفواكه

في المحالت والمالحم في مختلف المناطق اللبنانية (المكتب الفني لسياسة األسعار)التقرير األسبوعي ألسعار السلة الغذائية في وزارة االقتصاد والتجارة 

التغيير األسبوعي 

%بالنسبة المئوية 

التغيير السنوي 

بالنسبة 

%المئوية

الوزنالسلعةالفئة

معدل أسعار المحالت 

-12-04والمالحم في 

(.ل.ل) 2017

معدل األسعار في 

كانون األول 

(.ل.ل) 2016

معدل أسعار المحالت 

-12-11والمالحم في 

(.ل.ل) 2017
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التغيير األسبوعي 

%بالنسبة المئوية 

التغيير السنوي 

بالنسبة 

%المئوية

الوزنالسلعةالفئة

معدل أسعار المحالت 

-12-04والمالحم في 

(.ل.ل) 2017

معدل األسعار في 

كانون األول 

(.ل.ل) 2016

معدل أسعار المحالت 

-12-11والمالحم في 

(.ل.ل) 2017

%1-2000%3-120341973كيلوغرام تفاح بلدي أحمر1ف 

%11-1983%5-118721773كيلوغرام تفاح بلدي أصفر2ف 

%6-1267%11062119212كيلوغرام موز بلدي3ف 

%13334%1133113834كيلوغرام برتقال أبو صّرة4ف 

%4-1367%1123713176كيلوغرام ليمون حامض 5ف 

لاللحوم ومشتقاتها

%265130%1-12665526400كيلوغرام  (بلدي)لحم غنم  طازج 1ل 

%163471%115264164678كيلوغرام  (بلدي)لحم بقر طازج 2ل 
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المديرية العامة لالقتصاد والتجارة

   المكتب الفني لسياسة األسعار

2017 كانون األول 11 التاريخ 

خالخضار الطازجة

%101425162014-16151625(باب أول) كيلو غرام 1بندورة 1خ 

%24-4632532477-24542500(باب أول) كيلو غرام 1كوسى2خ 

%22-38819441513-13191707(باب أول) كيلو غرام 1باذنجان 3خ 

%18-193977800-704897(باب أول) كيلو غرام 1ملفوف 4خ 

%25-288028334738332856(باب أول) كيلو غرام 1لوبيا  بادرية 5خ 

%11-1885170018520221792(باب أول) كيلو غرام 1خيار 6خ 

%14701160310130813151(باب أول) كيلو غرام 1جزر 7خ 

%11-42035268435386(باب أول) (ربطة واحدة  )بقدونس 8خ 

%1-62058832610604 (باب أول) (ربطة واحدة  )نعنع 9خ 

%4-5623597-595600 (باب أول) (ربطة واحدة  )بقلة 10خ 

%11-35613542-525560(باب أول) (ربطة واحدة  )كزبرة 11خ 

%22-6215851236-12051267 (باب أول) (قطعة واحدة  )خس 12خ 

%11-5855778652581(باب أول) (ربطة واحدة  )فجل 13خ 

%25098610001-8751125(باب أول) كيلو غرام 1بصل احمر 14خ 

%1-178317008317511742(باب أول) غرام 300ثوم يابس كيس 15خ 

%22-931149891-845938(باب أول) كيلو غرام 1بطاطا 16خ 

التغيير السنوي 

بالنسبة المئوية 

%

في مختلف المناطق اللبنانية (المكتب الفني لسياسة األسعار)التقرير األسبوعي ألسعار السلة الغذائية في وزارة االقتصاد والتجارة 

السلعةالفئة

معدل أسعار 

المحالت والمالحم 

-12-11في 

(.ل.ل) 2017

.ل.الفرق بـ ل

المعدل العام 

-11لألسعار في 

12-2017  

(.ل.ل)

معدل أسعار  

السوبرماركات في 

11-12-2017 

(.ل.ل)

معدل األسعار في 

كانون األول 

(.ل.ل) 2016
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التغيير السنوي 

بالنسبة المئوية 

%

السلعةالفئة

معدل أسعار 

المحالت والمالحم 

-12-11في 

(.ل.ل) 2017

.ل.الفرق بـ ل

المعدل العام 

-11لألسعار في 

12-2017  

(.ل.ل)

معدل أسعار  

السوبرماركات في 

11-12-2017 

(.ل.ل)

معدل األسعار في 

كانون األول 

(.ل.ل) 2016

فالفواكه

%23251973352203421496(باب أول) كيلوغرام 1تفاح بلدي أحمر 1ف 

%21601773387187219675(باب أول) كيلوغرام 1تفاح بلدي أصفر 2ف 

%12371192451062121414(باب أول) كيلوغرام 1موز بلدي 3ف 

%103133113320-12801383(باب أول)برتقال أبو صّرة 4ف 

%1330131713123713237(باب أول) كيلوغرام 1ليمون حامض 5ف 

لاللحوم ومشتقاتها

%272542640085426655268271كاستليتا بدون عضم (بلدي) كيلو غرام1لحم غنم  طازج 1ل 

%1-28241526415055-1364316467موزات (بلدي) كيلو غرام 1لحم بقر طازج 2ل 

6900570631-16277262169818-4%
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المديرية العامة لالقتصاد والتجارة

   المكتب الفني لسياسة األسعار

2017 كانون األول 11 التاريخ

خالخضار الطازجة

%5-1707%11425162014كيلوغرام بندورة 1خ 

%24063%24-132532477كيلوغرام كوسى2خ 

%3-1562%22-119441513كيلوغرام باذنجان3خ 

%4-830%18-1977800كيلوغرام ملفوف 4خ 

%256411%25-138332856كيلوغرام لوبيا بادرية 5خ 

%3-1842%11-120221792كيلوغرام خيار6خ 

%2-1345%1130813151كيلوغرام جزر7خ 

%3675%11-435386ربطة واحدةبقدونس8خ 

%5784%1-610604ربطة واحدةنعنع9خ 

%5587%4-623597ربطة واحدةبقلة10خ 

%5018%11-613542ربطة واحدةكزبرة11خ 

%4-1289%22-15851236قطعة واحدةخس12خ 

%52311%11-652581ربطة واحدةفجل13خ 

%91210%198610001كيلوغرام بصل احمر14خ 

%17162%1-17511742 غرام300كيس ثوم يابس15خ 

%8396%22-11149891كيلوغرام بطاطا16خ 

فالفواكه

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

السلعة الفئة

المعدل العام لألسعار 

 2017-12-04في 

(.ل.ل) 

التغيير األسبوعي 

%بالنسبة المئوية 

معدل األسعار في 

كانون األول 

(.ل.ل) 2016

المعدل العام لألسعار 

  2017-12-11في 

(.ل.ل)

الوزن
التغيير السنوي 

%بالنسبة المئوية
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السلعة الفئة

المعدل العام لألسعار 

 2017-12-04في 

(.ل.ل) 

التغيير األسبوعي 

%بالنسبة المئوية 

معدل األسعار في 

كانون األول 

(.ل.ل) 2016

المعدل العام لألسعار 

  2017-12-11في 

(.ل.ل)

الوزن
التغيير السنوي 

%بالنسبة المئوية

%20783%1203421496كيلوغرام تفاح بلدي أحمر1ف 

%19093%1187219675كيلوغرام تفاح بلدي أصفر2ف 

%4-1267%11062121414كيلوغرام موز بلدي3ف 

%12606%1133113320كيلوغرام برتقال أبو صّرة4ف 

%1-1343%1123713237كيلوغرام ليمون حامض 5ف 

لاللحوم ومشتقاتها

%268840%126655268271كيلوغرام  (بلدي)لحم غنم  طازج 1ل 

%149950%1-11526415055كيلوغرام  (بلدي)لحم بقر طازج 2ل 

%1-10592%5-11097510468كيلوغرام (مبرد)لحم بقر مستورد 3ل 

%58233%1576859834كيلوغرام فروج كامل4ل 

%99690%1996999690كيلوغرام فخاذ فروج مع جلدة  5ل 

%121670%2-11240312167كيلوغرام صدور فروج مسحب6ل 

بالبيض ومنتجات الحليب

%67246%9-3079067160عدد البيض1ب 

%60360%603760350 غرام 500علبة اللبنة2ب 

%192740%19273192740 كيلوغرام1موضب جبن أبيض عكاوي 3ب 

%187560%147701875627 كيلوغرام1موضب جبن قشقوان بقر4ب 

%19520%1-19761952 غرام160قطع  قطعجبنة 5ب 

%240210%23502240212 كيلوغرام2,5علبة حليب بودرة6ب 

حالحبوب والبذور والثمار الجوزية

%37500%375037500 كيلوغرام1موضب عدس أحمر1ح 

%39540%385539543 كيلوغرام1موضب فاصولياء بيضاء صنوبرية2ح 

%20480%200120482 كيلوغرام1موضب فول حب3ح 

%55000%525055005 كيلوغرام1موضب حمص حب4ح 

%21090%2-21512109 كيلوغرام1موضب أرز عادي5ح 

%47180%470847060 كيلوغرام1موضب طحين6ح 

(وقية)جوز قلب7ح  %52140%1-52695214 غرام200 

(وقية)لوز قلب8ح  %47830%2-48684783 غرام200 
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السلعة الفئة

المعدل العام لألسعار 

 2017-12-04في 

(.ل.ل) 

التغيير األسبوعي 

%بالنسبة المئوية 

معدل األسعار في 

كانون األول 

(.ل.ل) 2016

المعدل العام لألسعار 

  2017-12-11في 

(.ل.ل)

الوزن
التغيير السنوي 

%بالنسبة المئوية

(وقية)صنوبر قلب9ح  %191500%166851915015 غرام200 

زالمنتجات الدهنية والزيتية

%64520%5887645210 غرام400كبير زبدة1ز 

%470470%47175470470 ليتر3.6غالون زيت زيتون2ز 

%121630%11834121633 ليتر3.5غالون زيت دوار الشمس3ز 

%71130%2-72127081 ليتر1,8قنينة زيت الذرة4ز 

%4-3697%4-37093548 غرام454مرطبان طحينة5ز 

%1-3431%3-35103403 غرام454علبة حالوة سادة6ز 

مالمعلبات

%1-3657%359536080 غرام340علبة مارتديال بقر 1م 

%26470%3-27412647 غرام200علبة طون 2م 

%13120%130013121 غرام125علبة سردين 3م 

%20740%2-21272074 غرام400علبة فطر حبة كاملة 4م 

%16420%3-16911642 غرام340علبة ذرة5م 

غمواد غذائية متفرقة

%14660%143214662 غرام700علبة ملح1غ 

%14193%1147014660كيلوغرام سكر 2غ 

%8620%8-930858 غرام70صغير رب البندورة3غ 

%14410%141214412 غرام340قنينة كاتشاب 4غ 

%17400%167917404 غرام500باكيت معكرونة5غ 

%82506%875087500 غرام454موضب (غير منكه)شاي 6غ 

%39320%368739327 غرام200موضب بن مطحون7غ 
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المديرية العامة لالقتصاد والتجارة

   المكتب الفني لسياسة األسعار

2017 كانون األول 11 التاريخ 

الخضار الطازجة

%5-1707%11425162014كيلوغرام بندورة 1خ 

%4-1289%22-15851236قطعة واحدةخس12خ 

%4-830%18-1977800كيلوغرام ملفوف 4خ 

%3-1562%22-119441513كيلوغرام باذنجان3خ 

%3-1842%11-120221792كيلوغرام خيار6خ 

%2-1345%1130813151كيلوغرام جزر7خ 

%17162%1-17511742 غرام300كيس ثوم يابس15خ 

%24063%24-132532477كيلوغرام كوسى2خ 

%5784%1-610604ربطة واحدةنعنع9خ 

%3675%11-435386ربطة واحدةبقدونس8خ 

%8396%22-11149891كيلوغرام بطاطا16خ 

%5587%4-623597ربطة واحدةبقلة10خ 

%5018%11-613542ربطة واحدةكزبرة11خ 

%91210%198610001كيلوغرام بصل احمر14خ 

الوزنالسلعة

معدل األسعار في 

كانون األول 

(.ل.ل) 2016

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

المعدل العام لألسعار 

  2017-12-04في 

(.ل.ل)

التغيير 

األسبوعي 

بالنسبة المئوية 

%

المعدل العام لألسعار 

  2017-12-11في 

(.ل.ل)

التغيير 

السنوي 

بالنسبة 

%المئوية

الفئة

11



الوزنالسلعة

معدل األسعار في 

كانون األول 

(.ل.ل) 2016

المعدل العام لألسعار 

  2017-12-04في 

(.ل.ل)

التغيير 

األسبوعي 

بالنسبة المئوية 

%

المعدل العام لألسعار 

  2017-12-11في 

(.ل.ل)

التغيير 

السنوي 

بالنسبة 

%المئوية

الفئة

%52311%11-652581ربطة واحدةفجل13خ 

%256411%25-138332856كيلوغرام لوبيا بادرية 5خ 

2316619952-14%195372.1%

فالفواكه

%4-1267%11062121414كيلوغرام موز بلدي3ف 

%1-1343%1123713237كيلوغرام ليمون حامض 5ف 

%19093%1187219675كيلوغرام تفاح بلدي أصفر2ف 

%20783%1203421496كيلوغرام تفاح بلدي أحمر1ف 

%12606%1133113320كيلوغرام برتقال أبو صّرة4ف 

753679856%78571.6%

لاللحوم ومشتقاتها

%1-10592%5-11097510468كيلوغرام (مبرد)لحم بقر مستورد 3ل 

%268840%126655268271كيلوغرام  (بلدي)لحم غنم  طازج 1ل 

%99690%1996999690كيلوغرام فخاذ فروج مع جلدة  5ل 

%121670%2-11240312167كيلوغرام صدور فروج مسحب6ل 

%149950%1-11526415055كيلوغرام  (بلدي)لحم بقر طازج 2ل 

%58233%1576859834كيلوغرام فروج كامل4ل 

8103380468-1%804290.0%

بالبيض ومنتجات الحليب

%60360%603760350 غرام 500علبة اللبنة2ب 

%187560%147701875627 كيلوغرام1موضب جبن قشقوان بقر4ب 

%192740%19273192740 كيلوغرام1موضب جبن أبيض عكاوي 3ب 

%19520%1-19761952 غرام160قطع  قطعجبنة 5ب 

%240210%23502240212 كيلوغرام2,5علبة حليب بودرة6ب 

%67246%9-3079067160عدد البيض1ب 

73464771985%767630.6%

مجمــوع اللحوم ومشتقاتها

مجمــوع الفواكه

مجمــوع البيض ومنتجات الحليب

مجمــوع الخضار الطازجة
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الوزنالسلعة

معدل األسعار في 

كانون األول 

(.ل.ل) 2016

المعدل العام لألسعار 

  2017-12-04في 

(.ل.ل)

التغيير 

األسبوعي 

بالنسبة المئوية 

%

المعدل العام لألسعار 

  2017-12-11في 

(.ل.ل)

التغيير 

السنوي 

بالنسبة 

%المئوية

الفئة

حالحبوب والبذور والثمار الجوزية

%47180%470847060 كيلوغرام1موضب طحين6ح 

%37500%375037500 كيلوغرام1موضب عدس أحمر1ح 

%39540%385539543 كيلوغرام1موضب فاصولياء بيضاء صنوبرية2ح 

%20480%200120482 كيلوغرام1موضب فول حب3ح 

%55000%525055005 كيلوغرام1موضب حمص حب4ح 

%21090%2-21512109 كيلوغرام1موضب أرز عادي5ح 

(وقية)جوز قلب7ح  %52140%1-52695214 غرام200 

(وقية)لوز قلب8ح  %47830%2-48684783 غرام200 

(وقية)صنوبر قلب9ح  %191500%166851915015 غرام200 

48537512136%512250.0%

زالمنتجات الدهنية والزيتية

%4-3697%4-37093548 غرام454مرطبان طحينة5ز 

%1-3431%3-35103403 غرام454علبة حالوة سادة6ز 

%71130%2-72127081 ليتر1,8قنينة زيت الذرة4ز 

%64520%5887645210 غرام400كبير زبدة1ز 

%470470%47175470470 ليتر3.6غالون زيت زيتون2ز 

%121630%11834121633 ليتر3.5غالون زيت دوار الشمس3ز 

79327796920%79902-0.3%

مالمعلبات

%1-3657%359536080 غرام340علبة مارتديال بقر 1م 

%26470%3-27412647 غرام200علبة طون 2م 

%13120%130013121 غرام125علبة سردين 3م 

%20740%2-21272074 غرام400علبة فطر حبة كاملة 4م 

%16420%3-16911642 غرام340علبة ذرة5م 

1145311282-1%11331-0.4%

مجمــوع الحبوب والبذور والثمار الجوزية

مجمــوع المنتجات الدهنية والزيتية

مجمــوع المعلبات
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الوزنالسلعة

معدل األسعار في 

كانون األول 

(.ل.ل) 2016

المعدل العام لألسعار 

  2017-12-04في 

(.ل.ل)

التغيير 

األسبوعي 

بالنسبة المئوية 

%

المعدل العام لألسعار 

  2017-12-11في 

(.ل.ل)

التغيير 

السنوي 

بالنسبة 

%المئوية

الفئة

غمواد غذائية متفرقة

%8620%8-930858 غرام70صغير رب البندورة3غ 

%14660%143214662 غرام700علبة ملح1غ 

%14410%141214412 غرام340قنينة كاتشاب 4غ 

%17400%167917404 غرام500باكيت معكرونة5غ 

%39320%368739327 غرام200موضب بن مطحون7غ 

%14193%1147014660كيلوغرام سكر 2غ 

%82506%875087500 غرام454موضب (غير منكه)شاي 6غ 

19359196532%191102.8%

3438753474411%3461530.4% المجمــوع العام

مجمــوع مواد غذائية متفرقة
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المديرية العامة لالقتصاد والتجارة

   المكتب الفني لسياسة األسعار

(المكتب الفني لسياسة األسعار)التقرير األسبوعي ألسعار السلة الغذائية في وزارة االقتصاد والتجارة 
محالت الخضار والمالحم في بيروت وجبل لبنان، الجنوب، البقاع، الشمال والنبطية:  المنطقة

2017 كانون األول 11 التاريخ 

خالخضار الطازجة

150020001875125015001625(باب أول) كيلو غرام 1بندورة 1خ 

300017502750300020002500(باب أول) كيلو غرام 1كوسى2خ 

137022501500150019161707(باب أول) كيلو غرام 1باذنجان 3خ 

77575013751000583897(باب أول) كيلو غرام 1ملفوف 4خ 

350025002750325021662833(باب أول) كيلو غرام 1لوبيا  بادرية 5خ 

225017501500150015001700(باب أول) كيلو غرام 1خيار 6خ 

105012501500100010001160(باب أول) كيلو غرام 1جزر 7خ 

500350250375283352(باب أول) (ربطة واحدة  )بقدونس 8خ 

350750750500588 (باب أول) (ربطة واحدة  )نعنع 9خ 

625500750625500600 (باب أول) (ربطة واحدة  )بقلة 10خ 

550500750500500560(باب أول) (ربطة واحدة  )كزبرة 11خ 

150015001000125010831267 (باب أول) (قطعة واحدة  )خس 12خ 

550500750500583577(باب أول) (ربطة واحدة  )فجل 13خ 

15001000100010001125(باب أول) كيلو غرام 1بصل احمر 14خ 

275020001750100010001700(باب أول) غرام 300ثوم يابس كيس 15خ 

100010001000750938(باب أول) كيلو غرام 1بطاطا 16خ 

معدل 

السعر في 

طرابلس 

وعكار 

(.ل.ل)

معدل السعر في 

(.ل.ل)النبطية 

معدل السعر في 

المحالت 

(.ل.ل)والمالحم 
الفئة

السلعة

معدل السعر في 

بيروت وجبل لبنان 

(.ل.ل)

معدل السعر في 

صيدا وصور  

(.ل.ل)

معدل السعر في 

زحلة وجوارها 

(.ل.ل)



معدل 

السعر في 

طرابلس 

وعكار 

(.ل.ل)

معدل السعر في 

(.ل.ل)النبطية 

معدل السعر في 

المحالت 

(.ل.ل)والمالحم 
الفئة

السلعة

معدل السعر في 

بيروت وجبل لبنان 

(.ل.ل)

معدل السعر في 

صيدا وصور  

(.ل.ل)

معدل السعر في 

زحلة وجوارها 

(.ل.ل)

فالفواكه

170020002000200021661973(باب أول) كيلوغرام 1تفاح بلدي أحمر 1ف 

170020001500200016661773(باب أول) كيلوغرام 1تفاح بلدي أصفر 2ف 

112515001250100010831192(باب أول) كيلوغرام 1موز بلدي 3ف 

15001500150015009161383(باب أول)برتقال أبو صّرة 4ف 

150010001500150010831317(باب أول) كيلوغرام 1ليمون حامض 5ف 

لاللحوم ومشتقاتها

290002800030000200002500026400كاستليتا  (بلدي) كيلو غرام1لحم غنم  طازج 1ل 

175001800016000145001633316467موزات (بلدي) كيلو غرام 1لحم بقر طازج 2ل 


