
المديرية العامة لالقتصاد والتجارة

   المكتب الفني لسياسة األسعار

في السوبرماركت في مختلف المناطق اللبنانية (المكتب الفني لسياسة األسعار)التقرير األسبوعي لسلة أسعار وزارة االقتصاد والتجارة 
2017 أيار 2  التاريخ 

خالخضار الطازجة

%194917%11293228477كيلوغرام بندورة 1خ 

%16080%11458161511كيلوغرام كوسى2خ 

%20-1722%11210138214كيلوغرام باذنجان3خ 

%8-1005%178792517كيلوغرام ملفوف 4خ 

%4-3745%12967359521كيلوغرام لوبيا بادرية 5خ 

%16-1368%9-112621143كيلوغرام خيار6خ 

%13506%1136214255كيلوغرام جزر7خ 

%4806%36151041ربطة واحدةبقدونس8خ 

%15-570%4604855ربطة واحدةنعنع9خ 

%21-650%46951510ربطة واحدةبقلة10خ 

%13-565%4894900ربطة واحدةكزبرة11خ 

%15401%1080155544قطعة واحدةخس12خ 

%22-575%3-463450ربطة واحدةفجل13خ 

%10553%1970109012كيلوغرام بصل احمر14خ 

%22734%1327235878 غرام300كيس ثوم يابس15خ 

%112817%1855132054كيلوغرام بطاطا16خ 

فالفواكه

الوزنالفئة السلعة

معدل أسعار  

السوبرماركات في 

24-04-2017 

(.ل.ل)

التغيير األسبوعي 

%بالنسبة المئوية 

معدل أسعار  

السوبرماركات في 

02-05-2017 

(.ل.ل)

التغيير بالنسبة 

%المئوية 

معدل األسعار في أيار 

(.ل.ل) 2016
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الوزنالفئة السلعة

معدل أسعار  

السوبرماركات في 

24-04-2017 

(.ل.ل)

التغيير األسبوعي 

%بالنسبة المئوية 

معدل أسعار  

السوبرماركات في 

02-05-2017 

(.ل.ل)

التغيير بالنسبة 

%المئوية 

معدل األسعار في أيار 

(.ل.ل) 2016

%3-2438%6-125282374كيلوغرام تفاح بلدي أحمر1ف 

%19750%18-124081974كيلوغرام تفاح بلدي أصفر2ف 

%19696%11464209143كيلوغرام موز بلدي3ف 

%18434%11675192115كيلوغرام برتقال أبو صّرة4ف 

%11-1260%28-115491120كيلوغرام ليمون حامض 5ف 

لاللحوم ومشتقاتها

%9-28960%4-12757726456كيلوغرام  (بلدي)لحم غنم  طازج 1ل 

%9-15126%12-11569913820كيلوغرام  (بلدي)لحم بقر طازج 2ل 

%1-11780%5-11231111718كيلوغرام (مبرد)لحم بقر مستورد 3ل 

%59970%14728599727كيلوغرام فروج كامل4ل 

%99680%1996899680كيلوغرام فخاذ فروج مع جلدة  5ل 

%4-12657%112061120940كيلوغرام صدور فروج مسحب6ل 

بالبيض ومنتجات الحليب

%7-6121%304085570440عدد البيض1ب 

%60370%602660370 غرام 500علبة اللبنة2ب 

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

%4-18881%1-1826418064 كيلوغرام1موضب جبن قشقوان بقر4ب 

%19760%197219760 غرام160قطع  قطعجبنة 5ب 

%241270%11-2722024127 كيلوغرام2,5علبة حليب بودرة6ب 

حالحبوب والبذور والثمار الجوزية

%25000%32-36902500 كيلوغرام1موضب عدس أحمر1ح 

%39960%3515399614 كيلوغرام1موضب فاصولياء بيضاء صنوبرية2ح 

%20360%203920360 كيلوغرام1موضب فول حب3ح 

%52500%4647525013 كيلوغرام1موضب حمص حب4ح 

%18860%22-24231886 كيلوغرام1موضب أرز عادي5ح 

%2-4751%1-47054639 كيلوغرام1موضب طحين6ح 

(وقية)جوز قلب7ح  %52810%3-54395281 غرام200 

(وقية)لوز قلب8ح  %48290%3-49564829 غرام200 
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الوزنالفئة السلعة

معدل أسعار  

السوبرماركات في 

24-04-2017 

(.ل.ل)

التغيير األسبوعي 

%بالنسبة المئوية 

معدل أسعار  

السوبرماركات في 

02-05-2017 

(.ل.ل)

التغيير بالنسبة 

%المئوية 

معدل األسعار في أيار 

(.ل.ل) 2016

(وقية)صنوبر قلب9ح  %174900%16523174906 غرام200 

زالمنتجات الدهنية والزيتية

%59100%588559100 غرام400كبير زبدة1ز 

%470470%47173470470 ليتر3.6غالون زيت زيتون2ز 

%126641%2-1304612790 ليتر3.5غالون زيت دوار الشمس3ز 

%66130%16-78406600 ليتر1,8قنينة زيت الذرة4ز 

%1-3697%14-42663662 غرام454مرطبان طحينة5ز 

%33920%4-35433392 غرام454علبة حالوة سادة6ز 

مالمعلبات

%35950%359535950 غرام340علبة مارتديال بقر 1م 

%27430%273727430 غرام200علبة طون 2م 

%12980%10-14461298 غرام125علبة سردين 3م 

%21300%7-22912130 غرام400علبة فطر حبة كاملة 4م 

%3-1702%164416521 غرام340علبة ذرة5م 

غمواد غذائية متفرقة

%14231%142314381 غرام700علبة ملح1غ 

%14501%11293146613كيلوغرام سكر 2غ 

%9271%4-974936 غرام70صغير رب البندورة3غ 

%14273%138114646 غرام340قنينة كاتشاب 4غ 

%17021%170217251 غرام500باكيت معكرونة5غ 

%87500%855087502 غرام454موضب (غير منكه)شاي 6غ 

%36913%367837913 غرام200موضب بن مطحون7غ 
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المديرية العامة لالقتصاد والتجارة

   المكتب الفني لسياسة األسعار

2017 أيار 2 التاريخ 

خالخضار الطازجة

%4-2125%11293205059كيلوغرام بندورة 1خ 

%13-1642%2-114581425كيلوغرام كوسى2خ 

%9-1950%11210176746كيلوغرام باذنجان3خ 

%21-1167%178792517كيلوغرام ملفوف 4خ 

%10-3100%6-129672800كيلوغرام لوبيا بادرية 5خ 

%16-1442%4-112621208كيلوغرام خيار6خ 

%8-1317%11-113621217كيلوغرام جزر7خ 

%21-575%36145526ربطة واحدةبقدونس8خ 

%21-563%3-460444ربطة واحدةنعنع9خ 

%16-550%1-469463ربطة واحدةبقلة10خ 

%12-520%6-489460ربطة واحدةكزبرة11خ 

%20-1517%1080120812قطعة واحدةخس12خ 

%11-510%2-463455ربطة واحدةفجل13خ 

%17-1167%19709690كيلوغرام بصل احمر14خ 

%154210%1327169828 غرام300كيس ثوم يابس15خ 

%10-1350%1855120841كيلوغرام بطاطا16خ 

فالفواكه

في المحالت والمالحم في مختلف المناطق اللبنانية (المكتب الفني لسياسة األسعار)التقرير األسبوعي لسلة أسعار وزارة االقتصاد والتجارة 

التغيير األسبوعي 

%بالنسبة المئوية 

التغيير السنوي 

بالنسبة المئوية 

%

الوزنالسلعةالفئة

معدل أسعار المحالت 

-04-24والمالحم في 

(.ل.ل) 2017

معدل األسعار في 

(.ل.ل) 2016أيار 

معدل أسعار المحالت 

-05-02والمالحم في 

(.ل.ل) 2017
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التغيير األسبوعي 

%بالنسبة المئوية 

التغيير السنوي 

بالنسبة المئوية 

%

الوزنالسلعةالفئة

معدل أسعار المحالت 

-04-24والمالحم في 

(.ل.ل) 2017

معدل األسعار في 

(.ل.ل) 2016أيار 

معدل أسعار المحالت 

-05-02والمالحم في 

(.ل.ل) 2017

%13-2167%25-125281892كيلوغرام تفاح بلدي أحمر1ف 

%9-2050%23-124081858كيلوغرام تفاح بلدي أصفر2ف 

%7-1850%11464171717كيلوغرام موز بلدي3ف 

%15671%5-116751583كيلوغرام برتقال أبو صّرة4ف 

%8-1042%38-11549958كيلوغرام ليمون حامض 5ف 

لاللحوم ومشتقاتها

%2-25733%9-12757725167كيلوغرام  (بلدي)لحم غنم  طازج 1ل 

%154677%115699165005كيلوغرام  (بلدي)لحم بقر طازج 2ل 
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المديرية العامة لالقتصاد والتجارة

   المكتب الفني لسياسة األسعار

2017 أيار 2 التاريخ 

خالخضار الطازجة

%228420502341293216768(باب أول) كيلو غرام 1بندورة 1خ 

%16151425190145815204(باب أول) كيلو غرام 1كوسى2خ 

%3851210157430-13821767(باب أول) كيلو غرام 1باذنجان 3خ 

%925925078792517(باب أول) كيلو غرام 1ملفوف 4خ 

%35952800795296731988(باب أول) كيلو غرام 1لوبيا  بادرية 5خ 

%7-6612621175-11431208(باب أول) كيلو غرام 1خيار 6خ 

%3-1425121720813621321(باب أول) كيلو غرام 1جزر 7خ 

%5104555536148234(باب أول) (ربطة واحدة  )بقدونس 8خ 

%485444414604641 (باب أول) (ربطة واحدة  )نعنع 9خ 

%515463524694894 (باب أول) (ربطة واحدة  )بقلة 10خ 

%3-49046030489475(باب أول) (ربطة واحدة  )كزبرة 11خ 

%155512083471080138228 (باب أول) (قطعة واحدة  )خس 12خ 

%2-5463452-450455(باب أول) (ربطة واحدة  )فجل 13خ 

%109096912197010296(باب أول) كيلو غرام 1بصل احمر 14خ 

%235816986601327202853(باب أول) غرام 300ثوم يابس كيس 15خ 

%13201208112855126448(باب أول) كيلو غرام 1بطاطا 16خ 

التغيير السنوي 

بالنسبة المئوية 

%

في مختلف المناطق اللبنانية (المكتب الفني لسياسة األسعار)التقرير األسبوعي لسلة أسعار وزارة االقتصاد والتجارة 

السلعةالفئة

معدل أسعار 

المحالت والمالحم 

-05-02في 

(.ل.ل) 2017

.ل.الفرق بـ ل

المعدل العام 

-02لألسعار في 

05-2017  

(.ل.ل)

معدل أسعار  

السوبرماركات في 

02-05-2017 

(.ل.ل)

معدل األسعار في 

 2016أيار 

(.ل.ل)
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التغيير السنوي 

بالنسبة المئوية 

%

السلعةالفئة

معدل أسعار 

المحالت والمالحم 

-05-02في 

(.ل.ل) 2017

.ل.الفرق بـ ل

المعدل العام 

-02لألسعار في 

05-2017  

(.ل.ل)

معدل أسعار  

السوبرماركات في 

02-05-2017 

(.ل.ل)

معدل األسعار في 

 2016أيار 

(.ل.ل)

فالفواكه

%16-2374189248225282133(باب أول) كيلوغرام 1تفاح بلدي أحمر 1ف 

%20-1974185811624081916(باب أول) كيلوغرام 1تفاح بلدي أصفر 2ف 

%209117173751464190430(باب أول) كيلوغرام 1موز بلدي 3ف 

%19211583338167517525(باب أول)برتقال أبو صّرة 4ف 

%33-112095816215491039(باب أول) كيلوغرام 1ليمون حامض 5ف 

لاللحوم ومشتقاتها

%6-264562516712902757725811كاستليتا بدون عضم (بلدي) كيلو غرام1لحم غنم  طازج 1ل 

%3-26801569915160-1382016500موزات (بلدي) كيلو غرام 1لحم بقر طازج 2ل 

7089668425247169710696600%
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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 

2017 أيار 2 التاريخ 

خالخضار الطازجة

%20376%11293216768كيلوغرام بندورة 1خ 

%6-1625%1145815204كيلوغرام كوسى2خ 

%14-1836%11210157430كيلوغرام باذنجان3خ 

%15-1086%178792517كيلوغرام ملفوف 4خ 

%7-3423%1296731988كيلوغرام لوبيا بادرية 5خ 

%16-1405%7-112621175كيلوغرام خيار6خ 

%1-1333%3-113621321كيلوغرام جزر7خ 

%9-527%36148234ربطة واحدةبقدونس8خ 

%18-566%4604641ربطة واحدةنعنع9خ 

%19-600%4694894ربطة واحدةبقلة10خ 

%12-542%3-489475ربطة واحدةكزبرة11خ 

%10-1528%1080138228قطعة واحدةخس12خ 

%17-543%2-463452ربطة واحدةفجل13خ 

%7-1111%197010296كيلوغرام بصل احمر14خ 

%19076%1327202853 غرام300كيس ثوم يابس15خ 

%12392%1855126448كيلوغرام بطاطا16خ 

فالفواكه

السلعة الفئة

المعدل العام 

-24لألسعار في 

04-2017  

(.ل.ل)

التغيير األسبوعي 

%بالنسبة المئوية 

معدل األسعار في 

(.ل.ل) 2016أيار 

المعدل العام لألسعار 

  2017-05-02في 

(.ل.ل)

الوزن
التغيير السنوي 

%بالنسبة المئوية
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السلعة الفئة

المعدل العام 

-24لألسعار في 

04-2017  

(.ل.ل)

التغيير األسبوعي 

%بالنسبة المئوية 

معدل األسعار في 

(.ل.ل) 2016أيار 

المعدل العام لألسعار 

  2017-05-02في 

(.ل.ل)

الوزن
التغيير السنوي 

%بالنسبة المئوية

%7-2302%16-125282133كيلوغرام تفاح بلدي أحمر1ف 

%5-2012%20-124081916كيلوغرام تفاح بلدي أصفر2ف 

%19090%11464190430كيلوغرام موز بلدي3ف 

%17053%1167517525كيلوغرام برتقال أبو صّرة4ف 

%10-1151%33-115491039كيلوغرام ليمون حامض 5ف 

لاللحوم ومشتقاتها

%6-27346%6-12757725811كيلوغرام  (بلدي)لحم غنم  طازج 1ل 

%1-15297%3-11569915160كيلوغرام  (بلدي)لحم بقر طازج 2ل 

%1-11780%5-11231111718كيلوغرام (مبرد)لحم بقر مستورد 3ل 

%59970%14728599727كيلوغرام فروج كامل4ل 

%99680%1996899680كيلوغرام فخاذ فروج مع جلدة  5ل 

%4-12657%112061120940كيلوغرام صدور فروج مسحب6ل 

بالبيض ومنتجات الحليب

%7-6121%304085570440عدد البيض1ب 

%60370%602660370 غرام 500علبة اللبنة2ب 

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

%4-18881%1-1826418064 كيلوغرام1موضب جبن قشقوان بقر4ب 

%19760%197219760 غرام160قطع  قطعجبنة 5ب 

%241270%11-2722024127 كيلوغرام2,5علبة حليب بودرة6ب 

حالحبوب والبذور والثمار الجوزية

%25000%32-36902500 كيلوغرام1موضب عدس أحمر1ح 

%39960%3515399614 كيلوغرام1موضب فاصولياء بيضاء صنوبرية2ح 

%20360%203920360 كيلوغرام1موضب فول حب3ح 

%52500%4647525013 كيلوغرام1موضب حمص حب4ح 

%18860%22-24231886 كيلوغرام1موضب أرز عادي5ح 

%2-4751%1-47054639 كيلوغرام1موضب طحين6ح 

(وقية)جوز قلب7ح  %52810%3-54395281 غرام200 

(وقية)لوز قلب8ح  %48290%3-49564829 غرام200 
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السلعة الفئة

المعدل العام 

-24لألسعار في 

04-2017  

(.ل.ل)

التغيير األسبوعي 

%بالنسبة المئوية 

معدل األسعار في 

(.ل.ل) 2016أيار 

المعدل العام لألسعار 

  2017-05-02في 

(.ل.ل)

الوزن
التغيير السنوي 

%بالنسبة المئوية

(وقية)صنوبر قلب9ح  %174900%16523174906 غرام200 

زالمنتجات الدهنية والزيتية

%59100%588559100 غرام400كبير زبدة1ز 

%470470%47173470470 ليتر3.6غالون زيت زيتون2ز 

%126641%2-1304612790 ليتر3.5غالون زيت دوار الشمس3ز 

%66130%16-78406600 ليتر1,8قنينة زيت الذرة4ز 

%1-3697%14-42663662 غرام454مرطبان طحينة5ز 

%33920%4-35433392 غرام454علبة حالوة سادة6ز 

مالمعلبات

%35950%359535950 غرام340علبة مارتديال بقر 1م 

%27430%273727430 غرام200علبة طون 2م 

%12980%10-14461298 غرام125علبة سردين 3م 

%21300%7-22912130 غرام400علبة فطر حبة كاملة 4م 

%3-1702%164416521 غرام340علبة ذرة5م 

غمواد غذائية متفرقة

%14231%142314381 غرام700علبة ملح1غ 

%14501%11293146613كيلوغرام سكر 2غ 

%9271%4-974936 غرام70صغير رب البندورة3غ 

%14273%138114646 غرام340قنينة كاتشاب 4غ 

%17021%170217251 غرام500باكيت معكرونة5غ 

%87500%855087502 غرام454موضب (غير منكه)شاي 6غ 

%36913%367837913 غرام200موضب بن مطحون7غ 
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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 
2017 أيار 2 التاريخ 

خالخضار الطازجة

%19-600%4694894ربطة واحدةبقلة10خ 

%18-566%4604641ربطة واحدةنعنع9خ 

%17-543%2-463452ربطة واحدةفجل13خ 

%16-1405%7-112621175كيلوغرام خيار6خ 

%15-1086%178792517كيلوغرام ملفوف 4خ 

%14-1836%11210157430كيلوغرام باذنجان3خ 

%12-542%3-489475ربطة واحدةكزبرة11خ 

%10-1528%1080138228قطعة واحدةخس12خ 

%9-527%36148234ربطة واحدةبقدونس8خ 

%7-1111%197010296كيلوغرام بصل احمر14خ 

%7-3423%1296731988كيلوغرام لوبيا بادرية 5خ 

%6-1625%1145815204كيلوغرام كوسى2خ 

%1-1333%3-113621321كيلوغرام جزر7خ 

%12392%1855126448كيلوغرام بطاطا16خ 

المعدل العام لألسعار 

  2017-05-02في 

(.ل.ل)

التغيير السنوي 

بالنسبة 

%المئوية

المعدل العام 

-24لألسعار في 

(.ل.ل)  04-2017

التغيير 

األسبوعي 

بالنسبة المئوية 

%

الوزنالسلعةالفئة

معدل األسعار في 

 2016أيار 

(.ل.ل)
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المعدل العام لألسعار 

  2017-05-02في 

(.ل.ل)

التغيير السنوي 

بالنسبة 

%المئوية

المعدل العام 

-24لألسعار في 

(.ل.ل)  04-2017

التغيير 

األسبوعي 

بالنسبة المئوية 

%

الوزنالسلعةالفئة

معدل األسعار في 

 2016أيار 

(.ل.ل)

%19076%1327202853 غرام300كيس ثوم يابس15خ 

%20376%11293216768كيلوغرام بندورة 1خ 

168111994519%21307-6.4%

فالفواكه

%10-1151%33-115491039كيلوغرام ليمون حامض 5ف 

%7-2302%16-125282133كيلوغرام تفاح بلدي أحمر1ف 

%5-2012%20-124081916كيلوغرام تفاح بلدي أصفر2ف 

%19090%11464190430كيلوغرام موز بلدي3ف 

%17053%1167517525كيلوغرام برتقال أبو صّرة4ف 

96238744-9%9079-3.7%

لاللحوم ومشتقاتها

%6-27346%6-12757725811كيلوغرام  (بلدي)لحم غنم  طازج 1ل 

%4-12657%112061120940كيلوغرام صدور فروج مسحب6ل 

%1-15297%3-11569915160كيلوغرام  (بلدي)لحم بقر طازج 2ل 

%1-11780%5-11231111718كيلوغرام (مبرد)لحم بقر مستورد 3ل 

%59970%14728599727كيلوغرام فروج كامل4ل 

%99680%1996899680كيلوغرام فخاذ فروج مع جلدة  5ل 

8234480747-2%83045-2.8%

بالبيض ومنتجات الحليب

%7-6121%304085570440عدد البيض1ب 

%4-18881%1-1826418064 كيلوغرام1موضب جبن قشقوان بقر4ب 

%60370%602660370 غرام 500علبة اللبنة2ب 

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

%19760%197219760 غرام160قطع  قطعجبنة 5ب 

%241270%11-2722024127 كيلوغرام2,5علبة حليب بودرة6ب 

7758575181-3%76415-1.6%

مجمــوع اللحوم ومشتقاتها

مجمــوع الفواكه

مجمــوع البيض ومنتجات الحليب

مجمــوع الخضار الطازجة

12



المعدل العام لألسعار 

  2017-05-02في 

(.ل.ل)

التغيير السنوي 

بالنسبة 

%المئوية

المعدل العام 

-24لألسعار في 

(.ل.ل)  04-2017

التغيير 

األسبوعي 

بالنسبة المئوية 

%

الوزنالسلعةالفئة

معدل األسعار في 

 2016أيار 

(.ل.ل)

حالحبوب والبذور والثمار الجوزية

%2-4751%1-47054639 كيلوغرام1موضب طحين6ح 

%25000%32-36902500 كيلوغرام1موضب عدس أحمر1ح 

%39960%3515399614 كيلوغرام1موضب فاصولياء بيضاء صنوبرية2ح 

%20360%203920360 كيلوغرام1موضب فول حب3ح 

%52500%4647525013 كيلوغرام1موضب حمص حب4ح 

%18860%22-24231886 كيلوغرام1موضب أرز عادي5ح 

(وقية)جوز قلب7ح  %52810%3-54395281 غرام200 

(وقية)لوز قلب8ح  %48290%3-49564829 غرام200 

(وقية)صنوبر قلب9ح  %174900%16523174906 غرام200 

47937479080%48019-0.2%

زالمنتجات الدهنية والزيتية

%1-3697%14-42663662 غرام454مرطبان طحينة5ز 

%66130%16-78406600 ليتر1,8قنينة زيت الذرة4ز 

%59100%588559100 غرام400كبير زبدة1ز 

%470470%47173470470 ليتر3.6غالون زيت زيتون2ز 

%33920%4-35433392 غرام454علبة حالوة سادة6ز 

%126641%2-1304612790 ليتر3.5غالون زيت دوار الشمس3ز 

8175379400-3%793230.1%

مالمعلبات

%3-1702%164416521 غرام340علبة ذرة5م 

%35950%359535950 غرام340علبة مارتديال بقر 1م 

%27430%273727430 غرام200علبة طون 2م 

%12980%10-14461298 غرام125علبة سردين 3م 

%21300%7-22912130 غرام400علبة فطر حبة كاملة 4م 

1171311418-3%11468-0.4%

مجمــوع الحبوب والبذور والثمار الجوزية

مجمــوع المعلبات
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المعدل العام لألسعار 

  2017-05-02في 

(.ل.ل)

التغيير السنوي 

بالنسبة 

%المئوية

المعدل العام 

-24لألسعار في 

(.ل.ل)  04-2017

التغيير 

األسبوعي 

بالنسبة المئوية 

%

الوزنالسلعةالفئة

معدل األسعار في 

 2016أيار 

(.ل.ل)

غمواد غذائية متفرقة

%87500%855087502 غرام454موضب (غير منكه)شاي 6غ 

%9271%4-974936 غرام70صغير رب البندورة3غ 

%14231%142314381 غرام700علبة ملح1غ 

%14501%11293146613كيلوغرام سكر 2غ 

%17021%170217251 غرام500باكيت معكرونة5غ 

%14273%138114646 غرام340قنينة كاتشاب 4غ 

%36913%367837913 غرام200موضب بن مطحون7غ 

19001195713%193701.0%

346767342914-1%348024-1.5% 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 أيار 2 التاريخ 

الخضار الطازجة

175025001750.00225020002050(باب أول) كيلو غرام 1بندورة 1خ 

150020001125.00100015001425(باب أول) كيلو غرام 1كوسى2خ 

125030001250.00150018331767(باب أول) كيلو غرام 1باذنجان 3خ 

7501000875.0010001000925(باب أول) كيلو غرام 1ملفوف 4خ 

250035002500.00300025002800(باب أول) كيلو غرام 1لوبيا  بادرية 5خ 

10001250875.00175011661208(باب أول) كيلو غرام 1خيار 6خ 

125010001000.00150013331217(باب أول) كيلو غرام 1جزر 7خ 

500350350.00625450455(باب أول) (ربطة واحدة  )بقدونس 8خ 

350425.00500500444 (باب أول) (ربطة واحدة  )نعنع 9خ 

350500.00500500463 (باب أول) (ربطة واحدة  )بقلة 10خ 

500350500.00500450460(باب أول) (ربطة واحدة  )كزبرة 11خ 

15001000875.00150011661208 (باب أول) (قطعة واحدة  )خس 12خ 

500350425.00500500455(باب أول) (ربطة واحدة  )فجل 13خ 

1000875.0010001000969(باب أول) كيلو غرام 1بصل احمر 14خ 

25001250.00137516661698(باب أول) غرام 300ثوم يابس كيس 15خ 

125015001000.00112511661208(باب أول) كيلو غرام 1بطاطا 16خ 

معدل السعر 

في طرابلس 

(.ل.ل)وعكار 

معدل السعر 

في النبطية 

(.ل.ل)

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 

(.ل.ل)وعكار 

معدل السعر 

في النبطية 

(.ل.ل)

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

150020001375.00275018331892(باب أول) كيلوغرام 1تفاح بلدي أحمر 1ف 

150020001375.00275016661858(باب أول) كيلوغرام 1تفاح بلدي أصفر 2ف 

150015001750.00200018331717(باب أول) كيلوغرام 1موز بلدي 3ف 

15001000.00250013331583(باب أول)برتقال أبو صّرة 4ف 

10001000875.001000916958(باب أول) كيلوغرام 1ليمون حامض 5ف 

لاللحوم ومشتقاتها

3000028000.00210002166625167كاستليتا  (بلدي) كيلو غرام1لحم غنم  طازج 1ل 

170001800017000.00155001500016500موزات (بلدي) كيلو غرام 1لحم بقر طازج 2ل 


