
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 كانون الثاني 9 التاريخ 

خالخضار الطازجة

%17143%19-121751769كيلوغرام بندورة 1 خ

%38884%13409405519كيلوغرام كوسى2 خ

%21598%1229523241كيلوغرام باذنجان3 خ

%2-1099%1910107919كيلوغرام ملفوف 4 خ

%51056%1497154319كيلوغرام لوبيا بادرية 5 خ

%22358%5-125592420كيلوغرام خيار6 خ

%12344%11-114511289كيلوغرام جزر7 خ

%7-538%45050312ربطة واحدةبقدونس8 خ

%7102%12-824725ربطة واحدةنعنع9 خ

%7-1040%64097051ربطة واحدةبقلة10 خ

%6655%56770023ربطة واحدةكزبرة11 خ

%16758%174718104قطعة واحدةخس12 خ

%9905%642104062ربطة واحدةفجل13 خ

%10281%9-111431038كيلوغرام بصل احمر14 خ

%19160%1285191649 غرام300كيس ثوم يابس15 خ

%1-1153%8-112441138كيلوغرام بطاطا16 خ

فالفواكه

الوزنالفئة السلعة

معدل أسعار  

السوبرماركات في 

03-01-2017 

(.ل.ل)

التغيير األسبوعي 

%بالنسبة المئوية 

معدل أسعار  

-9السوبرماركات في 

(.ل.ل) 01-2017

التغيير بالنسبة 

%المئوية 

معدل األسعار في 

 2016كانون الثاني 

(.ل.ل)
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الوزنالفئة السلعة

معدل أسعار  

السوبرماركات في 

03-01-2017 

(.ل.ل)

التغيير األسبوعي 

%بالنسبة المئوية 

معدل أسعار  

-9السوبرماركات في 

(.ل.ل) 01-2017

التغيير بالنسبة 

%المئوية 

معدل األسعار في 

 2016كانون الثاني 

(.ل.ل)

%3-1913%23-124281863كيلوغرام تفاح بلدي أحمر1 ف

%5-1711%35-125171628كيلوغرام تفاح بلدي أصفر2 ف

%1-1037%6-110971031كيلوغرام موز بلدي3 ف

%9-1454%6-114051324كيلوغرام برتقال أبو صّرة4 ف

%5-1354%21-116231280كيلوغرام ليمون حامض 5 ف

لاللحوم ومشتقاتها

%285260%128573285260كيلوغرام  (بلدي)لحم غنم  طازج 1 ل

%144320%16-11702014365كيلوغرام  (بلدي)لحم بقر طازج 2 ل

%111807%6-11275411930كيلوغرام (مبرد)لحم بقر مستورد 3 ل

%1-5813%1535057497كيلوغرام فروج كامل4 ل

%99690%1996899690كيلوغرام فخاذ فروج مع جلدة  5 ل

%128070%112354128074كيلوغرام صدور فروج مسحب6 ل

بالبيض ومنتجات الحليب

%1-8084%305283800552عدد البيض1 ب

%60370%605160370 غرام 500علبة اللبنة2 ب

%192730%4-2006619273 كيلوغرام1موضب جبن أبيض عكاوي 3 ب

%146320%19-1804914632 كيلوغرام1موضب جبن قشقوان بقر4 ب

%19760%195319761 غرام160قطع  قطعجبنة 5 ب

%235020%15-2777123502 كيلوغرام2,5علبة حليب بودرة6 ب

حالحبوب والبذور والثمار الجوزية

%37500%369037502 كيلوغرام1موضب عدس أحمر1 ح

%38550%31-56013855 كيلوغرام1موضب فاصولياء بيضاء صنوبرية2 ح

%20010%189020016 كيلوغرام1موضب فول حب3 ح

%52500%4660525013 كيلوغرام1موضب حمص حب4 ح

%21510%11-24292151 كيلوغرام1موضب أرز عادي5 ح

%47730%4247477312 كيلوغرام1موضب طحين6 ح

(وقية)جوز قلب7 ح %52320%7-56195232 غرام200 

(وقية)لوز قلب8 ح %48510%13-55524851 غرام200 
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الوزنالفئة السلعة

معدل أسعار  

السوبرماركات في 

03-01-2017 

(.ل.ل)

التغيير األسبوعي 

%بالنسبة المئوية 

معدل أسعار  

-9السوبرماركات في 

(.ل.ل) 01-2017

التغيير بالنسبة 

%المئوية 

معدل األسعار في 

 2016كانون الثاني 

(.ل.ل)

(وقية)صنوبر قلب9 ح %169220%4-1771616922 غرام200 

زالمنتجات الدهنية والزيتية

%58870%589558870 غرام400كبير زبدة1 ز

%471750%47341471750 ليتر3.6غالون زيت زيتون2 ز

%3-12253%9-1307411891 ليتر3.5غالون زيت دوار الشمس3 ز

%70970%16-84777097 ليتر1,8قنينة زيت الذرة4 ز

%36365%6-40743823 غرام454مرطبان طحينة5 ز

%35100%8-37983510 غرام454علبة حالوة سادة6 ز

مالمعلبات

%35950%1-36153595 غرام340علبة مارتديال بقر 1 م

%27430%273727430 غرام200علبة طون 2 م

%12960%11-14581296 غرام125علبة سردين 3 م

%20740%2-21172074 غرام400علبة فطر حبة كاملة 4 م

%16950%1-17111695 غرام340علبة ذرة5 م

غمواد غذائية متفرقة

%14230%142514230 غرام700علبة ملح1 غ

%14700%11329146510كيلوغرام سكر 2 غ

%9300%4-967930 غرام70صغير رب البندورة3 غ

%14120%1-14201412 غرام340قنينة كاتشاب 4 غ

%17320%171017321 غرام500باكيت معكرونة5 غ

%87500%821387507 غرام454موضب (غير منكه)شاي 6 غ

%1-3820%372137721 غرام200موضب بن مطحون7 غ
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المديرية العامة لالقتصاد والتجارة

   المكتب الفني لسياسة األسعار

2017 كانون الثاني 9 التاريخ 

خالخضار الطازجة

%16002%25-121751625كيلوغرام بندورة 1 خ

%30175%7-134093175كيلوغرام كوسى2 خ

%236712%12295264615كيلوغرام باذنجان3 خ

%10-1192%1910107018كيلوغرام ملفوف 4 خ

%410415%5-149714733كيلوغرام لوبيا بادرية 5 خ

%8-1992%28-125591833كيلوغرام خيار6 خ

%5-1342%12-114511275كيلوغرام جزر7 خ

%24-605%4504602ربطة واحدةبقدونس8 خ

%19-771%24-824625ربطة واحدةنعنع9 خ

%21-783%4-640617ربطة واحدةبقلة10 خ

%14-692%5675945ربطة واحدةكزبرة11 خ

%9-1517%21-17471383قطعة واحدةخس12 خ

%7424%64277120ربطة واحدةفجل13 خ

%5-1167%3-111431112كيلوغرام بصل احمر14 خ

%16251%1285163727 غرام300كيس ثوم يابس15 خ

%4-1292%1124412400كيلوغرام بطاطا16 خ

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 

-01-03والمالحم في 

(.ل.ل) 2017

معدل األسعار في 

كانون الثاني 

(.ل.ل) 2016

معدل أسعار المحالت 

-01-9والمالحم في 

(.ل.ل) 2017
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التغيير األسبوعي 

%بالنسبة المئوية 

التغيير السنوي 

بالنسبة المئوية 

%

الوزنالسلعةالفئة

معدل أسعار المحالت 

-01-03والمالحم في 

(.ل.ل) 2017

معدل األسعار في 

كانون الثاني 

(.ل.ل) 2016

معدل أسعار المحالت 

-01-9والمالحم في 

(.ل.ل) 2017

%12-2267%18-124282000كيلوغرام تفاح بلدي أحمر1 ف

%8-2133%22-125171958كيلوغرام تفاح بلدي أصفر2 ف

%13-1033%18-11097900كيلوغرام موز بلدي3 ف

%8-1333%13-114051225كيلوغرام برتقال أبو صّرة4 ف

%14-1233%34-116231065كيلوغرام ليمون حامض 5 ف

لاللحوم ومشتقاتها

%2-25700%11-12857325292كيلوغرام  (بلدي)لحم غنم  طازج 1 ل

%161002%3-11702016500كيلوغرام  (بلدي)لحم بقر طازج 2 ل
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المديرية العامة لالقتصاد والتجارة

   المكتب الفني لسياسة األسعار

2017 كانون الثاني 9 التاريخ

خالخضار الطازجة

%22-1769162514421751697(باب أول) كيلو غرام 1بندورة 1 خ

%40553175881340936156(باب أول) كيلو غرام 1كوسى2 خ

%322229524858-23242646(باب أول) كيلو غرام 1باذنجان 3 خ

%107910709910107418(باب أول) كيلو غرام 1ملفوف 4 خ

%54314733698497150822(باب أول) كيلو غرام 1لوبيا  بادرية 5 خ

%17-2420183358725592127(باب أول) كيلو غرام 1خيار 6 خ

%12-128912751414511282(باب أول) كيلو غرام 1جزر 7 خ

%503460434504817(باب أول) (ربطة واحدة  )بقدونس 8 خ

%18-725625100824675 (باب أول) (ربطة واحدة  )نعنع 9 خ

%97061735364079324 (باب أول) (ربطة واحدة  )بقلة 10 خ

%70059410656764714(باب أول) (ربطة واحدة  )كزبرة 11 خ

%9-1810138342717471597 (باب أول) (قطعة واحدة  )خس 12 خ

%104077126964290541(باب أول) (ربطة واحدة  )فجل 13 خ

%6-7411431075-10381112(باب أول) كيلو غرام 1بصل احمر 14 خ

%191616372801285177638(باب أول) غرام 300ثوم يابس كيس 15 خ

%4-10212441189-11381240(باب أول) كيلو غرام 1بطاطا 16 خ

التغيير السنوي 

بالنسبة المئوية 

%

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

السلعةالفئة

معدل أسعار 

المحالت والمالحم 

 2017-01-9في 

(.ل.ل)

.ل.الفرق بـ ل

المعدل العام 

-9لألسعار في 

01-2017  

(.ل.ل)

معدل أسعار  

-9السوبرماركات في 

(.ل.ل) 01-2017

معدل األسعار في 

كانون الثاني 

(.ل.ل) 2016
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التغيير السنوي 

بالنسبة المئوية 

%

السلعةالفئة

معدل أسعار 

المحالت والمالحم 

 2017-01-9في 

(.ل.ل)

.ل.الفرق بـ ل

المعدل العام 

-9لألسعار في 

01-2017  

(.ل.ل)

معدل أسعار  

-9السوبرماركات في 

(.ل.ل) 01-2017

معدل األسعار في 

كانون الثاني 

(.ل.ل) 2016

فالفواكه

%20-13824281931-18632000(باب أول) كيلوغرام 1تفاح بلدي أحمر 1 ف

%29-33025171793-16281958(باب أول) كيلوغرام 1تفاح بلدي أصفر 2 ف

%12-10319001311097966(باب أول) كيلوغرام 1موز بلدي 3 ف

%9-132412259914051274(باب أول)برتقال أبو صّرة 4 ف

%28-1280106521516231172(باب أول) كيلوغرام 1ليمون حامض 5 ف

لاللحوم ومشتقاتها

%6-285262529232352857326909كاستليتا بدون عضم (بلدي) كيلو غرام1لحم غنم  طازج 1 ل

%9-21351702015433-1436516500موزات (بلدي) كيلو غرام 1لحم بقر طازج 2 ل

782237373444898097575978-6%
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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 كانون الثاني 9 التاريخ 

خالخضار الطازجة

%16572%22-121751697كيلوغرام بندورة 1 خ

%34525%1340936156كيلوغرام كوسى2 خ

%226310%1229524858كيلوغرام باذنجان3 خ

%6-1145%1910107418كيلوغرام ملفوف 4 خ

%460510%1497150822كيلوغرام لوبيا بادرية 5 خ

%21131%17-125592127كيلوغرام خيار6 خ

%12880%12-114511282كيلوغرام جزر7 خ

%16-571%4504817ربطة واحدةبقدونس8 خ

%9-740%18-824675ربطة واحدةنعنع9 خ

%13-912%64079324ربطة واحدةبقلة10 خ

%5-678%56764714ربطة واحدةكزبرة11 خ

%15960%9-17471597قطعة واحدةخس12 خ

%8665%64290541ربطة واحدةفجل13 خ

%2-1097%6-111431075كيلوغرام بصل احمر14 خ

%17710%1285177638 غرام300كيس ثوم يابس15 خ

%3-1222%4-112441189كيلوغرام بطاطا16 خ

فالفواكه

السلعة الفئة

المعدل العام 

-03لألسعار في 

01-2017  

(.ل.ل)

التغيير األسبوعي 

%بالنسبة المئوية 

معدل األسعار في 

كانون الثاني 

(.ل.ل) 2016

المعدل العام لألسعار 

  2017-01-9في 

(.ل.ل)

الوزن
التغيير السنوي 

%بالنسبة المئوية
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السلعة الفئة

المعدل العام 

-03لألسعار في 

01-2017  

(.ل.ل)

التغيير األسبوعي 

%بالنسبة المئوية 

معدل األسعار في 

كانون الثاني 

(.ل.ل) 2016

المعدل العام لألسعار 

  2017-01-9في 

(.ل.ل)

الوزن
التغيير السنوي 

%بالنسبة المئوية

%8-2090%20-124281931كيلوغرام تفاح بلدي أحمر1 ف

%7-1922%29-125171793كيلوغرام تفاح بلدي أصفر2 ف

%7-1035%12-11097966كيلوغرام موز بلدي3 ف

%9-1394%9-114051274كيلوغرام برتقال أبو صّرة4 ف

%9-1294%28-116231172كيلوغرام ليمون حامض 5 ف

لاللحوم ومشتقاتها

%1-27113%6-12857326909كيلوغرام  (بلدي)لحم غنم  طازج 1 ل

%152661%9-11702015433كيلوغرام  (بلدي)لحم بقر طازج 2 ل

%111807%6-11275411930كيلوغرام (مبرد)لحم بقر مستورد 3 ل

%1-5813%1535057497كيلوغرام فروج كامل4 ل

%99690%1996899690كيلوغرام فخاذ فروج مع جلدة  5 ل

%128070%112354128074كيلوغرام صدور فروج مسحب6 ل

بالبيض ومنتجات الحليب

%1-8084%305283800552عدد البيض1 ب

%60370%605160370 غرام 500علبة اللبنة2 ب

%192730%4-2006619273 كيلوغرام1موضب جبن أبيض عكاوي 3 ب

%146320%19-1804914632 كيلوغرام1موضب جبن قشقوان بقر4 ب

%19760%195319761 غرام160قطع  قطعجبنة 5 ب

%235020%15-2777123502 كيلوغرام2,5علبة حليب بودرة6 ب

حالحبوب والبذور والثمار الجوزية

%37500%369037502 كيلوغرام1موضب عدس أحمر1 ح

%38550%31-56013855 كيلوغرام1موضب فاصولياء بيضاء صنوبرية2 ح

%20010%189020016 كيلوغرام1موضب فول حب3 ح

%52500%4660525013 كيلوغرام1موضب حمص حب4 ح

%21510%11-24292151 كيلوغرام1موضب أرز عادي5 ح

%47730%4247477312 كيلوغرام1موضب طحين6 ح

(وقية)جوز قلب7 ح %52320%7-56195232 غرام200 

(وقية)لوز قلب8 ح %48510%13-55524851 غرام200 

(وقية)صنوبر قلب9 ح %169220%4-1771616922 غرام200 
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السلعة الفئة

المعدل العام 

-03لألسعار في 

01-2017  

(.ل.ل)

التغيير األسبوعي 

%بالنسبة المئوية 

معدل األسعار في 

كانون الثاني 

(.ل.ل) 2016

المعدل العام لألسعار 

  2017-01-9في 

(.ل.ل)

الوزن
التغيير السنوي 

%بالنسبة المئوية

زالمنتجات الدهنية والزيتية

%58870%589558870 غرام400كبير زبدة1 ز

%471750%47341471750 ليتر3.6غالون زيت زيتون2 ز

%3-12253%9-1307411891 ليتر3.5غالون زيت دوار الشمس3 ز

%70970%16-84777097 ليتر1,8قنينة زيت الذرة4 ز

%36365%6-40743823 غرام454مرطبان طحينة5 ز

%35100%8-37983510 غرام454علبة حالوة سادة6 ز

مالمعلبات

%35950%1-36153595 غرام340علبة مارتديال بقر 1 م

%27430%273727430 غرام200علبة طون 2 م

%12960%11-14581296 غرام125علبة سردين 3 م

%20740%2-21172074 غرام400علبة فطر حبة كاملة 4 م

%16950%1-17111695 غرام340علبة ذرة5 م

غمواد غذائية متفرقة

%14230%142514230 غرام700علبة ملح1 غ

%14700%11329146510كيلوغرام سكر 2 غ

%9300%4-967930 غرام70صغير رب البندورة3 غ

%14120%1-14201412 غرام340قنينة كاتشاب 4 غ

%17320%171017321 غرام500باكيت معكرونة5 غ

%87500%821387507 غرام454موضب (غير منكه)شاي 6 غ

%1-3820%372137721 غرام200موضب بن مطحون7 غ
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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 كانون الثاني 9 التاريخ 

خالخضار الطازجة

%16-571%4504817ربطة واحدةبقدونس8 خ

%13-912%64079324ربطة واحدةبقلة10 خ

%9-740%18-824675ربطة واحدةنعنع9 خ

%6-1145%1910107418كيلوغرام ملفوف 4 خ

%5-678%56764714ربطة واحدةكزبرة11 خ

%3-1222%4-112441189كيلوغرام بطاطا16 خ

%2-1097%6-111431075كيلوغرام بصل احمر14 خ

%12880%12-114511282كيلوغرام جزر7 خ

%15960%9-17471597قطعة واحدةخس12 خ

%17710%1285177638 غرام300كيس ثوم يابس15 خ

%21131%17-125592127كيلوغرام خيار6 خ

%16572%22-121751697كيلوغرام بندورة 1 خ

%8665%64290541ربطة واحدةفجل13 خ

%34525%1340936156كيلوغرام كوسى2 خ

المعدل العام لألسعار 

  2017-01-9في 

(.ل.ل)

التغيير السنوي 

بالنسبة 

%المئوية

المعدل العام 

-03لألسعار في 

(.ل.ل)  01-2017

التغيير 

األسبوعي 

بالنسبة المئوية 

%

الوزنالسلعةالفئة

معدل األسعار في 

كانون الثاني 

(.ل.ل) 2016

11



المعدل العام لألسعار 

  2017-01-9في 

(.ل.ل)

التغيير السنوي 

بالنسبة 

%المئوية

المعدل العام 

-03لألسعار في 

(.ل.ل)  01-2017

التغيير 

األسبوعي 

بالنسبة المئوية 

%

الوزنالسلعةالفئة

معدل األسعار في 

كانون الثاني 

(.ل.ل) 2016

%226310%1229524858كيلوغرام باذنجان3 خ

%460510%1497150822كيلوغرام لوبيا بادرية 5 خ

26312265001%259762.0%

فالفواكه

%9-1294%28-116231172كيلوغرام ليمون حامض 5 ف

%9-1394%9-114051274كيلوغرام برتقال أبو صّرة4 ف

%8-2090%20-124281931كيلوغرام تفاح بلدي أحمر1 ف

%7-1035%12-11097966كيلوغرام موز بلدي3 ف

%7-1922%29-125171793كيلوغرام تفاح بلدي أصفر2 ف

90707137-21%7734-7.7%

لاللحوم ومشتقاتها

%1-5813%1535057497كيلوغرام فروج كامل4 ل

%1-27113%6-12857326909كيلوغرام  (بلدي)لحم غنم  طازج 1 ل

%99690%1996899690كيلوغرام فخاذ فروج مع جلدة  5 ل

%128070%112354128074كيلوغرام صدور فروج مسحب6 ل

%152661%9-11702015433كيلوغرام  (بلدي)لحم بقر طازج 2 ل

%111807%6-11275411930كيلوغرام (مبرد)لحم بقر مستورد 3 ل

8601982796-4%821470.8%

بالبيض ومنتجات الحليب

%1-8084%305283800552عدد البيض1 ب

%60370%605160370 غرام 500علبة اللبنة2 ب

%192730%4-2006619273 كيلوغرام1موضب جبن أبيض عكاوي 3 ب

%146320%19-1804914632 كيلوغرام1موضب جبن قشقوان بقر4 ب

%19760%195319761 غرام160قطع  قطعجبنة 5 ب

%235020%15-2777123502 كيلوغرام2,5علبة حليب بودرة6 ب

7917473424-7%73503-0.1%

ومشتقاتها اللحوم مجمــوع

الفواكه مجمــوع

الحليب ومنتجات البيض مجمــوع

الطازجة الخضار مجمــوع

12



المعدل العام لألسعار 

  2017-01-9في 

(.ل.ل)

التغيير السنوي 

بالنسبة 

%المئوية

المعدل العام 

-03لألسعار في 

(.ل.ل)  01-2017

التغيير 

األسبوعي 

بالنسبة المئوية 

%

الوزنالسلعةالفئة

معدل األسعار في 

كانون الثاني 

(.ل.ل) 2016

حالحبوب والبذور والثمار الجوزية

%37500%369037502 كيلوغرام1موضب عدس أحمر1 ح

%38550%31-56013855 كيلوغرام1موضب فاصولياء بيضاء صنوبرية2 ح

%20010%189020016 كيلوغرام1موضب فول حب3 ح

%52500%4660525013 كيلوغرام1موضب حمص حب4 ح

%21510%11-24292151 كيلوغرام1موضب أرز عادي5 ح

%47730%4247477312 كيلوغرام1موضب طحين6 ح

(وقية)جوز قلب7 ح %52320%7-56195232 غرام200 

(وقية)لوز قلب8 ح %48510%13-55524851 غرام200 

(وقية)صنوبر قلب9 ح %169220%4-1771616922 غرام200 

5140448786-5%487860.0%

زالمنتجات الدهنية والزيتية

%3-12253%9-1307411891 ليتر3.5غالون زيت دوار الشمس3 ز

%58870%589558870 غرام400كبير زبدة1 ز

%471750%47341471750 ليتر3.6غالون زيت زيتون2 ز

%70970%16-84777097 ليتر1,8قنينة زيت الذرة4 ز

%35100%8-37983510 غرام454علبة حالوة سادة6 ز

%36365%6-40743823 غرام454مرطبان طحينة5 ز

8265979384-4%79558-0.2%

مالمعلبات

%35950%1-36153595 غرام340علبة مارتديال بقر 1 م

%27430%273727430 غرام200علبة طون 2 م

%12960%11-14581296 غرام125علبة سردين 3 م

%20740%2-21172074 غرام400علبة فطر حبة كاملة 4 م

%16950%1-17111695 غرام340علبة ذرة5 م

1163711402-2%114020.0%

الجوزية والثمار والبذور الحبوب مجمــوع

والزيتية الدهنية المنتجات مجمــوع

المعلبات مجمــوع
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المعدل العام لألسعار 

  2017-01-9في 

(.ل.ل)

التغيير السنوي 

بالنسبة 

%المئوية

المعدل العام 

-03لألسعار في 

(.ل.ل)  01-2017

التغيير 

األسبوعي 

بالنسبة المئوية 

%

الوزنالسلعةالفئة

معدل األسعار في 

كانون الثاني 

(.ل.ل) 2016

غمواد غذائية متفرقة

%1-3820%372137721 غرام200موضب بن مطحون7 غ

%14700%11329146510كيلوغرام سكر 2 غ

%14230%142514230 غرام700علبة ملح1 غ

%9300%4-967930 غرام70صغير رب البندورة3 غ

%14120%1-14201412 غرام340قنينة كاتشاب 4 غ

%17320%171017321 غرام500باكيت معكرونة5 غ

%87500%821387507 غرام454موضب (غير منكه)شاي 6 غ

18784194824%19535-0.3%

365060348911-4%3486420.1% العام المجمــوع

متفرقة غذائية مواد مجمــوع
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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 الثاني 9 التاريخ 

الطازجة الخضار

150015001500200016251625(باب أول) كيلو غرام 1بندورة 1 خ

350035002875275032493175(باب أول) كيلو غرام 1كوسى2 خ

32502000200033332646(باب أول) كيلو غرام 1باذنجان 3 خ

100010001000135010001070(باب أول) كيلو غرام 1ملفوف 4 خ

500060003000550041664733(باب أول) كيلو غرام 1لوبيا  بادرية 5 خ

150020001750200019161833(باب أول) كيلو غرام 1خيار 6 خ

150015001250100011241275(باب أول) كيلو غرام 1جزر 7 خ

500500375500425460(باب أول) (ربطة واحدة  )بقدونس 8 خ

750500500750625625 (باب أول) (ربطة واحدة  )نعنع 9 خ

750500500750583617 (باب أول) (ربطة واحدة  )بقلة 10 خ

500500750625594(باب أول) (ربطة واحدة  )كزبرة 11 خ

150015001000150014161383 (باب أول) (قطعة واحدة  )خس 12 خ

1000500875708771(باب أول) (ربطة واحدة  )فجل 13 خ

85015001000112510831112(باب أول) كيلو غرام 1بصل احمر 14 خ

150025001500135013331637(باب أول) غرام 300ثوم يابس كيس 15 خ

10001500950150012491240(باب أول) كيلو غرام 1بطاطا 16 خ

معدل السعر في 

طرابلس وعكار 

(.ل.ل)

معدل السعر 

في النبطية 

(.ل.ل)

معدل السعر 

في المحالت 

والمالحم 

(.ل.ل) 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 النبطية 

(.ل.ل)

معدل السعر 

في المحالت 

والمالحم 

(.ل.ل) 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

25001500200020002000(باب أول) كيلوغرام 1تفاح بلدي أحمر 1 ف

25001500200018331958(باب أول) كيلوغرام 1تفاح بلدي أصفر 2 ف

750100075010001000900(باب أول) كيلوغرام 1موز بلدي 3 ف

75015001125150012501225(باب أول)برتقال أبو صّرة 4 ف

85010001125135010001065(باب أول) كيلوغرام 1ليمون حامض 5 ف

لومشتقاتها اللحوم

3000025000210002516625292كاستليتا  (بلدي) كيلو غرام1لحم غنم  طازج 1 ل

1800015000165001650016500موزات (بلدي) كيلو غرام 1لحم بقر طازج 2 ل


