
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 
2016 نيسان 18 التاريخ 

خالخضار الطازجة

%1-1390%20-117221375كيلوغرام بندورة 1 خ

%23-1739%41-122591339كيلوغرام كوسى2 خ

%15653%25-121471610كيلوغرام باذنجان3 خ

%7-844%27-11070785كيلوغرام ملفوف 4 خ

%9-5375%1-149354885كيلوغرام لوبيا بادرية 5 خ

%22-1350%23-113751053كيلوغرام خيار6 خ

%15603%1153516105كيلوغرام جزر7 خ

%4-400%16-455385ربطة واحدةبقدونس8 خ

%5700%51657010ربطة واحدةنعنع9 خ

%5900%5875901ربطة واحدةبقلة10 خ

%5700%5285708ربطة واحدةكزبرة11 خ

%6-1348%34-19141263قطعة واحدةخس12 خ

%6150%54361513ربطة واحدةفجل13 خ

%10501%1-110661060كيلوغرام بصل احمر14 خ

%16253%1266167532 غرام300كيس ثوم يابس15 خ

%8249%13-11035899كيلوغرام بطاطا16 خ

فالفواكه

الوزنالفئة السلعة

معدل أسعار  

السوبرماركات في 

11-04-2016 

(.ل.ل)

التغيير األسبوعي 

%بالنسبة المئوية 

معدل أسعار  

السوبرماركات في 

18-04-2016 

(.ل.ل)

التغيير بالنسبة 

%المئوية 

معدل األسعار في 

(.ل.ل) 2015نيسان 
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الوزنالفئة السلعة

معدل أسعار  

السوبرماركات في 

11-04-2016 

(.ل.ل)

التغيير األسبوعي 

%بالنسبة المئوية 

معدل أسعار  

السوبرماركات في 

18-04-2016 

(.ل.ل)

التغيير بالنسبة 

%المئوية 

معدل األسعار في 

(.ل.ل) 2015نيسان 

%25934%1251826887كيلوغرام تفاح بلدي أحمر1 ف

%25524%1253826645كيلوغرام تفاح بلدي أصفر2 ف

%11314%31-117031181كيلوغرام موز بلدي3 ف

%108412%35-118771215كيلوغرام برتقال أبو صّرة4 ف

%15749%11402172023كيلوغرام ليمون حامض 5 ف

لاللحوم ومشتقاتها

%304970%130391304970كيلوغرام  (بلدي)لحم غنم  طازج 1 ل

%160850%5-11695916085كيلوغرام  (بلدي)لحم بقر طازج 2 ل

%113915%2-11221111978كيلوغرام (مبرد)لحم بقر مستورد 3 ل

%52500%18-164135250كيلوغرام فروج كامل4 ل

%99680%1937899686كيلوغرام فخاذ فروج مع جلدة  5 ل

%125970%18-11527412597كيلوغرام صدور فروج مسحب6 ل

بالبيض ومنتجات الحليب

%3-4477%39-3070684321عدد البيض1 ب

%1-6074%1-60606026 غرام 500علبة اللبنة2 ب

%200170%20017200170 كيلوغرام1موضب جبن أبيض عكاوي 3 ب

%182340%12-2062018234 كيلوغرام1موضب جبن قشقوان بقر4 ب

%19530%188819533 غرام160قطع  قطعجبنة 5 ب

%263715%1-2811527771 كيلوغرام2,5علبة حليب بودرة6 ب

حالحبوب والبذور والثمار الجوزية

%36900%23-47903690 كيلوغرام1موضب عدس أحمر1 ح

%56960%10-63275696 كيلوغرام1موضب فاصولياء بيضاء صنوبرية2 ح

%20370%10-22562037 كيلوغرام1موضب فول حب3 ح

%1-4614%9-50144568 كيلوغرام1موضب حمص حب4 ح

%24290%4-25242429 كيلوغرام1موضب أرز عادي5 ح

%47040%4147470413 كيلوغرام1موضب طحين6 ح

(وقية)جوز قلب7 ح %1-5536%1-55345476 غرام200 

(وقية)لوز قلب8 ح %1-5067%478350375 غرام200 
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الوزنالفئة السلعة

معدل أسعار  

السوبرماركات في 

11-04-2016 

(.ل.ل)

التغيير األسبوعي 

%بالنسبة المئوية 

معدل أسعار  

السوبرماركات في 

18-04-2016 

(.ل.ل)

التغيير بالنسبة 

%المئوية 

معدل األسعار في 

(.ل.ل) 2015نيسان 

(وقية)صنوبر قلب9 ح %166270%20-2073816627 غرام200 

زالمنتجات الدهنية والزيتية

%58351%573158853 غرام400كبير زبدة1 ز

%471730%400154717318 ليتر3.6غالون زيت زيتون2 ز

%130460%11-1473013046 ليتر3.5غالون زيت دوار الشمس3 ز

%75050%22-96327505 ليتر1,8قنينة زيت الذرة4 ز

%42710%15-50424271 غرام454مرطبان طحينة5 ز

%35430%23-45963543 غرام454علبة حالوة سادة6 ز

مالمعلبات

%35950%6-38413595 غرام340علبة مارتديال بقر 1 م

%27370%268127372 غرام200علبة طون 2 م

%14450%9-15891445 غرام125علبة سردين 3 م

%22850%15-26852285 غرام400علبة فطر حبة كاملة 4 م

%16690%6-17761669 غرام340علبة ذرة5 م

غمواد غذائية متفرقة

%14230%139114232 غرام700علبة ملح1 غ

%13000%12-114851300كيلوغرام سكر 2 غ

%9770%9389774 غرام70صغير رب البندورة3 غ

%14200%1-14371420 غرام340قنينة كاتشاب 4 غ

%17020%26-23081702 غرام500باكيت معكرونة5 غ

%85500%7141855020 غرام454موضب (غير منكه)شاي 6 غ

%37060%1-37463706 غرام200موضب بن مطحون7 غ
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المديرية العامة لالقتصاد والتجارة

   المكتب الفني لسياسة األسعار

2016 نيسان 18 التاريخ 

خالخضار الطازجة

%6-1421%23-117221333كيلوغرام بندورة 1 خ

%17332%22-122591767كيلوغرام كوسى2 خ

%16873%19-121471733كيلوغرام باذنجان3 خ

%8586%15-11070908كيلوغرام ملفوف 4 خ

%19-4017%34-149353267كيلوغرام لوبيا بادرية 5 خ

%11213%16-113751150كيلوغرام خيار6 خ

%12500%19-115351250كيلوغرام جزر7 خ

%4147%3-455443ربطة واحدةبقدونس8 خ

%4500%13-516450ربطة واحدةنعنع9 خ

%48813%6-587550ربطة واحدةبقلة10 خ

%6-500%11-528472ربطة واحدةكزبرة11 خ

%5-1188%41-19141125قطعة واحدةخس12 خ

%6-500%13-543472ربطة واحدةفجل13 خ

%16-1167%9-11066975كيلوغرام بصل احمر14 خ

%4-1058%19-12661021 غرام300كيس ثوم يابس15 خ

%9-1067%6-11035975كيلوغرام 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 والمالحم 

-04-11في 

(.ل.ل) 2016

معدل األسعار في 

 2015نيسان 

(.ل.ل)

معدل أسعار 

المحالت والمالحم 

-04-18في 

(.ل.ل) 2016
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التغيير األسبوعي 

%بالنسبة المئوية 

التغيير السنوي 

بالنسبة المئوية 

%

الوزنالسلعةالفئة

معدل أسعار 

المحالت والمالحم 

-04-11في 

(.ل.ل) 2016

معدل األسعار في 

 2015نيسان 

(.ل.ل)

معدل أسعار 

المحالت والمالحم 

-04-18في 

(.ل.ل) 2016

%20758%11-125182250كيلوغرام تفاح بلدي أحمر1 ف

%20839%11-125382267كيلوغرام تفاح بلدي أصفر2 ف

%2-1129%35-117031108كيلوغرام موز بلدي3 ف

%14676%17-118771550كيلوغرام برتقال أبو صّرة4 ف

%133313%1140215088كيلوغرام ليمون حامض 5 ف

لاللحوم ومشتقاتها

%3-25792%18-13039125022كيلوغرام  (بلدي)لحم غنم  طازج 1 ل

%1-16467%4-11695916222كيلوغرام  (بلدي)لحم بقر طازج 2 ل
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المديرية العامة لالقتصاد والتجارة

   المكتب الفني لسياسة األسعار

2016 نيسان 18 التاريخ 

خالخضار الطازجة

%21-137513334117221354(باب أول) كيلو غرام 1بندورة 1 خ

%31-42822591553-13391767(باب أول) كيلو غرام 1كوسى2 خ

%22-12321471672-16101733(باب أول) كيلو غرام 1باذنجان 3 خ

%21-1231070847-785908(باب أول) كيلو غرام 1ملفوف 4 خ

%17-48853267161849354076(باب أول) كيلو غرام 1لوبيا  بادرية 5 خ

%20-9713751101-10531150(باب أول) كيلو غرام 1خيار 6 خ

%7-1610125036015351430(باب أول) كيلو غرام 1جزر 7 خ

%9-58455414-385443(باب أول) (ربطة واحدة  )بقدونس 8 خ

%1-570450120516510 (باب أول) (ربطة واحدة  )نعنع 9 خ

%3-59055040587570 (باب أول) (ربطة واحدة  )بقلة 10 خ

%1-57047298528521(باب أول) (ربطة واحدة  )كزبرة 11 خ

%38-1263112513819141194 (باب أول) (قطعة واحدة  )خس 12 خ

%6154721435435440(باب أول) (ربطة واحدة  )فجل 13 خ

%5-10609758510661017(باب أول) كيلو غرام 1بصل احمر 14 خ

%16751021654126613486(باب أول) غرام 300ثوم يابس كيس 15 خ

%9-761035937-899975(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 

-04-18في 

(.ل.ل) 2016

.ل.الفرق بـ ل

المعدل العام 

-18لألسعار في 

04-2016  

(.ل.ل)

معدل أسعار  

السوبرماركات في 

18-04-2016 

(.ل.ل)

معدل األسعار في 

 2015نيسان 

(.ل.ل)
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التغيير السنوي 

بالنسبة المئوية 

%

السلعةالفئة

معدل أسعار 

المحالت والمالحم 

-04-18في 

(.ل.ل) 2016

.ل.الفرق بـ ل

المعدل العام 

-18لألسعار في 

04-2016  

(.ل.ل)

معدل أسعار  

السوبرماركات في 

18-04-2016 

(.ل.ل)

معدل األسعار في 

 2015نيسان 

(.ل.ل)

فالفواكه

%2-2688225043825182469(باب أول) كيلوغرام 1تفاح بلدي أحمر 1 ف

%3-2664226739825382466(باب أول) كيلوغرام 1تفاح بلدي أصفر 2 ف

%33-118111087317031145(باب أول) كيلوغرام 1موز بلدي 3 ف

%26-33518771383-12151550(باب أول)برتقال أبو صّرة 4 ف

%172015082121402161415(باب أول) كيلوغرام 1ليمون حامض 5 ف

لاللحوم ومشتقاتها

%9-304972502254743039127759كاستليتا بدون عضم (بلدي) كيلو غرام1لحم غنم  طازج 1 ل

%5-1371695916154-1608516222موزات (بلدي) كيلو غرام 1لحم بقر طازج 2 ل

763316781885138034072074-10%
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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 

2016 نيسان 18 التاريخ 

خالخضار الطازجة

%4-1405%21-117221354كيلوغرام بندورة 1 خ

%11-1736%31-122591553كيلوغرام كوسى2 خ

%16263%22-121471672كيلوغرام باذنجان3 خ

%1-851%21-11070847كيلوغرام ملفوف 4 خ

%13-4696%17-149354076كيلوغرام لوبيا بادرية 5 خ

%11-1235%20-113751101كيلوغرام خيار6 خ

%14052%7-115351430كيلوغرام جزر7 خ

%4072%9-455414ربطة واحدةبقدونس8 خ

%5100%1-516510ربطة واحدةنعنع9 خ

%5396%3-587570ربطة واحدةبقلة10 خ

%3-535%1-528521ربطة واحدةكزبرة11 خ

%6-1268%38-19141194قطعة واحدةخس12 خ

%2-557%5435440ربطة واحدةفجل13 خ

%8-1108%5-110661017كيلوغرام بصل احمر14 خ

%13420%126613486 غرام300كيس ثوم يابس15 خ

%1-945%9-11035937كيلوغرام بطاطا16 خ

فالفواكه

السلعة الفئة

المعدل العام 

-011لألسعار في 

04-2016  

(.ل.ل)

التغيير األسبوعي 

%بالنسبة المئوية 

معدل األسعار في 

 2015نيسان 

(.ل.ل)

المعدل العام لألسعار 

  2016-04-18في 

(.ل.ل)

الوزن
التغيير السنوي 

%بالنسبة المئوية
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السلعة الفئة

المعدل العام 

-011لألسعار في 

04-2016  

(.ل.ل)

التغيير األسبوعي 

%بالنسبة المئوية 

معدل األسعار في 

 2015نيسان 

(.ل.ل)

المعدل العام لألسعار 

  2016-04-18في 

(.ل.ل)

الوزن
التغيير السنوي 

%بالنسبة المئوية

%23346%2-125182469كيلوغرام تفاح بلدي أحمر1 ف

%23186%3-125382466كيلوغرام تفاح بلدي أصفر2 ف

%11301%33-117031145كيلوغرام موز بلدي3 ف

%12758%26-118771383كيلوغرام برتقال أبو صّرة4 ف

%145411%11402161415كيلوغرام ليمون حامض 5 ف

لاللحوم ومشتقاتها

%1-28144%9-13039127759كيلوغرام  (بلدي)لحم غنم  طازج 1 ل

%1-16276%5-11695916154كيلوغرام  (بلدي)لحم بقر طازج 2 ل

%113915%2-11221111978كيلوغرام (مبرد)لحم بقر مستورد 3 ل

%52500%18-164135250كيلوغرام فروج كامل4 ل

%99680%1937899686كيلوغرام فخاذ فروج مع جلدة  5 ل

%125970%18-11527412597كيلوغرام صدور فروج مسحب6 ل

بالبيض ومنتجات الحليب

%3-4477%39-3070684321عدد البيض1 ب

%1-6074%1-60606026 غرام 500علبة اللبنة2 ب

%200170%20017200170 كيلوغرام1موضب جبن أبيض عكاوي 3 ب

%182340%12-2062018234 كيلوغرام1موضب جبن قشقوان بقر4 ب

%19530%188819533 غرام160قطع  قطعجبنة 5 ب

%263715%1-2811527771 كيلوغرام2,5علبة حليب بودرة6 ب

حالحبوب والبذور والثمار الجوزية

%36900%23-47903690 كيلوغرام1موضب عدس أحمر1 ح

%56960%10-63275696 كيلوغرام1موضب فاصولياء بيضاء صنوبرية2 ح

%20370%10-22562037 كيلوغرام1موضب فول حب3 ح

%1-4614%9-50144568 كيلوغرام1موضب حمص حب4 ح

%24290%4-25242429 كيلوغرام1موضب أرز عادي5 ح

%47040%4147470413 كيلوغرام1موضب طحين6 ح

(وقية)جوز قلب7 ح %1-5536%1-55345476 غرام200 

(وقية)لوز قلب8 ح %1-5067%478350375 غرام200 
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السلعة الفئة

المعدل العام 

-011لألسعار في 

04-2016  

(.ل.ل)

التغيير األسبوعي 

%بالنسبة المئوية 

معدل األسعار في 

 2015نيسان 

(.ل.ل)

المعدل العام لألسعار 

  2016-04-18في 

(.ل.ل)

الوزن
التغيير السنوي 

%بالنسبة المئوية

(وقية)صنوبر قلب9 ح %166270%20-2073816627 غرام200 

زالمنتجات الدهنية والزيتية

%58351%573158853 غرام400كبير زبدة1 ز

%471730%400154717318 ليتر3.6غالون زيت زيتون2 ز

%130460%11-1473013046 ليتر3.5غالون زيت دوار الشمس3 ز

%75050%22-96327505 ليتر1,8قنينة زيت الذرة4 ز

%42710%15-50424271 غرام454مرطبان طحينة5 ز

%35430%23-45963543 غرام454علبة حالوة سادة6 ز

مالمعلبات

%35950%6-38413595 غرام340علبة مارتديال بقر 1 م

%27370%268127372 غرام200علبة طون 2 م

%14450%9-15891445 غرام125علبة سردين 3 م

%22850%15-26852285 غرام400علبة فطر حبة كاملة 4 م

%16690%6-17761669 غرام340علبة ذرة5 م

غمواد غذائية متفرقة

%14230%139114232 غرام700علبة ملح1 غ

%13000%12-114851300كيلوغرام سكر 2 غ

%9770%9389774 غرام70صغير رب البندورة3 غ

%14200%1-14371420 غرام340قنينة كاتشاب 4 غ

%17020%26-23081702 غرام500باكيت معكرونة5 غ

%85500%7141855020 غرام454موضب (غير منكه)شاي 6 غ

%37060%1-37463706 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 
2016 نيسان 11 التاريخ 

خالخضار الطازجة

%13-4696%17-149354076كيلوغرام لوبيا بادرية 5 خ

%11-1235%20-113751101كيلوغرام خيار6 خ

%11-1736%31-122591553كيلوغرام كوسى2 خ

%8-1108%5-110661017كيلوغرام بصل احمر14 خ

%6-1268%38-19141194قطعة واحدةخس12 خ

%4-1405%21-117221354كيلوغرام بندورة 1 خ

%3-535%1-528521ربطة واحدةكزبرة11 خ

%2-557%5435440ربطة واحدةفجل13 خ

%1-945%9-11035937كيلوغرام بطاطا16 خ

%1-851%21-11070847كيلوغرام ملفوف 4 خ

%5100%1-516510ربطة واحدةنعنع9 خ

%13420%126613486 غرام300كيس ثوم يابس15 خ

%4072%9-455414ربطة واحدةبقدونس8 خ

%14052%7-115351430كيلوغرام جزر7 خ

المعدل العام لألسعار 

  2016-04-18في 

(.ل.ل)

التغيير 

السنوي 

بالنسبة 

%المئوية

المعدل العام 

-11لألسعار في 

04-2016  

(.ل.ل)

التغيير 

األسبوعي 

بالنسبة 

%المئوية 

الوزنالسلعةالفئة

معدل األسعار في 

 2015نيسان 

(.ل.ل)
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المعدل العام لألسعار 

  2016-04-18في 

(.ل.ل)

التغيير 

السنوي 

بالنسبة 

%المئوية

المعدل العام 

-11لألسعار في 

04-2016  

(.ل.ل)

التغيير 

األسبوعي 

بالنسبة 

%المئوية 

الوزنالسلعةالفئة

معدل األسعار في 

 2015نيسان 

(.ل.ل)

%16263%22-121471672كيلوغرام باذنجان3 خ

%5396%3-587570ربطة واحدةبقلة10 خ

2295319086-17%20165-5.4%

فالفواكه

%11301%33-117031145كيلوغرام موز بلدي3 ف

%23346%2-125182469كيلوغرام تفاح بلدي أحمر1 ف

%23186%3-125382466كيلوغرام تفاح بلدي أصفر2 ف

%12758%26-118771383كيلوغرام برتقال أبو صّرة4 ف

%145411%11402161415كيلوغرام ليمون حامض 5 ف

100389076-10%85106.6%

لاللحوم ومشتقاتها

%1-28144%9-13039127759كيلوغرام  (بلدي)لحم غنم  طازج 1 ل

%1-16276%5-11695916154كيلوغرام  (بلدي)لحم بقر طازج 2 ل

%52500%18-164135250كيلوغرام فروج كامل4 ل

%99680%1937899686كيلوغرام فخاذ فروج مع جلدة  5 ل

%125970%18-11527412597كيلوغرام صدور فروج مسحب6 ل

%113915%2-11221111978كيلوغرام (مبرد)لحم بقر مستورد 3 ل

9062683706-8%836260.1%

بالبيض ومنتجات الحليب

%3-4477%39-3070684321عدد البيض1 ب

%1-6074%1-60606026 غرام 500علبة اللبنة2 ب

%200170%20017200170 كيلوغرام1موضب جبن أبيض عكاوي 3 ب

%182340%12-2062018234 كيلوغرام1موضب جبن قشقوان بقر4 ب

%19530%188819533 غرام160قطع  قطعجبنة 5 ب

%263715%1-2811527771 كيلوغرام2,5علبة حليب بودرة6 ب

8376978323-7%771261.6%

ومشتقاتها اللحوم مجمــوع

الفواكه مجمــوع

الحليب ومنتجات البيض مجمــوع

الطازجة الخضار مجمــوع
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المعدل العام لألسعار 

  2016-04-18في 

(.ل.ل)

التغيير 

السنوي 

بالنسبة 

%المئوية

المعدل العام 

-11لألسعار في 

04-2016  

(.ل.ل)
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األسبوعي 

بالنسبة 

%المئوية 

الوزنالسلعةالفئة

معدل األسعار في 

 2015نيسان 

(.ل.ل)

حالحبوب والبذور والثمار الجوزية

(وقية)جوز قلب7 ح %1-5536%1-55345476 غرام200 

%1-4614%9-50144568 كيلوغرام1موضب حمص حب4 ح

(وقية)لوز قلب8 ح %1-5067%478350375 غرام200 

%36900%23-47903690 كيلوغرام1موضب عدس أحمر1 ح

%56960%10-63275696 كيلوغرام1موضب فاصولياء بيضاء صنوبرية2 ح

%20370%10-22562037 كيلوغرام1موضب فول حب3 ح

%24290%4-25242429 كيلوغرام1موضب أرز عادي5 ح

%47040%4147470413 كيلوغرام1موضب طحين6 ح

(وقية)صنوبر قلب9 ح %166270%20-2073816627 غرام200 

5611250264-10%50399-0.3%

زالمنتجات الدهنية والزيتية

%471730%400154717318 ليتر3.6غالون زيت زيتون2 ز

%130460%11-1473013046 ليتر3.5غالون زيت دوار الشمس3 ز

%75050%22-96327505 ليتر1,8قنينة زيت الذرة4 ز

%42710%15-50424271 غرام454مرطبان طحينة5 ز

%35430%23-45963543 غرام454علبة حالوة سادة6 ز

%58351%573158853 غرام400كبير زبدة1 ز

79745814222%813720.1%

مالمعلبات

%35950%6-38413595 غرام340علبة مارتديال بقر 1 م

%27370%268127372 غرام200علبة طون 2 م

%14450%9-15891445 غرام125علبة سردين 3 م

%22850%15-26852285 غرام400علبة فطر حبة كاملة 4 م

%16690%6-17761669 غرام340علبة ذرة5 م

1257211732-7%117320.0%

الجوزية والثمار والبذور الحبوب مجمــوع

والزيتية الدهنية المنتجات مجمــوع

المعلبات مجمــوع
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المعدل العام لألسعار 

  2016-04-18في 

(.ل.ل)

التغيير 

السنوي 

بالنسبة 

%المئوية

المعدل العام 

-11لألسعار في 

04-2016  

(.ل.ل)
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معدل األسعار في 

 2015نيسان 

(.ل.ل)

غمواد غذائية متفرقة

%14230%139114232 غرام700علبة ملح1 غ

%13000%12-114851300كيلوغرام سكر 2 غ

%9770%9389774 غرام70صغير رب البندورة3 غ

%14200%1-14371420 غرام340قنينة كاتشاب 4 غ

%17020%26-23081702 غرام500باكيت معكرونة5 غ

%85500%7141855020 غرام454موضب (غير منكه)شاي 6 غ

%37060%1-37463706 غرام200موضب بن مطحون7 غ

18445190773%190770.0%

374259352684-6%3520050.2% 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

2016 نيسان 18 التاريخ 

الطازجة الخضار

116715001375.00150011251333(باب أول) كيلو غرام 1بندورة 1 خ

200020002000.00150013331767(باب أول) كيلو غرام 1كوسى2 خ

183320001875.00175012081733(باب أول) كيلو غرام 1باذنجان 3 خ

10831000875.00875708908(باب أول) كيلو غرام 1ملفوف 4 خ

291750002250.00350026663267(باب أول) كيلو غرام 1لوبيا  بادرية 5 خ

133310001250.0012509161150(باب أول) كيلو غرام 1خيار 6 خ

15001000.0015009991250(باب أول) كيلو غرام 1جزر 7 خ

583500415.00375341443(باب أول) (ربطة واحدة  )بقدونس 8 خ

250500500.00500500450 (باب أول) (ربطة واحدة  )نعنع 9 خ

750500500.00500500550 (باب أول) (ربطة واحدة  )بقلة 10 خ

361500500.00500500472(باب أول) (ربطة واحدة  )كزبرة 11 خ

125010001250.0012508751125 (باب أول) (قطعة واحدة  )خس 12 خ

361500500.00500500472(باب أول) (ربطة واحدة  )فجل 13 خ

10001000875.0010001000975(باب أول) كيلو غرام 1بصل احمر 14 خ

10001000.00100010831021(باب أول) غرام 300ثوم يابس كيس 15 خ

10001000875.0010001000975(باب أول) كيلو غرام 1بطاطا 16 خ

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 

(.ل.ل)لبنان 

معدل السعر في 

صيدا وصور  

(.ل.ل)

معدل السعر في 

زحلة وجوارها 

(.ل.ل)



فالفواكه

266720001500.00300020832250(باب أول) كيلوغرام 1تفاح بلدي أحمر 1 ف

266720001500.00300021662267(باب أول) كيلوغرام 1تفاح بلدي أصفر 2 ف

108310001000.00137510831108(باب أول) كيلوغرام 1موز بلدي 3 ف

150015001500.00200012501550(باب أول)برتقال أبو صّرة 4 ف

166715001000.00200013741508(باب أول) كيلوغرام 1ليمون حامض 5 ف

!DIV/0#لومشتقاتها اللحوم

230003000025000.00210002611125022كاستليتا  (بلدي) كيلو غرام1لحم غنم  طازج 1 ل

150001800015500.00165001611116222موزات (بلدي) كيلو غرام 1لحم بقر طازج 2 ل


