
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 كانون الثاني 25 التاريخ 

خالخضار الطازجة

%9-2404%11978219911كيلوغرام بندورة 1 خ

%6-3675%13152345410كيلوغرام كوسى2 خ

%2-2439%1220124009كيلوغرام باذنجان3 خ

%83512%184693511كيلوغرام ملفوف 4 خ

%3-6072%1547259158كيلوغرام لوبيا بادرية 5 خ

%29291%12390295524كيلوغرام خيار6 خ

%15-1735%7-115921475كيلوغرام جزر7 خ

%4352%12-504445ربطة واحدةبقدونس8 خ

%8701%67987529ربطة واحدةنعنع9 خ

%6304%15-770655ربطة واحدةبقلة10 خ

%5950%4-617595ربطة واحدةكزبرة11 خ

%4-1870%164418009قطعة واحدةخس12 خ

%6500%6266504ربطة واحدةفجل13 خ

%2-1180%1982115518كيلوغرام بصل احمر14 خ

%2-1470%1282144012 غرام300كيس ثوم يابس15 خ

%2-1253%11082123314كيلوغرام بطاطا16 خ

فالفواكه

الوزنالفئة السلعة

معدل أسعار  

السوبرماركات في 

18-01-2016 

(.ل.ل)

التغيير األسبوعي 

%بالنسبة المئوية 

معدل أسعار  

السوبرماركات في 

25-01-2016 

(.ل.ل)

التغيير بالنسبة 

%المئوية 

معدل األسعار في 

 2015كانون الثاني 

(.ل.ل)
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الوزنالفئة السلعة

معدل أسعار  

السوبرماركات في 

18-01-2016 

(.ل.ل)

التغيير األسبوعي 

%بالنسبة المئوية 

معدل أسعار  

السوبرماركات في 

25-01-2016 

(.ل.ل)

التغيير بالنسبة 

%المئوية 

معدل األسعار في 

 2015كانون الثاني 

(.ل.ل)

%1-2750%1270727130كيلوغرام تفاح بلدي أحمر1 ف

%9-2748%1250724980كيلوغرام تفاح بلدي أصفر2 ف

%10661%13-112281072كيلوغرام موز بلدي3 ف

%13603%13-116051403كيلوغرام برتقال أبو صّرة4 ف

%17652%11259180043كيلوغرام ليمون حامض 5 ف

لاللحوم ومشتقاتها

%1-30663%129927304972كيلوغرام  (بلدي)لحم غنم  طازج 1 ل

%2-17116%116707168351كيلوغرام  (بلدي)لحم بقر طازج 2 ل

%3-12725%112025124063كيلوغرام (مبرد)لحم بقر مستورد 3 ل

%51630%9-156955163كيلوغرام فروج كامل4 ل

%99680%1974799682كيلوغرام فخاذ فروج مع جلدة  5 ل

%1-12270%24-11586312132كيلوغرام صدور فروج مسحب6 ل

بالبيض ومنتجات الحليب

%52991%29-3075495329عدد البيض1 ب

%60350%606060440 غرام 500علبة اللبنة2 ب

%200170%20017200170 كيلوغرام1موضب جبن أبيض عكاوي 3 ب

%180490%9-1983318049 كيلوغرام1موضب جبن قشقوان بقر4 ب

%19530%1-19811953 غرام160قطع  قطعجبنة 5 ب

%277710%8-3011427771 كيلوغرام2,5علبة حليب بودرة6 ب

حالحبوب والبذور والثمار الجوزية

%36900%23-47903690 كيلوغرام1موضب عدس أحمر1 ح

%7-5696%7-57055317 كيلوغرام1موضب فاصولياء بيضاء صنوبرية2 ح

%18080%20-22561808 كيلوغرام1موضب فول حب3 ح

%46760%466046760 كيلوغرام1موضب حمص حب4 ح

%24290%4-25242429 كيلوغرام1موضب أرز عادي5 ح

%42680%6-45504268 كيلوغرام1موضب طحين6 ح

(وقية)جوز قلب7 ح %56110%4-58585611 غرام200 

(وقية)لوز قلب8 ح %55330%544455332 غرام200 
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الوزنالفئة السلعة

معدل أسعار  

السوبرماركات في 

18-01-2016 

(.ل.ل)

التغيير األسبوعي 

%بالنسبة المئوية 

معدل أسعار  

السوبرماركات في 

25-01-2016 

(.ل.ل)

التغيير بالنسبة 

%المئوية 

معدل األسعار في 

 2015كانون الثاني 

(.ل.ل)

(وقية)صنوبر قلب9 ح %177160%19-2178817716 غرام200 

زالمنتجات الدهنية والزيتية

%58950%592058950 غرام400كبير زبدة1 ز

%473410%46860473411 ليتر3.6غالون زيت زيتون2 ز

%2-13257%8-1421213013 ليتر3.5غالون زيت دوار الشمس3 ز

%4-8575%815382571 ليتر1,8قنينة زيت الذرة4 ز

%40740%22-52324074 غرام454مرطبان طحينة5 ز

%6-3805%21-45363591 غرام454علبة حالوة سادة6 ز

مالمعلبات

%36150%8-39223615 غرام340علبة مارتديال بقر 1 م

%27370%267827372 غرام200علبة طون 2 م

%14580%9-15961458 غرام125علبة سردين 3 م

%21180%20-26562118 غرام400علبة فطر حبة كاملة 4 م

%17260%4-18011726 غرام340علبة ذرة5 م

غمواد غذائية متفرقة

%14230%137914233 غرام700علبة ملح1 غ

%13290%15-115711329كيلوغرام سكر 2 غ

%9670%9639670 غرام70صغير رب البندورة3 غ

%14200%1-14371420 غرام340قنينة كاتشاب 4 غ

%17100%26-23231710 غرام500باكيت معكرونة5 غ

%82130%4-85158213 غرام454موضب (غير منكه)شاي 6 غ

%37210%1-37463721 غرام200موضب بن مطحون7 غ
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المديرية العامة لالقتصاد والتجارة

   المكتب الفني لسياسة األسعار

2016 كانون الثاني 25 التاريخ 

خالخضار الطازجة

%186712%1197820835كيلوغرام بندورة 1 خ

%28334%7-131522933كيلوغرام كوسى2 خ

%21081%3-122012133كيلوغرام باذنجان3 خ

%84227%1846106726كيلوغرام ملفوف 4 خ

%435412%11-154724871كيلوغرام لوبيا بادرية 5 خ

%200822%1239024503كيلوغرام خيار6 خ

%1-1292%20-115921275كيلوغرام جزر7 خ

%42015%4-504485ربطة واحدةبقدونس8 خ

%6772%6796871ربطة واحدةنعنع9 خ

%6254%16-770650ربطة واحدةبقلة10 خ

%1-495%20-617492ربطة واحدةكزبرة11 خ

%15171%7-16441533قطعة واحدةخس12 خ

%4-617%5-626592ربطة واحدةفجل13 خ

%106322%1982129232كيلوغرام بصل احمر14 خ

%9693%22-12821000 غرام300كيس ثوم يابس15 خ

%119217%11082140029كيلوغرام 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 

-01-18في 

(.ل.ل) 2016

معدل األسعار في 

كانون الثاني 

(.ل.ل) 2015

معدل أسعار 

المحالت والمالحم 

-01-25في 

(.ل.ل) 2016
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التغيير األسبوعي 

%بالنسبة المئوية 

التغيير السنوي 

بالنسبة المئوية 

%

الوزنالسلعةالفئة

معدل أسعار 

المحالت والمالحم 

-01-18في 

(.ل.ل) 2016

معدل األسعار في 

كانون الثاني 

(.ل.ل) 2015

معدل أسعار 

المحالت والمالحم 

-01-25في 

(.ل.ل) 2016

%9-2200%26-127072000كيلوغرام تفاح بلدي أحمر1 ف

%10-2200%21-125071983كيلوغرام تفاح بلدي أصفر2 ف

%10285%12-112281075كيلوغرام موز بلدي3 ف

%128310%12-116051408كيلوغرام برتقال أبو صّرة4 ف

%130817%11259153322كيلوغرام ليمون حامض 5 ف

لاللحوم ومشتقاتها

%1-26278%13-12992726100كيلوغرام  (بلدي)لحم غنم  طازج 1 ل

%168672%116707171252كيلوغرام  (بلدي)لحم بقر طازج 2 ل
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المديرية العامة لالقتصاد والتجارة

   المكتب الفني لسياسة األسعار

2016 كانون الثاني 25 التاريخ 

خالخضار الطازجة

%21992083116197821418(باب أول) كيلو غرام 1بندورة 1 خ

%34542933521315231941(باب أول) كيلو غرام 1كوسى2 خ

%24002133267220122673(باب أول) كيلو غرام 1باذنجان 3 خ

%132846100118-9351067(باب أول) كيلو غرام 1ملفوف 4 خ

%1-59154871104454725393(باب أول) كيلو غرام 1لوبيا  بادرية 5 خ

%295524505052390270213(باب أول) كيلو غرام 1خيار 6 خ

%14-1475127520015921375(باب أول) كيلو غرام 1جزر 7 خ

%8-40504465-445485(باب أول) (ربطة واحدة  )بقدونس 8 خ

%87568718867978115 (باب أول) (ربطة واحدة  )نعنع 9 خ

%15-6556505770652 (باب أول) (ربطة واحدة  )بقلة 10 خ

%12-595492103617543(باب أول) (ربطة واحدة  )كزبرة 11 خ

%18001533267164416671 (باب أول) (قطعة واحدة  )خس 12 خ

%1-65059258626621(باب أول) (ربطة واحدة  )فجل 13 خ

%137982122325-11551292(باب أول) كيلو غرام 1بصل احمر 14 خ

%5-1440100044012821220(باب أول) غرام 300ثوم يابس كيس 15 خ

%1671082131622-12331400(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 

-01-25في 

(.ل.ل) 2016

.ل.الفرق بـ ل

المعدل العام 

-25لألسعار في 

01-2016  

(.ل.ل)

معدل أسعار  

السوبرماركات في 

25-01-2016 

(.ل.ل)

معدل األسعار في 

كانون الثاني 

(.ل.ل) 2015
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التغيير السنوي 

بالنسبة المئوية 

%

السلعةالفئة

معدل أسعار 

المحالت والمالحم 

-01-25في 

(.ل.ل) 2016

.ل.الفرق بـ ل

المعدل العام 

-25لألسعار في 

01-2016  

(.ل.ل)

معدل أسعار  

السوبرماركات في 

25-01-2016 

(.ل.ل)

معدل األسعار في 

كانون الثاني 

(.ل.ل) 2015

فالفواكه

%13-2713200071327072356(باب أول) كيلوغرام 1تفاح بلدي أحمر 1 ف

%11-2498198351525072240(باب أول) كيلوغرام 1تفاح بلدي أصفر 2 ف

%13-312281074-10721075(باب أول) كيلوغرام 1موز بلدي 3 ف

%12-616051405-14031408(باب أول)برتقال أبو صّرة 4 ف

%180015332671259166732(باب أول) كيلوغرام 1ليمون حامض 5 ف

لاللحوم ومشتقاتها

%5-304972610043972992728298كاستليتا بدون عضم (بلدي) كيلو غرام1لحم غنم  طازج 1 ل

%29016707169802-1683517125موزات (بلدي) كيلو غرام 1لحم بقر طازج 2 ل

849957616688298175780581-1%
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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 كانون الثاني 25 التاريخ 

خالخضار الطازجة

%21350%1197821418كيلوغرام بندورة 1 خ

%2-3254%1315231941كيلوغرام كوسى2 خ

%22740%1220122673كيلوغرام باذنجان3 خ

%83819%1846100118كيلوغرام ملفوف 4 خ

%52133%1-154725393كيلوغرام لوبيا بادرية 5 خ

%24699%12390270213كيلوغرام خيار6 خ

%9-1513%14-115921375كيلوغرام جزر7 خ

%4279%8-504465ربطة واحدةبقدونس8 خ

%7731%67978115ربطة واحدةنعنع9 خ

%6274%15-770652ربطة واحدةبقلة10 خ

%5450%12-617543ربطة واحدةكزبرة11 خ

%2-1693%164416671قطعة واحدةخس12 خ

%2-633%1-626621ربطة واحدةفجل13 خ

%11219%1982122325كيلوغرام بصل احمر14 خ

%12190%5-12821220 غرام300كيس ثوم يابس15 خ

%12228%11082131622كيلوغرام بطاطا16 خ

السلعة الفئة

المعدل العام 

-18لألسعار في 

01-2016  

(.ل.ل)

التغيير األسبوعي 

%بالنسبة المئوية 

معدل األسعار في 

كانون الثاني 

(.ل.ل) 2015

المعدل العام لألسعار 

  2016-01-25في 

(.ل.ل)

الوزن
التغيير السنوي 

%بالنسبة المئوية
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السلعة الفئة

المعدل العام 

-18لألسعار في 

01-2016  

(.ل.ل)

التغيير األسبوعي 

%بالنسبة المئوية 

معدل األسعار في 

كانون الثاني 

(.ل.ل) 2015

المعدل العام لألسعار 

  2016-01-25في 

(.ل.ل)

الوزن
التغيير السنوي 

%بالنسبة المئوية

فالفواكه

%5-2475%13-127072356كيلوغرام تفاح بلدي أحمر1 ف

%9-2474%11-125072240كيلوغرام تفاح بلدي أصفر2 ف

%10473%13-112281074كيلوغرام موز بلدي3 ف

%13226%12-116051405كيلوغرام برتقال أبو صّرة4 ف

%15378%11259166732كيلوغرام ليمون حامض 5 ف

لاللحوم ومشتقاتها

%1-28471%5-12992728298كيلوغرام  (بلدي)لحم غنم  طازج 1 ل

%169910%116707169802كيلوغرام  (بلدي)لحم بقر طازج 2 ل

%3-12725%112025124063كيلوغرام (مبرد)لحم بقر مستورد 3 ل

%51630%9-156955163كيلوغرام فروج كامل4 ل

%99680%1974799682كيلوغرام فخاذ فروج مع جلدة  5 ل

%1-12270%24-11586312132كيلوغرام صدور فروج مسحب6 ل

بالبيض ومنتجات الحليب

%52991%29-3075495329عدد البيض1 ب

%60350%606060440 غرام 500علبة اللبنة2 ب

%200170%20017200170 كيلوغرام1موضب جبن أبيض عكاوي 3 ب

%180490%9-1983318049 كيلوغرام1موضب جبن قشقوان بقر4 ب

%19530%1-19811953 غرام160قطع  قطعجبنة 5 ب

%277710%8-3011427771 كيلوغرام2,5علبة حليب بودرة6 ب

حالحبوب والبذور والثمار الجوزية

%36900%23-47903690 كيلوغرام1موضب عدس أحمر1 ح

%7-5696%7-57055317 كيلوغرام1موضب فاصولياء بيضاء صنوبرية2 ح

%18080%20-22561808 كيلوغرام1موضب فول حب3 ح

%46760%466046760 كيلوغرام1موضب حمص حب4 ح

%24290%4-25242429 كيلوغرام1موضب أرز عادي5 ح

%42680%6-45504268 كيلوغرام1موضب طحين6 ح

(وقية)جوز قلب7 ح %56110%4-58585611 غرام200 
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السلعة الفئة

المعدل العام 

-18لألسعار في 

01-2016  

(.ل.ل)

التغيير األسبوعي 

%بالنسبة المئوية 

معدل األسعار في 

كانون الثاني 

(.ل.ل) 2015

المعدل العام لألسعار 

  2016-01-25في 

(.ل.ل)

الوزن
التغيير السنوي 

%بالنسبة المئوية

(وقية)لوز قلب8 ح %55330%544455332 غرام200 

(وقية)صنوبر قلب9 ح %177160%19-2178817716 غرام200 

زالمنتجات الدهنية والزيتية

%58950%592058950 غرام400كبير زبدة1 ز

%473410%46860473411 ليتر3.6غالون زيت زيتون2 ز

%2-13257%8-1421213013 ليتر3.5غالون زيت دوار الشمس3 ز

%4-8575%815382571 ليتر1,8قنينة زيت الذرة4 ز

%40740%22-52324074 غرام454مرطبان طحينة5 ز

%6-3805%21-45363591 غرام454علبة حالوة سادة6 ز

مالمعلبات

%36150%8-39223615 غرام340علبة مارتديال بقر 1 م

%27370%267827372 غرام200علبة طون 2 م

%14580%9-15961458 غرام125علبة سردين 3 م

%21180%20-26562118 غرام400علبة فطر حبة كاملة 4 م

%17260%4-18011726 غرام340علبة ذرة5 م

غمواد غذائية متفرقة

%14230%137914233 غرام700علبة ملح1 غ

%13290%15-115711329كيلوغرام سكر 2 غ

%9670%9639670 غرام70صغير رب البندورة3 غ

%14200%1-14371420 غرام340قنينة كاتشاب 4 غ

%17100%26-23231710 غرام500باكيت معكرونة5 غ

%82130%4-85158213 غرام454موضب (غير منكه)شاي 6 غ

%37210%1-37463721 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 كانون الثاني 25التاريخ  

خالخضار الطازجة

%9-1513%14-115921375كيلوغرام جزر7 خ

%2-633%1-626621ربطة واحدةفجل13 خ

%2-3254%1315231941كيلوغرام كوسى2 خ

%2-1693%164416671قطعة واحدةخس12 خ

%5450%12-617543ربطة واحدةكزبرة11 خ

%22740%1220122673كيلوغرام باذنجان3 خ

%12190%5-12821220 غرام300كيس ثوم يابس15 خ

%21350%1197821418كيلوغرام بندورة 1 خ

%7731%67978115ربطة واحدةنعنع9 خ

%52133%1-154725393كيلوغرام لوبيا بادرية 5 خ

%6274%15-770652ربطة واحدةبقلة10 خ

%12228%11082131622كيلوغرام بطاطا16 خ

%4279%8-504465ربطة واحدةبقدونس8 خ

%11219%1982122325كيلوغرام بصل احمر14 خ

المعدل العام لألسعار 

  2016-01-25في 

(.ل.ل)

التغيير 

السنوي 

بالنسبة 

%المئوية

المعدل العام 

-18لألسعار في 

01-2016  

(.ل.ل)

التغيير 

األسبوعي 

بالنسبة 

%المئوية 

الوزنالسلعةالفئة

معدل األسعار في 

كانون الثاني 

(.ل.ل) 2015
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المعدل العام لألسعار 

  2016-01-25في 

(.ل.ل)

التغيير 

السنوي 

بالنسبة 

%المئوية

المعدل العام 

-18لألسعار في 

01-2016  

(.ل.ل)

التغيير 

األسبوعي 

بالنسبة 

%المئوية 

الوزنالسلعةالفئة

معدل األسعار في 

كانون الثاني 

(.ل.ل) 2015

%24699%12390270213كيلوغرام خيار6 خ

%83819%1846100118كيلوغرام ملفوف 4 خ

25816265603%259582.3%

فالفواكه

%9-2474%11-125072240كيلوغرام تفاح بلدي أصفر2 ف

%5-2475%13-127072356كيلوغرام تفاح بلدي أحمر1 ف

%10473%13-112281074كيلوغرام موز بلدي3 ف

%13226%12-116051405كيلوغرام برتقال أبو صّرة4 ف

%15378%11259166732كيلوغرام ليمون حامض 5 ف

93068742-6%8854-1.3%

لاللحوم ومشتقاتها

%3-12725%112025124063كيلوغرام (مبرد)لحم بقر مستورد 3 ل

%1-12270%24-11586312132كيلوغرام صدور فروج مسحب6 ل

%1-28471%5-12992728298كيلوغرام  (بلدي)لحم غنم  طازج 1 ل

%169910%116707169802كيلوغرام  (بلدي)لحم بقر طازج 2 ل

%51630%9-156955163كيلوغرام فروج كامل4 ل

%99680%1974799682كيلوغرام فخاذ فروج مع جلدة  5 ل

8996484947-6%85587-0.7%

بالبيض ومنتجات الحليب

%180490%9-1983318049 كيلوغرام1موضب جبن قشقوان بقر4 ب

%200170%20017200170 كيلوغرام1موضب جبن أبيض عكاوي 3 ب

%19530%1-19811953 غرام160قطع  قطعجبنة 5 ب

%277710%8-3011427771 كيلوغرام2,5علبة حليب بودرة6 ب

%60350%606060440 غرام 500علبة اللبنة2 ب

%52991%29-3075495329عدد البيض1 ب

8555379164-7%791240.0%

ومشتقاتها اللحوم مجمــوع

الفواكه مجمــوع

الحليب ومنتجات البيض مجمــوع

الطازجة الخضار مجمــوع
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المعدل العام لألسعار 

  2016-01-25في 

(.ل.ل)

التغيير 

السنوي 

بالنسبة 

%المئوية

المعدل العام 

-18لألسعار في 

01-2016  

(.ل.ل)

التغيير 

األسبوعي 

بالنسبة 

%المئوية 

الوزنالسلعةالفئة

معدل األسعار في 

كانون الثاني 

(.ل.ل) 2015

حالحبوب والبذور والثمار الجوزية

%7-5696%7-57055317 كيلوغرام1موضب فاصولياء بيضاء صنوبرية2 ح

%36900%23-47903690 كيلوغرام1موضب عدس أحمر1 ح

%18080%20-22561808 كيلوغرام1موضب فول حب3 ح

%46760%466046760 كيلوغرام1موضب حمص حب4 ح

%24290%4-25242429 كيلوغرام1موضب أرز عادي5 ح

%42680%6-45504268 كيلوغرام1موضب طحين6 ح

(وقية)جوز قلب7 ح %56110%4-58585611 غرام200 

(وقية)لوز قلب8 ح %55330%544455332 غرام200 

(وقية)صنوبر قلب9 ح %177160%19-2178817716 غرام200 

5757651047-11%51427-0.7%

زالمنتجات الدهنية والزيتية

%6-3805%21-45363591 غرام454علبة حالوة سادة6 ز

%4-8575%815382571 ليتر1,8قنينة زيت الذرة4 ز

%2-13257%8-1421213013 ليتر3.5غالون زيت دوار الشمس3 ز

%58950%592058950 غرام400كبير زبدة1 ز

%473410%46860473411 ليتر3.6غالون زيت زيتون2 ز

%40740%22-52324074 غرام454مرطبان طحينة5 ز

8491382171-3%82947-0.9%

مالمعلبات

%36150%8-39223615 غرام340علبة مارتديال بقر 1 م

%27370%267827372 غرام200علبة طون 2 م

%14580%9-15961458 غرام125علبة سردين 3 م

%21180%20-26562118 غرام400علبة فطر حبة كاملة 4 م

%17260%4-18011726 غرام340علبة ذرة5 م

1265311653-8%116530.0%

الجوزية والثمار والبذور الحبوب مجمــوع

والزيتية الدهنية المنتجات مجمــوع

المعلبات مجمــوع
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المعدل العام لألسعار 

  2016-01-25في 

(.ل.ل)

التغيير 

السنوي 

بالنسبة 

%المئوية

المعدل العام 

-18لألسعار في 

01-2016  

(.ل.ل)

التغيير 

األسبوعي 

بالنسبة 

%المئوية 

الوزنالسلعةالفئة

معدل األسعار في 

كانون الثاني 

(.ل.ل) 2015

غمواد غذائية متفرقة

%14230%137914233 غرام700علبة ملح1 غ

%13290%15-115711329كيلوغرام سكر 2 غ

%9670%9639670 غرام70صغير رب البندورة3 غ

%14200%1-14371420 غرام340قنينة كاتشاب 4 غ

%17100%26-23231710 غرام500باكيت معكرونة5 غ

%82130%4-85158213 غرام454موضب (غير منكه)شاي 6 غ

%37210%1-37463721 غرام200موضب بن مطحون7 غ

1993318782-6%187820.0%

385713363066-6%364331-0.3% 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 كانون الثاني 25 التاريخ 

الطازجة الخضار

200020002500.00200019162083(باب أول) كيلو غرام 1بندورة 1 خ

300030003000.00300026662933(باب أول) كيلو غرام 1كوسى2 خ

175020002000.00200029162133(باب أول) كيلو غرام 1باذنجان 3 خ

100010001500.0010008331067(باب أول) كيلو غرام 1ملفوف 4 خ

50005000550039834871(باب أول) كيلو غرام 1لوبيا  بادرية 5 خ

300025002000.00275020002450(باب أول) كيلو غرام 1خيار 6 خ

100015001000.00150013741275(باب أول) كيلو غرام 1جزر 7 خ

500500500.00500425485(باب أول) (ربطة واحدة  )بقدونس 8 خ

750625.00875499687 (باب أول) (ربطة واحدة  )نعنع 9 خ

500500750.001000500650 (باب أول) (ربطة واحدة  )بقلة 10 خ

500500500.00500458492(باب أول) (ربطة واحدة  )كزبرة 11 خ

150015001250.00225011661533 (باب أول) (قطعة واحدة  )خس 12 خ

500500500.001000458592(باب أول) (ربطة واحدة  )فجل 13 خ

15001000.00150011661292(باب أول) كيلو غرام 1بصل احمر 14 خ

100010001000.00100010001000(باب أول) غرام 300ثوم يابس كيس 15 خ

125015001500.00150012501400(باب أول) كيلو غرام 1بطاطا 16 خ

معدل السعر في 

طرابلس وعكار 

(.ل.ل)

معدل السعر في 

(.ل.ل)النبطية 

معدل السعر في 

المحالت والمالحم 

(.ل.ل)
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

150025001500.00250019992000(باب أول) كيلوغرام 1تفاح بلدي أحمر 1 ف

150025001500.00250019161983(باب أول) كيلوغرام 1تفاح بلدي أصفر 2 ف

100010001125.00125010001075(باب أول) كيلوغرام 1موز بلدي 3 ف

100020001375.00150011661408(باب أول)برتقال أبو صّرة 4 ف

150015001500.00200011661533(باب أول) كيلوغرام 1ليمون حامض 5 ف

لومشتقاتها اللحوم

250003000028000.00225002500026100كاستليتا  (بلدي) كيلو غرام1لحم غنم  طازج 1 ل

1800016000.00180001649917125موزات (بلدي) كيلو غرام 1لحم بقر طازج 2 ل


