
المديرية العامة لالقتصاد والتجارة

   المكتب الفني لسياسة األسعار

2018 كانون الثاني 2 التاريخ 

خالخضار الطازجة

%10-1630%3-115101470كيلوغرام بندورة 1خ 

%5-2314%32-132612209كيلوغرام كوسى2خ 

%12992%47-124741320كيلوغرام باذنجان3خ 

%16-714%42-11030602كيلوغرام ملفوف 4خ 

%32288%39-157273483كيلوغرام لوبيا بادرية 5خ 

%166522%1193220295كيلوغرام خيار6خ 

%11804%3-112711230كيلوغرام جزر7خ 

%4206%8-484445ربطة واحدةبقدونس8خ 

%6251%5-666630ربطة واحدةنعنع9خ 

%6-635%25-789595ربطة واحدةبقلة10خ 

%5453%15-655560ربطة واحدةكزبرة11خ 

%124011%13-15761379قطعة واحدةخس12خ 

%4-585%30-796560ربطة واحدةفجل13خ 

%3-905%19-11082875كيلوغرام بصل احمر14خ 

%1-1788%177017730 غرام300كيس ثوم يابس15خ 

%15-890%37-11209760كيلوغرام 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 

18-12-2017 

(.ل.ل)

التغيير األسبوعي 

%بالنسبة المئوية 

معدل أسعار  

السوبرماركات في 

02-01-2018 

(.ل.ل)

التغيير السنوي 

%بالنسبة المئوية

معدل األسعار في 

 2017كانون الثاني 

(.ل.ل)
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الوزنالفئة السلعة

معدل أسعار  

السوبرماركات في 

18-12-2017 

(.ل.ل)

التغيير األسبوعي 

%بالنسبة المئوية 

معدل أسعار  

السوبرماركات في 

02-01-2018 

(.ل.ل)

التغيير السنوي 

%بالنسبة المئوية

معدل األسعار في 

 2017كانون الثاني 

(.ل.ل)

%1-2263%11960225015كيلوغرام تفاح بلدي أحمر1ف 

%5-2110%11819201010كيلوغرام تفاح بلدي أصفر2ف 

%12375%1995129931كيلوغرام موز بلدي3ف 

%9-1468%1132213411كيلوغرام برتقال أبو صّرة4ف 

%13803%11115141927كيلوغرام ليمون حامض 5ف 

لاللحوم ومشتقاتها

%3-27254%2-12689426476كيلوغرام  (بلدي)لحم غنم  طازج 1ل 

%136432%10-11535613865كيلوغرام  (بلدي)لحم بقر طازج 2ل 

%100933%9-11149210405كيلوغرام (مبرد)لحم بقر مستورد 3ل 

%64170%15808641710كيلوغرام فروج كامل4ل 

%99690%1996899690كيلوغرام فخاذ فروج مع جلدة  5ل 

%121670%2-11241112167كيلوغرام صدور فروج مسحب6ل 

بالبيض ومنتجات الحليب

%7-7342%13-3078226794عدد البيض1ب 

%60350%603760350 غرام 500علبة اللبنة2ب 

%192740%19273192740 كيلوغرام1موضب جبن أبيض عكاوي 3ب 

%167150%144921671515 كيلوغرام1موضب جبن قشقوان بقر4ب 

%19521%197619680 غرام160قطع  قطعجبنة 5ب 

%240210%23291240213 كيلوغرام2,5علبة حليب بودرة6ب 

حالحبوب والبذور والثمار الجوزية

%13-3750%13-37503250 كيلوغرام1موضب عدس أحمر1ح 

%39540%382439543 كيلوغرام1موضب فاصولياء بيضاء صنوبرية2ح 

%20480%200120482 كيلوغرام1موضب فول حب3ح 

%55000%525055005 كيلوغرام1موضب حمص حب4ح 

%21090%2-21512109 كيلوغرام1موضب أرز عادي5ح 

%3-4561%7-47704416 كيلوغرام1موضب طحين6ح 

(وقية)جوز قلب7ح  %52810%519152812 غرام200 

(وقية)لوز قلب8ح  %48070%482948070 غرام200 
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الوزنالفئة السلعة

معدل أسعار  

السوبرماركات في 

18-12-2017 

(.ل.ل)

التغيير األسبوعي 

%بالنسبة المئوية 

معدل أسعار  

السوبرماركات في 

02-01-2018 

(.ل.ل)

التغيير السنوي 

%بالنسبة المئوية

معدل األسعار في 

 2017كانون الثاني 

(.ل.ل)

(وقية)صنوبر قلب9ح  %192632%171021958114 غرام200 

زالمنتجات الدهنية والزيتية

%64520%5887645210 غرام400كبير زبدة1ز 

%470470%47175470470 ليتر3.6غالون زيت زيتون2ز 

%121630%11795121633 ليتر3.5غالون زيت دوار الشمس3ز 

%71123%722472921 ليتر1,8قنينة زيت الذرة4ز 

%35489%384538811 غرام454مرطبان طحينة5ز 

%34031%3-35173424 غرام454علبة حالوة سادة6ز 

مالمعلبات

%36081%359536301 غرام340علبة مارتديال بقر 1م 

%26471%3-27432661 غرام200علبة طون 2م 

%13121%129713192 غرام125علبة سردين 3م 

%20742%209621111 غرام400علبة فطر حبة كاملة 4م 

%2-1642%5-16951615 غرام340علبة ذرة5م 

غمواد غذائية متفرقة

%14660%142314663 غرام700علبة ملح1غ 

%14480%1-114661448كيلوغرام سكر 2غ 

%8583%4-921882 غرام70صغير رب البندورة3غ 

%14411%141214493 غرام340قنينة كاتشاب 4غ 

%17400%172017401 غرام500باكيت معكرونة5غ 

%87500%875087500 غرام454موضب (غير منكه)شاي 6غ 

%39321%385439553 غرام200موضب بن مطحون7غ 
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المديرية العامة لالقتصاد والتجارة

   المكتب الفني لسياسة األسعار

2018 كانون الثاني 2 التاريخ 

خالخضار الطازجة

%6-1775%11510167511كيلوغرام بندورة 1خ 

%11-2367%35-132612117كيلوغرام كوسى2خ 

%9-1883%31-124741717كيلوغرام باذنجان3خ 

%9170%11-11030917كيلوغرام ملفوف 4خ 

%270811%47-157273017كيلوغرام لوبيا بادرية 5خ 

%150025%3-119321875كيلوغرام خيار6خ 

%2-1325%1127113002كيلوغرام جزر7خ 

%6-417%19-484390ربطة واحدةبقدونس8خ 

%5940%11-666595ربطة واحدةنعنع9خ 

%1-575%28-789570ربطة واحدةبقلة10خ 

%5500%16-655550ربطة واحدةكزبرة11خ 

%7-1267%25-15761175قطعة واحدةخس12خ 

%5454%29-796567ربطة واحدةفجل13خ 

%2-1021%8-110821000كيلوغرام بصل احمر14خ 

%7-1563%18-17701450 غرام300كيس ثوم يابس15خ 

%9176%19-11209975كيلوغرام 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 

-12-18والمالحم في 

(.ل.ل) 2017

معدل األسعار في 

كانون الثاني 

(.ل.ل) 2017

معدل أسعار المحالت 

-01-02والمالحم في 

(.ل.ل) 2018
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التغيير األسبوعي 

%بالنسبة المئوية 

التغيير السنوي 

بالنسبة 

%المئوية

الوزنالسلعةالفئة

معدل أسعار المحالت 

-12-18والمالحم في 

(.ل.ل) 2017

معدل األسعار في 

كانون الثاني 

(.ل.ل) 2017

معدل أسعار المحالت 

-01-02والمالحم في 

(.ل.ل) 2018

%208313%11960235020كيلوغرام تفاح بلدي أحمر1ف 

%178324%11819221722كيلوغرام تفاح بلدي أصفر2ف 

%10670%199510677كيلوغرام موز بلدي3ف 

%13004%1132213583كيلوغرام برتقال أبو صّرة4ف 

%4-1200%1111511503كيلوغرام ليمون حامض 5ف 

لاللحوم ومشتقاتها

%252672%4-12689425767كيلوغرام  (بلدي)لحم غنم  طازج 1ل 

%161670%115356161175كيلوغرام  (بلدي)لحم بقر طازج 2ل 
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المديرية العامة لالقتصاد والتجارة

   المكتب الفني لسياسة األسعار

2018 كانون الثاني 2 التاريخ 

خالخضار الطازجة

%205151015724-14701675(باب أول) كيلو غرام 1بندورة 1خ 

%34-220921179232612163(باب أول) كيلو غرام 1كوسى2خ 

%39-39724741518-13201717(باب أول) كيلو غرام 1باذنجان 3خ 

%26-3151030759-602917(باب أول) كيلو غرام 1ملفوف 4خ 

%43-3483301746757273250(باب أول) كيلو غرام 1لوبيا  بادرية 5خ 

%20291875154193219521(باب أول) كيلو غرام 1خيار 6خ 

%70127112650-12301300(باب أول) كيلو غرام 1جزر 7خ 

%14-44539055484417(باب أول) (ربطة واحدة  )بقدونس 8خ 

%8-63059535666612 (باب أول) (ربطة واحدة  )نعنع 9خ 

%26-59557025789582 (باب أول) (ربطة واحدة  )بقلة 10خ 

%15-56055010655555(باب أول) (ربطة واحدة  )كزبرة 11خ 

%19-1379117520415761277 (باب أول) (قطعة واحدة  )خس 12خ 

%29-7796563-560567(باب أول) (ربطة واحدة  )فجل 13خ 

%13-1251082937-8751000(باب أول) كيلو غرام 1بصل احمر 14خ 

%9-1773145032317701612(باب أول) غرام 300ثوم يابس كيس 15خ 

%28-2151209867-760975(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 

-01-02في 

(.ل.ل) 2018

.ل.الفرق بـ ل

المعدل العام 

-02لألسعار في 

01-2018  

(.ل.ل)

معدل أسعار  

السوبرماركات في 

02-01-2018 

(.ل.ل)

معدل األسعار في 

كانون الثاني 

(.ل.ل) 2017
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التغيير السنوي 

بالنسبة المئوية 

%

السلعةالفئة

معدل أسعار 

المحالت والمالحم 

-01-02في 

(.ل.ل) 2018

.ل.الفرق بـ ل

المعدل العام 

-02لألسعار في 

01-2018  

(.ل.ل)

معدل أسعار  

السوبرماركات في 

02-01-2018 

(.ل.ل)

معدل األسعار في 

كانون الثاني 

(.ل.ل) 2017

فالفواكه

%1001960230017-22502350(باب أول) كيلوغرام 1تفاح بلدي أحمر 1ف 

%2071819211316-20102217(باب أول) كيلوغرام 1تفاح بلدي أصفر 2ف 

%12991067232995118319(باب أول) كيلوغرام 1موز بلدي 3ف 

%17132213502-13411358(باب أول)برتقال أبو صّرة 4ف 

%141911502691115128515(باب أول) كيلوغرام 1ليمون حامض 5ف 

لاللحوم ومشتقاتها

%3-26476257677102689426122كاستليتا بدون عضم (بلدي) كيلو غرام1لحم غنم  طازج 1ل 

%2-22521535614991-1386516117موزات (بلدي) كيلو غرام 1لحم بقر طازج 2ل 

6857869913-13367569469245-9%
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المديرية العامة لالقتصاد والتجارة

   المكتب الفني لسياسة األسعار

2018 كانون الثاني 2 التاريخ 

خالخضار الطازجة

%8-1702%1151015724كيلوغرام بندورة 1خ 

%8-2340%34-132612163كيلوغرام كوسى2خ 

%5-1591%39-124741518كيلوغرام باذنجان3خ 

%7-815%26-11030759كيلوغرام ملفوف 4خ 

%296810%43-157273250كيلوغرام لوبيا بادرية 5خ 

%158323%1193219521كيلوغرام خيار6خ 

%12521%1127112650كيلوغرام جزر7خ 

%4180%14-484417ربطة واحدةبقدونس8خ 

%6091%8-666612ربطة واحدةنعنع9خ 

%4-605%26-789582ربطة واحدةبقلة10خ 

%5471%15-655555ربطة واحدةكزبرة11خ 

%12532%19-15761277قطعة واحدةخس12خ 

%5650%29-796563ربطة واحدةفجل13خ 

%3-963%13-11082937كيلوغرام بصل احمر14خ 

%4-1675%9-17701612 غرام300كيس ثوم يابس15خ 

%4-903%28-11209867كيلوغرام 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 

 2017-12-18في 

(.ل.ل) 

التغيير األسبوعي 

%بالنسبة المئوية 

معدل األسعار في 

كانون الثاني 

(.ل.ل) 2017

المعدل العام لألسعار 

  2018-01-02في 

(.ل.ل)

الوزن
التغيير السنوي 

%بالنسبة المئوية
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السلعة الفئة

المعدل العام لألسعار 

 2017-12-18في 

(.ل.ل) 

التغيير األسبوعي 

%بالنسبة المئوية 

معدل األسعار في 

كانون الثاني 

(.ل.ل) 2017

المعدل العام لألسعار 

  2018-01-02في 

(.ل.ل)

الوزن
التغيير السنوي 

%بالنسبة المئوية

%21736%11960230017كيلوغرام تفاح بلدي أحمر1ف 

%19479%11819211316كيلوغرام تفاح بلدي أصفر2ف 

%11523%1995118319كيلوغرام موز بلدي3ف 

%2-1384%1132213502كيلوغرام برتقال أبو صّرة4ف 

%12900%11115128515كيلوغرام ليمون حامض 5ف 

لاللحوم ومشتقاتها

%1-26260%3-12689426122كيلوغرام  (بلدي)لحم غنم  طازج 1ل 

%149051%2-11535614991كيلوغرام  (بلدي)لحم بقر طازج 2ل 

%100933%9-11149210405كيلوغرام (مبرد)لحم بقر مستورد 3ل 

%64170%15808641710كيلوغرام فروج كامل4ل 

%99690%1996899690كيلوغرام فخاذ فروج مع جلدة  5ل 

%121670%2-11241112167كيلوغرام صدور فروج مسحب6ل 

بالبيض ومنتجات الحليب

%7-7342%13-3078226794عدد البيض1ب 

%60350%603760350 غرام 500علبة اللبنة2ب 

%192740%19273192740 كيلوغرام1موضب جبن أبيض عكاوي 3ب 

%167150%144921671515 كيلوغرام1موضب جبن قشقوان بقر4ب 

%19521%197619680 غرام160قطع  قطعجبنة 5ب 

%240210%23291240213 كيلوغرام2,5علبة حليب بودرة6ب 

حالحبوب والبذور والثمار الجوزية

%13-3750%13-37503250 كيلوغرام1موضب عدس أحمر1ح 

%39540%382439543 كيلوغرام1موضب فاصولياء بيضاء صنوبرية2ح 

%20480%200120482 كيلوغرام1موضب فول حب3ح 

%55000%525055005 كيلوغرام1موضب حمص حب4ح 

%21090%2-21512109 كيلوغرام1موضب أرز عادي5ح 

%3-4561%7-47704416 كيلوغرام1موضب طحين6ح 

(وقية)جوز قلب7ح  %52810%519152812 غرام200 

(وقية)لوز قلب8ح  %48070%482948070 غرام200 
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السلعة الفئة

المعدل العام لألسعار 

 2017-12-18في 

(.ل.ل) 

التغيير األسبوعي 

%بالنسبة المئوية 

معدل األسعار في 

كانون الثاني 

(.ل.ل) 2017

المعدل العام لألسعار 

  2018-01-02في 

(.ل.ل)

الوزن
التغيير السنوي 

%بالنسبة المئوية

(وقية)صنوبر قلب9ح  %192632%171021958114 غرام200 

زالمنتجات الدهنية والزيتية

%64520%5887645210 غرام400كبير زبدة1ز 

%470470%47175470470 ليتر3.6غالون زيت زيتون2ز 

%121630%11795121633 ليتر3.5غالون زيت دوار الشمس3ز 

%71123%722472921 ليتر1,8قنينة زيت الذرة4ز 

%35489%384538811 غرام454مرطبان طحينة5ز 

%34031%3-35173424 غرام454علبة حالوة سادة6ز 

مالمعلبات

%36081%359536301 غرام340علبة مارتديال بقر 1م 

%26471%3-27432661 غرام200علبة طون 2م 

%13121%129713192 غرام125علبة سردين 3م 

%20742%209621111 غرام400علبة فطر حبة كاملة 4م 

%2-1642%5-16951615 غرام340علبة ذرة5م 

غمواد غذائية متفرقة

%14660%142314663 غرام700علبة ملح1غ 

%14480%1-114661448كيلوغرام سكر 2غ 

%8583%4-921882 غرام70صغير رب البندورة3غ 

%14411%141214493 غرام340قنينة كاتشاب 4غ 

%17400%172017401 غرام500باكيت معكرونة5غ 

%87500%875087500 غرام454موضب (غير منكه)شاي 6غ 

%39321%385439553 غرام200موضب بن مطحون7غ 
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المديرية العامة لالقتصاد والتجارة

   المكتب الفني لسياسة األسعار

2018 كانون الثاني 2 التاريخ 

الخضار الطازجة

%8-1702%1151015724كيلوغرام بندورة 1خ 

%8-2340%34-132612163كيلوغرام كوسى2خ 

%7-815%26-11030759كيلوغرام ملفوف 4خ 

%5-1591%39-124741518كيلوغرام باذنجان3خ 

%4-903%28-11209867كيلوغرام بطاطا16خ 

%4-1675%9-17701612 غرام300كيس ثوم يابس15خ 

%4-605%26-789582ربطة واحدةبقلة10خ 

%3-963%13-11082937كيلوغرام بصل احمر14خ 

%5650%29-796563ربطة واحدةفجل13خ 

%4180%14-484417ربطة واحدةبقدونس8خ 

%6091%8-666612ربطة واحدةنعنع9خ 

%12521%1127112650كيلوغرام جزر7خ 

%5471%15-655555ربطة واحدةكزبرة11خ 

%12532%19-15761277قطعة واحدةخس12خ 

الوزنالسلعة

معدل األسعار في 

كانون الثاني 

(.ل.ل) 2017

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

المعدل العام لألسعار 

  2017-12-18في 

(.ل.ل)

التغيير 

األسبوعي 

بالنسبة المئوية 

%

المعدل العام لألسعار 

  2018-01-02في 

(.ل.ل)

التغيير 

السنوي 

بالنسبة 

%المئوية

الفئة

11



الوزنالسلعة

معدل األسعار في 

كانون الثاني 

(.ل.ل) 2017

المعدل العام لألسعار 

  2017-12-18في 

(.ل.ل)

التغيير 

األسبوعي 

بالنسبة المئوية 

%

المعدل العام لألسعار 

  2018-01-02في 

(.ل.ل)

التغيير 

السنوي 

بالنسبة 

%المئوية

الفئة

%296810%43-157273250كيلوغرام لوبيا بادرية 5خ 

%158323%1193219521كيلوغرام خيار6خ 

2623319903-24%197910.6%

فالفواكه

%2-1384%1132213502كيلوغرام برتقال أبو صّرة4ف 

%12900%11115128515كيلوغرام ليمون حامض 5ف 

%11523%1995118319كيلوغرام موز بلدي3ف 

%21736%11960230017كيلوغرام تفاح بلدي أحمر1ف 

%19479%11819211316كيلوغرام تفاح بلدي أصفر2ف 

7211823014%79453.6%

لاللحوم ومشتقاتها

%1-26260%3-12689426122كيلوغرام  (بلدي)لحم غنم  طازج 1ل 

%64170%15808641710كيلوغرام فروج كامل4ل 

%99690%1996899690كيلوغرام فخاذ فروج مع جلدة  5ل 

%121670%2-11241112167كيلوغرام صدور فروج مسحب6ل 

%149051%2-11535614991كيلوغرام  (بلدي)لحم بقر طازج 2ل 

%100933%9-11149210405كيلوغرام (مبرد)لحم بقر مستورد 3ل 

8193080069-2%798090.3%

بالبيض ومنتجات الحليب

%7-7342%13-3078226794عدد البيض1ب 

%60350%603760350 غرام 500علبة اللبنة2ب 

%192740%19273192740 كيلوغرام1موضب جبن أبيض عكاوي 3ب 

%167150%144921671515 كيلوغرام1موضب جبن قشقوان بقر4ب 

%240210%23291240213 كيلوغرام2,5علبة حليب بودرة6ب 

%19521%197619680 غرام160قطع  قطعجبنة 5ب 

72891748073%75339-0.7%

مجمــوع اللحوم ومشتقاتها

مجمــوع الفواكه

مجمــوع البيض ومنتجات الحليب

مجمــوع الخضار الطازجة
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الوزنالسلعة

معدل األسعار في 

كانون الثاني 

(.ل.ل) 2017

المعدل العام لألسعار 

  2017-12-18في 

(.ل.ل)

التغيير 

األسبوعي 

بالنسبة المئوية 

%

المعدل العام لألسعار 

  2018-01-02في 

(.ل.ل)

التغيير 

السنوي 

بالنسبة 

%المئوية

الفئة

حالحبوب والبذور والثمار الجوزية

%13-3750%13-37503250 كيلوغرام1موضب عدس أحمر1ح 

%3-4561%7-47704416 كيلوغرام1موضب طحين6ح 

%39540%382439543 كيلوغرام1موضب فاصولياء بيضاء صنوبرية2ح 

%20480%200120482 كيلوغرام1موضب فول حب3ح 

%55000%525055005 كيلوغرام1موضب حمص حب4ح 

%21090%2-21512109 كيلوغرام1موضب أرز عادي5ح 

(وقية)جوز قلب7ح  %52810%519152812 غرام200 

(وقية)لوز قلب8ح  %48070%482948070 غرام200 

(وقية)صنوبر قلب9ح  %192632%171021958114 غرام200 

48869509434%51271-0.6%

زالمنتجات الدهنية والزيتية

%64520%5887645210 غرام400كبير زبدة1ز 

%470470%47175470470 ليتر3.6غالون زيت زيتون2ز 

%121630%11795121633 ليتر3.5غالون زيت دوار الشمس3ز 

%34031%3-35173424 غرام454علبة حالوة سادة6ز 

%71123%722472921 ليتر1,8قنينة زيت الذرة4ز 

%35489%384538811 غرام454مرطبان طحينة5ز 

79442802571%797230.7%

مالمعلبات

%2-1642%5-16951615 غرام340علبة ذرة5م 

%26471%3-27432661 غرام200علبة طون 2م 

%13121%129713192 غرام125علبة سردين 3م 

%36081%359536301 غرام340علبة مارتديال بقر 1م 

%20742%209621111 غرام400علبة فطر حبة كاملة 4م 

1142611336-1%112820.5%

مجمــوع الحبوب والبذور والثمار الجوزية

مجمــوع المنتجات الدهنية والزيتية

مجمــوع المعلبات
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الوزنالسلعة

معدل األسعار في 

كانون الثاني 

(.ل.ل) 2017

المعدل العام لألسعار 

  2017-12-18في 

(.ل.ل)

التغيير 

األسبوعي 

بالنسبة المئوية 

%

المعدل العام لألسعار 

  2018-01-02في 

(.ل.ل)

التغيير 

السنوي 

بالنسبة 

%المئوية

الفئة

غمواد غذائية متفرقة

%14660%142314663 غرام700علبة ملح1غ 

%14480%1-114661448كيلوغرام سكر 2غ 

%17400%172017401 غرام500باكيت معكرونة5غ 

%87500%875087500 غرام454موضب (غير منكه)شاي 6غ 

%14411%141214493 غرام340قنينة كاتشاب 4غ 

%39321%385439553 غرام200موضب بن مطحون7غ 

%8583%4-921882 غرام70صغير رب البندورة3غ 

19545196891%196350.3%

347548345234-1%3447940.1% 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

2018 كانون الثاني 2 التاريخ 

خالخضار الطازجة

150020001625200012501675(باب أول) كيلو غرام 1بندورة 1خ 

250020002750150018332117(باب أول) كيلو غرام 1كوسى2خ 

150020001750150018331717(باب أول) كيلو غرام 1باذنجان 3خ 

75050015001000833917(باب أول) كيلو غرام 1ملفوف 4خ 

300025004000325023333017(باب أول) كيلو غرام 1لوبيا  بادرية 5خ 

225020001500187517501875(باب أول) كيلو غرام 1خيار 6خ 

150015001500100010001300(باب أول) كيلو غرام 1جزر 7خ 

500350250500350390(باب أول) (ربطة واحدة  )بقدونس 8خ 

500350750625750595 (باب أول) (ربطة واحدة  )نعنع 9خ 

500350750750500570 (باب أول) (ربطة واحدة  )بقلة 10خ 

500500750500500550(باب أول) (ربطة واحدة  )كزبرة 11خ 

100010001375150010001175 (باب أول) (قطعة واحدة  )خس 12خ 

500500750500583567(باب أول) (ربطة واحدة  )فجل 13خ 

10001000100010001000(باب أول) كيلو غرام 1بصل احمر 14خ 

100025001750100010001450(باب أول) غرام 300ثوم يابس كيس 15خ 

1000100011251000750975(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

200025002500275020002350(باب أول) كيلوغرام 1تفاح بلدي أحمر 1ف 

200025002000275018332217(باب أول) كيلوغرام 1تفاح بلدي أصفر 2ف 

100010001250100010831067(باب أول) كيلوغرام 1موز بلدي 3ف 

10001500187515009171358(باب أول)برتقال أبو صّرة 4ف 

150010001250100010001150(باب أول) كيلوغرام 1ليمون حامض 5ف 

لاللحوم ومشتقاتها

275002700030000200002433325767كاستليتا  (بلدي) كيلو غرام1لحم غنم  طازج 1ل 

167501700016000145001633316117موزات (بلدي) كيلو غرام 1لحم بقر طازج 2ل 


