
 الجمهورية اللبنانية

  وزارة الزراعة

الصنف
وحدة 

القياس

معدل سعر 

الجملة  األدنى  

(.ل.ل)  

معدل سعر 

الجملة  األقىص    

(.ل.ل) 

الصنف
وحدة 

القياس

معدل سعر 

الجملة  األدنى  

(.ل.ل)  

معدل سعر 

الجملة  األقىص   

(.ل.ل)  

              6,250           5,250كلغ أفوكادو                350             250باقة بقدونس

              4,000           3,500كلغ أكي دنيا باب اول                350             250باقة نعنع

ي                350             250باقة فجل
              2,500           1,900كلغ أكي دنيا باب ثانى

غ               2,000           1,500كلغ برتقال شموطي             1,250         1,000حّبة ايسبر

              1,750           1,250كلغ برتقال فالنسيا             1,250             950حّبة خس
              1,250           1,000كلغ برتقال فالنسيا للعصبر                450             300باقة زعبر أخضى

              2,000           1,500كلغ بطيخ أحمر مضي             1,250         1,000ربطة بصل أخضى

ي             1,100             900كلغ بصل أحمر
              4,250           3,750كلغ بطيخ أحمر أردنى

              2,750           2,500كلغ حامض باب أول             3,500         3,000كلغ بندورة جبلية

ي             2,750         2,250كلغ بندورة خيم
              2,000           1,750كلغ حامض باب ثانى

              4,000           3,500كلغ تفاح أحمر باب أول             2,900         2,500كلغ بندورة مستوردة

ي             1,100             750كلغ خيار خيم
              2,500           2,000كلغ تفاح أحمر باب ثانى

              4,000           3,500كلغ تفاح أصفر باب أول             1,500         1,250كلغ خيار شمسي

ي             1,300         1,000كلغ بطاطا محلية
              2,500           2,000كلغ تفاح أصفر باب ثانى

ي شوكي
              5,000           4,000كلغ فريز                900             750حّبة أرضى

              1,400              900كلغ كريفون             2,000         1,750كلغ باذنجان طويل

                 750              550حّبة كيوي             1,500         1,250كلغ باذنجان مدعبل

اء               2,500           2,000كلغ لوز أخضى             1,500         1,250كلغ بازيالء خضى

              2,250           2,000كلغ موز بلدي             5,000         4,500كلغ ثوم أحمر مضي

ي
             6,500         6,000كلغ ثوم أبيض صينى

             1,250             800كلغ جزر

             2,500         2,000كلغ فليفلة حّرة

             2,500         2,000كلغ فليفلة حلوة
                900             650كلغ فول أخضى

                900             650كلغ قرنبيط

             1,750         1,350كلغ كوىس

             2,750         2,250كلغ لوبياء بادرية

             2,000         1,750كلغ لوبياء عادية

             1,500         1,250كلغ سبانخ

                750             500كلغ ملفوف

             1,000             800كلغ شمندر

           10,500         9,500كلغ فطر أبيض

عند تجار المفرق في االسواق اللبنانية% 30 و20 مع االخذ باإلعتبار زيادة أرباح على األسعار المذكورة أعاله بنسبة تتراوح بين 

ي المصالح االقليمية  - دائرة الدراسات اإلقتصادية : إعداد
ى

مديرية الدراسات والتنسيق بالتعاون مع دائرة االحصاء ودوائر الدراسات ف

الفاكهةالخضار

ي جميع المحافظات بيع أسعار معدالت التقرير االسبوعي هذا  يعرض
ى

ي أسواق الجملة المركزية ف
ى

المنتجات الزراعية  ف

(2020 أيار 12 -  6االسبوع ) 

ي لبنان     
 

ي أسواق الجملة ف
 

أسعار المنتجات الزراعية ف


