
المديرية العامة لالقتصاد والتجارة

   المكتب الفني لسياسة األسعار

في نقاط البيع في مختلف المناطق اللبنانية (المكتب الفني لسياسة األسعار)التقرير الشهري لسلة أسعار وزارة االقتصاد والتجارة 
 2022كانون الثاني 

خالخضار الطازجة

%1170820%1396314034254كيلوغرام بندورة 1 خ

%2234015%1691425730272كيلوغرام كوسى2 خ

%1264558%1450119995344كيلوغرام باذنجان3 خ

%10-4787%12601430866كيلوغرام ملفوف 4 خ

%2495772%1716642848498كيلوغرام لوبيا بادرية 5 خ

%1173557%1460618371299كيلوغرام خيار6 خ

%107193%1336411093230كيلوغرام جزر7 خ

%224222%5572734391ربطة واحدةبقدونس8 خ

%344559%6895474695ربطة واحدةنعنع9 خ

%303531%7083972461ربطة واحدةبقلة10 خ

%294120%6453526447ربطة واحدةكزبرة11 خ

%93827%179110002458قطعة واحدةخس12 خ

%290236%7543957425ربطة واحدةفجل13 خ

%677513%131677639141كيلوغرام بصل احمر14 خ

%1451412%336916217381 غرام300كيس ثوم يابس15 خ

%143784%1277015024442كيلوغرام بطاطا16 خ
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%1420218%1604916754177كيلوغرام تفاح بلدي أحمر1 ف

%1375327%1606617409187كيلوغرام تفاح بلدي أصفر2 ف

%10-10619%131019535207كيلوغرام موز بلدي3 ف

%1-8368%133808249144كيلوغرام برتقال أبو صّرة4 ف

%11-8619%132177631137كيلوغرام ليمون حامض 5 ف

لاللحوم ومشتقاتها

%3-335675%164416325344405كيلوغرام  (بلدي)لحم غنم  طازج 1 ل

%5-219104%139341208191429كيلوغرام  (بلدي)لحم بقر طازج 2 ل

%14668211%125483162457538كيلوغرام (مبرد)لحم بقر مستورد 3 ل

%5507622%11265167006430كيلوغرام فروج كامل4 ل

%4600011%11233351183315كيلوغرام فخاذ فروج مع جلدة  5 ل

%11292815%122036130393492كيلوغرام صدور فروج مسحب6 ل

بالبيض ومنتجات الحليب

%9105415%3017021105069517عدد البيض1 ب

%5445019%1012164539538 غرام 500علبة اللبنة2 ب

%16630118%38715196798408 كيلوغرام1موضب جبن أبيض عكاوي 3 ب

%24112113%63904272556327 كيلوغرام1موضب جبن قشقوان بقر4 ب

%1756026%599822174270 غرام160قطع  قطعجبنة 5 ب

%21320725%49995266300433 كيلوغرام2,5علبة حليب بودرة6 ب

حالحبوب والبذور والثمار الجوزية

%4453310%1051148791364 كيلوغرام1موضب عدس أحمر1 ح

%5223611%1827558108218 كيلوغرام1موضب فاصولياء بيضاء صنوبرية2 ح

%373429%1291740802216 كيلوغرام1موضب فول حب3 ح

%3963828%673850794654 كيلوغرام1موضب حمص حب4 ح

%2158815%359124795591 كيلوغرام1موضب أرز عادي5 ح

%501643%691271523 كيلوغرام1موضب طحين6 ح
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(وقية)جوز قلب7 ح %492915%1823051614183 غرام200 

(وقية)لوز قلب8 ح %5844614%1784366663274 غرام200 

(وقية)صنوبر قلب9 ح %42136516%72830487446569 غرام200 

زالمنتجات الدهنية والزيتية

%8503317%2574599799288 غرام400كبير زبدة1 ز

%5237407%119005561745372 ليتر3.6غالون زيت زيتون2 ز

%19143329%48584247837410 ليتر3.5غالون زيت دوار الشمس3 ز

%9127220%23450109674368 ليتر1,8قنينة زيت الذرة4 ز

%613657%1598165743311 غرام454مرطبان طحينة5 ز

%3921830%1326150796283 غرام454علبة حالوة سادة6 ز

مالمعلبات

%595929%1499965125334 غرام340علبة مارتديال بقر 1 م

%477009%787552099562 غرام200علبة طون 2 م

%2150510%275423718761 غرام125علبة سردين 3 م

%2702413%866630421251 غرام400علبة فطر حبة كاملة 4 م

%2015115%705723237229 غرام340علبة ذرة5 م

غمواد غذائية متفرقة

%1868523%438823047425 غرام700علبة ملح1 غ

%1939811%1332421467546كيلوغرام سكر 2 غ

%957618%282311345302 غرام70صغير رب البندورة3 غ

%1460111%534916147202 غرام340قنينة كاتشاب 4 غ

%318026%459933768634 غرام500باكيت معكرونة5 غ

%5700011%2999963100110 غرام454موضب (غير منكه)شاي 6 غ

%409509%649544554586 غرام200موضب بن مطحون7 غ
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