
 
تعيين المنتوجات 

 
وحدة القياس 

 (دينار جزائري)األسعار المالحظة 

 (دج )بالتجزئة  (دج) بالجملة
المواد األولية - 1

 - -طن القمح الصلب 

 - -طن القمح اللين 

 - -طن مسحوق الحليب 

 - -طن مادة دسمة لبنية منزوع منها الماء 

 - -طن سكر أحمر 

 - -طن  (غير معالج)الزيت الخام 

المواد الغذائية - 2

 1000 950  كلغ25كيس   ممتازسميد

 920 870  كلغ25كيس  سميد عادي 

كلغ 25كيس  فرينة ممتازة  500 550 

كلغ 25كيس  فرينة عادية  500 600 

كلغ 1 فرينة ممتازة  53 60 

كلغ1 فرينة عادية  30 45 

كلغ 1 سكر أبيض  86.50 93 

لتر 1 حليب مبستر  24.10 25 

 245 190  غ250علبة   أطفالفرينه

غ 500علبة  مسحوق حليب األطفال  355 452.5 

غ 500علبة  مسحوق حليب للكبار  310 332.5 

(البن)القهوة  كلغ 1   500-600  640 

كلغ1 الشاي  400 505 

كلغ1 خميرة جافة  450 336 

لتر 5 زيت غذائي صافي  525 585 
كلغ 1 جعائن غذائية  65-92  90 

كلغ1 ظامظم مصربة  170 192.5 

البقول الجافة- 3  

كلغ1   الجافة الفاصوليا  170 200 

كلغ1    عدس  170 202.5 

كلغ1 حمص  280 310.5 

كلغ1 االرز  80 100 

كلغ1 فول جاف   - 200 

الخضر الطازجة - 4  

كلغ1 بعاظا  - 91 
كلغ1 امعامظم  - 156 

كلغ1 امبصل الاخرض  - 39 
كلغ1 امبصل اجلاف  - 69 

كلغ1 اخلس  - 88 
كلغ1 امقرع  - 93 

كلغ1 اجلزر  - 70 
كلغ1 امفلفل احللو  - 142 
كلغ1 امفلفل احلار  - 139 

كلغ 1 جلباهة  - 102 
كلغ 1 موبيا خرضاء  - 239 
كلغ 1 جلباهة مجمدة  - 255 

كلغ 1 امقرهون  - 77 
كلغ1 امقرهبيط  - 75 

كلغ1 امبنجر امسكري  - 90 
كلغ1 امثوم املس تورد  - 1540 

كلغ1 امثوم احمليل  - 150 

 

الفواكه الموسمية - 4

 700-300 -كلغ 1التمور 
 600-400 -كلغ 1 التفاح المستورد

 400 -  كلغ1 التفاح المحلي
 470 -كلغ 1 الموز

 206 - كلغ1 البرتقال
كلغ1 الفراولة  - 385 

 (الحمراء و البيضاء)اللحوم- 5

 1400 - لكغ1 احمليل اخلروف حلم
1400-850 - لكغ1 احمليل امبقر حلم  
950-800 - لكغ1 اجملمد امبقر حلم  

 290 - لكغ1 امبيضاء انلحوم
 15 - اموحدة امبيض


