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 الرقم

 
 المواد

 
Produits 

 وحدة القياس
Unite de 
mesure 

السعر المتوسط على 
 مستوى الجملة. دج
Prix moyen 
au stade de 

gros 

 على السعر المتوسط
 . دجالتجزئةمستوى   

Prix moyen au 
stade de détail 

D.A 

 اتجاه األسعار
Tendance 
des prix 

 المادةمدى توفر 
Disponibilité 
du produit 

 (Produits d’épicerieالمواد الغذائية )  -2

 متوفر مستقر 1000.00 012.44 كلغ 12كيس  Semoule super ممتاز سميد 1

 // // 044.44 850.00 كلغ 12كيس  Semoule  normal سميد عادى 2

 // // - 1000.00 كلغ Farine  24 فرينة  3

 // // 50.00 45.00 كلغ Farine 2 فرينة أكياس 4

 // // 85.00 77.00 كلغ Sucre  blanc سكر ابيض 5

 // // 210.00 201.44 غ 244علبة  Farine infantile فرينة أطفال 6
 Lait en مسحوق حليب األطفال 7

poudre(infantile)   
 // // 370.00 340.00 غ 244علبة 

 Lait en poudre مسحوق حليب للكبار 8
(adultes) 

 // // 360.00 340.00 غ 244علبة 

 Lait pasteurise حليب مبستر أكياس 9
( sachet)  

 // // 12.44 10.24 لتر 2

 // // 224.44 214.44 كلغ Cafe القهوة)البن( 10

 // // 104.44 250.00 كلغ The الشاي 11
 // // 170.00 160.00 غ 244علبة  Levure seche خميرة جافة 12
 // // 580.00 560.00 لتر Huiles alimentaires 2 زيت غذائي صافي 13
 // // 90.00 82.00 كلغ Couscous الكسكس  14
 // // 80.00 70.00 كلغ  Pates courtes عجينة غذائية 15
 // // 155.00 140.00 كلغ Concentre  de tomate طماطم مصبرة 16

 ( Légumes secs) الجافة البقول -1

 متوفر مستقر 204.44 204.44 كلغ Lentilles عدس 21
 // // 204.44 204.44 كلغ Pois chiches حمص 20
 // // 104.44 104.44 كلغ Haricots secs فاصوليا جافة 20
 // // 90.00 70.00 كلغ Riz األرز 14

 // // 180.00 160.00 كلغ Petit pois جلبانة الجافة 12
 // // 200.00 175.00 كلغ Fèves فول جاف  11

 (Legumes fraisالطازجة ) الخضر -3

 متوفر مستقر 65.00 55.00 كلغ pommes de Terre البطاطا 13

 // // 70.00 55.00 كلغ To mate  fraiche طماطم طازجة 10
  // 55.00 40.00 كلغ Oignon vert البصل االخضر 12

 // // 65.00 55.00 كلغ Oignon secs البصل اليابس 10
 // // 90.00 55.00 كلغ salade الخس 11
 // // 140.00 120.00 كلغ courgette القرع 10
 // // 60.00 40.00 كلغ carotte الجزر 10

 // // 130.00 110.00 كلغ poivron الفلفل الحلو 34

 // // 100.00 80.00 كلغ piment الفلفل الحار 32
 // // 100.00 80.00 كلغ Haricots vert خضراء فاصوليا 31
 // // 55.00 30.00 كلغ Betterave البنجر السكري 33
 // // 70.00 50.00 كلغ  Aubergine باذنجان 30



 

 // // 24.44 34.44 كلغ  Chou-fleur القرنبيط 32

 // // 240.00 200.00 كلغ Ail locale الثوم المحلي 30

 // // 240.00 180.00 كلغ  Ail importation الثوم المستورد 31

 // // 95.00 80.00 كلغ artichaut القرنون 30

 // // 224.44 04.44 كلغ haricots اللوبيا 39

 (Fruits de saisonالفواكه الموسمية ) -0

 متوفر مستقر 250.00 220.00 كلغ dates التمور 40
 // // 230.00 210.00 كلغ pommes importation التفاح المستورد 41
 // // 100.00 80.00 كلغ pomme locale التفاح المحلي                                                                                             42
 // // 150.00 130.00 كلغ banane الموز 43

 // // 120.00 100.00 كلغ Mandarine المندرين 44

 // // 220.00 200.00 كلغ poires االجاص 45

 // // 100.00 80.00 كلغ orange البرتقال 46

 (Viandes & œufsاللحوم والبيض ) -2

 متوفر مستقر 2344.44 - كلغ viande  ovine locale لحم الخروف المحلي 47
 // // 2444.44 - كلغ viande  bovine locale لحم البقر المحلي 48
 // // 700.00 - كلغ Viande bovinecongele البقر المجمدلحم  49
 viande blanche اللحوم البيضاء)دجاج( 50

( poulet ) 
 // // 304.44 334.44 كلغ

 // // 380.00 350.00 كلغ Dinde لحم الديك الرومي 22
 // // 350.00 320.00 الوحدة oeufs البيض 21

        


