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 Produits المواد الرقم

وحدة القٌاس
Unite de 

mesure 

السعر المتوسط على 
مستوى الجملة. دج

Prix  moyen

au stade de gros 

على السعر المتوسط
. دج التجزئةمستوى   

Prix  moyen au 

stade de  detail 

D.A 

اتجاه األسعار
Tendance 

des prix 

مدى توفر المادة
Disponibilité 

du produit 

(Produits d’épicerieالمواد الؽذائٌة ) -

 متوفر مستقر 1000.00 052599 كلػ 52كٌس  Semoule super ممتاز سمٌد 1

 // // 099599 850.00 كلػ 52كٌس  Semoule  normal سمٌد عادى 2

 // // 75.00 65.00 كلػ Pate alimentaire عجٌنة ؼذائٌة 3

 // // 09599 05599 كلػ Couscous الكسكس 4

 // // 50.00 45.00 كلػ Farine فرٌنة 5

 // // 85.00 77.00 كلػ Sucre  blanc سكر ابٌض 6

 // // 592599 005599 غ 299علبة  Farine infantile فرٌنة أطفال 7

 // // 509599 509599 غ 299علبة  Lait en poudre(infantile) مسحوق حلٌب األطفال 8

 // // 509599 502599 غ 299علبة  Lait en poudre (adultes) مسحوق حلٌب للكبار 9

 // // 52599 50529 لتر Lait pasteurise ( sachet) 0 حلٌب مبستر أكٌاس 10

 // // 209599 209599 كلػ Cafe القهوة)البن( 11

 // // 509599 250.00 كلػ The الشاي 12

 // // 170.00 160.00 غ 299علبة  Levure seche خمٌرة جافة 13

 // // 580.00 560.00 لتر Huiles alimentaires 2 زٌت ؼذائً صافً 14

 // // 130.00 115.00 كلػ Lentilles عدس 15

 // // 140.00 125.00 كلػ Pois chiches حمص 16

 // // 90.00 70.00 كلػ Riz األرز 17

 // // 009599 052599 كلػ Haricots  secs فاصولٌا جافة 18

 // // 009599 115.00 كلػ Concentre  de tomate طماطم مصبرة 19
(Legumes fraisالخضر الطازجة ) -5

 متوفر مستقر 35.00 28.00 كلػ Pomme de Terre البطاطا 1

 // // 09599 59599 كلػ Tomate fraiche طماطم طازجة 2

 // // 30.00 20.00 كلػ  Oignon البصل 3

 // // 60.00 40.00 كلػ Salade الخس 4

 // // 02599 52599 كلػ Courgette القرع 5

 // // 45.00 35.00 كلػ Carotte الجزر 6

 // // 09599 09599 كلػ Poivron الفلفل الحلو 7

 // // 09599 09599 كلػ Piment الفلفل الحار 8

 // // 60.00 50.00 كلػ Haricots vert خضراء فاصولٌا 9

 // // 50.00 35.00 كلػ Betterave البنجر السكري 10

 // // 300.00 260.00 كلػ Ail الثوم 11
(Fruits de saisonالفواكه الموسمٌة )-0

 متوفر مستقر 280.00 250.00 كلػ Dattes التمور 1

 // // 170.00 150.00 كلػ Pommes importation التفاح المستورد 2

 // // 75.00 60.00 كلػ Pomme locale التفاح المحلً                                                                                             3

 // // 059599 092599 كلػ Banane الموز 4

 // // 35.00 30.00 كلػ Pastèque البطٌخ األحمر 5

 // // 50.00 40.00 كلػ Abricot المشمش 6

 // // 80.00 70.00 كلػ Pèche الخوخ 0

 (Viandes & œufsاللحوم و البٌض ) -4

 متوفر مستقر 009599 - كلػ Viande  ovine locale لحم الخروؾ المحلً 1

 // // 540.00 - كلػ Viande ovine congelee لحم الخروؾ المجمد 2

 // // 059599 - كلػ Viande  bovine locale المحلًلحم البقر  3

 // // 540.00 500.00 كلػ  Viande   bovine congele لحم البقر المجمد 4

 // // 250.00 230.00 كلػ Viande  blanche (poulet ) اللحوم البٌضاء)دجاج( 5

 // // 320.00 290.00 كلػ Dinde لحم الدٌك الرومً 6

 // // 220.00 200.00 الوحدة Oeufs البٌض 7
    

  


