
 
–  I -ملحــق 

 6102جوان شهر 
 

 تعييــن المنتوجـات

 
 وحدة القــيـاس

 
 األســعار المالحظـة

 لتجزئــة بالجملـــــة

 المــواد األوليــــة -0

 - دج 0,02222, قنطـــار القمح الصلــب

 - دج00,08222 قنطـــار الليــنالقمــح 

 - - - مسحــوق احلليــب

 - - - املاء مادة دمسـة منزوعة

 - - - سكــــر أمحـــر

 - - - (معاجل غري)الزيت اخلام 

 :المـــواد الغــدائيـة  -6
 دج 022022 دج 082222 كلـغ  8, مسيـــد  عادي

 دج 58 دج 58 كلـغ  0 فرينـــة

 دج 02 دج 05 كلغ  0 أبيـض سكــر

 دج 22, دج 002 غ 822 فرينة األطفال

 دج 572 دج 588 غ 822 مسحوق حليب األطفال

 دج 552 دج 5,2 غ 822 مسحوق حليب للكبار

 دج 622 دج 862 كلغ  0 النب

 دج 572 دج 5,2 كلغ0 الشاي

 دج 072 دج 088 غ 822 مخرية جافة

 دج 872 دج 882 لرت 28 زيت غذائي مصفى

 دج 052 دج 002 كلغ فاصولياء جافة

 دج 002 دج 072 كلغ عدس

 دج 52, دج 02, كلغ محص

 دج 022 دج 02 كلغ األرز

 دج 022 دج 08 كلغ عجينة غذائية

 دج 072 دج 082 كلغ طماطم مصربة

 الخضـــر الطازجــــة - 3

 دج 57 دج ,, كلغ بطاطيس

 دج60 دج 50 كلغ البصل

 دج ,0, دج ,00 كلغ الثوم

 دج00 دج 70 كلغ الطازجة طماطم

 دج 75 دج  82 كلغ جزر

 دج 76 دج86 كلغ قرعة

 ج 02 دج 62 كلغ خس

 دج72 دج 82 كلغ فلفل حلو

 دج08 دج 78 كلغ فلفل حار

 دج 052 دج 022 كلغ الفاصولياء اخلضراء



 
 )تابــع ( - II -ملحـق -

 
 تعييــن المنتوجـات
 

 
 وحدة القياس

 
 األســعار المالحظـة

 بالتجزـــة بالجملــــة

 فواكـه موسميــة -4

 دج522 دج 82, كلغ متور

 / / كلغ الفراولة

 دج005 دج 065 كلغ (حملي) تفاح 

 / / كلغ (حملي)إجاص 

 دج008 دج080 كلغ املوز

 / / كلغ الربتقال

 / / كلغ اخلوخ

 دج 08 دج 88 كلغ الدالع

 دج 000 دج 75 كلغ البطيخ األصفر

 : )البيضــاء و الحمــراء  (ـوم اللحـ -8
 دج 082 - كلغ حلوم البقر

 دج1300 - كلغ حلوم الغنم

 دج 78, ج ,5, كلغ حلوم بيضاء

 دج 20 دج27 وحدة بيض

 : مـــــواد البنـــاء -2

 دج 072 -0,2 - كلغ  82 اإلمسنت

 دج 7222 - قنطار ),0 (حديد اخلرسانة 

 دج 72, - 3م خشب

 : ــةأدوات مدرسيـــ -7

 دج 58 دج 52 وحدة ) 06 (كراريس 

 دج 08 دج 02 وحدة أقالم

 دج 02 دج 27 حدةو  أقالم رصاص

 
 
 
 
 
 



 
- I I I –ملحــق  -

 )باأليـام  (مدة التغطية  )طن  (الكمية  تعييــن المواد

 : المـــواد األوليــة -0

 - 38129.8 القمح الصلب

 - 30903.14 اللنيالقمح 

 - - مسحوق احلليب

 - - مادة دمسة منزوعة املاء

 - - سكر أمحر

 - - )غري معاجل  (الزيت اخلام 

 : ـةالمــواد الغذائيـــ -6

 - متوفر مسيـــد

 - متوفر فرينـــة

 - متوفر أبيـض سكــــر

 - متوفرة فرينة األطفال

 - متوفرة مسحوق حليب األطفال

 - متوفرة حليب للكبارمسحوق 

 - متوفرة النب

 - متوفرة الشاي

 - متوفرة مخرية جافة

 - متوفرة زيت غذائي مصفى

 - متوفرة فاصولياء جافة

 - متوفرة عدس

 - متوفرة محص

 - متوفرة األرز

 - متوفرة عجينة غذائية

 - متوفرة طماطم مصربة

 : مـــواد البنــــاء -3

 - وفرة نسبية اإلمسنت

 - متوفر حديد اخلرسانة

 - متوفر خشب

 
 

 
 
 
 



 

 الجمهورية الجزائـرية الديمقـراطيـة الشعـبية
 
 

                                    وزارة التجـارة   
  مديرية التجارة لوالية ميلة      
   االقتصاديمصلحة مالحظة السوق و اإلعالم       

 .                  1026/ إ.إ.س.م.م/م.ت.م:......../ : الـرقم
                                                                      

 / دــــــــــالسيـ إلـى                                                                      
 ارة ــوي للتجـــــــــــدير الجهــــــــــالمـ                                                                

   -فـــــــــــسطي -                                                                       
 
          ارـاألسع ةـومالحظ السوق متوين ةـمتابع ي/ف :الموضـوع 
 205,/20/27مؤرخة يف  22800مذكرة وزارية رقم :المرجــع 
 .من التقرير (,2)نسختـان : المرفقـات 
 

 ين أن أوايف سيادتكميشرفـ ,أعالهيف املرجع  هاإلياملشار عمال مبحتوى مذكرة وزارة التجارة             
الواسع  االستهالكة ميلة باملواد ذات ـة متوين سوق واليـحول متابع الشهري تقريرالضمن هذا اإلرسال ب

 .206,من عام  جوان ومالحظة األسعار املتداولة وذلك خالل شهر
 
 

 : مالحظة
 .لكرتوينر واجلداول جتدوهنا يف بريدكم االالتقري


