
 
 - I -ملحــق 

 1025مارسشهر 
 

 تعييــن المنتوجـات

 
 وحدة القــيـاس

 
 األســعار المالحظـة

 لتجزئــة بالجملـــــة

 المــواد األوليــــة -2

 - دج 0,02222, قنطـــار القمح الصلــب

 - دج00,08222 قنطـــار القمــح الليــن

 - - - مسحــوق احلليــب

 - - - املاء مادة دمسـة منزوعة

 - - - سكــــر أمحـــر

 - - - (معاجل غري)الزيت اخلام 

 :المـــواد الغــدائيـة  -1
 دج 022022 دج 082222 كلـغ  8, مسيـــد  عادي

 دج 58 دج 58 كلـغ  0 فرينـــة

 دج 08 دج 90 كلغ  0 أبيـض سكــر

 دج 22, دج 092 غ 822 فرينة األطفال

 دج 592 دج 582 غ 822 مسحوق حليب األطفال

 دج 552 دج 5,2 غ 822 مسحوق حليب للكبار

 دج 622 دج 862 كلغ  0 النب

 دج 592 دج 52, كلغ0 الشاي

 دج 092 دج 088 غ 822 مخرية جافة

 دج 892 دج 882 لرت 28 زيت غذائي مصفى

 دج 006082 دج ,05 كلغ فاصولياء جافة

 دج 082 دج 052 كلغ عدس

 دج 050 دج  0,0 كلغ محص

 دج 92 دج 62 كلغ األرز

 دج 022 دج 08 كلغ عجينة غذائية

 دج 092 دج 082 كلغ مصربةطماطم 

 الخضـــر الطازجــــة - 3

 دج 02 دج 62 كلغ بطاطيس

 دج 02 دج 88 كلغ البصل

 دج 582 دج 82, كلغ الثوم

 دج 80 دج 50 كلغ الطازجة طماطم

 دج 60 دج  5008 كلغ جزر

 - - كلغ لفت

 دج 09 دج 69 كلغ قرعة

 ج 022 دج 02 كلغ خس

 دج 02 دج 62 كلغ فلفل حلو

 



 
 )تابــع ( - II -ملحـق -

 
 تعييــن المنتوجـات
 

 
 وحدة القياس

 
 األســعار المالحظـة

 بالتجزـــة بالجملــــة

 فواكـه موسميــة -4

 دج82, دج 22, كلغ متور

 / / كلغ الفراولة

 دج 170 دج 148 كلغ (حملي) تفاح 

 / / كلغ (حملي)إجاص 

 دج 188 دج 158 كلغ املوز

 دج 105 دج 85 كلغ الربتقال

 / / كلغ اليوسوفية

/ / / / 

/ / / / 

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

 دج1300 - كلغ حلوم الغنم

 دج 288 ج 218 كلغ حلوم بيضاء

 دج10.60 دج8.80 وحدة بيض

 : مـــــواد البنـــاء -6

 دج 802-502 - كلغ  82 اإلمسنت

 دج 8222 - قنطار ),0 (حديد اخلرسانة 

 دج 92, - 3م خشب

 : ــةأدوات مدرسيـــ -7

 دج 52 دج 8, وحدة ) 06 (كراريس 

 دج 08 دج 02 وحدة أقالم

 دج 02 دج 29 حدةو  أقالم رصاص

 
 
 
 
 
 



 
- I I I –ملحــق  -

 )باأليـام  (مدة التغطية  )طن  (الكمية  تعييــن المواد

 : المـــواد األوليــة -2

 -   50998050 القمح الصلب

 - 5505050 القمح اللني

 - - مسحوق احلليب

 - - مادة دمسة منزوعة املاء

 -  سكر أمحر

 - - )غري معاجل  (الزيت اخلام 

 : ـةالمــواد الغذائيـــ -1

 - متوفر مسيـــد

 - متوفر فرينـــة

 - متوفر أبيـض سكــــر

 - متوفرة األطفال فرينة

 - متوفرة مسحوق حليب األطفال

 - متوفرة مسحوق حليب للكبار

 - 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

 
 

 
 
 



 


