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  --I--ملحق
  - معطیات متعلقة بالسوق الداخلیة -

  

وحدة   تعیین المنتوجات
  القیاس

معدل سعر الجملة 
  )دج(

  معدل سعر التجزئة
  )ج.د( 

   المـــــــــواد األولیـــــــة -1
  /  22800.00  طن  القمح الصلب 
  /  12850.00  طن  القمح اللین 

 240000.00  طن  مسحوق الحلیب 
  

/  

  /    طن  المادة الدسمة 
  الغـــذائــــیــــــــة المــــــواد -2

  4000.00 3700.00  قنطار  سمید
  --  2000.00  قنطار  فرینة موجھة للمخابز

  50.00  40.00  كلغ  فرینة ممتازة
  80.00  76.00 كلغ  سكر أبیض

 250علب   األطفالفرینة 
  غ

190.00  212.00  

 400علب   مسحوق حلیب األطفال
  غ

380.00  400.00  

 500علب   مسحوق حلیب للكبار
  غ

345.00  370.00  

  600.00  540.00  كلغ  القھوة
  480.00  440.00  كلغ  الشاي

  585.00  565.00  لتر 5  زیت غذائي
  350.00  330.00  كلغ  خمیرة جافة

  220.00  200.00  كلغ  فاصولیاء جافة
  130.00  110.00  كلغ  عدس
  130.00  110.00  كلغ  حمص
  70.00  50.00  كلغ  األرز
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  50.00  40.00  غ500  عجانن غذائیة
  100.00  80.00  غ 400  طماطم مصبرة

  الخــضـــــــــــــر -3  
  72.00 60.00  كلغ  البطاطا الجدیدة 
  88.00  65.00  كلغ  الطماطم الطازجة

  91.00  75.00  كلغ  الخس

  109.00  85.00  كلغ  )الكوسة(القرعة 

  48.00  35.00  كلغ  الجزر

  54.00  40.00 كلغ  البصل األخضر

  78.00  60.00  كلغ  البصل الجاف  
  54.00  40.00  كلغ  الشمندر

  143.00  120.00  كلغ  الفلفل الحلو  

  165.00  193.00  كلغ  الفلفل الحار  

  90.00  73.00    كلغ  الفول

  341.00  300.00  كلغ  الثوم

  
  فـــــواكـــــــھ مــــوســمــــیــــة -4

  488.00  400.00  كلغ  التمر
  209.00  170.00  كلغ  التفاح المستورد
  103.00  70.00  كلغ  التفاح المحلي 

  97.00  60.00  كلغ  البرتقال 
  125.00  90.00  كلغ  الموز

  176.00  140.00  كلغ  اللیمون 
   البیضــاءاللحـــوم الحمــراء و  -5

  1450.0/ 1400.00  900.00/1200.00  كلغ  لحم البقر
  1450.00 1350.00  كلغ   لحم الغنم

  316.00  270.00  كلغ  "الدجاج"لحوم بیضاء 
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  12.00  11.00  وحدة  البیض
  البــــنـــــــــاء مــــــــــواد -6

  485.00  -  كلغ50كیس  اإلسمنت
  6200.00  6000.00  قنطار  حدید الخرسانة

  33000.00  29000.00  3م  خشب

   مــــــــدرســـــیـــــة دواتأ -7
  

  الكراریس
  20.00  17.80  - صفحة 48

  25.00  20.80  -  صفحة 64 
  30.00  26.50  -  صفحة 96

  35.00  28.50  -  صفحة 120
  10.00  08.00  -  سیالة زرقاء  أقالم

  HB  -  12.00  15.00  أقالم رصاص
  6علب    أقالم التلوین

  وحدات
30.00  45.00  
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   -- II--مـلـحـق
   

  وضعیـة  المخـزونـات للمـواد األسـاسـیة

  

  مدة التغطیة باألیام  )طن(  الكمیة  وحدة القیاس  تعیین المنتوجات
  یوم 196 38638.501  طن  القمح الصلب

  یوم 179.50  23277.233  طن  القمح اللین
  یوم 17  543.275  طن  مسحوق الحلیب 

     --         --  طن  المادة الدسمة
  یوم 14  2920.534  طن  سمید 
  یوم 13  1255.983   طن  فرینة 

    --  كغ  سكر أبیض
    --  غ 250علب   فرینة األطفال

    --  غ 400علب   مسحوق حلیب األطفال
    --  غ 500علب   مسحوق حلیب للكبار

    // طن  البن
    -- طن  الشاي

    --  لتر  زیت غذائي
    -- طن  خمیرة جافة 

    1212.542 طن  فاصولیاء جافة
    195.427 طن  عدس

    285.129 طن  حمص 
    704.618 طن  األرز

    5764.115 طن  عجائن غذائیة 
    -- طن  طماطم مصبرة 

    --  طن  اإلسمنت
   --  طن  حدید الخرسانة

    5880.50  3م  الخشب


