
 

لحركة العالقة مع الجودة وامكتب ترقية إعداد : 

لجمعوية ا  

لشعبية اطية الديمقرائرية الجزاية رلجمهوا

رة لتجاوزارة ا  

بسكرة لوالية رة لتجاامديرية   

لغشاقمع و لمستهلك امصلحة حماية    

 دقيق الخبــــــــــــز      ♦

هو منتوج لطحين الحبوب الزراعية المنقاة مسبقا       
 والقابلة للخبازة وهو خال من أي تغيير في تركيبه .

دون ”  دقيق الخبــــازة ” أو “ دقيق”ويقصد بتسمية     
إضافة هي الصفة المميزة للدقيق اللين المعروف           

 “ .تيرتيـــكوم ايستفوم” بــ 

تحدد أسعار بيع أنواع الدقيق العادي السائب         

 والموضب في مختلف مراحل التوزيع كما يـــــــــأتي  : 

 الدقيــــــق العـــــادي :  -

 دج/قنطار.  2000* سعر البيع للخبازيــــــن :    

 * سعر البيع لتجار التجزئة والجماعات والصناعات   

دج/   2080التحويلية والمستعملين اآلخرين :     
 قنطار .

 دج/قنطار . 2180* سعر البيع للمستهلكين :   

 الدقيــــــق المــــوضب : (سعر البيع للمستهلكين )   -

 دج .  27.50كغ  : 1* كيس  

 دج  . 51.50كغ : 2* كيس  

 دج . 133.50كغ  :   5* كيس 

 دج .  592.50كغ:  25* كيس 

 

   الخبــــــــــــز      ♦

 الخبـــــــــز العـــــادي :  -

 تحدد أسعار بيع الخبز العــــــــــــادي  كما يـــــــــأتي:  

 دج 7.50غ (شكله طويل أو مستدير ) :  250* خبز 

 دج  15غ (شكله طويل أو مستدير ) :  500* خبز 

 الخبـــــــــز المحسن :  -

 تحدد أسعار بيع الخبز العــــــــــــادي  كما يـــــــــأتي:  

 دج 8.50غ (شكله طويل أو مستدير ) :  250* خبز 

 دج  17غ (شكله طويل أو مستدير ) :  500* خبز 

يسمح بتفاوت في وزن أنواع الـخـبـز الـعـادي والـمـحـسـن 

 بمقدار 

 غ . 250غرام في خبزة  20 -أقصاه  

 غ . 500غرام في خبزة  15 -       

 أ��ـــــ�ر
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في سياق مكافحة المضاربة وارتفاع األسعار غير           

المبرر وضعت الدولة قوانين لـتـنـظـيـم األسـعـار وهـوامـش 

الربح للـمـنـتـوجـات الـواسـعـة االسـتـهـالك وهـي : األدويـة 

المستعملة    في الـطـب الـبـشـري ، األسـمـنـت ، بـعـض 

الــمــواد الــغــذائــيــة ( الــدقــيــق  والــخــبــز ، ســمــيــد الــقــمــح 

الصلب، الحـلـيـب الـمـبـسـتـر ، الـزيـت الـغـذائـي الـمـكـرر 

والسكر األبـيـض  ) ، الـغـاز الـطـبـيـعـي وبـعـض خـدمـات 

 النقل .

أسعار المواد  

 الغذائية المقننة 

الحليب    ♦

 المبستر

 الزيت الغذائي المكرر العادي والسكر األبيض     ♦

 الزيـــت الغذائي :   -

ويقصـــــد بالزيت       

المتحصل عليـــــــــــه من خليـــــط 

على أساس زيــــت الصويــــا 

الذي يمكن أن يضاف إليه 

جــــزء من أصنـــاف أخرى مــــن 

 المواد الزيتيـــــــة  .

 السكر األبيض :  ♦

 ويقصد بالسكـــــر األبيض    

الــمـــبــلـــور غـــيـــر الـــمــوضـــب أو 
 المعبأ .

        

وتحدد األسعار القصــــوى مع احتساب كل الـرسـوم       

 

سعر الحليب المبستر 

 والموضب في أكياس 

 

 المنتوج 

 

دج 600��ـ� :  �����5  -  

دج   250��ـ� :   2��رورة   -  

دج  125��ــ� : 1��رورة   -  

الزيت الغذائي 

 المكرر العادي 

دج #90" !��  ��� :  01 - السكر األبيض  

- 01   : �دج   #95"  ��  

 سميد القمح الصلب      ♦

يعتبر سميد القـمـح الصـلـب الـمـنـتـوج الـمـتـحـصـل       

عليه       من خـــــالل حبوب الـقـمـح الصـلـب الـنـظـيـفـة 

والمنقاة صـنـاعـيـا ويـجـب أن تـتـوفـر فـي سـمـيـد الـقـمـح 

تـــريتــيــكوم ” الصلب المميزات الخاصة بالقمح الصلب 

 ”دوروم 

يحدد السعر األعلى ألسعار سميد القمح الصلب عند  

 اإلنتاج وفي مختلف مراحل التوزيع كما يأتي : 

 السميــــــد العـــــادي :  -

 دج/قنطار.  3250* سعر الخروج من المصنع :    

 دج/ قنطار . 3400* سعر البيع لتجار التجزئة :   

 دج/قنطار . 3600* سعر البيع للمستهلكين :   

 دج . 900كغ بــ   25* كيس   

 السميـــــد الرفيـــــــــــع :   ♦

 دج/قنطار.  3500* سعر الخروج من المصنع :   

* سعر البيع لتجار   
دج/  3700التجزئة : 

 قنطار .

* سعر البيع للمستهلكين :   

 دج/قنطار . 4000

 

سعر الحليب 
المبستر والموضب 

 في أكياس 

 

 

 

 العناوين 

سعر البيع في رصيف المصنع  -  

سعر بيع المنتوج للبائع  -

 بالتجزئة 

السعر للمستهلكين  -  

دج /ا�$��   23.35  
 

دج/ ا�$��   24.10  
 

دج/ا�$��   25.00  


