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متوسط أسعار المح�وقات
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متوسط أسعار لحوم وألبان وخض�وات
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اللحوم واأللبان والخ

متوسط أسعار المواد الغذائية 

كيلو الشايكيلو السكر

دبس البندورة�يض (30 �يضة)

2,02121,590

7,0441,268

األكثر إرتفاعًا

المواد الغذائية 

متوسط أسعار ال��وت والبقوليات

لتر ��ت نبا�يلتر ��ت ��تون

كيلو العدس 
األسود

كيلو السمن 
النبا�ي

7,8854,947

2,3634,805
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كيلوالحمص الحب
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10% كيلو السمن النبا�ي
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15% لتر ��ت ال��تون

كيلو الملح الميود

كيلو الحالوة الطحينية
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كيلو العدس 
األحمر

كيلو 
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2,5152,062
كيلو الفاصولياء

الحب اليابسة
3,359

متوسط أسعار البقوليات والحبوب

كيلو الطحينكيلو ال�ز

ربطة الخبزكيلو البرغل

2,3751,321

1,624640

األكثر إرتفاعًا

كيلو الشعي��ة

2,138
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ت والحبو

البقوليا

السوق  بمؤشر أسعار  الخاصة  التفاعلية  الد�اسة  تهدف 
األساسية  الغذائية  والسلع  المواد  أسعار  م�اقبة  إلى 
الوقود  أسعار  إلى  باإلضافة  السو��ة،  األسواق  في 
ومواد البناء ضمن النواحي الخارجة عن سيطرة النظام 
على  �يانا�ها  إظهار  ويتم  سو��ة،  محافظات   5 في 

مستوى المحافظة والناحية. 
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وحدة �نسيق الدعم
ASSISTANCE COORDIANTION UNIT

نسب التغ�ير قياسًا مع الشهر السابق جميع األسعار بالليرة السو��ة
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متوسط أسعار مواد البناء مواد البناء

ألواح الطاقة
الشمسية

االسمنت 
(50 كيلو)
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