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متوسط أسعار المح�وقات

جرة الغازلتر البن��ن

كيلو الحطبلتر الما�وت

2,85227,587

2,589708

األكثر إرتفاعًا

ت
المح�وقا

متوسط أسعار أنظمة الطاقة الشمسية ومواد البناء

محوالت 
الطاقة (1200واط)

البطا��ات

سخانات المياه 
الشمسية

طن الحديد

103,21
277,40 

1.112,73

األكثر إرتفاعًا

ألواح الطاقة
الشمسية

االسمنت 
(50 كيلو)

الرمل اال�يض (المتر المكعب)

180,6513,965 

32,558

محوالت الطاقة
1200 واط

حلب

22%

منظم الشحن
20 أم�ير

حلب

26%

سية ومواد البناء
شم

طاقة ال
ظمة ال

أن

مليونمليون

ألف
ألف

ألف

متوسط أسعار لحوم وألبان وخض�وات

كيلو الحليب لتر الحليب
المجفف

حليب األطفالكيلو الدجاج

2,000
11,347

5,55513,512

األكثر إرتفاعًا

كيلو 
الطماطم

كيلو اللحم 
األحمر

كيلو البطاطا

1,67718,765

1,000

طماطم

إدلبحلب

45%35%

كيلو الحليب 
المجفف

حلب

10%

ت
ض�وا

اللحوم واأللبان والخ

متوسط أسعار المواد الغذائية 

كيلو الشايكيلو السكر

دبس البندورة�يض (30 �يضة)

2,32322,981

9,2761,677

األكثر إرتفاعًا

كيلو الملح

حلب

10%

المواد الغذائية 

متوسط أسعار ال��وت والبقوليات

لتر ��ت نبا�يلتر ��ت ��تون

كيلو العدس 
األسود

كيلو السمن 
النبا�ي

9,6255,879

2,9585,661

األكثر إرتفاعًا

ت
ت والبقوليا

ال��و

كيلو العدس االحمر

كيلو العدس االسود

إدلب

18%

إدلب

26%

جرة الغاز

كيلو الحطب

حلب

15%

حلب

38%

متوسط أسعار البقوليات والحبوب

كيلو الطحينكيلو ال�ز

ربطة الخبزكيلو البرغل

2,6341,611

1,799674

األكثر إرتفاعًا

كيلو الشعي��ة

2,502

كيلو المعك�ونة

إدلب

11%

ب
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. 

3,489 1
ليرة

سو��ة
دوالر

أم��كي

= ســـط متو
ســــــــعــر
الصـــــرف

وحدة �نسيق الدعم
ASSISTANCE COORDIANTION UNIT

نسب التغ�ير قياسًا مع الشهر السابق جميع األسعار بالليرة السو��ة

d.alaraj
Sticky Note
فصل انظمة الطاقة الشمسية عن مواد البناء

d.alaraj
Sticky Note
ضبط التنسيق وإظهار أعلى نسبة في محافظة واحدة فقط ووضع النسب في عمود واحد




