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1الصفحة    

 التموين  -أنواع المنتجات الغذائية أسعار و

 وصف المادة  الوحدة السعر المادة م

 مدعوم  كيلوجرام  0.120 األرز   .1

 مدعوم  كيلوجرام  0.090 السكر   .2

 مدعوم  علبة  1.050 الزيت النباتي   .3

 مدعوم  كيلوجرام  0.270 العدس   .4

 مدعوم  ربطة  0.270 معجون طماطم   .5

 مخفض  حبة  1.090 جبن كاسات كرافت )شركة ارال فودز(   .6

 مخفض  حبة  0.990 جبن كاسات بوك )شركة ارال فودز(   .7

 مخفض  حبة  0.470 جبن كاسات المراعي )شركة الخرافي(  .8

 مخفض  حبة  0.900 )واره(جبن كريمي   .9

 مخفض  حبة  0.900 جبن شيدر )واره(  .10

 مخفض  حبة  0.400 حلوم )الصفاة لأللبان(   .11

 مخفض  حبة  1.750 لبنة على الطريقة التركية )الصفاة لأللبان(   .12

 مخفض  حبة  3.600 جبن موزريال )وارة(  .13

 مدعوم  علبة  1.050 مسحوق الحليب   .14

 مخفض  علبة  0.300 حليب كامل الدسم لتر   .15

 مخفض  علبة  0.300 حليب قليل الدسم لتر   .16

 مخفض  علبة  0.300 حليب خالي الدسم لتر   .17

 مخفض  علبة  0.085 حليب كامل الدسم ¼ لتر  .18

 مخفض  علبة  0.085 حليب قليل الدسم ¼ لتر  .19

 مخفض  علبة  0.085 لتر ¼ حليب خالي الدسم   .20

 مخفض  علبة  ABC 0.285لتر 1 حليب سائل طويل األمد   .21

 مدعوم  علبة  0.500 1حليب أبتاميل   .22

 مدعوم  علبة  0.510 2حليب أبتاميل   .23
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 مدعوم  علبة  2.140 3حليب أبتاميل   .24

 مدعوم  علبة  0.970 1  ابتاميل كومفورت  حليب  .25

 مدعوم  علبة  0.970 2ابتاميل كومفورت   حليب  .26

 مدعوم  علبة  1.140 3ابتاميل ادفانس  حليب  .27

 مدعوم  علبة  0.435 1حليب بيبيالك   .28

 مدعوم  علبة  0.445 2حليب بيبيالك   .29

 مدعوم  علبة  0.795 3حليب بيبيالك   .30

 مدعوم  علبة  0.600 1حليب نوفالك   .31

 مدعوم  علبة  0.630 2حليب نوفالك   .32

 مدعوم  علبة  1.870 3بيبي جونيور   .33

 مدعوم  علبة  0.630 حليب نوفالك جينيو  .34

  2FL( بتركيبة 1حليب أطفال سيميالك جولد )  .35

 جرام 400بريبيوتيك 

 مدعوم  علبة  0.900

  FL2( بتركيبة  2حليب أطفال سيميالك جولد )  .36

 جرام 400بريبيوتيك 

 مدعوم  علبة  0.920

  FL2( بتركيبة  3حليب أطفال سيميالك جولد )  .37

 جرام 400بريبيوتيك 

 مدعوم  علبة  0.930

 مدعوم  علبة  0.730 اف ال 2-اوبتى برو 1نان  .38

 مدعوم  علبة  0.730 اف ال 2-اوبتى برو 2نان  .39

 مدعوم  علبة  0.810 اف ال-اوبتى برو 3نان  .40

 دعوم م علبة  2.560 ( 1نان كومفرت مرحلة )  .41

 دعوم م علبة  2.560 ( 2كومفرت مرحلة )نان   .42

 خفض م علبة  2.600 ( 3)مرحلة ال نان  .43

 مدعوم  علبة  0.820 اف ال 2-1برو جولد  26-اس  .44

 مدعوم  علبة  0.820 اف ال 2- 2بروميل جولد  26-اس  .45
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 مدعوم  علبة  0.785 اف ال 2-3بروجرس جولد   26-اس  .46

 مدعوم  علبة  1.380 1نيدو  .47

 دعوم م علبة  2.810 1الوما   .48

 دعوم م علبة  2.585 2الوما   .49

 دعوم م علبة  2.175 3الوما   .50

 دعوم م علبة  1.225 أشهر 6-0من  1بريميالك   .51

 دعوم م علبة  1.225 أشهر  12-6من  2بريميالك   .52

 دعوم م علبة  1.145 سنوات  3-1من  3بريميالك   .53

 مدعوم  علبة  1.705 1كابريتا   .54

 مدعوم  علبة  1.705 2كابريتا   .55

 مدعوم  علبة  1.705 3كابريتا   .56

 مخفض  علبة  2.800 1بيبي اند مي العضوي للرضع   .57

 مخفض  علبة  2.800 2بيبي اند مي العضوي   .58

 مخفض  علبة  2.800 3بيبي اند مي العضوي   .59

60.  Danalac 1 2.000  مدعوم  علبة 

61.  Danalac 2 2.000  مدعوم  علبة 

62.  Danalac 3 2.000  مدعوم  علبة 

 مدعوم  علبة  1.225 1للرضع بيبي اند مي   .63

 مدعوم  علبة  1.225 2بيبي اند مي   .64

 مدعوم  علبة  1.225 3بيبي اند مي   .65

 مدعوم  علبة  0.305 غذاء أطفال سيريال قمح مع حليب   .66

 مدعوم  علبة  0.960 بالفانيال  1بدياشور كومبليت +  .67

 مدعوم  علبة  0.960 بالشكوالتة  1بدياشور كومبليت +  .68

 مدعوم  علبة  0.405 سيريالك  .69

 مدعوم  علبة  IQ1 1.025سيميالك توتال   .70
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 مدعوم  علبة  IQ2 1.025سيميالك غين توتال   .71

 مدعوم  علبة  IQ3 1.015سيميالك غين توتال   .72

 مدعوم  كيلوجرام  0.610 دجاج زينة   .73

 مدعوم  كيلوجرام  0.605 دجاج هالل   .74

 مدعوم  كيلوجرام  0.650 دجاج ساديا   .75

 مدعوم  كيلوجرام  0.645 دجاج عافية  .76

 مدعوم  كيلوجرام  0.645 دجاج المتحدة   .77

 مدعوم  كيلوجرام  0.645 دجاج أبوعلي   .78

 مدعوم  كيلوجرام  0.645 دجاج وارة   .79

 مدعوم  كيلوجرام  0.645 دجاج العصرية   .80

 مدعوم  كيلوجرام  0.610 دجاج خزان  .81

 مدعوم  كيلوجرام  0.610 دجاج سيارا  .82

 مدعوم  كيلوجرام  0.645 دجاج الوطنية   .83

 مدعوم  كيلوجرام  0.605 دجاج امريكانا   .84

 مدعوم  كيلوجرام  0.545 دجاج نات   .85

 مدعوم  كيلوجرام  0.650 دجاج اليوم  .86

 مدعوم  كيلوجرام  0.590 دجاج سلطانة   .87

 مدعوم  كيلوجرام  0.590 دجاج البشاير  .88

 مدعوم  كيلوجرام  0.605 دجاج كواليكو  .89

 مدعوم  كيلوجرام  0.610 دجاج الريشة البيضاء   .90

 مدعوم  كيلوجرام  0.590 دجاج أصيلة  .91

 مدعوم  كيلوجرام  0.650 دجاج إنتاج  .92

 مدعوم  كيلوجرام  0.630 دجاج دو  .93

 مدعوم  كيلوجرام  0.645 دجاج نايف   .94

 مخفض  كيلوجرام  1.245 تندر دجاج بدون عظم وبدون جلد )ساديا(   .95
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جرام )بي ار    1000تندر دجاج بدون عظم وبدون جلد   .96

 اف اليسرة( 

 مخفض  كيلوجرام  5.245

 مخفض  كيلوجرام  1.060 صدور دجاج تندر امريكانا   .97

 مخفض  كيلوجرام  0.765 تمر خالص   .98

 مخفض  كيلوجرام  0.560 تمر برحي   .99

 مخفض  كيلوجرام  0.610 تمر عجينة   .100

 مخفض  علبة  0.915 كيس  100ليبتون شاي أسود   .101

كسترا قوى   .102  مخفض  علبة  1.060 كيس  100ليبتون شاي ا

 مخفض  علبة  0.615 كيس 100ريد ليبل شاي لسود   .103

 مخفض  علبة  1.125 كيس عادي  100ليبتون شاي أخضر   .104

 مخفض  علبة  0.480 جرام 200ليبتون شاي أسود فرط    .105

 مخفض  علبة  0.420 جرام 200ريد ليبل شاي أسود فرط   .106

 مخفض  علبة  0.590 كيس  100شاي سنقيل   .107

 مخفض  علبة  0.420 جرام 200شاي خشن سنقيل   .108

 مخفض  علبة  0.895 )فله(شاي الجامعي خشن   .109

كياس   .110  مخفض  علبة  0.695 شاي الجامعي أسود أ

كياس  .111  مخفض  علبة  0.860 شاي الجامعي أخضر أ

 مخفض  علبة  0.690 فتنس طعام اإلفطار  .112

 مخفض  علبة  0.690 كورن فليكس رقائق   .113

 مخفض  علبة  0.840 كيلوقز كورن فليكس   .114

 مخفض  علبة  0.990 ال بران فليكس   .115

 مخفض  كيلوجرام  0.460 بقري مفروم مجمد )المواشي( لحم   .116

 مخفض  كيلوجرام  0.460 لحم بقري مفروم مجمد )امريكانا(  .117

 مخفض  كيلوجرام  0.460 لحم غنم مفروم مجمد )امريكانا(  .118

 مخفض  كيلوجرام  0.640 مفروم بقر مجمد )خزان(   .119



 
  

 وزارة التجارة والصناعة  

 

6الصفحة    

 مخفض  كيلوجرام  0.460 لحم غنم مفروم مجمد )المواشي(   .120

 مخفض  كيلوجرام  2.000 برجر )خزان(  .121

 مخفض  كيلوجرام  1.300 برجر بقري )المواشي(   .122

 مخفض  كيلوجرام  1.850 برجر لحم بهارات عربية كيس )امريكانا(  .123

 مخفض  كيلوجرام  1.485 كرات لحم بقري )المواشي(   .124

 مخفض  كيلوجرام  1.590 كفتة لحم بقر )امريكانا(  .125

 مخفض  كيلوجرام  1.750 )الدانة( روبيان مقشور مجمد   .126

 مخفض  كيلوجرام  1.750 روبيان مقشور مجمد )اوشن(   .127

 مخفض  كيلوجرام  2.250 روبيان بترفالي بالبقسماط )الدانة(   .128

 مخفض  علبة  4.000 بيان مجفف )حوراء( ور  .129

 مخفض  كيلوجرام  2.965 هامور فيليه مجمد )الدانة(  .130

 مخفض  كيلوجرام  4.985 )الدانة( جرام   300-200زبيدي مجمد   .131

 مخفض  كيلوجرام  4.985 جرام )اوشن(  300-200زبيدي مجمد   .132

 مخفض  كيلوجرام  2.965 شرائح سمك فيليه قشري )اوشن(   .133

 مخفض  كيلوجرام  5.250 شرائح سمك سالمون بدون جلد )اوشن(   .134

 مخفض  كيلوجرام  4.375 جم 500الدانة  شرائح سمك سالمون  .135

 مخفض  كيلوجرام  5.250 بدون جلد )الدانة( سالمون فليه   .136

 مخفض  كيلوجرام  5.250 )أوشن(  جرام نرويجي  600سالمون   .137

 


