
 %15بعد حسم قبل حسم 

السعرالسعر

قاطرة1,000,000850,000احذية1

قاطرة300,000255,000ليف+ سيف + اسفنج 2

ي3
قاطرة100,00085,000اسمنت وطن 

قاطرة700,000595,000المنيوم صناعي4

قاطرة1,200,0001,020,000أفران صاج5

قاطرة300,000255,000اندومي6

ية خفيفة 7 لكل طن100,00085,000(الفارس + هالك + بف باف + رافي    )مبيدات حشر

150.000طن فما فوق يتم حساب الطن ب 15من لكل طن200,000170,000بيطري + أدوية زراعية 8

قاطرة1,500,0001,275,000أدوات كهربائية9

قاطرة1,500,0001,275,000أشكمانات10

قاطرة400,000340,000أكياس خيش11

قاطرة2,500,0002,125,000اقمشة محلية+البسة محلية12

قاطرة400,000340,000أكياس نايلون13

ي+ أدوات تجميل وطنية 14
قاطرة1,600,0001,360,000مواد تجميل وطن 

قاطرة800,000680,000برغل15

قاطرة800,000680,000بقوليات16

قاطرة800,000680,000بالستيك مصنع17

ة وطنية18 قاطرة1,000,000850,000بي 

براد1,000,000850,000بوظة19

ين20 قاطرة300,000255,000بي 

قاطرة400,000340,000بيض21

براد1,000,000850,000بطاطا قزحي+بصل قزحي22

قاطرة1,200,0001,020,000بطاطا قزحي+بصل قزحي23

قاطرة400,000340,000{بالستيكية+معدنية}براميل فارغة 24

قاطرة800,000680,000بزرميال الشمس+بزرجبس25

قاطرة700,000595,000بطاطا شيبس+بسكويت26

قاطرة1,200,0001,020,000بطاريات كاملة27

28
لكل ليتر125106تي 

قاطرة900,000765,000توم29

براد800,000680,000توم30

قاطرة350,000297,500تي  31

قاطرة300,000255,000تنك فارغ32

قاطرة700,000595,000تي   مجفف33

نقاطكغ وفوق25لكل راس كبتر من 8,0005,000غنم+ جدي 34

نقاط كغ25لكل راس صغتر تحت 4,0002,500غنم+ جدي 35

معي كغ وفوق25لكل راس كبتر من 6,5005,000غنم+ جدي 36

معي  كغ25لكل راس صغتر تحت 3,0002,500غنم+ جدي 37
قاطرة300,000255,000جبصي  38

قاطرة1,000,000850,000جلود غنم39

لكل راس55,00046,750جمل40

لكل طن75,00063,750جبنة قشقوان41

قاطرة750,000637,500(نواتج غربلة)جريش42

ة حنى 20جبنة بلدية 43 لكل تنكة1,000850 تنكة25كغ حمولة صغي 

ة فوق ال20جبنة بلدية 44 لكل تنكة750638 تنكة25كغ حمولة كبي 

كة45 قاطرة900,000765,000حبة الي 

قاطرة1,000,000850,000(رخام + خام + الواح  )حجر46

قاطرة600,000510,000حرامات47

قاطرة600,000510,000حرص48

قاطرة700,000595,000حلبة49

قاطرة400,000340,000حليب أطفال50

براد1,000,000850,000حليب منكه51

قاطرة1,200,0001,020,000حليب منكه52

قاطرة800,000680,000عدس+حمص53

لكل طن22,00018,700حبيبات بالستيك صادر54

قاطرة800,000680,000حديد صناعي محلي55

56
قاطرة400,000340,000حليب مبسيى

قاطرة500,000425,000حمضيات57

براد400,000340,000حمضيات58

قاطرة400,000340,000حفوضات صناعة وطنية59

قاطرة500,000425,000خزانات بالستيك60

قاطرة300,000255,000خي   يابس61

براد600,000510,000خضار62

قاطرة700,000595,000خضار63

آثرياأنتر200,000170,000خضار64

منبجأنتر175,000148,750خضار65

قاطرة1,300,0001,105,000خشب محلي66

لكل ليتر10085دبس رمان67

قاطرة800,000680,000دهانات68

قاطرة400,000340,000بيضاء/ذرة صفراء69

قاطرة1,600,0001,360,000رز70

ة أسعار منبج  ي عشر بعد الحسم وذلك من تاري    خ + نشر
2018/12/31 ولنهاية 2018/12/16اثريا الشهرالثان 

المالحظاتنوع السيارةالمادةم



قاطرة800,000680,000رمان71

براد700,000595,000رمان72

قاطرة150,000127,500رمل73

قاطرة800,000680,000زجاج74

قاطرة1,000,000850,000زيت محروق75

قاطرة900,000765,000زيتون اخرص 76

براد800,000680,000زيتون اخرص 77

قاطرة2,000,0001,700,000(زيوت محركات)زيوت صناعية 78

لكل تنكة1,5001,275زيت زيتون79

قاطرة3,500,0002,975,000(عبوات)زيوت مشكلة 80

قاطرة600,000510,000سامي بالرز81

قاطرة1,000,000850,000سجاد82

لكل طن75,00063,750سمك83

قاطرة800,000680,000سميد84

ي85
اميك وطن  قاطرة500,000425,000سي 

قاطرة1,000,000850,000حلويات ناشفة+سكاكر86

قاطرة800,000680,000ابيض+سمسم اسمر87

لكل طن100,00085,000سمنة بلدية88

قاطرة600,000510,000شتل عادي شتل زينة89

لكل طن100,00085,000شاي90

قاطرة350,000297,500شعي 91

قاطرة400,000340,000شوادر92

قاطرة2,000,0001,700,000شحمة صناعي93

قاطرة400,000340,000صوف غنم94

قاطرة600,000510,000بواري صوبيات+ صوبيات 95

براد700,000595,000صيصان96

قاطرة1,300,0001,105,000شامبو+ منظفات + صابون 97

قاطرة1,000,000850,000طحي  98

قاطرة1,000,000850,000طحينية99

لكل راس30,00025,500عجل100

ي101
قاطرة1,000,000850,000عرق وطن 

قاطرة1,000,000850,000عصي  طبيعي102

ي + علف 103
قاطرة700,000595,000علف دواجن + كسبة علفية + فول علف 

قاطرة800,000680,000عدس مجروش104

معي لودر3,000,0002,500,000غنم 105

نقاطلودر4,000,0002,500,000غنم 106
قاطرة1,000,000850,000غذائية  107

قاطرة700,000595,000فواكه108

براد600,000510,000فواكه109

قاطرة400,000340,000فحم شوي110

قاطرة800,000680,000فاصولياء حب111

قاطرة800,000680,000فحم حجري112

قاطرة400,000340,000فحم صناعي113

قاطرة300,000255,000فروج حي114

قاطرة1,000,000850,000فريكة115

قاطرة1,000,000850,000فستق عبيد116

قاطرة250,000212,500فلي  117

قاطرة800,000680,000فول118

قاطرة800,000680,000فول صويا119

ي حب120 لكل طن130,000110,500فستق حلن 

ي لب121 لكل طن150,000127,500فستق حلن 

قاطرة750,000637,500قريشة122

قاطرة350,000297,500قشر فستق123

قاطرة1,000,000850,000قهوة و مستلزماتها124

قاطرة300,000255,000قرميد صناعة وطنية125

قاطرة800,000680,000كش كزبرة/قشر كزبرة126

قاطرة3,500,0002,975,000محركات+ قصات + قطع تبديل 127

قاطرة500,000425,000قمع بوظة128

قاطرة400,000340,000كرتون129

قاطرة1,100,000935,000كزبرة130

قاطرة1,600,0001,360,000كمون131

لكل طن350,000297,500كمأة132

قاطرة750,000637,500سبيداج-كربونات الكالسيوم133

و134 لكل طن100,00085,000لوز بقشر

لكل طن130,000110,500لوز لب135

قاطرة600,000510,000مخلل136

قاطرة300,000255,000ملح137

قاطرة400,000340,000مياه معدنية138

بدون وجود أدوية 3,500,0002,975,000مكتب شحن139

قاطرة400,000340,000محارم140

وبات غازية141 قاطرة700,000595,000مشر

قاطرة800,000680,000مطرمانات بلور142

ي143 قاطرة1,000,000850,000ماح 

قاطرة600,000510,000نعنع يابس144

قاطرة250,000212,500نخالة145



ي146
قاطرة1,700,0001,445,000وسكي وطن 

قاطرة800,000680,000قرطاسية/ورق طباعة 147

قاطرة900,000765,000يانسون148


