
 
 
 

 

 

 8102 افريل شهر         مديريت التجارة لىاليت البليدة  

 --I--ملحق

 

 – معطياث متعلقت بالسىق الداخليت -                                                  
 

 تعيين املنتىجاث
وحدة 

 القياص
 معدل ضعز التجشئت ) د.ج( معدل ضعز الجملت )دج(

 املـــــــــىاد ألاوليـــــــت -1

 / 22800.00 طن القمح الصلب 

 / 12850.00 طن القمح اللين 

 / 002222022 طن مسحىق الحليب 

 / / طن املادة الدضمت 

 الغـــذائــــيــــــــت ــــــىادامل -2

 0222022 0022022 قنطار ضميد

 -- 0222022 قنطار فزينت مىجهت للمخابش

 02022 02022 كلغ فزينت ممتاسة

 85.00 80.00 كلغ ضكز أبيض

 002022 002022 غ 002علب  فزينت ألاطفال

 002022 002022 غ 022علب  مسحىق حليب ألاطفال

 022022 002022 غ 022علب  ارمسحىق حليب للكب

 002022 002022 كلغ القهوة

 02022 00022 غ 000 الشاي

 000022 560.00 لتر 0 سيت غذائي

 002022 002022 كلغ خميرة جافت

 000022 000022 كلغ فاصىلياء جافت

 002022 002022 كلغ فاصىلياء جافت مىضبت

 002022 022022 كلغ عدص

 002022 002022 كلغ عدص مىضب

 002022 002022 كلغ حمص

 002022 002022 كلغ حمص مىضب

 02022 02022 كلغ ألارس 

 022022 02022 كلغ ألارس املىضب

 02022 02022 غ022 عجاهن غذائيت



 
 
 

 022022 02022 غ 022 طماطم مصبرة

 ـــــــزالخــضــــــ -3                                                                  

 00002 02022 كلغ البطاطا 

 00002 00022 كلغ الطماطم الطاسجت

 00022 02022 كلغ الخس

 00002 02022 كلغ القزعت )الكىضت(

 00002 30.00 كلغ الجشر 

 00002 00022 كلغ  البصل

 00002 02022 كلغ اللفت

 00022 02022 كلغ الشمندر

 000022 02022 كلغ الفلفل الحلى 

 000022 002022 كلغ ل الحار الفلف

 000002 002022 كلغ الثىم 

 00002 02022 كلغ الجلباهت

قزهىن ال  00002 02022 كلغ 

 00022 02022 كلغ الفىل 

 

                     8102افريل شهر                     واليــــت: البـلـيدة                   

 

 )تابع( --I--مــلحــق 
 

 نتىجاثتعيين امل

 

 ألاضعار املالحظت ) دينار جشائزي ( وحدة القياص

 بالتجشئت بالجملت

 تــــىضــمــــيــــاملفـــــىاكـــــــه ال -4

 000022 002022 كلغ التمر

 000002 002022 كلغ التفاح املحلي 

 000022 002022 كلغ وز امل

 000022 00022 كلغ االبرجقال

 000002 002022 كلغ  الفراولت

 022022 02022 كلغ الدالع

 002022 002022 كلغ البطيخ

 / / كلغ الخوخ

 / / كلغ الايجاص



 
 
 

 / / كلغ  البرقوق 

 اللحـــىم الحمــزاء و البيضــاء -5

 0000022 002022 كلغ لحم البقر املجمد

 0002002 0002022 كلغ غنم املحليلحم ال

 0022002 0022022 كلغ البقر املحليلحم 

 000022 022022 كلغ لحوم بيضاء "الدجاج"

 00022 02002 وحدة البيض

 البــــنـــــــــاء مــــــــــىاد -6                                                         

 002022 --- كلغ 50كيس  إلاسمنت

 00222022-0022022 0022022/00222022 قنطار حديد الخرسانت

 00222022 00222022 3م خشب

 مــــــــدرضـــــيـــــت دواثأ -7                                                        

 

 الكراريس

 02022 00002 صفحت 00

 00022 02022 صفحت 00

 00022 00022 صفحت 64 

 02022 00022 صفحت 96

 02022 00022 صفحت 120

 00022 -02022 00022 -20022 زرقاء سيالت  أقالم

 HB 00022 00022 أقالم رصاص

 00022 02022 وحداث 6علب  أقالم التلوين
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


