
 
 
 
 

 8102 أوت شهر      مديرية التجارة لوالية البليدة                                       
  
 

–  معطيات متعلقة بالسوق الداخلية -                                                  
 

 

 تعيين املنتوجات
وحدة 

 القياس
 (ج.د) معدل سعر التجزئة  (دج)سعر الجملة معدل 

 املـــــــــواد ألاوليـــــــة -1

 / 22800.00 طن القمح الصلب 

 / 12850.00 طن القمح اللين 

 / 002222.22 طن مسحوق الحليب 

 / / طن املادة الدسمة 

 الغـــذائــــيــــــــة املــــــواد -0

 0222.22 0022.22 قنطار سميد

--  0222.22 قنطار فرينة موجهة للمخابز

 02.22 02.22 كلغ فرينة ممتازة

 85.00 80.00 كلغ سكر أبيض

 002.22 102.22 غ 002علب  فرينة ألاطفال

 002.22 002.22 غ 022علب  مسحوق حليب ألاطفال

 022.22 002.22 غ 022علب  مسحوق حليب للكبار

 002.22 002.22 كلغ القهوة

 02.22 00.22 غ 100 الشاي

 000.22 560.00 لتر 0 زيت غذائي

 002.22 102.22 كلغ خميرة جافة

 100.22 100.22 كلغ فاصولياء جافة

 102.22 102.22 كلغ فاصولياء جافة موضبة

 102.22 122.22 كلغ عدس

 102.22 102.22 كلغ عدس موضب

 012.22 002.22 كلغ حمص

 002.22 002.22 كلغ حمص موضب

 02.22 02.22 كلغ ألارز 

 122.22 02.22 كلغ ألارز املوضب

 02.22 02.22 غ022 عجانن غذائية

 122.22 02.22 غ 022 طماطم مصبرة

 الخــضـــــــــــــر -0

 60.00 45.00 كلغ البطاطا 

 62.50 45.00 كلغ الطماطم الطازجة



 
 
 
 

 75.00 65.00 كلغ الخس

 65.00 45.00 كلغ (الكوسة)القرعة 

 55.00 30.00 كلغ الجزر 

 34.00 20.00 كلغ  البصل

 45.00 30.00 كلغ الشمندر

 68.50 45.00 كلغ الفلفل الحلو 

 75.00 55.00 كلغ الفلفل الحار 

 141.50 120.00 كلغ الثوم 

الخضراء ءاللوبيا  142.50 120.00 كلغ 

 
 

 ةــــوســمــــيــــاملفـــــواكـــــــه ال -4

 433.50 300.00 كلغ التمر

 225.00 160.00 كلغ التفاح املحلي 

 175.00 130.00 كلغ نيكتارين

 31.00 15.00 كلغ الدالع

 72.50 50.00 كلغ البطيخ

 115.00 80.00 كلغ الخوخ

 222.50 180.00 كلغ العنب

 اللحـــوم الحمــراء و البيضــاء -0

 1122.22 022.22 كلغ لحم البقر املجمد

 1002.22 1002.22 كلغ غنم املحليلحم ال

 1022.22 1022.22 كلغ البقر املحليلحم 

 440.00 360.00 كلغ "الدجاج"لحوم بيضاء 

 11.50 10.00 وحدة البيض

 البــــنـــــــــاء مــــــــــواد -6

 450.00---  كلغ 50كيس  إلاسمنت

 0022.22-0022.22 0222.22-0222.22 قنطار حديد الخرسانة

 00222.22 00222.22 3م خشب

 مــــــــدرســـــيـــــة دواتأ -0

 

 الكراريس

 02.22 10.02 صفحة 00

 00.22 02.22 صفحة 00

 00.22 00.22 صفحة 64 

 02.22 00.22 صفحة 96

 02.22 00.22 صفحة 120

 10.22 -12.22 10.22 -20.22 زرقاء سيالة  أقالم

 HB 10.22 10.22 أقالم رصاص

 00.22 02.22 وحدات 6علب  أقالم التلوين


