
  
من شهر كانون االول   الثانيلنصف ا( النصف شهریة عض السلع الغذائیة األساسیةلباالسعار مؤشرات نشرة : اوالً    

  نفس الشهرمقارنة مع النصف االول من 2018
یقـوم الجهـاز المركـزي حیـث والبصـرة  ونینـوى بغـداد مدنض السلع الغذائیة األساسیة في بعأسعار تتضمن النشرة 
تتعـرض أسـعارها إلـى تذبـذب وتغیـر التـي الغذائیة األسعار بدوریة شهریة وبأخرى اسبوعیة للسلع  لالحصاء بجمع

والمقارنـة مـع النصـف شـهري للزیـارات االسـبوعیة  نصـف ثم یستخرج معدل) واتاالفواكه والخضر (خاصةمستمرین 
  . 2018 كانون االوللشهر  االول

    
 ارتفاعـاً مسـجًال  2018 من شـهر كـانون االول  الثانيلنصف لكغم /دینار) 1021(بلغ متوسط سعر الطماطه  .1

 . %)16.7(بلغ معدله 

  2018مـن شـهر كـانون االول  الثـاني للنصـف كغـم /دینـار) 13417(محلي /غنم طازجبلغ متوسط سعر لحم  .2
 .%)0.6(بلغ معدله  انخفاضاً مسجًال 

  2018 من شـهر كـانون االول اني الثللنصف  طبقة /دینار) 4750(بلغ متوسط سعر بیض احمر حجم كبیر  .3
 .%)1.7(بلغ معدله  انخفاضاً مسجًال 

 مــن شــهر كــانون االول الثــاني للنصــف كغــم /دینــار) 1875( هنــدي/بلــغ متوســط ســعر رز تجــاري فــل بســمتي .4
 .%)1.3(بلغ معدله  انخفاضاً مسجًال  2018

 مـن شـهر كـانونالثـاني للنصـف كغـم /دینار) 1192( تركي/ زیرلغ متوسط سعر طحین حنطة ابیض تجاري ب .5
 .%)2.1(بلغ معدله  ارتفاعامسجًال  2018 االول

 
  )2018/شھر كانون االول مقارنة مع شھر تشرین الثانيل(الشھریة شرات نشرة االسعار لبعض السلع الغذائیة األساسیة مؤ :ًثانیا

  
بلـــغ معدلـــه  اً نخفاضـــامســـجًال  2018كغـــم شـــهر كـــانون االول  /دینـــار) 948(بلـــغ متوســـط ســـعر الطماطـــه  .1

)24.6(%.  

 .%)7.0(بلغ معدله  اً نخفاضا مسجالً  2018كغم شهر كانون االول  /دینار) 833( بطاطابلغ متوسط سعر ال .2

بلـغ  اً نخفاضـا مسجالً  2018شهر كانون االول  كغم /دینار) 13458(محلي /بلغ متوسط سعر لحم غنم طازج .3
 .%)0.3(معدله 

بلـغ  اً رتفاعـا مسـجالً  2018شـهر كـانون االول   لتـر/ دینـار) 1708( تركي /زیت نباتي زیربلغ متوسط سعر  .4
 .%)3.8(معدله 

 اً نخفاضا مسجالً  2018شهر كانون االول  كغم /دینار) 1888(هندي /بلغ متوسط سعر رز تجاري فل بسمتي .5
 .%)2.1(بلغ معدله 

مسـجًال  2018كانون االول كغم شهر /دینار) 1179(تركي / بلغ متوسط سعر طحین حنطة ابیض تجاري زیر .6
  %).6.8(بلغ معدله  ارتفاعا



أسعار بعض المواد الغذائیة األساسیة في مراكز مدن بغداد ونینوى والبصرة للنصف الثاني من شھر كانون االول / 2018

875750750792كیلوبصل احمر یابس/ نوعیة جیدة1

1000750750833كیلوبطاطا2

106211258751021كیلوطماطة3

1000750750833كیلوخیار ماء4

1125112510001083كیلوبرتقال مستورد5

14500100001575013417كیلولحم غنم طازج / محلي6

أسعار بعض المواد الغذائیة األساسیة في مراكز مدن بغداد ونینوى والبصرة للنصف الثاني من شھر كانون االول / 2018

الوحدة اسم المادةت
معدل السعر البصرةنینوى   بغدادالقیاسیة

14500100001575013417كیلولحم غنم طازج / محلي6

14500120001400013500كیلولحم بقر طازج (بدون عظم) / محلي7

4000400045004167كیلوسمك طازج كارب سمتي محلي 8

3625350032503458كیلودجاج مجمد سادیا / برازیلي9

حلیب مجفف تجاري المدھش كامل الدسم / سلطنة 10
عمان

3375300030003125كیس400 غم

5250400050004750طبقة 30بیضةبیض أحمر حجم كبیر11

قنینة بالستك زیت نباتي تجاري زیر / تركي12
11875150017501708لتر

2125175017501875كیلورز تجاري بسمتي فل / ھندي13

2000300017502250كیلورز عنبر فل محلي14

625500500542كیلوطحین حنطة اسمر تجاري محلي15

1250100013251192كیلوطحین حنطة ابیض تجاري زیر/ تركي او مایعادلھ16

حمص تجاري غیر مجروش بقري (صحاح) / نوع 17
التونسا تركي

9003500250027502917 غم

2000150020001833كیلوعدس تجاري / تركي18

1500100015001333كیلوسكر تجاري االسرة / سعودي او مایعادلھ 19

علبة معدن معجون طماطة التونسا / تركي او مایعادلھ20
8302250225022502250 غم

4003500350036253542 غمشاي تجاري الوزة / سیالني21



معدل التغیر في اسعار بعض السلع الغذائیة االساسیة  شھر تشرین الثاني  بالمقارنة مع  شھر كانون االول / 2018 للمحافظات بغداد ونینوى والبصرة

7927920.0كیلوبصل احمر یابس/ نوعیة جیدة1

8338330.0كیلوبطاطا2

875102116.7كیلوطماطة3

8338330.0كیلوخیار ماء4

108310830.0كیلوبرتقال مستورد5

0.6-1350013417كیلولحم غنم طازج / محلي6

معدل التغیر 
%

  معدل السعر 
للنصف الثاني من 
شھر كانون االول 

2018 

معدل التغیر في اسعار بعض السلع الغذائیة االساسیة  شھر تشرین الثاني  بالمقارنة مع  شھر كانون االول / 2018 للمحافظات بغداد ونینوى والبصرة

الوحدة القیاسیةاسم المادةت

  معدل السعر 
للنصف االول من 
شھر كانون االول  

2018

0.6-1350013417كیلولحم غنم طازج / محلي6

13500135000.0كیلولحم بقر طازج (بدون عظم) / محلي7

416741670.0كیلوسمك طازج كارب سمتي محلي 8

345834580.0كیلودجاج مجمد سادیا / برازیلي9

حلیب مجفف تجاري المدھش كامل الدسم / سلطنة 10
عمان

1.3-31673125كیس400 غم

1.7-48334750طبقة 30بیضةبیض أحمر حجم كبیر11

170817080.0قنینة بالستك 1لترزیت نباتي تجاري زیر / تركي12

1.3-19001875كیلورز تجاري بسمتي فل / ھندي13

2042225010.2كیلورز عنبر فل محلي14

5425420.0كیلوطحین حنطة اسمر تجاري محلي15

116711922.1كیلوطحین حنطة ابیض تجاري زیر/ تركي او مایعادلھ16

حمص تجاري غیر مجروش بقري (صحاح) / نوع 17
التونسا تركي

900291729170.0 غم

183318330.0كیلوعدس تجاري / تركي18

133313330.0كیلوسكر تجاري االسرة / سعودي او مایعادلھ 19

225022500.0علبة معدن 830 غممعجون طماطة التونسا / تركي او مایعادلھ20

1.1-40035833542 غمشاي تجاري الوزة / سیالني21



أسعار بعض المواد الغذائیة األساسیة في مراكز مدن بغداد ونینوى والبصرة  شھر تشرین الثاني كانون االول / 2018

تشرین الثاني 
2018

كانون االول 
2018

تشرین الثاني 
2018

كانون االول 
2018

تشرین الثاني 
2018

كانون االول 
2018

875875875750750750كیلوبصل احمر یابس/ نوعیة جیدة1

10001000750750938750كیلوبطاطا2

14001031106311251313688كیلوطماطة3

9381000750750750750كیلوخیار ماء4

140011251125112510001000كیلوبرتقال مستورد5

145001450010000100001600015875كیلولحم غنم طازج / محلي6

الوحدة القیاسیةاسم المادةت

 البصرةنینوى   بغداد

أسعار بعض المواد الغذائیة األساسیة في مراكز مدن بغداد ونینوى والبصرة  شھر تشرین الثاني كانون االول / 2018

145001450010000100001600015875كیلولحم غنم طازج / محلي6

145001450012000120001400014000كیلولحم بقر طازج (بدون عظم) / محلي7

387540004000400047504500كیلوسمك طازج كارب سمتي محلي 8

362536253500350032503250كیلودجاج مجمد سادیا / برازیلي9

حلیب مجفف تجاري المدھش كامل الدسم / سلطنة 10
عمان

337533753000300031253063كیس400 غم

525052504000400051255125طبقة 30بیضةبیض أحمر حجم كبیر11

187518751500150015631750قنینة بالستك 1لترزیت نباتي تجاري زیر / تركي12

212521251750175019131788كیلورز تجاري بسمتي فل / ھندي13

200020002500275015631688كیلورز عنبر فل محلي14

625625500500500500كیلوطحین حنطة اسمر تجاري محلي15

125012501000100010631288كیلوطحین حنطة ابیض تجاري زیر/ تركي او مایعادلھ16

حمص تجاري غیر مجروش بقري (صحاح) / نوع 17
التونسا تركي

900350035002500250026252750 غم

200020001500150020002000كیلوعدس تجاري / تركي18

150015001000100015001500كیلوسكر تجاري االسرة / سعودي او مایعادلھ 19

225022502063225025002250علبة معدن 830 غممعجون طماطة التونسا / تركي او مایعادلھ20

400350035003500350039133688 غمشاي تجاري الوزة / سیالني21



معدل التغیر في اسعار بعض السلع الغذائیة االساسیة  شھر تشرین الثاني  بالمقارنة مع  شھر كانون االول / 2018 للمحافظات بغداد ونینوى والبصرة

4.9-833792كیلوبصل احمر یابس/ نوعیة جیدة1

7.0-896833كیلوبطاطا2

24.6-1258948كیلوطماطة3

8138332.5كیلوخیار ماء4

7.8-11751083كیلوبرتقال مستورد5

0.3-1350013458كیلولحم غنم طازج / محلي6

  معدل السعر شھر 
تشرین الثاني  

2018

  معدل السعر   
شھر كانون االول  

2018
الوحدة اسم المادةت

القیاسیة

معدل التغیر في اسعار بعض السلع الغذائیة االساسیة  شھر تشرین الثاني  بالمقارنة مع  شھر كانون االول / 2018 للمحافظات بغداد ونینوى والبصرة

معدل التغیر 
%

0.3-1350013458كیلولحم غنم طازج / محلي6

13500135000.0كیلولحم بقر طازج (بدون عظم) / محلي7

1.0-42084167كیلوسمك طازج كارب سمتي محلي 8

345834580.0كیلودجاج مجمد سادیا / برازیلي9

حلیب مجفف تجاري المدھش كامل الدسم / سلطنة 10
عمان

0.7-31673146كیس400 غم

479247920.0طبقة 30بیضةبیض أحمر حجم كبیر11

قنینة بالستك زیت نباتي تجاري زیر / تركي12
1164617083.8لتر

2.1-19291888كیلورز تجاري بسمتي فل / ھندي13

202121466.2كیلورز عنبر فل محلي14

5425420.0كیلوطحین حنطة اسمر تجاري محلي15

110411796.8كیلوطحین حنطة ابیض تجاري زیر/ تركي او مایعادلھ16

حمص تجاري غیر مجروش بقري (صحاح) / نوع 17
التونسا تركي

900287529171.5 غم

183318330.0كیلوعدس تجاري / تركي18

133313330.0كیلوسكر تجاري االسرة / سعودي او مایعادلھ 19

علبة معدن معجون طماطة التونسا / تركي او مایعادلھ20
0.9-83022712250 غم

2.1-40036383563 غمشاي تجاري الوزة / سیالني21



2018كانون االول  -2018كانون الثاني معدل سعر الطماطھ  خالل الفترة 
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2018كانون االول  -2018كانون الثاني معدل سعر الطماطھ  خالل الفترة 

400


