
  
  2018/الثانيتشرین  من شهر ثانيالعض السلع الغذائیة األساسیة للنصف لباالسعار مؤشرات نشرة 

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  شهري للزیارات االسبوعیة االربعة نصف ثم یستخرج معدل) واتاالفواكه والخضر (مستمرین 
  . 2018 ثانيلشهر تشرین ال ولاال 
     

ــار) 833(بلــغ متوســط ســعر البطاطــا  .1 ــانيالللنصــف كغــم /دین ــانيمــن شــهر تشــرین  ث مســجًال  2018  الث
 . %)13.0(بلغ معدله  اً نخفاضا

مسـجًال  2018  مـن شـهر تشـرین الثـاني الثـانيللنصـف كغـم /دینـار) 1142(بلغ متوسط سعر الطماطـه  .2
 . %)16.9(بلغ معدله  انخفاضاً 

مـن شـهر تشـرین  الثـانيللنصـف كغـم /دینـار) 4333(محلـي سـمك طـازج كـارب سـمتي بلغ متوسط سعر  .3
 .%)6.1(بلغ معدله  رتفاعاامسجًال  2018 الثاني

  مــن شــهر تشــرین الثــاني الثـانيللنصــف كغــم /دینــار) 13500(محلــي /غــنم طـازجبلـغ متوســط ســعر لحــم  .4
 .حیث حافظ على نفس مستواه 2018

 مـن شـهر تشـرین الثـاني الثـانيللنصف كغم /دینار) 3458(برازیلي  /سادیا بلغ متوسط سعر دجاج مجمد .5
 .حیث حافظ على نفس مستواه 2018

  مـن شـهر تشـرین الثـاني الثـانيللنصـف  طبقـة /دینـار) 4833(بلغ متوسط سعر بیض احمـر حجـم كبیـر  .6
 .%)1.7(بلغ معدله  ارتفاعامسجًال  2018

  مـن شـهر تشـرین الثـاني الثانيللنصف كغم /دینار) 1900( هندي/بلغ متوسط سعر رز تجاري فل بسمتي .7
 . %)3.0(بلغ معدله  انخفاضاً مسجًال  2018

مـن شــهر  الثـانيللنصـف كغـم /دینـار) 1125( تركـي/ زیــرتوسـط سـعر طحـین حنطـة ابـیض تجـاري لـغ مب .8
 .%)3.9(بلغ معدله  ارتفاعامسجًال  2018 تشرین الثاني

مـن شـهر تشـرین  الثـانيكغـم للنصـف /دینـار) 2295( تركـي/ معجـون طماطـة التونسـا لغ متوسط سـعر ب .9
 .%)1.9(بلغ معدله  ارتفاعامسجًال  2018الثاني 

  
  
  
  
  

  



8751000750875كیلوبصل احمر یابس/ نوعیة جیدة1

1000750750833كیلوبطاطا2

1300100011251142كیلوطماطة3

1000750750833كیلوخیار ماء4

1300100010001100كیلوبرتقال مستورد5

14500100001600013500كیلولحم غنم طازج / محلي6

معدل السعر

أسعار بعض المواد الغذائیة األساسیة في مراكز مدینتي بغداد ونینوى والبصرة للنصف الثاني من شھر تشرین الثاني / 2018

نینوىاسم المادةت البصرة الوحدة 
   بغدادالقیاسیة

14500100001600013500كیلولحم غنم طازج / محلي6

14500120001400013500كیلولحم بقر طازج (بدون عظم) / محلي7

4000400050004333كیلوسمك طازج كارب سمتي محلي 8

3625350032503458كیلودجاج مجمد سادیا / برازیلي9

حلیب مجفف تجاري المدھش كامل الدسم / سلطنة 10
عمان

3375300031253167كیس400 غم

5250400052504833طبقة 30بیضةبیض أحمر حجم كبیر11

قنینة بالستك زیت نباتي تجاري زیر / تركي12
11875150016251667لتر

2125175018251900كیلورز تجاري بسمتي فل / ھندي13

2000250016252042كیلورز عنبر فل محلي14

625500500542كیلوطحین حنطة اسمر تجاري محلي15 625500500542كیلوطحین حنطة اسمر تجاري محلي15

1250100011251125كیلوطحین 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
8302375200025002292 غم

4003500350038253608 غمشاي تجاري الوزة / سیالني21



معدل التغیر في اسعار بعض السلع الغذائیة االساسیة للنصف الثاني من شھر تشرین الثاني  بالمقارنة مع النصف االول من شھر تشرین الثاني / 2018 

79287510.5كیلوبصل احمر یابس/ نوعیة جیدة1

13.0-958833كیلوبطاطا2

16.9-13751142كیلوطماطة3

7928335.2كیلوخیار ماء4

12.0-12501100كیلوبرتقال مستورد5

13500135000.0كیلولحم غنم طازج / محلي6

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

معدل التغیر 
% الوحدة القیاسیةاسم المادةت

  معدل السعر 
للنصف االول من 

شھر تشرین الثاني  
2018

  معدل السعر 
للنصف الثاني من 

شھر تشرین 
الثاني  2018

13500135000.0كیلولحم غنم طازج / محلي6

13500135000.0كیلولحم بقر طازج (بدون عظم) / محلي7

408343336.1كیلوسمك طازج كارب سمتي محلي 8

345834580.0كیلودجاج مجمد سادیا / برازیلي9

حلیب مجفف تجاري المدھش كامل الدسم / سلطنة 10
عمان

316731670.0كیس400 غم

475048331.7طبقة 30بیضةبیض أحمر حجم كبیر11

162516672.6قنینة بالستك 1لترزیت نباتي تجاري زیر / تركي12

3.0-19581900كیلورز تجاري بسمتي فل / ھندي13

200020422.1كیلورز عنبر فل محلي14

5425420.0كیلوطحین حنطة اسمر تجاري محلي15 5425420.0كیلوطحین حنطة اسمر تجاري محلي15

108311253.9كیلوطحین حنطة ابیض تجاري زیر/ تركي او مایعادلھ16

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

900283329173.0 غم

183318330.0كیلوعدس تجاري / تركي18

133313330.0كیلوسكر تجاري االسرة / سعودي او مایعادلھ 19

225022921.9علبة معدن 830 غممعجون طماطة التونسا / تركي او مایعادلھ20

1.6-40036673608 غمشاي تجاري الوزة / سیالني21
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2018النصف الثاني من تشرین الثاني  -2017كانون االولمعدل سعر الطماطھ  خالل الفترة 


