
 

 7201/ تشرین االولعض السلع الغذائیة األساسیة لشهر لباالسعار مؤشرات نشرة 

ــي مــدینتيبعــأســعار تتضــمن النشــرة  ــة األساســیة ف ــث بغــداد والبصــرة  ض الســلع الغذائی یقــوم الجهــاز المركــزي حی
ذبـذب وتغیـر تتعـرض أسـعارها إلـى تالتـي الغذائیـة األسعار بدوریة شهریة وبأخرى اسبوعیة للسـلع لالحصاء بجمع 

 . وات) ثم یستخرج معدل شهري للزیارات االسبوعیة االربعةا(الفواكه والخضر مستمرین 
    

حیـث حـافظ علـى نفـس مسـتواه  2017 تشـرین االول) دینـار/كغم لشـهر 750بلغ متوسـط سـعر البطاطـا ( .1
 .2017بالمقارنه مع شهر ایلول 

حیـث حـافظ علـى نفـس مسـتواه  2017 الولتشـرین ا) دینـار/كغم لشـهر 688بلغ متوسط سعر الطماطـه ( .2
 .2017بالمقارنه مع شهر ایلول 

مسـجًال  2017 تشـرین االول) دینـار/كغم لشـهر 5500محلـي (سمك طازج كارب سـمتي بلغ متوسط سعر  .3
 .2017 ایلول%) عن شهر 2.3ارتفاعًا بلغ معدله (

 2017 تشــرین االول) دینـار/كغم لشـهر 14000بلـغ متوسـط سـعر لحــم بقـر طـازج (بـدون عظم)/محلــي ( .4
 .2017 ایلولحیث حافظ على نفس مستواه بالمقارنه مع شهر 

حیـث حـافظ  2017 تشـرین االول) دینار/كغم لشـهر 3500برازیلي ( /سادیا بلغ متوسط سعر دجاج مجمد .5
 .2017على نفس مستواه بالمقارنه مع شهر ایلول 

حیـث حـافظ  2017 تشـرین االوللشـهر  طبقـة دینـار/ )5500( بـیض احمـر حجـم كبیـربلغ متوسط سـعر  .6
 .2017 ایلولعلى نفس مستواه بالمقارنه مع شهر 

حیـث حـافظ  2017 تشـرین االول) دینار/كغم لشهر 2063( /هنديبلغ متوسط سعر رز تجاري فل بسمتي .7
 .2017 ایلولعلى نفس مستواه بالمقارنه مع شهر 

 2017 تشـرین االول) دینـار/كغم لشـهر 1188( تركـي زیـر/بلغ متوسط سعر طحین حنطة ابـیض تجـاري  .8
 .2017 ایلولحیث حافظ على نفس مستواه بالمقارنه مع شهر 

 
 
 
 
 
 
 
 



875750813كیلوبصل احمر یابس/ نوعیة جیدة1

875625750كیلوبطاطا2

750625688كیلوطماطة3

875625750كیلوخیار ماء4

175013751563كیلوبرتقال مستورد5

145001512514813كیلولحم غنم طازج / محلي6

145001350014000كیلولحم بقر طازج (بدون عظم) / محلي7

525057505500كیلوسمك طازج كارب سمتي محلي 8

350035003500كیلودجاج مجمد سادیا / برازیلي9

حلیب مجفف تجاري المدھش كامل الدسم / سلطنة 10
عمان

337533753375كیس400 غم

550055005500طبقة 30بیضةبیض أحمر حجم كبیر11

قنینة بالستك زیت نباتي تجاري زیر / تركي12
1187518751875لتر

212520002063كیلورز تجاري بسمتي فل / ھندي13

200020002000كیلورز عنبر فل محلي14

625500563كیلوطحین حنطة اسمر تجاري محلي15

125011251188كیلوطحین حنطة ابیض تجاري زیر/ تركي او مایعادلھ16

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

900350030003250 غم

200020002000كیلوعدس تجاري / تركي18

150015001500كیلوسكر تجاري االسرة / سعودي او مایعادلھ 19

علبة معدن معجون طماطة التونسا / تركي او مایعادلھ20
830200023752188 غم

400350035003500 غمشاي تجاري الوزة / سیالني21

الوحدة 
معدل السعر   بغدادالقیاسیة

أسعار بعض المواد الغذائیة األساسیة في مراكز مدینتي بغداد والبصرة لشھر تشرین االول  / 2017

اسم المادةت البصرة



8138130.0كیلوبصل احمر یابس/ نوعیة جیدة1

7507500.0كیلوبطاطا2

6886880.0كیلوطماطة3

7.7-813750كیلوخیار ماء4

7.4-16881563كیلوبرتقال مستورد5

14813148130.0كیلولحم غنم طازج / محلي6

14000140000.0كیلولحم بقر طازج (بدون عظم) / محلي7

537555002.3كیلوسمك طازج كارب سمتي محلي 8

350035000.0كیلودجاج مجمد سادیا / برازیلي9

حلیب مجفف تجاري المدھش كامل الدسم / سلطنة 10
عمان

337533750.0كیس400 غم

550055000.0طبقة 30بیضةبیض أحمر حجم كبیر11

187518750.0قنینة بالستك 1لترزیت نباتي تجاري زیر / تركي12

206320630.0كیلورز تجاري بسمتي فل / ھندي13

200020000.0كیلورز عنبر فل محلي14

5635630.0كیلوطحین حنطة اسمر تجاري محلي15

118811880.0كیلوطحین حنطة ابیض تجاري زیر/ تركي او مایعادلھ16

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

900325032500.0 غم

200020000.0كیلوعدس تجاري / تركي18

150015000.0كیلوسكر تجاري االسرة / سعودي او مایعادلھ 19

218821880.0علبة معدن 830 غممعجون طماطة التونسا / تركي او مایعادلھ20

400350035000.0 غمشاي تجاري الوزة / سیالني21

معدل التغیر % الوحدة القیاسیةاسم المادةت
  معدل السعر 
لشھر ایلول 

2017

  معدل السعر 
لشھر تشرین 
االول 2017

معدل التغیر في اسعار بعض السلع الغذائیة االساسیة لشھر تشرین االول / 2017 بالمقارنة مع شھر ایلول /2017
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 2017تشرین االول  -2016معدل سعر الطماطھ  خالل الفترة تشرین الثاني 
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