حكومهتي ههرێمي كوردستان – عێراق
وهزارهتي بازرگاني وپيشهسازى

خشخًيًك بً وشخًماوّ ًٌوذێل ىً بًسًٌمًماوّ گۆشج َپًىًَيس ىً باصاسيماوّ مُسدسخان – عێشاق
A Table of the Prices for Some of the Products of Meat and Poultry in the Markets of
Kurdistan - Iraq
جذَه باسعاس بعض اىمىخجاث مه اىيحًُ َاىذَاجه في اسُاق مُسدسخان – اىعشاق

ئًً خشخًيً بشيخيً ىً وشخًماوّ ًٌوذێل ىً بًسًٌمًماوّ گۆشج َپًىًَيس ىً باصاسيماوّ واَخۆيّ مُسدسخان بۆ ماَيِ ىً  8/1/2015حامُ  .8/6/2015ئًً
وشخاوً بۆ ئًً بًسًٌماوان مً مُاىيخيًمًيان ىً سخاوذاسدِ پًسًوذن ،ىً ساسخيذا سيوگً وشخًمان جياَاصيان ًٌبيٚث ىًگًه ٚوشخّ بًسًٌمّ ٌاَشيَٚي بً
پي ِٚجياَاصِ مُاىيخّ.
This table includes the prices of some of the products of meat and poultry in the local markets of Kurdistan for the period
from 8/1/2015to 8/6/2015. These prices are for products of acceptable standards, in reality, prices might differ for similar
products with different qualities.
ان اىجذَه اىخاىي يشمو اسعاس بعض مىخجاث اىيحًُ َاىذَاجه في االسُاق اىمحييت ىنُسدسخان ىيفخشة مه  8/1/2015اىّ  .8/6/2015ان ٌزي االسعاس ٌي
ىيمىخجاث راث اىىُعياث اىقياسيت اىمقبُىت في اىسُق َقذ حخخيف االسعاس اىفعييت ىمىخجاث مشابٍت راث وُعيت َجُدة مخخيفت.
نرخ به دينارى عێراقي
يهكه
ناوى بهرههم
#
Price in Iraqi Dinar
Unit
Product
السعر بالدينار العراقي
الوحدة
المنتج
يوك ميلۆ
گۆشتي بورخ
00111
One Kilo
Lamb Meat
1
ميلو واحذ
لحم غنم
يوك ميلۆ
گۆشتي گۆلل بو ئێسـل
00111
One Kilo
Beef with Bone
2
ميلو واحذ
لحم بقز بالعظم
يوك ميلۆ
گۆشـتي گۆلل بێ ئێسـل
00111
One Kilo
Beef without Bone
3
ميلو واحذ
لحم بقز بذون عظم
يوك ميلۆ
گۆشتي بوستووى ىاورده
0111
One Kilo
Imported Frozen Meat
4
ميلو واحذ
لحم مجمذ مستورد
يوك ميلۆ
مزيشني بوستووى خۆماڵي
-----One Kilo
Local Frozen Chicken
5
ميلو واحذ
دجاج مجمذ محلي
يوك ميلۆ
مزيشني بوستووى تورمي
3000
One Kilo
Turkish Frozen Chicken
6
ميلو واحذ
دجاج تزمي مجمذ
يوك ميلۆ
مزيشني بوستووى بوراسيلي
---One Kilo
Brazilian Frozen Chicken
7
ميلو واحذ
دجاج بزاسيلي مجمذ
يوك ميلۆ
سينگي مزيشني ىاورده بێ ئێسل
4500
One Kilo
Imported Chicken Breast without Bone
8
ميلو واحذ
صذر دجاج مستورد بذون عظم
يوك ميلۆ
سينگي مزيشني ىاورده بو ئێسل
3500
One Kilo
Imported Chicken Breast with Bone
9
ميلو واحذ
صذر دجاج مستورد بالعظم
يوك ميلۆ
ڕاني مزيشل
2500 - 2250
One Kilo
Chicken Thigh
10
ميلو واحذ
فخذ دجاج
يوك دهستو ( 30ىێلنو)
ىێلنوى خۆمالي
----)One Pack (30 Eggs
Local Eggs
11
بيض محلي
طبقت واحذة ( 30بيضت)
4000
يوك دهستو ( 30ىێلنو)
ىێلنوى ىاورده
12
1

#

ناوى بهرههم
Product
المنتج
Imported Eggs
بيض مستورد

يهكه
Unit
الوحدة
)One Pack (30 Eggs
طبقت واحذة ( 30بيضت)

نرخ به دينارى عێراقي
Price in Iraqi Dinar
السعر بالدينار العراقي

ئًماوً وشخّ ئێسخاِ باصاسِ واَخۆييه َي ٌيچيان سًپاوذساَويه.
These prices are the current local market prices and they are not mandatory.
ان ٌزي االسعاس ٌي اسعاس اىسُق اىحاىيت ٌَي ىيسج اىضاميت.
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