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  2021سنه  تشرين الثاني لشهرلبعض السلع الرئيسية  شرة االسعار  ن
 

  
 

 المقدمة:
لمحافظـات العـراق یـة االساسـیة فـي االسـواق المحلیـة عـة نشـرة االسـعار لـبعض السـلع الغذائابلغرض مت

بغـــداد  ،ثــالث محافظــات البصــرة  االســعار فـــي ابعــةبمت 2009منــذ عــام القیاســیة  یقــوم قســم االرقــام
كــانون م القسـم منـذ قـا ولكـي تكـون العملیـة اكثـر شــمولیة  ،  ) ســلعة22وبنحـو ( فقـط كـزمر لول ونینـوى 
المحافظــات كافــة علــى مســتوى مركــز وقضــاء كــل محافظــة   االســعار فــي ابعــةبمت 2020عــام  الثــاني

 حیـث  ، اساسـیة للمسـتهلك العراقـي) سـلعة 24وبنحـو ( اقلـیم كردسـتانمن محافظات العراق وبضمنها 
ض أسـعارها الـى التذبـذب تقوم الفرق المیدانیة في هذه المحافظات بجمع اسـعار هـذه السـلع والتـي تتعـر 

اضـافة الـى بنوعیها المحلـي والمسـتورد والبـیض واللحـوم بأنواعهمـا  والتغیر خاصة الفواكه والخضراوات
  .لبقولیاتا

  تحلیل المؤشرات :
عموم العراق ــــل یل النتائجـملخص تحلوفیما یلي  2021 تشرین الثاني جمع أسعار شهرتم            

  : يـــــــوكاآلت
  عموم  في 2021 تشرین الثانيشهر ل ) دینار/كغم  761 ( ابسمتوسط سعر بصل احمر یبلغ

 . 2021 تشرین االول) عن  %2.0 قدره ( ارتفاعمسجًال  العراق

 ) في عموم العراق. 2021 تشرین الثاني) دینار/كغم لشهر  746 بلغ متوسط سعر البطاطا 

 . 2021 تشرین االول) عن  %3.9 قدره ( ارتفاعمسجًال 

 ) في عموم العراق 2021 تشرین الثاني) دینار/كغم لشهر  820 بلغ متوسط سعر الطماطة 
 . 2021 تشرین االولعن )  %0.2 قدره ( انخفاضمسجًال 

 ) في عموم العراق 2021 تشرین الثاني) دینار/كغم لشهر  901 بلغ متوسط سعر خیار الماء 
 . 2021 تشرین االولعن )  %0.2 قدره ( انخفاضمسجًال 

 ) في عموم العراق 2021 تشرین الثاني) دینار/كغم لشهر  717 بلغ متوسط سعر الباذنجان 
 . 2021 تشرین االولعن )  %2.9 قدره ( ارتفاعمسجًال 

 ) في عموم العراق 2021 تشرین الثاني ) دینار/كغم لشهر 1051 بلغ متوسط سعر الشجر 
 . 2021 لتشرین االو عن )  %10.8 قدره ( انخفاضمسجًال 

 ) في عموم  2021 تشرین الثانيدینار/كغم لشهر )  1431 بلغ متوسط سعر البرتقال المستورد
 . 2021 تشرین االول عن)  %11.0 قدره ( انخفاضمسجًال  العراق
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  2021سنه  تشرين الثاني لشهرلبعض السلع الرئيسية  شرة االسعار  ن
 

  
 

  في عموم العراق 2021 تشرین الثانيدینار/كغم لشهر )  13538 اللحوم (بلغ متوسط سعر 
 . 2021 تشرین االولعن )  %0.4 قدره ( ارتفاعمسجًال 

  تشرین الثانيدینار/كغم لشهر )  4889 ( سمك طازج كارب سمتي محليبلغ متوسط سعر 
 . 2021 تشرین االولعن )  %0.6 مسجًال ارتفاع قدره ( في عموم العراق 2021

 ) في عموم  2021 تشرین الثاني) دینار/كغم  3763 بلغ متوسط سعر دجاج الحي المحلي
 . 2021 تشرین االولعن )  %1.9 قدره ( انخفاض العراق

  تشرین الثانيدینار/كغم لشهر )  4863 ( دجاج مجمد سادیا / برازیليبلغ متوسط سعر 
 . 2021 تشرین االولعن )  %6.2 مسجًال ارتفاع قدره ( في عموم العراق 2021

 تشرین غم لشهر 400) دینار/ 4083 ( بلغ متوسط سعر الحلیب المجفف التجاري مدهش
 . 2021 تشرین االولعن )  %1.8 قدره ( ارتفاعمسجًال  في عموم العراق 2021 الثاني

  في عموم العراق 2021 تشرین الثانيدینار/طبقه لشهر )   6363 ( البیضبلغ متوسط سعر 
 . 2021 تشرین االولعن )  %1.3 قدره ( انخفاض مسجًال 

 ) 2021 تشرین الثانيلشهر  لتر ) دینار/ 2647 بلغ متوسط سعر الزیت النباتي التجاري زیر 
 . 2021 تشرین االولعن )  %1.3 قدره ( ارتفاعمسجًال  في عموم العراق

 ) تشرین الثانيدینار/كغم لشهر )  1920 بلغ متوسط سعر رز تجاري بسمتي فل /هندي 
 . 2021 تشرین االولعن %) 0.4 قدره ( رتفاعامسجًال  في عموم العراق 2021

  في  2021 تشرین الثاني ) دینار/كغم لشهر 2611 سط سعر رز عنبر فل محلي (بلغ متو
 . 2021 تشرین االولعن )  %1.5 قدره (  رتفاعا مسجالً  عموم العراق

  تشرین الثانيدینار/كغم لشهر  ) 746 (بلغ متوسط سعر طحین حنطه اسمر تجاري محلي 
 . 2021 تشرین االول عن ) %14.7 (قدره  ارتفاعمسجًال  في عموم العراق 2021

  دینار/كغم لشهر  1167 یعادله ( یض تجاري تركي زیر ومااببلغ متوسط سعر طحین حنطه (
 2021 تشرین االول عن ) %1.5 (مسجًال ارتفاع قدره  في عموم العراق 2021 تشرین الثاني

 
  2567 (حمص تجاري غیر مجروش بقري (صحاح)/ نوع التونسا تركي بلغ متوسط سعر ( 

عن )  %2.1 قدره ( ارتفاعمسجًال  في عموم العراق 2021 تشرین الثانيغم لشهر 900دینار/
 . 2021 تشرین االول
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 ) في عموم العراق 2021 تشرین الثانيلشهر )  1948 بلغ متوسط سعر عدس تجاري تركي  

 . 2021 تشرین االول) عن  %2.7 قدره ( ارتفاعمسجًال 

  في  2021 تشرین الثاني ) دینار/كغم لشهر 1264 ة (بلغ متوسط سعر سكر تجاري االسر
 . 2021 تشرین االولعن )  %1.4 (قدره  رتفاعا مسجالً  عموم العراق

  غم لشهر 830) دینار/2035  ( هوما یعادلالتونسا تركي   اطةمالطبلغ متوسط سعر معجون
  2021 ن االولتشریعن )  %1.0 قدره ( رتفاعامسجًال  في عموم العراق 2021 تشرین الثاني

  2021 تشرین الثانيغم لشهر 400) دینار/ 4292 /سیالني ( الوزةبلغ متوسط شاي تجاري 
 . 2021 تشرین االولعن  ) %2.9 قدره ( انخفاضمسجًال  في عموم العراق.

 تشرین الثانيغم لشهر 750) دینار/ 2233 مكیسه نوع زیر ( یابسة بلغ متوسط سعر فاصولیا 
 . 2021 تشرین االول) عن  %0.2 قدره ( انخفاضمسجًال  اقفي عموم العر  2021
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اقلٌم الجنوبالبصرةمٌسانذي قارالمثنىالقادسٌةالنجفواسطكربالءبابلاقلٌم الوسطصالح الدٌنبغداداالنباردٌالىكركوكنٌنوىاقلٌم كردستاندهوكاربٌلالسلٌمانٌةفترات الزٌارةالوحدة القٌاسٌةاسم المادة المنطقةت
العراق تشرٌن 

الثانً

العراق تشرٌن 

االول
نسبة التغير

7507506257081000750100075087587587550075075010007507507507505007227717433.7سعراالسبوع االول

75075062570810007501000750875750854500750750100010007507507505007507787296.7سعر االسبوع الثانً

7501000625792100075075050087575077150075075075010007507507505007227507361.9سعر االسبوع الثالث

7501000625792100075075075087575081350075075075010007507507506257367717295.7سعر االسبوع الرابع

75087562575010007508756888757818285007507508759387507507505317337677344.5متوسط السعر فً المركز

5007506256251000750750750750750792625500750100010007507507505007367367291.0سعراالسبوع االول

1.0-50010006257081000750500750750750750625500750750500750750750625667701708سعراالسبوع الثالث

متوسط السعر فً 

القضاء
50087562566710007506257507507507716255007508757507507507505637017197190.0

كٌلومحلً/ بصل احمر ٌابسمتوسط

متوسط السعر فً 

المحافظة للبصل الٌابس 

المحلً/ 
62587562570810007507507198137667995636257508758447507507505477177437272.3

1.8-750750750500719794809_750100062579210001000100050087510008965007507501000سعراالسبوع االول

7507507505007197797790.0_75010006257921000100010005008757508545007507501000سعر االسبوع الثانً

7507507505007197947870.9_75010006257921000100010007508757508965007507501000سعر االسبوع الثالث

7507507506257348167942.8_75010006257921000100012507508757509385007507501000سعر االسبوع الرابع

7507507505317237967920.5_75010006257921000100010636258758138965007507501000متوسط السعر فً المركز

1.0-750750750500703750757_5001000625708100010007507507507508336255007501000سعراالسبوع االول

7507507506257197577501.0_5001000625708100010007507507507508336255007501000سعراالسبوع الثالث

متوسط السعر فً 

القضاء
5001000625708100010007507507507508336255007501000_7507507505637117547540.0

كٌلومستورد/ بصل احمر ٌابسمتوسط

متوسط السعر فً 

المحافظة للبصل الٌابس 

المستورد/ 
6251000625750100010009066888137818655636257501000_7507507505477177757730.2

متوسط 

المتوسطات

البصل الٌابس فً 

المحافظة
كٌلو

البصل الٌابس فً 

المحافظة
62593862572910008758287038137738325636257509388447507507505477247617462.0

                 2021أسعار بعض المواد الغذائٌة األساسٌة فً محافظات العراق لشهرتشرٌن الثانً 

1

كٌلومحلً/ بصل احمر ٌابسمركز

كٌلومحلً/ بصل احمر ٌابسقضاء

كٌلومستورد/ بصل احمر ٌابسمركز

كٌلومستورد/ بصل احمر ٌابسقضاء
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اقلٌم الجنوبالبصرةمٌسانذي قارالمثنىالقادسٌةالنجفواسطكربالءبابلاقلٌم الوسطصالح الدٌنبغداداالنباردٌالىكركوكنٌنوىاقلٌم كردستاندهوكاربٌلالسلٌمانٌةفترات الزٌارةالوحدة القٌاسٌةاسم المادة المنطقةت
العراق تشرٌن 

الثانً

العراق تشرٌن 

االول
نسبة التغير

                 2021أسعار بعض المواد الغذائٌة األساسٌة فً محافظات العراق لشهرتشرٌن الثانً 

0.9-7501000750833750750750500875750729750750750500500750750750750694729736سعراالسبوع االول

2.8-7501000750833750750750500875750729750750750500500750750750750694729750سعر االسبوع الثانً

75010007508337507507507508757507717507507505005007507507507506947437222.9سعر االسبوع الثالث

750100075083375075075075087575077110007507505005007507507508757367647363.8سعر االسبوع الرابع

75010007508337507507506258757507508137507505005007507507507817057417360.7متوسط السعر فً المركز

50010007507507507505007507507507087507507505005007507507507506947086469.7سعراالسبوع االول

500100075075075075075050075075070810007507505005007507507506257087156706.7سعر االسبوع الثانً

متوسط السعر فً 

القضاء
50010007507507507506256257507507088757507505005007507507506887017126588.2

كٌلومحلً/ بطاطامتوسط

متوسط السعر فً 

/ المحافظة للبطاطا 

المحلً
62510007507927507506886258137507298447507505005007507507507347037276974.2

1.0-650759767__750_750750500500_750100075083375010007505008751000813سعراالسبوع االول

1.0-650759767__750_750750500500_75010007508337501000750750875750813سعر االسبوع الثانً

6507777503.6__750_750750500500_750125075091775010007505008751000813سعر االسبوع الثالث

6507777503.6__750_750750500500_750125075091775010007505008751000813سعر االسبوع الرابع

6507687581.3__750_750750500500_75011257508757501000750563875938813متوسط السعر فً المركز

6507507085.9__750_750750500500_50015007509177501000500750750750750سعراالسبوع االول

6507687255.9__750_750750500500_50015007509177501000750750750750792سعر االسبوع الثانً

متوسط السعر فً 

القضاء
50015007509177501000625750750750771_750750500500_750__6507597175.9

كٌلومستورد/ بطاطامتوسط

متوسط السعر فً 

/ المحافظة للبطاطا 

المستورد
62513137508967501000688656813844792_750750500500_750__6507637383.5

متوسط 

المتوسطات
62511567508447508756886418137977608447507505005007507507507347037467183.9البطاطا فً المحافظةكٌلوالبطاطا فً المحافظة

2

كٌلومحلً/ بطاطامركز

كٌلومحلً/ بطاطاقضاء

كٌلومستورد/ بطاطامركز

كٌلومستورد/ بطاطاقضاء

5



اقلٌم الجنوبالبصرةمٌسانذي قارالمثنىالقادسٌةالنجفواسطكربالءبابلاقلٌم الوسطصالح الدٌنبغداداالنباردٌالىكركوكنٌنوىاقلٌم كردستاندهوكاربٌلالسلٌمانٌةفترات الزٌارةالوحدة القٌاسٌةاسم المادة المنطقةت
العراق تشرٌن 

الثانً

العراق تشرٌن 

االول
نسبة التغير

                 2021أسعار بعض المواد الغذائٌة األساسٌة فً محافظات العراق لشهرتشرٌن الثانً 

3.5-1000100087595875075075050087510007716257507505005007507501000750708771799سعراالسبوع االول

0.9-100010008759587507507501000875875833625750750500500750750750750681778785سعر االسبوع الثانً

2.6-1000125087510427507507501000875750813625750750500500750750750625667778799سعر االسبوع الثالث

2.9-1000125087510427507507501000875750813625750750500500750750750750681785808سعر االسبوع الرابع

2.5-100011258751000750750750875875844807625750750500500750750813719684778797متوسط السعر فً المركز

100010008759587507501000100075010008756257507505007507507508756887158097576.9سعراالسبوع االول

100012508751042750750100075075012508756257507505005007507508136886818067951.3سعر االسبوع الثانً

متوسط السعر فً 

القضاء
100011258751000750750100087575011258756257507505006257507508446886988077764.0

كٌلومحلً/ طماطةمتوسط

متوسط السعر فً 

/ المحافظة للطماطة 

المحلً
1000112587510007507508758758139848416257507505005637507508287036917937870.7

8048928672.8_7507501000_750875100087562510001000500_1000150087511257501000سعراالسبوع االول

4.5-732858898_750750750_75087510008756257501000500_1000150087511257501000سعر االسبوع الثانً

1.0-732858867_750750750_10008757508756257501000500_1000150087511257501000سعر االسبوع الثالث

4.5-732858898_750750750_10008757508756257501000500_1000150087511257501000سعر االسبوع الرابع

1.8-750867883_750750813_8758758758756258131000500_1000150087511257501000متوسط السعر فً المركز

7688918672.7_750750875_1000150087511257501000100075075012509177507501000500سعراالسبوع االول

7598718710.0_750750813_1000150087511257501000750100075010008757507501000500سعر االسبوع الثانً

متوسط السعر فً 

القضاء
100015008751125750100087587575011258967507501000500_750750844_7638818691.3

كٌلومستورد/ طماطةمتوسط

متوسط السعر فً 

/ المحافظة للطماطة

المستورد
100015008751125750100087587581310008856887811000500_750750828_757874876-0.2

متوسط 

المتوسطات
0.2-100013138751063750875875875813992863656766875500563750750828703710820822الطماطة فً المحافظةكٌلوالطماطة فً المحافظة

3

كٌلومحلً/ طماطةمركز

كٌلومحلً/ طماطةقضاء

كٌلومستورد/ طماطةمركز

كٌلومستورد/ طماطةقضاء

6



اقلٌم الجنوبالبصرةمٌسانذي قارالمثنىالقادسٌةالنجفواسطكربالءبابلاقلٌم الوسطصالح الدٌنبغداداالنباردٌالىكركوكنٌنوىاقلٌم كردستاندهوكاربٌلالسلٌمانٌةفترات الزٌارةالوحدة القٌاسٌةاسم المادة المنطقةت
العراق تشرٌن 

الثانً

العراق تشرٌن 

االول
نسبة التغير

                 2021أسعار بعض المواد الغذائٌة األساسٌة فً محافظات العراق لشهرتشرٌن الثانً 

1000100010001000750750750750سعراالسبوع االول
1000

8758137507507501000750750100010001000861868910-4.6

4.6-100010001000100075075075075010008758137507507501000750750100010001000861868910سعر االسبوع الثانً

1000125010001083750750750100010001000875750100075010006257501000100010008759109030.8سعر االسبوع الثالث

10001250100010837507507501000100075083375075075010006257501000100010008478828543.3سعر االسبوع الرابع

1.4-100011251000104275075075087510008758337508137501000688750100010001000861882894متوسط السعر فً المركز

0.4-10001000100010007507501000750750750792750750750100010007501000875938868865868سعراالسبوع االول

100012501000108375075075075075010007927501000750100010007501000100010009179038684.0سعر االسبوع الثانً

متوسط السعر فً 

القضاء
10001125100010427507508757507508757927508757501000100075010009389698928848681.8

كٌلومحلً/ خٌار ماءمتوسط

متوسط السعر فً 

/ المحافظة لخٌار الماء 

المحلً
1000112510001042750750813813875875813750844750100084475010009699848778838810.2

3.9-875942981_10001000__9387507507501000_10001000_10001250100010837501000سعراالسبوع االول

3.9-875942981_10001000__9387507507501000_10001000_10001250100010837501000سعر االسبوع الثانً

3.8-9179621000_10001000__87575010007501000_7501000_10001500100011677501000سعر االسبوع الثالث

8759629620.0_10001000__9387507507501000_10001000_10001500100011677501000سعر االسبوع الرابع

2.9-885952981_10001000__9227508137501000_9381000_10001375100011257501000متوسط السعر فً المركز

4.6-854920964_1000875__9007507507501000_1000125010001083750100010001000750سعراالسبوع االول

1.9-917929946_10001000__80075010007501000_10001500100011677501000750750750سعر االسبوع الثانً

متوسط السعر فً 

القضاء
10001375100011257501000875875750_8507508757501000__1000938_885924955-3.3

كٌلومستورد/ خٌار ماءمتوسط

متوسط السعر فً 

/ المحافظة لخٌار الماء

المستورد
10001375100011257501000875906875_8817508447501000__1000969_885935964-3.0

متوسط 

المتوسطات
0.2-100012501000108375087584485987587584675084475010008447501000969984877901903خٌار ماء فً المحافظةكٌلوخٌار ماء فً المحافظة

4

كٌلومحلً/ خٌار ماءمركز

كٌلومحلً/ خٌار ماءقضاء

كٌلومستورد/ خٌار ماءمركز

كٌلومستورد/ خٌار ماءقضاء

7



اقلٌم الجنوبالبصرةمٌسانذي قارالمثنىالقادسٌةالنجفواسطكربالءبابلاقلٌم الوسطصالح الدٌنبغداداالنباردٌالىكركوكنٌنوىاقلٌم كردستاندهوكاربٌلالسلٌمانٌةفترات الزٌارةالوحدة القٌاسٌةاسم المادة المنطقةت
العراق تشرٌن 

الثانً

العراق تشرٌن 

االول
نسبة التغير

                 2021أسعار بعض المواد الغذائٌة األساسٌة فً محافظات العراق لشهرتشرٌن الثانً 

7255007505007505005007507505006116996940.6_75010001000917750500750750875سعراالسبوع االولكٌلومحلً/ باذنجان

6755007505007505005007508755006256916811.6_75010001000917750750500500875سعر االسبوع الثانً

6755007505007505007507507506256537066607.0_75010001000917750500750500875سعر االسبوع الثالث

7255007505007505007507507506256537216609.2_75010001000917750750750500875سعر االسبوع الرابع

7005007505007505006257507815636357046744.5_75010001000917750625688563875متوسط السعر فً المركز

8005007505007505005007506886256187396887.5_10001000100010007507501000750750سعراالسبوع االول

6505007505007505007507506885006326736602.0_50010001000833750500750500750سعر االسبوع الثانً

متوسط السعر فً 

القضاء
75010001000917750625875625750_7255007505007505006257506885636257066744.8

كٌلومحلً/ باذنجانمتوسط

متوسط السعر فً 

/ المحافظة للباذنجان 

المحلً
75010001000917750625781594813_7135007505007505006257507345636307056744.7

3.9-650731760__750_750500750500_500875625700_75010001000917750750سعراالسبوع االول

3.9-650731760__750_750500750500_500875625700_75010001000917750750سعر االسبوع الثانً

1.2-600731740__750_750500500500_625875500700_750125010001000750750سعر االسبوع الثالث

1.4-650750760__750_750500750500_625875500700_750125010001000750750سعر االسبوع الرابع

2.6-638736755__750_750500688500_563875563700_75011251000958750750متوسط السعر فً المركز

7007867692.1__750_750500750750_10001000100010007507501000750750500750سعراالسبوع االول

7007997881.4__750_750500750750_10001250100010837507501000500750688740سعر االسبوع الثانً

متوسط السعر فً 

القضاء
10001125100010427507501000625750594745_750500750750_750__7007927791.7

كٌلومستورد/ باذنجانمتوسط

متوسط السعر فً 

/ المحافظة للباذنجان

المستورد
8751125100010007507501000594813578747_750500719625_750__669773776-0.4

متوسط 

المتوسطات
813106310009587506888915948135787195007505007345636257507345636357176972.9باذنجان فً المحافظةكٌلوباذنجان فً المحافظة

5

مركز

كٌلومحلً/ باذنجانقضاء

كٌلومستورد/ باذنجانمركز

كٌلومستورد/ باذنجانقضاء

8



اقلٌم الجنوبالبصرةمٌسانذي قارالمثنىالقادسٌةالنجفواسطكربالءبابلاقلٌم الوسطصالح الدٌنبغداداالنباردٌالىكركوكنٌنوىاقلٌم كردستاندهوكاربٌلالسلٌمانٌةفترات الزٌارةالوحدة القٌاسٌةاسم المادة المنطقةت
العراق تشرٌن 

الثانً

العراق تشرٌن 

االول
نسبة التغير

                 2021أسعار بعض المواد الغذائٌة األساسٌة فً محافظات العراق لشهرتشرٌن الثانً 

8.7-11007501000100010001000100015001000875101410591160_100010001375112512501000100010001250سعراالسبوع االول

9.6-11007501000125010001000100015001000875104210741188_10001000137511251250100012507501250سعر االسبوع الثانً

11.9-1050750100012501000100075015001000875101410591201_10001250137512081250100010007501250سعر االسبوع الثالث

12.2-105062510001000100010007501500100087597210371181_10001250137512081250100010007501250سعر االسبوع الرابع

10.6-1075719100011251000100087515001000875101010571182_10001125137511671250100010638131250متوسط السعر فً المركز

9.2-950750100012501000100010001500875875102810221125_10001000137511251000100010007501000سعراالسبوع االول

13.4-1000750750125010001000750150087587597210221181_10001250137512081000100010007501250سعر االسبوع الثانً

متوسط السعر فً 

القضاء
10001125137511671000100010007501125_9757508751250100010008751500875875100010221153-11.3

كٌلومحلً/ شجرمتوسط

متوسط السعر فً 

/ المحافظة للشجر 

المحلً
10001125137511671125100010317811188_10257349381188100010008751500938875100510401168-11.0

7.2-110011521241_15001000__12501000_1000125013751208125012501250750125012501167750سعراالسبوع االول

7.2-110011521241_15001000__12501000_1000125013751208125012501250750125012501167750سعر االسبوع الثانً

10.1-110011161241_15001000__12501000_1000125013751208125012501000750125010001083750سعر االسبوع الثالث

9.9-110011341259_15001000__12501000_1000125013751208125012501250750125010001125750سعر االسبوع الرابع

8.6-110011381246_15001000__12501000_1000125013751208125012501188750125011251135750متوسط السعر فً المركز

12.6-107510541205_1500875__12501000_10001250137512081000125010007501000750958750سعراالسبوع االول

10.9-107510891223_1500875__12501000_1000125013751208100012501000750125010001042750سعر االسبوع الثانً

متوسط السعر فً 

القضاء
100012501375120810001250100075011258751000750_12501000__1500875_107510711214-11.8

كٌلومستورد/ شجرمتوسط

متوسط السعر فً 

/ المحافظة للشجر

المستورد
1000125013751208112512501094750118810001068750_12501000__1500938_108811051230-10.2

متوسط 

المتوسطات
10.8-10001188137511881125112510637661188100010447429381219100010008751500938875101010511178شجر فً المحافظةكٌلوشجر فً المحافظة

6

كٌلومحلً/ شجرمركز

كٌلومحلً/ شجرقضاء

كٌلومستورد/ شجرمركز

كٌلومستورد/ شجرقضاء

9



اقلٌم الجنوبالبصرةمٌسانذي قارالمثنىالقادسٌةالنجفواسطكربالءبابلاقلٌم الوسطصالح الدٌنبغداداالنباردٌالىكركوكنٌنوىاقلٌم كردستاندهوكاربٌلالسلٌمانٌةفترات الزٌارةالوحدة القٌاسٌةاسم المادة المنطقةت
العراق تشرٌن 

الثانً

العراق تشرٌن 

االول
نسبة التغير

                 2021أسعار بعض المواد الغذائٌة األساسٌة فً محافظات العراق لشهرتشرٌن الثانً 

9.9-150010001250132114821644_1000100015002000_1625_1500200015001500_2000200010001667سعراالسبوع االول

13.0-150010001250135714641683_1000125015002000_1500_1500150015001500_2000200010001667سعر االسبوع الثانً

12.6-150010001000128614291635_1000100015002000_1500_1500150015001500_2000200010001667سعر االسبوع الثالث

12.0-150010001250132114461644_1000100015002000_1500_1500150015001500_2000200010001667سعر االسبوع الرابع

11.9-150010001188132114551651_1000106315002000_1531_1500162515001500_2000200010001667متوسط السعر فً المركز

9.1-150011251438136614691615_1000100015002000_1750_1500200015002000_1000200010001333سعراالسبوع االول

11.9-150011251500137514201611_1000100015002000_1563_1500150012502000_1000200010001333سعر االسبوع الثانً

متوسط السعر فً 

القضاء
1000200010001333_1500175013752000_1656_1000100015002000_150011251469137114441613-10.5

كٌلومحلً/ برتقالمتوسط

متوسط السعر فً 

/ المحافظة للبرتقال

المحلً
1500200010001500_1500168814381750_1594_1000103115002000_150010631328134614501632-11.2

9.8-20002500100018331500150015001500150017501542112512501000150015001500150010001250129214651625سعراالسبوع االول

11.3-20002500100018331500125020001500150015001542112515001000150015001500150010001250131914791667سعر االسبوع الثانً

10.1-20002500100018331500150015001500150017501542112515001250150015001500150010001000131914791646سعر االسبوع الثالث

8.3-20002500100018331500150015001500150015001500112515001000150012501500150010001250129214511583سعر االسبوع الرابع

9.9-20002500100018331500143816251500150016251531112514381063150014381500150010001188130614691630متوسط السعر فً المركز

8.7-10002500100015001500150015001500150011251438112515001250150015001500150011251438138214201556سعراالسبوع االول

12.7-10002500100015001500125015001250150010001333112512501000150015001500150011251500133313611559سعر االسبوع الثانً

متوسط السعر فً 

القضاء
10002500100015001500137515001375150010631385112513751125150015001500150011251469135813911557-10.7

كٌلومستورد/ برتقالمتوسط

متوسط السعر فً 

/ المحافظة للبرتقال

المستورد
15002500100016671500140615631438150013441458112514061094150014691500150010631328133214301594-10.3

متوسط 

المتوسطات
11.0-15002250100015831500145316251438162513441497112512031063150017341500150010631328133514311607برتقال فً المحافظةكٌلوبرتقال فً المحافظة

7

كٌلومحلً/ برتقالمركز

كٌلومحلً/ برتقالقضاء

كٌلومستورد/ برتقالمركز

كٌلومستورد/ برتقالقضاء

10



اقلٌم الجنوبالبصرةمٌسانذي قارالمثنىالقادسٌةالنجفواسطكربالءبابلاقلٌم الوسطصالح الدٌنبغداداالنباردٌالىكركوكنٌنوىاقلٌم كردستاندهوكاربٌلالسلٌمانٌةفترات الزٌارةالوحدة القٌاسٌةاسم المادة المنطقةت
العراق تشرٌن 

الثانً

العراق تشرٌن 

االول
نسبة التغير

                 2021أسعار بعض المواد الغذائٌة األساسٌة فً محافظات العراق لشهرتشرٌن الثانً 

سعرالنصف االول من 

(15-1)الشهر
15000140001400014333130001400014000140001450013000137501400013000140001400012000140001400012000150001355613750136670.6

سعر النصف الثانً من 

نهاٌة -16)الشهر

(الشهر

15000140001400014333130001400014000140001450014000139171400014000140001400013000140001400012000150001377813917137501.2

15000140001400014333130001400014000140001450013500138331400013500140001400012500140001400012000150001366713833137080.9متوسط السعر فً المركز

سعرالنصف االول من 

(15-1)الشهر
1100014000140001300013000130001500013000145001400013750140001300014000140001200014000140001000015000133331341713444-0.2

سعر النصف الثانً من 

نهاٌة -16)الشهر

(الشهر
12000140001400013333130001300015000140001450014000139171400013000140001400012000140001400010000150001333313528135000.2

متوسط السعر فً 

القضاء
11500140001400013167130001300015000135001450014000138331400013000140001400012000140001400010000150001333313472134720.0

كٌلومحلً/ لحم غنم طازج  متوسط

متوسط السعر فً 

المحافظة لللحم غنم 

المحلً/ طازج 
13250140001400013750130001350014500137501450013750138331400013250140001400012250140001400011000150001350013653135900.5

سعرالنصف االول من 

(15-1)الشهر
15000150001350014500130001500013000140001450014000139171200012000120001300013000125001300014000140001283313472133331.0

سعر النصف الثانً من 

نهاٌة -16)الشهر

(الشهر

15000150001350014500130001500013000140001450015000140831200013000120001300014000125001300014000150001316713694136110.6

15000150001350014500130001500013000140001450014500140001200012500120001300013500125001300014000145001300013583134720.8متوسط السعر فً المركز

سعرالنصف االول من 

(15-1)الشهر
1300015000135001383313000140001400014000145001400013917120001200012000130001200012500130001200015000126111325013278-0.2

سعر النصف الثانً من 

نهاٌة -16)الشهر

(الشهر
14000150001350014167130001400014000135001450014000138331200012000130001300012000125001300012000140001261113278132780.0

متوسط السعر فً 

القضاء
1350015000135001400013000140001400013750145001400013875120001200012500130001200012500130001200014500126111326413278-0.1

متوسط
بدون )لحم بقر طازج 

محلً / (عظم
كٌلو

متوسط السعر فً 

المحافظة لللحم البقر 

 / (بدون عظم)الطازج 

محلً

14250150001350014250130001450013500138751450014250139381200012250122501300012750125001300013000145001280613424133750.4

متوسط 

المتوسطات
13750145001375014000130001400014000138131450014000138851300012750131251350012500132501350012000147501315313538134830.4اللحوم فً المحافظةاللحوم

8

كٌلومحلً/  لحم غنم طازج  مركز

كٌلومحلً/ لحم غنم طازج  قضاء

مركز
بدون )لحم بقر طازج 

محلً / (عظم
كٌلو

قضاء
بدون )لحم بقر طازج 

محلً / (عظم
كٌلو

11



اقلٌم الجنوبالبصرةمٌسانذي قارالمثنىالقادسٌةالنجفواسطكربالءبابلاقلٌم الوسطصالح الدٌنبغداداالنباردٌالىكركوكنٌنوىاقلٌم كردستاندهوكاربٌلالسلٌمانٌةفترات الزٌارةالوحدة القٌاسٌةاسم المادة المنطقةت
العراق تشرٌن 

الثانً

العراق تشرٌن 

االول
نسبة التغير

                 2021أسعار بعض المواد الغذائٌة األساسٌة فً محافظات العراق لشهرتشرٌن الثانً 

سعرالنصف االول من 

(15-1)الشهر
500060006500583355005000550055004750500052084250450045005000450047504500450050004611501449241.8

سعر النصف الثانً من 

نهاٌة -16)الشهر

(الشهر

50006000650058335500500055005000475050005125425040004500500040004750450045005500455649584965-0.1

500060006500583355005000550052504750500051674250425045005000425047504500450052504583498649440.8متوسط السعر فً المركز

سعرالنصف االول من 

(15-1)الشهر
350057506500525055005000450050004750500049584250400045005000350047504500450050004444475047430.1

سعر النصف الثانً من 

نهاٌة -16)الشهر

(الشهر
350057506500525055005000450050004750500049584250400045005000450047504500450055004611483347990.7

متوسط السعر فً 

القضاء
350057506500525055005000450050004750500049584250400045005000400047504500450052504528479247710.4

متوسط
سمك طازج كارب سمتً  

محلً/ 
كٌلو

متوسط السعر فً 

المحافظة سمك طازج 

محلً/ كارب سمتً  
425058756500554255005000500051254750500050634250412545005000412547504500450052504556488948580.6

سعرالنصف االول من 

(15-1)الشهر
450030003500366735003000400045006000350040833500400040003500400030003900400037503739384238330.2

سعر النصف الثانً من 

نهاٌة -16)الشهر

(الشهر

45003000350036673500300040004500600045004250325040004500350040003000390040003500373938973924-0.7

0.2-45003000350036673500300040004500600040004167337540004250350040003000390040003625373938693878متوسط السعر فً المركز

سعرالنصف االول من 

(15-1)الشهر
35003000350033333500300040003150550040003858350035004000350040003000390040003500365636693792-3.2

سعر النصف الثانً من 

نهاٌة -16)الشهر

(الشهر
32503000350032503500300037503200550040003825350035004500350035003000390040003500365636443792-3.9

متوسط السعر فً 

القضاء
33753000350032923500300038753175550040003842350035004250350037503000390040003500365636573792-3.6

كٌلومحلً/ دجاج حً متوسط

متوسط السعر فً 

/ المحافظة دجاج حً 

محلً
39383000350034793500300039383838575040004004343837504250350038753000390040003563369737633835-1.9

سعرالنصف االول من 

(15-1)الشهر
500050004750491750005250500050006250500052504500__500035004500_562545004604492545837.5

سعر النصف الثانً من 

نهاٌة -16)الشهر

(الشهر

500050004750491750005250550050006250450052504500__500035004500_562547504646494246336.7

562546254625493346087.1_500035004500__500050004750491750005250525050006250475052504500متوسط السعر فً المركز

سعرالنصف االول من 

(15-1)الشهر
400047504750450050004750475050006250475050834500__500040004500_550045004667480045335.9

سعر النصف الثانً من 

نهاٌة -16)الشهر

(الشهر
400047504750450050004500450050006250475050004500__500040004500_550047504708478345674.7

متوسط السعر فً 

القضاء
400047504750450050004625462550006250475050424500__500040004500_550046254688479245505.3

متوسط
/ دجاج مجمد سادٌا 

برازٌلً
كٌلو

/  دجاج مجمد سادٌا 

برازٌلً فً المحافظة
450048754750470850004938493850006250475051464500__500037504500_556346254656486345796.2

11

مركز
/ دجاج مجمد سادٌا 

برازٌلً
كٌلو

قضاء
/ دجاج مجمد سادٌا 

برازٌلً
كٌلو

9

مركز
سمك طازج كارب سمتً  

محلً/ 
كٌلو

قضاء
سمك طازج كارب سمتً  

محلً/ 
كٌلو

10

كٌلومحلً/ دجاج حً مركز

كٌلومحلً/ دجاج حً قضاء

12



اقلٌم الجنوبالبصرةمٌسانذي قارالمثنىالقادسٌةالنجفواسطكربالءبابلاقلٌم الوسطصالح الدٌنبغداداالنباردٌالىكركوكنٌنوىاقلٌم كردستاندهوكاربٌلالسلٌمانٌةفترات الزٌارةالوحدة القٌاسٌةاسم المادة المنطقةت
العراق تشرٌن 

الثانً

العراق تشرٌن 

االول
نسبة التغير

                 2021أسعار بعض المواد الغذائٌة األساسٌة فً محافظات العراق لشهرتشرٌن الثانً 

سعرالنصف االول من 

(15-1)الشهر
400040004250408342504000400042504250400041254000425040003500450042504000400040004056408340002.1

سعر النصف الثانً من 

نهاٌة -16)الشهر

(الشهر

400040004250408342504000400042504250450042084000400040003500400042504000400042504000408339862.4

400040004250408342504000400042504250425041674000412540003500425042504000400041254028408339932.3متوسط السعر فً المركز

سعرالنصف االول من 

(15-1)الشهر
375040004250400040003750400042504250450041254250425042503500400042504000400040004056406940001.7

سعر النصف الثانً من 

نهاٌة -16)الشهر

(الشهر
400040004250408340003750425042504250450041674250425040003500400042504000400042504056409740561.0

متوسط السعر فً 

القضاء
387540004250404240003750412542504250450041464250425041253500400042504000400041254056408340281.4

متوسط

حلٌب مجفف تجاري 

/ المدهش كامل الدسم 

سلطنة عمان

 غم400كٌس

متوسط السعر فً 

المحافظة حلٌب مجفف 

تجاري المدهش كامل 

سلطنة عمان/ الدسم 

393840004250406341253875406342504250437541564125418840633500412542504000400041254042408340101.8

سعرالنصف االول من 

(15-1)الشهر
60005500600058337000550065006500675065006458700062507000750070006750675070007000691765836625-0.6

سعر النصف الثانً من 

نهاٌة -16)الشهر

(الشهر

60006000600060006500550065006500675060006292700060007000750070006750675070007000688965426639-1.5

1.0-60005750600059176750550065006500675062506375700061257000750070006750675070007000690365636632متوسط السعر فً المركز

سعرالنصف االول من 

(15-1)الشهر
50005500600055006500550065006500675060006292700065006500750070006750675067507000686164446569-1.9

سعر النصف الثانً من 

نهاٌة -16)الشهر

(الشهر
50006000600056676500550065006500675060006292700065007000750070006750675067507000691765006569-1.1

متوسط السعر فً 

القضاء
50005750600055836500550065006500675060006292700065006750750070006750675067507000688964726569-1.5

بٌضة30طبقة بٌض أحمر حجم كبٌرمتوسط

متوسط السعر فً 

المحافظة بٌض أحمر 

حجم كبٌر
55005750600057506625550065006500675061256333700063136875750070006750675068757000689665176601-1.3

سعرالنصف االول من 

(15-1)الشهر
60006000650061677000525060006000625065006167600060006000700060006750600060007000630662366306-1.1

سعر النصف الثانً من 

نهاٌة -16)الشهر

(الشهر

60006500650063336500525060006000625060006000600060006000700065006750600060007500641762646375-1.7

1.4-60006250650062506750525060006000625062506083600060006000700062506750600060007250636162506340متوسط السعر فً المركز

سعرالنصف االول من 

(15-1)الشهر
45006000650056676500525060006000625060006000600065006000700060006750600062507000638961396250-1.8

سعر النصف الثانً من 

نهاٌة -16)الشهر

(الشهر
45006500650058336500525055006500625060006000600065006000700060006750600062507500644461946250-0.9

متوسط السعر فً 

القضاء
45006250650057506500525057506250625060006000600065006000700060006750600062507250641761676250-1.3

متوسط
/ بٌض ابٌض حجم كبٌر 

اٌرانً او ماٌعادله
بٌضة30طبقة 

متوسط السعر فً 

المحافظة بٌض ابٌض 

اٌرانً او / حجم كبٌر 

ماٌعادله

52506250650060006625525058756125625061256042600062506000700061256750600061257250638962086295-1.4

متوسط 

المتوسطات
1.3-53756000625058756625537561886313650061256188650062816438725065636750637565007125664263636448البٌض فً المحافظةالبٌض

13

بٌضة30طبقة بٌض أحمر حجم كبٌرمركز

بٌضة30طبقة بٌض أحمر حجم كبٌرقضاء

مركز
/ بٌض ابٌض حجم كبٌر 

اٌرانً او ماٌعادله
بٌضة30طبقة 

قضاء
/ بٌض ابٌض حجم كبٌر 

اٌرانً او ماٌعادله
بٌضة30طبقة 

12

مركز

حلٌب مجفف تجاري 

/ المدهش كامل الدسم 

سلطنة عمان

 غم400كٌس

قضاء

حلٌب مجفف تجاري 

/ المدهش كامل الدسم 

سلطنة عمان

 غم400كٌس

13



اقلٌم الجنوبالبصرةمٌسانذي قارالمثنىالقادسٌةالنجفواسطكربالءبابلاقلٌم الوسطصالح الدٌنبغداداالنباردٌالىكركوكنٌنوىاقلٌم كردستاندهوكاربٌلالسلٌمانٌةفترات الزٌارةالوحدة القٌاسٌةاسم المادة المنطقةت
العراق تشرٌن 

الثانً

العراق تشرٌن 

االول
نسبة التغير

                 2021أسعار بعض المواد الغذائٌة األساسٌة فً محافظات العراق لشهرتشرٌن الثانً 

سعرالنصف االول من 

(15-1)الشهر
275025002250250027502500300027502625250026882350250025002500300030002500250027502622262425821.6

سعر النصف الثانً من 

نهاٌة -16)الشهر

(الشهر

275025002250250027502500300027502625275027292350275027502500300030002500250025002650265125962.1

275025002250250027502500300027502625262527082350262526252500300030002500250026252636263825891.9متوسط السعر فً المركز

سعرالنصف االول من 

(15-1)الشهر
250025002250241727502500300027502250275026672500250025003000300030002500250027502694263926111.1

سعر النصف الثانً من 

نهاٌة -16)الشهر

(الشهر
250025002250241727502500300027502625275027292500275027503000300030002500250025002722267426600.5

متوسط السعر فً 

القضاء
250025002250241727502500300027502438275026982500262526253000300030002500250026252708265626350.8

متوسط
/ زٌت نباتً تجاري زٌر 

تركً

قنٌنة بالستك 

لتر1

زٌت نباتً تجاري فً 

المحافظة
262525002250245827502500300027502531268827032425262526252750300030002500250026252672264726121.3

سعرالنصف االول من 

(15-1)الشهر
200020001500183320002000200020002000175019582000200017502000175020001750200020001917191719170.0

سعر النصف الثانً من 

نهاٌة -16)الشهر

(الشهر

200020001500183320002000200020002000200020002000200020002000175020001750200020001944194419440.0

200020001500183320002000200020002000187519792000200018752000175020001750200020001931193119310.0متوسط السعر فً المركز

سعرالنصف االول من 

(15-1)الشهر
200020001500183320002000200020002000150019172000200017502000200020001750200020001944191718891.5

سعر النصف الثانً من 

نهاٌة -16)الشهر

(الشهر

200020001500183320002000200017502000150018752000200020002000200020001750175020001944190319030.0

متوسط السعر فً 

القضاء
200020001500183320002000200018752000150018962000200018752000200020001750187520001944191018960.7

متوسط
/ رز تجاري بسمتً فل 

هندي
كٌلو

/  رز تجاري بسمتً فل 

هندي فً المحافظة
200020001500183320002000200019382000168819382000200018752000187520001750193820001938192019130.4

سعرالنصف االول من 

(15-1)الشهر
400035003000350025003000250030002125300026882750250020002500250025002000250020002361266025633.8

سعر النصف الثانً من 

نهاٌة -16)الشهر

(الشهر

400035003000350025003000225030002125250025632750250025002500300025002000250025002528270126601.6

400035003000350025003000237530002125275026252750250022502500275025002000250022502444268126112.7متوسط السعر فً المركز

سعرالنصف االول من 

(15-1)الشهر
325035003000325025003000275027502125200025212500200020002500225025002000250020002250250725070.0

سعر النصف الثانً من 

نهاٌة -16)الشهر

(الشهر
350035003000333325003000300025002125200025212500225025002500200025002000250025002361257625630.5

متوسط السعر فً 

القضاء
337535003000329225003000287526252125200025212500212522502500212525002000250022502306254225350.3

كٌلورز عنبر فل محلًمتوسط
رز عنبر فل محلً فً 

المحافظة
368835003000339625003000262528132125237525732625231322502500243825002000250022502375261125731.5

16

كٌلورز عنبر فل محلًمركز

كٌلورز عنبر فل محلًقضاء

14

مركز
/ زٌت نباتً تجاري زٌر 

تركً

قنٌنة بالستك 

لتر1

قضاء
/ زٌت نباتً تجاري زٌر 

تركً

قنٌنة بالستك 

لتر1

15

مركز
/ رز تجاري بسمتً فل 

هندي
كٌلو

قضاء
/ رز تجاري بسمتً فل 

هندي
كٌلو

14



اقلٌم الجنوبالبصرةمٌسانذي قارالمثنىالقادسٌةالنجفواسطكربالءبابلاقلٌم الوسطصالح الدٌنبغداداالنباردٌالىكركوكنٌنوىاقلٌم كردستاندهوكاربٌلالسلٌمانٌةفترات الزٌارةالوحدة القٌاسٌةاسم المادة المنطقةت
العراق تشرٌن 

الثانً

العراق تشرٌن 

االول
نسبة التغير

                 2021أسعار بعض المواد الغذائٌة األساسٌة فً محافظات العراق لشهرتشرٌن الثانً 

سعرالنصف االول من 

(15-1)الشهر
6007508207237501000750800750750800750750750750100075066076065075876665616.8

سعر النصف الثانً من 

نهاٌة -16)الشهر

(الشهر

600750820723750100075062575075077175075075075075075066076070073674567011.2

600750820723750100075071375075078575075075075087575066076067574775666314.0متوسط السعر فً المركز

سعرالنصف االول من 

(15-1)الشهر
600600820673750100075075075065077575075075075075075066075065072973563815.1

سعر النصف الثانً من 

نهاٌة -16)الشهر

(الشهر
600600820673750100075070075070077575075075075075075066075070073473863815.6

متوسط السعر فً 

القضاء
600600820673750100075072575067577575075075075075075066075067573273663815.4

متوسط
طحٌن حنطة اسمر تجاري 

محلً
كٌلو

طحٌن حنطة اسمر 

تجاري محلً فً 

المحافظة
600675820698750100075071975071378075075075075081375066075567573974665114.7

سعرالنصف االول من 

(15-1)الشهر
100012501000108312501000100012501375125011881250100012501250125012501500100010001194117411462.4

سعر النصف الثانً من 

نهاٌة -16)الشهر

(الشهر

100012501000108312501000100012501375125011881250100012501250100012501500100010001167116011322.5

100012501000108312501000100012501375125011881250100012501250112512501500100010001181116711392.4متوسط السعر فً المركز

سعرالنصف االول من 

(15-1)الشهر
100012501000108312501000100010001375125011461250100015001250100012501500100010001194116011600.0

سعر النصف الثانً من 

نهاٌة -16)الشهر

(الشهر
100012501000108312501000100010001375125011461250100015001250125012501500100010001222117411601.2

متوسط السعر فً 

القضاء
100012501000108312501000100010001375125011461250100015001250112512501500100010001208116711600.6

متوسط
طحٌن حنطة ابٌض تجاري 

تركً او ماٌعادله/ زٌر
كٌلو

طحٌن حنطة ابٌض 

تركً او / تجاري زٌر

ماٌعادله فً المحافظة
100012501000108312501000100011251375125011671250100013751250112512501500100010001194116711491.5

سعرالنصف االول من 

(15-1)الشهر
275027502500266727502700300022502750250026582500250022502500250030002500250022502500258125391.6

سعر النصف الثانً من 

نهاٌة -16)الشهر

(الشهر

275027502500266727502700300022502750300027422500275022502500250030002500250022502528262225532.7

275027502500266727502700300022502750275027002500262522502500250030002500250022502514260125462.2متوسط السعر فً المركز

سعرالنصف االول من 

(15-1)الشهر
225027502500250027502700250020002750250025332500250022502500250030002500250022502500251124970.6

سعر النصف الثانً من 

نهاٌة -16)الشهر

(الشهر
250027502500258327502700250020002750300026172500250022502500250030002500250022502500255324693.4

متوسط السعر فً 

القضاء
237527502500254227502700250020002750275025752500250022502500250030002500250022502500253224832.0

متوسط

حمص تجاري غٌر 

 / (صحاح)مجروش بقري 

نوع التونسا تركً

غم 900

حمص تجاري غٌر 

مجروش بقري 

نوع التونسا  / (صحاح)

تركً فً المحافظة

256327502500260427502700275021252750275026382500256322502500250030002500250022502507256725152.1

18

مركز
طحٌن حنطة ابٌض تجاري 

تركً او ماٌعادله/ زٌر
كٌلو

قضاء
طحٌن حنطة ابٌض تجاري 

تركً او ماٌعادله/ زٌر
كٌلو

19

مركز

حمص تجاري غٌر 

 / (صحاح)مجروش بقري 

نوع التونسا تركً

غم 900

قضاء

حمص تجاري غٌر 

 / (صحاح)مجروش بقري 

نوع التونسا تركً

غم 900

17

مركز
طحٌن حنطة اسمر تجاري 

محلً
كٌلو

قضاء
طحٌن حنطة اسمر تجاري 

محلً
كٌلو

15



اقلٌم الجنوبالبصرةمٌسانذي قارالمثنىالقادسٌةالنجفواسطكربالءبابلاقلٌم الوسطصالح الدٌنبغداداالنباردٌالىكركوكنٌنوىاقلٌم كردستاندهوكاربٌلالسلٌمانٌةفترات الزٌارةالوحدة القٌاسٌةاسم المادة المنطقةت
العراق تشرٌن 

الثانً

العراق تشرٌن 

االول
نسبة التغير

                 2021أسعار بعض المواد الغذائٌة األساسٌة فً محافظات العراق لشهرتشرٌن الثانً 

سعرالنصف االول من 

(15-1)الشهر
150020002000183322502250200017501750200020001750200020002000200020001500200020001917193118892.2

سعر النصف الثانً من 

نهاٌة -16)الشهر

(الشهر

150020002000183322502250250020001750200021251750200017502000200020001500200022501917197218894.4

150020002000183322502250225018751750200020631750200018752000200020001500200021251917195118893.3متوسط السعر فً المركز

سعرالنصف االول من 

(15-1)الشهر
150020002000183322502250200020001750200020421750200017502000200020001500200020001889193118613.7

سعر النصف الثانً من 

نهاٌة -16)الشهر

(الشهر
150020002000183322502250225020001750200020831750200020002000200020001500200020001917195819440.7

متوسط السعر فً 

القضاء
150020002000183322502250212520001750200020631750200018752000200020001500200020001903194419032.2

كٌلوتركً/ عدس تجاري متوسط
تركً / عدس تجاري 

فً المحافظة
150020002000183322502250218819381750200020631750200018752000200020001500200020631910194818962.7

سعرالنصف االول من 

(15-1)الشهر
125012501250125012501500100015001125125012711500125012501000125012501250125012501250125712292.3

سعر النصف الثانً من 

نهاٌة -16)الشهر

(الشهر

125012501250125012501500100015001125125012711500150012501250125012501250125012501306128512711.1

125012501250125012501500100015001125125012711500137512501125125012501250125012501278127112501.7متوسط السعر فً المركز

سعرالنصف االول من 

(15-1)الشهر
125012501250125012501500100015001125125012711500125012501000125012501250100012501222124312291.1

سعر النصف الثانً من 

نهاٌة -16)الشهر

(الشهر
125012501250125012501500125015001125125013131500125012501250125012501250100012501250127112571.1

متوسط السعر فً 

القضاء
125012501250125012501500112515001125125012921500125012501125125012501250100012501236125712431.1

متوسط
/ سكر تجاري االسرة 

سعودي او ماٌعادله
كٌلو

/ سكر تجاري االسرة 

سعودي او ماٌعادله  فً 

المحافظة
125012501250125012501500106315001125125012811500131312501125125012501250112512501257126412471.4

سعرالنصف االول من 

(15-1)الشهر
225020002000208320002000225017502000200020002000175020002250200020002250200020002028202820140.7

سعر النصف الثانً من 

نهاٌة -16)الشهر

(الشهر

225020002000208320002000250020002000225021252000175020002250200020002250200020002028206920421.4

225020002000208320002000237518752000212520632000175020002250200020002250200020002028204920281.0متوسط السعر فً المركز

سعرالنصف االول من 

(15-1)الشهر
200020002000200020002000200017502000200019582000200020002250200020002250200020002056201420000.7

سعر النصف الثانً من 

نهاٌة -16)الشهر

(الشهر
200020002000200020002000225017502000200020002000200020002250200020002250200020002056202820001.4

متوسط السعر فً 

القضاء
200020002000200020002000212517502000200019792000200020002250200020002250200020002056202120001.0

متوسط
/ معجون طماطة التونسا 

تركً او ماٌعادله

علبة معدن 

 غم830

معجون طماطة التونسا 

تركً او ماٌعادله فً / 

المحافظة
212520002000204220002000225018132000206320212000187520002250200020002250200020002042203520141.0

22

مركز
/ معجون طماطة التونسا 

تركً او ماٌعادله

علبة معدن 

 غم830

قضاء
/ معجون طماطة التونسا 

تركً او ماٌعادله

علبة معدن 

 غم830

20

كٌلوتركً/ عدس تجاري مركز

كٌلوتركً/ عدس تجاري قضاء

21

مركز
/ سكر تجاري االسرة 

سعودي او ماٌعادله
كٌلو

قضاء
/ سكر تجاري االسرة 

سعودي او ماٌعادله
كٌلو

16



اقلٌم الجنوبالبصرةمٌسانذي قارالمثنىالقادسٌةالنجفواسطكربالءبابلاقلٌم الوسطصالح الدٌنبغداداالنباردٌالىكركوكنٌنوىاقلٌم كردستاندهوكاربٌلالسلٌمانٌةفترات الزٌارةالوحدة القٌاسٌةاسم المادة المنطقةت
العراق تشرٌن 

الثانً

العراق تشرٌن 

االول
نسبة التغير

                 2021أسعار بعض المواد الغذائٌة األساسٌة فً محافظات العراق لشهرتشرٌن الثانً 

سعرالنصف االول من 

(15-1)الشهر
40004000375039173750375040004500200040003667450045004500500065005000450040004500477842644344-1.9

سعر النصف الثانً من 

نهاٌة -16)الشهر

(الشهر

40004000375039173750375042504500350042504000450047505000500065005000450040004500486144174497-1.8

1.8-40004000375039173750375041254500275041253833450046254750500065005000450040004500481943404421متوسط السعر فً المركز

سعرالنصف االول من 

(15-1)الشهر
40004000375039174000375035004250350040003833450045004500500045005000450040004500455642084400-4.4

سعر النصف الثانً من 

نهاٌة -16)الشهر

(الشهر
40004000375039174000375037504500350042503958450045004500500050005000450040004500461142784442-3.7

متوسط السعر فً 

القضاء
40004000375039174000375036254375350041253896450045004500500047505000450040004500458342434421-4.0

متوسط
/ شاي تجاري الوزة 

سٌالنً
 غم400

/ شاي تجاري الوزة 

سٌالنً فً المحافظة
40004000375039173875375038754438312541253865450045634625500056255000450040004500470142924421-2.9

سعرالنصف االول من 

(15-1)الشهر
200025002500233320002000200020002500225021252250200020002500200020002500250025002250222222220.0

سعر النصف الثانً من 

نهاٌة -16)الشهر

(الشهر

200025002500233320002000200020002500225021252250200022502500200020002500250025002278223622360.0

200025002500233320002000200020002500225021252250200021252500200020002500250025002264222922290.0متوسط السعر فً المركز

سعرالنصف االول من 

(15-1)الشهر
20002500250023332000200020001750250025002125225022502000250020002000250025002500227822362250-0.6

سعر النصف الثانً من 

نهاٌة -16)الشهر

(الشهر
175025002500225020002000200020002500225021252250225022502500200020002500250025002306223622360.0

متوسط السعر فً 

القضاء
18752500250022922000200020001875250023752125225022502125250020002000250025002500229222362243-0.3

متوسط
فاصولٌا ٌابسة مكٌسة 

تركً/نوع زٌر  
 غم750

فاصولٌا ٌابسة مكٌسة 

تركً فً /نوع زٌر  

المحافظة
19382500250023132000200020001938250023132125225021252125250020002000250025002500227822332236-0.2

24

مركز
فاصولٌا ٌابسة مكٌسة 

تركً/نوع زٌر  
 غم750

قضاء
فاصولٌا ٌابسة مكٌسة 

تركً/نوع زٌر  
 غم750

23

مركز
/ شاي تجاري الوزة 

سٌالنً
 غم400

قضاء
/ شاي تجاري الوزة 

سٌالنً
 غم400

17




