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  2021نشرة االسعار لبعض السلع الرئيسية لشهر تموز  سنه
 

 المقدمة:
لغرض متابعة نشرة االسعار لبعض السلع الغذائیة االساسیة في االسواق المحلیة لمحافظات العراق 

بغداد   بمتابعة االسعار في ثالث محافظات البصرة ،2009یقوم قسم االرقام القیاسیة منذ عام 
) سلعة  ، ولكي تكون العملیة اكثر شمولیة  قام القسم منذ كانون 22ونینوى  وللمركز فقط وبنحو (

 بمتابعة االسعار في  المحافظات كافة على مستوى مركز وقضاء كل محافظة 2020الثاني عام 
) سلعة اساسیة للمستهلك العراقي ،  حیث 24من محافظات العراق وبضمنها اقلیم كردستان وبنحو (

تقوم الفرق المیدانیة في هذه المحافظات بجمع اسعار هذه السلع والتي تتعرض أسعارها الى التذبذب 
والتغیر خاصة الفواكه والخضراوات بنوعیها المحلي والمستورد والبیض واللحوم بأنواعهما اضافة الى 

البقولیات. 

تحلیل المؤشرات : 
 وفیما یلي ملخص تحلـیل النتائج لــــعموم العراق 2021           تم جمع أسعار شهر تموز 

وكاآلتـــــــي:  

  ) في عموم العراق2021 ) دینار/كغم  لشهر تموز 744بلغ متوسط سعر بصل احمر یابس  

  .2021  ) عن حزیران%0.7 قدره ( ارتفاعمسجًال 

  ) مسجًال   في عموم العراق.2021 ) دینار/كغم لشهر تموز 586بلغ متوسط سعر البطاطا
  .2021 حزیران) عن  %2.4  قدره (انخفاض

  ) مسجًال  في عموم العراق2021 ) دینار/كغم لشهر تموز 589بلغ متوسط سعر الطماطة 
  .2021 حزیران) عن  %10.6  قدره (انخفاض

  ) مسجًال  في عموم العراق2021 ) دینار/كغم لشهر تموز 756بلغ متوسط سعر خیار الماء 
  .2021 حزیران) عن  %13.6 ارتفاع قدره (

  ) مسجًال  في عموم العراق2021) دینار/كغم لشهر تموز  758بلغ متوسط سعر الباذنجان 
  .2021 حزیران) عن  %7.7  قدره (انخفاض

  ) مسجًال  في عموم العراق2021  ) دینار/كغم لشهر تموز835بلغ متوسط سعر الشجر 
  .2021 حزیران) عن  %0.1 قدره (انخفاض 

  ) في عموم العراق2021 ) دینار/كغم لشهر تموز 1447بلغ متوسط سعر البرتقال المستورد  
  .2021 حزیران) عن  %9.1 مسجًال ارتفاع قدره (
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  ) مسجًال  في عموم العراق2021 ) دینار/كغم لشهر تموز 13337بلغ متوسط سعر اللحوم 
  .2021 حزیران) عن  %0.1  قدره (انخفاض

  ) في 2021 ) دینار/كغم لشهر تموز 5378بلغ متوسط سعر سمك طازج كارب سمتي محلي 
  .2021 حزیران) عن  %1.2  مسجًال ارتفاع قدره (عموم العراق

  ) في عموم العراق2021 ) دینار/كغم تموز 4047بلغ متوسط سعر دجاج الحي المحلي  
  .2021 حزیران) عن  %6.1 ارتفاع قدره (

  في 2021 ) دینار/كغم لشهر تموز 4379 ( دجاج مجمد سادیا / برازیليبلغ متوسط سعر 
  .2021 حزیران) عن  %0.5  مسجًال ارتفاع قدره (عموم العراق

 ) 2021غم لشهر تموز 400) دینار/4000بلغ متوسط سعر الحلیب المجفف التجاري مدهش 
  .2021 حزیران) عن  %0.2  مسجًال ارتفاع قدره (في عموم العراق

  ) مسجًال   في عموم العراق2021  ) دینار/طبقه لشهر تموز6082بلغ متوسط سعر البیض 
  .2021 حزیران) عن  %3.3 ارتفاع قدره (

 ) في عموم 2021) دینار/ لتر لشهر تموز 2724بلغ متوسط سعر الزیت النباتي التجاري زیر 
  .2021 حزیران) عن  %1.3  قدره (انخفاض مسجًال العراق

  ) في 2021 ) دینار/كغم لشهر تموز 1901بلغ متوسط سعر رز تجاري بسمتي فل /هندي 
  .2021 حزیران%) عن 0.1  مسجًال ارتفاع قدره (عموم العراق

 ) في عموم العراق2021  ) دینار/كغم لشهر تموز2580بلغ متوسط سعر رز عنبر فل محلي  
  .2021 حزیران) عن  %0.1 قدره ( مسجًال ارتفاع 

  2021 دینار/كغم لشهر تموز  )514.44( بلغ متوسط سعر طحین حنطه اسمر تجاري محلي 
  .2021  حزیران عن) %0.1 ( مسجًال ارتفاع قدره في عموم العراق

 دینار/كغم لشهر 1146یعادله (  بلغ متوسط سعر طحین حنطه ابیض تجاري تركي زیر وما ( 
  .2021 حزیران  شهرعن، و قد حافظ على نفس مستواه   في عموم العراق2021تموز 

 
  2438( حمص تجاري غیر مجروش بقري (صحاح)/ نوع التونسا تركي بلغ متوسط سعر ( 

 حزیران) عن  %0.2  مسجًال ارتفاع قدره ( في عموم العراق2021غم لشهر تموز 900دینار/
2021.  
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  ) مسجًال    في عموم العراق2021لشهر تموز )  1802بلغ متوسط سعر عدس تجاري تركي
  .2021 حزیران) عن  %0.2  قدره (انخفاض

  ) في عموم 2021) دینار/كغم لشهر تموز  1257بلغ متوسط سعر سكر تجاري االسرة 

  .2021 حزیران) عن  % 0.8 قدره ( انخفاض  مسجالً العراق

 غم لشهر 830) دینار/2101  ( هبلغ متوسط سعر معجون الطماطة  التونسا تركي وما یعادل

  .2021 حزیران) عن  %1.1  قدره (انخفاض مسجًال  في عموم العراق2021تموز 

  ) في عموم 2021غم لشهر تموز 400 ) دینار/4295بلغ متوسط شاي تجاري الوزة /سیالني 

  .2021 حزیران) عن  %0.9  مسجًال ارتفاع قدره (العراق.

  ) 2021غم لشهر تموز 750) دینار/ 2208بلغ متوسط سعر فاصولیا یابسه مكیسه نوع زیر 

  .2021 حزیران) عن  %0.2  قدره (انخفاض مسجًال في عموم العراق

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 



العراق حزیران العراق تموزاقلیم الجنوبالبصرةمیسانذي قارالمثنىالقادسیةالنجفواسطكربالءبابلاقلیم الوسطصالح الدینبغداداالنباردیالىكركوكنینوىاقلیم كردستاندھوكاربیلالسلیمانیةفترات الزیارةالوحدة القیاسیةاسم المادة المنطقةت
نسبة التغیر2021

7508751000825625750100075075050010008755007507657433.0_7507506257081000500سعراالسبوع االول

7508751000825625750100075087550010008754507587697502.5_7507506257081000500سعر االسبوع الثاني

1.4-500875100077562575010007507505001000875450744747757_7507506257081000500سعر االسبوع الثالث

5008758757506257501000750100050010008755007787577432.0_7507506257081000500سعر االسبوع الرابع

625875969794625750100075084450010008754757587607481.5_7507506257081000500متوسط السعر في المركز

500750625625100050050075075010007507507501000750100050010008755007927507500.0سعراالسبوع االول

3.7-50075062562510005005007507507507087505001000750100050010001000500778729757سعراالسبوع الثالث

متوسط السعر في 
1.8-5007506256251000500500750750875729750625100075010005001000938500785740753القضاء

كیلوبصل احمر یابس/ محليمتوسط
متوسط السعر في 

المحافظة للبصل الیابس 
/ المحلي

625750625667100050050068881392273768868810007509225001000906488771742744-0.2

5007327347172.4_5001000_75062562566710007507505008757507716257501000750سعراالسبوع االول

0.2-450725731733_5001000_75062562566710007507505008757507716257501000750سعر االسبوع الثاني

2.3-450725731748_5001000_75062562566710007507505008757507716257501000750سعر االسبوع الثالث

5007327507480.2_5001000_750625625667100075010005008757508136257501000750سعر االسبوع الرابع

4757297377370.0_5001000_75062562566710007508135008757507816257501000750متوسط السعر في المركز

5007507196835.3_5001000_50062562558310007507505007507507507507501000750سعراالسبوع االول

1.5-500714703714_5001000_50062562558310007507505007507507507505001000750سعراالسبوع الثالث

متوسط السعر في 
5007327116981.8_5001000_50062562558310007507505007507507507506251000750القضاء

كیلوبصل احمر یابس/ مستوردمتوسط
متوسط السعر في 

المحافظة للبصل الیابس 
/ المستورد

62562562562510007507815008137507666886881000750_5001000_4887307247180.9

متوسط 
البصل الیابس في كیلوالبصل الیابس في المحافظةالمتوسطات

6256886256461000625641594813836751688688100075092250010009064887717447380.7المحافظة

أسعار بعض المواد الغذائیة األساسیة في محافظات العراق لشھرتموز 2021                 

1

كیلوبصل احمر یابس/ محليمركز

كیلوبصل احمر یابس/ محليقضاء

كیلوبصل احمر یابس/ مستوردمركز

كیلوبصل احمر یابس/ مستوردقضاء



العراق حزیران العراق تموزاقلیم الجنوبالبصرةمیسانذي قارالمثنىالقادسیةالنجفواسطكربالءبابلاقلیم الوسطصالح الدینبغداداالنباردیالىكركوكنینوىاقلیم كردستاندھوكاربیلالسلیمانیةفترات الزیارةالوحدة القیاسیةاسم المادة المنطقةت
نسبة التغیر2021

أسعار بعض المواد الغذائیة األساسیة في محافظات العراق لشھرتموز 2021                 

4.6-750500500583500500500750875625625500500500500500500750625500542576604سعراالسبوع االول

2.8-750500500583500500500700875625617500500500500500500750625500542574590سعر االسبوع الثاني

2.7-750500500583500500750700875625658500500500500500500750750500556594611سعر االسبوع الثالث

3.4-750500500583500500750750875625667500500500500500500750625500542590611سعر االسبوع الرابع

3.4-750500500583500500625725875625642500500500500500500750656500545584604متوسط السعر في المركز

4.7-500500500500500500500750750750625500500500500500500750500750556569597سعراالسبوع االول

2.5-500500500500500500750500750500583500500500500500500750625563549552566سعر االسبوع الثاني

متوسط السعر في 
3.6-500500500500500500625625750625604500500500500500500750563656552561582القضاء

كیلوبطاطا/ محليمتوسط
متوسط السعر في 
المحافظة للبطاطا / 

المحلي
625500500542500500625675813625623500500500500500500750609578549572593-3.5

4.3-575635663__750__750875750725625500500500_750500500583500750سعراالسبوع االول

1.5-575635644__750__750875750725625500500500_750500500583500750سعر االسبوع الثاني

1.5-575635644__750__750875750725625500500500_750500500583500750سعر االسبوع الثالث

5756356251.5__750__750875750725625500500500_750500500583500750سعر االسبوع الرابع

1.5-575635644__750__750875750725625500500500_750500500583500750متوسط السعر في المركز

1.6-575606615__750__750750750700625500500500_500500500500500750سعراالسبوع االول

5755875771.7__750__500750750650625500500500_500500500500500750سعر االسبوع الثاني

متوسط السعر في 
5755965960.0__750__625750750675625500500500_500500500500500750القضاء

كیلوبطاطا/ مستوردمتوسط
متوسط السعر في 
المحافظة للبطاطا / 

المستورد
625500500542500750_688813750700625500500500__750__575615620-0.8

متوسط 
2.4-625500500542500625625681813688655563500500500500500750609578556586601البطاطا في المحافظةكیلوالبطاطا في المحافظةالمتوسطات

2

كیلوبطاطا/ محليمركز

كیلوبطاطا/ محليقضاء

كیلوبطاطا/ مستوردمركز

كیلوبطاطا/ مستوردقضاء



العراق حزیران العراق تموزاقلیم الجنوبالبصرةمیسانذي قارالمثنىالقادسیةالنجفواسطكربالءبابلاقلیم الوسطصالح الدینبغداداالنباردیالىكركوكنینوىاقلیم كردستاندھوكاربیلالسلیمانیةفترات الزیارةالوحدة القیاسیةاسم المادة المنطقةت
نسبة التغیر2021

أسعار بعض المواد الغذائیة األساسیة في محافظات العراق لشھرتموز 2021                 

15.9-1000500500667500500500500750750583500500500500500500500750450522567674سعراالسبوع االول

17.8-1000500500667500500500500750750583500500500500500500500625450508560681سعر االسبوع الثاني

12.1-1000500500667500500500500750750583500500500500500500500875450536574653سعر االسبوع الثالث

13.3-1000500500667500500500500750750583500500500500500500500625450508560646سعر االسبوع الرابع

14.8-1000500500667500500500500750750583500500500500500500500719450519565663متوسط السعر في المركز

15.2-750500500583500500500500625750563500500500500500500500500500500535631سعراالسبوع االول

7.1-750500500583500500750500625750604500500500500500750500750500556576620سعر االسبوع الثاني

متوسط السعر في 
11.2-750500500583500500625500625750583500500500500500625500625500528556625القضاء

كیلوطماطة/ محليمتوسط
متوسط السعر في 

المحافظة للطماطة / 
المحلي

875500500625500500563500688750583500500500500500563500672475523560644-13.0

9.6-563670741__500500_750750750700875500500500_10001000500833500750سعراالسبوع االول

15.3-563643759__500500_500750625625875500500500_10001000500833500750سعر االسبوع الثاني

8.8-563652714__500500_500750500600875500500500_10001250500917500750سعر االسبوع الثالث

6.3-563670714__500500_750750500650875500500500_10001250500917500750سعر االسبوع الرابع

10.1-563658732__500500_625750594644875500500500_10001125500875500750متوسط السعر في المركز

10.4-563598668__500500_500625625600875500500500_5001000500667500750سعراالسبوع االول

6.3-604634677__750500_500625625600875500500500_5001250500750500750سعر االسبوع الثاني

متوسط السعر في 
8.4-583616672__625500_500625625600875500500500_5001125500708500750القضاء

كیلوطماطة/ مستوردمتوسط
متوسط السعر في 
المحافظة للطماطة/ 

المستورد
7501125500792500750_563688609622875500500500_563500__573637702-9.2

متوسط 
10.6-813813500708500625563531688680598688500500500500563500672475544589659الطماطة في المحافظةكیلوالطماطة في المحافظةالمتوسطات

3

كیلوطماطة/ محليمركز

كیلوطماطة/ محليقضاء

كیلوطماطة/ مستوردمركز

كیلوطماطة/ مستوردقضاء



العراق حزیران العراق تموزاقلیم الجنوبالبصرةمیسانذي قارالمثنىالقادسیةالنجفواسطكربالءبابلاقلیم الوسطصالح الدینبغداداالنباردیالىكركوكنینوىاقلیم كردستاندھوكاربیلالسلیمانیةفترات الزیارةالوحدة القیاسیةاسم المادة المنطقةت
نسبة التغیر2021

أسعار بعض المواد الغذائیة األساسیة في محافظات العراق لشھرتموز 2021                 

100050062570875075075010008757508137507507507505007501000100050075076469410.0سعراالسبوع االول

1000500625708750750750750875750771750750750750500750100010006257647577017.9سعر االسبوع الثاني

100075050075010007507507508757508137507507505005007501000125062576477868114.3سعر االسبوع الثالث

100075050075010007507507508757508137507507505005007501000112562575077166715.6سعر االسبوع الرابع

10006255637298757507508138757508027507507506255007501000109459475776768611.9متوسط السعر في المركز

5007506256257507507507508157507617507507507505007501000875100079275466713.0سعراالسبوع االول

500500500500100075075075081575080375075075050050075010001000100077874063217.0سعر االسبوع الثاني

متوسط السعر في 
5006255635638757507507508157507827507507506255007501000938100078574764915.0القضاء

كیلوخیار ماء/ محليمتوسط
متوسط السعر في 

المحافظة لخیار الماء / 
المحلي

7506255636468757507507818457507927507507506255007501000101679777175766813.4

80079866320.3__1000__1000875750875750750750750_10005005006677501000سعراالسبوع االول

80078868315.5__1000__1000875625850750750750750_10005005006677501000سعر االسبوع الثاني

75076064417.9__1000__750875500825750750750500_100050050066710001000سعر االسبوع الثالث

75077966317.4__1000__1000875500875750750750500_100050050066710001000سعر االسبوع الرابع

77578166317.8__1000__938875594856750750750625_10005005006678751000متوسط السعر في المركز

75071060118.2_____829750750750750_750815_5005005005007501000سعراالسبوع االول

68871062014.5_____750815891750750750500_50050050050010001000سعر االسبوع الثاني

متوسط السعر في 
71971061116.3_____860750750750625_750815_5005005005008751000القضاء

كیلوخیار ماء/ مستوردمتوسط
متوسط السعر في 

المحافظة لخیار الماء/ 
المستورد

7505005005838751000_844845594832750750750625_____71973263714.9

متوسط 
7505635316158758757508138456728057507507506255007501000101679777175666613.6خیار ماء في المحافظةكیلوخیار ماء في المحافظةالمتوسطات

4

كیلوخیار ماء/ محليمركز

كیلوخیار ماء/ محليقضاء

كیلوخیار ماء/ مستوردمركز

كیلوخیار ماء/ مستوردقضاء



العراق حزیران العراق تموزاقلیم الجنوبالبصرةمیسانذي قارالمثنىالقادسیةالنجفواسطكربالءبابلاقلیم الوسطصالح الدینبغداداالنباردیالىكركوكنینوىاقلیم كردستاندھوكاربیلالسلیمانیةفترات الزیارةالوحدة القیاسیةاسم المادة المنطقةت
نسبة التغیر2021

أسعار بعض المواد الغذائیة األساسیة في محافظات العراق لشھرتموز 2021                 

10.6-10001000100010007507507507501000750792750750750750500500750750500667764854سعراالسبوع االولكیلوباذنجان/ محلي

10.7-10001000100010007507507507501000750792625750750750500500500750625639750840سعر االسبوع الثاني

9.7-1000100010070010007507507501000750833625750750750500500500750750653721799سعر االسبوع الثالث

4.3-100010001000100010007507505001000750792625750750750500500500750875667764799سعر االسبوع الرابع

8.9-100010007759258757507506881000750802656750750750500500563750688656750823متوسط السعر في المركز

11.6-5001000100083375075010007501000750833750750750750500500750625500653743840سعراالسبوع االول

10.1-5001000100083375075010005001000500750750750750750500500500688625646712792سعر االسبوع الثاني

متوسط السعر في 
10.8-5001000100083375075010006251000625792750750750750500500625657563649727816القضاء

كیلوباذنجان/ محليمتوسط
متوسط السعر في 

المحافظة للباذنجان / 
المحلي

75010008888798137508756561000688797703750750750500500594703625653739819-9.9

3.0-750857884__750_75010001000900875750750750625_10001000100010007501000سعراالسبوع االول

8.0-708821893__500_7501000750850875750750750625_10001000100010007501000سعر االسبوع الثاني

5.2-688813857__500_7501000500850875750750750500_100010001000100010001000سعر االسبوع الثالث

4.2-688813848__500_7501000500850875750750750500_100010001000100010001000سعر االسبوع الرابع

5.1-708826871__563_7501000688863875750750750563_10001000100010008751000متوسط السعر في المركز

1.1-771813821__750_7501000750850875750750750750_500100010008337501000سعراالسبوع االول

7.6-729759821__500_5001000500750875750750750750_500100010008337501000سعر االسبوع الثاني

متوسط السعر في 
4.3-750786821__625_6251000625800875750750750750_500100010008337501000القضاء

كیلوباذنجان/ مستوردمتوسط
متوسط السعر في 

المحافظة للباذنجان/ 
المستورد

750100010009178131000_6881000656831875750750750656_594__729806846-4.7

متوسط 
7.7-75010009448988138758756721000672818789750750750578500594703625671758821باذنجان في المحافظةكیلوباذنجان في المحافظةالمتوسطات

5

مركز

كیلوباذنجان/ محليقضاء

كیلوباذنجان/ مستوردمركز

كیلوباذنجان/ مستوردقضاء



العراق حزیران العراق تموزاقلیم الجنوبالبصرةمیسانذي قارالمثنىالقادسیةالنجفواسطكربالءبابلاقلیم الوسطصالح الدینبغداداالنباردیالىكركوكنینوىاقلیم كردستاندھوكاربیلالسلیمانیةفترات الزیارةالوحدة القیاسیةاسم المادة المنطقةت
نسبة التغیر2021

أسعار بعض المواد الغذائیة األساسیة في محافظات العراق لشھرتموز 2021                 

75010001000917750500500750125075075075075010007505007501000100010008338198190.0سعراالسبوع االول

1.7-7501000100091775050050075012507507507507501000750500750100010001000833819833سعر االسبوع الثاني

6.3-75012501000100010005007507501250750833625750100050050075010001000875778833889سعر االسبوع الثالث

2.8-75012501000100010005007507501250750833625750100050087575010001000875819854878سعر االسبوع الرابع

2.7-750112510009588755006257501250750792688750100062559475010001000938816832855متوسط السعر في المركز

5001000100083375050075075010007507507507501000750750750100010008758478138130.0سعراالسبوع االول

0.8-50012501000917100050010007501250750875750750100050075075010001000875819854861سعر االسبوع الثاني

متوسط السعر في 
0.4-500112510008758755008757501125750813750750100062575075010001000875833833837القضاء

كیلوشجر/ محليمتوسط
متوسط السعر في 
المحافظة للشجر / 

المحلي
625112510009178755007507501188750802719750100062567275010001000906825832846-1.6

9008858850.0_10001000__1000750_7501250750850750_75010001000917750750سعراالسبوع االول

9008858751.1_10001000__1000750_7501250750850750_75010001000917750750سعر االسبوع الثاني

8508658650.0_10001000__1000500_7501250500850750_750100010009171000750سعر االسبوع الثالث

8508658650.0_10001000__1000500_7501250500850750_750100010009171000750سعر االسبوع الرابع

8758758730.3_10001000__1000625_7501250625850750_75010001000917875750متوسط السعر في المركز

9008468173.5_10001000__1000750_7501000750800750_50010001000833750750سعراالسبوع االول

8508658274.7_10001000__1000500_7501250750900750_500100010008331000750سعر االسبوع الثاني

متوسط السعر في 
8758568224.1_10001000__1000625_7501125750850750_50010001000833875750القضاء

كیلوشجر/ مستوردمتوسط
متوسط السعر في 
المحافظة للشجر/ 

المستورد
62510001000875875750_7501188688850750_1000625__10001000_8758658472.1

متوسط 
0.1-625106310008968756257507501188719818734750100062567275010001000906826835836شجر في المحافظةكیلوشجر في المحافظةالمتوسطات
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كیلوشجر/ محليمركز

كیلوشجر/ محليقضاء

كیلوشجر/ مستوردمركز

كیلوشجر/ مستوردقضاء



العراق حزیران العراق تموزاقلیم الجنوبالبصرةمیسانذي قارالمثنىالقادسیةالنجفواسطكربالءبابلاقلیم الوسطصالح الدینبغداداالنباردیالىكركوكنینوىاقلیم كردستاندھوكاربیلالسلیمانیةفترات الزیارةالوحدة القیاسیةاسم المادة المنطقةت
نسبة التغیر2021

أسعار بعض المواد الغذائیة األساسیة في محافظات العراق لشھرتموز 2021                 

1250150010001357150014503.4_150012501500_1500250015001500100016001500_1500150020001667سعراالسبوع االول

1250137512501339149214254.7_125012501500_1500250015001500100016001500_1500150020001667سعر االسبوع الثاني

1250150015001429153314505.7_150012501500_1500250015001500100016001500_1500150020001667سعر االسبوع الثالث

1250150015001429153314426.4_150012501500_1500250015001500100016001500_1500150020001667سعر االسبوع الرابع

1250146913131388151514425.1_143812501500_1500250015001500100016001500_1500150020001667متوسط السعر في المركز

1250118815001455154614754.8_150012502000_1500250015002000100017001500_1000150020001500سعراالسبوع االول

1250150015001464153314714.2_125012502000_1500250015002000100017001500_1000125020001417سعر االسبوع الثاني

متوسط السعر في 
1250134415001460154014734.5_137512502000_1500250015002000100017001500_1000137520001458القضاء

كیلوبرتقال/ محليمتوسط
متوسط السعر في 
المحافظة للبرتقال/ 

المحلي
1250143820001563_1500250015001750100016501500_140612501750_1250140614061424152714574.8

15001500200016671500125015001500150015001458112515001250125010001,0001500150010001236138212718.7سعراالسبوع االول

15001500200016671500125012501500150015001417112512501250125010001,0001500137512501222136112647.7سعر االسبوع الثاني

1500150020001667150012501500150015001250141711251250150012508751,50012501500150013061403125012.2سعر االسبوع الثالث

1500150020001667150012501500150015001250141710001500150012508752,00012501500150013751438125714.4سعر االسبوع الرابع

150015002000166715001250143815001500137514271094137513751250938137513751469131312851396126010.7متوسط السعر في المركز

10001500200015001250125012501500150012501333112512501250125013751,25015001188150012991344121510.6سعراالسبوع االول

10001250200014171500125010001500150015001375112512501500125013752,00012501500150014171403124013.2سعر االسبوع الثاني

متوسط السعر في 
1000137520001458137512501125150015001375135411251250137512501375162513751344150013581373122711.9القضاء

كیلوبرتقال/ مستوردمتوسط
متوسط السعر في 
المحافظة للبرتقال/ 

المستورد
1250143820001563143812501281150015001375139111091313137512501156150013751406140613211385124411.3

متوسط 
125014382000156314381375189115001625118815031305131313911250145315001313140614061371144713269.1برتقال في المحافظةكیلوبرتقال في المحافظةالمتوسطات

7

كیلوبرتقال/ محليمركز

كیلوبرتقال/ محليقضاء

كیلوبرتقال/ مستوردمركز

كیلوبرتقال/ مستوردقضاء



العراق حزیران العراق تموزاقلیم الجنوبالبصرةمیسانذي قارالمثنىالقادسیةالنجفواسطكربالءبابلاقلیم الوسطصالح الدینبغداداالنباردیالىكركوكنینوىاقلیم كردستاندھوكاربیلالسلیمانیةفترات الزیارةالوحدة القیاسیةاسم المادة المنطقةت
نسبة التغیر2021

أسعار بعض المواد الغذائیة األساسیة في محافظات العراق لشھرتموز 2021                 

سعرالنصف االول من 
0.2-1500013000130001366712000140001400012500145001300013333140001300014000140001200014,000140001300015000136671355613583الشھر(15-1)

سعر النصف الثاني من 
0.6-1500014000130001400012000140001400012000145001300013250140001300014000140001200014,000140001300015000136671358313667الشھر(16-نھایة الشھر)

0.4-1500013500130001383312000140001400012250145001300013292140001300014000140001200014000140001300015000136671356913625متوسط السعر في المركز

سعرالنصف االول من 
0.2-1100013000130001233311000130001500012000145001300013083140001300014000140001200014,000140001000016000134441313913167الشھر(15-1)

سعر النصف الثاني من 
0.2-1200014000130001300011000130001500012000145001400013250140001300014000140001200014,000140001000016000134441330613333الشھر(16-نھایة الشھر)

متوسط السعر في 
0.2-1150013500130001266711000130001500012000145001350013167140001300014000140001200014000140001000016000134441322213250القضاء

كیلولحم غنم طازج  / محليمتوسط
متوسط السعر في 

المحافظة لللحم غنم 
طازج / المحلي

1325013500130001325011500135001450012125145001325013229140001300014000140001200014000140001150015500135561339613438-0.3

سعرالنصف االول من 
1500014000140001433312000150001300014000145001400013750120001200012000130001200012,5001300014000140001272213333132780.4الشھر(15-1)

سعر النصف الثاني من 
1500015000130001433312000150001300014000145001500013917120001200012000130001400012,5001300014000150001305613556135560.0الشھر(16-نھایة الشھر)

15000145001350014333120001500013000140001450014500138331200012000120001300013000125001300014000145001288913444134170.2متوسط السعر في المركز

سعرالنصف االول من 
1300013000140001333312000140001400014000145001400013750120001200013000130001200012,5001300012000140001261113111130000.9الشھر(15-1)

سعر النصف الثاني من 
0.4-1400014000130001366712000140001400014000145001300013583120001200013000130001200012,500130001200014000126111311113167الشھر(16-نھایة الشھر)

متوسط السعر في 
13500135001350013500120001400014000140001450013500136671200012000130001300012000125001300012000140001261113111130830.2القضاء

لحم بقر طازج (بدون متوسط
كیلوعظم) / محلي

متوسط السعر في 
المحافظة لللحم البقر 

الطازج (بدون عظم) / 
14250140001350013917120001450013500140001450014000137501200012000125001300012500125001300013000142501275013278132500.2

متوسط 
0.1-1375013750132501358311750140001400013063145001362513490130001250013250135001225013250135001225014875131531333713344اللحوم في المحافظةاللحومالمتوسطات
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كیلولحم غنم طازج  /  محليمركز

كیلولحم غنم طازج  / محليقضاء

لحم بقر طازج (بدون مركز
كیلوعظم) / محلي

لحم بقر طازج (بدون قضاء
كیلوعظم) / محلي



العراق حزیران العراق تموزاقلیم الجنوبالبصرةمیسانذي قارالمثنىالقادسیةالنجفواسطكربالءبابلاقلیم الوسطصالح الدینبغداداالنباردیالىكركوكنینوىاقلیم كردستاندھوكاربیلالسلیمانیةفترات الزیارةالوحدة القیاسیةاسم المادة المنطقةت
نسبة التغیر2021

أسعار بعض المواد الغذائیة األساسیة في محافظات العراق لشھرتموز 2021                 

سعرالنصف االول من 
50005500575054177000500070004500575060005875500045004500550045005,7505500500050005028537553330.8الشھر(15-1)

سعر النصف الثاني من 
50005500600055007000600065005500575060006125575047505000550050005,7505500500055005306561154582.8الشھر(16-نھایة الشھر)

500055005875545870005500675050005750600060005375462547505500475057505500500052505167549353961.8متوسط السعر في المركز

سعرالنصف االول من 
1.1-35005250575048337000500045005000575060005542500045004500550040005,750550045005000491751115167الشھر(15-1)

سعر النصف الثاني من 
35005500600050007000600050005500575060005875550045005000550045005,7505500500060005250541753062.1الشھر(16-نھایة الشھر)

متوسط السعر في 
350053755875491770005500475052505750600057085250450047505500425057505500475055005083526452360.5القضاء

سمك طازج كارب سمتي  متوسط
كیلو/ محلي

متوسط السعر في 
المحافظة سمك طازج 
كارب سمتي  / محلي

425054385875518870005500575051255750600058545313456347505500450057505500487553755125537853161.2

سعرالنصف االول من 
45004000350040003500300040003250475045003833350045005000450040003,0004500500040004222405638196.2الشھر(15-1)

سعر النصف الثاني من 
45004500350041673500300040003250475045003833375045004500450040003,0004250525042504222408338615.8الشھر(16-نھایة الشھر)

450042503500408335003000400032504750450038333625450047504500400030004375512541254222406938406.0متوسط السعر في المركز

سعرالنصف االول من 
37004000350037333500300040003250450045003792350045005000450045003,0004500525035004250401137925.8الشھر(15-1)

سعر النصف الثاني من 
39004500350039673500300040003250450045003792375045004500450040003,0004250550040004222403637816.8الشھر(16-نھایة الشھر)

متوسط السعر في 
380042503500385035003000400032504500450037923625450047504500425030004375537537504236402437866.3القضاء

كیلودجاج حي / محليمتوسط
متوسط السعر في 

المحافظة دجاج حي / 
محلي

415042503500396735003000400032504625450038133625450047504500412530004375525039384229404738136.1

سعرالنصف االول من 
550045004250440644060.0_400035004,000_4000450040004167500045004500425052504750470845003750الشھر(15-1)

سعر النصف الثاني من 
550045004250440644060.0_400035004,000_4000450040004167500045004500425052504750470845003750الشھر(16-نھایة الشھر)

550045004250440644060.0_400035004000_4000450040004167500045004500425052504750470845003750متوسط السعر في المركز

سعرالنصف االول من 
550045004286427342580.4_400035004,000_3000450040003833500045004000400048754500447945004000الشھر(15-1)

سعر النصف الثاني من 
575045004393443043521.8_400040004,000_3250450040003917500045004500400048755500472945004000الشھر(16-نھایة الشھر)

متوسط السعر في 
562545004339435243051.1_400037504000_3125450040003875500045004250400048755000460445004000القضاء

دجاج مجمد سادیا / متوسط
 دجاج مجمد سادیا / كیلوبرازیلي

556345004295437943550.5_400036254000_3563450040004021500045004375412550634875465645003875برازیلي في المحافظة
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سمك طازج كارب سمتي  مركز
كیلو/ محلي

سمك طازج كارب سمتي  قضاء
كیلو/ محلي
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كیلودجاج حي / محليمركز

كیلودجاج حي / محليقضاء

11

دجاج مجمد سادیا / مركز
كیلوبرازیلي

دجاج مجمد سادیا / قضاء
كیلوبرازیلي



العراق حزیران العراق تموزاقلیم الجنوبالبصرةمیسانذي قارالمثنىالقادسیةالنجفواسطكربالءبابلاقلیم الوسطصالح الدینبغداداالنباردیالىكركوكنینوىاقلیم كردستاندھوكاربیلالسلیمانیةفترات الزیارةالوحدة القیاسیةاسم المادة المنطقةت
نسبة التغیر2021

أسعار بعض المواد الغذائیة األساسیة في محافظات العراق لشھرتموز 2021                 

سعرالنصف االول من 
35004000375037504250350040004000425047504125425042504250300045004,0004000400040004028401439860.7الشھر(15-1)

سعر النصف الثاني من 
0.3-35004000375037504250350040004000425045004083425040004000325040004,000400040004250397239723986الشھر(16-نھایة الشھر)

350040003750375042503500400040004250462541044250412541253125425040004000400041254000399339860.2متوسط السعر في المركز

سعرالنصف االول من 
37504000375038334000350040004000425050004125425042504250300045004,0004000400040004028402839442.1الشھر(15-1)

سعر النصف الثاني من 
1.7-40004000375039174000350042504000425045004083425040004000325040004,000400040004000394439864056الشھر(16-نھایة الشھر)

متوسط السعر في 
387540003750387540003500412540004250475041044250412541253125425040004000400040003986400740000.2القضاء

متوسط
حلیب مجفف تجاري 

المدھش كامل الدسم / 
سلطنة عمان

كیس400 غم
متوسط السعر في 

المحافظة حلیب مجفف 
تجاري المدھش كامل 

ة  ط   

368840003750381341253500406340004250468841044250412541253125425040004000400040633993400039930.2

سعرالنصف االول من 
55006000600058337000500055006500525050005708650065006500650070006,2506500750070006694622260003.7الشھر(15-1)

سعر النصف الثاني من 
55006500600060007000500060007000525055005958700070006500650070006,2506500750075006861641761813.8الشھر(16-نھایة الشھر)

550062506000591770005000575067505250525058336750675065006500700062506500750072506778631960903.8متوسط السعر في المركز

سعرالنصف االول من 
50006000600056676500500055006000525060005708650065006500650065006,2506500700070006583613960142.1الشھر(15-1)

سعر النصف الثاني من 
50006500600058336500500060006000525060005792700070006500650070006,2506500750075006861633361113.6الشھر(16-نھایة الشھر)

متوسط السعر في 
500062506000575065005000575060005250600057506750675065006500675062506500725072506722623660632.9القضاء

طبقة 30بیضةبیض أحمر حجم كبیرمتوسط
متوسط السعر في 

المحافظة بیض أحمر 
حجم كبیر

525062506000583367505000575063755250562557926750675065006500687562506500737572506750627860763.3

سعرالنصف االول من 
50006000550055007000500050005500475050005375600062506000650045006,0007000700070006250583356114.0الشھر(15-1)

سعر النصف الثاني من 
50006500550056677000450055005750475050005417600065006000650045006,0006500700075006278588957222.9الشھر(16-نھایة الشھر)

500062505500558370004750525056254750500053966000637560006500450060006750700072506264586156673.4متوسط السعر في المركز

سعرالنصف االول من 
45006000550053336500500060006000425060005625600062506000650050006,0007000650070006250588956943.4الشھر(15-1)

سعر النصف الثاني من 
45006500550055006500450055006000425060005458600065006000650055006,0006500700075006389593157642.9الشھر(16-نھایة الشھر)

متوسط السعر في 
450062505500541765004750575060004250600055426000637560006500525060006750675072506319591057293.2القضاء

بیض ابیض حجم كبیر / متوسط
طبقة 30بیضةایراني او مایعادلھ

متوسط السعر في 
المحافظة بیض ابیض 
حجم كبیر / ایراني او 

ل

475062505500550067504750550058134500550054696000637560006500487560006750687572506292588556983.3

متوسط 
500062505750566767504875562560944875556356306375656362506500587561256625712572506521608258873.3البیض في المحافظةالبیضالمتوسطات

12

مركز
حلیب مجفف تجاري 

المدھش كامل الدسم / 
سلطنة عمان

كیس400 غم

قضاء
حلیب مجفف تجاري 

المدھش كامل الدسم / 
سلطنة عمان

كیس400 غم

13

طبقة 30بیضةبیض أحمر حجم كبیرمركز

طبقة 30بیضةبیض أحمر حجم كبیرقضاء

بیض ابیض حجم كبیر / مركز
طبقة 30بیضةایراني او مایعادلھ

بیض ابیض حجم كبیر / قضاء
طبقة 30بیضةایراني او مایعادلھ



العراق حزیران العراق تموزاقلیم الجنوبالبصرةمیسانذي قارالمثنىالقادسیةالنجفواسطكربالءبابلاقلیم الوسطصالح الدینبغداداالنباردیالىكركوكنینوىاقلیم كردستاندھوكاربیلالسلیمانیةفترات الزیارةالوحدة القیاسیةاسم المادة المنطقةت
نسبة التغیر2021

أسعار بعض المواد الغذائیة األساسیة في محافظات العراق لشھرتموز 2021                 

سعرالنصف االول من 
1.0-25002750225025002500250025002500300027502625250027502750300030003,000250030002500277826812708الشھر(15-1)

سعر النصف الثاني من 
1.5-27503000225026672500250030002750300030002792250027502500300030003,000250030002750277827642806الشھر(16-نھایة الشھر)

1.3-26252875225025832500250027502625300028752708250027502625300030003000250030002625277827222757متوسط السعر في المركز

سعرالنصف االول من 
1.0-27502750225025832500250030002750225025002583250027502750300030003,000250030002500277826812708الشھر(15-1)

سعر النصف الثاني من 
1.5-27503000225026672500250030002750287530002771250027502750300030003,000250030002750280627712813الشھر(16-نھایة الشھر)

متوسط السعر في 
1.3-27502875225026252500250030002750256327502677250027502750300030003000250030002625279227262760القضاء

زیت نباتي تجاري زیر / متوسط
تركي

قنینة بالستك 
1لتر

زیت نباتي تجاري في 
1.3-26882875225026042500250028752688278128132693250027502688300030003000250030002625278527242759المحافظة

سعرالنصف االول من 
20002000150018332000200020002000200020002000200020001750200017502,0001750200020001917193118892.2الشھر(15-1)

سعر النصف الثاني من 
1.8-20002000150018332000200020001875200015001896200020002000200017502,000175020002000194419101944الشھر(16-نھایة الشھر)

200020001500183320002000200019382000175019482000200018752000175020001750200020001931192019170.2متوسط السعر في المركز

سعرالنصف االول من 
17501750150016672000200020001750200020001958200020001750200015002,0001750200020001889187518750.0الشھر(15-1)

سعر النصف الثاني من 
20002000150018332000200020001750200015001875200020002000200017502,0001750175020001917188918890.0الشھر(16-نھایة الشھر)

متوسط السعر في 
187518751500175020002000200017502000175019172000200018752000162520001750187520001903188218820.0القضاء

رز تجاري بسمتي فل / متوسط
 رز تجاري بسمتي فل / كیلوھندي

193819381500179220002000200018442000175019322000200018752000168820001750193820001917190118990.1ھندي في المحافظة

سعرالنصف االول من 
40003250300034172500300025002500212525002521250022502250250025002,5002000250020002333257625760.0الشھر(15-1)

سعر النصف الثاني من 
0.5-40003500300035002500300025002500212527502563250022502500250030002,500200025002000241726462660الشھر(16-نھایة الشھر)

0.3-40003375300034582500300025002500212526252542250022502375250027502500200025002000237526112618متوسط السعر في المركز

سعرالنصف االول من 
32503000300030832500300027502750212525002604250022502250250020002,5002000250020002278252125070.6الشھر(15-1)

سعر النصف الثاني من 
35003500300033332500300030002750212522502604250022502500250020002,5002000250020002306257625630.5الشھر(16-نھایة الشھر)

متوسط السعر في 
337532503000320825003000287527502125237526042500225023752500200025002000250020002292254925350.5القضاء

رز عنبر فل محلي في كیلورز عنبر فل محليمتوسط
368833133000333325003000268826252125250025732500225023752500237525002000250020002333258025760.1المحافظة

14

زیت نباتي تجاري زیر / مركز
تركي

قنینة بالستك 
1لتر

زیت نباتي تجاري زیر / قضاء
تركي

قنینة بالستك 
1لتر

15

رز تجاري بسمتي فل / مركز
كیلوھندي

رز تجاري بسمتي فل / قضاء
كیلوھندي

16

كیلورز عنبر فل محليمركز

كیلورز عنبر فل محليقضاء



العراق حزیران العراق تموزاقلیم الجنوبالبصرةمیسانذي قارالمثنىالقادسیةالنجفواسطكربالءبابلاقلیم الوسطصالح الدینبغداداالنباردیالىكركوكنینوىاقلیم كردستاندھوكاربیلالسلیمانیةفترات الزیارةالوحدة القیاسیةاسم المادة المنطقةت
نسبة التغیر2021

أسعار بعض المواد الغذائیة األساسیة في محافظات العراق لشھرتموز 2021                 

سعرالنصف االول من 
4505002704075007507505006255006045005005005005005007005005005225305300.0الشھر(15-1)

سعر النصف الثاني من 
4505002804105007507505006255006045005005005005005007005005005225315300.1الشھر(16-نھایة الشھر)

4505002754085007507505006255006045005005005005005007005005005225315300.1متوسط السعر في المركز

سعرالنصف االول من 
4203002703304007505005006255005465005005005005005007005005005224984980.0الشھر(15-1)

سعر النصف الثاني من 
4203002803334007505005006255005465005005005005005007005005005224994980.1الشھر(16-نھایة الشھر)

متوسط السعر في 
4203002753324007505005006255005465005005005005005007005005005224984980.1القضاء

طحین حنطة اسمر تجاري متوسط
كیلومحلي

طحین حنطة اسمر 
تجاري محلي في 

المحافظة
4354002753704507506255006255005755005005005005005007005005005225145140.1

سعرالنصف االول من 
10001000100010001000125010001250137512501188100010001250100012501,2501500100012501167114611460.0الشھر(15-1)

سعر النصف الثاني من 
10001000100010001000125010001250137512501188100010001250125010001,2501500100012501167114611460.0الشھر(16-نھایة الشھر)

100010001000100010001250100012501375125011881000100012501125112512501500100012501167114611460.0متوسط السعر في المركز

سعرالنصف االول من 
10001000100010001250125010001000137512501188100010001250100010001,2501500100012501139113211320.0الشھر(15-1)

سعر النصف الثاني من 
10001000100010001250125010001000137512501188100010001250125012501,2501500100012501194116011600.0الشھر(16-نھایة الشھر)

متوسط السعر في 
100010001000100012501250100010001375125011881000100012501125112512501500100012501167114611460.0القضاء

طحین حنطة ابیض تجاري متوسط
كیلوزیر/ تركي او مایعادلھ

طحین حنطة ابیض 
تجاري زیر/ تركي او 
مایعادلھ في المحافظة

100010001000100011251250100011251375125011881000100012501125112512501500100012501167114611460.0

سعرالنصف االول من 
27502500250025832500250025002250275025002500250025002250250020002,5002500250025002417247224720.0الشھر(15-1)

سعر النصف الثاني من 
27502500250025832500250025002000275025002458250025002250250020002,5002500250025002417245824580.0الشھر(16-نھایة الشھر)

275025002500258325002500250021252750250024792500250022502500200025002500250025002417246524650.0متوسط السعر في المركز

سعرالنصف االول من 
0.2-22502500250024172250250022502000275025002375250025002250250020002,500250025002500241724032408الشھر(15-1)

سعر النصف الثاني من 
25002500250025002250250022502000275025002375250025002250250020002,5002500250025002417241723940.9الشھر(16-نھایة الشھر)

متوسط السعر في 
237525002500245822502500225020002750250023752500250022502500200025002500250025002417241024010.3القضاء

متوسط
حمص تجاري غیر 

مجروش بقري (صحاح) / 
نوع التونسا تركي

غم 900
حمص تجاري غیر 

مجروش بقري (صحاح) 
/ نوع التونسا تركي في 

فظة ل

256325002500252123752500237520632750250024272500250022502500200025002500250025002417243824330.2

17

طحین حنطة اسمر تجاري مركز
كیلومحلي

طحین حنطة اسمر تجاري قضاء
كیلومحلي

18

طحین حنطة ابیض تجاري مركز
كیلوزیر/ تركي او مایعادلھ

طحین حنطة ابیض تجاري قضاء
كیلوزیر/ تركي او مایعادلھ

19

مركز
حمص تجاري غیر 

مجروش بقري (صحاح) / 
نوع التونسا تركي

غم 900

قضاء
حمص تجاري غیر 

مجروش بقري (صحاح) / 
نوع التونسا تركي

غم 900



العراق حزیران العراق تموزاقلیم الجنوبالبصرةمیسانذي قارالمثنىالقادسیةالنجفواسطكربالءبابلاقلیم الوسطصالح الدینبغداداالنباردیالىكركوكنینوىاقلیم كردستاندھوكاربیلالسلیمانیةفترات الزیارةالوحدة القیاسیةاسم المادة المنطقةت
نسبة التغیر2021

أسعار بعض المواد الغذائیة األساسیة في محافظات العراق لشھرتموز 2021                 

سعرالنصف االول من 
0.8-15002000200018331750200020001750175020001875150015001750200015002,000175020001750175018061819الشھر(15-1)

سعر النصف الثاني من 
15002000200018331750200020002000175020001917175015001750200015002,0001750200020001806184718470.0الشھر(16-نھایة الشھر)

0.4-15002000200018331750200020001875175020001896162515001750200015002000175020001875177818261833متوسط السعر في المركز

سعرالنصف االول من 
15002000200018331500200015001750175020001750150015001750200015002,0001750175017501722175017500.0الشھر(15-1)

سعر النصف الثاني من 
15002000200018331500200020002000175020001875150015001750200015002,0001750175020001750180618060.0الشھر(16-نھایة الشھر)

متوسط السعر في 
150020002000183315002000175018751750200018131500150017502000150020001750175018751736177817780.0القضاء

عدس تجاري / تركي في كیلوعدس تجاري / تركيمتوسط
0.2-15002000200018331625200018751875175020001854156315001750200015002000175018751875175718021806المحافظة

سعرالنصف االول من 
1.1-12501250125012501000150010001500112512501229150012501250100012501,250125012501250125012431257الشھر(15-1)

سعر النصف الثاني من 
1.1-12501250100011671000150010001500112512501229150012501500125012501,250125012501250130612571271الشھر(16-نھایة الشھر)

1.1-12501250112512081000150010001500112512501229150012501375112512501250125012501250127812501264متوسط السعر في المركز

سعرالنصف االول من 
12501250125012501000150012501500112512501271150015001250100012501,2501250100012501250125712570.0الشھر(15-1)

سعر النصف الثاني من 
1.1-12501250100011671000150012501250112512501229150015001500125012501,250125012501250133312711285الشھر(16-نھایة الشھر)

متوسط السعر في 
0.5-12501250112512081000150012501375112512501250150015001375112512501250125011251250129212641271القضاء

سكر تجاري االسرة / متوسط
كیلوسعودي او مایعادلھ

سكر تجاري االسرة / 
سعودي او مایعادلھ  في 

المحافظة
12501250112512081000150011251438112512501240150013751375112512501250125011881250128512571267-0.8

سعرالنصف االول من 
22502000200020832250200022502250200025002208200017502000225020002,2502250200022502083212521250.0الشھر(15-1)

سعر النصف الثاني من 
2.0-22502000175020002250175025002000200022502125200017502250225020002,250225020002000208320832125الشھر(16-نھایة الشھر)

1.0-22502000187520422250187523752125200023752167200017502125225020002250225020002125208321042125متوسط السعر في المركز

سعرالنصف االول من 
1.3-20002000200020002000200020002250200020002042200020002250225020002,250225025002250219421112139الشھر(15-1)

سعر النصف الثاني من 
1.3-20002000175019172000175022502250200022502083200020002000225020002,250225025002000213920832111الشھر(16-نھایة الشھر)

متوسط السعر في 
1.3-20002000187519582000187521252250200021252063200020002125225020002250225025002125216720972125القضاء

معجون طماطة التونسا / متوسط
تركي او مایعادلھ

علبة معدن 830 
غم

معجون طماطة التونسا 
/ تركي او مایعادلھ في 

المحافظة
21252000187520002125187522502188200022502115200018752125225020002250225022502125212521012125-1.1

20

كیلوعدس تجاري / تركيمركز

كیلوعدس تجاري / تركيقضاء

21

سكر تجاري االسرة / مركز
كیلوسعودي او مایعادلھ

سكر تجاري االسرة / قضاء
كیلوسعودي او مایعادلھ

22

معجون طماطة التونسا / مركز
تركي او مایعادلھ

علبة معدن 830 
غم

معجون طماطة التونسا / قضاء
تركي او مایعادلھ

علبة معدن 830 
غم



العراق حزیران العراق تموزاقلیم الجنوبالبصرةمیسانذي قارالمثنىالقادسیةالنجفواسطكربالءبابلاقلیم الوسطصالح الدینبغداداالنباردیالىكركوكنینوىاقلیم كردستاندھوكاربیلالسلیمانیةفترات الزیارةالوحدة القیاسیةاسم المادة المنطقةت
نسبة التغیر2021

أسعار بعض المواد الغذائیة األساسیة في محافظات العراق لشھرتموز 2021                 

سعرالنصف االول من 
40003750400039173750325040004500200045003667450045004500500065005,0004500400050004833429242501.0الشھر(15-1)

سعر النصف الثاني من 
40003750400039173750325045004250350045003958450045004500500065005,0004500400055004889441743890.6الشھر(16-نھایة الشھر)

400037504000391737503250425043752750450038134500450045005000650050004500400052504861435443190.8متوسط السعر في المركز

سعرالنصف االول من 
40003750400039174000325035004000350040003708450045004500500045005,0004500400050004611419441670.7الشھر(15-1)

سعر النصف الثاني من 
40003750400039174000325037504250350040003792450045004500500050005,0004500400055004722427842221.3الشھر(16-نھایة الشھر)

متوسط السعر في 
400037504000391740003250362541253500400037504500450045005000475050004500400052504667423641941.0القضاء

شاي تجاري الوزة / متوسط
شاي تجاري الوزة / 400 غمسیالني

400037504000391738753250393842503125425037814500450045005000562550004500400052504764429542570.9سیالني في المحافظة

سعرالنصف االول من 
20002250225021671750275020002000250022502208225020002000250020002,0002000250025002194219421940.0الشھر(15-1)

سعر النصف الثاني من 
0.6-20002250225021671750275020001750250022502167225020002250250020002,000200025002500222221942208الشھر(16-نھایة الشھر)

0.3-20002250225021671750275020001875250022502188225020002125250020002000200025002500220821942201متوسط السعر في المركز

سعرالنصف االول من 
20002250225021672000275020001750250020002167225022502000250020002,0002500250025002278222222220.0الشھر(15-1)

سعر النصف الثاني من 
17502250225020832000275020002000250017502167225022502250250020002,0002500250025002306222222220.0الشھر(16-نھایة الشھر)

متوسط السعر في 
187522502250212520002750200018752500187521672250225021252500200020002500250025002292222222220.0القضاء

فاصولیا یابسة مكیسة متوسط
750 غمنوع زیر  /تركي

فاصولیا یابسة مكیسة 
نوع زیر  /تركي في 

المحافظة
19382250225021461875275020001875250020632177225021252125250020002000225025002500225022082212-0.2

23

شاي تجاري الوزة / مركز
400 غمسیالني

شاي تجاري الوزة / قضاء
400 غمسیالني

24

فاصولیا یابسة مكیسة مركز
750 غمنوع زیر  /تركي

فاصولیا یابسة مكیسة قضاء
750 غمنوع زیر  /تركي
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