
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قسم االرقام القياسية                                                                       

 2222سنة  ثانيكانون الاالصدار:                                                                            

 

 

 لبعض السلع الرئيسية لشهر  نشرة االسعار  
 2021ة  سن  كانون االول
 

 



  2021سنه  كانون االول لشهرلبعض السلع الرئيسية  شرة االسعار  ن
 

  

 

 المقدمة:
لم ا ظلا  العلرام يلة االساسلية  لال االسلاام الم ميلة عة نشرة االسعار لبعض السلم  الغاا ابلغرض مت

بغللداد  ،ثلل م م ا ظللا  الب للرة  االسللعار  للال ابعللةبمت 2009منللا مللاق القياسللية  يقللاق مسللق االرمللاق
كلانا  ق القسلق منلا ملا الكال تكلا  العمميلة اكثلر شلمالية  ،  ( سمعة22ابن ا )  قط كزمر مال انيناى 
الم ا ظللا  كا للة ممللى مسللتاى مركللز امفللا  كلل  م ا ظللة   االسللعار  للال ابعللةبمت 2020مللاق  الثللانال

  يلم  ، اساسلية لممسلتيما العراملال( سمعة 24ابن ا ) امميق كردستا م  م ا ظا  العرام ابفمنيا 
ض أسلعارىا اللى التابلا  تقاق الفرم الميدانية  ال ىاه الم ا ظا  بجم  اسعار ىاه السم  االتال تتعر 

افلا ة اللى بنامييا الم مال االمستارد االبيض االم اق بأنااميملا  االتغير خا ة الفااكو االخفرااا 
 .لبقاليا ا

 تحليل المؤشرات :
عماق العرام للللل ي  النتا جلممخص ت ما يما يمال  2021كانا  االا  جم  أسعار شيرتق            

 : اللللللللاكاآلت
 مماق   ال 2021كانا  االا شير ل ( دينار/كغق  447 ) ابساسط سعر ب   ا مر يبمغ مت

 . 7274 تشري  الثانال( م   %4.1 مدره ) ارتفاعمسجً   العرام

 ( دينار/كغق لشير  444 بمغ متاسط سعر البطاطا ) ال مماق العرام. 2021كانا  االا  

 . 7274 تشري  الثانال( م   %1.7 مدره ) ارتفاعمسجً  

 ( دينار/كغق لشير  432 بمغ متاسط سعر الطماطة ) ال مماق العرام 2021كانا  االا  
 . 7274 تشري  الثانالم  (  %4.7 مدره ) انخفاضمسجً  

 (  دينار/كغق لشير  553 بمغ متاسط سعر خيار الما ) ال مماق العرام 2021كانا  االا  
 . 7274 تشري  الثانالم  (  %4.3 مدره ) انخفاضمسجً  

 (  دينار/كغق لشير  452 بمغ متاسط سعر الباانجا ) ال مماق العرام 2021كانا  االا  
 . 7274 تشري  الثانالم  (  %5.4 مدره ) ارتفاعمسجً  

 ( دينار/كغق لشير 651 بمغ متاسط سعر الشجر )  ال مماق العرام 2021كانا  االا  
 . 7274 تشري  الثانالم  (  %3.1 مدره ) انخفاضمسجً  

 ال مماق  2021كانا  االا دينار/كغق لشير (  4721 مغ متاسط سعر البرتقا  المستارد )ب 
 . 7274 تشري  الثانال م (  %47.7 مدره ) انخفاضمسجً   العرام
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  ال مماق العرام 2021كانا  االا دينار/كغق لشير (  47272 الم اق )بمغ متاسط سعر  
 . 7274 انالتشري  الثم  (  %.2.0 مدره ) انخفاضمسجً  

  كانا  دينار/كغق لشير (  1624 ) سما طازج كار  سمتال م مالبمغ متاسط سعر
 . 7274 تشري  الثانالم  (  %4.7 مسجً  ارتفاع مدره )  ال مماق العرام 2021االا 

 ( دينار/كغق  7472 بمغ متاسط سعر دجاج ال ال الم مال ) ال مماق  2021كانا  االا 
 . 7274 تشري  الثانالم   ( %2.5 مدره ) انخفاض العرام

  2021كانا  االا دينار/كغق لشير (  1463 ) دجاج مجمد ساديا / برازيمالبمغ متاسط سعر 
 . 7274 تشري  الثانالم  (  %4.1 مدره ) انخفاضمسجً    ال مماق العرام

 كانا  غق لشير 400( دينار/ 1272 ) بمغ متاسط سعر ال مي  المجفف التجاري مدىش
 . 7274 تشري  الثانالم  (  %4.7 مدره ) انخفاضمسجً    ال مماق العرام 2021االا 

  ال مماق العرام 2021كانا  االا دينار/طبقو لشير (   3422 ) البيضبمغ متاسط سعر  
 . 7274 تشري  الثانالم  (  %7.7 مدره ) انخفاض مسجً  

 ( دينار/ 7312 بمغ متاسط سعر الزي  النباتال التجاري زير ) 2021كانا  االا لشير  لتر 
 . 7274 تشري  الثانالم  (  %2.7 مدره ) انخفاضمسجً    ال مماق العرام

 ( 4614 بمغ متاسط سعر رز تجاري بسمتال    /ىندي  ) 2021كانا  االا دينار/كغق لشير 
 . 7274 تشري  الثانالم  %( 4.4 مدره ) رتفاعامسجً    ال مماق العرام

 ال مماق  2021كانا  االا  ( دينار/كغق لشير 7344  مال )بمغ متاسط سعر رز منبر    م 
 .ممى نفس المستاى م  الشير السابم ظا ا ً م العرام

  كانا  دينار/كغق لشير  ( 561 )بمغ متاسط سعر ط ي   نطو اسمر تجاري م مال
 . 7274 تشري  الثانال م  ( %46.5 )مدره  ارتفاعمسجً    ال مماق العرام 2021االا 

  ( دينار/كغق لشير  4444 يعادلو ) يض تجاري تركال زير اماابسعر ط ي   نطو بمغ متاسط
 7274 تشري  الثانال م  ( %2.6 )مسجً  ارتفاع مدره   ال مماق العرام 2021كانا  االا 

 

  ( 7254 ) مص تجاري غير مجراش بقري )  اح(/ ناع التانسا تركال بمغ متاسط سعر 
م  (  %2.5 مدره ) ارتفاعمسجً    ال مماق العرام 2021كانا  االا غق لشير 900دينار/

 . 7274 تشري  الثانال
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 ( 7222 بمغ متاسط سعر مدس تجاري تركال  ) ال مماق العرام 2021كانا  االا لشير   

 . 7274 تشري  الثانال( م   %7.4 مدره ) ارتفاعمسجً  

 ( دينار/كغق لشير 4745 بمغ متاسط سعر سكر تجاري االسرة ) ال مماق  2021ا كانا  اال 
 . 7274 تشري  الثانالم  (  %4.4 )مدره  رتفاعا مسج ً  العرام

   غق لشير 830( دينار/7226  ) واما يعادلالتانسا تركال   اطةمالطبمغ متاسط سعر معجا
 . 7274 تشري  الثانالم  (  %4.7 مدره ) رتفاعامسجً    ال مماق العرام 2021كانا  االا 

  ال  2021كانا  االا غق لشير 400( دينار/ 1773 /سي نال ) ازةالبمغ متاسط شاي تجاري 
 . 7274 تشري  الثانالم   ( %4.7 مدره ) انخفاضمسجً   مماق العرام.

 غق لشير 750( دينار/ 7722 سو مكيسو ناع زير )تشري  الثانيبمغ متاسط سعر  ا اليا ي
 . 7274 تشري  الثانال( م   %2.5 مدره ) رتفاعامسجً    ال مماق العرام 2021كانا  االا 
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الوحدة اسم المادة المنطقةت
اقلیم دھوكاربیلالسلیمانیةفترات الزیارةالقیاسیة

اقلیم صالح الدینبغداداالنباردیالىكركوكنینوىكردستان
اقلیم البصرةمیسانذي قارالمثنىالقادسیةالنجفواسطكربالءبابلالوسط

الجنوب

العراق 
كانون االول 

2021

العراق 
تشرین 

الثاني2021
نسبة التغیر

750750750750100075010007508751000896500750750100050075010007505007227857711.8سعراالسبوع االول

75075075075010007501000750875750854500750750100087575010007505007647927781.8سعر االسبوع الثاني

7501000750833100075075075087575081350075075010008757507507505007367787503.7سعر االسبوع الثالث

7501000750833100075075075087575081350075075010008757507507505007367787710.9سعر االسبوع الرابع

متوسط السعر في 
750875750792100075087575087581384450075075010007817508757505007407837672.0المركز

50075075066710007507507507507507926255007501000100075010005005007367437360.9سعراالسبوع االول

50010007507501000750500750750750750625500750100010007507505005007087297014.0سعراالسبوع الثالث

متوسط السعر في 
5008757507081000750625750750750771625500750100010007508755005007227367192.4القضاء

بصل احمر یابس/ متوسط
كیلومحلي

متوسط السعر في 
المحافظة للبصل 
الیابس / المحلي

625875750750100075075075081378180756362575010008917508756255007317607432.2

75010007505007198017940.9_7501000750833100010001000750875750896500750750750سعراالسبوع االول

75010007505007198017792.8_7501000750833100010001000750875750896500750750750سعر االسبوع الثاني

7507507505007198017940.9_75010007508331000100010007508757508965007507501000سعر االسبوع الثالث

7507507505007198168160.0_75010007508331000100012507508757509385007507501000سعر االسبوع الرابع

متوسط السعر في 
7508757505007198057961.2_7501000750833100010001063750875750906500750750875المركز

75010005005007037577501.0_5001000750750100010007507507507508336255007501000سعراالسبوع االول

1.9-750750500500672743757_5001000750750100010007507507507508336255007501000سعراالسبوع الثالث

متوسط السعر في 
0.5-750875500500688750754_5001000750750100010007507507507508336255007501000القضاء

بصل احمر یابس/ متوسط
كیلومستورد

متوسط السعر في 
المحافظة للبصل 

الیابس / المستورد
625100075079210001000906750813750870563625750938_7508756255007037787750.4

متوسط 
المتوسطات

البصل الیابس في 
البصل الیابس في كیلوالمحافظة

62593875077110008758287508137668395636257509698917508756255007277727611.4المحافظة

أسعار بعض المواد الغذائیة األساسیة في محافظات العراق لشهر كانون االول 2021                 

كیلو

بصل احمر یابس/ قضاء
كیلومستورد

1

بصل احمر یابس/ مركز
كیلومحلي

بصل احمر یابس/ قضاء
كیلومحلي

بصل احمر یابس/ مركز
مستورد
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الوحدة اسم المادة المنطقةت
اقلیم دھوكاربیلالسلیمانیةفترات الزیارةالقیاسیة

اقلیم صالح الدینبغداداالنباردیالىكركوكنینوىكردستان
اقلیم البصرةمیسانذي قارالمثنىالقادسیةالنجفواسطكربالءبابلالوسط

الجنوب

العراق 
كانون االول 

2021

العراق 
تشرین 

الثاني2021
نسبة التغیر

أسعار بعض المواد الغذائیة األساسیة في محافظات العراق لشهر كانون االول 2021                 

7501000750833750750750100087510008541000750750750500750100087587580682672913.3سعراالسبوع االول

750100075083375075075075087575077175075075075050075010008758757787857297.6سعر االسبوع الثاني

7507507507507507507501000875100085462575075075050075010008757507507857435.6سعر االسبوع الثالث

1.8-7507507507507507507501000875750813500750750750500750750875750708750764سعر االسبوع الرابع

متوسط السعر في 
7508757507927507507509388758758237197507507505007509388758137607867416.1المركز

50010007507507507505007507509387401000750750750500750100010006257927677088.3سعراالسبوع االول

5007507506677507507507507508137617507507507505007507509386257297297151.9سعر االسبوع الثاني

متوسط السعر في 
5008757507087507506257507508767508757507507505007508759696257607487125.1القضاء

كیلوبطاطا/ محليمتوسط
متوسط السعر في 
المحافظة للبطاطا / 

المحلي
6258757507507507506888448138757877977507507505007509069227197607677275.6

7508307599.4__1000_750750750500_7501000750833750100075010008751000896سعراالسبوع االول

7508307599.4__1000_750750750500_7501000750833750100075010008751000896سعر االسبوع الثاني

7508137774.6__1000_750750750500_750750750750750100075010008751000896سعر االسبوع الثالث

7007957772.3__750_750750750500_750750750750750100075010008751000896سعر االسبوع الرابع

متوسط السعر في 
7388177686.4__938_750750750500_750875750792750100075010008751000896المركز

7507687502.4__1000_750750.0750500_500100075075075010005007507501000792سعراالسبوع االول

4.7-700732768__750_750750.0750500_5007507506677501000750750750750792سعر االسبوع الثاني

متوسط السعر في 
1.2-725750759__875_750750750500_5008757507087501000625750750875792القضاء

كیلوبطاطا/ مستوردمتوسط
متوسط السعر في 
المحافظة للبطاطا / 

المستورد
6258757507507501000688875813938844_750750750500_906__7317837632.6

متوسط 
6258757507507508756888598139068157977507507505007509069227197607777464.2البطاطا في المحافظةكیلوالبطاطا في المحافظةالمتوسطات

كیلو

كیلوبطاطا/ مستوردمركز

كیلوبطاطا/ مستوردقضاء

2

كیلوبطاطا/ محليمركز

بطاطا/ محليقضاء
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الوحدة اسم المادة المنطقةت
اقلیم دھوكاربیلالسلیمانیةفترات الزیارةالقیاسیة

اقلیم صالح الدینبغداداالنباردیالىكركوكنینوىكردستان
اقلیم البصرةمیسانذي قارالمثنىالقادسیةالنجفواسطكربالءبابلالوسط

الجنوب

العراق 
كانون االول 

2021

العراق 
تشرین 

الثاني2021
نسبة التغیر

أسعار بعض المواد الغذائیة األساسیة في محافظات العراق لشهر كانون االول 2021                 

10001000100010001000100075050087510008546257505005005007507507507506537787710.9سعراالسبوع االول

1000100010001000100012507505008757508546257507505005007507507505006537787780.0سعر االسبوع الثاني

1.8-100010001000100010007507507508751000854625750750500500750500750500625764778سعر االسبوع الثالث

0.9-100010001000100010001000750750875750854625750750500500750750750500653778785سعر االسبوع الرابع

متوسط السعر في 
0.4-100010001000100010001000750625875875854625750688500500750688750563646774778المركز

7.7-100010001000100075075010007507501063844625500750500500750750688313597747809سعراالسبوع االول

8.6-75010001000917750125010005007501000875625500750500500750500625500583736806سعر االسبوع الثاني

متوسط السعر في 
8.2-87510001000958750100010006257501032859625500750500500750625656406590741807القضاء

كیلوطماطة/ محليمتوسط
متوسط السعر في 

المحافظة للطماطة / 
المحلي

938100010009798751000875625813953857625625719500500750656703484618758793-4.4

10.3-732800892_750750750_7508757507756257501000500_10001000100010001000500سعراالسبوع االول

6.8-732800858_750750750_5008757507756257501000500_10001000100010001000750سعر االسبوع الثاني

10.7-696767858_750500750_5008757507256257501000500_10001000100010001000500سعر االسبوع الثالث

4.9-732817858_750750750_7508757508256257501000500_10001000100010001000750سعر االسبوع الرابع

متوسط السعر في 
8.2-723796867_750688750_6258757507756257501000500_10001000100010001000625المركز

8.3-723816891_750750688_1000100010001000750500100075075012508336257501000500سعراالسبوع االول

12.1-679766871_750500625_7501000100091775075075075075010007926257501000500سعر االسبوع الثاني

متوسط السعر في 
10.2-701791881_750625656_8751000100095875062587575075011258136257501000500القضاء

كیلوطماطة/ مستوردمتوسط
متوسط السعر في 
المحافظة للطماطة/ 

المستورد
938100010009798756258756888139388026257501000500_750656703_712796874-8.9

متوسط 
الطماطة في كیلوالطماطة في المحافظةالمتوسطات

7.3-93810001000979875813875656813945829625688859500500750656703484641760820المحافظة

كیلوطماطة/ مستوردقضاء

3

كیلوطماطة/ محليمركز

كیلوطماطة/ محليقضاء

كیلوطماطة/ مستوردمركز
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الوحدة اسم المادة المنطقةت
اقلیم دھوكاربیلالسلیمانیةفترات الزیارةالقیاسیة

اقلیم صالح الدینبغداداالنباردیالىكركوكنینوىكردستان
اقلیم البصرةمیسانذي قارالمثنىالقادسیةالنجفواسطكربالءبابلالوسط

الجنوب

العراق 
كانون االول 

2021

العراق 
تشرین 

الثاني2021
نسبة التغیر

أسعار بعض المواد الغذائیة األساسیة في محافظات العراق لشهر كانون االول 2021                 

100010001000100010007507501000سعراالسبوع االول
1000

10009177501000750750750750100010008758478968683.2

1000100010001000100010007501000100010009587501000750750750750100010008758479108684.8سعر االسبوع الثاني

6.1-10007501000917100075075010001000100091775075075075050075010001000875792854910سعر االسبوع الثالث

1.6-100075010009171000100075010001000100095875075075075050075010001000875792868882سعر االسبوع الرابع

متوسط السعر في 
100087510009581000875750100010001000938750875750750625750100010008758198828820.0المركز

1000100010001000750750100075075010008337507507507501000750100010008758478688650.4سعراالسبوع االول

5.4-7507501000833750100075010007507508337507507507501000100010001000875875854903سعر االسبوع الثاني

متوسط السعر في 
2.6-8758751000917750875875875750875833750750750750100087510001000875861861884القضاء

كیلوخیار ماء/ محليمتوسط
متوسط السعر في 
المحافظة لخیار 
الماء / المحلي

938875100093887587581393887593888575081375075081381310001000875840872883-1.3

8759469420.4_10001000__100010007501000750.01000750750_100010001000100010001250سعراالسبوع االول

8759469420.4_10001000__100010007501000750.01000750750_100010001000100010001250سعر االسبوع الثاني

3.4-833929962_10001000__100010007501000750.0750750750_100010001000100010001250سعر االسبوع الثالث

3.4-833929962_10001000__100010007501000750.0750750750_100010001000100010001250سعر االسبوع الرابع

متوسط السعر في 
1.5-854938952_10001000__100010007501000750875750750_100010001000100010001250المركز

1.2-833908920_10001000__1000100010001000750125010001000750875938750.0750750.0750سعراالسبوع االول

4.9-833883929_10001000__75010001000917750125075010007501000917750.0750750.0750سعر االسبوع الثاني

متوسط السعر في 
3.1-833896924_10001000__8751000100095875012508751000750938927750750750750القضاء

كیلوخیار ماء/ مستوردمتوسط
متوسط السعر في 
المحافظة لخیار 
الماء/ المستورد

9381000100097987512508751000875844953750813750750__10001000_844915935-2.2

متوسط 
خیار ماء في كیلوخیار ماء في المحافظةالمتوسطات

1.6-9389381000958875106384496987589191975081375075081381310001000875840886901المحافظة

كیلوخیار ماء/ مستوردمركز

كیلوخیار ماء/ مستوردقضاء

4

كیلوخیار ماء/ محليمركز

كیلوخیار ماء/ محليقضاء

7



الوحدة اسم المادة المنطقةت
اقلیم دھوكاربیلالسلیمانیةفترات الزیارةالقیاسیة

اقلیم صالح الدینبغداداالنباردیالىكركوكنینوىكردستان
اقلیم البصرةمیسانذي قارالمثنىالقادسیةالنجفواسطكربالءبابلالوسط

الجنوب

العراق 
كانون االول 

2021

العراق 
تشرین 

الثاني2021
نسبة التغیر

أسعار بعض المواد الغذائیة األساسیة في محافظات العراق لشهر كانون االول 2021                 

7505007505007507507506256727666999.6_825_750100010009171000750750750875سعراالسبوع االولكیلوباذنجان/ محلي

100050075050075075075075071977369111.9_775_750100010009171000750500750875سعر االسبوع الثاني

7505007505007507507507506887737069.6_825_750100010009171000750750750875سعر االسبوع الثالث

7505007505007507507507506887737217.3_825_750100010009171000750750750875سعر االسبوع الرابع

متوسط السعر في 
8135007505007507507507196917717049.6_813_750100010009171000750688750875المركز

750.0500.0750.0500750.07507506256727737394.7_800_10001000100010007507501000750750سعراالسبوع االول

750.0500.0750.0500750.07507505006567346739.2_700_1000100010001000750750750500750سعر االسبوع الثاني

متوسط السعر في 
7505007505007507507505636647547066.8_750_1000100010001000750750875625750القضاء

كیلوباذنجان/ محليمتوسط
متوسط السعر في 
المحافظة للباذنجان 

/ المحلي
87510001000958875750781688813_781_7815007505007507507506416787637058.2

6257777316.3__750_750875750875500750500750500_7501000100091710001000سعراالسبوع االول

6887867317.5__750_7508755008256251000500750500_7501000100091710001000سعر االسبوع الثاني

68882173112.4__750_750875750875875750500750500_75012501000100010001000سعر االسبوع الثالث

70884875013.1__750_75087510009251000750500750500_75012501000100010001000سعر االسبوع الرابع

متوسط السعر في 
6778087369.9__750_750875750875750813500750500_7501125100095810001000المركز

6888007861.8__750_100010001000100075010001000750750625813625750500.0750750سعراالسبوع االول

6888337994.3__750_100012501000108375010001000750750875854625750500.0750750سعر االسبوع الثاني

متوسط السعر في 
6888177923.1__750_100011251000104275010001000750750750833625750500750750القضاء

كیلوباذنجان/ مستوردمتوسط
متوسط السعر في 

المحافظة للباذنجان/ 
المستورد

87511251000100087510001000750813750865688781500750625_750__6828197735.9

متوسط 
875106310009798758758917198137508206887815007505637507507506416867807178.7باذنجان في المحافظةكیلوباذنجان في المحافظةالمتوسطات

كیلو

5

مركز

كیلوباذنجان/ محليقضاء

كیلوباذنجان/ مستوردمركز

باذنجان/ مستوردقضاء

8



الوحدة اسم المادة المنطقةت
اقلیم دھوكاربیلالسلیمانیةفترات الزیارةالقیاسیة

اقلیم صالح الدینبغداداالنباردیالىكركوكنینوىكردستان
اقلیم البصرةمیسانذي قارالمثنىالقادسیةالنجفواسطكربالءبابلالوسط

الجنوب

العراق 
كانون االول 

2021

العراق 
تشرین 

الثاني2021
نسبة التغیر

أسعار بعض المواد الغذائیة األساسیة في محافظات العراق لشهر كانون االول 2021                 

6.3-105075010001000750100010001000100010009449931059_100010001125104210001000100010001250سعراالسبوع االول

4.8-1100750100012507501000100010001000100097210221074_100010001125104210001000125010001250سعر االسبوع الثاني

6.9-1050750100012507501000750100010008759319851059_100010001125104210001000100010001250سعر االسبوع الثالث

7.8-1000750100010007501000750100010008759039561037_10001000112510421000100010007501250سعر االسبوع الرابع

متوسط السعر في 
6.4-1050750100011257501000875100010009389389891057_10001000112510421000100010639381250المركز

7.6-95075075012507501000100010008138759109451022_10001000112510421000100010007501000سعراالسبوع االول

7.2-10007507501250750100075010008758758899491022_10001000112510421000100010007501250سعر االسبوع الثاني

متوسط السعر في 
7.4-9757507501250750100087510008448758999471022_10001000112510421000100010007501125القضاء

كیلوشجر/ محليمتوسط
متوسط السعر في 
المحافظة للشجر / 

المحلي
10001000112510421000100010318441188_10137508751188750100087510009229069189681040-6.9

8.5-92510541152_10001000__1250750_10001250112511251000125012501000125010001125625سعراالسبوع االول

8.5-92510541152_10001000__1250750_10001250112511251000125012501000125010001125625سعر االسبوع الثاني

7.2-92510361116_10001000__1250750_10001250112511251000125010001000125010001083625سعر االسبوع الثالث

8.7-92510361134_10001000__1250750_1000125011251125100012501250750125010001083625سعر االسبوع الرابع

متوسط السعر في 
8.2-92510451138_10001000__1250750_1000125011251125100012501188938125010001104625المركز

5.5-8889961054_1000813__1250750_1000125011251125100012501000100010008751021625سعراالسبوع االول

7.4-90010091089_1000875__1250750_1000125011251125100012501000750125010001042625سعر االسبوع الثاني

متوسط السعر في 
6.5-89410021071_1000844__1250750_100012501125112510001250100087511259381031625القضاء

كیلوشجر/ مستوردمتوسط
متوسط السعر في 
المحافظة للشجر/ 

المستورد
100012501125112510001250109490611889691068625_1250750__1000922_90910231105-7.4

متوسط 
6.4-1000112511251083100011251063875118896910366888751219750100087510009229069159841051شجر في المحافظةكیلوشجر في المحافظةالمتوسطات

كیلو

كیلوشجر/ مستوردقضاء

6

كیلوشجر/ محليمركز

كیلوشجر/ محليقضاء

شجر/ مستوردمركز

9



الوحدة اسم المادة المنطقةت
اقلیم دھوكاربیلالسلیمانیةفترات الزیارةالقیاسیة

اقلیم صالح الدینبغداداالنباردیالىكركوكنینوىكردستان
اقلیم البصرةمیسانذي قارالمثنىالقادسیةالنجفواسطكربالءبابلالوسط

الجنوب

العراق 
كانون االول 

2021

العراق 
تشرین 

الثاني2021
نسبة التغیر

أسعار بعض المواد الغذائیة األساسیة في محافظات العراق لشهر كانون االول 2021                 

6.1-125010001125126613921482_153115001000100012502000_1500200012501375_2000150011251542سعراالسبوع االول

7.8-10008751125125013501464_140615001000125012502000_1500150012501375_2000150011251542سعر االسبوع الثاني

6.7-10008751125121913331429_140615001000100012502000_1500150012501375_2000150011251542سعر االسبوع الثالث

8.4-100010001125123413251446_134415001000100012502000_1500150010001375_2000150011251542سعر االسبوع الرابع

متوسط السعر في 
7.2-10639381125124213501455_142215001000106312502000_1500162511881375_2000150011251542المركز

13.2-125010001250118812751469_150015001000100012501250_1500200015001000_1000150011251208سعراالسبوع االول

16.1-100010001250112511921420_131315001000100012501000_1500150012501000_1000150011251208سعر االسبوع الثاني

متوسط السعر في 
14.6-112510001250115612331444_140615001000100012501125_1500175013751000_1000150011251208القضاء

كیلوبرتقال/ محليمتوسط
متوسط السعر في 
المحافظة للبرتقال/ 

المحلي
1500150011251375_1500168812811188_141415001000103112501563_10949691188119912921450-10.9

11.4-20002000112517081250125015001250137515001354100012501000125012501000125010001125112512991465سعراالسبوع االول

14.6-2000200011251708125010002000100013751500135410001250100012501000100010008751125105612641479سعر االسبوع الثاني

14.6-2000200011251708125012501500100013751500131310001250125012501000100010008751125108312641479سعر االسبوع الثالث

14.4-20002000112517081250100015001000137515001271100012501000125010001000100010001125106912431451سعر االسبوع الرابع

متوسط السعر في 
13.7-2000200011251708125011251625106313751500132310001250106312501063100010639381125108312671469المركز

14.2-10002000112513751250125015001500100010631261100010001250125012501000125010001250113912191420سعراالسبوع االول

13.5-10002000112513751250100015001250100013131219100012501000125010001000100010001250108311771361سعر االسبوع الثاني

متوسط السعر في 
13.9-10002000112513751250112515001375100011881240100011251125125011251000112510001250111111981391القضاء

كیلوبرتقال/ مستوردمتوسط
متوسط السعر في 
المحافظة للبرتقال/ 

المستورد
1500200011251542125011251563121911881344128110001188109412501094100010949691188109712331430-13.8

متوسط 
12.3-1500175011251458125013131625125011881344132812501094106312501328100010949691188113712541431برتقال في المحافظةكیلوبرتقال في المحافظةالمتوسطات

كیلو

كیلوبرتقال/ مستوردمركز

كیلوبرتقال/ مستوردقضاء

7

كیلوبرتقال/ محليمركز

برتقال/ محليقضاء

10



الوحدة اسم المادة المنطقةت
اقلیم دھوكاربیلالسلیمانیةفترات الزیارةالقیاسیة

اقلیم صالح الدینبغداداالنباردیالىكركوكنینوىكردستان
اقلیم البصرةمیسانذي قارالمثنىالقادسیةالنجفواسطكربالءبابلالوسط

الجنوب

العراق 
كانون االول 

2021

العراق 
تشرین 

الثاني2021
نسبة التغیر

أسعار بعض المواد الغذائیة األساسیة في محافظات العراق لشهر كانون االول 2021                 

سعرالنصف االول 
0.2-1500014000140001433313000140001400013500145001300013667140001300014000140001200014000140001200015000135561372213750من الشھر(15-1)

سعر النصف الثاني 
من الشھر(16-
نھایة الشھر)

1500014000140001433313000140001400013500145001400013833140001400014000140001300014000140001200015000137781388913917-0.2

متوسط السعر في 
0.2-1500014000140001433313000140001400013500145001350013750140001350014000140001250014000140001200015000136671380613833المركز

سعرالنصف االول 
11000140001400013000130001300015000130001450014000137501400013000140001400012000140001400010000150001333313417134170.0من الشھر(15-1)

سعر النصف الثاني 
من الشھر(16-
نھایة الشھر)

12000140001400013333130001300015000140001450014000139171400013000140001400012000140001400010000150001333313528135280.0

متوسط السعر في 
11500140001400013167130001300015000135001450014000138331400013000140001400012000140001400010000150001333313472134720.0القضاء

لحم غنم طازج  / متوسط
كیلومحلي

متوسط السعر في 
المحافظة لللحم غنم 

طازج / المحلي
1325014000140001375013000135001450013500145001375013792140001325014000140001225014000140001100015000135001363913653-0.1

سعرالنصف االول 
15000150001350014500130001500013000140001450014000139171200012000120001300013000125001300014000140001283313472134720.0من الشھر(15-1)

سعر النصف الثاني 
من الشھر(16-
نھایة الشھر)

15000150001350014500130001500013000140001450015000140831200013000120001300014000125001300014000150001316713694136940.0

متوسط السعر في 
15000150001350014500130001500013000140001450014500140001200012500120001300013500125001300014000145001300013583135830.0المركز

سعرالنصف االول 
1300012000150001261113250132500.0######13000150001350013833130001400014000140001450014000139171200012000120001300012000من الشھر(15-1)

سعر النصف الثاني 
من الشھر(16-
نھایة الشھر)

14000150001350014167130001400014000140001450014000139171200012000130001300012000######1300012000140001261113306132780.2

متوسط السعر في 
13500150001350014000130001400014000140001450014000139171200012000125001300012000125001300012000145001261113278132640.1القضاء

لحم بقر طازج (بدون متوسط
كیلوعظم) / محلي

متوسط السعر في 
المحافظة لللحم البقر 
الطازج (بدون عظم) 

14250150001350014250130001450013500140001450014250139581200012250122501300012750125001300013000145001280613431134240.1

متوسط 
0.03-1375014500137501400013000140001400013750145001400013875130001275013125135001250013250135001200014750131531353513538اللحوم في المحافظةاللحومالمتوسطات

لحم بقر طازج (بدون قضاء
كیلوعظم) / محلي

8

لحم غنم طازج  /  مركز
كیلومحلي

لحم غنم طازج  / قضاء
كیلومحلي

لحم بقر طازج (بدون مركز
كیلوعظم) / محلي

11



الوحدة اسم المادة المنطقةت
اقلیم دھوكاربیلالسلیمانیةفترات الزیارةالقیاسیة

اقلیم صالح الدینبغداداالنباردیالىكركوكنینوىكردستان
اقلیم البصرةمیسانذي قارالمثنىالقادسیةالنجفواسطكربالءبابلالوسط

الجنوب

العراق 
كانون االول 

2021

العراق 
تشرین 

الثاني2021
نسبة التغیر

أسعار بعض المواد الغذائیة األساسیة في محافظات العراق لشهر كانون االول 2021                 

سعرالنصف االول 
1.1-50006000650058335500500055004500475050005042450045004500400040005000550045005000461149585014من الشھر(15-1)

سعر النصف الثاني 
من الشھر(16-
نھایة الشھر)

500060006500583355005000550050004750500051255000450045004000400050005500450055004722504249581.7

متوسط السعر في 
500060006500583355005000550047504750500050834750450045004000400050005500450052504667500049860.3المركز

سعرالنصف االول 
350057506500525055004500450065004750500051254500450045004000350050005500450050004556486147502.3من الشھر(15-1)

سعر النصف الثاني 
من الشھر(16-
نھایة الشھر)

350057506500525055004500450060004750500050425000450045004000400050005500450060004778494448332.3

متوسط السعر في 
350057506500525055004500450062504750500050834750450045004000375050005500450055004667490347922.3القضاء

سمك طازج كارب متوسط
كیلوسمتي  / محلي

متوسط السعر في 
المحافظة سمك 

طازج كارب سمتي  
425058756500554255004750500055004750500050834750450045004000387550005500450053754667495148891.3

سعرالنصف االول 
0.2-45003500350038333500300040004000600040004083350037504000300040003000400040003750366738333842من الشھر(15-1)

سعر النصف الثاني 
من الشھر(16-
نھایة الشھر)

45003250350037503500300040004000600040004083350037504500300035003000390040003500362838003897-2.5

متوسط السعر في 
1.4-45003375350037923500300040004000600040004083350037504250300037503000395040003625364738173869المركز

سعرالنصف االول 
350035003500350035003000400031505500400038583500375040003000.0400030004000375035003611367536690.2من الشھر(15-1)

سعر النصف الثاني 
من الشھر(16-
نھایة الشھر)

325032503500333335003000375032005500400038253500375045003000.035003000390037503500360036313644-0.4

متوسط السعر في 
0.1-33753375350034173500300038753175550040003842350037504250300037503000395037503500360636533657القضاء

كیلودجاج حي / محليمتوسط
متوسط السعر في 

المحافظة دجاج حي 
/ محلي

39383375350036043500300039383588575040003963350037504250300037503000395038753563362637353763-0.8

سعرالنصف االول 
1.7-56254500435448424925_400035004000__500050004500483360004750500050006250500053334500من الشھر(15-1)

سعر النصف الثاني 
من الشھر(16-
نھایة الشھر)

500050004500483360004750550050006250500054174500__400040004000_56254750447949254942-0.3

متوسط السعر في 
1.0-56254625441748834933_400037504000__500050004500483360004750525050006250500053754500المركز

سعرالنصف االول 
2.1-55004500441747004800_400040004000__400047504500441760004500475045006250475051254500.0من الشھر(15-1)

سعر النصف الثاني 
من الشھر(16-
نھایة الشھر)

400047504500441760004500450047506250475051254500.0__400040004000_55004750445847174783-1.4

متوسط السعر في 
1.7-55004625443847084792_400040004000__400047504500441760004500462546256250475051254500القضاء

دجاج مجمد سادیا / متوسط
 دجاج مجمد سادیا / كیلوبرازیلي

1.4-55634625442747964863_400038754000__450048754500462560004625493848136250487552504500برازیلي في المحافظة

11

دجاج مجمد سادیا / مركز
كیلوبرازیلي

دجاج مجمد سادیا / قضاء
كیلوبرازیلي

10

كیلودجاج حي / محليمركز

كیلودجاج حي / محليقضاء

9

سمك طازج كارب مركز
كیلوسمتي  / محلي

سمك طازج كارب قضاء
كیلوسمتي  / محلي

12



الوحدة اسم المادة المنطقةت
اقلیم دھوكاربیلالسلیمانیةفترات الزیارةالقیاسیة

اقلیم صالح الدینبغداداالنباردیالىكركوكنینوىكردستان
اقلیم البصرةمیسانذي قارالمثنىالقادسیةالنجفواسطكربالءبابلالوسط

الجنوب

العراق 
كانون االول 

2021

العراق 
تشرین 

الثاني2021
نسبة التغیر

أسعار بعض المواد الغذائیة األساسیة في محافظات العراق لشهر كانون االول 2021                 

سعرالنصف االول 
1.7-40004000400040004250400040004250425040004125400042504000300040004250400040004000394440144083من الشھر(15-1)

سعر النصف الثاني 
من الشھر(16-
نھایة الشھر)

40004000400040004250400040004250425045004208400040004000325040004250400040004250397240564083-0.7

متوسط السعر في 
1.2-40004000400040004250400040004250425042504167400041254000312540004250400040004125395840354083المركز

سعرالنصف االول 
1.4-40004000400040004000350040004000425045004042425042504250300040004250400040004000400040144069من الشھر(15-1)

سعر النصف الثاني 
من الشھر(16-
نھایة الشھر)

40004000400040004000375042504000425045004125425042504000325040004250400040004250402840564097-1.0

متوسط السعر في 
1.2-40004000400040004000362541254000425045004083425042504125312540004250400040004125401440354083القضاء

متوسط
حلیب مجفف تجاري 
المدھش كامل الدسم / 

سلطنة عمان
كیس400 غم

متوسط السعر في 
المحافظة حلیب 
مجفف تجاري 

40004000400040004125381340634125425043754125412541884063312540004250400040004125398640354083-1.2

سعرالنصف االول 
3.8-60006000500056676000575065006000625065006167700062506500650070006750600070007000666763336583من الشھر(15-1)

سعر النصف الثاني 
من الشھر(16-
نھایة الشھر)

60006000500056676000575065006000625060006083700060006500700070006750600070006500663962926542-3.8

متوسط السعر في 
3.8-60006000500056676000575065006000625062506125700061256500675070006750600070006750665363136563المركز

سعرالنصف االول 
4.1-5000550050005167600057506500600060006000604270006000.06500.06500.070006750600067507000661161816444من الشھر(15-1)

سعر النصف الثاني 
من الشھر(16-
نھایة الشھر)

5000600050005333600057506500600060006500612570006000.07000.07000.070006750600067507000672262926500-3.2

متوسط السعر في 
3.6-50005750500052506000575065006000600062506083700060006750675070006750600067507000666762366472القضاء

طبقة 30بیضةبیض أحمر حجم كبیرمتوسط
متوسط السعر في 
المحافظة بیض 
أحمر حجم كبیر

55005875500054586000575065006000612562506104700060636625675070006750600068756875666062746517-3.7

سعرالنصف االول 
2.4-55006000550056676000550060006000600065006000600060006000650060006750600062507000627860836236من الشھر(15-1)

سعر النصف الثاني 
من الشھر(16-
نھایة الشھر)

55006500550058336000550060006000600060005917600060006000650060006750600062506500622260566264-3.3

متوسط السعر في 
2.9-55006250550057506000550060006000600062505958600060006000650060006750600062506750625060696250المركز

سعرالنصف االول 
2.5-45006000550053336000550060006000575060005875600060006000650060006750600062507000627859866139من الشھر(15-1)

سعر النصف الثاني 
من الشھر(16-
نھایة الشھر)

45006500550055006000550055006000575065005875600060006000650060006750600062507000627860146194-2.9

متوسط السعر في 
2.7-45006250550054176000550057506000575062505875600060006000650060006750600062507000627860006167القضاء

بیض ابیض حجم كبیر متوسط
طبقة 30بیضة/ ایراني او مایعادلھ

متوسط السعر في 
المحافظة بیض 

ابیض حجم كبیر / 
50006250550055836000550058756000587562505917600060006000650060006750600062506875626460356208-2.8

متوسط 
3.3-52506063525055216000562561886000600062506010650060316313662565006750600065636875646261556363البیض في المحافظةالبیضالمتوسطات

بیض ابیض حجم كبیر قضاء
طبقة 30بیضة/ ایراني او مایعادلھ

13

طبقة 30بیضةبیض أحمر حجم كبیرمركز

طبقة 30بیضةبیض أحمر حجم كبیرقضاء

بیض ابیض حجم كبیر مركز
طبقة 30بیضة/ ایراني او مایعادلھ

12

مركز
حلیب مجفف تجاري 
المدھش كامل الدسم / 

سلطنة عمان
كیس400 غم

قضاء
حلیب مجفف تجاري 
المدھش كامل الدسم / 

سلطنة عمان
كیس400 غم

13



الوحدة اسم المادة المنطقةت
اقلیم دھوكاربیلالسلیمانیةفترات الزیارةالقیاسیة

اقلیم صالح الدینبغداداالنباردیالىكركوكنینوىكردستان
اقلیم البصرةمیسانذي قارالمثنىالقادسیةالنجفواسطكربالءبابلالوسط

الجنوب

العراق 
كانون االول 

2021

العراق 
تشرین 

الثاني2021
نسبة التغیر

أسعار بعض المواد الغذائیة األساسیة في محافظات العراق لشهر كانون االول 2021                 

سعرالنصف االول 
1.1-27502500275026672750275030002500262525002688235025002500150030003000250025002750251125962624من الشھر(15-1)

سعر النصف الثاني 
من الشھر(16-
نھایة الشھر)

275025002750266727502750300025002625275027292350275027502500300030002500250025002650267926511.0

متوسط السعر في 
275025002750266727502750300025002625262527082350262526252000300030002500250026252581263826380.0المركز

سعرالنصف االول 
1.6-25002500275025832750275030002750225027502708250025002500150030003000250025002750252825972639من الشھر(15-1)

سعر النصف الثاني 
من الشھر(16-
نھایة الشھر)

250025002750258327502750300027502625275027712500275027502500300030002500250025002667268826740.5

متوسط السعر في 
0.5-25002500275025832750275030002750243827502740250026252625200030003000250025002625259726422656القضاء

زیت نباتي تجاري زیر متوسط
/ تركي

قنینة بالستك 
1لتر

زیت نباتي تجاري 
0.3-26252500275026252750275030002625253126882724242526252625200030003000250025002625258926402647في المحافظة

سعرالنصف االول 
200020001750191720002000200017502000175019172000200017502000175020001750200020001917191719170.0من الشھر(15-1)

سعر النصف الثاني 
من الشھر(16-
نھایة الشھر)

200020001500183320002000200020002000200020002000200020002750175020001750200020002028198619442.1

متوسط السعر في 
200020001625187520002000200018752000187519582000200018752375175020001750200020001972195119311.1المركز

سعرالنصف االول 
200020001750191720002000200017502000150018752000200017502000200020001750200020001944191719170.0من الشھر(15-1)

سعر النصف الثاني 
من الشھر(16-
نھایة الشھر)

200020001500183320002000200017502000150018752000200020002750200020001750175020002028194419032.2

متوسط السعر في 
200020001625187520002000200017502000150018752000200018752375200020001750187520001986193119101.1القضاء

رز تجاري بسمتي فل متوسط
كیلو/ ھندي

 رز تجاري بسمتي 
فل / ھندي في 

المحافظة
200020001625187520002000200018132000168819172000200018752375187520001750193820001979194119201.1

سعرالنصف االول 
1.0-40003500300035002500300025002500212530002604275025002000250025002500200025002000236126322660من الشھر(15-1)

سعر النصف الثاني 
من الشھر(16-
نھایة الشھر)

400035003000350025003000225027502125250025212750250022503000300025002000250025002556270127010.0

متوسط السعر في 
0.5-40003500300035002500300023752625212527502563275025002125275027502500200025002250245826672681المركز

سعرالنصف االول 
325035003000325025003000275027502125200025212500200020002500225025002000250020002250250725070.0من الشھر(15-1)

سعر النصف الثاني 
من الشھر(16-
نھایة الشھر)

350035003000333325003000300025002125250026042500200022503000200025002000250025002361260425761.1

متوسط السعر في 
337535003000329225003000287526252125225025632500200021252750212525002000250022502306255625420.5القضاء

رز عنبر فل محلي كیلورز عنبر فل محليمتوسط
368835003000339625003000262526252125250025632625225021252750243825002000250022502382261126110.0في المحافظة

16

كیلورز عنبر فل محليمركز

كیلورز عنبر فل محليقضاء

15

رز تجاري بسمتي فل مركز
كیلو/ ھندي

رز تجاري بسمتي فل قضاء
كیلو/ ھندي

14

زیت نباتي تجاري زیر مركز
/ تركي

قنینة بالستك 
1لتر

زیت نباتي تجاري زیر قضاء
/ تركي

قنینة بالستك 
1لتر

14



الوحدة اسم المادة المنطقةت
اقلیم دھوكاربیلالسلیمانیةفترات الزیارةالقیاسیة

اقلیم صالح الدینبغداداالنباردیالىكركوكنینوىكردستان
اقلیم البصرةمیسانذي قارالمثنىالقادسیةالنجفواسطكربالءبابلالوسط

الجنوب

العراق 
كانون االول 

2021

العراق 
تشرین 

الثاني2021
نسبة التغیر

أسعار بعض المواد الغذائیة األساسیة في محافظات العراق لشهر كانون االول 2021                 

سعرالنصف االول 
5.1-60075084073075010007505007507507507507507505001000750600640650710727766من الشھر(15-1)

سعر النصف الثاني 
من الشھر(16-
نھایة الشھر)

6007508407307501000750500750750750750750750750750750600640600704724745-2.9

متوسط السعر في 
4.0-6007508407307501000750500750750750750750750625875750600640625707725756المركز

سعرالنصف االول 
2.6-6007508407307501000750600750650750750750.0750.0500.0750750.0600700650689716735من الشھر(15-1)

سعر النصف الثاني 
من الشھر(16-
نھایة الشھر)

600750840730750100075060007507001658750750.0750.0750.0750750.060075006001467140873890.8

متوسط السعر في 
60075084073075010007503300750675120475075075062575075060041006251078106273644.2القضاء

طحین حنطة اسمر متوسط
كیلوتجاري محلي

طحین حنطة اسمر 
تجاري محلي في 

المحافظة
60075084073075010007501900750713977750750750625813750600237062589389474619.8

سعرالنصف االول 
0.6-10001250100010831250125010001000137512501188125010001250100012501250150011251000118111671174من الشھر(15-1)

سعر النصف الثاني 
من الشھر(16-
نھایة الشھر)

100012501000108312501250100010001375175012711250100012501250100012501500112510001181119411603.0

متوسط السعر في 
100012501000108312501250100010001375150012291250100012501125112512501500112510001181118111671.2المركز

سعرالنصف االول 
100012501000108312501250100010001375125011881250100015001000100012501500100010001167116011600.0من الشھر(15-1)

سعر النصف الثاني 
من الشھر(16-
نھایة الشھر)

100012501000108312501250100010001375125011881250100015001250125012501500100010001222118811741.2

متوسط السعر في 
100012501000108312501250100010001375125011881250100015001125112512501500100010001194117411670.6القضاء

متوسط
طحین حنطة ابیض 

تجاري زیر/ تركي او 
مایعادلھ

كیلو
طحین حنطة ابیض 
تجاري زیر/ تركي 
او مایعادلھ في 

100012501000108312501250100010001375137512081250100013751125112512501500106310001188117711670.9

سعرالنصف االول 
275027502500266727502750300022502750275027082500250022502500250025003000250022502500259725810.6من الشھر(15-1)

سعر النصف الثاني 
من الشھر(16-
نھایة الشھر)

275027502500266727502750300022502750275027082500275022502750250025003000250022502556262526220.1

متوسط السعر في 
275027502500266727502750300022502750275027082500262522502625250025003000250022502528261126010.4المركز

سعرالنصف االول 
275027502500266727502750250020002750275025832500.02500.02250.02500.025002500.03000250022502500255625111.8من الشھر(15-1)

سعر النصف الثاني 
من الشھر(16-
نھایة الشھر)

275027502500266727502750250020002750275025832500.02500.02250.02750.025002500.03000250022502528256925530.7

متوسط السعر في 
275027502500266727502750250020002750275025832500250022502625250025003000250022502514256325321.2القضاء

متوسط
حمص تجاري غیر 

مجروش بقري 
(صحاح) / نوع 

غم 900
حمص تجاري غیر 

مجروش بقري 
(صحاح) / نوع 

275027502500266727502750275021252750275026462500256322502625250025003000250022502521258725670.8

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

18

مركز
طحین حنطة ابیض 

تجاري زیر/ تركي او 
مایعادلھ

كیلو

قضاء
طحین حنطة ابیض 

تجاري زیر/ تركي او 
مایعادلھ

كیلو

17

طحین حنطة اسمر مركز
كیلوتجاري محلي

طحین حنطة اسمر قضاء
كیلوتجاري محلي

15



الوحدة اسم المادة المنطقةت
اقلیم دھوكاربیلالسلیمانیةفترات الزیارةالقیاسیة

اقلیم صالح الدینبغداداالنباردیالىكركوكنینوىكردستان
اقلیم البصرةمیسانذي قارالمثنىالقادسیةالنجفواسطكربالءبابلالوسط

الجنوب

العراق 
كانون االول 

2021

العراق 
تشرین 

الثاني2021
نسبة التغیر

أسعار بعض المواد الغذائیة األساسیة في محافظات العراق لشهر كانون االول 2021                 

سعرالنصف االول 
150020002000183322502250200017501750200020001750200020002000200020002000200020001972195819311.4من الشھر(15-1)

سعر النصف الثاني 
من الشھر(16-
نھایة الشھر)

150020002000183322502250250017501750225021251750200017502500200020002000200022502028202819722.8

متوسط السعر في 
150020002000183322502250225017501750212520631750200018752250200020002000200021252000199319512.1المركز

سعرالنصف االول 
150020002000183322502250200020001750225020831750200017502000200020002000200020001944197219312.2من الشھر(15-1)

سعر النصف الثاني 
من الشھر(16-
نھایة الشھر)

150020002000183322502250225020001750250021671750200020002500200020002000200020002028204219584.3

متوسط السعر في 
150020002000183322502250212520001750237521251750200018752250200020002000200020001986200719443.2القضاء

عدس تجاري / كیلوعدس تجاري / تركيمتوسط
150020002000183322502250218818751750225020941750200018752250200020002000200020631993200019482.7تركي في المحافظة

سعرالنصف االول 
125012501250125012501500100012501125125012291500125012501000125012501500125012501278125712570.0من الشھر(15-1)

سعر النصف الثاني 
من الشھر(16-
نھایة الشھر)

125012501250125012501500100012501125125012291500150012501500125012501500125012501361129912851.1

متوسط السعر في 
125012501250125012501500100012501125125012291500137512501250125012501500125012501319127812710.5المركز

سعرالنصف االول 
125012501250125012501500100015001125125012711500.01250.01250.01000.012501250.01500100012501250125712431.1من الشھر(15-1)

سعر النصف الثاني 
من الشھر(16-
نھایة الشھر)

125012501250125012501500125015001125125013131500.01250.01250.01500.012501250.01500100012501306129912712.2

متوسط السعر في 
125012501250125012501500112515001125125012921500125012501250125012501500100012501278127812571.7القضاء

سكر تجاري االسرة / متوسط
كیلوسعودي او مایعادلھ

سكر تجاري االسرة 
/ سعودي او 
مایعادلھ  في 

125012501250125012501500106313751125125012601500131312501250125012501500112512501299127812641.1

سعرالنصف االول 
225020002000208322502000225020002000200020832000175020002000200020002250200020002000204220280.7من الشھر(15-1)

سعر النصف الثاني 
من الشھر(16-
نھایة الشھر)

225020002000208322502000250020002000225021672000175020002500200020002250200020002056209720691.3

متوسط السعر في 
225020002000208322502000237520002000212521252000175020002250200020002250200020002028206920491.0المركز

سعرالنصف االول 
200020002000200022502000200017502000200020002000200020002250200020002250200020002056202820140.7من الشھر(15-1)

سعر النصف الثاني 
من الشھر(16-
نھایة الشھر)

200020002000200022502000225017502000225020832000200020002500200020002250200020002083206920282.1

متوسط السعر في 
200020002000200022502000212517502000212520422000200020002375200020002250200020002069204920211.4القضاء

متوسط
معجون طماطة 

التونسا / تركي او 
مایعادلھ

علبة معدن 
830 غم

معجون طماطة 
التونسا / تركي او 

مایعادلھ في المحافظة
212520002000204222502000225018752000212520832000187520002313200020002250200020002049205920351.2

22

مركز
معجون طماطة 

التونسا / تركي او 
مایعادلھ

علبة معدن 
830 غم

قضاء
معجون طماطة 

التونسا / تركي او 
مایعادلھ

علبة معدن 
830 غم

21

سكر تجاري االسرة / مركز
كیلوسعودي او مایعادلھ

سكر تجاري االسرة / قضاء
كیلوسعودي او مایعادلھ

20

كیلوعدس تجاري / تركيمركز

كیلوعدس تجاري / تركيقضاء

16



الوحدة اسم المادة المنطقةت
اقلیم دھوكاربیلالسلیمانیةفترات الزیارةالقیاسیة

اقلیم صالح الدینبغداداالنباردیالىكركوكنینوىكردستان
اقلیم البصرةمیسانذي قارالمثنىالقادسیةالنجفواسطكربالءبابلالوسط

الجنوب

العراق 
كانون االول 

2021

العراق 
تشرین 

الثاني2021
نسبة التغیر

أسعار بعض المواد الغذائیة األساسیة في محافظات العراق لشهر كانون االول 2021                 

سعرالنصف االول 
3.3-40004000375039173750375040004500200040003667450045004500400050005000450040004500450041254264من الشھر(15-1)

سعر النصف الثاني 
من الشھر(16-
نھایة الشھر)

40004000375039173750375042504500350040003958450047505000500065005000450040004500486144034417-0.3

متوسط السعر في 
1.8-40004000375039173750375041254500275040003813450046254750450057505000450040004500468142644340المركز

سعرالنصف االول 
1.3-40004000375039174000375035004250350040003833450045004500400045005000450040004500444441534208من الشھر(15-1)

سعر النصف الثاني 
من الشھر(16-
نھایة الشھر)

40004000375039174000375037504500350040003917450045004500500050005000450040004500461142644278-0.3

متوسط السعر في 
0.8-40004000375039174000375036254375350040003875450045004500450047505000450040004500452842084243القضاء

شاي تجاري الوزة / متوسط
شاي تجاري الوزة / 400 غمسیالني

1.3-40004000375039173875375038754438312540003844450045634625450052505000450040004500460442364292سیالني في المحافظة

سعرالنصف االول 
200027502500241720002000200022502500225021672250200022502000200020002500250025002222223622220.6من الشھر(15-1)

سعر النصف الثاني 
من الشھر(16-
نھایة الشھر)

200027502500241720002000200022502500225021672250200022502500200020002500250025002278226422361.2

متوسط السعر في 
200027502500241720002000200022502500225021672250200022502250200020002500250025002250225022290.9المركز

سعرالنصف االول 
200027502500241720002000200017502500250021252250225022502000200020002500250025002250223622360.0من الشھر(15-1)

سعر النصف الثاني 
من الشھر(16-
نھایة الشھر)

175027502500233320002000200020002500250021672250225022502500200020002500250025002306226422361.2

متوسط السعر في 
187527502500237520002000200018752500250021462250225022502250200020002500250025002278225022360.6القضاء

فاصولیا یابسة مكیسة متوسط
750 غمنوع زیر  /تركي

فاصولیا یابسة 
مكیسة نوع زیر  

/تركي في المحافظة
193827502500239620002000200020632500237521562250212522502250200020002500250025002264225022330.8

24

فاصولیا یابسة مكیسة مركز
750 غمنوع زیر  /تركي

فاصولیا یابسة مكیسة قضاء
750 غمنوع زیر  /تركي

23

شاي تجاري الوزة / مركز
400 غمسیالني

شاي تجاري الوزة / قضاء
400 غمسیالني

17




