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  2021سنه آذار   لشهرلبعض السلع الرئيسية  شرة االسعار  ن
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 المقدمة:
لم ا ظلا  العلرام يلة االساسلية  لال االسلاام الم ميلة لغرض متابعة نشرة االسعار لبعض السلم  الغاا 

بغللداد  ،ثلل م م ا ظللا  الب للرة  بمتابعللة االسللعار  للال 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   بمتابعللة االسللعار  للال 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  2021 آاار جم  أسعار شيرتق            

 : اللللللللاكاآلت
 العلراممملاق   لال 2021 شلير آاارل ( دينار/كغق  344 ر ب   ا مر يابس )بمغ متاسط سع 

 . 0209 شباط( م  9.5%مدره ) انخفاضمسجً  

 ( دينار/كغق لشير  220 بمغ متاسط سعر البطاطا )مسجً    ال مماق العرام. 2021 آاار
 . 0209 شباط%( م  2.4مدره ) انخفاض

 ( دينار/كغ 324 بمغ متاسط سعر الطماطة ) مسجً    ال مماق العرام 2021 آاارق لشير
 . 0209 شباطم  %( 04.2مدره ) ارتفاع

 (  دينار/كغق لشير  9925 بمغ متاسط سعر خيار الما )مسجً    ال مماق العرام 2021 آاار
 . 0209 شباطم  %( 9.5مدره ) انخفاض

 (  دينار/كغق لشير  9201 بمغ متاسط سعر الباانجا )مسجً   لعرام ال مماق ا 2021 آاار
 . 0209 شباطم  %( 92.4ارتفاع مدره )

 ( دينار/كغق لشير 440 بمغ متاسط سعر الشجر ) مسجً    ال مماق العرام 2021 آاار
 . 0209 شباطم  %( 2.3مدره )انخفاض 

 ( 9090 بمغ متاسط سعر البرتقا  المستارد  ) ال مماق العرام 2021 آااردينار/كغق لشير  
 . 0209 شباطم  %( 2.4) مسجً  ارتفاع مدره
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  مسجً    ال مماق العرام 2021 آااردينار/كغق لشير (  90055الم اق )بمغ متاسط سعر
 . 0209 شباطم  %( 9.9مدره ) ارتفاع

  ال  2021 آااردينار/كغق لشير (  4052) سما طازج كار  سمتال م مالبمغ متاسط سعر 
 . 0209 شباطم  %( 9.1مسجً  ارتفاع مدره ) مماق العرام

 ( دينار/كغق 0132بمغ متاسط سعر دجاج ال ال الم مال )ارتفاع  ال مماق العرام 2021 آاار 
 . 0209 شباطم  %( 09.2مدره )

  ال  2021 آااردينار/كغق لشير ( 4232 ) دجاج مجمد ساديا / برازيمالبمغ متاسط سعر 
 . 0209 شباطم  %( 0.2مسجً  ارتفاع مدره ) مماق العرام

 2021 آاارغق لشير 400( دينار/ 0450) بمغ متاسط سعر ال مي  المجفف التجاري مدىش 
 . 0209 شباطم  %( 3.0مسجً  ارتفاع مدره )  ال مماق العرام

  مسجً    ال مماق العرام 2021 آااردينار/طبقو لشير ( 1300 ) البيضبمغ متاسط سعر
 . 0209 شباطم  %( 2.2مدره ) ارتفاع

  ال مماق  2021 آاارلشير  لتر ( دينار/ 0534الزي  النباتال التجاري زير )بمغ متاسط سعر 
 . 0209 شباطم  %( 02.1مسجً  ارتفاع مدره ) العرام

 ( 9454 بمغ متاسط سعر رز تجاري بسمتال    /ىندي  ) ال  2021 آااردينار/كغق لشير 
 . 0209 شباطم  %( 0.1مدره ) ارتفاعمسجً   مماق العرام

 ال مماق العرام 2021 آاار ( دينار/كغق لشير 0142 عر رز منبر    م مال )بمغ متاسط س  
 . 0209 شباطم  %( 2.4مدره ) ارتفاع  مسج ً 

  ال  2021 آااردينار/كغق لشير  ( 190)بمغ متاسط سعر ط ي   نطو اسمر تجاري م مال 
 . 0209 شباطم   %(9.4)مدره ارتفاع  مسج ً  مماق العرام

  ( دينار/كغق لشير 1150يعادلو )  نطو ابيض تجاري تركال زير اما بمغ متاسط سعر ط ي
 . 0209 شباط م  %(0.7)مدره ارتفاع مسجً    ال مماق العرام 2021 آاار

  ( 2462) مص تجاري غير مجراش بقري )  اح(/ ناع التانسا تركال بمغ متاسط سعر 
 شباطم  %( 2.0ه )مسجً  ارتفاع مدر   ال مماق العرام 2021 آاارغق لشير 900دينار/

0209 . 

 ( 1819 بمغ متاسط سعر مدس تجاري تركال ) مسجً    ال مماق العرام 2021 آاارلشير
 . 0209 شباطم  %( 0.8)مدره  نخفاضا
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 ( دينلار/كغق لشلير1243بمغ متاسط سلعر سلكر تجلاري االسلرة ) لال مملاق العلرام 2021 آاار  
 . 0209 شباطم  %( 2.0مدره ) رتفاعا مسج ً 

 غلق لشلير 830( دينلار/ 0912 ) واملا يعادللالتانسلا تركلال   اطلةمالطتاسط سعر معجلا  بمغ م
 . 0209 شباطم  %( 2.1مدره ) نخفاضامسجً    ال مماق العرام 2021 آاار

  لال مملاق  2021 آاارغلق لشلير 400( دينار/ 4929 /سي نال ) الازةبمغ متاسط شاي تجاري 
 . 0209 باطشم   %(2.2مسجً  ارتفاع مدره ) العرام.

 ( دينار/0944بمغ متاسط سعر  ا اليا يابسو مكيسو ناع زير )ال  2021 آاارغق لشير 750 
 . 0209 شباطم   %(9.0مدره ) نخفاضامسجً   مماق العرام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



دهوكاربٌلالسلٌمانٌةفترات الزٌارةالوحدة القٌاسٌةاسم المادة المنطقةت
اقلٌم 

كردستان
العراق اذاراقلٌم الجنوبالبصرةمٌسانذي قارالمثنىالقادسٌةالنجفواسطكربالءبابلاقلٌم الوسطصالح الدٌنبغداداالنباردٌالىكركوكنٌنوى

العراق شباط 

2021
نسبة التغير

0.6-50010005008005007507507507505001000750500694750754_75010007508331250750سعراالسبوع االول

2.6-5001000500800500750750750500500750750500639721740_75010007508331250750سعر االسبوع الثانً

0.6-5001000750850500750750750500500750750500639721725_7507507507501250750سعر االسبوع الثالث

0.6-5001000750850500750750750500500750750500639721725_7507507507501250750سعر االسبوع الرابع

1.1-5001000625825500750750750563500813750500653728736_7508757507921250750متوسط السعر فً المركز

0.7-750100082585812507507505007508258047507507507507505001000875500736779785سعراالسبوع االول

75075082577512507505005007508257637507507507507505007507505006947317260.7سعراالسبوع الثالث

متوسط السعر فً 

القضاء
75087582581712507506255007508257837507507507507505008758135007157557550.0

كٌلومحلً/ بصل احمر ٌابسمتوسط

متوسط السعر فً 

المحافظة للبصل الٌابس 

المحلً/ 
7508757888041250750625500875725788625750750750656500844781500684739746-1.0

1.6-500696773786_5001000_7501000750833100010007505001000750833625750750750سعراالسبوع االول

1.6-500661758770_500750_7501000750833100010007505001000750833625750750750سعر االسبوع الثانً

5006617427390.4_500750_750750750750100010007505001000750833625750750750سعر االسبوع الثالث

1.7-500661742755_500750_750750750750100010007505001000750833625750750750سعر االسبوع الرابع

1.1-500670754763_500813_750875750792100010007505001000750833625750750750متوسط السعر فً المركز

3.3-500714786813_5001000_7501000825858100010007505007501000833750750750750سعراالسبوع االول

1.4-500679755766_500750_750750825775100010007505007501000833750750750750سعراالسبوع الثالث

متوسط السعر فً 

القضاء
750875825817100010007505007501000833750750750750_500875_500696770789-2.4

كٌلومستورد/ بصل احمر ٌابسمتوسط

متوسط السعر فً 

المحافظة للبصل الٌابس 

المستورد/ 
75087578880410001000750500875875833688750750750_500844_500683762776-1.8

متوسط 

المتوسطات
كٌلوالبصل الٌابس فً المحافظة

البصل الٌابس فً 

المحافظة
7508757888041125875688500875800810656750750750656500844781500688748763-1.9

كٌلو

كٌلومستورد/ بصل احمر ٌابسقضاء

                 2021أسعار بعض المواد الغذائٌة األساسٌة فً محافظات العراق لشهرآذار 

1

كٌلومحلً/ بصل احمر ٌابسمركز

كٌلومحلً/ بصل احمر ٌابسقضاء

مستورد/ بصل احمر ٌابسمركز



دهوكاربٌلالسلٌمانٌةفترات الزٌارةالوحدة القٌاسٌةاسم المادة المنطقةت
اقلٌم 

كردستان
العراق اذاراقلٌم الجنوبالبصرةمٌسانذي قارالمثنىالقادسٌةالنجفواسطكربالءبابلاقلٌم الوسطصالح الدٌنبغداداالنباردٌالىكركوكنٌنوى

العراق شباط 

2021
نسبة التغير

                 2021أسعار بعض المواد الغذائٌة األساسٌة فً محافظات العراق لشهرآذار 

2.3-500750500583500500750750875625667500500500500500500500875625556597611سعراالسبوع االول

5007505005835005007507508756256675005005005005005005008756255565975970.0سعر االسبوع الثانً

4.4-500750500583500500750625875750667500500500500500500500875625556597625سعر االسبوع الثالث

2.2-500750500583500500750750875750688625500500500500500500875625569611625سعر االسبوع الرابع

2.3-500750500583500500750719875688672531500500500500500500875625559601615متوسط السعر فً المركز

4.7-500500625542500500750750750500625500500500500500500500625625528563590سعراالسبوع االول

50075062562550050010007507507507086255005005005005005006886255496156110.6سعر االسبوع الثانً

متوسط السعر فً 

القضاء
500625625583500500875750750625667563500500500500500500656625538589601-2.0

كٌلومحلً/ بطاطامتوسط

متوسط السعر فً 

/ المحافظة للبطاطا 

المحلً
500688563583500500813734813656669547500500500500500500766625549595608-2.1

5006155963.1_____500500750750500750875750729500500500500_500سعراالسبوع االول

5006155963.1_____500500750750500750875750729500500500500_500سعر االسبوع الثانً

6.9-500573615_____500500750750500500875500646500500500500_500سعر االسبوع الثالث

5.2-500583615_____500500750750500625875500667500500500500_500سعر االسبوع الرابع

1.6-500596606_____500500750750500656875625693500500500500_500متوسط السعر فً المركز

5006355878.3_____625563750750750750750750750500500500500_500سعراالسبوع االول

5006356251.7_____625563750750750750750750750500500500500_500سعر االسبوع الثانً

متوسط السعر فً 

القضاء
500_625563750750750750750750750500500500500_____5006356064.9

كٌلومستورد/ بطاطامتوسط

متوسط السعر فً 

/ المحافظة للبطاطا 

المستورد
500_563531750750625703813688721500500500500_____5006166061.7

متوسط 

المتوسطات
0.4-500688563583625625719719813672695523500500500500500500766625546602604البطاطا فً المحافظةكٌلوالبطاطا فً المحافظة

كٌلو

كٌلومستورد/ بطاطامركز

كٌلومستورد/ بطاطاقضاء

2

كٌلومحلً/ بطاطامركز

محلً/ بطاطاقضاء



دهوكاربٌلالسلٌمانٌةفترات الزٌارةالوحدة القٌاسٌةاسم المادة المنطقةت
اقلٌم 

كردستان
العراق اذاراقلٌم الجنوبالبصرةمٌسانذي قارالمثنىالقادسٌةالنجفواسطكربالءبابلاقلٌم الوسطصالح الدٌنبغداداالنباردٌالىكركوكنٌنوى

العراق شباط 

2021
نسبة التغير

                 2021أسعار بعض المواد الغذائٌة األساسٌة فً محافظات العراق لشهرآذار 

10007506257927505005005007505005835005005005005007505005004505225885389.3سعراالسبوع االول

100075062579275050050075075050062562550050050050075075050045056462253516.4سعر االسبوع الثانً

10001000625875125050075075010007508331000750125050075075050050050072278554344.5سعر االسبوع الثالث

100010006258751250500750750137575089611251000150050010001000100075050093191054666.7سعر االسبوع الرابع

1000875625833100050062568896962573481368893850068881368856347568572654034.4متوسط السعر فً المركز

7507507507507505005007507506256465005005005005007505005002505005905429.0سعراالسبوع االول

7501000750833100050075075010006257717508751000500875100050087520073176153941.2سعر االسبوع الثانً

متوسط السعر فً 

القضاء
75087575079287550062575087562570862568875050068887550068822561567654025.1

كٌلومحلً/ طماطةمتوسط

متوسط السعر فً 

/ المحافظة للطماطة 

المحلً
87587568881393850062571992262572171968884450068884459462535065070154029.7

6006526352.7___750_1000500625708750750500500750750667750500500500سعراالسبوع االول

6506706355.5___750_10005006257087507505005007507506671000500500500سعر االسبوع الثانً

90084863134.5___750_100075062579212507507505001000750833100010001250500سعر االسبوع الثالث

105093864445.5___1000_100075062579212507507505001375875917100012501500500سعر االسبوع الرابع

80077763622.1___813_10006256257501000750625500969781771938813938500متوسط السعر فً المركز

6006436341.4___750_500500750583750750750500750750708750500500500سعراالسبوع االول

92579563425.4___1000_5007507506677507507505001000750750100011251000500سعر االسبوع الثانً

متوسط السعر فً 

القضاء
500625750625750750750500875750729875813750500_875___76371963413.4

كٌلومستورد/ طماطةمتوسط

متوسط السعر فً 

/ المحافظة للطماطة

المستورد
750625688688875750688500922766750906813844500_844___78174863917.0

متوسط 

المتوسطات
81375068875090662565660992269573681375084450068884459462535066770456524.6الطماطة فً المحافظةكٌلوالطماطة فً المحافظة

كٌلومستورد/ طماطةقضاء

3

كٌلومحلً/ طماطةمركز

كٌلومحلً/ طماطةقضاء

كٌلومستورد/ طماطةمركز



دهوكاربٌلالسلٌمانٌةفترات الزٌارةالوحدة القٌاسٌةاسم المادة المنطقةت
اقلٌم 

كردستان
العراق اذاراقلٌم الجنوبالبصرةمٌسانذي قارالمثنىالقادسٌةالنجفواسطكربالءبابلاقلٌم الوسطصالح الدٌنبغداداالنباردٌالىكركوكنٌنوى

العراق شباط 

2021
نسبة التغير

                 2021أسعار بعض المواد الغذائٌة األساسٌة فً محافظات العراق لشهرآذار 

100010007509171250100012507501000100010421250125010001000100012501250175015001250112510566.6سعراالسبوع االول

10001000750917125010001500750100012501125112512501000100075012501250175013751194112511111.3سعر االسبوع الثانً

3.5-100010008759581250100015001000100012501167100010001000100010001250125017501375118111391181سعر االسبوع الثالث

11.5-1000100087595812501000125010001000100010838251000100010007501000100017501000103610391174سعر االسبوع الرابع

2.1-1000100081393812501000137587510001125110410501125100010008751188118817501313116511071130متوسط السعر فً المركز

1000750825858125010001250750875137510831250100010001000150012501250150014381243112610695.3سعراالسبوع االول

0.9-1000100087595812501000150075087515001146100010001000100012501000125017501313117411281139سعر االسبوع الثانً

متوسط السعر فً 

القضاء
1000875850908125010001375750875143811151125100010001000137511251250162513751208112711042.1

كٌلومحلً/ خٌار ماءمتوسط

متوسط السعر فً 

/ المحافظة لخٌار الماء 

المحلً
1000938831923125010001375813938128111091088106310001000112511561219168813441187111711170.0

1.7-115010361054__1250__10001000750917125075010007501000125010001250125010001000سعراالسبوع االول

4.9-110010361089__1250__10001000750917125075012507501000125010421000125010001000سعر االسبوع الثانً

7.9-105010451134__1250__1000125087510421250750100010001000125010421000100010001000سعر االسبوع الثالث

7.9-100010451134__1000__1000125087510421250750125010001000125010831000100010001000سعر االسبوع الرابع

5.7-107510401103__1188__10001125813979125075011258751000125010421063112510001000متوسط السعر فً المركز

6.1-110010231089__1250__10001000825942125075010007501000125010001250100010001000سعراالسبوع االول

8.6-105010451143__1250__100012508751042100075012507501000150010421000100010001000سعر االسبوع الثانً

متوسط السعر فً 

القضاء
10001125850992112575011257501000137510211125100010001000__1250__107510341116-7.4

كٌلومستورد/ خٌار ماءمتوسط

متوسط السعر فً 

/ المحافظة لخٌار الماء

المستورد
10001125831985118875011258131000131310311094106310001000__1219__107510371109-6.5

متوسط 

المتوسطات
1.9-100010318319541219875125081396912971070109110631000100011251156121916881344118711091131خٌار ماء فً المحافظةكٌلوخٌار ماء فً المحافظة

كٌلومستورد/ خٌار ماءمركز

كٌلومستورد/ خٌار ماءقضاء

4

كٌلومحلً/ خٌار ماءمركز

كٌلومحلً/ خٌار ماءقضاء



دهوكاربٌلالسلٌمانٌةفترات الزٌارةالوحدة القٌاسٌةاسم المادة المنطقةت
اقلٌم 

كردستان
العراق اذاراقلٌم الجنوبالبصرةمٌسانذي قارالمثنىالقادسٌةالنجفواسطكربالءبابلاقلٌم الوسطصالح الدٌنبغداداالنباردٌالىكركوكنٌنوى

العراق شباط 

2021
نسبة التغير

                 2021أسعار بعض المواد الغذائٌة األساسٌة فً محافظات العراق لشهرآذار 

75010001000917125010001250750100010001042100012501000100010001250125011256251056102892810.8سعراالسبوع االولكٌلومحلً/ باذنجان

750100010009171250100012501000100010001083100012501000100010001250125012508751097106393513.7سعر االسبوع الثانً

75075010008331250100012507501250112511041125125010001000100012501000137510001111106394212.8سعر االسبوع الثالث

75075010008331250100012507501250112511041125125010001000100012501250112510001111106394212.8سعر االسبوع الرابع

7508751000875125010001250813112510631083106312501000100010001250118812198751094105493612.5متوسط السعر فً المركز

1000100010001000125010001000750100010001000100010001000125015001250125013756251139106990717.9سعراالسبوع االول

1000750100091712501000125075012508751063112510001000100012501250100012508751083104990016.5سعر االسبوع الثانً

متوسط السعر فً 

القضاء
1000875100095812501000112575011259381031106310001000112513751250112513137501111105990317.2

كٌلومحلً/ باذنجانمتوسط

متوسط السعر فً 

/ المحافظة للباذنجان 

المحلً
8758751000917125010001188781112510001057106311251000106311881250115612668131102105692014.8

100010009960.4____7501000100091712501000100010001000100010421250125010001000500سعراالسبوع االول

105010009772.4____750100010009171250100010007501000100010001250125012501000500سعر االسبوع الثانً

10009889870.1____7507508257751250100010007501250125010831250125010001000500سعر االسبوع الثالث

10009889870.1____7507508257751250100010007501250125010831250125010001000500سعر االسبوع الرابع

10139949870.7____7508759138461250100010008131125112510521250125010631000500متوسط السعر فً المركز

0.3-1000982985____750100010009171250100010007501000100010001250100010001250500سعراالسبوع االول

9509649491.6____75075010008331250100010007501250100010421250100010001000500سعر االسبوع الثانً

متوسط السعر فً 

القضاء
75087510008751250100010007501125100010211250100010001125500____9759739670.6

كٌلومستورد/ باذنجانمتوسط

متوسط السعر فً 

/ المحافظة للباذنجان

المستورد
7508759568601250100010007811125106310361250112510311063500____9949839780.5

متوسط 

المتوسطات
81387597888912501000109478111251031104711561125101610638441250115612668131076103593510.8باذنجان فً المحافظةكٌلوباذنجان فً المحافظة

كٌلو

5

مركز

كٌلومحلً/ باذنجانقضاء

كٌلومستورد/ باذنجانمركز

مستورد/ باذنجانقضاء



دهوكاربٌلالسلٌمانٌةفترات الزٌارةالوحدة القٌاسٌةاسم المادة المنطقةت
اقلٌم 

كردستان
العراق اذاراقلٌم الجنوبالبصرةمٌسانذي قارالمثنىالقادسٌةالنجفواسطكربالءبابلاقلٌم الوسطصالح الدٌنبغداداالنباردٌالىكركوكنٌنوى

العراق شباط 

2021
نسبة التغير

                 2021أسعار بعض المواد الغذائٌة األساسٌة فً محافظات العراق لشهرآذار 

1.6-750100010009171000100075075012501000958500750100075050075010001000875792868882سعراالسبوع االول

75010001000917100010007507501250100095850075010007501000750100010008758478968821.6سعر االسبوع الثانً

3.2-750100010009171000100050075012501000917500750100075050075010001000750778847875سعر االسبوع الثالث

1.6-750100010009171000100050075012501000917500750100075050075010001000625764840854سعر االسبوع الرابع

1.2-750100010009171000100062575012501000938500750100075062575010001000781795863873متوسط السعر فً المركز

750100010009171000100010007501000100095850075010007501000750100010007508338898751.6سعراالسبوع االول

1.6-750100010009171000100075075012507509175007501000750500750100010001000806861875سعر االسبوع الثانً

متوسط السعر فً 

القضاء
750100010009171000100087575011258759385007501000750750750100010008758198758750.0

كٌلومحلً/ شجرمتوسط

متوسط السعر فً 

/ المحافظة للشجر 

المحلً
75010001000917100010007507501188938938500750100075068875010001000828807869874-0.6

8759629620.0_1000___1000750_7501000100091712501000750750125012501042750سعراالسبوع االول

8759629620.0_1000___1000750_7501000100091712501000750750125012501042750سعر االسبوع الثانً

8759429420.0_1000___1000750_7501000100091712501000500750125012501000750سعر االسبوع الثالث

8759429420.0_1000___1000750_7501000100091712501000500750125012501000750سعر االسبوع الرابع

8759529520.0_1000___1000750_7501000100091712501000625750125012501021750متوسط السعر فً المركز

8759179170.0_1000___1000750_75010001000950750_7501000100091710001000سعراالسبوع االول

8759589382.2_1000___1000750_750125012501050750_7501000100091710001000سعر االسبوع الثانً

متوسط السعر فً 

القضاء
7501000100091710001000_750112511251000750_1000750___1000_8759389271.1

كٌلومستورد/ شجرمتوسط

متوسط السعر فً 

/ المحافظة للشجر

المستورد
750100010009171125100062575011881188979750_1000750___1000_875933938-0.5

متوسط 

المتوسطات
0.7-750100010009171063100068875011881063958625750100075068875010001000828821883889شجر فً المحافظةكٌلوشجر فً المحافظة

كٌلو

كٌلومستورد/ شجرقضاء
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كٌلومحلً/ شجرمركز

كٌلومحلً/ شجرقضاء

مستورد/ شجرمركز



دهوكاربٌلالسلٌمانٌةفترات الزٌارةالوحدة القٌاسٌةاسم المادة المنطقةت
اقلٌم 

كردستان
العراق اذاراقلٌم الجنوبالبصرةمٌسانذي قارالمثنىالقادسٌةالنجفواسطكربالءبابلاقلٌم الوسطصالح الدٌنبغداداالنباردٌالىكركوكنٌنوى

العراق شباط 

2021
نسبة التغير

                 2021أسعار بعض المواد الغذائٌة األساسٌة فً محافظات العراق لشهرآذار 

1250137510001234132012585.0_20001500125015001000145012501250125015001000_1500150010001333سعراالسبوع االول

12501375137512811375123811.0_20002000125015001000155012501250125015001000_1500150010001333سعر االسبوع الثانً

1250137512501391143013168.6_20002000125015001000155015001250150015001500_1500150010001333سعر االسبوع الثالث

1250137511251438145313408.5_20002000125015001000155015001250150015002000_1500150010001333سعر االسبوع الرابع

1250137511881336139512888.3_20001875125015001000152513751250137515001375_1500150010001333متوسط السعر فً المركز

1250137513131305132412079.7_20001500125012501000140015001000100015001500_1250150010001250سعراالسبوع االول

1250137513751344138312778.3_20002000112515001000152515001000125015001500_1250150010001250سعر االسبوع الثانً

متوسط السعر فً 

القضاء
1250150010001250_20001750118813751000146315001000112515001500_1250137513441324135412429.0

كٌلومحلً/ برتقالمتوسط

متوسط السعر فً 

/ المحافظة للبرتقال

المحلً
1375150010001292_20001813121914381000149414381125125015001438_1250137512661330137412658.6

150015001000133312501250100012501500125012501125125012501500100010001250137511251208124311944.1سعراالسبوع االول

150012501000125012501500125012501500150013751125125012501500100010001250137513751236128512056.6سعر االسبوع الثانً

150015001000133312501250150012501500150013751125150015001500100010001250137512501278131912059.5سعر االسبوع الثالث

150015001000133312501500150012501500125013751125125015001500100010001250137511251236129912315.5سعر االسبوع الرابع

150014381000131312501375131312501500137513441125131313751500100010001250137512191240128612096.4متوسط السعر فً المركز

1250150010001250125012501000125012501500125011251125125015001500100012501375137512781264114910.0سعراالسبوع االول

125012501000116712501500100012501500125012921125125015001500150010001250137512501306127812264.2سعر االسبوع الثانً

متوسط السعر فً 

القضاء
125013751000120812501375100012501375137512711125118813751500150010001250137513131292127111887.0

كٌلومستورد/ برتقالمتوسط

متوسط السعر فً 

/ المحافظة للبرتقال

المستورد
137514061000126012501375115612501438137513071125125013751500125010001250137512661266127911986.7

متوسط 

المتوسطات
137514531000127612501688148412341438118813801281118813131500134410001250137512661280131312296.8برتقال فً المحافظةكٌلوبرتقال فً المحافظة

كٌلو

كٌلومستورد/ برتقالمركز

كٌلومستورد/ برتقالقضاء

7

كٌلومحلً/ برتقالمركز

محلً/ برتقالقضاء



دهوكاربٌلالسلٌمانٌةفترات الزٌارةالوحدة القٌاسٌةاسم المادة المنطقةت
اقلٌم 

كردستان
العراق اذاراقلٌم الجنوبالبصرةمٌسانذي قارالمثنىالقادسٌةالنجفواسطكربالءبابلاقلٌم الوسطصالح الدٌنبغداداالنباردٌالىكركوكنٌنوى

العراق شباط 

2021
نسبة التغير

                 2021أسعار بعض المواد الغذائٌة األساسٌة فً محافظات العراق لشهرآذار 

سعرالنصف االول من 

(15-1)الشهر
15000130001350013833120001400014000125001450013000133331400013000140001400012000140001400013000150001366713583132922.2

سعر النصف الثانً من 

(نهاٌة الشهر-16)الشهر
15000135001350014000120001400014000120001450013000132501400013000140001400014000140001400013000150001388913694135001.4

15000132501350013917120001400014000122501450013000132921400013000140001400013000140001400013000150001377813639133961.8متوسط السعر فً المركز

سعرالنصف االول من 

(15-1)الشهر
11000120001350012167110001300015000110001450013000129171400013000140001400012000140001400010000160001344413056129440.9

سعر النصف الثانً من 

(نهاٌة الشهر-16)الشهر
12000130001350012833110001300015000115001450014000131671400012000140001400012000140001400010000160001333313194131110.6

متوسط السعر فً 

القضاء
11500125001350012500110001300015000112501450013500130421400012500140001400012000140001400010000160001338913125130280.7

كٌلومحلً/ لحم غنم طازج  متوسط

متوسط السعر فً 

المحافظة لللحم غنم 

المحلً/ طازج 
13250128751350013208115001350014500117501450013250131671400012750140001400012500140001400011500155001358313382132121.3

سعرالنصف االول من 

(15-1)الشهر
15000140001275013917120001500013000140001450014000137501200012000120001300013000125001300014000140001283313319131531.3

سعر النصف الثانً من 

(نهاٌة الشهر-16)الشهر
15000145001275014083120001500013000140001450015000139171200012000120001300014000125001300014000150001305613514134030.8

15000142501275014000120001500013000140001450014500138331200012000120001300013500125001300014000145001294413417132781.0متوسط السعر فً المركز

سعرالنصف االول من 

(15-1)الشهر
13000135001275013083120001400014000140001450014000137501200012000130001300010000125001300012000140001238912958127921.3

سعر النصف الثانً من 

(نهاٌة الشهر-16)الشهر
14000135001275013417120001400014000140001450014000137501200011000130001300012000125001300012000140001250013069130690.0

متوسط السعر فً 

القضاء
13500135001275013250120001400014000140001450014000137501200011500130001300011000125001300012000140001244413014129310.6

متوسط
بدون )لحم بقر طازج 

محلً / (عظم
كٌلو

متوسط السعر فً 

المحافظة لللحم البقر 

 / (بدون عظم)الطازج 

محلً

14250138751275013625120001450013500140001450014250137921200011750125001300012250125001300013000142501269413215131040.8

متوسط 

المتوسطات
13750133751312513417117501400014000128751450013750134791300012250132501350012375132501350012250148751313913299131581.1اللحوم فً المحافظةاللحوم

قضاء
بدون )لحم بقر طازج 

محلً / (عظم
كٌلو

8

كٌلومحلً/  لحم غنم طازج  مركز

كٌلومحلً/ لحم غنم طازج  قضاء

مركز
بدون )لحم بقر طازج 

محلً / (عظم
كٌلو



دهوكاربٌلالسلٌمانٌةفترات الزٌارةالوحدة القٌاسٌةاسم المادة المنطقةت
اقلٌم 

كردستان
العراق اذاراقلٌم الجنوبالبصرةمٌسانذي قارالمثنىالقادسٌةالنجفواسطكربالءبابلاقلٌم الوسطصالح الدٌنبغداداالنباردٌالىكركوكنٌنوى

العراق شباط 

2021
نسبة التغير

                 2021أسعار بعض المواد الغذائٌة األساسٌة فً محافظات العراق لشهرآذار 

سعرالنصف االول من 

(15-1)الشهر
500050005250508345004500450045004500400044173500400035004500400040004500350045004000431942501.6

سعر النصف الثانً من 

(نهاٌة الشهر-16)الشهر
500055005500533345004500450045004660450045273500400040004500400040004500350040004000439843561.0

500052505375520845004500450045004580425044723500400037504500400040004500350042504000435943031.3متوسط السعر فً المركز

سعرالنصف االول من 

(15-1)الشهر
350050005250458347504500400045004500400043753500400035004500350040004500400045004000422241671.3

سعر النصف الثانً من 

(نهاٌة الشهر-16)الشهر
350055005250475047504500400045004660375043603500400040004500400040004500350040004000424541622.0

متوسط السعر فً 

القضاء
350052505250466747504500400045004580387543683500400037504500375040004500375042504000423441641.7

متوسط
سمك طازج كارب سمتً  

محلً/ 
كٌلو

متوسط السعر فً 

المحافظة سمك طازج 

محلً/ كارب سمتً  
425052505313493846254500425045004580406344203500400037504500387540004500362542504000429642341.5

سعرالنصف االول من 

(15-1)الشهر
3500350037503583300025003500350035004000333331254000400035003000400040003500350036253521302216.5

سعر النصف الثانً من 

(نهاٌة الشهر-16)الشهر
4000375037503833400025003500350035004000350037504000450035003000400043004250300038113711300823.4

3750362537503708350025003500350035004000341734384000425035003000400041503875325037183616301519.9متوسط السعر فً المركز

سعرالنصف االول من 

(15-1)الشهر
4000350037503750300025003000325035003750316731254000400035003000400040003250300035423451288919.5

سعر النصف الثانً من 

(نهاٌة الشهر-16)الشهر
4000375037503833300025003500350035004000333337504000400035003000400044004000300037393619284227.4

متوسط السعر فً 

القضاء
4000362537503792300025003250337535003875325034384000400035003000400042003625300036403535286523.4

كٌلومحلً/ دجاج حً متوسط

متوسط السعر فً 

/ المحافظة دجاج حً 

محلً
3875362537503750325025003375343835003938333334384000412535003000400041753750312536793576294021.6

سعرالنصف االول من 

(15-1)الشهر
4000400040004000450040004500425036254500422947503500_400035003500_450045004036410240860.4

سعر النصف الثانً من 

(نهاٌة الشهر-16)الشهر
4000400040004000450042504500425036254500427147503500_400035003500_500045004107414840701.9

475045004071412540781.1_400035003500_4000400040004000450041254500425036254500425047503500متوسط السعر فً المركز

سعرالنصف االول من 

(15-1)الشهر
3000400040003667450040004000400036254000402145003750_400035003500_450045004036396138981.6

سعر النصف الثانً من 

(نهاٌة الشهر-16)الشهر
3250400040003750450042504500425036254000418845003750_400035003500_500045004107407039144.0

متوسط السعر فً 

القضاء
3125400040003708450041254250412536254000410445003750_400035003500_475045004071401639062.8

متوسط
/ دجاج مجمد سادٌا 

برازٌلً
كٌلو

/  دجاج مجمد سادٌا 

برازٌلً فً المحافظة
3563400040003854450041254375418836254250417746253625_400035003500_475045004071407039922.0

11

مركز
/ دجاج مجمد سادٌا 

برازٌلً
كٌلو

قضاء
/ دجاج مجمد سادٌا 

برازٌلً
كٌلو

10

كٌلومحلً/ دجاج حً مركز

كٌلومحلً/ دجاج حً قضاء

9

مركز
سمك طازج كارب سمتً  

محلً/ 
كٌلو

قضاء
سمك طازج كارب سمتً  

محلً/ 
كٌلو



دهوكاربٌلالسلٌمانٌةفترات الزٌارةالوحدة القٌاسٌةاسم المادة المنطقةت
اقلٌم 

كردستان
العراق اذاراقلٌم الجنوبالبصرةمٌسانذي قارالمثنىالقادسٌةالنجفواسطكربالءبابلاقلٌم الوسطصالح الدٌنبغداداالنباردٌالىكركوكنٌنوى

العراق شباط 

2021
نسبة التغير

                 2021أسعار بعض المواد الغذائٌة األساسٌة فً محافظات العراق لشهرآذار 

سعرالنصف االول من 

(15-1)الشهر
300035003500333335003500400040004250400038754500400040003000450040004250400040004028386136186.7

سعر النصف الثانً من 

(نهاٌة الشهر-16)الشهر
300035003500333335003500450040004250425040004500400040003250500040004250400037504083393136049.1

300035003500333335003500425040004250412539384500400040003125475040004250400038754056389636117.9متوسط السعر فً المركز

سعرالنصف االول من 

(15-1)الشهر
375035003500358335003500400040004250400038754500400040003000375040004250400040003944386136505.8

سعر النصف الثانً من 

(نهاٌة الشهر-16)الشهر
400035003500366735003500450040004250400039584500400040003250375040004250400040003972391736537.2

متوسط السعر فً 

القضاء
387535003500362535003500425040004250400039174500400040003125375040004250400040003958388936516.5

متوسط

حلٌب مجفف تجاري 

/ المدهش كامل الدسم 

سلطنة عمان

 غم400كٌس

متوسط السعر فً 

المحافظة حلٌب مجفف 

تجاري المدهش كامل 

سلطنة عمان/ الدسم 

343835003500347935003500425040004250406339274500400040003125425040004250400039384007389236317.2

سعرالنصف االول من 

(15-1)الشهر
600050005750558365005500550060006000600059176000600060006000650060005500600060006000590358471.0

سعر النصف الثانً من 

(نهاٌة الشهر-16)الشهر
600055005750575065005500600060006000600060006000600060006000600060005500600060005944593158471.4

600052505750566765005500575060006000600059586000600060006000625060005500600060005972591758471.2متوسط السعر فً المركز

سعرالنصف االول من 

(15-1)الشهر
55005000575054175750550060005500600060005792600060006000600060006000550060006000594458065819-0.2

سعر النصف الثانً من 

(نهاٌة الشهر-16)الشهر
525055005750550060005500600055006000550057506000600060006000550060005500600060005889577857081.2

متوسط السعر فً 

القضاء
537552505750545858755500600055006000575057716000600060006000575060005500600060005917579257640.5

بٌضة30طبقة بٌض أحمر حجم كبٌرمتوسط

متوسط السعر فً 

المحافظة بٌض أحمر 

حجم كبٌر
568852505750556361885500587557506000587558656000600060006000600060005500600060005944585458060.8

سعرالنصف االول من 

(15-1)الشهر
600060005500583365004500600055005500550055835500575055006000450060005500550060005583562555561.3

سعر النصف الثانً من 

(نهاٌة الشهر-16)الشهر
600055005500566765005000550055005500550055835500575055006000450060005500550060005583559755830.2

600057505500575065004750575055005500550055835500575055006000450060005500550060005583561155690.7متوسط السعر فً المركز

سعرالنصف االول من 

(15-1)الشهر
550060005500566757504500600055005500550054585500550055006000500060005500550060005611556955420.5

سعر النصف الثانً من 

(نهاٌة الشهر-16)الشهر
52505500550054176000500055005500550055005500550055005500600055006000550055006000566755695597-0.5

متوسط السعر فً 

القضاء
537557505500554258754750575055005500550054795500550055006000525060005500550060005639556955690.0

متوسط
/ بٌض ابٌض حجم كبٌر 

اٌرانً او ماٌعادله
بٌضة30طبقة 

متوسط السعر فً 

المحافظة بٌض ابٌض 

اٌرانً او / حجم كبٌر 

ماٌعادله

568857505500564661884750575055005500550055315500562555006000487560005500550060005611559055690.4

متوسط 

المتوسطات
568855005625560461885125581356255750568856985750581357506000543860005500575060005778572256880.6البٌض فً المحافظةالبٌض

قضاء
/ بٌض ابٌض حجم كبٌر 

اٌرانً او ماٌعادله
بٌضة30طبقة 

13

بٌضة30طبقة بٌض أحمر حجم كبٌرمركز

بٌضة30طبقة بٌض أحمر حجم كبٌرقضاء

مركز
/ 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



دهوكاربٌلالسلٌمانٌةفترات الزٌارةالوحدة القٌاسٌةاسم المادة المنطقةت
اقلٌم 

كردستان
العراق اذاراقلٌم الجنوبالبصرةمٌسانذي قارالمثنىالقادسٌةالنجفواسطكربالءبابلاقلٌم الوسطصالح الدٌنبغداداالنباردٌالىكركوكنٌنوى

العراق شباط 

2021
نسبة التغير

                 2021أسعار بعض المواد الغذائٌة األساسٌة فً محافظات العراق لشهرآذار 

سعرالنصف االول من 

(15-1)الشهر
1750200028252192250025002500275030002750266724503000275030002500300027503000275028002654218121.7

سعر النصف الثانً من 

(نهاٌة الشهر-16)الشهر
17502252030009090300025003000275030003000287525003000300030002500300027503000300028613904333417.1

17501226029135641275025002750275030002875277124753000287530002500300027503000287528313279275818.9متوسط السعر فً المركز

سعرالنصف االول من 

(15-1)الشهر
250020002825244222502500300027502250250025422500300075030002500300027503000275025832546216717.5

سعر النصف الثانً من 

(نهاٌة الشهر-16)الشهر
2650225030002633225025003000275028752750268825003000300030003000300027503000300029172793219427.3

متوسط السعر فً 

القضاء
2575212529132538225025003000275025632625261525003000187530002750300027503000287527502669218122.4

متوسط
/ زٌت نباتً تجاري زٌر 

تركً

قنٌنة بالستك 

لتر1

زٌت نباتً تجاري فً 

المحافظة
2163719329134089250025002875275027812750269324883000237530002625300027503000287527902974246920.5

سعرالنصف االول من 

(15-1)الشهر
200020001500183320002000200020002000175019582000175020002000175020001750200020001917191718613.0

سعر النصف الثانً من 

(نهاٌة الشهر-16)الشهر
200020001500183320002000200018752000200019792000175020002000175020001750200020001917192419031.1

200020001500183320002000200019382000187519692000175020002000175020001750200020001917192018822.0متوسط السعر فً المركز

سعرالنصف االول من 

(15-1)الشهر
200017501500175020002000200020002000150019172000175020002000150020001750200020001889187518193.1

سعر النصف الثانً من 

(نهاٌة الشهر-16)الشهر
175017501500166720002000200017502000175019172000175020002000175020001750200020001917187518193.1

متوسط السعر فً 

القضاء
187517501500170820002000200018752000162519172000175020002000162520001750200020001903187518193.1

متوسط
/ رز تجاري بسمتً فل 

هندي
كٌلو

/  رز تجاري بسمتً فل 

هندي فً المحافظة
193818751500177120002000200019062000175019432000175020002000168820001750200020001910189818512.5

سعرالنصف االول من 

(15-1)الشهر
400032502750333327503000250027502125250026042625225022502500250025001750250020002319258325630.8

سعر النصف الثانً من 

(نهاٌة الشهر-16)الشهر
400035002750341727503000250030002125300027292625225025002500300025001750250020002403268126461.3

400033752750337527503000250028752125275026672625225023752500275025001750250020002361263226041.1متوسط السعر فً المركز

سعرالنصف االول من 

(15-1)الشهر
325032502750308327503000250027502125200025212500225022502500200025001750250020002250247924650.6

سعر النصف الثانً من 

(نهاٌة الشهر-16)الشهر
350035002750325027503000300030002125225026882500225025002500200025001750250020002278257625630.5

متوسط السعر فً 

القضاء
337533752750316727503000275028752125212526042500225023752500200025001750250020002264252825140.6

كٌلورز عنبر فل محلًمتوسط
رز عنبر فل محلً فً 

المحافظة
368833752750327127503000262528752125243826352563225023752500237525001750250020002313258025590.8

16

كٌلورز عنبر فل محلًمركز

كٌلورز عنبر فل محلًقضاء

15

مركز
/ رز تجاري بسمتً فل 

هندي
كٌلو

قضاء
/ رز تجاري بسمتً فل 

هندي
كٌلو

14

مركز
/ زٌت نباتً تجاري زٌر 

تركً

قنٌنة بالستك 

لتر1

قضاء
/ زٌت نباتً تجاري زٌر 

تركً

قنٌنة بالستك 

لتر1



دهوكاربٌلالسلٌمانٌةفترات الزٌارةالوحدة القٌاسٌةاسم المادة المنطقةت
اقلٌم 

كردستان
العراق اذاراقلٌم الجنوبالبصرةمٌسانذي قارالمثنىالقادسٌةالنجفواسطكربالءبابلاقلٌم الوسطصالح الدٌنبغداداالنباردٌالىكركوكنٌنوى

العراق شباط 

2021
نسبة التغير

                 2021أسعار بعض المواد الغذائٌة األساسٌة فً محافظات العراق لشهرآذار 

سعرالنصف االول من 

(15-1)الشهر
4505002804105007507505006255006045005005005005005006005005005115255210.9

سعر النصف الثانً من 

(نهاٌة الشهر-16)الشهر
4505002804105007507505006255006045005005005005005007005005005225315211.9

4505002804105007507505006255006045005005005005005006505005005175285211.4متوسط السعر فً المركز

سعرالنصف االول من 

(15-1)الشهر
4203002803334007505005006255005465005005005005005006005005005114934890.9

سعر النصف الثانً من 

(نهاٌة الشهر-16)الشهر
4203002803334007505005006255005465005005005005005007005005005224994892.0

متوسط السعر فً 

القضاء
4203002803334007505005006255005465005005005005005006505005005174964891.5

متوسط
طحٌن حنطة اسمر تجاري 

محلً
كٌلو

طحٌن حنطة اسمر 

تجاري محلً فً 

المحافظة
4354002803724507506255006255005755005005005005005006505005005175125051.4

سعرالنصف االول من 

(15-1)الشهر
1000100010001000400125010001250137512501088100010001250100012501250150010001500119411261132-0.5

سعر النصف الثانً من 

(نهاٌة الشهر-16)الشهر
1000100010001000400125010001250137510001046100010001250125012501250150010001500122211261132-0.5

0.5-1000100010001000400125010001250137511251067100010001250112512501250150010001500120811261132متوسط السعر فً المركز

سعرالنصف االول من 

(15-1)الشهر
100010001000100012501250100010001375125011881000100012501000100012501500100015001167114611390.6

سعر النصف الثانً من 

(نهاٌة الشهر-16)الشهر
100010001000100012501250100012501375125012291000100012501250150012501500100015001250120111673.0

متوسط السعر فً 

القضاء
100010001000100012501250100011251375125012081000100012501125125012501500100015001208117411531.8

متوسط
طحٌن حنطة ابٌض تجاري 

تركً او ماٌعادله/ زٌر
كٌلو

طحٌن حنطة ابٌض 

تركً او / تجاري زٌر

ماٌعادله فً المحافظة
10001000100010008251250100011881375118811381000100012501125125012501500100015001208115011420.7

سعرالنصف االول من 

(15-1)الشهر
275025002500258325002500250027502750250025832500250022502500200025002500250025002417250024173.4

سعر النصف الثانً من 

(نهاٌة الشهر-16)الشهر
275025002500258325002500250027502750250025832500250022502500250025002500250025002472252824722.2

275025002500258325002500250027502750250025832500250022502500225025002500250025002444251424442.8متوسط السعر فً المركز

سعرالنصف االول من 

(15-1)الشهر
175025002500225022502500225020002750250023752500250022502500250025002500250025002472240323472.4

سعر النصف الثانً من 

(نهاٌة الشهر-16)الشهر
200025002500233322502500225020002750250023752500250022502500250025002500250025002472241724170.0

متوسط السعر فً 

القضاء
187525002500229222502500225020002750250023752500250022502500250025002500250025002472241023821.2

متوسط

حمص تجاري غٌر 

 / (صحاح)مجروش بقري 

نوع التونسا تركً

غم 900

حمص تجاري غٌر 

 (صحاح)مجروش بقري 

نوع التونسا تركً فً / 

المحافظة

231325002500243823752500237523752750250024792500250022502500237525002500250025002458246224132.0

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

18

مركز
طحٌن حنطة ابٌض تجاري 

تركً او ماٌعادله/ زٌر
كٌلو

قضاء
طحٌن حنطة ابٌض تجاري 

تركً او ماٌعادله/ زٌر
كٌلو

17

مركز
طحٌن حنطة اسمر تجاري 

محلً
كٌلو

قضاء
طحٌن حنطة اسمر تجاري 

محلً
كٌلو



دهوكاربٌلالسلٌمانٌةفترات الزٌارةالوحدة القٌاسٌةاسم المادة المنطقةت
اقلٌم 

كردستان
العراق اذاراقلٌم الجنوبالبصرةمٌسانذي قارالمثنىالقادسٌةالنجفواسطكربالءبابلاقلٌم الوسطصالح الدٌنبغداداالنباردٌالىكركوكنٌنوى

العراق شباط 

2021
نسبة التغير

                 2021أسعار بعض المواد الغذائٌة األساسٌة فً محافظات العراق لشهرآذار 

سعرالنصف االول من 

(15-1)الشهر
15002000200018331750200020001750175017501833175015002000200015002000175020001750180618191833-0.8

سعر النصف الثانً من 

(نهاٌة الشهر-16)الشهر
150020002000183317502000200020001750200019171750150020002000150020001750200020001833186118610.0

0.4-15002000200018331750200020001875175018751875175015002000200015002000175020001875181918401847متوسط السعر فً المركز

سعرالنصف االول من 

(15-1)الشهر
15002000200018331500200015001750175020001750150015002000200015002000175020001750177817781792-0.8

سعر النصف الثانً من 

(نهاٌة الشهر-16)الشهر
15002000200018331500200020002000175017501833150015002000200015002000175020002000180618191847-1.5

متوسط السعر فً 

القضاء
15002000200018331500200017501875175018751792150015002000200015002000175020001875179217991819-1.1

كٌلوتركً/ عدس تجاري متوسط
تركً / عدس تجاري 

فً المحافظة
15002000200018331625200018751875175018751833162515002000200015002000175020001875180618191833-0.8

سعرالنصف االول من 

(15-1)الشهر
125012501000116710001500100015001125125012291500125012501000125012501250100012501222121512150.0

سعر النصف الثانً من 

(نهاٌة الشهر-16)الشهر
125012501000116712501500100015001125100012291500125015001250125012501250100015001306125712431.1

125012501000116711251500100015001125112512291500125013751125125012501250100013751264123612290.6متوسط السعر فً المركز

سعرالنصف االول من 

(15-1)الشهر
12501250100011671000150012501250112512501229150015001250100012501250125010001250125012291243-1.1

سعر النصف الثانً من 

(نهاٌة الشهر-16)الشهر
125012501000116710001500125012501125125012291500150015001250125012501250100015001333127112571.1

متوسط السعر فً 

القضاء
125012501000116710001500125012501125125012291500150013751125125012501250100013751292125012500.0

متوسط
/ سكر تجاري االسرة 

سعودي او ماٌعادله
كٌلو

/ سكر تجاري االسرة 

سعودي او ماٌعادله  فً 

المحافظة
125012501000116710631500112513751125118812291500137513751125125012501250100013751278124312400.3

سعرالنصف االول من 

(15-1)الشهر
22502250200021672250200022501250200025002042200020002250225020002250225022502500219421392167-1.3

سعر النصف الثانً من 

(نهاٌة الشهر-16)الشهر
22502250200021672250200025001250200022502042200020002250225020002250225022502500219421392181-1.9

1.6-22502250200021672250200023751250200023752042200020002250225020002250225022502500219421392174متوسط السعر فً المركز

سعرالنصف االول من 

(15-1)الشهر
200022502000208320002000200025002000225021252000200022502250200022502250250025002222216721530.6

سعر النصف الثانً من 

(نهاٌة الشهر-16)الشهر
200022502000208320002000225025002000225021672000200022502250200022502250250025002222218121670.6

متوسط السعر فً 

القضاء
200022502000208320002000212525002000225021462000200022502250200022502250250025002222217421600.6

متوسط
/ معجون طماطة التونسا 

تركً او ماٌعادله

 830علبة معدن 

غم

معجون طماطة التونسا 

تركً او ماٌعادله فً / 

المحافظة
21252250200021252125200022501875200023132094200020002250225020002250225023752500220821562167-0.5

22

مركز
/ معجون طماطة التونسا 

تركً او ماٌعادله

 830علبة معدن 

غم

قضاء
/ معجون طماطة التونسا 

تركً او ماٌعادله

 830علبة معدن 

غم

21

مركز
/ سكر تجاري االسرة 

سعودي او ماٌعادله
كٌلو

قضاء
/ سكر تجاري االسرة 

سعودي او ماٌعادله
كٌلو

20

كٌلوتركً/ عدس تجاري مركز

كٌلوتركً/ عدس تجاري قضاء



دهوكاربٌلالسلٌمانٌةفترات الزٌارةالوحدة القٌاسٌةاسم المادة المنطقةت
اقلٌم 

كردستان
العراق اذاراقلٌم الجنوبالبصرةمٌسانذي قارالمثنىالقادسٌةالنجفواسطكربالءبابلاقلٌم الوسطصالح الدٌنبغداداالنباردٌالىكركوكنٌنوى

العراق شباط 

2021
نسبة التغير

                 2021أسعار بعض المواد الغذائٌة األساسٌة فً محافظات العراق لشهرآذار 

سعرالنصف االول من 

(15-1)الشهر
400040003500383337503250400040002000450035834500450045005000500050003500400040004444405640420.3

سعر النصف الثانً من 

(نهاٌة الشهر-16)الشهر
400040003500383337503250450042503500450039584500450045005000550050003500400040004500420841671.0

400040003500383337503250425041252750450037714500450045005000525050003500400040004472413241040.7متوسط السعر فً المركز

سعرالنصف االول من 

(15-1)الشهر
375040003500375040003250350035003500400036254500450045005000450050004000400040004444405640280.7

سعر النصف الثانً من 

(نهاٌة الشهر-16)الشهر
375040003500375040003250375035003500375036254500450045005000500050004000400040004500408340750.2

متوسط السعر فً 

القضاء
375040003500375040003250362535003500387536254500450045005000475050004000400040004472406940510.4

متوسط
/ شاي تجاري الوزة 

سٌالنً
 غم400

/ شاي تجاري الوزة 

سٌالنً فً المحافظة
387540003500379238753250393838133125418836984500450045005000500050003750400040004472410140780.6

سعرالنصف االول من 

(15-1)الشهر
20002250200020832000275020002000250022502250225020002250250020002000200020002500216721812208-1.3

سعر النصف الثانً من 

(نهاٌة الشهر-16)الشهر
20002250225021672000275020002250250020002250225020002250250020002000200020002500216721942208-0.6

0.9-20002250212521252000275020002125250021252250225020002250250020002000200020002500216721882208متوسط السعر فً المركز

سعرالنصف االول من 

(15-1)الشهر
20002250200020832000275020001750250020002167225020002250250020002000250020002500222221812208-1.3

سعر النصف الثانً من 

(نهاٌة الشهر-16)الشهر
17502250225020832000275020002000250020002208225020002250250020002000250020002500222221942236-1.9

متوسط السعر فً 

القضاء
18752250212520832000275020001875250020002188225020002250250020002000250020002500222221882222-1.6

متوسط
فاصولٌا ٌابسة مكٌسة 

تركً/نوع زٌر  
 غم750

فاصولٌا ٌابسة مكٌسة 

تركً فً /نوع زٌر  

المحافظة
19382250212521042000275020002000250020632219225020002250250020002000225020002500219421882215-1.3

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
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