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  2021نشرة االسعار لبعض السلع الرئيسية لشهر حزيران  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 حزیران 

وكاآلتـــــــي:  

  ) في عموم 2021 ) دینار/كغم  لشهر حزیران 738بلغ متوسط سعر بصل احمر یابس 

  .2021  ) عن آیار1.7%مسجًال انخفاض قدره (  العراق

  ) مسجًال   في عموم العراق.2021 ) دینار/كغم لشهر حزیران 601بلغ متوسط سعر البطاطا
  .2021 آیار) عن  %6.5  قدره (انخفاض

  ) مسجًال  في عموم العراق2021 ) دینار/كغم لشهر حزیران 659بلغ متوسط سعر الطماطة 
  .2021 آیار) عن  %15.5  قدره (انخفاض

  ) في عموم العراق2021 ) دینار/كغم لشهر حزیران 666بلغ متوسط سعر خیار الماء  
  .2021 آیار) عن  %10.0  قدره (انخفاضمسجًال 

  ) مسجًال  في عموم العراق2021 ) دینار/كغم لشهر حزیران 821بلغ متوسط سعر الباذنجان 
  .2021 آیار) عن  %6.6  قدره (انخفاض

  ) مسجًال  في عموم العراق2021  ) دینار/كغم لشهر حزیران836بلغ متوسط سعر الشجر 
  .2021 آیار) عن  %0.8 قدره ( ارتفاع

  ) في عموم 2021 ) دینار/كغم لشهر حزیران 1326بلغ متوسط سعر البرتقال المستورد 
  .2021 آیار) عن  %1.4  مسجًال ارتفاع قدره (العراق
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  ) مسجًال  في عموم العراق2021 ) دینار/كغم لشهر حزیران 13344بلغ متوسط سعر اللحوم 
  .2021 آیار) عن  %0.1  قدره (انخفاض

  ) 2021 ) دینار/كغم لشهر حزیران 5316بلغ متوسط سعر سمك طازج كارب سمتي محلي 
  .2021 آیار) عن  %5.2  مسجًال ارتفاع قدره (في عموم العراق

  ) في عموم العراق2021 ) دینار/كغم حزیران 3813بلغ متوسط سعر دجاج الحي المحلي  
  .2021 آیار) عن  %2.2 ارتفاع قدره (

  في 2021 ) دینار/كغم لشهر حزیران 4355 ( دجاج مجمد سادیا / برازیليبلغ متوسط سعر 
  .2021 آیار) عن  %0.2  مسجًال ارتفاع قدره (عموم العراق

 ) غم لشهر حزیران 400 ) دینار/ 3993بلغ متوسط سعر الحلیب المجفف التجاري مدهش
  .2021 آیار) عن  %0.5  قدره (انخفاض مسجًال  في عموم العراق2021

  ) مسجًال   في عموم العراق2021  ) دینار/طبقه لشهر حزیران5887بلغ متوسط سعر البیض 
  .2021 آیار) عن  %9.5 ارتفاع قدره (

  ) في 2021 ) دینار/ لتر لشهر حزیران 2759بلغ متوسط سعر الزیت النباتي التجاري زیر 
  .2021 آیار) عن  %1.3  قدره (انخفاض مسجًال عموم العراق

  ) في 2021 ) دینار/كغم لشهر حزیران 1899بلغ متوسط سعر رز تجاري بسمتي فل /هندي 
  .2021 آیار) عن  %0.4  قدره (انخفاض مسجًال عموم العراق

  ) في عموم 2021  ) دینار/كغم لشهر حزیران2576بلغ متوسط سعر رز عنبر فل محلي 
  .2021 آیار) عن  %0.3 قدره (  انخفاض مسجًال العراق

  2021 دینار/كغم لشهر حزیران  ) 514( بلغ متوسط سعر طحین حنطه اسمر تجاري محلي 
  .2021 آیار  شهرعن، و قد حافظ على نفس مستواه  في عموم العراق

 دینار/كغم لشهر 1146یعادله (  بلغ متوسط سعر طحین حنطه ابیض تجاري تركي زیر وما ( 
  .2021  آیار عن) %0.9 ( قدره انخفاض مسجًال  في عموم العراق2021حزیران 

  2433( حمص تجاري غیر مجروش بقري (صحاح)/ نوع التونسا تركي بلغ متوسط سعر ( 
) عن  %0.3  قدره (انخفاض مسجًال  في عموم العراق2021غم لشهر حزیران 900دینار/

  .2021 آیار

  ) مسجًال    في عموم العراق2021لشهر حزیران )  1806بلغ متوسط سعر عدس تجاري تركي
  .2021 آیار) عن  %0.4  قدره (انخفاض
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  ) في عموم 2021) دینار/كغم لشهر حزیران  1267بلغ متوسط سعر سكر تجاري االسرة 

  .2021 آیار) عن  % 0.6 قدره ( رتفاعا  مسجالً العراق

 غم لشهر 830) دینار/2125  ( هبلغ متوسط سعر معجون الطماطة  التونسا تركي وما یعادل

  .2021 آیار) عن  %1.3  قدره (انخفاض مسجًال  في عموم العراق2021حزیران 

  ) في 2021غم لشهر حزیران 400 ) دینار/4257بلغ متوسط شاي تجاري الوزة /سیالني 

  .2021 آیار) عن  %0.4  مسجًال ارتفاع قدره (عموم العراق.

  ) غم لشهر حزیران 750) دینار/ 2212بلغ متوسط سعر فاصولیا یابسه مكیسه نوع زیر

  .2021 آیار) عن  %0.5 رتفاع قدره (ا مسجًال  في عموم العراق2021
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