
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قسم االرقام القياسية                                                                                      

 2022سنة  تشرين الثاني:اإلصدار     

 

 

المواد الغذائيةاالساسية  سعار بعض  انشرة  
 2022ة  سن  تشرين االولشهر  ل في العراق

 
 



  2222سنه تشرين االول لشهر   اسعار بعض المواد الغذائية االساسية في العراقشرة  ن
 

 

المقدمة:    
عة نشرة االسعار لبعض السلم  الغاايةلة االساسلةة الس االسللاح الملمةلة لملااظلات العلراح لغرض متاب

بغللداد  ثلل ث ملااظللات الب،للرة   االسللعار اللس عللةبمتاب 2009منللا مللاق ةقلللق مسللق االرمللاق القةاسللةة 
ماق  آبماق القسق منا ( سمعة    للكس تكلن العممةة اكثر شمللةة  22للممركز اقط لبنلل ) لنةنلى 
الملااظات كااة ممى مستلى مركز لمضاء كل ملااظة من ملااظلات   االسعار اس عةاببمت 2020

لةللث تقلللق ال للرح ( سللمعة اساسللةة لممسللتقما العرامللس    24العللراح لبضللمنقا اممللةق كردسللتان لبنلللل )
ا الللى التابللاب لالتغةللر المةدانةللة اللس اللاا الملااظللات برملل  اسللعار اللاا السللم  لالتللس تتعللرض أسللعارا

خا،للللة ال لاكللللا لالخضللللرالات بنلمةقللللا الململلللس لالمسللللتلرد لالبللللةض لالمللللللق ب نلامقمللللا اضللللااة الللللى 
 البقللةات.

 : 2222سنة  تشرين االول شهر تحليل مؤشرات 
عملق العراح للللل ةل النتايجلممخص تلملاةما ةمس  2222 تشرةن االلل  رم  أسعار شقرتق       

 : سللللللللكاآلت
ممللق  الس 2222 تشرةن االلل شقر ل ( دةنار/كغق 827 س )اببمغ متلسط سعر ب،ل المر ة -1

 .2222 اةملل( من %2.1مدرا ) ارت اعمسرً   العراح

 اس مملق العراح 2222 تشرةن االلل ( دةنار/كغق لشقر  948بمغ متلسط سعر البطاطا ) -2

 2022. اةملل%( من 6.3مدرا ) ارت اعمسرً  

 الللس ممللللق العلللراح 2222 تشلللرةن االلل ( دةنلللار/كغق لشلللقر 952لسلللط سلللعر الطماطلللة )بملللغ مت -3
 2022. اةمللمن %(19.3 )ا مدر  رت اعامسرً  

 اس ممللق العلراح 2222 تشرةن االلل ( دةنار/كغق لشقر  983 بمغ متلسط سعر خةار الماء ) -4
 2022. اةملل%( من 12.8مدرا ) رت اعامسرً  

 الس ممللق العلراح 2222 تشلرةن االلل ( دةنلار/كغق لشلقر  762 ان )بمغ متلسلط سلعر الباانرل -5
 2022. اةملل%( من 2.3مدرا ) انخ اضمسرً  

 اللس مملللق العللراح 2222 تشللرةن االلل ( دةنللار/كغق لشللقر 1244 بمللغ متلسللط سللعر الشللرر ) -6
 2022. اةملل%( من 6.9مدرا ) رت اعمسرً  ا
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  2222سنه تشرين االول لشهر   اسعار بعض المواد الغذائية االساسية في العراقشرة  ن
 

 

 الس ممللق العلراح 2222 تشلرةن االلل غق لشلقر دةنلار/ك(  1496 بمغ متلسلط سلعر البرتقلال ) -7
 2022. اةملل%( من 3.7مدرا ) انخ اضمسرً  

 اللس مملللق العللراح 2222 تشللرةن االلل دةنللار/كغق لشللقر (  14423المللللق )بمللغ متلسللط سللعر  -8
 2022. اةملل ملااظًا ممى ن س مستلى شقر

 تشللرةن االلل قر دةنللار/كغق لشلل(  5851) سللما طللازج كللارب سللمتس ململلسبمللغ متلسللط سللعر  -9
 2022. اةملل%( من 5.2مدرا )نخ اض مسرً  ا اس مملق العراح 2222

اللس  2222 تشلرةن االلل ( دةنلار/كغق لشللقر 3521بملغ متلسلط سللعر درلاج اللللس الململس ) -12
 2022. اةملل%( من 3.2مدرا ) رت اعمسرً   ا مملق العراح

 تشللرةن االلل دةنللار/كغق لشللقر (  5522 ) درللاج مرمللد سللادةا / برازةمللسبمللغ متلسللط سللعر  -11
 2022. اةملل%( من 2.7مدرا ) نخ اضمسرً  ا اس مملق العراح 2222

تشللرةن  غلق لشلقر 400( دةنللار/ 4253) بملغ متلسلط سلعر اللمةللب المر لا الترلار  ملداش -12
 2022. اةملل%( من 2.8 ) مدرا نخ اضمسرً  ا اس مملق العراح 2222 االلل

الللس ممللللق  2222 تشلللرةن االلل دةنار/طبقلللا لشلللقر (  5819 ) البلللةضبملللغ متلسلللط سلللعر  -13
 2022. اةملل%( من 3.5مدرا ) ارت اع مسرً   العراح

 تشلللرةن االلل لشلللقر  لتلللر ( دةنلللار/3233بملللغ متلسلللط سلللعر الزةلللت النبلللاتس الترلللار  زةلللر ) -14
 2022. اةملل%( من 3.7مدرا ) نخ اضامسرً   اس مملق العراح 2222

 تشللرةن االلل دةنللار/كغق لشللقر ( 2287متس اللل /انللد  )بمللغ متلسللط سللعر رز ترللار  بسلل -15
 2022. اةملل%( من 1.2مدرا ) نخ اضمسرً  ا اس مملق العراح 2222

الس  2222 تشلرةن االلل ( دةنار/كغق لشقر  2826 بمغ متلسط سعر رز منبر ال ملمس ) -16
 2022. اةملل%( من 2.5مسرً  ارت اع مدرا ) مملق العراح

 تشلرةن االلل ( دةنلار/كغق لشلقر 896 لنطا اسمر ترار  ملمس )بمغ متلسط سعر طلةن  -17
 2022. اةملل%( من 2.3مدرا ) نخ اضامسرً   اس مملق العراح 2222

( دةنللار/كغق  1333ةعادلللا ) ترللار  تركللس زةللر لمللا ةضابللبمللغ متلسللط سللعر طلللةن لنطللا  -18
 2022. اةملل %( من..1مدرا ) رت اعمسرً  ا اس مملق العراح 2222 تشرةن االلل لشقر 
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(  2819)لمص ترار  غةر مررلش بقر  )،لاح(/ نلع التلنسلا تركلس بمغ متلسط سعر  -19
%( ملن 1.9ملدرا ) رت لاعمسلرً  ا الس ممللق العلراح 2222 تشلرةن االلل غق لشقر 900دةنار/
 .2222 اةملل

الس    2222تشرةن االلل ( دةنار/كغق لشقر  2242 بمغ متلسط سعر مدس ترار  تركس ) -22
 2022. اةملل%( من 1.1مدرا ) نخ اضمسرً  ا عراحالمملق 

اللس  2222 تشللرةن االلل ( دةنللار/كغق لشللقر 1441بمللغ متلسللط سللعر سللكر ترللار  االسللرة ) -21
 2022. اةملل%( من 2.5) مدرا رت اعامسرً   مملق العراح

 غلق لشلقر 830( دةنلار/2549) الما ةعادللالتلنسا تركس   الطماطةبمغ متلسط سعر معرلن  -22
 2022. اةملل%( من 3.7مسرً  ارت اع مدرا ) اس مملق العراح 2222 ةن االللتشر 

 تشلللرةن االلل غلللق لشلللقر 400( دةنلللار/ 4488 /سلللة نس ) الللللزةبملللغ متلسلللط شلللا  ترلللار   -23
 2022. اةملل%( من 2.2مدرا ) نخ اضا مسرً   اس مملق العراح. 2222

تشللرةن  غللق لشللقر 750ةنللار/( د2267مكةسللا نلللع زةللر ) ابسللةعر اا،للللةا ةبمللغ متلسللط سلل -24
 2022. اةملل%( من 1.4مدرا ) انخ اض  مسر ً  اس مملق العراح 2222 االلل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3



اسم المادة المنطقةت
الوحدة 

القٌاسٌة
دهوكاربٌلالسلٌمانٌةفترات الزٌارة

اقلٌم 

كردستان
اقلٌم الجنوبالبصرةمٌسانذي قارالمثنىالقادسٌةالنجفواسطكربالءبابلاقلٌم الوسطصالح الدٌنبغداداالنباردٌالىكركوكنٌنوى

العراق 

تشرٌن االول 

2022

العراق 

2022اٌلول 
نسبة التغٌر

5.0-10001000750917100075075075010007508336257507505007507501000750750736799840سعراالسبوع االول

10001000750917100010007507501000750875625100075050075075010007507507648268260.0سعر االسبوع الثانً

1000100075091710007507501000100075087562575075050075075010007506257228067990.9سعر االسبوع الثالث

10001000750917100010007501000100075091762575075050075075010007506257228197923.5سعر االسبوع الرابع

متوسط السعر فً 

المركز
10001000750917100087575087510007508756258137505007507501000750688736813814-0.2

0.9-100087587585062575075050010007501000750563743790798-7501000750833750750سعراالسبوع االول

1000875750875625750750500100075010006255007227877652.9-75010007508337501000سعراالسبوع الثالث

متوسط السعر فً 

القضاء
7501000750833750875-1000875813863625750750500100075010006885327337897810.9

متوسط
/ بصل احمر ٌابس

محلً
كٌلو

متوسط السعر فً 

المحافظة للبصل 

المحلً/ الٌابس 

875100075087587587575093893878185962578175050087575010007196107347997970.3

2.5-7501000750750734846867-1000100075091710001000100010001000750958625750750500سعراالسبوع االول

75010007507507348318280.3-100010007509171000100075010001000750917625750750500سعر االسبوع الثانً

1.6-7501000750625719838852-1000100075091710001000100010001000750958625750750500سعر االسبوع الثالث

0.6-7501000750625719824828-100010007509171000100075010001000750917625750750500سعر االسبوع الرابع

متوسط السعر فً 

المركز
100010007509171000100087510001000750938625750750500-7501000750688727835844-1.1

0.3-7501000750563711783785-750100075083375010007501000875750854625750750500سعراالسبوع االول

3.1-7501000625500688757781-750100075083375010005001000875750813625750750500سعراالسبوع الثالث

متوسط السعر فً 

القضاء
750100075083375010006251000875750833625750750500-7501000688532699770783-1.7

متوسط
/ بصل احمر ٌابس

مستورد
كٌلو

متوسط السعر فً 

المحافظة للبصل 

المستورد/ الٌابس 

875100075087587510008751000938-938625750750500-7501000719610713813817-0.5

متوسط 

المتوسطات

البصل الٌابس فً 

المحافظة
كٌلو

البصل الٌابس فً 

المحافظة
875100075087587593881396993878188562576675050087575010007196107338078070.1

(1)جدول

1

مركز
/ بصل احمر ٌابس

محلً
كٌلو

قضاء
/ بصل احمر ٌابس

محلً
كٌلو

مركز
/ بصل احمر ٌابس

مستورد
كٌلو

قضاء
/ بصل احمر ٌابس

مستورد
كٌلو

2022نشرة اسعار بعض المواد الغذائٌة االساسٌة فً العراق لشهر تشرٌن االول سنة 
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اسم المادة المنطقةت
الوحدة 

القٌاسٌة
دهوكاربٌلالسلٌمانٌةفترات الزٌارة

اقلٌم 

كردستان
اقلٌم الجنوبالبصرةمٌسانذي قارالمثنىالقادسٌةالنجفواسطكربالءبابلاقلٌم الوسطصالح الدٌنبغداداالنباردٌالىكركوكنٌنوى

العراق 

تشرٌن االول 

2022

العراق 

2022اٌلول 
نسبة التغٌر

(1)جدول
2022نشرة اسعار بعض المواد الغذائٌة االساسٌة فً العراق لشهر تشرٌن االول سنة 

100010007509171000100010007501125100097987575075010005001000100010008758619108477.4سعراالسبوع االول

100010007509171000100010007501125100097987510007501000500100010008751,0008899248755.6سعر االسبوع الثانً

100010007509171000100010007501125100097987510007501000750100012507501,0009319448827.1سعر االسبوع الثالث

100010007509171000100010007501125100097987510007501000750100012507501,0009319449103.8سعر االسبوع الرابع

متوسط السعر فً 

المركز
10001000750917100010001000750112510009798759387501000625100011258449699039318785.9

100010007509171000100010001000100010001000875750750100010001000100010008759179448797.5سعراالسبوع االول

100010007509171000100010001000100010001000100075075010007501000125010001,0009449588897.8سعر االسبوع الثانً

متوسط السعر فً 

القضاء
10001000750917100010001000100010001000100093875075010008751000112510009389319518847.7

كٌلومحلً/ بطاطامتوسط

متوسط السعر فً 

/ المحافظة للبطاطا 

المحلً

10001000750917100010001000875106310009909068447501000750100011259229539179418816.8

9009489480.0-10001000--7507501000-1031-10001125-1000100075091710001000سعراالسبوع االول

9259589382.2-1000875--10007501000-1031-10001125-1000100075091710001000سعر االسبوع الثانً

9509909276.7-1250750--10007501000-1031-10001125-10001250750100010001000سعر االسبوع الثالث

9509909276.7-1250750--10007501000-1031-10001125-10001250750100010001000سعر االسبوع الرابع

متوسط السعر فً 

المركز
1000112575095810001000-10001125-1031-9387501000--1125844-9319719353.9

9009429044.3-10001000--7507501000-1000-1000100075091710001000100010001000سعراالسبوع االول

9509629046.4-12501000--7507501000-950-1000125075010001000100075010001000سعر االسبوع الثانً

متوسط السعر فً 

القضاء
100011257509581000100087510001000-975-7507501000--11251000-9259529045.3

كٌلومستورد/ بطاطامتوسط

متوسط السعر فً 

/ المحافظة للبطاطا 

المستورد

100011257509581000100087510001063-988-8447501000--1125922-9289589125.0

متوسط 

المتوسطات
100010637509381000100010009381063100010009068447501000750100011259229539179488926.3البطاطا فً المحافظةكٌلوالبطاطا فً المحافظة

2

كٌلومحلً/ بطاطامركز

كٌلومحلً/ بطاطاقضاء

كٌلومستورد/ بطاطامركز

كٌلومستورد/ بطاطاقضاء
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اسم المادة المنطقةت
الوحدة 

القٌاسٌة
دهوكاربٌلالسلٌمانٌةفترات الزٌارة

اقلٌم 

كردستان
اقلٌم الجنوبالبصرةمٌسانذي قارالمثنىالقادسٌةالنجفواسطكربالءبابلاقلٌم الوسطصالح الدٌنبغداداالنباردٌالىكركوكنٌنوى

العراق 

تشرٌن االول 

2022

العراق 

2022اٌلول 
نسبة التغٌر

(1)جدول
2022نشرة اسعار بعض المواد الغذائٌة االساسٌة فً العراق لشهر تشرٌن االول سنة 

100010007509171000100010001000100010001000875100075010001000750100075087588993174325.2سعراالسبوع االول

100010007509171000100010001000100010001000875100075010007507501000100087588993177120.7سعر االسبوع الثانً

100012507501000100010007501000100010009588751000750100075010001000137587595896582616.8سعر االسبوع الثالث

100012507501000100010001000100010001000100087575075010007507501000100087586193179217.5سعر االسبوع الرابع

متوسط السعر فً 

المركز
100011257509581000100093810001000100099087593875010008138131000103187589993978320.0

100010007509171000100075010001000938948875750750100010007501000875106389691780613.8سعراالسبوع االول

75012507509171000100010001000100010001000100075075010007501000100010001,06392494877821.9سعر االسبوع الثانً

متوسط السعر فً 

القضاء
8751125750917100010008751000100096997493875075010008758751000938106391093279217.8

كٌلومحلً/ طماطةمتوسط

متوسط السعر فً 

/ المحافظة للطماطة 

المحلً

938112575093810001000906100010009859829068447501000844844100098496990593678718.9

89396783016.4-7501000875-100010001500110087510007501000-1000100075091710001000سعراالسبوع االول

92998383018.4-7501000875-100010001250110087512507501000-1000100075091710001250سعر االسبوع الثانً

92998384815.9-10001000875-100010001250105087510007501000-10001250750100010001000سعر االسبوع الثالث

89398384815.9-7501000875-100010001250110087510007501000-10001250750100010001250سعر االسبوع الرابع

متوسط السعر فً 

المركز
1000112575095810001125-1000100013131088-10637501000-8131000875-91798783917.6

85794982914.5-7501000875-1000100075091710001000100010001000143810738757507501000سعراالسبوع االول

964100082920.6-100010001000-75012507509171000125010001000100012501083100010007501000سعر االسبوع الثانً

متوسط السعر فً 

القضاء
87511257509171000112510001000100013441078-8757501000-8751000938-90697782917.8

كٌلومستورد/ طماطةمتوسط

متوسط السعر فً 

/ المحافظة للطماطة

المستورد

93811257509381000112510001000100013281076-9697501000-8441000906-91198283118.2

متوسط 

المتوسطات
كٌلوالطماطة فً المحافظة

الطماطة فً 

المحافظة
93811257509381000106390610001000115610219069067501000844844100094596990795079619.3

3

كٌلومحلً/ طماطةمركز

كٌلومحلً/ طماطةقضاء

كٌلومستورد/ طماطةمركز

كٌلومستورد/ طماطةقضاء

6



اسم المادة المنطقةت
الوحدة 

القٌاسٌة
دهوكاربٌلالسلٌمانٌةفترات الزٌارة

اقلٌم 

كردستان
اقلٌم الجنوبالبصرةمٌسانذي قارالمثنىالقادسٌةالنجفواسطكربالءبابلاقلٌم الوسطصالح الدٌنبغداداالنباردٌالىكركوكنٌنوى

العراق 

تشرٌن االول 

2022

العراق 

2022اٌلول 
نسبة التغٌر

(1)جدول
2022نشرة اسعار بعض المواد الغذائٌة االساسٌة فً العراق لشهر تشرٌن االول سنة 

1000750100091710001000750100010001250100011251250750100010001000125010008751028100084718.0سعراالسبوع االول

1000750100091710001000750100010001125979112510007501000100010001250100087510009798969.3سعر االسبوع الثانً

100010001000100010001000100010001000100010001000100075010007507501250100087593196584713.9سعر االسبوع الثالث

1000100010001000100010001000100010001000100010001000750100075010001250100087595897987511.9سعر االسبوع الرابع

متوسط السعر فً 

المركز
10008751000958100010008751000100010949951063106375010008759381250100087597998186613.2

10001000100010001000100075010001000813927125010007501000100010001250125010001056100489212.5سعراالسبوع االول

10007501000917100010007501000100010009581125100075010007507501250100010009589518926.6سعر االسبوع الثانً

متوسط السعر فً 

القضاء
10008751000958100010007501000100090794311881000750100087587512501125100010079778929.5

كٌلومحلً/ خٌار ماءمتوسط

متوسط السعر فً 

المحافظة لخٌار 

المحلً/ الماء 

10008751000958100010008131000100010009691125103175010008759061250106393899397987911.4

1050100090410.6-12501000--12507501000-938-10001000-10001000100010007501000سعراالسبوع االول

10009799236.1-12501000--10007501000-938-10001000-10001000100010007501000سعر االسبوع الثانً

1000100090410.6-12501000--10007501000-938-10001000-10001250100010837501000سعر االسبوع الثالث

1000100088513.0-12501000--10007501000-938-10001000-10001250100010837501000سعر االسبوع الرابع

متوسط السعر فً 

المركز
10001125100010427501000-10001000-938-10637501000--12501000-101399589611.0

1050100088513.0-12501250--10007501000-938-10001000-10001000100010007501000سعراالسبوع االول

1000104288018.4-12501000--10007501000-938-10001000-15001250100012507501000سعر االسبوع الثانً

متوسط السعر فً 

القضاء
12501125100011257501000-10001000-938-10007501000--12501125-1025102187217.0

كٌلومستورد/ خٌار ماءمتوسط

متوسط السعر فً 

المحافظة لخٌار 

المستورد/ الماء

11251125100010837501000-10001000-938-10317501000--12501063-1019100888414.0

متوسط 

المتوسطات
كٌلوخٌار ماء فً المحافظة

خٌار ماء فً 

المحافظة
106310001000102187510008131000100010009481125103175010008759061250106393899398388710.8

4

كٌلومحلً/ خٌار ماءمركز

كٌلومحلً/ خٌار ماءقضاء

كٌلومستورد/ خٌار ماءمركز

كٌلومستورد/ خٌار ماءقضاء

7



اسم المادة المنطقةت
الوحدة 

القٌاسٌة
دهوكاربٌلالسلٌمانٌةفترات الزٌارة

اقلٌم 

كردستان
اقلٌم الجنوبالبصرةمٌسانذي قارالمثنىالقادسٌةالنجفواسطكربالءبابلاقلٌم الوسطصالح الدٌنبغداداالنباردٌالىكركوكنٌنوى

العراق 

تشرٌن االول 

2022

العراق 

2022اٌلول 
نسبة التغٌر

(1)جدول
2022نشرة اسعار بعض المواد الغذائٌة االساسٌة فً العراق لشهر تشرٌن االول سنة 

10001000100010001000750750750100075083362575050010005005007507507506817857573.7سعراالسبوع االولكٌلومحلً/ باذنجان

100010001000100010001000750750100075087562575050010005005007507505006537857642.7سعر االسبوع الثانً

100010001000100010001000750750100075087562575050010005005005007505006257717502.8سعر االسبوع الثالث

0.9-10001000100010001000100075050010007508336257505001000250500500750375583736743سعر االسبوع الرابع

متوسط السعر فً 

المركز
10001000100010001000938750688100075085462575050010004385006257505316357697532.1

2.8-1000100010001000100075075050010007507926255005001000500500750500375583722743سعراالسبوع االول

4.6-100010001000100010001000100050010005008336255005001000500500500500375556722757سعر االسبوع الثانً

متوسط السعر فً 

القضاء
1000100010001000100087587550010006258136255005001000500500625500375569722750-3.7

كٌلومحلً/ باذنجانمتوسط

متوسط السعر فً 

المحافظة للباذنجان 

المحلً/ 

1000100010001000100090681359410006888336256255001000469500625625453602746752-0.8

7508758137.7-750750--7505001000-938-7501000-100010001000100010001000سعراالسبوع االول

7508758335.0-750750--7505001000-938-7501000-100010001000100010001000سعر االسبوع الثانً

70089681310.3-500750--7505001000-938-7501000-100015001000116710001000سعر االسبوع الثالث

7008968337.5-500750--7505001000-938-7501000-100015001000116710001000سعر االسبوع الرابع

متوسط السعر فً 

المركز
100012501000108310001000-7501000-938-7505001000--625750-7258858237.6

1.2-650833844-750500.0--5005001000-938-7501000-100010001000100010001000سعراالسبوع االول

6008548233.8-500500.0--5005001000-938-7501000-100015001000116710001000سعر االسبوع الثانً

متوسط السعر فً 

القضاء
100012501000108310001000-7501000-938-5005001000--625500-6258448331.3

كٌلومستورد/ باذنجانمتوسط

متوسط السعر فً 

/ المحافظة للباذنجان

المستورد

100012501000108310001000-7501000-938-6255001000--625625-6758658284.4

متوسط 

المتوسطات
كٌلوباذنجان فً المحافظة

باذنجان فً 

المحافظة
1000112510001042100095381367210006888546256255001000469500625625453602760762-0.3

5

مركز

كٌلومحلً/ باذنجانقضاء

كٌلومستورد/ باذنجانمركز

كٌلومستورد/ باذنجانقضاء

8



اسم المادة المنطقةت
الوحدة 

القٌاسٌة
دهوكاربٌلالسلٌمانٌةفترات الزٌارة

اقلٌم 

كردستان
اقلٌم الجنوبالبصرةمٌسانذي قارالمثنىالقادسٌةالنجفواسطكربالءبابلاقلٌم الوسطصالح الدٌنبغداداالنباردٌالىكركوكنٌنوى

العراق 

تشرٌن االول 

2022

العراق 

2022اٌلول 
نسبة التغٌر

(1)جدول
2022نشرة اسعار بعض المواد الغذائٌة االساسٌة فً العراق لشهر تشرٌن االول سنة 

1000100012501083150010007501000150012501167875100010001000100010001000100012501014107694414.0سعراالسبوع االول

10001000100010001500100075010001500125011678751000100010001000100010001000100098610499727.9سعر االسبوع الثانً

100010001000100015001000100075015001000112587510001000750750100010001000100093110079318.2سعر االسبوع الثالث

1000100010001000150010007507501500100010838751000100075075010001000100010009319939652.9سعر االسبوع الرابع

متوسط السعر فً 

المركز
10001000106310211500100081387515001125113587510001000875875100010001000106396510319538.2

1000100012501083125010001000100015001313117787575010001000100010001000100087594410459628.7سعراالسبوع االول

1000100010001000125010001000100015001000112587575010001000100010001000100087594410149655.0سعر االسبوع الثانً

متوسط السعر فً 

القضاء
1000100011251042125010001000100015001157115187575010001000100010001000100087594410309646.8

كٌلومحلً/ شجرمتوسط

متوسط السعر فً 

/ المحافظة للشجر 

المحلً

100010001094103113751000906938150011411143875875100093893810001000100096995510309587.5

1000115910916.2-10001000--10001000--1250-10001500-100015001250125015001000سعراالسبوع االول

1000113611142.0-10001000--10001000--1250-10001500-100015001000116715001000سعر االسبوع الثانً

938111410238.9-10001000--1000750--1250-10001500-100015001000116715001000سعر االسبوع الثالث

938111410684.3-10001000--1000750--1250-10001500-100015001000116715001000سعر االسبوع الرابع

متوسط السعر فً 

المركز
100015001063118815001000-10001500-1250--1000875--10001000-969113110745.3

1000111410912.1-10001000--10001000--1188-10001500-75015001250116712501000سعراالسبوع االول

1000111410684.3-10001000--10001000--1250-12501500-75015001000108312501000سعر االسبوع الثانً

متوسط السعر فً 

القضاء
75015001125112512501000-11251500-1219--10001000--10001000-1000111410803.2

كٌلومستورد/ شجرمتوسط

متوسط السعر فً 

/ المحافظة للشجر

المستورد

87515001094115613751000-10631500-1234--1000938--10001000-984112210774.2

متوسط 

المتوسطات
938125010941094137510009061000150011411154875875100093893810001000100096995510449776.9شجر فً المحافظةكٌلوشجر فً المحافظة

6

كٌلومحلً/ شجرمركز

كٌلومحلً/ شجرقضاء

كٌلومستورد/ شجرمركز

كٌلومستورد/ شجرقضاء

9



اسم المادة المنطقةت
الوحدة 

القٌاسٌة
دهوكاربٌلالسلٌمانٌةفترات الزٌارة

اقلٌم 

كردستان
اقلٌم الجنوبالبصرةمٌسانذي قارالمثنىالقادسٌةالنجفواسطكربالءبابلاقلٌم الوسطصالح الدٌنبغداداالنباردٌالىكركوكنٌنوى

العراق 

تشرٌن االول 

2022

العراق 

2022اٌلول 
نسبة التغٌر

(1)جدول
2022نشرة اسعار بعض المواد الغذائٌة االساسٌة فً العراق لشهر تشرٌن االول سنة 

6.5-150010001500125014501550-100010001500--1500-1500----2000200015001833سعراالسبوع االول

6.3-150015001500133315001600-100010001500--1500-1500----2000200015001833سعر االسبوع الثانً

9.3-150011251500127114631613-100010001500--1500-1500----2000200015001833سعر االسبوع الثالث

9.2-150012501500129214751625-100010001500--1500-1500----2000200015001833سعر االسبوع الرابع

متوسط السعر فً 

المركز
2000200015001833----1500-1500--100010001500-150012191500128614721597-7.8

6.7-150014381500132313941494-100010001500--1500-1500----1000200015001500سعراالسبوع االول

10.2-150014381500128113691525-100010001250--1500-1500----1000200015001500سعر االسبوع الثانً

متوسط السعر فً 

القضاء
1000200015001500----1500-1500--100010001375-150014381500130213811509-8.5

كٌلومحلً/ برتقالمتوسط

متوسط السعر فً 

/ المحافظة للبرتقال

المحلً

1500200015001667----1500-1500--100010001438-150013281500129414271553-8.1

2.2-20002500150020002000175015001500150015001625125015001250100015001500150010001500133315421576سعراالسبوع االول

3.0-20002500150020002000150015001500150015001583125015001250100015001500150015001500138915561604سعر االسبوع الثانً

1.3-20002500150020002000175015001500150015001625125015001000100015001500150011251500131915351556سعر االسبوع الثالث

4.0-20002500150020002000150015001500150015001583125012501000100015001500150012501500130615141576سعر االسبوع الرابع

متوسط السعر فً 

المركز
20002500150020002000162515001500150015001604125014381125100015001500150012191500133715361578-2.6

1.6-10002500150016672000175015001500150016251646125015001250100015001500150014381500138215171542سعراالسبوع االول

3.2-10002500150016672000150015001500150013751563125015001000100012501500150014381500132614621510سعر االسبوع الثانً

متوسط السعر فً 

القضاء
10002500150016672000162515001500150015001604125015001125100013751500150014381500135414901526-2.4

كٌلومستورد/ برتقالمتوسط

متوسط السعر فً 

/ المحافظة للبرتقال

المستورد

15002500150018332000162515001500150015001604125014691125100014381500150013281500134515131552-2.5

متوسط 

المتوسطات
3.7-15002250150017502000162515001500150015001604125014691063100014381500150013281500133914961554برتقال فً المحافظةكٌلوبرتقال فً المحافظة

7

كٌلومحلً/ برتقالمركز

كٌلومحلً/ برتقالقضاء

كٌلومستورد/ برتقالمركز

كٌلومستورد/ برتقالقضاء

10



اسم المادة المنطقةت
الوحدة 

القٌاسٌة
دهوكاربٌلالسلٌمانٌةفترات الزٌارة

اقلٌم 

كردستان
اقلٌم الجنوبالبصرةمٌسانذي قارالمثنىالقادسٌةالنجفواسطكربالءبابلاقلٌم الوسطصالح الدٌنبغداداالنباردٌالىكركوكنٌنوى

العراق 

تشرٌن االول 

2022

العراق 

2022اٌلول 
نسبة التغٌر

(1)جدول
2022نشرة اسعار بعض المواد الغذائٌة االساسٌة فً العراق لشهر تشرٌن االول سنة 

سعرالنصف االول 

(15-1)من الشهر
16000160001500015667140001600014000150001550015000149171600014000140001600014000140001400014000150001455614861147500.8

سعر النصف الثانً 

-16)من الشهر

(نهاٌة الشهر

16000160001550015833140001500014000150001550015000147501600015000140001600013000140001400014000160001466714889148610.2

متوسط السعر فً 

المركز
16000160001525015750140001550014000150001550015000148331600014500140001600013500140001400014000155001461114875148060.5

سعرالنصف االول 

(15-1)من الشهر
13000160001500014667130001600015000150001450015000147501600013000150001600013000140001400010000150001400014361143610.0

سعر النصف الثانً 

-16)من الشهر

(نهاٌة الشهر

12000155001550014333130001500015000150001450015000145831600014000150001600013500140001400010000160001427814389143330.4

متوسط السعر فً 

القضاء
12500157501525014500130001550015000150001450015000146671600013500150001600013250140001400010000155001413914375143470.2

متوسط
/ لحم غنم طازج  

محلً
كٌلو

متوسط السعر فً 

المحافظة لللحم غنم 

المحلً/ طازج 

14250158751525015125135001550014500150001500015000147501600014000145001600013375140001400012000155001437514625145760.3

سعرالنصف االول 

(15-1)من الشهر
1600016000152501575014000160001300014000155001500014583140001300013000140001300012500130001400014000133891418114250-0.5

سعر النصف الثانً 

-16)من الشهر

(نهاٌة الشهر

1600017000150001600014000160001300014000155001500014583140001300013000140001400012500130001400015000136111433314389-0.4

متوسط السعر فً 

المركز
1600016500151251587514000160001300014000155001500014583140001300013000140001350012500130001400014500135001425714319-0.4

سعرالنصف االول 

(15-1)من الشهر
1500015500152501525015000160001400015000145001500014917140001200014000140001200012500130001200014000130561404214056-0.1

سعر النصف الثانً 

-16)من الشهر

(نهاٌة الشهر

16000160001500015667150001600014000150001450015000149171400012000140001400012000125001300012000150001316714167141670.0

متوسط السعر فً 

القضاء
15500157501512515458150001600014000150001450015000149171400012000140001400012000125001300012000145001311114104141110.0

متوسط
بدون )لحم بقر طازج 

محلً / (عظم
كٌلو

متوسط السعر فً 

المحافظة لللحم 

بدون )البقر الطازج 

1575016125151251566714500160001350014500150001500014750140001250013500140001275012500130001300014500133061418114215-0.2

متوسط 

المتوسطات
15000160001518815396140001575014000147501500015000147501500013250140001500013063132501350012500150001384014403143960.0اللحوم فً المحافظةاللحوم

8

مركز
/  لحم غنم طازج  

محلً
كٌلو

قضاء
/ لحم غنم طازج  

محلً
كٌلو

مركز
بدون )لحم بقر طازج 

محلً / (عظم
كٌلو

قضاء
بدون )لحم بقر طازج 

محلً / (عظم
كٌلو

11



اسم المادة المنطقةت
الوحدة 

القٌاسٌة
دهوكاربٌلالسلٌمانٌةفترات الزٌارة

اقلٌم 

كردستان
اقلٌم الجنوبالبصرةمٌسانذي قارالمثنىالقادسٌةالنجفواسطكربالءبابلاقلٌم الوسطصالح الدٌنبغداداالنباردٌالىكركوكنٌنوى

العراق 

تشرٌن االول 

2022

العراق 

2022اٌلول 
نسبة التغٌر

(1)جدول
2022نشرة اسعار بعض المواد الغذائٌة االساسٌة فً العراق لشهر تشرٌن االول سنة 

سعرالنصف االول 

(15-1)من الشهر
50006500750063337000550060006500575060006125450060006000600040005500600065006000561159036222-5.1

سعر النصف الثانً 

-16)من الشهر

(نهاٌة الشهر

50006500750063337000600065006000575060006208450057506000600050005500600060006500569459726167-3.2

متوسط السعر فً 

المركز
50006500750063337000575062506250575060006167450058756000600045005500600062506250565359386194-4.1

سعرالنصف االول 

(15-1)من الشهر
40006000750058337000550060006000575060006042450055006000600050005500600055006000555657646167-6.5

سعر النصف الثانً 

-16)من الشهر

(نهاٌة الشهر

40006000750058337000600055006000575055005958450055006000600055005500600050006500561157646083-5.3

متوسط السعر فً 

القضاء
40006000750058337000575057506000575057506000450055006000600052505500600052506250558357646125-5.9

متوسط
سمك طازج كارب 

محلً/ سمتً  
كٌلو

متوسط السعر فً 

المحافظة سمك 

طازج كارب سمتً  

45006250750060837000575060006125575058756083450056886000600048755500600057506250561858516160-5.0

سعرالنصف االول 

(15-1)من الشهر
275025003500291727502500450037504000400035833000375040004500350035003500400037503722354234034.1

سعر النصف الثانً 

-16)من الشهر

(نهاٌة الشهر

275030003500308327502750450040004000350035833000375040004500400035003900400035003794360634444.7

متوسط السعر فً 

المركز
275027503500300027502625450038754000375035833000375040004500375035003700400036253758357434244.4

سعرالنصف االول 

(15-1)من الشهر
250025003500283327502500300032504000400032503000400040004500300035003500350040003667338933750.4

سعر النصف الثانً 

-16)من الشهر

(نهاٌة الشهر

275030003500308327502750300032504000400032923000400040004500350035003900350035003711346733473.6

متوسط السعر فً 

القضاء
262527503500295827502625300032504000400032713000400040004500325035003700350037503689342833612.0

كٌلومحلً/ دجاج حً متوسط

متوسط السعر فً 

المحافظة دجاج حً 

محلً/ 

268827503500297927502625375035634000387534273000387540004500350035003700375036883724350133923.2

سعرالنصف االول 

(15-1)من الشهر
500055004000483350005250500047504875500049796500-4500600055005000700070008,5006250555155370.3

سعر النصف الثانً 

-16)من الشهر

(نهاٌة الشهر

500055004000483350005250550047504875450049796500-4500600055005000700060008,500612554935596-1.8

متوسط السعر فً 

المركز
500055004000483350005250525047504875475049796500-4500600055005000700065008500618855225566-0.8

سعرالنصف االول 

(15-1)من الشهر
500055004000483355005250500047504875450049796500-45006000500050007000700080006125549354630.5

سعر النصف الثانً 

-16)من الشهر

(نهاٌة الشهر

500055004000483355005250550050004875425050636500-4500600050005000700060008000600054635566-1.8

متوسط السعر فً 

القضاء
500055004000483355005250525048754875437550216500-4500600050005000700065008000606354785515-0.7

متوسط
/ دجاج مجمد سادٌا 

برازٌلً
كٌلو

 دجاج مجمد سادٌا 

برازٌلً فً / 

المحافظة

500055004000483352505250525048134875456350006500-4500600052505000700065008250612555005540-0.7

9

مركز
سمك طازج كارب 

محلً/ سمتً  
كٌلو

قضاء
سمك طازج كارب 

محلً/ سمتً  
كٌلو

10

كٌلومحلً/ دجاج حً مركز

كٌلومحلً/ دجاج حً قضاء

11

مركز
/ دجاج مجمد سادٌا 

برازٌلً
كٌلو

قضاء
/ دجاج مجمد سادٌا 

برازٌلً
كٌلو

12



اسم المادة المنطقةت
الوحدة 

القٌاسٌة
دهوكاربٌلالسلٌمانٌةفترات الزٌارة

اقلٌم 

كردستان
اقلٌم الجنوبالبصرةمٌسانذي قارالمثنىالقادسٌةالنجفواسطكربالءبابلاقلٌم الوسطصالح الدٌنبغداداالنباردٌالىكركوكنٌنوى

العراق 

تشرٌن االول 

2022

العراق 

2022اٌلول 
نسبة التغٌر

(1)جدول
2022نشرة اسعار بعض المواد الغذائٌة االساسٌة فً العراق لشهر تشرٌن االول سنة 

سعرالنصف االول 

(15-1)من الشهر
40004500450043334250400040004000450045004208412542504250400045004500400045004250426442574299-1.0

سعر النصف الثانً 

-16)من الشهر

(نهاٌة الشهر

40004500450043334250400040004000450045004208412540004000400042504500400045004250418142154299-1.9

متوسط السعر فً 

المركز
40004500450043334250400040004000450045004208412541254125400043754500400045004250422242364299-1.5

سعرالنصف االول 

(15-1)من الشهر
42504500450044174250400040004250450045004250437540004250400042504500450040004000420842574264-0.2

سعر النصف الثانً 

-16)من الشهر

(نهاٌة الشهر

42504500450044174250400040004250450045004250437540004000400045004500450042504250426442854292-0.2

متوسط السعر فً 

القضاء
42504500450044174250400040004250450045004250437540004125400043754500450041254125423642714278-0.2

متوسط

حلٌب مجفف تجاري 

/ المدهش كامل الدسم 

سلطنة عمان

 غم400كٌس

متوسط السعر فً 

المحافظة حلٌب 

مجفف تجاري 

41254500450043754250400040004125450045004229425040634125400043754500425043134188422942534288-0.8

سعرالنصف االول 

(15-1)من الشهر
550055006000566760006500600060006250600061255750600060005500650055006000600060005917594456944.4

سعر النصف الثانً 

-16)من الشهر

(نهاٌة الشهر

550055006000566760007000600060006250600062085750600060005500600060006000650060005972600058193.1

متوسط السعر فً 

المركز
550055006000566760006750600060006250600061675750600060005500625057506000625060005944597257573.7

سعرالنصف االول 

(15-1)من الشهر
550055006000566760006500550060006250600060425750600060005500550055006000650060005861588955835.5

سعر النصف الثانً 

-16)من الشهر

(نهاٌة الشهر

550055006000566760007000550060006250600061255750600060005500550060006000650060005917594457084.1

متوسط السعر فً 

القضاء
550055006000566760006750550060006250600060835750600060005500550057506000650060005889591756464.8

بٌض أحمر حجم كبٌرمتوسط
طبقة 

بٌضة30

متوسط السعر فً 

المحافظة بٌض 

أحمر حجم كبٌر

550055006000566760006750575060006250600061255750600060005500587557506000637560005917594457014.3

سعرالنصف االول 

(15-1)من الشهر
550055005500550060005500600060006250600059585250600060005500500055006000600055005639572255423.3

سعر النصف الثانً 

-16)من الشهر

(نهاٌة الشهر

550060005500566760005000600060006250550057925250600060005500500060006000650055005750575056941.0

متوسط السعر فً 

المركز
550057505500558360005250600060006250575058755250600060005500500057506000625055005694573656182.1

سعرالنصف االول 

(15-1)من الشهر
550055005500550060005500550060006250600058755250600060005500350055006000600060005528563953754.9

سعر النصف الثانً 

-16)من الشهر

(نهاٌة الشهر

550060005500566760005000550060006250600057925250600060005500350060006000600060005583566755562.0

متوسط السعر فً 

القضاء
550057505500558360005250550060006250600058335250600060005500350057506000600060005556565354653.4

متوسط

بٌض ابٌض حجم 

اٌرانً او / كبٌر 

ماٌعادله

طبقة 

بٌضة30

متوسط السعر فً 

المحافظة بٌض 

/ ابٌض حجم كبٌر 

550057505500558360005250575060006250587558545250600060005500425057506000612557505625569455422.8

متوسط 

المتوسطات
550056255750562560006000575060006250593859905500600060005500506357506000625058755771581956223.5البٌض فً المحافظةالبٌض

12

مركز

حلٌب مجفف تجاري 

/ المدهش كامل الدسم 

سلطنة عمان

 غم400كٌس

قضاء

حلٌب مجفف تجاري 

/ المدهش كامل الدسم 

سلطنة عمان

 غم400كٌس

13

بٌض أحمر حجم كبٌرمركز
طبقة 

بٌضة30

بٌض أحمر حجم كبٌرقضاء
طبقة 

بٌضة30

مركز

بٌض ابٌض حجم 

اٌرانً او / كبٌر 

ماٌعادله

طبقة 

بٌضة30

قضاء

بٌض ابٌض حجم 

اٌرانً او / كبٌر 

ماٌعادله

طبقة 

بٌضة30

13



اسم المادة المنطقةت
الوحدة 

القٌاسٌة
دهوكاربٌلالسلٌمانٌةفترات الزٌارة

اقلٌم 

كردستان
اقلٌم الجنوبالبصرةمٌسانذي قارالمثنىالقادسٌةالنجفواسطكربالءبابلاقلٌم الوسطصالح الدٌنبغداداالنباردٌالىكركوكنٌنوى

العراق 

تشرٌن االول 

2022

العراق 

2022اٌلول 
نسبة التغٌر

(1)جدول
2022نشرة اسعار بعض المواد الغذائٌة االساسٌة فً العراق لشهر تشرٌن االول سنة 

سعرالنصف االول 

(15-1)من الشهر
35003000300031673000300035003250337532503229300032503250325030003500325030003000316731883354-5.0

سعر النصف الثانً 

-16)من الشهر

(نهاٌة الشهر

35003250300032503000300035003250337530003188300032503250325032503500325030003250322232153379-4.8

متوسط السعر فً 

المركز
35003125300032083000300035003250337531253208300032503250325031253500325030003125319432013367-4.9

سعرالنصف االول 

(15-1)من الشهر
32503000300030833000300035003750337535003354312535003250325035003500325030003000326432643333-2.1

سعر النصف الثانً 

-16)من الشهر

(نهاٌة الشهر

32503250300031673000300035003500337532503271312535003250325035003500325030003250329232643361-2.9

متوسط السعر فً 

القضاء
32503125300031253000300035003625337533753313312535003250325035003500325030003125327832643347-2.5

متوسط
زٌت نباتً تجاري 

تركً/ زٌر 

قنٌنة بالستك 

لتر1

زٌت نباتً تجاري 

فً المحافظة
33753125300031673000300035003438337532503260306333753250325033133500325030003125323632333357-3.7

سعرالنصف االول 

(15-1)من الشهر
17502000200019172000200020002000225022502083200022502000250020002250200022502000213920832111-1.3

سعر النصف الثانً 

-16)من الشهر

(نهاٌة الشهر

17502000200019172000200025002000225022502167200022502000250020002250200022502000213921112125-0.7

متوسط السعر فً 

المركز
17502000200019172000200022502000225022502125200022502000250020002250200022502000213920972118-1.0

سعرالنصف االول 

(15-1)من الشهر
17502000200019172250200022502000225017502083200022502000250020002250200020002000211120692097-1.3

سعر النصف الثانً 

-16)من الشهر

(نهاٌة الشهر

20002000200020002250200022502000225017502083200022502000250020002250200020002000211120832111-1.3

متوسط السعر فً 

القضاء
18752000200019582250200022502000225017502083200022502000250020002250200020002000211120762104-1.3

متوسط
رز تجاري بسمتً فل 

هندي/ 
كٌلو

 رز تجاري بسمتً 

هندي فً / فل 

المحافظة

18132000200019382125200022502000225020002104200022502000250020002250200021252000212520872111-1.2

سعرالنصف االول 

(15-1)من الشهر
400040003250375030003000250030002750250027923000225025003000250030002000250022502556283328330.0

سعر النصف الثانً 

-16)من الشهر

(نهاٌة الشهر

400040003500383330003000225030002750250027503000225025003000300030002000250022502611286128610.0

متوسط السعر فً 

المركز
400040003375379230003000237530002750250027713000225025003000275030002000250022502583284728470.0

سعرالنصف االول 

(15-1)من الشهر
350040003250358330003000250027502750225027082750225030003000225030002000250025002583279227780.5

سعر النصف الثانً 

-16)من الشهر

(نهاٌة الشهر

350040003500366730003000250030002750200027082750225030003000250030002000250025002611281927781.5

متوسط السعر فً 

القضاء
350040003375362530003000250028752750212527082750225030003000237530002000250025002597280627781.0

كٌلورز عنبر فل محلًمتوسط
رز عنبر فل محلً 

فً المحافظة
375040003375370830003000243829382750231327402875225027503000256330002000250023752590282628130.5

14

مركز
زٌت نباتً تجاري 

تركً/ زٌر 

قنٌنة بالستك 

لتر1

قضاء
زٌت نباتً تجاري 

تركً/ زٌر 

قنٌنة بالستك 

لتر1

15

مركز
رز تجاري بسمتً فل 

هندي/ 
كٌلو

قضاء
رز تجاري بسمتً فل 

هندي/ 
كٌلو

16

كٌلورز عنبر فل محلًمركز

كٌلورز عنبر فل محلًقضاء

14



اسم المادة المنطقةت
الوحدة 

القٌاسٌة
دهوكاربٌلالسلٌمانٌةفترات الزٌارة

اقلٌم 

كردستان
اقلٌم الجنوبالبصرةمٌسانذي قارالمثنىالقادسٌةالنجفواسطكربالءبابلاقلٌم الوسطصالح الدٌنبغداداالنباردٌالىكركوكنٌنوى

العراق 

تشرٌن االول 

2022

العراق 

2022اٌلول 
نسبة التغٌر

(1)جدول
2022نشرة اسعار بعض المواد الغذائٌة االساسٌة فً العراق لشهر تشرٌن االول سنة 

سعرالنصف االول 

(15-1)من الشهر
60080078072710001000750950100010009507501000100012507501000800700700883879888-0.9

سعر النصف الثانً 

-16)من الشهر

(نهاٌة الشهر

6008007807271000100075095010001000950750100010001250100010008007008009228998930.6

متوسط السعر فً 

المركز
60080078072710001000750950100010009507501000100012508751000800700750903889891-0.2

سعرالنصف االول 

(15-1)من الشهر
7008007807601000100010009501000900975750100010001250100010008007207009139089060.3

سعر النصف الثانً 

-16)من الشهر

(نهاٌة الشهر

70080078076010001000100095010009009757501000100012507501000800700800894899910-1.2

متوسط السعر فً 

القضاء
70080078076010001000100095010009009757501000100012508751000800710750904904908-0.5

متوسط
طحٌن حنطة اسمر 

تجاري محلً
كٌلو

طحٌن حنطة اسمر 

تجاري محلً فً 

المحافظة

6508007807431000100087595010009509637501000100012508751000800705750903896899-0.3

سعرالنصف االول 

(15-1)من الشهر
150012501250133312501000100012501375125011881250125015001250125015001750125012501361129912990.0

سعر النصف الثانً 

-16)من الشهر

(نهاٌة الشهر

150012501250133312501000125012501375150012711250150015001250125015001750150012501417135413262.1

متوسط السعر فً 

المركز
150012501250133312501000112512501375137512291250137515001250125015001750137512501389132613131.1

سعرالنصف االول 

(15-1)من الشهر
125012501250125015001000125012501375125012711250150015001250125015001750125012501389132612992.1

سعر النصف الثانً 

-16)من الشهر

(نهاٌة الشهر

150012501250133315001000125015001375125013131250150015001250125015001750125012501389135413262.1

متوسط السعر فً 

القضاء
137512501250129215001000125013751375125012921250150015001250125015001750125012501389134013132.1

متوسط

طحٌن حنطة ابٌض 

تركً او / تجاري زٌر

ماٌعادله

كٌلو

طحٌن حنطة ابٌض 

تركً / تجاري زٌر

او ماٌعادله فً 

143812501250131313751000118813131375131312601250143815001250125015001750131312501389133313131.6

سعرالنصف االول 

(15-1)من الشهر
275025002750266727502750300030003125300029382500275025002500300030003000300030002806282627433.0

سعر النصف الثانً 

-16)من الشهر

(نهاٌة الشهر

275025002750266727503000325030003125325030632500275025002500300030003000300027502778285428131.5

متوسط السعر فً 

المركز
275025002750266727502875312530003125312530002500275025002500300030003000300028752792284027782.3

سعرالنصف االول 

(15-1)من الشهر
275025002750266727502750275030003125300028962500275030002500300030003000250025002750278527292.0

سعر النصف الثانً 

-16)من الشهر

(نهاٌة الشهر

275025002750266727503000300030003125300029792500275030002500300030003000250025002750281327851.0

متوسط السعر فً 

القضاء
275025002750266727502875287530003125300029382500275030002500300030003000250025002750279927571.5

متوسط

حمص تجاري غٌر 

مجروش بقري 

نوع  / (صحاح)

غم 900

حمص تجاري غٌر 

مجروش بقري 

نوع  / (صحاح)

275025002750266727502875300030003125306329692500275027502500300030003000275026882771281927671.9

17

مركز
طحٌن حنطة اسمر 

تجاري محلً
كٌلو

قضاء
طحٌن حنطة اسمر 

تجاري محلً
كٌلو

18

مركز

طحٌن حنطة ابٌض 

تركً او / تجاري زٌر

ماٌعادله

كٌلو

قضاء

طحٌن حنطة ابٌض 

تركً او / تجاري زٌر

ماٌعادله

كٌلو

19

مركز

حمص تجاري غٌر 

مجروش بقري 

نوع  / (صحاح)

التونسا تركً

غم 900

قضاء

حمص تجاري غٌر 

مجروش بقري 

نوع  / (صحاح)

التونسا تركً

غم 900

15



اسم المادة المنطقةت
الوحدة 

القٌاسٌة
دهوكاربٌلالسلٌمانٌةفترات الزٌارة

اقلٌم 

كردستان
اقلٌم الجنوبالبصرةمٌسانذي قارالمثنىالقادسٌةالنجفواسطكربالءبابلاقلٌم الوسطصالح الدٌنبغداداالنباردٌالىكركوكنٌنوى

العراق 

تشرٌن االول 

2022

العراق 

2022اٌلول 
نسبة التغٌر

(1)جدول
2022نشرة اسعار بعض المواد الغذائٌة االساسٌة فً العراق لشهر تشرٌن االول سنة 

سعرالنصف االول 

(15-1)من الشهر
20002250200020832250225025002250225022502292237522502250200020002500250020002000220822152243-1.2

سعر النصف الثانً 

-16)من الشهر

(نهاٌة الشهر

20002250200020832250250022502250225020002250237525002250200020002500250020002500229222432299-2.4

متوسط السعر فً 

المركز
20002250200020832250237523752250225021252271237523752250200020002500250020002250225022292271-1.8

سعرالنصف االول 

(15-1)من الشهر
20002250200020832250225020002250225022502208250025002250200020002500250020002000225022082222-0.6

سعر النصف الثانً 

-16)من الشهر

(نهاٌة الشهر

200022502000208322502500225022502250225022922500250022502000250025002500200025002361229222920.0

متوسط السعر فً 

القضاء
20002250200020832250237521252250225022502250250025002250200022502500250020002250230622502257-0.3

كٌلوتركً/ عدس تجاري متوسط
/ عدس تجاري 

تركً فً المحافظة
20002250200020832250237522502250225021882260243824382250200021252500250020002250227822402264-1.1

سعرالنصف االول 

(15-1)من الشهر
125015001250133312501500125015001500125013751750150015001500150015001500150015001528144414172.0

سعر النصف الثانً 

-16)من الشهر

(نهاٌة الشهر

125015001250133312501750125015001500125014171750150015001500150015001500150015001528145814580.0

متوسط السعر فً 

المركز
125015001250133312501625125015001500125013961750150015001500150015001500150015001528145114381.0

سعرالنصف االول 

(15-1)من الشهر
125015001250133312501500125015001500125013751750150015001500125015001500150015001500143114032.0

سعر النصف الثانً 

-16)من الشهر

(نهاٌة الشهر

12501500125013331250175012501500150012501417175015001500150012501500150015001250147214311458-1.9

متوسط السعر فً 

القضاء
125015001250133312501625125015001500125013961750150015001500125015001500150013751486143114310.0

متوسط
/ سكر تجاري االسرة 

سعودي او ماٌعادله
كٌلو

سكر تجاري االسرة 

سعودي او / 

ماٌعادله  فً 

125015001250133312501625125015001500125013961750150015001500137515001500150014381507144114340.5

سعرالنصف االول 

(15-1)من الشهر
225022502500233330002750250027503000250027503000250025002500250025002500225022502500255624584.0

سعر النصف الثانً 

-16)من الشهر

(نهاٌة الشهر

225022502500233330002750250027503000225027083000250025002500250025002500250022502528255624723.4

متوسط السعر فً 

المركز
225022502500233330002750250027503000237527293000250025002500250025002500237522502514255624653.7

سعرالنصف االول 

(15-1)من الشهر
225022502500233327502750250025003000250026673000250025002500250025002500250022502528254224314.6

سعر النصف الثانً 

-16)من الشهر

(نهاٌة الشهر

250022502500241727502750250025003000250026673000250025002500250025002500225022502500254224722.8

متوسط السعر فً 

القضاء
237522502500237527502750250025003000250026673000250025002500250025002500237522502514254224513.7

متوسط

معجون طماطة 

تركً او / التونسا 

ماٌعادله

علبة معدن 

 غم830

معجون طماطة 

تركً او / التونسا 

ماٌعادله فً 

231322502500235428752750250026253000243826983000250025002500250025002500237522502514254924583.7

20

كٌلوتركً/ عدس تجاري مركز

كٌلوتركً/ عدس تجاري قضاء

معجون طماطة 

تركً او / التونسا 

ماٌعادله

علبة معدن 

 غم830

21

مركز
/ سكر تجاري االسرة 

سعودي او ماٌعادله
كٌلو

قضاء
/ سكر تجاري االسرة 

سعودي او ماٌعادله
كٌلو

22

مركز

معجون طماطة 

تركً او / التونسا 

ماٌعادله

علبة معدن 

 غم830

قضاء

16



اسم المادة المنطقةت
الوحدة 

القٌاسٌة
دهوكاربٌلالسلٌمانٌةفترات الزٌارة

اقلٌم 

كردستان
اقلٌم الجنوبالبصرةمٌسانذي قارالمثنىالقادسٌةالنجفواسطكربالءبابلاقلٌم الوسطصالح الدٌنبغداداالنباردٌالىكركوكنٌنوى

العراق 

تشرٌن االول 

2022

العراق 

2022اٌلول 
نسبة التغٌر

(1)جدول
2022نشرة اسعار بعض المواد الغذائٌة االساسٌة فً العراق لشهر تشرٌن االول سنة 

سعرالنصف االول 

(15-1)من الشهر
40004000400040004000450040004500212540003854475045004500550060005500450045004750494444244438-0.3

سعر النصف الثانً 

-16)من الشهر

(نهاٌة الشهر

40004000400040004000450040004500350040004083475042505000550065005500450045004500500045284556-0.6

متوسط السعر فً 

المركز
40004000400040004000450040004500281340003969475043754750550062505500450045004625497244764497-0.5

سعرالنصف االول 

(15-1)من الشهر
425040004000408340004500400045003500400040834750450045005500600055004500450045004917450044860.3

سعر النصف الثانً 

-16)من الشهر

(نهاٌة الشهر

425040004000408340004500400045003500400040834750450050005500550055004500450045004917450045000.0

متوسط السعر فً 

القضاء
425040004000408340004500400045003500400040834750450047505500575055004500450045004917450044930.2

متوسط
/ شاي تجاري الوزة 

سٌالنً
 غم400

/ شاي تجاري الوزة 

سٌالنً فً المحافظة
41254000400040424000450040004500315640004026475044384750550060005500450045004563494444884495-0.2

سعرالنصف االول 

(15-1)من الشهر
20002500250023332000250020002250250022502250250020002000250020002000250025002000222222502319-3.0

سعر النصف الثانً 

-16)من الشهر

(نهاٌة الشهر

20002500250023332000225020002250250020002167250020002250250025002000250025002250233322782306-1.2

متوسط السعر فً 

المركز
20002500250023332000237520002250250021252208250020002125250022502000250025002125227822642313-2.1

سعرالنصف االول 

(15-1)من الشهر
20002500250023332000250020002000250022502208250022502000250020002000250025002250227822642278-0.6

سعر النصف الثانً 

-16)من الشهر

(نهاٌة الشهر

20002500250023332000225022502000250020002167250022502250250020002000250025002500233322782292-0.6

متوسط السعر فً 

القضاء
20002500250023332000237521252000250021252188250022502125250020002000250025002375230622712285-0.6

متوسط
فاصولٌا ٌابسة مكٌسة 

تركً/نوع زٌر  
 غم750

فاصولٌا ٌابسة 

مكٌسة نوع زٌر  

تركً فً المحافظة/

20002500250023332000237520632125250021252198250021252125250021252000250025002250229222672299-1.4

/ شاي تجاري الوزة 

سٌالنً
 غم400

قضاء
/ شاي تجاري الوزة 

سٌالنً
 غم400

24

مركز
فاصولٌا ٌابسة مكٌسة 

تركً/نوع زٌر  
 غم750

قضاء
فاصولٌا ٌابسة مكٌسة 

تركً/نوع زٌر  
 غم750

23

مركز
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