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 املقدمة       

ـــر فـــي اســـعار الســـلع والخـــدمات الضـــروریة  ان الـــرقم القیاســـي الســـعار المســـتهلك هـــو رقـــم نســـبي یقـــیس معـــدل التغی

للمستهلك عبر الزمن ، وان التضـخم یحتسـب مـن خـالل معـدل التغیـر فـي  الـرقم القیاسـي السـعار المسـتهلك ، إذ ان 

االســعار والخــدمات فــي اقتصــاد مــا عبــر الــزمن ، حیــث التضــخم هــو مقیــاس كمــي یعبــر عــن االرتفــاع فــي مســتوى 

تــنخفض القــوة الشــرائیة لعملــة بلــد مــا والیعــود بامكــان المســتهلك ان یشــتري نفــس الســلع والخــدمات التــي كــان بامكانــه 

 العراقالسیاسات االقتصادیة في لقیاس معدل التضخم اهمیة كبیرة إذ یساعد راسمي  شراءها سابقًا بنفس الثمن. وان 

 ضــمانالباهظــة و  تكالیفــهزالــة وإ كــبح جمــاح التضــخم للمحافظــة علــى اســتقرار االســعار و ة عــراءات ناججــلــى اتبــاع اع

 . للفرد العراقي شي الئقیمستوى مع

ـــذا یســـعى  ـــام القیاســـیة فـــي الجهـــاز المركـــزي لإلحصـــاء ل االرقـــام القیاســـیة الســـعار  إصـــدار تقریـــرمتمـــثًال بقســـم االرق

ولزیادة دقة المؤشر وحسب التوصیات الدولیة تم تحدیث االیجارات في قسم السـكن ة. نسال والمستهلك حسب الشهر 

    . 2020وكذلك السلع سریعة التغیر كالسیارات في قسم النقل ابتداًء من شهر كانون الثاني سنة

 :التقرير املعادالت املستخدمة يف احتساب

 یغة التالیة :     حسب الص تغیر الشهري او السنوياحتساب معدل ال اوًال :

 )1(   ...................... 1001×−
Χ
Χ

=


tR 

 ان : حیث
R:  تغیر الشهري او السنويمعدل التمثل . 

 tΧ:  الهدف   او شهر قیمة المتغیر في سنةتمثل 

 °Χإالساس   او شهر قیمة المتغیر في سنة : تمثل. 
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حسـب  )12لالقسـام الــ( فـي الـرقم القیاسـي الشـهري او السـنوي المساهمة فـي معـدل التغیـرعمود ثانیًا: احتساب 
 الصیغة التالیة:

12,....2,1

2...............
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CRi لرقم القیاسي العاما فيفي معدل التغیر مساهمة ال: تمثل 

CMCPI:   السعار المستهلك الرقم القیاسي تمثلCPI الحالي الي قسم شهر/ سنةلل 

PMCPI:  السعار المستهلك الرقم القیاسي تمثلCPI السابق الي قسم/ سنة  شهرلل 

GPMCPI: سابقشهر/ سنة لالرقم القیاسي العام  تمثل 
 .لقسم ا وزن مثلت :

عبارة عن مجموع هو في الرقم القیاسي او السنوي اخر صف من عمود المساهمة في معدل التغیر الشهري 
 المساهمات لالقسام االثنى عشر .

 ثالثًا: احتساب نسبة المساهمة حسب الصیغة التالیة:

12,......,3,2,1

3...............100

=

×=
∑Ο

Ο

i
CR
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 )2رقم مستخرج من معادلة رقم (یمثل  :

∑CR :مجموع المساهمات لالقسام االثنى عشر 
 

 رابعًا: احتساب صیغة السبیر حسب الصیغة التالیة:

)4.......(..........100
*/ 01 ∗=

∑
∑

W
WPP

Ip  

01 / pp یمثل منسوب السعر للسلعة :Price Relative Product 
W عي واالقتصادي لالسرة : وزن السلعة من المسح االجتما 

 حیث تحسب األرقام القیاسیة للمجموعة الفرعیة ، الرئیسیة ، االقسام صعودًا إلى الرقم القیاسي العام.
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  CPI Methodology املستهلك السعار القياسي الرقم حتسابإ منهجية

  Base Year االساس سنة .1

 فـي لالسـرة اقتصـادي و اجتمـاعية تنفیـذ اخـر مسـح كونهـا سـن 2012 سـنةهـي  القیاسـي للـرقماالسـاس  تعبتر سنة  

 القیاســي الــرقم تركیبــة فــي الداخلــة والخــدمات الســلع ةتســعیر  فــي ســاسســنة اكهــا ذاخعلیــه تــم إتو ،  )(IHSES العــراق

 االسـتهالكي االنفـاق وهیكلیـة لالسـرة المعاشـي المسـتوى فـي تغیراتلل ممثلة سنةتعتبر  حیث انها ، المستهلك سعارأل

 . عامة بصورة البالد في االقتصادي والوضع يالعائل

  Products Sample Selection والخدمات السلع عینة اختیار .2

 الســعار القیاســي الــرقم لمؤشــر الســلعیة الســلة ختیــارال  Cut Off Sampling القطــع بطریقــة العینــة اعتمــدت

 المسـح فـي فـاكثر دینـار 25 علیهـا لشـهريا الفـرد انفـاق متوسـطیبلـغ  التي السلع كافة العینة تضمنت حیث المستهلك

 التـي السـلع بعـض اضـافة تـم العینـة تحدیـد وبعـد 2012 لسـنة)  (IHSESالعـراق في لالسرة واالقتصادي االجتماعي

 مهمـة بانهـا الیعتقـد سـلع حـذفت الوقـت نفـس وفـي المسـتهلك نظـر وجهة من مهمة اعتبرت ولكنها العینة تتضمنها لم

 سـلعة 333 العینة في المتضمنة والخدمات السلع عدد بلغ وقد دینار 25 عن یزید بانفاق ظهرت انها رغم للمستهلك

 االجتماعي المسح في وردت التي السلع من% 42 نسبةب العینة تُكون وعلیه سلعة وخدمة 803من مجموع   وخدمة

 علــى انفاقــه مــن% 88 عــن تزیــد نســبة والخــدمات الســلع عینــة علــى الشــهري الفــرد انفــاق ویُكــون لالســرة واالقتصــادي

 بموجـب قسـم 12 علـى توزعـت صنفاً  486 المختارة  Varieties االصناف عدد بلغ حین في والخدمات السلع كافة

 ) . Classification Of Individual Purpose  )COICOP الغرض حسب الفردي االنفاق تصنیف
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  Weighting Diagram)االوزان( النسبیة ةاالهمی حساب .3

 لكـل النسـبیة ةاالهمیـ احتسـاب یتوجـب فانـه للمسـتهلك بالنسـبة المختلفـة والخدمات للسلع النسبیة ةاالهمی لتفاوت نظراً 

 فــي لالســرة واالقتصــادي االجتمــاعي المســح مــن خوذأالمــ الشــهري الفــرد انفــاق متوســط علــى باالعتمــاد وخدمــة ســلعة

 . 2012 لسنة العراق

   The Formula of Price Index Number المستخدمة لصیغةا .4

 والـرقم والرئیسـیة الفرعیـة للمجـامیع القیاسـیة االرقـام احتسـاب فـي االسـاس اوزان تعتمـد التـي السـبیر صـیغة استخدمت

 . العام القیاسي

 Coverage Geographicالجغرافیة  التغطیة .5

 انـه علمـا) المركـز قضـاء عـدا( السكان عدد ناحیة من قضاء اهم الى باالضافة المحافظة مركز من االسعار تجمع 

 االداریــة الوحــدات بــین االســعار فــي التبــاین االعتبــار بنظــر اخــذین القضــاء اختیــار فــي المحافظــات استشــارة تــم قــد

 ســكان مـن% 69 فقـط بنســبه حضـریةال منــاطقال الـرقم یغطــيبحیـث  .االداریـة الوحــدة الـى الوصــول وامكانیـة والكلفـة

ر في الریف السباب عدیدة اهمها عدم توفر الغالبیة العظمى مـن السـلع فـي والتجمع االسعا .2012 سنة في العراق

الریف وخاصة غیر الغذائیة كاالجهزة الكهربائیة وغیرها وان تـوفرت فأنهـا التكـون بالمواصـفات المطلوبـة فضـًال عـن 

طن الریفــي یتوجــه الــى ذلــك فــأن االهمیــة النســبیة لهــذه الســلع فــي المنــاطق الریفیــة قلیلــة جــدا او معدومــة إذ ان المــوا

 المدن لشراء ما یحتاجه من السلع غیر الغذائیة لذا اقتصرت عملیة الشمول على المناطق الحضریة فقط.

 Core Inflationالتضخم االساس  .6

والــذي یحتســب بعــد اســتبعاد بعــض الســلع ذات األســعار المتذبذبــة وهــي مجموعــة الخضــر والفواكــه فــي قســم االغذیــة 

 كحولیة ، فضًال عن النفط وغاز الطبخ ضمن قسم السكن والمیاه.والمشروبات غیر ال
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 :املؤشرات  أهم حتليل

 )CPIالرقم القیاسي العام السعار المستھلك ( اوالً :                
           بنحومقارنة  ،%) 104.5نحو ( 2020 سنة ایاربلغ الرقم القیاسي العام في العراق لشهر  .1

معدل یمثل  الذيو  %)0.1مقدارها ( انخفاض، اي بنسبة  2020سنة  نیسان شهرفي  %)104.6(
  الشهري. تضخمال

بنحو %) مقارنة 104.5( بنحو 2020 سنة ایارشهر لالرقم القیاسي العام في العراق بلغ  .2
یمثل معدل  الذيو  %) 0.7( اي بنسبة زیادة مقدارها،  2019سنة  ایارشهر  %) في103.8(

 التضخم السنوي.
مقارنة بشھر  2020 سنة ایارشھر تفاصیل التغیرات في اسعار المستھلك الشھریة بین  ثانیاً :

 .2020سنة   نیسان
 انخفاض%) وذلك بسبب 3.5قدره ( انخفاضا المشروبات غیر الكحولیةو االغذیة سجل قسم  .1

االسماك بنسبة  ،%) 0.1بنسبة ( اللحومو الخبز والحبوب  :وهيامیع القسم مج اسعار
%) 0.1، الزیوت والدهون بنسبة ( %)3.3بنسبة ( اللبن والجبن والبیض %) ، 0.7(

%) ، المشروبات غیر الكحولیة 11.5وات بنسبة (ا، الخضر %)5.4ومجموعة الفواكه بنسبة (
 .%)0.1بنسبة (

مجموعة ،  امیع القسم وهي:اسعار مج ارتفاع%) وذلك بسبب 3.1قدره ( ارتفاعا السكنسجل قسم  .2
المولدات االهلیة اجور اسعار  الرتفاعوذلك نتیجة %) 39.3الكهرباء بنسبة (المیاه و  امدادات

%) ، الشمال بنسبة 75.2في االقالیم الثالثة وهي : الوسط بنسبة (عن الشهر السابق 
 .%)10.2%) والجنوب بنسبة (12.8(

 خفاضانوذلك بسبب  %)2.0(قدره  انخفاضاسجل قسم التجهیزات والمعدات المنزلیة والصیانة   .3
االثاث والتجهیزات بنسبة  مجموعةو  %)2.0(االجهزة المنزلیة بنسبة  مجموعة اسعار

)0.1(%.  
 الشهري. في معدل التغیر %)7.0(سجل قسم الصحة ارتفاعًا قدره  .4
 الشهري. في معدل التغیر %)2.0(قدره  انخفاضا سجل قسم النقل .5
 لشهري.ا في معدل التغیر %)1.0(قدره  انخفاضا سجل قسم االتصال .6
 الشهري. في معدل التغیر %)0.2(قدره ارتفاعًا ة الترفیه والثقافسجل قسم  .7
 .الشهري في معدل التغیر %)0.3(قدره  انخفاضاوالفنادق  المطاعمسجل قسم  .8
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 الشهري. في معدل التغیر %)0.6(سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعًا قدره  .9
 

مقارنة بشھر   2020 سنة ایارشھر  بینلمستھلك السنویة ثالثاً : تفاصیل التغیرات في اسعار ا
 .  2019سنة  ایار

 النخفاضنتیجة  وذلك %)0.2(قدره  انخفاضاسجل قسم األغذیة والمشروبات غیر الكحولیة . 1
بنسبة  واتا، الخضر  %)0.2(بنسبة  الفواكه%) ، 13.4بنسبة ( االسماك: یع وهيمامجعدد من ال

 .%)1.2الكحولیة (والمشروبات غیر  %)6.0(
 في معدل التغیر السنوي. %)2.0(قدره  ارتفاعاً سجل قسم التبغ  .2
المالبس  اسعار انخفاضوذلك بسبب  %)1.0(قدره  انخفاضاسجل قسم المالبس واألحذیة  .3

و  %)3.4(بنسبة  االصناف االخرى للمالبس ولواحق المالبساسعار  %) ،0.3الجاهزة بنسبة (
 . %)0.5بة (اسعار االحذیة بنس

بنسبة امدادات المیاه والكهرباء  ارتفاع مجموعة بسبب %)0.7(قدره  ارتفاعا سجل قسم السكن .4
 .%)0.8االیجار بنسبة (مجموعة %) و 4.6(
 انخفاض وذلك بسبب %)0.5(سجل قسم التجهیزات والمعدات المنزلیة والصیانة انخفاضًا قدره  .5

 .%) 0.1االثاث والتجهیزات بنسبة (مجموعة و  %)0.7(ة مجموعة االجهزة المنزلیة بنسب اسعار
  .في معدل التغیر السنوي %)7.0( سجل قسم الصحة إرتفاعًا قدره. 6
 في معدل التغیر السنوي . %)1.7(قسم النقل إنخفاضًا قدره  سجل. 7
  في معدل التغیر السنوي %)8.0(سجل قسم االتصال إنخفاضًا قدره . 8
  .في معدل التغیر السنوي )%1.9(ارتفاعًا قدره  والثقافةالترفیه سجل قسم . 9

 في معدل التغیر السنوي . %)9.0(ارتفاعًا قدره  سجل قسم التعلیم .10
 في معدل التغیر السنوي. %)0.2(ارتفاعًا قدره  سجل قسم المطاعم والفنادق .11
 التغیر السنوي . %) في معدل 8.4. سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعا قدره (12

 
 :رابعا : التضخم األساس 

مقارنة  %) 1.1وارتفع بمعدل ( عن الشهر السابق %)0.8(مؤشر التضخم األساس بمعدل  ارتفع
 .2019 ایارشهر  مع
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آیار   2019
   نیسان     

2020

  آیار    

2020

  نیسان    

2020

   آیار       

2019

Food and Non-Alcoholic 0.2-3.5-29.60596.9100.296.7االغذیة والمشروبات غیر الكحولیة01
Beverages

01

0.1Food011-3.6-28.25696.6100.196.5االغذیة011

0.10.1Cereals and their products0111-4.887100.9101.1101.0الخبز والحبوب0111

0.14.1Meats 0112-6.18093.697.597.4اللحوم  0112

13.4Fish 0113-0.7-0.90384.173.372.8األسماك 0113

3.34.9Yogurt, Cheese and Eggs0114-3.52791.098.895.5اللبن والجبن والبیض0114

0.10.3Oils and Fats0115-1.33594.695.094.9الزیوت والدهون0115

0.2Fruits 0116-5.4-2.85699.3104.899.1الفواكه0116

6.0Vegetables 0117-11.5-6.01697.8103.891.9الخضراوات0117

2.075100.7101.1101.20.10.5Sugar and Sugar Products0118السكر والمنتجات السكریة0118

0.477115.5116.4116.60.21.0Other Food Products0119منتجات األغذیة االخرى0119

1.2Non-Alcoholic Beverages 012-0.1-1.349102.6101.5101.4 المشروبات غیر الكحولیة012

0.615121.1121.3121.30.00.2Tobacco02 التبغ02

0.1Clothes and Footwear03-6.472102.3102.2102.20.0المالبس واالحذیة03

5.286103.3103.3103.30.00.0Clothes  031المالبس031
0.21.8Cloth Fabrics0311-0.806101.8103.8103.6مواد المالبس0311
Ready made Clothes  0312 0.3-4.397103.7103.3103.40.1المالبس الجاهزة0312

3.4Other Categories of Clothes0313-0.3-0.06598.095.094.7االصناف االخرى للمالبس ولواحق المالبس                                          0313

0.018105.5106.4106.40.00.9Clothes Cleaning0314تنظیف المالبس 0314

0.5Footwear032-1.18697.797.197.20.1االحذیة032

Housing, Water,Electricity & 25.359112.1109.5112.93.10.7السكن ، المیاه ، الكهرباء، الغاز04
 LPG

04

17.123113.8114.7114.70.00.8Rent0411االیجار0411

2.2House Maintenance and Services0431-0.1-2.982113.5111.1111.0صیانة وخدمات المسكن0431

2.707111.984.0117.039.34.6Electricity and Water Supply0441امدادات المیاه والكهرباء0441

0.9Fuels(Gasolen,kerosene and LPG)0451-1.1-2.54799.199.398.2الوقود( البنزین و النفط و الغاز )0451

House Supplies , Appliances & 0.5-0.2-6.52496.696.396.1التجهیزات والمعدات المنزلیة والصیانة05
Maintenance

05

0.1Furniture Equipments051-0.1-2.55192.792.792.6االثاث والتجهیزات051

0.7Home Appliances053-0.2-3.97399.198.698.4االجهزة المنزلیة053

4.142122.0129.7130.60.77.0Health06 الصحة06

1.7Transportation07-0.2-15.18597.996.496.2النقل07

0.8Communications08-0.1-3.109109.6108.8108.7االتصال08

1.99893.495.095.20.21.9Recreation and Culture09الترفیه والثقافة09

0.922142.8155.6155.60.09.0Education10التعلیم10

0.30.2Restaurants and Hutle11-1.527112.2112.7112.4المطاعم والفنادق11

4.542104.7112.8113.50.68.4Misc. Sevices and Goods   12 السلع والخدمات المتنوعة12

0.10.7General Index Number00-100103.8104.6104.5الرقم القیاسي العام00

100104.4104.8105.60.81.1Index Number After Exclusion
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جدول(1) الرقم القیاسي السعار المستهلك في العراق لشهر آیار 2020

 Division / Main Group / Subت
Group

الوزن
القسم / المجموعة الرئیسیة /المجموعة 

الفرعیة

May 2020

معدالت التغیر في الشهر الحالي 

بالمقارنة مع
Seq.

                   Table No. (1) :CPI for Iraq for 
(100=2012)

الرقم القیاسي

الرقم القیاسي بعد االستبعاد
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شكل رقم (1)

شكل رقم (2)

Figure (1)

Figure (2)

0 50 100 150 200

 االقسام

 2020و نیسان  2020آیاراالرقام القیاسیة السعار المستھلك لشھري 

       2020آیار            2020نیسان        

Consumer Price Indices for May 2020 & Apr 2020 

0 50 100 150 200

 االقسام

 2019و آیار  2020آیار االرقام القیاسیة السعار المستھلك لشھري 

       2020آیار         2019آیار   

Consumer Price Indices for May 2020 & May 2019 



May 2020  Table No. (2) :Divisions Contribution to Monthly Rate of Change for 

1.0683.5Food and Non-Alcoholic Beverages01-3.5-29.605100.296.7االغذیة والمشروبات غیر الكحولیة01

0.615121.3121.30.00.00.0Tobacco02 التبغ02

6.472102.2102.20.0000.0000.0Clothes and Footwear03المالبس واالحذیة03

568.3Housing, Water,Electricity & LPG 04-25.359109.5112.93.1050.824السكن ، المیاه ، الكهرباء، الغاز04

0.0128.3House Supplies , Appliances & Maintenance05-0.208-6.52496.396.1التجهیزات والمعدات المنزلیة والصیانة05

24.8Health06-4.142129.7130.60.6940.036 الصحة06

0.02920.0Transportation07-0.207-15.18596.496.2النقل07

0.10.02.1Communications08-3.109108.8108.7االتصال08

2.8Recreation and Culture09-1.99895.095.20.2110.004الترفیه والثقافة09

0.922155.6155.60.00.00.0Education10التعلیم10
0.30.02.8Restaurants and Hutle11-1.527112.7112.4المطاعم والفنادق11
20.7Miscellaneous Sevices and Goods   12-4.542112.8113.50.6210.030 السلع والخدمات المتنوعة12

0.1100General Index Number-0.1-100104.6104.5الرقم القیاسي العام00

May 2020 Table No. (3) :Divisions Contribution to Annual Rate of Change for 

8.1Food and Non-Alcoholic Beverages01-0.057-0.200-29.60596.996.7االغذیة والمشروبات غیر الكحولیة01

0.615121.1121.30.2000.0010.1Tobacco02 التبغ02

0.9Clothes and Footwear03-0.006-0.100-6.472102.3102.2المالبس واالحذیة03

25.359112.1112.90.7000.19527.6Housing, Water,Electricity & LPG 04السكن ، المیاه ، الكهرباء، الغاز04

4.4House Supplies , Appliances & Maintenance05-0.031-0.500-6.52496.696.1التجهیزات والمعدات المنزلیة والصیانة05

4.142122.0130.67.0000.34348.6Health06 الصحة06

35.3Transportation07-0.249-1.700-15.18597.996.2النقل07

3.8Communications08-0.027-0.800-3.109109.6108.7االتصال08

1.99893.495.21.90.05.0Recreation and Culture09الترفیه والثقافة09

0.922142.8155.69.0000.11416.1Education10التعلیم10

1.527112.2112.40.2000.0030.4Restaurants and Hutle11المطاعم والفنادق11

4.542104.7113.58.4000.38554.5Miscellaneous Sevices and Goods   12 السلع والخدمات المتنوعة12

100103.8104.50.70.7100General Index Numberالرقم القیاسي العام00
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ت

معدل 
التغیر 

السنوي 
%

(100=2012)

  آیار   
2020 

القسم

 جدول (2) مساهمات االقسام في معدل التغیر الشهري لشهر آیار سنة 2020 

         جدول (3)  مساهمات االقسام في معدل التغیر السنوي لشهر آیار سنة 2020    

Division Seq.

Division الوزن

  آیار   
2020 

الوزن

Seq.

معدل 
التغیر 

الشھري 
%

(100=2012)

المساھمة في 
معدل التغیر 

الشھري للرقم 
القیاسي العام

المساھمة في معدل 
التغیر الشھري للرقم 

القیاسي العام %

المساھمة في معدل 
التغیر السنوي للرقم 

القیاسي العام %

   
نیسان  

   
2020

المساھمة في 
معدل التغیر 

السنوي للرقم 
القیاسي العام

آیار   ت
2019

القسم



May 2020
             

 كردستان 

Kurdstan

  الوسط     

Middle

      الجنوب      

South  

Food and Non-Alcoholic 92.498.295.9االغذیة والمشروبات غیر الكحولیة01
Beverages

01

91.798.195.7Food011االغذیة011

94.2101.9101.7Cereals and their products0111الخبز والحبوب0111

93.597.596.8Meats 0112اللحوم0112

73.673.473.5Fish 0113األسماك0113

89.196.297.4Yogurt, Cheese and Eggs0114اللبن والجبن والبیض0114

92.194.896.3Oils and Fats0115الزیوت والدهون0115

95.1100.898.7Fruits 0116الفواكه0116

82.096.989.9Vegetables 0117الخضراوات0117

102.699.2103.1Sugar and Sugar Products0118السكر والمنتجات السكریة0118

120.5117.4111.9Other Food Products0119منتجات األغذیة االخرى0119

111.1100.999.1Non-Alcoholic Beverages 012 المشروبات غیر الكحولیة012

123.3121.8119.7Tobacco02 التبغ02

95.0105.9102.5Clothes and Footwear03المالبس واالحذیة03

94.4108.4102.7Clothes  031المالبس031
103.0106.5108.3Cloth Fabrics0311مواد المالبس0311
Ready made Clothes  0312 91.1108.9101.9المالبس الجاهزة0312

96.785.6104.8Other Categories of Clothes0313االصناف االخرى للمالبس ولواحق المالبس                                          0313

106.9103.7109.9Clothes Cleaning0314تنظیف المالبس 0314

97.895.6101.5Footwear032االحذیة032

 & 92.5119.5114.1Housing, Water,Electricityالسكن ، المیاه ، الكهرباء، الغاز04            
LPG 

04

90.8117.4124.1Rent0411االیجار0411

84.3121.8108.6House Maintenance and Services0431صیانة وخدمات المسكن0431

125.4142.174.4Electricity and Water Supply0441امدادات المیاه والكهرباء0441

 87.5102.597.4Fuels(Gasolen,kerosene andالوقود( البنزین و النفط و الغاز )0451
LPG)

0451

90.796.099.1House Supplies , Appliances & Maintenance05التجهیزات والمعدات المنزلیة والصیانة05

87.494.194.2Furniture Equipments051االثاث والتجهیزات051

93.497.2101.7Home Appliances053االجهزة المنزلیة053

117.1130.0137.8Health06 الصحة06

96.997.392.1Transportation07النقل07

112.1105.3112.2Communications08االتصال08

94.197.792.4Recreation and Culture09الترفیه والثقافة09

102.7165.0164.2Education10التعلیم10

93.0120.2118.8Restaurants and Hutle11المطاعم والفنادق11

107.8115.2119.5Misc. Sevices and Goods   12 السلع والخدمات المتنوعة12

96.1108.1105.0General Index Number00الرقم القیاسي العام00
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الرقم القیاسي

Seq. ت
القسم / المجموعة الرئیسیة /المجموعة 

الفرعیة

Table No. ( 4) : CPI by Regions for
(100=2012)

Division / Main Group / Sub 
Group

جدول (4)  الرقم القیاسي السعار المستهلك حسب المناطق لشهر آیار  2020

دهوك ، اربیل ، سلیمانیة( منطقة كردستان تشمل المحافظات   ) . 
بغداد ، صالح الدین االنبار ، دیالى ، كركوك ، نینوى ،( منطقة الوسط تشمل المحافظات   )   ، 
البصرة میسان ، ذي قار ، المثنى ، النجف ،القادسیة ، ، واسط ، كربالء بابل ،( منطقة الجنوب تشمل المحافظات   ) . 



   نیسان     

2020
آیار   2019

   نیسان     

2020
آیار   2019

   نیسان     

2020
آیار   2019

95.492.9101.997.499.397.5Food and Non-Alcoholic Beverages01االغذیة والمشروبات غیر الكحولیة01

94.892.1102.097.399.397.3Food011االغذیة011

94.694.2101.9102.0101.7101.4Cereals and their products0111الخبز والحبوب0111

94.593.497.892.996.592.1Meats 0112اللحوم  0112

74.375.673.685.374.488.4Fish 0113األسماك 0113

91.788.5101.190.099.093.0Yogurt, Cheese and Eggs0114اللبن والجبن والبیض0114

92.190.495.093.696.397.4Oils and Fats0115الزیوت والدهون0115

97.693.4109.097.2102.9106.3Fruits 0116الفواكه0116

93.187.0108.3102.1103.495.9Vegetables 0117الخضراوات0117

101.798.799.299.3103.1102.8Sugar and Sugar Products0118السكر والمنتجات السكریة0118

120.1117.9117.5116.4111.3112.7Other Food Products0119منتجات األغذیة االخرى0119

111.3114.0100.8100.699.3100.9Non-Alcoholic Beverages 012 المشروبات غیر الكحولیة012

123.3123.3121.8121.8119.7119.0Tobacco02 التبغ02

94.894.2106.0105.4102.5103.6Clothes and Footwear03المالبس واالحذیة03

94.393.6108.5107.8102.7103.9Clothes  031المالبس031
103.2101.7107.1108.9108.1104.1Cloth Fabrics0311مواد المالبس0311
Ready made Clothes  0312 90.890.1108.9108.0101.9103.8المالبس الجاهزة0312

97.8109.585.685.7104.9108.1Other Categories of Clothes0313االصناف االخرى للمالبس ولواحق المالبس                                          0313

106.9107.3103.7103.4110.0107.7Clothes Cleaning0314تنظیف المالبس 0314

97.697.695.695.3101.5102.5Footwear032االحذیة032

92.892.0112.0118.4113.6114.5Housing, Water,Electricity & LPG 04السكن ، المیاه ، الكهرباء، الغاز04

91.091.4117.2115.7124.4121.7Rent0411االیجار0411

84.485.0121.8123.6108.8112.7House Maintenance and Services0431صیانة وخدمات المسكن0431

111.299.381.1140.767.586.9Electricity and Water Supply0441امدادات المیاه والكهرباء0441

96.695.8102.5102.697.498.0Fuels(Gasolen,kerosene and LPG)0451الوقود( البنزین و النفط و الغاز )0451

90.791.296.195.699.6100.7House Supplies , Appliances & Maintenance05التجهیزات والمعدات المنزلیة والصیانة05

87.387.394.192.594.595.2Furniture Equipments051االثاث والتجهیزات051

93.494.497.397.4102.3103.6Home Appliances053االجهزة المنزلیة053

117.1119.1130.0121.8135.5124.8Health06 الصحة06

98.296.097.4100.492.092.6Transportation07النقل07

112.2112.0105.3105.3112.3114.8Communications08االتصال08

93.391.897.595.392.591.5Recreation and Culture09الترفیه والثقافة09

102.7107.4165.0157.2164.2139.7Education10التعلیم10

94.196.5120.2119.2119.2118.1Restaurants and Hutle11المطاعم والفنادق11

107.094.5115.0110.5118.3110.8Misc. Sevices and Goods   12 السلع والخدمات المتنوعة12

97.295.3107.1107.2105.9104.8General Index Number00الرقم القیاسي العام00
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جدول (5)  الرقم القیاسي السعار المستهلك حسب المناطق في الشهر السابق ونفس الشهر من السنة السابقة 
       Table No. (5) : CPI by Regions on Previous Month & Same Month of Previous Year  

(100=2012)

Kurdstan كردستان Middle الوسط 

القسم / المجموعة الرئیسیة /المجموعة الفرعیةت

South الجنوب

Division / Main Group / Sub GroupSeq.



May 2020

Food and Non-Alcoholic 1.6-3.4-3.60.8-0.5-3.1-االغذیة والمشروبات غیر الكحولیة01
Beverages

01

1.6Food011-3.6-3.80.8-0.4-3.3-االغذیة011

0.10.00.3Cereals and their products0111-0.40.00.0-الخبز والحبوب0111

0.35.00.35.1Meats 0112-1.10.1-اللحوم  0112

16.9Fish 0113-1.2-14.0-0.3-2.6-0.9-األسماك 0113

1.64.7Yogurt, Cheese and Eggs0114-4.86.9-2.80.7-اللبن والجبن والبیض0114

1.1Oils and Fats0115-0.21.30.0-0.01.9الزیوت والدهون0115

7.1Fruits 0116-4.1-7.53.7-2.61.8-الفواكه0116

6.3Vegetables 0117-13.1-5.1-10.5-5.7-11.9-الخضراوات0117

0.10.00.3Sugar and Sugar Products0118-0.94.00.0السكر والمنتجات السكریة0118

0.7Other Food Products0119-0.10.90.5-0.32.2منتجات األغذیة االخرى0119

1.8Non-Alcoholic Beverages 012-0.2-2.50.10.3-0.2- المشروبات غیر الكحولیة012

0.00.00.00.00.00.6Tobacco02 التبغ02

1.1Clothes and Footwear03-0.10.50.0-0.20.8المالبس واالحذیة03

1.2Clothes  031-0.10.60.0-0.10.9المالبس031
2.20.24.0Cloth Fabrics0311-0.6-0.21.3-مواد المالبس0311
Ready made Clothes  0312 1.8-0.31.10.00.80.0المالبس الجاهزة0312

3.1Other Categories of Clothes0313-0.1-0.1-11.70.0-1.1-االصناف االخرى للمالبس ولواحق المالب                                          0313

0.12.0Clothes Cleaning0314-0.40.00.3-0.0تنظیف المالبس 0314

1.0Footwear032-0.20.20.00.30.0االحذیة032

 & 0.3Housing, Water,Electricity-0.30.56.70.90.4-السكن ، المیاه ، الكهرباء، الغاز04
LPG 

04

0.22.0Rent0411-0.70.21.5-0.2-االیجار0411

3.6House Maintenance and Services0431-0.2-1.5-0.80.0-0.1-صیانة وخدمات المسكن0431

14.4Electricity and Water Supply0441-12.826.375.21.010.2امدادات المیاه والكهرباء0441

 0.6Fuels(Gasolen,kerosene and-0.10.0-8.70.0-9.4-الوقود( البنزین و النفط و الغاز )0451
LPG)

0451

1.6House Supplies , Appliances & Maintenance05-0.5-0.10.4-0.5-0.0التجهیزات والمعدات المنزلیة والصیانة05

1.1Furniture Equipments051-0.3-0.10.10.01.7االثاث والتجهیزات051

1.8Home Appliances053-0.6-0.2-0.1-1.1-0.0االجهزة المنزلیة053

1.70.06.71.710.4Health06-0.0 الصحة06

0.5Transportation07-3.10.1-0.1-1.30.9-النقل07

2.3Communications08-0.1-0.10.10.00.0-االتصال08

0.11.0Recreation and Culture09-0.92.50.22.5الترفیه والثقافة09

4.40.05.00.017.5Education10-0.0التعلیم10

0.30.6Restaurants and Hutle11-3.60.00.8-1.2-المطاعم والفنادق11

0.714.10.24.31.07.9Misc. Sevices and Goods   12 السلع والخدمات المتنوعة12

0.80.2General Index Number00-1.10.80.90.8-الرقم القیاسي العام00
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by Regions Compared with Previous Month & Same Month of Previous Year
Middle الوسط South الجنوب

القسم / المجموعة الرئیسیة 

/المجموعة الفرعیة

     المقارنة     

مع شهرنیسان  

2020

     المقارنة     

مع شهرنیسان  

2020

     المقارنة     

مع شهر آیار  

2019

ت

جدول (6) معدالت التغیر لشهر آیار سنة 2020   حسب المناطق بالمقارنة مع الشهر السابق ونفس الشهر من السنة السابقة 

Division / Main Group / Sub 
GroupSeq.

Table No. (6) :CPI for Iraq for 

Kurdstan كردستان 

     المقارنة     

مع شهر آیار  

2019

     المقارنة     

مع شهرنیسان  

2020

     المقارنة     

مع شهر آیار  

2019

(100=2012)



البصرةمیسانذي قارالمثنىالقادسیةالنجفواسطكربالءبابلصالح الدینبغداداالنباردیالىكركوكنینوىدهوكاربیلالسلیمانیة

SulaimaniyaErbilDuhoukNinevehKirkukDialaAl-anbarBaghdadSalah Al-

Deen

BabilKerbelaWasitAl-NajafAl-QadisiyaAl-MuthanaThi- QarMissanBasrah

95.688.291.692.8102.698.696.399.495.2101.395.598.492.393.196.897.195.693.3االغذیة والمشروبات غیر الكحولیة01

95.087.690.392.5102.498.595.999.494.8101.395.298.391.892.896.797.195.293.2االغذیة011
93.091.999.397.795.4102.699.5105.698.1106102.3103.6104.097.8100.7102.1100.599.0الخبز والحبوب0111
95.991.395.191.5111.199.393.297.498.492.694.399.895.190.5101.696.6108.397.0اللحوم  0112
58.480.482.972.786.283.9109.968.059.471.683.162.157.270.085.58970.170.9األسماك 0113
91.280.596.083.493.498.295.699.494.0104.794.395.696.993.297.696.294.797.2اللبن والجبن والبیض0114
92.089.597.493.189.191.894.396.092.789.793.892.595.698.296.797.999.997.5الزیوت والدهون0115
104.591.183.311093.1121.498.299.093.6119.4110.0102.884.5102.094.410182.294.4الفواكه0116
87.775.772.394.7103.183.688.999.288.8100.885.098.280.685.29091.890.686.6الخضراوات0117
104.698.6104.684.5129.5113.6109.397.4102.4103101.798.3102.1106.6102.9103.4102.8102.2السكر والمنتجات السكریة0118
127.1110.1101.497.1105.2120.9117.2125.4115.9115.2120.5122.5135.4104.5108.9106.6130.690.7منتجات األغذیة االخرى0119
111.1107.2118.6100.8106.9100104.299.5105.5100.6100.2101.7100.598.598.297.8107.695.6 المشروبات غیر الكحولیة012
110.1129.7138.7110.1101118.6116.6130.6115.6107.8101.2121.1138.7131.7129.7142.3121.1103.2 التبغ02
91.494.2104.28697.391.898119.192.498.799.2120.593.4108.7109.3104.995.4104.5المالبس واالحذیة03
91.391.6106.988.3100.694.1102.3121.691.596.799.4120.796.7108.8104.4103.897.1106.4المالبس031
102.797.7108.691.5123.699.5110.9111.094.097.1119.1100.3109.3106.896.9124.489.6123.2مواد المالبس0311
85.889.7106.488.197.893.6102.3122.891.396.797.1122.993.4109.2105.7101.498.4103.6المالبس الجاهزة0312
110.170.2113.97996.369.872.388.390.892.0130.4120.7112.892.285102.9100.0102.1الصناف االخرى للمالبس ولواحق المالبس                                          0313
124.5100.084.086.6136.9140.3104.6100.0100.0106.1125.4115.5130.9115.5141.489.4107.0100.8تنظیف المالبس 0314
92.0109.591.075.879.382.284.4108.996.1108.098.1119.780.3108.2129.5109.289.197.0االحذیة032

90.785.5104.195110111.1111.3128.2120.095.9122.7105.8116.3137.4138.1114.497.6117.9السكن ، المیاه ، الكهرباء، الغاز04

89.782.5103.195.7109.4119.5117120.1135.8101.9131.1110119.2168.6158.1110.1103.6133.6االیجار0411
81.161.0125.985.4122.299.8121137.9108.288.4125.0105.6130.6100.2109.7160.665.589.9صیانة وخدمات المسكن0431
100.6135.0134.3111.5101.984.181.7180.2103.078.274.98581.974.897.755.577.770.7امدادات المیاه والكهرباء0441
97.384.378.288.899.4108.7109.8106.890.091.9102.9107.6103.790.3112.685.3108.994.2الوقود( البنزین و النفط و الغاز )0451
89.990.592.17910296.698.499.692.1100.9100.4102.1102.693.095.7103.8101.095.7التجهیزات والمعدات المنزلیة والصیانة05
91.380.191.374.489.897.8100100.186.1102.495.998.1103.488.487.69795.082.2االثاث والتجهیزات051
88.699.392.782.711095.697.499.396.199.8103.2104.3102.095.3100.7107.1103.9101.5االجهزة المنزلیة053
111.3114.1132.3138.5130.8170.2140.7125.0111.5129.0159.0152.4141.3126.8145.6138.8118.6126.2 الصحة06
96.099.095.6102.1102.590.2102.895.4100.993.689.492.597.188.092.992.593.695.7النقل07
108.2114.7116.182108.8111.9115.6111.591.0109.6108.2120.2107.391.4107.4117.8125.9115.3االتصال08
102.687.585.986.811088.898.1102.089.485.685.299.787.793.291.210397.594.5الترفیه والثقافة09
113.4102.8107.3115.2131.7144.5125.8195.4141.2116.9163.6144.8159.9137.9201.1153.2139.5179.7التعلیم10
95.0100.785.691.5123.3134.5102.2129.896.4137.7114.6132.2124.2117.7103.9113.4103.1107.5المطاعم والفنادق11
107.0108.4109.4117.2111111.6119.6117.5100.9106.8112.7115.7119.5117.6120.7114.5106.3135.5 السلع والخدمات المتنوعة12
95.894.099.795.8106.3105.1104.8114.0102.1100.4107.5106.8105.1107.0111.3106.299.5105.6الرقم القیاسي العام00

Table No. ( 7 ) : CPI by Governorates for May 2020                   جدول (7) االرقام القیاسیة السعار المستهلك حسب المحافظات  لشهر آیار  2020

القسم / المجموعة الرئیسیة /المجموعة 

الفرعیة
ت
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الرقم القیاسي

(100=2012)



المعدلكانون االولتشرین الثانيتشرین االولایلولآبتموزحزیرانآیارنیسانآذارشباطكانون الثانيالوزن

weightsJanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDecAverage

Food and Non-Alcoholic 29.697.297.2100.0100.296.798.3االغذیة والمشروبات غیر الكحولیة01
Beverages

01

28.397.097.099.9100.196.598.1Food011االغذیة011
4.9100.7100.6100.9101.1101.0100.9Cereals and their products0111الخبز والحبوب0111
6.295.896.097.197.597.496.8Meats 0112اللحوم0112
0.971.372.773.973.372.872.8Fish 0113األسماك0113
3.596.696.598.798.895.597.2Yogurt, Cheese and Eggs0114اللبن والجبن والبیض0114
1.394.194.294.895.094.994.6Oils and Fats0115الزیوت والدهون0115
2.994.795.3101.8104.899.199.1Fruits 0116الفواكه0116
6.098.097.6105.3103.891.999.3Vegetables 0117الخضراوات0117
2.1101.0101.0101.1101.1101.2101.1Sugar and Sugar Products0118السكر والمنتجات السكریة0118
0.5115.9115.9116.4116.4116.6116.2Other Food Products0119منتجات األغذیة االخرى0119
1.3101.6101.5101.5101.5101.4101.5Non-Alcoholic Beverages 012 المشروبات غیر الكحولیة012
0.6120.8120.8121.3121.3121.3121.1Tobacco02 التبغ02
6.5102.1102.0102.0102.2102.2102.1Clothes and Footwear03المالبس واالحذیة03
5.3103.3103.2103.2103.3103.3103.3Clothes  031المالبس031
0.8103.5103.7103.8103.8103.6103.7Cloth Fabrics0311مواد المالبس0311
Ready made Clothes  0312 4.4103.4103.2103.2103.3103.4103.3المالبس الجاهزة0312
0.195.495.195.095.094.795.0Other Categories of Clothes0313الصناف االخرى للمالبس ولواحق المالبس                                          0313
0.0106.5106.5106.5106.4106.4106.5Clothes Cleaning0314تنظیف المالبس 0314
1.296.996.996.997.197.297.0Footwear0315االحذیة032

25.4116.3116.8114.8109.5112.9114.1Housing, Water,Electricity & LPG 04السكن ، المیاه ، الكهرباء، الغاز04

17.1115.0115.0114.9114.7114.7114.9Rent0411االیجار0411
3.0111.3111.2111.0111.1111.0111.1House Maintenance and Services0412صیانة وخدمات المسكن0431
2.7145.9150.0132.284.0117.0125.8Electricity and Water Supply0413امدادات المیاه والكهرباء0441
2.599.299.999.799.398.299.3Fuels(Gasolen,kerosene and LPG)0414الوقود( البنزین و النفط و الغاز )0451
 & 6.596.196.096.296.396.196.1House Supplies , Appliancesالتجهیزات والمعدات المنزلیة والصیانة05

Maintenance
05

2.692.792.792.792.792.692.7Furniture Equipments051االثاث والتجهیزات051
4.098.398.298.598.698.498.4Home Appliances053االجهزة المنزلیة053
4.1127.6128.1128.7129.7130.6128.9Health06 الصحة06
15.297.596.396.396.496.296.5Transportation07النقل07
3.1108.9108.9108.8108.8108.7108.8Communications08االتصال08
2.092.494.694.695.095.294.4Recreation and Culture09الترفیه والثقافة09
0.9155.6155.6155.6155.6155.6155.6Education10التعلیم10
1.5112.8112.8112.6112.7112.4112.7Restaurants and Hutle11المطاعم والفنادق11
4.5110.5111.2111.7112.8113.5111.9Miscellaneous Sevices and Goods   12 السلع والخدمات المتنوعة12
100.0105.4105.4105.8104.6104.5105.1General Index Number00الرقم القیاسي العام00

100.0106.3106.4106.1104.8105.6105.8Index Number After Exclusionالرقم القیاسي العام بعد االستبعاد

Division / Main Group / Sub 
Group

Seq.
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جدول (8)  االرقام القیاسیة السعار المستهلك في العراق حسب اشهر سنة 2020 

الرقم القیاسي

                    Table No. ( 8 ) : CPI by Months for

(100=2012)

ت
القسم / المجموعة الرئیسیة /المجموعة 

الفرعیة
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