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 المقدمة 

ان الرقم القياسي السعار المستهلك هو رقم نسبي يقيس معدل التغير في اسعار السلع والخدمات الضرورية للمستهلك 

عبر الزمن ، وان التضخم يحتسب من خالل معدل التغيرر فري الررقم القياسري السرعار المسرتهلك ، ال ان التضرخم هرو 

والخردمات فري اقتدراا مرا عبرر الرزمن ، حير  ترنخ   القرو   مقياس كمري يعبرر عرن االرت را  فري مسرتوا االسرعار

الشرائية لعملة بلد ما واليعروا باماران المسرتهلك ان يشرترس ن رس السرلع والخردمات التري كران باماانرا قررا ها سرابقا  

  علر  اتبرا العررا السياسرات االقتدرااية فري لقياس معدل التضخم اهمية كبير  ال يسراعد راسرمي  بن س الثمن. وان 

مسررتوا  ضررمانالباهظررة و تاالي ررازالررة واكرربج جمررات التضررخم للمحافظررة علرر  اسررتقرار االسررعار وة عرررا ات ناججررا

 . لل را العراقي شي الئقيمع

االرقررام القياسررية السررعار  اصرردار تقريررر الرر متمررثال  بقسررم االرقررام القياسررية الجهرراز المركررزس لءحدررا  لرر ا يسررع  

بعر  مرن المجراميع السرلعية تحردي  ب 0202قام القسرم فري عرام زياا  اقة المؤقر ولة. سنال والمستهلك حسب الشهر 

المعمرول بهرا التوصريات آخرر فري قسرم السران حسرب االيجارات منهجية ساب تم تحدي  آلية احتحي  لسلة المستهلك 

فري قرهر تشررين و 0202 ابتردا   مرن قرهر كرانون الثراني سرنة تحدي  اسعار السيارات في قسم النقر تم وك لك  اوليا  

والااميرات. وفي اخر قهر ، والهواتف ، والحاسبات  سلع سريعة التغير كالسياراتلاتم تحدي  من ن س العام االول 

من العام الم كور كان هناك زياا  في اسرعار صررا الردوالر تسرببخ بتخ ري  قيمرة العملرة المحليرة وارت را  اسرعار  

 .0202التضخم لشهر حزيران من عام  يوضج معدل ه ا التقريروالسلع والخدمات ،
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 :التقرير المعادالت المستخدمة في احتساب  

 حسب الصيغة التالية :      تغير الشهري او السنوياحتساب معدل ال اوالً :

 (2)   ...................... 1001







tR 

 ان : حي 

R:   س او السنوستغير الشهرمعدل التمث . 

 t:   الهدا   او قهر قيمة المتغير في سنةتمث 

  االساس   او قهر قيمة المتغير في سنة : تمث. 

 

 ً  : احتساب صيغة السبير حسب الصيغة التالية:ثانيا

)4.......(..........100
*/ 01





W

WPP
Ip  

01 / ppر للسلعة : يمث  منسوب السعPrice Relative Product 
W   وزن السلعة من المسج االجتماعي واالقتدااس لالسر : 

 حي  تحسب األرقام القياسية للمجموعة ال رعية ، الرئيسية ، االقسام صعواا  ال  الرقم القياسي العام.

 

  CPI Methodology المستهلك السعار القياسي الرقم حتسابإ منهجية

  Base Year االساس سنة .1

 فري لالسرر  اقتدرااس و اجتمراعيكونهرا سرنة تن ير  اخرر مسرج  0220 سرنةهري  القياسري للررقماالسراس  تعبتر سنة  

 القياسري الررقم تركيبرة فري الداخلرة والخردمات السرلع  تسرعير فري سراسسنة اكها لاخعليا تم اتو،  ((IHSES العرا 

 االسرتهالكي االن را  وهياليرة لالسرر  المعاقري المستوا في تغيراتلل ممثلة سنةعتبر ت حي  انها ، المستهلك سعارأل

 . عامة بدور  البالا في االقتدااس والوضع العائلي

 

  Products Sample Selection والخدمات السلع عينة اختيار .2

 المسرتهلك السرعار القياسي قمالر لمؤقر السلعية السلة ختيارال  Cut Off Sampling القطع بطريقة العينة اعتمدت

 االجتمراعي المسرج فري فراكثر اينرار 02 عليهرا الشرهرس ال را ان ا  متوسطيبلغ  التي السلع كافة العينة تضمنخ حي 

 تتضرمنها لرم التري السرلع بعر  اضرافة تم العينة تحديد وبعد 2012 لسنة(  (IHSESالعرا  في لالسر  واالقتدااس

 رغرم للمسرتهلك مهمرة بانها اليعتقد سلع ح فخ الوقخ ن س وفي المستهلك نظر وجهة نم مهمة اعتبرت ولانها العينة

  سلعة 333 العينة في المتضمنة والخدمات السلع عدا بلغ وقد اينار 02 عن يزيد بان ا  ظهرت انها
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 جتمراعياال المسرج في ورات التي السلع من %42 نسبةب العينة تُاون وعليا سلعة وخدمة 803من مجمو    وخدمة

 علر  ان اقرا مرن %88 عرن تزيرد نسربة والخردمات السرلع عينرة علر  الشهرس ال را ان ا  ويُاون لالسر  واالقتدااس

 بموجرب قسرم 20 علر  توزعرخ صرن ا   684 المختار   Varieties االصناا عدا بلغ حين في والخدمات السلع كافة

 Classification Of Individual Purpose  (COICOP . ) الغرض حسب ال راس االن ا  تدنيف

  Weighting Diagram(االوزان) النسبية ةاالهمي حساب .3

 لار  النسربية ةاالهمير احتسراب يتوجرب فانرا للمسرتهلك بالنسربة المختل ة والخدمات للسلع النسبية ةاالهمي لت اوت نظرا  

 فري لالسرر  واالقتدرااس مراعياالجت المسرج مرن خولأالمر الشرهرس ال ررا ان را  متوسرط علر  باالعتماا وخدمة سلعة

 . 0220 لسنة العرا 

   The Formula of Price Index Number المستخدمة لصيغةا .4

 والررقم والرئيسرية ال رعيرة للمجاميع القياسية االرقام احتساب في االساس اوزان تعتمد التي السبير صيغة استخدمخ

 .العام القياسي

 

  

 Coverage Geographicالجغرافية  التغطية .2

 قرد انرا علما( المركز قضا  عدا) الساان عدا ناحية من قضا  اهم ال  باالضافة المحافظة مركز من االسعار تجمع 

 والال رة االااريرة الوحردات برين االسرعار فري التبراين االعتبار بنظر اخ ين القضا  اختيار في المحافظات استشار  تم

 في العرا  ساان من %69 فقط بنسبا حضريةال مناطقال الرقم طييغبحي   .االاارية الوحد  ال  الوصول واماانية

والتجمرع االسرعار فري الريرف السررباب عديرد  اهمهرا عردم تروفر الغالبيررة العظمر  مرن السرلع فري الريررف  .0220 سرنة

وخاصة غير الغ ائية كاالجهز  الاهربائية وغيرها وان توفرت فأنها التاون بالمواص ات المطلوبرة فضرال  عرن للرك 

فأن االهمية النسبية لهر   السرلع فري المنراطق الري يرة قليلرة جردا او معدومرة ال ان المرواطن الري ري يتوجرا الر  المردن 

 لشرا  ما يحتاجا من السلع غير الغ ائية ل ا اقتدرت عملية الشمول عل  المناطق الحضرية فقط.

 Core Inflationالتضخم االساس  .6
لرر س يحتسررب بعررد اسررتبعاا بعرر  السررلع لات األسررعار المت ب بررة وهرري مجموعررة الخضررر وال واكررا فرري قسررم االغ يررة وا

 والمشروبات غير الاحولية ، فضال  عن الن ط وغاز الطبخ ضمن قسم السان والميا .
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 :المؤشرات  تحليل أهم

 
 (CPIالرقم القياسي العام السعار المستهلك ) اوالً :              

 
            بنحومقارنة  ،( %111.1نحو ) 0202 سنة حزيرانبلغ الرقم القياسي العام في العرا  لشهر  .2

( وال س يمث  معدل التضخم %0.7اس بنسبة ارت ا  مقدارها ) 0202سنة  آيار قهرفي ( 222.6%)

  .الشهرس

( %104.3مقارنة بنحو )( %111.1نحو ) 0202سنة  حزيران لشهرالرقم القياسي العام في العرا  بلغ  .0

  .سنوس( وال س يمث  معدل التضخم ال%6.5مقدارها ) رت ا ااس بنسبة ،  0202سنة  حزيرانفي قهر 
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 مقارنة  2221 سنة حزيران شهرتفاصيل التغيرات في اسعار المستهلك الشهرية بين ثانياً : 

 .2221سنة  آيار بشهر

 
- 

 
  

 

سج  قسم االغ ية والمشروبات غير  (2

( بسبب %0.2قدر  ) ا  انخ اضالاحولية 

 : ماقساسعار مجاميع األ انخ اض

( ،ال واكا %6.4الخضراوات بنسبة )

بنسبة  الخبز والحبوب (،%2.0بنسبة )

 .(%0.2بنسبة ) لحوم، وال (0.1%)
 

 (%0.1قدر  ) انخ اضا   التبغسج  قسم  2- 

 .في معدل التغير الشهرس
 

سج  قسم المالبس واالح ية ارت اعاَ 3- 

( بسبب ارت ا  اسعار %0.1قدر  )

 . (%0.1مجموعة المالبس )
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قدر  ارت اعاَ سج  قسم السان 4- 

 اسعار ارت ا بسبب ( 2.1%)

بنسبة  اات الميا  والاهربا امدا

( بسبب ارت ا  اجور 22.1%)

اقتراك المولدات في اغلب 

   واسعار الوقوا امحافظات العر

االيجارات ( واسعار %2.4بنسبة )

 في معدل التغير (%0.2بنسبة )

 .الشهرس
 

ارت اعا  قدار   الدحةسج  قسم  6-

 .( في معدل التغير الشهرس2.4%)

سج  قسم التجهيزات والمعدات  5-

قدار   المنزلية والديانة ارت اعا  

مجموعة  رت ا ا( بسبب 2.4%)

( %2.6االجهز  المنزلية بنحو )

ومجموعة االثاث والتجهيزات بنسبة 

 .الشهرس في معدل التغير( 0.2%)
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- 

 
 

الترفيا والثقافة سج  قسم  -1

( في %1.0قدر  )ا  رت اعا

 . معدل التغير الشهرس
 

 

ارت اعا   تدالاالقسم  سج  -8

( في معدل %2.2  )قدر

 . التغير الشهرس

 
 

 

 ارت اعا   النق قسم  سج   -7

معدل ( في %2.4قدار  )

  . التغير الشهرس
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ارت اعا   التعليمقسم  سج   -22

في معدل   (%0.1قدر  )

 . التغير الشهرس
 

سلع سج  قسم ال  -20

 ارت اعا  والخدمات المتنوعة 

في معدل  (%8.0قدر  )

 .التغير الشهرس
 

سج  قسم المطاعم وال ناا    -22

( في %1.5ارت اعا  قدر  )

 معدل التغير الشهرس.
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مقارنة   2221 سنة حزيرانشهر  بينثالثاً : تفاصيل التغيرات في اسعار المستهلك السنوية 

 .  2222سنة  حزيرانبشهر 
عدا من  الرت ا نتيجة  (%4.0)قدر   ارت اعاَ سج  قسم األغ ية والمشروبات غير الاحولية  .2

مجموعة االسماك بنسبة  ، (%26.7)مجموعة اللبن والجبن والبي  بنسبة  :يع وهيمامجال

مجموعة الخضراوات بنسبة ( ،%1.8مجموعة الزيوت والدهون بنسبة )( ، 22.8%)

مجموعة منتجات ( %4.6مجموعة ال واكا بنسبة )، (%4.2بنسبة ) اللحوم ةمجموع( ،8.4%)

( ، %2.1( ،مجموعة السار ومنتجات السارية بنسبة )%4.4االغ ية االخرا بنسبة )

بنسبة   ( ومجموعة المشروبات غير الاحولية%2.4بنسبة ) خبز والحبوبمجموعة ال

(2.0% .)  

 .في معدل التغير السنوس (%27.7)قدر   ا  رت اعا التبغسج  قسم  .0

المالبس مجموعة  اسعار رت ا ابسبب  (%4.0)قدر   ا  رت اعاسج  قسم المالبس واألح ية  .4

 .في معدل التغير السنوس (%0.4ومجموعة االح ية بنسبة ) (%4.6)بنسبة 

مجموعة امدااات الميا  والاهربا  بنسبة  رت ا ابسبب  (%2.6قدر  ) ا  رت اعا السانسج  قسم . 6

في ( %6.2ومجموعة صيانة وخدمات المسان بنسبة )( %6.1بنسبة ) مجموعة الوقوا ،( 22.4%)

 . معدل التغير السنوس

 اسعارارت ا   بسبب (%4.1)قدر   ا  رت اعايانة سج  قسم التجهيزات والمعدات المنزلية والد .2

 .(%6.2االثاث والتجهيزات بنسبة )مجموعة و (%8.6)االجهز  المنزلية بنسبة  مجموعة

  .في معدل التغير السنوس (%20.2) سج  قسم الدحة ارت اعا  قدر . 4

 في معدل التغير السنوس . (%22.2)قدر  ارت اعا  قسم النق   سج . 7

  في معدل التغير السنوس (%7.2)قدر  ارت اعا  م االتدال سج  قس. 8

  .في معدل التغير السنوس (%1.0)قدر   ا  رت اعا الترفيا والثقافةسج  قسم . 1

 في معدل التغير السنوس . (%2.2)ا  قدر  نخ اضا سج  قسم التعليم .22

 السنوس. في معدل التغير (%4.8)قدر  ارت اعا   سج  قسم المطاعم وال ناا  .22

 ( في معدل التغير السنوس . %20.0قدر  ) . سج  قسم السلع والخدمات المتنوعة ارت اعا  20
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 :رابعا : التضخم األساس 

( %224.2نحو ) 0202سنة  حزيرانلشهر في العرا   بعد االستبعاا بلغ الرقم القياسي العام -

( وال س %2.2مقدارها ) رت ا ا، اس بنسبة  0202سنة  آيار( في قهر %220.2)مقارنة بنحو 

 . الشهرس االساس يمث  معدل التضخم

 بين ان هناكت  0202سنة حزيران  قهر مع 0202سنة حزيران لشهر  وعند مقارنة ن س المؤقر -

 . سنوسال االساس ( وال س يمث  معدل التضخم%4.7مقدارها ) ا  ارت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



الرقم القياسي السعار المستيمك في العراق لشير  :(1)                         جدول 

حزٌران 

2020
2020حزٌران 2021آٌار 2021حزٌران 2021آٌار 

0.26.2-29.60594.6100.7100.5االغذٌة والمشروبات غٌر الكحولٌة01
Food and Non-Alcoholic 

Beverages
01

0.26.3Food011-28.25694.3100.4100.2االغذية011
0.11.3Cereals and their products0111-4.887100.8102.2102.1الخبز والحبوب0111
Meats0112 6.18097.1102.7102.90.26.0المحوم  0112
0.90371.974.480.48.111.8Fish 0113األسماك 0113
3.52795.7105.2109.84.414.7Yogurt, Cheese and Eggs0114المبن والجبن والبيض0114
1.33594.8104.1104.10.09.8Oils and Fats0115الزيوت والدىون0115
Fruits0116 1.23.4-2.85697.3101.8100.6الفواكو0116
Vegetables0117 4.38.3-6.01682.893.789.7الخضراوات0117

2.075101.3102.9103.20.31.9Sugar and Sugar Products0118السكر والمنتجات السكرية0118

0.477116.6120.1120.40.23.3Other Food Products0119منتجات األغذية االخرى0119
Non-Alcoholic Beverages012 0.35.2-1.349101.2106.8106.5 المشروبات غير الكحولية012
0.117.7Tobacco02-0.615121.2142.7142.6 التبغ02

6.472102.0105.2105.30.13.2Clothes and Footwear03المالبس واالحذٌة03

5.286103.1106.5106.60.13.4Clothes  031المالبس031
0.806102.8107.4107.50.14.6Cloth Fabrics0311مواد المالبس0311
Ready made Clothes  0312 4.397103.3106.4106.50.13.1المالبس الجاىزة0312
0.06593.998.598.70.25.1Other Categories of Clothes0313االصناف االخرى لممالبس ولواحق المالبس                                          0313
3.14.4Clothes Cleaning0314-0.018106.4114.7111.1تنظيف المالبس 0314
1.18697.199.699.60.02.6Footwear032االحذية032

25.359114.5113.7116.12.11.4السكن ، المٌاه ، الكهرباء، الغاز04
Housing, Water,Electricity & 

LPG 
04

1.4Rent0411-17.123114.7112.9113.10.2االيجار0411
2.982111.3115.5115.70.24.0صيانة وخدمات المسكن0431

House Maintenance and 

Services
0431

2.707132.7127.4147.715.911.3Electricity and Water Supply0441امدادات المياه والكيرباء0441

2.54798.0102.2102.80.64.9(البنزين و النفط و الغاز  )الوقود0451
Fuels(Gasolen,kerosene and 

LPG)
0451

05
التجهٌزات والمعدات المنزلٌة 

والصٌانة
6.52495.8102.1102.40.36.9

House Supplies , Appliances 

& Maintenance
05

2.55192.596.596.70.24.5Furniture Equipments051االثاث والتجييزات 051
3.97397.9105.7106.10.48.4Home Appliances053االجيزة المنزلية053
4.142130.9146.3146.70.312.1Health06 الصحة06

15.18596.1110.7111.00.315.5Transportation07النقل07

3.109108.4115.9116.00.17.0Communications08االتصال08

1.99895.0102.7103.71.09.2Recreation and Culture09الترفٌه والثقافة09

5.5Education10-0.922155.4146.8146.90.1التعلٌم10

1.527111.8114.4116.11.53.8Restaurants and Hutle11المطاعم والفنادق11

Misc. Sevices and Goods12   4.542114.4127.3128.30.812.2 السلع والخدمات المتنوعة12

100104.3110.4111.10.76.5General Index Number00الرقم القٌاسً العام00

100106.0112.0113.11.06.7
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2021الرقم القياسي السعار المستيمك في العراق لشير حزيران  (1)جدول
June2021                   Table No. (1) :CPI for Iraq for 

(100=2012)

المجموعة /المجموعة الرئٌسٌة / القسم ت

الفرعٌة
الوزن

الرقم القٌاسً
معدالت التغٌر فً الشهر الحالً 

بالمقارنة مع
Division / Main Group / Sub 

Group

Index Number After Exclusionالرقم القياسي بعد االستبعاد

Seq.
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Figure (1)(1)شكل رقم 

Figure (2)(2)شكل رقم 
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         2021حزيران 

      2021آيار 

 2021آيار    2021الرقم القياسي العام السعار المستهلك لشهري حزيران 

 2020وحزيران  2021الرقم القياسي السعار المستهلك بعد االستبعاد  لشهري حزيران 

102.0

104.0

106.0

108.0

110.0

112.0

114.0

113.1 

106.0 

حزيران 

2021          

حزيران 

2020     



June2021

 كردستان 
Kurdstan

  الوسط     
Middle

 الجنوب        
South

 95.5102.999.0Food and Non-Alcoholicاالغذٌة والمشروبات غٌر الكحولٌة01

Beverages
01

94.6102.898.8Food011االغذية011
96.8102.3103.2Cereals and their products01110111الخبز والحبوب0111
Meats01120112 95.9107.599.3المحوم  0112
79.184.177.5Fish 01130113األسماك 0113
98.7112.4112.8Yogurt, Cheese and Eggs01140114المبن والجبن والبيض0114
103.9104.0104.0Oils and Fats01150115الزيوت والدىون0115
Fruits01160116 94.0104.798.1الفواكو0116
Vegetables01170117 83.993.088.3الخضراوات0117

103.8101.4104.9Sugar and Sugar Products01180118السكر والمنتجات السكرية0118

121.1122.4116.1Other Food Products01190119منتجات األغذية االخرى0119
Non-Alcoholic Beverages012 119.4106.1103.4 المشروبات غير الكحولية012
133.8147.2140.4Tobacco02 التبغ02

99.4111.0103.1Clothes and Footwear03المالبس واالحذٌة03

100.5113.7102.2Clothes  031المالبس031
108.3110.2113.1Cloth Fabrics03110311مواد المالبس0311
Ready made Clothes  03120312 97.2114.3100.6المالبس الجاىزة0312
 114.887.8103.9Other Categories ofاالصناف االخرى لممالبس ولواحق المالبس                                          0313

Clothes
03130313

131.7106.5107.8Clothes Cleaning03140314تنظيف المالبس 0314
93.599.8106.7Footwear032االحذية032

 94.1123.2117.6Housing, Water,Electricityالسكن ، المٌاه ، الكهرباء، الغاز04

& LPG 
04

82.8117.2124.7Rent04110411االيجار0411
 98.4123.3113.5House Maintenance andصيانة وخدمات المسكن0431

Services
04310431

 153.7172.196.7Electricity and Waterامدادات المياه والكيرباء0441

Supply
04410441

 112.1103.198.8Fuels(Gasolen,kerosene(البنزين و النفط و الغاز  )الوقود0451

and LPG)
04510451

05
التجهٌزات والمعدات المنزلٌة 

والصٌانة
97.6103.8103.3House Supplies , 

Appliances & Maintenance
05

94.498.995.8Furniture Equipments051االثاث والتجييزات 051
100.3106.7107.3Home Appliances053االجيزة المنزلية053
122.2154.6146.7Health06 الصحة06

113.2114.7102.1Transportation07النقل07

114.5117.1114.7Communications08االتصال08

104.5107.598.3Recreation and Culture09الترفٌه والثقافة09

99.7151.3161.3Education10التعلٌم10

86.7133.0120.5Restaurants and Hutle11المطاعم والفنادق11

 Misc. Sevices and   128.3127.9130.4 السلع والخدمات المتنوعة12

Goods
12

103.3115.8109.6General Index Number00الرقم القٌاسً العام00

Page 13

2021الرقم القياسي السعار المستيمك حسب المناطق لشير حزيران   (2)جدول 
Table No. ( 2) : CPI by Regions for

(100=2012)

المجموعة /المجموعة الرئٌسٌة / القسم ت

الفرعٌة

الرقم القياسي
Division / Main Group / 

Sub Group
Seq.

   (دهوك ، اربيل ، سميمانية) منطقة كردستان تشمل المحافظات  
(    بغداد ، صالح الدين  االنبار ، ديالى ، كركوك ، نينوى ،) منطقة الوسط تشمل المحافظات 

(   البصرة ميسان ، ذي قار ، المثنى ، النجف ،القادسية ، ، واسط ، كربالء بابل ،) منطقة الجنوب تشمل المحافظات 



2021آٌار 
حزٌران 

2020
2021آٌار 

حزٌران 

2020

آٌار 

2021

حزٌران 

2020

96.989.4102.796.499.193.6االغذٌة والمشروبات غٌر الكحولٌة01
Food and Non-Alcoholic 

Beverages
01

95.988.6102.596.298.993.3Food011االغذية011
96.893.0102.3101.7103.2101.6Cereals and their products0111الخبز والحبوب0111
Meats0112 95.790.8106.897.799.396.6المحوم  0112
78.771.875.373.374.172.0Fish 0113األسماك 0113
98.390.7105.597.7108.495.4Yogurt, Cheese and Eggs0114المبن والجبن والبيض0114
104.091.7103.994.8104.096.2Oils and Fats0115الزيوت والدىون0115
Fruits0116 96.995.8104.897.5100.298.0الفواكو0116
Vegetables0117 89.069.697.488.791.680.8الخضراوات0117

103.5102.6101.399.3104.7103.2Sugar and Sugar Products0118السكر والمنتجات السكرية0118

121.1120.5122.1117.5115.5111.8Other Food Products0119منتجات األغذية االخرى0119
Non-Alcoholic Beverages012 121.4109.9106.1100.9103.398.9 المشروبات غير الكحولية012
138.0123.3147.2121.6138.5119.7Tobacco02 التبغ02

99.194.4110.9105.9103.1102.4Clothes and Footwear03المالبس واالحذٌة03

100.293.8113.6108.4102.2102.6Clothes  031المالبس031
107.6101.3110.0105.5113.1108.3Cloth Fabrics0311مواد المالبس0311
Ready made Clothes  0312 96.991.0114.2108.9100.6101.8المالبس الجاىزة0312
114.492.287.685.6103.9104.4Other Categories of Clothes0313االصناف االخرى لممالبس ولواحق المالبس                                          0313
131.7106.9108.7103.7115.0109.9Clothes Cleaning0314تنظيف المالبس 0314
93.797.899.895.6106.7101.5Footwear032االحذية032

90.893.8121.6121.2117.0115.3السكن ، المٌاه ، الكهرباء، الغاز04
Housing, Water,Electricity & 

LPG 
04

84.290.4116.0117.7124.5124.1Rent0411االيجار0411
98.786.9123.2121.8113.0108.4صيانة وخدمات المسكن0431

House Maintenance and 

Services
0431

107.8142.7166.0154.492.286.8Electricity and Water Supply0441امدادات المياه والكيرباء0441

108.287.1102.6102.498.897.3(البنزين و النفط و الغاز  )الوقود0451
Fuels(Gasolen,kerosene and 

LPG)
0451

97.389.6103.695.9102.999.0التجهٌزات والمعدات المنزلٌة والصٌانة05
House Supplies , Appliances 

& Maintenance
05

93.987.198.794.195.894.2Furniture Equipments051االثاث والتجييزات 051
100.091.6106.596.9106.6101.7Home Appliances053االجيزة المنزلية053
122.0117.8154.8130.1145.8138.4Health06 الصحة06

112.197.0114.597.3102.092.1Transportation07النقل07

114.3112.1117.1105.3114.7111.2Communications08االتصال08

103.292.6106.697.697.392.4Recreation and Culture09الترفٌه والثقافة09

99.5102.7151.3164.4161.3164.2Education10التعلٌم10

85.487.7129.3120.2119.9118.8Restaurants and Hutle11المطاعم والفنادق11

Misc. Sevices and Goods12   127.3109.2127.6115.8129.2120.1 السلع والخدمات المتنوعة12

102.695.4115.2108.0109.3104.6General Index Number00الرقم القٌاسً العام00
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الرقم القياسي السعار المستيمك حسب المناطق في الشير السابق ونفس الشير من السنة السابقة   (3)جدول 
       Table No. (3) : CPI by Regions on Previous Month & Same Month of Previous Year  

(100=2012)

Seq. المجموعة الفرعٌة/المجموعة الرئٌسٌة / القسم ت

Southالجنوب Middle الوسط Kurdstan كردستان 

Division / Main Group / Sub Group



by Regions Compared with Previous Month & Same Month of Previous YearJune2021Table No. (4) :CPI for Iraq for 

0.15.8-1.46.80.26.7-االغذٌة والمشروبات غٌر الكحولٌة01
Food and Non-Alcoholic 

Beverages
01

0.15.9Food011-1.46.80.36.9-االغذية011
0.04.10.00.60.01.6Cereals and their products0111الخبز والحبوب0111
Meats0112 0.25.60.710.00.02.8المحوم  0112
0.510.211.714.74.67.6Fish 0113األسماك 0113
0.48.86.515.04.118.2Yogurt, Cheese and Eggs0114المبن والجبن والبيض0114
0.113.30.19.70.08.1Oils and Fats0115-الزيوت والدىون0115
Fruits0116 2.10.1-0.17.4-1.9-3.0-الفواكو0116
Vegetables0117 3.69.3-4.54.8-5.720.5-الخضراوات0117

0.31.20.12.10.21.6Sugar and Sugar Products0118السكر والمنتجات السكرية0118

0.00.50.24.20.53.8Other Food Products0119منتجات األغذية االخرى0119
Non-Alcoholic Beverages012 1.68.60.05.20.14.6- المشروبات غير الكحولية012
3.08.50.021.11.417.3Tobacco02- التبغ02

0.35.30.14.80.00.7Clothes and Footwear03المالبس واالحذٌة03

0.4Clothes  031-0.37.10.14.90.0المالبس031
0.76.90.24.50.04.4Cloth Fabrics0311مواد المالبس0311
Ready made Clothes  0312 1.2-0.36.80.15.00.0المالبس الجاىزة0312
0.5-0.324.50.22.60.0االصناف االخرى لممالبس ولواحق المالبس                                          0313

Other Categories of 

Clothes
0313

1.9Clothes Cleaning0314-6.3-2.02.7-0.023.2تنظيف المالبس 0314
4.40.04.40.05.1Footwear032-0.2-االحذية032

3.60.31.31.70.52.0السكن ، المٌاه ، الكهرباء، الغاز04
Housing, Water,Electricity 

& LPG 
04

0.40.20.5Rent0411-8.41.0-1.7-االيجار0411
0.313.20.11.20.44.7-صيانة وخدمات المسكن0431

House Maintenance and 

Services
0431

42.67.73.711.54.911.4امدادات المياه والكيرباء0441
Electricity and Water 

Supply
0441

3.628.70.50.70.01.5(البنزين و النفط و الغاز  )الوقود0451
Fuels(Gasolen,kerosene 

and LPG)
0451

05
التجهٌزات والمعدات المنزلٌة 

والصٌانة
0.38.90.28.20.44.3

House Supplies , 

Appliances & Maintenance
05

0.58.40.25.10.01.7Furniture Equipments051االثاث والتجييزات 051
0.39.50.210.10.75.5Home Appliances053االجيزة المنزلية053
0.118.80.66.0Health06-0.23.7 الصحة06

1.016.70.217.90.110.9Transportation07النقل07

0.22.10.011.20.03.1Communications08االتصال08

1.312.90.810.11.06.4Recreation and Culture09الترفٌه والثقافة09

1.8Education10-8.00.0-2.90.0-0.2التعلٌم10

1.12.910.60.51.4Restaurants and Hutle11-1.5المطاعم والفنادق11

0.817.50.210.40.98.6 السلع والخدمات المتنوعة12
   Misc. Sevices and 

Goods
12

0.78.30.57.20.34.8General Index Number00الرقم القٌاسً العام00

Page 15

   حسب المناطق بالمقارنة مع الشير السابق ونفس الشير من السنة السابقة 2021معدالت التغير لشير حزيران  (4)جدول 

South(100=2012)الجنوب Middle الوسط Kurdstan كردستان 

Division / Main Group / Sub GroupSeq. ت
المجموعة /المجموعة الرئيسية / القسم 

الفرعية

     المقارنة     

مع شهراٌار  

2021

     المقارنة     

مع 

شهرحزٌران   

2020

     المقارنة     

مع شهراٌار  

2021

     المقارنة     

مع 

شهرحزٌران   

2020

     المقارنة     

مع شهراٌار  

2021

     المقارنة     

مع شهرحزٌران   

2020



البصرةمٌسانذي قارالمثنىالقادسٌةالنجفواسطكربالءبابلصالح الدٌنبغداداالنباردٌالىكركوكنٌنوىدهوكاربٌلالسلٌمانٌة

SulaimaniyaErbilDuhoukNinevehKirkukDialaAl-anbarBaghdadSalah Al-DeenBabilKerbelaWasitAl-NajafAl-QadisiyaAl-MuthanaThi- QarMissanBasrah

95.895.394.798.0100.7102.4100.1105.1102.4102.898.8101.495.494.096.6102.998.796.7االغذٌة والمشروبات غٌر الكحولٌة01

94.894.593.597.6100.4102.299.8105.1102.1102.798.6101.394.993.596.3102.898.496.3االغذية011

93.896.3101.397.696.2105.6101.0105.5100.2106.5103.9106.0105.998.4102.3101.0101.1102.6الخبز والحبوب0111

94.494.9101.1105.1115.9107.094.3108.5114.289.699.9100.596.493.5101.0102.2106.0101.1المحوم  0112

58.090.4100.889.792.387.2121.276.580.271.886.360.757.272.090.287.278.982.3األسماك 0113

96.5100.5103.5101.994.4112.9110.1117.0116.1118.2112.4107.0107.6100.4109.9111.9113.1119.1المبن والجبن والبيض0114

102.8104.4107.9101.994.9108.2103.4105.3103.2102.1104.7103.7108.4105.3101.9101.0101.9102.9الزيوت والدىون0115

101.293.881.5106.590.1104.694.7108.594.3116.9102.0104.279.387.687.8113.188.695.0الفواكو0116

85.685.070.787.886.684.691.097.781.099.485.396.886.485.081.399.789.075.3الخضراوات0117

105.1101.2108.287.6132.4117.4114.598.3109.0106.0104.5102.9102.2106.2104.3103.1103.3104.3السكر والمنتجات السكرية0118

128.5108.0101.4100.9107.2123.6133.8128.2129.1116.7118.6143.6137.3110.7114.0111.9130.294.2منتجات األغذية االخرى0119

120.0119.5120.1107.7107.0106.4107.5105.5110.5105.2102.1104.6102.9102.6103.0104.6107.5102.9 المشروبات غير الكحولية012

117.4150.5138.7118.6142.5187.8153.3151.4151.0107.8128.9140.6173.3127.1129.7168.2138.7133.9 التبغ02

97.0101.3102.689.395.9101.0104.5125.697.7101.2105.2120.494.7107.1106.6105.089.7106.2المالبس واالحذٌة03

99.2101.3104.391.398.6104.0108.4128.895.899.8104.5120.998.3107.9104.5104.791.6102.4المالبس031

118.695.7106.296.1110.9101.8113.9115.7103.597.3119.7121.7109.3111.5100.3137.486.6122.5مواد المالبس0311

90.6102.9103.490.997.1104.3108.6130.395.2100.2102.6120.695.7107.8105.2100.892.499.0المالبس الجاىزة0312

110.1116.8119.880.896.380.375.889.595.992.0132.1123.3112.892.285.0108.7100.093.0االصناف االخرى لممالبس ولواحق المالبس                                          0313

132.9150.0100.0114.1108.0145.0108.1100.0100.0106.1134.7149.173.277.6143.794.298.2115.5تنظيف المالبس 0314

86.4101.594.280.681.188.692.3112.9105.4107.8108.5118.380.1103.4115.2106.382.7121.5االحذية032

95.981.9106.7102.9106.1113.5123.7133.4122.298.5124.0108.9118.6133.2141.8125.199.7127.7السكن ، المٌاه ، الكهرباء، الغاز04

81.372.598.199.188.3118.8117.7127.2138.3103.7125.9107.4115.8158.3162.8114.1102.7147.4االيجار0411

102.965.5139.587.1120.6105.4129.5138.7107.487.7137.0106.6129.9100.2124.1182.566.991.2صيانة وخدمات المسكن0431

141.1156.4148.1156.6238.799.9152.0180.2110.092.7109.0105.0130.297.286.693.199.975.3امدادات المياه والكيرباء0441

134.399.892.792.099.0110.5109.3106.890.694.4101.9128.6103.784.4112.889.2108.992.9(البنزين و النفط و الغاز  )الوقود0451

96.998.098.087.7108.8107.2103.9106.896.7105.3105.9107.8104.6101.1100.7103.1104.1102.3التجهٌزات والمعدات المنزلٌة والصٌانة05

103.282.293.982.3105.3108.9106.2102.284.0104.3102.396.7104.092.588.198.6101.383.1االثاث والتجييزات 051

91.3111.4101.392.0111.2105.8102.6109.0105.4106.1108.1113.8105.2105.4108.4105.3105.5110.5االجيزة المنزلية053

112.5125.0135.2163.3143.5175.7160.0156.7121.9125.3168.5175.0156.6136.7156.6144.4131.5129.9 الصحة06

112.5116.7110.0116.9131.7108.6108.0114.0109.0107.7104.0102.5100.691.8109.599.5106.2108.0النقل07

113.1118.3111.9114.6127.2117.0120.4117.797.6111.8115.1133.0108.293.8113.0119.0122.4115.3االتصال08

113.299.894.8101.8123.293.6101.6112.1103.387.289.299.489.990.998.9103.6111.8110.4الترفٌه والثقافة09

120.0100.480.6111.2123.4144.7133.5169.3174.5106.0174.0163.0166.9117.6191.2157.5138.1175.6التعلٌم10

92.692.466.191.5123.3135.9114.6157.483.2137.7119.6135.1124.2123.3103.9104.4101.9110.1المطاعم والفنادق11

123.5133.8129.1126.5122.1129.4125.4132.3112.0121.7131.2128.4126.7131.1128.4126.7113.1143.1 السلع والخدمات المتنوعة12

102.9101.8105.2105.0114.0112.1112.1122.6108.5105.0112.8112.6108.6108.0115.0112.7102.7112.3الرقم القٌاسً العام00

Table No. ( 5 ) : CPI by Governorates for June 2021          2021االرقام القياسية السعار المستيمك حسب المحافظات  لشير حزيران  (5)         جدول 

(2012=100)

المجموعة الفرعية/المجموعة الرئيسية / القسم ت

الرقم القياسي
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المعدلكانون االولتشرٌن الثانًتشرٌن االولاٌلولآبتموزحزٌرانآٌارنٌسانآذارشباطكانون الثانًالوزن

weightsJanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDecAverage

29.60596.898.4100.6101.0100.7100.599.7االغذٌة والمشروبات غٌر الكحولٌة01
Food and Non-Alcoholic 

Beverages
01

28.25696.598.1100.3100.7100.4100.299.4Food011االغذية011

4.887101.5101.8102.0102.1102.2102.1102.0Cereals and their products0111الخبز والحبوب0111

Meats0112 6.18099.499.6100.9101.6102.7102.9101.2المحوم  0112

0.90366.467.768.772.274.480.471.6Fish 0113األسماك 0113

3.527106.5106.1107.1107.2105.2109.8107.0Yogurt, Cheese and Eggs0114المبن والجبن والبيض0114

1.33599.0100.0103.6104.1104.1104.1102.5Oils and Fats0115الزيوت والدىون0115

Fruits0116 2.85688.295.199.8101.8101.8100.697.9الفواكو0116

Vegetables0117 6.01688.191.296.495.493.789.792.4الخضراوات0117

2.075102.0102.4102.7102.9102.9103.2102.7Sugar and Sugar Products0118السكر والمنتجات السكرية0118

0.477118.9119.3119.5119.9120.1120.4119.7Other Food Products0119منتجات األغذية االخرى0119

Non-Alcoholic Beverages012 1.349103.4105.7105.9106.5106.8106.5105.8 المشروبات غير الكحولية012

0.615134.7136.2138.4140.1142.7142.6139.1Tobacco02 التبغ02

6.472101.9101.8104.2105.0105.2105.3103.9Clothes and Footwear03المالبس واالحذٌة03

5.286102.8102.7105.3106.2106.5106.6105.0Clothes  031المالبس031

0.806104.9104.7106.3107.3107.4107.5106.4Cloth Fabrics0311مواد المالبس0311

Ready made Clothes  0312 4.397102.6102.5105.2106.1106.4106.5104.9المالبس الجاىزة0312

0.06593.294.897.198.698.598.796.8Other Categories of Clothes0313االصناف االخرى لممالبس ولواحق المالبس                                          0313

0.018105.9108.2112.2114.5114.7111.1111.1Clothes Cleaning0314تنظيف المالبس 0314

1.18698.197.999.399.499.699.699.0Footwear0315االحذية032

25.359116.6115.9115.5113.9113.7116.1115.3السكن ، المٌاه ، الكهرباء، الغاز04
Housing, Water,Electricity 

& LPG 
04

17.123114.7114.6114.2113.6112.9113.1113.9Rent0411االيجار0411

2.982114.5114.9114.9115.2115.5115.7115.1صيانة وخدمات المسكن0431
House Maintenance and 

Services
0412

2.707145.1138.7136.7125.0127.4147.7136.8امدادات المياه والكيرباء0441
Electricity and Water 

Supply
0413

2.547101.3101.6101.9102.2102.2102.8102.0(البنزين و النفط و الغاز  )الوقود0451
Fuels(Gasolen,kerosene 

and LPG)
0414

05
التجهٌزات والمعدات المنزلٌة 

والصٌانة
6.52499.8100.3100.6101.9102.1102.4101.2

House Supplies , 

Appliances & Maintenance
05

2.55195.896.096.296.496.596.796.3Furniture Equipments051االثاث والتجييزات 051

3.973102.5103.1103.4105.5105.7106.1104.4Home Appliances053االجيزة المنزلية053

4.142144.9145.4146.0146.1146.3146.7145.9Health06 الصحة06

15.185107.0109.7109.9110.7110.7111.0109.8Transportation07النقل07

3.109115.2115.2115.2115.6115.9116.0115.5Communications08االتصال08

1.998102.7103.4101.1101.2102.7103.7102.5Recreation and Culture09الترفٌه والثقافة09

0.922146.6146.7146.7146.8146.8146.9146.8Education10التعلٌم10

1.527112.9113.0113.2114.3114.4116.1114.0Restaurants and Hutle11المطاعم والفنادق11

4.542125.6125.1124.4125.4127.3128.3126.0 السلع والخدمات المتنوعة12
   Miscellaneous Sevices 

and Goods
12

100108.8109.6110.3110.4110.4111.1110.1General Index Number00الرقم القٌاسً العام00

100111.0111.4111.7111.8112.0113.1111.8Index Number After Exclusionالرقم القياسي العام بعد االستبعاد

Table No. ( 6 ) : CPI by Months for 2021                     2021االرقام القياسية السعار المستيمك في العراق حسب اشير سنة   (6)جدول 

(2012=100)

ت
المجموعة /المجموعة الرئيسية / القسم 

الفرعية
Division / Main Group / Sub GroupSeq.
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الرقم القياسي


