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 المقذمة 

ان الررر ام السي الرررر االررره   ال الرررنسبك يررر   ارررم غالرررير يسررريل  هرررلل الن يررر  يرررر االررره   الالرررب   ال رررل    ال ررر   ي  

لب الررنسبك ريرر  الررو ن ا  ان الن رر م يخنالررع  ررن  رر ل  هررلل الن يرر  يررر الرر ام السي الررر االرره   ال الررنسبك ا    ان 

 ال ررل    يررر اانمرر ل  رر  ريرر  الررو ن ا خيرر   الن رر م يرر   سيرر ل ب ررر يهيرر  رررن اا ن رر ع يررر  الررن   ااالرره  

نررغ  ا السرر ش اليرر امي  له برر  يبررل  رر   ايهرر ل ي  برر ن ال الررنسبك ان ييررن   غ ررل الالررب   ال ررل    النررر برر ن ي  ب غرر  

 اله اقالالي ال   ااانم لي  ير لسي ل  هلل الن  م اي ي  بيي ش    يال رل  اال ر  ي اءي  ال يسً  يغ ل الث ن.  ان 

  رر  نالي يظرر     نب لي رر والرر   ا  برريج ج رر ت الن رر م لب خ يظرر  ربررا االررنس ا  ااالرره       هرر اءا  غ ججررع اربررا انيرر 

 . لب  ل اله اار ير امقي الن    ه

اا ار م السي الري  االره   ال الرنسبك   مرلا  نس ير  الرا ن ثً  يسالرم اا ار م السي الري  الجس و ال  بو  لإلخم ء يالها 

لثساع ااماناعاددنخرلي  ي 2022رر م  كانوننالثاانو يرس  ا م السالم ير ش لا  ال ؤي   لوي ل . الغال  خالع اليس  

الرر ع نررم نخررلي   ليرر  اخن ا ب رر   ال جرر  ي  الالرربهي  لالررب  ال الررنسبك  رر ن  بسااع الىاار الثتاا ادتااد اداا الثساان 

لثهنلتا ا ااالره   نرم نخرلي     الثوتلير االم  لسعنرالثسينرل نخلي  نم  ب لك  لثسكنير االم  لاليجنرل  غسجي  

 .2022مناعنماالثانو كنوننا ي  ج  هلل الن  م ليس  ي ا النس ي   . نلثحنسبن 
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 :التقرير المعادالت المستخذمة في احتساب  

احسبالثصيغةالثتنثيةا:ااااااتغيرالثشهريالنالثسونيلحتسنبامعدلالثالناًلا:

 (1)   ...................... 1001







tR 

 ان : خي 
R:  ن ي  اليس   ا  الالغ   هلل الن ثل . 

 t:  السلف   ا  يس  اي   ال ن ي  ير الغ ن ثل 

 اال ل   ا  يس  اي   ال ن ي  ير الغ  : ن ثل . 
 

 :الحتسنباصيغةاالسبيراحسبالثصيغةالثتنثية:انوينًا

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





W

WPP
Ip  

01 / pp  ي ثل  غال ع الاله  لبالبه :Price Relative Product 
W  ون الالبه   ن ال الج ااجن  رر  ااانم ل  ل ال ش  : 

 خي  نخالع األ ا م السي الي  لب ج  ر  ال  ري  ا ال ميالي  ا اااال م مه لًا  لا ال ام السي الر اله م.
 

  CPI Methodology المستهلك السعار القياسي الرقم حتسابإ هجيةمن

  Base Yearالالسنساسوة .1

 يرر ل الر ش اانمر ل    اجن ر ررب غسر  الرغ  نغ ير  ا ر   الرج  0210 الرغ يرر  السي الرر لبر امااالر ل  نهين  الغ   

 السي الررر الرر ام ن بييرر  ريرر اللا برر   ال ررل    الالررب  شنالررهي   يررر الرر لالررغ  ابيرر     ربيرر  نررم  ن  ا  ((IHSES الهرر اق

 ااالرنس بر ااغ ر ق  ييببير  ل الر ش ال ه يرر ال الرن   يرر ن ي ا لب   ثب  الغ نهني   خي  اغس  ا ال النسبك اله  أل

 . ر    يم  ش الي ل ير ااانم ل   ال    اله مبر
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  Products Sample Selectionانلثىدمن الثسع اعيوةالىتينر .2

 االرره   السي الررر الرر ام ل ؤيرر  الالرربهي  الالررب   نيرر  ا  Cut Off Sampling  السطرر يط يسرر  الهيغرر  ارن ررل 

 ال الرج يرر ير بث  ليغر   02 ربيسر  اليرس   ال ر ل اغ ر ق  ن الرطييبر   النر الالب  ب ي  الهيغ  ن  غ  خي  ال النسبك

 النرر الالرب  ايهر ا ر ي  نرم الهيغر  نخليرل  يهرل 2012 لالرغ (  (IHSESالهر اق ير ل ال ش  ااانم ل  ااجن  رر

  س ر  ي غسر  ايهنسرل الرب  خر ي  ال ار  غ رل  يرر ال الرنسبك غظر   جس   ن  س   ارني    لبغس  الهيغ  نن  غس  لم

  البه  333 الهيغ  ير ال ن  غ   ال ل    الالب  رلل يب   ال ليغ   02 رن يويل ي غ  ق ظس   اغس   غم لب النسبك

 ااجن  رر ال الج ير   ل  النر الالب   ن% 42 غالي ي الهيغ   ننب    ربي  البه    ل   803 ن  ج  ع     ل  

 ربررا اغ  ارر   ررن% 88 رررن نويررل غالرري   ال ررل    الالررب  ريغرر  ربررا اليررس   ال رر ل اغ رر ق  يب رر ن ل الرر ش  ااانمرر ل 

 ي  جرع االرم 10 ربرا ن ورر  مغ  ً  684 ال  ن  ش  Varieties اامغ ف رلل يب  خين ير  ال ل    الالب  ب ي 

 Classification Of Individual Purpose  (COICOP . ) ال  ا خالع ال  ل  ااغ  ق يفنمغ

  Weighting Diagram(لالنزلن)الثوسبيةاةلالهمياحسنب .3

 لبرل الغالريي   ااي ير اخنالر ع ين جرع ي غر  لب الرنسبك ي لغالري  ال  نب ر   ال ل    لبالب  الغاليي   ااي ي لن     غظ اً 

 يررر ل الرر ش  ااانمرر ل  ااجن رر رر ال الررج  ررن    أال رر اليررس   ال رر ل اغ رر ق  ن الررط ربررا ي ارن رر ل   ل رر  الرربه 

 . 0210 لالغ  اله اق

   The Formula of Price Index Numberالثمستىدمةاثصيغةل .4

  الر ام  ال ميالري  ال  رير  لب جر  ي  السي الري  اا ار م اخنالر ع يرر ااالر ل ا وان نهن رل النرر االريي  مري   االن ل  

 .اله م سي الرال
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 Coverage Geographicلثجغرلديةاالثتغطية .5

 اغر  رب ر ( ال  برو ا ر ء ررلا) الالب ن رلل غ خي   ن ا  ء ايم الا ي ا  ي  ال خ يظ    بو  ن اااله   نج   

 االا يرر  ال خررلا  يررين ااالرره   يررر النيرر ين اارنيرر   يغظرر  ا رر ين الس رر ء ا نيرر   يررر ال خ يظرر   االنيرر  ش نررم اررل

 الررب ن  رن% 69 يسرط يغالرري  خ ر ي ال  غرر طقال الر ام ي طررريخير   .االا ير  ال خررلش الرا ال مرر ل  ا ب غير  البب ر   

 انج   اااله   ير ال يف االي ع رليلش اي س  رلم ن ي  ال  ليي  الهظ ا  رن الالرب  يرر  .0210 الغ  ير اله اق

 ي   يأغسر  انبر ن ي ل  امر    ال طب ير  ي رً  ررن ال يف    م  غي  ال  امي  ب اجسوش البس ي مي   غي ي   ان نر

 لررك يررأن ااي يرر  الغالرريي  لسرر   الالررب  يررر ال غرر طق ال ي يرر  ابيبرر  جررلا ا   هل  رر     ان ال رر اطن ال ي ررر ين جرر  الررا 

 ال لن لي اء    يخن ج   ن الالب  غي  ال  امي  ل ا اانم   ر بي  الي  ل ربا ال غ طق الخ  ي  يسط.

 Core Inflationلثتضىمالالسنسا .6
 الررر   يخنالرررع يهرررل االرررنيه ل يهرررا الالرررب   ا  األالررره   ال ن ي يررر   يرررر  ج  رررر  ال  ررر   ال  ابررر  يرررر االرررم ااغ يررر  

  ال ي  ي   غي  البخ لي  ا ي ً  رن الغ ط  غ و الطيخ   ن االم الالبن  ال ي  .
 

 :المؤشرات  تحليل أهم

 

ا(CPIسعنرالثمستهع ا)لثرقمالثتينس الثعنماالالناًلا:   
 

اد الثعرل اثشهرا .1 الثتينس الثعنم ا114.6وحنا)ا2022اسوةالثانو كنوننابعغالثرقم متنروةاا %(
%(انلثذيايمالا 0.9متدلرهنا)الرتفنعليابوسبةاا2021كنوننالالنلاسوةاد ا%(ا113.6)ابوحن

 ا.معدلالثتضىمالثشهري
متنروةابوحنا%(ا114.6وحنا)ا2022و اسوةاثشهراكنوننالثانلثرقمالثتينس الثعنماد الثعرل ابعغا .2

%(انلثذيايمالا5.3متدلرهنا)ارتفنعليابوسبةال اا2021سوةاالثانو كنونناد اشهرا%(ا108.8)
 امعدلالثتضىمالثسوني.
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اسوة لثانو ااكنوننااشهرتفنصيلالثتغيرل اد السعنرالثمستهع الثشهريةابيناانويًنا:ا
ا.2120سوةا كنوننالالنلابشهرامتنروةاا2022

 
 

 
 

 

الجل االم ااغ ي   ال ي  ي   غي   (1
%( ياليع 2.9ال   )  ن  ر ً االبخ لي  

 ج  ر   :  ي   جااله    ا ن  ع
  ج  ر ا  %(7.2يغالي  )ااال  ك 

ا  ج  ر  ال يو %( 4.6)ال   ا ا  
 ج  ر  الوي    ا%(0.9) الخي ع 

 ج  ر  البخ م  ا%(0.3) ن  اللي
  .ير  هلل الن ي  اليس   ا%(0.1)

ال    اغ     ً  الني االم الجل  2- 
 .ير  هلل الن ي  اليس   %( 0.4)

 

 اغ     ً الجل االم ال  يل  ااخ ي  3- 
 االه   اغ     ً  %( ياليع0.1ال   )

غالي  ي ااخ ي    ج  ر  ج  ر  ال  يل  
ير  الرربا الن  %(  0.1)   %( 0.2)

 . هلل الن ي  اليس  
. 
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ياليع %( 0.7ال   )ً   ن  راالجل االم الالبن 4- 
 ا  %(15.2يغالي  ) ا لالا  ال ي    البس ي ء  ن  عا

  ج  ر  المي غ  ا%(3.2يغالي  )   ج  ر  ال ا ل
  ج  ر  اايج  ا  ا  %(2.2  ل    ال البن )

 .%(2.6يغالي  )
 

 

   ال اغ     ً  المخ االم الجل  6-
 . هلل الن ي  اليس   ير %(2.1)

الجل االم النجسيوا   ال هلا   5-
   ال اغ     ً  غولي   المي غ  ال
 ج  ر   اغ   ا%( ياليع 0.4)

ير %( 0.8يغالي  ) ااجسوش ال غولي 
 .اليس    هلل الن ي 
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الن يي   الثس ي  الجل االم  -9
%( ير 1.4ال   )ً  غ    ا

 .  هلل الن ي  اليس  
 

 
  رً  ا ن اانم لاالم  الجل -8

 هلل %( ير 4.2ال   )
  . الن ي  اليس  

 
 

 
ً  اغ     الغسلاالم  الجل  -7

 هلل %( ير 1.0   )ال
  . الن ي  اليس  
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ال     ً غ    االنهبيم االم الجل  -12
 %( ير  هلل الن ي  اليس  0.1)
  لك ياليع يلء النالجيل ي ال م .

الج  ه   اايبي    ال م الل اال  
 اارلالي .

 

الررررررررجل االررررررررم الالررررررررب    -10
ال نغ ررررررررررررررر    ال ررررررررررررررل   

ارررررررررررررررررررررررررررررررل   ا ن  رررررررررررررررررررررررررررررررً  
يرررررررررررررر  هرررررررررررررلل  %(2.3)

 .الن ي  اليس  
 

الم ال ط رم الجل ا  -11
ال   ا ن  رً   ال غ لق 

%( ير  هلل الن ي  2.0)
 اليس  .
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اا2202اسوةاالثانو كنونناانثاًنا:اتفنصيلالثتغيرل اد السعنرالثمستهع الثسونيةابيناشهرا
ا.اا1202سوةااالثانو كنوننامتنروةابشهرا

 رلل  ن ا ن  عغنيج   %(8.2)ال    ا ن  ر   الجل االم األغ ي   ال ي  ي   غي  البخ لي   .1
%( 14.9يغالي  ) ال    ا  ج  ر   ا %(22.9 ج  ر  ااال  ك يغالي  ) :ي   ير   جال
 ج  ر  الوي    ا%(10.5يغالي  ) البخ م  ج  ر  ا %(12.6يغالي  ) ال  اب  ج  ر   ا

 ج  ر  البين      ن ثم يب   بل  ن  ج  ر  ال يو الخي ع %( ا5.7 اللي ن يغالي  )
 ال غنج   الالب ي  يغالي    ج  ر  الالب   %( ا4.2)  ير غالي ال  الجين  الييا غ ل

 .   ير  هلل الن ي  الالغ  %( 1.6)
 .ير  هلل الن ي  الالغ   %(2.8)ال     ً  ن  را الني الجل االم  .0
 .ير  هلل الن ي  الالغ   %(2.1)ال     ً  ن  راالجل االم ال  يل  األخ ي   .4
يغالي   ا لالا  ال ي    البس ي ء ن  ع  اياليع  %(2.8ال   )  ً  ن  را الالبنالجل االم . 6
%( 4.8 ج  ر  مي غ    ل    ال البن يغالي  )  ا%( 8.6 ج  ر  ال ا ل يغالي  )%(ا 13.2)

   هلل الن ي  الالغ  ير 
 االه  ا ن  ع  ياليع %(4.4)ال     ً  ن  راالجل االم النجسيوا   ال هلا  ال غولي   المي غ   .2

ير  هلل  %(4.3ااث    النجسيوا  يغالي  ) ج  ر     %(8.4)ااجسوش ال غولي  يغالي    ج  ر 
 .الن ي  الالغ  

  .ير  هلل الن ي  الالغ   %(8.1) الجل االم المخ    ن  رً  ال  . 4
 ير  هلل الن ي  الالغ   . %(9.3)ال     ن  رً  االم الغسل  الجل. 7
  ير  هلل الن ي  الالغ   %(5.4)ال     ن  رً  الجل االم اانم ل . 8
  .ير  هلل الن ي  الالغ   (%0.4)ال     ً غ    ا الن يي   الثس ي الجل االم . 9

 ير  هلل الن ي  الالغ   . %( 5.1)ال      ن  ر ً  الجل االم النهبيم .12
 ير  هلل الن ي  الالغ  . %(9.6)ال     ن  رً   الجل االم ال ط رم  ال غ لق .11
 %( ير  هلل الن ي  الالغ   . 6.12ال   ) . الجل االم الالب   ال ل    ال نغ ر  ا ن  ر ً 10
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ا:رلبعنا:الثتضىمالألسنسا
غخ   2022الغ   الث غرب غ ن ليس  ير اله اق  يهل ااالنيه ل يب  ال ام السي الر اله م -
 ال    ا ن  ر ً ا  ا  0201الغ   ب غ ن اا ل%( ير يس  112.4)%(  س  غ  يغخ  114.1)
 .  اليس   ااال ل  هلل الن  مير  %(2.7)
  0201الغ   ب غ ن الث غر يس     0200الغ   ب غ ن الث غرليس    رغل  س  غ  غ ل ال ؤي  -
 . الغ  ال ااال ل %(  ال   ي ثل  هلل الن  م4.6 سلا ي  )  ع ا ن يين ان يغ كن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

كانون 

2021الثانً

كانون االول 

2021
2022كانون الثانً

كانون االول 

2021

كانون الثانً 

2021

29.60596.8104.1105.00.98.5االغذٌة والمشروبات غٌر الكحولٌة01
Food and Non-Alcoholic 

Beverages
01

28.25696.5104.0104.90.98.7Food011االغذية011
4.887101.5104.9105.80.94.2Cereals and their products0111الخبز والحبوب0111
Meats0112 6.18099.4109.7109.80.110.5المحوم  0112
0.90366.475.981.67.522.9Fish 0113األسماك 0113
0.34.2Yogurt, Cheese and Eggs0114-3.527106.5111.3111.0المبن والجبن والبيض0114
1.33599.0104.3104.60.35.7Oils and Fats0115الزيوت والدىون0115
Fruits0116 0.912.6-2.85688.2100.299.3الفواكو0116
Vegetables0117 6.01688.197.9101.23.414.9الخضراوات0117

0.71.4Sugar and Sugar Products0118-2.075102.0104.1103.4السكر والمنتجات السكرية0118
0.477118.9119.8119.80.00.8Other Food Products0119منتجات األغذية االخرى0119
Non-Alcoholic Beverages012 1.349103.4106.4106.60.23.1 المشروبات غير الكحولية012
0.45.8Tobacco02-0.615134.7143.1142.5 التبغ02

0.15.1Clothes and Footwear03-6.472101.9107.2107.1المالبس واالحذٌة03

0.25.1Clothes  031-5.286102.8108.2108.0المالبس031
0.806104.9109.0109.70.64.6Cloth Fabrics0311مواد المالبس0311
Ready made Clothes  0312 0.35.1-4.397102.6108.1107.8المالبس الجاىزة0312
0.06593.2101.7101.70.09.1Other Categories of Clothes0313االصناف االخرى لممالبس ولواحق المالبس                                          0313
0.018105.9113.4113.70.37.4Clothes Cleaning0314تنظيف المالبس 0314
0.14.9Footwear032-1.18698.1103.0102.9االحذية032

25.359116.6116.7119.92.72.8السكن ، المٌاه ، الكهرباء، الغاز04
Housing, Water,Electricity & 

LPG 
04

0.3Rent0411-17.123114.7114.0114.40.4االيجار0411
2.982114.5117.4120.02.24.8صيانة وخدمات المسكن0431

House Maintenance and 

Services
0431

2.707145.1142.5164.215.213.2Electricity and Water Supply0441امدادات المياه والكيرباء0441

2.547101.3106.6110.03.28.6(البنزين و النفط و الغاز  )الوقود0451
Fuels(Gasolen,kerosene and 

LPG)
0451

0.44.4-6.52499.8104.6104.2التجهٌزات والمعدات المنزلٌة والصٌانة05
House Supplies , Appliances 

& Maintenance
05

2.55195.898.899.10.33.4Furniture Equipments051االثاث والتجييزات 051
0.84.8Home Appliances053-3.973102.5108.3107.4االجيزة المنزلية053
2.11.8Health06-4.142144.9150.7147.5 الصحة06

1.03.9Transportation07-15.185107.0112.3111.2النقل07

3.109115.2116.3120.43.54.5Communications08االتصال08

0.4Recreation and Culture09-1.4-1.998102.7103.8102.3الترفٌه والثقافة09

0.15.1Education10-0.922146.6154.2154.1التعلٌم10

1.527112.9120.5120.70.26.9Restaurants and Hutle11المطاعم والفنادق11

Misc. Sevices and Goods12   4.542125.6138.2141.42.312.6 السلع والخدمات المتنوعة12

100108.8113.6114.60.95.3General Index Number00الرقم القٌاسً العام00

100111.0115.3116.10.74.6
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2022الرقم القياسي السعار المستيمك في العراق لشير كانون الثاني  (1)جدول
                   Table No. (1) :CPI for Iraq for JANUARY 2022

(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 

114.6 

113.6 

113.0

113.2

113.4

113.6

113.8

114.0

114.2

114.4

114.6

114.8

 2022كانون الثاني

 2021كانون االول 

105.0

106.0

107.0

108.0

109.0

110.0

111.0

112.0

113.0

114.0

115.0

114.6 

 2022كانون الثاني 108.8

 2021كانون الثاني

كانون (              الشهري )الرقم القياسي العام  لالسعار المستهلك 
 2021عن كانون االول  2022الثاني 

كانون ( السنوي)القياسي العام  لالسعارالمستهلك  الرقم
 2021عن كانون الثاني  2022الثاني 



JANUARY 2022

 كردستان 
Kurdstan

  الوسط     
Middle

 الجنوب        
South

 101.0107.3103.5Food and Non-Alcoholicاالغذٌة والمشروبات غٌر الكحولٌة01

Beverages
01

100.2107.4103.5Food011االغذية011
101.5105.1106.7Cereals and their products0111الخبز والحبوب0111
Meats0112 102.2118.0101.7المحوم  0112
82.782.382.0Fish 0113األسماك 0113
103.7113.4113.1Yogurt, Cheese and Eggs0114المبن والجبن والبيض0114
107.3103.9104.0Oils and Fats0115الزيوت والدىون0115
Fruits0116 99.4100.197.6الفواكو0116
Vegetables0117 91.7102.6104.6الخضراوات0117

104.3102.6103.4Sugar and Sugar Products0118السكر والمنتجات السكرية0118
122.0121.8114.7Other Food Products0119منتجات األغذية االخرى0119
Non-Alcoholic Beverages012 121.0106.0103.2 المشروبات غير الكحولية012
134.9147.0139.9Tobacco02 التبغ02

101.8112.7104.1Clothes and Footwear03المالبس واالحذٌة03

102.5115.2102.7Clothes  031المالبس031
108.4112.8114.2Cloth Fabrics0311مواد المالبس0311
Ready made Clothes  0312 99.8115.7101.0المالبس الجاىزة0312
 116.587.9111.2Other Categories ofاالصناف االخرى لممالبس ولواحق المالبس                                          0313

Clothes
0313

130.7110.5110.3Clothes Cleaning0314تنظيف المالبس 0314
98.0102.4110.1Footwear032االحذية032

 104.5126.3117.6Housing, Water,Electricityالسكن ، المٌاه ، الكهرباء، الغاز04

& LPG 
04

82.9119.6125.8Rent0411االيجار0411
 105.9128.0115.8House Maintenance andصيانة وخدمات المسكن0431

Services
0431

 206.2177.585.6Electricity and Waterامدادات المياه والكيرباء0441

Supply
0441

 151.3106.498.9Fuels(Gasolen,kerosene(البنزين و النفط و الغاز  )الوقود0451

and LPG)
0451

 , 98.4104.7106.1House Suppliesالتجهٌزات والمعدات المنزلٌة والصٌانة05

Appliances & Maintenance
05

95.5101.399.1Furniture Equipments051االثاث والتجييزات 051
100.9106.7109.9Home Appliances053االجيزة المنزلية053
124.2149.3154.0Health06 الصحة06

116.7111.4106.5Transportation07النقل07

126.0118.8119.9Communications08االتصال08

104.7104.198.1Recreation and Culture09الترفٌه والثقافة09

112.3155.4167.9Education10التعلٌم10

88.6143.3121.9Restaurants and Hutle11المطاعم والفنادق11

 Misc. Sevices and   133.2151.0139.0 السلع والخدمات المتنوعة12

Goods
12

108.4118.7112.7General Index Number00الرقم القٌاسً العام00
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2022الرقم القياسي السعار المستيمك حسب المناطق لشير كانون الثاني   (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 



كانون 

2021االول

كانون الثانً 

2021

كانون 

2021االول

كانون الثانً 

2021

كانون 

2021االول

كانون الثانً 

2021

100.893.6107.298.1101.396.0االغذٌة والمشروبات غٌر الكحولٌة01
Food and Non-Alcoholic 

Beverages
01

100.092.6107.397.9101.295.7Food011االغذية011
101.595.1105.0102.2105.0102.3Cereals and their products0111الخبز والحبوب0111
Meats0112 102.192.7118.0100.9101.798.3المحوم  0112
82.875.375.167.877.063.2Fish 0113األسماك 0113
102.598.3113.4109.6114.5107.7Yogurt, Cheese and Eggs0114المبن والجبن والبيض0114
106.595.7103.799.2103.899.7Oils and Fats0115الزيوت والدىون0115
Fruits0116 101.091.5102.885.995.688.2الفواكو0116
Vegetables0117 90.483.6102.189.296.488.6الخضراوات0117

104.6102.6102.6100.0105.5104.1Sugar and Sugar Products0118السكر والمنتجات السكرية0118
121.8119.6121.9120.9114.6114.6Other Food Products0119منتجات األغذية االخرى0119
Non-Alcoholic Beverages012 120.3118.9106.0101.2103.1101.2 المشروبات غير الكحولية012
138.0126.4147.2141.8139.9128.8Tobacco02 التبغ02

103.695.0112.5105.8104.5102.4Clothes and Footwear03المالبس واالحذٌة03

104.695.0114.9108.1103.1101.4Clothes  031المالبس031
111.6103.2110.7105.6114.2112.4Cloth Fabrics0311مواد المالبس0311
Ready made Clothes  0312 101.591.9115.5108.6101.499.8المالبس الجاىزة0312
116.895.387.985.8111.2101.0Other Categories of Clothes0313االصناف االخرى لممالبس ولواحق المالبس                                          0313
131.7109.0110.5103.9108.8107.5Clothes Cleaning0314تنظيف المالبس 0314
98.595.1102.396.4110.4106.7Footwear032االحذية032

100.197.4122.1122.4116.5116.7السكن ، المٌاه ، الكهرباء، الغاز04
Housing, Water,Electricity & 

LPG 
04

82.588.9119.1117.4125.5125.0Rent0411االيجار0411
105.898.1123.0123.0115.5110.8صيانة وخدمات المسكن0431

House Maintenance and 

Services
0431

185.9162.1150.6164.576.790.4Electricity and Water Supply0441امدادات المياه والكيرباء0441

133.3101.1104.9102.998.898.7(البنزين و النفط و الغاز  )الوقود0451
Fuels(Gasolen,kerosene and 

LPG)
0451

100.095.7105.3100.6105.8101.0التجهٌزات والمعدات المنزلٌة والصٌانة05
House Supplies , Appliances 

& Maintenance
05

95.292.6100.798.598.894.8Furniture Equipments051االثاث والتجييزات 051
103.998.2108.1101.9109.5104.4Home Appliances053االجيزة المنزلية053
125.2121.2159.8154.2149.1143.4Health06 الصحة06

114.4108.3116.2109.3102.8102.1Transportation07النقل07

115.3115.4117.2115.7115.1114.0Communications08االتصال08

107.799.7105.5107.298.898.4Recreation and Culture09الترفٌه والثقافة09

112.499.5155.4151.3167.9160.5Education10التعلٌم10

88.684.7143.0124.4121.8118.1Restaurants and Hutle11المطاعم والفنادق11

Misc. Sevices and Goods12   129.6124.2149.0125.8134.0127.7 السلع والخدمات المتنوعة12

107.0101.4118.4112.7110.8107.8General 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 YearJANUARY 2022Table No. (4) :CPI for Iraq for 

0.27.90.19.42.27.8االغذٌة والمشروبات غٌر الكحولٌة01
Food and Non-Alcoholic 

Beverages
01

0.28.20.19.72.38.2Food011االغذية011
0.06.70.12.81.64.3Cereals and their products0111الخبز والحبوب0111
Meats0112 0.110.20.016.90.03.5المحوم  0112
0.19.89.621.46.529.7Fish 0113-األسماك 0113
1.25.0Yogurt, Cheese and Eggs0114-1.25.50.03.5المبن والجبن والبيض0114
0.812.10.24.70.24.3Oils and Fats0115الزيوت والدىون0115
Fruits0116 2.616.52.110.7-1.68.6-الفواكو0116
Vegetables0117 1.49.70.515.08.518.1الخضراوات0117

0.7Sugar and Sugar Products0118-2.0-0.31.70.02.6-السكر والمنتجات السكرية0118
0.10.70.10.1Other Food Products0119-0.22.0منتجات األغذية االخرى0119
Non-Alcoholic Beverages012 0.61.80.04.70.12.0 المشروبات غير الكحولية012
0.13.70.08.6Tobacco02-2.26.7- التبغ02

0.41.7Clothes and Footwear03-1.77.20.26.5-المالبس واالحذٌة03

0.41.3Clothes  031-2.07.90.36.6-المالبس031
2.95.01.96.80.01.6Cloth Fabrics0311-مواد المالبس0311
Ready made Clothes  0312 0.41.2-1.78.60.26.5-المالبس الجاىزة0312
0.322.20.02.40.010.1-االصناف االخرى لممالبس ولواحق المالبس                                          0313

Other Categories of 

Clothes
0313

0.819.90.06.41.42.6Clothes Cleaning0314-تنظيف المالبس 0314
0.33.2Footwear032-0.53.00.16.2-االحذية032

4.47.33.43.20.90.8السكن ، المٌاه ، الكهرباء، الغاز04
Housing, Water,Electricity 

& LPG 
04

6.70.41.90.20.6Rent0411-0.5االيجار0411
0.18.04.14.10.34.5صيانة وخدمات المسكن0431

House Maintenance and 

Services
0431

5.3-10.927.217.97.911.6امدادات المياه والكيرباء0441
Electricity and Water 

Supply
0441

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

and LPG)
0451

05
التجهٌزات والمعدات المنزلٌة 

والصٌانة
-1.62.8-0.64.10.35.0

House Supplies , 

Appliances & Maintenance
05

0.33.10.62.80.34.5Furniture Equipments051االثاث والتجييزات 051
1.34.70.45.3Home Appliances053-2.92.7-االجيزة المنزلية053
3.23.37.4Health06-6.6-0.82.5- الصحة06

4.11.93.64.3Transportation07-2.07.8النقل07

9.39.21.42.74.25.2Communications08االتصال08

0.3Recreation and Culture09-0.7-2.9-1.3-2.85.0-الترفٌه والثقافة09

0.112.90.02.70.04.6Education10-التعلٌم10

0.04.60.215.20.13.2Restaurants and Hutle11المطاعم والفنادق11

Misc. Sevices and Goods12   2.87.21.320.03.78.8 السلع والخدمات المتنوعة12

1.36.90.35.31.74.5General Index Number00الرقم القٌاسً العام00
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 حسب المناطق بالمقارنة مع الشير السابق ونفس الشير من السنة السابقة 2022معدالت التغير لشير كانون الثاني  (4)جدول 

South(100=2012)الجنوب Middle الوسط Kurdstan كردستان 

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

الفرعية

     المقارنة مع 

شهر كانون 

2021االول 

     المقارنة     

مع شهر كانون 

2021الثانً 

     المقارنة مع 

شهر كانون 

2021االول 

     المقارنة     

مع شهر كانون 

2021الثانً 

     المقارنة مع 

شهر كانون االول 

2021

     المقارنة     

مع شهر كانون 

2021الثانً 



البصرةمٌسانذي قارالمثنىالقادسٌةالنجفواسطكربالءبابلصالح الدٌنبغداداالنباردٌالىكركوكنٌنوىدهوكاربٌلالسلٌمانٌة

SulaimaniyaErbilDuhoukNinevehKirkukDialaAl-anbarBaghdadSalah Al-

Deen

BabilKerbelaWasitAl-NajafAl-QadisiyaAl-MuthanaThi- QarMissanBasrah

96.7103.3104.2108.6105.1108.5107.6107.0105.3106.2108.9106.0104.199.2105.5105.5104.997.9االغذٌة والمشروبات غٌر الكحولٌة01

95.8102.6103.4108.6105.0108.6107.7107.1105.1106.2109.3106.1104.199.1105.7105.5104.897.6االغذية011

93.9102.4113.6101.096.0107.1100.8109.7101.6110.0105.6106.7112.799.8107.1101.7103.1108.4الخبز والحبوب0111

96.0103.0111.6123.6120.4113.4105.9118.7111.989.9114.1103.198.999.2105.4103.7106.0100.1المحوم  0112

58.0101.3100.080.692.290.2124.676.576.976.0101.571.262.779.390.683.292.482.3األسماك 0113

98.5102.6115.0102.4100.6115.1117.5117.3114.2114.4110.6108.6112.5107.3114.2107.9116.4116.8المبن والجبن والبيض0114

109.3105.4113.0103.399.1109.3104.5103.7102.4105.0104.9104.3106.3106.2102.2101.0101.4103.2الزيوت والدىون0115

103.6102.088.2109.886.4100.996.999.793.2106.7110.5105.196.482.988.8117.377.490.0الفواكو0116

84.9101.183.3118.5102.0102.7105.197.999.2117.2110.8112.6112.899.6111.9112.0112.082.1الخضراوات0117

103.4104.9108.789.0130.1119.0123.598.9108.5107.9103.2101.999.2106.3106.0103.8102.399.7السكر والمنتجات السكرية0118

127.8110.1102.2100.8107.2124.2127.9128.2121.8114.8114.5142.7127.4111.1123.0111.9133.194.8منتجات األغذية االخرى0119

119.0124.2121.0107.7107.9105.5105.1105.5109.9105.5102.5103.1103.6101.1101.7104.6107.6102.3 المشروبات غير الكحولية012

110.1162.1138.7118.6142.4187.8153.7151.4147.6107.8117.9140.6173.3135.7129.7168.2135.7133.9 التبغ02

96.8106.6105.491.699.0105.3109.3125.5100.299.9107.0119.9104.7107.9110.2105.590.6105.0المالبس واالحذٌة03

98.4106.1107.293.9101.8107.3109.5128.497.598.4106.6119.9105.1108.1108.7105.292.6100.8المالبس031

115.699.8106.096.5115.4105.4112.7119.3103.698.0119.3118.3109.7111.4102.8137.4103.7122.7مواد المالبس0311

90.6108.0107.393.8100.3107.6109.8129.797.098.4105.0119.9104.0108.0109.8101.490.697.0المالبس الجاىزة0312

110.1119.9122.780.897.081.673.389.595.994.7133.4123.3123.492.285.0108.7100.0117.4االصناف االخرى لممالبس ولواحق المالبس                                          0313

130.3150.0100.0129.1108.0165.6108.1100.0100.0124.4134.2149.173.285.5143.794.298.2115.5تنظيف المالبس 0314

89.1109.796.281.483.697.3108.9113.9111.2107.1108.9120.1103.3106.8116.6106.783.0121.9االحذية032

111.888.0114.9108.699.9115.1125.4136.4122.499.6123.2108.1120.1131.1138.7126.197.2129.3السكن ، المٌاه ، الكهرباء، الغاز04

81.173.397.699.288.0118.8130.3127.5139.5103.3127.0111.1116.2157.4162.0118.5102.9149.2االيجار0411

119.765.5140.588.6108.7109.7134.4147.8107.487.7139.4106.0146.8100.8124.6182.567.892.8صيانة وخدمات المسكن0431

184.6203.7198.0188.6177.998.8110.2196.8106.5107.389.385.0114.174.866.571.876.278.0امدادات المياه والكيرباء0441

208.4113.9113.3103.6103.2118.4110.4106.890.694.4100.6124.1103.792.7112.890.5108.992.9(البنزين و النفط و الغاز  )الوقود0451

100.195.0101.092.7106.2109.9111.8105.997.2110.1107.6112.7107.6106.999.1104.8102.9106.2التجهٌزات والمعدات المنزلٌة والصٌانة05

103.484.394.883.8106.1109.7114.9105.187.2110.9102.6101.1110.494.490.698.8101.686.6االثاث والتجييزات 051

97.1104.1106.099.6106.2110.1109.9106.4104.1109.5110.7119.0105.5113.2104.4107.7103.5114.5االجيزة المنزلية053

115.3122.9139.8130.7126.0178.7147.3157.1117.2129.6192.1180.2175.7136.0163.0161.0132.2126.6 الصحة06

116.5120.3112.7120.6133.899.6121.0107.4119.9110.0109.999.2107.2104.2112.8109.793.0113.8النقل07

127.4126.6124.0117.4125.1120.4122.5119.1102.4121.9119.3135.1114.5100.5116.9125.0131.7117.2االتصال08

122.093.390.6101.4118.690.997.3108.798.195.184.597.194.692.495.7100.6110.1110.7الترفٌه والثقافة09

120.0139.980.6117.5117.0160.7130.5174.8169.4111.0176.6212.5187.1117.7191.2157.5122.0176.8التعلٌم10

92.793.968.991.6129.1138.5141.7172.487.7137.7114.9136.5128.4120.0113.8113.0101.9110.1المطاعم والفنادق11

124.3141.7136.2128.9125.6127.5128.7177.5116.9136.2134.0138.0143.3129.5130.6136.3114.6153.3 السلع والخدمات المتنوعة12

107.8106.9110.8109.9113.7114.2117.3125.5111.4108.1117.4115.1115.4111.5118.3116.2103.3114.4الرقم القٌاسً العام00

Table No. ( 5 ) : CPI by Governorates for JANUARY 2022          2022االرقام القياسية السعار المستيمك حسب المحافظات  لشير كانون الثاني  (5)         جدول 

(2012=100)

المجموعة الفرعية/المجموعة الرئيسية / القسم ت

الرقم القياسي
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المعدلكانون االولتشرٌن الثانًتشرٌن االولاٌلولآبتموزحزٌرانآٌارنٌسانآذارشباطكانون الثانًالوزن

weightsJanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDecAverage

29.605105.0105.0االغذٌة والمشروبات غٌر الكحولٌة01
Food and Non-Alcoholic 

Beverages
01

28.256104.9104.9Food011االغذية011

4.887105.8105.8Cereals and their products0111الخبز والحبوب0111

Meats0112 6.180109.8109.8المحوم  0112

0.90381.681.6Fish 0113األسماك 0113

3.527111.0111.0Yogurt, Cheese and Eggs0114المبن والجبن والبيض0114

1.335104.6104.6Oils and Fats0115الزيوت والدىون0115

Fruits0116 2.85699.399.3الفواكو0116

Vegetables0117 6.016101.2101.2الخضراوات0117

2.075103.4103.4Sugar and Sugar Products0118السكر والمنتجات السكرية0118

0.477119.8119.8Other Food Products0119منتجات األغذية االخرى0119

Non-Alcoholic Beverages012 1.349106.6106.6 المشروبات غير الكحولية012

0.615142.5142.5Tobacco02 التبغ02

6.472107.1107.1Clothes and Footwear03المالبس واالحذٌة03

5.286108.0108.0Clothes  031المالبس031

0.806109.7109.7Cloth Fabrics0311مواد المالبس0311

Ready made Clothes  0312 4.397107.8107.8المالبس الجاىزة0312

0.065101.7101.7االصناف االخرى لممالبس ولواحق المالبس                                          0313
Other Categories of 

Clothes
0313

0.018113.7113.7Clothes Cleaning0314تنظيف المالبس 0314

1.186102.9102.9Footwear0315االحذية032

25.359119.9119.9السكن ، المٌاه ، الكهرباء، الغاز04
Housing, Water,Electricity 

& LPG 
04

17.123114.4114.4Rent0411االيجار0411

2.982120.0120.0صيانة وخدمات المسكن0431
House Maintenance and 

Services
0412

2.707164.2164.2امدادات المياه والكيرباء0441
Electricity and Water 

Supply
0413

2.547110.0110.0(البنزين و النفط و الغاز  )الوقود0451
Fuels(Gasolen,kerosene 

and LPG)
0414

05
التجهٌزات والمعدات المنزلٌة 

والصٌانة
6.524104.2104.2

House Supplies , 

Appliances & Maintenance
05

2.55199.199.1Furniture Equipments051االثاث والتجييزات 051

3.973107.4107.4Home Appliances053االجيزة المنزلية053

4.142147.5147.5Health06 الصحة06

15.185111.2111.2Transportation07النقل07

3.109120.4120.4Communications08االتصال08

1.998102.3102.3Recreation and Culture09الترفٌه والثقافة09

0.922154.1154.1Education10التعلٌم10

1.527120.7120.7Restaurants and Hutle11المطاعم والفنادق11

4.542141.4141.4 السلع والخدمات المتنوعة12
   Miscellaneous Sevices 

and Goods
12

100114.6114.6General Index Number00الرقم القٌاسً العام00

100116.1116.1Index Number After Exclusionالرقم القياسي العام بعد االستبعاد

Table No. ( 6 ) : CPI by Months for 2022                     2022االرقام 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


