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 المقذمة 

ان الرقمم الياسيررس ايررلسق الكيرو رك  ررب قمررم ميرلس ايررا  كلررعل الوسارق اررس ايررلسق اليرر  بال ررعكست ال ررقبقا  

لركيو رك علق الزكن ، بان الو  م احويب كن  الل كلعل الوساق اس القمم الياسيس ايلسق الكيو رك ، إذ ان 

بال رعكست ارس امودرسع كرس علرق الرزكن ، حارث  الو ر م  رب كيارس   كرس اللرق عرن ااقو رسع ارس كيروب  اايرلسق

وم  ض اليبة الشقائا  للكر  لرع كس باالبع لسك سن الكيو رك ان اشوقي م ر  اليرر  بال رعكست الورس  رسن لسك سمر  

  اللقاقالياسيست اامودسعا  اس لياس  كلعل الو  م ا كا   لاقة إذ ايسعع قايكس  شقاء س يسليًس لم   الثكن. بان 

  ركسناللس ظ  ب  و سلا  زال  با   لح جكسح الو  م لركحساظ  عرى ايويقاق اايلسق ب   لقاءات مسججع اعرى اولس

 . لر قع اللقامس شس ائقاكيوب  كل

ااقمسم الياسيا  ايلسق الكيو رك  إدعاق ويقاق الىكوكثاًل لييم ااقمسم الياسيا  الج سز الكق زي لإلحدسء ايلى 

السمع  من عددوحعاث ل 2022عسم  كانون الثانيش ق مسم الييم اس ة عم  الكؤشق بلزاسع . يمال بحيب الش ق 

يرسب ورم وحرعاث يلار  احو ،  كرس بالكجرسكا  اليررلا  ليرر  الكيرو رك  ركن  بسدمع اردر  التي فقدد  فدي السدو 

الهواتف ، ايلسق وم وحعاث  ب ،النقلاس ميم  اسعار السيارا وحعاث وم ب ذلك  السكناس ميم  االيجارا كم جا  

 .2022من عام  اب اب ح كلعل الو  م لش ق  ذا الويقاقب . والحاسبا 
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 :التقرير المعادالت المستخذمة في احتساب  

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

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







tR 

 ان : حاث
R:  وساق الش قي اب اليمبيكلعل الوكثل . 

 t:  ال عف   اب ش ق ماك  الكوساق اس يم وكثل 
 إايس    اب ش ق ماك  الكوساق اس يم  : وكثل. 
 

 : احتساب صيغة السبير حسب الصيغة التالية:ثانياً 

)4.......(..........100
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WPP
Ip  

01 / pp  اكثل كميبب اليلق لريرل :Price Relative Product 
W  بزن اليرل  كن الكيح ااجوكسعس باامودسعي لاليقة : 

 حاث وحيب األقمسم الياسيا  لركجكبع  ال قعا  ، القئايا  ، ااميسم دلبعًا إلى القمم الياسيس اللسم.
 

  CPI Methodology المستهلك السعار القياسي الرقم بحتساإ منهجية

  Base Year االساس سنة .1

 اس لاليقة امودسعي ب اجوكسعس بم س يم  وم اذ ا ق كيح  0210 يم  س  الياسيس لرقمماايس   وللوق يم   

 الياسيس لقمما وق ال  اس العا ر  بال عكست الير  ةويلاق  اس يس يم  ا  س ذس عرا  وم إوب ،  ((IHSES اللقاق

 اايو ال س اام سق ب ا را  لاليقة الكلسشس الكيوب  اس وساقاتلر ككثر  يم ولولق  حاث ام س ، الكيو رك يلسقأل

 . عسك  لدبقة اللالع اس اامودسعي بالب   اللسئرس
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  Products Sample Selection والردما  السمع عينة ارتيار .2

 ايررلسق الياسيرس الرقمم لكؤشرق اليررلا  اليرر   وارسقا  Cut Off Sampling اليطر  لطقاير  اللامر  اعوكرعت

 الكيح اس اس ثق عامسق 02 عرا س الش قي ال قع ام سق كوبيطالرغ  الوس الير   سا  اللام  و كمت حاث الكيو رك

 وسال الير  للض ا سا  وم اللام  وحعاع بللع 2012 ليم (  (IHSESاللقاق اس لاليقة باامودسعي ااجوكسعس

 ك ك  لسم س االويع ير  حذات البمت م   باس الكيو رك مظق بج   كن ك ك  اعولقت بل م س اللام  وو كم س لم

  يرل  333 اللام  اس الكو كم  بال عكست الير  ععع لرغ بمع عامسق 02 عن ازاع لسم سق ظ قت ام س قغم لركيو رك

 ااجوكسعس الكيح اس بقعت الوس الير  كن% 42 ميل ل اللام  وُ بن بعرا  يرل  ب عك  803كن كجكبع   ب عك 

 عررى ام سمر  كرن% 88 عرن وزارع ميل  بال عكست الير  عام  عرى الش قي ال قع ام سق باُ بن لاليقة باامودسعي

 لكبجب ميم 10 عرى وبزعت دم سً  684 الك وسقة  Varieties اادمسف ععع لرغ حان اس بال عكست الير   سا 

 Classification Of Individual Purpose  (COICOP . ) السقض حيب ال قعي اام سق ودماف

  Weighting Diagram(االوزان) النسبية ةاالهمي حساب .3

 ل ل الميلا   اا كا احويسب اوبجب اسم  لركيو رك لسلميل  الك ور   بال عكست لرير  الميلا   اا كا لو سبت مظقاً 

 ارس لاليرقة باامودرسعي ااجوكرسعس الكيرح كن  بذأالك الش قي ال قع ام سق كوبيط عرى لساعوكسع ب عك  يرل 

 . 0210 ليم  اللقاق

   The Formula of Price Index Number المستردمة لصيغةا .4

 بالقمم بالقئايا  ال قعا  لركجسكا  الياسيا  ااقمسم احويسب اس اايس  ابزان ولوكع الوس ايلاق داس  ايو عكت

 .ماللس الياسيس
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 Coverage Geographicالجغرافية  التغطية .5

 ام  عركس( الكق ز م سء ععا) الي سن ععع مسحا  كن م سء ا م الى لسا سا  الكحساظ  كق ز كن اايلسق وجك  

 ااعاقار  البحرعات لران اايرلسق ارس الولرسان ااعولرسق لمظرق ا رذان الي رسء ا وارسق ارس الكحساظرست ايوشسقة وم مع

 ي سن كن% 69 ايط لميل  ح قا ال كمسطقال القمم اسطسلحاث  .ااعاقا  البحعة الى البدبل  سما باك بال ر  

باوجك  اايلسق اس القاف ايلسب ععاعة ا ك س ععم وباق السسللا  اللظكى كن الير  اس  .0210 يم  اس اللقاق

او بن لسلكباد ست الكطربل  ا اًل عن  القاف ب سد  غاق السذائا   ساج زة ال  قلسئا  بغاق س بان وباقت اأم س

ذلك اأن اا كا  الميلا  ل ذه الير  اس الكمسطق القا ا  مرار  جعا اب كلعبك  إذ ان الكباطن القا رس اوبجر  الرى 

 الكعن لشقاء كس احوسج  كن الير  غاق السذائا  لذا امودقت عكرا  الشكبل عرى الكمسطق الح قا  ايط.

 Core Inflationالتضرم االساس  .6
بالررذي احويرررب للررع ايررروللسع للررض اليرررر  ذات األيررلسق الكوذلذلررر  ب ررس كجكبعررر  ال  ررق بال با ررر  اررس ميرررم ااغذاررر  

 بالكشقبلست غاق ال حبلا  ، ا اًل عن الم ط بغسز الطلخ  كن ميم الي ن بالكاسه.
 

 :المؤشرات  تحليل أهم

 

 (CPIالرقم القياسي العام السعار المستهمك ) اواًل :   
 

 (117.8) بنحومقارنة  ،( 118.1نحو ) 2022 سنة اب بمغ الرقم القياسي العام في العرا  لشهر .1
  .%( والذي يمثل معدل التضرم الشهري0.3مقدارها ) ارتفاعاي بنسبة  2022سنة  تموزفي 

( 113.1مقارنة بنحو ) (118.1)نحو  2022سنة  ابلشهر  الرقم القياسي العام في العرا بمغ  .2
  %( والذي يمثل معدل التضرم السنوي.4.4مقدارها ) رتفاعاي بنسبة ا،  2021سنة  ابفي شهر 
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 مقارنة  2022 سنة اب شهرتفاصيل التغيرا  في اسعار المستهمك الشهرية بين ثانياً : 
 .2202سنة  تموز بشهر

 
 

 
 

 

ذا  بالكشقبلست غاق يجل ميم ااغ (1
( ليلب 0.8%معقه ) سً قو سعاال حبلا  

 ال  قابات :  اكسكجايلسق  قو سعا
الرلن بالجلن  كجكبع  ، (%3.4لميل  )
، كجكبع  الي ق (%7.3لميل  )باللاض 

ااكس  ،(%2.2لميل  ) بالكموجست الي قا 
حييت الكجسكا  ال لز بالحلبب بال با   

 (%2.3) ميل بكموجست ااغذا  اا ق  
  .اس كلعل الوساق الش قيل ل كم م 

   معقه  ام  س سً  الولغميم  يجل 2- 
 .اس كلعل الوساق الش قي (2.6%)

 

 ام  س سً يجل ميم الكالل  بااحذا  3- 
  ايلسق ام  سض ( ليلب0.5%معقه )

، ( 0.6%)لميل   ااحذا كجكبع  
اس ( 0.5%لميل  ) بكجكبع  الكالل 
 .يكلعل الوساق الش ق 

. 
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يجل ميم الوج ازات بالكلعات  5-
قه مع سً قو سعاالكمزلا  بالداسم  

كجكبع    سعقوا( ليلب 2.1%)
( 0.2%لميل  ) ااج زة الكمزلا 

لميل  بالوج ازات بكجكبع  ااثسث 
 .الش قي اس كلعل الوساق( %0.1)

 

ليلب  ( %2.3معقه ) سً قو سعا الي ن يجل ميم -6 
 كجكبع ب  (%1.8)لميل  اكعاعات الكاسه بال  قلسء  اقو سع

اس  (%2.1)لميل  داسم  ب عكست الكي ن  اااجسق ب
 . .كلعل الوساق الش قي
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عرى م    ااودسلحساظ ميم  -8
 عل الوساق الش قي لرش ق اليسلق.كل
 

سً معقه م  س االدح  ميم يجل  6-
 .اس كلعل الوساق الش قي (2.1%)

 
عرى م    الميلميم  حساظ -7

لرش ق  كلعل الوساق الش قي
 .اليسلق
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الوقاا  بالثيسا  يجل ميم  -9
%( اس 0.1معقه ) اقو سعسً 

 . كلعل الوساق الش قي
 

 (%2.1سً معقه )الولرام ام  س ميم يجل  10-
 اس كلعل الوساق الش قي

يجل ميم الكطسعم بال مسعق   -11
%( اس كلعل 0.2معقه )اقو سعًس 

 الوساق الش قي.
 



 2022سنة  ابلشهر CPI تقريراالرقام القياسية السعار المستهلك

 

 

 
Page 9 

 
  

 
 

 

مقارنة   2202 سنة اب ل التغيرا  في اسعار المستهمك السنوية بين شهرثالثًا : تفاصي
 .  1202سنة  اببشهر 

 قو سعامواج  بذلك  %(0.8)معقه  اقو سعس  يجل ميم األغذا  بالكشقبلست غاق ال حبلا   .1
 :عرى المحب الوسلسب   سالكسكج اس بالوس وو كن اقو سع  %(0.9كجكبع  ااغذا  لميل  )

الزابت  كجكبع  ، %(11.4لميل  ) الرحبم كجكبع  ، %(19.1ك لميل  )كجكبع  اايكس
بالكموجست  كجكبع  الي ق ،%(6.5لميل  ) كجكبع  ال لز الحلبب ، %(8.2لميل  ) بالع بن

لميل   ال با  كجكبع  ب  %(7.3بكموجست ااغذا  اا ق  لميل  )%( 1.4الي قا  لميل  )
ن يجرت الكشقبلست غاق ال حبلا  لميل  اس حا. اس كلعل الوساق اليمبي %(1.8)
(%2.1.)  

 .اس كلعل الوساق اليمبي %(2.3)معقه  سً م  س ا الولغيجل ميم  .0
 .اس كلعل الوساق اليمبي %(6.3)معقه  سً قو سعايجل ميم الكالل  باألحذا   .3
لميل   اكعاعات الكاسه بال  قلسء قو سعاليلب  %(4.2معقه ) سً قو سعا الي نيجل ميم . 6
ب كجكبع  داسم  ب عكست  %(2.3لميل  ) اااجسق ،%( 5.9كجكبع  البمبع لميل  )%(، 28.9)

 . كلعل الوساق اليمبياس %( 1.7الكي ن لميل  )

يرررررررررررررررررررجل ميرررررررررررررررررررم اليررررررررررررررررررررر    -10
الكومبعرررررررررررررررررررررررررررررررر   بال ررررررررررررررررررررررررررررررررعكست

اررررررررس  %(2.1مررررررررعقه )ًس اقو سعرررررررر
 .كلعل الوساق الش قي
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 ايلسقاقو سع  ليلب %(7.3)معقه  سً قو سعايجل ميم الوج ازات بالكلعات الكمزلا  بالداسم   .2
اس كلعل  %(4.4ااثسث بالوج ازات لميل  ) كجكبع ب  %(1.9)ااج زة الكمزلا  لميل   كجكبع 

 .الوساق اليمبي
  .اس كلعل الوساق اليمبي %(1.7) يجل ميم الدح  إقو سعًس معقه. 4
 اس كلعل الوساق اليمبي . %(2.2)معقه إقو سعًس ميم الميل  يجل. 1
  اس كلعل الوساق اليمبي %(7.2)معقه إقو سعًس يجل ميم ااودسل . 8
  .اس كلعل الوساق اليمبي (%5.0)معقه  إقو سعسً  قاا  بالثيسا الويجل ميم . 9

 اس كلعل الوساق اليمبي . %( 5.2)معقه  إقو سعسً  يجل ميم الولرام .12
 اس كلعل الوساق اليمبي. %(6.5)معقه إقو سعًس  يجل ميم الكطسعم بال مسعق .11
 اس كلعل الوساق اليمبي . %( 11.4معقه ) . يجل ميم الير  بال عكست الكومبع  اقو سعسً 10
 

 :رابعا : التضرم األساس 
( مقارنة 120.2نحو ) 2022سنة  ابلشهر في العرا   بعد االستبعاد بمغ الرقم القياسي العام -

 معدل التضرمفي  %(0.2) قدره  اً رتفاعااي ،  2022سنة  تموز( في شهر 120.0)بنحو 
 . الشهري االساس

 بين ان هناكت  2021سنة  اب شهر مع 2022سنة  ابر لشه وعند مقارنة نفس المؤشر -
 . سنويال االساس %( والذي يمثل معدل التضرم5.4مقدارها ) اعفارت
 
 
 
 
 
 
 
 



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

2021اب 2022تموز 2022اب 2022تموز 2021اب 

29.605105.2107.2108.10.82.8االغذٌة والمشروبات غٌر الكحولٌة01
Food and Non-Alcoholic 

Beverages
01

28.256105.1107.1108.10.92.9Food011االغذية011
4.887103.0109.4109.70.36.5Cereals and their products0111الخبز والحبوب0111
Meats0112 0.711.4-6.180104.5117.2116.4المحوم  0112
8.119.7Fish 0113-0.90382.6107.698.9األسماك 0113
2.5Yogurt, Cheese and Eggs0114-3.527111.9105.2109.13.7المبن والجبن والبيض0114
0.48.2Oils and Fats0115-1.335103.5112.5112.0الزيوت والدىون0115
Fruits0116 2.856105.4107.0107.30.31.8الفواكو0116
Vegetables0117 8.6-6.016106.593.397.34.3الخضراوات0117

2.075103.3107.0107.50.54.1Sugar and Sugar Products0118السكر والمنتجات السكرية0118
0.477120.3124.3124.70.33.7Other Food Products0119منتجات األغذية االخرى0119
Non-Alcoholic Beverages012 1.349106.9109.0109.10.12.1 المشروبات غير الكحولية012
2.3Tobacco02-0.4-0.615143.3140.6140.0 التبغ02

0.54.3Clothes and Footwear03-6.472105.5110.6110.0المالبس واالحذٌة03

0.53.9Clothes  031-5.286106.8111.6111.0المالبس031
0.806108.6111.6111.60.02.8Cloth Fabrics0311مواد المالبس0311
Ready made Clothes  0312 0.64.1-4.397106.6111.7111.0المالبس الجاىزة0312
0.06599.0103.0103.60.64.6Other Categories of Clothes0313االصناف االخرى لممالبس ولواحق المالبس                                          0313
0.018112.5117.7117.70.04.6Clothes Cleaning0314تنظيف المالبس 0314
0.65.6Footwear032-1.18699.7105.9105.3االحذية032

25.359117.4124.6125.00.36.5السكن ، المٌاه ، الكهرباء، الغاز04
Housing, Water,Electricity & 

LPG 
04

17.123112.7115.2115.30.12.3Rent0411االيجار0411
2.982115.9117.8117.90.11.7صيانة وخدمات المسكن0431

House Maintenance and 

Services
0431

2.707161.2204.1207.81.828.9Electricity and Water Supply0441امدادات المياه والكيرباء0441

1.15.9-2.547103.9111.2110.0(البنزين و النفط و الغاز  )الوقود0451
Fuels(Gasolen,kerosene and 

LPG)
0451

6.524102.6110.0110.10.17.3التجهٌزات والمعدات المنزلٌة والصٌانة05
House Supplies , Appliances 

& Maintenance
05

2.55196.9101.1101.20.14.4Furniture Equipments051االثاث والتجييزات 051
3.973106.2115.7115.90.29.1Home Appliances053االجيزة المنزلية053
0.11.7Health06-4.142147.3149.9149.8 الصحة06

15.185111.8114.3114.30.02.2Transportation07النقل07

3.109116.0119.1119.10.02.7Communications08االتصال08

1.998104.1109.2109.30.15.0Recreation and Culture09الترفٌه والثقافة09

0.15.2Education10-0.922147.0154.8154.7التعلٌم10

1.527119.0126.5126.70.26.5Restaurants and Hutle11المطاعم والفنادق11

Misc. Sevices and Goods12   4.542127.6141.9142.10.111.4 السلع والخدمات المتنوعة12

100113.1117.8118.10.34.4General Index Number00الرقم القٌاسً العام00

100114.0120.0120.20.25.4
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Index Number After Exclusionالرقم القياسي بعد االستبعاد

Seq. المجموعة /المجموعة الرئٌسٌة / القسم ت

الفرعٌة
الوزن

الرقم القٌاسً
معدالت التغٌر فً الشهر الحالً 

بالمقارنة مع
Division / Main Group / Sub 

Group

                   Table No. (1) :CPI for Iraq for August 2022

(100=2012)

2022الرقم القياسي السعار المستيمك في العراق لشير اب  (1)جدول
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Figure (2)(2)شكل رقم 

Figure (1)(1)شكل رقم 
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 2022تموز  2022اب 
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 2021اب  2022اب  113.1

تموز عن  2022اب  (الشهري )الرقم القياسي العام  لالسعار المستهلك 
2022 

اب ( السنوي)القياسي العام  لالسعارالمستهلك  الرقم
   2021اب عن  2022



August 2022

 كردستان 
Kurdstan

  الوسط     
Middle

 الجنوب        
South

 103.7109.7106.4Food and Non-Alcoholicاالغذٌة والمشروبات غٌر الكحولٌة01

Beverages
01

103.0109.8106.3Food011االغذية011
108.9109.9107.6Cereals and their products0111الخبز والحبوب0111
Meats0112 109.7117.7111.6المحوم  0112
90.5101.599.0Fish 0113األسماك 0113
103.7110.6110.8Yogurt, Cheese and Eggs0114المبن والجبن والبيض0114
114.6113.1108.4Oils and Fats0115الزيوت والدىون0115
Fruits0116 102.5112.2102.7الفواكو0116
Vegetables0117 83.699.9100.7الخضراوات0117

107.1107.8106.5Sugar and Sugar Products0118السكر والمنتجات السكرية0118
127.8129.8115.3Other Food Products0119منتجات األغذية االخرى0119
Non-Alcoholic Beverages012 121.4108.6107.8 المشروبات غير الكحولية012
129.4145.6137.3Tobacco02 التبغ02

102.7115.0109.1Clothes and Footwear03المالبس واالحذٌة03

103.6117.6107.6Clothes  031المالبس031
108.5114.0118.2Cloth Fabrics0311مواد المالبس0311
Ready made Clothes  0312 101.3118.2106.0المالبس الجاىزة0312
116.588.2116.5االصناف االخرى لممالبس ولواحق المالبس                                          0313

Other Categories of 

Clothes
0313

132.7117.2111.4Clothes Cleaning0314تنظيف المالبس 0314
98.2104.4115.4Footwear032االحذية032

 106.7134.2120.1Housing, Water,Electricityالسكن ، المٌاه ، الكهرباء، الغاز04

& LPG 
04

84.7120.2126.6Rent0411االيجار0411
 89.7129.6115.0House Maintenance andصيانة وخدمات المسكن0431

Services
0431

 236.3237.3107.5Electricity and Waterامدادات المياه والكيرباء0441

Supply
0441

 152.3106.998.2Fuels(Gasolen,kerosene(البنزين و النفط و الغاز  )الوقود0451

and LPG)
0451

 , 106.3110.4110.8House Suppliesالتجهٌزات والمعدات المنزلٌة والصٌانة05

Appliances & Maintenance
05

98.0103.7100.0Furniture Equipments051االثاث والتجييزات 051
113.1114.5116.6Home Appliances053االجيزة المنزلية053
122.3153.8155.7Health06 الصحة06

125.0113.4107.4Transportation07النقل07

123.2118.2118.8Communications08االتصال08

114.1111.2103.3Recreation and Culture09الترفٌه والثقافة09

111.7156.0168.9Education10التعلٌم10

100.8149.3127.0Restaurants and Hutle11المطاعم والفنادق11

 Misc. Sevices and   134.3152.6139.1 السلع والخدمات المتنوعة12

Goods
12

112.4122.8115.3General Index Number00الرقم القٌاسً العام00
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المجموعة /المجموعة الرئٌسٌة / القسم ت

الفرعٌة

الرقم القياسي
Division / Main Group / 

Sub Group
Seq.

Table No. ( 2) : CPI by Regions for

(100=2012)

2022الرقم القياسي السعار المستيمك حسب المناطق لشير اب   (2)جدول 

   (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 



2021اب 2022تموز 2021اب 2022تموز 2021اب 2022تموز 

102.998.7109.4107.8104.4104.1االغذٌة والمشروبات غٌر الكحولٌة01
Food and Non-Alcoholic 

Beverages
01

102.297.8109.4107.9104.2104.1Food011االغذية011
107.497.7109.6102.2107.5104.9Cereals and their products0111الخبز والحبوب0111
Meats0112 110.497.0120.3109.4110.8100.2المحوم  0112
96.180.8111.188.1107.277.2Fish 0113األسماك 0113
99.598.6104.1115.7110.0115.1Yogurt, Cheese and Eggs0114المبن والجبن والبيض0114
114.9102.8113.6103.0109.0103.9Oils and Fats0115الزيوت والدىون0115
Fruits0116 100.799.5112.5108.3102.7104.2الفواكو0116
Vegetables0117 82.994.299.2110.390.5106.8الخضراوات0117

107.0104.2107.6101.6105.4104.9Sugar and Sugar Products0118السكر والمنتجات السكرية0118
127.7121.2129.6122.4114.6115.7Other Food Products0119منتجات األغذية االخرى0119
Non-Alcoholic Beverages012 121.3121.2108.6106.1107.4103.7 المشروبات غير الكحولية012
130.5138.0146.3147.0137.3140.6Tobacco02 التبغ02

102.8100.3115.6111.1110.2103.0Clothes and Footwear03المالبس واالحذٌة03

103.7101.4118.2113.8108.6102.2Clothes  031المالبس031
108.4110.4114.0110.4118.1114.3Cloth Fabrics0311مواد المالبس0311
Ready made Clothes  0312 101.497.5118.9114.4107.2100.4المالبس الجاىزة0312
116.5116.888.287.8114.8103.9Other Categories of Clothes0313االصناف االخرى لممالبس ولواحق المالبس                                          0313
132.7131.7117.2109.6111.4107.6Clothes Cleaning0314تنظيف المالبس 0314
98.294.4104.699.8116.9106.6Footwear032االحذية032

106.695.7133.7125.8120.2117.7السكن ، المٌاه ، الكهرباء، الغاز04
Housing, Water,Electricity & 

LPG 
04

84.582.1119.9116.5126.6124.5Rent0411االيجار0411
89.2103.9129.6121.6115.0113.8صيانة وخدمات المسكن0431

House Maintenance and 

Services
0431

228.4159.5234.0197.9108.698.7Electricity and Water Supply0441امدادات المياه والكيرباء0441

157.2119.9107.9103.498.298.8(البنزين و النفط و الغاز  )الوقود0451
Fuels(Gasolen,kerosene and 

LPG)
0451

106.498.1110.3103.7110.6103.4التجهٌزات والمعدات المنزلٌة والصٌانة05
House Supplies , Appliances 

& Maintenance
05

98.394.4103.699.099.996.1Furniture Equipments051االثاث والتجييزات 051
113.1101.0114.3106.6116.4107.4Home Appliances053االجيزة المنزلية053
123.1123.4153.7154.6155.6147.6Health06 الصحة06

125.5114.3113.3115.5107.3102.6Transportation07النقل07

123.2114.8118.2117.1118.8114.7Communications08االتصال08

114.2105.2111.2107.9102.898.5Recreation and Culture09الترفٌه والثقافة09

112.199.8156.0151.3168.9161.3Education10التعلٌم10

101.187.5149.0140.6126.9120.6Restaurants and Hutle11المطاعم والفنادق11

Misc. Sevices and Goods12   133.6127.3152.5127.2138.9130.6 السلع والخدمات المتنوعة12

112.3104.8122.6118.3114.7111.4General Index Number00الرقم القٌاسً العام00
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Seq. المجموعة الفرعٌة/المجموعة الرئٌسٌة / القسم ت

Southالجنوب Middle الوسط Kurdstan كردستان 

Division / Main Group / Sub Group

       Table No. (3) : CPI by Regions on Previous Month & Same Month of Previous Year  

(100=2012)

الرقم القياسي السعار المستيمك حسب المناطق في الشير السابق ونفس الشير من السنة السابقة   (3)جدول 



by Regions Compared with Previous Month & Same Month of Previous YearAugust 2022Table No. (4) :CPI for Iraq for 

0.85.10.31.81.92.2االغذٌة والمشروبات غٌر الكحولٌة01
Food and Non-Alcoholic 

Beverages
01

0.85.30.41.82.02.1Food011االغذية011
1.411.50.37.50.12.6Cereals and their products0111الخبز والحبوب0111
Meats0112 2.27.60.711.4-0.613.1-المحوم  0112
7.628.2Fish 0113-8.615.2-5.812.0-األسماك 0113
3.7Yogurt, Cheese and Eggs0114-4.40.7-4.25.26.2المبن والجبن والبيض0114
0.64.3Oils and Fats0115-0.49.8-0.311.5-الزيوت والدىون0115
Fruits0116 1.4-0.33.60.0-1.83.0الفواكو0116
Vegetables0117 5.7-9.411.3-11.30.7-0.8الخضراوات0117

0.12.80.26.11.01.5Sugar and Sugar Products0118السكر والمنتجات السكرية0118
0.3Other Food Products0119-0.15.40.26.00.6منتجات األغذية االخرى0119
Non-Alcoholic Beverages012 0.10.20.02.40.44.0 المشروبات غير الكحولية012
2.3Tobacco02-1.00.0-0.5-6.2-0.8- التبغ02

1.05.9Clothes and Footwear03-0.53.5-0.12.4-المالبس واالحذٌة03

0.95.3Clothes  031-0.53.3-0.12.2-المالبس031
1.70.03.30.13.4Cloth Fabrics0311-0.1مواد المالبس0311
Ready made Clothes  0312 1.15.6-0.63.3-0.13.9-المالبس الجاىزة0312
0.30.00.51.512.1-0.0االصناف االخرى لممالبس ولواحق المالبس                                          0313

Other Categories of 

Clothes
0313

0.00.80.06.90.03.5Clothes Cleaning0314تنظيف المالبس 0314
1.38.3Footwear032-0.24.6-0.04.0االحذية032

0.12.0-0.111.50.46.7السكن ، المٌاه ، الكهرباء، الغاز04
Housing, Water,Electricity 

& LPG 
04

0.23.20.33.20.01.7Rent0411االيجار0411
13.70.06.60.01.1-0.6صيانة وخدمات المسكن0431

House Maintenance and 

Services
0431

1.08.9-3.548.21.419.9امدادات المياه والكيرباء0441
Electricity and Water 

Supply
0441

0.6-0.93.40.0-3.127.0-(البنزين و النفط و الغاز  )الوقود0451
Fuels(Gasolen,kerosene 

and LPG)
0451

05
التجهٌزات والمعدات المنزلٌة 

والصٌانة
-0.18.40.16.50.27.2

House Supplies , 

Appliances & Maintenance
05

0.33.80.14.70.14.1Furniture Equipments051-االثاث والتجييزات 051
0.012.00.27.40.28.6Home Appliances053االجيزة المنزلية053
0.50.15.5Health06-0.90.1-0.6- الصحة06

1.80.14.7Transportation07-0.49.40.1-النقل07

0.07.30.00.90.03.6Communications08االتصال08

0.18.50.03.10.54.9Recreation and Culture09-الترفٌه والثقافة09

0.411.90.03.10.04.7Education10-التعلٌم10

0.315.20.26.20.15.3Restaurants and Hutle11-المطاعم والفنادق11

0.55.50.120.00.16.5 السلع والخدمات المتنوعة12
   Misc. Sevices and 

Goods
12

0.17.30.23.80.53.5General Index Number00الرقم القٌاسً العام00
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  المقارنة  مع 

2021شهر اب 

المقارنة مع شهر 

2022تموز 

  المقارنة  مع 

2021شهر اب 
Division / Main Group / Sub GroupSeq. ت

المجموعة /المجموعة الرئيسية / القسم 
الفرعية

المقارنة مع 

شهر تموز 

2022

  المقارنة  مع 

2021شهر اب 

المقارنة مع 

شهر تموز 

2022

South(100=2012)الجنوب Middle الوسط Kurdstan كردستان 

 حسب المناطق بالمقارنة مع الشير السابق ونفس الشير من السنة السابقة 2022معدالت التغير لشير اب  (4)جدول 



البصرةمٌسانذي قارالمثنىالقادسٌةالنجفواسطكربالءبابلصالح الدٌنبغداداالنباردٌالىكركوكنٌنوىدهوكاربٌلالسلٌمانٌة

SulaimaniyaErbilDuhoukNinevehKirkukDialaAl-anbarBaghdadSalah Al-

Deen

BabilKerbelaWasitAl-NajafAl-QadisiyaAl-MuthanaThi- QarMissanBasrah

99.8105.5104.0105.3110.3109.6111.8111.3103.5110.4109.1108.5106.1100.8106.8109.4103.7103.3االغذٌة والمشروبات غٌر الكحولٌة01

98.9104.9103.2105.1110.4109.8111.9111.4103.2109.0109.4108.7106.3100.4107.0109.6103.5103.4االغذية011

99.1116.5109.4104.398.4108.2110.8114.0105.7112.8107.4111.0117.8100.8109.5104.3103.5105.1الخبز والحبوب0111

102.4111.0119.0123.2127.4118.7113.0116.6116.4108.5119.8111.2110.1104.5112.2105.3113.2117.7المحوم  0112

60.1111.2119.098.4113.391.7160.495.299.192.1121.283.774.280.698.0103.2103.0110.3األسماك 0113

103.797.4111.997.1106.7110.1110.9115.5103.2110.6105.3105.3110.9108.0112.6108.2108.5115.1المبن والجبن والبيض0114

116.1112.6118.4107.4111.1117.4113.2115.2108.4111.9113.9111.3113.6108.9104.5103.4102.5105.9الزيوت والدىون0115

103.5102.599.5127.6112.0115.2105.0107.9101.4107.9113.0110.084.796.3103.6126.083.499.0الفواكو0116

82.687.271.993.495.698.098.4104.481.3108.5100.7109.5110.392.6101.0116.199.083.0الخضراوات0117

104.3112.5106.891.0133.7119.9138.4104.1109.9109.0104.2103.1100.2107.7106.6107.6104.9108.3السكر والمنتجات السكرية0118

129.3120.1109.0101.1109.6127.1135.5142.8126.8112.3127.4143.3127.8111.0130.8110.5121.195.0منتجات األغذية االخرى0119

121.9123.4119.9109.0109.1106.1109.6108.7109.8135.6103.6104.1103.5107.9103.8105.8110.0101.4 المشروبات غير الكحولية012

116.0136.7143.5118.6142.4187.8132.9151.4147.6107.8118.6140.6160.9135.7117.8168.2135.7131.0 التبغ02

100.6107.2100.993.6101.4109.6119.0127.4100.0103.4108.8120.0111.9110.0115.8107.592.6115.4المالبس واالحذٌة03

102.9106.7102.096.7105.3110.9117.3130.297.4103.1107.6120.1113.9110.4115.6107.795.1109.1المالبس031

115.5100.1106.7102.0115.4103.5121.0119.3106.699.4121.4112.9119.7117.9109.2138.4104.8123.6مواد المالبس0311

97.3108.6100.196.3104.2111.7117.6131.596.8103.6106.0120.6112.4109.8116.8104.193.3106.5المالبس الجاىزة0312

110.1119.9122.780.897.085.573.689.595.994.7130.7123.3144.599.585.0108.7100.0128.4االصناف االخرى لممالبس ولواحق المالبس                                          0313

130.3155.6100.0130.4108.0156.0108.1113.0100.0124.4129.9149.173.285.5133.3109.593.9115.5تنظيف المالبس 0314

89.8110.295.280.180.2104.2124.3116.2110.6104.9114.7119.8103.8107.8116.6106.783.0140.6االحذية032

106.097.3117.1107.8106.6114.6136.7148.6128.599.0129.7109.6121.2133.9142.3129.9100.2132.0السكن ، المٌاه ، الكهرباء، الغاز04

81.676.998.099.389.0118.1131.8127.9140.5103.1126.0111.6118.3159.2163.5119.1103.1151.2االيجار0411

92.665.2121.892.9110.0109.7140.3148.3107.489.1139.4106.0135.1101.1124.6182.568.095.7صيانة وخدمات المسكن0431

214.3248.9208.8161.1252.098.8171.1292.7153.4100.0168.195.0130.297.286.6112.7101.387.7امدادات المياه والكيرباء0441

172.8140.7130.7114.1108.1118.0112.9102.292.294.499.4123.1103.784.4112.890.5108.792.9(البنزين و النفط و الغاز  )الوقود0451

104.6108.9105.997.3113.7112.3123.6112.5101.9113.1113.8116.8113.2113.1105.5108.3106.0110.4التجهٌزات والمعدات المنزلٌة والصٌانة05

103.688.298.189.4106.1110.4126.4106.088.0111.8104.3102.8111.194.891.098.8101.387.9االثاث والتجييزات 051

105.5126.4112.1103.4118.7113.9122.0115.7111.4114.1119.7124.4114.8122.3114.4113.0108.2120.0االجيزة المنزلية053

114.1120.9137.5133.1127.1178.7155.4164.4117.6130.9190.9179.2175.9138.4165.2163.1132.9130.5 الصحة06

123.2129.7120.1125.9143.8100.2123.0107.3120.3110.3108.8100.4108.7107.0110.9108.991.8115.6النقل07

125.5121.6121.8117.5123.6120.4120.2118.5102.6121.9120.1134.0111.6103.0116.2124.9128.5114.8االتصال08

133.2100.999.9111.6122.397.8105.1114.0117.1101.791.5108.3103.295.896.9104.7110.8111.5الترفٌه والثقافة09

118.2139.979.6117.5117.0160.7130.6175.7169.4111.0176.6212.5187.1118.2191.2167.2121.6176.8التعلٌم10

97.1101.3108.5100.9130.0138.3165.5175.388.2139.3119.6137.5133.2134.8113.6125.4101.9111.6المطاعم والفنادق11

126.2138.6142.9128.7126.2126.9138.9179.6117.2135.4134.8137.8145.8129.0129.8135.6114.0153.7 السلع والخدمات المتنوعة12

110.2112.3114.3110.2119.4115.0124.1131.8112.9109.8120.1116.8117.6113.9120.3119.3104.0118.1الرقم القٌاسً العام00
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المجموعة الفرعية/المجموعة الرئيسية / القسم ت

الرقم القياسي

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

(2012=100)



المعدلكانون االولتشرٌن الثانًتشرٌن االولاٌلولآبتموزحزٌرانآٌارنٌسانآذارشباطكانون الثانًالوزن

weightsJanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDecAverage

29.605105.0106.1107.8109.7109.3107.4107.2108.1107.6االغذٌة والمشروبات غٌر الكحولٌة01
Food and Non-Alcoholic 

Beverages
01

28.256104.9106.1107.8109.8109.4107.3107.1108.1107.6Food011االغذية011

4.887105.8106.0107.6108.3108.7108.7109.4109.7108.0Cereals and their products0111الخبز والحبوب0111

Meats0112 6.180109.8110.2112.3113.7116.4117.0117.2116.4114.1المحوم  0112

0.90381.687.391.794.6107.5108.3107.698.997.2Fish 0113األسماك 0113

3.527111.0110.9106.7104.1103.9104.6105.2109.1106.9Yogurt, Cheese and Eggs0114المبن والجبن والبيض0114

1.335104.6104.8110.8111.5112.2112.6112.5112.0110.1Oils and Fats0115الزيوت والدىون0115

Fruits0116 2.85699.3101.4103.7104.5106.8105.8107.0107.3104.5الفواكو0116

Vegetables0117 6.016101.2104.1107.9115.7107.395.993.397.3102.8الخضراوات0117

2.075103.4103.5103.9104.8105.2106.7107.0107.5105.3Sugar and Sugar Products0118السكر والمنتجات السكرية0118

0.477119.8119.7120.8120.5120.6124.1124.3124.7121.8Other Food Products0119منتجات األغذية االخرى0119

Non-Alcoholic Beverages012 1.349106.6106.7106.7106.6106.8108.8109.0109.1107.5 المشروبات غير الكحولية012

0.615142.5142.5141.8141.4140.8140.7140.6140.0141.3Tobacco02 التبغ02

6.472107.1106.5108.5109.0110.1110.2110.6110.0109.0Clothes and Footwear03المالبس واالحذٌة03

5.286108.0107.4109.6110.1111.2111.3111.6111.0110.0Clothes  031المالبس031

0.806109.7109.7110.4110.8111.3111.6111.6111.6110.8Cloth Fabrics0311مواد المالبس0311

Ready made Clothes  0312 4.397107.8107.1109.5110.0111.2111.3111.7111.0110.0المالبس الجاىزة0312

0.065101.7101.6102.7102.8103.2103.0103.0103.6102.7االصناف االخرى لممالبس ولواحق المالبس                                          0313
Other Categories of 

Clothes
0313

0.018113.7113.5113.5113.4113.4117.7117.7117.7115.1Clothes Cleaning0314تنظيف المالبس 0314

1.186102.9102.5103.6104.2105.1105.2105.9105.3104.3Footwear0315االحذية032

25.359119.9120.4120.4118.1118.0122.5124.6125.0121.1السكن ، المٌاه ، الكهرباء، الغاز04
Housing, Water,Electricity 

& LPG 
04

17.123114.4114.5114.7114.8114.8114.9115.2115.3114.8Rent0411االيجار0411

2.982120.0119.5119.0118.5117.9118.1117.8117.9118.6صيانة وخدمات المسكن0431
House Maintenance and 

Services
0412

2.707164.2171.4169.7149.3148.6186.8204.1207.8175.2امدادات المياه والكيرباء0441
Electricity and Water 

Supply
0413

2.547110.0107.1108.4106.7107.1110.0111.2110.0108.8(البنزين و النفط و الغاز  )الوقود0451
Fuels(Gasolen,kerosene 

and LPG)
0414

05
التجهٌزات والمعدات المنزلٌة 

والصٌانة
6.524104.2104.4105.4106.4108.4109.8110.0110.1107.3

House Supplies , 

Appliances & Maintenance
05

2.55199.199.299.8100.1100.5101.0101.1101.2100.3Furniture Equipments051االثاث والتجييزات 051

3.973107.4107.7108.9110.4113.5115.5115.7115.9111.9Home Appliances053االجيزة المنزلية053

4.142147.5147.5147.7149.4149.2149.8149.9149.8148.9Health06 الصحة06

15.185111.2111.4112.1111.9112.9113.5114.3114.3112.7Transportation07النقل07

3.109120.4120.5120.3120.1119.2119.2119.1119.1119.7Communications08االتصال08

1.998102.3103.3103.7106.0107.6109.0109.2109.3106.3Recreation and Culture09الترفٌه والثقافة09

0.922154.1154.2154.6154.5154.8154.8154.8154.7154.6Education10التعلٌم10

1.527120.7121.7123.5124.1125.6126.3126.5126.7124.4Restaurants and Hutle11المطاعم والفنادق11

4.542141.4142.1144.2145.0143.8144.0141.9142.1143.1 السلع والخدمات المتنوعة12
   Miscellaneous Sevices 

and Goods
12

100114.6115.1116.0116.2116.4117.2117.8118.1116.4General Index Number00الرقم القٌاسً العام00

100116.1116.5117.2116.9117.7119.3120.0120.2118.0Index Number After Exclusionالرقم القياسي العام بعد االستبعاد

Division / Main Group / Sub GroupSeq.
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Table No. ( 6 ) : CPI by Months for 2022                     2022االرقام القياسية السعار المستيمك في العراق حسب اشير سنة   (6)جدول 

(2012=100)


