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  مقدمة

  2018 /تموز لشھر المستھلك ألسعار القیاسیة األرقام تقریر یقدم أن القیاسیة األرقام قسم/   لإلحصاء المركزي الجھاز یسر
 . 2018 لسنة الجھاز عمل خطة ضمن 2007بدأل من سنة  2012وباألساس الجدید لسنة 

 یقتنیھا التي والخدمات السلع اسعار في التغیر معدل سیقی مؤشر   Consumer Price Index المستھلك ألسعار القیاسي الرقم
 اعتباره یمكن كما. رفاھیتھم وعلى المستھلكین لدخول الحقیقیة الشرائیة القوة على تؤثر التغیرات ھذه ان حیث ، الزمن عبر المستھلك

 مباشر مساس من لھ لما المؤشر لھذا معبرة ةدقیق ارقاما بتوفیر المختلفة الدول تعنى حیث ، ما بلد في لالسعار العام للمستوى مؤشرا
 .  لھ المعیشي المستوى و الفرد برفاھیة

 وزارة في لإلحصاء الرئیسیة الدائرة قبل من 1945 سنة العراق في المعیشة لتكالیف رسمي قیاسي رقم أول تركیب جرى لقد 
 المركزي الجھاز/ التخطیط وزارة قبل من بعد فیما الرقم ھذا بإعداد العمل استمر ثم بغداد لمدینة 1939 األساس سنة واعتمد االقتصاد
 في لالسرة واقتصادي اجتماعي مسح آخر فیھا نفذ التي السنة باعتبارھا 2012 األساس سنة على باالعتماد أخرھا كان لإلحصاء

ً  القیاسیة األرقام قسم ویقوم،  العراق  . لمستھلكا ألسعار القیاسي للرقم شھريال تقریرال بإصدارشھریا
                                                                                         

                القیاسیة األرقام قسم                                                                                                         
   2018 آب                                                                                                              

  

  CPI Methodology المستھلك السعار القیاسي الرقم حتسابإ منھجیة

  Base Year االساس فترة  .1
 العراق في لالسرة االقتصادي و االجتماعي المسح فیھا نفذ يالت السنة نھاأ باعتبار القیاسي للرقم اساس كسنة 2012 سنة اختیار تم لقد

IHSES)(تعتبر  نھاأ كما ، المستھلك سعارأل القیاسي الرقم تركیبة في الداخلة والخدمات السلع تسعیر في ساسھا سنة األذاخعلیھ تم إتو
 . عامة بصورة البالد في االقتصادي والوضع ئليالعا االستھالكي االنفاق وھیكلیة لالسرة المعاشي المستوى في تغیراتلل ممثلة سنة

  Products Sample Selection والخدمات السلع عینة اختیار .2
 العینة تضمنت حیث المستھلك السعار القیاسي الرقم لمؤشر السلعیة السلة ختیارال  Cut Off Sampling القطع بطریقة العینة اعتمدت

)  (IHSESالعراق في لالسرة واالقتصادي االجتماعي المسح في فاكثر دینار 25 علیھا الشھري الفرد انفاق متوسطیبلغ  التي السلع كافة
 نفس وفي المستھلك نظر وجھة من مھمة اعتبرت ولكنھا العینة تتضمنھا لم التي السلع بعض اضافة تم العینة تحدید وبعد 2012 لسنة

 في المتضمنة والخدمات السلع عدد بلغ وقد دینار 25 عن یزید بانفاق رتظھ انھا رغم للمستھلك مھمة بانھا الیعتقد سلع حذفت الوقت
 المسح في وردت التي السلع من% 41 نسبةب العینة تُكون وعلیھ سلعة وخدمة 803من مجموع   Products وخدمة سلعة 332 العینة

 السلع كافة على انفاقھ من% 88 عن تزید نسبة والخدمات السلع عینة على الشھري الفرد انفاق ویُكون لالسرة واالقتصادي االجتماعي
ً  486 المختارة  Varieties االصناف عدد بلغ حین في والخدمات ً  12 على توزعت صنفا  حسب الفردي االنفاق تصنیف بموجب قسما

ً   Classification Of Individual  Purpose الغرض   .  COICOP واختصارا
 

  Weighting Diagram)االوزان( النسبیة ةاالھمی حساب  .3
 ً  وخدمة سلعة لكل النسبیة ةاالھمی احتساب یتوجب فانھ للمستھلك بالنسبة المختلفة والخدمات للسلع النسبیة ةاالھمی لتفاوت نظرا

 . 2012 لسنة العراق في لالسرة واالقتصادي االجتماعي المسح من الماخوذ الشھري الفرد انفاق متوسط على باالعتماد

   The Formula of Price Index Number المستخدمة لصیغةا .4
 القیاسي والرقم والرئیسیة الفرعیة للمجامیع القیاسیة االرقام احتساب في االساس) تثقیالت(  اوزان تعتمد التي السبیر صیغة استخدمت

   .العام

 Coverage التغطیة .5
 استشارة تم قد انھ علما) المركز قضاء عدا( نالسكا عدد ناحیة من قضاء اھم الى باالضافة المحافظة مركز من االسعار تجمع

 الوحدة الى الوصول وامكانیة والكلفة االداریة الوحدات بین االسعار في التباین االعتبار بنظر اخذین القضاء اختیار في المحافظات
   .2012 سنة في العراق سكان من% 67 تشكل حضریة مناطق الجدید الرقم ویغطي.االداریة
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 Core Inflation ساالسا التضخم .6
 االغذیة قسم في والخضراوات الفواكھ مجموعتي وھي المتذبذبة االسعار ذات السلع بعض ستبعادإ بعد االساس التضخم احتسب

 . السكن قسم ضمن)  والغاز النفط(  الى باالضافة الكحولیة غیر والمشروبات
  

  :مالحظة
باعتبارھا  تلفزیوناتغیر وھي السیارات والموبایالت والقام قسم االرقام القیاسیة بتحدیث السلع سریعة الت - 

وحسب التوصیات الدولیة   2018 آیاربھدف زیادة دقة المؤشر بدءأ من شھر  جزءا اساسیا من السلة السلعیة
  .بھذا الخصوص 

 .یالیة جدیدة الحتساب مؤشر االیجارات بحیث یكون شھریا بدال من السابق حیث كان یحتسب فصلآ تم تطبیق  -
  
 

  : تحلیل معدالت التضخم

  )CPI(الرقم القیاسي العام السعار المستھلك    

  2018 حزیرانبالمقارنة مع شھر %) 0.7(حیث ارتفع بنسبة %) 105.9(في العراق  2018 تموزبلغ الرقم القیاسي العام لشھر 
بنسبة  السكن، قسم  %)0.1(بنسبة  التبغ، قسم )%0.5(بنسبة  االغذیة والمشروبات الغیر كحولیةقسم ویرجع سبب ذلك الى ارتفاع 

  .%)0.1(بنسبة  المطاعم والفنادق، قسم %)14.3(بنسبة  الترفیھ والثقافة، قسم %)0.1(بنسبة  الصحة، قسم %)1.1(
 

 104.3(بلغ حینھا  ااذ 2017تموز مقارنة مع شھر )%1.5(الى  2018 تموز السنوي خالل شھرالتضخم معدل  ارتفع. (% 

  
  )1(ل رقم شك
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   )2018حزیرانمقارنة بشھر  2018تموزشھر ( التغیر الشھري : اوال 

ً سجل قسم االغذیة والمشروبات غیر الكحولیة  .1 في معدل التغیر الشھري وتأتي التغییرات %) 22.9(لیساھم بمقدار %)  0.5(قدره  ارتفاعا
 :نتیجة لما یأتي

 0.9(بنسبة  والبیض والجبن اللبن مجموعة ارتفاع.(% 
   3.0(بنسبة  الخضرواتمجموعة  ارتفاع.(% 
   0.1(بنسبة  السكریة والمنتجات السكرمجموعة  ارتفاع.(% 

ً  التبغسجل قسم  .2  . في معدل التغیر الشھري%) 0.2(لیساھم بنسبة %) 0.1(قدره ارتفاعا
 . في معدل التغیر الشھري على نفس المستوىقسم المالبس واالحذیة  حافظ .3
ً سكن سجل قسم ال .4 االرقام  ارتفاعالى  االرتفاعفي معدل التغیر الشھري ویرجع سبب ھذا %) 50.9(لیساھم بمقدار %) 1.1(قدره  ارتفاعا

 .%)0.1(بنسبة  االیجار مجموعةو  %)8.1(امدادات المیاه والكھرباء بنسبة  مجموعةل القیاسیة
ً قسم التجھیزات والمعدات المنزلیة سجل .5  انخفاضوذلك بسبب  في معدل التغیر الشھري%) 1.0-(ساھم بنسبة لی%) 0.1(قدره انخفاضا

 %) .0.1(مجموعة االجھزة المنزلیة بنسبة و  %) 0.2(بنسبة  مجموعة االثاث والتجھیزاتل االرقام القیاسیة
ً سجل قسم .6  .في معدل التغیر الشھري%) 0.7(لیساھم بمقدار %) 0.1(قدره الصحة ارتفاعا
ً انخفاضالنقل سجل قسم   .7  . في معدل التغیر الشھري) 7.0-(لیساھم بمقدار %) 0.3(قدره ا
ً  سجل قسم االتصال .8  .في معدل التغیر الشھري%) 1.5- (لیساھم بمقدار %) 0.3(قدره  انخفاضا
ً سجل قسم الترفیھ والثقافة  .9  .في معدل التغیر الشھري%) 37.4(لیساھم بمقدار %) 14.3(قدره ارتفاعا
 .في معدل التغیر الشھري فس المستوىعلى نحافظ قسم التعلیم  .10
ً والفنادق  المطاعمسجل قسم . 11  .في معدل التغیر الشھري%) 0.2(لیساھم بمقدار %) 0.1(قدره ارتفاعا

ً سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة . 12    .في معدل التغیر الشھري%) 2.8- (لیساھم بمقدار %) 0.4(قدره انخفاضا
 
 

  )2(شكل رقم 
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 )  2017تموزمقارنة بشھر  2018تموزشھر ( التغیر السنوي : ثانیا 

ً سجل قسم األغذیة والمشروبات غیر الكحولیة  .1 في معدل التغیر السنوي وتاتي التغییرات نتیجة لما %) 1.9- (لیساھم بمقدار  %)0.1(قدره  انخفاضا
 :  یاتي

 5.3(بنسبة السماك ا مجموعة انخفاض.(% 
 1.2(بنسبة  والبیض والجبن اللبن ةمجموع انخفاض.(% 
 0.8(بنسبة  الزیوت والدھون مجموعة انخفاض.(% 
 1.1(بنسبة  الفواكھمجموعة  انخفاض.(% 
 0.1(بنسبة  منتجات االغذیة والفواكھ انخفاض.(% 

ً ًسجل قسم التبغ  .2  .في معدل التغیر السنوي  %)0.2(لیساھم بمقدار %) 0.4(قدره  ارتفاعا
ً قدره   بس واألحذیةقسم المالسجل   .3 ویرجع سبب ھذا االرتفاع الى ارتفاع  في معدل التغیر السنوي%) 3.8(لیساھم بمقدار %) 0.9(ارتفاعا

 %).1.3(االرقام القیاسیة لمجموعة المالبس بنسبة 
ً سجل قسم السكن  .4  امدادات المیاه والكھرباء مجموعة ارتفاعفي معدل التغیر السنوي بسبب %) 16.4(لیساھم بمقدار %) 0.9(قدره ارتفاعا

 . %)1.9(بنسبة  الوقودو مجموعة  %)21.7(بنسبة 
ً قدره  سجل.5 في معدل التغیر السنوي وذلك بسبب %)  2.1-(لیساھم بمقدار %) 0.5(قسم التجھیزات والمعدات المنزلیة والصیانة انخفاضا

 . %) 0.1(بنسبة   ھزة المنزلیةاالجمجموعة  و %)1.4(انخفاض اسعار مجموعة االثاث والتجھیزات بنسبة  
ً قدره  .6  .في معدل التغیر السنوي %) 6.7(لیساھم بمقدار %) 2.1(سجل قسم الصحة إرتفاعا
ً قدره  .7  .في معدل التغیر السنوي%) 61.0(لیساھم بمقدار %) 6.5(سجل قسم النقل إرتفاعا
ً سجل قسم االتصال  .8  .التغیر السنوي  في معدل %)0.8- (لیساھم بمقدار %) 0.4(قدره انخفاضا
ً سجل قسم الترفیھ والثقافة  .9  .في معدل التغیر السنوي  %). 13.3(لیساھم بمقدار %) 11.9(قدره إرتفاعا
ً قدره  .10  .في معدل التغیر السنوي %) 2.2(لیساھم بمقدار %) 2.8(سجل قسم التعلیم ارتفاعا
ً قدره والفنادق قسم المطاعم سجل  .11  .في معدل التغیر السنوي %)  1.1-(لیساھم بمقدار %) 1.0(انخفاضا
ً قدره  .12   . في معدل التغیر السنوي%) 2.4(لیساھم بمقدار %) 0.8(سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعا

 
 )3(شكل رقم 
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   -:2012معدالت التضخم بالمقارنة مع سنة :  ثالثا

بمعدل  ارتفع 2018تموز اي ان المستوى العام لالسعار في شھر 2018تموزفي شھر  %)105.9(بلغ الرقم القیاسي السعار المستھلك 
 . 2012عما ھو علیھ في سنة %) 5.9(

 

  التضخم األساس :  رابعا 
  .2017تموزشھر  معبالمقارنة %) 1.3(بنسبة  وارتفع عن الشھر السابق %)0.5(مؤشر التضخم األساس بمعدل  ارتفع

  
          رالشھ اھذلمنھا ربسبب عدم امكانیة جمع االسعا نینوى لمحافظةالمستھلك  راالرقام القیاسیة السعا ریرالیتضمن التق: مالحظة

  . بسبب االوضاع السائدة فیھا)  2018تموز( 
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                         جدول (1) :الرقم القیاسي السعار المستهلك في العراق لشهر 

  تموز     
2017

 حزیران     
2018

 تموز    
2018

  حزیران     
2018

   تموز       
2017

Food and Non-Alcoholic 0.1-29.60597.096.496.90.5االغذیة والمشروبات غیر الكحولیة01
Beverages

01

0.1Food011-28.25696.896.296.70.5االغذیة011
4.887102.7103.0103.00.00.3Cereals and their products0111الخبز والحبوب0111
0.10.0Meats 0112-6.18095.895.995.8اللحوم  0112
5.3Fish 0113-0.1-0.90373.069.269.1األسماك 0113
1.2Yogurt, Cheese and Eggs0114-3.52799.197.097.90.9اللبن والجبن والبیض0114
0.8Oils and Fats0115-1.33596.996.196.10.0الزیوت والدهون0115
1.1Fruits 0116-1.7-2.85698.198.797.0الفواكه0116

                   Table No. (1) :CPI for Iraq for 

 Division / Main Group / Subت
Group

الوزن
القسم / المجموعة الرئیسیة /المجموعة 

الفرعیة

تموز 2018
 Jul 2018

معدالت التغیر في الشهر الحالي 
بالمقارنة مع

Seq.

(100=2012)

الرقم القیاسي

1.10116-1.7-2.85698.198.797.0الفواكه0116

6.01691.389.592.23.01.0Vegetables 0117الخضراوات0117

2.075102.3102.2102.30.10.0Sugar and Sugar Products0118السكر والمنتجات السكریة0118
0.1Other Food Products0119-0.477117.5117.4117.40.0منتجات األغذیة االخرى0119
1.349100.8101.1101.10.00.3Non-Alcoholic Beverages 012 المشروبات غیر الكحولیة012
0.615121.5121.9122.00.10.4Tobacco02 التبغ02
6.472103.1104.0104.00.00.9Clothes and Footwear03المالبس واالحذیة03
5.286103.5104.8104.80.01.3Clothes  031المالبس031
0.80699.5101.7102.40.72.9Cloth Fabrics0311مواد المالبس0311
Ready made Clothes  0312 0.11.1-4.397104.2105.4105.3المالبس الجاهزة0312
0.6Other Categories of Clothes0313-0.065101.0100.4100.40.0االصناف االخرى للمالبس ولواحق المالبس                                          0313

1.7Clothes Cleaning0314-0.018109.3107.2107.40.2تنظیف المالبس 0314

1.1Footwear032-0.1-1.186101.3100.3100.2االحذیة032

25.359116.9116.6117.91.10.9Housing, Water,Electricity & LPG 04السكن ، المیاه ، الكهرباء، الغاز04
2.2Rent0411-17.123116.7114.0114.10.1االیجار0411

3.9House Maintenance and Services0431-0.4-2.982119.0114.8114.3صیانة وخدمات المسكن0431

2.707132.0148.6160.78.121.7Electricity and Water Supply0441امدادات المیاه والكهرباء0441

2.547100.2102.1102.10.01.9Fuels(Gasolen,kerosene and LPG)0451الوقود( البنزین و النفط و الغاز )0451

0.5House Supplies , Appliances & Maintenance05-0.1-6.52498.798.398.2التجهیزات والمعدات المنزلیة والصیانة05

1.4Furniture Equipments051-0.2-2.55194.793.693.4االثاث والتجهیزات051 1.4Furniture Equipments051-0.2-2.55194.793.693.4االثاث والتجهیزات051
0.1Home Appliances053-0.1-3.973101.3101.3101.2االجهزة المنزلیة053
4.142117.2119.6119.70.12.1Health06 الصحة06
0.36.5Transportation07-15.18595.0101.5101.2النقل07
0.4Communications08-0.3-3.109112.9112.8112.5االتصال08
1.99886.684.896.914.311.9Recreation and Culture09الترفیه والثقافة09
0.922127.9131.5131.50.02.8Education10التعلیم10
1.0Restaurants and Hutle11-1.527111.6110.4110.50.1المطاعم والفنادق11
0.40.8Misc. Sevices and Goods   12-4.542103.1104.3103.9 السلع والخدمات المتنوعة12
100104.3105.2105.90.71.5General Index Number00الرقم القیاسي العام00

100105.1106.0106.50.51.3Index Number After Exclusion الرقم القیاسي بعد االستبعاد
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Figure (4)شكل رقم (4)

االقسام

 2018و تموز 2018حزیران االرقام القیاسیة السعار المستھلك لشھري 

Consumer Price Indices for Jun 2018 & Jul 2018

Figure (5)شكل رقم (5)

0 50 100 150

      2018تموز           2018حزیران      

االقسام

 2017و حزیران  2018تموز االرقام القیاسیة السعار المستھلك لشھري 

Consumer Price Indices for Jul 2018 & Jun 2017

0 50 100 150

      2018تموز         2017تموز       

7



 Jul 2018  Table No. (2) :Divisions Contribution to Monthly Rate of Change for 

29.60596.496.90.50.122.9Food and Non-Alcoholic Beverages01االغذیة والمشروبات غیر الكحولیة01

0.615121.9122.00.10.00.2Tobacco02 التبغ02

6.472104.0104.00.00.00.0Clothes and Footwear03المالبس واالحذیة03

ت

(100=2012)

 تموز   
2018 

Division الوزنSeq.

معدل 
التغیر 
الشھري

% 

المساھمة في 
معدل التغیر 

الشھري للرقم 
القیاسي العام

المساھمة في معدل 
التغیر الشھري للرقم 

القیاسي العام %

 
حزیران
     

2018

تموز 2018 جدول (2) :مساهمات االقسام في معدل التغیر الشهري لشهر 

القسم

6.472104.0104.00.00.00.0المالبس واالحذیة03
25.359116.6117.91.10.350.9Housing, Water,Electricity & LPG 04السكن ، المیاه ، الكهرباء، الغاز04

1.0House Supplies , Appliances & Maintenance05-0.10.0-6.52498.398.2التجهیزات والمعدات المنزلیة والصیانة05

4.142119.6119.70.10.00.7Health06 الصحة06
7.0Transportation07-0.30.0-15.185101.5101.2النقل07
1.5Communications08-0.30.0-3.109112.8112.5االتصال08
1.99884.896.914.30.237.4Recreation and Culture09الترفیه والثقافة09
0.922131.5131.50.00.00.0Education10التعلیم10
1.527110.4110.50.10.00.2Restaurants and Hutle11المطاعم والفنادق11
2.8Miscellaneous Sevices and Goods   12-0.40.0-4.542104.3103.9 السلع والخدمات المتنوعة12
100105.2105.90.70.6100General Index Numberالرقم القیاسي العام00

*
تموز 2018

 Jul 2018 Table No. (3) :Divisions Contribution to Annual Rate of Change for 

  تموز 
    

2017

معدل 
التغیر 

السنوي 
%

Division Seq.

ان سبب عدم تطابق معدالت التغیر یرجع الى عملیات التقریب.

(100=2012)

المساھمة في معدل 
التغیر السنوي للرقم 

القیاسي العام %

         جدول (3) :مساهمات االقسام في معدل التغیر السنوي لشهر 

المساھمة في 
معدل التغیر 

السنوي للرقم 
القیاسي العام

 تموز   ت
2018 

الوزن القسم

1.9Food and Non-Alcoholic Beverages01-0.10.0-29.60597.096.9االغذیة والمشروبات غیر الكحولیة01

0.615121.5122.00.40.00.2Tobacco02 التبغ02

6.472103.1104.00.90.13.8Clothes and Footwear03المالبس واالحذیة03

25.359116.9117.90.90.216.4Housing, Water,Electricity & LPG 04السكن ، المیاه ، الكهرباء، الغاز04

2.1House Supplies , Appliances & Maintenance05-0.50.0-6.52498.798.2التجهیزات والمعدات المنزلیة والصیانة05

4.142117.2119.72.10.16.7Health06 الصحة06
15.18595.0101.26.50.961.0Transportation07النقل07
0.8Communications08-0.40.0-3.109112.9112.5االتصال08
1.99886.696.911.90.213.3Recreation and Culture09الترفیه والثقافة09
0.922127.9131.52.80.02.2Education10التعلیم10
1.1Restaurants and Hutle11-1.00.0-1.527111.6110.5المطاعم والفنادق11
4.542103.1103.90.80.02.4Miscellaneous Sevices and Goods   12 السلع والخدمات المتنوعة12
100104.3105.91.51.5100General Index Numberالرقم القیاسي العام00
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تموز 2018جدول (4) : الرقم القیاسي السعار المستهلك حسب المناطق لشهر 
 Jul 2018

 كردستان 
Kurdstan

 الوسط     
Middle

 الجنوب     
South

Food and Non-Alcoholic 92.398.396.9االغذیة والمشروبات غیر الكحولیة01
Beverages

01

91.798.396.7Food011االغذیة011
102.6104.0101.8Cereals and their products0111الخبز والحبوب0111
8995.797.1Meats 0112اللحوم0112
72.469.771.8Fish 0113األسماك0113
92.7100.499.1Yogurt, Cheese and Eggs0114اللبن والجبن والبیض0114
91.396.497.4Oils and Fats0115الزیوت والدهون0115
89.9100.496.3Fruits 0116الفواكه0116

ت
القسم / المجموعة الرئیسیة /المجموعة 

الفرعیة
Seq.

(100=2012)

Division / Main Group / Sub 
Group

الرقم القیاسي

Table No. ( 4) : CPI by Regions for

89.9100.496.30116الفواكه0116

85.393.894.3Vegetables 0117الخضراوات0117

97.5103.1102.9Sugar and Sugar Products0118السكر والمنتجات السكریة0118
118.3121.3111.7Other Food Products0119منتجات األغذیة االخرى0119
107.299.2101.2Non-Alcoholic Beverages 012 المشروبات غیر الكحولیة012
122.6124.0119.6Tobacco02 التبغ02
92.0107.0106.7Clothes and Footwear03المالبس واالحذیة03
91.5108.9107.0Clothes  031المالبس031
97.5111.9101.5Cloth Fabrics0311مواد المالبس0311
Ready made Clothes  0312 88.7108.9107.8المالبس الجاهزة0312
113.987.1107.7Other Categories of Clothes0313االصناف االخرى للمالبس ولواحق المالبس                                          0313

111.3106.5106.6Clothes Cleaning0314تنظیف المالبس 0314

94.599.0105.2Footwear032االحذیة032

102.8122.4114.1Housing, Water,Electricity & LPG 04السكن ، المیاه ، الكهرباء، الغاز04
94.8117.0119.3Rent0411االیجار0411

84.6130.2109.9House Maintenance and Services0431صیانة وخدمات المسكن0431

200.9159.699.3Electricity and Water Supply0441امدادات المیاه والكهرباء0441

98.6104.8101.4Fuels(Gasolen,kerosene and LPG)0451الوقود( البنزین و النفط و الغاز )0451

90.999.1101.0House Supplies , Appliances & Maintenance05التجهیزات والمعدات المنزلیة والصیانة05

86.395.594.3Furniture Equipments051االثاث والتجهیزات051 86.395.594.3Furniture Equipments051االثاث والتجهیزات051
94.6101.2104.6Home Appliances053االجهزة المنزلیة053
118.4120.0121.7Health06 الصحة06
101.6102.2100.3Transportation07النقل07
106.9112.4115.9Communications08االتصال08
96.6100.294.5Recreation and Culture09الترفیه والثقافة09
92.3150.3129.6Education10التعلیم10
90.2120.8113.7Restaurants and Hutle11المطاعم والفنادق11
92.4109.3109.9Misc. Sevices and Goods   12 السلع والخدمات المتنوعة12
97.8109.2105.5General Index Number00الرقم القیاسي العام00

) .دهوك ، اربیل ، سلیمانیة( منطقة كردستان تشمل المحافظات  
بغداد  ات، والمشمول في هذا الشهر هو محافظ) بغداد ، صالح الدین  االنبار ، دیالى ، كركوك ، نینوى ،( منطقة الوسط تشمل المحافظات 

.  لصعوبة تنفیذ مسح االسعار بسبب االوضاع السائدة فیها  نینوى محافظةبعد استبعاد  ،واالنباروصالح الدین  وكركوكودیالى 
) . البصرة میسان ، ذي قار ، المثنى ، النجف ،القادسیة ، ، واسط ، كربالء بابل ،( منطقة الجنوب تشمل المحافظات 
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 حزیران     
2018

  تموز     
2017

 حزیران     
2018

  تموز     
2017

 حزیران     
2018

  تموز     
2017

90.988.998.195.496.795.3Food and Non-Alcoholic Beverages01االغذیة والمشروبات غیر الكحولیة01

90.388.398.095.296.495.0Food011االغذیة011
102.699.4104.0104101.8102.1Cereals and their products0111الخبز والحبوب0111
89.090.195.895.597.397.4Meats 0112اللحوم  0112
70.673.369.374.973.375.7Fish 0113األسماك 0113
91.092.397.995.1100.599.8Yogurt, Cheese and Eggs0114اللبن والجبن والبیض0114
91.592.996.496.697.598.1Oils and Fats0115الزیوت والدهون0115
84.584.9104.1104.0100.2101.6Fruits 0116الفواكه0116

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)

القسم / المجموعة الرئیسیة /المجموعة الفرعیةت
Kurdstan كردستان Middle الوسط South الجنوب

Division / Main Group / Sub GroupSeq.

84.584.9104.1104.0100.2101.60116الفواكه0116

83.172.892.381.190.181.7Vegetables 0117الخضراوات0117

97.295.3103.1103.0102.9103.9Sugar and Sugar Products0118السكر والمنتجات السكریة0118
118.1119.7121.3121.5111.8110.5Other Food Products0119منتجات األغذیة االخرى0119
107.0105.399.299.4101.2100.8Non-Alcoholic Beverages 012 المشروبات غیر الكحولیة012
121.8116.1124.0126.0119.6119.1Tobacco02 التبغ02
91.988.5107.0107.9106.6103.6Clothes and Footwear03المالبس واالحذیة03
91.287.3108.9109.6106.9103.1Clothes  031المالبس031
95.378.4111.9110.5100.7102.9Cloth Fabrics0311مواد المالبس0311
Ready made Clothes  0312 89.089.9108.9109.8107.8103.1المالبس الجاهزة0312
113.9110.287.188.4107.7107.7Other Categories of Clothes0313االصناف االخرى للمالبس ولواحق المالبس                                          0313

110.3122.7106.5106.5106.6105.7Clothes Cleaning0314تنظیف المالبس 0314

95.394.999.0101.1105.2105.5Footwear032االحذیة032

100.2111.3122.9124.3114.5114.4Housing, Water,Electricity & LPG 04السكن ، المیاه ، الكهرباء، الغاز04
94.7110.0117.3118.9119.9119.1Rent0411االیجار0411

85.2107.0130.2130.1111.0112.5House Maintenance and Services0431صیانة وخدمات المسكن0431

168.7169.4161.9165.397.599.7Electricity and Water Supply0441امدادات المیاه والكهرباء0441

98.486.9104.8103.9101.4101.0Fuels(Gasolen,kerosene and LPG)0451الوقود( البنزین و النفط و الغاز )0451

91.494.099.199.1101.2100.3House Supplies , Appliances & Maintenance05التجهیزات والمعدات المنزلیة والصیانة05

86.790.595.595.294.695.3Furniture Equipments051االثاث والتجهیزات051 86.790.595.595.294.695.3Furniture Equipments051االثاث والتجهیزات051
95.296.9101.2101.4104.7103.0Home Appliances053االجهزة المنزلیة053
118.4116.5120.0117.6121.4118.3Health06 الصحة06
101.893.1102.498.9100.693.4Transportation07النقل07
107.6110.5112.3111.5116.3115.4Communications08االتصال08
82.084.086.289.185.687.2Recreation and Culture09الترفیه والثقافة09
92.393.0150.3148.4129.6123.2Education10التعلیم10
90.191.9120.8122.2113.8115.0Restaurants and Hutle11المطاعم والفنادق11
93.893.9109.4109.0110.2107.8Misc. Sevices and Goods   12 السلع والخدمات المتنوعة12
96.796.4109.1108.2105.4103.6General Index Number00الرقم القیاسي العام00
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حسب المناطق بالمقارنة مع الشهر السابق ونفس الشهر من السنة السابقة2018    جدول (6) :معدالت التغیر لشهر تموز
 Jul 2018

Food and Non-Alcoholic 1.53.80.23.00.21.7االغذیة والمشروبات غیر الكحولیة01
Beverages

01

1.63.90.33.30.31.8Food011االغذیة011
0.3Cereals and their products0111-0.03.20.00.00.0الخبز والحبوب0111
0.3Meats 0112-0.2-0.10.2-1.2-0.0اللحوم  0112
5.2Fish 0113-2.0-6.9-1.20.6-2.5األسماك 0113
0.7Yogurt, Cheese and Eggs0114-1.4-1.90.42.65.6اللبن والجبن والبیض0114
0.7Oils and Fats0115-0.1-0.2-1.70.0-0.2-الزیوت والدهون0115
5.2Fruits 0116-3.9-3.5-3.6-6.45.9الفواكه0116

     المقارنة     مع 
شهر تموز  2017

Division / Main Group / Sub 
GroupSeq.

Table No. (6) :CPI for Iraq for 

Kurdstan كردستان Middle الوسط South الجنوب

القسم / المجموعة الرئیسیة 
/المجموعة الفرعیة

     المقارنة     
مع شهرحزیران  

2018

     المقارنة     
مع شهر تموز  

2017

     المقارنة     
مع شهرحزیران  

2018

     المقارنة     
مع شهر تموز  

2017

by Regions Compared with Previous Month & Same Month of Previous Year

     المقارنة     
مع شهرحزیران  

2018

(100=2012)

ت

5.20116-3.9-3.5-3.6-6.45.9الفواكه0116

2.617.21.615.74.715.4Vegetables 0117الخضراوات0117

1.0Sugar and Sugar Products0118-0.32.30.00.10.0السكر والمنتجات السكریة0118
0.11.1Other Food Products0119-0.2-1.20.0-0.2منتجات األغذیة االخرى0119
0.20.00.4Non-Alcoholic Beverages 012-0.21.80.0 المشروبات غیر الكحولیة012
1.60.00.4Tobacco02-0.75.60.0 التبغ02
0.80.13.0Clothes and Footwear03-0.14.00.0المالبس واالحذیة03
0.60.13.8Clothes  031-0.34.80.0المالبس031
1.4Cloth Fabrics0311-2.324.40.01.30.8مواد المالبس0311
Ready made Clothes  0312 0.80.04.6-1.30.0-0.3-المالبس الجاهزة0312
1.50.00.0Other Categories of Clothes0313-0.03.40.0االصناف االخرى للمالبس ولواحق المالبس                                          0313

9.30.00.00.00.9Clothes Cleaning0314-0.9تنظیف المالبس 0314

0.3Footwear032-2.10.0-0.40.0-0.8-االحذیة032

0.3Housing, Water,Electricity & LPG 04-0.3-1.5-0.4-7.6-2.6السكن ، المیاه ، الكهرباء، الغاز04
0.50.2Rent0411-1.6-0.3-13.8-0.1االیجار0411

2.3House Maintenance and Services0431-1.0-20.90.00.1-0.7-صیانة وخدمات المسكن0431

0.4Electricity and Water Supply0441-3.41.8-1.4-19.118.6امدادات المیاه والكهرباء0441

0.213.50.00.90.00.4Fuels(Gasolen,kerosene and LPG)0451الوقود( البنزین و النفط و الغاز )0451

0.20.7House Supplies , Appliances & Maintenance05-3.30.00.0-0.5-التجهیزات والمعدات المنزلیة والصیانة05

1.0Furniture Equipments051-0.3-4.60.00.3-0.5-االثاث والتجهیزات051 1.0Furniture Equipments051-0.3-4.60.00.3-0.5-االثاث والتجهیزات051
0.11.6Home Appliances053-0.2-2.40.0-0.6-االجهزة المنزلیة053
0.01.60.02.00.22.9Health06 الصحة06
0.37.4Transportation07-0.23.3-0.29.1-النقل07
0.30.4Communications08-3.30.10.8-0.7-االتصال08
17.815.016.212.510.48.4Recreation and Culture09الترفیه والثقافة09
0.80.01.30.05.2Education10-0.0التعلیم10
1.1Restaurants and Hutle11-0.1-1.1-1.80.0-0.1المطاعم والفنادق11
0.31.9Misc. Sevices and Goods   12-0.10.3-1.6-1.5- السلع والخدمات المتنوعة12
1.11.50.10.90.11.8General Index Number00الرقم القیاسي العام00
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البصرةمیسانذي قارالمثنىالقادسیةالنجفواسطكربالءبابلصالح الدینبغداداالنباردیالىكركوكنینوىدهوكاربیلالسلیمانیة

SulaimaniyaErbilDuhoukNinevehKirkukDialaAl-anbarBaghdadSalah Al-
Deen

BabilKerbelaWasitAl-NajafAl-QadisiyaAl-MuthanaThi- QarMissanBasrah

95.490.887.995.194.296.9100.191.7101.296.699.6100.194.695.896.897.093.2االغذیة والمشروبات غیر الكحولیة01
94.990.387.094.594.096.9100.291.1100.896.199.5100.294.495.596.896.692.8االغذیة011
102.796.6105.096.6102.599.1106.1101.6102.3103.5102.6106.098.7100.8101.6102.798.5الخبز والحبوب0111
92.387.790.5104.195.393.296.285.688.992.3100.5108.999.793.296.5103.592.3اللحوم  0112
58.082.690.788.982.8114.062.361.059.782.156.353.267.382.783.964.480.1األسماك 0113
93.491.790.791.096.297.0103.198.699.099.7104.3105.491.497.092.793.598.4اللبن والجبن والبیض0114
94.089.889.292.993.695.796.993.795.094.692.699.399.298.098.799.897.0الزیوت والدهون0115
98.090.073.985.096.6102.8104.489.0117.098.797.690.193.092.4101.691.888.7الفواكه0116
91.786.667.776.979.789.899.484.6110.991.7101.197.088.894.193.599.187.3الخضراوات0117
97.294.9102.3130.4113.7110.598.8102.2100.6103.9100.2105.0106.5101.2103.4103.299.5السكر والمنتجات السكریة0118
119.7105.8107.8105.8119.0121.9124.6107.5112.7105.9125.1143.6103.7101.8109.8117.397.3منتجات األغذیة االخرى0119
106.9106.7107.2106.197.898.097.7105.5107.9106.0102.698.999.0101.497.3108.599.3 المشروبات غیر الكحولیة012
110.1129.7135.2101.0118.6111.1130.7115.6111.9101.1121.1138.7131.7129.7131.7121.1107.1 التبغ02
91.590.394.296.992.597.0114.392.499.997.7118.7117.9108.0116.6102.8101.8105.3المالبس واالحذیة03
91.987.695.9100.294.2102.2116.090.898.797.9119.2121.6107.8108.699.8103.4107.6المالبس031
95.5100.394.4151.797.1118.6110.3105.686.7118.397.9112.5113.296.9110.597.689.7مواد المالبس0311
88.483.396.394.094.0101.9116.889.8100.195.7121.5124.0107.4110.598.5104.5110.5المالبس الجاهزة0312
162.863.7101.394.872.072.388.390.892.0121.7120.7105.787.485.0102.983.6125.4االصناف االخرى للمالبس ولواحق المالبس                                          0313
129.7105.585.2136.9140.3100.0100.092.7106.1117.0115.5100.0115.5141.489.4109.5103.6تنظیف المالبس 0314
89.5106.185.779.285.380.3107.498.6105.496.6116.6103.0109.0149.9114.295.596.2االحذیة032
99.095.8116.7114.9113.8106.8126.2123.2104.3130.0105.1113.4137.7138.0105.0103.4116.7السكن ، المیاه ، الكهرباء، الغاز04

91.088.7111.9111.9121.398.2117.7137.1109.7138.8104.4114.9163.0158.497.0105.2123.7االیجار0411
80.664.2123.0122.299.9141.2137.795.5101.0117.9106.2109.9101.4107.3137.588.0107.2صیانة وخدمات المسكن0431
186.3186.3196.7151.395.090.7179.9142.992.7109.0105.0114.1104.797.788.299.993.8امدادات المیاه والكهرباء0441
106.496.488.897.1112.3122.9104.991.491.9102.5108.0106.990.3113.695.8108.9104.1الوقود( البنزین و النفط و الغاز )0451
88.889.696.2100.295.3100.299.695.296.297.3103.0106.190.596.0105.6102.9104.9التجهیزات والمعدات المنزلیة والصیانة05
87.178.1100.686.695.1100.596.490.193.295.8100.0106.481.388.096.789.489.3االثاث والتجهیزات051
90.399.492.7109.195.4100.0101.298.698.598.3104.7105.995.1100.9109.9109.4111.5االجهزة المنزلیة053
111.7115.7135.6123.3166.5128.6114.4110.7119.4138.1130.9111.6123.5126.4116.7115.1116.7 الصحة06
97.2108.399.8114.298.799.7102.698.9109.198.895.895.0107.1100.399.3103.6103.3النقل07
101.9108.7114.9110.2108.6120.4113.695.9111.5111.6119.1109.1107.9110.0102.5128.9129.4االتصال08
99.0101.285.5102.086.6107.7101.794.886.692.599.193.493.996.0104.7107.790.1الترفیه والثقافة09
99.394.874.0142.1108.3130.3162.6127.592.4136.2104.7128.0144.3159.0122.697.8142.0التعلیم10
95.595.971.1123.0145.9112.7128.694.0131.6113.5125.0122.8115.4103.1104.797.997.9المطاعم والفنادق11
93.290.794.498.9105.0114.8115.493.297.8106.5103.0115.7109.2114.0104.8100.3121.0 السلع والخدمات المتنوعة12
96.397.799.8106.2104.4103.2113.1101.4104.0109.9105.1106.6109.7111.3102.1102.3105.8الرقم القیاسي العام00

* لم تحتسب ارقام قیاسیة لمحافظة نینوى  بسبب االوضاع السائدة فیها .

القسم / المجموعة الرئیسیة /المجموعة 
الفرعیة

ت

*CPI has not  been Calculated for Nineveh governorate due to the extreme conditions in it . 

الرقم القیاسي
(100=2012)

Table No. ( 7 ) : CPI by Governorates for Jul                   جدول (7) :االرقام القیاسیة السعار المستهلك حسب المحافظات  لشهر تموز 2018  2018

12



2018

المعدلكانون االولتشرین الثانيتشرین االولایلولآبتموزحزیرانآیارنیسانآذارشباطكانون الثانيالوزن

weightsJanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDecAverage

Food and Non-Alcoholic 29.60596.596.696.797.296.596.496.996.7االغذیة والمشروبات غیر الكحولیة01
Beverages

01
28.25696.396.496.597.096.396.296.796.5Food011االغذیة011
4.887102.8102.8102.9102.9102.9103.0103.0102.9Cereals and their products0111الخبز والحبوب0111
6.18095.995.795.895.796.195.995.895.8Meats 0112اللحوم0112
0.90370.368.467.568.669.569.269.168.9Fish 0113األسماك0113
3.52799.199.099.799.297.497.097.998.5Yogurt, Cheese and Eggs0114اللبن والجبن والبیض0114
1.33596.696.696.496.496.396.196.196.4Oils and Fats0115الزیوت والدهون0115
2.85695.698.799.4101.1101.498.797.098.8Fruits 0116الفواكه0116
6.01689.989.589.691.188.189.592.290.0Vegetables 0117الخضراوات0117
2.075102.4102.4102.5102.6102.4102.2102.3102.4Sugar and Sugar Products0118السكر والمنتجات السكریة0118
0.477118.2117.8117.5117.6117.5117.4117.4117.6Other Food Products0119منتجات األغذیة االخرى0119
1.349101.1101.1101.1101.1101.2101.1101.1101.1Non-Alcoholic Beverages 012 المشروبات غیر الكحولیة012
0.615121.2122.4122.2122.0122.0121.9122.0122.0Tobacco02 التبغ02
6.472103.8103.4103.6103.8103.7104.0104.0103.8Clothes and Footwear03المالبس واالحذیة03
5.286104.6104.2104.4104.6104.5104.8104.8104.6Clothes  031المالبس031
0.806100.2102.0102.0101.8101.8101.7102.4101.7Cloth Fabrics0311مواد المالبس0311
Ready made Clothes  0312 4.397105.5104.6104.9105.2105.1105.4105.3105.1المالبس الجاهزة0312
0.065100.7100.5100.4100.3100.4100.4100.4100.4Other Categories of Clothes0313االصناف االخرى للمالبس ولواحق المالبس                                          0313
0.018108.2107.3107.3107.3107.3107.2107.4107.4Clothes Cleaning0314تنظیف المالبس 0314
1.186100.599.9100.1100.1100.2100.3100.2100.2Footwear0315االحذیة032
 & 25.359116.8115.6114.5113.8113.9116.6117.9115.6Housing, Water,Electricityالسكن ، المیاه ، الكهرباء، الغاز04

LPG 
04

17.123114.8114.8114.8114.0113.9114.0114.1114.3Rent0411االیجار0411
2.982118.2117.5116.6115.6114.9114.8114.3116.0House Maintenance and Services0412صیانة وخدمات المسكن0431
2.707141.3131.3121.9121.2124.1148.6160.7135.6Electricity and Water Supply0413امدادات المیاه والكهرباء0441
2.547102.2101.7102.1102.2102.1102.1102.1102.1Fuels(Gasolen,kerosene and LPG)0414الوقود( البنزین و النفط و الغاز )0451
 & 6.52498.598.498.498.598.498.398.298.4House Supplies , Appliancesالتجهیزات والمعدات المنزلیة والصیانة05

Maintenance
05

2.55193.793.894.093.893.793.693.493.7Furniture Equipments051االثاث والتجهیزات051
3.973101.5101.3101.2101.5101.4101.3101.2101.3Home Appliances053االجهزة المنزلیة053
4.142118.4118.8119.1119.2119.5119.6119.7119.2Health06 الصحة06
15.18595.295.295.095.0102.0101.5101.297.9Transportation07النقل07
3.109112.8112.6112.3112.2112.1112.8112.5112.5Communications08االتصال08
1.99885.883.485.185.284.784.896.986.6Recreation and Culture09الترفیه والثقافة09
0.922131.3131.3131.4131.5131.5131.5131.5131.4Education10التعلیم10
1.527111.0110.9110.8110.5110.5110.4110.5110.7Restaurants and Hutle11المطاعم والفنادق11
4.542104.7104.9104.6104.7104.5104.3103.9104.5Miscellaneous Sevices and Goods12 السلع والخدمات المتنوعة12
100104.3104.0103.7103.7104.6105.2105.9104.5General Index Number00الرقم القیاسي العام00

100105.2104.8104.5104.3105.3106.0106.5105.2Index Number After Exclusionالرقم القیاسي العام بعد االستبعاد

Division / Main Group / Sub 
GroupSeq.

جدول (8) :االرقام القیاسیة السعار المستهلك في العراق حسب اشهر سنة 

الرقم القیاسي

                    Table No. ( 8 ) : CPI by Months for

(100=2012)

ت
القسم / المجموعة الرئیسیة /المجموعة 

الفرعیة
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