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  املقدمة 

ـــر فـــي اســـعار الســـلع والخـــدمات الضـــرورية  ـــم نســـبي يقـــيس معـــدل التغي ان الـــرقم القياســـي الســـعار المســـتهلك هـــو رق

للمستهلك عبر الزمن ، وان التضـخم يحتسـب مـن خـالل معـدل التغيـر فـي  الـرقم القياسـي السـعار المسـتهلك ، إذ ان 

ر والخــدمات فــي اقتصــاد مــا عبــر الــزمن ، حيــث التضــخم هــو مقيــاس كمــي يعبــر عــن االرتفــاع فــي مســتوى االســعا

تــنخفض القــوة الشــرائية لعملــة بلــد مــا واليعــود بامكــان المســتهلك ان يشــتري نفــس الســلع والخــدمات التــي كــان بامكانــه 

 العراقالسياسات االقتصادية في لقياس معدل التضخم اهمية كبيرة إذ يساعد راسمي  شراءها سابقًا بنفس الثمن. وان 

 ضــمانالباهظــة و  تكاليفــهزالــة وإ كــبح جمــاح التضــخم للمحافظــة علــى اســتقرار االســعار و ة عــراءات ناججــاع اعلــى اتبــ

  . للفرد العراقي شي الئقيمستوى مع

ـــذا يســـعى  ـــام القياســـية فـــي الجهـــاز المركـــزي لإلحصـــاء ل ـــرمتمـــثًال بقســـم االرق االرقـــام القياســـية الســـعار  إصـــدار تقري

بعــض مــن المجــاميع زيــادة دقــة المؤشــر وحســب التوصــيات الدوليــة تــم تحــديث ولة. ســنال والمســتهلك حســب الشــهر 

بســـبب الظـــروف االقتصـــادية التـــي يمـــر بهـــا البلـــد واالزمـــة المزدوجـــة التـــي عصـــفت بـــه مـــن الســـلعية لســـلة المســـتهلك 

 احت انخفاض في اسعار النفط وجائحة كورونا مما كان لها اثر في تغير الكثير من االسعار فقد تم تحديث آلية

ابتـداًء مـن شـهر كـانون الثـاني  تحديث اسعار السيارات في قسم النقلااليجارات في قسم السكن وكذلك ساب منهجية 

 ، والهواتف ، والحاسبات والكاميرات  سلع سريعة التغير كالسياراتلاوفي شهر تشرين االول تم تحديث  ٢٠٢٠ سنة
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  :التقرير املعادالت املستخدمة يف احتساب 

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

 )١(   ...................... 1001 ×−
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 ان : حيث
R:  تغير الشهري او السنويمعدل التمثل .  

 tΧ:  الهدف   او شهر قيمة المتغير في سنةتمثل  

 °
Χإالساس   او شهر قيمة المتغير في سنة : تمثل. 

 
 : احتساب صيغة السبير حسب الصيغة التالية:ثانياً 
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01 / pp يمثل منسوب السعر للسلعة :Price Relative Product  
W جتماعي واالقتصادي لالسرة : وزن السلعة من المسح اال  

  حيث تحسب األرقام القياسية للمجموعة الفرعية ، الرئيسية ، االقسام صعودًا إلى الرقم القياسي العام.
  

   CPI Methodology املستهلك السعار القياسي الرقم حتسابإ منهجية

  Base Year االساس سنة .١

 فـي لالسـرة اقتصـادي و اجتمـاعيسـنة تنفيـذ اخـر مسـح  كونهـا ٢٠١٢ سـنةهـي  القياسـي للـرقماالسـاس  تعبتر سنة  

 القياســي الــرقم تركيبــة فــي الداخلــة والخــدمات الســلع ةتســعير  فــي ســاسســنة اكهــا ذاخعليــه تــم إتو ،  )(IHSES العــراق

 االسـتهالكي االنفـاق وهيكليـة لالسـرة المعاشـي المسـتوى فـي تغيراتلل ممثلة سنةتعتبر  حيث انها ، المستهلك سعارأل

 . عامة بصورة البالد في االقتصادي والوضع ائليالع
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  Products Sample Selection والخدمات السلع عينة اختيار .٢

 الســعار القياســي الــرقم لمؤشــر الســلعية الســلة ختيــارال  Cut Off Sampling القطــع بطريقــة العينــة اعتمــدت

 المسـح فـي فـاكثر دينـار ٢٥ عليهـا الشـهري ردالفـ انفـاق متوسـطيبلـغ  التي السلع كافة العينة تضمنت حيث المستهلك

 التـي السـلع بعـض اضـافة تـم العينـة تحديـد وبعـد 2012 لسـنة)  (IHSESالعـراق في لالسرة واالقتصادي االجتماعي

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

   سلعة 333 العينة في المتضمنة والخدمات السلع عدد بلغ وقد دينار ٢٥ عن يزيد بانفاق ظهرت انها رغم للمستهلك

 االجتماعي المسح في وردت التي السلع من% 42 نسبةب العينة تُكون وعليه سلعة وخدمة 803من مجموع   وخدمة

 علــى انفاقــه مــن% ٨٨ عــن تزيــد نســبة والخــدمات الســلع عينــة علــى الشــهري الفــرد انفــاق ويُكــون لالســرة واالقتصــادي

 بموجـب قسـم ١٢ علـى توزعـت صنفاً  ٤٨٦ المختارة  Varieties االصناف عدد بلغ حين في والخدمات السلع كافة

  ) . Classification Of Individual Purpose  )COICOP الغرض حسب الفردي االنفاق تصنيف

  Weighting Diagram)االوزان( النسبية ةاالهمي حساب .٣

 لكـل النسـبية ةاالهميـ احتسـاب يتوجـب فانـه للمسـتهلك بالنسـبة المختلفـة والخدمات للسلع النسبية ةاالهمي لتفاوت نظراً 

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

  . ٢٠١٢ لسنة العراق

   The Formula of Price Index Number المستخدمة لصيغةا .٤

 والـرقم والرئيسـية الفرعيـة للمجـاميع القياسـية االرقـام احتسـاب فـي االسـاس اوزان تعتمـد التـي السـبير صـيغة استخدمت

 .العام القياسي
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  Coverage Geographicالجغرافية  التغطية .٥

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

 االداريــة الوحــدات بــين االســعار فــي التبــاين االعتبــار بنظــر اخــذين القضــاء اختيــار فــي المحافظــات استشــارة تــم قــد

 ســكان مـن% 69 فقـط بنســبه حضـريةال منــاطقال الـرقم يغطــيبحيـث  .االداريـة الوحــدة الـى الوصــول وامكانيـة والكلفـة

ار في الريف السباب عديدة اهمها عدم توفر الغالبية العظمى مـن السـلع فـي والتجمع االسع .٢٠١٢ سنة في العراق

الريف وخاصة غير الغذائية كاالجهزة الكهربائية وغيرها وان تـوفرت فأنهـا التكـون بالمواصـفات المطلوبـة فضـًال عـن 

اطن الريفــي يتوجــه الــى ذلــك فــأن االهميــة النســبية لهــذه الســلع فــي المنــاطق الريفيــة قليلــة جــدا او معدومــة إذ ان المــو 

  المدن لشراء ما يحتاجه من السلع غير الغذائية لذا اقتصرت عملية الشمول على المناطق الحضرية فقط.

 Core Inflationالتضخم االساس  .٦
والـــذي يحتســـب بعـــد اســـتبعاد بعـــض الســـلع ذات األســـعار المتذبذبـــة وهـــي مجموعـــة الخضـــر والفواكـــه فـــي قســـم االغذيـــة 

  والمشروبات غير الكحولية ، فضًال عن النفط وغاز الطبخ ضمن قسم السكن والمياه.

 :املؤشرات  أهم حتليل

المركزي لإلحصاء تقريره النوعي للرقم في اول رصد رقمي للتغيرات المصاحبة لتغيير سعر الصرف يطلق الجهاز 
حيث أثر ذلك   الذي اشار بارتفاع معدل التضخم الشهري ٢٠٢٠القياسي ألسعار المستهلك لشهر كانون االول لعام 

  .التغير في االسواق وعلى المجاميع السلعية االستهالكية التي وضحها التقرير بالتفصيل
  )CPIا.:+م &*:+ر ا.345678 (ا.01/ ا.-,+*(  او&ً :                

  

           بنحومقارنة  ،%) ١٠٧,٩نحو ( ٢٠٢٠ سنة كانون األولبلغ الرقم القياسي العام في العراق لشهر  .١
معدل يمثل  الذيو  %)٣,٣مقدارها ( رتفاعا، اي بنسبة  ٢٠٢٠سنة  تشرين الثاني شهرفي  %)١٠٤,٥(
  الشهري. تضخمال

%) مقارنة بنحو ١٠٧,٩بنحو ( ٢٠٢٠سنة  كانون األوللشهر العراق الرقم القياسي العام في بلغ  .٢
%) والذي يمثل معدل ٣,٢مقدارها ( رتفاعااي بنسبة ،  ٢٠١٩سنة  كانون األولفي شهر %) ١٠٤,٦(

  .سنويالتضخم ال
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 : ً+,=+> ?,@ AB15C.ا*:+ر ا.345678 ا )D 1ات,F6.ا G,H+IJ 15KولMن اO=+P AQ* ٢٠٢٠  A=ر+-T
15C@ 1CJ)=+U.ا ?B   AQ*٢٠٢٠.  

  
اميع مج اسعار رتفاعا%) بسبب ٠,٥قدره ( اً رتفاعا المشروبات غير الكحوليةو االغذية سجل قسم  .١

، %) ٢,٢بنسبة (السماك ،ا %)٢,١بنسبة (،اللحوم %) ٠,٩بنسبة ( الخبز والحبوب :وهيالقسم 
الزيوت  ، العراقفي عموم  اسعار البيض رتفاعبسبب ا%) ٧,٢بنسبة ( اللبن والجبن والبيض

، منتجات األغذية األخرى  %)٠,٥بنسبة (السكر ومنتجات السكرية ،%) ٢,٤بنسبة (والدهون 
  %).١,٢وارتفاع المشروبات الغير الكحولية بنسبة ( %)٢,٠بنسبة (

 .%)١.١٠قدره ( اً رتفاعا التبغسجل قسم  .٢
 المالبس ةار مجموعاسع رتفاعا%) بسبب ٥.٠قدره ( اً رتفاعسجل قسم المالبس واالحذية ا .٣

 . %)٢,٠بنسبة (ومجموعة االحذية  %)٠,٢(
اسعار مجموعة امدادات الماء والكهرباء  رتفاعبسبب ا%) ٣,٢قدره ( اً رتفاعسجل قسم السكن ا .٤

بنحو (  %) ومجموعة الوقود٠,٨(بنحو صيانة وخدمات المسكن ومجموعة  %)٢٨,٢بنحو(
 التغير الشهري.في معدل %) ٠,٢ومجموعة االيجار بنحو (%) ١,٦

مجموعة  رتفاعا%) بسبب ٣,٧مقداره ( اً رتفاعاسجل قسم التجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة  .٥
في معدل التغير %) ٣,٥التجهيزات بنسبة (و ومجموعة االثاث %) ٣,٧حو (ناالجهزة المنزلية ب

 . الشهري
 . %) في معدل التغير الشهري٨,٨ًا قدره (رتفاعا الصحةسجل قسم  .٦
 . في معدل التغير الشهري%) ٧,٢قدره ( ارتفاعاً  النقلقسم  سجل .٧
 . %) في معدل التغير الشهري٣,٠قدره (ارتفاعًا  تصالاالسجل قسم  .٨
 . %) في معدل التغير الشهري٧,٥قدره (ارتفاعًا الترفيه والثقافة سجل قسم  .٩

 .عموم العراق في  وذلك إلنخفاض رسوم التعليم األهلي%) ٥,٩ًا قدره (نخفاضا التعليمسجل قسم  .١٠
  .%) في معدل التغير الشهري١,٥قدره (ارتفاعًا  المطاعم والفنادقسجل قسم  .١١
عموم في بسبب ارتفاع اسعار الذهب %) ٤,٩قدره (ارتفاعًا سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة  .١٢

 . العراق
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 ABOQ7.ا*:+ر ا.345678 ا )D 1ات,F6.ا G,H+IJ : ً+U.+>?,@  15KولMن اO=+P AQ* ٢٠٢٠  
 15C@ A=ر+-TولMن اO=+P  AQ*٢٠١٩  .  

  
عدد من  رتفاعالنتيجة  %)٠,١(قدره ارتفاعًا سجل قسم األغذية والمشروبات غير الكحولية  .١

للبن والجبن ا%) ،٣,٥اللحوم بنسبة (%) ، ٠,٦الخبز والحبوب بنسبة ( :يع وهيمامجال
 ، السكر والمنتجات السكرية %)٤,٣الزيوت والدهون بنسبة ( %) ،١١,١بنسبة ( والبيض
 المشروبات الغير الكحولية و %)٢,١، منتجات االغذية االخرى بنسبة ( %)٠,٧بنسبة (
  . %)١,١بنسبة (

  .%)٩,٦(قدره  اً رتفاعا التبغسجل قسم  .٢
المالبس مجموعة  اسعار انخفاضبسبب  %)٠,٨(قدره  انخفاضاً سجل قسم المالبس واألحذية  .٣

  .%)١,٣(بنسبة 
 مجموعة امدادات الماء والكهرباء بنسبة رتفاعبسبب ا %)٠,٧قدره ( اً رتفاعا السكنل قسم سج. ٤
  .%)٠,١( صيانة وخدمات المسكن بنسبةمجموعة و %) ٠,٢،مجموعة الوقود بنسبة ()%٨,٢(
 اسعارارتفاع  بسبب %)٢,٧(قدره  اً رتفاعاسجل قسم التجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة  .٥

  . %)٢,٦(االجهزة المنزلية بنسبة  %) ومجموعة٢,٨اث والتجهيزات بنسبة (االثمجموعة 
   .في معدل التغير السنوي %)١٢,٥( سجل قسم الصحة إرتفاعًا قدره. ٦
  في معدل التغير السنوي . %)٩,٦(قدره إرتفاعًا قسم النقل  سجل. ٧
   في معدل التغير السنوي %)٣,٤(قدره إرتفاعًا سجل قسم االتصال . ٨
   .في معدل التغير السنوي )%٧,٩(قدره  اً رتفاعإ الترفيه والثقافةسجل قسم . ٩

  في معدل التغير السنوي . %)٥,٦(ًا قدره نخفاضا سجل قسم التعليم .١٠
  في معدل التغير السنوي. %)٠,٤(قدره إرتفاعًا  سجل قسم المطاعم والفنادق .١١
  %) في معدل التغير السنوي . ١٢,٦دره (ق . سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعاً ١٢
  
  
  
 
 
  



��ر ا�������� ����ن ا�ول����  CPI �����ا�ر��م ا������  ��٢٠٢٠ 
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  :رابعا : التضخم األساس 

نحو  ٢٠٢٠سنة  كانون األولفي العراق لشهر  بعد االستبعاد بلغ الرقم القياسي العام  - 
 رتفاعا، اي بنسبة  ٢٠٢٠سنة  ثانيالتشرين %) في شهر ١٠٥,٨(%) مقارنة بنحو ١١٠,٠(

  . الشهري االساس لتضخم%) والذي يمثل معدل ا٤,٠مقدارها (
  ٢٠١٩سنة  كانون األولشهر  مع ٢٠٢٠سنة  كانون األوللشهر  وعند مقارنة نفس المؤشر - 
  . سنويال االساس %) والذي يمثل معدل التضخم٤,٢مقدارها ( اعفارت بين ان هناكت



                         جدول 

	��ون ا�ول 
2019

��ر�ن ا����� 
2020

 	��ون ا�ول  
2020

��ر�ن ا����� 
2020

	��ون ا�ول 
2019

29.60596.996.597.00.50.1ا��ذ�� وا���رو��ت ��ر ا�	�و���01
Food and Non-Alcoholic 

Beverages
01

28.25696.796.396.70.40.0Food011االغذية011

4.887100.7100.4101.30.90.6Cereals and their products0111الخبز والحبوب0111

6.18095.696.998.92.13.5Meats 0112اللحوم  0112

Fish0113 6.2-0.90370.664.866.22.2األسماك 0113

3.52796.7100.2107.47.211.1Yogurt, Cheese and Eggs0114اللبن والجبن والبيض0114

1.33594.095.798.02.44.3Oils and Fats0115الزيوت والدهون0115

6.4Fruits 0116-3.5-2.85694.291.488.2الفواكه0116

7.7Vegetables 0117-4.7-6.01697.194.089.6الخضراوات0117

2.075101.0101.2101.70.50.7Sugar and Sugar Products0118السكر والمنتجات السكرية0118

0.477115.9116.0118.32.02.1Other Food Products0119منتجات األغذية االخرى0119

Non-Alcoholic Beverages012 1.349101.7101.6102.81.21.1 المشروبات غير الكحولية012

02B0.615120.8120.2132.410.19.6 ا���Tobacco02

0.8Clothes and Footwear03-6.472102.5101.2101.70.5ا���Eس وا��ذ��03

1.3Clothes  031-5.286103.7102.2102.40.2المالبس031

0.806103.5102.6103.71.10.2Cloth Fabrics0311مواد المالبس0311
Ready made Clothes 0312  1.4-4.397103.8102.2102.30.1المالبس الجاهزة0312

2.3Other Categories of Clothes0313-1.2-0.06595.694.593.4االصناف االخرى للمالبس ولواحق المالبس                                          0313

0.7Clothes Cleaning0314-0.018106.6105.3105.90.6تنظيف المالبس 0314

1.18697.196.798.62.01.5Footwear032االحذية032

25.359114.2111.4115.03.20.7ا�Q	ن ، ا����ه ، ا�	Oر��ء، ا��Lز04
Housing, Water,Electricity & 

LPG 
04

0.3Rent0411-17.123114.9114.3114.50.2االيجار0411

2.982111.5110.7111.60.80.1صيانة وخدمات المسكن0431
 House Maintenance and

Services
0431

2.707126.6106.9137.028.28.2Electricity and Water Supply0441امدادات المياه والكهرباء0441

2.54799.297.899.41.60.2الوقود( البنزين و النفط و الغاز )0451
 Fuels(Gasolen,kerosene and

(LPG
0451

05
ا��]�Oزات وا��Zدات ا���ز��� 

وا�\����
6.52496.395.498.93.72.7

House Supplies , Appliances 
& Maintenance

05

2.55192.892.295.43.52.8Furniture Equipments051االثاث والتجهيزات 051

3.97398.597.5101.13.72.6Home Appliances053االجهزة المنزلية053

4.142127.1131.4143.08.812.5Health06 ا�\��06

15.18596.798.9106.07.29.6Transportation07ا��^ل07

3.109109.0109.4112.73.03.4Communications08ا��\�ل08

1.99893.493.8100.87.57.9Recreation and Culture09ا��ر_�` وا��^�_�09

5.6Education10-5.9-0.922155.0155.5146.3ا���bZم10

1.527112.7111.5113.21.50.4Restaurants and Hutle11ا��ط�eم وا���dدق11

12�eد��ت ا����وgوا� hbQ4.542109.2117.2123.04.912.6 ا�   Misc. Sevices and Goods12

100104.6104.5107.93.33.2General Index Number00ا�رiم ا�^���Q ا��Zم00

100105.6105.8110.04.04.2

Page 8

                   Table No. (1) :CPI for Iraq for 

جدول(1) الرقم القياسي السعار المستهلك في العراق لشهر كانون االول 2020

(100=2012)

December 2020

ت
 ��Q�lا�ر �eم / ا��]�وQ^ا�

��eرdا� �eا��]�و/
ا�وزن

�Q��^م ا�iا�ر
�Zد�ت ا���Lر _� ا��Oر 

h� ا����� ����^�ر��Division / Main Group / Sub 
Group

Seq.

Index Number After Exclusion الرقم القياسي بعد االستبعاد
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�Figure (1)	ل رiم (1)

�Figure (2)	ل رiم (2)

2020��ر	ن ا�����  ���2020ون ا�ول           

���ون ا�ول    2020��ر	ن ا����� 

2020      
104.5 107.9

100.0

101.0

102.0

103.0

104.0

105.0

106.0

107.0

108.0

109.0

ا�رiم ا�^���Q ا��Zم ��ZQر ا��bO�Qك ��Oري 	��ون 
2020و ��ر�ن ا�����  2020ا�ول  

 

���2020ون ا�ول    ���2019ون ا�ول      

ا�ر�م ا��	��� ا���م 110.0 105.6

100.0

101.0

102.0

103.0

104.0

105.0

106.0

107.0

108.0

109.0

110.0

111.0

ا�رiم ا�^���ZQ�  �Qر ا��bO�Qك �Zد ا��Z��Qد ��Oري 
2019ا�ول و	��ون  2020	��ون ا�ول 



December 2020

 كردستان 

Kurdstan

  الوسط     

Middle

      الجنوب      

South  

 94.898.795.2Food and Non-Alcoholicا��ذ�� وا���رو��ت ��ر ا�	�و���01
Beverages

01

93.998.694.9Food011االغذية011

Cereals and their 95.3102.1102.0الخبز والحبوب0111
products

01110111

92.8100.996.9Meats 01120112اللحوم  0112

Fish01130113 75.267.463.3األسماك 0113

99.9112.1106.1Yogurt, Cheese and Eggs01140114اللبن والجبن والبيض0114

95.798.498.4Oils and Fats01150115الزيوت والدهون0115

92.986.286.9Fruits 01160116الفواكه0116

88.391.488.1Vegetables 01170117الخضراوات0117

Sugar and Sugar 103.399.9103.5السكر والمنتجات السكرية0118
Products

01180118

119.3120.4113.5Other Food Products01190119منتجات األغذية االخرى0119

Non-Alcoholic Beverages012 117.6100.7100.5 المشروبات غير الكحولية012

02B128.0135.3130.5 ا���Tobacco02

94.1105.4102.6Clothes and Footwear03ا���Eس وا��ذ��03

93.7107.6101.6Clothes  031المالبس031

100.5104.8111.5Cloth Fabrics03110311مواد المالبس0311
Ready made Clothes 03120312  91.0108.1100.1المالبس الجاهزة0312

Other Categories of 95.285.7101.4االصناف االخرى للمالبس ولواحق المالبس                                          0313
Clothes

03130313

106.9103.9108.2Clothes Cleaning03140314تنظيف المالبس 0314

96.496.4106.6Footwear032االحذية032

 ,94.3122.2114.9Housingا�Q	ن ، ا����ه ، ا�	Oر��ء، ا��Lز04
Water,Electricity & LPG 

04

89.6117.5124.3Rent04110411االيجار0411

House Maintenance and 85.7122.5108.8صيانة وخدمات المسكن0431
Services

04310431

Electricity and Water 151.8162.580.4امدادات المياه والكهرباء0441
Supply

04410441

Fuels(Gasolen,kerosene 90.1102.898.2الوقود( البنزين و النفط و الغاز )0451
(and LPG

04510451

05
ا��]�Oزات وا��Zدات ا���ز��� 

وا�\����
93.899.1101.2

House Supplies , 
Appliances & 
Maintenance

05

91.897.795.2Furniture Equipments051االثاث والتجهيزات 051

95.4100.0104.4Home Appliances053االجهزة المنزلية053

120.3151.4142.3Health06 ا�\��06

104.1109.1101.3Transportation07ا��^ل07

115.9110.5113.8Communications08ا��\�ل08

98.7105.196.1Recreation and Culture09ا��ر_�` وا��^�_�09

99.4151.3159.5Education10ا���bZم10

86.1124.5118.2Restaurants and Hutle11ا��ط�eم وا���dدق11

12�eد��ت ا����وgوا� hbQ121.4124.1125.2 ا�   Misc. Sevices and 
Goods

12

99.8112.2106.8General Index Number00ا�رiم ا�^���Q ا��Zم00
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Table No. ( 2) : CPI by Regions for

جدول (2)  الرقم القياسي السعار المستهلك حسب المناطق لشهر كانون االول   2020

(100=2012)

Table No. ( 2) : CPI by Regions for

ت
 ��Q�lا�ر �eم / ا��]�وQ^ا�

��eرdا� �eا��]�و/

الرقم القياسي

Division / Main Group / 
Sub Group

Seq.

دهوك ، اربيل ، سليمانية( 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   



��ر�ن 
ا����� 
2020

	��ون 
ا�ول 
2019

��ر�ن 
ا����� 
2020

	��ون 
ا�ول 
2019

��ر�ن 
ا����� 
2020

	��ون 
ا�ول 
2019

92.491.598.499.395.295.6ا��ذ�� وا���رو��ت ��ر ا�	�و���01
Food and Non-Alcoholic 

Beverages
01

91.590.798.399.295.095.4Food011االغذية011

93.993.4101.0102.0101.6100.9Cereals and their products0111الخبز والحبوب0111

91.691.396.995.696.795.7Meats 0112اللحوم  0112

Fish0113 72.775.366.071.461.869.6األسماك 0113

91.987.8102.899.9101.597.6Yogurt, Cheese and Eggs0114اللبن والجبن والبيض0114

91.790.296.393.596.996.0Oils and Fats0115الزيوت والدهون0115

91.887.493.599.087.791.6Fruits 0116الفواكه0116

85.487.298.5102.692.494.1Vegetables 0117الخضراوات0117

102.0101.399.299.2103.3102.9Sugar and Sugar Products0118السكر والمنتجات السكرية0118

117.4120.5117.5116.7112.3111.2Other Food Products0119منتجات األغذية االخرى0119

Non-Alcoholic Beverages012 115.3111.8100.5100.798.799.6 المشروبات غير الكحولية012

02B119.1123.3121.4121.8119.0118.3 ا���Tobacco02

93.494.7105.0106.7101.6102.6Clothes and Footwear03ا���Eس وا��ذ��03

93.094.1107.1109.4101.9102.9Clothes  031المالبس031

100.4104.3105.5107.6108.3106.9Cloth Fabrics0311مواد المالبس0311
Ready made Clothes 0312  90.290.0107.5109.9100.9102.3المالبس الجاهزة0312

95.2100.385.685.8104.9105.3Other Categories of Clothes0313االصناف االخرى للمالبس ولواحق المالبس                                          0313

106.9106.9103.7103.7106.7110.4Clothes Cleaning0314تنظيف المالبس 0314

95.297.996.295.4100.4101.3Footwear032االحذية032

90.295.2118.3118.7113.8115.2ا�Q	ن ، ا����ه ، ا�	Oر��ء، ا��Lز04
Housing, Water,Electricity & 

LPG 
04

89.190.6117.4116.5124.2124.0Rent0411االيجار0411

83.284.5121.9121.9108.4109.9صيانة وخدمات المسكن0431
 House Maintenance and

Services
0431

112.5145.0131.9140.270.784.1Electricity and Water Supply0441امدادات المياه والكهرباء0441

87.896.3101.9102.897.397.5الوقود( البنزين و النفط و الغاز )0451
 Fuels(Gasolen,kerosene

(and LPG
0451

88.790.595.795.898.9100.0ا��]�Oزات وا��Zدات ا���ز��� وا�\����05
House Supplies , 

Appliances & Maintenance
05

86.887.093.894.094.295.1Furniture Equipments051االثاث والتجهيزات 051

90.193.396.896.9101.4102.6Home Appliances053االجهزة المنزلية053

117.7117.7130.3127.8139.3131.2Health06 ا�\��06

97.295.9101.399.196.591.4Transportation07ا��^ل07

113.0112.2106.1105.3112.3113.0Communications08ا��\�ل08

91.991.496.695.891.091.2Recreation and Culture09ا��ر_�` وا��^�_�09

103.8102.8164.4165.0164.2162.3Education10ا���bZم10

85.096.1120.2119.9118.7119.3Restaurants and Hutle11ا��ط�eم وا���dدق11

12�eد��ت ا����وgوا� hbQ114.6101.0117.2112.8122.2115.6 ا�   Misc. Sevices and Goods12

95.795.8108.3108.2105.3104.7General Index Number00ا�رiم ا�^���Q ا��Zم00
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       Table No. (3) : CPI by Regions on Previous Month & Same Month of Previous Year         Table No. (3) : CPI by Regions on Previous Month & Same Month of Previous Year  

(100=2012)

جدول (3)  الرقم القياسي السعار المستهلك حسب المناطق في الشهر السابق ونفس الشهر من السنة السابقة 

ا�^Qم / ا��]�و�e ا�ر��Q�l /ا��]�و�e ا�dر��eت

Kurdstan ن��Qرد	 Middle طQا�و South ا�]�وب

Division / Main Group / Sub GroupSeq.



by Regions Compared with Previous Month & Same Month of Previous YearDecember 2020

0.4-0.60.0-2.63.60.3ا��ذ�� وا���رو��ت ��ر ا�	�و���01
Food and Non-Alcoholic 

Beverages
01

0.5Food011-0.1-0.6-2.63.50.3االغذية011

1.52.01.10.10.41.1الخبز والحبوب0111
 Cereals and their

products
0111

1.31.64.15.50.21.3Meats 0112اللحوم  0112

Fish0113 9.1-5.62.4-0.12.1-3.4األسماك 0113

8.713.89.012.24.58.7Yogurt, Cheese and Eggs0114اللبن والجبن والبيض0114

4.46.12.25.21.52.5Oils and Fats0115الزيوت والدهون0115

5.1Fruits 0116-0.9-12.9-7.8-1.26.3الفواكه0116

6.4Vegetables 0117-4.7-10.9-7.2-3.41.3الخضراوات0117

1.32.00.70.70.20.6السكر والمنتجات السكرية0118
 Sugar and Sugar

Products
0118

1.02.53.21.12.1Other Food Products0119-1.6منتجات األغذية االخرى0119

Non-Alcoholic Beverages012 2.05.20.20.01.80.9 المشروبات غير الكحولية012

02B7.53.811.411.19.710.3 ا���Tobacco02

1.21.00.0Clothes and Footwear03-0.60.4-0.7ا���Eس وا��ذ��03

1.3Clothes  031-0.3-1.6-0.40.5-0.8المالبس031

2.63.04.3Cloth Fabrics0311-0.7-3.6-0.1مواد المالبس0311
Ready made Clothes 0312  2.2-0.8-1.6-0.91.10.6المالبس الجاهزة0312

3.7-3.3-0.1-5.10.1-0.0االصناف االخرى للمالبس ولواحق المالبس                                          0313
 Other Categories of

Clothes
0313

2.0Clothes Cleaning0314-0.00.00.20.21.4تنظيف المالبس 0314

1.50.21.06.25.2Footwear032-1.3االحذية032

0.3-0.93.32.91.0-4.5ا�Q	ن ، ا����ه ، ا�	Oر��ء، ا��Lز04
Housing, 

Water,Electricity & LPG 
04

1.10.10.90.10.2Rent0411-0.6االيجار0411

1.0-3.01.40.50.50.4صيانة وخدمات المسكن0431
 House Maintenance and

Services
0431

4.4-34.94.723.215.913.7امدادات المياه والكهرباء0441
 Electricity and Water

Supply
0441

6.40.90.00.90.7-2.6الوقود( البنزين و النفط و الغاز )0451
 Fuels(Gasolen,kerosene

(and LPG
0451

05
ا��]�Oزات وا��Zدات ا���ز��� 

وا�\����
5.73.63.63.42.31.2

House Supplies , 
Appliances & 
Maintenance

05

5.85.54.23.91.10.1Furniture Equipments051االثاث والتجهيزات 051

5.92.33.33.23.01.8Home Appliances053االجهزة المنزلية053

2.22.216.218.52.28.5Health06 ا�\��06

7.18.67.710.15.010.8Transportation07ا��^ل07

2.63.34.14.91.30.7Communications08ا��\�ل08

7.48.08.89.75.65.4Recreation and Culture09ا��ر_�` وا��^�_�09

1.7Education10-2.9-8.3-8.0-3.3-4.2-ا���bZم10

0.9Restaurants and Hutle11-0.4-10.43.63.8-1.3ا��ط�eم وا���dدق11

12�eد��ت ا����وgوا� hbQ5.920.25.910.02.58.3 ا�
   Misc. Sevices and 

Goods
12

4.34.23.63.71.42.0General Index Number00ا�رiم ا�^���Q ا��Zم00
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Table No. (4) :CPI for Iraq for 

Kurdstan ن��Qرد	 

جدول (4) معدالت التغير لشهر كانون االول  2020   حسب المناطق بالمقارنة مع الشهر السابق ونفس الشهر من السنة السابقة 

Middle طQا�و South (2012=100)ا�]�وب

     ا��^�ر��     
�O� hر ��ر�ن 
ا�����  2020

 h�   ا��^�ر��     
�Oر 	��ون ا�ول 

2019  

.Division / Main Group / Sub GroupSeqالقسم / المجموعة الرئيسية /المجموعة الفرعيةت

     ا��^�ر��    
 h� 

�Oر��ر�ن 
ا�����  2020

     ا��^�ر��    
 �O� hر	��ون 
ا�ول   2019

     ا��^�ر��    
 �O� hر 

��ر�ن ا�����  
2020

     ا��^�ر��    
 �O� hر 

	��ون ا�ول   
2019



������bQوك���وىدھوكار��لا�	ر	vدادا����رد���Lح ا�د�ن�E\ء���لEر�	طQا��]فوا��Qا�^�دvرا�����i نذي�Qا��\رة��

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

94.996.292.094.4100.3100.695.699.996.799.797.099.092.892.396.896.394.092.1ا��ذ�� وا���رو��ت ��ر ا�	�و���01

93.995.690.794.1100.0100.595.499.996.499.596.798.892.291.896.596.193.591.8االغذية011

93.794.098.997.996.2103.2100.3105.598.9107.0102.2103.1104.598.1101.8102.5100.599.3الخبز والحبوب0111

95.091.192.191.9111.2103.692.6102.4100.689.294.5100.294.794.898.897.0103.799.2اللحوم  0112

57.987.586.068.983.585.7102.460.958.053.376.143.346.159.173.773.961.769.0األسماك 0113

97.298.3106.698.3100.0110.2103.3118.8110.6108.0106.9105.5101.394.5107.3104.4108.5108.8اللبن والجبن والبيض0114

93.494.798.696.291.096.697.7100.096.794.997.598.296.6101.498.799.0100.198.4الزيوت والدهون0115

100.497.372.593.180.098.992.983.481.7105.099.887.180.582.484.087.966.985.4الفواكه0116

82.499.875.994.592.988.982.491.586.2101.889.7103.184.585.792.591.786.875.8الخضراوات0117

104.8100.9106.485.6132.4113.8110.597.4104.6105.1102.399.2102.4106.7102.9103.4102.8102.3السكر والمنتجات السكرية0118

126.9106.5100.497.6107.2122.0125.7128.2115.4115.2120.6127.2137.8105.6113.4107.2129.693.0منتجات األغذية االخرى0119

119.6115.3118.8100.9107.0102.6100.999.6102.7102.7103.1104.0102.1102.0102.099.5107.596.1 المشروبات غير الكحولية012

02B121.0129.7138.7114.5101.0140.0111.1151.4122.4107.8100.9142.4142.2141.9129.7170.6128.7115.4 ا���

90.694.3101.386.296.293.196.9118.093.398.5100.2121.294.1107.9105.0105.389.4106.7ا���Eس وا��ذ��03

91.291.6103.387.999.395.0100.9120.292.096.5100.6121.697.3108.3102.2104.390.6103.5المالبس031

102.792.3107.391.6110.4100.6110.9108.392.897.1119.1100.3110.1106.897.7132.989.6124.0مواد المالبس0311

85.791.8102.087.797.994.5100.8121.591.996.598.4124.093.9108.6103.0100.990.8100.2المالبس الجاهزة0312

110.166.1113.979.096.371.772.288.390.892.0131.7120.7117.192.285.0102.9100.086.0االصناف االخرى للمالبس ولواحق المالبس                                          0313

124.5100.084.086.6136.9142.7104.6100.0100.0106.1125.4115.5134.0115.5141.489.498.295.7تنظيف المالبس 0314

87.5110.391.078.879.385.484.1108.998.5108.098.2119.781.5105.8116.6109.285.0119.5االحذية032

88.987.2108.2104.8113.2112.6112.1128.2121.096.6123.9103.5115.0133.3138.2118.197.4122.0ا�Q	ن ، ا����ه ، ا�	Oر��ء، ا��Lز04

83.882.7104.098.3108.4118.4115.6120.1137.9101.5130.8110.2116.3162.7160.7110.1103.6139.6االيجار0411

78.061.1104.086.4122.1102.8121.1138.7106.886.7125.0105.6134.1100.3109.7160.665.489.9صيانة وخدمات المسكن0431

136.5147.0138.2175.2158.998.390.7180.2103.092.789.355.081.974.886.699.975.570.7امدادات المياه والكهرباء0441

97.189.679.594.097.2109.8110.9106.890.491.9103.5123.1103.784.4112.685.3108.994.2الوقود( البنزين و النفط و الغاز )0451

94.692.694.984.8110.2100.197.6101.890.9102.6102.1102.7103.996.497.3104.9105.499.1ا��]�Oزات وا��Zدات ا���ز��� وا�\����05

101.179.992.982.5104.5104.099.9102.082.7103.399.298.3103.391.685.799.6103.980.1االثاث والتجهيزات 051

88.8103.496.486.6113.997.096.3101.696.5102.2103.9105.0104.598.8104.4107.5106.2107.2االجهزة المنزلية053

110.9124.0133.0155.0146.9170.8145.7156.0112.4129.0162.4163.2142.3134.8145.5145.9121.4129.2 ا�\��06

99.3106.8108.9112.8114.5102.9108.0109.598.9107.6103.0103.999.891.8108.596.3102.1108.3ا��^ل07

114.4116.8118.384.3112.0112.5123.6117.794.6111.7110.1132.2107.792.6112.0114.6126.5115.4ا��\�ل08

109.689.890.396.8124.589.8101.6111.191.687.187.499.488.893.297.4103.5102.8105.6ا��ر_�` وا��^�_�09

119.4100.480.6111.4123.4144.5133.5169.3174.5106.0171.7156.6160.6117.6191.2153.3137.1174.9ا���bZم10

94.690.861.191.5123.3134.5102.6142.096.4137.7114.6129.9125.7117.0103.9112.7103.1106.1ا��ط�eم وا���dدق11

12�eد��ت ا����وgوا� hbQ118.8122.6125.6122.3117.2117.7123.3128.7111.3111.9116.8123.0125.1126.1125.0120.7111.0140.2 ا�

97.499.2103.9101.5110.9108.4105.9117.8103.4103.0110.3109.4105.9106.9113.2108.099.8108.6ا�رiم ا�^���Q ا��Zم00

Table No. ( 5 ) : CPI by Governorates for December 2020                   جدول (5) االرقام القياسية السعار المستهلك حسب المحافظات  لشهر كانون االول 2020

(100=2012)
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ا��Zدل	��ون ا�ول��ر�ن ا�������ر�ن ا�ولا�bولآب��وز�ز�رانآ��ر���Qنآذار���ط	��ون ا�����ا�وزن

weightsJanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDecAverage

29.697.297.2100.0100.296.794.693.895.496.698.996.597.097.0ا��ذ�� وا���رو��ت ��ر ا�	�و���01
Food and Non-Alcoholic 

Beverages
01

28.397.097.099.9100.196.594.393.495.196.498.896.396.796.8Food011االغذية011

4.9100.7100.6100.9101.1101.0100.8100.9101.0100.7100.4100.4101.3100.8Cereals and their products0111الخبز والحبوب0111

6.295.896.097.197.597.497.197.297.297.096.896.998.997.1Meats 0112اللحوم  0112

Fish0113 0.971.372.773.973.372.871.971.669.767.365.764.866.270.1األسماك 0113

3.596.696.598.798.895.595.795.596.797.1101.1100.2107.498.3Yogurt, Cheese and Eggs0114اللبن والجبن والبيض0114

1.394.194.294.895.094.994.894.894.995.195.695.798.095.2Oils and Fats0115الزيوت والدهون0115

2.994.795.3101.8104.899.197.396.9103.3103.998.891.488.298.0Fruits 0116الفواكه0116

6.098.097.6105.3103.891.982.879.183.489.8101.594.089.693.1Vegetables 0117الخضراوات0117

2.1101.0101.0101.1101.1101.2101.3101.3101.3101.4101.3101.2101.7101.2Sugar and Sugar Products0118السكر والمنتجات السكرية0118

0.5115.9115.9116.4116.4116.6116.6116.6116.7116.6116.1116.0118.3116.5Other Food Products0119منتجات األغذية االخرى0119

Non-Alcoholic Beverages012 1.3101.6101.5101.5101.5101.4101.2101.5101.5101.4101.5101.6102.8101.6 المشروبات غير الكحولية012

02B0.6120.8120.8121.3121.3121.3121.2121.1121.1120.4120.4120.2132.4121.9 ا���Tobacco02

6.5102.1102.0102.0102.2102.2102.0102.2102.0101.7101.5101.2101.7101.9Clothes and Footwear03ا���Eس وا��ذ��03

5.3103.3103.2103.2103.3103.3103.1103.3103.1102.7102.5102.2102.4103.0Clothes  031المالبس031

0.8103.5103.7103.8103.8103.6102.8102.9102.8102.8102.8102.6103.7103.2Cloth Fabrics0311مواد المالبس0311

Ready made Clothes 0312  4.4103.4103.2103.2103.3103.4103.3103.5103.3102.8102.5102.2102.3103.0المالبس الجاهزة0312

0.195.495.195.095.094.793.994.494.594.594.594.593.494.6Other Categories of Clothes0313االصناف االخرى للمالبس ولواحق المالبس                                          0313

0.0106.5106.5106.5106.4106.4106.4105.5105.5105.5105.5105.3105.9106.0Clothes Cleaning0314تنظيف المالبس 0314

1.296.996.996.997.197.297.197.397.297.196.996.798.697.2Footwear0315االحذية032

25.4116.3116.8114.8109.5112.9114.5114.5114.1113.6112.4111.4115.0113.8ا�Q	ن ، ا����ه ، ا�	Oر��ء، ا��Lز04
Housing, Water,Electricity 

& LPG 
04

17.1115.0115.0114.9114.7114.7114.7114.5114.5114.3114.2114.3114.5114.6Rent0411االيجار0411

3.0111.3111.2111.0111.1111.0111.3111.3111.3111.4111.4110.7111.6111.2صيانة وخدمات المسكن0431
 House Maintenance and

Services
0412

2.7145.9150.0132.284.0117.0132.7133.6129.7126.5115.9106.9137.0126.0امدادات المياه والكهرباء0441
 Electricity and Water

Supply
0413

2.599.299.999.799.398.298.098.098.098.198.197.899.498.6الوقود( البنزين و النفط و الغاز )0451
 Fuels(Gasolen,kerosene

(and LPG
0414

05
ا��]�Oزات وا��Zدات ا���ز��� 

وا�\����
6.596.196.096.296.396.195.895.895.895.695.795.498.996.1

House Supplies , 
Appliances & Maintenance

05

2.692.792.792.792.792.692.592.592.592.492.492.295.492.8Furniture Equipments051االثاث والتجهيزات 051

4.098.398.298.598.698.497.997.997.997.797.897.5101.198.3Home Appliances053االجهزة المنزلية053

4.1127.6128.1128.7129.7130.6130.9131.1131.2131.3131.2131.4143.0131.2Health06 ا�\��06

15.297.596.396.396.496.296.196.195.996.098.898.9106.097.5Transportation07ا��^ل07

3.1108.9108.9108.8108.8108.7108.4108.4108.4108.4109.4109.4112.7109.1Communications08ا��\�ل08

2.092.494.694.695.095.295.095.095.095.094.693.8100.895.1Recreation and Culture09ا��ر_�` وا��^�_�09

0.9155.6155.6155.6155.6155.6155.4155.4155.4155.4155.4155.5146.3154.7Education10ا���bZم10

1.5112.8112.8112.6112.7112.4111.8111.8111.5111.5111.5111.5113.2112.2Restaurants and Hutle11ا��ط�eم وا���dدق11

12�eد��ت ا����وgوا� hbQ4.5110.5111.2111.7112.8113.5114.4115.5117.7117.2117.6117.2123.0115.2 ا�
   Miscellaneous Sevices 

and Goods
12

100.0105.4105.4105.8104.6104.5104.3104.1104.5104.7105.5104.5107.9105.1General Index Number00ا�رiم ا�^���Q ا��Zم00

100.0106.3106.4106.1104.8105.6106.0106.0106.0105.8106.1105.8110.0106.2Index Number After Exclusionالرقم القياسي العام بعد االستبعاد

Division / Main Group / Sub GroupSeq.

(100=2012)

Table No. ( 6 ) : CPI by Months for 2020                    جدول (6)  االرقام القياسية السعار المستهلك في العراق حسب اشهر سنة 2020 

Page 14

ت
القسم / المجموعة الرئيسية /المجموعة 

الفرعية

الرقم القياسي


