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 المقدمة:

اف الػػػ ال السي الػػػر االػػػه ك السدػػػنسبي يػػػ  كاػػػل غدػػػير سسػػػيل لهػػػلؿ الن  ػػػ   ػػػر االػػػه ك الدػػػب   الخػػػلل      
الز  كية لبسدنسبي عي  الزلن ،  اف النزخل سحندب لن خالؿ لهلؿ الن     ر الػ ال السي الػر االػه ك 

ه ك  الخلل    ػر اانرػ   السدنسبي ، إذ اف النزخل ي  لسي س كسر سهي  عن ااكتف ع  ر لدن ى ااال
ل  عي  الزلن ، ح ث تشخفض الق ة الذ ائية لهسبة ببل ل   اسه   ب لك ف السدنسبي اف سذػن   غفػل الدػب  
 الخلل   النر ك ف ب لك غػ  رػ ااي  الػ بق ن بػشفل الػوسن   اف لسيػ س لهػلؿ النزػخل ايسيػة كي ػ ة إذ سدػ عل 

تبػػ ع ااػػ ااا  غ اهػػة لبسح   ػػة عبػػ  االػػنق اك ااالػػه ك كاالػػسر  الدي الػػ   ااانرػػ  سة  ػػر الهػػ اؽ عبػػ  ا
  كبح اس ح النزخل  إزالة تك ليف  الب ي ة  ضس ف لدن ى لعيذر ائق لبف   اله اار  

األكا ـ السي الػية الذػس ية  تق كي  سده  الجس ز الس كز  لإلحر ا لنسوالن بقدل ااكا ـ السي الية ال  إصلاك
   0202لدػػشنر  األكاػػ ـ السي الػية  يػاا النق يػػ  منزػسن ذػس ية  الدػػش يةلػػ  لهػلا  النزػػخل ال  الدػش ية 

بذػػكت تفرػػ بر  ااكاػػ ـ  اػػل احندػػي  0200ل  سػػة  0442لػػ  البدػػبة لسهػػلا  النزػػخل لػػن عػػ ـ  2021
  ك الػػن ف  ك اابػػيلبسػػ   ػػر ذلػػي لح   ػػ     ػػر ك  ػػة لح   ػػ   الهػػ اؽ  COICOPحدػػب سادػػ ـ ترػػشي  

جشػػ ش     السػػاك كة عبػػ  لدػػن ى لشػػ قق الهػػ اؽ  ا  الػػن ف ، ال الػػ  ، الب إلضػػ  ة الػػ  احندػػ ش الس رػػ ا
    Core Inflationلهلا  النزخل األال س اسز ن  منزسن النق ي كس  اله اؽ ااس لر  عب  لدن ى 

                               

                                         

   ر السدتيمكمشيجية احتداب الرقم القياسي ألسعا. 1

1. Methodology of CPI Calculation         

 

    Base Yearاالساس  فترة  0-0 
كدشة ااال س احند ش ال ال السي الر ك غس  الشة تشف ا اخ  لدح اانس عر اانرػ      0200تهنسل الشة 

 ػػػػر الهػػػػ اؽ  الػػػػا  لػػػػن خاللػػػػ  مػػػػنل احندػػػػ ش ل رػػػػ  ااغفػػػػ ؽ األالػػػػ    تحلمػػػػل ا زاف الدػػػػب   الخػػػػلل   
االنسالاية، ح ث تل إتخ ذي  كدشة اال س  ر تده  ة الدب   الخػلل   اللاخبػة  ػر ت ك بػة الػ ال السي الػر ا

  ألاله ك السدنسبي  
 

 

 

 

1



 

 Products Sample Selectionاختيار عيشة الدمع والخدمات  (1-2)          

 – Cutله شة بط يقة القط   اخني ك الدبة الدبعية لس ر  ال ال السي الر االه ك السدنسبي  قل اعنسل  ا
Off Sampling    النػػر كػػ ف لن الػػ  اغفػػ ؽ الفػػ   الذػػس    الخػػلل   ح ػػث تزػػسش  اله شػػة ك  ػػة الدػػب

 0200لدػشة  (IHSES 2) مش ك   او   ر السدح ااانس عر  ااانر    لالالػ ة  ػر الهػ اؽ  02عب س  
شػة  لكشسػ  اعنيػ   لسسػة لػن  اسػة غ ػ   بهل تحلمل اله شة تل اضػ  ة بهػض الدػب  النػر لػل تنزػسشس  اله 

،  بفػت سالػ    ،  بػيكن بػ   ك،  لح ـ لجففة  ب الط لة ،  خت ، زبل لحب ،  زي  زين ف السدنسبي لوت  
   الخ     ر غفل ال ا  حا   الب  اسهنقل ب غس  لسسة لبسدنسبي كغػل سذس غ،حق بة الف   دنق عي ل ، 

سحاسػػة غ ػػ  ،  لالبػػل كي ضػػية،  لحػػل لػػ عز ،  اػػ ح حػػر  مشػػ ك لوػػت  02اغسػػ  رسػػ   ب غفػػ ؽ مزيػػل عػػن 
   الخ   كس  اف يش ؾ الب  االنبهل  بديب ثب   االه كي  لوػت له قف،  سادد اكا  غ   ذييية،  ابلسة

الػػػبهة  خللػػػة  333الخػػػلل   الطييػػػة الحك ليػػػة ،  اػػػل ببػػػخ عػػػل  الدػػػب   الخػػػلل   السنزػػػسشة  ػػػر اله شػػػة 
products  لػن الدػب  النػر  ك    ػر 20  اله شػة غدػبة تكػ ف  عبيػ   الػبهة  خللػة 323لن لجس ع %

ػ ف اغفػ ؽ الف  الذػس   عبػ  ع شػة الدػب   الخػلل   غدػبة تزيػل  السدح ااانسػ عر  ااانرػ    لالالػ ة  يك 
 Varieties orلػن اغف اػ  عبػ  ك  ػة الدػب   الخػلل    ػر حػ ن ببػخ عػل  ااصػش ؼ   % 33    عػن

Items  ادػػػس ن بس اػػػب ترػػػشي  ااغفػػػ ؽ الفػػػ    حدػػػب ال ػػػ    00  عبػػػ  صػػػشف ن ت زعػػػ 234السخنػػػ كة
Classification Of Individual Consumption by Purpose  اخنرػػ كان COICOP  40 

لجػ لي  كئيدػية  00صػشف ن لبدػبة القلسسػة ل زعػة عبػ   433لق كغة بػػ كس   ر الجل ؿ  س  لجس عة   عية 
 Classification Of Individualف    حدب ال    ترشي  ااغف ؽ اللجس عة   عية بس اب  42 

Consumption by Purpose  اخنر كان  COICOP  0222لدشة. 

 Expenditure Classificationالترشيف السدتخدم  (1-3)          

 ترػػشي  ااالػػنسالؾ الفػػ    حدػػب ال ػػ    ،  اػػل اعنسػػل النرػػشي   COICOPتػػل االػػنخلاـ ترػػشي  
  ثػػل السجػػ لي  ال ئيدػػية  digits-2األادػ ـ   يػػر  ح ػػث ك غػ  السجػػ لي  األايػػ  حدػب لنطببػػ   الهػػ اؽ 

 1-digit  1    السج لي  الف عية-digit   الدػب   item or products   (2-digits سخ ػ ا األصػش ؼ 
 1-digit7  ب   عبي   قل اعنسل النرشي  بدبهة ل ات-digits    
 Weighting Diagramية )االوزان( احتداب االىسيات الشدب (1-4)          

 دنسبي   غػ  من اػب احندػ ش اايسيػةغ  ان لنف    اايسي   الشديية لبدب   الخلل   السخنبفة لن ايت الس
خ ذ لػػن السدػػح ااانسػػ عر بػػ  لن الػػ  اغفػػ ؽ الفػػ   الذػػس   السػػ الشدػػيية لكػػت الػػبهة  خللػػة ب اعنسػػ   ع

   س   ر الجل ؿ  ش  ك 0200 ااانر    لالال ة  ر اله اؽ لدشة 
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 سحندب ال زف لكت البهة  خللة بس اب الري ة الن لية 5
 

             (1.......................... )                   االنفاق على السلعة االمهية النسبية =     
 االنفاق الكلي                          
 

 2012االقدام لدشة  واالصشاف واالوزان حدب  عدد الدمعجدول )أ( 
 

      CPI     
Code 

 االلسام
عدد 

المجامٌع 
 الفرعٌة

 عدد السلع
عدد 

 االصناف
الوزن فً 
 الحضر %

 29.605 061 116 11  األغذٌة والمشروبات غٌر الكحولٌة 01

 0.615 3 1 1  التبغ 02

 6.472 84 49 5  المالبس واألحذٌة 03

04  * لودالسكن ، الماء ، الكهرباء ، الو     4 14 16 25.359 

 6.524 82 63 9 التجهٌزات والمعدات المنزلٌة والصٌانة 05 

 4.142 27 21 6  الصحة 06

 15.185 34 19 5  النمل* * 07

لاالتصا 08   2 4 7 3.109 

 1.998 25 11 8 الترفٌه والثمافة  09

 0.922 8 6 3 التعلٌم 10

والفنادقالمطاعم  11  2 8 9 1.527 

سلع والخدمات المتنوعةال 12  5 21 31 4.542 

 100 486 333 61 المجموع  

      

71.721الفعلي والتقديري= اإلجياروزن  * 

2.741للمسكن = وزن الوقود)بنزين مولدة،نفط،غاز (  
 وزن الكهرابء=2.714

9.242= وزن السيارات  * * 

0.291بنزين السيارات = وزن   
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 وحدب السحافظات )ندب مئهية( COICOP)االوزان( في الحزر حدب أقدام ترشيف االىسية الشدبية جدول )ب( 

صالح  بغداد االنبار ديالى كركهك نيشهى  دىهك اربيل الدميسانية األقدام
 العراق البررة ميدان ذي قار السثشى القادسية الشجف واسط كربالء بابل الدين

 .92589 6652.8 695862 685998 685866 685882 9252.2 625826 695962 965228 685.26 965298 35.241 695698 925.92 33.679 995.29 985266 985.62 حهليةاالغذية والسذروبات غير الك

 .9582 956.8 952.8 95282 958.9 .9522 95892 95829 958.2 95898 958.2 95626 0.437 95669 95.68 0.837 95662 95968 95629 التبغ 

 85829 .589. 25298 5269. 85.66 85922 .526. .8526 85982 85888 85692 5929. 7.27 85282 85996 6.584 .2526 85292 65.28 السالبس واالحذية

 25.359 25.99 30.191 28.095 25.684 23.854 24.214 25.632 30.769 965.66 995828 34.338 24.947 24.386 17.147 22.138 17.483 925668 17.44 الدكن ، السياه ، الكيرباء، الغاز 

التجييزات والسعدات السشزلية 
 والريانة

8.495 85.6 7.55 7.128 7.509 7.165 6.486 4.526 8589. 8566 7.757 6.573 6.728 6.829 6.419 6.242 6.554 7.256 6.524 

 85289 85928 85226 65826 9528 3.63 4.335 5966. 65.86 65888 .656 85628 3.899 85862 .5.8. 3.757 .8599 85822 65829 الرحة 

 .2.526 .22596 85262 25.89 295226 12.004 15.049 225926 295282 265826 265268 .29562 12.142 295298 925266 13.433 925682 925826 8..995 الشقل

 65292 65922 65898 65982 65.82 95292 9522 6562 .6569 65262 65692 65982 3.314 65888 95698 3.544 65288 9568 95.62 االترال

 25226 25.62 25988 25626 .2529 25229 95828 25268 2522 25266 9529 25929 1.099 25.26 95828 2.158 .65.2 95.66 95622 الترفيو والثقافة

 95299 95.86 9589 95229 95892 9528 95892 25962 .9566 25966 95862 25929 0.789 2528 2529 1.383 95622 956.8 95862 التعميم

 25.92 .2598 95922 .2599 95222 95669 .8598 9562 25269 252.9 952.2 25692 0.345 .9566 95298 1.011 956.2 95829 25.22 والفشادقالسطاعم 

 85.89 85662 85268 8..65 65669 .6569 65222 85826 85996 656.2 85882 .8592 4.031 65662 85282 4.348 8529 5222. 52.6. الدمع والخدمات الستشهعة 

 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 السجسهع
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    Geographic Coverageالتغطية الجغرافية  (1-5)             

ل  سيػل ازػ ا لػن غ حيػة عػل  الدػك ف عبسػ  اغػ  اػل تػل تجس  األاله ك لن ل كز السح   ة ب إلض  ة إ
بػػ ن ال حػػػلا   قزػػ ا اخػػامن بش ػػػ  ااعنبػػ ك النبػػ من  ػػر األالػػه كاالنذػػ كة السح   ػػ    ػػر اخنيػػ ك ال

اا اكية  الكبفة  الك غيػة ال صػ ؿ الػ  ال حػلة اا اكيػة ،  ي طػر الػ ال الجلمػل لشػ قق حزػ ية تذػكت 
  كس   ر الجل ؿ  ح  0200لن الك ف اله اؽ  ر الشة   69% 

  ػػر حسيقػػة االػػ   ػػ ف ااالػػه ك اتجسػػ   ػػر ال يػػ  لهػػلة االػػب ش  ػػر لقػػللنس  عػػلـ تػػ    ال  لييػػة 
اله س  لن الدب   ر ال ي   خ صة غ   ال اائية ك ااسزه الكس ب ئيػة  غ  يػ   اف تػ       غسػ  

ل يفيػة لسػاه الدػب  اب بػة اتك ف ب لس اصف   السطب بة غ هيي عن اف اايسي   الشدػيية لبسشػ قق ا
اػػلان ا  لهل لػػة ح ػػث اف السػػ اقن  ػػر ال يػػ  من اػػ  الػػ  السػػلف لذػػ اا ل سحن اػػ  لػػن الػػب  غ ػػ  
غاائية    عبي    ف رس ؿ ال ي  بهسبية اسػ  ااالػه ك الػ ؼ م بػي الهسبيػة لػن اسػة  يقػ   الػ  

 ل ر ا  غ   لسوبة لن اسة اخ ى  
 

 يا وعدد الدكانعيشة الهحدات االدارية ونهع(  جدول )ج
 

 ت
 

 عدد السكان نوعها المضاء المحافظة
االهمٌة 
النسبٌة 

 للسكان% 

الرمز 
 االحصائً

 1 منطمة كوردستان

 13000 محافظة السلٌمانٌة

 السلٌمانٌة 1
 13011 5.286 606,687 مركز محافظة مركز لضاءالسلٌمانٌة

 13061 0.719 82,503 مركز لضاء مركز لضاء رانٌة

 15000 محافظة اربٌل

 اربٌل 2
 15011 6.381 732,326 مركز محافظة مركز لضاء اربٌل

 15013 0.484 55,504 مركز لضاء مركز لضاء كوٌسنحك

 11000 محافظة دهون

 دهون 3
 11011 2.645 303,583 مركز محافظة مركز لضاء دهون

 11031 1.645 188,776 مركز لضاء مركز لضاء زاخو

 2 لوسطمنطمة ا

 12000 محافظة نٌنوى
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 نٌنوى 1
 12011 10.740 1,232,614 مركز محافظة مركز لضاء الموصل

 12031 0.364 41,730 مركز لضاء مركز لضاء الحمدانٌة

 ت
 

 عدد السكان نوعها المضاء المحافظة
االهمٌة 
النسبٌة 

 للسكان% 

الرمز 
 االحصائً

 14000 محافظة كركون

 كركون 2
 14011 4.478 513,920 مركز محافظة كركونمركز لضاء 

 14021 0.850 97,500 مركز لضاء دبسمركز لضاء 

 21000 محافظة دٌالى

 دٌالى 3
 21011 2.151 246,897 مركز محافظة مركز لضاء بعموبة

 21041 0.397 45,586 مركز لضاء مركز لضاء خانمٌن

 22000 محافظة االنبار

 االنبار 4
 22011 1.712 196,494 مركز محافظة رماديمركز لضاء ال

 22031 1.922 220,545 مركز لضاء مركز لضاء الفلوجة

 23000 محافظة بغداد

 بغداد 5
 23001 8.963 1,028,687 مركز محافظة مركز لضاء بغداد

 23071 0.787 90,338 مركز لضاء مركز لضاء المحمودٌة

 27000 محافظة صالح الدٌن

 ٌنصالح الد 6
 27011 0.846 97,104 مركز محافظة مركز لضاء تكرٌت

 27031 1.124 129,014 مركز لضاء مركز لضاء سامراء

 3 منطمة الجنوب

 24000 محافظة بابل

 بابل 1
 24011 3.524 404,446 مركز محافظة مركز لضاء الحلة

 24051 0.443 50,882 مركز لضاء مركز لضاء المسٌب

 25000 محافظة كربالء

 كربالء 2

 25011 3.734 428,571 مركز محافظة مركز لضاء كربالء

 25031 0.656 75,335 مركز لضاء مركز لضاء الهندٌة
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 ت
 

 عدد السكان نوعها المضاء المحافظة
االهمٌة 
النسبٌة 

 للسكان% 

الرمز 
 االحصائً

 26000 محافظة واسط

 واسط 3
 26011 2.953 338,872 مركز محافظة مركز لضاء الكوت

 26061 0.424 48,637 لضاء مركز مركز لضاء العزٌزٌة

 28000 محافظة النجف

 النجف 4
 28011 5.829 668,965 مركز محافظة مركز لضاء النجف

 28021 1.336 153,356 مركز لضاء مركز لضاء الكوفة

 31000 محافظة المادسٌة

 المادسٌة 5
 31011 3.137 359,974 مركز محافظة مركز لضاء الدٌوانٌة

 31041 0.451 51,712 مركز لضاء مركز لضاء الشامٌة

 32000 محافظة المثنى

 المثنى 6
 32011 1.692 194,157 مركز محافظة مركز لضاء السماوة

 32041 0.327 37,497 مركز لضاء مركز لضاء الخضر

 33000 محافظة ذي لار

 ذي لار 7
 33011 4.304 493,964 فظةمركز محا مركز لضاء الناصرٌة

 33031 3.203 367,613 مركز لضاء مركز لضاء سوق الشٌوخ

 34000 محافظة مٌسان

 مٌسان 8
 34011 4.050 464,828 مركز محافظة مركز لضاء العمارة

 34051 0.721 82,781 مركز لضاء مركز لضاء المجر الكبٌر

 35000 محافظة البصرة

 البصرة 9
 35011 9.407 1,079,614 مركز محافظة صرةمركز لضاء الب

 35031 2.313 265,428 مركز لضاء مركز لضاء الزبٌر

    11,476,440 المجموع الكلً
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 Data Collection جسع البيانات ( 1-6)               

منل    يق للكش لن الب حو ن الس لاغ  ن بجس  االه ك السدنسبي عن ق يق السق بال  الذخرية ، إذ
زي كة السر  ك السخنبفة ك ال اؽ الف اا   الخز ا ا   الس ا  ال اائية ،اال اؽ السالبل  ااحاسة ، 
ااث ث  النجس زا  السشزلية ، الرحة بك  ة خلل تس  ، الشقت ، ااتر ؿ ، النهبيل اايبر  لدنبزل   

     ر اله  الدب    غ  منل اسهس  النهبيل ، السط عل  الفش  ؽ   الدب  السنش عة  الخ      لس اابة الن
لن خالؿ زي كا  لبسر  ك السخنبفة ل زعة عب  اكبهة اال بي  خالؿ الذس   ذلي ل صل ا  ت     ر 

 اله  الدبهة  
 مهاعيد جسع الدمع :

تجس  ساله ك الف اا   الخز ا ا   السذنق   الشفطية سكبهة ل ا   ر الذس   ر ل كز كت 
 ر اسز  اه الدب   بذكت كي   كس   تجس  سكبهة ل ا   ر الذس  لح   ة غنيجة تاباش ساله ك ي

 ل كز ايل از ا  ر السح   ة لن غ حية عل  الدك ف 
تجس  االه ك الدب  ال اائية  السذ  ب   غ   الكح لية اض  ة ال  النبخ    السالبل  ر 

 ز    لن كت رس  ب اا  ال ا ن ا  اله ين   اله ين لبقز ا  اله ين لبس ك02-0السلة  
  02-00تجس   ق ا  الدكن ، النجس زا   السهلا  السشزلية ، الرحة  النهبيل  ر السلة   

 لن كت رس  ب اا  اله ين     اله ين لبقز ا  اله ين لبس كز  
تجس   ق ا  الشقت ، ااتر ا  ،الن في   الوق  ة ، السط عل ، الب   خلل   لنش عة  ر السلة  

 ين     اله ين لبقز ا  اله ين لبس كز    لن كت رس   ب اا  اله  00-03 
 

 CPI Compilationتركيب األرقام القياسية ألسعار السدتيمك  (1-7)             

 ا ان5 احند ش ااكا ـ السي الية عب  لدن ى السح   ة
لن السدػح  ااانسػ عر  Productكس  ي  لهب ـ اغ  من     زف  سيسية غديية  لكت البهة       

سل  سصش ؼ الدبهة  ػال تنػ    لسػ  س زاف  عبيػ   0200لدشة  IHSES 2لالال ة  ااانر    
 تك ف عسبية احند ش األكا ـ السي الية   ر السح   ة  عب  ل حبن ن 5
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   الس حبة اا ل 05
 Lower Levelاحندػػػػ ش األكاػػػػ ـ السي الػػػػية ألالػػػػه ك السدػػػػنسبي  ػػػػر النجسيهػػػػ   الػػػػلغي  

Aggregations  ح ػث سحندػب الػ ال السي الػر غة الس احة ب زف الدػك ف لن االه كاصش ؼ السق ك
 Jevons Formulaضػسن كػت الػبهة برػي ة  ) زف الدػك ف بهل ت ايحس  ب ( البدي  لألصش ؼ

 5سشلالر لسش ال ب األاله ك   كس  مبر س  ال ال  ال

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

 
1

0

1

π
n

P

Pπ










Jevons Formula 

 

 

بػػ كة عػػن ال الػػ  الحدػػ بر ألالػػه ك ااصػػش ؼ  ػػر السحػػال  يػػ  ع 1Pعبسػػ ن سف الػػه  السح   ػػة 
 . فيسوت اله  الرشف  ر الشة ااال س 2Pال  سح   ة  ل كز القز ا ، ر ل كز ال

 

 الس حبة الو غية5. 2
 Higher Levelاحندػػػ ش األكاػػػ ـ السي الػػػية ألالػػػه ك السدػػػػنسبي  ػػػر النجسيهػػػ   الهبيػػػ  

Aggregations بهل الحر ؿ عب  لش ال ب األاله ك)/( 01 PP  لكػت الػبهة  صػي ةJevons 
 Laspeyres  تدػػػنخلـ صػػػي ة االػػػي    ػػػر احندػػػ ش ااكاػػػ ـ السي الػػػية االػػػه ك السدػػػنسبي 

Formula  ح ػػث تحدػػب ااكاػػ ـ السي الػػية  2012 النػػر تهنسػػل س زاف  توسػػيال   الػػشة األالػػ س
 لبسج لي  الف عية  ال ئيدية  األاد ـ  كس   ر الري ة الن لية 5

 

)3.......(..........100
*/ 01





W

WPP
Ip 

 

 ح ث سف 5
01 / pp 5 سسوت لشد ش الده  لبدبهةPrice Relative Product 

W  5  زف الدبهة لن السدح ااانس عر  ااانر    لالال ة 
، ااادػػػػ ـ صػػػػه  ان إلػػػػ  الػػػػ ال  ح ػػػػث تحدػػػػب األكاػػػػ ـ السي الػػػػية لبسجس عػػػػة الف عيػػػػة ، ال ئيدػػػػية

 السي الر اله ـ 
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 ث غي ن5 احند ش ااكا ـ السي الية لبه اؽ  لبسش قق 
سلػػػ  ب لشدػػػبة لبػػػ ال السي الػػػر لبهػػػ اؽ فيحندػػػب بهػػػل الحرػػػ ؿ عبػػػ  لشدػػػ ش الدػػػه  لبدػػػبهة       

ح ػػػث سدػػػنخ ح بهػػػلي  لن الػػػ  لسش الػػػ ب  03 ػػػر كػػػت لػػػن السح   ػػػ   الػػػػ  Jevonsبرػػي ة 
ة ل اح ن ب أليسية الشديية لالغفػ ؽ الذػس   الكبػر عبػ  ك  ػة الدػب   الخػلل   االه ك كت البه

  ر السح   ة  كس   ر الري ة الن لية 5
 

)4........(..........
.)(/
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01

01


 


W

WGovPP
weightedPP

 

 ح ث سف 5
)(/ 01 weigtedPP5 سسوت لشد ش الده  الس اح لن ك  ة السح      لبدبهة 
.)(/ 01 GovPPلبدبهة  ر السح   ة  لسحندب5 سسوت لشد ش الده  ا 

Wاأليسيػػة الشدػػيية لالغفػػ ؽ الذػػس   الكبػػر عبػػ  ك  ػػة الدػػب   5  زف الدػػبهة  ػػر السح   ػػة 
        الخلل    ر السح   ة    كس   ر الجل ؿ

  احندػػ ش 3  تدػػنخلـ صػػي ة االػػي    2بهػػل الحرػػ ؿ عبػػ  لشدػػ ش الدػػه  السػػ اح لػػن السه  لػػة  
 ا ـ السي الية االه ك السدنسبي  ر اله اؽ بشفل الس لية السنبهة  ر السح       ااك 

الجشػ ش   ب اعنسػ     بشفل الط يقة تحندب ااكا ـ السي الية لبسشػ قق الوالثػة   ك  الػن ف ، ال الػ    
  ب اعنسػ   عبػ      ر الحر ؿ عب  لشد ش الده  الس اح لكت البهة  ر السشطقة 2  عب  صي ة

نك ف لشس  السشطقة   لن ثل االنهس ؿ صي ة االي    ر احند ش تاااله ك لبسح      النر  لش ال ب
 ااكا ـ السي الية لالاد ـ  السج لي  ااخ ى لكت لشطقة   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

10



 

 في الحزر(  W)االىسيات الشدبية لالنفاق حدب السحافظاتجدول )د( 
 المحافظة

لً اإلنفاق الشهري الك
 )حضر( الف دٌنار

االهمٌة النسبٌة 
 )الوزن(   %

األهمٌة النسبٌة 
لسكان كل محافظة  

% 

 6.939 9.895 481969236 سلٌمانٌة

 5.833 9.924 483340402 اربٌل

 3.600 8.518 414890930 دهون

 8.646 3.923 191093070 نٌنوى

 4.348 6.786 330524780 كركون

 3.009 4.977 242434992 دٌالى

 3.29 4.791 233356023 االنبار

 26.746 5.288 257480739 بغداد

صالح 
 الدٌن

263441187 5.409 2.707 

 3.736 5.923 288490810 بابل

 3.084 4.74 230857397 كربالء

 3.05 4.705 229164078 واسط

 3.973 5.958 290206869 النجف

 2.784 3.652 177872537 المادسٌة

 1.368 3.627 176673020 المثنى

 5.024 4.091 199266812 ذي لار

 3.059 3.282 159846898 مٌسان

 8.804 4.511 219721520 البصرة

 100 100 4870631301 المجموع

  
 Core Inflationالتزخم االساس ( 2-6)

احندػػػب النزػػػخل ااالػػػ س بهػػػل االػػػنبه   بهػػػض الدػػػب  ذا  ااالػػػه ك السنابابػػػة  يػػػر لجسػػػ عنر 
لخز ا ا   ر ادل ااغاسة  السذ  ب   غ ػ  الكح ليػة ب اضػ  ة الػ    الػشف   ال ػ ز   الف اا   ا

 ضسن ادل الدكن 
  Rented Units Indexالرقم القياسي لمهحدات الدكشية السدتاجرة( 2-2)   

ح ث سدنخ ح ال ال  0200اعنسل  ع شة السدح ااانس عر  ااانر    لالال ة  ر اله اؽ لدشة 
    حلة الكشية2327ك اسج كا  الل ك الدكشية السدن ا ة لن خالؿ ع شة لك غة لن  السي الر االه 

   لح   ة 03  اك   رقة  ل ا ة ل زعة عب   0202له ـ 
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 2021األرقام القياسية ألسعار الوستهلك وهعذالت التضخن في االقتصاد العراقي لسنة 

 
 :المؤشرات  أهم تحليل

 (CPIالرقن القياسي العام السعار الوستهلك ) اوالً :                

 بشحهمقارنة  %( 111.5نحه ) 2021 في العراق سشة السعار السدتيمك بمغ الرقم القياسي العام 
 (.1في جدول )مبين كسا . %(6.1مقدارىا ) رتفاعااي بشدبة   2020سشة في  %((105.1

  2021( في العراق حسب اشهر سنةCPIعند تحميل  الرقم القياسي العام ألسعار المستهمك ) ثاًياً :
كسا مبين في . يتبين اآلتي: 2020مقارنة مع الرقم القياسي العام ألسعار المستهمك حسب اشهر سنة  

 (.6( و )5جدول )
%( مقارنة 108.8بشحه ) 2021سشة  كانهن الثانيبمغ الرقم القياسي العام في العراق لذير  .1

%( 3.2مقدارىا ) ارتفاعاي بشدبة ،  2020سشة  في شير كانهن الثاني%( 105.4بشحه )
  .دشهي والذي يسثل معدل التزخم ال

%( مقارنة بشحه 109.6نحه ) 2021سشة  شباطبمغ الرقم القياسي العام في العراق لذير  .2
%( والذي يسثل 4.0 )مقدارىا  ارتفاعاي بشدبة ، 2020سشة  في شير شباط%( 105.4)

  .دشهي معدل التزخم ال
%( مقارنة بشحه 110.3نحه ) 2021سشة  آذاربمغ الرقم القياسي العام في العراق لذير  .3

%( والذي يسثل 4.3، اي بشدبة ارتفاع مقدارىا ) 2020%( في شير آذار سشة 105.8)
 معدل التزخم الدشهي.

%( مقارنة بشحه 110.4نحه ) 2021سشة  نيسان بمغ الرقم القياسي العام في العراق لذير .4
%( والذي يسثل 5.5مقدارىا ) ارتفاعاي بشدبة ،  2020سشة  في شير نيدان%( 104.6)

  .دشهي معدل التزخم ال
%( مقارنة بشحه 110.4نحه ) 2021سشة  آيار بمغ الرقم القياسي العام في العراق لذير .5

%( والذي يسثل 5.6مقدارىا ) ارتفاعاي بشدبة ،  2020سشة  في شير آيار%( 104.5)
  .دشهي معدل التزخم ال

%( مقارنة بشحه 111.1نحه ) 2021سشة  حزيران بمغ الرقم القياسي العام في العراق لذير .6
%( والذي يسثل 6.5مقدارىا ) ارتفاعاي بشدبة ،  2020سشة  في شير حزيران%( 104.3)

  .دشهي معدل التزخم ال
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 2021األرقام القياسية ألسعار الوستهلك وهعذالت التضخن في االقتصاد العراقي لسنة 

 

%( مقارنة بشحه 111.8نحه ) 2021سشة  تمهز راق لذيربمغ الرقم القياسي العام في الع .7
%( والذي يسثل 7.4مقدارىا ) ارتفاعاي بشدبة ،  2020سشة  في شير حزيران%( 104.1)

  .دشهي معدل التزخم ال
%( مقارنة بشحه 113.1نحه ) 2021سشة  آب بمغ الرقم القياسي العام في العراق لذير .8

%( والذي يسثل معدل 8.2مقدارىا ) ارتفاعدبة اي بش،  2020سشة  في شير آب%( 104.5)
  .دشهي التزخم ال

%( مقارنة بشحه 112.3نحه ) 2021سشة  أيمهل بمغ الرقم القياسي العام في العراق لذير .9
%( والذي يسثل 7.3مقدارىا ) ارتفاعاي بشدبة ،  2020سشة  في شير أيمهل%( 104.7)

  .دشهي معدل التزخم ال
%( مقارنة 112.7نحه ) 2021سشة  تشرين االول في العراق لذير بمغ الرقم القياسي العام .10

%( 6.8مقدارىا ) ارتفاعاي بشدبة ،  2020سشة ن االول يتذر في شير %( 105.5بشحه )
  .دشهي والذي يسثل معدل التزخم ال

%( مقارنة 113.3نحه ) 2021سشة  تشرين الثاني بمغ الرقم القياسي العام في العراق لذير .11
%( 8.4مقدارىا ) ارتفاعاي بشدبة ،  2020سشة  الثانين يتذر في شير %( 104.5بشحه )

  .دشهي والذي يسثل معدل التزخم ال
%( مقارنة 113.6نحه ) 2021سشة  كانهن االول بمغ الرقم القياسي العام في العراق لذير .12

%( 5.3مقدارىا ) ارتفاعاي بشدبة ،  2020سشة  االول كانهن في شير %( 107.9بشحه )
  .دشهي ي يسثل معدل التزخم الوالذ
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 .  2020سٌة هع  هقارًة   2021ثالثاً : تفاصيل التغيرات في اسعار الوستهلك السٌىية بيي سٌة 
 (.4كسا مبين في جدول )

في معدل التغير   %(4.8)قدره  رتفاعا  اسجل قدم األغذية والسذروبات غير الكحهلية  .1
،  %(2.0)بشدبة  والحبهب الخبز: يع وىيماسجلعدد من ا ارتفاعنتيجة  وذلكالدشهي 

الزيهت  ، %(11.5)بشدبة  المبن والجبن والبيض ، ، %(7.0)بشدبة واالسساك  المحهم
الدكر ، %(2.1)لخزراوات بشدبة ، ا %(3.2)بشدبة  الفهاكو ،%(8.4)بشدبة  والدىهن 

والسذروبات  %(2.9) بشدبة مشتجات االغذية االخرى ، %(1.9) بشدبة والسشتجات الدكرية
 .%(4.5) بشدبةالغير كحهلية 

 في معدل التغير الدشهي. %(15.8)قدره  رتفاعا  سجل قدم التبغ ا .2
%( في معدل التغير الدشهي وذلك بدبب 2.9قدره ) رتفاعا  اسجل قدم السالبس واألحذية  .3

 %(.2.8%( ومجسهعة االحذية بشدبة )3.0بشدبة ) السالبساسعار مجسهعة  ارتفاع
اسعار  ارتفاعبدبب  ، %(1.9)قدره  رتفاعا  ا ، السياه، الكيرباء، الغاز م الدكنسجل قد .4

مجسهعة امدادات السياه والكيرباء و  %(4.3)بشدبة  صيانة وخدمات السدكن مجسهعة
 .%(5.0)بشدبة  الهقهدمجسهعة و  %(13.3)بشدبة 

 ارتفاعوذلك بدبب  %(6.5قدره ) رتفاعا  اسجل قدم التجييزات والسعدات السشزلية والريانة  .5
اسعار مجسهعة االجيزة السشزلية و  %(4.5بشدبة  ) االثاث والتجييزاتاسعار مجسهعة 

 %(.7.5بشدبة  )
 %( في معدل التغير الدشهي.12.3سجل قدم الرحة إرتفاعا  قدره ) .6
 %( في معدل التغير الدشهي .13.6قدره )إرتفاعا  سجل قدم الشقل  .7
 .في معدل التغير الدشهي  %(6.1) ه قدر إرتفاعا  سجل قدم االترال  .8
 %( في معدل التغير الدشهي .8.6سجل قدم الترفيو والثقافة ارتفاعا  قدره ) .9

 %( في معدل التغير الدشهي.4.7قدره ) انخفاضا  سجل قدم التعميم  .10
 %(  في معدل التغير الدشهي .3.8سجل قدم السطاعم والفشادق ارتفاعا  قدره ) .11
 %( في معدل التغير الدشهي.12.0الستشهعة ارتفاعا  قدره ) سجل قدم الدمع والخدمات .12
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  0202سٌة  كاًىى الثاًيشهر  بييتفاصيل التغيرات في اسعار الوستهلك السٌىية  رابعاً:

 (.7كسا مبين في جدول ) .  0202سٌة  كاًىى الثاًيهقارًة بشهر 

عدد  النخفاضنتيجة  (%0.4)قدره ا  نخفاضاسجل قدم األغذية والسذروبات غير الكحهلية  .1
%( ، ومجسهعة الخزراوات 6.9مجسهعتي األسساك والفهاكو بشدبة ) :يع وىيماسجمن ال

 %( .10.1بشدبة )
 .%(11.5)قدره  ا  رتفاعا التبغسجل قدم  .2
مجسهعة السالبس  اسعار انخفاضبدبب  %(0.2)قدره  انخفاضا  سجل قدم السالبس واألحذية  .3

 .%(0.5)بشدبة 
مجسهعة صيانة وخدمات السدكن بشدبة  بدبب ارتفاع %(0.3قدره ) ا  رتفاعا لدكناسجل قدم . 4
 .%(2.1الهقهد بشدبة ) ومجسهعة%( 2.9)

ارتفاع اسعار  بدبب%( 3.9)قدره  ا  رتفاعاسجل قدم التجييزات والسعدات السشزلية والريانة . 5
 . %(4.3)بشدبة  االجيزة السشزلية%( ومجسهعة 3.3االثاث والتجييزات بشدبة )مجسهعة 

  .في معدل التغير الدشهي  %(13.6) سجل قدم الرحة إرتفاعا  قدره. 6
 في معدل التغير الدشهي . %(9.7)قدره إرتفاعا  قدم الشقل  سجل. 7
  في معدل التغير الدشهي  %(5.8)قدره إرتفاعا  سجل قدم االترال . 8
  .معدل التغير الدشهي  في (%11.1)قدره  ا  رتفاعإ الترفيو والثقافةسجل قدم . 9

 في معدل التغير الدشهي . %(5.8)ا  قدره نخفاضا . سجل قدم التعميم10
 في معدل التغير الدشهي. %(0.1)قدره إرتفاعا   . سجل قدم السطاعم والفشادق11
 %( في معدل التغير الدشهي . 13.7. سجل قدم الدمع والخدمات الستشهعة ارتفاعا  قدره )12
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 2021األرقام القياسية ألسعار الوستهلك وهعذالت التضخن في االقتصاد العراقي لسنة 

 

هقارًة   0202سٌة   شباطشهر  بييتفاصيل التغيرات في اسعار الوستهلك السٌىية اً: خاهس

 (.8كسا مبين في جدول ) .  0202سٌة  شباط بشهر 

عدد من  الرتفاعنتيجة  %(1.2)قدره  ارتفاعا  سجل قدم األغذية والسذروبات غير الكحهلية  .1
مجسهعة الزيهت والدىهن ،( %9.9مجسهعة المبن والجبن والبيض بشدبة ) :يع وىيماسجال

%( 2.9بشدبة ) مشتجات األغذية االخرى %(، 3.7مجسهعة المحهم بشدبة )، ،%( 6.2بشدبة )
 اما %(.1.2بشدبة ) ومجسهعة الخبز والحبهب%( 1.4بشدبة ) الدكر والسشتجات الدكرية ،

 %(4.1) فكانت ندبتيا نحهالسذروبات غير الكحهلية 
 .%(12.7)ه قدر  ا  رتفاعا التبغسجل قدم  .2
مجسهعة السالبس  اسعار انخفاضبدبب  %(0.2)قدره  انخفاضا  سجل قدم السالبس واألحذية  .3

 .%(0.5)بشدبة 
مجسهعة امدادات السياه والكيرباء  انخفاضبدبب  %(0.8قدره ) انخفاضا   الدكنسجل قدم . 4

%( في اقميم 0.3)بشدبة  %( في محافظات الذسال والهسط ، وانخفاض ندبة االيجار7.5بشدبة )
 كردستان فقط .

ارتفاع اسعار  بدبب%( 4.5)قدره  ا  رتفاعاسجل قدم التجييزات والسعدات السشزلية والريانة . 5
 . %(5.0)االجيزة السشزلية بشدبة %( ومجسهعة 3.6االثاث والتجييزات بشدبة )مجسهعة 

  .في معدل التغير الدشهي  %(13.5) سجل قدم الرحة إرتفاعا  قدره. 6
 في معدل التغير الدشهي . %(13.9)قدره إرتفاعا  قدم الشقل  سجل. 7
  في معدل التغير الدشهي  %(5.8)قدره إرتفاعا  سجل قدم االترال . 8
  .في معدل التغير الدشهي  (%9.3)قدره  ا  رتفاعإ الترفيو والثقافةسجل قدم . 9

 الدشهي . في معدل التغير %(5.7)ا  قدره نخفاضا . سجل قدم التعميم10
 في معدل التغير الدشهي. %(0.2)قدره إرتفاعا   . سجل قدم السطاعم والفشادق11
 %( في معدل التغير الدشهي . 12.5. سجل قدم الدمع والخدمات الستشهعة ارتفاعا  قدره )12
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هقارًة   0202سٌة آذار  تفاصيل التغيرات في اسعار الوستهلك السٌىية بيي شهر سادساً: 

 (.9كسا مبين في جدول ) .  0202سٌة ذار  آبشهر 

 

%( نتيجة الرتفاع عدد من 0.6سجل قدم األغذية والسذروبات غير الكحهلية ارتفاعا  قدره ) .1
%( مجسهعة المبن والجبن والبيض بشدبة 9.3السجاميع وىي: مجسهعة الزيهت والدىهن بشدبة )

%( 2.7غذية االخرى بشدبة )%(، مجسهعة مشتجات اال3.9%( ،مجسهعة المحهم بشدبة )8.5)
 %(1.1%( ، مجسهعة الخبز والحبهب بشدبة )1.6،مجسهعة الدكر ومشتجات الدكرية بشدبة )

 .  %(4.3) ندبتيا نحه كانت السذروبات غير الكحهليةو 
 %( في معدل التغير الدشهي.14.1سجل قدم التبغ ارتفاعا  قدره ) .2
%( بدبب ارتفاع اسعار مجسهعة السالبس 2.2). سجل قدم السالبس واألحذية ارتفاعا  قدره 3

 %( في معدل التغير الدشهي.2.5%( ومجسهعة االحذية بشدبة )2.0بشدبة )
%( بدبب ارتفاع مجسهعة صيانة وخدمات مدكن بشدبة 0.6. سجل قدم الدكن ارتفاعا  قدره )4
ي محافظات %( ف3.4%( في عسهم العراق ، مجسهعة امدادات السياه والكيرباء بشدبة )3.5)

 %( في مشطقتي الذسال والجشهب .2.2مشطقة الجشهب ومجسهعة الهقهد بشدبة )
%( بدبب ارتفاع اسعار 4.6. سجل قدم التجييزات والسعدات السشزلية والريانة ارتفاعا  قدره )5

 %(.3.8%( ومجسهعة االثاث والتجييزات بشدبة )5.0مجسهعة االجيزة السشزلية بشدبة )
 %( في معدل التغير الدشهي. 13.4حة إرتفاعا  قدره ). سجل قدم الر6
 %( في معدل التغير الدشهي .14.1. سجل قدم الشقل إرتفاعا  قدره )7
 %( في معدل التغير الدشهي 5.9. سجل قدم االترال إرتفاعا  قدره )8
 %( في معدل التغير الدشهي. 9.6. سجل قدم الترفيو والثقافة إرتفاعا  قدره )9

 %( في معدل التغير الدشهي .5.7قدم التعميم انخفاضا  قدره ). سجل 10
 %( في معدل التغير الدشهي.0.5. سجل قدم السطاعم والفشادق إرتفاعا  قدره )11
 %( في معدل التغير الدشهي . 11.4. سجل قدم الدمع والخدمات الستشهعة ارتفاعا  قدره )12
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هقارًة   0202لسٌىية بيي شهر ًيساى  سٌة تفاصيل التغيرات في اسعار الوستهلك اسابعاً:

 (.10كسا مبين في جدول ) .  0202بشهر ًيساى  سٌة 

%( نتيجة الرتفاع عدد من 0.8سجل قدم األغذية والسذروبات غير الكحهلية ارتفاعا  قدره ) .1
%( مجسهعة المبن والجبن والبيض بشدبة 9.6السجاميع وىي: مجسهعة الزيهت والدىهن بشدبة )

%( 3.0%(، مجسهعة مشتجات االغذية االخرى بشدبة )4.2%( ،مجسهعة المحهم بشدبة )8.5)
 ، %(1.0%( ، مجسهعة الخبز والحبهب بشدبة )1.8،مجسهعة الدكر ومشتجات الدكرية بشدبة )

 .  %(.  4.9)فكانت ندبتيا نحهالسذروبات غير الكحهلية اما و 
 عدل التغير الدشهي.%( في م15.5سجل قدم التبغ ارتفاعا  قدره ) .2
%( بدبب ارتفاع اسعار مجسهعة السالبس 2.7. سجل قدم السالبس واألحذية ارتفاعا  قدره )3

 %( في معدل التغير الدشهي.2.4%( ومجسهعة االحذية بشدبة )2.8بشدبة )
%( بدبب ارتفاع مجسهعة امدادات السياه والكيرباء بشدبة 4.0. سجل قدم الدكن ارتفاعا  قدره )4
%( في عسهم العراق ، ومجسهعة الهقهد 3.7%( ،مجسهعة صيانة وخدمات مدكن بشدبة )48.8)

 %( في عسهم العراق.2.9بشدبة )
%( بدبب ارتفاع اسعار 5.8. سجل قدم التجييزات والسعدات السشزلية والريانة ارتفاعا  قدره )5

 %(.4.0بشدبة )%( ومجسهعة االثاث والتجييزات 7.0مجسهعة االجيزة السشزلية بشدبة )
 %( في معدل التغير الدشهي. 12.6. سجل قدم الرحة إرتفاعا  قدره )6
 %( في معدل التغير الدشهي .14.8. سجل قدم الشقل إرتفاعا  قدره )7
 %( في معدل التغير الدشهي 6.3. سجل قدم االترال إرتفاعا  قدره )8
 عدل التغير الدشهي. %( في م6.5. سجل قدم الترفيو والثقافة إرتفاعا  قدره )9

 %( في معدل التغير الدشهي .5.7. سجل قدم التعميم انخفاضا  قدره )10
 %( في معدل التغير الدشهي.1.4. سجل قدم السطاعم والفشادق إرتفاعا  قدره )11
 %( في معدل التغير الدشهي .11.2. سجل قدم الدمع والخدمات الستشهعة ارتفاعا  قدره )12
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هقارًة   0202التغيرات في اسعار الوستهلك السٌىية بيي شهر آيار سٌة تفاصيل ثاهٌاً:

 (.22كوا هبيي في جدول ).  0202بشهر آيار سٌة 

%( نتيجة الرتفاع عدد من 4.1سجل قدم األغذية والسذروبات غير الكحهلية ارتفاعا  قدره ) .1
ة الزيهت والدىهن بشدبة %( ، مجسهع10.2السجاميع وىي: مجسهعة المبن والجبن والبيض بشدبة )

%( 3.0%(، مجسهعة مشتجات االغذية االخرى بشدبة )5.4%( ،مجسهعة المحهم بشدبة )9.7)
اما  %(1.2%( ، مجسهعة الخبز والحبهب بشدبة )1.7،مجسهعة الدكر ومشتجات الدكرية بشدبة )

 %(.  5.3) فكانت ندبتيا نحهالسذروبات غير الكحهلية 
 %( في معدل التغير الدشهي.17.6عا  قدره )سجل قدم التبغ ارتفا .2
%( بدبب ارتفاع اسعار مجسهعة السالبس 2.9. سجل قدم السالبس واألحذية ارتفاعا  قدره )3

 %( في معدل التغير الدشهي.2.5%( ومجسهعة االحذية بشدبة )3.1بشدبة )
اه والكيرباء بشدبة %( بدبب ارتفاع مجسهعة امدادات السي0.7. سجل قدم الدكن ارتفاعا  قدره )4
 %( في عسهم العراق .4.1%( ،مجسهعة صيانة وخدمات السدكن ومجسهعة الهقهد بشدبة )8.9)

%( بدبب ارتفاع اسعار 6.2. سجل قدم التجييزات والسعدات السشزلية والريانة ارتفاعا  قدره )5
 %(.4.2%( ومجسهعة االثاث والتجييزات بشدبة )7.4مجسهعة االجيزة السشزلية بشدبة )

 %( في معدل التغير الدشهي. 12.0. سجل قدم الرحة إرتفاعا  قدره )6
 %( في معدل التغير الدشهي .15.1. سجل قدم الشقل إرتفاعا  قدره )7
 %( في معدل التغير الدشهي 6.6. سجل قدم االترال إرتفاعا  قدره )8
 غير الدشهي. %( في معدل الت7.9. سجل قدم الترفيو والثقافة إرتفاعا  قدره )9

 %( في معدل التغير الدشهي .5.7. سجل قدم التعميم انخفاضا  قدره )10
 %( في معدل التغير الدشهي.1.8. سجل قدم السطاعم والفشادق إرتفاعا  قدره )11
 %( في معدل التغير الدشهي .12.2. سجل قدم الدمع والخدمات الستشهعة ارتفاعا  قدره )12
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 ً هقارًة   0202سٌة  حسيراىشهر  بييرات في اسعار الوستهلك السٌىية تفاصيل التغي:تاسعا

 (.12كسا مبين في جدول ) .  0202سٌة  حسيراىبشهر 

%( نتيجة الرتفاع عدد من 6.2سجل قدم األغذية والسذروبات غير الكحهلية ارتفاعا  قدره ) .1
ة االسساك بشدبة %( ، مجسهع14.7السجاميع وىي: مجسهعة المبن والجبن والبيض بشدبة )

%( 8.3%( ،مجسهعة الخزراوات بشدبة )9.8%( ، مجسهعة الزيهت والدىهن بشدبة )11.8)
%( مجسهعة مشتجات االغذية 3.4%(، مجسهعة الفهاكو بشدبة )6.0،مجسهعة المحهم بشدبة )

%( ، مجسهعة الخبز 1.9%( ،مجسهعة الدكر ومشتجات الدكرية بشدبة )3.3االخرى بشدبة )
 %(.  5.2) فكانت ندبتيا نحهالسذروبات غير الكحهلية ، اما %(1.3بشدبة ) والحبهب

 %( في معدل التغير الدشهي.17.7سجل قدم التبغ ارتفاعا  قدره ) .2
%( بدبب ارتفاع اسعار مجسهعة السالبس 3.2. سجل قدم السالبس واألحذية ارتفاعا  قدره )3

 ي معدل التغير الدشهي.%( ف2.6%( ومجسهعة االحذية بشدبة )3.4بشدبة )
%( بدبب ارتفاع مجسهعة امدادات السياه والكيرباء بشدبة 1.4. سجل قدم الدكن ارتفاعا  قدره )4
%( 4.0%( ومجسهعة صيانة وخدمات السدكن بشدبة )4.9%( ، مجسهعة الهقهد بشدبة )11.3)

 في معدل التغير الدشهي .
%( بدبب ارتفاع اسعار 6.9انة ارتفاعا  قدره ). سجل قدم التجييزات والسعدات السشزلية والري5

 %(.4.5%( ومجسهعة االثاث والتجييزات بشدبة )8.4مجسهعة االجيزة السشزلية بشدبة )
 %( في معدل التغير الدشهي. 12.1. سجل قدم الرحة إرتفاعا  قدره )6
 %( في معدل التغير الدشهي .15.5. سجل قدم الشقل إرتفاعا  قدره )7
 %( في معدل التغير الدشهي 7.0االترال إرتفاعا  قدره ) . سجل قدم8
 %( في معدل التغير الدشهي. 9.2. سجل قدم الترفيو والثقافة إرتفاعا  قدره )9

 %( في معدل التغير الدشهي .5.5. سجل قدم التعميم انخفاضا  قدره )10
 الدشهي.%( في معدل التغير 3.8. سجل قدم السطاعم والفشادق إرتفاعا  قدره )11
 %( في معدل التغير الدشهي .12.2. سجل قدم الدمع والخدمات الستشهعة ارتفاعا  قدره )12
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هقارًة   0202تفاصيل التغيرات في اسعار الوستهلك السٌىية بيي شهر توىز سٌة :عاشراً 

 (.13كسا مبين في جدول ) .  0202بشهر توىز سٌة 

%( نتيجة الرتفاع عدد من 7.4ة ارتفاعا  قدره ). سجل قدم األغذية والسذروبات غير الكحهلي1
%( ، مجسهعة االسساك بشدبة 16.5السجاميع وىي: مجسهعة المبن والجبن والبيض بشدبة )

%( ، 9.4%( ، مجسهعة الزيهت والدىهن بشدبة )10.6%( ، مجسهعة الخزراوات بشدبة )14.7)
( مجسهعة مشتجات االغذية %6.3%(، مجسهعة الفهاكو بشدبة )6.6مجسهعة المحهم بشدبة )

%( ، مجسهعة الخبز 2.0%( ،مجسهعة الدكر ومشتجات الدكرية بشدبة )3.1االخرى بشدبة )
 %(.  5.1) فكانت ندبتيا نحهالسذروبات غير الكحهلية ، اما%( 1.2والحبهب بشدبة )

 %( في معدل التغير الدشهي.18.3سجل قدم التبغ ارتفاعا  قدره ) .2
%( بدبب ارتفاع اسعار مجسهعة السالبس 3.4بس واألحذية ارتفاعا  قدره ). سجل قدم السال3

 %( في معدل التغير الدشهي.2.5%( ومجسهعة االحذية بشدبة )3.6بشدبة )
%( بدبب ارتفاع مجسهعة امدادات السياه والكيرباء بشدبة 2.9. سجل قدم الدكن ارتفاعا  قدره )4
%( 4.9و مجسهعة صيانة وخدمات السدكن بشدبة )%( 5.3%( ، مجسهعة الهقهد بشدبة )21.9)

 في معدل التغير الدشهي .
%( بدبب ارتفاع اسعار 7.0. سجل قدم التجييزات والسعدات السشزلية والريانة ارتفاعا  قدره )5

 %(.4.6%( ومجسهعة االثاث والتجييزات بشدبة )8.5مجسهعة االجيزة السشزلية بشدبة )
 %( في معدل التغير الدشهي. 12.4قدره ). سجل قدم الرحة إرتفاعا  6
 %( في معدل التغير الدشهي .16.2. سجل قدم الشقل إرتفاعا  قدره )7
 %( في معدل التغير الدشهي 7.0. سجل قدم االترال إرتفاعا  قدره )8
 %( في معدل التغير الدشهي. 9.9. سجل قدم الترفيو والثقافة إرتفاعا  قدره )9

 %( في معدل التغير الدشهي .5.4انخفاضا  قدره ). سجل قدم التعميم 10
 %( في معدل التغير الدشهي.3.8. سجل قدم السطاعم والفشادق إرتفاعا  قدره )11
 %( في معدل التغير الدشهي .10.7. سجل قدم الدمع والخدمات الستشهعة ارتفاعا  قدره )12
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هقارًة   0202هر آب سٌة تفاصيل التغيرات في اسعار الوستهلك السٌىية بيي ش:احد عشر

 (.21كوا هبيي في جدول ) .  0202بشهر آب سٌة 

%( نتيجة الرتفاع عدد من 10.3سجل قدم األغذية والسذروبات غير الكحهلية ارتفاعا  قدره ) .1
%( 18.5%( ، مجسهعة االسساك بشدبة )27.7السجاميع وىي: مجسهعة الخزراوات بشدبة )

%( ، 9.1%( ، مجسهعة الزيهت والدىهن بشدبة )15.7شدبة )مجسهعة المبن والجبن والبيض ب
%( ، و كال من 3.1%(، مجسهعة مشتجات االغذية االخرى بشدبة )7.5مجسهعة المحهم بشدبة )

   .%(2.0السجاميع الثالث وىي مجسهعة الفهاكو والخبز والحبهب والدكر ومشتجات الدكرية بشدبة )
السذروبات غير الكحهلية فكانت ندبتيا نحه  اما، %( 18.3سجل قدم التبغ ارتفاعا  قدره ) .2
 في معدل التغير الدشهي.%(  5.3)

%( بدبب ارتفاع اسعار مجسهعة السالبس 3.4. سجل قدم السالبس واألحذية ارتفاعا  قدره )3
 %( في معدل التغير الدشهي.2.6%( ومجسهعة االحذية بشدبة )3.6بشدبة )

%( بدبب ارتفاع مجسهعة امدادات السياه والكيرباء بشدبة 2.9دره ). سجل قدم الدكن ارتفاعا  ق4
%( 4.1%( و مجسهعة صيانة وخدمات السدكن بشدبة )6.0%( ، مجسهعة الهقهد بشدبة )24.3)

 في معدل التغير الدشهي .
%( بدبب ارتفاع اسعار 7.1. سجل قدم التجييزات والسعدات السشزلية والريانة ارتفاعا  قدره )5

 %(.4.8%( ومجسهعة االثاث والتجييزات بشدبة )8.5ة االجيزة السشزلية بشدبة )مجسهع
 %( في معدل التغير الدشهي. 12.3. سجل قدم الرحة إرتفاعا  قدره )6
 %( في معدل التغير الدشهي .16.6. سجل قدم الشقل إرتفاعا  قدره )7
 شهي %( في معدل التغير الد7.0. سجل قدم االترال إرتفاعا  قدره )8
 %( في معدل التغير الدشهي. 9.6. سجل قدم الترفيو والثقافة إرتفاعا  قدره )9

 %( في معدل التغير الدشهي .5.4. سجل قدم التعميم انخفاضا  قدره )10
 %( في معدل التغير الدشهي.6.7. سجل قدم السطاعم والفشادق إرتفاعا  قدره )11
 %( في معدل التغير الدشهي .8.4اعا  قدره ). سجل قدم الدمع والخدمات الستشهعة ارتف12
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  0202تفاصيل التغيرات في اسعار الوستهلك السٌىية بيي شهر أيلىل  سٌة :عشر اثٌا

 (.21كوا هبيي في جدول ) .   0202هقارًة بشهر أيلىل  سٌة 

من  %( نتيجة الرتفاع عدد7.7سجل قدم األغذية والسذروبات غير الكحهلية ارتفاعا  قدره ) .1
%( ، مجسهعة المبن والجبن والبيض 18.4السجاميع وىي: مجسهعة االسساك بشدبة )

%( ، مجسهعة الزيهت والدىهن 10.1%( ، مجسهعة الخزراوات بشدبة )16.4بشدبة )
%( ، 3.1%(، مجسهعة الفهاكو بشدبة )8.2%( ، مجسهعة المحهم بشدبة )8.9بشدبة )

%( ، ومجسهعة الخبز والحبهب بشدبة 3.0مجسهعة مشتجات االغذية االخرى بشدبة )
، اما السذروبات غير %( 2.0مجسهعة الدكر والسشتجات الدكرية بشدبة ) ،%( 2.5)

   %(.  5.3)الكحهلية فكانت ندبتيا نحه 
 %( في معدل التغير الدشهي.18.9سجل قدم التبغ ارتفاعا  قدره )  .2
بدبب ارتفاع اسعار مجسهعة السالبس %( 3.8. سجل قدم السالبس واألحذية ارتفاعا  قدره )3

 %( في معدل التغير الدشهي.2.8%( ومجسهعة االحذية بشدبة )4.1بشدبة )
%( بدبب ارتفاع مجسهعة امدادات السياه والكيرباء بشدبة 2.2. سجل قدم الدكن ارتفاعا  قدره )4
%( 4.6ة )%( و مجسهعة صيانة وخدمات السدكن بشدب6.8%( ، مجسهعة الهقهد بشدبة )17.2)

 في معدل التغير الدشهي .
%( بدبب ارتفاع اسعار 7.5. سجل قدم التجييزات والسعدات السشزلية والريانة ارتفاعا  قدره )5

 %(.5.0%( ومجسهعة االثاث والتجييزات بشدبة )9.0مجسهعة االجيزة السشزلية بشدبة )
 ي. %( في معدل التغير الدشه 12.4. سجل قدم الرحة إرتفاعا  قدره )6
 %( في معدل التغير الدشهي .15.9. سجل قدم الشقل إرتفاعا  قدره )7
 %( في معدل التغير الدشهي 6.9. سجل قدم االترال إرتفاعا  قدره )8
 %( في معدل التغير الدشهي. 9.7. سجل قدم الترفيو والثقافة إرتفاعا  قدره )9

 ير الدشهي .%( في معدل التغ5.4. سجل قدم التعميم انخفاضا  قدره )10
 %( في معدل التغير الدشهي.6.9. سجل قدم السطاعم والفشادق إرتفاعا  قدره )11
 %( في معدل التغير الدشهي . 8.7. سجل قدم الدمع والخدمات الستشهعة ارتفاعا  قدره )12
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تفاصيل التغيرات في اسعار الوستهلك السٌىية بيي شهر تشريي االول  سٌة :ثالثة عشر

 (.16كوا هبيي في جدول ) .  0202ارًة بشهر تشريي االول  سٌة هق  0202

%( نتيجة الرتفاع عدد من 5.4سجل قدم األغذية والسذروبات غير الكحهلية ارتفاعا  قدره ) .1
%( ، مجسهعة المبن والجبن والبيض بشدبة 14.5السجاميع وىي: مجسهعة االسساك بشدبة )

%( ، 8.5، مجسهعة الزيهت والدىهن بشدبة )%( 11.0%( ، مجسهعة المحهم بشدبة )12.0)
ات %( ،مجسهعة مشتج3.7%( ، مجسهعة الخبز والحبهب بشدبة )7.3مجسهعة الفهاكو بشدبة )

، اما %( 2.2مجسهعة الدكر والسشتجات الدكرية بشدبة ) ،%(3.4االغذية االخرى بشدبة )
 ير الدشهي .  في معدل التغ %(5.2)السذروبات غير الكحهلية فكانت ندبتيا نحه 

 %( في معدل التغير الدشهي.19.3سجل قدم التبغ ارتفاعا  قدره ). 2
%( بدبب ارتفاع اسعار مجسهعتي السالبس 3.3. سجل قدم السالبس واألحذية ارتفاعا  قدره )3

 واالحذية بشفس الشدبة في معدل التغير الدشهي.
هعة امدادات السياه والكيرباء بشدبة %( بدبب ارتفاع مجس3.0. سجل قدم الدكن ارتفاعا  قدره )4
%( 5.3%( و مجسهعة صيانة وخدمات السدكن بشدبة )7.7%( ، مجسهعة الهقهد بشدبة )20.5)

 في معدل التغير الدشهي .
%( بدبب ارتفاع اسعار 7.9. سجل قدم التجييزات والسعدات السشزلية والريانة ارتفاعا  قدره )5

%( في معدل 5.8%( ومجسهعة االثاث والتجييزات بشدبة )9.2مجسهعة االجيزة السشزلية بشدبة )
 التغير الدشهي.

 %( في معدل التغير الدشهي. 13.6. سجل قدم الرحة إرتفاعا  قدره )6
 %( في معدل التغير الدشهي .13.0. سجل قدم الشقل إرتفاعا  قدره )7
 %( في معدل التغير الدشهي 6.2. سجل قدم االترال إرتفاعا  قدره )8
 %( في معدل التغير الدشهي. 10.4. سجل قدم الترفيو والثقافة إرتفاعا  قدره )9

 %( في معدل التغير الدشهي .5.3. سجل قدم التعميم انخفاضا  قدره )10
 %( في معدل التغير الدشهي.7.3. سجل قدم السطاعم والفشادق إرتفاعا  قدره )11
 %( في معدل التغير الدشهي .12.9. سجل قدم الدمع والخدمات الستشهعة ارتفاعا  قدره )12
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تفاصيل التغيرات في اسعار الوستهلك السٌىية بيي شهر تشريي الثاًي  سٌة :اربعة عشر

 (.17كوا هبيي في جدول ) .  0202هقارًة بشهر تشريي الثاًي  سٌة   0202

%( نتيجة الرتفاع عدد من 8.3غير الكحهلية ارتفاعا  قدره ) سجل قدم األغذية والسذروبات .1
%( ، 13.6%( ، مجسهعة الفهاكو بشدبة )615.السجاميع وىي: مجسهعة االسساك بشدبة )

%( ، 12.7%( ، مجسهعة المبن والجبن والبيض بشدبة )12.8مجسهعة المحهم بشدبة )
%( ، مجسهعة 4.6ات بشدبة )%( ،  مجسهعة الخزرو 8.8مجسهعة الزيهت والدىهن بشدبة )

 ،%(  3.2%( ، مجسهعة مشتجات االغذية االخرى بشدبة )3.9الخبز والحبهب بشدبة )
، اما السذروبات غير الكحهلية فكانت %( 2.6مجسهعة الدكر والسشتجات الدكرية بشدبة )

 في معدل التغير الدشهي .  %(  4.8)ندبتيا نحه 
 %( في معدل التغير الدشهي.19.4سجل قدم التبغ ارتفاعا  قدره ). 2
 %( في معدل التغير الدشهي.5.6. سجل قدم السالبس واألحذية ارتفاعا  قدره )3
%( بدبب ارتفاع مجسهعة امدادات السياه والكيرباء بشدبة  4.1. سجل قدم الدكن ارتفاعا  قدره )4
%( 6.1بشدبة )%( و مجسهعة صيانة وخدمات السدكن 8.5%( ، مجسهعة الهقهد بشدبة )928.)

 في معدل التغير الدشهي .
%( بدبب ارتفاع اسعار 9.4. سجل قدم التجييزات والسعدات السشزلية والريانة ارتفاعا  قدره )5

%( في معدل 7.0%( ومجسهعة االثاث والتجييزات بشدبة )10.9مجسهعة االجيزة السشزلية بشدبة )
 التغير الدشهي.

 %( في معدل التغير الدشهي. 14.5. سجل قدم الرحة إرتفاعا  قدره )6
 %( في معدل التغير الدشهي .13.2. سجل قدم الشقل إرتفاعا  قدره )7
 %( في معدل التغير الدشهي 6.2. سجل قدم االترال إرتفاعا  قدره )8
 %( في معدل التغير الدشهي. 11.0. سجل قدم الترفيو والثقافة إرتفاعا  قدره )9

 %( في معدل التغير الدشهي .5.3ضا  قدره ). سجل قدم التعميم انخفا10
 %( في معدل التغير الدشهي.7.9. سجل قدم السطاعم والفشادق إرتفاعا  قدره )11
 %( في معدل التغير الدشهي .17.5. سجل قدم الدمع والخدمات الستشهعة ارتفاعا  قدره )12
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هر كاًىى االول  سٌة تفاصيل التغيرات في اسعار الوستهلك السٌىية بيي ش :عشر خوسة

 (.18كوا هبيي في جدول ) .  0202هقارًة بشهر كاًىى االول  سٌة   0202

%( نتيجة الرتفاع عدد من 7.3سجل قدم األغذية والسذروبات غير الكحهلية ارتفاعا  قدره ) .1
%( ، مجسهعة 13.6%( ، مجسهعة الفهاكو بشدبة )714.السجاميع وىي: مجسهعة االسساك بشدبة )

%(، مجسهعة الزيهت والدىهن بشدبة 9.3%( ، مجسهعة الخزروات بشدبة )10.9م بشدبة )المحه 
%( ، ومن ثم بمغت كل من مجسهعة المبن والجبن والبيض وكذلك مجسهعة الخبز الحبهب ندبة 6.4)
مجسهعة مشتجات االغذية االخرى %( ، 2.4لسشتجات الدكرية بشدبة )%( ، مجسهعة الدكر وا3.6)

 في معدل التغير الدشهي  %( 3.5)، اما السذروبات غير الكحهلية فكانت ندبتيا نحه ( %1.3بشدبة )
 %( في معدل التغير الدشهي.8.1سجل قدم التبغ ارتفاعا  قدره ). 2
 %( في معدل التغير الدشهي.5.4. سجل قدم السالبس واألحذية ارتفاعا  قدره )3
%( و مجسهعة 7.2رتفاع مجسهعة الهقهد بشدبة )%( بدبب ا1.5. سجل قدم الدكن ارتفاعا  قدره )4

%( في معدل التغير الدشهي وامدادات السياه والكيرباء بشدبة 5.2صيانة وخدمات السدكن بشدبة )
(4.0.  )% 

%( بدبب ارتفاع اسعار 5.8. سجل قدم التجييزات والسعدات السشزلية والريانة ارتفاعا  قدره )5
%( في معدل 3.6%( ومجسهعة االثاث والتجييزات بشدبة )7.1)مجسهعة االجيزة السشزلية بشدبة 

 التغير الدشهي.
 %( في معدل التغير الدشهي. 5.4. سجل قدم الرحة إرتفاعا  قدره )6
 %( في معدل التغير الدشهي .5.9. سجل قدم الشقل إرتفاعا  قدره )7
 %( في معدل التغير الدشهي 3.2. سجل قدم االترال إرتفاعا  قدره )8
 %( في معدل التغير الدشهي. 3.0. سجل قدم الترفيو والثقافة إرتفاعا  قدره )9

 %( في معدل التغير الدشهي .5.4قدره )إرتفاعا  . سجل قدم التعميم 10
 %( في معدل التغير الدشهي.6.4. سجل قدم السطاعم والفشادق إرتفاعا  قدره )11
  %( في معدل التغير الدشهي .12.4قدره ). سجل قدم الدمع والخدمات الستشهعة ارتفاعا  12
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هقارًة  0202 كاًىى الثاًي سٌة التغيرات في اسعار الوستهلك الشهرية بيي شهرعشر: ستة

 (.7كسا مبين في جدول ) .0202بشهر كاًىى االول سٌة  

اسعار  انخفاض%( بدبب 0.2قدره ) انخفاضا  سجل قدم االغذية والسذروبات غير الكحهلية  -1
في  اسعار البيضبدبب انخفاض %( 0.8م: المبن والجبن والبيض بشدبة )اقدع األمجامي

 %(. 1.7بعض محافظات العراق ، وانخفاض اسعار الخزراوات بشدبة )
 %(.7.1سجل قدم التبغ ارتفاعا  قدره ) -2
رتفاع اسعار مجسهعة السالبس ا%( بدبب 2.0سجل قدم السالبس واالحذية ارتفاعا  قدره ) -3

(0.4.)% 
%( بدبب ارتفاع اسعار مجسهعة امدادات الساء 1.4ل قدم الدكن ارتفاعا  قدره )سج -4

%( ومجسهعة الهقهد 2.6%( ومجسهعة صيانة وخدمات السدكن بشحه )5.9والكيرباء بشحه)
 %( في معدل التغير الذيري.0.2%( ومجسهعة االيجار بشحه )1.9بشحه )

رتفاع ا%( بدبب 0.9ارتفاعا  مقداره )سجل قدم التجييزات والسعدات السشزلية والريانة  -5
%( في 0.4%( ومجسهعة االثاث والتجييزات بشدبة )1.4مجسهعة االجيزة السشزلية بشحه )

 معدل التغير الذيري .
 %( في معدل التغير الذيري .1.3سجل قدم الرحة ارتفاعا  قدره ) -6
 . %( في معدل التغير الذيري 0.9قدره )ارتفاعا   الشقلسجل قدم  -7
 . %( في معدل التغير الذيري 2.2قدره )ارتفاعا   االترالقدم سجل  -8
 . %( في معدل التغير الذيري 1.9قدره )الترفيو والثقافة ارتفاعا  سجل قدم  -9
%( وذلك إلرتفاع اسعار الدروس الخرهصية في عدد 0.2سجل قدم التعميم ارتفاعا  قدره ) -11

 من السحافظات.
 %( في معدل التغير الذيري.0.3ره )سجل قدم السطاعم والفشادق انخفاضا  قد -11
%( بدبب ارتفاع اسعار الذىب في 2.1سجل قدم الدمع والخدمات الستشهعة ارتفاعا  قدره ) -12

 عسهم العراق .
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ارًة بشهر هق 0202التغيرات في اسعار الوستهلك الشهرية بيي شهرشباط سٌة عشر: سبعة

 (.8كوا هبيي في جدول ) 0202كاًىى الثاًي سٌة  

اسعار  ارتفاع%( بدبب 1.7قدره ) ارتفاعا  سجل قدم االغذية والسذروبات غير الكحهلية  -1
%(، اسعار 3.5%(،اسعار الخزراوات بشدبة )7.8اسعار الفهاكو بشدبة ) م:اقدمجاميع األ

بشدبة واسعار الخبز والحبهب %(، 1.0%(، واسعار الزيهت والدىهن بشدبة )2.0االسساك بشدبة )
، اما السذروبات غير الكحهلية فكانت ندبتيا نحه  %(0.2عة المحهم بشدبة )%(، مجسه 0.3)
(2.2  .)%   

 %(.1.1سجل قدم التبغ ارتفاعا  قدره ) -2
%( بدبب انخفاض اسعار مجسهعة 1.0سجل قدم السالبس واالحذية انخفاضا  قدره ) -3

 %(.0.2%(، وانخفاض مجسهعة االحذية بشدبة )0.1السالبس )
%( بدبب انخفاض اسعار مجسهعة امدادات الساء 0.6نخفاضا  قدره )سجل قدم الدكن ا -4

 %( في معدل التغير الذيري.0.1%( ومجسهعة االيجار بشحه )4.4والكيرباء بشحه)
رتفاع ا%( بدبب 0.5سجل قدم التجييزات والسعدات السشزلية والريانة ارتفاعا  مقداره ) -5

%( في 0.2الثاث والتجييزات بشدبة )%( ومجسهعة ا0.6مجسهعة االجيزة السشزلية بشحه )
 معدل التغير الذيري .

%( في معدل التغير الذيري بدبب ارتفاع قدم من 0.3سجل قدم الرحة ارتفاعا  قدره ) -6
 اسعار االدوية.

 . %( في معدل التغير الذيري 2.5قدره )ارتفاعا   الشقلسجل قدم  -7
 . ي في معدل التغير الذير  عمى نفس مدتهاه  االترالقدم  حافظ -8
 . %( في معدل التغير الذيري 0.7قدره )الترفيو والثقافة ارتفاعا  سجل قدم  -9

 في معدل التغير الذيري .%( 0.1سجل قدم التعميم ارتفاعا  قدره )  -11
 %( في معدل التغير الذيري.0.1سجل قدم السطاعم والفشادق ارتفاعا  قدره ) -11
%( بدبب انخفاض اسعار الذىب 0.4سجل قدم الدمع والخدمات الستشهعة انخفاضا  قدره )  -12

 في عسهم العراق .
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هقارًة بشهر  0202سٌة  التغيرات في اسعار الوستهلك الشهرية بيي شهر اذار:ثواًية عشر

 (.9كوا هبيي في جدول ) 0202 شباط سٌة

%( بدبب ارتفاع اسعار مجاميع 2.2سجل قدم االغذية والسذروبات غير الكحهلية ارتفاعا  قدره ) -1
%(، اسعار مجسهعة 4.9%(، اسعار الفهاكو بشدبة )5.7م: اسعار الخزراوات بشدبة )األقدا

%(، مجسهعة المحهم بشدبة 1.5%(، اسعار االسساك بشدبة )3.6الزيهت والدىهن بشدبة )
بشدبة مجسهعة الخبز والحبهب %( و 0.9%(، مجسهعة المبن والجبن والبيض بشدبة )1.3)
(0.2  .)% 

 .في معدل التغير الذيري  %(6.1عا  قدره )سجل قدم التبغ ارتفا -2
%( بدبب ارتفاع اسعار مجسهعة السالبس 2.4سجل قدم السالبس واالحذية ارتفاعا  قدره ) -3

 %(.1.4%( و مجسهعة االحذية بشدبة )2.5)
%( بدبب انخفاض اسعار مجسهعة امدادات الساء والكيرباء 0.3سجل قدم الدكن انخفاضا  قدره ) -4

 %(.1.4بشحه)
رتفاع مجسهعة ا%( بدبب 0.3قدم التجييزات والسعدات السشزلية والريانة ارتفاعا  مقداره )سجل  -5

%( في معدل التغير 0.2%( ومجسهعة االثاث والتجييزات بشدبة )0.3االجيزة السشزلية بشحه )
 الذيري .

 %( في معدل التغير الذيري بدبب ارتفاع قدم من اسعار0.4سجل قدم الرحة ارتفاعا  قدره ) -6
 االدوية.

 . %( في معدل التغير الذيري 0.2قدره )ارتفاعا   الشقلسجل قدم  -7
 . في معدل التغير الذيري  عمى نفس مدتهاه  االترالقدم  حافظ -8
في معدل بدبب انخفاض اسعار تذاكر الدفر  %( 2.2قدره )الترفيو والثقافة انخفاضا  سجل قدم  -9

 . التغير الذيري 
 في معدل التغير الذيري .ه حافظ قدم التعميم عمى نفس مدتها  -11
 %( في معدل التغير الذيري.0.2سجل قدم السطاعم والفشادق ارتفاعا  قدره ) -11
%( بدبب انخفاض اسعار الذىب في 0.6سجل قدم الدمع والخدمات الستشهعة انخفاضا  قدره ) -12

 عسهم العراق .
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هقارًة بشهر  0202التغيرات في اسعار الوستهلك الشهرية بيي شهر ًيساى سٌة :تسعة عشر

 (.10كوا هبيي في جدول ) 0202آذار سٌة  

اسعار  ارتفاع%( بدبب 0.4قدره ) ارتفاعا  سجل قدم االغذية والسذروبات غير الكحهلية  -1
 %(،2.0اسعار الفهاكو بشدبة ) %(،5.1اسعار االسساك بشدبة ) : ماقدمجاميع األ

%(،اسعار 0.5دىهن بشدبة )اسعار مجسهعة الزيهت وال %(،0.7المحهم بشدبة ) مجسهعة
اسعار الدكر والسشتجات الدكرية بشدبة  %(،0.3مشتجات االغذية االخرى بشدبة )

بشدبة مجسهعة الخبز والحبهب %(،  فيسا ارتفعت مجسهعة المبن والجبن والبيض و 0.2)
(0.1 .)% 

 .في معدل التغير الذيري  %(1.2قدره ) رتفاعا  ا التبغسجل قدم  -2
%( بدبب ارتفاع اسعار مجسهعة السالبس 0.8االحذية ارتفاعا  قدره )سجل قدم السالبس و  -3

 %(.0.1%( و مجسهعة االحذية بشدبة )0.9)

اسعار مجسهعة امدادات الساء  بدبب انخفاض%( 1.4قدره ) سجل قدم الدكن انخفاضا   -4
 .%(0.5اسعار االيجارات بشدبة ) وانخفاض ، %(8.6والكيرباء )

 رتفاعا%( بدبب 1.3مقداره ) ت السشزلية والريانة ارتفاعا  سجل قدم التجييزات والسعدا -5
في %( 0.2%( ومجسهعة االثاث والتجييزات بشدبة )2.0مجسهعة االجيزة السشزلية بشحه )

 .الذيري  معدل التغير
 .%( في معدل التغير الذيري 0.1ارتفاعا  مقداره ) الرحةسجل قدم  -6

 . التغير الذيري %( في معدل 0.7قدره )ارتفاعا   الشقلسجل قدم  -7
 . %( في معدل التغير الذيري 0.3قدره )ارتفاعا   ترالاالقدم  سجل -8
 . %( في معدل التغير الذيري 0.1قدره )ا  رتفاعالترفيو والثقافة اسجل قدم  -9
 . %( في معدل التغير الذيري 0.1قدره )ا  رتفاعا التعميمسجل قدم  -11
 معدل التغير الذيري. %( في1.0سجل قدم السطاعم والفشادق ارتفاعا  قدره ) -11
 .في معدل التغير الذيري  %(0.8قدره ) ارتفاعا  سجل قدم الدمع والخدمات الستشهعة  -12
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هقارًة بشهر  0202التغيرات في اسعار الوستهلك الشهرية بيي شهر ايار سٌة  :عشروى 

 (.12كوا هبيي في جدول ) .0202ًيساى سٌة  

 
 انخفاض%( بدبب 0.3قدره ) انخفاضا  لية سجل قدم االغذية والسذروبات غير الكحه  -1

 %(.1.8، والخزراوات بشدبة ) %(1.9المبن والجبن والبيض بشدبة ) : ماقداسعار مجاميع األ
 .في معدل التغير الذيري  %(1.9قدره ) رتفاعا  ا التبغسجل قدم  -2
 %( بدبب ارتفاع اسعار مجسهعة السالبس0.2سجل قدم السالبس واالحذية ارتفاعا  قدره ) -3

 %(.0.2و مجسهعة االحذية بشدبة ) %( 0.3)
اسعار االيجارات بشدبة  بدبب انخفاض%( 0.2قدره ) سجل قدم الدكن انخفاضا   -4

(0.6)%. 
 رتفاعا%( بدبب 0.2ره )قد سجل قدم التجييزات والسعدات السشزلية والريانة ارتفاعا   -5

في معدل %( 0.1بشدبة ) %( ومجسهعة االثاث والتجييزات0.2مجسهعة االجيزة السشزلية بشحه )
 .الذيري  التغير
 .%( في معدل التغير الذيري 0.1ره )ارتفاعا  قد الرحةسجل قدم  -6
  . في معدل التغير الذيري عمى نفس مدتهاه  الشقلقدم  حافظ -7

 . %( في معدل التغير الذيري 0.3قدره )ارتفاعا   ترالاالقدم  جلس -8
 . في معدل التغير الذيري  %(1.5قدره )ا  رتفاعالترفيو والثقافة اسجل قدم  -9

 . في معدل التغير الذيري  عمى نفس مدتهاه  التعميمقدم  حافظ -11
 %( في معدل التغير الذيري.0.1سجل قدم السطاعم والفشادق ارتفاعا  قدره ) -11
 .في معدل التغير الذيري  %(5.1قدره ) ارتفاعا  سجل قدم الدمع والخدمات الستشهعة  -12
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 0202سٌة اسعار الوستهلك الشهرية بيي شهر حسيراى  التغيرات في:وعشروى  واحد

 (.20كوا هبيي في جدول ) 0202 هقارًة بشهر آيار سٌة

 اسعار  انخفاض%( بدبب 0.2قدره ) انخفاضا  سجل قدم االغذية والسذروبات غير الكحهلية  -1
دبة الخبز والحبهب بش %(،1.2%( ،الفهاكو بشدبة )4.3الخزراوات بشدبة ) : ماقدمجاميع األ

(0.1)% . 
 .في معدل التغير الذيري  %(0.1قدره ) انخفاضا   التبغسجل قدم  -2
%( بدبب ارتفاع اسعار مجسهعة السالبس 0.1سجل قدم السالبس واالحذية ارتفاعا  قدره ) -3
(0.1)% . 

اسعار امدادات السياه والكيرباء بشدبة  بدبب ارتفاع%( 2.1قدره )ارتفاعا  سجل قدم الدكن  -4
ارتفاع اجهر اشتراك السهلدات في اغمب محافظات العراق  واسعار الهقهد بشدبة %( بدبب 15.9)
 .الذيري  في معدل التغير %(0.2%( واسعار االيجارات بشدبة )0.6)

مجسهعة  رتفاعا%( بدبب 0.3ره )قد سجل قدم التجييزات والسعدات السشزلية والريانة ارتفاعا   -5
 في معدل التغير%( 0.2ثاث والتجييزات بشدبة )%( ومجسهعة اال0.4االجيزة السشزلية بشحه )

 .الذيري 
 .%( في معدل التغير الذيري 0.3ره )ارتفاعا  قد الرحةسجل قدم  -6
 . معدل التغير الذيري %( في 0.3ره )قد ارتفاعا   الشقلقدم  سجل -7
 . %( في معدل التغير الذيري 0.1قدره )ارتفاعا   ترالاالقدم  سجل -8
 . %( في معدل التغير الذيري 1.0قدره )ا  رتفاعالترفيو والثقافة اسجل قدم  -9

 . في معدل التغير الذيري   %(0.1ارتفاعا  قدره ) التعميمقدم  سجل  -11
 %( في معدل التغير الذيري.1.5سجل قدم السطاعم والفشادق ارتفاعا  قدره ) -11
 .في معدل التغير الذيري  %(8.0قدره ) ارتفاعا  سجل قدم الدمع والخدمات الستشهعة  -12
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هقارًة  0202التغيرات في اسعار الوستهلك الشهرية بيي شهر توىز سٌة :وعشروى  اثٌاى

 (.23كوا هبيي في جدول ) 0202بشهر حسيراى سٌة  

%( بدبب ارتفاع اسعار مجاميع 0.2سجل قدم االغذية والسذروبات غير الكحهلية ارتفاعا  قدره ) -1
%(، المبن والجبن والبيض بشدبة 2.1دبة )%(، االسساك بش2.4األقدام : الفهاكو  بشدبة )

  . %(1.0) %( ، الدكر والسشتجات الدكرية7.0%( ، المحهم بشدبة )4.1)
 .في معدل التغير الذيري  %(0.5قدره )ارتفاعا   التبغسجل قدم  -2
%( بدبب ارتفاع اسعار مجسهعة السالبس 0.4سجل قدم السالبس واالحذية ارتفاعا  قدره ) -3

 . %( 0.1الحذية )، مجسهعة ا%(0.4)
اسعار امدادات السياه والكيرباء بشدبة  بدبب ارتفاع%( 1.5قدره )ارتفاعا  سجل قدم الدكن  -4

%( بدبب ارتفاع اجهر اشتراك السهلدات في اغمب محافظات العراق ، مجسهعة صيانة 10.2)
 .الذيري  في معدل التغير%( 0.4ومجسهعة الهقهد بشدبة )%( 1.0وخدمات السدكن )

كال من  رتفاعا%( بدبب 0.1ره )قد قدم التجييزات والسعدات السشزلية والريانة ارتفاعا  سجل  -5
 .الذيري  في معدل التغير%( 0.1مجسهعة االجيزة السشزلية ومجسهعة االثاث والتجييزات بشدبة )

 .%( في معدل التغير الذيري 0.4ره )ارتفاعا  قد الرحةسجل قدم  -6
 . معدل التغير الذيري %( في 0.6ره )قد ارتفاعا   الشقلقدم  سجل -7
 الدابق . ي الذير التغير عدل م عمى نفس ترالاالقدم  حافظ -8
 . %( في معدل التغير الذيري 0.7قدره )ا  رتفاعالترفيو والثقافة اسجل قدم  -9

 . في معدل التغير الذيري   %(0.1ارتفاعا  قدره ) التعميمقدم  سجل  -11
 %( في معدل التغير الذيري.0.1قدره ) انخفاضا  سجل قدم السطاعم والفشادق  -11

 

 .في معدل التغير الذيري  %(3.0قدره )انخفاضا  سجل قدم الدمع والخدمات الستشهعة  -12
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 0202تفاصيل التغيرات في اسعار الوستهلك الشهرية بيي شهر آب سٌة :وعشروى  ةثالث

 (.21كوا هبيي في جدول ) 0202هقارًة بشهر توىز سٌة  

%( بدبب ارتفاع اسعار 4.5سذروبات غير الكحهلية ارتفاعا  قدره )سجل قدم االغذية وال -1
الخبز والحبهب  %(،2.3الفهاكو  بشدبة )%(، 21.7بشدبة )الخزراوات مجاميع األقدام : 

%( 5.0%(، المبن والجبن والبيض بشدبة )0.6االسساك بشدبة ) ،  %(0.9بشدبة )والمحهم 
  . %(1.0)مشتجات االغذية االخرى ، 

 .الدابق ي الذير التغير عدل م عمى نفس  التبغقدم  حافظ -2

اسعار مجسهعة  انخفاض%( بدبب 0.2قدره ) انخفاضا  سجل قدم السالبس واالحذية  -3
 .  %(0.2السالبس )

بدبب انخفاض مجسهعة امدادات السياه والكيرباء %( 0.3قدره )انخفاضا  سجل قدم الدكن  -4
ومجسهعة  %(0.8السدكن بشدبة ) مجسهعة صيانة وخدمات%( ، واسعار 1.0بشدبة )

 .الذيري  في معدل التغير%( 0.3االيجار بشدبة )

 رتفاعا%( بدبب 0.1قدره ) سجل قدم التجييزات والسعدات السشزلية والريانة ارتفاعا   -5
 .الذيري  في معدل التغير%( 0.1مجسهعة االثاث والتجييزات بشدبة )

 دابق .ال معدل التغير الذيري  عمى نفس الرحةقدم  حافظ -6

 . معدل التغير الذيري %( في 0.1قدره ) ارتفاعا   الشقلقدم  سجل -7

 الدابق . ي الذير  الذيرعدل عمى نفس م ترالاالقدم  حافظ -8
 . %( في معدل التغير الذيري 0.3قدره )انخفاضا  الترفيو والثقافة سجل قدم  -9

 . الدابق ي الذير  الذيرعدل م عمى نفس التعميمقدم  حافظ  -11
 %( في معدل التغير الذيري.2.6قدره )ارتفاعا  والفشادق  سجل قدم السطاعم -11

 .في معدل التغير الذيري  %(2.0قدره )انخفاضا  سجل قدم الدمع والخدمات الستشهعة  -12
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 0202فاصيل التغيرات في اسعار الوستهلك الشهرية بيي شهر أيلىل سٌة ت:وعشروى  ةاربع

 (.21ول )كوا هبيي في جد 0202هقارًة بشهر آب سٌة  

اسعار  انخفاض%( بدبب 1.1قدره ) انخفاضا  سجل قدم االغذية والسذروبات غير الكحهلية  -2
  .في معدل التغير الذيري  %(3.5االسساك بشدبة ) و %(7.1بشدبة )الخزراوات :  مجسهعتي

 .في معدل التغير الذيري  %( 0.1قدره ) انخفاضا   التبغقدم سجل  -2
السالبس  تياسعار مجسهع ارتفاع%( بدبب 0.1قدره )اعا  ارتفسجل قدم السالبس واالحذية  -3

 . واالحذية بشفس الشدبة اعاله
بدبب انخفاض مجسهعة امدادات السياه والكيرباء %( 1.1قدره )انخفاضا  سجل قدم الدكن  -4

 .%( 8.0بشدبة )
عة مجسه  رتفاعا%( بدبب 0.2قدره ) سجل قدم التجييزات والسعدات السشزلية والريانة ارتفاعا   -5

 .الذيري  في معدل التغير %(0.1بشدبة ) واالثاث والتجييزات%( 0.3االجيزة السشزلية بشدبة )
 .معدل التغير الذيري  في %(0.2ره )ارتفاعا  قد الرحةقدم سجل  -6
بدبب انخفاض اسعار تذاكر  معدل التغير الذيري %( في 0.4قدره )انخفاضا   الشقلقدم  سجل -7

  .الدفر

 .معدل التغير الذيري %( في 0.1قدره )ضا  انخفا ترالاالقدم  سجل -8
 . %( في معدل التغير الذيري 0.1قدره )ارتفاعا  الترفيو والثقافة سجل قدم  -9

 . الذير الدابقعدل م عمى نفس  التعميمقدم  حافظ  -11
 %( في معدل التغير الذيري.0.2قدره )ارتفاعا  سجل قدم السطاعم والفشادق  -11
فججججججججي معججججججججدل التغيججججججججر  %(2.0قججججججججدره ) انخفاضججججججججا   الستشهعججججججججة سجججججججججل قدججججججججم الدججججججججمع والخججججججججدمات -12

 .الذيري 
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تفاصيل التغيرات في اسعار الوستهلك الشهرية بيي شهر تشريي االول سٌة :وعشروى  ةخوس

 (.26كوا هبيي في جدول ). 0202هقارًة بشهر أيلىل سٌة   0202

:  مجاميعاسعار  ارتفاع%( بدبب 0.2قدره ) ارتفاعا  سجل قدم االغذية والسذروبات غير الكحهلية  -1
، مجسهعة المبن والجبن  %(0.9بشدبة ) ، مجسهعة الخبز والحبهب %(2.3بشدبة )مجسهعة المحهم 
في %( 0.1%( ومجسهعتي الزيهت والدىهن والدكر والسشتجات الدكرية بشدبة )0.2والبيض بشدبة )

 معدل التغير الذيري 
 .لتغير الذيري في معدل ا %( 0.3قدره ) ارتفاعا   التبغقدم سجل  -2
السالبس  ةاسعار مجسهع انخفاض%( بدبب 0.8قدره ) انخفاضا  سجل قدم السالبس واالحذية  -3

 .في معدل التغير الذيري %( 0.9بشدبة )
بدبب انخفاض مجسهعة امدادات السياه والكيرباء بشدبة %( 0.3قدره )انخفاضا  سجل قدم الدكن  -4

 .في معدل التغير الذيري %( 5.8)
مجسهعة  رتفاعا%( بدبب 0.5قدره ) ييزات والسعدات السشزلية والريانة ارتفاعا  سجل قدم التج -5

 في معدل التغير%( 0.3ومجسهعة االجيزة السشزلية بشدبة ) %( 0.8بشدبة )االثاث والتجييزات 
 .الذيري 

 .معدل التغير الذيري  في %(0.9ره )ارتفاعا  قد الرحةقدم سجل  -6
 . معدل التغير الذيري %( في 0.3قدره )ارتفاعا   الشقلقدم  سجل -7
 .معدل التغير الذيري %( في 0.3قدره )ارتفاعا   ترالاالقدم  سجل -8
 . %( في معدل التغير الذيري 0.2قدره )ارتفاعا  الترفيو والثقافة سجل قدم  -9
 . %( في معدل التغير الذيري 0.1قدره )التعميم ارتفاعا  سجل قدم  -11
 %( في معدل التغير الذيري.0.3) سجل قدم السطاعم والفشادق ارتفاعا  قدره -11
 %( في معدل التغير الذيري.2.4سجل قدم الدمع والخدمات الستشهعة ارتفاعا  قدره ) -12
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تفاصيل التغيرات في اسعار الوستهلك الشهرية بيي شهر تشريي الثاًي سٌة :وعشروى  ةست

 (.27كوا هبيي في جدول ) .0202هقارًة بشهر تشريي االول سٌة   0202

 مجاميعاسعار  ارتفاع%( بدبب 0.3قدره ) ارتفاعا  جل قدم االغذية والسذروبات غير الكحهلية س -2
، مجسهعة الزيهت %(0.5بشدبة )، مجسهعة الخزروات  %( 1.8بشدبة )مجسهعة المحهم : 

%( و مجسهعة الخبز 0.3%(، مجسهعة الدكر والسشتجات الدكرية بشدبة )0.4والدىهن بشدبة )
  .في معدل التغير الذيري  %(0.2)بشدبة  والحبهب

 .في معدل التغير الذيري  %( 0.1قدره ) انخفاضا   التبغقدم سجل  -2
مجسهعة االحذية بشدبة  ارتفاع%( بدبب 2.0قدره ) ارتفاعا  سجل قدم السالبس واالحذية  -3

 .في معدل التغير الذيري %( 1.9بشدبة )السالبس  ةمجسهع %( و2.6)
%( بدبب ارتفاع مجسهعة االيجارات ومجسهعة الهقهد بشدبة 0.2) سجل قدم الدكن ارتفاعا  قدره -4

  .%(0.1%(، وكذلك مجسهعة صيانة وخدمات السدكن بشدبة )0.4)
مجسهعة  رتفاعا%( بدبب 1.1سجل قدم التجييزات والسعدات السشزلية والريانة ارتفاعا  قدره ) -5

%(  في معدل التغير 0.9شدبة )%( ومجسهعة االثاث والتجييزات ب1.2االجيزة السشزلية بشدبة )
 الذيري.

 .معدل التغير الذيري  في %(0.9ره )ارتفاعا  قد الرحةقدم سجل  -6
 . معدل التغير الذيري %( في 0.4قدره )ارتفاعا   الشقلقدم  سجل -7
 عمى نفس مدتهاه  االترالقدم حافظ  -8
 . %( في معدل التغير الذيري 0.3قدره )ا  نخفاضاالترفيو والثقافة سجل قدم  -9
 . %( في معدل التغير الذيري 0.1قدره )التعميم ارتفاعا  سجل قدم  -11
 %( في معدل التغير الذيري.0.6سجل قدم السطاعم والفشادق ارتفاعا  قدره ) -11
 %( في معدل التغير الذيري.3.7سجل قدم الدمع والخدمات الستشهعة ارتفاعا  قدره )-12
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 0202رية بيي شهر كاًىى األول سٌة التغيرات في اسعار الوستهلك الشه:وعشروى  ةسبع

 (.28كوا هبيي في جدول ) .0202هقارًة بشهر تشريي الثاًي سٌة  

اسعار  انخفاض%( بدبب 0.4قدره ) انخفاضا  سجل قدم االغذية والسذروبات غير الكحهلية  -2
بشدبة ، مجسهعة المبن والجبن والبيض  %( 3.5بشدبة )مجسهعة الفهاكو :  مجاميع

  .في معدل التغير الذيري %(، 0.4عة الخزراوات بشدبة )، مجسه %(1.4)

 .في معدل التغير الذيري  %( 0.3قدره ) انخفاضا   التبغقدم سجل  -2
اسعار مجسهعة االحذية و  ارتفاع%( بدبب 0.3قدره ) ارتفاعا  سجل قدم السالبس واالحذية  -3

 .في معدل التغير الذيري %( 0.3مجسهعة السالبس بشفس الشدبة وىي)
%( بدبب ارتفاع امدادات السياه والكيرباء بشدبة 0.6دم الدكن ارتفاعا  قدره )سجل ق -4

  %(.0.2%(، ومجسهعة االيجارات بشدبة )0.5%(،  ومجسهعة الهقهد بشدبة )3.4)
مجسهعة  رتفاعا%( بدبب 0.2سجل قدم التجييزات والسعدات السشزلية والريانة ارتفاعا  قدره ) -5

%(  في معدل 0.1%( ومجسهعة االثاث والتجييزات بشدبة )0.2االجيزة السشزلية بشدبة )
 التغير الذيري.

 معدل التغير الذيري  في %(0.2ره )ارتفاعا  قد الرحةقدم سجل  -6
 . معدل التغير الذيري %( في 0.3قدره )ارتفاعا   الشقلقدم  سجل -7
 معدل التغير الذيري %( في 0.1قدره )ارتفاعا   االترالقدم  سجل -8
 . %( في معدل التغير الذيري 0.3قدره )ا  نخفاضاوالثقافة  الترفيوسجل قدم  -9

.وذلك بدبب بدء التدجيل برسهم  %( في معدل التغير الذيري 4.8قدره )التعميم ارتفاعا  سجل قدم  -11
 الجامعات االىمية ورسهم الدراسة االعدادية.

 %( في معدل التغير الذيري.0.2سجل قدم السطاعم والفشادق ارتفاعا  قدره ) -11
 %( في معدل التغير الذيري.0.4ل قدم الدمع والخدمات الستشهعة ارتفاعا  قدره )سج -12
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Table( 1 )(1)جدول

2007=1002012=100%2007=100

2

0

1

%2007=1002012=100%

0.0260.000-0.100-0.1000.100-

0.0730.100-0.2000.00.1000.1000.0

0.1340.1000.00.400200.00.1000.1000.0

0.4130.300200.01.200166.70.1000.1000.0

2.3001.600433.37.300525.00.2000.1000.0

11.0007.900393.838.500422.00.4000.200100.0

9.3006.600-16.529.700-23.00.8000.500150.0

11.4008.10022.734.30015.91.4000.80060.0

13.1009.40016.038.10010.72.5001.50087.5

14.70010.50011.738.2000.44.4002.70080.0

15.50011.1005.737.000-3.16.5003.90044.4

18.00012.80015.340.0008.010.7006.50066.7

21.50015.30019.543.6009.217.40010.60063.1

28.70020.50034.050.80016.624.70015.00041.5

36.40026.00026.855.3008.741.90025.40069.3

49.90035.60036.967.60022.459.70036.20042.5

76.40054.50053.187.80029.880.70049.00035.4

100.00071.40031.0100.00013.8100.00060.70023.9

112.70080.40012.6110.90010.9114.80069.70014.8

122.10087.2008.5130.70018.0124.40075.5008.3

125.10089.3002.4134.3002.7132.80080.6006.8

132.10094.3005.6138.4003.1146.40088.80010.2

140.100100.0006.0147.4006.5164.800100.00012.6

142.700102.4002.4148.0000.4174.100105.6005.6

145.900101.600-0.8152.0002.3179.000102.800-2.7

148.000104.0002.4151.500-1.1185.500114.80011.7

148.100104.1000.1147.800-2.5186.300115.3000.4

148.400104.3000.2144.600-2.1188.600116.7001.2

149.000104.7000.4145.4000.5184.200114.000-2.3

148.700104.500-0.2145.4000.0184.500114.2000.2

149.600105.1000.6144.600-0.5185.200114.6000.4

158.700111.5006.1151.6004.8183.600113.600-0.9

2020

2015

2016

2014

2017

2018

2019

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2001

2002

2003

2004

2005

1997

1998

1999

2000

1990

1991

1992

1993

1994

 2021-1990   الرقم القياسي العام السعار السدتيمك واالرقام القياسية لمسهاد الغذائية وااليجار في العراق ومعدالت التغير الدشهية لمفترة 
Consumer Price Index ,Food Stuff & Rent Indices in Iraq with Annual Change Rates For 1990-2021

معدالت 
التزخم 
الدشهية 

الرقم القياسي 
لمسهاد الغذائية

1995

1996

2021

معدالت التزخم 
الدشهية الساس 

2012
الرقم القياسي العام

الســنة

معدالت 
التزخم 
الدشهية 

الرقم القياسي لاليجار
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 Table (2)(2)جدول 

201620172018201920202021

     Jan 105.1104.5105.2105.2106.3111.01.0كانهن الثاني

Feb 105.2105.6104.8105.1106.4111.41.2شــباط

Mar 104.6104.2104.5105.0106.1111.71.0آذار

 April 104.1104.0104.3104.7104.8111.80.1نيســان 

May  104.2104.4105.3104.4105.6112.01.1آيار

 June 104.4104.7106.0105.2106.0113.10.8حزيــران

  July  104.6105.5106.5105.5106.0113.90.5تمــهز  

 Aug  105.0106.2105.8105.6106.0114.00.4آب

 Sep  105.0106.4105.7105.4105.8113.60.4أيمــهل

 Oct 104.5105.7105.3105.2106.1114.10.9تشرين األول

 Nov 104.0105.2105.1105.5105.8114.90.3تشرين الثاني

 Dec  104.9105.1104.8105.6110.0115.34.2كانهن األول

104.6105.1105.3105.2106.2113.11.0المعــــدل السنهي
Annual 
Average        

معدل التغير Month الذير

الرقم القياسي بعد األستبعاد حسب االشهر للسنوات  

 (     2021-2016)ستبعاد ومعدالت التغير السنهي حسب األشهر لمسنهات الرقم القياسي بعد األ  
CPI After Exclusion  & Annual Change Rates by Months of (2016-2021  ) 
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(3)جدول 
01020304050607080910111200الرمز     

الدشة
االغذية 

والسذروبات 
غير الكحهلية

 التبغ
السالبس 
واالحذية

الدكن ، السياه 
، الكيرباء ، 

الغاز

التجييزات 
والسعدات السشزلية 

والريانة
التعميمالترفيو والثقافةاالترالالشقل الرحة

السطاعم 
والفشادق

 الدمع 
والخدمات 
الستشهعة

الرقم القياسي 
العام

الرقم القياسي 
العام بعد 
االستبعاد

Year

Food and 

Non-

Alcoholic 

Beverages

  Tobacco
Clothes and 

Footwear

Housing, 

Water,Elect-

ricity & 

LPG 

House 

Supplies, 

Appliances & 

Maintenance

Health
Transportati

-on

Communicat

-ions

Recreation 

and Culture
Education

Restaurants 

& Hotels

Miscellaneou

s Sevices 

and Goods

General 

Index 

Number

CPI After 

Exclusion

29.6050.6156.47225.3596.5244.14215.1853.1091.9980.9221.5274.542100100الوزن

2015101.6111.0101.5113.2100.5112.794.7107.694.9102.7106.2100.4104.0105.2

201699.1119.4103.1114.1100.5116.095.0114.190.7106.7111.9101.6104.1104.6

201797.0121.5103.1116.998.7117.295.0112.986.6127.9111.6103.1104.3105.1

201897.5121.4103.1115.497.7119.798.5111.290.1131.3110.1104.0104.7105.3

201997.5121.1102.2113.996.7123.197.6109.794.2144.0112.1106.7104.5105.2

202097.0121.9101.9113.896.1131.297.5109.195.1154.7112.2115.2105.1106.2

2021101.7141.2104.9116.0102.3147.3110.8115.8103.3147.5116.5129.0111.5113.1

  2021 - 2015   األرقام القياسية ألسعار السدتيمك مع التزخم االساس في العراق حدب االقدام لمدشهات 
Consumer Price Indices & Core Inflation in Iraq by Divisions for 2015 - 2021      

(100=2012 )Table (3)
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Table(4)

الرمز
السجسهعة /السجسهعة الرئيدية / القدم 

الفرعية

السعدل الدشهي 
2020 Annual 

Average 2020

السعدل الدشهي 
2021 Annual 

Average 2021

معدالت التغير الدشهية 
 %Annual 

Change Rates%

Division / Main Group / 

Sub Group
code

97.0101.74.8االغذية والسذروبات غير الكحهلية01
Food and Non-Alcoholic 

Beverages
01

96.8101.54.9Food011االغذية011
100.8102.82.0Cereals and their products0111الخبز والحبهب0111
Meats0112 97.1103.97.0المحهم  0112
70.175.07.0Fish 0113األسساك 0113
98.3109.611.5Yogurt, Cheese and Eggs0114المبن والجبن والبيض0114
95.2103.28.4Oils and Fats0115الزيهت والدىهن0115
Fruits0116 98.0101.13.2الفهاكو0116
Vegetables0117 93.195.12.1الخزراوات0117
101.2103.11.9Sugar and Sugar Products0118الدكر والسشتجات الدكرية0118
116.5119.92.9Other Food Products0119مشتجات األغذية االخرى0119
Non-Alcoholic Beverages012 101.6106.24.5 السذروبات غير الكحهلية012
121.9141.215.8Tobacco02 التبغ02
101.9104.92.9Clothes and Footwear03السالبس واالحذية03
103.0106.13.0Clothes  031السالبس031
103.2107.54.2Cloth Fabrics0311مهاد السالبس0311
Ready made Clothes  0312 103.0105.92.8السالبس الجاىزة0312

94.698.33.9االصشاف االخرى لمسالبس ولهاحق السالبس                                          0313
Other Categories of 

Clothes
0313

106.0111.95.6Clothes Cleaning0314تشظيف السالبس 0314
97.299.92.8Footwear032االحذية032

113.8116.01.9الدكن ، السياه ، الكيرباء، الغاز04
Housing ,

Water,Electricity & LPG 
04

0.9Rent0411-114.6113.6االيجار0411
111.2116.04.3صيانة وخدمات السدكن0431

House Maintenance and 

Services
0431

126.0142.713.3امدادات السياه والكيرباء0441
Electricity and Water 

Supply
0441

98.6103.55.0(البشزين و الشفط و الغاز  )الهقهد0451
Fuels(Gasolen,kerosene 

and LPG)
0451

96.1102.36.5التجييزات والسعدات السشزلية والريانة05
House Supplies , 

Appliances & Maintenance
05

92.897.04.5Furniture Equipments051االثاث والتجييزات051
98.3105.77.5Home Appliances053االجيزة السشزلية053
131.2147.312.3Health06 الرحة06
97.5110.813.6Transportation07الشقل07
109.1115.86.1Communications08االترال08
95.1103.38.6Recreation and Culture09الترفيو والثقافة09
4.7Education10-154.7147.5التعميم10
112.2116.53.8Restaurants and Hotels11السطاعم والفشادق11
Misc. Sevices and Goods12   115.2129.012.0 الدمع والخدمات الستشهعة12
105.1111.56.1General Index Number00الرقم القياسي العام00

106.2113.16.5الرقم القياسي العام بعد االستبعاد

(100=2012)

Index Number After Exclusion

   COICOP ومعدالت التغير الدشهية حدب ترشيف 2021,2020األرقام القياسية ألسعار السدتيمك في العراق لدشتي 
Consumer Price Indices In Iraq for  2020 and 2021 and  Annual Change Rates by CIOCOP  

(4)جدول
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      2021Table (5) CPI's in Iraq of the year 2021األرقام القياسية ألسعار السدتيمك في العراق لدشة  (5) جدول 

المعدلكانهن االولتذرين تذرين االولايمهلآبتسهزحزيرانآنيدانآذارشباطكانهن الثاني

weightsJanFebMarAprM
a

JunJulAugSepOctNovDecAverage

29.60596.898.4100.6101.0100.5100.7105.2104.0104.2104.5104.1101.7Food and Non-Alcoholic Beverages01االغذية والمشروبات غير الكحولية01

28.25696.598.1100.3100.7100.2100.4105.1103.9104.1104.4104.0101.5Food011االغذية011

4.887101.5101.8102.0102.1102.1102.1103.0103.2104.1104.3104.9102.8Cereals and their products0111الخبز والحبهب0111

Meats0112 6.18099.499.6100.9101.6102.9103.6104.5105.0107.4109.3109.7103.9المحهم  0112

0.90366.467.768.772.280.482.182.679.775.274.975.975.0Fish 0113األسساك 0113

3.527106.5106.1107.1107.2109.8111.3111.9113.0113.2112.9111.3109.6Yogurt, Cheese and Eggs0114المبن والجبن والبيض0114

1.33599.0100.0103.6104.1104.1103.7103.5103.6103.7104.1104.3103.2Oils and Fats0115الزيهت والدىهن0115

Fruits0116 2.85688.295.199.8101.8100.6103.0105.4107.1106.0103.8100.2101.1الفهاكو0116

Vegetables0117 6.01688.191.296.495.489.787.5106.598.997.898.397.995.1الخزراوات0117

2.075102.0102.4102.7102.9103.2103.3103.3103.4103.5103.8104.1103.1Sugar and Sugar Products0118الدكر والسشتجات الدكرية0118

0.477118.9119.3119.5119.9120.4120.2120.3120.1120.1119.7119.8119.9Other Food Products0119مشتجات األغذية االخرى0119

Non-Alcoholic Beverages012 1.349103.4105.7105.9106.5106.5106.7106.9106.8106.8106.5106.4106.2 السذروبات غير الكحهلية012

0.615134.7136.2138.4140.1142.6143.3143.3143.1143.6143.5143.1141.2Tobacco02 التبغ02

6.472101.9101.8104.2105.0105.3105.7105.5105.6104.8106.9107.2104.9Clothes and Footwear03المالبس واالحذية03

5.286102.8102.7105.3106.2106.6107.0106.8106.9105.9107.9108.2106.1Clothes  031السالبس031

0.806104.9104.7106.3107.3107.5108.5108.6108.6108.5108.9109.0107.5Cloth Fabrics0311مهاد السالبس0311

Ready made Clothes  0312 4.397102.6102.5105.2106.1106.5106.8106.6106.6105.5107.8108.1105.9السالبس الجاىزة0312

0.06593.294.897.198.698.798.899.098.998.9101.5101.798.3Other Categories of Clothes0313االصشاف االخرى لمسالبس ولهاحق السالبس                                          0313

0.018105.9108.2112.2114.5111.1112.4112.5112.4112.4113.0113.4111.9Clothes Cleaning0314تشظيف السالبس 0314

1.18698.197.999.399.499.699.799.799.8100.1102.7103.099.9Footwear0315االحذية032

25.359116.6115.9115.5113.9116.1117.8117.4116.1115.8116.0116.7116.0Housing, Water,Electricity & LPG 04السكن ، المياه ، الكهرباء، الغاز04

17.123114.7114.6114.2113.6113.1113.0112.7112.7113.3113.8114.0113.6Rent0411االيجار0411

2.982114.5114.9114.9115.2115.7116.8115.9116.5117.3117.4117.4116.0House Maintenance and Services0412صيانة وخدمات السدكن0431

2.707145.1138.7136.7125.0147.7162.8161.2148.3139.7137.8142.5142.7Electricity and Water Supply0413امدادات السياه والكيرباء0441

2.547101.3101.6101.9102.2102.8103.2103.9104.8105.7106.1106.6103.5Fuels(Gasolen,kerosene and LPG)0414(البشزين و الشفط و الغاز  )الهقهد0451

6.52499.8100.3100.6101.9102.4102.5102.6102.8103.3104.4104.6102.3التجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة05
House Supplies , Appliances & 

Maintenance
05

2.55195.896.096.296.496.796.896.997.097.898.798.897.0Furniture Equipments051االثاث والتجييزات 051

3.973102.5103.1103.4105.5106.1106.2106.2106.5106.8108.1108.3105.7Home Appliances053االجيزة السشزلية053

4.142144.9145.4146.0146.1146.7147.3147.3147.6149.0150.4150.7147.3Health06 الصحة06

15.185107.0109.7109.9110.7111.0111.7111.8111.3111.6112.0112.3110.8Transportation07النقل07

3.109115.2115.2115.2115.6116.0116.0116.0115.9116.2116.2116.3115.8Communications08االتصال08

1.998102.7103.4101.1101.2103.7104.4104.1104.2104.4104.1103.8103.3Recreation and Culture09الترفيه والثقافة09

0.922146.6146.7146.7146.8146.9147.0147.0147.0147.1147.2154.2147.5Education10التعليم10

1.527112.9113.0113.2114.3116.1116.0119.0119.2119.6120.3120.5116.5Restaurants and Hotels11المطاعم والفنادق11

Miscellaneous Sevices and Goods12   4.542125.6125.1124.4125.4128.3127.9127.6127.4132.8137.7138.2129.0 السلع والخدمات المتنوعة12

100108.8109.6110.3110.4111.1111.8113.1112.3112.7113.3113.6111.5General Index Number00الرقم القياسي العام00

100111.0111.4111.7111.8113.1113.9114.0113.6114.1114.9115.3113.1 Index Number After Exclusionالرقم القياسي العام بعد االستبعاد

ت
السجسهعة /السجسهعة الرئيدية / القدم 

الفرعية

الهزن
الرقم القياسي

Division / Main Group / Sub GroupSeq.
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      2020Table (6) CPI's in Iraq of the year 2020األرقام القياسية ألسعار السدتيمك في العراق لدشة  (6)جدول 

نيدانآذارشباطكانهن الثاني
آ
ي

المعدلكانهن االولتذرين الثانيتذرين االولايمهلآبتسهزحزيران

weightsJanFebMarAprM
a

JunJulAugSepOctNovDecAverage

29.60597.297.2100.0100.294.693.895.496.698.996.597.097.0Food and Non-Alcoholic Beverages01االغذية والمشروبات غير الكحولية01

28.25697.097.099.9100.194.393.495.196.498.896.396.796.8Food011االغذية011

4.887100.7100.6100.9101.1100.8100.9101.0100.7100.4100.4101.3100.8Cereals and their products0111الخبز والحبهب0111

Meats0112 6.18095.896.097.197.597.197.297.297.096.896.998.997.1المحهم  0112

0.90371.372.773.973.371.971.669.767.365.764.866.270.1Fish 0113األسساك 0113

3.52796.696.598.798.895.795.596.797.1101.1100.2107.498.3Yogurt, Cheese and Eggs0114المبن والجبن والبيض0114

1.33594.194.294.895.094.894.894.995.195.695.798.095.2Oils and Fats0115الزيهت والدىهن0115

Fruits0116 2.85694.795.3101.8104.897.396.9103.3103.998.891.488.298.0الفهاكو0116

Vegetables0117 6.01698.097.6105.3103.882.879.183.489.8101.594.089.693.1الخزراوات0117

2.075101.0101.0101.1101.1101.3101.3101.3101.4101.3101.2101.7101.2Sugar and Sugar Products0118الدكر والسشتجات الدكرية0118

0.477115.9115.9116.4116.4116.6116.6116.7116.6116.1116.0118.3116.5Other Food Products0119مشتجات األغذية االخرى0119

Non-Alcoholic Beverages012 1.349101.6101.5101.5101.5101.2101.5101.5101.4101.5101.6102.8101.6 السذروبات غير الكحهلية012

0.615120.8120.8121.3121.3121.2121.1121.1120.4120.4120.2132.4121.9Tobacco02 التبغ02

6.472102.1102.0102.0102.2102.0102.2102.0101.7101.5101.2101.7101.9Clothes and Footwear03المالبس واالحذية03

5.286103.3103.2103.2103.3103.1103.3103.1102.7102.5102.2102.4103.0Clothes  031السالبس031

0.806103.5103.7103.8103.8102.8102.9102.8102.8102.8102.6103.7103.2Cloth Fabrics0311مهاد السالبس0311

Ready made Clothes  0312 4.397103.4103.2103.2103.3103.3103.5103.3102.8102.5102.2102.3103.0السالبس الجاىزة0312

0.06595.495.195.095.093.994.494.594.594.594.593.494.6Other Categories of Clothes0313االصشاف االخرى لمسالبس ولهاحق السالبس                                          0313

0.018106.5106.5106.5106.4106.4105.5105.5105.5105.5105.3105.9106.0Clothes Cleaning0314تشظيف السالبس 0314

1.18696.996.996.997.197.197.397.297.196.996.798.697.2Footwear0315االحذية032

25.359116.3116.8114.8109.5114.5114.5114.1113.6112.4111.4115.0113.8Housing, Water,Electricity & LPG 04السكن ، المياه ، الكهرباء، الغاز04

17.123115.0115.0114.9114.7114.7114.5114.5114.3114.2114.3114.5114.6Rent0411االيجار0411

2.982111.3111.2111.0111.1111.3111.3111.3111.4111.4110.7111.6111.2House Maintenance and Services0412صيانة وخدمات السدكن0431

2.707145.9150.0132.284.0132.7133.6129.7126.5115.9106.9137.0126.0Electricity and Water Supply0413امدادات السياه والكيرباء0441

2.54799.299.999.799.398.098.098.098.198.197.899.498.6Fuels(Gasolen,kerosene and LPG)0414(البشزين و الشفط و الغاز  )الهقهد0451

6.52496.196.096.296.395.895.895.895.695.795.498.996.1التجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة05
House Supplies , Appliances & 

Maintenance
05

2.55192.792.792.792.792.592.592.592.492.492.295.492.8Furniture Equipments051االثاث والتجييزات 051

3.97398.398.298.598.697.997.997.997.797.897.5101.198.3Home Appliances053االجيزة السشزلية053

4.142127.6128.1128.7129.7130.9131.1131.2131.3131.2131.4143.0131.2Health06 الصحة06

15.18597.596.396.396.496.196.195.996.098.898.9106.097.5Transportation07النقل07

3.109108.9108.9108.8108.8108.4108.4108.4108.4109.4109.4112.7109.1Communications08االتصال08

1.99892.494.694.695.095.095.095.095.094.693.8100.895.1Recreation and Culture09الترفيه والثقافة09

0.922155.6155.6155.6155.6155.4155.4155.4155.4155.4155.5146.3154.7Education10التعليم10

1.527112.8112.8112.6112.7111.8111.8111.5111.5111.5111.5113.2112.2Restaurants and Hotels11المطاعم والفنادق11

Miscellaneous Sevices and Goods12   4.542110.5111.2111.7112.8114.4115.5117.7117.2117.6117.2123.0115.2 السلع والخدمات المتنوعة12

100105.4105.4105.8104.6104.3104.1104.5104.7105.5104.5107.9105.1General Index Number00الرقم القياسي العام00

100106.3106.4106.1104.8106.0106.0106.0105.8106.1105.8110.0106.2 Index Number After Exclusionالرقم القياسي العام بعد االستبعاد

السجسهعة الفرعية/السجسهعة الرئيدية / القدم ت
الهزن

الرقم القياسي

Division / Main Group / Sub GroupSeq.

44



الرقم القياسي السعار السدتيمك في العراق لذير  :(1)                         جدول 

 كانون الثاني 

 2020

 كانون االول  

2020

 كانون الثاني  

2021

 كانون االول  

2020

 كانون الثاني  

2020

0.4-0.2-29.60597.297.096.8االغذية والمشروبات غير الكحولية01
Food and Non-Alcoholic 

Beverages
01

0.5Food011-0.2-28.25697.096.796.5االغذية011

4.887100.7101.3101.50.20.8Cereals and their products0111الخبز والحبهب0111

Meats0112 6.18095.898.999.40.53.8المحهم  0112

6.9Fish 0113-0.90371.366.266.40.3األسساك 0113

0.810.2Yogurt, Cheese and Eggs0114-3.52796.6107.4106.5المبن والجبن والبيض0114

1.33594.198.099.01.05.2Oils and Fats0115الزيهت والدىهن0115

Fruits0116 6.9-2.85694.788.288.20.0الفهاكو0116

Vegetables0117 10.1-1.7-6.01698.089.688.1الخزراوات0117

2.075101.0101.7102.00.31.0Sugar and Sugar Products0118الدكر والسشتجات الدكرية0118

0.477115.9118.3118.90.52.6Other Food Products0119مشتجات األغذية االخرى0119

Non-Alcoholic Beverages012 1.349101.6102.8103.40.61.8 السذروبات غير الكحهلية012

0.615120.8132.4134.71.711.5Tobacco02 التبغ02

0.2Clothes and Footwear03-6.472102.1101.7101.90.2المالبس واالحذية03

0.5Clothes  031-5.286103.3102.4102.80.4السالبس031

0.806103.5103.7104.91.21.4Cloth Fabrics0311مهاد السالبس0311

Ready made Clothes  0312 0.8-4.397103.4102.3102.60.3السالبس الجاىزة0312

2.3Other Categories of Clothes0313-0.2-0.06595.493.493.2االصشاف االخرى لمسالبس ولهاحق السالبس                                          0313

0.6Clothes Cleaning0314-0.018106.5105.9105.90.0تشظيف السالبس 0314

0.51.2Footwear032-1.18696.998.698.1االحذية032

25.359116.3115.0116.61.40.3السكن ، المياه ، الكهرباء، الغاز04
Housing, Water,Electricity & 

LPG 
04

0.3Rent0411-17.123115.0114.5114.70.2االيجار0411

2.982111.3111.6114.52.62.9صيانة وخدمات السدكن0431
House Maintenance and 

Services
0431

0.5Electricity and Water Supply0441-2.707145.9137.0145.15.9امدادات السياه والكيرباء0441

2.54799.299.4101.31.92.1(البشزين و الشفط و الغاز  )الهقهد0451
Fuels(Gasolen,kerosene and 

LPG)
0451

6.52496.198.999.80.93.9التجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة05
House Supplies , Appliances 

& Maintenance
05

2.55192.795.495.80.43.3Furniture Equipments051االثاث والتجييزات 051

3.97398.3101.1102.51.44.3Home Appliances053االجيزة السشزلية053

4.142127.6143.0144.91.313.6Health06 الصحة06

15.18597.5106.0107.00.99.7Transportation07النقل07

3.109108.9112.7115.22.25.8Communications08االتصال08

1.99892.4100.8102.71.911.1Recreation and Culture09الترفيه والثقافة09

5.8Education10-0.922155.6146.3146.60.2التعليم10

0.30.1Restaurants and Hotels11-1.527112.8113.2112.9المطاعم والفنادق11

Misc. Sevices and Goods12   4.542110.5123.0125.62.113.7 السلع والخدمات المتنوعة12

100105.4107.9108.80.83.2General Index Number00الرقم القياسي العام00

100106.3110.0111.00.94.4

2021الرقم القياسي السعار السدتيمك في العراق لذير كانهن الثاني  (7)جدول
January 2021                   Table No. (7) :CPI for Iraq for 

(100=2012)

الوزنالمجموعة الفرعية/المجموعة الرئيسية / القسم ت

الرقم القياسي
معدالت التغير في الشهر الحالي 

 Division / Main Group / Subبالمقارنة مع

Group
Seq.

Index Number After Exclusionالرقم القياسي بعد االستبعاد
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الرقم القياسي السعار السدتيمك في العراق لذير  :(1)                         جدول 

2020شباط 
 كانون الثاني  

2021
2021شباط 

 كانون الثاني  

2021
2020شباط  

29.60597.296.898.41.71.2االغذية والمشروبات غير الكحولية01
Food and Non-Alcoholic 

Beverages
01

28.25697.096.598.11.71.1Food011االغذية011

4.887100.6101.5101.80.31.2الخبز والحبهب0111
Cereals and their 

products
0111

Meats0112 6.18096.099.499.60.23.7المحهم  0112

6.9Fish 0113-0.90372.766.467.72.0األسساك 0113

0.49.9Yogurt, Cheese and Eggs0114-3.52796.5106.5106.1المبن والجبن والبيض0114

1.33594.299.0100.01.06.2Oils and Fats0115الزيهت والدىهن0115

Fruits0116 0.2-2.85695.388.295.17.8الفهاكو0116

Vegetables0117 6.6-6.01697.688.191.23.5الخزراوات0117

2.075101.0102.0102.40.41.4الدكر والسشتجات الدكرية0118
Sugar and Sugar 

Products
0118

0.477115.9118.9119.30.32.9Other Food Products0119مشتجات األغذية االخرى0119

Non-Alcoholic Beverages012 1.349101.5103.4105.72.24.1 السذروبات غير الكحهلية012

0.615120.8134.7136.21.112.7Tobacco02 التبغ02

0.2Clothes and Footwear03-0.1-6.472102.0101.9101.8المالبس واالحذية03

0.5Clothes  031-0.1-5.286103.2102.8102.7السالبس031

0.21.0Cloth Fabrics0311-0.806103.7104.9104.7مهاد السالبس0311

Ready made Clothes  0312 0.7-0.1-4.397103.2102.6102.5السالبس الجاىزة0312

0.3-0.06595.193.294.81.7االصشاف االخرى لمسالبس ولهاحق السالبس                                          0313
Other Categories of 

Clothes
0313

0.018106.5105.9108.22.21.6Clothes Cleaning0314تشظيف السالبس 0314

0.21.0Footwear032-1.18696.998.197.9االحذية032

0.8-0.6-25.359116.8116.6115.9السكن ، المياه ، الكهرباء، الغاز04
Housing, 

Water,Electricity & LPG 
04

0.3Rent0411-0.1-17.123115.0114.7114.6االيجار0411

2.982111.2114.5114.90.33.3صيانة وخدمات السدكن0431
House Maintenance and 

Services
0431

7.5-4.4-2.707150.0145.1138.7امدادات السياه والكيرباء0441
Electricity and Water 

Supply
0441

2.54799.9101.3101.60.31.7(البشزين و الشفط و الغاز  )الهقهد0451
Fuels(Gasolen,kerosene 

and LPG)
0451

6.52496.099.8100.30.54.5التجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة05
House Supplies , 

Appliances & 
05

2.55192.795.896.00.23.6Furniture Equipments051االثاث والتجييزات 051

3.97398.2102.5103.10.65.0Home Appliances053االجيزة السشزلية053

4.142128.1144.9145.40.313.5Health06 الصحة06

15.18596.3107.0109.72.513.9Transportation07النقل07

3.109108.9115.2115.20.05.8Communications08االتصال08

1.99894.6102.7103.40.79.3Recreation and Culture09الترفيه والثقافة09

5.7Education10-0.922155.6146.6146.70.1التعليم10

1.527112.8112.9113.00.10.2Restaurants and Hotels11المطاعم والفنادق11

0.412.5-4.542111.2125.6125.1 السلع والخدمات المتنوعة12
   Misc. Sevices and 

Goods
12

100105.4108.8109.60.74.0General Index Number00الرقم القياسي العام00

100106.4111.0111.40.44.7

2021الرقم القياسي السعار السدتيمك في العراق لذير شباط  (8)جدول
february 2021                   Table No. (8) :CPI for Iraq for 

(100=2012)

الوزنالمجموعة الفرعية/المجموعة الرئيسية / القسم ت

الرقم القياسي
معدالت التغير في الشهر الحالي 

بالمقارنة مع
Division / Main Group / 

Sub Group
Seq.

Index Number After Exclusionالرقم القياسي بعد االستبعاد
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الرقم القياسي السعار السدتيمك في العراق لذير  :(1)                         جدول 

2020آذار 2021شباط 2021آذار 2021شباط 2020آذار 

29.605100.098.4100.62.20.6االغذية والمشروبات غير الكحولية01
Food and Non-Alcoholic 

Beverages
01

28.25699.998.1100.32.20.4Food011االغذية011

4.887100.9101.8102.00.21.1Cereals and their products0111الخبز والحبهب0111

Meats0112 6.18097.199.6100.91.33.9المحهم  0112

7.0Fish 0113-0.90373.967.768.71.5األسساك 0113

3.52798.7106.1107.10.98.5Yogurt, Cheese and Eggs0114المبن والجبن والبيض0114

1.33594.8100.0103.63.69.3Oils and Fats0115الزيهت والدىهن0115

Fruits0116 2.0-2.856101.895.199.84.9الفهاكو0116

Vegetables0117 8.5-6.016105.391.296.45.7الخزراوات0117

2.075101.1102.4102.70.31.6Sugar and Sugar Products0118الدكر والسشتجات الدكرية0118

0.477116.4119.3119.50.22.7Other Food Products0119مشتجات األغذية االخرى0119
Non-Alcoholic Beverages012 1.349101.5105.7105.90.24.3 السذروبات غير الكحهلية012

0.615121.3136.2138.41.614.1Tobacco02 التبغ02

6.472102.0101.8104.22.42.2Clothes and Footwear03المالبس واالحذية03

5.286103.2102.7105.32.52.0Clothes  031السالبس031

0.806103.8104.7106.31.52.4Cloth Fabrics0311مهاد السالبس0311

Ready made Clothes  0312 4.397103.2102.5105.22.61.9السالبس الجاىزة0312

0.06595.094.897.12.42.2Other Categories of Clothes0313االصشاف االخرى لمسالبس ولهاحق السالبس                                          0313

0.018106.5108.2112.23.75.4Clothes Cleaning0314تشظيف السالبس 0314

1.18696.997.999.31.42.5Footwear032االحذية032

0.30.6-25.359114.8115.9115.5السكن ، المياه ، الكهرباء، الغاز04
Housing, Water,Electricity & 

LPG 
04

0.6Rent0411-0.3-17.123114.9114.6114.2االيجار0411

2.982111.0114.9114.90.03.5صيانة وخدمات السدكن0431
House Maintenance and 

Services
0431

1.43.4Electricity and Water Supply0441-2.707132.2138.7136.7امدادات السياه والكيرباء0441

2.54799.7101.6101.90.32.2(البشزين و الشفط و الغاز  )الهقهد0451
Fuels(Gasolen,kerosene and 

LPG)
0451

6.52496.2100.3100.60.34.6التجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة05
House Supplies , Appliances & 

Maintenance
05

2.55192.796.096.20.23.8Furniture Equipments051االثاث والتجييزات 051

3.97398.5103.1103.40.35.0Home Appliances053االجيزة السشزلية053

4.142128.7145.4146.00.413.4Health06 الصحة06

15.18596.3109.7109.90.214.1Transportation07النقل07

3.109108.8115.2115.20.05.9Communications08االتصال08

2.26.9Recreation and Culture09-1.99894.6103.4101.1الترفيه والثقافة09

5.7Education10-0.922155.6146.7146.70.0التعليم10

1.527112.6113.0113.20.20.5Restaurants and Hotels11المطاعم والفنادق11

Misc. Sevices and Goods12   0.611.4-4.542111.7125.1124.4 السلع والخدمات المتنوعة12

100105.8109.6110.30.64.3General Index Number00الرقم القياسي العام00

100106.1111.4111.70.35.3

2021الرقم القياسي السعار السدتيمك في العراق لذير آذار  (9)جدول
March 2021                   Table No. (9) :CPI for Iraq for 

(100=2012)

المجموعة /المجموعة الرئيسية / القسم ت

الفرعية
الوزن

الرقم القياسي
معدالت التغير في الشهر الحالي 

 Division / Main Group / Subبالمقارنة مع

Group
Seq.

Index Number After Exclusionالرقم القياسي بعد االستبعاد
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الرقم القياسي السعار السدتيمك في العراق لذير  :(1)                         جدول 

2020نيسان 2021آذار 2021نيسان2021آذار 2020نيسان 

29.605100.2100.6101.00.40.8االغذية والمشروبات غير الكحولية01
Food and Non-Alcoholic 

Beverages
01

28.256100.1100.3100.70.40.6Food011االغذية011

4.887101.1102.0102.10.11.0Cereals and their products0111الخبز والحبهب0111

Meats0112 6.18097.5100.9101.60.74.2المحهم  0112

1.5Fish 0113-0.90373.368.772.25.1األسساك 0113

3.52798.8107.1107.20.18.5Yogurt, Cheese and Eggs0114المبن والجبن والبيض0114

1.33595.0103.6104.10.59.6Oils and Fats0115الزيهت والدىهن0115

Fruits0116 2.9-2.856104.899.8101.82.0الفهاكو0116

Vegetables0117 8.1-1.0-6.016103.896.495.4الخزراوات0117

2.075101.1102.7102.90.21.8Sugar and Sugar Products0118الدكر والسشتجات الدكرية0118

0.477116.4119.5119.90.33.0Other Food Products0119مشتجات األغذية االخرى0119

Non-Alcoholic Beverages012 1.349101.5105.9106.50.64.9 السذروبات غير الكحهلية012

0.615121.3138.4140.11.215.5Tobacco02 التبغ02

6.472102.2104.2105.00.82.7Clothes and Footwear03المالبس واالحذية03

5.286103.3105.3106.20.92.8Clothes  031السالبس031
0.806103.8106.3107.30.93.4Cloth Fabrics0311مهاد السالبس0311

Ready made Clothes  0312 4.397103.3105.2106.10.92.7السالبس الجاىزة0312
0.06595.097.198.61.53.8Other Categories of Clothes0313االصشاف االخرى لمسالبس ولهاحق السالبس                                          0313
0.018106.4112.2114.52.07.6Clothes Cleaning0314تشظيف السالبس 0314

1.18697.199.399.40.12.4Footwear032االحذية032

1.44.0-25.359109.5115.5113.9السكن ، المياه ، الكهرباء، الغاز04
Housing, Water,Electricity 

& LPG 
04

1.0Rent0411-0.5-17.123114.7114.2113.6االيجار0411

2.982111.1114.9115.20.33.7صيانة وخدمات السدكن0431
House Maintenance and 

Services
0431

8.648.8Electricity and Water Supply0441-2.70784.0136.7125.0امدادات السياه والكيرباء0441

2.54799.3101.9102.20.32.9(البشزين و الشفط و الغاز  )الهقهد0451
Fuels(Gasolen,kerosene 

and LPG)
0451

6.52496.3100.6101.91.35.8التجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة05
House Supplies , 

Appliances & Maintenance
05

2.55192.796.296.40.24.0Furniture Equipments051االثاث والتجييزات 051

3.97398.6103.4105.52.07.0Home Appliances053االجيزة السشزلية053

4.142129.7146.0146.10.112.6Health06 الصحة06

15.18596.4109.9110.70.714.8Transportation07النقل07

3.109108.8115.2115.60.36.3Communications08االتصال08

1.99895.0101.1101.20.16.5Recreation and Culture09الترفيه والثقافة09

5.7Education10-0.922155.6146.7146.80.1التعليم10

1.527112.7113.2114.31.01.4Restaurants andHotels11المطاعم والفنادق11

Misc. Sevices and Goods12   4.542112.8124.4125.40.811.2 السلع والخدمات المتنوعة12

100104.6110.3110.40.15.5General Index Number00الرقم القياسي العام00

100104.8111.7111.80.16.7

2021الرقم القياسي السعار السدتيمك في العراق لذير نيدان  (10)جدول
April 2021                   Table No. (10) :CPI for Iraq for 

(100=2012)

الوزنالمجموعة الفرعية/المجموعة الرئيسية / القسم ت

الرقم القياسي
معدالت التغير في الشهر 

 Division / Main Group / Subالحالي بالمقارنة مع

Group
Seq.

Index Number After Exclusionالرقم القياسي بعد االستبعاد

48



الرقم القياسي السعار السدتيمك في العراق لذير  :(1)                         جدول 

2020آيار 2021نيسان2021آيار2021نيسان2020آيار 

0.34.1-29.60596.7101.0100.7االغذية والمشروبات غير الكحولية01
Food and Non-Alcoholic 

Beverages
01

0.34.0Food011-28.25696.5100.7100.4االغذية011

4.887101.0102.1102.20.11.2Cereals and their products0111الخبز والحبهب0111

Meats0112 6.18097.4101.6102.71.15.4المحهم  0112

0.90372.872.274.43.02.2Fish 0113األسساك 0113

1.910.2Yogurt, Cheese and Eggs0114-3.52795.5107.2105.2المبن والجبن والبيض0114

1.33594.9104.1104.10.09.7Oils and Fats0115الزيهت والدىهن0115

Fruits0116 2.85699.1101.8101.80.02.7الفهاكو0116

Vegetables0117 1.82.0-6.01691.995.493.7الخزراوات0117

2.075101.2102.9102.90.01.7Sugar and Sugar Products0118الدكر والسشتجات الدكرية0118

0.477116.6119.9120.10.23.0Other Food Products0119مشتجات األغذية االخرى0119

Non-Alcoholic Beverages012 1.349101.4106.5106.80.35.3 السذروبات غير الكحهلية012

0.615121.3140.1142.71.917.6Tobacco02 التبغ02

6.472102.2105.0105.20.22.9Clothes and Footwear03المالبس واالحذية03

5.286103.3106.2106.50.33.1Clothes  031السالبس031

0.806103.6107.3107.40.13.7Cloth Fabrics0311مهاد السالبس0311

Ready made Clothes  0312 4.397103.4106.1106.40.32.9السالبس الجاىزة0312

0.14.0Other Categories of Clothes0313-0.06594.798.698.5االصشاف االخرى لمسالبس ولهاحق السالبس                                          0313

0.018106.4114.5114.70.27.8Clothes Cleaning0314تشظيف السالبس 0314

1.18697.299.499.60.22.5Footwear032االحذية032

0.20.7-25.359112.9113.9113.7السكن ، المياه ، الكهرباء، الغاز04
Housing, Water,Electricity 

& LPG 
04

1.6Rent0411-0.6-17.123114.7113.6112.9االيجار0411

2.982111.0115.2115.50.34.1صيانة وخدمات السدكن0431
House Maintenance and 

Services
0431

2.707117.0125.0127.41.98.9Electricity and Water Supply0441امدادات السياه والكيرباء0441

2.54798.2102.2102.20.04.1(البشزين و الشفط و الغاز  )الهقهد0451
Fuels(Gasolen,kerosene 

and LPG)
0451

6.52496.1101.9102.10.26.2التجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة05
House Supplies , 

Appliances & Maintenance
05

2.55192.696.496.50.14.2Furniture Equipments051االثاث والتجييزات 051
3.97398.4105.5105.70.27.4Home Appliances053االجيزة السشزلية053

4.142130.6146.1146.30.112.0Health06 الصحة06

15.18596.2110.7110.70.015.1Transportation07النقل07

3.109108.7115.6115.90.36.6Communications08االتصال08

1.99895.2101.2102.71.57.9Recreation and Culture09الترفيه والثقافة09

5.7Education10-0.922155.6146.8146.80.0التعليم10

1.527112.4114.3114.40.11.8Restaurants and Hotels11المطاعم والفنادق11

Misc. Sevices and Goods12   4.542113.5125.4127.31.512.2 السلع والخدمات المتنوعة12

100104.5110.354110.3960.045.6General Index Number00الرقم القياسي العام00

100105.6111.8112.00.26.1

2021الرقم القياسي السعار السدتيمك في العراق لذير آيار  (11)جدول
May2021                   Table No. (11) :CPI for Iraq for 

(100=2012)

الوزنالمجموعة الفرعية/المجموعة الرئيسية / القسم ت

الرقم القياسي
معدالت التغير في الشهر الحالي 

 Division / Main Group / Subبالمقارنة مع

Group
Seq.

Index Number After Exclusionالرقم القياسي بعد االستبعاد
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الرقم القياسي السعار السدتيمك في العراق لذير  :(1)                         جدول 

2020حزيران 2021آيار 2021حزيران 2021آيار 2020حزيران 

0.26.2-29.60594.6100.7100.5االغذية والمشروبات غير الكحولية01
Food and Non-Alcoholic 

Beverages
01

0.26.3Food011-28.25694.3100.4100.2االغذية011

0.11.3Cereals and their products0111-4.887100.8102.2102.1الخبز والحبهب0111

Meats0112 6.18097.1102.7102.90.26.0المحهم  0112

0.90371.974.480.48.111.8Fish 0113األسساك 0113

3.52795.7105.2109.84.414.7Yogurt, Cheese and Eggs0114المبن والجبن والبيض0114

1.33594.8104.1104.10.09.8Oils and Fats0115الزيهت والدىهن0115

Fruits0116 1.23.4-2.85697.3101.8100.6الفهاكو0116

Vegetables0117 4.38.3-6.01682.893.789.7الخزراوات0117

2.075101.3102.9103.20.31.9Sugar and Sugar Products0118الدكر والسشتجات الدكرية0118

0.477116.6120.1120.40.23.3Other Food Products0119مشتجات األغذية االخرى0119

Non-Alcoholic Beverages012 0.35.2-1.349101.2106.8106.5 السذروبات غير الكحهلية012

0.117.7Tobacco02-0.615121.2142.7142.6 التبغ02

6.472102.0105.2105.30.13.2Clothes and Footwear03المالبس واالحذية03

5.286103.1106.5106.60.13.4Clothes  031السالبس031

0.806102.8107.4107.50.14.6Cloth Fabrics0311مهاد السالبس0311

Ready made Clothes  0312 4.397103.3106.4106.50.13.1السالبس الجاىزة0312
0.06593.998.598.70.25.1Other Categories of Clothes0313االصشاف االخرى لمسالبس ولهاحق السالبس                                          0313
3.14.4Clothes Cleaning0314-0.018106.4114.7111.1تشظيف السالبس 0314

1.18697.199.699.60.02.6Footwear032االحذية032

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

LPG 
04

1.4Rent0411-17.123114.7112.9113.10.2االيجار0411

2.982111.3115.5115.70.24.0صيانة وخدمات السدكن0431
House Maintenance and 

Services
0431

2.707132.7127.4147.715.911.3Electricity and Water Supply0441امدادات السياه والكيرباء0441

2.54798.0102.2102.80.64.9(البشزين و الشفط و الغاز  )الهقهد0451
Fuels(Gasolen,kerosene and 

LPG)
0451

6.52495.8102.1102.40.36.9التجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة05
House Supplies , Appliances 

& Maintenance
05

2.55192.596.596.70.24.5Furniture Equipments051االثاث والتجييزات 051
3.97397.9105.7106.10.48.4Home Appliances053االجيزة السشزلية053

4.142130.9146.3146.70.312.1Health06 الصحة06

15.18596.1110.7111.00.315.5Transportation07النقل07

3.109108.4115.9116.00.17.0Communications08االتصال08

1.99895.0102.7103.71.09.2Recreation and Culture09الترفيه والثقافة09

5.5Education10-0.922155.4146.8146.90.1التعليم10

1.527111.8114.4116.11.53.8Restaurants and Hotels11المطاعم والفنادق11

Misc. Sevices and Goods12   4.542114.4127.3128.30.812.2 السلع والخدمات المتنوعة12

100104.3110.4111.10.76.5General Index Number00الرقم القياسي العام00

100106.0112.0113.11.06.7

2021الرقم القياسي السعار السدتيمك في العراق لذير حزيران  (12)جدول
June2021                   Table No. (12) :CPI for Iraq for 

(100=2012)

الوزنالمجموعة الفرعية/المجموعة الرئيسية / القسم ت

الرقم القياسي
معدالت التغير في الشهر الحالي 

 Division / Main Group / Subبالمقارنة مع

Group
Seq.

Index Number After Exclusionالرقم القياسي بعد االستبعاد

50



الرقم القياسي السعار السدتيمك في العراق لذير  :(1)                         جدول 

2020تموز 2021حزيران 2021تموز 2021حزيران 2020تموز 

29.60593.8100.5100.70.27.4االغذية والمشروبات غير الكحولية01
Food and Non-Alcoholic 

Beverages
01

28.25693.4100.2100.40.27.5Food011االغذية011

4.887100.9102.1102.10.01.2Cereals and their products0111الخبز والحبهب0111

Meats0112 6.18097.2102.9103.60.76.6المحهم  0112

0.90371.680.482.12.114.7Fish 0113األسساك 0113

3.52795.5109.8111.31.416.5Yogurt, Cheese and Eggs0114المبن والجبن والبيض0114

0.49.4Oils and Fats0115-1.33594.8104.1103.7الزيهت والدىهن0115

Fruits0116 2.85696.9100.6103.02.46.3الفهاكو0116

Vegetables0117 2.510.6-6.01679.189.787.5الخزراوات0117

2.075101.3103.2103.30.12.0Sugar and Sugar Products0118الدكر والسشتجات الدكرية0118

0.23.1Other Food Products0119-0.477116.6120.4120.2مشتجات األغذية االخرى0119

Non-Alcoholic Beverages012 1.349101.5106.5106.70.25.1 السذروبات غير الكحهلية012

0.615121.1142.6143.30.518.3Tobacco02 التبغ02

6.472102.2105.3105.70.43.4Clothes and Footwear03المالبس واالحذية03

5.286103.3106.6107.00.43.6Clothes  031السالبس031

0.806102.9107.5108.50.95.4Cloth Fabrics0311مهاد السالبس0311

Ready made Clothes  0312 4.397103.5106.5106.80.33.2السالبس الجاىزة0312

0.06594.498.798.80.14.7Other Categories of Clothes0313االصشاف االخرى لمسالبس ولهاحق السالبس                                          0313

0.018105.5111.1112.41.26.5Clothes Cleaning0314تشظيف السالبس 0314

1.18697.399.699.70.12.5Footwear032االحذية032

25.359114.5116.1117.81.52.9السكن ، المياه ، الكهرباء، الغاز04
Housing, Water,Electricity & 

LPG 
04

1.3Rent0411-0.1-17.123114.5113.1113.0االيجار0411
2.982111.3115.7116.81.04.9صيانة وخدمات السدكن0431

House Maintenance and 

Services
0431

2.707133.6147.7162.810.221.9Electricity and Water Supply0441امدادات السياه والكيرباء0441

2.54798.0102.8103.20.45.3(البشزين و الشفط و الغاز  )الهقهد0451
Fuels(Gasolen,kerosene and 

LPG)
0451

6.52495.8102.4102.50.17.0التجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة05
House Supplies , Appliances & 

Maintenance
05

2.55192.596.796.80.14.6Furniture Equipments051االثاث والتجييزات 051

3.97397.9106.1106.20.18.5Home Appliances053االجيزة السشزلية053

4.142131.1146.7147.30.412.4Health06 الصحة06

15.18596.1111.0111.70.616.2Transportation07النقل07

3.109108.4116.0116.00.07.0Communications08االتصال08

1.99895.0103.7104.40.79.9Recreation and Culture09الترفيه والثقافة09

5.4Education10-0.922155.4146.9147.00.1التعليم10

0.13.8Restaurants and Hotels11-1.527111.8116.1116.0المطاعم والفنادق11

Misc. Sevices and Goods12   0.310.7-4.542115.5128.3127.9 السلع والخدمات المتنوعة12

100104.1111.1111.80.67.4General Index Number00الرقم القياسي العام00

100106.0113.1113.90.77.5

2021الرقم القياسي السعار السدتيمك في العراق لذير تسهز  (13)جدول
July2021                   Table No. (13) :CPI for Iraq for 

(100=2012)

الوزنالمجموعة الفرعية/المجموعة الرئيسية / القسم ت

الرقم القياسي
معدالت التغير في الشهر الحالي 

 Division / Main Group / Subبالمقارنة مع

Group
Seq.

Index Number After Exclusionالرقم القياسي بعد االستبعاد

51



الرقم القياسي السعار السدتيمك في العراق لذير  :(1)                         جدول 

2020آب 2021تموز 2021آب 2021تموز 2020آب 

29.60595.4100.7105.24.510.3االغذية والمشروبات غير الكحولية01
Food and Non-Alcoholic 

Beverages
01

28.25695.1100.4105.14.710.5Food011االغذية011

4.887101.0102.1103.00.92.0Cereals and their products0111الخبز والحبهب0111

Meats0112 6.18097.2103.6104.50.97.5المحهم  0112

0.90369.782.182.60.618.5Fish 0113األسساك 0113

3.52796.7111.3111.90.515.7Yogurt, Cheese and Eggs0114المبن والجبن والبيض0114

0.29.1Oils and Fats0115-1.33594.9103.7103.5الزيهت والدىهن0115

Fruits0116 2.856103.3103.0105.42.32.0الفهاكو0116

Vegetables0117 6.01683.487.5106.521.727.7الخزراوات0117

2.075101.3103.3103.30.02.0Sugar and Sugar Products0118الدكر والسشتجات الدكرية0118

0.477116.7120.2120.30.13.1Other Food Products0119مشتجات األغذية االخرى0119

Non-Alcoholic Beverages012 1.349101.5106.7106.90.25.3 السذروبات غير الكحهلية012

0.615121.1143.3143.30.018.3Tobacco02 التبغ02

0.23.4Clothes and Footwear03-6.472102.0105.7105.5المالبس واالحذية03

0.23.6Clothes  031-5.286103.1107.0106.8السالبس031

0.806102.8108.5108.60.15.6Cloth Fabrics0311مهاد السالبس0311

Ready made Clothes  0312 0.23.2-4.397103.3106.8106.6السالبس الجاىزة0312
0.06594.598.899.00.24.8Other Categories of Clothes0313االصشاف االخرى لمسالبس ولهاحق السالبس                                          0313
0.018105.5112.4112.50.16.6Clothes Cleaning0314تشظيف السالبس 0314

1.18697.299.799.70.02.6Footwear032االحذية032

0.32.9Housing, Water,Electricity & LPG 04-25.359114.1117.8117.4السكن ، المياه ، الكهرباء، الغاز04

1.6Rent0411-0.3-17.123114.5113.0112.7االيجار0411

0.84.1House Maintenance and Services0431-2.982111.3116.8115.9صيانة وخدمات السدكن0431

1.024.3Electricity and Water Supply0441-2.707129.7162.8161.2امدادات السياه والكيرباء0441

2.54798.0103.2103.90.76.0(البشزين و الشفط و الغاز  )الهقهد0451
Fuels(Gasolen,kerosene and 

LPG)
0451

6.52495.8102.5102.60.17.1التجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة05
House Supplies , Appliances & 

Maintenance
05

2.55192.596.896.90.14.8Furniture Equipments051االثاث والتجييزات 051

3.97397.9106.2106.20.08.5Home Appliances053االجيزة السشزلية053

4.142131.2147.3147.30.012.3Health06 الصحة06

15.18595.9111.7111.80.116.6Transportation07النقل07

3.109108.4116.0116.00.07.0Communications08االتصال08

0.39.6Recreation and Culture09-1.99895.0104.4104.1الترفيه والثقافة09

5.4Education10-0.922155.4147.0147.00.0التعليم10

1.527111.5116.0119.02.66.7Restaurants and Hotels11المطاعم والفنادق11

Misc. Sevices and Goods12   0.28.4-4.542117.7127.9127.6 السلع والخدمات المتنوعة12

100104.5111.8113.11.28.2General Index Number00الرقم القياسي العام00

100106.0113.9114.00.17.5

2021الرقم القياسي السعار السدتيمك في العراق لذير آب  (14)جدول
Aug 2021                   Table No. (14) :CPI for Iraq for 

(100=2012)

الوزنالمجموعة الفرعية/المجموعة الرئيسية / القسم ت

الرقم القياسي
معدالت التغير في الشهر الحالي 

 Division / Main Group / Subبالمقارنة مع

Group
Seq.

Index Number After Exclusionالرقم القياسي بعد االستبعاد

52



الرقم القياسي السعار السدتيمك في العراق لذير  :(1)                         جدول 

2020أيلول 2021آب 2021أيلول 2021آب 2020أيلول 

1.17.7Food and Non-Alcoholic Beverages01-29.60596.6105.2104.0االغذية والمشروبات غير الكحولية01

1.17.8Food011-28.25696.4105.1103.9االغذية011

4.887100.7103.0103.20.22.5Cereals and their products0111الخبز والحبهب0111

Meats0112 6.18097.0104.5105.00.58.2المحهم  0112

3.518.4Fish 0113-0.90367.382.679.7األسساك 0113

3.52797.1111.9113.01.016.4Yogurt, Cheese and Eggs0114المبن والجبن والبيض0114

1.33595.1103.5103.60.18.9Oils and Fats0115الزيهت والدىهن0115

Fruits0116 2.856103.9105.4107.11.63.1الفهاكو0116

Vegetables0117 7.110.1-6.01689.8106.598.9الخزراوات0117

2.075101.4103.3103.40.12.0Sugar and Sugar Products0118الدكر والسشتجات الدكرية0118

0.23.0Other Food Products0119-0.477116.6120.3120.1مشتجات األغذية االخرى0119

Non-Alcoholic Beverages012 0.15.3-1.349101.4106.9106.8 السذروبات غير الكحهلية012

0.118.9Tobacco02-0.615120.4143.3143.1 التبغ02

6.472101.7105.5105.60.13.8Clothes and Footwear03المالبس واالحذية03

5.286102.7106.8106.90.14.1Clothes  031السالبس031

0.806102.8108.6108.60.05.6Cloth Fabrics0311مهاد السالبس0311

Ready made Clothes  0312 4.397102.8106.6106.60.03.7السالبس الجاىزة0312

0.14.7Other Categories of Clothes0313-0.06594.599.098.9االصشاف االخرى لمسالبس ولهاحق السالبس                                          0313

0.16.5Clothes Cleaning0314-0.018105.5112.5112.4تشظيف السالبس 0314

1.18697.199.799.80.12.8Footwear032االحذية032

1.12.2Housing, Water,Electricity & LPG 04-25.359113.6117.4116.1السكن ، المياه ، الكهرباء، الغاز04

1.4Rent0411-17.123114.3112.7112.70.0االيجار0411

2.982111.4115.9116.50.54.6House Maintenance and Services0431صيانة وخدمات السدكن0431

8.017.2Electricity and Water Supply0441-2.707126.5161.2148.3امدادات السياه والكيرباء0441

2.54798.1103.9104.80.96.8Fuels(Gasolen,kerosene and LPG)0451(البشزين و الشفط و الغاز  )الهقهد0451

6.52495.6102.6102.80.27.5التجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة05
House Supplies , Appliances & 

Maintenance
05

2.55192.496.997.00.15.0Furniture Equipments051االثاث والتجييزات 051

3.97397.7106.2106.50.39.0Home Appliances053االجيزة السشزلية053

4.142131.3147.3147.60.212.4Health06 الصحة06

0.415.9Transportation07-15.18596.0111.8111.3النقل07

0.16.9Communications08-3.109108.4116.0115.9االتصال08

1.99895.0104.1104.20.19.7Recreation and Culture09الترفيه والثقافة09

5.4Education10-0.922155.4147.0147.00.0التعليم10

1.527111.5119.0119.20.26.9Restaurants and Hotels11المطاعم والفنادق11

Misc. Sevices and Goods12   0.28.7-4.542117.2127.6127.4 السلع والخدمات المتنوعة12

0.77.3General Index Number00-100104.7113.1112.3الرقم القياسي العام00

100105.8114.0113.6-0.37.4

2021الرقم القياسي السعار السدتيمك في العراق لذير آيمهل  (15)جدول
Sep 2021                   Table No. (15) :CPI for Iraq for 

(100=2012)

الوزنالمجموعة الفرعية/المجموعة الرئيسية / القسم ت

الرقم القياسي
معدالت التغير في الشهر الحالي 

بالمقارنة مع
Division / Main Group / Sub GroupSeq.

Index Number After Exclusionالرقم القياسي بعد االستبعاد
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الرقم القياسي السعار السدتيمك في العراق لذير  :(1)                         جدول 

تشرين االول 

2020
2021أيلول 2021تشرين االول 2021أيلول 

تشرين االول 

2020

29.60598.9104.0104.20.25.4Food and Non-Alcoholic Beverages01االغذية والمشروبات غير الكحولية01

28.25698.8103.9104.10.25.4Food011االغذية011

4.887100.4103.2104.10.93.7Cereals and their products0111الخبز والحبهب0111

Meats0112 6.18096.8105.0107.42.311.0المحهم  0112

5.614.5Fish 0113-0.90365.779.775.2األسساك 0113

3.527101.1113.0113.20.212.0Yogurt, Cheese and Eggs0114المبن والجبن والبيض0114

1.33595.6103.6103.70.18.5Oils and Fats0115الزيهت والدىهن0115

Fruits0116 1.07.3-2.85698.8107.1106.0الفهاكو0116

Vegetables0117 3.6-1.1-6.016101.598.997.8الخزراوات0117

2.075101.3103.4103.50.12.2Sugar and Sugar Products0118الدكر والسشتجات الدكرية0118

0.477116.1120.1120.10.03.4Other Food Products0119مشتجات األغذية االخرى0119
Non-Alcoholic Beverages012 1.349101.5106.8106.80.05.2 السذروبات غير الكحهلية012

0.615120.4143.1143.60.319.3Tobacco02 التبغ02

0.83.3Clothes and Footwear03-6.472101.5105.6104.8المالبس واالحذية03

0.93.3Clothes  031-5.286102.5106.9105.9السالبس031

0.15.5Cloth Fabrics0311-0.806102.8108.6108.5مهاد السالبس0311

Ready made Clothes  0312 1.02.9-4.397102.5106.6105.5السالبس الجاىزة0312

0.06594.598.998.90.04.7Other Categories of Clothes0313االصشاف االخرى لمسالبس ولهاحق السالبس                                          0313

0.018105.5112.4112.40.06.5Clothes Cleaning0314تشظيف السالبس 0314

1.18696.999.8100.10.33.3Footwear032االحذية032

0.33.0Housing, Water,Electricity & LPG 04-25.359112.4116.1115.8السكن ، المياه ، الكهرباء، الغاز04

0.8Rent0411-17.123114.2112.7113.30.5االيجار0411

2.982111.4116.5117.30.75.3House Maintenance and Services0431صيانة وخدمات السدكن0431

5.820.5Electricity and Water Supply0441-2.707115.9148.3139.7امدادات السياه والكيرباء0441

2.54798.1104.8105.70.97.7Fuels(Gasolen,kerosene and LPG)0451(البشزين و الشفط و الغاز  )الهقهد0451

6.52495.7102.8103.30.57.9التجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة05
House Supplies , Appliances & 

Maintenance
05

2.55192.497.097.80.85.8Furniture Equipments051االثاث والتجييزات 051

3.97397.8106.5106.80.39.2Home Appliances053االجيزة السشزلية053

4.142131.2147.6149.00.913.6Health06 الصحة06

15.18598.8111.3111.60.313.0Transportation07النقل07

3.109109.4115.9116.20.36.2Communications08االتصال08

1.99894.6104.2104.40.210.4Recreation and Culture09الترفيه والثقافة09

5.3Education10-0.922155.4147.0147.10.1التعليم10

1.527111.5119.2119.60.37.3Restaurants and Hotels11المطاعم والفنادق11

Misc. Sevices and Goods12   4.542117.6127.4132.84.212.9 السلع والخدمات المتنوعة12

100105.5112.3112.70.46.8General Index Number00الرقم القياسي العام00

100106.1113.6114.10.47.5

2021الرقم القياسي السعار السدتيمك في العراق لذير تذرين االول  (16)جدول
Oct 2021                   Table No. (16) :CPI for Iraq for 

(100=2012)

المجموعة /المجموعة الرئيسية / القسم ت

الفرعية
الوزن

الرقم القياسي
معدالت التغير في الشهر الحالي 

بالمقارنة مع

Division / Main Group / Sub GroupSeq.

Index Number After Exclusionالرقم القياسي بعد االستبعاد
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الرقم القياسي السعار السدتيمك في العراق لذير  :(1)                         جدول 

تشرين الثاني 

2020

تشرين االول 

2021

تشرين الثاني 

2021

تشرين االول 

2021

تشرين الثاني 

2020

29.60596.5104.2104.50.38.3االغذية والمشروبات غير الكحولية01
Food and Non-Alcoholic 

Beverages
01

28.25696.3104.1104.40.38.4Food011االغذية011

4.887100.4104.1104.30.23.9Cereals and their products0111الخبز والحبهب0111

Meats0112 6.18096.9107.4109.31.812.8المحهم  0112

0.415.6Fish 0113-0.90364.875.274.9األسساك 0113

0.312.7Yogurt, Cheese and Eggs0114-3.527100.2113.2112.9المبن والجبن والبيض0114

1.33595.7103.7104.10.48.8Oils and Fats0115الزيهت والدىهن0115

Fruits0116 2.113.6-2.85691.4106.0103.8الفهاكو0116

Vegetables0117 6.01694.097.898.30.54.6الخزراوات0117

2.075101.2103.5103.80.32.6Sugar and Sugar Products0118الدكر والسشتجات الدكرية0118

0.33.2Other Food Products0119-0.477116.0120.1119.7مشتجات األغذية االخرى0119

Non-Alcoholic Beverages012 0.34.8-1.349101.6106.8106.5 السذروبات غير الكحهلية012

0.119.4Tobacco02-0.615120.2143.6143.5 التبغ02

6.472101.2104.8106.92.05.6Clothes and Footwear03المالبس واالحذية03

5.286102.2105.9107.91.95.6Clothes  031السالبس031

0.806102.6108.5108.90.46.1Cloth Fabrics0311مهاد السالبس0311

Ready made Clothes  0312 4.397102.2105.5107.82.25.5السالبس الجاىزة0312

0.06594.598.9101.52.67.4Other Categories of Clothes0313االصشاف االخرى لمسالبس ولهاحق السالبس                                          0313

0.018105.3112.4113.00.57.3Clothes Cleaning0314تشظيف السالبس 0314

1.18696.7100.1102.72.66.2Footwear032االحذية032

25.359111.4115.8116.00.24.1Housing, Water,Electricity & LPG 04السكن ، المياه ، الكهرباء، الغاز04

0.4Rent0411-17.123114.3113.3113.80.4االيجار0411

2.982110.7117.3117.40.16.1House Maintenance and Services0431صيانة وخدمات السدكن0431

1.428.9Electricity and Water Supply0441-2.707106.9139.7137.8امدادات السياه والكيرباء0441

2.54797.8105.7106.10.48.5(البشزين و الشفط و الغاز  )الهقهد0451
Fuels(Gasolen,kerosene and 

LPG)
0451

6.52495.4103.3104.41.19.4التجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة05
House Supplies , Appliances & 

Maintenance
05

2.55192.297.898.70.97.0Furniture Equipments051االثاث والتجييزات 051
3.97397.5106.8108.11.210.9Home Appliances053االجيزة السشزلية053

4.142131.4149.0150.40.914.5Health06 الصحة06

15.18598.9111.6112.00.413.2Transportation07النقل07

3.109109.4116.2116.20.06.2Communications08االتصال08

0.311.0Recreation and Culture09-1.99893.8104.4104.1الترفيه والثقافة09

5.3Education10-0.922155.5147.1147.20.1التعليم10

1.527111.5119.6120.30.67.9Restaurants and Hotels11المطاعم والفنادق11

Misc. Sevices and Goods12   4.542117.2132.8137.73.717.5 السلع والخدمات المتنوعة12

100104.5112.7113.30.58.4General Index Number00الرقم القياسي العام00

100105.8114.1114.90.78.6

2021الرقم القياسي السعار السدتيمك في العراق لذير تذرين الثاني  (17)جدول
Nov2021                   Table No. (17) :CPI for Iraq for 

(100=2012)

الوزنالمجموعة الفرعية/المجموعة الرئيسية / القسم ت

الرقم القياسي
معدالت التغير في الشهر 

 Division / Main Group / Subالحالي بالمقارنة مع

Group
Seq.

Index Number After Exclusionالرقم القياسي بعد االستبعاد
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الرقم القياسي السعار السدتيمك في العراق لذير  :(1)                         جدول 

كانون االول 

2020

تشرين الثاني 

2021

كانون االول 

2021

تشرين 

الثاني 

2021

كانون االول 

2020

0.47.3-29.60597.0104.5104.1االغذية والمشروبات غير الكحولية01
Food and Non-Alcoholic 

Beverages
01

0.47.5Food011-28.25696.7104.4104.0االغذية011

4.887101.3104.3104.90.63.6Cereals and their products0111الخبز والحبهب0111
Meats0112 6.18098.9109.3109.70.410.9المحهم  0112

0.90366.274.975.91.314.7Fish 0113األسساك 0113

1.43.6Yogurt, Cheese and Eggs0114-3.527107.4112.9111.3المبن والجبن والبيض0114
1.33598.0104.1104.30.26.4Oils and Fats0115الزيهت والدىهن0115
Fruits0116 3.513.6-2.85688.2103.8100.2الفهاكو0116

Vegetables0117 0.49.3-6.01689.698.397.9الخزراوات0117

2.075101.7103.8104.10.32.4Sugar and Sugar Products0118الدكر والسشتجات الدكرية0118
0.477118.3119.7119.80.11.3Other Food Products0119مشتجات األغذية االخرى0119
Non-Alcoholic Beverages012 0.13.5-1.349102.8106.5106.4 السذروبات غير الكحهلية012

0.38.1Tobacco02-0.615132.4143.5143.1 التبغ02

6.472101.7106.9107.20.35.4Clothes and Footwear03المالبس واالحذية03

5.286102.4107.9108.20.35.7Clothes  031السالبس031

0.806103.7108.9109.00.15.1Cloth Fabrics0311مهاد السالبس0311

Ready made Clothes  0312 4.397102.3107.8108.10.35.7السالبس الجاىزة0312

0.06593.4101.5101.70.28.9Other Categories of Clothes0313االصشاف االخرى لمسالبس ولهاحق السالبس                                          0313

0.018105.9113.0113.40.47.1Clothes Cleaning0314تشظيف السالبس 0314

1.18698.6102.7103.00.34.5Footwear032االحذية032

25.359115.0116.0116.70.61.5السكن ، المياه ، الكهرباء، الغاز04
Housing, Water,Electricity & 

LPG 
04

0.4Rent0411-17.123114.5113.8114.00.2االيجار0411

2.982111.6117.4117.40.05.2صيانة وخدمات السدكن0431
House Maintenance and 

Services
0431

2.707137.0137.8142.53.44.0Electricity and Water Supply0441امدادات السياه والكيرباء0441

2.54799.4106.1106.60.57.2(البشزين و الشفط و الغاز  )الهقهد0451
Fuels(Gasolen,kerosene and 

LPG)
0451

6.52498.9104.4104.60.25.8التجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة05
House Supplies , Appliances 

& Maintenance
05

2.55195.498.798.80.13.6Furniture Equipments051االثاث والتجييزات 051

3.973101.1108.1108.30.27.1Home Appliances053االجيزة السشزلية053

4.142143.0150.4150.70.25.4Health06 الصحة06

15.185106.0112.0112.30.35.9Transportation07النقل07

3.109112.7116.2116.30.13.2Communications08االتصال08

0.33.0Recreation and Culture09-1.998100.8104.1103.8الترفيه والثقافة09

0.922146.3147.2154.24.85.4Education10التعليم10

1.527113.2120.3120.50.26.4Restaurants and Hotels11المطاعم والفنادق11

Misc. Sevices and Goods12   4.542123.0137.7138.20.412.4 السلع والخدمات المتنوعة12

100107.9113.3113.60.35.3General Index Number00الرقم القياسي العام00

100110.0114.9115.30.34.8

2021الرقم القياسي السعار السدتيمك في العراق لذير كانهن االول  (18)جدول
Dec 2021                   Table No. (18) :CPI for Iraq for 

(100=2012)

الوزنالمجموعة الفرعية/المجموعة الرئيسية / القسم ت

الرقم القياسي
معدالت التغير في الشهر 

 Division / Main Group / Subالحالي بالمقارنة مع

Group
Seq.

Index Number After Exclusionالرقم القياسي بعد االستبعاد
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Table(19)

الرمز
السجسهعة /السجسهعة الرئيدية / القدم 

الفرعية

السعدل الدشهي 
2020 Annual 

Average 2020

 2021السعدل الدشهي 
Annual Average 

2021

معدالت التغير الدشهية 
 %Annual Change 

Rates%

Division / Main Group / Sub 

Group
code

92.197.15.4االغذية والسذروبات غير الكحهلية01
Food and Non-Alcoholic 

Beverages
01

91.396.25.4Food011االغذية011
94.097.43.6Cereals and their products0111الخبز والحبهب0111
Meats0112 92.196.64.9المحهم  0112
73.479.58.3Fish 0113األسساك 0113
90.799.79.9Yogurt, Cheese and Eggs0114المبن والجبن والبيض0114
92.0102.511.4Oils and Fats0115الزيهت والدىهن0115
Fruits0116 93.498.04.9الفهاكو0116
Vegetables0117 82.287.36.2الخزراوات0117
102.3103.71.4Sugar and Sugar Products0118الدكر والسشتجات الدكرية0118
119.6121.11.3Other Food Products0119مشتجات األغذية االخرى0119
Non-Alcoholic Beverages012 112.5120.47.0 السذروبات غير الكحهلية012
122.6134.09.3Tobacco02 التبغ02
94.399.25.2Clothes and Footwear03السالبس واالحذية03
93.7100.16.8Clothes  031السالبس031
101.9108.06.0Cloth Fabrics0311مهاد السالبس0311
Ready made Clothes  0312 90.596.76.9السالبس الجاىزة0312

96.1111.716.2Other Categories of Clothes0313االصشاف االخرى لمسالبس ولهاحق السالبس                                          0313
106.9128.019.7Clothes Cleaning0314تشظيف السالبس 0314
2.7Footwear032-97.294.6االحذية032

93.295.42.4الدكن ، السياه ، الكيرباء، الغاز04
Housing, Water,Electricity & 

LPG 
04

6.7Rent0411-90.284.2االيجار0411
85.5101.518.7صيانة وخدمات السدكن0431

House Maintenance and 

Services
0431

131.8146.210.9Electricity and Water Supply0441امدادات السياه والكيرباء0441

90.9116.528.2(البشزين و الشفط و الغاز  )الهقهد0451
Fuels(Gasolen,kerosene and 

LPG)
0451

90.197.88.5التجييزات والسعدات السشزلية والريانة05
House Supplies , Appliances 

 &Maintenance
05

87.594.17.5Furniture Equipments051االثاث والتجييزات051
92.3100.89.2Home Appliances053االجيزة السشزلية053
117.7123.14.6Health06 الرحة06
97.9112.715.1Transportation07الشقل07
112.6114.82.0Communications08االترال08
93.2104.311.9Recreation and Culture09الترفيو والثقافة09
1.8Education10-102.5100.7التعميم10
2.9Restaurants and Hotels11-89.486.8السطاعم والفشادق11
Misc. Sevices and Goods12   110.6126.514.4 الدمع والخدمات الستشهعة12
96.4103.77.6General Index Number00الرقم القياسي العام00

   COICOP ومعدالت التغير الدشهية حدب ترشيف 2021,2020األرقام القياسية ألسعار السدتيمك في أقميم  كردستان لدشتي 

(100=2012)

Consumer Price Indices In kurdstan Regin for  2020 and 2021 and  Annual Change Rates by CIOCOP  

(19)جدول
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      2021Table (20) CPI's in In kurdstan Regin of the year 2021األرقام القياسية ألسعار السدتيمك في أقميم كردستان لدشة  (20)  جدول 

المعدلكانهن االولتذرين الثانيتذرين االولايمهلآبتسهزحزيرانآيارنيدانآذارشباطكانهن الثاني

weightsJanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDecAverage

25.20793.694.094.895.496.995.595.498.798.499.9101.7100.897.1Food and Non-Alcoholic Beverages01االغذية والمشروبات غير الكحولية01

24.25992.693.093.894.495.994.694.497.897.599.1101.0100.096.2Food011االغذية011

3.87595.195.796.196.596.896.897.097.797.797.7100.1101.597.4Cereals and their products0111الخبز والحبهب0111

Meats0112 7.05092.793.394.093.995.795.996.297.097.598.4102.2102.196.6المحهم  0112

0.28375.375.875.876.378.779.180.480.882.783.282.882.879.5Fish 0113األسساك 0113

2.52798.398.998.798.298.398.798.998.6101.1101.6103.0102.599.7Yogurt, Cheese and Eggs0114المبن والجبن والبيض0114

0.90495.796.1102.5103.0104.0103.9103.7102.8103.3102.8105.7106.5102.5Oils and Fats0115الزيهت والدىهن0115

Fruits0116 3.24691.592.194.295.996.994.096.099.5103.3105.3106.6101.098.0الفهاكو0116

Vegetables0117 4.63483.683.583.785.289.083.980.794.287.893.292.990.487.3الخزراوات0117

1.489102.6102.6102.9103.7103.5103.8104.1104.2103.8104.3104.4104.6103.7Sugar and Sugar Products0118الدكر والسشتجات الدكرية0118

0.251119.6119.9120.1120.8121.1121.1120.9121.2121.7122.6121.8121.8121.1Other Food Products0119مشتجات األغذية االخرى0119

Non-Alcoholic Beverages012 0.948118.9120.5121.0120.4121.4119.4120.3121.2120.7120.7120.5120.3120.4 السذروبات غير الكحهلية012

0.414126.4126.4127.3128.5138.0133.8138.0138.0138.0138.0138.0138.0134.0Tobacco02 التبغ02

8.04495.093.895.598.099.199.499.9100.3101.1102.1102.7103.699.2Clothes and Footwear03المالبس واالحذية03

6.73995.094.396.199.0100.2100.5101.1101.4102.3103.1103.7104.6100.1Clothes  031السالبس031

1.804103.2101.9102.9107.1107.6108.3109.8110.4111.2111.2111.2111.6108.0Cloth Fabrics0311مهاد السالبس0311

Ready made Clothes  0312 4.80491.991.293.295.496.997.297.397.598.599.5100.4101.596.7السالبس الجاىزة0312

0.10595.396.6105.4114.8114.4114.8114.8116.8116.8116.8116.8116.8111.7Other Categories of Clothes0313االصشاف االخرى لمسالبس ولهاحق السالبس                                          0313

0.026109.0108.8132.3131.7131.7131.7131.7131.7131.7131.7131.7131.7128.0Clothes Cleaning0314تشظيف السالبس 0314

1.30595.191.592.193.093.793.593.694.495.296.897.498.594.6Footwear0315االحذية032

18.89597.495.194.691.590.894.197.395.793.795.198.8100.195.4Housing, Water,Electricity & LPG 04السكن ، المياه ، الكهرباء، الغاز04

12.92288.987.986.985.884.282.882.482.182.182.582.582.584.2Rent0411االيجار0411

1.83898.197.896.496.998.798.4104.8103.9105.7105.8105.8105.8101.5House Maintenance and Services0412صيانة وخدمات السدكن0431

1.516162.1138.8138.9105.1107.8153.7183.9159.5124.0124.8169.5185.9146.2Electricity and Water Supply0413امدادات السياه والكيرباء0441

2.619101.1103.1105.6108.2108.2112.1115.4119.9125.0132.4133.2133.3116.5Fuels(Gasolen,kerosene and LPG)0414(البشزين و الشفط و الغاز  )الهقهد0451

7.60095.796.196.196.897.397.697.798.198.999.599.7100.097.8التجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة05
House Supplies , Appliances & 

Maintenance
05

3.42692.692.892.793.693.994.494.594.494.694.995.195.294.1Furniture Equipments051االثاث والتجييزات 051

4.17498.298.898.999.5100.0100.3100.3101.0102.4103.3103.4103.9100.8Home Appliances053االجيزة السشزلية053

3.932121.2121.3121.7121.9122.0122.2123.1123.4124.8124.8125.1125.2123.1Health06 الصحة06

22.021108.3110.8111.1111.5112.1113.2113.7114.3113.4114.7114.4114.4112.7Transportation07النقل07

2.801115.4114.4114.4114.5114.3114.5114.9114.8114.8115.3115.3115.3114.8Communications08االتصال08

2.89299.7102.1100.3100.6103.2104.5105.3105.2106.8107.8107.9107.7104.3Recreation and Culture09الترفيه والثقافة09

0.68899.599.499.499.599.599.799.899.899.899.899.8112.4100.7Education10التعليم10

2.03884.785.485.485.485.486.787.587.588.288.688.688.686.8Restaurants and Hotels11المطاعم والفنادق11

Miscellaneous Sevices and Goods12   5.468124.2123.4121.2123.6127.3128.3128.0127.3126.7127.4130.6129.6126.5 السلع والخدمات المتنوعة12

100101.4101.5101.7101.8102.6103.3104.1104.8104.3105.5106.8107.0103.7General Index Number00الرقم القياسي العام00

السجسهعة الفرعية/السجسهعة الرئيدية / القدم ت
الهزن

الرقم القياسي

Division / Main Group / Sub GroupSeq.
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Table(21)

الرمز
السجسهعة /السجسهعة الرئيدية / القدم 

الفرعية

السعدل الدشهي 
2020 Annual 

Average 2020

السعدل الدشهي 
2021 Annual 

Average 2021

معدالت التغير 
% الدشهية 

Annual 

Division / Main Group / Sub 

Group
code

98.7104.05.4االغذية والسذروبات غير الكحهلية01
Food and Non-Alcoholic 

Beverages
01

98.6104.05.5Food011االغذية011
101.7102.91.2Cereals and their products0111الخبز والحبهب0111
Meats0112 97.4108.511.4المحهم  0112
71.077.18.6Fish 0113األسساك 0113
100.9112.211.2Yogurt, Cheese and Eggs0114المبن والجبن والبيض0114
95.1102.88.1Oils and Fats0115الزيهت والدىهن0115
Fruits0116 99.3103.94.6الفهاكو0116
Vegetables0117 97.198.31.2الخزراوات0117
99.3101.52.2Sugar and Sugar Products0118الدكر والسشتجات الدكرية0118
117.6121.93.7Other Food Products0119مشتجات األغذية االخرى0119
Non-Alcoholic Beverages012 100.8105.44.6 السذروبات غير الكحهلية012
122.8146.319.1Tobacco02 التبغ02
105.8110.24.2Clothes and Footwear03السالبس واالحذية03
108.3112.74.1Clothes  031السالبس031
106.0109.43.2Cloth Fabrics0311مهاد السالبس0311
Ready made Clothes  0312 108.7113.34.2السالبس الجاىزة0312

85.787.52.1Other Categories of Clothes0313االصشاف االخرى لمسالبس ولهاحق السالبس                                          0313
103.7107.84.0Clothes Cleaning0314تشظيف السالبس 0314
95.799.74.2Footwear032االحذية032

120.9123.21.9الدكن ، السياه ، الكيرباء، الغاز04
Housing, Water,Electricity & 

LPG 
04

0.2Rent0411-117.5117.3االيجار0411
121.9122.90.8House Maintenance and Services0431صيانة وخدمات السدكن0431

152.8171.612.3Electricity and Water Supply0441امدادات السياه والكيرباء0441

102.6103.40.8Fuels(Gasolen,kerosene and LPG)0451(البشزين و الشفط و الغاز  )الهقهد0451

96.1103.37.5التجييزات والسعدات السشزلية والريانة05
House Supplies , Appliances & 

Maintenance
05

94.499.25.1Furniture Equipments051االثاث والتجييزات051
97.2105.88.8Home Appliances053االجيزة السشزلية053
131.5155.718.4Health06 الرحة06
99.1114.515.5Transportation07الشقل07
105.9116.710.2Communications08االترال08
97.8106.79.1Recreation and Culture09الترفيو والثقافة09
7.3Education10-163.6151.7التعميم10
120.5133.811.0Restaurants and Hotels11السطاعم والفشادق11
Misc. Sevices and Goods12   116.5131.512.9 الدمع والخدمات الستشهعة12
109.0116.36.7General Index Number00الرقم القياسي العام00

(100=2012)

Consumer Price Indices In middle Regin for  2020 and 2021 and  Annual Change Rates by CIOCOP 

(21)جدول

   COICOP ومعدالت التغير الدشهية حدب ترشيف 2021,2020األرقام القياسية ألسعار السدتيمك في محافظات الهسط لدشتي 
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      2021Table (22) CPI's in middle Regin of the year 2021األرقام القياسية ألسعار السدتيمك في محافظات الهسط لدشة  (22) جدول 

المعدلكانهن االولتذرين الثانيتذرين االولايمهلآبتسهزحزيرانآيارنيدانآذارشباطكانهن الثاني

weightsJanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDecAverage

30.60898.1100.0103.0103.1102.7102.9103.0107.8106.2107.2107.3107.2104.0Food and Non-Alcoholic Beverages01االغذية والمشروبات غير الكحولية01

29.22897.999.8102.9103.0102.5102.8102.9107.9106.2107.3107.4107.3104.0Food011االغذية011

5.266102.2102.2102.3102.3102.3102.3102.3102.2102.7104.4104.5105.0102.9Cereals and their products0111الخبز والحبهب0111

Meats0112 5.958100.9101.0103.3104.9106.8107.5107.9109.4110.2115.5117.0118.0108.5المحهم  0112

0.68367.869.770.874.275.384.185.888.182.876.375.175.177.1Fish 0113األسساك 0113

3.975109.6109.1109.2109.4105.5112.4114.1115.7116.2116.4115.5113.4112.2Yogurt, Cheese and Eggs0114المبن والجبن والبيض0114

1.55799.299.7103.1103.9103.9104.0103.0103.0103.2103.1103.5103.7102.8Oils and Fats0115الزيهت والدىهن0115

Fruits0116 2.51085.997.5103.2106.0104.8104.7106.2108.3110.0110.3106.8102.8103.9الفهاكو0116

Vegetables0117 6.45689.293.2101.398.697.493.091.3110.3101.3100.5101.0102.198.3الخزراوات0117

2.283100.0100.3100.9101.2101.3101.4101.6101.6101.9102.1102.5102.6101.5Sugar and Sugar Products0118الدكر والسشتجات الدكرية0118

0.540120.9121.3121.5121.8122.1122.4122.4122.4122.1121.7122.0121.9121.9Other Food Products0119مشتجات األغذية االخرى0119

Non-Alcoholic Beverages012 1.380101.2104.6104.7105.9106.1106.1106.1106.1106.0105.9106.0106.0105.4 السذروبات غير الكحهلية012

0.717141.8142.8146.7146.8147.2147.2147.2147.0147.0147.0147.2147.2146.3Tobacco02 التبغ02

5.728105.8106.3110.3110.8110.9111.0111.1111.1111.0109.5112.1112.5110.2Clothes and Footwear03المالبس واالحذية03

4.615108.1108.5112.9113.5113.6113.7113.8113.8113.7111.8114.6114.9112.7Clothes  031السالبس031

0.334105.6105.8109.2110.0110.0110.2110.4110.4110.3109.9110.7110.7109.4Cloth Fabrics0311مهاد السالبس0311

Ready made Clothes  0312 4.212108.6109.0113.5114.2114.2114.3114.4114.4114.3112.3115.2115.5113.3السالبس الجاىزة0312

0.05285.886.587.787.687.687.887.887.887.787.787.987.987.5Other Categories of Clothes0313االصشاف االخرى لمسالبس ولهاحق السالبس                                          0313

0.017103.9104.2103.8108.7108.7106.5109.2109.6109.2109.2110.5110.5107.8Clothes Cleaning0314تشظيف السالبس 0314

1.11396.497.199.799.899.899.899.899.899.8100.1102.0102.399.7Footwear0315االحذية032

28.859122.4122.8122.3121.5121.6123.2124.5125.8125.9125.1121.7122.1123.2Housing, Water,Electricity & LPG 04السكن ، المياه ، الكهرباء، الغاز04

19.922117.4117.4116.8116.1116.0117.2117.3116.5117.1118.3118.6119.1117.3Rent0411االيجار0411

2.893123.0123.0123.3123.1123.2123.3123.3121.6122.4123.1123.0123.0122.9House Maintenance and Services0412صيانة وخدمات السدكن0431

3.507164.5168.1166.9164.7166.0172.1181.8197.9194.7180.6151.1150.6171.6Electricity and Water Supply0413امدادات السياه والكيرباء0441

2.537102.9102.8102.7102.6102.6103.1103.2103.4103.9103.7104.4104.9103.4Fuels(Gasolen,kerosene and LPG)0414(البشزين و الشفط و الغاز  )الهقهد0451

5.614100.6101.0101.3103.5103.6103.8103.9103.7103.8104.3105.3105.3103.3التجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة05
House Supplies , Appliances & 

Maintenance
05

2.09798.598.398.698.798.798.998.999.099.1100.2100.6100.799.2Furniture Equipments051االثاث والتجييزات 051

3.517101.9102.6103.0106.3106.5106.7106.8106.6106.7106.8108.1108.1105.8Home Appliances053االجيزة السشزلية053

4.346154.2154.8154.9154.7154.8154.6154.6154.6154.4157.0159.4159.8155.7Health06 الصحة06

12.797109.3113.2113.7114.7114.5114.7115.5115.5115.2115.2115.7116.2114.5Transportation07النقل07

3.244115.7115.6115.7116.2117.1117.1117.1117.1116.8117.1117.1117.2116.7Communications08االتصال08

1.593107.2107.3104.9105.2106.6107.5108.2107.9107.4106.8106.0105.5106.7Recreation and Culture09الترفيه والثقافة09

1.185151.3151.3151.3151.3151.3151.3151.3151.3151.3151.4151.4155.4151.7Education10التعليم10

1.127124.4124.3124.4129.3129.3133.0133.2140.6140.8141.5142.2143.0133.8Restaurants and Hotels11المطاعم والفنادق11

Miscellaneous Sevices and Goods12   4.182125.8125.5126.2126.6127.6127.9127.4127.2127.3139.3148.4149.0131.5 السلع والخدمات المتنوعة12

100112.7113.9115.1115.2115.2115.8116.3118.3117.7118.4118.2118.4116.3General Index Number00الرقم القياسي العام00

السجسهعة الفرعية/السجسهعة الرئيدية / القدم ت
الهزن

الرقم القياسي

Division / Main Group / Sub GroupSeq.
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Table(23)

الرمز
السجسهعة /السجسهعة الرئيدية / القدم 

الفرعية

السعدل الدشهي 
2020 Annual 

Averag2020

السعدل الدشهي 
2021 Annual 

Average 2021

معدالت التغير 
 Annual% الدشهية 

Change Rates%

Division / Main Group / Sub 

Group
code

96.1100.14.2االغذية والسذروبات غير الكحهلية01
Food and Non-Alcoholic 

Beverages
01

96.0100.04.2Food011االغذية011
101.5103.92.4Cereals and their products0111الخبز والحبهب0111
Meats0112 96.499.93.6المحهم  0112
69.472.54.5Fish 0113األسساك 0113
98.7112.213.7Yogurt, Cheese and Eggs0114المبن والجبن والبيض0114
96.5103.47.2Oils and Fats0115الزيهت والدىهن0115
Fruits0116 97.898.40.6الفهاكو0116
Vegetables0117 92.194.82.9الخزراوات0117
103.2104.81.6Sugar and Sugar Products0118الدكر والسشتجات الدكرية0118
111.9115.22.9Other Food Products0119مشتجات األغذية االخرى0119
Non-Alcoholic Beverages012 99.2103.13.9 السذروبات غير الكحهلية012
120.2137.614.5Tobacco02 التبغ02
102.3103.10.8Clothes and Footwear03السالبس واالحذية03
0.3Clothes  031-102.4102.1السالبس031
108.5113.64.7Cloth Fabrics0311مهاد السالبس0311
Ready made Clothes  0312 1.1-101.5100.4السالبس الجاىزة0312

104.5104.90.4Other Categories of Clothes0313االصشاف االخرى لمسالبس ولهاحق السالبس                                          0313
108.7110.01.2Clothes Cleaning0314تشظيف السالبس 0314
101.7107.35.5Footwear032االحذية032

114.9117.22.0الدكن ، السياه ، الكيرباء، الغاز04
Housing, Water,Electricity & 

LPG 
04

124.2124.90.6Rent0411االيجار0411
108.7113.54.4صيانة وخدمات السدكن0431

House Maintenance and 

Services
0431

81.791.111.5Electricity and Water Supply0441امدادات السياه والكيرباء0441

97.498.81.4(البشزين و الشفط و الغاز  )الهقهد0451
Fuels(Gasolen,kerosene and 

LPG)
0451

99.4103.23.8التجييزات والسعدات السشزلية والريانة05
House Supplies , Appliances & 

Maintenance
05

94.496.32.0Furniture Equipments051االثاث والتجييزات051
102.0106.94.8Home Appliances053االجيزة السشزلية053
137.4146.66.7Health06 الرحة06
93.6102.39.3Transportation07الشقل07
112.1114.72.3Communications08االترال08
92.398.16.3Recreation and Culture09الترفيو والثقافة09
1.2Education10-163.8161.8التعميم10
118.9120.21.1Restaurants and Hotels11السطاعم والفشادق11
Misc. Sevices and Goods12   120.3130.08.1 الدمع والخدمات الستشهعة12
105.5109.94.2General Index Number00الرقم القياسي العام00

(100=2012)

COICOP ومعدالت التغير الدشهية حدب ترشيف 2021,2020األرقام القياسية ألسعار السدتيمك في محافظات الجشهب لدشتي 
Consumer Price Indices In south Regin for  2020 and 2021 and  Annual Change Rates by CIOCOP

(23)جدول
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      2021Table (24) CPI's in south Regin of the year 2021األرقام القياسية ألسعار السدتيمك في محافظات الجشهب لدشة  (24) جدول 

المعدلكانهن االولتذرين الثانيتذرين االولايمهلآبتسهزحزيرانآيارنيدانآذارشباطكانهن الثاني

weightsJanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDecAverage

32.37396.097.399.399.999.199.099.3104.1102.9101.7101.8101.3100.1Food and Non-Alcoholic Beverages01االغذية والمشروبات غير الكحولية01

30.67695.797.099.199.798.998.899.1104.1102.9101.6101.7101.2100.0Food011االغذية011

5.282102.3102.9103.2103.3103.2103.2103.2104.9105.1105.2104.9105.0103.9Cereals and their products0111الخبز والحبهب0111

Meats0112 5.67298.398.699.199.499.399.3100.1100.2100.3100.5101.6101.799.9المحهم  0112

1.86363.263.865.570.374.177.579.577.275.572.773.977.072.5Fish 0113األسساك 0113

3.800107.7106.2108.7109.0108.4112.8115.3115.1116.0116.2116.3114.5112.2Yogurt, Cheese and Eggs0114المبن والجبن والبيض0114

1.41199.7101.3104.3104.3104.0104.0103.9103.9103.7104.1103.7103.8103.4Oils and Fats0115الزيهت والدىهن0115

Fruits0116 3.01988.293.098.199.1100.298.1101.7104.2105.0100.397.895.698.4الفهاكو0116

Vegetables0117 6.70188.691.995.696.491.688.385.7106.8100.997.197.796.494.8الخزراوات0117

2.325104.1104.7104.7104.7104.7104.9104.9104.9104.9104.7104.9105.5104.8Sugar and Sugar Products0118الدكر والسشتجات الدكرية0118

0.603114.6115.0115.2115.5115.5116.1115.7115.7115.4115.3114.1114.6115.2Other Food Products0119مشتجات األغذية االخرى0119

Non-Alcoholic Beverages012 1.697101.2102.4102.5103.2103.3103.4103.4103.7103.7103.8103.1103.1103.1 السذروبات غير الكحهلية012

0.653128.8131.6132.0136.1138.5140.4140.4140.6140.2141.5141.1139.9137.6Tobacco02 التبغ02

6.096102.4102.0102.3102.9103.1103.1103.5103.0103.1102.4104.5104.5103.1Clothes and Footwear03المالبس واالحذية03

4.922101.4100.9101.3102.0102.2102.2102.7102.2102.2101.4103.1103.1102.1Clothes  031السالبس031

0.607112.4112.4113.1113.1113.1113.1114.4114.3114.3114.6114.1114.2113.6Cloth Fabrics0311مهاد السالبس0311

Ready made Clothes  0312 4.25799.899.299.6100.4100.6100.6101.0100.4100.499.4101.4101.4100.4السالبس الجاىزة0312

0.047101.0103.8103.9103.9103.9103.9104.2103.9103.9103.9110.7111.2104.9Other Categories of Clothes0313االصشاف االخرى لمسالبس ولهاحق السالبس                                          0313

0.011107.5113.4114.4114.4115.0107.8107.8107.6107.7107.7107.7108.8110.0Clothes Cleaning0314تشظيف السالبس 0314

1.174106.7106.8106.7106.5106.7106.7107.0106.6106.7106.6110.3110.4107.3Footwear0315االحذية032

26.185116.7117.3117.0117.1117.0117.6117.7117.7117.8117.4116.5116.5117.2Housing, Water,Electricity & LPG 04السكن ، المياه ، الكهرباء، الغاز04

16.836125.0125.4125.5125.1124.5124.7124.6124.5124.2124.5125.3125.5124.9Rent0411االيجار0411

4.237110.8112.1112.4113.0113.0113.5113.7113.8113.8115.2115.4115.5113.5House Maintenance and Services0412صيانة وخدمات السدكن0431

2.60690.491.187.089.892.296.798.198.7101.092.978.976.791.1Electricity and Water Supply0413امدادات السياه والكيرباء0441

2.50698.798.599.098.898.898.898.898.898.898.898.798.898.8Fuels(Gasolen,kerosene and LPG)0414(البشزين و الشفط و الغاز  )الهقهد0451

6.886101.0101.6101.8102.7102.9103.3103.4103.4103.5103.9105.5105.8103.2House Supplies , Appliances & Maintenance05التجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة05

2.41394.895.695.695.695.895.896.196.196.297.098.798.896.3Furniture Equipments051االثاث والتجييزات 051

4.473104.4104.9105.1106.5106.6107.3107.4107.4107.5107.6109.1109.5106.9Home Appliances053االجيزة السشزلية053

4.040143.4143.7144.9145.4145.8146.7147.7147.6147.8148.2148.8149.1146.6Health06 الصحة06

12.223102.1102.1101.9102.0102.0102.1102.6102.6102.1102.6102.7102.8102.3Transportation07النقل07

3.197114.0114.9114.7114.7114.7114.7114.7114.7114.9115.0114.8115.1114.7Communications08االتصال08

1.76698.498.896.195.997.398.399.098.598.298.999.198.898.1Recreation and Culture09الترفيه والثقافة09

0.737160.5161.2161.3161.3161.3161.3161.3161.3161.3161.7161.6167.9161.8Education10التعليم10

1.656118.1119.0119.8119.8119.9120.5120.1120.6120.6120.7121.9121.8120.2Restaurants and Hotels11المطاعم والفنادق11

Miscellaneous Sevices and Goods12   4.188127.7127.5126.8127.6129.2130.4130.5130.6130.5131.7132.9134.0130.0 السلع والخدمات المتنوعة12

100107.8108.5109.1109.5109.3109.6109.9111.4111.0110.6110.8110.8109.9General Index Number00الرقم القياسي العام00

السجسهعة الفرعية/السجسهعة الرئيدية / القدم ت
الهزن

الرقم القياسي

Division / Main Group / Sub GroupSeq.
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Table(25)

السحافظاتالسرتبة
 2020السعدل الدشهي 

Annual Average 2020
 Annual 2021السعدل الدشهي 

Average 2021
 Annual% معدالت التغير الدشهية 

Change Rates%
95.3102.98.0الدميسانية1
94.9102.68.1اربيل2
100.1106.16.0دىهك3
96.6106.19.8نيشهى4
106.9113.46.1كركهك5
105.7113.27.1ديالى6
106.8112.55.3األنبار7
114.6122.77.1بغداد8
102.3108.76.3صالح الدين9
100.8105.14.3بابل10
107.9113.45.1كربالء11
107.4113.45.6واسط12
105.9109.43.3الشجف13
106.6108.61.9القادسية14
111.6115.63.6السثشى15
107.1112.55.0ذي قار16
100.3102.82.5ميدان17
106.1112.35.8البررة18
(1)شكل 

(100=2012)

 ومعدالت التغير الدشهية2021,2020األرقام القياسية ألسعار السدتيمك في محافظات العراق  لدشتي 
(25)جدول
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Table(26)

السعدل الدشهي 
2020 

Annual 
Average 
2020

السعدل الدشهي 
2021 

Annual 
Average 
2021

معدالت التغير 
% الدشهية 

Annual 
Change 

Rates%

السعدل الدشهي 
2020 

Annual 
Average 
2020

السعدل الدشهي 
2021 

Annual 
Average 
2021

معدالت التغير 
% الدشهية 

Annual 
Change 

Rates%

 93.496.02.890.697.77.8Food and Non-Alcoholicاالغذية والسذروبات غير الكحهلية01

Beverages
01

92.695.02.690.096.87.6Food011االغذية011
92.993.91.191.696.75.6Cereals and their products0111الخبز والحبهب0111
Meats0112 94.194.80.790.895.45.1المحهم  0112
57.658.00.780.893.215.3Fish 0113األسساك 0113
91.596.75.783.1101.121.7Yogurt, Cheese and Eggs0114المبن والجبن والبيض0114
92.0102.711.689.7101.913.6Oils and Fats0115الزيهت والدىهن0115
Fruits0116 101.9103.31.493.3100.47.6الفهاكو0116
Vegetables0117 79.884.45.886.091.96.9الخزراوات0117
103.3105.11.798.7101.12.4Sugar and Sugar Products0118الدكر والسشتجات الدكرية0118
1.0Other Food Products0119-126.0128.41.9108.7107.6مشتجات األغذية االخرى0119
Non-Alcoholic Beverages012 113.1119.85.9108.8123.113.1 السذروبات غير الكحهلية012
111.0117.45.8126.7150.618.9Tobacco02 التبغ02

91.397.36.693.6100.16.9Clothes and Footwear03السالبس واالحذية03
91.399.48.991.099.59.3Clothes  031السالبس031
0.2Cloth Fabrics0311-102.7118.215.195.695.4مهاد السالبس0311
Ready made Clothes  0312 85.891.06.189.7100.712.3السالبس الجاىزة0312
1.067.2107.960.6Other Categories of Clothes0313-111.2110.1االصشاف االخرى لمسالبس ولهاحق السالبس                                          0313
124.5132.46.3100.0141.641.6Clothes Cleaning0314تشظيف السالبس 0314

4.7Footwear032-4.7108.8103.7-91.387.0االحذية032

1.9-90.197.27.985.784.1الدكن ، السياه ، الكيرباء، الغاز04
Housing, Water,Electricity 

 &LPG 
04

8.9Rent0411-5.982.775.3-86.981.8االيجار0411
80.0110.638.361.164.45.4صيانة وخدمات السدكن0431

House Maintenance and 

Services
0431

116.2127.49.6132.3155.917.8امدادات السياه والكيرباء0441
Electricity and Water 

Supply
0441

99.4141.542.487.5101.516.0(البشزين و الشفط و الغاز  )الهقهد0451
Fuels(Gasolen,kerosene and 

LPG)
0451

88.897.49.790.698.08.2التجييزات والسعدات السشزلية والريانة05
House Supplies , Appliances 

 &Maintenance
05

91.9103.312.479.981.52.0Furniture Equipments051االثاث والتجييزات051
86.092.27.299.6111.912.3Home Appliances053االجيزة السشزلية053
111.4113.31.7116.3126.28.5Health06 الرحة06
96.6111.415.3100.0116.316.3Transportation07الشقل07
109.1113.84.3114.9118.02.7Communications08االترال08
103.1114.110.785.598.114.7Recreation and Culture09الترفيو والثقافة09
114.4119.94.8102.6103.71.1Education10التعميم10
4.5Restaurants and Hotels11-1.696.692.3-94.292.7السطاعم والفشادق11
Misc. Sevices and Goods12   109.0121.611.6111.7130.917.2 الدمع والخدمات الستشهعة12
95.3102.98.094.9102.68.1General Index Number00الرقم القياسي العام00

COICOP ومعدالت التغير الدشهية حدب ترشيف 2021,2020األرقام القياسية ألسعار السدتيمك في محافظات العراق لدشتي 
Consumer Price Indices In Iraq Governorates for  2020 and 2021and  Annual Change Rates by CIOCOP

code
Division / Main Group / Sub 

Group

أربيل الدميسانية

الرمز
السجسهعة /السجسهعة الرئيدية / القدم 

الفرعية

(100=2012) (26)جدول
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      2021Table (27) CPI's in Sulaimaniya Governorate of the year 2021األرقام القياسية ألسعار السدتيمك في محافظة الدميسانية  لدشة  (27)جدول 

المعدلكانهن االولتذرين الثانيتذرين االولايمهلآبتسهزحزيرانآيارنيدانآذارشباطكانهن الثاني

weightsJanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDecAverage

26.58995.295.395.395.395.995.894.896.195.997.697.397.396.0Food and Non-Alcoholic Beverages01االغذية والمشروبات غير الكحولية01

25.53294.294.394.394.394.994.893.895.194.996.796.496.495.0Food011االغذية011

3.98294.094.093.993.993.993.893.893.893.893.993.893.993.9Cereals and their products0111الخبز والحبهب0111

Meats0112 7.59795.195.194.894.494.494.494.494.494.494.796.096.094.8المحهم  0112

0.38558.058.058.058.058.058.058.058.058.058.058.058.058.0Fish 0113األسساك 0113

2.31996.596.596.696.796.696.594.394.396.599.098.398.996.7Yogurt, Cheese and Eggs0114المبن والجبن والبيض0114

0.93496.196.1102.4102.7102.8102.8102.8102.8102.8102.6109.3109.3102.7Oils and Fats0115الزيهت والدىهن0115

Fruits0116 3.803100.8100.8101.6101.8102.1101.2101.2101.2107.2107.5107.1106.7103.3الفهاكو0116

Vegetables0117 4.55383.283.381.782.285.685.681.588.381.589.485.284.984.4الخزراوات0117

1.678104.9104.9105.0105.1105.1105.1105.1105.1105.1105.1105.1105.1105.1Sugar and Sugar Products0118الدكر والسشتجات الدكرية0118

0.281128.2128.4128.4128.5128.5128.5128.5128.5128.5128.5128.5128.5128.4Other Food Products0119مشتجات األغذية االخرى0119

Non-Alcoholic Beverages012 1.057119.7119.7119.7119.7120.0120.0120.0120.0120.0120.0119.4119.0119.8 السذروبات غير الكحهلية012

0.312117.4117.4117.4117.4117.4117.4117.4117.4117.4117.4117.4117.4117.4Tobacco02 التبغ02

8.51692.192.594.495.896.897.097.898.299.8100.9101.0101.097.3Clothes and Footwear03المالبس واالحذية03

7.05493.594.096.197.898.999.2100.1100.6102.5103.3103.4103.499.4Clothes  031السالبس031

2.058108.6108.1109.7115.9117.3118.6121.4123.3124.0124.0124.0124.0118.2Cloth Fabrics0311مهاد السالبس0311

Ready made Clothes  0312 4.85186.687.489.789.790.690.690.690.693.194.294.494.491.0السالبس الجاىزة0312

0.117110.1110.1110.1110.1110.1110.1110.1110.1110.1110.1110.1110.1110.1Other Categories of Clothes0313االصشاف االخرى لمسالبس ولهاحق السالبس                                          0313

0.028129.6129.6134.1132.9132.9132.9132.9132.9132.9132.9132.9132.9132.4Clothes Cleaning0314تشظيف السالبس 0314

1.46285.385.386.286.486.486.486.486.486.789.589.589.587.0Footwear0315االحذية032

17.44096.694.394.292.092.295.999.897.598.099.6102.5103.597.2Housing, Water,Electricity & LPG 04السكن ، المياه ، الكهرباء، الغاز04

11.65583.883.183.282.783.081.380.380.380.780.980.881.181.8Rent0411االيجار0411

1.929104.5104.5101.1101.3102.7102.9117.4115.2119.2119.6119.6119.6110.6House Maintenance and Services0412صيانة وخدمات السدكن0431

1.249148.8122.4120.888.186.5141.1173.8139.6100.6103.7145.8157.5127.4Electricity and Water Supply0413امدادات السياه والكيرباء0441

2.607123.3123.3125.5128.2128.2134.3138.2140.9158.2166.3166.1165.6141.5Fuels(Gasolen,kerosene and LPG)0414(البشزين و الشفط و الغاز  )الهقهد0451

8.49597.196.696.896.896.796.996.996.998.298.698.898.897.4House Supplies , Appliances & Maintenance05التجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة05

3.997103.2103.4103.5103.2103.0103.2103.3103.2103.3103.2103.4103.4103.3Furniture Equipments051االثاث والتجييزات 051

4.49891.790.690.791.091.091.391.391.393.794.694.794.792.2Home Appliances053االجيزة السشزلية053

3.472112.3112.3112.3112.3112.5112.5112.4112.4115.2115.2115.2115.2113.3Health06 الصحة06

22.556103.9108.9109.5110.3110.8112.5113.1113.6111.6114.5114.1114.1111.4Transportation07النقل07

2.587114.0113.8113.9113.9113.5113.1114.0114.0114.0114.0114.0114.0113.8Communications08االتصال08

2.877110.8110.3110.1110.1112.0113.2113.3113.5116.4119.0120.3120.2114.1Recreation and Culture09الترفيه والثقافة09

0.487119.6119.6119.6119.7119.7120.0120.1120.1120.1120.1120.1120.1119.9Education10التعليم10

1.51192.992.992.992.692.692.692.692.692.692.692.692.692.7Restaurants and Hotels11المطاعم والفنادق11

Miscellaneous Sevices and Goods12   5.158121.1120.1118.5119.8124.0123.5122.6122.2121.1120.9123.5122.2121.6 السلع والخدمات المتنوعة12

100100.3101.0101.2101.2101.8102.9103.5103.5103.5105.1105.6105.7102.9General Index Number00الرقم القياسي العام00

السجسهعة الفرعية/السجسهعة الرئيدية / القدم ت
الهزن

الرقم القياسي

Division / Main Group / Sub GroupSeq.
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      2021Table (28) CPI's in Erbil Governorate of the year 2021األرقام القياسية ألسعار السدتيمك في محافظة أربيل لدشة  (28) جدول 

المعدلكانهن االولتذرين الثانيتذرين االولايمهلآبتسهزحزيرانآيارنيدانآذارشباطكانهن الثاني

weightsJanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDecAverage

24.98892.292.993.795.297.595.395.2101.0100.4102.0104.7101.797.7Food and Non-Alcoholic Beverages01االغذية والمشروبات غير الكحولية01

24.21091.391.992.794.296.694.594.4100.399.6101.3104.1101.096.8Food011االغذية011

3.96593.293.993.994.996.296.396.498.298.598.598.5102.396.7Cereals and their products0111الخبز والحبهب0111

Meats0112 7.23190.690.790.790.894.594.995.295.796.699.2102.7102.995.4المحهم  0112

0.19187.787.787.788.688.890.493.993.998.2100.0100.9100.993.2Fish 0113األسساك 0113

2.64394.7102.0100.6101.599.9100.5102.8100.8103.3101.3102.8103.0101.1Yogurt, Cheese and Eggs0114المبن والجبن والبيض0114

0.81197.298.199.7102.6103.9104.4104.4100.7102.8103.0103.0103.1101.9Oils and Fats0115الزيهت والدىهن0115

Fruits0116 3.14992.090.993.696.798.893.894.4103.8105.5114.3119.0102.3100.4الفهاكو0116

Vegetables0117 4.66284.683.586.389.394.385.082.3105.998.097.1102.293.891.9الخزراوات0117

1.33199.198.998.9100.7100.5101.2101.5101.9101.2103.1103.1103.1101.1Sugar and Sugar Products0118الدكر والسشتجات الدكرية0118

0.227104.6104.9104.9105.9108.1108.0108.1108.5108.8110.0110.0110.0107.6Other Food Products0119مشتجات األغذية االخرى0119

Non-Alcoholic Beverages012 0.778118.8123.6123.6124.7124.7119.5120.8124.2124.2124.2124.2124.2123.1 السذروبات غير الكحهلية012

0.286129.7129.7129.7133.2162.1150.5162.1162.1162.1162.1162.1162.1150.6Tobacco02 التبغ02

6.92794.892.592.997.1100.0101.3101.8102.7103.4104.2104.2106.5100.1Clothes and Footwear03المالبس واالحذية03

5.91892.491.692.196.799.8101.3101.8102.4102.9103.6103.6105.999.5Clothes  031السالبس031

1.55992.091.291.294.294.895.796.496.497.998.198.199.295.4Cloth Fabrics0311مهاد السالبس0311

Ready made Clothes  0312 4.25693.192.292.297.1101.1102.9103.2104.0104.2105.1105.1107.8100.7السالبس الجاىزة0312

0.08666.366.590.7109.5115.7116.8116.8122.4122.4122.4122.4122.4107.9Other Categories of Clothes0313االصشاف االخرى لمسالبس ولهاحق السالبس                                          0313

0.017100.099.2150.0150.0150.0150.0150.0150.0150.0150.0150.0150.0141.6Clothes Cleaning0314تشظيف السالبس 0314

1.009108.997.597.599.7101.5101.5101.5104.1106.3107.6107.6110.2103.7Footwear0315االحذية032

21.33687.586.185.282.080.981.985.683.981.381.985.387.284.1Housing, Water,Electricity & LPG 04السكن ، المياه ، الكهرباء، الغاز04

15.64081.180.679.177.574.572.572.572.672.773.673.773.375.3Rent0411االيجار0411

1.60262.361.561.563.166.465.565.565.665.565.565.565.564.4House Maintenance and Services0412صيانة وخدمات السدكن0431

1.781160.3143.6143.6115.6125.5156.4197.7174.5148.3136.2173.7195.9155.9Electricity and Water Supply0413امدادات السياه والكيرباء0441

2.31392.095.997.799.599.599.8101.7103.399.1107.2109.8112.4101.5Fuels(Gasolen,kerosene and LPG)0414(البشزين و الشفط و الغاز  )الهقهد0451

6.58095.294.995.097.097.798.098.098.899.3100.6100.7100.898.0House Supplies , Appliances & Maintenance05التجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة05

3.01779.878.578.680.481.682.282.282.382.583.383.583.781.5Furniture Equipments051االثاث والتجييزات 051

3.563108.2108.9108.9111.1111.3111.4111.4112.8113.4115.2115.2115.2111.9Home Appliances053االجيزة السشزلية053

4.417124.0124.0124.0124.6123.4125.0127.5127.9128.2128.2128.6128.6126.2Health06 الصحة06

21.493114.0114.6114.8115.1116.1116.7117.1117.6117.0117.6117.2117.3116.3Transportation07النقل07

2.860115.9116.7116.7117.1117.1118.3118.3118.3118.3119.9119.9119.9118.0Communications08االتصال08

2.58890.395.694.095.198.599.8101.1100.8101.4100.9100.099.698.1Recreation and Culture09الترفيه والثقافة09

0.856100.4100.4100.4100.4100.4100.4100.4100.4100.4100.4100.4139.9103.7Education10التعليم10

2.49289.191.791.791.791.892.492.492.393.293.893.893.892.3Restaurants and Hotels11المطاعم والفنادق11

Miscellaneous Sevices and Goods12   5.177127.6126.5123.5126.6131.7133.8132.9131.8131.4133.4136.4135.1130.9 السلع والخدمات المتنوعة12

100100.2100.2100.1100.5101.7101.8102.9104.1103.4104.4105.8105.9102.6General Index Number00الرقم القياسي العام00

السجسهعة الفرعية/السجسهعة الرئيدية / القدم ت
الهزن

الرقم القياسي

Division / Main Group / Sub GroupSeq.
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Table(29)(29)جدول 

السعدل الدشهي 
2020 Annual 

Average 
2020

السعدل الدشهي 
2021 

Annual 
Average 
2021

معدالت التغير 
% الدشهية 

Annual 
Change 

Rates%

السعدل الدشهي 
2020 

Annual 
Average 
2020

السعدل الدشهي 
2021 

Annual 
Average 
2021

معدالت التغير 
% الدشهية 

Annual 
Change 

Rates%

 91.397.66.992.5101.39.5Food and Non-Alcoholicاالغذية والسذروبات غير الكحهلية01

Beverages
01

89.996.67.592.1101.19.8Food011االغذية011

99.0103.54.597.798.81.1Cereals and their products0111الخبز والحبهب0111

Meats0112 92.3102.711.390.6106.117.1المحهم  0112

84.298.016.470.877.79.7Fish 0113األسساك 0113

99.0105.76.889.8102.313.9Yogurt, Cheese and Eggs0114المبن والجبن والبيض0114

96.3106.510.693.4101.08.1Oils and Fats0115الزيهت والدىهن0115

Fruits0116 77.385.210.2101.1109.78.5الفهاكو0116

Vegetables0117 75.178.95.191.4102.111.7الخزراوات0117

105.4107.62.184.888.64.5Sugar and Sugar Products0118الدكر والسشتجات الدكرية0118

100.7101.00.397.2100.13.0Other Food Products0119مشتجات األغذية االخرى0119

Non-Alcoholic Beverages012 118.6119.00.3100.8106.45.6 السذروبات غير الكحهلية012

138.7139.30.4110.5118.67.3Tobacco02 التبغ02

102.2103.10.985.888.73.4Clothes and Footwear03السالبس واالحذية03
104.5104.80.387.990.73.2Clothes  031السالبس031

1.591.595.13.9Cloth Fabrics0311-108.0106.4مهاد السالبس0311

Ready made Clothes  0312 103.3104.10.887.790.33.0السالبس الجاىزة0312

113.9120.35.679.080.41.8Other Categories of Clothes0313االصشاف االخرى لمسالبس ولهاحق السالبس                                          0313

84.097.315.886.6114.732.4Clothes Cleaning0314تشظيف السالبس 0314

90.794.34.076.280.55.6Footwear032االحذية032

106.1107.21.098.1102.84.8الدكن ، السياه ، الكيرباء، الغاز04
Housing, Water,Electricity & 

LPG 
04

4.696.999.42.6Rent0411-103.298.5االيجار0411
118.5139.717.985.787.52.1صيانة وخدمات السدكن0431

House Maintenance and 

Services
0431

142.0143.30.9131.3151.915.7Electricity and Water Supply0441امدادات السياه والكيرباء0441

82.896.316.389.393.74.9(البشزين و الشفط و الغاز  )الهقهد0451
Fuels(Gasolen,kerosene and 

LPG)
0451

91.997.96.579.488.311.2التجييزات والسعدات السشزلية والريانة05
House Supplies , Appliances & 

Maintenance
05

91.093.73.074.982.710.4Furniture Equipments051االثاث والتجييزات051
92.5101.29.482.992.611.7Home Appliances053االجيزة السشزلية053
131.7136.23.4137.8164.319.2Health06 الرحة06
97.3110.313.4103.1117.514.0Transportation07الشقل07
3.382.7114.638.6Communications08-116.3112.5االترال08
85.194.410.987.6101.115.4Recreation and Culture09الترفيو والثقافة09
2.6Education10-23.3114.8111.8-105.180.6التعميم10
11.291.591.50.0Restaurants and Hotels11-74.966.5السطاعم والفشادق11
Misc. Sevices and Goods12   113.2129.214.1118.5124.95.4 الدمع والخدمات الستشهعة12
100.1106.16.096.6106.19.8General Index Number00الرقم القياسي العام00

COICOP ومعدالت التغير الدشهية حدب ترشيف 2021,2020األرقام القياسية ألسعار السدتيمك في محافظات العراق لدشتي 
Consumer Price Indices In Iraq Governorates for  2020 and 2021 and  Annual Change Rates by CIOCOP

الرمز
السجسهعة /السجسهعة الرئيدية / القدم 

الفرعية

نيشهىدىهك
(100=2012)

code
Division / Main Group / Sub 

Group
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      2021Table (30) CPI's in Duhouk Governorate of the year 2021األرقام القياسية ألسعار السدتيمك في محافظة دىهك لدشة  (30)  جدول 

المعدلكانهن االولتذرين الثانيتذرين االولايمهلآبتسهزحزيرانآيارنيدانآذارشباطكانهن الثاني

weightsJanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDecAverage

22.51291.993.395.695.497.094.795.398.898.8100.7105.0105.197.6Food and Non-Alcoholic Beverages01االغذية والمشروبات غير الكحولية01

21.48590.692.194.494.595.993.594.097.897.899.8104.3104.496.6Food011االغذية011

3.46398.6100.4101.9102.0101.7101.3101.7102.3102.6102.1112.9114.7103.5Cereals and their products0111الخبز والحبهب0111

Meats0112 5.47891.596.299.199.2101.1101.1100.7104.0105.1105.8115.3113.3102.7المحهم  0112

0.22785.790.991.792.799.8100.8102.5103.9102.7103.8101.1100.898.0Fish 0113األسساك 0113

2.772105.9100.7103.699.2103.7103.5104.3106.5109.3109.1113.0109.0105.7Yogurt, Cheese and Eggs0114المبن والجبن والبيض0114

1.01498.399.3109.1106.6109.7107.9107.1107.3106.9105.0108.4112.5106.5Oils and Fats0115الزيهت والدىهن0115

Fruits0116 2.19273.477.581.685.284.181.589.690.493.189.488.488.785.2الفهاكو0116

Vegetables0117 4.74076.576.977.378.480.170.769.180.076.387.085.988.578.9الخزراوات0117

1.369106.3106.1106.9107.2106.9108.2108.8108.4107.8107.4108.2109.0107.6Sugar and Sugar Products0118الدكر والسشتجات الدكرية0118

0.23099.7101.1101.4102.1101.4101.4100.0100.1101.6103.199.899.8101.0Other Food Products0119مشتجات األغذية االخرى0119

Non-Alcoholic Beverages012 1.027118.6118.8120.6113.3120.1120.1121.5120.5118.6118.7118.7118.7119.0 السذروبات غير الكحهلية012

0.889138.7138.7142.4142.4138.7138.7138.7138.7138.7138.7138.7138.7139.3Tobacco02 التبغ02

9.135101.6100.0103.5105.1103.8102.6102.8102.2101.8102.4105.3105.8103.1Clothes and Footwear03المالبس واالحذية03

7.612103.6101.3105.2107.1105.5104.3104.5103.9103.5104.2107.1107.6104.8Clothes  031السالبس031

1.728108.0105.3106.4107.9106.6106.2106.2106.1106.1106.1106.1106.1106.4Cloth Fabrics0311مهاد السالبس0311

Ready made Clothes  0312 5.728102.299.9104.6106.4105.0103.4103.7102.9102.4103.3107.2107.9104.1السالبس الجاىزة0312

0.119113.9119.8119.8131.8119.8119.8119.8119.8119.8119.8119.8119.8120.3Other Categories of Clothes0313االصشاف االخرى لمسالبس ولهاحق السالبس                                          0313

0.03783.784.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.097.3Clothes Cleaning0314تشظيف السالبس 0314

1.52391.693.494.894.895.194.294.493.993.693.496.096.794.3Footwear0315االحذية032

17.483108.8105.9105.9103.3102.6106.7108.0108.5105.6107.4111.0112.2107.2Housing, Water,Electricity & LPG 04السكن ، المياه ، الكهرباء، الغاز04

10.512104.1102.2100.699.898.498.197.696.596.196.095.996.198.5Rent0411االيجار0411

2.116139.7139.4139.5139.3139.8139.5139.3140.1140.1140.1140.1140.1139.7House Maintenance and Services0412صيانة وخدمات السدكن0431

1.597158.2139.5141.2111.7112.3148.1159.3150.2121.0129.1168.7180.6143.3Electricity and Water Supply0413امدادات السياه والكيرباء0441

3.25879.579.783.887.087.092.796.0106.1106.1112.3112.7112.596.3Fuels(Gasolen,kerosene and LPG)0414(البشزين و الشفط و الغاز  )الهقهد0451

7.55094.997.597.496.897.498.098.198.398.598.598.9100.397.9التجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة05
House Supplies , Appliances & 

Maintenance
05

3.32792.694.093.493.593.393.993.993.693.793.894.294.693.7Furniture Equipments051االثاث والتجييزات 051

4.22396.7100.2100.699.4100.7101.3101.4102.0102.2102.2102.6104.7101.2Home Appliances053االجيزة السشزلية053

4.005134.2134.8136.7135.6137.2135.2136.2136.6136.4136.4137.3137.8136.2Health06 الصحة06

21.849109.0109.4109.1109.3109.3110.0110.4111.1111.1111.4111.5111.5110.3Transportation07النقل07

3.166118.0112.6112.4112.3112.1111.9111.9111.8111.6111.6111.6111.6112.5Communications08االتصال08

3.51593.095.690.890.793.194.896.095.996.595.995.595.494.4Recreation and Culture09الترفيه والثقافة09

0.81980.880.680.680.680.680.680.680.680.680.680.680.680.6Education10التعليم10

2.35761.161.161.461.461.466.170.970.970.970.970.970.966.5Restaurants and Hotels11المطاعم والفنادق11

Miscellaneous Sevices and Goods12   6.720125.6126.0123.6126.9127.3129.1130.7129.9130.1130.9134.9134.9129.2 السلع والخدمات المتنوعة12

100104.1104.0104.6104.4104.7105.2106.0106.9106.4107.3109.5109.9106.1General Index Number00الرقم القياسي العام00

السجسهعة الفرعية/السجسهعة الرئيدية / القدم ت
الهزن

الرقم القياسي

Division / Main Group / Sub GroupSeq.
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      2021Table (31) CPI's in Nineveh Governorate of the year 2021األرقام القياسية ألسعار السدتيمك في محافظة نيشهى لدشة  (31)جدول 

المعدلكانهن االولتذرين الثانيتذرين االولايمهلآبتسهزحزيرانآيارنيدانآذارشباطكانهن الثاني

weightsJanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDecAverage

33.67995.297.197.3100.2100.298.098.9104.3106.2105.3105.6107.8101.3Food and Non-Alcoholic Beverages01االغذية والمشروبات غير الكحولية01

32.27394.996.997.199.999.997.698.5104.2106.1105.2105.5107.8101.1Food011االغذية011

5.69798.097.797.797.897.897.697.697.8100.9101.0101.1101.198.8Cereals and their products0111الخبز والحبهب0111

Meats0112 6.49695.195.695.8101.7101.8105.1105.1107.2111.6112.6117.8124.1106.1المحهم  0112

0.25569.069.369.469.469.589.788.788.788.776.576.576.577.7Fish 0113األسساك 0113

5.180100.797.897.997.797.6101.9105.0105.6105.9108.9106.7102.2102.3Yogurt, Cheese and Eggs0114المبن والجبن والبيض0114

2.03797.498.698.6101.7101.7101.9101.0101.0102.1101.8103.0103.0101.0Oils and Fats0115الزيهت والدىهن0115

Fruits0116 2.27198.8101.1101.3109.6109.7106.5107.2115.7120.0120.1114.6112.1109.7الفهاكو0116

Vegetables0117 6.44890.7102.0102.6105.8105.987.889.0111.8111.3103.0102.5112.3102.1الخزراوات0117

3.47485.985.985.987.287.287.689.089.089.991.591.791.788.6Sugar and Sugar Products0118الدكر والسشتجات الدكرية0118

0.41597.897.998.4100.5100.4100.9100.9100.9100.9100.8100.8100.8100.1Other Food Products0119مشتجات األغذية االخرى0119

Non-Alcoholic Beverages012 1.406102.4102.5102.6107.7107.7107.7107.6107.6107.7107.7107.7107.7106.4 السذروبات غير الكحهلية012

0.837118.6118.6118.6118.6118.6118.6118.6118.6118.6118.6118.6118.6118.6Tobacco02 التبغ02

6.58487.185.485.689.189.189.389.689.689.289.990.290.888.7Clothes and Footwear03المالبس واالحذية03

5.35689.086.686.891.191.191.391.791.791.292.092.393.090.7Clothes  031السالبس031

0.46091.691.591.696.196.196.196.496.496.496.496.496.495.1Cloth Fabrics0311مهاد السالبس0311

Ready made Clothes  0312 4.81488.986.386.490.790.790.991.491.490.791.692.092.890.3السالبس الجاىزة0312

0.06979.079.079.980.880.880.880.880.880.880.880.880.880.4Other Categories of Clothes0313االصشاف االخرى لمسالبس ولهاحق السالبس                                          0313

0.01386.686.686.6114.1114.1114.1129.1129.1129.1129.1129.1129.1114.7Clothes Cleaning0314تشظيف السالبس 0314

1.22878.880.280.480.680.680.680.680.680.580.581.181.480.5Footwear0315االحذية032

22.138105.2105.4105.3103.1103.0102.9102.2105.9103.297.297.8102.8102.8Housing, Water,Electricity & LPG 04السكن ، المياه ، الكهرباء، الغاز04

13.15499.199.699.699.699.399.199.2100.1100.199.099.098.799.4Rent0411االيجار0411

3.00387.087.087.087.187.187.187.188.088.088.088.688.687.5House Maintenance and Services0412صيانة وخدمات السدكن0431

2.514175.0174.4174.1155.5156.6156.6150.0176.3150.0103.2103.2147.3151.9Electricity and Water Supply0413امدادات السياه والكيرباء0441

3.46793.693.193.192.192.092.092.092.293.994.197.498.793.7Fuels(Gasolen,kerosene and LPG)0414(البشزين و الشفط و الغاز  )الهقهد0451

7.12887.286.786.887.487.487.788.088.488.489.990.790.888.3House Supplies , Appliances & Maintenance05التجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة05

3.13982.881.981.981.982.082.382.683.283.283.683.683.882.7Furniture Equipments051االثاث والتجييزات 051

3.98990.690.690.691.791.892.092.292.592.594.896.296.292.6Home Appliances053االجيزة السشزلية053

3.757165.1165.8165.7165.7165.7163.3163.3163.3163.3163.3163.6164.1164.3Health06 الصحة06

13.433109.9112.2113.9114.6114.1116.9121.6121.7119.5121.6121.7121.8117.5Transportation07النقل07

3.544113.6113.5114.2114.5114.6114.6114.7115.0115.0115.0115.0115.0114.6Communications08االتصال08

2.15898.298.396.098.599.9101.8102.3103.3104.0104.5103.7103.2101.1Recreation and Culture09الترفيه والثقافة09

1.383111.4111.4111.3111.3111.3111.2111.2111.2111.2111.2111.2117.5111.8Education10التعليم10

1.01191.591.591.591.591.591.591.591.591.591.691.691.691.5Restaurants and Hotels11المطاعم والفنادق11

Miscellaneous Sevices and Goods12   4.348124.8124.7124.8124.4124.5126.5125.1124.7125.1123.1124.1126.7124.9 السلع والخدمات المتنوعة12

100103.3104.2104.4105.3105.3105.0105.7108.4108.2106.9107.3109.4106.1General Index Number00الرقم القياسي العام00

السجسهعة الفرعية/السجسهعة الرئيدية / القدم ت
الهزن

الرقم القياسي

Division / Main Group / Sub GroupSeq.
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Table(32)(32)جدول

السعدل الدشهي 
2020 Annual 

Average 
2020

السعدل الدشهي 
2021 Annual 

Average 
2021

معدالت التغير 
% الدشهية 

Annual 
Change 

السعدل الدشهي 
2020 Annual 

Average 2020

السعدل الدشهي 
2021 Annual 

Average 2021

معدالت التغير 
% الدشهية 

Annual Change 
Rates%

 100.8103.22.499.0105.86.9Food and Non-Alcoholicاالغذية والسذروبات غير الكحهلية01

Beverages
01

100.5103.02.598.9105.87.0Food011االغذية011

95.395.80.5102.6105.93.2Cereals and their products0111الخبز والحبهب0111

Meats0112 110.4115.64.7100.6109.08.3المحهم  0112

85.989.44.184.088.45.2Fish 0113األسساك 0113

93.998.04.4100.8114.513.6Yogurt, Cheese and Eggs0114المبن والجبن والبيض0114

89.495.46.791.8107.417.0Oils and Fats0115الزيهت والدىهن0115

Fruits0116 0.3-88.392.64.9108.3108.0الفهاكو0116

Vegetables0117 2.088.094.47.3-97.395.4الخزراوات0117

129.8133.12.5113.6117.03.0Sugar and Sugar Products0118الدكر والسشتجات الدكرية0118

105.2107.21.9121.0123.72.2Other Food Products0119مشتجات األغذية االخرى0119

Non-Alcoholic Beverages012 106.9107.30.4100.4105.85.4 السذروبات غير الكحهلية012

101.0135.634.3120.4187.355.6Tobacco02 التبغ02

0.692.0100.69.3Clothes and Footwear03-96.996.3السالبس واالحذية03

0.994.3103.29.4Clothes  031-100.199.2السالبس031

6.299.6102.42.8Cloth Fabrics0311-118.7111.3مهاد السالبس0311

Ready made Clothes  0312 0.193.8103.310.1-97.897.7السالبس الجاىزة0312

96.396.50.270.379.913.7Other Categories of Clothes0313االصشاف االخرى لمسالبس ولهاحق السالبس                                          0313

13.1140.5148.35.6Clothes Cleaning0314-136.9118.9تشظيف السالبس 0314

79.380.81.982.889.88.5Footwear032االحذية032

8.7111.9113.81.7-113.7103.8الدكن ، السياه ، الكيرباء، الغاز04
Housing, Water,Electricity & 

LPG 
04

0.4Rent0411-15.6119.2118.7-109.292.2االيجار0411

5.6100.0105.25.2-122.2115.3صيانة وخدمات السدكن0431
House Maintenance and 

Services
0431

155.7184.918.892.9103.211.1Electricity and Water Supply0441امدادات السياه والكيرباء0441

99.099.10.1108.8110.71.7(البشزين و الشفط و الغاز  )الهقهد0451
Fuels(Gasolen,kerosene and 

LPG)
0451

102.4108.25.796.3107.011.1التجييزات والسعدات السشزلية والريانة05
House Supplies , Appliances & 

Maintenance
05

90.9105.015.598.3108.810.7Furniture Equipments051االثاث والتجييزات051

109.9110.40.594.8105.611.4Home Appliances053االجيزة السشزلية053

131.9143.58.8170.2175.63.2Health06 الرحة06

103.9128.824.092.5108.116.9Transportation07الشقل07

109.1121.911.7112.0117.04.5Communications08االترال08

110.9122.510.588.492.74.9Recreation and Culture09الترفيو والثقافة09

4.7144.5146.01.0Education10-128.9122.8التعميم10
123.3123.70.3134.5136.41.4Restaurants and Hotels11السطاعم والفشادق11
Misc. Sevices and Goods12   112.3121.17.8112.4128.714.5 الدمع والخدمات الستشهعة12

106.9113.46.1105.7113.27.1General Index Number00الرقم القياسي العام00

COICOP ومعدالت التغير الدشهية حدب ترشيف 2021,2020األرقام القياسية ألسعار السدتيمك في محافظات العراق لدشتي 
Consumer Price Indices In Iraq Governorates for  2020 and 2021 and  Annual Change Rates by CIOCOP

code
Division / Main Group / Sub 

Group
الرمز

السجسهعة /السجسهعة الرئيدية / القدم 
الفرعية

ديالىكركهك
(100=2012)
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      2021Table (33) CPI's in Kirkuk Governorate of the year 2021األرقام القياسية ألسعار السدتيمك في محافظة كركهك لدشة  (33) جدول 

المعدلكانهن االولتذرين الثانيتذرين االولايمهلآبتسهزحزيرانآيارنيدانآذارشباطكانهن الثاني

weightsJanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDecAverage

29.507100.0101.0101.1101.7101.9100.7101.9104.9105.3107.3106.7105.5103.2Food and Non-Alcoholic Beverages01االغذية والمشروبات غير الكحولية01

28.09399.6100.7100.8101.4101.6100.4101.6104.8105.2107.3106.6105.4103.0Food011االغذية011

4.94595.596.296.296.296.296.296.295.495.295.395.495.895.8Cereals and their products0111الخبز والحبهب0111

Meats0112 6.149111.2111.2112.8112.8112.8115.9115.9116.0117.5119.5120.9120.9115.6المحهم  0112

0.25386.586.686.686.686.692.392.399.385.390.690.689.289.4Fish 0113األسساك 0113

3.45198.298.996.898.193.794.495.798.9100.4100.899.8100.598.0Yogurt, Cheese and Eggs0114المبن والجبن والبيض0114

1.39791.891.894.994.994.994.994.997.097.097.097.099.195.4Oils and Fats0115الزيهت والدىهن0115

Fruits0116 3.19877.784.988.792.190.590.197.497.8104.3100.597.988.992.6الفهاكو0116

Vegetables0117 6.09893.693.991.591.595.986.687.7100.296.3105.2102.4100.595.4الخزراوات0117

2.182132.4132.4132.4132.4132.4132.4132.4132.4134.3134.3134.7134.7133.1Sugar and Sugar Products0118الدكر والسشتجات الدكرية0118

0.420107.2107.2107.2107.2107.2107.2107.2107.2107.2107.2107.2107.2107.2Other Food Products0119مشتجات األغذية االخرى0119

Non-Alcoholic Beverages012 1.414107.0107.0107.0107.0107.0107.0107.0107.1107.9107.9107.9107.9107.3 السذروبات غير الكحهلية012

0.536101.0101.0142.5142.5142.5142.5142.5142.5142.4142.4142.4142.4135.6Tobacco02 التبغ02

6.20396.296.295.895.895.895.995.995.995.695.698.199.096.3Clothes and Footwear03المالبس واالحذية03

5.23199.399.398.998.598.598.698.698.698.698.6100.8101.899.2Clothes  031السالبس031

0.551110.4110.4110.4109.4109.4110.9110.9110.9110.9110.9115.4115.4111.3Cloth Fabrics0311مهاد السالبس0311

Ready made Clothes  0312 4.58697.997.997.497.197.197.197.197.197.197.199.0100.397.7السالبس الجاىزة0312

0.07796.396.396.396.396.396.396.396.397.097.097.097.096.5Other Categories of Clothes0313االصشاف االخرى لمسالبس ولهاحق السالبس                                          0313

0.017136.9136.9132.3132.3132.3108.0108.0108.0108.0108.0108.0108.0118.9Clothes Cleaning0314تشظيف السالبس 0314

0.97279.379.379.381.181.181.181.181.179.479.483.683.680.8Footwear0315االحذية032

17.147111.9110.1107.6105.2103.7106.199.2100.1103.4103.5100.094.4103.8Housing, Water,Electricity & LPG 04السكن ، المياه ، الكهرباء، الغاز04

10.852106.3101.998.094.091.388.388.087.787.787.787.787.492.2Rent0411االيجار0411

3.114122.1122.1122.1119.5120.6120.6120.6100.6108.7108.7108.7108.7115.3House Maintenance and Services0412صيانة وخدمات السدكن0431

1.223158.9174.1174.1181.7181.7238.7143.7208.3234.9234.9181.7105.7184.9Electricity and Water Supply0413امدادات السياه والكيرباء0441

1.95897.596.496.496.796.899.099.3100.199.9100.4103.2103.299.1Fuels(Gasolen,kerosene and LPG)0414(البشزين و الشفط و الغاز  )الهقهد0451

7.509110.0110.0110.0108.3108.4108.8108.8107.1107.1106.6106.6106.8108.2التجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة05
House Supplies , Appliances & 

Maintenance
05

2.967104.2104.2104.2104.2104.2105.3105.3105.3105.3105.7105.7106.1105.0Furniture Equipments051االثاث والتجييزات 051

4.542113.9113.9113.9111.0111.2111.2111.2108.3108.3107.3107.3107.3110.4Home Appliances053االجيزة السشزلية053

5.545146.9146.8146.8142.9142.9143.5143.5143.5141.3141.3141.3141.3143.5Health06 الصحة06

21.788114.2114.6116.6131.1129.0131.7132.2133.1133.2133.8134.0141.4128.8Transportation07النقل07

2.324111.7111.2111.2118.9127.2127.2127.2127.2122.7124.6124.6129.3121.9Communications08االتصال08

2.476125.8126.4125.0121.5122.6123.2123.8122.4121.0120.1119.2119.5122.5Recreation and Culture09الترفيه والثقافة09

1.120123.4123.4123.4123.4123.4123.4123.4123.4123.4123.4123.4117.0122.8Education10التعليم10

0.904123.3123.3123.3123.3123.3123.3123.3123.3123.3123.3123.3128.7123.7Restaurants and Hotels11المطاعم والفنادق11

Miscellaneous Sevices and Goods12   4.941121.0120.4118.4119.9122.2122.1121.0120.8121.6121.0122.3122.2121.1 السلع والخدمات المتنوعة12

100110.7110.7110.8113.6113.3114.0113.2114.3114.8115.4114.9115.3113.4General Index Number00الرقم القياسي العام00

السجسهعة الفرعية/السجسهعة الرئيدية / القدم ت
الهزن

الرقم القياسي

Division / Main Group / Sub GroupSeq.
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      2021Table (34) CPI's in Diala Governorate of the year 2021األرقام القياسية ألسعار السدتيمك في محافظة ديالى لدشة  (34) جدول 

المعدلكانهن االولتذرين الثانيتذرين االولايمهلآبتسهزحزيرانآيارنيدانآذارشباطكانهن الثاني

weightsJanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDecAverage

32.826102.8104.1106.3104.7102.5102.4102.2109.7108.5108.7109.5108.1105.8Food and Non-Alcoholic Beverages01االغذية والمشروبات غير الكحولية01

31.507102.7104.1106.3104.6102.3102.2102.0109.8108.6108.8109.6108.2105.8Food011االغذية011

4.954105.3105.5105.4105.5105.6105.6105.6105.6105.7107.1107.1107.1105.9Cereals and their products0111الخبز والحبهب0111

Meats0112 5.881105.8105.6106.9107.0107.0107.0107.0110.3111.9112.5113.5113.4109.0المحهم  0112

0.32787.187.287.287.287.287.287.289.790.290.290.290.288.4Fish 0113األسساك 0113

4.293114.5114.6112.9112.2111.0112.9113.0114.4117.9117.7117.7115.1114.5Yogurt, Cheese and Eggs0114المبن والجبن والبيض0114

1.656102.7102.7108.2108.2108.2108.2108.2108.2108.1108.1109.3109.3107.4Oils and Fats0115الزيهت والدىهن0115

Fruits0116 3.149104.5108.5118.5114.4109.3104.6105.9103.5105.3108.1110.1103.7108.0الفهاكو0116

Vegetables0117 8.47488.592.395.690.384.284.683.2110.3101.8100.6101.699.794.4الخزراوات0117

2.291114.7114.8114.8117.4117.4117.4117.4117.4117.9117.9117.9119.7117.0Sugar and Sugar Products0118الدكر والسشتجات الدكرية0118

0.482123.0123.5123.6123.6123.6123.6123.6123.6124.2124.2124.2124.2123.7Other Food Products0119مشتجات األغذية االخرى0119

Non-Alcoholic Beverages012 1.319104.2104.4106.2106.2106.4106.4106.4106.4105.9105.9105.9105.5105.8 السذروبات غير الكحهلية012

0.382181.7187.8187.8187.8187.8187.8187.8187.8187.8187.8187.8187.8187.3Tobacco02 التبغ02

6.76193.294.5101.5101.0101.0101.0101.0101.0101.0101.0105.4105.3100.6Clothes and Footwear03المالبس واالحذية03

5.44095.196.2104.4104.0104.0104.0104.0104.0104.0104.0107.4107.3103.2Clothes  031السالبس031

0.479101.1101.8101.8101.8101.8101.8101.8101.8101.8101.8106.0105.4102.4Cloth Fabrics0311مهاد السالبس0311

Ready made Clothes  0312 4.92994.595.6104.7104.3104.3104.3104.3104.3104.3104.3107.6107.6103.3السالبس الجاىزة0312

0.02672.979.880.380.380.380.380.380.380.380.381.681.679.9Other Categories of Clothes0313االصشاف االخرى لمسالبس ولهاحق السالبس                                          0313

0.006142.7145.0145.0145.0145.0145.0145.0145.0145.0145.0165.6165.6148.3Clothes Cleaning0314تشظيف السالبس 0314

1.32185.487.789.588.688.688.688.688.688.688.697.397.389.8Footwear0315االحذية032

24.386113.0113.0113.4113.4113.4113.5113.6115.5114.9115.0113.3113.4113.8Housing, Water,Electricity & LPG 04السكن ، المياه ، الكهرباء، الغاز04

14.631118.8118.9118.9118.9118.9118.8118.8118.6118.6118.4118.4118.5118.7Rent0411االيجار0411

4.134102.8102.8104.8104.8104.8105.4105.8106.2106.2106.2106.2106.2105.2House Maintenance and Services0412صيانة وخدمات السدكن0431

2.56799.999.999.999.999.999.999.9118.3114.0114.096.796.7103.2Electricity and Water Supply0413امدادات السياه والكيرباء0441

3.054109.8109.8109.8109.8109.8110.5111.1111.1109.8111.8112.4112.4110.7Fuels(Gasolen,kerosene and LPG)0414(البشزين و الشفط و الغاز  )الهقهد0451

7.165103.6104.7106.1106.4106.6107.2107.8108.1108.1108.3108.6108.6107.0House Supplies , Appliances & Maintenance05التجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة05

3.125107.0107.7108.9108.9108.9108.9108.9108.9108.9109.3109.7109.7108.8Furniture Equipments051االثاث والتجييزات 051

4.040100.9102.4103.9104.5104.8105.8106.9107.5107.5107.5107.7107.8105.6Home Appliances053االجيزة السشزلية053

4.687172.3175.7175.7175.7175.7175.7175.7175.7175.7175.7176.6176.6175.6Health06 الصحة06

12.904102.9108.6108.6108.6108.6108.6108.6108.6108.6108.6108.6108.6108.1Transportation07النقل07

3.444116.8117.0117.0117.0117.0117.0117.0117.0117.0117.0117.0117.0117.0Communications08االتصال08

1.51393.193.590.590.692.593.694.593.993.693.592.191.492.7Recreation and Culture09الترفيه والثقافة09

1.160144.5144.7144.7144.7144.7144.7144.7144.7144.7144.7144.7160.7146.0Education10التعليم10

0.885134.5135.9135.9135.9135.9135.9135.9135.9136.3137.6138.5138.5136.4Restaurants and Hotels11المطاعم والفنادق11

Miscellaneous Sevices and Goods12   3.887128.5129.2127.7128.3130.0129.4128.7128.6128.5128.6128.9128.5128.7 السلع والخدمات المتنوعة12

100110.4111.9113.2112.7112.1112.1112.1115.1114.5114.6114.8114.6113.2General Index Number00الرقم القياسي العام00

السجسهعة الفرعية/السجسهعة الرئيدية / القدم ت
الهزن

الرقم القياسي

Division / Main Group / Sub GroupSeq.
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Table(35)(35)جدول

 2020السعدل الدشهي 
Annual Average 

2020

 2021السعدل الدشهي 
Annual Average 

2021

معدالت التغير الدشهية 
 %Annual 

Change Rates%

السعدل الدشهي 
2020 Annual 

Average 2020

السعدل الدشهي 
2021 Annual 

Average 2021

معدالت التغير الدشهية 
 %Annual 

Change Rates%

 97.2100.33.2101.0105.24.2Food and Non-Alcoholicاالغذية والسذروبات غير الكحهلية01

Beverages
01

96.9100.13.3101.0105.24.2Food011االغذية011

99.6100.71.1105.3106.51.1Cereals and their products0111الخبز والحبهب0111

Meats0112 94.895.91.297.8110.012.5المحهم  0112

107.6112.34.465.571.49.0Fish 0113األسساك 0113

96.9110.814.3105.2115.49.7Yogurt, Cheese and Eggs0114المبن والجبن والبيض0114

94.7102.38.096.3103.77.7Oils and Fats0115الزيهت والدىهن0115

Fruits0116 2.5102.3105.22.8-98.796.2الفهاكو0116

Vegetables0117 2.8-90.291.11.0102.199.2الخزراوات0117

109.2114.54.997.498.20.8Sugar and Sugar Products0118الدكر والسشتجات الدكرية0118

120.3129.77.8125.5128.22.2Other Food Products0119مشتجات األغذية االخرى0119

Non-Alcoholic Beverages012 103.2105.82.599.5105.05.5 السذروبات غير الكحهلية012

113.6151.833.6132.3151.414.4Tobacco02 التبغ02

97.8104.67.0118.8124.14.5Clothes and Footwear03السالبس واالحذية03

102.0107.95.8121.3127.04.7Clothes  031السالبس031

110.9113.52.3110.8114.53.3Cloth Fabrics0311مهاد السالبس0311

Ready made Clothes  0312 102.0108.16.0122.5128.44.8السالبس الجاىزة0312

72.373.82.188.389.31.1Other Categories of Clothes0313االصشاف االخرى لمسالبس ولهاحق السالبس                                          0313

104.6108.33.5100.0100.00.0Clothes Cleaning0314تشظيف السالبس 0314

84.493.811.1108.9112.43.2Footwear032االحذية032

116.9123.96.0127.4132.84.2الدكن ، السياه ، الكيرباء، الغاز04
Housing, Water,Electricity & 

LPG 
04

115.5119.93.8120.2124.43.5Rent0411االيجار0411

121.2129.77.0138.0138.80.6صيانة وخدمات السدكن0431
House Maintenance and 

Services
0431

123.6144.917.2173.5191.310.3Electricity and Water Supply0441امدادات السياه والكيرباء0441

0.5106.8106.80.0-110.1109.5(البشزين و الشفط و الغاز  )الهقهد0451
Fuels(Gasolen,kerosene and 

LPG)
0451

97.8104.67.099.7106.06.3التجييزات والسعدات السشزلية والريانة05
House Supplies , Appliances & 

Maintenance
05

99.9107.87.9100.3102.52.2Furniture Equipments051االثاث والتجييزات051

96.6102.76.399.4107.88.5Home Appliances053االجيزة السشزلية053

143.2160.211.9127.6158.624.3Health06 الرحة06

105.1109.64.397.7113.716.4Transportation07الشقل07

115.9120.54.0112.1117.75.0Communications08االترال08

98.0100.82.9102.1111.59.2Recreation and Culture09الترفيو والثقافة09

12.1Education10-126.4133.35.5193.2169.8التعميم10

102.0119.116.8130.8158.321.0Restaurants and Hotels11السطاعم والفشادق11

Misc. Sevices and Goods12   118.9126.36.2118.8140.618.4 الدمع والخدمات الستشهعة12

106.8112.55.3114.6122.77.1General Index Number00الرقم القياسي العام00

COICOP ومعدالت التغير الدشهية حدب ترشيف 2021,2020األرقام القياسية ألسعار السدتيمك في محافظات العراق لدشتي 
Consumer Price Indices In Iraq Governorates for  2020 and 2021 and  Annual Change Rates by CIOCOP

السجسهعة الفرعية/السجسهعة الرئيدية / القدم الرمز

بغداداالنبار
(100=2012)

code
Division / Main Group / Sub 

Group
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      2021Table (36) CPI's in Al-anbar Governorate of the year 2021األرقام القياسية ألسعار السدتيمك في محافظة االنبار لدشة  (36) جدول 

المعدلكانهن االولتذرين الثانيتذرين االولايمهلآبتسهزحزيرانآيارنيدانآذارشباطكانهن الثاني

weightsJanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDecAverage

35.24196.396.398.299.199.1100.199.9103.0101.2102.6104.0104.2100.3Food and Non-Alcoholic Beverages01االغذية والمشروبات غير الكحولية01

33.82396.095.997.998.898.899.899.6102.8101.0102.6104.0104.2100.1Food011االغذية011

5.032100.7100.4100.8100.9100.9101.0101.2100.6100.0100.9100.5100.7100.7Cereals and their products0111الخبز والحبهب0111

Meats0112 9.11492.290.993.194.893.994.394.793.396.699.9103.3103.895.9المحهم  0112

0.510102.4102.7104.3108.1107.9121.2116.6128.6120.7101.0116.3117.4112.3Fish 0113األسساك 0113

3.921106.2106.4109.4107.0107.9110.1114.3114.3114.9111.6112.8114.4110.8Yogurt, Cheese and Eggs0114المبن والجبن والبيض0114

2.06497.297.7102.7103.5103.4103.4103.3103.3102.6102.5104.2103.3102.3Oils and Fats0115الزيهت والدىهن0115

Fruits0116 2.58891.091.394.393.995.294.797.398.5101.8102.0100.494.596.2الفهاكو0116

Vegetables0117 7.20284.984.486.889.789.691.086.5102.590.196.295.095.991.1الخزراوات0117

2.780110.5113.2113.4112.9113.5114.5114.5114.5113.9114.2118.9120.5114.5Sugar and Sugar Products0118الدكر والسشتجات الدكرية0118

0.612125.3128.8128.9129.9131.2133.8134.0134.1130.6122.2128.6128.6129.7Other Food Products0119مشتجات األغذية االخرى0119

Non-Alcoholic Beverages012 1.418103.0105.0105.7105.8107.1107.5108.2108.2105.1103.6105.1105.1105.8 السذروبات غير الكحهلية012

0.437145.0150.6153.3153.3153.3153.3153.3150.6150.6150.6153.7153.7151.8Tobacco02 التبغ02

7.27098.0105.2104.9104.1104.4104.5104.4104.4105.3104.0106.9108.6104.6Clothes and Footwear03المالبس واالحذية03

5.529102.4109.3108.9107.9108.3108.4108.8108.8109.1106.1108.2109.0107.9Clothes  031السالبس031

0.219111.3114.3113.0113.5113.8113.9116.9116.9114.8110.3111.7112.2113.5Cloth Fabrics0311مهاد السالبس0311

Ready made Clothes  0312 5.246102.3109.5109.1108.1108.5108.6108.9108.9109.3106.3108.4109.3108.1السالبس الجاىزة0312

0.06272.275.875.872.172.175.875.775.772.172.473.273.273.8Other Categories of Clothes0313االصشاف االخرى لمسالبس ولهاحق السالبس                                          0313

0.002104.6108.1108.1108.1108.1108.1108.1113.7108.1108.1108.1108.1108.3Clothes Cleaning0314تشظيف السالبس 0314

1.74184.192.292.292.092.092.390.590.593.297.3102.6107.293.8Footwear0315االحذية032

24.947117.1123.6120.8121.6123.6123.7131.8129.5130.1126.9118.2120.1123.9Housing, Water,Electricity & LPG 04السكن ، المياه ، الكهرباء، الغاز04

14.185116.7120.2119.7118.6117.6117.7117.8113.7116.1123.2127.1130.3119.9Rent0411االيجار0411

3.825126.8126.8129.3129.3129.3129.5129.6129.6129.6134.2131.6131.6129.7House Maintenance and Services0412صيانة وخدمات السدكن0431

3.800112.9143.0125.6135.1152.0152.0205.0205.0197.0149.582.379.9144.9Electricity and Water Supply0413امدادات السياه والكيرباء0441

3.137111.8111.3109.7109.7109.3109.3109.3109.3113.4107.6105.3108.5109.5Fuels(Gasolen,kerosene and LPG)0414(البشزين و الشفط و الغاز  )الهقهد0451

6.486101.2101.8102.0102.8103.5103.9103.7103.6105.0106.7109.8111.0104.6House Supplies , Appliances & Maintenance05التجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة05

2.422105.5105.4105.3105.9105.8106.2105.4105.4107.2113.4113.4114.3107.8Furniture Equipments051االثاث والتجييزات 051

4.06498.799.699.9101.0102.2102.6102.7102.5103.7102.7107.6109.0102.7Home Appliances053االجيزة السشزلية053

3.899151.6155.5156.7158.1159.8160.0160.0160.0160.5163.9166.3169.5160.2Health06 الصحة06

12.142108.2108.2108.1108.0108.0108.0108.4108.3108.1107.8116.9116.9109.6Transportation07النقل07

3.314120.8120.7120.6120.5120.4120.4120.3119.9119.1122.1122.2119.3120.5Communications08االتصال08

1.099102.4102.2101.1101.1101.3101.6101.9101.6101.798.198.598.5100.8Recreation and Culture09الترفيه والثقافة09

0.789133.5133.5133.5133.5133.5133.5133.5133.5133.5133.3133.3130.6133.3Education10التعليم10

0.345113.4113.4113.4113.4114.6114.6115.8115.8116.4125.0133.6139.2119.1Restaurants and Hotels11المطاعم والفنادق11

Miscellaneous Sevices and Goods12   4.031124.4124.2123.9124.3125.3125.4124.9124.6125.6127.5132.2133.1126.3 السلع والخدمات المتنوعة12

100108.1110.5110.4111.0111.7112.1114.1114.5114.2114.2114.4115.2112.5General Index Number00الرقم القياسي العام00

السجسهعة الفرعية/السجسهعة الرئيدية / القدم ت
الهزن

الرقم القياسي
Division / Main Group / Sub GroupSeq.
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      2021Table (37) CPI's in Baghdad Governorate of the year 2021األرقام القياسية ألسعار السدتيمك في محافظة بغداد لدشة  (37)جدول 

المعدلكانهن االولتذرين الثانيتذرين االولايمهلآبتسهزحزيرانآيارنيدانآذارشباطكانهن الثاني

weightsJanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDecAverage

35.24198.1100.6105.1104.2103.5105.1104.9109.5106.6108.5108.4107.6105.2Food and Non-Alcoholic Beverages01االغذية والمشروبات غير الكحولية01

33.82398.0100.4105.1104.1103.4105.1104.9109.7106.7108.7108.5107.7105.2Food011االغذية011

5.032105.5105.5105.5105.5105.5105.5105.5105.5105.5109.0109.1109.7106.5Cereals and their products0111الخبز والحبهب0111

Meats0112 9.114102.4102.4105.0105.8108.5108.5109.3111.1111.1118.7118.7118.7110.0المحهم  0112

0.51061.064.665.971.871.976.581.181.276.571.867.167.171.4Fish 0113األسساك 0113

3.921110.9111.6112.1112.1106.2117.0118.0120.0120.0120.0120.0117.3115.4Yogurt, Cheese and Eggs0114المبن والجبن والبيض0114

2.064100.0100.9105.3105.3105.3105.3103.7103.7103.7103.7103.7103.7103.7Oils and Fats0115الزيهت والدىهن0115

Fruits0116 2.58880.699.2107.2109.2107.6108.5109.2109.6109.6109.7107.7103.9105.2الفهاكو0116

Vegetables0117 7.20288.991.6105.598.797.397.794.8113.2100.4100.8101.6100.599.2الخزراوات0117

2.78097.497.498.398.398.398.398.398.398.398.398.398.398.2Sugar and Sugar Products0118الدكر والسشتجات الدكرية0118

0.612128.2128.2128.2128.2128.2128.2128.2128.2128.2128.2128.2128.2128.2Other Food Products0119مشتجات األغذية االخرى0119

Non-Alcoholic Beverages012 1.41899.6105.5105.5105.5105.5105.5105.5105.5105.5105.5105.5105.5105.0 السذروبات غير الكحهلية012

0.437151.4151.4151.4151.4151.4151.4151.4151.4151.4151.4151.4151.4151.4Tobacco02 التبغ02

7.270118.0118.6125.6125.6125.6125.6125.6125.6125.6122.5125.3125.3124.1Clothes and Footwear03المالبس واالحذية03

5.529120.2121.0128.8128.8128.8128.8128.8128.8128.8124.9128.2128.2127.0Clothes  031السالبس031

0.219108.3108.3115.7115.7115.7115.7115.7115.7115.7115.7115.7115.7114.5Cloth Fabrics0311مهاد السالبس0311

Ready made Clothes  0312 5.246121.5122.3130.3130.3130.3130.3130.3130.3130.3126.0129.7129.7128.4السالبس الجاىزة0312

0.06288.388.389.589.589.589.589.589.589.589.589.589.589.3Other Categories of Clothes0313االصشاف االخرى لمسالبس ولهاحق السالبس                                          0313

0.002100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0Clothes Cleaning0314تشظيف السالبس 0314

1.741108.9108.9112.9112.9112.9112.9112.9112.9112.9112.9113.9113.9112.4Footwear0315االحذية032

24.947128.3128.4128.4128.6129.4133.4137.9137.8137.7137.8133.0132.9132.8Housing, Water,Electricity & LPG 04السكن ، المياه ، الكهرباء، الغاز04

14.185120.2120.3120.4120.6121.7127.2127.5127.3127.2127.3126.6126.5124.4Rent0411االيجار0411

3.825138.7138.7138.7138.7138.7138.7138.7138.7138.7139.3139.3139.3138.8House Maintenance and Services0412صيانة وخدمات السدكن0431

3.800180.2180.2180.2180.2180.2180.2213.8213.8213.8213.8179.9179.9191.3Electricity and Water Supply0413امدادات السياه والكيرباء0441

3.137106.8106.8106.8106.8106.8106.8106.8106.8106.8106.8106.8106.8106.8Fuels(Gasolen,kerosene and LPG)0414(البشزين و الشفط و الغاز  )الهقهد0451

6.486102.3102.8103.2106.8106.8106.8106.8106.8106.8107.1108.1108.1106.0House Supplies , Appliances & Maintenance05التجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة05

2.422102.1101.8102.2102.2102.2102.2102.2102.2102.2103.2103.8103.8102.5Furniture Equipments051االثاث والتجييزات 051

4.064102.4103.3103.6109.0109.0109.0109.0109.0109.0109.0110.3110.3107.8Home Appliances053االجيزة السشزلية053

3.899156.7156.7156.7156.7156.7156.7156.7156.7156.7161.5165.5165.5158.6Health06 الصحة06

12.142109.9114.5114.8114.6114.6114.0114.1114.1114.0113.3113.3113.3113.7Transportation07النقل07

3.314117.7117.7117.7117.7117.7117.7117.7117.7117.7117.7117.7117.7117.7Communications08االتصال08

1.099112.5112.5110.0110.0111.4112.1112.8112.3112.0111.3110.4109.9111.5Recreation and Culture09الترفيه والثقافة09

0.789169.3169.3169.3169.3169.3169.3169.3169.3169.3169.3169.3174.8169.8Education10التعليم10

0.345142.0142.0142.0148.8148.8157.4157.4172.4172.4172.4172.4172.4158.3Restaurants and Hotels11المطاعم والفنادق11

Miscellaneous Sevices and Goods12   4.031129.1128.8131.2131.6132.1132.3132.0131.9131.8156.6174.7174.6140.6 السلع والخدمات المتنوعة12

100117.5118.8120.5120.6120.7122.6124.1125.6124.7126.3125.7125.4122.7General Index Number00الرقم القياسي العام00

السجسهعة الفرعية/السجسهعة الرئيدية / القدم ت
الهزن

الرقم القياسي
Division / Main Group / Sub GroupSeq.
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Table(38)(38)جدول

السعدل الدشهي 
2020 Annual 

Average 
2020

السعدل الدشهي 
2021 Annual 

Average 
2021

معدالت التغير 
% الدشهية 

Annual 
Change 

Rates%

السعدل الدشهي 
2020 Annual 

Average 2020

السعدل الدشهي 
2021 Annual 

Average 2021

معدالت التغير 
% الدشهية 

Annual Change 
Rates%

95.2102.37.5101.3104.33.0Food and Non-Alcoholic Beverages01االغذية والسذروبات غير الكحهلية01

94.8102.07.6101.3104.22.9Food011االغذية011

98.3100.01.7106.2107.71.4Cereals and their products0111الخبز والحبهب0111
Meats0112 0.6-97.8108.510.990.289.7المحهم  0112

1.0Fish 0113-59.569.817.362.862.2األسساك 0113

99.0116.217.4104.6116.711.6Yogurt, Cheese and Eggs0114المبن والجبن والبيض0114
93.7101.28.091.2102.112.0Oils and Fats0115الزيهت والدىهن0115
Fruits0116 2.7-91.191.80.8117.8114.6الفهاكو0116

Vegetables0117 87.290.23.4105.0109.13.9الخزراوات0117

102.4108.56.0103.5106.02.4Sugar and Sugar Products0118الدكر والسشتجات الدكرية0118
115.1125.79.2115.2115.50.3Other Food Products0119مشتجات األغذية االخرى0119
Non-Alcoholic Beverages012 104.3110.15.6101.2105.03.8 السذروبات غير الكحهلية012

116.2147.927.3107.8107.80.0Tobacco02 التبغ02

92.597.55.498.7100.21.5Clothes and Footwear03السالبس واالحذية03
91.795.64.396.898.72.0Clothes  031السالبس031

93.4103.510.897.197.40.3Cloth Fabrics0311مهاد السالبس0311

Ready made Clothes  0312 91.595.03.896.898.92.2السالبس الجاىزة0312

90.895.04.692.092.40.4Other Categories of Clothes0313االصشاف االخرى لمسالبس ولهاحق السالبس                                          0313

100.0100.00.0106.1106.90.8Clothes Cleaning0314تشظيف السالبس 0314

0.3Footwear032-96.0105.39.7108.0107.7االحذية032

120.9123.01.796.797.50.8Housing, Water,Electricity & LPG 04الدكن ، السياه ، الكيرباء، الغاز04

137.2138.20.7101.9103.11.2Rent0411االيجار0411

0.6House Maintenance and Services0431-0.688.087.5-108.0107.4صيانة وخدمات السدكن0431

0.1Electricity and Water Supply0441-103.0117.814.487.687.5امدادات السياه والكيرباء0441

90.490.60.291.994.02.3Fuels(Gasolen,kerosene and LPG)0451(البشزين و الشفط و الغاز  )الهقهد0451

91.796.04.7101.1105.34.2التجييزات والسعدات السشزلية والريانة05
House Supplies , Appliances & 

Maintenance
05

1.1102.6105.12.4Furniture Equipments051-85.384.4االثاث والتجييزات051
96.0103.98.2100.0105.55.5Home Appliances053االجيزة السشزلية053

2.3Health06-111.8120.88.1129.0126.0 الرحة06

100.7110.39.594.5107.814.1Transportation07الشقل07

91.897.46.1110.0111.81.6Communications08االترال08

89.1102.414.985.587.52.3Recreation and Culture09الترفيو والثقافة09

8.3Education10-143.9174.121.0116.0106.4التعميم10

12.6137.7137.70.0Restaurants and Hotels11-96.184.0السطاعم والفشادق11

Misc. Sevices and Goods12   101.8112.010.0107.8120.812.1 الدمع والخدمات الستشهعة12

102.3108.76.3100.8105.14.3General Index Number00الرقم القياسي العام00

COICOP ومعدالت التغير الدشهية حدب ترشيف 2021,2020األرقام القياسية ألسعار السدتيمك في محافظات العراق لدشتي 
Consumer Price Indices In Iraq Governorates for  2020 and 2021 and  Annual Change Rates by CIOCOP

code Division / Main Group / Sub Group الرمز
السجسهعة /السجسهعة الرئيدية / القدم 

الفرعية

بابلصالح الدين
(100=2012)
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      2021Table (39) CPI's in Salah Al-Deen Governorate of the year 2021األرقام القياسية ألسعار السدتيمك في محافظة صالح الدين لدشة  (39) جدول 

المعدلكانهن االولتذرين الثانيتذرين االولايمهلآبتسهزحزيرانآيارنيدانآذارشباطكانهن الثاني

weightsJanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDecAverage

34.51393.997.6100.2104.1104.3102.4102.5105.4105.0104.4103.4104.3102.3Food and Non-Alcoholic Beverages01االغذية والمشروبات غير الكحولية01

33.13893.497.199.8103.8104.0102.1102.2105.2104.7104.1103.1104.1102.0Food011االغذية011

4.69899.199.599.699.9100.4100.2100.199.499.7100.1100.7101.5100.0Cereals and their products0111الخبز والحبهب0111

Meats0112 8.86893.395.1104.5105.8114.2114.2114.0113.7112.2112.8111.0111.6108.5المحهم  0112

0.65556.556.560.862.080.280.278.182.473.769.468.868.869.8Fish 0113األسساك 0113

4.227111.7113.4113.3117.3112.8116.1118.0118.9121.2119.6115.8116.7116.2Yogurt, Cheese and Eggs0114المبن والجبن والبيض0114

1.70798.498.7100.4102.0102.1103.2103.1101.3101.2101.1101.5101.4101.2Oils and Fats0115الزيهت والدىهن0115

Fruits0116 2.78879.888.490.593.595.994.394.396.192.797.389.289.591.8الفهاكو0116

Vegetables0117 7.22980.389.488.8101.291.181.081.094.394.890.993.496.090.2الخزراوات0117

2.519106.3108.5108.6108.7109.0109.0109.0109.0108.5108.2108.5108.4108.5Sugar and Sugar Products0118الدكر والسشتجات الدكرية0118

0.447123.6124.2124.2124.4129.1129.1129.1129.1126.7123.7123.7121.9125.7Other Food Products0119مشتجات األغذية االخرى0119

Non-Alcoholic Beverages012 1.375106.8109.8109.8110.4110.5110.5110.5110.5111.3111.5110.1109.5110.1 السذروبات غير الكحهلية012

0.457137.7142.0142.0144.9151.0151.0151.0151.0151.0151.0151.0151.0147.9Tobacco02 التبغ02

6.32995.294.097.197.097.797.797.697.697.698.0100.2100.397.5Clothes and Footwear03المالبس واالحذية03

5.06594.492.995.395.195.895.895.795.695.695.697.597.695.6Clothes  031السالبس031

0.322102.6103.4103.9103.5103.5103.5103.5103.5103.7103.5103.6103.6103.5Cloth Fabrics0311مهاد السالبس0311

Ready made Clothes  0312 4.68993.892.294.794.595.395.295.295.095.095.097.197.295.0السالبس الجاىزة0312

0.04490.890.895.995.995.995.995.995.995.995.995.995.995.0Other Categories of Clothes0313االصشاف االخرى لمسالبس ولهاحق السالبس                                          0313

0.010100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0Clothes Cleaning0314تشظيف السالبس 0314

1.26498.698.6104.5104.5105.4105.4105.4105.5105.5107.7111.2111.2105.3Footwear0315االحذية032

22.476121.3121.2121.4121.6121.9122.2122.2126.4127.1124.3124.0122.4123.0Housing, Water,Electricity & LPG 04السكن ، المياه ، الكهرباء، الغاز04

12.445136.7136.5136.9137.2137.9138.3138.3138.3139.4140.0139.5139.5138.2Rent0411االيجار0411

3.985107.4107.4107.4107.4107.4107.4107.4107.4107.4107.4107.4107.4107.4House Maintenance and Services0412صيانة وخدمات السدكن0431

2.516110.0110.0110.0110.0110.0110.0110.0148.2148.2120.5120.5106.5117.8Electricity and Water Supply0413امدادات السياه والكيرباء0441

3.53090.690.690.690.690.690.690.690.690.690.690.690.690.6Fuels(Gasolen,kerosene and LPG)0414(البشزين و الشفط و الغاز  )الهقهد0451

6.60592.994.194.794.795.396.796.796.796.797.998.097.196.0House Supplies , Appliances & Maintenance05التجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة05

2.67481.982.983.283.283.484.084.084.084.087.287.287.284.4Furniture Equipments051االثاث والتجييزات 051

3.931100.4101.6102.6102.5103.4105.4105.4105.4105.4105.2105.4103.8103.9Home Appliances053االجيزة السشزلية053

3.850120.0120.5120.5121.9121.9121.9121.9121.9121.9118.9118.9118.9120.8Health06 الصحة06

13.934108.9109.5109.0109.0109.0109.0109.0109.0109.0113.9113.9113.9110.3Transportation07النقل07

3.80197.197.197.197.197.497.697.697.697.697.797.797.797.4Communications08االتصال08

2.120103.9103.999.699.6102.0103.3104.4103.7103.1103.2101.5100.7102.4Recreation and Culture09الترفيه والثقافة09

0.487174.5174.5174.5174.5174.5174.5174.5174.5174.5174.6174.6169.4174.1Education10التعليم10

0.95984.381.082.182.182.183.283.283.283.287.787.787.784.0Restaurants and Hotels11المطاعم والفنادق11

Miscellaneous Sevices and Goods12   4.469111.3111.5109.5110.3112.5112.0111.5111.6111.4112.7113.5116.2112.0 السلع والخدمات المتنوعة12

100104.8106.1107.1108.5109.0108.5108.6110.5110.5110.4110.1110.1108.7General Index Number00الرقم القياسي العام00

السجسهعة الفرعية/السجسهعة الرئيدية / القدم ت
الهزن

الرقم القياسي

Division / Main Group / Sub GroupSeq.
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      2021Table (40) CPI's in Babil Governorate of the year 2021األرقام القياسية ألسعار السدتيمك في محافظة بابل لدشة  (40) جدول 

المعدلكانهن االولتذرين الثانيتذرين االولايمهلآبتسهزحزيرانآيارنيدانآذارشباطكانهن الثاني

weightsJanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDecAverage

28.116101.5105.9105.7105.7103.0102.8103.3108.0105.7103.0103.4103.1104.3Food and Non-Alcoholic Beverages01االغذية والمشروبات غير الكحولية01

26.630101.4106.0105.7105.7102.9102.7103.2108.2105.7102.9103.3103.0104.2Food011االغذية011

4.431107.0107.2107.1107.0106.6106.5106.3107.0108.3108.6110.0110.2107.7Cereals and their products0111الخبز والحبهب0111

Meats0112 5.31489.489.789.889.889.789.689.689.689.689.689.989.989.7المحهم  0112

1.04753.153.453.563.163.171.878.363.158.756.763.168.662.2Fish 0113األسساك 0113

3.226113.6113.7114.7114.3115.3118.2118.3118.3119.2118.5118.4118.0116.7Yogurt, Cheese and Eggs0114المبن والجبن والبيض0114

1.21899.199.9101.7100.5103.1102.1103.0102.8102.7103.6103.3103.3102.1Oils and Fats0115الزيهت والدىهن0115

Fruits0116 2.807108.4115.1116.9117.0116.5116.9116.8121.7120.7109.7109.6105.4114.6الفهاكو0116

Vegetables0117 5.980104.1120.8117.5116.3103.499.4100.7122.9111.8104.5104.2104.1109.1الخزراوات0117

2.073105.9106.0106.0106.0106.0106.0106.0106.0106.0106.0106.0106.0106.0Sugar and Sugar Products0118الدكر والسشتجات الدكرية0118

0.534116.7116.9116.7116.7116.7116.7113.7113.7113.7114.8114.8114.8115.5Other Food Products0119مشتجات األغذية االخرى0119

Non-Alcoholic Beverages012 1.486103.0104.9105.1105.1105.2105.2105.2105.2105.2105.2105.2105.2105.0 السذروبات غير الكحهلية012

0.604107.8107.8107.8107.8107.8107.8107.8107.8107.8107.8107.8107.8107.8Tobacco02 التبغ02

6.46698.698.698.6101.2101.2101.2104.6101.2101.296.899.699.9100.2Clothes and Footwear03المالبس واالحذية03

5.34696.796.796.799.899.899.8103.699.899.894.998.198.498.7Clothes  031السالبس031

0.52197.197.397.397.397.397.397.397.397.397.398.098.097.4Cloth Fabrics0311مهاد السالبس0311

Ready made Clothes  0312 4.73196.696.696.6100.2100.2100.2104.5100.2100.294.798.198.598.9السالبس الجاىزة0312

0.07992.092.092.092.092.092.094.792.092.092.092.094.792.4Other Categories of Clothes0313االصشاف االخرى لمسالبس ولهاحق السالبس                                          0313

0.015106.1106.1106.1106.1106.1106.1106.1106.1106.1106.1106.1116.3106.9Clothes Cleaning0314تشظيف السالبس 0314

1.120108.0107.8107.8107.8107.8107.8109.6107.8107.8105.9107.0107.1107.7Footwear0315االحذية032

23.58396.997.397.798.298.298.598.298.398.996.895.596.097.5Housing, Water,Electricity & LPG 04السكن ، المياه ، الكهرباء، الغاز04

13.971102.7102.7102.7103.2103.2103.7103.3103.4103.4103.1103.3103.0103.1Rent0411االيجار0411

4.61787.086.487.187.787.787.787.787.787.787.787.787.787.5House Maintenance and Services0412صيانة وخدمات السدكن0431

2.17087.592.792.792.792.792.792.792.7100.078.263.771.087.5Electricity and Water Supply0413امدادات السياه والكيرباء0441

2.82591.991.994.494.494.494.494.494.494.494.494.494.494.0Fuels(Gasolen,kerosene and LPG)0414(البشزين و الشفط و الغاز  )الهقهد0451

6.880102.6102.4102.6103.7104.9105.3105.5105.5105.5107.1108.5110.2105.3التجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة05
House Supplies , Appliances & 

Maintenance
05

2.957103.3102.1102.6102.6103.8104.3104.7104.7104.7107.8109.4110.9105.1Furniture Equipments051االثاث والتجييزات 051

3.923102.2102.7102.7104.5105.7106.1106.1106.1106.1106.5107.8109.7105.5Home Appliances053االجيزة السشزلية053

3.664129.0125.3125.3125.3125.3125.3126.0126.0126.0126.0126.0126.0126.0Health06 الصحة06

18.673107.5107.5107.7107.7107.7107.7107.7107.7107.7107.7107.7109.2107.8Transportation07النقل07

3.137111.7111.8111.8111.8111.8111.8111.8111.8111.8111.8111.8111.8111.8Communications08االتصال08

1.98387.787.784.884.886.387.287.987.487.090.789.689.087.5Recreation and Culture09الترفيه والثقافة09

1.283106.0106.0106.0106.0106.0106.0106.0106.0106.0106.0106.0111.0106.4Education10التعليم10

1.752137.7137.7137.7137.7137.7137.7137.7137.7137.7137.7137.7137.7137.7Restaurants and Hotels11المطاعم والفنادق11

Miscellaneous Sevices and Goods12   3.859120.8114.2113.0113.9116.5121.7120.8125.2125.3125.4126.7126.1120.8 السلع والخدمات المتنوعة12

100103.9104.9104.9105.3104.7105.0105.3106.6106.1104.7104.8105.3105.1General Index Number00الرقم القياسي العام00

السجسهعة الفرعية/السجسهعة الرئيدية / القدم ت
الهزن

الرقم القياسي
Division / Main Group / Sub GroupSeq.
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Table(41)(41)جدول

السعدل الدشهي 
2020 Annual 

Average 2020

السعدل الدشهي 
2021 Annual 

Average 2021

معدالت التغير 
% الدشهية 

Annual 
Change Rates%

السعدل الدشهي 
2020 Annual 

Average 2020

السعدل الدشهي 
2021 Annual 

Average 2021

معدالت التغير 
% الدشهية 

Annual Change 
Rates%

95.6102.57.299.9104.34.4Food and Non-Alcoholic Beverages01االغذية والسذروبات غير الكحهلية01

95.4102.57.499.8104.44.6Food011االغذية011
102.2104.01.8103.6106.12.4Cereals and their products0111الخبز والحبهب0111
Meats0112 92.8101.99.898.4101.53.2المحهم  0112

77.884.48.556.657.51.6Fish 0113األسساك 0113

97.8113.416.097.2108.711.8Yogurt, Cheese and Eggs0114المبن والجبن والبيض0114
94.2104.811.393.1102.39.9Oils and Fats0115الزيهت والدىهن0115
Fruits0116 105.8111.45.3101.5104.83.3الفهاكو0116

Vegetables0117 87.995.68.8106.7109.42.5الخزراوات0117

101.6103.72.198.6102.33.8Sugar and Sugar Products0118الدكر والسشتجات الدكرية0118
3.4123.2142.215.4Other Food Products0119-120.5116.4مشتجات األغذية االخرى0119
Non-Alcoholic Beverages012 99.9102.72.8100.9103.72.8 السذروبات غير الكحهلية012

101.2123.121.6122.9140.614.4Tobacco02 التبغ02

1.4Clothes and Footwear03-98.8104.96.2121.0119.3السالبس واالحذية03
1.4Clothes  031-99.1104.35.2121.3119.6السالبس031
119.1119.60.4100.3119.719.3Cloth Fabrics0311مهاد السالبس0311
Ready made Clothes  0312 3.4-96.7102.56.0123.6119.4السالبس الجاىزة0312
131.2132.10.7120.7122.91.8Other Categories of Clothes0313االصشاف االخرى لمسالبس ولهاحق السالبس                                          0313
125.4132.15.3115.5138.019.5Clothes Cleaning0314تشظيف السالبس 0314

1.5Footwear032-97.7107.510.0119.7117.9االحذية032

123.2123.20.0104.8108.23.2Housing, Water,Electricity & LPG 04الدكن ، السياه ، الكيرباء، الغاز04

2.1Rent0411-3.1110.3108.0-131.3127.2االيجار0411

125.0134.37.4105.6106.10.5House Maintenance and Services0431صيانة وخدمات السدكن0431

78.694.820.675.098.030.7Electricity and Water Supply0441امدادات السياه والكيرباء0441

1.2108.9127.617.2Fuels(Gasolen,kerosene and LPG)0451-102.8101.6(البشزين و الشفط و الغاز  )الهقهد0451

100.1105.45.3102.0108.26.1التجييزات والسعدات السشزلية والريانة05
House Supplies , Appliances & 

Maintenance
05

0.3Furniture Equipments051-96.1102.36.598.398.0االثاث والتجييزات051
102.6107.34.6104.1113.79.2Home Appliances053االجيزة السشزلية053

159.3169.66.5153.4174.213.6Health06 الرحة06

92.2103.612.494.2102.99.2Transportation07الشقل07

108.5115.16.1120.8133.310.3Communications08االترال08

0.4Recreation and Culture09-84.988.74.599.198.7الترفيو والثقافة09

164.3174.05.9145.8167.114.6Education10التعميم10
114.6117.82.8132.0134.41.8Restaurants and Hotels11السطاعم والفشادق11
Misc. Sevices and Goods12   113.2128.013.1116.9128.910.3 الدمع والخدمات الستشهعة12

107.9113.45.1107.4113.45.6General Index Number00الرقم القياسي العام00

COICOP ومعدالت التغير الدشهية حدب ترشيف 2021,2020األرقام القياسية ألسعار السدتيمك في محافظات العراق لدشتي 
Consumer Price Indices In Iraq Governorates for  2020 and 2021 and  Annual Change Rates by CIOCOP

Division / Main Group / Sub 

Group
code السجسهعة الفرعية/السجسهعة الرئيدية / القدم الرمز

واسطكربالء
(100=2012)
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      2021Table (42) CPI's in Kerbela Governorate of the year 2021األرقام القياسية ألسعار السدتيمك في محافظة كربالء لدشة  (42) جدول 

المعدلكانهن االولتذرين الثانيتذرين االولايمهلآبتسهزحزيرانآيارنيدانآذارشباطكانهن الثاني

weightsJanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDecAverage

30.28997.999.1102.2105.099.898.899.5105.3106.3104.6105.9105.9102.5Food and Non-Alcoholic Beverages01االغذية والمشروبات غير الكحولية01

28.67897.598.8102.1105.299.798.699.4105.5106.5104.7106.1106.1102.5Food011االغذية011

4.681102.8103.4103.6103.6103.6103.9103.8103.9104.1104.1105.7105.6104.0Cereals and their products0111الخبز والحبهب0111

Meats0112 4.89294.693.497.699.999.999.999.9102.7103.4104.1113.8114.1101.9المحهم  0112

1.63078.874.378.887.887.886.390.388.382.386.383.588.684.4Fish 0113األسساك 0113

3.381111.1107.0109.8108.8107.6112.4117.0115.1121.3119.1117.0115.0113.4Yogurt, Cheese and Eggs0114المبن والجبن والبيض0114

1.220101.6103.1106.5106.5105.7104.7105.0105.0105.5104.1104.8104.9104.8Oils and Fats0115الزيهت والدىهن0115

Fruits0116 2.990106.6113.5119.7120.8112.6102.0108.6115.1112.4108.3107.3109.4111.4الفهاكو0116

Vegetables0117 7.44186.391.996.6105.188.185.382.6103.2106.3100.7101.199.795.6الخزراوات0117

1.809103.1103.1103.2103.1103.1104.5104.7104.7104.3104.2102.8103.1103.7Sugar and Sugar Products0118الدكر والسشتجات الدكرية0118

0.634120.6116.5113.2114.2114.1118.6119.1119.1115.8115.8114.7114.5116.4Other Food Products0119مشتجات األغذية االخرى0119

Non-Alcoholic Beverages012 1.611104.1104.2104.2102.1102.1102.1102.1102.1102.5102.2102.2102.5102.7 السذروبات غير الكحهلية012

0.457111.1115.5128.9128.9128.9128.9128.9124.0123.3123.3117.9117.9123.1Tobacco02 التبغ02

6.249102.5102.1103.4103.9105.2105.2105.2105.7105.7105.7106.7107.0104.9Clothes and Footwear03المالبس واالحذية03

5.214102.1101.4103.0103.5104.5104.5104.5105.1105.1105.1106.3106.6104.3Clothes  031السالبس031

0.413119.3119.7119.7119.7119.7119.7119.7119.7119.4119.4119.4119.3119.6Cloth Fabrics0311مهاد السالبس0311

Ready made Clothes  0312 4.713100.099.3101.0101.6102.6102.6102.6103.4103.3103.3104.7105.0102.5السالبس الجاىزة0312

0.077131.7131.8131.8131.8131.8132.1132.1132.1132.1132.1132.1133.4132.1Other Categories of Clothes0313االصشاف االخرى لمسالبس ولهاحق السالبس                                          0313

0.011129.0128.1128.1128.1134.7134.7134.7132.3133.4133.4134.2134.2132.1Clothes Cleaning0314تشظيف السالبس 0314

1.035104.4105.7105.7105.7108.5108.5108.5108.5108.5108.6108.9108.9107.5Footwear0315االحذية032

30.769123.6125.1121.9121.6121.3124.0124.5124.5124.5124.3120.4122.2123.2Housing, Water,Electricity & LPG 04السكن ، المياه ، الكهرباء، الغاز04

20.922129.0130.1129.4126.5124.7125.9126.6126.6126.6127.2127.2127.0127.2Rent0411االيجار0411

4.475125.0130.6130.6130.6130.7137.0137.0137.0137.0137.0139.4139.4134.3House Maintenance and Services0412صيانة وخدمات السدكن0431

2.86199.299.269.689.399.2109.0109.0109.0109.0105.659.879.594.8Electricity and Water Supply0413امدادات السياه والكيرباء0441

2.511103.5103.5103.5101.9101.9101.9101.9101.9101.998.899.099.9101.6Fuels(Gasolen,kerosene and LPG)0414(البشزين و الشفط و الغاز  )الهقهد0451

7.757102.3104.5104.7105.5105.8105.9105.9105.9105.6105.7106.6106.4105.4التجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة05
House Supplies , Appliances & 

Maintenance
05

2.96199.4102.4102.7102.9102.9102.3102.3102.4102.4102.4102.5102.4102.3Furniture Equipments051االثاث والتجييزات 051

4.796104.1105.8105.9107.1107.6108.1108.1108.1107.6107.8109.1108.9107.3Home Appliances053االجيزة السشزلية053

3.568162.5166.5168.4168.4168.5168.5168.7169.3169.4174.7174.6175.3169.6Health06 الصحة06

10.161103.0103.1103.1103.1103.1104.0104.0104.0104.0104.1104.1104.1103.6Transportation07النقل07

3.305110.1114.8115.0115.0115.1115.1115.1115.1116.2116.2116.4116.9115.1Communications08االتصال08

1.97089.589.185.385.487.489.290.990.289.790.089.088.388.7Recreation and Culture09الترفيه والثقافة09

0.335171.7174.0174.0174.0174.0174.0174.0174.0174.0174.0174.0176.6174.0Education10التعليم10

1.132114.6116.5116.5118.1119.6119.6119.6119.6119.6119.6114.6114.9117.8Restaurants and Hotels11المطاعم والفنادق11

Miscellaneous Sevices and Goods12   4.008119.0118.9120.7122.2131.7131.2131.3131.3131.4131.5132.6134.3128.0 السلع والخدمات المتنوعة12

100110.8112.2112.3113.3112.1112.8113.2115.0115.3114.9114.2114.9113.4General Index Number00الرقم القياسي العام00

السجسهعة الفرعية/السجسهعة الرئيدية / القدم ت
الهزن

الرقم القياسي
Division / Main Group / Sub GroupSeq.
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      2021Table (43) CPI's in Wasit Governorate of the year 2021األرقام القياسية ألسعار السدتيمك في محافظة واسط لدشة  (43) جدول 

المعدلكانهن االولتذرين الثانيتذرين االولايمهلآبتسهزحزيرانآيارنيدانآذارشباطكانهن الثاني

weightsJanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDecAverage

31.69398.699.0104.8102.0102.0101.4104.5112.5107.2107.3106.4106.2104.3Food and Non-Alcoholic Beverages01االغذية والمشروبات غير الكحولية01

30.52398.498.8104.8101.9101.9101.3104.5112.9107.4107.5106.6106.3104.4Food011االغذية011

4.935104.5106.1106.8106.8106.7106.0105.9105.7105.7105.7106.6106.7106.1Cereals and their products0111الخبز والحبهب0111

Meats0112 5.901100.7100.8100.5100.5100.5100.5102.3102.5102.5102.5102.5102.5101.5المحهم  0112

1.11643.750.752.752.752.760.763.158.465.164.962.562.557.5Fish 0113األسساك 0113

3.816105.5105.5107.5107.5107.3107.0110.1110.9110.6111.1111.1110.0108.7Yogurt, Cheese and Eggs0114المبن والجبن والبيض0114

1.56398.4101.2103.1103.1103.2103.7101.8101.6101.7103.0103.1103.1102.3Oils and Fats0115الزيهت والدىهن0115

Fruits0116 3.10487.690.198.398.799.6104.2120.4116.5115.6113.0106.4106.6104.8الفهاكو0116

Vegetables0117 6.91398.695.8115.3102.5102.596.8100.5140.1115.1116.1115.0114.3109.4الخزراوات0117

2.731101.1101.8102.9102.9102.9102.9102.4102.3102.3102.3102.3102.3102.3Sugar and Sugar Products0118الدكر والسشتجات الدكرية0118

0.444134.3138.4143.6143.6143.6143.6143.9144.5143.0142.7142.7142.7142.2Other Food Products0119مشتجات األغذية االخرى0119

Non-Alcoholic Beverages012 1.170104.0104.4104.6104.6104.6104.6104.7102.5102.4102.3102.3103.1103.7 السذروبات غير الكحهلية012

0.612140.6140.6140.6140.6140.6140.6140.6140.6140.6140.6140.6140.6140.6Tobacco02 التبغ02

6.935117.7118.6120.2120.3120.3120.4120.5118.4118.2117.1119.6119.7119.3Clothes and Footwear03المالبس واالحذية03

5.515118.3118.7120.7120.8120.8120.9121.0119.0118.6117.0119.5119.6119.6Clothes  031السالبس031

0.527114.9117.4121.7121.7121.7121.7121.7120.8120.9118.1118.1118.3119.7Cloth Fabrics0311مهاد السالبس0311

Ready made Clothes  0312 4.901118.8118.9120.6120.6120.6120.6120.7118.6118.1116.6119.4119.4119.4السالبس الجاىزة0312

0.054120.3121.5123.3123.3123.3123.3123.3123.3123.3123.3123.3123.3122.9Other Categories of Clothes0313االصشاف االخرى لمسالبس ولهاحق السالبس                                          0313

0.033106.9117.7129.1129.1129.1149.1149.1149.1149.1149.1149.1149.1138.0Clothes Cleaning0314تشظيف السالبس 0314

1.420115.4118.1118.3118.3118.3118.3118.3115.9116.6117.3119.8120.1117.9Footwear0315االحذية032

25.632107.9107.2108.4108.4109.2108.9108.6108.2108.2108.6107.0108.1108.2Housing, Water,Electricity & LPG 04السكن ، المياه ، الكهرباء، الغاز04

15.483110.3109.1107.4106.6107.8107.4106.9106.4106.4107.4109.3111.1108.0Rent0411االيجار0411

4.435105.4105.3106.6106.6106.6106.6106.6105.8106.0106.0106.0106.0106.1House Maintenance and Services0412صيانة وخدمات السدكن0431

3.31385.085.0101.1105.0105.0105.0105.0105.0105.0105.085.085.098.0Electricity and Water Supply0413امدادات السياه والكيرباء0441

2.401128.6128.6128.6128.6128.6128.6128.6128.6128.6125.9124.1124.1127.6Fuels(Gasolen,kerosene and LPG)0414(البشزين و الشفط و الغاز  )الهقهد0451

6.573104.7105.9107.2107.7107.7107.8107.9108.3109.2109.3110.3112.4108.2House Supplies , Appliances & Maintenance05التجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة05

2.31398.198.197.196.796.796.796.997.597.798.6100.8101.198.0Furniture Equipments051االثاث والتجييزات 051

4.260108.3110.1112.7113.6113.6113.8114.0114.1115.5115.1115.4118.5113.7Home Appliances053االجيزة السشزلية053

5.288170.2170.3175.0175.0174.9175.0175.0174.3175.0175.3175.3175.3174.2Health06 الصحة06

11.273101.8103.2102.9102.8102.8102.5103.6103.4102.9103.0103.0103.0102.9Transportation07النقل07

3.870136.0136.1133.0133.0133.0133.0133.1132.0132.0133.0133.0133.0133.3Communications08االتصال08

1.78498.999.997.097.198.699.4100.399.298.999.298.297.698.7Recreation and Culture09الترفيه والثقافة09

1.037162.9162.9163.0163.0163.0163.0163.0163.0163.0163.0163.0212.5167.1Education10التعليم10

0.890130.8122.3135.1135.1135.1135.1136.5136.5136.5136.5136.5136.5134.4Restaurants and Hotels11المطاعم والفنادق11

Miscellaneous Sevices and Goods12   4.413127.8128.2126.9127.9128.2128.4128.7127.5128.1128.1128.4138.7128.9 السلع والخدمات المتنوعة12

100110.8111.0113.5112.7112.9112.6113.7115.9114.2114.4113.9115.2113.4General Index Number00الرقم القياسي العام00

السجسهعة الفرعية/السجسهعة الرئيدية / القدم ت
الهزن

الرقم القياسي
Division / Main Group / Sub GroupSeq.
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Table (44)(44)جدول 

السعدل الدشهي 
2020 Annual 

Average 2020

السعدل الدشهي 
2021 Annual 

Average 2021

معدالت التغير 
% الدشهية 

Annual 
Change 

Rates%

السعدل الدشهي 
2020 Annual 

Average 2020

السعدل الدشهي 
2021 Annual 

Average 2021

معدالت التغير 
% الدشهية 

Annual 
Change 

Rates%

 93.898.04.592.195.63.8Food and Non-Alcoholicاالغذية والسذروبات غير الكحهلية01

Beverages
01

93.497.64.591.795.33.9Food011االغذية011

104.0106.92.897.898.50.7Cereals and their products0111الخبز والحبهب0111
Meats0112 95.296.91.893.294.51.4المحهم  0112

0.6Fish 0113-56.558.94.263.963.5األسساك 0113

97.1109.412.793.1102.810.4Yogurt, Cheese and Eggs0114المبن والجبن والبيض0114
95.7106.411.298.5104.56.1Oils and Fats0115الزيهت والدىهن0115
Fruits0116 3.8-1.191.187.6-87.486.4الفهاكو0116

Vegetables0117 86.893.98.283.992.19.8الخزراوات0117

0.3Sugar and Sugar Products0118-102.1102.40.3106.6106.3الدكر والسشتجات الدكرية0118
135.4135.40.0104.2109.85.4Other Food Products0119مشتجات األغذية االخرى0119
Non-Alcoholic Beverages012 100.6103.02.498.6102.33.8 السذروبات غير الكحهلية012

139.0164.718.5132.6138.44.4Tobacco02 التبغ02

1.3Clothes and Footwear03-93.396.43.3108.3106.9السالبس واالحذية03
0.9Clothes  031-96.699.42.9108.5107.5السالبس031
109.4110.20.7106.6110.53.7Cloth Fabrics0311مهاد السالبس0311
Ready made Clothes  0312 1.4-93.296.73.8108.8107.3السالبس الجاىزة0312
113.2114.51.192.292.20.0Other Categories of Clothes0313االصشاف االخرى لمسالبس ولهاحق السالبس                                          0313
19.1Clothes Cleaning0314-25.8115.593.4-131.297.3تشظيف السالبس 0314

3.3Footwear032-80.384.04.6107.6104.1االحذية032

2.4-117.0118.41.2136.4133.1الدكن ، السياه ، الكيرباء، الغاز04
Housing, Water,Electricity & 

LPG 
04

4.2Rent0411-2.8166.5159.5-118.7115.4االيجار0411

130.9134.93.1100.2100.40.2House Maintenance and Services0431صيانة وخدمات السدكن0431

92.6122.131.977.687.813.1Electricity and Water Supply0441امدادات السياه والكيرباء0441

3.8-103.7103.70.089.886.4(البشزين و الشفط و الغاز  )الهقهد0451
Fuels(Gasolen,kerosene and 

LPG)
0451

102.7104.92.193.7100.06.7التجييزات والسعدات السشزلية والريانة05
House Supplies , Appliances & 

Maintenance
05

103.3105.21.889.092.74.2Furniture Equipments051االثاث والتجييزات051

102.2104.82.596.0103.78.0Home Appliances053االجيزة السشزلية053

141.2157.011.2128.3135.85.8Health06 الرحة06

97.9100.93.189.093.34.8Transportation07الشقل07

107.4108.30.891.793.72.2Communications08االترال08

1.7Recreation and Culture09-87.090.33.892.891.2الترفيو والثقافة09

13.7Education10-160.0169.25.7136.2117.6التعميم10
0.6117.3119.41.8Restaurants and Hotels11-124.3123.6السطاعم والفشادق11
Misc. Sevices and Goods12   120.6126.65.0118.9129.79.1 الدمع والخدمات الستشهعة12

105.9109.43.3106.6108.61.9General Index Number00الرقم القياسي العام00

COICOP ومعدالت التغير الدشهية حدب ترشيف 2021,2020األرقام القياسية ألسعار السدتيمك في محافظات العراق لدشتي 
Consumer Price Indices In Iraq Governorates for  2020 and 2021 and  Annual Change Rates by CIOCOP

Division / Main Group / Sub 

Group
code السجسهعة الفرعية/السجسهعة الرئيدية / القدم الرمز

القادسيةالشجف
(100=2012)
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      2021Table (45) CPI's in Al-Najaf Governorate of the year 2021األرقام القياسية ألسعار السدتيمك في محافظة الشجف لدشة  (45)جدول 

المعدلكانهن االولتذرين الثانيتذرين االولايمهلآبتسهزحزيرانآيارنيدانآذارشباطكانهن الثاني

weightsJanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDecAverage

29.15794.894.597.696.695.295.496.1100.699.8100.9103.2100.998.0Food and Non-Alcoholic Beverages01االغذية والمشروبات غير الكحولية01

27.34894.393.997.396.294.794.995.7100.499.6100.8103.2100.797.6Food011االغذية011

4.521104.6105.0105.9105.9105.9105.9105.9106.0106.0106.3112.7112.7106.9Cereals and their products0111الخبز والحبهب0111

Meats0112 5.59696.496.496.496.496.496.496.496.496.496.498.998.996.9المحهم  0112

1.60346.151.957.257.258.457.259.567.663.057.268.762.858.9Fish 0113األسساك 0113

3.51299.598.8104.4107.4104.7107.6110.5113.6115.1117.9120.9111.9109.4Yogurt, Cheese and Eggs0114المبن والجبن والبيض0114

1.12195.699.0108.4108.4108.4108.4108.4109.2109.2109.2106.3106.3106.4Oils and Fats0115الزيهت والدىهن0115

Fruits0116 3.12785.884.291.389.379.379.382.380.986.891.894.591.686.4الفهاكو0116

Vegetables0117 5.37792.388.793.887.487.186.486.3106.299.3101.8100.496.893.9الخزراوات0117

1.978102.2102.2102.2102.2102.2102.2102.2102.2102.2102.2103.5103.5102.4Sugar and Sugar Products0118الدكر والسشتجات الدكرية0118

0.513134.5137.3137.3137.3137.3137.3137.3137.3137.3137.3127.4127.4135.4Other Food Products0119مشتجات األغذية االخرى0119

Non-Alcoholic Beverages012 1.809102.9102.9102.9102.9102.9102.9102.9102.9102.9102.9103.6103.6103.0 السذروبات غير الكحهلية012

0.607138.7138.7138.7173.3173.3173.3173.3173.3173.3173.3173.3173.3164.7Tobacco02 التبغ02

5.93593.793.693.794.894.894.795.195.295.595.5105.3104.696.4Clothes and Footwear03المالبس واالحذية03

4.74997.096.997.198.598.598.398.898.999.399.3105.8104.999.4Clothes  031السالبس031

0.879109.3109.3109.3109.3109.3109.3111.9111.9111.9111.9109.7109.7110.2Cloth Fabrics0311مهاد السالبس0311

Ready made Clothes  0312 3.80093.893.693.995.695.795.795.795.896.396.3104.8103.796.7السالبس الجاىزة0312

0.052112.8112.8112.8112.8112.8112.8112.8112.8112.8112.8123.4123.4114.5Other Categories of Clothes0313االصشاف االخرى لمسالبس ولهاحق السالبس                                          0313

0.018130.9130.9130.9130.9130.973.273.273.273.273.273.273.297.3Clothes Cleaning0314تشظيف السالبس 0314

1.18680.380.180.180.180.180.180.180.180.180.1103.3103.384.0Footwear0315االحذية032

24.214116.9116.4116.3116.1116.0118.6119.5119.4120.3121.2121.6118.4118.4Housing, Water,Electricity & LPG 04السكن ، المياه ، الكهرباء، الغاز04

16.079115.4114.8114.7114.3114.2115.8116.2116.0115.1115.8116.0115.9115.4Rent0411االيجار0411

3.994130.7129.9129.9129.9129.9129.9133.5133.5133.5145.1146.8146.8134.9House Maintenance and Services0412صيانة وخدمات السدكن0431

2.362114.1114.1114.1114.1114.1130.2130.2130.2146.3130.2130.298.0122.1Electricity and Water Supply0413امدادات السياه والكيرباء0441

1.779103.7103.7103.7103.7103.7103.7103.7103.7103.7103.7103.7103.7103.7Fuels(Gasolen,kerosene and LPG)0414(البشزين و الشفط و الغاز  )الهقهد0451

6.728102.9103.2103.2104.6104.6104.6104.8104.8104.8105.9107.8107.8104.9House Supplies , Appliances & Maintenance05التجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة05

2.921104.0104.0104.0104.0104.0104.0104.0104.0104.0105.6110.4110.4105.2Furniture Equipments051االثاث والتجييزات 051

3.807102.2102.6102.6105.2105.2105.2105.5105.5105.5106.1105.9105.9104.8Home Appliances053االجيزة السشزلية053

4.335141.3141.3141.3142.9142.9156.6167.8167.8167.8167.8173.4173.4157.0Health06 الصحة06

15.049102.1102.1101.4100.4100.4100.6100.9100.9100.4100.5100.6100.6100.9Transportation07النقل07

2.710107.5107.5107.7108.2108.2108.2108.2108.2108.2108.2109.0110.8108.3Communications08االتصال08

2.47490.690.685.385.588.489.991.390.489.690.195.496.190.3Recreation and Culture09الترفيه والثقافة09

0.609166.9166.9166.9166.9166.9166.9166.9166.9166.9170.4170.4187.1169.2Education10التعليم10

4.265124.2124.2124.2124.2124.2124.2120.4120.4120.4120.4128.4128.4123.6Restaurants and Hotels11المطاعم والفنادق11

Miscellaneous Sevices and Goods12   3.917124.9125.8124.5124.6125.1126.7126.9126.3125.5126.8130.7132.1126.6 السلع والخدمات المتنوعة12

100107.1107.0107.6107.5107.2108.6109.5110.7110.6111.3113.7112.4109.4General Index Number00الرقم القياسي العام00

السجسهعة الفرعية/السجسهعة الرئيدية / القدم ت
الهزن

الرقم القياسي

Division / Main Group / Sub GroupSeq.
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      2021Table (46) CPI's in Al-Qadisiya Governorate of the year 2021األرقام القياسية ألسعار السدتيمك في محافظة القادسية  لدشة  (46)جدول 

المعدلكانهن االولتذرين الثانيتذرين االولايمهلآبتسهزحزيرانآيارنيدانآذارشباطكانهن الثاني

weightsJanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDecAverage

36.64192.494.395.196.896.494.094.098.197.495.996.796.695.6Food and Non-Alcoholic Beverages01االغذية والمشروبات غير الكحولية01

34.70491.993.994.796.596.093.593.597.897.195.596.496.495.3Food011االغذية011

5.67598.198.298.498.498.498.498.498.598.598.599.099.898.5Cereals and their products0111الخبز والحبهب0111

Meats0112 7.21494.694.894.994.993.493.593.593.593.594.196.897.094.5المحهم  0112

1.45959.159.959.761.171.972.072.066.359.259.259.262.963.5Fish 0113األسساك 0113

4.73796.497.097.897.899.2100.4103.7106.6107.3109.3109.4108.6102.8Yogurt, Cheese and Eggs0114المبن والجبن والبيض0114

1.603101.0102.0103.4105.4105.4105.3105.3105.0104.4105.0106.1106.1104.5Oils and Fats0115الزيهت والدىهن0115

Fruits0116 3.36781.485.088.491.390.687.687.090.293.687.985.083.587.6الفهاكو0116

Vegetables0117 7.81985.891.893.198.995.685.083.3100.496.590.192.592.092.1الخزراوات0117

2.275106.5106.5106.5106.5106.5106.2106.2106.2106.2106.2106.2106.3106.3Sugar and Sugar Products0118الدكر والسشتجات الدكرية0118

0.555107.6107.6107.6109.9109.9110.7110.7110.7110.7110.7110.7110.7109.8Other Food Products0119مشتجات األغذية االخرى0119

Non-Alcoholic Beverages012 1.937101.4102.3102.3102.3102.9102.6102.6102.6102.6102.6102.6101.1102.3 السذروبات غير الكحهلية012

0.715150.8150.8141.9141.9141.9127.1128.0135.7135.7135.7135.7135.7138.4Tobacco02 التبغ02

6.297108.0108.0107.3107.3107.3107.1106.0106.0106.0106.0106.6107.1106.9Clothes and Footwear03المالبس واالحذية03

5.213108.4108.4107.6108.1108.1107.9106.5106.5106.5106.5107.2107.9107.5Clothes  031السالبس031

0.499105.0105.0112.5111.5111.5111.5111.5111.4111.4111.4111.4111.4110.5Cloth Fabrics0311مهاد السالبس0311

Ready made Clothes  0312 4.646108.9108.9107.2107.8107.8107.8106.2106.2106.2106.2107.0107.8107.3السالبس الجاىزة0312

0.05292.292.292.292.292.292.292.292.292.292.292.292.292.2Other Categories of Clothes0313االصشاف االخرى لمسالبس ولهاحق السالبس                                          0313

0.016115.5115.5115.5115.5115.577.677.677.677.677.677.677.693.4Clothes Cleaning0314تشظيف السالبس 0314

1.084105.8105.8106.1103.4103.4103.4103.4103.4103.4103.4103.4103.4104.1Footwear0315االحذية032

23.854135.2135.8135.3136.7135.2133.2133.5132.6131.1130.7129.9128.2133.1Housing, Water,Electricity & LPG 04السكن ، المياه ، الكهرباء، الغاز04

14.329163.0164.1166.0166.9163.0158.3157.4155.7154.7154.0155.5155.5159.5Rent0411االيجار0411

4.463100.3100.3100.3100.3100.2100.2100.2100.8100.8100.8100.8100.8100.4House Maintenance and Services0412صيانة وخدمات السدكن0431

2.67689.789.774.882.289.797.2104.7104.797.289.774.859.887.8Electricity and Water Supply0413امدادات السياه والكيرباء0441

2.38684.484.484.484.484.484.484.484.484.492.792.792.786.4Fuels(Gasolen,kerosene and LPG)0414(البشزين و الشفط و الغاز  )الهقهد0451

6.82996.496.196.199.5100.1101.1101.1101.1102.1102.2102.3102.1100.0House Supplies , Appliances & Maintenance05التجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة05

2.28391.691.691.691.692.492.592.692.693.894.194.194.192.7Furniture Equipments051االثاث والتجييزات 051

4.54698.898.498.4103.5103.9105.4105.4105.4106.2106.2106.4106.1103.7Home Appliances053االجيزة السشزلية053

3.630136.2136.2136.2136.7136.7136.7134.9134.9134.9134.9134.9136.7135.8Health06 الصحة06

12.00491.891.891.891.991.991.892.092.092.097.497.497.493.3Transportation07النقل07

2.92192.692.692.692.692.693.893.894.994.994.994.994.993.7Communications08االتصال08

1.71294.894.892.088.489.990.991.691.290.890.789.789.191.2Recreation and Culture09الترفيه والثقافة09

0.740117.6117.6117.6117.6117.6117.6117.6117.6117.6117.7117.7117.7117.6Education10التعليم10

0.832117.0117.0117.0117.0117.0123.3119.6121.5121.5121.5121.5119.7119.4Restaurants and Hotels11المطاعم والفنادق11

Miscellaneous Sevices and Goods12   3.825126.4126.3127.4127.9129.0131.1130.4130.1129.8132.1132.8133.3129.7 السلع والخدمات المتنوعة12

100107.5108.4108.4109.6109.2108.0107.9109.3108.7108.8108.9108.6108.6General Index Number00الرقم القياسي العام00

السجسهعة الفرعية/السجسهعة الرئيدية / القدم ت
الهزن

الرقم القياسي

Division / Main Group / Sub GroupSeq.
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Table (47)(47)جدول 

السعدل الدشهي 
2020 

Annual 
Average 
2020

السعدل الدشهي 
2021 

Annual 
Average 
2021

معدالت التغير 
% الدشهية 

Annual 
Change 

Rates%

السعدل الدشهي 
2020 Annual 

Average 
2020

السعدل الدشهي 
2021 Annual 

Average 
2021

معدالت التغير 
% الدشهية 

Annual 
Change 

Rates%

 97.199.92.997.8102.64.9Food and Non-Alcoholicاالغذية والسذروبات غير الكحهلية01

Beverages
01

97.199.82.897.8102.54.8Food011االغذية011
0.8Cereals and their products0111-100.7102.82.1101.7100.9الخبز والحبهب0111
Meats0112 100.2101.21.096.7102.66.1المحهم  0112

4.3Fish 0113-0.682.979.3-81.280.7األسساك 0113

99.4112.112.896.2107.411.6Yogurt, Cheese and Eggs0114المبن والجبن والبيض0114
96.9101.64.998.0100.82.9Oils and Fats0115الزيهت والدىهن0115
Fruits0116 1.0105.2115.910.2-93.892.9الفهاكو0116
Vegetables0117 93.094.92.095.1101.16.3الخزراوات0117
102.9104.31.4103.4103.60.2Sugar and Sugar Products0118الدكر والسشتجات الدكرية0118
111.0114.63.2106.6111.84.9Other Food Products0119مشتجات األغذية االخرى0119
Non-Alcoholic Beverages012 98.3102.84.698.1104.46.4 السذروبات غير الكحهلية012

128.7129.70.8142.9158.510.9Tobacco02 التبغ02

0.9104.9105.20.3Clothes and Footwear03-107.9106.9السالبس واالحذية03
103.3104.91.5103.8104.81.0Clothes  031السالبس031
97.1100.53.5125.1137.29.7Cloth Fabrics0311مهاد السالبس0311
Ready made Clothes  0312 0.4-104.3105.61.2101.3100.9السالبس الجاىزة0312
85.085.00.0102.9108.25.2Other Categories of Clothes0313االصشاف االخرى لمسالبس ولهاحق السالبس                                          0313
141.4143.51.589.492.23.1Clothes Cleaning0314تشظيف السالبس 0314

2.1Footwear032-9.3109.2106.9-127.4115.6االحذية032

137.9140.01.5117.0124.76.6الدكن ، السياه ، الكيرباء، الغاز04
Housing, Water,Electricity 

 &LPG 
04

158.3161.42.0110.1114.03.5Rent0411االيجار0411
109.7120.910.2160.7181.913.2صيانة وخدمات السدكن0431

House Maintenance and 

Services
0431

12.387.191.14.6-94.983.2امدادات السياه والكيرباء0441
Electricity and Water 

Supply
0441

112.6112.70.185.389.24.6(البشزين و الشفط و الغاز  )الهقهد0451
Fuels(Gasolen,kerosene and 

LPG)
0451

1.1-95.7100.04.5104.4103.2التجييزات والسعدات السشزلية والريانة05
House Supplies , Appliances 

 &Maintenance
05

87.388.21.097.298.71.5Furniture Equipments051االثاث والتجييزات051

2.3Home Appliances053-100.8107.26.3107.9105.4االجيزة السشزلية053
144.4154.57.0134.0144.37.7Health06 الرحة06
95.6109.514.593.499.56.5Transportation07الشقل07
108.3112.94.2117.9118.50.5Communications08االترال08
90.498.59.0102.7103.00.3Recreation and Culture09الترفيو والثقافة09
4.4153.2157.12.5Education10-200.1191.2التعميم10
3.9Restaurants and Hotels11-103.9106.02.0113.4109.0السطاعم والفشادق11
Misc. Sevices and Goods12   121.6127.95.2113.9126.511.1 الدمع والخدمات الستشهعة12
111.6115.63.6107.1112.55.0General Index Number00الرقم القياسي العام00

COICOP ومعدالت التغير الدشهية حدب ترشيف 2021,2020األرقام القياسية ألسعار السدتيمك في محافظات العراق لدشتي 
Consumer Price Indices In Iraq Governorates for  2021 and 2020 and  Annual Change Rates by CIOCOP

Division / Main Group / Sub 

Group
code الرمز

السجسهعة /السجسهعة الرئيدية / القدم 
الفرعية

ذي قارالسثشى
(100=2012)
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      2021Table (48) CPI's in Al-Muthana Governorate of the year 2021األرقام القياسية ألسعار السدتيمك في محافظة السثشى لدشة  (48)جدول 

المعدلكانهن االولتذرين الثانيتذرين االولايمهلآبتسهزحزيرانآيارنيدانآذارشباطكانهن الثاني

weightsJanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDecAverage

36.48896.097.599.898.898.496.697.1105.8103.3100.6102.5102.399.9Food and Non-Alcoholic Beverages01االغذية والمشروبات غير الكحولية01

34.69995.797.399.698.698.296.396.8105.9103.3100.5102.5102.399.8Food011االغذية011

6.520101.8101.9101.9101.9101.9102.3102.3102.2102.7102.7105.8106.6102.8Cereals and their products0111الخبز والحبهب0111

Meats0112 6.34898.898.898.8101.0101.0101.0101.0101.2101.2101.2105.4105.4101.2المحهم  0112

1.78273.771.373.773.775.790.290.290.283.183.180.883.180.7Fish 0113األسساك 0113

3.915108.9108.6108.8109.1109.1109.9110.7112.0115.3117.4117.5117.5112.1Yogurt, Cheese and Eggs0114المبن والجبن والبيض0114

2.04099.3100.3101.9101.9101.9101.9101.9101.9101.9101.9101.9102.2101.6Oils and Fats0115الزيهت والدىهن0115

Fruits0116 3.67985.087.186.591.491.187.898.8103.8102.497.395.788.392.9الفهاكو0116

Vegetables0117 7.80387.693.8103.194.392.581.378.2115.6104.192.996.997.894.9الخزراوات0117

2.217103.4104.3104.3104.3104.3104.3104.3104.3104.3104.3104.3104.3104.3Sugar and Sugar Products0118الدكر والسشتجات الدكرية0118

0.395113.4113.7113.7113.7113.7114.0114.0114.0114.0114.0114.0123.0114.6Other Food Products0119مشتجات األغذية االخرى0119

Non-Alcoholic Beverages012 1.789102.0102.1103.0103.0103.0103.0103.0103.0103.0103.0103.0103.0102.8 السذروبات غير الكحهلية012

0.652129.7129.7129.7129.7129.7129.7129.7129.7129.7129.7129.7129.7129.7Tobacco02 التبغ02

6.583104.8104.4105.2106.5106.5106.6106.9106.8107.3107.3110.3110.5106.9Clothes and Footwear03المالبس واالحذية03

5.305102.0101.8102.8104.4104.4104.5104.9104.8105.4105.4108.8109.0104.9Clothes  031السالبس031

0.70097.798.298.3100.1100.1100.3100.3100.3102.6102.6102.6102.8100.5Cloth Fabrics0311مهاد السالبس0311

Ready made Clothes  0312 4.573102.7102.4103.6105.2105.2105.2105.8105.6106.0106.0109.9110.0105.6السالبس الجاىزة0312

0.03185.085.085.085.085.085.085.085.085.085.085.085.085.0Other Categories of Clothes0313االصشاف االخرى لمسالبس ولهاحق السالبس                                          0313

0.001141.4143.7143.7143.7143.7143.7143.7143.7143.7143.7143.7143.7143.5Clothes Cleaning0314تشظيف السالبس 0314

1.278116.6115.2115.2115.2115.2115.2115.2115.2115.2115.2116.6116.6115.6Footwear0315االحذية032

25.684138.5137.9137.9141.3141.4141.8141.3141.4140.5140.5138.8138.3140.0Housing, Water,Electricity & LPG 04السكن ، المياه ، الكهرباء، الغاز04

15.809161.0160.0159.9161.9162.2162.8162.0162.0160.6160.6162.2161.4161.4Rent0411االيجار0411

4.033110.4110.4110.4124.1124.1124.1124.1124.6124.6124.6124.6124.6120.9House Maintenance and Services0412صيانة وخدمات السدكن0431

3.46686.686.686.686.686.686.686.686.686.686.666.566.583.2Electricity and Water Supply0413امدادات السياه والكيرباء0441

2.376112.6112.8112.8112.8112.8112.8112.8112.8112.8112.8112.8112.8112.7Fuels(Gasolen,kerosene and LPG)0414(البشزين و الشفط و الغاز  )الهقهد0451

6.41997.798.799.7100.2100.2100.7100.4100.1100.1100.6100.8101.0100.0House Supplies , Appliances & Maintenance05التجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة05

2.43786.087.387.988.188.188.188.188.188.189.389.390.288.2Furniture Equipments051االثاث والتجييزات 051

3.982104.8105.6106.9107.6107.6108.4107.9107.4107.4107.5107.9107.7107.2Home Appliances053االجيزة السشزلية053

2.960145.5149.6149.6156.6156.6156.6156.6156.6156.6156.6156.6156.6154.5Health06 الصحة06

10.718109.5109.5109.5109.5109.5109.5109.5109.5109.5109.5109.5109.5109.5Transportation07النقل07

3.561112.9112.9112.9113.4113.5113.0112.6112.8112.8112.8112.5112.5112.9Communications08االتصال08

1.72599.398.996.295.597.098.999.899.399.499.998.999.498.5Recreation and Culture09الترفيه والثقافة09

0.601191.2191.2191.2191.2191.2191.2191.2191.2191.2191.2191.2191.2191.2Education10التعليم10

0.777103.9103.9103.9103.9103.9103.9104.7104.7104.7106.9113.8113.8106.0Restaurants and Hotels11المطاعم والفنادق11

Miscellaneous Sevices and Goods12   3.832127.8127.2125.8126.8128.3128.4127.5127.2127.1128.7129.7130.0127.9 السلع والخدمات المتنوعة12

100113.2113.8114.6115.5115.5115.0115.0118.2117.0116.2116.7116.6115.6General Index Number00الرقم القياسي العام00

السجسهعة الفرعية/السجسهعة الرئيدية / القدم ت
الهزن

الرقم القياسي

Division / Main Group / Sub GroupSeq.

86



      2021Table (49) CPI's in Thi- Qar Governorate of the year 2021األرقام القياسية ألسعار السدتيمك في محافظة ذي قار لدشة  (49)جدول 

المعدلكانهن االولتذرين الثانيتذرين االولايمهلآبتسهزحزيرانآيارنيدانآذارشباطكانهن الثاني

weightsJanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDecAverage

36.20498.199.9100.4101.8102.1102.9101.4107.0105.4104.1103.4104.3102.6Food and Non-Alcoholic Beverages01االغذية والمشروبات غير الكحولية01

34.50797.899.7100.2101.7102.0102.8101.2107.1105.4104.1103.3104.3102.5Food011االغذية011

5.804101.4100.1100.9100.9100.9101.0101.0101.0101.0100.7100.8100.7100.9Cereals and their products0111الخبز والحبهب0111

Meats0112 7.73898.4102.1102.2102.2102.2102.2103.7103.7103.7103.7103.7103.7102.6المحهم  0112

2.14867.467.474.080.290.187.287.277.379.280.674.087.279.3Fish 0113األسساك 0113

3.926107.0103.3104.4104.3101.3111.9111.5107.3110.2110.4109.7107.9107.4Yogurt, Cheese and Eggs0114المبن والجبن والبيض0114

1.82499.499.5101.6101.0101.0101.0101.0101.0101.0101.0101.0101.0100.8Oils and Fats0115الزيهت والدىهن0115

Fruits0116 3.22290.9105.9113.8110.0117.1113.1118.6126.4128.0127.6122.3117.1115.9الفهاكو0116

Vegetables0117 7.05197.7100.094.6102.199.099.787.8118.5107.2100.8101.4104.5101.1الخزراوات0117

2.334104.7103.1103.1103.1103.1103.1103.1103.1103.1103.1103.1107.0103.6Sugar and Sugar Products0118الدكر والسشتجات الدكرية0118

0.460112.6110.9111.4111.9111.9111.9111.9111.9111.9111.9111.9111.9111.8Other Food Products0119مشتجات األغذية االخرى0119

Non-Alcoholic Beverages012 1.697103.3103.5103.9104.6104.6104.6104.6104.6104.6104.6104.6104.6104.4 السذروبات غير الكحهلية012

0.747145.0145.0145.0145.0145.0168.2168.2168.2168.2168.2168.2168.2158.5Tobacco02 التبغ02

5.732106.5104.8104.7104.7105.0105.0105.3105.3105.3105.3105.5105.5105.2Clothes and Footwear03المالبس واالحذية03

4.529105.4104.2104.3104.3104.7104.7104.9104.9104.9104.9105.2105.2104.8Clothes  031السالبس031

0.475135.4137.4137.4137.4137.4137.4137.4137.4137.4137.4137.4137.4137.2Cloth Fabrics0311مهاد السالبس0311

Ready made Clothes  0312 4.025101.9100.3100.3100.3100.8100.8101.0101.0101.0101.0101.4101.4100.9السالبس الجاىزة0312

0.027102.9108.7108.7108.7108.7108.7108.7108.7108.7108.7108.7108.7108.2Other Categories of Clothes0313االصشاف االخرى لمسالبس ولهاحق السالبس                                          0313

0.00289.489.489.489.489.494.294.294.294.294.294.294.292.2Clothes Cleaning0314تشظيف السالبس 0314

1.203110.6107.0106.3106.3106.3106.3106.7106.7106.7106.7106.7106.7106.9Footwear0315االحذية032

28.095122.4123.3124.3124.3124.6125.1125.1125.3125.3125.5125.0126.1124.7Housing, Water,Electricity & LPG 04السكن ، المياه ، الكهرباء، الغاز04

17.211111.1111.5112.8112.8113.3114.1114.1114.1114.1114.4116.8118.5114.0Rent0411االيجار0411

6.106176.5181.9182.5182.5182.5182.5182.5182.5182.5182.5182.5182.5181.9House Maintenance and Services0412صيانة وخدمات السدكن0431

2.350101.393.193.193.193.193.193.196.396.396.371.871.891.1Electricity and Water Supply0413امدادات السياه والكيرباء0441

2.42886.689.189.289.289.289.289.289.289.289.290.490.489.2Fuels(Gasolen,kerosene and LPG)0414(البشزين و الشفط و الغاز  )الهقهد0451

6.242103.7103.0103.1103.1103.1103.1103.1103.1103.1103.1103.2103.2103.2House Supplies , Appliances & Maintenance05التجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة05

2.05798.998.598.698.698.698.698.698.698.698.698.898.898.7Furniture Equipments051االثاث والتجييزات 051

4.185106.1105.2105.3105.3105.3105.3105.3105.3105.3105.3105.3105.3105.4Home Appliances053االجيزة السشزلية053

3.618145.1144.5144.9144.9144.9144.4144.3143.7143.7143.7143.7143.7144.3Health06 الصحة06

9.542100.199.699.599.599.599.599.599.599.499.599.599.599.5Transportation07النقل07

3.069115.0119.1119.0119.0119.0119.0119.0118.7118.7118.7118.7118.7118.5Communications08االتصال08

1.398104.8104.1100.9101.0102.7103.6104.4103.8103.4103.3102.2101.6103.0Recreation and Culture09الترفيه والثقافة09

0.792153.2157.4157.4157.4157.5157.5157.5157.5157.5157.5157.5157.5157.1Education10التعليم10

1.005105.6106.1105.2104.9104.4104.4111.8113.0113.0113.0113.0113.0109.0Restaurants and Hotels11المطاعم والفنادق11

Miscellaneous Sevices and Goods12   3.556123.6125.6125.3125.5126.1126.7127.7127.6127.3127.5127.4127.4126.5 السلع والخدمات المتنوعة12

100110.0111.0111.4111.9112.1112.7112.3114.4113.8113.4113.0113.6112.5General Index Number00الرقم القياسي العام00

السجسهعة الفرعية/السجسهعة الرئيدية / القدم ت
الهزن

الرقم القياسي

Division / Main Group / Sub GroupSeq.
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Table (50)(50)جدول

السعدل الدشهي 
2020 Annual 

Average 2020

السعدل الدشهي 
2021 Annual 

Average 2021

معدالت التغير 
% الدشهية 

Annual 
Change 

Rates%

السعدل الدشهي 
2020 Annual 

Average 2020

السعدل الدشهي 
2021 Annual 

Average 2021

معدالت التغير 
% الدشهية 

Annual 
Change Rates%

 96.899.52.892.996.53.9Food and Non-Alcoholicاالغذية والسذروبات غير الكحهلية01

Beverages
01

96.499.22.992.796.23.8Food011االغذية011
100.5101.61.198.9103.74.9Cereals and their products0111الخبز والحبهب0111
Meats0112 0.997.9101.23.4-106.5105.5المحهم  0112

66.076.415.869.977.510.9Fish 0113األسساك 0113

98.7114.215.799.3116.116.9Yogurt, Cheese and Eggs0114المبن والجبن والبيض0114
99.9101.61.797.2102.85.8Oils and Fats0115الزيهت والدىهن0115
Fruits0116 6.891.992.10.2-84.879.0الفهاكو0116
Vegetables0117 6.2-95.896.00.283.878.6الخزراوات0117
102.9103.20.3102.2104.32.1Sugar and Sugar Products0118الدكر والسشتجات الدكرية0118
127.6130.01.991.094.23.5Other Food Products0119مشتجات األغذية االخرى0119
Non-Alcoholic Beverages012 0.195.8102.06.5-107.6107.5 السذروبات غير الكحهلية012

121.7140.715.6104.0130.025.0Tobacco02 التبغ02

3.9104.7106.41.6Clothes and Footwear03-93.990.2السالبس واالحذية03
3.4Clothes  031-3.5106.1102.5-95.492.1السالبس031
0.3Cloth Fabrics0311-89.793.94.7123.0122.6مهاد السالبس0311
Ready made Clothes  0312 4.1-4.9103.399.1-96.491.7السالبس الجاىزة0312
4.4Other Categories of Clothes0313-100.0100.00.0100.996.5االصشاف االخرى لمسالبس ولهاحق السالبس                                          0313
7.596.3113.818.2Clothes Cleaning0314-106.298.2تشظيف السالبس 0314

5.998.9121.823.2Footwear032-88.182.9االحذية032

98.698.90.3119.2128.17.5الدكن ، السياه ، الكيرباء، الغاز04
Housing, Water,Electricity & 

LPG 
04

0.7135.5148.19.3Rent0411-103.6102.9االيجار0411

65.567.02.390.291.11.0صيانة وخدمات السدكن0431
House Maintenance and 

Services
0431

85.791.97.270.774.95.9Electricity and Water Supply0441امدادات السياه والكيرباء0441

1.3-108.9108.90.094.293.0(البشزين و الشفط و الغاز  )الهقهد0451
Fuels(Gasolen,kerosene and 

LPG)
0451

101.6105.13.496.4102.26.0التجييزات والسعدات السشزلية والريانة05
House Supplies , Appliances 

 &Maintenance
05

95.9101.96.382.583.31.0Furniture Equipments051االثاث والتجييزات051

104.4106.72.2102.3110.37.8Home Appliances053االجيزة السشزلية053

119.3132.210.8126.2129.52.6Health06 الرحة06

94.9105.311.097.7108.210.7Transportation07الشقل07

2.1113.8115.21.2Communications08-125.9123.3االترال08

98.2111.713.795.2110.516.1Recreation and Culture09الترفيو والثقافة09

1.8Education10-2.1179.3176.0-139.3136.4التعميم10

1.0108.4109.91.4Restaurants and Hotels11-103.1102.1السطاعم والفشادق11

Misc. Sevices and Goods12   107.3112.95.2136.1143.35.3 الدمع والخدمات الستشهعة12

100.3102.82.5106.1112.35.8General Index Number00الرقم القياسي العام00

COICOP ومعدالت التغير الدشهية حدب ترشيف 2021,2020األرقام القياسية ألسعار السدتيمك في محافظات العراق لدشتي 
Consumer Price Indices In Iraq Governorates for  2020 and 2021 and  Annual Change Rates by CIOCOP

Division / Main Group / Sub 

Group
code الرمز

السجسهعة /السجسهعة الرئيدية / القدم 
الفرعية

البررةميدان
(100=2012)
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      2021Table (51) CPI's in Missan Governorate of the year 2021األرقام القياسية ألسعار السدتيمك في محافظة ميدان لدشة  (51)جدول 

المعدلكانهن االولتذرين الثانيتذرين االولايمهلآبتسهزحزيرانآيارنيدانآذارشباطكانهن الثاني

weightsJanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDecAverage

32.68994.296.196.999.798.598.7100.5101.6103.1102.4101.2100.999.5Food and Non-Alcoholic Beverages01االغذية والمشروبات غير الكحولية01

31.62093.795.796.599.498.298.4100.3101.4102.9102.2101.0100.799.2Food011االغذية011

5.672101.1101.1101.1101.1101.1101.1101.1101.1101.1102.7103.2103.1101.6Cereals and their products0111الخبز والحبهب0111

Meats0112 4.922103.7103.7104.4106.1106.0106.0106.1106.1106.1106.1106.0106.0105.5المحهم  0112

2.95867.967.964.166.781.578.984.786.584.775.678.978.976.4Fish 0113األسساك 0113

4.100108.5108.8108.5110.6110.4113.1121.7120.9114.8117.8117.0118.6114.2Yogurt, Cheese and Eggs0114المبن والجبن والبيض0114

1.413100.9101.2101.9101.9101.9101.9101.9101.8101.4101.6101.4101.4101.6Oils and Fats0115الزيهت والدىهن0115

Fruits0116 2.22565.568.273.973.185.288.687.088.189.184.773.171.379.0الفهاكو0116

Vegetables0117 7.24084.592.595.3104.589.689.090.594.9105.2104.2101.6100.096.0الخزراوات0117

2.593102.8102.8102.8103.4103.4103.3103.3103.3103.3103.3103.3102.8103.2Sugar and Sugar Products0118الدكر والسشتجات الدكرية0118

0.497129.3129.3129.3129.3129.3130.2130.2130.2130.2130.2130.2133.1130.0Other Food Products0119مشتجات األغذية االخرى0119

Non-Alcoholic Beverages012 1.069107.5107.5107.5107.5107.5107.5107.5107.5107.5107.5107.5107.6107.5 السذروبات غير الكحهلية012

0.156138.9140.6140.6142.3142.3138.7138.1138.1134.2149.4149.4135.7140.7Tobacco02 التبغ02

7.12489.988.989.689.789.789.790.990.991.090.690.590.590.2Clothes and Footwear03المالبس واالحذية03

5.64291.290.691.691.691.591.693.193.193.292.692.492.492.1Clothes  031السالبس031

0.86389.488.087.687.486.786.696.896.896.9103.6103.7103.793.9Cloth Fabrics0311مهاد السالبس0311

Ready made Clothes  0312 4.75391.591.092.392.392.392.492.492.492.590.690.390.391.7السالبس الجاىزة0312

0.022100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0Other Categories of Clothes0313االصشاف االخرى لمسالبس ولهاحق السالبس                                          0313

0.00498.298.298.298.298.298.298.298.298.298.298.298.298.2Clothes Cleaning0314تشظيف السالبس 0314

1.48285.082.582.282.782.782.782.782.782.783.083.083.082.9Footwear0315االحذية032

30.19199.599.697.597.798.599.7100.5100.6101.098.097.197.598.9Housing, Water,Electricity & LPG 04السكن ، المياه ، الكهرباء، الغاز04

20.667103.3103.3103.3103.3102.9102.7102.5102.5102.7102.9102.9102.9102.9Rent0411االيجار0411

2.82767.666.966.966.966.966.966.966.966.966.966.967.367.0House Maintenance and Services0412صيانة وخدمات السدكن0431

3.46893.895.977.779.188.899.9107.8109.2111.084.176.279.591.9Electricity and Water Supply0413امدادات السياه والكيرباء0441

3.229108.9108.9108.9108.9108.9108.9108.9108.9108.9108.9108.9108.9108.9Fuels(Gasolen,kerosene and LPG)0414(البشزين و الشفط و الغاز  )الهقهد0451

6.554105.3105.0104.2105.1104.7104.1105.3105.3105.3105.3105.8106.0105.1House Supplies , Appliances & Maintenance05التجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة05

2.130101.5101.3101.3101.3101.3101.3102.6102.6102.7102.7102.7101.6101.9Furniture Equipments051االثاث والتجييزات 051

4.424107.1106.8105.6107.0106.4105.5106.6106.6106.6106.6107.4108.1106.7Home Appliances053االجيزة السشزلية053

4.198121.4121.8126.5126.7131.4131.5137.2137.2138.0138.0138.0138.0132.2Health06 الصحة06

6.731102.6102.4102.3106.4106.2106.2106.2106.2106.1106.1106.1106.1105.3Transportation07النقل07

3.606124.4123.3123.3123.3123.3122.4122.4122.4123.6123.6123.6123.6123.3Communications08االتصال08

1.046110.7111.9111.6111.6111.7111.8111.9111.8111.8111.7111.6112.0111.7Recreation and Culture09الترفيه والثقافة09

0.620137.1138.1138.1138.1138.1138.1138.1138.1138.1136.5136.5122.0136.4Education10التعليم10

2.299103.0102.4102.4102.4101.9101.9101.9101.9101.9101.9101.9101.9102.1Restaurants and Hotels11المطاعم والفنادق11

Miscellaneous Sevices and Goods12   4.786114.0112.8111.1111.9112.8113.1112.5112.2111.6113.1114.1115.4112.9 السلع والخدمات المتنوعة12

100100.7101.2100.9102.2102.3102.7103.9104.2104.9103.8103.2103.2102.8General Index Number00الرقم القياسي العام00

السجسهعة الفرعية/السجسهعة الرئيدية / القدم ت
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الرقم القياسي
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      2021Table (52) CPI's in Basrah Governorate of the year 2021األرقام القياسية ألسعار السدتيمك في محافظة البررة لدشة  (52)جدول 

المعدلكانهن االولتذرين الثانيتذرين االولايمهلآبتسهزحزيرانآيارنيدانآذارشباطكانهن الثاني

weightsJanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDecAverage

33.95692.193.094.996.396.696.796.2100.7100.097.897.496.596.5Food and Non-Alcoholic Beverages01االغذية والمشروبات غير الكحولية01

31.90691.892.594.695.996.296.395.8100.599.897.497.196.196.2Food011االغذية011

5.92799.9101.7102.1102.6102.6102.6102.5108.2108.2108.0103.3103.2103.7Cereals and their products0111الخبز والحبهب0111

Meats0112 4.778101.5100.9100.9101.1101.1101.1101.1101.1101.1102.0100.9100.9101.2المحهم  0112

2.52669.068.368.374.974.982.382.384.984.978.180.781.577.5Fish 0113األسساك 0113

4.048109.3107.1112.0113.0113.1119.1121.3121.1121.1118.8118.9117.9116.1Yogurt, Cheese and Eggs0114المبن والجبن والبيض0114

1.36799.9101.9103.9104.3102.5102.9102.8102.8102.8103.4102.9102.9102.8Oils and Fats0115الزيهت والدىهن0115

Fruits0116 2.97083.688.091.795.999.995.095.596.296.987.987.786.492.1الفهاكو0116

Vegetables0117 6.75173.674.078.579.079.375.371.587.383.880.182.378.678.6الخزراوات0117

2.665102.4104.8104.8104.4104.4104.3104.3104.3104.3103.7104.8104.8104.3Sugar and Sugar Products0118الدكر والسشتجات الدكرية0118

0.87493.194.194.294.294.294.294.294.694.594.694.694.694.2Other Food Products0119مشتجات األغذية االخرى0119

Non-Alcoholic Beverages012 2.05096.7100.1100.1102.2102.4102.9102.9103.9103.9104.3102.0102.0102.0 السذروبات غير الكحهلية012

0.854115.4124.3124.3124.3133.9133.9133.9133.9133.9133.9133.9133.9130.0Tobacco02 التبغ02

5.425106.4106.1106.1106.2106.2106.2106.2106.2106.2106.0107.2107.2106.4Clothes and Footwear03المالبس واالحذية03

4.349103.2102.3102.3102.4102.4102.4102.4102.4102.4102.1102.9102.9102.5Clothes  031السالبس031

0.623124.1122.5122.5122.5122.5122.5122.5122.5122.5122.5122.7122.7122.6Cloth Fabrics0311مهاد السالبس0311

Ready made Clothes  0312 3.69599.898.998.999.099.099.099.099.099.098.899.599.599.1السالبس الجاىزة0312

0.02886.093.093.093.093.093.093.093.093.093.0117.4117.496.5Other Categories of Clothes0313االصشاف االخرى لمسالبس ولهاحق السالبس                                          0313

0.00395.7115.5115.5115.5115.5115.5115.5115.5115.5115.5115.5115.5113.8Clothes Cleaning0314تشظيف السالبس 0314

1.076119.5121.5121.5121.5121.5121.5121.5121.5121.5121.6124.4124.4121.8Footwear0315االحذية032

25.990126.3128.5129.1128.6127.7127.7127.7128.2127.9128.1128.9128.9128.1Housing, Water,Electricity & LPG 04السكن ، المياه ، الكهرباء، الغاز04

17.468146.0148.6149.5148.8147.4147.4147.4148.2147.8148.1149.2149.2148.1Rent0411االيجار0411

3.39489.991.291.291.291.291.291.291.291.291.291.291.291.1House Maintenance and Services0412صيانة وخدمات السدكن0431

2.42970.775.375.375.375.375.375.375.375.375.375.375.374.9Electricity and Water Supply0413امدادات السياه والكيرباء0441

2.69994.292.992.992.992.992.992.992.992.992.992.992.993.0Fuels(Gasolen,kerosene and LPG)0414(البشزين و الشفط و الغاز  )الهقهد0451

7.25698.9100.4100.4101.1101.1102.3102.3102.3102.3102.4106.6106.6102.2House Supplies , Appliances & Maintenance05التجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة05

2.17180.183.183.183.183.183.183.183.183.183.585.785.783.3Furniture Equipments051االثاث والتجييزات 051

5.085106.9107.8107.8108.8108.8110.5110.5110.5110.5110.5115.6115.6110.3Home Appliances053االجيزة السشزلية053

4.214129.2129.1129.1129.1129.1129.9130.0130.0130.0130.0129.0129.0129.5Health06 الصحة06

11.085108.0108.0108.0108.0108.0108.0109.2109.2107.9108.0108.4108.4108.2Transportation07النقل07

3.219115.4115.3115.3115.3115.3115.3115.3115.3115.3115.3114.3114.3115.2Communications08االتصال08

1.537108.6110.4109.9109.9110.2110.4110.5110.4110.3111.6111.7111.6110.5Recreation and Culture09الترفيه والثقافة09

0.568175.6175.6175.6175.6175.6175.6175.6175.6175.6177.6176.8176.8176.0Education10التعليم10

1.065107.4110.1110.1110.1110.1110.1110.1110.1110.1110.1110.1110.1109.9Restaurants and Hotels11المطاعم والفنادق11

Miscellaneous Sevices and Goods12   4.831141.0142.4141.4142.2142.7143.1143.1142.5142.4145.3146.6146.7143.3 السلع والخدمات المتنوعة12

100109.8110.9111.7112.1112.1112.3112.3113.9113.4112.9113.4113.1112.3General Index Number00الرقم القياسي العام00

السجسهعة الفرعية/السجسهعة الرئيدية / القدم ت
الهزن

الرقم القياسي

Division / Main Group / Sub GroupSeq.
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Table (53)

الشهر                  السنة 

Month Year            

كانهن 
الثاني

Jan1284162518691920181919642295144214551483131912271181118511941207122912371222124312951250120012211444

Feb1330155218891963181919532519142814611481130612221180118511941235123512291240124812741231120012101452شباط

Mar1200142619441979175219542828142514691482128912201180118611931244125712311276126812541212120012291450اذار

Apr124513891989199618521937___144114751483128912181179118611911271126912171298128712511200120012311474نيدان

May141714802155196919001870___146514751487127812181189118612011252127012181311129412491202120012321486ايار

Jun162615141995198919401738___146514731488126912181181118711961237123712201315127512481203120012351487حزيران

Jul174216211970201819491860___146514781488126112081186118611971252122012211238127912531205120112301475تسهز

Aug158017232052204320011951___146314791490125511941184118612021250120612131222128312491211120312251475اب

Sep1473182120652001202119902152146514801490124811911184118612051234120912071227129312501209120312271474ايمهل

تذرين 
االول

Oct1574171719341840201620142012146314751488124211871183118612001201122212091225130112541205120212481474

تذرين 
الثاني

Nov1608174019171735203520522041146414791465123911851183119012021208121812051225129712471207121212491480

كانهن 
االول

Dec1547181019071696204422391786146414791399119311821185119512161220122512041218130412461198120613421480

السعدل 
الدشهي

Annual 

average
1469161819741929192919602233145414731477126612061183118711991234123312181251128112561211120212401471

.             بيانات اسعار الصرف تمثل معدل اسعار بيع الدوالر في ثالثة مكاتب صيرفة في مدينة بغداد:       مالحظة 

2021

(53)جدول 

1997199819992000200120022003200420052006200720182019 2008200920102011201220132014

    (2021-1997) معدل سعر صرف الدوالر في مديشة بغداد حدب األشير لمدشهات 
Dollar Exchange Rate in Baghdad City by Months for the Years (1997-2021)  

2015201620172020
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(2)شكل 

2021معدل سعر صرف الدوالر في محافظة بغداد حسب االشهر لسنة 

 كانون االول تشرين الثاني تشرين االول ايلول اب تموز حزيران  ايار نيسان  اذار  شباط  كانون الثاني

1444 االشهر 1452 1450 1474 1486 1487 1475 1475 1474 1474 1480 1480
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