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 المقذمة 

ان الررر اػ السي الرررر االررره ك السدرررنسبغ يرررؽ كارررػ غدرررير سسررريل لهرررلل الن اررر  يرررر االررره ك الدرررب   الخرررلل   الزررر  ك   

لبسدررنسبغ ريرر  الررولؼ ا  ان النزررخػ سحندررع لررؼ غرر ل لهررلل الن ارر  يررر الرر اػ السي الررر االرره ك السدررنسبغ ا    ان 

 الخررلل   يررر اانررر ب لرر  ريرر  الررولؼ ا  ارر   النزررخػ يررؽ لسيرر ي بسررر سهيرر  رررؼ ااكى رر ع يررر لدررنؽ  ااالرره ك

ىررشخ ا الةررؽش الذرر امي  لهسبرر  البررل لرر   اسهررؽب ك لنرر ن السدررنسبغ ان سذررن   غ ررل الدررب   الخررلل   النررر برر ن ك لن غرر  

 اله اقالدي ال   ااانر بس  ير لسي ي لهلل النزخػ ايسي  بيا ش    سد رل كاالسر  ش اءي  ال كةً  الش ل الثسؼ.  ان 

 ضررس نال  يعرر     ىك لي رر زالرر   إبرر ج جسرر ت النزررخػ لبسح يعرر  ربررا االررنة اك ااالرره ك     هرر اءا  غ ججررع اربررا اى رر 

 . لب  ب اله اار ذر امقيلدنؽ  لع

ااكار م السي الري  االره ك السدرنسبغ   صرلاك ىة  ر  الرالنسثً  كةدػ ااكا م السي الري  الجس ز الس بو  لإل ر ء سدها 

لثداع ااما اعاد نحرلث  ال 2022رر م  كانوننالثاانو شرس  ا م الةدػ ير ش با  السؤش   لو  ب . دشال   دع الذس  

درر   ىررػ ىحررلث   ليرر  ا ن ا بسرر   السجرر لي  الدرربعي  لدررب  السدررنسبغ ضررسؼ  بدااع الىاار االثتاا ادتااد اداا الثداان ا

لثهنلتا ا ااالره ك ىرػ ىحرلث     الثشتلير ادػ  لسعنرالثدينرل ىحلث  ىػ  بذلغ  لثدك ير ادػ  لاليجنرل لشسجي  

 .2022م اعنماالينر ثؽضج لهلل النزخػ لذس  يذا النة     . ولثحنسبن 
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 :التقرير المعادالت المستخذمة في احتساب  

احدبالثريغةالثتنثيةا:ااااااتغيرالثذهريالوالثدشنيالحتدنبامعدلالثالواًلا:

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







tR 

 ان :  ا 
R:  ن ا  الذس   ا  الدشؽ  لهلل الىسثل . 

 t:  السلف   ا  شس  قيس  السن ا  ير الش ىسثل 

 اال ي   ا  شس  قيس  السن ا  ير الش  : ىسثل . 
 

 :الحتدنباصيغةاالسبيراحدبالثريغةالثتنثية:ثنوينًا

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





W

WPP
Ip  

01 / pp  سسثل لشدؽ  الده  لبدبه :Price Relative Product 
W  زن الدبه  لؼ السدج ااجنس رر  ااانر ب  ل ال ش  : 

  ا  ىحدع األكا م السي الي  لبسجسؽر  ال  عي  ا ال ميدي  ا اااد م صهؽبًا  لا ال اػ السي الر اله م.
 

  CPI Methodology المستهلك السعار القياسي الرقم سابحتإ منهجية

  Base Yearالالسنساسشة .1

 يرر ل الر ش اانرر ب    اجنسر رربؽغسر  الرش  ىش ارذ اغر  لدرج  0210 الرش يرر  السي الرر لبر اػااال ي  ىهين  الش   

 السي الررر الرر اػ ى با رر  يررر اللاغبرر   الخررلل   الدررب  شىدررها   يررر الرر يدررش  ابيرر    خربيرر  ىررػ  ى  ا  ((IHSES الهرر اق

 ااالرنس ير ااغ ر ق  هينبير  ل الر ش السه شرر السدرنؽ   يرر ن ا ا لب لسثب  الش ىهني    ا  اغس  ا السدنسبغ اله كأل

 . ر ل  كرؽكش ال  ب ير ااانر ب   الؽض  اله مبر
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  Products Sample Selectionاولثخدمن الثدع اعيشةالىتينر .2

 االرره ك السي الررر الرر اػ لسؤشرر  الدرربعي  الدررب  غنيرر كا  Cut Off Sampling الةطرر  كط  ةرر  الهاشرر  ارنسررل 

 السدرج يرر ير يث  بثشر ك 02 رباسر  الذرس    ال ر ب اغ ر ق لنؽالر ثيبر   النر الدب  ي ي  الهاش  ىزسشت  ا  السدنسبغ

 النرر الدرب  كهرا اضر ي  ىرػ الهاشر  ىحلثرل  بهرل 2012 لدرش (  (IHSESالهر اق ير ل ال ش  ااانر ب  ااجنس رر

 لسسر  ك غسر  اسهنةرل الرب   رذيت الؽارت غ رل  يرر السدرنسبغ غعر   جسر  لؼ لسس  ارني    لكشس  الهاش  ىنزسشس  لػ

  البه  333 الهاش  ير السنزسش   الخلل   الدب  رلب الب   ال بثش ك 02 رؼ ثو ل ك غ  ق ظس   اغس  كغػ لبسدنسبغ

 ااجنس رر السدج ير  كب  النر الدب  لؼ% 42 شد  ال  الهاش ىُكؽن   ربي  البه   غلل  803لؼ لجسؽع    غلل 

 ربررا اغ  ارر  لررؼ% 88 رررؼ ىو ررل غدرر    الخررلل   الدررب  راشرر  ربررا الذررس    ال رر ب اغ رر ق   ُنررؽن  ل الرر ش  ااانررر ب 

 كسؽجرع ادرػ 10 ربرا ىؽزررت صش  ً  684 السخن كش  Varieties ااصش ف رلب الب   اؼ ير  الخلل   الدب  ي ي 

 Classification Of Individual Purpose  (COICOP . ) ال  ض  دع ال  ب   قااغ  ىرشيف

  Weighting Diagram(لالوزلن)الثشدبيةاةلالهسياحدنب .3

 لكرل الشدريي   اايسير ا ندر   ثنؽجرع ي غر  لبسدرنسبغ ك لشدر   السخنب ر   الخلل   لبدب  الشديي   اايسي لن     غع اً 

 يررر ل الرر ش  ااانررر ب  ااجنسرر رر السدررج لررؼ غؽ أالسرر الذررس    ال رر ب اغ رر ق  لنؽالرر ربررا ك ارنسرر ب  غللرر  الرربه 

 . 0210 لدش  اله اق

   The Formula of Price Index Numberالثسدتخدمةاثريغةل .4

  الر اػ  ال ميدري  ال  عير  لبسجر لي  السي الري  ااكار م ا ندر   يرر ااالر ي ا زان ىهنسرل النرر االريا  صي   االنخللت

 .ه مال السي الر
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 Coverage Geographicلثجغرلفيةاالثتغطية .5

 اغر  ربسر ( الس برو ازر ء ررلا) الدرن ن رلب غ  ي  لؼ از ء ايػ الا ك اض ي  السح يع  ل بو لؼ اااله ك ىجس  

 ااباك رر  الؽ ررلا  الرراؼ ااالرره ك يررر الن رر ثؼ اارن رر ك الشعرر  اغررذثؼ الةزرر ء اغنيرر ك يررر السح يعرر   االنذرر كش ىررػ اررل

 الررن ن لرؼ% 69 يةر  الشدرر   حزر   ال سشرر  قال الر اػ س طررركحار   .ااباك ر  الؽ ررلش الرا الؽصررؽل الن غير     الكب ر 

 اىجس  اااله ك ير ال  ف اال    رلثلش ايسس  رلم ىؽي  ال  ليي  الهعسا لرؼ الدرب  يرر  .0210 الش  ير اله اق

سر  اىكرؽن ك لسؽاصر    السطبؽبر  يزرً  ررؼ ال  ف  غ ص  غا  ال ذامي  ب اجسوش الكس ب مي   غا ي   ان ىرؽي   يأغ

 لررغ يررأن اايسيرر  الشدرريي  لسررذ  الدررب  يررر السشرر  ق ال   يرر  ابابرر  جررلا ا  لهل لرر     ان السررؽا ؼ ال   ررر ثنؽجرر  الررا 

 السلن لذ اء ل  سحن ج  لؼ الدب  غا  ال ذامي  لذا اانر   رسبي  الذسؽل ربا السش  ق الحز    ية .

 Core Inflationلثتزخمالالسنسا .6
 الرررذ  سحندرررع كهرررل االرررن ه ب كهرررا الدرررب   ا  األالررره ك السنذالذكررر   يرررر لجسؽرررر  الخزررر   ال ؽايررر  يرررر ادرررػ ااغذسررر  

  السذ  ب   غا  الكحؽلي  ا يزً  رؼ الش    غ ز الط خ ضسؼ ادػ الدنؼ  السي  .
 

 :المؤشرات  تحليل أهم

 

ا(CPIلثرقمالثقينس الثعنماالسعنرالثسدتهعكا)الواًلا:   
 

اثذهر .1 الثعرل  اد  الثعنم الثقينس  الثرقم ا)ا2022اسشةالينرابعغ ا116.4وحن اا ( ابشحنمتنروة
%(اولثذيايسالامعدلالثتزخما 0.2متدلرهنا)الرتفنعليابشدبةاا2022سشةااويدنند اا(116.2)

 ا.لثذهريا
ا(110.4متنروةابشحنا)ا(116.4)وحناا2022سشةاالينرثذهراالثرقمالثقينس الثعنماد الثعرل بعغا .2

ا اشهر االينرد  اا2021سشة ال  ابشدبة ا)ارتفنعلي الثتزخما5.4متدلرهن امعدل ايسال اولثذي )%
 الثدشني.
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امتنروةاا2022اسشةالينراشهرتفنصيلالثتغيرل اد السعنرالثسدتهعكالثذهريةابي اثنويًنا:ا
ا.2202سشةاااويدننابذهر

 
 

 
 

 

الجل ادػ ااغذس   السذ  ب   غا   (1
( كديع 0.4%الك  )  ً غخ  ضاالكحؽلي  
لجسؽر   :  يل لجااله ك  اغخ  ض

البيؼ ا  (%3.7الشد   ) الخز ا ا 
ير ( %2.0الشد   ) الجيؼ  الييا 

  .لهلل الن ا  الذس   

   الك   اغخ  ض ً  الن  ادػ  الجل 2- 
 .ير لهلل الن ا  الذس    (2.6%)

 

 اكى  ر ً الجل ادػ الس كل  اا ذس  3- 
  رلجسؽ  االه ك اكى  ع ( كديع1.0%الك  )

 لجسؽر   ( 0.9%) شد   ال اا ذس 
ير لهلل الن ا  ( 1.0%الشد   ) الس كل
 .الذس   
. 
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ا  الجل ادػ النجساوا   السهل 5-
ك  ال  ً كى  راالسشولي   الري غ  

لجسؽر   كى  عا( كديع 1.1%)
( 2.8%الشد   ) ااجسوش السشولي 

الشد    النجساوا   لجسؽر  ااث ث 
 .الذس    ير لهلل الن ا ( %0.4)

 

ير لهلل  ( %2.1الك  ) اغخ  ض ً  الدنؼ الجل ادػ -6 
اغخ  ض صي غ   غلل   السدنؼ  .الن ا  الذس   

 . % لهسؽم اله اق2.2الشد    اللابا  السي    الكس ب ء 
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 اغخ  ض ً  ااىر لادػ  الجل -8

لهلل %( ير 0.7الك  )
  . الن ا  الذس   

 
 

ً  الك  اغخ  ضالرح  ادػ الجل  6-
 .ير لهلل الن ا  الذس    (2.1%)

 
ك  ال  ً كى  را الشةلادػ  الجل  -7

لهلل الن ا   %( ير2.1)
  . الذس   
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الن في   الثة ي  الجل ادػ  -1
%( ير 1.5الك  ) اكى  ر ً 

 . لهلل الن ا  الذس   
 

الك   اكى  ر ً النهبيػ ادػ الجل  -12
%( ير لهلل الن ا  0.2)

 .الذس   
 

الجل ادػ السط رػ  ال ش بق   -11
%( ير لهلل 1.2الك  )ً  اكى  ر

 الن ا  الذس  .
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متنروةااا2202اسشةالينرنثاًنا:اتفنصيلالثتغيرل اد السعنرالثسدتهعكالثدشنيةابي اشهراث
ا.اا1202سشةاالينربذهرا

رلب لؼ  اكى  عغنيج   %(8.2)الك   اكى  ر   الجل ادػ األغذس   السذ  ب   غا  الكحؽلي   .1
%( 14.5الشد   ) الخز  ا لجسؽر   ا %(44.5لجسؽر  ااالس ك الشد   ) :ي   يرل سجال
لجسؽر   ا %(7.8الشد   ) الو ؽ   الليؽن  لجسؽر  ا %(13.3الشد   ) البحؽم لجسؽر  ا

 السشنج    لجسؽر  الدن  ا %( 4.9الشد   ) ال ؽاي لجسؽر  ا %(6.4الشد   ) الخيو الحيؽ 
 .  ير لهلل الن ا  الدشؽ   %(2.6 لشنج   ااغذس  ااغ   الشد   )%( 2.2الدن    الشد   )

 .ير لهلل الن ا  الدشؽ   %(1.7)الك    ً غخ  ضا الن  الجل ادػ  .0
 .ير لهلل الن ا  الدشؽ   %(6.3)الك    ً كى  راالجل ادػ الس كل  األ ذس   .7
الشد    اللابا  السي    الكس ب ء كى  عاكديع  %(7.8الك  )  ً كى  را الدنؼالجل ادػ . 6
 %(0.1السدنؼ الشد   )لجسؽر  صي غ   غلل     ا%( 6.8لجسؽر  الؽاؽب الشد   )%(ا 14.4)

 . لهلل الن ا  الدشؽ  ير  %(1.3الشد   )  ااسج ك
 االه كاكى  ع  كديع %(6.2)الك    ً كى  راالجل ادػ النجساوا   السهلا  السشولي   الري غ   .2

ير لهلل  %(1.4ااث ث  النجساوا  الشد   )لجسؽر     %(4.7)ااجسوش السشولي  الشد    لجسؽر 
 .الن ا  الدشؽ  

الرررررررررررررررجل ادرررررررررررررررػ الدرررررررررررررررب    -10
السنشؽرررررررررررررررررررررررررر    الخرررررررررررررررررررررررررلل  

 %(0.8ارررررررررررررررلك  )ً  غخ  ضرررررررررررررررا
 .ير لهلل الن ا  الذس   
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  .ير لهلل الن ا  الدشؽ   %(2.0) جل ادػ الرح   كى  رً  الك ال. 4
 ير لهلل الن ا  الدشؽ  . %(0.2)الك   كى  رً  ادػ الشةل  الجل. 3
  ير لهلل الن ا  الدشؽ   %(8.2)الك   كى  رً  الجل ادػ ااىر ل . 8
  .ير لهلل الن ا  الدشؽ   (%4.8)الك    كى  ر ً  الن في   الثة ي الجل ادػ . 1

 ير لهلل الن ا  الدشؽ  . %( 5.4)الك    كى  ر ً  الجل ادػ النهبيػ .12
 ير لهلل الن ا  الدشؽ . %(9.8)الك   كى  رً   الجل ادػ السط رػ  ال ش بق .11
 %( ير لهلل الن ا  الدشؽ  . 13.0الك  ) . الجل ادػ الدب   الخلل   السنشؽر  اكى  ر ً 10
 
 

ا:رلبعنا:الثتزخمالألسنسا
الثا- الثعنمبعغ الثقينس  الالستبعن ارقم اابعد الثعرل  اد  االينرثذهر ا)ا2022سشة (ا117.7وحن

معدلاد اا%(0.7)اقدرهاانًارتفنعلليا اا2022سشةااويدنن(اد اشهرا116.9)متنروةابشحنا
ا.الثذهرياالالسنسالثتزخم

ابي الناهشنكتاا2021سشةاالينراشهرام ا2022سشةاالينرثذهرااوعشدامتنروةاوفسالثسؤشرا-
 .ادشنيالثالالسنسا%(اولثذيايسالامعدلالثتزخم5.1متدلرهنا)انعفلرت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

2021آٌار 2022نٌسان2022آٌار 2022نٌسان2021آٌار 

0.48.5-29.605100.7109.7109.3االغذٌة والمشروبات غٌر الكحولٌة01
Food and Non-Alcoholic 

Beverages
01

0.49.0Food011-28.256100.4109.8109.4االغذية011
4.887102.2108.3108.70.46.4Cereals and their products0111الخبز والحبهب0111
Meats0112 6.180102.7113.7116.42.413.3المحهم  0112
0.90374.494.6107.513.644.5Fish 0113األسماك 0113
1.2Yogurt, Cheese and Eggs0114-0.2-3.527105.2104.1103.9المبن والجبن والبيض0114
1.335104.1111.5112.20.67.8Oils and Fats0115الزيهت والدىهن0115
Fruits0116 2.856101.8104.5106.82.24.9الفهاكو0116
Vegetables0117 7.314.5-6.01693.7115.7107.3الخضراوات0117

2.075102.9104.8105.20.42.2Sugar and Sugar Products0118الدكر والمنتجات الدكرية0118

0.477120.1120.5120.60.10.4Other Food Products0119منتجات األغذية االخرى0119
Non-Alcoholic Beverages012 1.349106.8106.6106.80.20.0 المذروبات غير الكحهلية012
1.3Tobacco02-0.4-0.615142.7141.4140.8 التبغ02

6.472105.2109.0110.11.04.7Clothes and Footwear03المالبس واالحذٌة03

5.286106.5110.1111.21.04.4Clothes  031المالبس031
0.806107.4110.8111.30.53.6Cloth Fabrics0311مهاد المالبس0311
Ready made Clothes  0312 4.397106.4110.0111.21.14.5المالبس الجاىزة0312
0.06598.5102.8103.20.44.8Other Categories of Clothes0313االصناف االخرى لممالبس ولهاحق المالبس                                          0313
1.1Clothes Cleaning0314-0.018114.7113.4113.40.0تنظيف المالبس 0314
1.18699.6104.2105.10.95.5Footwear032االحذية032

0.13.8-25.359113.7118.1118.0السكن ، المٌاه ، الكهرباء، الغاز04
Housing, Water,Electricity & 

LPG 
04

17.123112.9114.8114.80.01.7Rent0411االيجار0411
0.52.1-2.982115.5118.5117.9صيانة وخدمات المدكن0431

House Maintenance and 

Services
0431

0.516.6Electricity and Water Supply0441-2.707127.4149.3148.6امدادات المياه والكيرباء0441

2.547102.2106.7107.10.44.8(البنزين و النفط و الغاز  )الهقهد0451
Fuels(Gasolen,kerosene and 

LPG)
0451

6.524102.1106.4108.41.96.2التجهٌزات والمعدات المنزلٌة والصٌانة05
House Supplies , Appliances 

& Maintenance
05

2.55196.5100.1100.50.44.1Furniture Equipments051االثاث والتجييزات 051
3.973105.7110.4113.52.87.4Home Appliances053االجيزة المنزلية053
0.12.0Health06-4.142146.3149.4149.2 الصحة06

15.185110.7111.9112.90.92.0Transportation07النقل07

0.72.8Communications08-3.109115.9120.1119.2االتصال08

1.998102.7106.0107.61.54.8Recreation and Culture09الترفٌه والثقافة09

0.922146.8154.5154.80.25.4Education10التعلٌم10

1.527114.4124.1125.61.29.8Restaurants and Hutle11المطاعم والفنادق11

Misc. Sevices and Goods12   0.813.0-4.542127.3145.0143.8 السلع والخدمات المتنوعة12

100110.4116.2116.40.25.4General Index Number00الرقم القٌاسً العام00

100112.0116.9117.70.75.1
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2022الرقم القياسي السعار المدتيمك في العراق لذيرآيار  (1)جدول
                   Table No. (1) :CPI for Iraq for May 2022

(100=2012)

المجموعة /المجموعة الرئٌسٌة / القسم ت

الفرعٌة
الوزن

الرقم القٌاسً
معدالت التغٌر فً الشهر الحالً 

بالمقارنة مع
Division / Main Group / Sub 

Group

Index Number After Exclusionالرقم القياسي بعد االستبعاد

Seq.
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Figure (1)(1)شكل رقم 

Figure (2)(2)شكل رقم 
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 2022نيسان 2022آيار 
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110.0
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112.0

113.0

114.0

115.0

116.0

117.0

116.4 

 2021آيار  2022آيار  110.4

عن  2022آيار  (الشهري )الرقم القياسي العام  لالسعار المستهلك 
 2022 نيسان 

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



May 2022

 كردستان 
Kurdstan

  الهسط     
Middle

 الجنهب        
South

 104.9111.2107.6Food and Non-Alcoholicاالغذٌة والمشروبات غٌر الكحولٌة01

Beverages
01

104.3111.4107.8Food011االغذية011
103.9108.5108.2Cereals and their products0111الخبز والحبهب0111
Meats0112 109.9120.4109.7المحهم  0112
95.9106.9113.6Fish 0113األسماك 0113
99.6103.2107.7Yogurt, Cheese and Eggs0114المبن والجبن والبيض0114
115.0112.9108.9Oils and Fats0115الزيهت والدىهن0115
Fruits0116 101.2111.1103.5الفهاكو0116
Vegetables0117 97.1112.3106.6الخضراوات0117

106.7104.6104.6Sugar and Sugar Products0118الدكر والمنتجات الدكرية0118

125.0122.4114.4Other Food Products0119منتجات األغذية االخرى0119
Non-Alcoholic Beverages012 120.6106.3103.6 المذروبات غير الكحهلية012
130.5146.5137.5Tobacco02 التبغ02

102.8115.4108.9Clothes and Footwear03المالبس واالحذٌة03

103.7118.1107.5Clothes  031المالبس031
108.7114.0117.5Cloth Fabrics0311مهاد المالبس0311
Ready made Clothes  0312 101.4118.8106.0المالبس الجاىزة0312
 116.588.2115.2Other Categories ofاالصناف االخرى لممالبس ولهاحق المالبس                                          0313

Clothes
0313

132.7110.0109.2Clothes Cleaning0314تنظيف المالبس 0314
98.3104.3114.8Footwear032االحذية032

 97.3126.5118.5Housing, Water,Electricityالسكن ، المٌاه ، الكهرباء، الغاز04

& LPG 
04

83.8119.8126.1Rent0411االيجار0411
 91.0129.3114.9House Maintenance andصيانة وخدمات المدكن0431

Services
0431

 152.6177.694.0Electricity and Waterامدادات المياه والكيرباء0441

Supply
0441

 136.4105.198.3Fuels(Gasolen,kerosene(البنزين و النفط و الغاز  )الهقهد0451

and LPG)
0451

 , 105.5107.8110.6House Suppliesالتجهٌزات والمعدات المنزلٌة والصٌانة05

Appliances & Maintenance
05

98.0102.699.7Furniture Equipments051االثاث والتجييزات 051
111.6110.8116.5Home Appliances053االجيزة المنزلية053
123.7152.6154.8Health06 الصحة06

120.1112.3107.2Transportation07النقل07

123.0118.2118.9Communications08االتصال08

111.7109.8101.3Recreation and Culture09الترفٌه والثقافة09

112.1156.0168.9Education10التعلٌم10

99.8148.4126.2Restaurants and Hutle11المطاعم والفنادق11

 Misc. Sevices and   136.8153.4140.4 السلع والخدمات المتنوعة12

Goods
12

109.9120.8115.2General Index Number00الرقم القٌاسً العام00
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2022الرقم القياسي السعار المدتيمك حدب المناطق لذير آيار   (2)جدول 
Table No. ( 2) : CPI by Regions for

(100=2012)

المجموعة /المجموعة الرئٌسٌة / القسم ت

الفرعٌة

الرقم القياسي
Division / Main Group / 

Sub Group
Seq.

   (دهوك ، اربيل ، سميمانية) منطقة كردستان تشمل المحافظات  
(    بغداد ، صالح الدين  االنبار ، ديالى ، كركوك ، نينوى ،) منطقة الوسط تشمل المحافظات 

(   البصرة ميسان ، ذي قار ، المثنى ، النجف ،القادسية ، ، واسط ، كربالء بابل ،) منطقة الجنوب تشمل المحافظات 



2021آٌار 2022نٌسان2021آٌار 2022نٌسان2021آٌار 2022نٌسان

104.896.9111.9102.7108.699.1االغذٌة والمشروبات غٌر الكحولٌة01
Food and Non-Alcoholic 

Beverages
01

104.295.9112.2102.5108.998.9Food011االغذية011
105.896.8107.7102.3107.8103.2Cereals and their products0111الخبز والحبهب0111
Meats0112 108.695.7118.9106.8106.799.3المحهم  0112
88.178.793.475.3101.174.1Fish 0113األسماك 0113
100.098.3103.6105.5108.0108.4Yogurt, Cheese and Eggs0114المبن والجبن والبيض0114
114.5104.0112.6103.9108.0104.0Oils and Fats0115الزيهت والدىهن0115
Fruits0116 102.796.9106.7104.8101.8100.2الفهاكو0116
Vegetables0117 96.689.0120.997.4118.891.6الخضراوات0117

106.6103.5104.1101.3104.1104.7Sugar and Sugar Products0118الدكر والمنتجات الدكرية0118

124.5121.1122.2122.1114.9115.5Other Food Products0119منتجات األغذية االخرى0119
Non-Alcoholic Beverages012 120.7121.4106.3106.1103.1103.3 المذروبات غير الكحهلية012
130.5138.0146.5147.2139.5138.5Tobacco02 التبغ02

102.399.1113.9110.9108.3103.1Clothes and Footwear03المالبس واالحذٌة03

103.1100.2116.6113.6106.8102.2Clothes  031المالبس031
108.6107.6113.0110.0117.3113.1Cloth Fabrics0311مهاد المالبس0311
Ready made Clothes  0312 100.696.9117.2114.2105.2100.6المالبس الجاىزة0312
116.5114.488.287.6114.2103.9Other Categories of Clothes0313االصناف االخرى لممالبس ولهاحق المالبس                                          0313
132.7131.7109.7108.7109.6115.0Clothes Cleaning0314تنظيف المالبس 0314
98.393.7102.899.8114.7106.7Footwear032االحذية032

95.590.8128.5121.6117.5117.0السكن ، المٌاه ، الكهرباء، الغاز04
Housing, Water,Electricity & 

LPG 
04

83.884.2119.8116.0126.0124.5Rent0411االيجار0411
93.098.7128.8123.2116.2113.0صيانة وخدمات المدكن0431

House Maintenance and 

Services
0431

148.0107.8193.5166.082.292.2Electricity and Water Supply0441امدادات المياه والكيرباء0441

124.7108.2107.0102.698.998.8(البنزين و النفط و الغاز  )الهقهد0451
Fuels(Gasolen,kerosene and 

LPG)
0451

104.297.3106.2103.6107.5102.9التجهٌزات والمعدات المنزلٌة والصٌانة05
House Supplies , Appliances 

& Maintenance
05

98.593.9102.198.799.395.8Furniture Equipments051االثاث والتجييزات 051
108.8100.0108.7106.5112.0106.6Home Appliances053االجيزة المنزلية053
124.6122.0153.2154.8154.0145.8Health06 الصحة06

117.1112.1111.7114.5106.3102.0Transportation07النقل07

128.6114.3118.3117.1119.2114.7Communications08االتصال08

111.4103.2107.2106.6101.697.3Recreation and Culture09الترفٌه والثقافة09

112.399.5156.0151.3167.9161.3Education10التعلٌم10

96.785.4147.9129.3123.6119.9Restaurants and Hutle11المطاعم والفنادق11

Misc. Sevices and Goods12   139.5127.3153.4127.6141.4129.2 السلع والخدمات المتنوعة12

109.0102.6121.3115.2114.9109.3General Index Number00الرقم القٌاسً العام00
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الرقم القياسي السعار المدتيمك حدب المناطق في الذير الدابق ونفس الذير من الدنة الدابقة   (3)جدول 
       Table No. (3) : CPI by Regions on Previous Month & Same Month of Previous Year  

(100=2012)

Seq. المجموعة الفرعٌة/المجموعة الرئٌسٌة / القسم ت

Southالجنوب Middle الوسط Kurdstan كردستان 

Division / Main Group / Sub Group



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

0.98.6-0.68.3-0.18.3االغذٌة والمشروبات غٌر الكحولٌة01
Food and Non-Alcoholic 

Beverages
01

1.09.0Food011-0.78.7-0.18.8االغذية011
1.87.30.76.10.44.8Cereals and their products0111-الخبز والحبهب0111
Meats0112 1.214.81.312.72.810.5المحهم  0112
8.921.914.542.012.453.3Fish 0113األسماك 0113
0.6Yogurt, Cheese and Eggs0114-0.3-2.2-0.4-0.41.3-المبن والجبن والبيض0114
0.410.60.38.70.84.7Oils and Fats0115الزيهت والدىهن0115
Fruits0116 1.54.44.16.01.73.3-الفهاكو0116
Vegetables0117 10.316.4-7.115.3-0.59.1الخضراوات0117

0.1Sugar and Sugar Products0118-0.13.10.53.30.5الدكر والمنتجات الدكرية0118

1.0Other Food Products0119-0.4-0.43.20.20.2منتجات األغذية االخرى0119
Non-Alcoholic Beverages012 0.70.00.20.50.3-0.1- المذروبات غير الكحهلية012
0.7Tobacco02-1.4-0.5-5.40.0-0.0 التبغ02

0.53.71.34.10.65.6Clothes and Footwear03المالبس واالحذٌة03

0.63.51.34.00.75.2Clothes  031المالبس031
0.11.00.93.60.23.9Cloth Fabrics0311مهاد المالبس0311
Ready made Clothes  0312 0.84.61.44.00.85.4المالبس الجاىزة0312
0.01.80.00.70.910.9االصناف االخرى لممالبس ولهاحق المالبس                                          0313

Other Categories of 

Clothes
0313

5.0Clothes Cleaning0314-0.4-0.00.80.31.2تنظيف المالبس 0314
0.04.91.54.50.17.6Footwear032االحذية032

1.64.00.91.3-1.97.2السكن ، المٌاه ، الكهرباء، الغاز04
Housing, Water,Electricity 

& LPG 
04

0.50.03.30.11.3Rent0411-0.0االيجار0411
1.11.7-7.80.45.0-2.2-صيانة وخدمات المدكن0431

House Maintenance and 

Services
0431

8.27.014.42.0-3.141.6امدادات المياه والكيرباء0441
Electricity and Water 

Supply
0441

0.5-0.6-1.82.4-9.426.1(البنزين و النفط و الغاز  )الهقهد0451
Fuels(Gasolen,kerosene 

and LPG)
0451

05
التجهٌزات والمعدات المنزلٌة 

والصٌانة
1.28.41.54.12.97.5

House Supplies , 

Appliances & Maintenance
05

0.54.40.54.00.44.1Furniture Equipments051-االثاث والتجييزات 051
2.611.61.94.04.09.3Home Appliances053االجيزة المنزلية053
1.40.56.2Health06-0.4-0.71.4- الصحة06

1.90.85.1Transportation07-2.67.10.5النقل07

0.33.7Communications08-0.10.9-4.47.6-االتصال08

0.34.1Recreation and Culture09-0.38.22.43.0الترفٌه والثقافة09

0.212.70.03.10.64.7Education10-التعلٌم10

3.216.90.314.82.15.3Restaurants and Hutle11المطاعم والفنادق11

0.78.7-1.97.50.020.2- السلع والخدمات المتنوعة12
   Misc. Sevices and 

Goods
12

0.44.90.35.4General Index Number00-0.87.1الرقم القٌاسً العام00
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 حدب المناطق بالمقارنة مع الذير الدابق ونفس الذير من الدنة الدابقة 2022معدالت التغير لذير آيار  (4)جدول 

South(100=2012)الجنوب Middle الوسط Kurdstan كردستان 

Division / Main Group / Sub GroupSeq. ت
المجمهعة /المجمهعة الرئيدية / القدم 

الفرعية

     المقارنة 

مع شهر نٌسان 

2022

     المقارنة    

 مع شهر آٌار 

2021

     المقارنة 

مع شهر نٌسان 

2022

     المقارنة    

 مع شهر آٌار 

2021

     المقارنة مع 

شهر نٌسان 

2022

     المقارنة     

مع شهر آٌار 

2021



البصرةمٌسانذي قارالمثنىالقادسٌةالنجفواسطكربالءبابلصالح الدٌنبغداداالنباردٌالىكركوكنٌنوىدهوكاربٌلالسلٌمانٌة

SulaimaniyaErbilDuhoukNinevehKirkukDialaAl-anbarBaghdadSalah Al-

Deen

BabilKerbelaWasitAl-NajafAl-QadisiyaAl-MuthanaThi- QarMissanBasrah

101.3108.0107.1109.3112.4112.1113.5111.3107.6111.2112.9113.7107.0103.0106.5110.4106.0102.3االغذٌة والمشروبات غٌر الكحولٌة01

100.6107.5106.5109.4112.6112.4113.7111.6107.5111.4113.4114.1107.2103.0106.7110.6105.9102.4االغذية011

128.6117.2105.8101.2108.2127.1135.3128.2126.7112.3119.0143.0127.8109.9130.8110.5118.997.0منتجات األغذية االخرى0119

119.4123.4120.3107.7108.3106.1109.6105.5109.8107.9103.9104.1103.5103.4101.7105.7107.6101.4 المذروبات غير الكحهلية012

118.6136.7143.5118.6142.4187.8146.6151.4147.6107.8118.6140.6160.9135.7117.8168.2135.7132.0 التبغ02

100.5106.4103.493.6101.4109.6117.0128.3100.0103.4109.0120.4113.3108.6113.6107.592.6114.7المالبس واالحذٌة03

102.8105.8104.996.7105.3110.9116.7131.297.3103.1108.1120.6115.7108.8112.9107.795.1108.8المالبس031

116.499.5106.7102.0115.4103.5119.8119.3106.699.4121.4112.9119.7111.8106.7138.4104.8123.6مهاد المالبس0311

96.6107.6104.096.3104.2111.7117.0132.796.7103.6106.5121.2114.6108.7114.0104.193.3106.2المالبس الجاىزة0312

110.1119.9122.780.897.085.573.689.595.994.7130.7123.3144.599.585.0108.7100.0123.3االصناف االخرى لممالبس ولهاحق المالبس                                          0313

130.3155.6100.0129.6108.0156.0108.1100.0100.0124.4129.9149.173.285.5133.394.293.9115.5تنظيف المالبس 0314

89.7110.096.180.180.2104.2117.8116.6110.6104.9113.6119.7103.8107.4116.6106.783.0138.7االحذية032

96.787.4110.296.996.1114.7126.6143.1124.397.7127.1109.7116.7131.0141.9129.699.0130.0السكن ، المٌاه ، الكهرباء، الغاز04

80.975.297.998.788.3118.5131.1127.8139.8103.3127.5111.8116.3157.5162.9118.7102.9149.7االيجار0411

94.965.2121.692.9110.0109.7135.9148.3107.488.2139.4106.0135.1100.8124.6182.568.095.7صيانة وخدمات المدكن0431

116.2170.2158.578.4117.198.8115.7248.4119.785.5128.795.098.080.886.6112.792.078.0امدادات المياه والكيرباء0441

159.0121.6118.6107.0104.1116.7108.4103.992.294.4100.3123.1103.784.4112.890.5108.992.9(البنزين و النفط و الغاز  )الهقهد0451

104.7107.1105.095.7113.7111.8120.8107.9101.9113.1112.1116.8113.2114.4105.5108.3105.9110.3التجهٌزات والمعدات المنزلٌة والصٌانة05

104.088.298.186.3106.1109.7123.1105.688.0111.8103.7102.8111.195.191.098.8101.387.1االثاث والتجييزات 051

105.3123.0110.4103.1118.7113.4119.4109.1111.4114.1117.2124.4114.8124.2114.4113.0108.1120.2االجيزة المنزلية053

114.6124.7137.2133.1127.1178.7151.2162.3117.6129.6190.9180.0175.9138.3165.2163.1132.2127.8 الصحة06

116.0129.9112.9123.1135.7100.2122.3107.3118.1109.2108.7100.4108.5107.2110.0108.391.8115.6النقل07

124.9121.5122.0117.8123.1120.4120.9118.5102.2121.9118.8134.0111.6103.0116.9124.9129.4115.3االتصال08

132.596.497.7109.4120.695.9106.6112.7114.897.689.699.798.894.895.5103.2110.6113.9الترفٌه والثقافة09

120.0139.979.7117.5117.0160.7130.6175.7169.4111.0176.6212.5187.1118.2191.2167.2121.6176.8التعلٌم10

94.7101.4109.5100.9129.1138.3150.0175.388.2137.7119.6137.5131.3134.3113.6125.4101.9111.6المطاعم والفنادق11

127.2142.5145.6130.5128.4128.2136.5180.2117.9137.4136.1139.2145.8130.2131.7137.3114.9154.7 السلع والخدمات المتنوعة12

107.4110.9112.5108.6116.5115.9121.5129.7113.1109.5120.3118.4116.6114.1119.9119.5104.4117.2الرقم القٌاسً العام00

Table No. ( 5 ) : CPI by Governorates for May 2022          2022االرقام القياسية السعار المدتيمك حدب المحافظات  لذير آيار  (5)         جدول 

(2012=100)

المجمهعة الفرعية/المجمهعة الرئيدية / القدم ت

الرقم القياسي
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المعدلكانون االولتشرٌن الثانًتشرٌن االولاٌلولآبتموزحزٌرانآٌارنٌسانآذارشباطكانون الثانًالوزن

weightsJanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDecAverage

29.605105.0106.1107.8109.7109.3107.6االغذٌة والمشروبات غٌر الكحولٌة01
Food and Non-Alcoholic 

Beverages
01

28.256104.9106.1107.8109.8109.4107.6Food011االغذية011

0.477119.8119.7120.8120.5120.6120.3Other Food Products0119منتجات األغذية االخرى0119

Non-Alcoholic Beverages012 1.349106.6106.7106.7106.6106.8106.7 المذروبات غير الكحهلية012

0.615142.5142.5141.8141.4140.8141.8Tobacco02 التبغ02

6.472107.1106.5108.5109.0110.1108.2Clothes and Footwear03المالبس واالحذٌة03

5.286108.0107.4109.6110.1111.2109.3Clothes  031المالبس031

0.806109.7109.7110.4110.8111.3110.4Cloth Fabrics0311مهاد المالبس0311

Ready made Clothes  0312 4.397107.8107.1109.5110.0111.2109.1المالبس الجاىزة0312

0.065101.7101.6102.7102.8103.2102.4االصناف االخرى لممالبس ولهاحق المالبس                                          0313
Other Categories of 

Clothes
0313

0.018113.7113.5113.5113.4113.4113.5Clothes Cleaning0314تنظيف المالبس 0314

1.186102.9102.5103.6104.2105.1103.7Footwear0315االحذية032

25.359119.9120.4120.4118.1118.0119.4السكن ، المٌاه ، الكهرباء، الغاز04
Housing, Water,Electricity 

& LPG 
04

17.123114.4114.5114.7114.8114.8114.6Rent0411االيجار0411

2.982120.0119.5119.0118.5117.9119.0صيانة وخدمات المدكن0431
House Maintenance and 

Services
0412

2.707164.2171.4169.7149.3148.6160.6امدادات المياه والكيرباء0441
Electricity and Water 

Supply
0413

2.547110.0107.1108.4106.7107.1107.9(البنزين و النفط و الغاز  )الهقهد0451
Fuels(Gasolen,kerosene 

and LPG)
0414

05
التجهٌزات والمعدات المنزلٌة 

والصٌانة
6.524104.2104.4105.4106.4108.4105.8

House Supplies , 

Appliances & Maintenance
05

2.55199.199.299.8100.1100.599.7Furniture Equipments051االثاث والتجييزات 051

3.973107.4107.7108.9110.4113.5109.6Home Appliances053االجيزة المنزلية053

4.142147.5147.5147.7149.4149.2148.3Health06 الصحة06

15.185111.2111.4112.1111.9112.9111.9Transportation07النقل07

3.109120.4120.5120.3120.1119.2120.1Communications08االتصال08

1.998102.3103.3103.7106.0107.6104.6Recreation and Culture09الترفٌه والثقافة09

0.922154.1154.2154.6154.5154.8154.4Education10التعلٌم10

1.527120.7121.7123.5124.1125.6123.1Restaurants and Hutle11المطاعم والفنادق11

4.542141.4142.1144.2145.0143.8143.3 السلع والخدمات المتنوعة12
   Miscellaneous Sevices 

and Goods
12

100114.6115.1116.0116.2116.4115.7General Index Number00الرقم القٌاسً العام00

100116.1116.5117.2116.9117.7116.9Index Number After Exclusionالرقم القياسي العام بعد االستبعاد

Table No. ( 6 ) : CPI by Months for 2022                     2022االرقام القياسية السعار المدتيمك في العراق حدب اشير سنة   (6)جدول 

(2012=100)

ت
المجمهعة /المجمهعة الرئيدية / القدم 

الفرعية
Division / Main Group / Sub GroupSeq.
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الرقم القياسي


