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  تحلیل المؤشرات

  المخرجات  -:أوال 
1  بأساس سنة  2020لسنة  ثانيال لفصلخالل ا%) 101.8(بلغ الرقم القیاسي ألسعار المخرجات في الصناعات التحویلیة

وذلك النخفاض قیمة %) 132.1(البالغ  2020لسنة  ولاأل مقارنة مع الفصل %)22.9(ت نسبتهبلغ انخفاض، مسجال  2012
  .)2(ما في جدول كسلعي وغیر سلعي  الصناعي اإلنتاج

 معدل التغیر السنويانخفض فقد  2020لسنة  ثانيالإما بالنسبة للمقارنة السنویة للرقم القیاسي العام ألسعار المخرجات للفصل  -2
المجامیع السلعیة المكونة للرقم القیاسي كما  أسعارانخفاض  ویعود ذلك الى 2019لسنة  ثانيالمقارنة مع الفصل %) 40.3(بنسبة 

  . )2(في جدول 
لقسم المنتجات النفطیة %) 49.2(بلغت أعلى نسبة مساهمة في معدل التغیر الفصلي للرقم القیاسي العام ألسعار المخرجات  -3

قسم  وأخیرا%) 7.6(بنسبة  الغذائیة ثم قسم المواد %)27.4(بنسبة  منتجات المعادن الالفلزیة األخرىقسم  المكررة ویلي ذلك
  ). 3(كما في جدول %) 5.7( المشروبات بنسبة

لقسم المنتجات النفطیة %) 47.1(بلغت أعلى نسبة مساهمة في معدل التغیر السنوي للرقم القیاسي العام ألسعار المخرجات  -4
وأخیرا قسم المشروبات %) 8.0(المواد الغذائیة ثم قسم %) 24.6(المكررة ویلي ذلك قسم منتجات المعادن الالفلزیة األخرى 

  ).4(كما في جدول %) 6.4(

  المدخالت  -: ثانیا
،  2012بأساس سنة  2020لسنة  ثانيالللفصل %) 103.2(ألسعار المدخالت في الصناعات التحویلیة  بلغ الرقم القیاسي -1

قیمة  نخفاضبسبب ا%) 135.0(البالغ  2020لسنة  ولاألمقارنة مع الفصل %) 23.6(بلغ معدله  نخفاضمسجال ا
  .)5(في جدول  كما المستلزمات

   معدل التغیر السنوي انخفضفقد   2020لسنة  ثانيال إما بالنسبة للمقارنة السنویة للرقم القیاسي ألسعار المدخالت للفصل -2
  . ) 5(المجامیع السلعیة المكونة للرقم القیاسي كما في جدول  أسعار انخفاض ویعود ذلك الى%)  38.7(بنسبة 

لقسم المنتجات النفطیة %) 53.3(بلغت أعلى نسبة مساهمة  في معدل التغیر الفصلي للرقم القیاسي العام ألسعار المدخالت   -3
المواد وأخیرا قسم %) 6.3( الكیماویةات المواد والمنتجثم قسم %) 25.5( یلي ذلك قسم منتجات المعادن الالفلزیة األخرىو المكررة 
  .)6(كما في جدول %) 6.2( الغذائیة

لقسم المنتجات النفطیة %) 50.2(بلغت اعلى نسبة مساهمة في معدل التغیر السنوي للرقم القیاسي العام ألسعار المدخالت  -4
المواد والمنتجات قسم وأخیرا %) 6.8( المواد الغذائیةالمعادن الالفلزیة األخرى ثم قسم منتجات لقسم %) 23.7(یلي ذلك و المكررة 
 .)7(كما في جدول %) 5.8( الكیماویة
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  كمیات اإلنتاج -:ثالثا

ت بلغ بانخفاضو  2012وبأساس  2020لسنة  ثانياللفصل ا خالل %)86.7(الرقم القیاسي العام لكمیة اإلنتاج الصناعي  بلغ -1
في  اإلنتاجكمیات  نخفاضوذلك ال، %) 126.7(البالغ  2020لسنة  ولاألمقارنة مع الرقم القیاسي للفصل %)  31.5( نسبته

  .)8(المنشآت الصناعیة الكبیرة كما في جدول 
فان الرقم القیاسي العام لكمیة اإلنتاج الصناعي ) المقارنة السنویة (  2019لسنة  ثانيالأما في مجال المقارنة مع الفصل  -2

 . % )47.1( بنسبة انخفض
یلي ذلك و المنتجات النفطیة المكررة لقسم %) 54.0(بلغت أعلى نسبة مساهمة في معدل التغیر الفصلي للرقم القیاسي العام  -3
 الكیماویةالمواد والمنتجات  قسم وأخیرا %)7.5(بنسبة  المشروبات مقس ثم%) 25.7(منتجات المعادن الالفلزیة األخرى بنسبة  مقس

  .)9(كما في جدول  %)5.7(بنسبة 
قسم یلي ذلك و لقسم المنتجات النفطیة المكررة %) 48.4(بلغت أعلى نسبة مساهمة في معدل التغیر السنوي للرقم القیاسي العام -4

في  كما%) 5.4( الكیماویةالمواد والمنتجات وأخیرا قسم %) 9.4( المشروبات قسمثم %) 24.7(منتجات المعادن الالفلزیة األخرى 
  .)10(جدول 
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                                   2012 
Divisions ,weights ,and number of industrial products items and inputs included and number of the large industrial establishments years 2012  

  Table (1(                                                                                                                                                                                                                                                         )1(جدول                 

  
  

عدد   القسم  الرمز
  المنتجات

عدد 
  المدخالت

عدد 
  المنشات

 Division                                                      code  الوزن

  Food-Stuff   10 7.565 132 60  34  المواد الغذائیة   10

 Beverages 11 6.393 13 5 2  المشروبات 11

  Textiles 13 0.624 6 15  18  المنسوجات  13

  Clothes, fur preparing and coloring   14 0.209 1 10  15  المالبس ، تھیئة وصبغ الفراء  14

15  
ب  ناعة حقائ ود ، ص ة الجل غ وتھیئ د دب ب الی ة وحقائ األمتع

 ,Tanning and preparing leather, making baggage ,hand bags 0.111 1 5  5  والسروج واألعنة واألحذیة
saddles, reins and shoes  15  

  Paper and products 17 0.079 1 6  3  الورق ومنتجاتھ  17

  Printing, publishing and copying recorded News media 18 0.322 9 15  16  الطباعة والنشر واستنساخ وسائط اإلعالم المسجلة  18

  Refined petroleum products 19 42.161 27 16  14  المنتجات النفطیة المكررة   19

  Chemical products   20 6.050 10 76  43  المواد والمنتجات الكیماویة  20

  Rubber and Plastic products 22 0.642 9 11  12  منتجات المطاط واللدائن  22

  Nonmetallic minerals products (Other) 23 23.56 372 39  36  منتجات المعادن الالفلزیة األخرى  23

 Compound minerals products excluding machinery and 2.092 2 37  13  منتجات المعادن المركبة باستثناء المكائن والمعدات  25
equipments 25  

  Radio, TV and communications equipments 26 0.070 1 1  19  معدات وأجھزة الرادیو والتلفزیون واالتصاالت  26

  Other general purposes machines industry 28 4.983 2 20  13 صناعة اآلالت ذات اإلغراض العامة األخرى 28

27 
ة  والت الكھربائی دات والمح ات والمول ناعة المحرك ص

 Engine and electrical generators and the industry of divides 1.514 9 11  5 أجھزة توزیع الكھرباء والتحكم فیھا وصناعة
for distribution and controlling the electric 27  

  Cars assembly industry of 29 3.512 2 3  5 صناعة تجمیع السیارات 29

  Bicycles and Wheelchair  industry of 30 0.052 1 2  2 ومركبات العجزةجات الھوائیة اصناعة الدر 30

  Furniture and manufactured products  Non- classified 0.061 2 10  8  األثاث وصناعة منتجات غیر مصنفة في محل أخر  31
elsewhere 31  

مجموع الصناعة التحویلیة 263 342 600 100 General Index Number 
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 2020لسنة  ومعدالت التغیر الفصلیة والسنویة ثانيالالصناعات التحویلیة للفصل  أقسامحسب القیاسیة ألسعار المخرجات  األرقام                                                       

Output Price Indices by Manufacturing Industries Divisions for the Second Quarter and the Annual and Quarterly Change Rates of 2020 
  Table(2(                                                                                                                    )100=2012(                                                                                                                                                )2(جدول      

  

 
 الوزن القسم الرمز

الرقم القیاسي 
 لثانيا فصللل

2019 

الرقم القیاسي 
 ألولا فصللل

2020 

الرقم القیاسي 
 ثانيلا فصللل

2020 

2020لثانيامعدل التغیر للفصل   
Division code الفصل  عن

2020 ولاأل   
الفصل  عن

2019 ثانيال  
  Food-Stuff   10 39.3- 21.5- 112.0 142.6 184.4 7.565  المواد الغذائیة   10
 Beverages 11 37.4- 19.1- 114.8 141.9 183.5 6.393  المشروبات 11
  Textiles 13 38.5- 20.4- 86.7 108.9 141 0.624 المنسوجات  13
  Clothes, fur preparing and coloring   14 33.3- 13.6- 90.4 104.6 135.5 0.209 المالبس ، تھیئة وصبغ الفراء  14

دبغ وتھیئة الجلود ، صناعة حقائب األمتعة وحقائب الید والسروج   15
 Tanning and preparing leather, making 43.7- 27.1- 73.9 101.4 131.3 0.111 واألعنة واألحذیة

baggage ,hand bags, saddles, reins and shoes  15  

17    0.079 140.2 108.6 92.4 -14.9 -34.1 Paper and products 17  

 Printing, publishing and copying recorded 41.6- 24.4- 78.9 104.4 135.1 0.322 الطباعة والنشر واستنساخ وسائط األعالم المسجلة  18
News media 18  

  Refined petroleum products 19 41.7- 24.7- 107.7 143.1 184.6 42.161  المنتجات النفطیة المكررة  19
  Chemical products   20 37.9- 19.8- 94.1 117.3 151.6 6.050 الكیماویةالمواد والمنتجات   20
  Rubber and Plastic products 22 40.3- 22.8- 93.6 121.3 156.7 0.642  منتجات المطاط واللدائن  22
  Nonmetallic minerals products (Other) 23 44.4- 28.1- 90.1 125.4 162.1 23.56  المعادن الالفلزیة األخرىمنتجات   23

 Compound minerals products excluding 34.4- 15.1- 95.3 112.3 145.2 2.092 منتجات المعادن المركبة باستثناء المكائن والمعدات  25
machinery and equipments 25  

  Radio, TV and communications equipments 26 22.9- 0.0 106.9 106.9 138.6 0.070 معدات وأجھزة الرادیو والتلفزیون واالتصاالت 26
  Other general purposes machines industry 28 31.4- 11.2- 100.9 113.6 147 4.983 صناعة اآلالت ذات اإلغراض العامة األخرى 28

المحركات والمولدات والمحوالت الكھربائیة وصناعة صناعة  27
  أجھزة توزیع الكھرباء والتحكم فیھا

 

1.514 130.3 100.7 91.5 -9.1 -29.8 Engine and electrical generators and the 
industry of divides for distribution and 
controlling the electric 

27  

  Cars assembly industry of 29 22.7- 0.0 95.9 95.9 124.1 3.512  صناعة  تجمیع السیارات 29
  Bicycles and Wheelchair  industry of 30 22.9- 0.0 115.0 115.0 149.2 0.052 جات الھوائیة ومركبات العجزةاصناعة الدر 30

 -Furniture and manufactured products  Non 41.0- 23.7- 83.6 109.6 141.6 0.061 األثاث وصناعة منتجات غیر مصنفة في  محل أخر  31
classified  elsewhere 31  

- 40.3 22.9- 101.8 132.1 170.7 100 الرقم القیاسي العام  General Index Number 

  



    
  2020لسنة  الثانيللفصل  للمنشآت الصناعیة الكبیرة األرقام القیاسیة للصناعات التحویلیة

 9 العراق/ الجھاز المركزي لإلحصاء / األرقام القیاسیة 

  
  
  
  
  
  
  

  2019عام  ثانيالوالفصل  2020عام  ولاألمقارنة بالفصل  2020عام  ثانياللفصل لالمخرجات  ألسعارالرقم القیاسي 
  

Output Price Indices by Manufacturing Industries Divisions for the Second Quarter of 2020, First Quarter of 2020 
and Second Quarter of 2019  

  
 Figure(1)                                                                                                                                                                                    )1(شكل        
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    2020لسنة  الثانيللفصل  للمنشآت الصناعیة الكبیرة األرقام القیاسیة للصناعات التحویلیة

 10 العراق/ الجھاز المركزي لإلحصاء / األرقام القیاسیة 

 
  2020لسنة  ثانيالللفصل  المخرجات ألسعارلي للرقم القیاسي العام نسب المساھمة في معدل التغیر الفص

Contribution Rates to the Quarterly Change Rate for the General Index Number of Output Prices for the Second Quarter of 2020 
Table(3)                                                                                                                                                                                                                                                                       )3(جدول     

  

  

 
 

 الوزن القسم الرمز
معدل 
التغیر 

  الفصلي
% 

المساھمة في 
معدل التغیر 

الفصلي للرقم 
 القیاسي العام

لمساھمة في ا نسبة
معدل التغیر الفصلي 

  للرقم القیاسي العام
% 

Division code 

  Food-Stuff    10 7.6 1.752- 21.5- 7.565 المواد الغذائیة  10
 Beverages 11 5.7 1.312- 19.1- 6.393  المشروبات 11
  Textiles 13 0.5 0.105- 20.4- 0.624 المنسوجات  13
  Clothes, fur preparing and coloring   14 0.1 0.022- 13.6- 0.209 المالبس ، تھیئة وصبغ الفراء  14

دبغ وتھیئة الجلود ، صناعة حقائب األمتعة وحقائب الید والسروج   15
 Tanning and preparing leather, making baggage 0.1 0.023- 27.1- 0.111 واألعنة واألحذیة

,hand bags, saddles, reins and shoes  15  

  Paper and products 17 0.0 0.010- 14.9- 0.079 الورق ومنتجاتھ  17

 Printing, publishing and copying recorded News 0.3 0.062- 24.4- 0.322 الطباعة والنشر واستنساخ وسائط األعالم المسجلة  18
media 18  

  Refined petroleum products 19 49.2 11.298- 24.7- 42.161  المنتجات النفطیة المكررة  19
  Chemical products   20 4.6 1.063- 19.8- 6.050 الكیماویةالمواد والمنتجات   20
  Rubber and Plastic products 22 0.6 0.135- 22.8- 0.642  منتجات المطاط واللدائن  22
  Nonmetallic minerals products (Other) 23 27.4 6.296- 28.1- 23.56  منتجات المعادن الالفلزیة األخرى  23

 Compound minerals products excluding 1.2 0.269- 15.1- 2.092 منتجات المعادن المركبة باستثناء المكائن والمعدات  25
machinery and equipments 25  

 Radio, TV and communications equipments 26 0.0 0.000 0.0 0.070 معدات وأجھزة الرادیو والتلفزیون واالتصاالت 26
  Other general purposes machines industry 28 2.1 0.479- 11.2- 4.983 صناعة اآلالت ذات اإلغراض العامة األخرى 28

صناعة المحركات والمولدات والمحوالت الكھربائیة وصناعة أجھزة  27
 Engine and electrical generators and the 0.5 0.105- 9.1- 1.514  توزیع الكھرباء والتحكم فیھا

industry of divides for distribution and controlling 27  

  Cars assembly industry of 29 0.0 0.000 0.0 3.512  صناعة  تجمیع السیارات 29
  Bicycles and Wheelchair  industry of 30 0.0 0.000 0.0 0.052 جات الھوائیة ومركبات العجزةاصناعة الدر 30

 -Furniture and manufactured products  Non 0.1 0.012- 23.7- 0.061 األثاث وصناعة منتجات غیر مصنفة في  محل أخر  31
classified  elsewhere 

31  

 General Index Number 100 22.943- 22.9- 100  الرقم القیاسي العام



    
    2020لسنة  الثانيللفصل  للمنشآت الصناعیة الكبیرة األرقام القیاسیة للصناعات التحویلیة

 11 العراق/ الجھاز المركزي لإلحصاء / األرقام القیاسیة 

 

   2020لسنةي ثانالللفصل  نسب المساھمة في معدل التغیر السنوي للرقم القیاسي العام ألسعار المخرجات                                                         
Contribution  Rates to the Annual Change Rate for the General Index Number of Output  Prices for the Second Quarter of 2020               

   Table (4)                                                                                                                                                                                                                                                               )4(جدول          

 
 
 

 الوزن القسم الرمز

معدل 
التغیر 

  السنوي
% 

المساھمة في 
معدل التغیر 

السنوي للرقم 
 القیاسي العام

نسبة المساھمة 
في معدل التغیر 
السنوي للرقم 
  القیاسي العام  

% 

Division code 

  Food-Stuff  10 8.0 3.209- 39.3- 7.565 المواد الغذائیة   10

 Beverages 11 6.4 2.573- 37.4- 6.393  المشروبات 11

  Textiles 13 0.5 0.198- 38.5- 0.624 المنسوجات  13
  Clothes, fur preparing and coloring   14 0.1 0.055- 33.3- 0.209 المالبس ، تھیئة وصبغ الفراء  14

دبغ وتھیئة الجلود ، صناعة حقائب األمتعة وحقائب الید والسروج   15
 Tanning and preparing leather, making baggage 0.1 0.037- 43.7- 0.111 واألعنة واألحذیة

,hand bags, saddles, reins and shoes  15  

  Paper and products 17 0.1 0.022- 34.1- 0.079 الورق ومنتجاتھ  17

 Printing, publishing and copying recorded News 0.3 0.106- 41.6- 0.322 الطباعة والنشر واستنساخ وسائط األعالم المسجلة  18
media 18  

  Refined petroleum products 19 47.1 18.993- 41.7- 42.161  المنتجات النفطیة المكررة  19
  Chemical products   20 5.1 2.038- 37.9- 6.050 الكیماویةالمواد والمنتجات   20
  Rubber and Plastic products 22 0.6 0.237- 40.3- 0.642  منتجات المطاط واللدائن  22
  Nonmetallic minerals products (Other) 23 24.6 9.937- 44.4- 23.56  منتجات المعادن الالفلزیة األخرى  23

 Compound minerals products excluding machinery 1.5 0.612- 34.4- 2.092 منتجات المعادن المركبة باستثناء المكائن والمعدات  25
and equipments 25  

 Radio, TV and communications equipments 26 0.0 0.013- 22.9- 0.070 معدات وأجھزة الرادیو والتلفزیون واالتصاالت 26

  Other general purposes machines industry 28 3.3 1.346- 31.4- 4.983 صناعة اآلالت ذات اإلغراض العامة األخرى 28

صناعة المحركات والمولدات والمحوالت الكھربائیة وصناعة أجھزة  27
 Engine and electrical generators and the industry of 0.9 0.344- 29.8- 1.514  توزیع الكھرباء والتحكم فیھا

divides for distribution and controlling the electric 27  

  Cars assembly industry of 29 1.4 0.580- 22.7- 3.512  صناعة  تجمیع السیارات 29
  Bicycles and Wheelchair  industry of 30 0.0 0.010- 22.9- 0.052 جات الھوائیة ومركبات العجزةاصناعة الدر 30

 -Furniture and manufactured products  Non 0.1 0.021- 41.0- 0.061 األثاث وصناعة منتجات غیر مصنفة في  محل أخر  31
classified  elsewhere 31  

 General Index Number 100 40.331- 40.4- 100  الرقم القیاسي العام



    
    2020لسنة  الثانيللفصل  للمنشآت الصناعیة الكبیرة األرقام القیاسیة للصناعات التحویلیة

 12 العراق/ الجھاز المركزي لإلحصاء / األرقام القیاسیة 

  
  2020لسنة  الفصلیة والسنویةومعدالت التغیر  ثانيال الصناعات التحویلیة للفصل أقسامحسب  دخالتالقیاسیة ألسعار الم األرقام                                                   

Input Price Indices by Manufacturing Industries Divisions for the Second Quarter and the Annual and Quarterly Change Rates of 2020  
5Table                                                                                                               )100=2012(                                                                                                                                       )5(جدول      

 الوزن القسم  الرمز
الرقم القیاسي 

  لثانيا فصللل
2019 

الرقم القیاسي 
 ألولا فصللل

2020 

الرقم القیاسي 
  لثانيا فصللل

2020 

2020 ثانيمعدل التغیر للفصل ال  
Division code  تغیر الفصل

2020 األول  
تغیر الفصل 

2019الثاني   
  Food-Stuff  10 35.9- 20.2- 103.8 130.1 162.0 7.565  المواد الغذائیة   10
 Beverages 11 27.9- 10.1- 116.1 129.2 161.1 6.393  المشروبات 11
  Textiles 13 45.3- 31.8- 70.7 103.6 129.2 0.624 المنسوجات  13
  Clothes, fur preparing and coloring   14 37.5- 21.9- 82.8 106.0 132.5 0.209 المالبس ، تھیئة وصبغ الفراء  14

دبغ وتھیئة الجلود ، صناعة حقائب األمتعة وحقائب الید   15
 Tanning and preparing leather, making baggage 44.8- 31.0- 70.1 101.6 127.0 0.111 والسروج واألعنة واألحذیة

,hand bags, saddles, reins and shoes  15  

  Paper and products 17 45.8- 32.5- 73.4 108.7 135.5 0.079  الورق ومنتجاتھ  17

 Printing, publishing and copying recorded News 39.5- 24.6- 78.0 103.5 129.0 0.322 الطباعة والنشر واستنساخ وسائط األعالم المسجلة  18
media 18  

  Refined petroleum products 19 41.1- 26.5- 111.5 151.8 189.2 42.161  المنتجات النفطیة المكررة  19
  Chemical products   20 41.7- 27.4- 87.9 121.1 150.9 6.050 المواد والمنتجات الكیماویة  20
  Rubber and Plastic products 22 29.8- 12.2- 90.3 102.9 128.6 0.642  منتجات المطاط واللدائن  22
  Nonmetallic minerals products (Other) 23 41.9- 27.5- 91.1 125.6 156.7 23.56  منتجات المعادن الالفلزیة األخرى  23

 Compound minerals products excluding 29.7- 12.4- 95.1 108.5 135.3 2.092 والمعداتمنتجات المعادن المركبة باستثناء المكائن   25
machinery and equipments 25  

 Radio, TV and communications equipments 26 20.0- 0.0 103.0 103.0 128.7 0.070 معدات وأجھزة الرادیو والتلفزیون واالتصاالت 26

  Other general purposes machines industry 28 33.1- 16.4- 93.2 111.5 139.4 4.983 اإلغراض العامة األخرىصناعة اآلالت ذات  28

صناعة المحركات والمولدات والمحوالت الكھربائیة  27
 31.1- 13.8- 98.5 114.3 142.9 1.514 وصناعة أجھزة توزیع الكھرباء والتحكم فیھا

Engine and electrical generators and the industry 
of divides for distribution and controlling the 
electric 

27  

  Cars assembly industry of 29 19.9- 0.0 120.4 120.4 150.3 3.512  صناعة  تجمیع السیارات 29

  Bicycles and Wheelchair  industry of 30 20.0- 0.0 110.1 110.1 137.7 0.052 صناعة الدراجات الھوائیة ومركبات العجزة 30

 -Furniture and manufactured products  Non 34.6- 18.2- 85.2 104.2 130.2 0.061 األثاث وصناعة منتجات غیر مصنفة في  محل أخر  31
classified  elsewhere 31  

 General Index Number 38.7- 23.6- 103.2 135.0 168.4 100 الرقم القیاسي العام



    
  2020لسنة  الثانيللفصل  للمنشآت الصناعیة الكبیرة األرقام القیاسیة للصناعات التحویلیة

 13 العراق/ الجھاز المركزي لإلحصاء / األرقام القیاسیة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2019عام  ثانيوالفصل ال 2020عام  األولمقارنة بالفصل  2020عام  لثانيالرقم القیاسي ألسعار المدخالت للفصل ا                 
  

Input Price Indices by Manufacturing Industries Divisions for the Second Quarter of 2020, First Quarter of 2020 
and Second Quarter of 2019  

 
 Figure(2)                                                                                                                                                        )2(شكل     
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    2020لسنة  الثانيللفصل  للمنشآت الصناعیة الكبیرة األرقام القیاسیة للصناعات التحویلیة

 14 العراق/ الجھاز المركزي لإلحصاء / األرقام القیاسیة 

 
  2020 لسنة ثانيالللفصل  المساھمة في معدل التغیر الفصلي للرقم القیاسي العام ألسعار المدخالت نسب

Contribution Rates to the Quarterly Change Rate for the General Index Number of Input Prices for the Second Quarter of 2020 
 Table(6)                                                                                                                                                                                                                                                                )6(جدول      

 

  

 الوزن القسم  الرمز

معدل 
التغیر 

  الفصلي
% 

المساھمة في 
معدل التغیر 

الفصلي للرقم 
 القیاسي العام

المساھمة  نسبة
في معدل التغیر 
الفصلي للرقم 
 القیاسي العام 

 % 

Division code 

  Food-Stuff  10 6.2 1.474- 20.2- 7.565 المواد الغذائیة   10
 Beverages 11 2.6 0.620- 10.1- 6.393  المشروبات 11
  Textiles 13 0.6 0.152- 31.8- 0.624 المنسوجات  13
  Clothes, fur preparing and coloring   14 0.2 0.036- 21.9- 0.209 المالبس ، تھیئة وصبغ الفراء  14

دبغ وتھیئة الجلود ، صناعة حقائب األمتعة وحقائب الید والسروج   15
 Tanning and preparing leather, making baggage 0.1 0.026- 31.0- 0.111 واألعنة واألحذیة

,hand bags, saddles, reins and shoes  15  

  Paper and products 17 0.1 0.021- 32.5- 0.079 الورق ومنتجاتھ  17

 Printing, publishing and copying recorded News 0.3 0.061- 24.6- 0.322 الطباعة والنشر واستنساخ وسائط األعالم المسجلة  18
media 18  

  Refined petroleum products 19 53.3 12.586- 26.5- 42.161  المنتجات النفطیة المكررة  19
  Chemical products   20 6.3 1.488- 27.4- 6.050 المواد والمنتجات الكیماویة  20
  Rubber and Plastic products 22 0.3 0.060- 12.2- 0.642  منتجات المطاط واللدائن  22
  Nonmetallic minerals products (Other) 23 25.5 6.021- 27.5- 23.56  منتجات المعادن الالفلزیة األخرى  23

 Compound minerals products excluding machinery 0.9 0.208- 12.4- 2.092 منتجات المعادن المركبة باستثناء المكائن والمعدات  25
and equipments 25  

 Radio, TV and communications equipments 26 0.0 0.000 0.0 0.070 معدات وأجھزة الرادیو والتلفزیون واالتصاالت 26
  Other general purposes machines industry 28 2.9 0.675- 16.4- 4.983 صناعة اآلالت ذات اإلغراض العامة األخرى 28

والمحوالت الكھربائیة وصناعة أجھزة صناعة المحركات والمولدات  27
 Engine and electrical generators and the industry of 0.7 0.177- 13.8- 1.514 توزیع الكھرباء والتحكم فیھا

divides for distribution and controlling the electric 27  

  Cars assembly industry of 29 0.0 0.000 0.0 3.512  صناعة  تجمیع السیارات 29
  Bicycles and Wheelchair  industry of 30 0.0 0.000 0.0 0.052 صناعة الدراجات الھوائیة ومركبات العجزة 30

 -Furniture and manufactured products  Non 0.0 0.009- 18.2- 0.061 األثاث وصناعة منتجات غیر مصنفة في  محل أخر  31
classified  elsewhere 31  

 General Index Number 100 23.614- 23.6- 100  الرقم القیاسي العام



    
    2020لسنة  الثانيللفصل  للمنشآت الصناعیة الكبیرة األرقام القیاسیة للصناعات التحویلیة

 15 العراق/ الجھاز المركزي لإلحصاء / األرقام القیاسیة 

 
  2020لسنة  ثانيالللفصل  دخالتنسب المساھمة في معدل التغیر السنوي للرقم القیاسي العام ألسعار الم                                                     

to the Annual Change Rate for the General Index Number of Input Prices for the Second Quarter of 2020 Contribution Rates 
 Table (7)                                                                                                                                                                                                                                                    )7(جدول                 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 الوزن القسم رمزال

معدل 
التغیر 

السنوي
% 

المساھمة في 
معدل التغیر 

السنوي للرقم 
 القیاسي العام

المساھمة  نسبة
في معدل التغیر 
السنوي للرقم 
  القیاسي العام

% 

Division code 

  Food-Stuff  10 6.8 2.615- 35.9- 7.565 المواد الغذائیة   10
 Beverages 11 4.4 1.708- 27.9- 6.393  المشروبات 11
  Textiles 13 0.6 0.217- 45.3- 0.624 المنسوجات  13
  Clothes, fur preparing and coloring   14 0.2 0.062- 37.5- 0.209 المالبس ، تھیئة وصبغ الفراء  14

دبغ وتھیئة الجلود ، صناعة حقائب األمتعة وحقائب الید والسروج   15
 Tanning and preparing leather, making 0.1 0.038- 44.8- 0.111 واألعنة واألحذیة

baggage ,hand bags, saddles, reins and shoes  15  

  Paper and products 17 0.1 0.029- 45.8- 0.079 الورق ومنتجاتھ  17

 Printing, publishing and copying recorded 0.3 0.098- 39.5- 0.322 الطباعة والنشر واستنساخ وسائط األعالم المسجلة  18
News media 18  

  Refined petroleum products 19 50.2 19.453- 41.1- 42.161  المنتجات النفطیة المكررة  19
  Chemical products   20 5.8 2.263- 41.7- 6.050 المواد والمنتجات الكیماویة  20
  Rubber and Plastic products 22 0.4 0.146- 29.8- 0.642  منتجات المطاط واللدائن  22
  Nonmetallic minerals products (Other) 23 23.7 9.178- 41.9- 23.56  منتجات المعادن الالفلزیة األخرى  23

 Compound minerals products excluding 1.3 0.499- 29.7- 2.092 منتجات المعادن المركبة باستثناء المكائن والمعدات  25
machinery and equipments 25  

 Radio, TV and communications equipments 26 0.0 0.011- 20.0- 0.070 معدات وأجھزة الرادیو والتلفزیون واالتصاالت 26

  Other general purposes machines industry 28 3.5 1.367- 33.1- 4.983 صناعة اآلالت ذات اإلغراض العامة األخرى 28

والمولدات والمحوالت الكھربائیة وصناعة صناعة المحركات  27
 Engine and electrical generators and the 1.0 0.399- 31.1- 1.514 أجھزة توزیع الكھرباء والتحكم فیھا

industry of divides for distribution and 27  

  Cars assembly industry of 29 1.6 0.624- 19.9- 3.512  صناعة  تجمیع السیارات 29
  Bicycles and Wheelchair  industry of 30 0.0 0.009- 20.0- 0.052 صناعة الدراجات الھوائیة ومركبات العجزة 30

 -Furniture and manufactured products  Non 0.0 0.016- 34.6- 0.061 األثاث وصناعة منتجات غیر مصنفة في  محل أخر  31
classified  elsewhere 

31  

 General Index Number 100 38.732- 38.7- 100  الرقم القیاسي العام



    
    2020لسنة  الثانيللفصل  للمنشآت الصناعیة الكبیرة األرقام القیاسیة للصناعات التحویلیة

 16 العراق/ الجھاز المركزي لإلحصاء / األرقام القیاسیة 

 2020لسنة ومعدالت التغیر الفصلیة والسنویة  ثانيالللفصل  الصناعات التحویلیة حسب أقسام لكمیة اإلنتاج األرقام القیاسیة                                                    
Industrial Production Indices by Manufacturing Industries Divisions for the Second Quarter and the Quarterly and Annual Change Rates of 2020             

  8                                                                                                                                      2012100    Table No (8) 

 

 الوزن القسم الرمز
الرقم القیاسي 

 ثانيلا فصللل
2019 

الرقم القیاسي 
 ألولا فصللل

2020 

الرقم القیاسي 
 ثانيلا فصللل

2020 

2020معدل التغیر للفصل األول   
Division code  تغیر الفصل

2020 األول  
تغیر الفصل 

2019 ثانيال  
  Food-Stuff  10 26.0- 4.3- 103.8 108.5 140.2 7.565  المواد الغذائیة   10
 Beverages 11 38.7- 20.6- 180.4 227.2 294.1 6.393  المشروبات 11
  Textiles 13 48.3- 32.9- 136.5 203.5 264.1 0.624  المنسوجات  13
  Clothes, fur preparing and coloring   14 59.1- 47.0- 100.5 189.7 245.9 0.209  المالبس ، تھیئة وصبغ الفراء  14

دبغ وتھیئة الجلود ، صناعة حقائب األمتعة وحقائب الید   15
 Tanning and preparing leather, making baggage 46.9- 31.1- 109.0 158.2 205.2 0.111  والسروج واألعنة واألحذیة

,hand bags, saddles, reins and shoes  15  

  Paper and products 17 41.5- 24.3- 73.4 96.9 125.4 0.079  الورق ومنتجاتھ  17

 Printing, publishing and copying recorded News 37.0- 18.4- 99.1 121.5 157.2 0.322  الطباعة والنشر واستنساخ وسائط اإلعالم المسجلة  18
media 18  

  Refined petroleum products 19 53.5- 39.9- 77.0 128.1 165.6 42.161  المنتجات النفطیة المكررة   19
  Chemical products   20 49.6- 34.8- 70.3 107.9 139.4 6.050  المواد والمنتجات الكیماویة  20
  Rubber and Plastic products 22 30.9- 10.6- 100.8 112.7 145.8 0.642  منتجات المطاط واللدائن  22

  Nonmetallic minerals products (Other) 23 49.4- 34.4- 83.0 126.6 164.0 23.56  الالفلزیة األخرىمنتجات المعادن   23

 Compound minerals products excluding machinery 33- 13.1- 88.0 101.3 131.3 2.092  منتجات المعادن المركبة باستثناء المكائن والمعدات  25
and equipments 25  

  Radio, TV and communications equipments 26 22.9- 0.0 41.1 41.1 53.3 0.070  وأجھزة الرادیو والتلفزیون واالتصاالتمعدات   26

  Other general purposes machines industry 28 47.2- 31.6- 45.3 66.2 85.8 4.983 صناعة اآلالت ذات اإلغراض العامة األخرى 28

والمولدات والمحوالت الكھربائیة صناعة المحركات  27
 Engine and electrical generators and the industry of 40.7- 23.1- 66.1 86.0 111.5 1.514 وصناعة أجھزة توزیع الكھرباء والتحكم فیھا

divides for distribution and controlling the electric 27  

  Cars assembly industry of 29 22.9- 0.0 101.9 101.9 132.2 3.512  صناعة  تجمیع السیارات 29
  Bicycles and Wheelchair  industry of 30 23.0- 0.0 232.8 232.8 302.4 0.052 جات الھوائیة ومركبات العجزةاصناعة الدر 30

 -Furniture and manufactured products  Non 48.1- 32.8- 65.6 97.6 126.4 0.061  األثاث وصناعة منتجات غیر مصنفة في محل أخر  31
classified  elsewhere 31  

- 31.5 86.7 126.7 163.9  100 الرقم القیاسي العام  -47.1 General Index Number 



    
  2020لسنة  الثانيللفصل  للمنشآت الصناعیة الكبیرة األرقام القیاسیة للصناعات التحویلیة
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 2019عام  ثانيوالفصل ال 2020عام  ولاألمقارنة بالفصل  2020عام  ثانيللفصل ال اإلنتاجلكمیة الرقم القیاسي 
  

Industrial Production Indices by Manufacturing Industries Divisions for the Second Quarter of 2020, First Quarter of 2020 
and Second Quarter of 2019 
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    2020لسنة  الثانيللفصل  للمنشآت الصناعیة الكبیرة األرقام القیاسیة للصناعات التحویلیة

 18 العراق/ الجھاز المركزي لإلحصاء / األرقام القیاسیة 

 
  2020لسنة  ثانيالنسب المساھمة في معدل التغیر الفصلي للرقم القیاسي العام لكمیة اإلنتاج الصناعي للفصل 

   Contribution Rates to the Quarterly Change Rate of Industrial Production General Index Number for the Second Quarter of2020                    
 Table (9(                                                                                                                                                                                                                                             )9(جدول 

 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 الوزن القسم  الرمز

معدل 
التغیر 

  الفصلي
% 

المساھمة في 
معدل التغیر 

الفصلي للرقم 
 القیاسي العام

نسبة المساھمة 
في معدل التغیر 

الفصلي للرقم 
  القیاسي العام  

% 

Division code 

  Food-Stuff  10 0.9 0.281- 4.3- 7.565  المواد الغذائیة  10
 Beverages 11 7.5 2.361- 20.6- 6.393  المشروبات 11
  Textiles 13 1.0 0.330- 32.9- 0.624  المنسوجات  13
  Clothes, fur preparing and coloring   14 0.5 0.147- 47.0- 0.209  المالبس ، تھیئة وصبغ الفراء  14

دبغ وتھیئة الجلود ، صناعة حقائب األمتعة وحقائب الید والسروج واألعنة   15
 Tanning and preparing leather, making baggage 0.1 0.043- 31.1- 0.111  واألحذیة

,hand bags, saddles, reins and shoes  15  

  Paper and products 17 0.0 0.015- 24.3- 0.079  الورق ومنتجاتھ  17

 Printing, publishing and copying recorded News 0.2 0.057- 18.4- 0.322  الطباعة والنشر واستنساخ وسائط اإلعالم المسجلة  18
media 

18  

  Refined petroleum products 19 54.0 17.004- 39.9- 42.161  المنتجات النفطیة المكررة  19
  Chemical products   20 5.7 1.795- 34.8- 6.050  المواد والمنتجات الكیماویة  20
  Rubber and Plastic products 22 0.2 0.060- 10.6- 0.642  منتجات المطاط واللدائن  22
  Nonmetallic minerals products (Other) 23 25.7 8.107- 34.4- 23.56  منتجات المعادن الالفلزیة األخرى  23

 Compound minerals products excluding machinery 0.7 0.220- 13.1- 2.092  منتجات المعادن المركبة باستثناء المكائن والمعدات  25
and equipments 25  

  Radio, TV and communications equipments 26 0.0 0.000 0.0 0.070  معدات وأجھزة الرادیو والتلفزیون واالتصاالت  26
  Other general purposes machines industry 28 2.6 0.822- 31.6- 4.983 صناعة اآلالت ذات اإلغراض العامة األخرى 28

والمحوالت الكھربائیة وصناعة أجھزة توزیع صناعة المحركات والمولدات  27
 Engine and electrical generators and the industry of 0.8 0.238- 23.1- 1.514 الكھرباء والتحكم فیھا

divides for distribution and controlling the electric 27  

  Cars assembly industry of 29 0.0 0.000 0.0 3.512  صناعة  تجمیع السیارات 29
  Bicycles and Wheelchair  industry of 30 0.0 0.000 0.0 0.052 صناعة الدراجات الھوائیة ومركبات العجزة 30

 -Furniture and manufactured products  Non 0.0 0.015- 32.8- 0.061  األثاث وصناعة منتجات غیر مصنفة في محل أخر  31
classified  elsewhere 31  

 General Index Number 100 31.495- 31.6-  100  الرقم القیاسي العام



    
    2020لسنة  الثانيللفصل  للمنشآت الصناعیة الكبیرة األرقام القیاسیة للصناعات التحویلیة

 19 العراق/ الجھاز المركزي لإلحصاء / األرقام القیاسیة 

 
  2020 لسنة ثانيالنسب المساھمة في معدل التغیر السنوي للرقم القیاسي العام لكمیة اإلنتاج الصناعي للفصل       

Contribution Rates to the Annual Change Rate of Industrial Production General Index Number for the Second Quarter of 2020  
)10(جدول                     Table (10)  

  

 الوزن القسم الرمز

معدل 
التغیر 

  سنويال
% 

المساھمة في 
معدل التغیر 

للرقم  سنويال
  القیاسي العام

المساھمة نسبة 
في معدل التغیر 

للرقم  سنويال
القیاسي العام  

% 

Division code 

  Food-Stuff  10 3.6 1.680- 26.0- 7.565  المواد الغذائیة   10
 Beverages 11 9.4 4.435- 38.7- 6.393  المشروبات 11
  Textiles 13 1.0 0.486- 48.3- 0.624  المنسوجات  13
  Clothes, fur preparing and coloring   14 0.4 0.185- 59.1- 0.209  المالبس ، تھیئة وصبغ الفراء  14

وتھیئة الجلود ، صناعة حقائب األمتعة وحقائب الید والسروج واألعنة دبغ   15
 Tanning and preparing leather, making baggage ,hand 0.1 0.065- 46.9- 0.111  واألحذیة

bags, saddles, reins and shoes  15  

  Paper and products 17 0.1 0.025- 41.5- 0.079  الورق ومنتجاتھ  17
  Printing, publishing and copying recorded News media 18 0.2 0.114- 37.0- 0.322  الطباعة والنشر واستنساخ وسائط اإلعالم المسجلة  18
  Refined petroleum products 19 48.4 22.791- 53.5- 42.161  المنتجات النفطیة المكررة   19
  Chemical products   20 5.4 2.551- 49.6- 6.050  المواد والمنتجات الكیماویة  20
  Rubber and Plastic products 22 0.4 0.176- 30.9- 0.642  منتجات المطاط واللدائن  22
  Nonmetallic minerals products (Other) 23 24.7 11.643- 49.4- 23.56  منتجات المعادن الالفلزیة األخرى  23

 Compound minerals products excluding machinery and 1.2 0.553- 33.0- 2.092  المكائن والمعداتمنتجات المعادن المركبة باستثناء   25
equipments 25  

  Radio, TV and communications equipments 26 0.0 0.005- 22.9- 0.070  معدات وأجھزة الرادیو والتلفزیون واالتصاالت  26
  Other general purposes machines industry 28 2.6 1.231- 47.2- 4.983 األخرىصناعة اآلالت ذات اإلغراض العامة  28

صناعة المحركات والمولدات والمحوالت الكھربائیة وصناعة أجھزة توزیع  27
 Engine and electrical generators and the industry of divides 0.9 0.419- 40.7- 1.514 الكھرباء والتحكم فیھا

for distribution and controlling the electric 27  

  Cars assembly industry of 29 1.4 0.649- 22.9- 3.512  صناعة  تجمیع السیارات 29
  Bicycles and Wheelchair  industry of 30 0.0 0.022- 23.0- 0.052 جات الھوائیة ومركبات العجزةاصناعة الدر 30

  Furniture and manufactured products  Non- classified 0.0 0.023- 48.1- 0.061  غیر مصنفة في محل أخراألثاث وصناعة منتجات   31
elsewhere 31  

 General Index Number 100 47.053- 47.1-  100  الرقم القیاسي العام


