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فھرستال  

 الموضوع رقم الصفحة

 مقدمة 1
1- 5 في الصناعات التحویلیةوالكمیات  والمخرجات منهجیة احتساب األرقام القیاسیة ألسعار المدخالت   

السعریة للصناعات التحویلیة اتجاهات األرقام القیاسیة 6  
القیاسیة لكمیات االنتاج في الصناعات التحویلیة األرقاماتجاهات  7  

 

 الجداول التفصیلیة

 موضوع الجدول رقم الصفحة

2012لعام  كبیرةال األقسام وأوزانها وعدد المنتجات الصناعیة وعدد المدخالت الصناعیة التي تضمنتها وعدد المنشات الصناعیة :)1(جدول  4  

  2016 لسنة والسنویة التغیر الفصلیة ومعدالت ثانيحسب أقسام الصناعات التحویلیة للفصل ال خرجاتاألرقام القیاسیة ألسعار الم :)2(جدول  8

2016 لسنة ثانينسب المساهمة في معدل التغیر الفصلي للرقم القیاسي العام ألسعار المخرجات للفصل ال :)3(جدول  10  

2016 لسنة ثانيللرقم القیاسي العام ألسعار المخرجات للفصل ال سنوينسب المساهمة في معدل التغیر ال :)4(جدول  11  

  2016 لسنة والسنویة التغیر الفصلیة ومعدالت ثانياألرقام القیاسیة ألسعار المدخالت حسب أقسام الصناعات التحویلیة للفصل ال :)5(جدول  12

2016لسنة  ثانينسب المساهمة في معدل التغیر الفصلي للرقم القیاسي العام ألسعار المدخالت للفصل ال :)6(جدول  14  
2016لسنة  ثانيللرقم القیاسي العام ألسعار المدخالت للفصل ال سنوينسب المساهمة في معدل التغیر ال :)7(جدول  15  
 2016لسنة  والسنویة الفصلیة التغیر ومعدالت ثانيالاألرقام القیاسیة لكمیة اإلنتاج حسب أقسام الصناعات التحویلیة للفصل  :)8(جدول  16
     2016لسنة  ثانيالللفصل  الصناعي اإلنتاج ةالمساهمة في معدل التغیر الفصلي للرقم القیاسي العام لكمینسب  :)9(جدول  18

     2016لسنة  ثانيالللفصل  الصناعي اإلنتاج ةللرقم القیاسي العام لكمی السنوينسب المساهمة في معدل التغیر  :)10(جدول  19

    )2016 –2015(  لسنتياألرقام القیاسیة ألسعار المخرجات حسب أقسام الصناعات التحویلیة  :)11(جدول  20

  )2016 –2015(  لسنتياألرقام القیاسیة ألسعار المدخالت حسب أقسام الصناعات التحویلیة  :)12(جدول  21

  )2016 –2015( لسنتيالفصلیة لكمیة اإلنتاج حسب أقسام الصناعات التحویلیة  األرقام القیاسیة :)13(جدول  22

  )  2015 –1999(األرقام القیاسیة ألسعار المخرجات للسنوات   :)14(جدول  23

  ) 2015 –1999(للسنوات   دخالتاألرقام القیاسیة ألسعار الم :)15(جدول   23

  ) 2015 - 1980(  مدةاإلنتاج الصناعي للاألرقام القیاسیة لكمیة  :)16(جدول   25

 



 

 

البیانیة اإلشكال  

 الشكل رقم الصفحة

2016لسنة  ولاألین الثاني و األرقام القیاسیة ألسعار المخرجات حسب أقسام الصناعات التحویلیة للفصل) : 1(شكل  9  

   2015و 2016تي لسن ثانيالتحویلیة للفصل الاألرقام القیاسیة ألسعار المخرجات حسب أقسام الصناعات ) : 2(شكل  9

2016لسنة  ولاألالثاني و  األرقام القیاسیة ألسعار المدخالت حسب أقسام الصناعات التحویلیة للفصلین) : 3(شكل  13  

2015و 2016تي لسن ثانياألرقام القیاسیة ألسعار المدخالت حسب أقسام الصناعات التحویلیة للفصل ال) : 4(شكل  13  

2016لسنة  ولاألین الثاني و حسب أقسام الصناعات التحویلیة للفصل لكمیة اإلنتاج األرقام القیاسیة ) : 5(شكل  17  

   2015و 2016تي لسن ثانيحسب أقسام الصناعات التحویلیة للفصل ال لكمیة اإلنتاجاألرقام القیاسیة ) : 6(شكل  17
1999–2015) : 7(شكل  24  

1999–2015) : 8(شكل  24  
1980–2015 مدةاألرقام القیاسیة لكمیة اإلنتاج الصناعي لل) : 9(شكل  26  
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      ISIC4  

 182-digits

     

7-digits 

       
  

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

10   34  60 132 7.565 Food-Stuff   10  

11  2 5 13 6.393 Beverages 11 

13   18  15 6 0.624 Textiles 13  

14   15  10 1 0.209 Clothes, fur preparing and coloring   14  

15  


 
5  5 1 0.111 

Tanning and preparing leather, making 
baggage ,hand bags, saddles, reins and 
shoes  

15  

17   3  6 1 0.079 Paper and products 17  

18  


 
16  15 9 0.322 Printing, publishing and copying recorded 

News media 18  

19   14  16 27 42.161 Refined petroleum products 19  

20   43  76 10 6.050 Chemical products   20  

22   12  11 9 0.642 Rubber and Plastic products 22  

23   36  39 372 23.56 Nonmetallic minerals products (Other) 23  

25  


  
13  37 2 2.092 Compound minerals products excluding 

machinery and equipments 25  

26  


 
19  1 1 0.070 Radio, TV and communications 

equipments 26  

27   5  11 9 1.514 Apparatus and appliances Non - 
classified elsewhere 27  

28  


 
13  20 2 4.983 Electric equipments& devices Non - 

classified elsewhere  28  

29  


 
5  3 2 3.512 Engine vehicles and trailer & half trailer 

vehicles  29  

30   2  2 1 0.052 Other transportation equipments 30  

31  


 
8  10 2 0.061 Furniture and manufactured products       

  Non- classified  elsewhere 31  

 263 342 600 100 General Index Number 
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                         2016 

Output Price Indices by Manufacturing Industries Divisions for the Second Quarter and the Annual and Quarterly Change Rates of 2016   
  Table (2(                                                                                                                      )100=2012(                                                                                                                                             )2(جدول 

 الوزن القسم الرمز
 ثانيال الفصل

2015 
األول  الفصل

2016 
ثاني ال الفصل

2016 

معدل لتغیر 
 الفصلي

% 

معدل لتغیر 
 السنوي

% 
Division code 

  Food-Stuff   10 0.9 0.2 179.8 179.5 178.2 7.565  المواد الغذائیة   10
 Beverages 11 1.0 0.3 179.8 179.3 178.0 6.393  المشروبات 11
  Textiles 13 0.7 0.2 138.0 137.7 137.1 0.624 المنسوجات  13
  Clothes, fur preparing and coloring   14 0.7 0.0 133.5 133.5 132.6 0.209 المالبس ، تھیئة وصبغ الفراء  14

وتھیئة الجلود ، صناعة حقائب األمتعة وحقائب الید والسروج دبغ   15
 Tanning and preparing leather, making baggage 1.4 0.4 129.7 129.2 127.9 0.111 واألعنة واألحذیة

,hand bags, saddles, reins and shoes  15  

17    0.079 136.7 137.5 137.5 0.0 0.6 Paper and products 17  

 Printing, publishing and copying recorded News 0.9 0.2 131.9 131.7 130.7 0.322 الطباعة والنشر واستنساخ وسائط األعالم المسجلة  18
media 18  

  Refined petroleum products 19 1.1 0.3 179.0 178.5 177.1 42.161  المنتجات النفطیة المكررة  19

  Chemical products   20 1.0 0.1 147.9 147.7 146.5 6.050 الكیماویةالمواد والمنتجات   20

  Rubber and Plastic products 22 0.7 0.2 154.7 154.4 153.7 0.642  منتجات المطاط واللدائن  22

  Nonmetallic minerals products (Other) 23 1.0 0.1 158.5 158.3 156.9 23.56  منتجات المعادن الالفلزیة األخرى  23

 Compound minerals products excluding 0.5 0.1 142.8 142.7 142.1 2.092 منتجات المعادن المركبة باستثناء المكائن والمعدات  25
machinery and equipments 25  

  Radio, TV and communications equipments 26 1.1 0.3 136.8 136.4 135.3 0.070 معدات وأجھزة الرادیو والتلفزیون واالتصاالت 26

 Apparatus and appliances Non - classified 1.3 0.2 127.9 127.6 126.3 1.514 اآلالت والمعدات غیر المصنفة في محل أخر  27
elsewhere 27  

 Electric equipments& devices Non - classified 0.4 0.1 145.2 145.1 144.6 4.983 اآلالت واألجھزة الكھربائیة غیر المصنفة في محل أخر  28
elsewhere  28  

  Engine vehicles and trailer & half trailer vehicles  29 1.0 0.2 122.5 122.2 121.3 3.512 المركبات ذات المحركات والمركبات المقطورة ونصف  المقطورة  29

  Other transportation equipments 30 0.9 0.2 147.5 147.2 146.2 0.052 معدات النقل األخرى  30

 -Furniture and manufactured products  Non 0.6 0.1 138.7 138.5 137.9 0.061 األثاث وصناعة منتجات غیر مصنفة في  محل أخر  31
classified  elsewhere 31  

 General Index Number 1.0 0.2 166.4 166.0 164.8 100 الرقم القیاسي العام
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                              2016  
Output Price Indices by Manufacturing Industries Divisions for the Second and First Quarter of 2016  

                                                                                                                                                                              Figure (1)   )1(شكل      

  
                        20162015  

Output Price Indices by Manufacturing Industries Divisions for the Second Quarters of 2016 and2015              
                  Figure (2)                                                     2(شكل(  
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 2016 

Contribution Rates to the Quarterly Change Rate for the General Index Number of Output Prices for the Second Quarter of 2016 
Table (3)                                                                                                                                                                                                                                                    )3(جدول                                   

  

  

 الوزن القسم الرمز
دل  مع
ر  التغی
  الفصلي

% 

المساھمة في 
معدل التغیر 

الفصلي للرقم 
 القیاسي العام

لمساھمة في ا نسبة
معدل التغیر الفصلي 
  للرقم القیاسي العام

% 

Division code 

  Food-Stuff    10 6.7 0.014 0.2 7.565 المواد الغذائیة  10
 Beverages 11 9.0 0.019 0.3 6.393  المشروبات 11

  Textiles 13 0.5 0.001 0.2 0.624 المنسوجات  13

  Clothes, fur preparing and coloring   14 0.0 0.000 0.0 0.209 المالبس ، تھیئة وصبغ الفراء  14

15  
دبغ وتھیئة الجلود ، صناعة حقائب األمتعة وحقائب الید 

 Tanning and preparing leather, making 0.0 0.000 0.4 0.111 والسروج واألعنة واألحذیة
baggage ,hand bags, saddles, reins and shoes  15  

17   0.079 0.0 0.000 0.0 Paper and products 17  

 Printing, publishing and copying recorded News 0.0 0.000 0.2 0.322 الطباعة والنشر واستنساخ وسائط األعالم المسجلة  18
media 18  

  Refined petroleum products 19 60.5 0.127 0.3 42.161  المنتجات النفطیة المكررة  19

  Chemical products   20 3.3 0.007 0.1 6.050 الكیماویةالمواد والمنتجات   20

  Rubber and Plastic products 22 0.5 0.001 0.2 0.642  منتجات المطاط واللدائن  22

  Nonmetallic minerals products (Other) 23 13.3 0.028 0.1 23.56  منتجات المعادن الالفلزیة األخرى  23

 Compound minerals products excluding 0.5 0.001 0.1 2.092 منتجات المعادن المركبة باستثناء المكائن والمعدات  25
machinery and equipments 25  

 Radio, TV and communications equipments 26 0.0 0.000 0.3 0.070 الرادیو والتلفزیون واالتصاالتمعدات وأجھزة  26

 Apparatus and appliances Non - classified 1.4 0.003 0.2 1.514 اآلالت والمعدات غیر المصنفة في محل أخر  27
elsewhere 27  

 Electric equipments& devices Non - classified 1.4 0.003 0.1 4.983 محل أخر اآلالت واألجھزة الكھربائیة غیر المصنفة في  28
elsewhere  28  

29  
المركبات ذات المحركات والمركبات المقطورة ونصف  

  Engine vehicles and trailer & half trailer vehicles  29 2.9 0.006 0.2 3.512 المقطورة

  Other transportation equipments 30 0.0 0.000 0.2 0.052 معدات النقل األخرى  30

 -Furniture and manufactured products  Non 0.0 0.000 0.1 0.061 األثاث وصناعة منتجات غیر مصنفة في  محل أخر  31
classified  elsewhere 31  

 General Index Number 100 0.210 0.2 100 الرقم القیاسي العام
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                                            2016   

Contribution  Rates to the Annual Change Rate for the General Index Number of Output  Prices for the Second Quarter of 2016       
                                                                                                                                                                                                                                                                                             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 7.4 0.073 0.9 7.565 المواد الغذائیة   10

 Beverages 11 7.1 0.070 1.0 6.393  المشروبات 11

  Textiles 13 0.3 0.003 0.7 0.624 المنسوجات  13
  Clothes, fur preparing and coloring   14 0.1 0.001 0.7 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 0.001 1.4 0.111 واألعنة واألحذیة

,hand bags, saddles, reins and shoes  15  

  Paper and products 17 0.0 0.000 0.6 0.079 الورق ومنتجاتھ  17

 Printing, publishing and copying recorded News 0.2 0.002 0.9 0.322 الطباعة والنشر واستنساخ وسائط األعالم المسجلة  18
media 18  

  Refined petroleum products 19 49.1 0.486 1.1 42.161  المنتجات النفطیة المكررة  19
  Chemical products   20 5.2 0.051 1.0 6.050 الكیماویةالمواد والمنتجات   20
  Rubber and Plastic products 22 0.4 0.004 0.7 0.642  منتجات المطاط واللدائن  22
  Nonmetallic minerals products (Other) 23 23.2 0.229 1.0 23.56  منتجات المعادن الالفلزیة األخرى  23

 Compound minerals products excluding machinery 0.9 0.009 0.5 2.092 منتجات المعادن المركبة باستثناء المكائن والمعدات  25
and equipments 25  

 Radio, TV and communications equipments 26 0.1 0.001 1.1 0.070 الرادیو والتلفزیون واالتصاالتمعدات وأجھزة  26
  Apparatus and appliances Non - classified elsewhere 27 1.5 0.015 1.3 1.514 اآلالت والمعدات غیر المصنفة في محل أخر  27

 Electric equipments& devices Non - classified 1.8 0.018 0.4 4.983 محل أخر اآلالت واألجھزة الكھربائیة غیر المصنفة في  28
elsewhere  28  

  Engine vehicles and trailer & half trailer vehicles  29 2.6 0.026 1.0 3.512 المركبات ذات المحركات والمركبات المقطورة ونصف  المقطورة  29

  Other transportation equipments 30 0.0 0.000 0.9 0.052 معدات النقل األخرى  30

 Furniture and manufactured products  Non- classified 0.0 0.000 0.6 0.061 األثاث وصناعة منتجات غیر مصنفة في  محل أخر  31
 elsewhere 31  

 General Index Number 100 0.989 1.0 100  الرقم القیاسي العام
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                                  2016 

Input Price Indices by Manufacturing Industries Divisions for the Second Quarter and the Annual and Quarterly Change Rates of 2016    
5Table                                                                                                           )100=2012(                                                                                                                                   )5(جدول       

 ثانيالالفصل  الوزن القسم  الرمز
2015 

األول  الفصل
2016 

 ثانيلا الفصل
2016 

التغیر  معدل
  الفصلي

% 

معدل التغیر 
  السنوي

% 
Division code 

  Food-Stuff  10 0.9 0.2 158.1 157.8 156.7 7.565  المواد الغذائیة   10

 Beverages 11 0.9 0.3 157.8 157.3 156.4 6.393  المشروبات 11
  Textiles 13 0.6 0.2 126.8 126.6 126.1 0.624 المنسوجات  13

  Clothes, fur preparing and coloring   14 1.0 0.4 130.6 130.1 129.3 0.209 المالبس ، تھیئة وصبغ الفراء  14

15  
دبغ وتھیئة الجلود ، صناعة حقائب األمتعة وحقائب الید 

 Tanning and preparing leather, making baggage 0.7 0.0 125.6 125.6 124.7 0.111 والسروج واألعنة واألحذیة
,hand bags, saddles, reins and shoes  15  

17    0.079 131.9 133.0 133.5 0.4 1.2 Paper and products 17  

 Printing, publishing and copying recorded News 0.6 0.1 125.9 125.8 125.1 0.322 الطباعة والنشر واستنساخ وسائط األعالم المسجلة  18
media 18  

  Refined petroleum products 19 1.0 0.2 184.4 184.0 182.5 42.161  المنتجات النفطیة المكررة  19

  Chemical products   20 1.2 0.2 147.7 147.4 146.0 6.050 الكیماویةالمواد والمنتجات   20

  Rubber and Plastic products 22 0.6 0.2 127.3 127.1 126.6 0.642  منتجات المطاط واللدائن  22

  Nonmetallic minerals products (Other) 23 1.1 0.4 152.5 151.9 150.9 23.56  منتجات المعادن الالفلزیة األخرى  23

 Compound minerals products excluding 0.8 0.1 133.2 133.1 132.1 2.092 منتجات المعادن المركبة باستثناء المكائن والمعدات  25
machinery and equipments 25  

 Radio, TV and communications equipments 26 0.6 0.2 127.1 126.8 126.3 0.070 واالتصاالتمعدات وأجھزة الرادیو والتلفزیون  26

 Apparatus and appliances Non - classified 0.6 0.1 139.8 139.7 138.9 1.514 اآلالت والمعدات غیر المصنفة في محل أخر  27
elsewhere 27  

 Electric equipments& devices Non - classified 0.7 0.1 137.3 137.1 136.4 4.983 المصنفة في محل أخراآلالت واألجھزة الكھربائیة غیر   28
elsewhere  28  

29  
المركبات ذات المحركات والمركبات المقطورة ونصف  

  Engine vehicles and trailer & half trailer vehicles  29 0.7 0.3 147.9 147.5 146.9 3.512 المقطورة

  Other transportation equipments 30 0.7 0.2 135.5 135.2 134.6 0.052 معدات النقل األخرى  30

 -Furniture and manufactured products  Non 1.3 0.3 128.1 127.7 126.5 0.061 األثاث وصناعة منتجات غیر مصنفة في  محل أخر  31
classified  elsewhere 31  

العامالرقم القیاسي   100 162.8 164.0 164.4 0.2 1.0 General Index Number 
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                      2016            

         Input Price Indices by Manufacturing Industries Divisions for the Second and First Quarter of 2016      
Figure (3)                                                                                                                                                                      )3(شكل                    

     
                              20162015  

Input Price Indices by Manufacturing Industries Divisions for the Second Quarter of 2016 and 2015                         
  Figure (4)                                                    )4(شكل 
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 2016                     

Contribution Rates to the Quarterly Change Rate for the General Index Number of Input Prices for the Second Quarter of 2016                             
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 5.5 0.014 0.2 7.565 المواد الغذائیة   10
 Beverages 11 7.5 0.019 0.3 6.393  المشروبات 11
  Textiles 13 0.4 0.001 0.2 0.624 المنسوجات  13
  Clothes, fur preparing and coloring   14 0.4 0.001 0.4 0.209 المالبس ، تھیئة وصبغ الفراء  14

15  
دبغ وتھیئة الجلود ، صناعة حقائب األمتعة وحقائب الید 

 Tanning and preparing leather, making 0.0 0.000 0.0 0.111 واألحذیةوالسروج واألعنة 
baggage ,hand bags, saddles, reins and shoes  15  

17   0.079 0.4 0.000 0.0 Paper and products 17  

 Printing, publishing and copying recorded 0.0 0.000 0.1 0.322 الطباعة والنشر واستنساخ وسائط األعالم المسجلة  18
News media 18  

  Refined petroleum products 19 40.7 0.103 0.2 42.161  المنتجات النفطیة المكررة  19

  Chemical products   20 4.3 0.011 0.2 6.050 الكیماویةالمواد والمنتجات   20

  Rubber and Plastic products 22 0.4 0.001 0.2 0.642  منتجات المطاط واللدائن  22

  Nonmetallic minerals products (Other) 23 34.0 0.086 0.4 23.56  منتجات المعادن الالفلزیة األخرى  23

 Compound minerals products excluding 0.4 0.001 0.1 2.092 منتجات المعادن المركبة باستثناء المكائن والمعدات  25
machinery and equipments 25  

 Radio, TV and communications equipments 26 0.0 0.000 0.2 0.070 معدات وأجھزة الرادیو والتلفزیون واالتصاالت 26

 Apparatus and appliances Non - classified 0.4 0.001 0.1 1.514 اآلالت والمعدات غیر المصنفة في محل أخر  27
elsewhere 27  

 Electric equipments& devices Non - classified 2.4 0.006 0.1 4.983 الكھربائیة غیر المصنفة في محل أخراآلالت واألجھزة   28
elsewhere  28  

المركبات ذات المحركات والمركبات المقطورة ونصف    29
 المقطورة

3.512 0.3 0.009 3.6 Engine vehicles and trailer & half trailer 
vehicles  29  

  Other transportation equipments 30 0.0 0.000 0.2 0.052 معدات النقل األخرى  30

 -Furniture and manufactured products  Non 0.0 0.000 0.3 0.061 األثاث وصناعة منتجات غیر مصنفة في  محل أخر  31
classified  elsewhere 

31  

 General Index Number 100 0.253 0.2 100 الرقم القیاسي العام
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                                             2016 

Contribution Rates to the Annual Change Rate for the General Index Number of Input Prices for the Second Quarter of 2016  
                                                                                                                                                                                                                                                  Table (7))7(جدول  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 الوزن القسم الرمز

معدل التغیر 
  السنوي
% 

المساھمة في 
معدل التغیر 

السنوي للرقم 
 القیاسي العام

المساھمة في نسبة
معدل التغیر 

السنوي للرقم 
  القیاسي العام

% 

Division code 

  Food-Stuff  10 6.6 0.065 0.9 7.565 المواد الغذائیة   10

 Beverages 11 5.5 0.055 0.9 6.393  المشروبات 11

  Textiles 13 0.3 0.003 0.6 0.624 المنسوجات  13
  Clothes, fur preparing and coloring   14 0.2 0.002 1.0 0.209 المالبس ، تھیئة وصبغ الفراء  14

15  
الجلود ، صناعة حقائب األمتعة وحقائب الید دبغ وتھیئة 

 Tanning and preparing leather, making 0.1 0.001 0.7 0.111 والسروج واألعنة واألحذیة
baggage ,hand bags, saddles, reins and shoes  15  

17   0.079 1.2 0.001 0.1 Paper and products 17  

 Printing, publishing and copying recorded 0.2 0.002 0.6 0.322 واستنساخ وسائط األعالم المسجلةالطباعة والنشر   18
News media 18  

  Refined petroleum products 19 49.6 0.492 1.0 42.161  المنتجات النفطیة المكررة  19

  Chemical products   20 6.4 0.063 1.2 6.050 الكیماویةالمواد والمنتجات   20

  Rubber and Plastic products 22 0.3 0.003 0.6 0.642  منتجات المطاط واللدائن  22

  Nonmetallic minerals products (Other) 23 23.4 0.232 1.1 23.56  منتجات المعادن الالفلزیة األخرى  23

 Compound minerals products excluding 1.4 0.014 0.8 2.092 منتجات المعادن المركبة باستثناء المكائن والمعدات  25
machinery and equipments 25  

 Radio, TV and communications equipments 26 0.0 0.000 0.6 0.070 معدات وأجھزة الرادیو والتلفزیون واالتصاالت 26

 Apparatus and appliances Non - classified 0.8 0.008 0.6 1.514 اآلالت والمعدات غیر المصنفة في محل أخر  27
elsewhere 27  

 Electric equipments& devices Non - classified 2.8 0.028 0.7 4.983 اآلالت واألجھزة الكھربائیة غیر المصنفة في محل أخر  28
elsewhere  28  

29  
المركبات ذات المحركات والمركبات المقطورة ونصف  

 Engine vehicles and trailer & half trailer 2.2 0.022 0.7 3.512 المقطورة
vehicles  29  

  Other transportation equipments 30 0.0 0.000 0.7 0.052 معدات النقل األخرى  30

 -Furniture and manufactured products  Non 0.1 0.001 1.3 0.061 األثاث وصناعة منتجات غیر مصنفة في  محل أخر  31
classified  elsewhere 31  

 General Index Number 100 0.992 1.0 100 الرقم القیاسي العام
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                                             2016 
Industrial Production Indices by Manufacturing Industries Divisions for the Second Quarter and the Quarterly and Annual Change Rates of 2016 

 8                                                                                                                                          2012100                                                                                                      Table No (8) 

 

 ثانيالفصل ال الوزن القسم الرمز
2015 

 ألولالفصل ا
2016 

 ثانيلالفصل ا
2016 

معدل التغیر 
 الفصلي

% 

معدل التغیر 
 السنوي

% 
Division code 

  Food-Stuff  10 1.0 0.3 136.4 136.0 135.0 7.565  المواد الغذائیة   10

 Beverages 11 0.4 0.1 289.5 289.2 288.4 6.393  المشروبات 11

  Textiles 13 0.5 0.1 260.6 260.3 259.3 0.624  المنسوجات  13

  Clothes, fur preparing and coloring   14 0.8 0.2 241.6 241.1 239.7 0.209  المالبس ، تھیئة وصبغ الفراء  14

د   15 ب الی ب األمتعة وحقائ دبغ وتھیئة الجلود ، صناعة حقائ
 Tanning and preparing leather, making baggage 0.1 0.1 202.9 202.7 202.7 0.111  والسروج واألعنة واألحذیة

,hand bags, saddles, reins and shoes  15  

  Paper and products 17 1.0 0.5 122.7 122.1 121.5 0.079  الورق ومنتجاتھ  17

 Printing, publishing and copying recorded News 0.9 0.3 154.5 154.0 153.1 0.322  الطباعة والنشر واستنساخ وسائط اإلعالم المسجلة  18
media 18  

  Refined petroleum products 19 1.2 0.4 160.6 160.0 158.7 42.161  المنتجات النفطیة المكررة   19

  Chemical products   20 1.0 0.3 135.9 135.5 134.5 6.050  المنتجات الكیماویة  20

  Rubber and Plastic products 22 0.6 0.2 143.8 143.5 143.0 0.642  واللدائنمنتجات المطاط   22

  Nonmetallic minerals products (Other) 23 1.1 0.2 159.7 159.4 157.9 23.56  منتجات المعادن الالفلزیة األخرى  23

 Compound minerals products excluding 0.6 0.2 129.0 128.8 128.2 2.092  منتجات المعادن المركبة باستثناء المكائن والمعدات  25
machinery and equipments 25  

  Radio, TV and communications equipments 26 2.3 0.0 52.6 52.6 51.4 0.070  معدات وأجھزة الرادیو والتلفزیون واالتصاالت  26

 Apparatus and appliances Non - classified 0.9 0.1 109.5 109.4 108.5 1.514  اآلالت والمعدات غیر المصنفة في محل أخر  27
elsewhere 27  

 Electric equipments& devices Non - classified 1.0 0.2 84.5 84.3 83.7 4.983  اآلالت واألجھزة الكھربائیة غیر المصنفة في محل أخر  28
elsewhere  28  

29  
ورة ات المقط ات والمركب ات ذات المحرك ف  المركب ونص

  Engine vehicles and trailer & half trailer vehicles  29 0.9 0.1 130.4 130.3 129.3 3.512  المقطورة

  Other transportation equipments 30 0.6 0.0 300.0 300.0 298.1 0.052  معدات النقل األخرى  30

 -Furniture and manufactured products  Non 1.3 0.3 123.6 123.2 122.0 0.061  األثاث وصناعة منتجات غیر مصنفة في محل أخر  31
classified  elsewhere 31  

 General Index Number 1.0 0.3 159.7 159.2 158.1  100 الرقم القیاسي العام
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                             2016 

Industrial Production Indices by Manufacturing Industries Divisions for the Second and First Quarter of 2016                      
  Figure (5)                                               )5(شكل 

 
                                20162015 

Industrial Production Indices by Manufacturing Industries Divisions for the Second Quarters of 2016 and2015 
  Figure (6)                                             )6(شكل 
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المنتجات النفطیة المكررة

الطباعة والنشر واالستنساخ
الورق ومنتجاتھ

دبغ وتھیئة الجلود
المالبس ، تھیئة وصبغ الفراء

المنسوجات 
المشروبات

المواد الغذائیة

2016الفصل الثاني 

2015الفصل الثاني 

الصناعةالصناعة
الرقم القیاسي
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2016 
   Contribution Rates to the Quarterly Change Rate of Industrial Production General Index Number for the Second Quarter of 2016                           

 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 7.2 0.019 0.3 7.565  المواد الغذائیة  10

 Beverages 11 4.5 0.012 0.1 6.393  المشروبات 11

  Textiles 13 0.4 0.001 0.1 0.624  المنسوجات  13

  Clothes, fur preparing and coloring   14 0.4 0.001 0.2 0.209  المالبس ، تھیئة وصبغ الفراء  14

15  
دبغ وتھیئة الجلود ، صناعة حقائب األمتعة وحقائب الید والسروج 

 Tanning and preparing leather, making baggage 0.0 0.000 0.1 0.111  واألعنة واألحذیة
,hand bags, saddles, reins and shoes  15  

  Paper and products 17 0.0 0.000 0.5 0.079  الورق ومنتجاتھ  17

 Printing, publishing and copying recorded News 0.4 0.001 0.3 0.322  الطباعة والنشر واستنساخ وسائط اإلعالم المسجلة  18
media 18  

  Refined petroleum products 19 60.0 0.159 0.4 42.161  المنتجات النفطیة المكررة  19

  Chemical products   20 5.7 0.015 0.3 6.050  المنتجات الكیماویة  20

  Rubber and Plastic products 22 0.4 0.001 0.2 0.642  منتجات المطاط واللدائن  22

  Nonmetallic minerals products (Other) 23 16.6 0.044 0.2 23.56  منتجات المعادن الالفلزیة األخرى  23

 Compound minerals products excluding machinery 1.1 0.003 0.2 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  والتلفزیون واالتصاالت معدات وأجھزة الرادیو  26

 Apparatus and appliances Non - classified 0.4 0.001 0.1 1.514  اآلالت والمعدات غیر المصنفة في محل أخر  27
elsewhere 

27  

 Electric equipments& devices Non - classified 2.3 0.006 0.2 4.983  أخراآلالت واألجھزة الكھربائیة غیر المصنفة في محل   28
elsewhere  28  

  Engine vehicles and trailer & half trailer vehicles  29 0.8 0.002 0.1 3.512  المركبات ذات المحركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة  29

  Other transportation equipments 30 0.0 0.000 0.0 0.052  معدات النقل األخرى  30

 -Furniture and manufactured products  Non 0.0 0.000 0.3 0.061  األثاث وصناعة منتجات غیر مصنفة في محل أخر  31
classified  elsewhere 31  

 General Index Number 100 0.265 0.3  100  الرقم القیاسي العام
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2016 

Contribution Rates to the Annual Change Rate of  Industrial Production General Index Number for the Second Quarter of 2016 
                                                                                                                                                                                             Table (10))10(جدول 

 

 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 6.5 0.067 1.0 7.565  المواد الغذائیة   10
 Beverages 11 4.3 0.044 0.4 6.393  المشروبات 11

  Textiles 13 0.5 0.005 0.5 0.624  المنسوجات  13

  Clothes, fur preparing and coloring   14 0.3 0.003 0.8 0.209  تھیئة وصبغ الفراءالمالبس ،   14

15  
دبغ وتھیئة الجلود ، صناعة حقائب األمتعة وحقائب الید والسروج 

 Tanning and preparing leather, making baggage ,hand 0.0 0.000 0.1 0.111  واألعنة واألحذیة
bags, saddles, reins and shoes  15  

  Paper and products 17 0.1 0.001 1.0 0.079  الورق ومنتجاتھ  17

  Printing, publishing and copying recorded News media 18 0.3 0.003 0.9 0.322  الطباعة والنشر واستنساخ وسائط اإلعالم المسجلة  18

  Refined petroleum products 19 49.3 0.507 1.2 42.161  المنتجات النفطیة المكررة   19

  Chemical products   20 5.3 0.054 1.0 6.050  المنتجات الكیماویة  20

  Rubber and Plastic products 22 0.3 0.003 0.6 0.642  منتجات المطاط واللدائن  22

  Nonmetallic minerals products (Other) 23 26.1 0.268 1.1 23.56  منتجات المعادن الالفلزیة األخرى  23

 Compound minerals products excluding machinery and 1.1 0.011 0.6 2.092  منتجات المعادن المركبة باستثناء المكائن والمعدات  25
equipments 25  

  Radio, TV and communications equipments 26 0.1 0.001 2.3 0.070  والتلفزیون واالتصاالت معدات وأجھزة الرادیو  26

  Apparatus and appliances Non - classified elsewhere 27 1.0 0.010 0.9 1.514  اآلالت والمعدات غیر المصنفة في محل أخر  27

 Electric equipments& devices Non - classified 2.4 0.025 1.0 4.983  أخراآلالت واألجھزة الكھربائیة غیر المصنفة في محل   28
elsewhere  

28  

  Engine vehicles and trailer & half trailer vehicles  29 2.3 0.024 0.9 3.512  المركبات ذات المحركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة  29

  Other transportation equipments 30 0.1 0.001 0.6 0.052  معدات النقل األخرى  30

  Furniture and manufactured products  Non- classified 0.1 0.001 1.3 0.061  األثاث وصناعة منتجات غیر مصنفة في محل أخر  31
elsewhere 31  

 General Index Number 100 1.028 1.0  100  الرقم القیاسي العام
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 2015 2016 

Output Price Indices by Manufacturing Industries Divisions for the Period (2015-2016)  
                                                                                                                        Table (11))100=2012(                                                                                                                           )11( جدول         

 الوزن القسم الرمز
 الفصل

Division Code االول
2015 

الثاني 
2015 

الثالث 
2015 

الرابع 
2015 

االول
2016 

الثاني 
2016 

  Food-Stuff  10 179.8 179.5 179.2 178.7 178.2 177.8 7.565 المواد الغذائیة   10
 Beverages 11 179.8 179.3 178.8 178.4 178.0 178.0 6.393  المشروبات 11

  Textiles 13 138.0 137.7 137.5 137.4 137.1 136.8 0.624 المنسوجات  13

  Clothes, fur preparing and coloring   14 133.5 133.5 133.0 132.9 132.6 132.3 0.209 المالبس ، تھیئة وصبغ الفراء  14

والسروج دبغ وتھیئة الجلود ، صناعة حقائب األمتعة وحقائب الید   15
 ,Tanning and preparing leather, making baggage ,hand bags 129.7 129.2 128.8 128.3 127.9 127.6 0.111 واألعنة واألحذیة

saddles, reins and shoes  15  

17   0.079 136.7 136.7 136.8 137.4 137.5 137.5 Paper and products 17  

  Printing, publishing and copying recorded News media 18 131.9 131.7 131.4 131.1 130.7 130.0 0.322 واستنساخ وسائط األعالم المسجلةالطباعة والنشر   18

  Refined petroleum products 19 179.0 178.5 178.1 177.6 177.1 176.6 42.161  المنتجات النفطیة المكررة  19
  Chemical products   20 147.9 147.7 147.3 146.9 146.5 146.2 6.050 الكیماویةالمواد والمنتجات   20

  Rubber and Plastic products 22 154.7 154.4 154.2 154.0 153.7 153.2 0.642  منتجات المطاط واللدائن  22

  Nonmetallic minerals products (Other) 23 158.5 158.3 157.8 157.4 156.9 156.5 23.56  منتجات المعادن الالفلزیة األخرى  23

 Compound minerals products excluding machinery and 142.8 142.7 142.5 142.3 142.1 141.5 2.092 منتجات المعادن المركبة باستثناء المكائن والمعدات  25
equipments 25  

 Radio, TV and communications equipments 26 136.8 136.4 136.0 135.7 135.3 134.8 0.070 معدات وأجھزة الرادیو والتلفزیون واالتصاالت 26

  Apparatus and appliances Non - classified elsewhere 27 127.9 127.6 127.2 126.9 126.3 125.7 1.514 اآلالت والمعدات غیر المصنفة في محل أخر  27

  Electric equipments& devices Non - classified elsewhere  28 145.2 145.1 145.0 144.8 144.6 144.1 4.983 المصنفة في محل أخراآلالت واألجھزة الكھربائیة غیر   28

  Engine vehicles and trailer & half trailer vehicles  29 122.5 122.2 122.0 121.6 121.3 121.2 3.512 المركبات ذات المحركات والمركبات المقطورة ونصف  المقطورة  29

  Other transportation equipments 30 147.5 147.2 147.2 146.5 146.2 146.2 0.052 معدات النقل األخرى  30

  Furniture and manufactured products Non- classified 138.7 138.5 138.2 137.9 137.9 137.5 0.061 األثاث وصناعة منتجات غیر مصنفة في  محل أخر  31
elsewhere 31  

  General Index Number 166.4 166.0 165.6 165.2 164.8 164.3 100 الرقم القیاسي العام
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                 2015–2016 

Input Price Indices by Manufacturing Industries Divisions for the Period (2015-2016) 

 Table  (12)                                                                                                                          )100=2012(                                                                                                                         )   12( جدول                        

 الوزن القسم الرمز
 الفصل

Division Code االول
2015 

الثاني
2015 

الثالث
2015 

الرابع 
2015 

االول
2016 

الثاني
2016 

  Food-Stuff  10 158.1 157.8 157.4 157.1 156.7 156.2 7.565 المواد الغذائیة   10

 Beverages 11 157.8 157.3 156.8 156.5 156.4 155.5 6.393  المشروبات 11

  Textiles 13 126.8 126.6 126.4 126.3 126.1 125.8 0.624 المنسوجات  13

  Clothes, fur preparing and coloring   14 130.6 130.1 129.7 129.5 129.3 129.3 0.209 المالبس ، تھیئة وصبغ الفراء  14

األمتعة وحقائب الید والسروج دبغ وتھیئة الجلود ، صناعة حقائب   15
 ,Tanning and preparing leather, making baggage ,hand bags 125.6 125.6 125.4 125.2 124.7 124.4 0.111 واألعنة واألحذیة

saddles, reins and shoes  15  

17   0.079 131.5 131.9 132.3 132.6 133.0 133.5 Paper and products 17  

  Printing, publishing and copying recorded News media 18 125.9 125.8 125.5 125.3 125.1 124.7 0.322 الطباعة والنشر واستنساخ وسائط األعالم المسجلة  18

42.16  المنتجات النفطیة المكررة  19
1 

181.8 182.5 183.0 183.5 184.0 184.4 Refined petroleum products 19  

  Chemical products   20 147.7 147.4 147.0 146.6 146.0 145.5 6.050 الكیماویةالمواد والمنتجات   20

  Rubber and Plastic products 22 127.3 127.1 126.9 126.6 126.6 126.4 0.642  منتجات المطاط واللدائن  22

  Nonmetallic minerals products (Other) 23 152.5 151.9 151.5 151.3 150.9 150.3 23.56  منتجات المعادن الالفلزیة األخرى  23

 Compound minerals products excluding machinery and 133.2 133.1 132.6 132.2 132.1 131.9 2.092 منتجات المعادن المركبة باستثناء المكائن والمعدات  25
equipments 25  

تلفزیون  26  Radio, TV and communications equipments 26 127.1 126.8 126.7 126.3 126.3 126.1 0.070 واالتصاالتمعدات وأجھزة الرادیو وال

  Apparatus and appliances Non - classified elsewhere 27 139.8 139.7 139.5 139.2 138.9 138.8 1.514 اآلالت والمعدات غیر المصنفة في محل أخر  27

ئیة غیر المصنفة في محل أخراآلالت واألجھزة   28   Electric equipments& devices Non - classified elsewhere  28 137.3 137.1 137.0 136.9 136.4 136.1 4.983 الكھربا

  Engine vehicles and trailer & half trailer vehicles  29 147.9 147.5 147.3 147.1 146.9 146.5 3.512 المركبات ذات المحركات والمركبات المقطورة ونصف  المقطورة  29

  Other transportation equipments 30 135.5 135.2 135.2 134.9 134.6 134.6 0.052 معدات النقل األخرى  30

  Furniture and manufactured products Non- classified  elsewhere 31 128.1 127.7 127.3 126.9 126.5 126.0 0.061 األثاث وصناعة منتجات غیر مصنفة في  محل أخر  31

  General Index Number 164.4 164.0 163.5 163.2 162.8 162.2 100 الرقم القیاسي العام
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   2015 2016 

Quarterly Industrial Production Indices by Manufacturing Industries Divisions for the Period 2015-2016                 
                                                                                                                             Table (13))100=2012(                                                                                                                )                13(جدول                               

 الوزن القسم الرمز
 الفصل

Division code  األول
2015 

الثاني 
2015 

الثالث 
2015 

الرابع 
2015 

األول 
2016 

الثاني 
2016 

  Food-Stuff  10 136.4 136.0 135.7 135.3 135.0 134.5 7.565  المواد الغذائیة   10
 Beverages 11 289.5 289.2 288.8 288.6 288.4 288.0 6.393  المشروبات 11
  Textiles 13 260.6 260.3 260.1 259.6 259.3 259.1 0.624  المنسوجات  13

  Clothes, fur preparing and coloring   14 241.6 241.1 240.7 240.2 239.7 239.2 0.209  المالبس ، تھیئة وصبغ الفراء  14

روج   15 د والس ب الی ة وحقائ ب األمتع ناعة حقائ ود ، ص ة الجل غ وتھیئ دب
 Tanning and preparing leather, making baggage ,hand 202.9 202.7 202.7 202.7 202.7 201.8 0.111  واألعنة واألحذیة

bags, saddles, reins and shoes  15  

  Paper and products 17 122.7 122.1 121.8 121.5 121.5 120.3 0.079  الورق ومنتجاتھ  17

  Printing, publishing and copying recorded News media 18 154.5 154.0 153.7 153.4 153.1 152.8 0.322  الطباعة والنشر واستنساخ وسائط اإلعالم المسجلة  18

  Refined petroleum products 19 160.6 160.0 159.5 159.1 158.7 158.3 42.161  المنتجات النفطیة المكررة   19

  Chemical products   20 135.9 135.5 135.2 134.9 134.5 134.3 6.050  المنتجات الكیماویة  20

  Rubber and Plastic products 22 143.8 143.5 143.3 143.1 143.0 142.8 0.642  منتجات المطاط واللدائن  22

  Nonmetallic minerals products (Other) 23 159.7 159.4 159.0 158.5 157.9 157.4 23.56  منتجات المعادن الالفلزیة األخرى  23

 Compound minerals products excluding machinery 129.0 128.8 128.6 128.3 128.2 128.0 2.092  المكائن والمعداتمنتجات المعادن المركبة باستثناء   25
and equipments 25  

  Radio, TV and communications equipments 26 52.6 52.6 52.6 52.1 51.4 50.0 0.070  معدات وأجھزة الرادیو والتلفزیون واالتصاالت  26

  Apparatus and appliances Non - classified elsewhere 27 109.5 109.4 109.3 108.9 108.5 108.0 1.514  اآلالت والمعدات غیر المصنفة في محل أخر  27

 Electric equipments& devices Non - classified 84.5 84.3 84.1 83.9 83.7 83.4 4.983  اآلالت واألجھزة الكھربائیة غیر المصنفة في محل أخر  28
elsewhere  

28  

  Engine vehicles and trailer & half trailer vehicles  29 130.4 130.3 129.9 129.6 129.3 129.1 3.512  المركبات ذات المحركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة  29

  Other transportation equipments 30 300.0 300.0 300.0 298.4 298.1 298.1 0.052  معدات النقل األخرى  30

  Furniture and manufactured products Non- classified 123.6 123.2 123.1 122.6 122.0 121.3 0.061  األثاث وصناعة منتجات غیر مصنفة في محل أخر  31
elsewhere 31  

 General Index Number 159.7 159.2 158.8 158.4 158.1 157.6 100 الرقم القیاسي العام
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                                            1999–2015 

  Output Price Indices for the Years (1999-2015)  
 Table (14)                                                                                                                                                               )14(جدول         

 


1988100 


2007100 


2012100 
 

1999 72996.0 27.2 17.4 - 
2000 80601.0 30.1 19.2 10.3 

2001 81688.0 30.5 19.5 1.5 

2002 86910.0 32.4 20.7 6.2 
2003 99979.0 37.3 23.8 15.0 
2004 175581.5 65.5 41.8 75.6 
2005 216746.3 80.8 51.6 23.4 
2006 247472.2 92.3 58.9 14.1 
2007 268202.0 100.0 63.9 8.5 
2008 282493.4 115.0 73.4 14.9 
2009 377628.4 140.8 89.9 22.5 
2010 396670.8 147.9 94.4 5.0 
2011 409812.7 152.8 97.6 3.4 
2012 420002.3 156.6 100 2.5 
2013 429927.8 160.3 102.4 2.4 
2014 682923.7 254.6 162.6 58.8 
2015 693003.8 258.4 165.0 1.5  

  واألرقام القیاسیة للسنوات1988سنة  بأساس2015- 1999واتسنلواألرقام القیاسیة ل 2007بأساس  2015– 1999األرقام القیاسیة للسنوات           
.الزمنیة تم الحصول علیها عن طریق ربط السالسل 2012بأساس سنة  2014 - 1999  

1999 2015 

Input Price Indices for the Years (1999-2015)                                         
   15(جدول(                                                                                                                   Table (15)  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  

  
   1988بأساس سنة  2015 - 1999واألرقام القیاسیة للسنوات  2007بأساس  2015– 1999األرقام القیاسیة للسنوات               
 .تم الحصول علیها عن طریق ربط السالسل الزمنیة 2012بأساس سنة  2014 - 1999واألرقام القیاسیة للسنوات  

 

 


1988100 


2007100 


2012100 
 

1999 108831.0 42.1 27.4 - 
2000 123734.0 47.9 31.1 13.5 
2001 151627.0 58.6 38.1 22.5 
2002 156671.0 60.6 39.4 3.4 
2003 169696.0 65.6 42.6 8.1 
2004 157437.8 60.9 39.6 7.0- 
2005 195825.1 75.7 49.2 24.2 
2006 247289.1 95.6 62.1 26.2 
2007 258565.7 100.0 65 4.7 
2008 273342.9 127.3 82.7 27.2 
2009 359923.5 139.2 90.4 9.3 
2010 377764.5 146.1 94.9 5.0 
2011 388365.7 150.2 97.6 2.8 
2012 397932.6 153.9 100 2.5 
2013 406982.4 157.4 102.3 2.3 
2014 639477.7 247.3 160.7 75.1 
2015 648232.2 250.7 162.9 1.4 
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1999–2015 
Output Price Indices for the Years (1999-2015) 

7   Figure (7) 

 
 

1999 2015 
Input Price Indices for the Years (1999-2015) 

8Figure (8) 
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 25  العراق/ الجھاز المركزي لإلحصاء / القیاسیة   األرقام

1980-2015 
Industrial Production Indices for the Period 1980-2015 

 Table (16)                                                                                                        )61(جدول    

  السنة
  الرقم القیاسي العام

1988 =100  
  الرقم القیاسي العام

2007  =100  
  الرقم القیاسي العام

2012  =100  
معدالت التغیر         

  السنویة   
        %  

1980  93.4 219.8 136.4 -  
1981  85.7 201.6 125.1 8.3-  
1982  87.3 205.4 127.4 1.9  
1983  81.8 192.5 119.4 6.3-  
1984  85.4 200.9 124.6 4.4  
1985  93.9 220.9 137 10.0  
1986  88.8 208.9 129.6 5.4-  
1987  87.4 205.6 127.5 1.6-  
1988  100.0 235.3 146 14.4  
1989  103.4 243.3 150.9 3.4  
1990  87.7  206.4 128 15.2-  
1991  57.7  135.8 84.2 34.2-  
1992  51.5  121.2 75.2 10.8-  
1993  47.9  112.7 69.9 7.0-  
1994  48.9  115.1 71.4 2.1  
1995  56.9  133.9 83.1 16.3  
1996  59.4  139.8 86.7 4.4  
1997  64.7  152.2 94.4 8.9  

1998  65.6  154.4 95.8 1.4  

1999  69.3  163.1 101.2 5.6  
2000  66.2  155.8 96.7 4.5-  

2001  72.3  170.1 105.5 9.2  
2002  65.9  155.1 96.2 8.8-  
2003  47.1  110.8 68.7 28.6-  
2004  36.6  86.1 53.4 22.3-  
2005  36.2  85.2 52.9 1.0-  
2006  40.0  94.1 58.4 10.4  
2007  42.5  100.0 62 6.3  
2008  44.2  106.7 66.2 6.7 
2009  61.7  145.1 90 36.0 
2010 65.6  154.3 95.7 6.3 
2011 67.1  157.9 98 2.3 
2012 68.5  161.2 100 2.1 

2013 70.1 165.0 102.4 2.4 

2014 107.3  168.4 156.7 53.0 
2015 108.4 170.0 158.2 10.0 

  .تم الحصول علیها عن طریق ربط السالسل الزمنیة  1988بأساس    2015-2009، 1989، 1987 – 1980القیاسیة للسنوات األرقام        

 .تم الحصول علیها عن طریق ربط السالسل الزمنیة   2007بأساس   2006 – 1980األرقام القیاسیة للسنوات       

 .تم الحصول علیها عن طریق ربط السالسل الزمنیة   2012بأساس   2013و  2011 – 1980األرقام القیاسیة للسنوات       
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 26  العراق/ الجھاز المركزي لإلحصاء / القیاسیة   األرقام

1980-2015  
Industrial Production Indices for the Period 1980-2015     

9 Figure (9)  

   

80

110

140

170

200

230

260

سي
قیا

 ال
رقم

ال

السنة


