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 5 العراق/ الجھاز المركزي لإلحصاء / األرقام القیاسیة 
  

  

  المؤشرات أھم

  المخرجات  -:أوال 
1  2012بأساس سنة  2021لسنة  ولاألخالل الفصل %) 97.6(المخرجات في الصناعات التحویلیة  القیاسي ألسعاربلغ الرقم 

  .)2(كما في جدول %) 97.3(البالغ  2020لسنة  رابعال مقارنة مع الفصل%) 0.3(ت نسبته بلغ ارتفاع، مسجال 
 معدل التغیر السنويإنخفض فقد  2021لسنة  ولاألما بالنسبة للمقارنة السنویة للرقم القیاسي العام ألسعار المخرجات للفصل أ -2

نة للرقم القیاسي كما  ویعود ذلك الى 2020لسنة  ولاألمقارنة مع الفصل %) 26.1(بنسبة  انخفاض أسعار المجامیع السلعیة المكوُ
  . )2(في جدول 

لقسم المنتجات النفطیة %) 49.8(لى نسبة مساهمة في معدل التغیر الفصلي للرقم القیاسي العام ألسعار المخرجات بلغت أع -3
المواد قسم  وأخیرا%) 6.1(بنسبة  ثم قسم المواد الغذائیة %)28.0(بنسبة  المكررة ویلي ذلك قسم منتجات المعادن الالفلزیة األخرى

  ). 3(كما في جدول %) 4.6( بنسبة الكیماویةوالمنتجات 
لقسم المنتجات النفطیة %) 54.2(بلغت أعلى نسبة مساهمة في معدل التغیر السنوي للرقم القیاسي العام ألسعار المخرجات  -4

قسم المشروبات  وأخیراً %) 6.6(ثم قسم المواد الغذائیة %) 24.4(المكررة ویلي ذلك قسم منتجات المعادن الالفلزیة األخرى 
  ).4(ا في جدول كم%) 4.9(
  

  المدخالت  - :ثانیا 
  
،  2012بأساس سنة  2021لسنة  ولاألللفصل %) 98.4(ألسعار المدخالت في الصناعات التحویلیة  بلغ الرقم القیاسي -1

ع مسجالً    .)5(في جدول  كما%) 98.1(البالغ  2020لسنة  رابعالمقارنة مع الفصل %) 0.2(بلغ معدله  ارتفًا
   معدل التغیر السنوي انخفضفقد  2021لسنة  ولاال للمقارنة السنویة للرقم القیاسي ألسعار المدخالت للفصلما بالنسبة أ -2

  . ) 5(كما في جدول %) 27.1(بنسبة 
لقسم المنتجات النفطیة %) 36.8(بلغت أعلى نسبة مساهمة  في معدل التغیر الفصلي للرقم القیاسي العام ألسعار المدخالت   -3

والمنتجات قسم المواد  وأخیراً %) 9.8( المواد الغذائیةثم قسم %) 30.8( ویلي ذلك قسم منتجات المعادن الالفلزیة األخرىالمكررة 
  ).6(كما في جدول %) 8.1( الكیماویة

النفطیة لقسم المنتجات %) 56.5(بلغت اعلى نسبة مساهمة في معدل التغیر السنوي للرقم القیاسي العام ألسعار المدخالت  -4
المواد قسم  وأخیراً %) 5.4( الكیماویةوالمنتجات لقسم منتجات المعادن الالفلزیة األخرى ثم قسم المواد %) 23.2(المكررة ویلي ذلك 

 ).7(كما في جدول %) 5.3( المواد الغذائیة
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  كمیات اإلنتاج -:ثالثا

  
ت بلغ ارتفاعو  2012وبأساس  2021لسنة  ولالفصل اال خالل%) 83.3(الرقم القیاسي العام لكمیة اإلنتاج الصناعي  بلغ -1

  .)8(كما في جدول %) 83.1(البالغ  2020لسنة  رابعالمقارنة مع الرقم القیاسي للفصل %)  0.2( نسبته
انخفض فان الرقم القیاسي العام لكمیة اإلنتاج الصناعي ) المقارنة السنویة (  2020لسنة  وللمقارنة مع الفصل االبالنسبة لأما  -2

 . % )34.3( بنسبة
لقسم المنتجات النفطیة المكررة ویلي ذلك %) 45.3(بلغت أعلى نسبة مساهمة في معدل التغیر الفصلي للرقم القیاسي العام  -3

 الكیماویةوالمنتجات المواد  قسم اً وأخیر  %)12.1( المواد الغذائیة قسم مث%) 25.6(منتجات المعادن الالفلزیة األخرى بنسبة  قسم
  ).9(كما في جدول %) 6.7(بنسبة 

لقسم المنتجات النفطیة المكررة ویلي ذلك قسم %) 56.1(بلغت أعلى نسبة مساهمة في معدل التغیر السنوي للرقم القیاسي العام -4
في  كما%) 5.2( الكیماویةالمواد والمنتجات قسم  وأخیراً %) 6.8(المشروبات  ثم قسم%) 24.3(منتجات المعادن الالفلزیة األخرى 

  ).10(جدول 
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 7 العراق/ الجھاز المركزي لإلحصاء / األرقام القیاسیة 

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

 ,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 وصناعة أجھزة توزیع الكھرباء والتحكم فیھا
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 الھوائیة ومركبات العجزةجات 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 



    
    2021لسنة  األول للفصل  للمنشآت الصناعیة الكبیرة األرقام القیاسیة للصناعات التحویلیة
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 2021لسنة  ومعدالت التغیر الفصلیة والسنویة ولاألالصناعات التحویلیة للفصل  أقسامحسب القیاسیة ألسعار المخرجات  األرقام                                                       

Output Price Indices by Manufacturing Industries Divisions for the First Quarter and the Annual and Quarterly Change Rates of 2021 
  Table(2(                                                                                                                      )100=2012(                                                                                                                                                )2(جدول      

  

 
 الوزن القسم الرمز

الرقم القیاسي 
  األول فصللل

2020 

الرقم القیاسي 
 رابعلا فصللل

2020 

الرقم القیاسي 
  األول فصللل

2021 

2021ولال امعدل التغیر للفصل   
Division code الفصل  عن

2020 رابعال  
الفصل  عن
2020 األول  

  Food-Stuff   10 21.0- 0.2 112.6 112.4 142.6 7.565  المواد الغذائیة   10
 Beverages 11 18.8- 0.1 115.2 115.1 141.9 6.393  المشروبات 11
  Textiles 13 20.2- 0.2 86.9 86.7 108.9 0.624 المنسوجات  13
  Clothes, fur preparing and coloring   14 14.3- 0.1 89.6 89.5 104.6 0.209 المالبس ، تھیئة وصبغ الفراء  14

دبغ وتھیئة الجلود ، صناعة حقائب األمتعة وحقائب الید والسروج   15
 Tanning and preparing leather, making 30.6- 0.1 70.4 70.3 101.4 0.111 واألعنة واألحذیة

baggage ,hand bags, saddles, reins and shoes  15  

17    0.079 108.6 82.3 82.3 0.0 -24.2 Paper and products 17  

 Printing, publishing and copying recorded 29.5- 0.0 73.6 73.6 104.4 0.322 الطباعة والنشر واستنساخ وسائط األعالم المسجلة  18
News media 18  

  Refined petroleum products 19 31.0- 0.3 98.7 98.4 143.1 42.161  المنتجات النفطیة المكررة  19
  Chemical products   20 19.4- 0.2 94.5 94.3 117.3 6.050 الكیماویةالمواد والمنتجات   20
  Rubber and Plastic products 22 23.1- 0.2 93.3 93.1 121.3 0.642  منتجات المطاط واللدائن  22
  Nonmetallic minerals products (Other) 23 28.5- 0.3 89.6 89.3 125.4 23.56  منتجات المعادن الالفلزیة األخرى  23

 Compound minerals products excluding 18.2- 0.1 91.9 91.8 112.3 2.092 منتجات المعادن المركبة باستثناء المكائن والمعدات  25
machinery and equipments 25  

  Radio, TV and communications equipments 26 0.2 0.2 107.1 106.9 106.9 0.070 واالتصاالتمعدات وأجھزة الرادیو والتلفزیون  26
  Other general purposes machines industry 28 14.8- 0.2 96.8 96.6 113.6 4.983 صناعة اآلالت ذات اإلغراض العامة األخرى 28

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

 

1.514 100.7 90.9 91.0 0.1 -9.6 Engine and electrical generators and the 
industry of divides for distribution and 
controlling the electric 

27  

  Cars assembly industry of 29 3.2- 0.2 92.8 92.6 95.9 3.512  صناعة  تجمیع السیارات 29
  Bicycles and Wheelchair  industry of 30 0.0 0.0 115 115.0 115.0 0.052 جات الھوائیة ومركبات العجزةاصناعة الدر 30

 -Furniture and manufactured products  Non 25.2- 0.0 82.0 82.0 109.6 0.061 األثاث وصناعة منتجات غیر مصنفة في  محل أخر  31
classified  elsewhere 31  

 General Index Number 26.1- 0.3 97.6 97.3 132.1 100 الرقم القیاسي العام

  



    
  2021لسنة  األول للفصل  للمنشآت الصناعیة الكبیرة األرقام القیاسیة للصناعات التحویلیة

 9 العراق/ الجھاز المركزي لإلحصاء / األرقام القیاسیة 

  
  
  
  
  
  
  

  2020عام  ولاألوالفصل  2020عام  رابعالمقارنة بالفصل  2021عام  ولاأللفصل لالمخرجات  ألسعارالرقم القیاسي 
  

Output Price Indices by Manufacturing Industries Divisions for the First Quarter of 2021, Fourth Quarter of 2020 
and First Quarter of 2020  

  
 Figure(1)                                                                                                                                                                                    )1(شكل        
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    2021لسنة  األول للفصل  للمنشآت الصناعیة الكبیرة األرقام القیاسیة للصناعات التحویلیة

 10 العراق/ الجھاز المركزي لإلحصاء / األرقام القیاسیة 

 
  2021لسنة  ولاألللفصل  المخرجات ألسعارنسب المساھمة في معدل التغیر الفصلي للرقم القیاسي العام 

Contribution Rates to the Quarterly Change Rate for the General Index Number of Output Prices for the First Quarter of 2021 
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 6.1 0.016 0.2 7.565 المواد الغذائیة  10
 Beverages 11 2.7 0.007 0.1 6.393  المشروبات 11
  Textiles 13 0.4 0.001 0.2 0.624 المنسوجات  13
  Clothes, fur preparing and coloring   14 0.0 0.000 0.1 0.209 المالبس ، تھیئة وصبغ الفراء  14

دبغ وتھیئة الجلود ، صناعة حقائب األمتعة وحقائب الید والسروج   15
 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 0.0 0.079 الورق ومنتجاتھ  17

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

  Refined petroleum products 19 49.8 0.130 0.3 42.161  المنتجات النفطیة المكررة  19
  Chemical products   20 4.6 0.012 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 28.0 0.073 0.3 23.56  منتجات المعادن الالفلزیة األخرى  23

 Compound minerals products excluding 0.8 0.002 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
  Other general purposes machines industry 28 3.8 0.010 0.2 4.983 صناعة اآلالت ذات اإلغراض العامة األخرى 28

الكھربائیة وصناعة أجھزة صناعة المحركات والمولدات والمحوالت  27
 Engine and electrical generators and the 0.8 0.002 0.1 1.514  توزیع الكھرباء والتحكم فیھا

industry of divides for distribution and controlling 27  

  Cars assembly industry of 29 2.7 0.007 0.2 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 0.0 0.000 0.0 0.061 األثاث وصناعة منتجات غیر مصنفة في  محل أخر  31
classified  elsewhere 

31  

 General Index Number 100 0.261 0.3 100  العامالرقم القیاسي 



    
    2021لسنة  األول للفصل  للمنشآت الصناعیة الكبیرة األرقام القیاسیة للصناعات التحویلیة

 11 العراق/ الجھاز المركزي لإلحصاء / األرقام القیاسیة 

 

   2021لسنةول األللفصل  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 First Quarter of 2021               

   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 6.6 1.718- 21.0- 7.565 المواد الغذائیة   10

 Beverages 11 4.9 1.292- 18.8- 6.393  المشروبات 11

  Textiles 13 0.4 0.104- 20.2- 0.624 المنسوجات  13
  Clothes, fur preparing and coloring   14 0.1 0.024- 14.3- 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 0.026- 30.6- 0.111 واألعنة واألحذیة

,hand bags, saddles, reins and shoes  15  

  Paper and products 17 0.1 0.016- 24.2- 0.079 الورق ومنتجاتھ  17

 Printing, publishing and copying recorded News 0.3 0.075- 29.5- 0.322 الطباعة والنشر واستنساخ وسائط األعالم المسجلة  18
media 18  

  Refined petroleum products 19 54.2 14.171- 31.0- 42.161  المنتجات النفطیة المكررة  19
  Chemical products   20 4.0 1.044- 19.4- 6.050 الكیماویةالمواد والمنتجات   20
  Rubber and Plastic products 22 0.5 0.136- 23.1- 0.642  منتجات المطاط واللدائن  22
  Nonmetallic minerals products (Other) 23 24.4 6.385- 28.5- 23.56  منتجات المعادن الالفلزیة األخرى  23

 Compound minerals products excluding machinery 1.2 0.323- 18.2- 2.092 منتجات المعادن المركبة باستثناء المكائن والمعدات  25
and equipments 25  

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

  Other general purposes machines industry 28 2.4 0.634- 14.8- 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 0.4 0.111- 9.6- 1.514  توزیع الكھرباء والتحكم فیھا

divides for distribution and controlling the electric 27  

  Cars assembly industry of 29 0.3 0.082- 3.2- 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 0.013- 25.2- 0.061 األثاث وصناعة منتجات غیر مصنفة في  محل أخر  31
classified  elsewhere 31  

 General Index Number 100 26.154- 26.1- 100  الرقم القیاسي العام



    
    2021لسنة  األول للفصل  للمنشآت الصناعیة الكبیرة األرقام القیاسیة للصناعات التحویلیة

 12 العراق/ الجھاز المركزي لإلحصاء / األرقام القیاسیة 

  
  2021لسنة  ومعدالت التغیر الفصلیة والسنویة ولاأل الصناعات التحویلیة للفصل أقسامحسب  دخالتالقیاسیة ألسعار الم األرقام                                                   

Input Price Indices by Manufacturing Industries Divisions for the First Quarter and the Annual and Quarterly Change Rates of 2021 
5Table                                                                                                               )100=2012(                                                                                                                                       )5(جدول      

 الوزن القسم  الرمز
الرقم القیاسي 

  األول فصللل
2020 

الرقم القیاسي 
 لرابعا فصللل

2020 

الرقم القیاسي 
  األول فصللل

2021 

2021 األول التغیر للفصلمعدل   
Division code  تغیر الفصل

2020 رابعال  
 تغیر الفصل 

2020 األول  
  Food-Stuff  10 19.7- 0.3 104.5 104.2 130.1 7.565  المواد الغذائیة   10
 Beverages 11 9.8- 0.2 116.6 116.4 129.2 6.393  المشروبات 11
  Textiles 13 31.6- 0.1 70.9 70.8 103.6 0.624 المنسوجات  13
  Clothes, fur preparing and coloring   14 22.4- 0.0 82.3 82.3 106.0 0.209 المالبس ، تھیئة وصبغ الفراء  14

دبغ وتھیئة الجلود ، صناعة حقائب األمتعة وحقائب الید   15
 Tanning and preparing leather, making baggage 35.5- 0.2 65.5 65.4 101.6 0.111 والسروج واألعنة واألحذیة

,hand bags, saddles, reins and shoes  15  

  Paper and products 17 39.5- 0.0 65.8 65.8 108.7 0.079  الورق ومنتجاتھ  17

 Printing, publishing and copying recorded News 28.2- 0.0 74.3 74.3 103.5 0.322 الطباعة والنشر واستنساخ وسائط األعالم المسجلة  18
media 18  

  Refined petroleum products 19 32.4- 0.2 102.6 102.4 151.8 42.161  المنتجات النفطیة المكررة  19
  Chemical products   20 27.0- 0.3 88.4 88.1 121.1 6.050 المواد والمنتجات الكیماویة  20
  Rubber and Plastic products 22 14.3- 0.2 88.2 88.0 102.9 0.642  منتجات المطاط واللدائن  22
  Nonmetallic minerals products (Other) 23 28.8- 0.3 89.4 89.1 125.6 23.56  منتجات المعادن الالفلزیة األخرى  23

 Compound minerals products excluding 16.8- 0.1 90.3 90.2 108.5 2.092 منتجات المعادن المركبة باستثناء المكائن والمعدات  25
machinery and equipments 25  

 Radio, TV and communications equipments 26 0.1 0.1 103.1 103.0 103.0 0.070 معدات وأجھزة الرادیو والتلفزیون واالتصاالت 26

  Other general purposes machines industry 28 19.2- 0.2 90.1 89.9 111.5 4.983 صناعة اآلالت ذات اإلغراض العامة األخرى 28

صناعة المحركات والمولدات والمحوالت الكھربائیة  27
 18.0- 0.2 93.7 93.5 114.3 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 9.6- 0.1 108.8 108.7 120.4 3.512  صناعة  تجمیع السیارات 29

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

 -Furniture and manufactured products  Non 24.5- 0.0 78.7 78.7 104.2 0.061 غیر مصنفة في  محل أخراألثاث وصناعة منتجات   31
classified  elsewhere 31  

 General Index Number 27.1- 0.2 98.4 98.1 135.0 100 الرقم القیاسي العام



    
  2021لسنة  األول للفصل  للمنشآت الصناعیة الكبیرة األرقام القیاسیة للصناعات التحویلیة

 13 العراق/ الجھاز المركزي لإلحصاء / األرقام القیاسیة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2020عام  األولوالفصل  2020عام  رابعالمقارنة بالفصل  2021عام  األولالرقم القیاسي ألسعار المدخالت للفصل                  
  

Input Price Indices by Manufacturing Industries Divisions for the First Quarter of 2021, Fourth Quarter of 2020 
and First Quarter of 2020  

 
 Figure(2)                                                                                                                                                          )2(شكل     
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    2021لسنة  األول للفصل  للمنشآت الصناعیة الكبیرة األرقام القیاسیة للصناعات التحویلیة

 14 العراق/ الجھاز المركزي لإلحصاء / األرقام القیاسیة 

 
  2021 لسنة ولاألللفصل  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 First Quarter of 2021 
 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 9.8 0.023 0.3 7.565 المواد الغذائیة   10
 Beverages 11 5.6 0.013 0.2 6.393  المشروبات 11
  Textiles 13 0.4 0.001 0.1 0.624 المنسوجات  13
  Clothes, fur preparing and coloring   14 0.0 0.000 0.0 0.209 المالبس ، تھیئة وصبغ الفراء  14

دبغ وتھیئة الجلود ، صناعة حقائب األمتعة وحقائب الید والسروج   15
 Tanning and preparing leather, making baggage 0.0 0.000 0.2 0.111 واألعنة واألحذیة

,hand bags, saddles, reins and shoes  15  

  Paper and products 17 0.0 0.000 0.0 0.079 الورق ومنتجاتھ  17

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

  Refined petroleum products 19 36.8 0.086 0.2 42.161  المنتجات النفطیة المكررة  19
  Chemical products   20 8.1 0.019 0.3 6.050 المواد والمنتجات الكیماویة  20
  Rubber and Plastic products 22 0.4 0.001 0.2 0.642  منتجات المطاط واللدائن  22
  Nonmetallic minerals products (Other) 23 30.8 0.072 0.3 23.56  منتجات المعادن الالفلزیة األخرى  23

 Compound minerals products excluding machinery 0.9 0.002 0.1 2.092 منتجات المعادن المركبة باستثناء المكائن والمعدات  25
and equipments 25  

 Radio, TV and communications equipments 26 0.0 0.000 0.1 0.070 الرادیو والتلفزیون واالتصاالتمعدات وأجھزة  26
  Other general purposes machines industry 28 4.3 0.010 0.2 4.983 صناعة اآلالت ذات اإلغراض العامة األخرى 28

أجھزة  صناعة المحركات والمولدات والمحوالت الكھربائیة وصناعة 27
 Engine and electrical generators and the industry of 1.3 0.003 0.2 1.514 توزیع الكھرباء والتحكم فیھا

divides for distribution and controlling the electric 27  

  Cars assembly industry of 29 1.7 0.004 0.1 3.512  صناعة  تجمیع السیارات 29
  Bicycles and Wheelchair  industry of 30 0.0 0.000 0.0 0.052 الدراجات الھوائیة ومركبات العجزةصناعة  30

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

 General Index Number 100 0.234 0.3 100  الرقم القیاسي العام



    
    2021لسنة  األول للفصل  للمنشآت الصناعیة الكبیرة األرقام القیاسیة للصناعات التحویلیة

 15 العراق/ الجھاز المركزي لإلحصاء / األرقام القیاسیة 

 
  2021لسنة  ولاألللفصل  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 First Quarter of 2021 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 5.3 1.435- 19.7- 7.565 المواد الغذائیة   10
 Beverages 11 2.2 0.597- 9.8- 6.393  المشروبات 11
  Textiles 13 0.6 0.151- 31.6- 0.624 المنسوجات  13
  Clothes, fur preparing and coloring   14 0.1 0.037- 22.4- 0.209 المالبس ، تھیئة وصبغ الفراء  14

دبغ وتھیئة الجلود ، صناعة حقائب األمتعة وحقائب الید والسروج   15
 Tanning and preparing leather, making 0.1 0.030- 35.5- 0.111 واألعنة واألحذیة

baggage ,hand bags, saddles, reins and shoes  15  

  Paper and products 17 0.1 0.025- 39.5- 0.079 الورق ومنتجاتھ  17

 Printing, publishing and copying recorded 0.3 0.070- 28.2- 0.322 الطباعة والنشر واستنساخ وسائط األعالم المسجلة  18
News media 18  

  Refined petroleum products 19 56.5 15.365- 32.4- 42.161  المنتجات النفطیة المكررة  19
  Chemical products   20 5.4 1.465- 27.0- 6.050 المواد والمنتجات الكیماویة  20
  Rubber and Plastic products 22 0.3 0.070- 14.3- 0.642  منتجات المطاط واللدائن  22
  Nonmetallic minerals products (Other) 23 23.2 6.318- 28.8- 23.56  منتجات المعادن الالفلزیة األخرى  23

 Compound minerals products excluding 1.0 0.282- 16.8- 2.092 منتجات المعادن المركبة باستثناء المكائن والمعدات  25
machinery and equipments 25  

 Radio, TV and communications equipments 26 0.0 0.000 0.1 0.070 معدات وأجھزة الرادیو والتلفزیون واالتصاالت 26

  Other general purposes machines industry 28 2.9 0.790- 19.2- 4.983 صناعة اآلالت ذات اإلغراض العامة األخرى 28

والمولدات والمحوالت الكھربائیة وصناعة صناعة المحركات  27
 Engine and electrical generators and the 0.9 0.231- 18.0- 1.514 أجھزة توزیع الكھرباء والتحكم فیھا

industry of divides for distribution and 27  

  Cars assembly industry of 29 1.1 0.302- 9.6- 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 0.012- 24.5- 0.061 األثاث وصناعة منتجات غیر مصنفة في  محل أخر  31
classified  elsewhere 

31  

 General Index Number 100 27.180- 27.1- 100  الرقم القیاسي العام



    
    2021لسنة  األول للفصل  للمنشآت الصناعیة الكبیرة األرقام القیاسیة للصناعات التحویلیة

 16 العراق/ الجھاز المركزي لإلحصاء / األرقام القیاسیة 

 2021لسنة ومعدالت التغیر الفصلیة والسنویة  األولللفصل  الصناعات التحویلیة حسب أقسام لكمیة اإلنتاج األرقام القیاسیة                                                    
Industrial Production Indices by Manufacturing Industries Divisions for the First Quarter and the Quarterly and Annual Change Rates of 2021            

  8                                                                                                                                      2012100    Table No (8) 

 

 الوزن القسم الرمز
الرقم القیاسي 

  األول فصللل
2020 

الرقم القیاسي 
 لرابعا فصللل

2020 

الرقم القیاسي 
  األول فصللل

2021 

2020 األولمعدل التغیر للفصل   
Division code  تغیر الفصل

2020 رابعال  
تغیر الفصل 

2020 األول  
  Food-Stuff  10 3.7- 0.3 104.5 104.2 108.5 7.565  المواد الغذائیة   10
 Beverages 11 20.3- 0.1 181.1 181.0 227.2 6.393  المشروبات 11
  Textiles 13 32.7- 0.1 136.9 136.7 203.5 0.624  المنسوجات  13
  Clothes, fur preparing and coloring   14 47.5- 0.0 99.5 99.5 189.7 0.209  المالبس ، تھیئة وصبغ الفراء  14

دبغ وتھیئة الجلود ، صناعة حقائب األمتعة وحقائب الید   15
 Tanning and preparing leather, making baggage 34.4- 0.1 103.8 103.7 158.2 0.111  والسروج واألعنة واألحذیة

,hand bags, saddles, reins and shoes  15  

  Paper and products 17 30.8- 0.0 67.1 67.1 96.9 0.079  ومنتجاتھالورق   17

 Printing, publishing and copying recorded News 24.4- 0.1 91.8 91.7 121.5 0.322  الطباعة والنشر واستنساخ وسائط اإلعالم المسجلة  18
media 18  

  Refined petroleum products 19 45.0- 0.3 70.4 70.2 128.1 42.161  المنتجات النفطیة المكررة   19
  Chemical products   20 34.6- 0.3 70.6 70.4 107.9 6.050  المواد والمنتجات الكیماویة  20
  Rubber and Plastic products 22 11.7- 0.1 99.5 99.4 112.7 0.642  منتجات المطاط واللدائن  22

  Nonmetallic minerals products (Other) 23 35.4- 0.2 81.8 81.6 126.6 23.56  منتجات المعادن الالفلزیة األخرى  23

 Compound minerals products excluding machinery 15- 0.0 86.1 86.1 101.3 2.092  منتجات المعادن المركبة باستثناء المكائن والمعدات  25
and equipments 25  

  Radio, TV and communications equipments 26 0.2 0.2 41.2 41.1 41.1 0.070  واالتصاالتمعدات وأجھزة الرادیو والتلفزیون   26

  Other general purposes machines industry 28 34.9- 0.2 43.1 43.0 66.2 4.983 صناعة اآلالت ذات اإلغراض العامة األخرى 28

صناعة المحركات والمولدات والمحوالت الكھربائیة  27
 Engine and electrical generators and the industry of 26- 0.2 63.6 63.5 86.0 1.514 وصناعة أجھزة توزیع الكھرباء والتحكم فیھا

divides for distribution and controlling the electric 27  

  Cars assembly industry of 29 7.9- 0.1 93.9 93.8 101.9 3.512  صناعة  تجمیع السیارات 29
  Bicycles and Wheelchair  industry of 30 0.0 0.0 232.8 232.8 232.8 0.052 جات الھوائیة ومركبات العجزةاصناعة الدر 30

 -Furniture and manufactured products  Non 36.2- 0.0 62.3 62.3 97.6 0.061  األثاث وصناعة منتجات غیر مصنفة في محل أخر  31
classified  elsewhere 31  

 General Index Number 34.3- 0.2 83.3 83.1 126.7  100 الرقم القیاسي العام
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 2020عام  ولاألوالفصل  2020عام  رابعالمقارنة بالفصل  2021عام ول األللفصل  اإلنتاجلكمیة الرقم القیاسي     
  

Industrial Production Indices by Manufacturing Industries Divisions for the First Quarter of 2021, Fourth Quarter of 2020 
and First Quarter of 2020 
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  2021لسنة  ولاألنسب 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 First Quarter of 2021                    
 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 12.1 0.027 0.3 7.565  المواد الغذائیة  10
 Beverages 11 3.6 0.008 0.1 6.393  المشروبات 11
  Textiles 13 0.9 0.002 0.1 0.624  المنسوجات  13
  Clothes, fur preparing and coloring   14 0.0 0.000 0.0 0.209  المالبس ، تھیئة وصبغ الفراء  14

دبغ وتھیئة الجلود ، صناعة حقائب األمتعة وحقائب الید والسروج واألعنة   15
 Tanning and preparing leather, making baggage 0.0 0.000 0.1 0.111  واألحذیة

,hand bags, saddles, reins and shoes  15  

  Paper and products 17 0.0 0.000 0.0 0.079  الورق ومنتجاتھ  17

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

18  

  Refined petroleum products 19 45.3 0.101 0.3 42.161  المنتجات النفطیة المكررة  19
  Chemical products   20 6.7 0.015 0.3 6.050  المواد والمنتجات الكیماویة  20
  Rubber and Plastic products 22 0.4 0.001 0.1 0.642  منتجات المطاط واللدائن  22
  Nonmetallic minerals products (Other) 23 25.6 0.057 0.2 23.56  منتجات المعادن الالفلزیة األخرى  23

 Compound minerals products excluding machinery 0.0 0.000 0.0 2.092  منتجات المعادن المركبة باستثناء المكائن والمعدات  25
and equipments 25  

  Radio, TV and communications equipments 26 0.0 0.000 0.2 0.070  الرادیو والتلفزیون واالتصاالتمعدات وأجھزة   26
  Other general purposes machines industry 28 2.7 0.006 0.2 4.983 صناعة اآلالت ذات اإلغراض العامة األخرى 28

أجھزة توزیع  صناعة المحركات والمولدات والمحوالت الكھربائیة وصناعة 27
 Engine and electrical generators and the industry of 0.9 0.002 0.2 1.514 الكھرباء والتحكم فیھا

divides for distribution and controlling the electric 27  

  Cars assembly industry of 29 1.8 0.004 0.1 3.512  صناعة  تجمیع السیارات 29
  Bicycles and Wheelchair  industry of 30 0.0 0.000 0.0 0.052 الدراجات الھوائیة ومركبات العجزةصناعة  30

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

 General Index Number 100 0.223 0.2  100  الرقم القیاسي العام
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  2021 لسنة ولاألنسب 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 First Quarter of 2021 
)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 0.7 0.239- 3.7- 7.565  المواد الغذائیة   10
 Beverages 11 6.8 2.326- 20.3- 6.393  المشروبات 11
  Textiles 13 1.0 0.328- 32.7- 0.624  المنسوجات  13
  Clothes, fur preparing and coloring   14 0.4 0.149- 47.5- 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 0.048- 34.4- 0.111  واألحذیة

bags, saddles, reins and shoes  15  

  Paper and products 17 0.1 0.019- 30.8- 0.079  الورق ومنتجاتھ  17
  Printing, publishing and copying recorded News media 18 0.2 0.075- 24.4- 0.322  الطباعة والنشر واستنساخ وسائط اإلعالم المسجلة  18
  Refined petroleum products 19 56.1 19.200- 45.0- 42.161  المنتجات النفطیة المكررة   19
  Chemical products   20 5.2 1.781- 34.6- 6.050  المواد والمنتجات الكیماویة  20
  Rubber and Plastic products 22 0.2 0.067- 11.7- 0.642  منتجات المطاط واللدائن  22
  Nonmetallic minerals products (Other) 23 24.3 8.331- 35.4- 23.56  منتجات المعادن الالفلزیة األخرى  23

 Compound minerals products excluding machinery and 0.7 0.251- 15.0- 2.092  المكائن والمعداتمنتجات المعادن المركبة باستثناء   25
equipments 25  

  Radio, TV and communications equipments 26 0.0 0.000 0.2 0.070  معدات وأجھزة الرادیو والتلفزیون واالتصاالت  26
  Other general purposes machines industry 28 2.7 0.909- 34.9- 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 0.8 0.268- 26.0- 1.514 الكھرباء والتحكم فیھا

for distribution and controlling the electric 27  

  Cars assembly industry of 29 0.6 0.222- 7.9- 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- classified 0.1 0.017- 36.2- 0.061  مصنفة في محل أخراألثاث وصناعة منتجات غیر   31
elsewhere 31  

 General Index Number 100 34.230- 34.3-  100  الرقم القیاسي العام


