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  مقدمةال
األرقام القیاسیة من المؤشرات اإلحصائیة المھمة التي تقیس التغیرات في مؤشرات االنشطة االقتصادیة  تعتبر

تم إعداد تقریر االرقام القیاسیة لذا ھذه االنشطة،  تطویربساس ثابت لوضع الخطط الكفیلة أالمختلفة بالنسبة الى 
ً تضمنم 2012بأساس 2017للقطاع الزراعي لسنة   الزراعي) أسعار الحقل،  نتاجإلكمیات ا(لـ رقام القیاسیة األ ا

باعتماد فترة أساس واحدة ولنفس السلة و القطاع الزراعيبعض أوجھ للتعرف على مدى التغیرات التي تحصل في 
  .السلعیة

  .كردستان إقلیمان المؤشرات المحتسبة التتضمن 
  

األخیر في الجدول  2007التي احتسبت بسنة األساس ) 2013 - 2008( من تم شمول كل السنواتفي ھذا التقریر 
  .2007ي ھي أرقام فعلیة بأساس أ

  

  المنھجیة
  :رقام القیاسیة للقطاع الزراعيي منھجیة تركیب األأتفیما ی

  

  سنة األساس: أوالً 
  

ً من سنة  سنة أساس، 2012تم تحدیث األرقام القیاسیة للقطاع الزراعي بإعتبار سنة    .2007بدال
  

 ً   السلة السلعیة للمنتجات الزراعیة: ثانیا
  

 19من ثالثة مجامیع رئیسة في القطاع الزراعي، وبدورھا تصنف الى  2012 تتكون السلة السلعیة لسنة األساس
  :منتج زراعي وكما یأتي 84مجموعة فرعیة، وثم الى 

  

 :مجموعة فرعیة وھي 12مجموعة االنتاج النباتي الرئیسة وتضم  .1
 

 األبصال والدرنیات، البقولیـــات، المحاصیل المستخدمة لالغراض الصناعیة، لبذورالزیتیة،ا الحبوب،{
التمور، المحاصیل العلفیة، المنتجات  الخضروات، الحمضیات، الفواكھ ذات النواة الصلبة، الفواكھ االخرى،

  .}العرضیة
 

 :مجامیع فرعیة وھي 6مجموعة االنتاج الحیواني الرئیسة وتضم  .2
 

  .}وم الحمراء، البیض، لحم الدجاج، الحلیب، الجلود، الشعر والصوفاللح{
 

 .}انتاج صید األسماك{:  مجموعة انتاج صید األسماك الرئیسة وتضم مجموعة فرعیة واحدة وھي .3
  

 ً   ھاحتسابإالمستخدمة في الریاضیة الصیغ أنواع األرقام القیاسیة للقطاع الزراعي و: ثالثا
  
 2012 المرجحة بأوزان سنة األساس )زصیغة السبیر( إعتمادبتم احتسابھا   :ت اإلنتاجاألرقام القیاسیة لكمیا  . أ

 : اآلتيوك

10001 






W

WQQ
Q  

   :حیث ان
 IQ: ج الزراعيالرقم القیاسي لكمیات االنتا    

1Q :كمیة االنتاج من منتج معین في سنة المقارنة   

0Q: كمیة اإلنتاج من منتج معین في سنة األساس    
W: وزن المنتج الزراعي في سنة األساس  
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في احتـساب األرقام ) السبیرزصیغة (أعاله م نفس الصیغة استخدتم احتسابھا با  :األرقام القیاسیة ألسعار الحقل  . ب

10001          : الحقل سعارألالقیاسیة  






 W

W  

  :حیث ان

  pI : سعار الحقل للمنتجات الزراعیة ألالرقم القیاسي  

  1P:  سعر الحقل لمنتج معین في سنة المقارنة  
0P : سعر الحقل لمنتج معین في سنة األساس  

W : وزن المنتج الزراعي في سنة األساس  
   

ً ان  نتاج إلمجموع قیم ا(على  )نتاج من ذلك المنتجإلقیمة ا(قد تم احتسابھ لكل منتج زراعي بقسمة ) Wالوزن(علما
  .2012سنة األساس في  )جات الزراعیةلكافة المنت

  

سعار الحقل للمجامیع الفرعیة والرئیسة تستخدم الصیغتین اعاله في احتساب األرقام القیاسیة لكمیات اإلنتاج وألو
   .الزراعيفي القطاع للمنتجات الزراعیة إضافة إلى الرقم القیاسي العام 

  
   البیانات مصادر

عند احتساب األرقام القیاسیة للقطاع المركزي لإلحصاء اآلتیة في الجھاز المصادر مجموعة تم اإلعتماد على 
  :الزراعي

  

  :وھيكمیات اإلنتاج  وأسعار الحقل تم اإلعتماد على تقاریر : مدیریة اإلحصاء الزراعيمن  *1
   

 :وتشملنتاج كمیات األریر اتق  .أ
  ...).برتقال( الفواكھ الشتویة - الحمضیات أشجار _1
  ...).عنب ومشمش( الفواكھ الصیفیةأشجار  _2
  .التمور _3
  .)بضمنھ بصل الفسقةوالیعتمد ھنا البصل الیابس لكن (التجمیعي  المحاصیل والخضروات _4
  .)بشكل منفصل بصل الفسقة،العتمادالبصل الیابس( المحافظاتحسب  والخضروات الثانویةالمحاصیل _ 5
  .محاصیل القطن والذرة الصفراء والبطاطا_ 6
  .عیرتبن الحنطة والش_ 7
  .تبن الشلب_ 8
  .)لحوم الدجاج، البیض( الدواجن _9

  .)الحلیب، االسماك( التقدیرات المكتبیة لالنتاج الحیواني _10
  

  .تقریر أسعار الحقل للمنتجات الزراعیة   . ب
  

  :كمیات اإلنتاج وھيلألسعار ول) الدواجن(تم اإلعتماد على جداول : مدیریة الحسابات القومیةمن  *2
  

1  مجموع الذبحیات( جلود الحیواناتانتاج كمیات(.  
2 كمیات انتاج اللحوم الحمراء. 
3 أسعار المجزرة( أسعار جلود الحیوانات(. 
4  شعر الماعز، وصوف الغنمأسعار.  
5  وصوف الغنم، شعر الماعزكمیات انتاج.  
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  2012بأساس 2017لسنة زراعيقطاع اللافي  لكمیات اإلنتاج وأسعار الحقلاألرقــام القیاســـیة  تحلیل
  

وبعض القرى في محافظة  ،قضاء الحویجة من محافظة كركوك ،نینوى، صالح الدین، االنبار(المحافظات  لم تشمل: مالحظة
ً  ھذا في دستانرك اقلیم محافظات شمول یتم فیھا، ولم االمني للوضع نظرا بإستیفاء بیانات االسعار) دیالى علیھ ، والتقریر ایضا

  .فقط المشمولة الماضي للمحافظات العام والمقارنة مع النتائج تحلیل تم
  

  :وللمؤشرات اآلتیة )1(الرئیسة في القطاع الزراعياألرقام القیاسیة للمجامیع ) 4(یوضح الجدول رقم 
  

  :الرقم القیاسي لكمیات اإلنتاج .1
  

عن  ارتفعوقد  2012بأساس 2017في سنة%) 80.2(بلغ الرقم القیاسي العام لكمیات اإلنتاج في القطاع الزراعي 
  :ھيرئیسة و مجامیعمن ثالثة كمیات اإلنتاج تتكون ، و%)9.3(بنسبة  2016سنة

 :اإلنتاج النباتيكمیات   .أ 
دمة لألغراض الصناعیة، البذورالزیتیة،األبصال والدرنیات،البقولیات،المحاصیل المستخ الحبوب،(تتضمن المجامیع الفرعیة

  ).الحمضیات،الفواكھ ذات النواة الصلبة، الفواكھ االخرى، التمور، المحاصیل العلفیة، المنتجات العرضیةالخضروات،
  

  .%)11.9( بنسبة 2016سنةب مقارنةً  ارتفعوقد  2017في سنة%) 73.1(لكمیات اإلنتاج النباتي بلغ الرقم القیاسي 
  

 :كمیات اإلنتاج الحیواني  .ب 
  ).اللحوم الحمراء، البیض، لحوم الدجاج، الحلیب، جلود الحیوانات، شعر الماعز  وصوف الغنم( تتضمن المجامیع الفرعیة

 

  .%)2.8(بنسبة  2016سنةعن  ارتفعوقد  2017في سنة%) 106.2(لكمیات اإلنتاج الحیواني بلغ الرقم القیاسي 
  

 :كمیات اإلنتاج لمجموعة صید األسماك  .ج 
  ).األسماك النھریة، األسماك البحریة( تتضمن المجامیع الفرعیة    

  

  .%)11.3( بنسبة 2016سنةب مقارنةً  ارتفعوقد  2017في سنة%) 94.2(لكمیات إنتاج صید األسماك بلغ الرقم القیاسي 
  

  :الرقم القیاسي ألسعارالحقل .2
  

 مقارنةً  ارتفعوقد  2012بأساس 2017في سنة%) 87.1(بلغ الرقم القیاسي العام ألسعارالحقل في القطاع الزراعي 
  %).0.3(بنسبة  2016سنةب

  

كمیات اإلنتاج في القطاع الزراعي، ألن ھناك  إرتفاعیعود الى لبعض المواد الرقم القیاسي ألسعارالحقل إنخفاض سبب اما 
  .عالقة عكسیة بین الكمیات واألسعار فكلما انخفضت الكمیات تزداد األسعار وبالعكس

     

  :وھي تتكون أسعارالحقل من ثالثة مجامیع رئیسة 

 

 .تتضمن نفس المجامیع الفرعیة لكمیات األنتاج النباتيو :أسعارالحقل لإلنتاج النباتي  .أ 
  

  %).0.7( بنسبة 2016سنةب مقارنةً  ارتفعوقد  2017في سنة%) 84.0(الرقم القیاسي ألسعارالحقل لإلنتاج النباتي بلغ 
  

 .تتضمن نفس المجامیع الفرعیة لكمیات األنتاج الحیوانيو :أسعارالحقل لإلنتاج الحیواني  .ب 
 

 بنسبة 2016سنةب مقارنةً وقد انخفض  2017في سنة%) 99.2(بلغ الرقم القیاسي ألسعارالحقل لإلنتاج الحیواني 
)0.1.(%  

    

 .تتضمن نفس المجامیع الفرعیة لكمیات األنتاج لصید األسماكو :أسعارالحقل لمجموعة صید األسماك .ج 
 

 بنسبة 2016سنةب مقارنةً  انخفضوقد  2017في سنة%) 85.9(بلغ الرقم القیاسي ألسعارالحقل إلنتاج صید األسماك 
)9.6(%.  

                                         
 .العراق/  الجھاز المركزي لإلحصاء/  ریر مدیریة اإلحصاء الزراعياتق )1(



األرقام القیاسیة للقطاع الزراعي لسنة 2017                                                                                                                                                         

جدول (1)

سنة 2017سنة 2016سنة 2017سنة 2016

8.7-5.075.168.6-25.01983.279.0الحبوب1

34.7-0.28014.518.829.7110.472.1البذور الزیتیة2

5.9-3.64127.938.036.296.090.3األبصال والدرنیات3

12.5-27.5109.195.5-0.15962.845.5البقولیات4

0.3360.60.716.7135.8159.817.7المحاصیل المستخدمة لألغراض الصناعیة5

17.63231.234.09.075.292.723.3الخضراوات6

0.77582.383.51.589.590.30.9الحمضیات7

0.47251.255.17.6101.7101.70.0الفواكھ ذات النواة الصلبة8

2.79757.159.74.6113.9117.33.0الفواكھ األخرى9

0.6-2.83095.395.40.1121.8121.1التمور10

26.588.190.22.4-3.99152.038.2المحاصیل العلفیة11

5.2-19.63481.3115.141.686.081.5المنتجات العرضیة12

77.56665.373.111.983.484.00.7

قسم األرقام القیاسیة/ الجھاز المركزي لإلحصاء/ العراق

معدل التغیر 
%

األرقام القیاسیة للمجامیع الفرعیة لإلنتاج النباتي ومعدالت التغیر للمدة (2016-2017) بأساس 2012

الرقم القیاسي العام لإلنتاج النباتي

األرقام القیاسیة ألسعار الحقلاألرقام القیاسیة لكمیات اإلنتاج وزن المجموعة 
الفرعیة

معدل التغیر 
% المجموعة الفرعیة لإلنتاج النباتيت

4
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جدول (2)

سنة 2017سنة 2016سنة 2017سنة 2016

1.1-14.098107.3109.31.995.294.2اللحوم الحمراء1

1.28264.466.12.6106.8114.37.0البیض2

2.2-2.39296.9107.010.492.590.5لحم الدجاج3

1.815108.2109.91.6134.8137.62.1الحلیب4

0.6-0.185104.9106.21.250.650.3الجلود5

0.237102.0102.60.6136.5147.58.1الشعر والصوف6

20.009103.3106.22.899.399.2-0.1

جدول (3) 

سنة 2017سنة 2016سنة 2017سنة 2016

9.6-2.42984.694.211.395.085.9اسماك نھریة وبحریة1

2.42984.694.211.395.085.9-9.6

قسم األرقام القیاسیة/ الجھاز المركزي لإلحصاء/ العراق

الرقم القیاسي العام إلنتاج صید األسماك

الرقم القیاسي العام لإلنتاج الحیواني

األرقام القیاسیة للمجامیع الفرعیة لإلنتاج الحیواني ومعدالت التغیر للمدة (2016-2017) بأساس 2012

األرقام القیاسیة للمجموعة الفرعیة إلنتاج صید األسماك ومعدالت التغیر للمدة (2016-2017) بأساس 2012

وزن المجموعة المجموعة الفرعیة لإلنتاج الحیوانيت
الفرعیة

معدل التغیر األرقام القیاسیة لكمیات اإلنتاج
%

معدل التغیر 
%

معدل التغیر األرقام القیاسیة ألسعار الحقل
%

وزن المجموعة المجموعة الفرعیة إلنتاج صید األسماكت
الفرعیة

معدل التغیر األرقام القیاسیة لكمیات اإلنتاج
%

األرقام القیاسیة ألسعار الحقل

5
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جدول (4)

سنة 2017سنة 2016سنة 2017سنة 2016

77.56665.373.111.983.484.00.7اإلنتاج النباتي1

0.1-20.009103.3106.22.899.399.2اإلنتاج الحیواني2

9.6-2.42984.694.211.395.085.9إنتاج صید األسماك3

10073.480.29.386.887.10.3

قسم األرقام القیاسیة/ الجھاز المركزي لإلحصاء/ العراق

الرقم القیاسي العام في القطاع الزراعي

 األرقام القیاسیة للمجامیع الرئیسة في القطاع الزراعي ومعدالت التغیر للمدة (2016-2017) بأساس 2012

وزن المجموعة المجموعة الرئیسة في القطاع الزراعيت
الرئیسة

معدل التغیر األرقام القیاسیة لكمیات اإلنتاج
%

معدل التغیر األرقام القیاسیة ألسعار الحقل
%

6
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   2012بأساس ) 2017 -  2016( للمدةاألرقام القیاسیة لكمیات اإلنتاج  للمجامیع الرئیسة في القطاع الزراعي ) 1(شكل 
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العام الزراعيصید االسماكالحیواني  النباتيالعام الزراعيصید االسماكالحیواني  النباتي

200879.9108.295.684.1127.4134.5104.7127.9

200978.1110.097.282.9136.1167.6115.5139.9

201086.4112.0105.890.3146.2188.4117.0151.2

2011105.1114.097.4106.1151.9189.9124.7156.5

2012113.4116.0135.5114.2154.4192.5131.2159.0

2013143.6118.1220.6141.9156.7195.5128.6161.3

2014152.9111.5174.4144.9151.3198.1139.5157.7

201564.2116.994.375.1153.6197.3144.3159.6

201674.1119.8114.683.8130.2191.2124.6138.0

201782.9123.2127.691.6129.7191.0112.7138.5

قسم األرقام القیاسیة/ الجھاز المركزي لإلحصاء/ العراق

      مالحظة 2 :  السنوات من 2014 فما فوق تم إحتسابھا عن طریق ربط السالسل الزمنیة بسنة األساس 2007.
       مالحظة 1 :  تم شمول كل السنوات (2008 - 2013) التي احتسبت بسنة األساس 2007 في ھذا الجدول اي ھي أرقام فعلیة بأساس 2007.

األرقام القیاسیة للمجامیع الرئیسة في القطاع الزراعي للمدة (2008-2017) بأساس 2007

األرقام القیاسیة ألسعار الحقلاألرقام القیاسیة لكمیات اإلنتاج
السنة

(2007=100)  جدول (5)
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