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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 2018للقطاع 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 
  .كردستان إقلیمان المؤشرات المحتسبة التتضمن  .السلعیة

  

  .)6و  5(رقم  ینفي الجدول 2007ساسسنة األحتسابھا بھي أرقام فعلیة تم إ) 2013 - 2008(السنوات ان 
  

عن طریق  المحتسبة )6(رقم  جدیدال في الجدول) 2007-2001( السنوات اضافةتم  ألول مرةو في ھذا التقریر
، كذلك تم اضافة الجدولین الجدیدین رقم 2018وفیھ تم تكملة السنوات لغایة  2007أساسبالسالسل الزمنیة ربط 

  .سلكسال ةجع معتمداول مران الجدكوتل )8و7(
  

  المنھجیة
  :رقام القیاسیة للقطاع الزراعيي منھجیة تركیب األأتفیما ی

  

 ً   سنة األساس: أوال
  

  .سنة أساس 2012تم تحدیث األرقام القیاسیة للقطاع الزراعي بإعتبار سنة 
  

 ً   السلة السلعیة للمنتجات الزراعیة: ثانیا
  

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

  

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

 اض الصناعیة،األبصال والدرنیات، البقولیـــات، المحاصیل المستخدمة لالغر البذورالزیتیة، الحبوب،{
التمور، المحاصیل العلفیة، المنتجات  الخضروات، الحمضیات، الفواكھ ذات النواة الصلبة، الفواكھ االخرى،

  .}العرضیة
 

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

  .}اللحوم الحمراء، البیض، لحم الدجاج، الحلیب، الجلود، الشعر والصوف{
 

 .}انتاج صید األسماك{:  نتاج صید األسماك الرئیسة وتضم مجموعة فرعیة واحدة وھيمجموعة ا .3
  

 ً   ھاحتسابإالمستخدمة في الریاضیة الصیغ أنواع األرقام القیاسیة للقطاع الزراعي و: ثالثا
  
 2012 سالمرجحة بأوزان سنة األسا )زصیغة السبیر( إعتمادبتم احتسابھا   :األرقام القیاسیة لكمیات اإلنتاج . أ

 : اآلتيوك

10001 






W

WQQ
Q  

   :حیث ان
 IQ: الرقم القیاسي لكمیات االنتاج الزراعي    

1Q :لمقارنةكمیة االنتاج من منتج معین في سنة ا   

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
  .2012في سنة األساس  )جات الزراعیةلكافة المنت

  

سعار الحقل للمجامیع الفرعیة والرئیسة میات اإلنتاج وألتستخدم الصیغتین اعاله في احتساب األرقام القیاسیة لكو
   .الزراعيفي القطاع للمنتجات الزراعیة إضافة إلى الرقم القیاسي العام 

  
   البیانات مصادر

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

  

  :وھيكمیات اإلنتاج  وأسعار الحقل تم اإلعتماد على تقاریر : ریة اإلحصاء الزراعيمدیمن  *1
   

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

  .)الحلیب، االسماك( تبیة لالنتاج الحیوانيالتقدیرات المك _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( ود الحیواناتأسعار جل(. 
4  شعر الماعز، وصوف الغنمأسعار.  
5  وصوف الغنم، شعر الماعزكمیات انتاج.  
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  2012 بأساس 2018 لسنة زراعيقطاع الللاألرقــام القیاســـیة  تحلیل
  

  

  :األرقام القیاسیة للمجامیع الرئیسة في القطاع الزراعي وللمؤشرات اآلتیة) 4(یوضح الجدول رقم 
  

  :الرقم القیاسي لكمیات اإلنتاج .1
  

 سنةعن  انخفضوقد  2012بأساس 2018 في سنة) 69.5(بلغ الرقم القیاسي العام لكمیات اإلنتاج في القطاع الزراعي 
  :ھيرئیسة و مجامیعمن ثالثة كمیات اإلنتاج تتكون ، و%)13.3(بنسبة  2017

  

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

الفواكھ ذات النواة الصلبة، الفواكھ االخرى، التمور، المحاصیل العلفیة، المنتجات  الحمضیات، الصناعیة، الخضروات،
  ).العرضیة

  

، %)22.2( بنسبة 2017 سنةب مقارنةً  انخفضوقد  2018 في سنة) 56.9(لكمیات اإلنتاج النباتي بلغ الرقم القیاسي 
  .وذلك بسبب الجفاف

  

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

 

  .%)4.0(بنسبة  2017 سنةعن  ارتفعوقد  2018 في سنة) 110.4(لكمیات اإلنتاج الحیواني بلغ الرقم القیاسي 
  

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

  

، %)42.6( بنسبة 2017 سنةب مقارنةً  ارتفعوقد  2018 في سنة) 134.3(لكمیات إنتاج صید األسماك بلغ الرقم القیاسي 
 2018المنتجة لألسماك، اضافة الى شمول محافظتي نینوى واألنبار في السنة الحالیة وذلك بسبب زیادة عدد المشاریع 

  .2017بینما كانت غیر مشمولة تلك المحافظتین في سنة 
  

  :الرقم القیاسي ألسعارالحقل .2
  

 سنةب مقارنةً  ارتفعوقد  2012بأساس 2018 في سنة) 87.3(بلغ الرقم القیاسي العام ألسعارالحقل في القطاع الزراعي 
  %).0.2(بنسبة  2017

  

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 مجامیع رئیسةتتكون أسعارالحقل من ثالثة  

 

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

  %).0.4( بنسبة 2017 سنةب مقارنةً  ارتفعوقد  2018 في سنة) 84.3(بلغ الرقم القیاسي ألسعارالحقل لإلنتاج النباتي 
  

 .المجامیع الفرعیة لكمیات األنتاج الحیوانيتتضمن نفس و :أسعارالحقل لإلنتاج الحیواني  .ب 
 

حافظ على نفس المستوى في معدل التغیر  وقد 2018 في سنة) 99.2(بلغ الرقم القیاسي ألسعارالحقل لإلنتاج الحیواني 
  .2017السنوي عن سنة 

    

 .األسماكتتضمن نفس المجامیع الفرعیة لكمیات األنتاج لصید و :أسعارالحقل لمجموعة صید األسماك .ج 
 

 بنسبة 2017 سنةب مقارنةً  انخفضوقد  2018 في سنة) 84.0(بلغ الرقم القیاسي ألسعارالحقل إلنتاج صید األسماك 
  .نتیجة زیادة كمیات انتاج األسماك ،%)2.2(



األرقام القیاسیة للقطاع الزراعي لسنة 2018                                                                                                                                                         

جدول (1)

سنة 2018سنة 2017سنة 2018سنة 2017

34.368.670.42.6-25.01979.051.9الحبوب1

51.672.177.57.5-0.28018.89.1البذور الزیتیة2

36.190.392.72.7-3.64138.024.3األبصال والدرنیات3

3.4-91.695.592.3-0.15945.53.8البقولیات4

71.4159.8159.90.1-0.3360.70.2المحاصیل المستخدمة لألغراض الصناعیة5

17.63234.042.023.592.793.40.8الخضراوات6

1.490.394.34.4-0.77583.582.3الحمضیات7

0.7-0.47255.160.49.6101.7101.0الفواكھ ذات النواة الصلبة8

0.9-2.79759.768.614.9117.3116.3الفواكھ األخرى9

2.83095.499.74.5121.1123.41.9التمور10

20.290.296.57.0-3.99138.230.5المحاصیل العلفیة11

4.8-29.481.577.6-19.634115.181.3المنتجات العرضیة12

77.56673.156.9-22.284.084.30.4

قسم األرقام القیاسیة/ الجھاز المركزي لإلحصاء/ العراق

معدل التغیر 
%

األرقام القیاسیة للمجامیع الفرعیة لإلنتاج النباتي ومعدالت التغیر للسنتین (2018-2017)

الرقم القیاسي العام لإلنتاج النباتي

األرقام القیاسیة ألسعار الحقلاألرقام القیاسیة لكمیات اإلنتاج وزن المجموعة 
الفرعیة

معدل التغیر 
% المجموعة الفرعیة لإلنتاج النباتيت

(100=2012)

4
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جدول (2)

سنة 2018سنة 2017سنة 2018سنة 2017

0.8-14.098109.3111.31.894.293.4اللحوم الحمراء1

1.28266.177.517.2114.3116.31.7البیض2

4.0-2.392107.0121.813.890.586.9لحم الدجاج3

1.815109.9112.22.1137.6145.45.7الحلیب4

0.185106.2107.61.350.350.30.0الجلود5

0.237102.6103.10.5147.5159.48.1الشعر والصوف6

20.009106.2110.44.099.299.20.0

جدول (3) 

سنة 2018سنة 2017سنة 2018سنة 2017

2.2-2.42994.2134.342.685.984.0اسماك نھریة وبحریة1

2.42994.2134.342.685.984.0-2.2

قسم األرقام القیاسیة/ الجھاز المركزي لإلحصاء/ العراق

معدل التغیر 
%

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

(100=2012)

(100=2012)

الرقم القیاسي العام إلنتاج صید األسماك

الرقم القیاسي العام لإلنتاج الحیواني

األرقام القیاسیة للمجامیع الفرعیة لإلنتاج الحیواني ومعدالت التغیر للسنتین (2018-2017)

األرقام القیاسیة للمجموعة الفرعیة إلنتاج صید األسماك ومعدالت التغیر للسنتین (2018-2017)

وزن المجموعة المجموعة الفرعیة لإلنتاج الحیوانيت
الفرعیة

األرقام القیاسیة لكمیات اإلنتاج

5
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جدول (4)

سنة 2018سنة 2017سنة 2018سنة 2017

22.284.084.30.4-77.56673.156.9اإلنتاج النباتي1

20.009106.2110.44.099.299.20.0اإلنتاج الحیواني2

2.2-2.42994.2134.342.685.984.0إنتاج صید األسماك3

10080.269.5-13.387.187.30.2

قسم األرقام القیاسیة/ الجھاز المركزي لإلحصاء/ العراق

الرقم القیاسي العام في القطاع الزراعي

 األرقام القیاسیة للمجامیع الرئیسة في القطاع الزراعي ومعدالت التغیر للسنتین (2018-2017)

وزن المجموعة المجموعة الرئیسة في القطاع الزراعيت
الرئیسة

معدل التغیر األرقام القیاسیة لكمیات اإلنتاج
%

معدل التغیر األرقام القیاسیة ألسعار الحقل
%

(100=2012)
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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

201864.5128.1182.079.4130.2191.0110.2138.8

       مالحظات1: السنوات (2008 - 2013) ھي أرقام فعلیة تم إحتسابھا بأساس 2007.
                   2: السنوات من 2014 فما فوق یتم إحتسابھا عن طریق ربط السالسل الزمنیة بسنة األساس 2007.

قسم األرقام القیاسیة/ الجھاز المركزي لإلحصاء/ العراق

األرقام القیاسیة للمجامیع الرئیسة في القطاع الزراعي للسنوات (2018-2008)

األرقام القیاسیة ألسعار الحقلاألرقام القیاسیة لكمیات اإلنتاج
السنة

(2007=100)  جدول (5)
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العام الزراعيصید االسماكالحیواني  النباتيالعام الزراعيصید االسماكالحیواني  النباتي
2001111.2107.351.8108.446.454.745.848.5
2002138.7123.390.6134.347.356.850.949.7
2003104.0112.142.9103.261.265.954.862.3
200498.6116.736.799.768.864.468.267.7
2005108.1102.169.2105.675.772.485.375.0
2006106.6102.0113.5106.091.692.696.791.9
2007100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0
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
201864.5128.1182.079.4130.2191.0110.2138.8

           2: السنوات (2008 - 2013) ھي أرقام فعلیة تم إحتسابھا بأساس 2007.

            3: السنوات من 2014 فما فوق یتم إحتسابھا عن طریق ربط السالسل الزمنیة بسنة األساس 2007.

قسم األرقام القیاسیة/ الجھاز المركزي لإلحصاء/ العراق

 مالحظات1: السنوات (2001-2007) تم إحتسابھا عن طریق ربط السالسل الزمنیة بسنة األساس2007.

األرقام القیاسیة للمجامیع الرئیسة في القطاع الزراعي للسنوات (2018-2001)
(2007=100)  جدول (6)

السنة
األرقام القیاسیة ألسعار الحقلاألرقام القیاسیة لكمیات اإلنتاج
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البذور الحبوبالسنة
الزیتیة

األبصال 
البقولیاتوالدرنیات

محاصیل 
الغراض 
صناعیة

الحمضیاتالخضروات
فواكھ ذات 

النواة 
الصلبة

فواكھ 
محاصیل التمورأخرى

علفیة
منتجات 
عرضیة

الرقم القیاسي 
لالنتاج النباتي

22.81.35.30.60.420.80.80.32.42.35.421.784.1الوزن

200378.384.595.1122.646.391.8298.5378.3212.0223.278.699.9104.0

200487.7134.795.396.1126.6103.1122.094.4109.0102.2111.094.398.6

200596.6145.0138.3100.9146.6111.5105.783.599.692.9105.696.3108.1

2006103.3119.8118.6111.8128.3111.0105.493.698.2101.796.796.2106.6

2007100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

200856.751.264.360.440.0100.4124.5117.6112.7109.491.179.679.9

200966.354.739.543.182.1100.2136.6120.8111.5117.089.367.478.1

2010104.451.441.249.3155.6102.2132.6129.9119.0130.479.756.086.4

2011106.462.185.449.3118.6109.4126.5145.8128.3143.793.2102.9105.1

2012121.034.793.439.291.398.3130.0162.5138.3153.489.4129.0113.4

2013165.128.7101.045.295.2107.6158.3188.0156.7159.6103.4181.4143.6

2014180.914.961.826.74.789.6163.3187.7151.3157.592.3242.1152.9

    مالحظات1: السنوات (2003-2007 وسنة 2014) تم إحتسابھا عن طریق ربط السالسل الزمنیة بسنة األساس2007.
              2: السنوات (2008 - 2013) ھي أرقام فعلیة تم إحتسابھا بأساس 2007.

قسم األرقام القیاسیة/ الجھاز المركزي لإلحصاء/ العراق

األرقام القیاسیة لكمیات االنتاج النباتي حسب المجامیع الفرعیة للسنوات (2014-2003)

(2007=100)  جدول (7)
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(100=2007)

الرقم القیاسي لالنتاج الصوف والشعرالجلودبیض المائدةالحلیبلحم دجاجاللحوم الحمراءالسنة
الحیواني

13.0000.0200.0100.0010.3000.30013.600الوزن

2003117.1131.793.174.482.9123.3112.1

2004119.2114.8113.7109.693.896.9116.7

200597.3148.196.4128.098.099.0102.1

200698.8137.798.1115.599.099.6102.0

2007100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

2008108.591.6102.0113.4101.1100.5108.2

2009110.484.6103.787.2102.1100.9110.0

2010112.3131.0105.7114.6103.2101.4112.0

2011114.3216.3107.6126.1104.3101.9114.0

2012116.4222.9109.6136.7105.5102.4116.0

2013118.5251.0111.8147.8106.6102.9118.1

2014120.6174.3114.146.3108.0103.4111.5

    مالحظات1: السنوات (2003-2007 وسنة 2014) تم إحتسابھا عن طریق ربط السالسل الزمنیة بسنة األساس2007.
              2: السنوات (2008 - 2013) ھي أرقام فعلیة تم إحتسابھا بأساس 2007.

قسم األرقام القیاسیة/ الجھاز المركزي لإلحصاء/ العراق

  جدول (8)

األرقام القیاسیة لكمیات االنتاج الحیواني حسب المجامیع الفرعیة للسنوات (2014-2003)
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