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 العراق/  المركزي لإلحصاءالجھاز /  اعيصنمدیریة اإلحصاء ال/  2015لسنة  مشاریع الكھرباء إحصاءتقریر ) 1(

 العراق/  الجھاز المركزي لإلحصاء/  اعيصنمدیریة اإلحصاء ال/  2015تقریر المـاء لسنة ) 2(



األرقام القیاسیة لقطاعي الكھرباء والماء لسنة 2015

  جدول (1)

سنة 2015 سنة 2014

92.0159.9162.91.9الكھرباء

8.0106.2107.20.9الماء

100.0155.6158.41.8الكھرباء والماء

1.0-93.7121.0119.8الكھرباء

6.3113.0171.651.9الماء

100.0120.5123.12.2الكھرباء والماء

2.7-72.5110.0107.0الكھرباء

27.5117.2122.64.6الماء

0.6-100.0112.0111.3الكھرباء والماء

1.3-81.2100.599.2الكھرباء

30.6-18.8223.7155.3الماء

11.3-100.0123.7109.7الكھرباء والماء

قسم األرقام القیاسیة/ الجھاز المركزي لإلحصاء/ العراق

األرقام القیاسیة في قطاعي الكھرباء والماء ومعدالت التغیر للمدة (2015-2014) 
بأساس 2012

للكمیات المنتجة

للكمیات المباعة

لعدد المشتغلین

لرواتب المشتغلین

األرقام القیاسیة أنواع األرقام 
وزن األساس القطاعالقیاسیة

2012
معدل التغیر 

%
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 2012بأساس ) 2015-2014(األرقام القیاسیة لكمیة الكھرباء والماء المنتجة للمدة ) 1(شكل 
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 2012بأساس ) 2015-2014(األرقام القیاسیة لعدد المشتغلین في قطاعي الكھرباء والماء للمدة ) 3(شكل        

  
 

 2012بأساس ) 2015- 2014(األرقام القیاسیة لرواتب المشتغلین في قطاعي الكھرباء والماء للمدة ) 4(شكل        
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األرقام القیاسیة لقطاعي الكھرباء والماء لسنة 2015

(2007=100)  جدول (2)

20112012201320142015

86.9121.4126.7179.4202.6206.3الكھرباء

13.1131.4155.3159.1164.8166.5الماء

100122.7130.4176.7197.6201.1الكھرباء والماء

87.1169.2230.6296.1279.0276.4الكھرباء

12.9132.6147.5151.1166.6253.1الماء

100164.5219.9277.4264.5273.4الكھرباء والماء

75.9104.3158.0168.6173.8169.1الكھرباء

24.1121.3189.1190.596.995.1الماء

100108.4165.5173.9155.3151.3الكھرباء والماء

84.7230.4173.4161.3174.3172.0الكھرباء

15.3364.2351.5296.4375.0280.9الماء

100230.4173.4161.3174.3188.7الكھرباء والماء

مالحظة 1 :  السنوات (2011 - 2013) ھي أرقام فعلیة محتسبة بسنة األساس 2007 .

ً أرقام فعلیة تم إحتسابھا بسنة األساس 2007 . مالحظة 2 : السنوات 2014 فما فوق ھي أیضا

قسم األرقام القیاسیة/ الجھاز المركزي لإلحصاء/ العراق

األرقام القیاسیة في قطاعي الكھرباء والماء للمدة (2011-2015) بأساس 2007

للكمیات المنتجة

للكمیات المباعة

لعدد المشتغلین

لرواتب المشتغلین

األرقام القیاسیة السنویة
أنواع األرقام 

القطاعالقیاسیة
وزن 

األساس 
2007

7


