
ساار الدخلتا  ألاألرقام القياسية 

للصناعا  التحويليةوالدخرجا    

  في الاراق



 مقخمة
 من التحويلية الصناعة في والدخرجا  الدخلتا  ألساار القياسي الرقم ياتبر 

 ومارفة اإلنتاج تطورحجم متاباة على تساعخ التي الدهدة اإلحصائية الدقاييس

 عدلية تحتم لذا االقتصادي النشاط فروع احخ الصناعي القطاع اتجاهاته،وياتبر

 بيانا  لنا يوفر ألنه به القيام الضروري ومن وتطويره القطاع بهذا النهوض

 الدؤشرا  من والتندية التخطيط احتياجا  لتلبية دقيقة إحصائية ومؤشرا 

 . القطاع هذا في تحخث التي التغيرا  تاكس التي اإلحصائية

 في اإلنتاج وكديا  أوللدخرجا  ألدخلتا  بأساار سواء القياسية األرقام من ويستفاد

 الدحلي الناتج) القومية الحسابا  مؤشرا  تقخيرا  احتساب في التحويلية الصناعا 

 ، والحكومي الاائلي االستهتاكي اإلنفاق ، الناتج من الفرد نصيب متوسط ، اإلجدالي

 الخارسين إلى باإلضافة الثابتة باألساار (الصادرا  الثابت، الدال رأس تكوين إجدالي

 . ألرى استخخاما و والباحثين

 بشكل الكديا و والدخرجا  الدخلتا  ألساار القياسية األرقام تقرير إصخار يتم

 . كردستان إقليم عخا الاراق محافظا  جديع ويشدل أشهر ثتاثة كل  فصلي

 

 



منهجية احتساب األرقام القياسية ألساار 

 الدخلتا  والدخرجا  

 الكديا  في الصناعا  التحويليةو



  تاريف الدفاهيم

 
فقط السلعية اإلنتاج مستلزمات أسعار تشمل : المدخالت أسعار 

 . التحويلية الصناعة في تدخل التي

البيع بسعر الصناعية المنتجات أسعار تشمل : المخرجات أسعار 

 . المنتجات لتلك المصنع باب في

العام للمستوى مؤشرا القياسي الرقم يعتبر : العام القياسي الرقم 

 الى للوصول كمخفض استعماله يمكن كما ما بلد في لألسعار

 . الثابتة باألسعار المهمة االقتصادية المؤشرات لبعض تقديرات

األهمية عن التغير معدل في المساهمة هي : المساهمة نسبة 

 لها المقابلة األوزان تأخذ التي ألقسامل القياسية لألرقام النسبية

 باالعتبار

 



 

 

 سنة األساس

 

سنة في والمدخالت المخرجات أسعار معدل اعتماد 

 ألسعار القياسية األرقام احتساب في أساسا   2012

 . التحويلية الصناعات في المخرجات و المدخالت

في أساسا   2012 سنة في اإلنتاج كميات اعتماد تم كما 

 الصناعة في اإلنتاج لكميات القياسية األرقام احتساب

 .التحويلية

 



 سلة السلع الدشدولة

 اإلنتاج وكميات المخرجات ألسعار القياسي بالرقم المشمولة السلع عينة اختيار تم•
 حيث الصناعية للمنتجات النسبية األهمية على باالعتماد التحويلية الصناعات في
 للصناعة الفصلية القياسي الرقم إستمارة في الواردة المنتجة السلع كافة اختيار تم

 بلغ حيث للصفر مقاربة نسبية أهمية لها كانت التي المنتجات استبعاد مع التحويلية
  على توزعت صناعي منتج (333) أصل من منتجا   (263)المخرجات عينة حجم

 أهميته النخفاض واحد قسم استبعاد بعد ISIC4 تصنيف حسب قسما   (18)
 القيمة من (%98.9) نسبة المختارة المنتجات لهذه الكلية القيمة وشكلت النسبية
 .التحويلية الصناعة نشاط في لإلنتاج الكلية

 ( اإلنتاج مستلزمات ) صناعي مدخل (342) حجمها بلغ المدخالت عينة أما•
 لهذه الكلية القيمة وشكلتISIC4تصنيف حسب قسما   (18) على توزعت

 في اإلنتاج مستلزمات لكافة الكلية القيمة من (%86.6) نسبة المختارة المدخالت
     . التحويلية الصناعة

 الصناعي اإلحصاء نتائج ) الكبيرة الصناعية المنشآت كافة شمل المسح إن علما•
 منشأة (600) عددها والبالغ (2012 لسنة التراكمي السنوي الصناعية للمنشاة
 و الخاص القطاع في صناعية منشأة (524)و حكومية صناعية منشأة (76)منها

 . المختلط

 



 األوزان



 أساار الدخلتا  والدخرجا 

 الثاني الحد) األقسام حسب التحويلية الصناعة في اإلنتاج قيمة على االعتماد تم•

 حساب في 2012 لسنة الصناعي اإلحصاء مديرية من والمأخوذة (للصناعة

 : التالية المعادلة في وكما (الصناعة وزن) للقسم النسبية األهمية

 قيمة اإلنتاج للقسم                                       

    x 100  ........(1) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= للقسم النسبية األهمية

 التحويلية الصناعة في اإلنتاج قيمة مجموع    ( الصناعة وزن )

•  

 المدخالت ألسعار العام القياسي الرقم حساب في األوزان هذه وتستخدم •

 .والمخرجات



 أساار الدخلتا  والدخرجا 

فتحتسب قسم كل ضمن(أوالمدخالت) المختارة الصناعية المنتجات إما 

  السلعة من (االستخدام أو)اإلنتاج لقيمة النسبية األهمية أساس على أوزانها

 القسم (استخدام أو)إنتاج قيمة مجموع إلى (الصناعي المدخل أو المنتج)

 وزن)القسم إلنتاج النسبية األهمية في مضروبا السلعة إليه تعود الذي

       -: يلي وكما (الصناعة

 المنتج إنتاج قيمة                                   

 (2) …………الصناعة زنوx   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  = الصناعي المنتج وزن    

 القسم إنتاج قيمة مجموع                                      

                        

 



 أساار الدخلتا  والدخرجا 

  

 المدخل قيمة                                 

 (3).............. الصناعة زن  xـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = الصناعي المدخل وزن

 القسم مدخالت قيمة مجموع                              

المخرجات ألسعار القياسية األرقام حساب في األوزان هذه تستخدم 

 . التحويلية الصناعة ألقسام والمدخالت

 



اخال  التغير الفصلي والسنوي                         األرقام القياسية ألساار الدخرجا  حسب أقسام الصناعا  التحويلية وم 

                               

معدل 

التغير 

السنوي %  

معدل 

التغير 

الفصلي%  

الفصل 

األول 

2013 

الفصل 

الرابع 

2012 

الفصل 

األول 

2012 

 الوزن

 الرمز القسم

 10 الدواد الغذائية  7.565

 11 الدشروبا  6.393

 13 صناعا  الدنسوجا  0.624

 14 صناعة الدتابس ، تهيئة وصبغ الفراء 0.209

0.111 
دبغ وتهيئة الجلود ، صناعة حقائب االمتاة وحقائب اليخ 

 والسروج واالعنة واالحذية
15 

 17 صناعة الورق ومنتجا  الورق 0.079

 18 الطباعة والنشر واستنساخ وسائط االعتام الدسجلة 0.322

 19 النفطية الدكررة الدنتجا   42.161

 20 صناعة الدواد والدنتجا  الكيدياوية 6.050

 22 صناعة منتجا  الدطاط واللخائن 0.642

 23 صناعة منتجا  الداادن التافلزية االلرى 23.56

2.092 
صناعة منتجا  الداادن الدركبة بأستثناء الدكائن 

 والداخا 
25 



معدل 

التغير 

السنوي %  

معدل 

التغير 

الفصلي%  

 

الفصل 

األول 

2013 

 

الفصل 

الرابع 

2012 

الفصل 

األول 

2012 

 الرمز القسم الوزن

0.070 
صناعة ماخا  واجهزة الراديو والتلفزيون 

 واالتصاال  

 

26 

صناعة الدحركا  والدولخا  والدحوال   1.514

الكهربائية وصناعة أجهزة توزيع الكهرباء 

 والتحكم فيها

27 

4.983 
صناعة اآلال  ذا  اإلغراض الاامة 

 األلرى
28 

 29 صناعة  تجديع السيارا  3.512

0.052 
صناعة الخراجا  الهوائية ومركبا  

 الاجزة
30 

0.061 
األثاث وصناعة منتجا  غير مصنفة في 

 محل ألر
31 

 الرقم القياسي الاام 100

األرقام القياسية ألسعار المخرجات حسب أقسام الصناعات التحويلية ومعدالت التغير الفصلي والسنوي    



 

 اإلنتاج كديا 

 

 الحد ) األقسام حسب التحويلية الصناعة في اإلنتاج قيمة على االعتماد تم•

 للمنشات الصناعي اإلحصاء نتائج تقرير من والمأخوذة ( للصناعة الثاني

  لسنة الصناعي اإلحصاء مديرية من 2012 التراكمي السنوي الصناعية

 في وكما ( الصناعة وزن ) للقسم النسبية األهمية حساب في 2012

 : التالية المعادلة

 للقسم اإلنتاج قيمة                                    

                      x  100…....….(4)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = للقسم النسبية األهمية

 التحويلية الصناعة في اإلنتاج قيمة  مجموع     ( الصناعة وزن )  

 



 

اإلنتاج كديا   

 

 اإلنتاج لكمية العام القياسي الرقم حساب في األوزان هذه وتستخدم•

 الغذائية المواد صناعة من كل في اإلنتاج قيمة شكلت وقد ، الصناعي

 المعادن منتجات وصناعة المكررة النفطية المنتجات وصناعة والمشروبات

 قطاع في الكلية اإلنتاج قيمة من (%74.9) نسبة األخرى الالفلزية

 . التحويلية الصناعة

 أساس على أوزانها فتحتسب قسم كل ضمن المختارة الصناعية المنتجات إما 

 إنتاج مجموع إلى ( المنتج أو ) السلعة من اإلنتاج لقيمة النسبية األهمية

 ) القسم إلنتاج النسبية األهمية في مضروبا المنتج إليه يعود الذي القسم

 -: يلي وكما ( الصناعة وزن



 

اإلنتاج كديا   

 

 المنتج إنتاج قيمة                           

 (5).................... الصناعة وزن    x ــــــــــــــــــــــــــــــــــ= الصناعي المنتج وزن

 القسم انتاج قيمة  مجموع                               

 

 

 الصناعة ألقسام اإلنتاج لكمية القياسية األرقام حساب في األوزان هذه تستخدم

 . التحويلية

 



 

 صيغة االحتساب

 

 



 صيغة االحتساب

 2012األساس سنة ( أوزان ) ترجيح يعتمد الذي لألسعار السبير قانون استخدم•

 التحويلية الصناعة في والمدخالت المخرجات ألسعار القياسي الرقم احتساب في

 : المعادلة في كما

 

 

  : إن حيث

 الصناعي اإلنتاج ألسعار القياسي الرقم =    

 المقارنة فصل في السعر متوسط=    

 2012سنة في السعر متوسط =    

W = الوزن 

 

1000

1
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هذه تعتمد ثم األقسام مستوى على سعريه قياسية أرقام تحتسب حيث 

 الفصل في العام القياسي الرقم حساب في المقابلة األوزان مع األرقام

 األرقام حسابات في Excel نشر ورقة وتستخدم السنة من المعني

 . القياسية

سنة ( أوزان ) تثقيالت يعتمد الذي للكميات السبير قانون استخدم 

 الصناعة في اإلنتاج لكمية القياسي الرقم احتساب في 2012 األساس

 -: يلي وكما التحويلية

 

 الصناعي اإلنتاج لكمية القياسي الرقم =    

 المقارنة فصل في الكمية =   

 2012 سنة في الكمية =   

W = الوزن 
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على الصناعي اإلنتاج لكمية قياسية أرقام تحتسب حيث 

 المقابلة األوزان مع األرقام هذه تعتمد ثم األقسام مستوى

 من المعني الفصل في العام القياسي الرقم حساب في

 .السنة
 



 مصخر البيانا 

وكميات والمخرجات  المدخالت ألسعار القياسي الرقم احتساب في اعتمد 

 االستمارة في الواردة البيانات على الكبيرة الصناعية المنشات في اإلنتاج

 الكبيرة الصناعية المنشآت في التحويلية الصناعة في القياسي للرقم الفصلية

 الصناعي اإلحصاء مديرية قبل من الينا والمزودة

الميدانيين الباحثين يقوم استمارات المحافظة في العمل كوادر لدى يقوم 

 مديرية إلى إرسالها ويتم  والمدخالت المخرجات من لكل االسعار بجمع

 . الصناعي اإلحصاء

بتدقيق (الكبيرة المنشاة) الصناعي اإلحصاء في الموجود الكادر 

 تقوم التي المديرية لدى الموجود الكبيرة المنشاة إطار وفق االستمارات

 الى وتسلم للمنشاة العام االطار مع ومقارنتها المنشاة ارقام بتدقيق بدورها

 .القياسية األرقام مديرية

 



ياتي بدا القياسية األرقام مخيرية تقوم:- 

وجود من والتاكخ الصناعية الدنشاة اطار مع االستدارا  تخقيق 

 تادل زالت ال وانها الدنشاة

االكسل ورقة على مراحل بثتاثة باالستدارة الدوجودة البيانا  ادلال   

الكديا  إدلال 

الدخرجا  أساار إدلال  

الدخلتا  أساار  إدلال 

وماخال  والسنوي الفصلي التغير ونسب القياسي الرقم احتساب 

   والسنوية الفصلية الدساهدة

النهائية بصورته التقرير الراج 







 

 التصنيف السلاي

 

الموحد الدولي الصناعي التصنيف دليل على االعتماد تم 

 نشاط تصنيف في ISIC4االقتصادية لألنشطة

-2) قسما  (18) إلى توزعت وقد التحويلية الصناعة

digits) بسبب ( التبغ منتجات ) قسم استبعاد وبعد 

 احتساب في المعتمدة السلع ان له النسبية األهمية صغر

 احتوت والمخرجات المدخالت ألسعار القياسي الرقم

 .( digits-7) السابع الحد لغاية صناعية منتجات على



 

 

 

 

 

 

 

 

ت الصناعية التي الجدول يبين األقسام وأوزانها وعدد المنتجات الصناعية وعدد المدخال

 تضمنتها وعدد المنشات الصناعية الكبيرة

 
 الرمز القسم عدد المنتجات عدد المدخالت عدد المنشات الوزن

 10 المواد الغذائية  34 60 132 7.565

 11 المشروبات 2 5 13 6.393

 13 المنسوجات 18 15 6 0.624

 14 المالبس ، تهيئة وصبغ الفراء 15 10 1 0.209

0.111 1 5 5 
دبغغغغ وتهيئغغغة الجلغغغود ، صغغغغناعة 

حقائغغغغب األمتعغغغغة وحقائغغغغب اليغغغغد 

 والسروج واألعنة واألحذية

15 

 17 الورق ومنتجاته 3 6 1 0.079

0.322 9 15 16 
الطباعغغغغغغة والنشغغغغغغر واستنسغغغغغغا  

 وسائط اإلعالم المسجلة
18 

 19 المنتجات النفطية المكررة  14 16 27 42.161

 20 المنتجات الكيماوية 43 76 10 6.050

 22 منتجات المطاط واللدائن 12 11 9 0.642

23.56 372 39 36 
منتجغغغغغغات المعغغغغغغادن الالفلزيغغغغغغة 

 األخرى
23 

2.092 2 37 13 
منتجغغغغغغغات المعغغغغغغغادن المركبغغغغغغغة 

 باستثناء المكائن  والمعدات
25 



ت الجدول يبين األقسام وأوزانها وعدد المنتجات الصناعية وعدد المدخال

 الصناعية التي تضمنتها وعدد المنشات الصناعية الكبيرة

 عدد المنشات الوزن

 

 الرمز القسم المنتجات عدد عدد المدخالت

0.070 1 1 19 
معدات وأجهزة الراديو 

 26 والتلفزيون واالتصاالت

1.514 9 11 5 

صناعة المحركات والمولدات 

والمحوالت الكهربائية وصناعة 

أجهزة توزيع الكهرباء والتحكم 

 فيها

27 

4.983 2 20 13 
صناعة اآلالت ذات اإلغراض 

 العامة األخرى

 
28 

 29 صناعة  تجميع السيارات 5 3 2 3.512

0.052 1 2 2 
صناعة الدراجات الهوائية 

 30 ومركبات العجزة

0.061 2 10 8 
األثاث وصناعة منتجات غير 

 31 مصنفة في محل أخر

 مجموع الصناعة التحويلية 263 342 600 100



 

 جخول اإلدلال للدخرجا 

   سعر االساس 

p0 
 

 سعر

 المقارنة
p1 

وزن 

االساس
w)) 

 

 الوحخة  المادة

 القياسية

 

 الرمز
 

 المواد الغذائية 

 1010073 طن ,حواصل )منتجات من اللحوم ومواد اخرى 

 1040990 طن دهن نباتي

 1050130 طن (قشطة)قيمر 

 1050100 طن (روبة ويوركارت)لبن 

 1050090 طن جبن مطبوخ

 1050110 طن ايس كريم

 1050050 طن زبد

 1061060 طن طحين حنطة

 1061080 طن نخالة

 1071041 كغم بسكت

 1073061 كغم علك

 1073045 كغم مصاص

 1073046 كغم توفي جكليت

 1079132 طن جبس البطاطا



(p0)سعر سعراالساس 
p1المقارنة 

(w) وزن

 االساس
الوحخة  المادة

 القياسية

 الرمز

 طن عرق السوس المصنع
1079020 

 عدد بااللف مشروب الليمون

 طن باودر السوس 

 كغم راشي 

 طن شوائب

 كغم حلويات بالفستق

 كغم من السما

 كغم انواع اللقم 

الحليب المعقم بعبوات 

 كغم كارتونية 

 طن منتجات اخرى من الحليب 

 طن اعالف دواجن

 الف /دبة  عصائر

 طن دكة

 طن دنان/سحالة

 طن كجب حار



 سعر
p0االساس 

 سعر
p1المقارنة 

(w) وزن

 االساس
الوحخة  المادة

 القياسية
 الرمز

 طن كجب بار

 طن صاص

 طن مربى

 طن ملح

 ذرة صفراء

  (المواد الغذائية) الرقم القياسي العام للمجموعة

 المشروبات
بيبسي و )مشروبات غازية 

 عدد (غيرها

 3م مياه صحية 

 الرقم القياسي العام للمجموعة



 نسب الدساهدة 

المعدل في التحويلية الصناعات اقسام من قسم كل مساهمة مدى عن المساهمة نسب تعبر 

 والسنوي الفصليللتغير العام

بموجب العام القياسي للرقم ( السنوي ) الفصلي التغير معدل في المساهمة نسبة تحتسب 

 : التالية المعادلة
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 نسب الدساهدة 

        

 مالعا القياسي للرقم ( السنوي) الفصلي التغير معدل فيi  القسم مساهمة نسبة :         

 الحالي ( السنة) الفصل فيi للقسم القياسي الرقم  :        

 السابق ( السنة) الفصل في i للقسم القياسي الرقم :        

 السابق ( السنة) الفصل في العام القياسي الرقم:         

 (الوزن )األهمية النسبية للقسم :       

 

المعادلة من فتحتسب (مئوية نسبة) العام القياسي للرقم ( السنوي) الفصلي التغير معدل في المساهمة نسبة أما 
 :. التالية

  

  

 العام القياسي للرقم ( السنوي) الفصلي التغير معدل القسمفي مساهمة نسبة :        

    CR:العام القياسي للرقم ( السنوي) الفصلي التغير معدل 
  

  

 



والدخلتا  وكديا  االنتاج  دخرجا نسب الدساهدة في ماخل التغير السنوي للرقم القياسي الاام ألساار ال 

 الصناعي

الدساهدة في 

ماخل التغير 

للرقم الشهري 

 القياسي الاام

الدساهدة في 

ماخل التغير 

السنوي للرقم 

 القياسي الاام

ماخل 

التغير 

السنوي

% 

 الوزن
 الرمز القسم

 10 المواد الغذائية  7.565

 11 المشروبات 6.393

 13 المنسوجات 0.624

 14 المالبس ، تهيئة وصبغ الفراء 0.209

0.111 
دبغ وتهيئة الجلود ، صناعة حقائب األمتعة وحقائب 

 اليد والسروج واألعنة واألحذية
15 

 17 الورق ومنتجاته 0.079

 18 الطباعة والنشر واستنسا  وسائط األعالم المسجلة 0.322

 19 المنتجات النفطية المكررة 42.161

 20 المواد والمنتجات الكيماوية 6.050

 22 منتجات المطاط واللدائن 0.642

 23 منتجات المعادن الالفلزية األخرى 23.56



والدخلتا  وكديا  االنتاج  دخرجا نسب الدساهدة في ماخل التغير السنوي للرقم القياسي الاام ألساار ال 

 الصناعي

الدساهدة في 

ماخل التغير 

للرقم الشهري 

 القياسي الاام

الدساهدة في 

ماخل التغير 

السنوي للرقم 

 القياسي الاام

ماخل التغير 

%السنوي  

 

لرمزا القسم الوزن  

2.092 
منتجات المعادن المركبة باستثناء 

 المكائن والمعدات
25 

0.070 
معدات وأجهزة الراديو والتلفزيون 

 واالتصاالت
26 

1.514 

صناعة المحركات والمولدات 

والمحوالت الكهربائية وصناعة أجهزة 

 توزيع الكهرباء والتحكم فيها

27 

4.983 
صناعة اآلالت ذات اإلغراض العامة 

 28 األخرى

 29 صناعة  تجميع السيارات 3.512

0.052 
صناعة الدراجات الهوائية ومركبات 

 العجزة
30 

0.061 
األثاث وصناعة منتجات غير مصنفة 

 في  محل أخر
31 

 الرقم القياسي العام



 شكرا  الصغائكم
 
 

   
 
 


