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  مقدمةال
  

ألنھ یھیئ في المراحل األولى من التنمیة یشكل الثقل الرئیسي  فھو المھمةیعتبر قطاع البناء من القطاعات االقتصادیة 
 2012بأساس 2017لسنة قطاع البناء والتشییدل تم أعداد تقریراألرقام القیاسیة لذا ،أسس البناء التحتي لالقتصاد الوطني

ً تضمنم ً ، اءبنال لكلفة ،المشتغلین ألجور ،نواعألسعاراألاألرقام القیاسیة  ا أن المؤشرات المحتسبة التتضمن اقلیم ب علما
  .كردستان

  

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

  

  :المنھجیة
  

  .األرقام القیاسیة لقطاع البناء والتشیید فیما یأتي منھجیة تركیب
  

  األساس سنة :أوالً 
  

ً من سنةكسنة أساس 2012 قطاع البناء والتشیید بإعتبار سنةلتم تحدیث األرقام القیاسیة    .2007 ، بدال
 

 ً   في قطاع البناء والتشیید السلعیة السلة: ثانیا
  

عدة الى  بدورھامجموعة رئیسة و 14والخاص إلىأطاعین العام لقلصنفت المجامیع الداخلة في احتساب األرقام القیاسیة 
  :كاآلتيوفي المجموعة الرئیسة لكل نوع قیمة وال) العدد( الكمیةأنواع تفصیلیة تتضمن 

  

من مجموع عدد %) 90(رئیسة وبنسبة  ةعومجم14ضمن ال) 99(من أصل  نوع )89(شمل عدد  :القطاع العام .1
 .من مجموع قیم األنواع الكلیة%) 99.998(نسبة  شكلتقد لقیمة فااما . 2012األنواع الكلیة لسنة األساس

 
  

من مجموع عدد %) 93(وبنسبة مجموعة رئیسة 14الضمن ) 74(من أصل  نوع )69(شمل عدد  :القطاع الخاص .2
 .من مجموع قیم األنواع الكلیة%) 69(نسبة شكلت فقد القیمة اما . 2012األنواع الكلیة لسنة األساس

  

 2012األساس وفي القطاعین العام والخاص في سنةمجموعة رئیسة 14الالداخل ضمن  :)أخرى(النوع الى  بةبالنس
ً عدم توفر الكمیات أو القیمو عدم ثبات المواصفاتل ،لم یدخل في إحتساب الرقم القیاسيفقد استبعد و   .أحیانا

  

 ً   ھاحتسابإالمستخدمة في الریاضیة الصیغ وفي قطاع البناء والتشیید أنواع األرقام القیاسیة :ثالثا
  

1  المستخدمة في قطاع البناء والتشییداألرقام القیاسیة ألسعار األنواع: 
  

ویؤثر حجم الطلب  ،تعتبر أسعار األنواع ومواصفاتھا المستخدمة في البناء من العوامل الرئیسیة التي تؤثر في كلفة البناء
أن الغرض من احتساب األرقام القیاسیة ألسعار األنواع ھو لمعرفة كما  ،انخفاض األسعار بشكل كبیر في ارتفاع أو

  .)اإلجمالي( في قطاع البناء والتشیید حتساب الرقم القیاسي لكلفة البناءوإل ،التغیر في أسعار ھذه األنواع
  

  .)منھالمستخدمة  الكمیة( /) قیمة كل نوع مستخدم مشمول في احتساب الرقم القیاسي( = )سعرالنوع(ان 
  

ثم   ،العام والخاص ینلقطاعفي افي إحتساب األرقام القیاسیة ) صیغة السبیرز(تم استخدام قانون الترجیح بأوزان ثابتة 
  :وكما یأتي قطاعفي تكوین كل المجامیع الداخلة ، مع األخذ بنظر اإلعتبار )خاصمع ال عامال(اإلجمالي 

                                                                   …………… (1)  100

1

1 0

1













n

i
i

n

i
i

P

W

W
P
P

I                        

    :انحیث  
PI : یمثل الرقم القیاسي للسعر  
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1P  :یمثل السعر في سنة المقارنة  

0P :یمثل السعر في سنة األساس  

iw : أوزان الترجیح الثابتة وكاآلتي في احتساباء في البن ، الذي یعتمد قیم األنواع المستخدمةالنوعیمثل وزن:  
  

                                         النوع في سنة االساساستخدم من  ماقیمة                               
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=   (w)وزن النوع    x   100ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    مجموع قیم األنواع المستخدمة في سنة االساس              
  

  

  :كاآلتيو مختار في العینة نوعكل سعر یحتسب رقم قیاسي ل ،قطاع البناء والتشییدفي ولحساب الرقم القیاسي 
  

  })ھوزن x الخاص لقطاعفي االرقم القیاسي لسعرالنوع )+(ھوزن x لقطاع العامفي انوع الرقم القیاسي لسعرال({الرقم القیاسي    
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=    سعر النوعل   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                                                           100  
  

  :یأتيیحتسب كما  ین العام والخاصنوع في القطاعالحیث أن وزن 
  

  سنة االساس في لقطاع في امااستخدم من النوع  ةقیم                        
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ=  نوع في القطاعالوزن    x   100ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  مااستخدم من النوع في كال القطاعین في سنة االساسمجموع                     
  

  .السابقة) 1(باستخدام الصیغة ) اإلجمالي( قطاع البناء والتشییدفي بعد ذلك یحتسب الرقم القیاسي و
  

  

2  في قطاع البناء والتشییدلمشتغلین المدفوعة لألجور لالقیاسیة األرقام: 
  

من یعتبر الرقم القیاسي لألجور ، كما ان من العناصر األساسیة في عملیة اإلنتاج) المشتغلین(تعتبر القوى العاملة 
المختلفة خالل مدد ولمقارنة األجور في القطاعات االقتصادیة المؤشرات االقتصادیة المھمة في تحلیل عناصر الكلفة 

ً  للكلفةالرقم القیاسي  وإلعدادزمنیة    .وتناسبھا مع المستوى العام لألسعار لتعرف على دخول العاملینل وأیضا
  

لكل مجموعة من أصناف المشتغلین،حیث  }كوزن ثابت{ )المشتغلین في سنة األساس عدد( اعتبر: وزن األجوربالنسبة ل
 األساس لذلك المشتغلین في سنة عدد(  X)في كل صنف من األصناف لمقارنةا رفي سنةومعدالت األج({ تم ترجیح

     :وتشمل األصناف مایأتي} )الصنف
  سواق السیارات وسواق ، العمال، اإلداریون ،الفنیون ،المھندسون  :أصناف وھم 6أصناف مھن القطاع العام وتشمل  . أ

  .ومشغلي اآلالت والمكائن، الحراس والفراشون والمشتغلون اآلخرون
 

  .العمال غیر الماھرین ،العمال شبھ الماھرین ،العمال الماھرون  :أصناف وھم 3 أصناف مھن القطاع الخاص وتشمل. ب
  

ر المشتغلین في كل من األرقام القیاسیة ألجوإحتساب في ) زالسبیرصیغة (قانون الترجیح باألوزان الثابتة  تم استخدام
  :وكما یأتيالعام والخاص  لقطاعینا

  )عدد المشتغلین في سنة االساس xمعدل األجور في سنة المقارنة (مجموع                                                        
  x  100ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= لألجورفي القطاع الرقم القیاسي             

  مجموع األجور في سنة االساس                                                                            
  
قطاع مجموع لقد تم احتساب الرقم القیاسي في القطاعین العام والخاص ف لمشتغلینبسبب اختالف التصنیف المھني لو

  :یأتيكال القطاعین في سنة األساس وكما للألجور ) الوزن(باستخدام األھمیة النسبیة ) اإلجمالي( البناء والتشیید
  
  ))وزنھ x الرقم القیاسي ألجورالقطاع الخاص)+(وزنھ x الرقم القیاسي ألجورالقطاع العام((الرقم القیاسي لألجور        

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = والتشییدقطاع البناء  في   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                                                               100  
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  :یأتيجور كما لأل )وزنال(األھمیة النسبیة حتسب تث حی
  

  سنة االساسفي في القطاع  األجورقیمة                                                
ـــــــــــ=  لقطاعفي ا األجوروزن    ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   x   100ــــــ

  االساس نةفي س )اإلجمالي( قطاع البناء والتشییدفي جور األ قیمة                                  
  

  .كما تم احتساب رقم قیاسي لألجور لكل من األبنیة واإلنشاءات على حدة في القطاع العام
  
3 شییدیة واإلنشاءات في قطاع البناء والتبناألرقام القیاسیة لكلفة األ: 

  

ین ھما أسعار األنواع وأجور المشتغلین، فبعد أن یتم احتساب أرقام قیاسیة لھذین یان كلفة البناء تتأثر بعنصرین أساس
قطاع البناء في لقطاعین العام والخاص وفي افیمكن تركیب أرقام قیاسیة لكلفة البناء ) سعار واألجورألا(العنصرین 

  :وكما یأتي 2012نة وبأساس ثابت ھو س) اإلجمالي( والتشیید

  

  :فإنلذا  } مجموع األجور المدفوعة للمشتغلین+ قیمة األنواع المستخدمة =  كلفة البناء {إن 
  

  األنواع المستخدمة في سنة االساسقیمة                                
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=  وزن األنواع         x  100ــــــــــــــــــ

  كلفة البناء في سنة األساس                                      
    

  في سنة االساسمجموع األجور المدفوعة                               
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= وزن األجور       x   100ــــــــــــ

  كلفة البناء في سنة األساس                                         
  

  :ذنإ
  

  })وزن األجور x الرقم القیاسي لألجور)+(وزن األنواع x الرقم القیاسي ألسعاراألنواع({الرقم القیاسي                 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ =في القطاع   لكلفة البناء 

                                                                                  100  
  :ان بماو
  

  في القطاع الخاص األبنیة كلفة + في القطاع العام األبنیة كلفة = والتشیید في قطاع البناء واإلنشاءات كلفة األبنیة   
      

  :فإن 
  

  })وزنھxلكلفةاألبنیةواإلنشاءات في القطاع الخاصالرقم القیاسي )+(ھنوزxاألبنیةواإلنشاءات في القطاع العامكلفةلالرقم القیاسي ({           الرقم القیاسي        
ـــــــــــــــــ = األبنیة واإلنشاءات لكلفة ــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــ ــ ـــــــ ــــ ــ ـــــــــــــ ــــ ـــ ــــــــــــــ ــــ ــــ ــ ـــــــــ ــ   ـ

  100                                                                         قطاع البناء والتشیید في
  

  
  :حیث ان 
  

  كلفة األبنیة واإلنشاءات في القطاع في سنة االساس                                          
  x   100ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= وزن القطاع        

  في سنة االساس) اإلجمالي(قطاع البناء والتشیید  فيكلفة األبنیة واإلنشاءات                           
  
 
  

  مصادر البیانات
  

  :عند احتساب األرقام القیاسیة لقطاع البناء والتشییدفي الجھاز المركزي لإلحصاء اآلتیة تم اإلعتماد على المصادر 
  

  .                                      ن مدیریة إحصاءات البناء والتشییدعالصادر ، ءات في القطاع العامتقریر إحصاء األبنیة واإلنشا. 1
ً ن مدیریة إحصاءات البناء والتشیید ع، الصادر تقریر إحصاء أبنیة القطاع الخاص .2   .أیضا



 2017األرقام القیاسیة لقطاع البناء والتشیید لسنة 
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  2012بأساس  2017تحلیل األرقــام القیاســـیة في قطاعات البناء والتشیید لسنة 

  
  

بسبب الظروف  البناء والتشیید فیھا موادار عجمع اس بعملیات) االنبار،صالح الدیننینوى،(المحافظات لم تشمل : مالحظة
  .المحافظاتالسائدة في ھذه 

  
  :لمؤشرات اآلتیةول قطاعات البناء والتشییداألرقام القیاسیة في ) 4(رقم جدول ال یوضح 
  

  :األرقام القیاسیة ألسعار األنواع .1
 

قدره  إرتفاعوبمعدل ) 145.1( بلغ حیث 2017الرقم القیاسي ألسعار األنواع في قطاع البناء والتشیید في سنة  ارتفع
حیث  في القطـــاع الخاص األنواعألسعار  بسبب إرتفاع الرقم القیاسي، وذلك 2016 سنةعما كان علیھ في %) 69.7(

  .2016 سنةعما كان علیھ في %) 121.8(بإرتفاع و )154.6(بلغ 
  

  .2016 سنةعن  %)15.4( ضاانخفبو )115.4(بلغ  حیثالرقم القیاسي ألسعاراألنواع في القطاع العام بینما انخفض 
  

  :األرقام القیاسیة ألجور المشتغلین .2
 

قدره  ضاانخفبو) 93.8(حیث بلغ  2017في سنة في قطاع البناء والتشیید  الرقم القیاسي ألجورالمشتغلین انخفض
 حیث بلغالعام في القطاع  ألجورالمشتغلینالرقم القیاسي  ضاانخفبسبب وذلك  ،2016 سنةعما كان علیھ في %) 2.2(
  .2016 سنةعما كان علیھ في  %)52.3( قدره ضاانخفبمعدل و) 71.4(

  

 بإرتفاعو) 99.5( بلغ حیث 2016 سنةعن  ارتفعفقد  الخاصفي القطـــاع  المشتغلینالرقم القیاسي ألجور اما
)21.0(%.  

  
  :األرقام القیاسیة لكلفة البناء .3

  

عما كان %) 56.6( قدره إرتفاع بمعدلو) 136.9( حیث بلغ 2017في سنة  والتشییدالرقم القیاسي لكلفة البناء  ارتفع
بمعدل و )145.4(حیث بلغ  لكلفة البناء في القطـــاع الخاص بسبب إرتفاع الرقم القیاسيوذلك  ،2016 سنةعلیھ في 

  .2016 سنةعما كان علیھ في %) 102.5( قدرهإرتفاع 
  

، %)20.9( ضاانخفبو) 109.3( بلغ حیث 2016 سنةعن انخفض الرقم القیاسي لكلفة البناء في القطـــاع العام  لكن
  .انخفاض األجور في قطاعي االبنیة واالنشاءاتوذلك بسبب 

  
  ):اإلنشاءاتمع  األبنیة(األرقام القیاسیة ألجور المشتغلین في القطاع العام  .4

  

ً ) 67.5(حیث بلغ  2017في سنة الرقم القیاسي ألجور المشتغلین في قطاع األبنیة  انخفض ً ضاانخفمسجال قدره  ا
  .2016 سنة عما كان علیھ في %)51.2(

  

 ً  %)53.9(قدره  ضاانخفمعدل وب) 74.6( حیث بلغ الرقم القیاسي ألجور المشتغلین في قطاع اإلنشاءات انخفضوأیضا
  .2016 سنة عما كان علیھ في

  

ً نخفضم) اإلنشاءات+األبنیة(لذا اصبح الرقم القیاسي ألجور المشتغلین في القطاع العام  وبمعدل ) 71.4( حیث بلغ ،ا
  .)أعاله للقطاع العام 2كما في الفقرة (، 2016 سنة عما كان علیھ في %)52.3( قدره ضاانخف

  
 ببحسب الطلالبناء والتشیید المستخدمة  نوع مواد في تعود الى االختالف المستمراعاله  مؤشراتالالتغیرات في ن ا

  .علیھا



األرقام القیاسیة لقطاع البناء والتشیید لسنة 2017

جدول (1)

سنة 2017سنة 2016

25.6-1.888283.7211.1الطابوق

19.3-0.556100.581.1البلوك

9.5-0.482155.0140.2الحجر

1.54276.877.00.3الرمل

22.2-2.606136.3106.1الحصو

5.4-32.540109.0103.1السمنت

10.4-0.280178.2159.6الجص

10.1-2.73789.780.6الكاشي

10.1-8.83292.282.9الحدید

2.6-0.500108.2105.4األبواب

0.48595.298.43.4الشبابیك

التاسیسات 
71.2-5.639423.6121.8الصحیة

التاسیسات 
1.453101.9153.650.7الكھربائیة

مواد إنشائیة 
40.461126.7128.91.7أخرى

الرقم القیاسي العام 
15.4-100.0136.4115.4في القطاع العام

قسم األرقام القیاسیة / الجھاز المركزي لإلحصاء / العراق

األرقام القیاسیة ألسعار األنواع في القطاع العام

األرقام القیاسیة ألسعار األنواع في القطاع العام ومعدالت التغیر للسنتین (2017-2016)

معدل التغیر % المجموعة 
الرئیسة

وزن األساس 2012 
في القطاع العام

(100=2012)
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األرقام القیاسیة لقطاع البناء والتشیید لسنة 2017

جدول (2)

سنة 2017سنة 2016

31.0-13.62869.047.6الطابوق

8.3-2.73282.875.9البلوك

1.54366.3264.4298.8الحجر

9.4-5.74760.554.8الرمل

23.6-2.64585.665.4الحصو

37.7-11.02459.236.9السمنت

3.213146.9256.974.9الجص

2.104125.6557.7344.0الكاشي

24.4-4.87591.869.4الحدید

3.95559.866.511.2األبواب

3.63361.561.70.3الشبابیك

التاسیسات 
2.89670.170.91.1الصحیة

التاسیسات 
4.22487.796.710.3الكھربائیة

مواد إنشائیة 
37.78159.4261.3339.9أخرى

الرقم القیاسي العام 
100.069.7154.6121.8في القطاع الخاص

قسم األرقام القیاسیة / الجھاز المركزي لإلحصاء / العراق

األرقام القیاسیة ألسعار األنواع في القطاع الخاص ومعدالت التغیر للسنتین (2017-2016)

(100=2012)
المجموعة 
الرئیسة

وزن األساس 2012 
في القطاع الخاص

األرقام القیاسیة ألسعار األنواع في القطاع الخاص
معدل التغیر %
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األرقام القیاسیة لقطاع البناء والتشیید لسنة 2017

جدول (3)

سنة 2017سنة 2016

30.1-10.79478.054.5الطابوق

9.2-2.20683.976.2البلوك

1.28674.3253.2240.8الحجر

8.4-4.73261.856.6الرمل

23.1-2.63697.775.1الحصو

17.3-16.22083.368.9السمنت

2.504147.7254.372.2الجص

2.256115.1417.9263.1الكاشي

19.2-5.83191.974.3الحدید

3.12161.768.010.2األبواب

2.87362.963.20.5الشبابیك

التاسیسات 
56.0-3.558205.590.4الصحیة

التاسیسات 
3.55689.1102.314.8الكھربائیة

مواد إنشائیة 
38.42776.5227.7197.6أخرى

الرقم القیاسي العام 
في قطاع البناء 

والتشیید
100.085.5145.169.7

قسم األرقام القیاسیة / الجھاز المركزي لإلحصاء / العراق

األرقام القیاسیة ألسعار األنواع في قطاع البناء والتشیید ومعدالت التغیر للسنتین (2017-2016)

(100=2012)

المجموعة 
الرئیسة

وزن األساس 2012 في 
قطاع البناء والتشیید

األرقام القیاسیة ألسعار األنواع في قطاع 
معدل التغیر %البناء والتشیید
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األرقام القیاسیة لقطاع البناء والتشیید لسنة 2017

  جدول (4)

سنة 2017سنة 2016

15.4-136.4115.4العام

69.7154.6121.8الخاص

85.5145.169.7البناء والتشیید

52.3-149.671.4العام

82.299.521.0الخاص

2.2-95.993.8البناء والتشیید

20.9-138.2109.3العام

71.8145.4102.5الخاص

87.4136.956.6البناء والتشیید

51.2-138.467.5األبنیة

53.9-161.774.6اإلنشاءات

52.3-149.671.4العام

قسم األرقام القیاسیة / الجھاز المركزي لإلحصاء / العراق

ألسعار األنواع

ألجور المشتغلین

لكلفة البناء

ألجورالمشتغلین 
في القطاع العام 
(أبنیة+إنشاءات)

األرقام القیاسیة في قطاعات البناء والتشیید ومعدالت التغیر للسنتین (2017-2016)

(100=2012)
أنواع األرقام 

القطاعالقیاسیة
األرقام القیاسیة

معدل التغیر %
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2017 لسنة والتشیید البناء لقطاع القیاسیة األرقام  
 

  العراق/  الجھاز المركزي لإلحصاء/  قسم األرقام القیاسیة
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 2012بأساس) 2017-2016(األرقام القیاسیة ألسعار األنواع في قطاعات البناء والتشیید للسنتین ) 1(شكل 

  

 

 2012بأساس) 2017-2016(األرقام القیاسیة ألجور المشتغلین في قطاعات البناء والتشیید للسنتین ) 2(شكل  
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2017األرقام القیاسیة لقطاع البناء والتشیید لسنة   
 

  العراق/  الجھاز المركزي لإلحصاء/  قسم األرقام القیاسیة
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 2012بأساس) 2017-2016(األرقام القیاسیة لكلفة البناء في قطاعات البناء والتشیید للسنتین ) 3(شكل 

  

 

 2012بأساس) 2017-2016(للسنتین ) إنشاءات+أبنیة(األرقام القیاسیة ألجور المشتغلین في القطاع العام ) 4(شكل  

  

 

 

 

0

20
40

60
80

100

120
140

2016 2017

الرقم القیاسي

واتالسن

القطاع العام
القطاع الخاص
قطاع البناء والتشیید

0
20
40
60
80

100
120
140
160

2016 2017

الرقم القیاسي

واتالسن

االبنیة
االنشاءات
القطاع العام



األرقام القیاسیة لقطاع البناء والتشیید لسنة 2017

  جدول (5)

2008200920102011201220132014201520162017

111.4104.7106.897.399.3101.2150.2121.7135.4114.6العام

123.4103.9121.3119.8129.5126.8100.684.890.3200.2الخاص

119.9103.9118.4111.7119.2118.7113.894.5101.9173.0البناء والتشیید

105.5114.451.1135.3145.7160.2170.6129.2218.0104.0العام

100.5103.4196.0223.3310.1253.6261.4284.9254.9308.5الخاص

104.0111.095.7162.4196.3189.0178.6179.1188.3184.1البناء والتشیید

110.6106.099.4102.4105.5109.0154.7124.4145.8115.3العام

119.8103.8133.1136.2158.0146.8124.5110.4113.4229.7الخاص

116.6104.6121.4124.5139.8133.7132.5113.5122.2191.4البناء والتشیید

107.0113.1126.8133.1144.6164.8174.0145.3200.197.6األبنیة

104.3115.432.2136.8146.1154.7167.4112.3236.2109.0اإلنشاءات

105.5114.451.1135.3145.7160.2170.6129.2218.0104.0العام

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

قسم األرقام القیاسیة / الجھاز المركزي لإلحصاء / العراق

األرقام القیاسیة في قطاعات البناء والتشیید للسنوات (2017-2008)

ألجور 
المشتغلین

لكلفة 
البناء

ألجور 
المشتغلین 

في 
القطاع 
العام 

(أبنیة + 
إنشاءات)

  (100=2007)
أنواع 
األرقام 
القیاسیة

القطاع
األرقام القیاسیة السنویة

ألسعار 
األنواع
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