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  االرقام القياسية:قسم المساهمون في العمل من 

 المنصب ان وجد  والميام  االسم ت

رات لجميع ضتقديم محا .المشرفة العامة لممسحمديرة قسم االرقام القياسية  كرم عبد المطيفأد.زينو   -2
 محافظات العراق، كتابة التعميمات وتصميم االستمارة ، كتابة التقرير

مجة حساب الرقم القياسي عمى مستوى المحافظات الوسط ، ، بر  بالكامل
الجنوب والعراق بصيغة اكسل بمساعدة الخبيرة. برمجة حساب الرقم 
القياسي عمى مستوى االنشطة ولكل صناعة ، مسؤولة محافظة االنبار ، 

 كربالء المقدسة ، القادسية. ومتابعة العمل.

مشرفة الصناعي ، مسؤولة حساب الرقم  2120معاون مدير القسم لعام   سندس صبر ناصر  -2
لخمس محافظات ومسؤولة حساب الرقم  isicالقياسي عمى مستوى 
 متابعة العمل.و القياسي لمحافظة بغداد، 

، مسؤولة حساب الرقم القياسي عمى لكل  2122معاون مدير القسم لعام  خولة جعفر احمد -3
سؤولة حساب الرقم ، م عمى مستوى االنشطة صناعة لعموم المحافظات

 .ومتابعة العمل القياسي محافظة بابل ، واسط ، صالح الدين

 مسؤولة محافظة كركوك، ذي قار، ميسان 2121معاون مدير القسم لعام  االء اسماعيل محمد جواد  -4

 مسؤولة محافظة النجف االشرف. براء فرج عبد اهلل  -5

 مسؤولة محافظة نينوى رقية رياض قدوري -6

 مسؤولة محافظة ديالى اس صباح زىيراين -7

 مسؤولة محافظة البصرة نيى ناجي مطمك  -8

 محافظة المثنى مسؤول عمر احمد جاسم  -9

لعشر  isicمسؤولة حساب الرقم القياسي عمى مستوى مشرفة الصناعي                    عيدان عمي فاطمة  -22
 .مل لمجداول والتدقيق الكا لمحتوياتا كتابة فيرساضافة الى ، محافظات
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   من الدوائر الفنية االخرى:المساىمون في العمل                                                       

  الميامالمنصب ان وجد  و  االسم ت

الحسابات القومية ، المساىمة في تصميم االستمارة، تصميم  مديريةمدير  د. زياد طارق حسين -0
 سب مع عمل مديرية الحسابات القوميةجداول المخرجات بما تتنا

باالسعار الناتج المحمي االجمالي النتائج في تعديل تقديرات لالستفادة من 
 . لمفصول االربعة والسنويالثابتة 

، تهٌئة اكسل بٌانات االستمارة  معاون مدٌر االحصاء الصناعً سجى قاسم كاظم                   -2
 االرقام القٌاسٌة. االقتصادٌة وفق متطلبات قسم

   جمع البيانات كال حسب محافظتو:المساىمون في العمل                                                       

 المحافظة اسم الموظف ت

 بغداد    علً عبد الكرٌم ابراهٌم 1

 ضفاف عبد علً 

 اثٌر موفق سلمان

 حسٌن علً ابراهٌم 

 عمار احمد علً 

 علً احمد مرداس

 محمد ابراهٌم محمد

 مٌسان جاسم علً علوان 2

 ابتهال رٌاض نعٌم

 محمد زورة كرٌدي

 دٌالى احمد ابراهٌم علً 3

 دٌار ٌونس خلٌل

 احمد هذال خلٌل

 رائد حاضر فرمان

 كربالء زٌنب محمد باقر صادق 4

 رسول جواد كاظم

 عبد هللا هادي حمود
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 القادسٌه ربٌع محمد صكبان 5

 فراس معٌن عبد الرضا

 ذي قار حسن ٌحٌى حسن  6

 سامر كاظم غالب

 سجاد امٌن علً 

 ضٌاء داود سلمان

 المثنى نبا عبد الزهرة شمخً  7

 جواد كرٌم سهر 

 مٌثم نعوم صالح

   علً محمد جاسم   8

   حٌدر ازهر شاكر 

   زٌنب حمودي هانً

 النجف احمد جمال عبدالغنً 

   محمد رشٌد مجٌد

   انعام عبد الكاظم

 صالح الدٌن مهند عساف صالح 9

 غسان فاضل محمد

 نٌنوى اٌاد سلٌمان فتاح 10

 فارس سعدي سحري

 عماد عطٌة حسٌن 

 اٌاد طارق ٌوسف

 االنبار سنان حكٌم فلٌح 11

 جاسم عبد نصٌف

 البصرة محمودمحمود عدنان   

 احمد ثامر طالب 12

 عال عبد المرتضى محمد حسٌن  

 واسط غاده كرٌم عبود  13

 ضٌاء باٌش سلمان

 مهند محمد طاهر

 عدنان رضٌو كشاش

   سمٌرة ناجً علوان 14

   نعٌم محمد عبد الرضا
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 بابل    لٌث عباس حسون

   علً طالب عبد الكاظم

   مرتضى خلٌل كاظم

   فاضل رشٌد ضاحً  

 كركوك فهد قادر شهاب 15

   سلوى عادل فاضل
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  المقدمة:

يؤثر في البيئة االقتصادية سواء عمى صعيد الدول المتقدمة او النامية ور االيجابي الذي تمعبو الصناعة التحويمية ان الد
ىو مايميزىا عن باقي االنشطة االقتصادية فيي توفر المستمزمات السمعية الضرورية لمختمف و المحمية واالقميمية والدولية 

ي العاممة في االقتصاد وتعد من القطاعات االساسية التي تسيم بشكل كبير في االنشطة كما انيا المشغل الرئيسي لاليد
تحسين مستويات المعيشية وزيادة دخل الفرد ، حيث تسيم  الصناعة التحويمية مساىمة كبيرة في احالل الواردات وتنمية 

 مدفوعات.الصادرات وتنويع مصادر الدخل وتوفير المزيد من العمالت االجنبية وتحسين ميزان ال

الرقم  حسابوالول مرة من  ونظرا لمدور الميم لمصناعة يقوم الجياز المركزي لالحصاء متمثل بقسم االرقام القياسية 
عمى أساس الفصل الرابع من العمل يرتكز  حيثالكبيرة،  يةالصناع منشآتمولفي العراق  (PPI) القياسي ألسعار المنتجين

 .محافظة 01، ويغطي  2121عام 

،  2120الرابع من عام  فصلال حساب القديمة بعد الرقم القياسي ألسعار المنتجين العمل بمنيجية تم التوقف عنحيث 
 إلى التغييرات الجوىرية في المنيجية، سيتم كسر السمسمة. ولن يتم الربط بين سمسمة الرقم القياسي ألسعار المنتجين ونظرا

من الفصل الرابع بداية الرقم القياسي ألسعار المنتجين الجديد العمل بحساب دأ بانما سعار المنتجين الجديدة. و االقديمة و 
 .2121عام 

 :المفاىيم أواًل: 

 الصناعة: .2
ىي نشاط اجتماعي تعاوني ينفق عمى عمميات استخراج الخامات او انتاج جزء كبير منيا ، او استيرادىا ثم تحويميا الى 

 مختمف السمع االنتاجية واالستيالكية.

 و ىي مجموعة من المصانع تقوم في الغالب بانتاج نوع معين من السمع اي يكون نشاطيا الرئيسي انتاج سمعة معينة.ا

 

 



 2021 ااون اناراق في انكبيرة انصناعيت نهًنشآث انًنتجين ساا أل انقياسي انرقى

 

12 

 :تصنيف المنشآت الصناعية في العراق . 0

تصنف المنشآت الصناعية العراقية بحسب الحجم الى كبيرة ، متوسطة وصغيرة إعتمادًا عمى تصنيف وزارة التخطيط 
كزي لالحصاء متمثل بمديرية اإلحصاء الصناعي، إذ يعتمد حاليا عمى معيار عدد العمال إذ اعتبرت المنشآت الجياز المر 

   ( عمال، والمنشآت المتوسطة ىي التي يكون فييا عدد العاممين يتراوح بين 9-0الصناعية صغيرة إذا عمل فييا )
 عامل فأكثر. 01يكون فييا عدد العاممين ( عامل، في حين اعتبرت المنشأة الصناعية كبيرة التي 01-29)

 الصنع : المنتجات النيائيةناتجقيمة ال .3

ىي السمع التي تم اجراء عمميات صناعية عمييا جعمتيا قابمة لمبيع بحالتيا ويجوز ان تكون مواد اولية بالنسبة لنشاط 
 .اقتصادي اخر

 :اإلنتاج المقدم لآلخرين .4 

جمع اسعار  والتي تم فييا قبل المنشأة والعائد موادىا االولية لمغير كما في المطاحن، تشمل كافة البضائع المنتجة من
 اجور طحن الحنطة.

 :نشأةالنشاط الرئيسي لمم .5

 سمع من مكوناً  النشاط ليذا الرئيس المنتج يكون أن ويجب آخر  نشاط أي قيمة المضافة قيمتو تفوق الذي النشاط ىو
 المنشأة انتاج بعض يستخدم أن الممكن ومن البمد، خارج الى تصدر أو المحمية السوق إلى لمتسميم قابمة وخدمات

 . فييا المال رأس لتكوين أو نفسيا المنتجة المنشأة الستيالك
 :نشأةالم .6

ىي الوحدة االقتصادية التي تمارس نشاطيا الصناعي في مكان ثابت أو عدة أماكن تحت ممكية أو إدارة واحدة أو حائز 
د وتقوم بإنتاج سمع وخدمات أكثر تجانسًا ، وتكون مستقمة بإدارتيا وحساباتيا ويمكن أن تتكون المنشأة من معمل واحد واح

أو أكثر وتشمل المنشأة باستمارة واحدة فقط .وتعتبر ىي وحدة العد التي تجمع عنيا البيانات اإلحصائية في ىذا 
 .إإلحصاء
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 ثانيا: جمع البيانات   

تم حساب األوزان ، حيث 2108عام اطار االستمارة االقتصادية  مناالسعار لممنشآت الصناعية الكبيرة  ناتجمع بياآلية 
جميع المؤسسات لمسح  وىو .مؤسسات الصناعية الكبيرة المتوفرة في مديرية اإلحصاء الصناعيالمسح  كون، 2108لعام 

 .ت الحكومية والعامة والخاصة والمختمطةعمى مختمف القطاعات مثل القطاعا الصناعية الكبيرة العاممة 

إن المنشآت المركزية تممئ بياناتيا من الشركة االم ايًا كانت المحافظة التابعة ليا مثاًل ) الشركة العامة لمصناعات  اما
ذلك ايضًا النسيجية والجمدية تممى االستمارة من الشركة االم الكائنة في بغداد وليس من االفرع في المحافظات ( .وينطبق 

عمى المصافي )الجنوب، والشمال ،والوسط( والشركة العامة لمسمنت )سمنت الشمال ، وسمنت الجنوب ( وغيرىا من 
 الشركات كميا تجمع بياناتيا من الشركة االم .

 إعداديتم و  .االنتاج ثم يتم جمع الكميات المباعة شيرًيا وقيم  ،االنتاج تم اختيار عينة من األصناف وفًقا لمعيار قيم ي
 العممية عمى النحو التالي: وتتمباستخدام قيم الوحدة لؤلصناف المتجانسة.  رقم القياسيال

ثابتة حتى التحديث التالي، باإلضافة  بقىوست 0202الرابع من عام  فصلتم اختيار المنتجات واألصناف خالل ال .2

 إلى البدائل الضرورية لتحديث العينة.

إذا كانت المنشأة تنتج أكثر من  ،و تًجا واحًدا، فسيتم جمع بياناتيا ليذا المنتج الفرديإذا كانت المنشأة تنتج من .0
ثم يتم جمع بيانات عن األصناف األكثر مبيًعا  ، ومن منتج ، فيتم اختيار المنتجات الثالثة ذات أعمى قيمة إنتاج

 لممنتج المحدد )الصنف األكثر مبيًعا لكل منتج(.
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 نشؤةنً األصناف ين عيناث ألخذ افتراضي يثال

   
 االًتاج قُوت (خاًاث 7) الوٌتح الرقن

 كل هي هبُعا   األكثر األصٌاف
 هٌتح

(خاًاث 01)  

  (01) عالُت إًتاج قُوت كهربائٍ هىلذ 1

2 kv 

3 kv 

7 kv 

 (هلُىى 8) عالُت اًتاج قُوت الكهربائٍ السخاى 2

50 L 

70 L 

120 L 

(هلُىى 2) هٌخفضت اًتاج قُوت وذهرا 3  َهول 

 (هلُىى 6) عالُت اًتاج قُوت ثالخاث 4

 (قذم 9)  بُكى

 (قذم 02)  بُكى

 (قذم 06)  بُكى

(هلُىى 0) هٌخفضت اًتاج قُوت تلفزَىًاث 5  َهول 
 

 انًيدانيين؟ انباحثين قبم ين وأصنافها انًنتجاث اختيا  يتى كيف

 :َلٍ كوا اإلخابت
 

  
لرقنا  

 السلعت
( خاًاث 7 الوٌتح ) 

االًتاج قُوت  
 األكثر األصٌاف

هٌتح كل هي هبُعا    
( خاًاث 01 ) 

 kv 3 (هلُىى 01) عالُت اًتاج قُوت كهربائٍ هىلذ 1

 L 120 (هلُىى 8) عالُت اًتاج قُوت كهربائٍ سخاى 2

 (قذم 9)  بُكى (هلُىى 6) عالُت اًتاج قُوت ثالخاث 3
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سعر الصرف نتاج واألسعار بالدينار العراقي. عندما يتم جمع القيم بعمالت أخرى، يتم استخدام متوسط تكون قيم اإل . 0
 .القسم )سعر صرف السوق الموازي(الشيري الذي ينشره 

المنشأة استمارة المسح مسبًقا ويزور الباحث الميداني كل منشأة، لجمع  ءجمع البيانات كل ثالثة أشير. تمل. يتم 4
نات الشيرية )قيم االنتاج والكميات المباعة( عن األصناف المشمولة في العينة مسبًقا. يجمع الباحث الميداني البيا

 .0202بيانات األصناف التي شممت في العينة سابًقا في الفصل األخير من عام 

د أصناف العينة. في ىذه . يجب أال يجمع الباحث الميداني أي بيانات أو معمومات أخرى، ما لم يتم إيقاف إنتاج أح5
الحالة، يجب أن يسأل الباحث الميداني ىل ىذا الوضع دائم أم مؤقت. إذا كان دائمًا، فيجب جمع بيانات لصنف آخر 

الي  دائًما عند انقطاع اإلنتاج قسم االرقام القياسية  –الجياز المركزي ببغداد مماثل. يجب إبالغ موظفي األسعار في 
 ميع المعمومات ذات الصمة المتعمقة بالصنف البديل.، واإلبالغ عن جسمعة

 : الرقم القياسي حسابثالثًا: 

لمتجميع في المستوى االبتدائي، وطريقة  Jevonsيتم جمع البيانات بناء عمى وصف الصنف المحدد، وتستخدم طريقة 
Las pyres ًقا لممعايير الدولية، باإلضافة إلى لمتجميع إلى المستويات العميا. يتم تقدير )تعويض( األسعار المفقودة وف

 جودة البيانات. تدقيق عمى وىناكاالستبدال وتعديالت النوعية.

تستخدم طريقة حساب المؤشر قصير الفترة، ويتم ربط األرقام القياسية المتحركة من خالل ضربيا بالرقم القياسي  .0
 قياسي تراكمي نيائي بأساس ثابت.رقم لمشير السابق، لمحصول عمى 

ىندسي لألسعار الشيرية لكل فصل، ثم حساب بحساب متوسط  Jevonsتم تجميع الرقم القياسي عمى طريقة ي .2
 منسوب السعر قصير المدى.

يتم استخدام منسوب السعر الشيري لفحص جودة البيانات. يجب التحقق من صحة جميع تغيرات األسعار التي تزيد  .0
 ٪ أو تصحيحيا.21عن 

      كل مؤقت، يتم تقدير سعره باستخدام تغير سعر األصناف األخرى ضمن نفسعندما يختفي صنف ما بش .4
(ISIC rev. 4 ونفس المحافظة. إذا لم يكن ذلك متاًحا، فنأخذ تغير السعر ألصناف أخرى من ضمن نفس )      
(ISIC rev. 4في محافظة مختمفة. عندما يكون الصنف مفقوًدا لمشير الثالث عمى التوالي أو إذا )  كان معروًفا أنو مفقود

 بشكل دائم، يتم استبدالو.
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 رابعًا: الخطط المستقبمية

قسم االرقام القياسية سيقوم  .الثمانية عشر جميع محافظات العراق شمل 2121تم إجراء مسح صناعي جديد خالل عام 
اوزان الرقم القياسي  تحديثبمعنى  .2122 حزيران في نيايةبيانات المسح األخير من بتحديث األوزان وعينة المنشآت 

كما  ،اقميم كردستانوسيتم تغطية جميع المحافظات بضمنيا  2122عام  لحساب فصول 2121الصناعي باساس عام 
 المتوسطة والصغيرة.الصناعية منشآت حساب رقم قياسي لم الى في المستقبلنسعى  سوف

لممنشات الصناعية الكبيرة عمى  لمنتجينالسعار االرقم القياسي العام  :المؤشرات  أىم تحميل:  خامساً 
 مستوى العراق:

نحو  لعموم العراق 2120 عاملممنشات الصناعية الكبيرة لمفصل االول ل السعار المنتجينبمغ الرقم القياسي  .0

 (.0كما مبين في جدول ).%( 0.9 مقدارىا ) ارتفاعبنسبة  (100بنحو) 2121مع الفصل الرابع مقارنة  ( 010.91)

نحو لعموم العراق  2120 عاملممنشات الصناعية الكبيرة لمفصل الثاني لالسعار المنتجين العام قم القياسي بمغ الر  .2

كما مبين في جدول .%(  0.4مقدارىا ) انخفاض بنسبة  (010.91بنحو) 2120مع الفصل االول مقارنة  ( 0012.4)

(4.) 

نحو لعموم العراق  2120 عامة الكبيرة لمفصل الثالث للممنشات الصناعيالسعار المنتجين بمغ الرقم القياسي العام  .0

كما مبين في جدول .%( 0.0مقدارىا ) انخفاض ( بنسبة 012.41بنحو) 2120مقارنة مع الفصل الثاني  ( 010.01)

(1.) 

و نحلعموم العراق  2120 عاملممنشات الصناعية الكبيرة لمفصل الرابع لالسعار المنتجين العام بمغ الرقم القياسي  .4

 (.6كما مبين في جدول ).%( 7.2مقدارىا ) ارتفاعبنسبة  (010.01بنحو) 2120مع الفصل الثالث مقارنة  ( 0018.4)

كما  (010.90نحو )لعموم العراق  2120 عامالعام السعار المنتجين لممنشات الصناعية الكبيرة لبمغ الرقم القياسي  .1
 (.7مبين في جدول )
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 :محافظات الوسطلممنشات الصناعية الكبيرة عمى مستوى  السعار المنتجين: الرقم القياسي العام  اً سادس
 عامل لمفصل االول محافظات الوسطلممنشات الصناعية الكبيرة عمى مستوى السعار المنتجين العام بمغ الرقم القياسي  .0

كما مبين في  .%(0.1مقدارىا ) ارتفاعبنسبة  (100بنحو) 2121مع الفصل الرابع مقارنة  ( 010.1نحو ) 2120

 (.0جدول )

 عامل لمفصل الثاني محافظات الوسطلممنشات الصناعية الكبيرة عمى مستوى السعار المنتجين العام بمغ الرقم القياسي  .2

 كما مبين .%(1.3مقدارىا ) انخفاضبنسبة  (101.0بنحو) 2121مع الفصل االول مقارنة  ( 99.71نحو ) 2120

 (.4في جدول )

 عامل لثلمفصل الثالممنشات الصناعية الكبيرة عمى مستوى محافظات الوسط السعار المنتجين بمغ الرقم القياسي العام  .0

كما مبين  .%(3.8مقدارىا ) ارتفاع( بنسبة 99.70بنحو) 2121 لثاني(  مقارنة مع الفصل ا103.50نحو ) 2120

 (.5في جدول )
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 عامل رابعلمفصل اللممنشات الصناعية الكبيرة عمى مستوى محافظات الوسط سعار المنتجين البمغ الرقم القياسي العام  .4
كما  .%(01.0مقدارىا ) ارتفاع( بنسبة 103.50بنحو) 2121 ثالث(  مقارنة مع الفصل ال0009.0نحو ) 2120

 (.6مبين في جدول )
نحو  2120 عامرة عمى مستوى محافظات الوسط للممنشات الصناعية الكبيالسعار المنتجين بمغ الرقم القياسي العام  .1

 (.7كما مبين في جدول ) (0011.6)
 

4Q2020 1Q2021 2Q2021 3Q2021 4Q2021

ال  ول 100 101.00 99.70 103.50 119.30

85

90

95

100

105

110

115

120

125

الرقم القياسي السعار الم   ين     مس و   2   ل 
 2 2م اف ا  الوس   ل  ول  ام 

 
 

 :محافظات الجنوبلممنشات الصناعية الكبيرة عمى مستوى  السعار المنتجين: الرقم القياسي العام  سابعاً 
 لمفصل االولجنوب محافظات الالكبيرة عمى مستوى لممنشات الصناعية السعار المنتجين العام بمغ الرقم القياسي  .0

كما في  .%(1.2مقدارىا ) ارتفاعبنسبة  (100بنحو) 2121مع الفصل الرابع مقارنة  ( 105.20نحو ) 2120 عامل

 (.0جدول )

 عامل لمفصل الثانيجنوب محافظات اللممنشات الصناعية الكبيرة عمى مستوى السعار المنتجين العام بمغ الرقم القياسي  .2
كما في  .%(0.6مقدارىا ) انخفاضبنسبة  (0011.2بنحو) 2121 مع الفصل االولمقارنة  ( 010.11نحو ) 2120
 (.4جدول )
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 عامل لثلمفصل الثاجنوب ال لممنشات الصناعية الكبيرة عمى مستوى محافظاتالسعار المنتجين بمغ الرقم القياسي العام  .0
كما في  .%(0.0)مقدارىا  انخفاض( بنسبة (103.50بنحو 2121 انيث(  مقارنة مع الفصل ال0011.0نحو ) 2120
 (.5جدول )

 عامل رابعلمفصل الجنوب لممنشات الصناعية الكبيرة عمى مستوى محافظات الالسعار المنتجين بمغ الرقم القياسي العام  .4
كما في  .%(0.6ا )مقدارى ارتفاع( بنسبة 0011.0) بنحو 2121 ثالث(  مقارنة مع الفصل ال010.71نحو ) 2120
 (.6جدول )

نحو  2120لعام جنوب لممنشات الصناعية الكبيرة عمى مستوى محافظات الالسعار المنتجين بمغ الرقم القياسي العام  .1
 (.7كما في جدول ) (010.00)

4Q2020 1Q2021 2Q2021 3Q2021 4Q2021

100 ال  ول 105.20 103.50 100.10 103.70

97
98
99

100
101
102
103
104
105
106

الرقم القياسي السعار الم   ين     مس و  م اف ا  ال  و       ل 
 2 2ل  ول  ام 

 

 :هحافظاث علً هستىي السعار الوٌتدُي ا  : تحلُل الرقن القُاسٍثاهٌ 

 : ت بغذادهحافظ -1

نحو لمحافظة بغداد  2120 عامل لمفصل االوللممنشات الصناعية الكبيرة السعار المنتجين العام بمغ الرقم القياسي  .0

 (.0في جدول )مبين كما . %(1.2مقدارىا ) انخفاضبنسبة  (100بنحو) 2121مع الفصل الرابع مقارنة  ( 98.76)

لمحافظة بغداد نحو  2120 عامل لمفصل الثانينشات الصناعية الكبيرة لممالسعار المنتجين بمغ الرقم القياسي العام  .2

 (.4%( .كما مبين في جدول )2.3( بنسبة انخفاض مقدارىا )698.7بنحو) 2120(  مقارنة مع الفصل االول 91.19)
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ة بغداد نحو لمحافظ 2120 عامل لمفصل الثالثلممنشات الصناعية الكبيرة السعار المنتجين بمغ الرقم القياسي العام  .0

 (.1كما مبين في جدول ).%( 4.0( بنسبة ارتفاع مقدارىا ) 95.91بنحو) 2120مقارنة مع الفصل الثاني  ( 53.99)

لمحافظة بغداد نحو  2120 عامل لمفصل الرابعلممنشات الصناعية الكبيرة السعار المنتجين بمغ الرقم القياسي العام  .4

كما مبين في جدول .%( 1.7بنسبة انخفاض مقدارىا ) (99.10)بنحو 2120مقارنة مع الفصل الثالث  ( 81.93)

(6.) 

كما . (96.91لمحافظة بغداد نحو ) 2120 عاملممنشات الصناعية الكبيرة السعار المنتجين بمغ الرقم القياسي العام  .1

 (.7مبين في جدول )

 هحافظت االًبار : -2

نحو  االنبارلمحافظة  2120 عامعية الكبيرة لمفصل االول للممنشات الصناالسعار المنتجين العام بمغ الرقم القياسي  .0

 (.0كما مبين في جدول ).%( 2.1مقدارىا ) ارتفاعبنسبة  (100بنحو) 2121مع الفصل الرابع مقارنة  ( 102.53)

نحو  االنبارلمحافظة  2120 عاملممنشات الصناعية الكبيرة لمفصل الثاني لالسعار المنتجين العام بمغ الرقم القياسي  .2

كما مبين في .%(  0.0مقدارىا ) ارتفاعبنسبة  ( 3012.1بنحو) 2120مع الفصل االول مقارنة  ( 1010.8)

 (.4جدول )

نحو  االنبارلمحافظة  2120 عاملممنشات الصناعية الكبيرة لمفصل الثالث لالسعار المنتجين بمغ الرقم القياسي العام  .0

كما مبين في جدول .%( 1.1مقدارىا ) ارتفاع( بنسبة  1010.8حو)بن 2120مقارنة مع الفصل الثاني  ( 3014.0)

(1.) 

نحو  االنبارلمحافظة  2120 عاملممنشات الصناعية الكبيرة لمفصل الرابع لالسعار المنتجين العام بمغ الرقم القياسي  .4

مبين في كما .%( 01.2مقدارىا ) ارتفاعبنسبة  ( 3014.0بنحو) 2120مع الفصل الثالث مقارنة  ( 001.1)

 (.6جدول )
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.كما ( 0016.0نحو ) لمحافظة االنبار 2120العام السعار المنتجين لممنشات الصناعية الكبيرة عام بمغ الرقم القياسي  .1
 (.7مبين في جدول )

 هحافظت ًٌُىي : -3

نحو  نوىنيلمحافظة  2120 عاملممنشات الصناعية الكبيرة لمفصل االول لالسعار المنتجين العام بمغ الرقم القياسي  .0

 (.0كما مبين في جدول ).%( 00.6 مقدارىا ) ارتفاعبنسبة  (100بنحو) 2121مع الفصل الرابع ( مقارنة 0000.6)

نحو  نينوىلمحافظة  2120 عاملممنشات الصناعية الكبيرة لمفصل الثاني لالسعار المنتجين العام بمغ الرقم القياسي  .2

كما مبين في جدول .%( 00.6 مقدارىا ) انخفاضبنسبة  (000.61بنحو) 2120 األولمع الفصل مقارنة  ( 011.09)

(4.) 

نحو  نينوىلمحافظة  2120 عاملممنشات الصناعية الكبيرة لمفصل الثالث لالسعار المنتجين بمغ الرقم القياسي العام  .0

 (.1في جدول )كما مبين .%( 2.6مقدارىا ) ارتفاع( بنسبة 011.09بنحو) 2120مقارنة مع الفصل الثاني  ( 010.11)

نحو  نينوىلمحافظة  2120 عاملممنشات الصناعية الكبيرة لمفصل الرابع لالسعار المنتجين العام بمغ الرقم القياسي  .4

 (.6كما مبين في جدول ).%( 7.0مقدارىا ) ارتفاعبنسبة  (010.11بنحو) 2120مع الفصل الثالث مقارنة  ( 001.02)

كما .(1016.7نحو )لمحافظة نينوى  2120تجين لممنشات الصناعية الكبيرة عام العام السعار المنبمغ الرقم القياسي  .1

   (.7مبين في جدول )

 هحافظت كركىك : -4

نحو  كركوكلمحافظة  2120 عاملممنشات الصناعية الكبيرة لمفصل االول لالسعار المنتجين العام بمغ الرقم القياسي  .0

 (.0كما مبين في جدول ).%( 01.4مقدارىا ) ارتفاعبنسبة  (100بنحو) 2121مع الفصل الرابع مقارنة  ( 001.09)

نحو  كركوكلمحافظة  2120 عاملممنشات الصناعية الكبيرة لمفصل الثاني لالسعار المنتجين العام بمغ الرقم القياسي  .2

 كما مبين في جدول.%( 4.0 مقدارىا ) انخفاضبنسبة  (001.09بنحو) 2120 األولمع الفصل مقارنة  ( 011.60)

(4.) 
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نحو  كركوكلمحافظة  2120 عاملممنشات الصناعية الكبيرة لمفصل الثالث لالسعار المنتجين بمغ الرقم القياسي العام  .0

 (.1كما مبين في جدول ).%( 1.8مقدارىا ) ارتفاع( بنسبة 011.60بنحو) 2120مقارنة مع الفصل الثاني  ( 016.46)

نحو  كركوكلمحافظة  2120 عاممنشات الصناعية الكبيرة لمفصل الرابع للمالسعار المنتجين العام بمغ الرقم القياسي  .4

 (.6كما مبين في جدول ).%( 1.4مقدارىا ) ارتفاعبنسبة  (016.46بنحو) 2120مع الفصل الثالث ( مقارنة 016.90)

 (017.00) نحولمحافظة كركوك  2120العام السعار المنتجين لممنشات الصناعية الكبيرة عام بمغ الرقم القياسي  .1

 (.7كما مبين في جدول ).

 هحافظت دَالً : -5

نحو  ديالىلمحافظة  2120 عاملممنشات الصناعية الكبيرة لمفصل االول لالسعار المنتجين العام بمغ الرقم القياسي  .0

 (.0كما مبين في جدول ).%( 2.2 مقدارىا ) انخفاضبنسبة  (100بنحو) 2121مع الفصل الرابع مقارنة  ( 97.80)

 2120 عام لمفصل الثاني  لمحافظة ديالى لممنشات الصناعية الكبيرةالسعار المنتجين العام الرقم القياسي  حافظ .2

كما . %( 1.110مقدارىا )  رتفاعبنسبة ا( 97.84)من نفس العام حيث بمغ  الفصل األول عنتقريبا عمى نفس مستواه 

 (.4مبين في جدول )

نحو  ديالىلمحافظة  2120 عاملممنشات الصناعية الكبيرة لمفصل الثالث لجين السعار المنتبمغ الرقم القياسي العام  .0

 (.1كما مبين في جدول ).%( 1.2مقدارىا ) ارتفاع ( بنسبة97.84بنحو) 2120مقارنة مع الفصل الثاني  ( 012.89)

نحو  ديالىلمحافظة  2120 عاملممنشات الصناعية الكبيرة لمفصل الرابع لالسعار المنتجين العام بمغ الرقم القياسي  .4

كما مبين في جدول .%( 20.0مقدارىا ) ارتفاعبنسبة  (012.89بنحو) 2120مع الفصل الثالث مقارنة  ( 024.11)

(6.) 

.كما  ( 011.24نحو )لمحافظة ديالى  2120العام السعار المنتجين لممنشات الصناعية الكبيرة عام بمغ الرقم القياسي  .1
 (.7مبين في جدول )
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 صالذ الذَي هحافظت -6

لمحافظة صالح الدين  2120 عاملممنشات الصناعية الكبيرة لمفصل االول لالسعار المنتجين العام بمغ الرقم القياسي  .0

 (.0كما مبين في جدول ).%( 0.0مقدارىا ) ارتفاعبنسبة  (100بنحو) 2121مع الفصل الرابع مقارنة  ( 010.28نحو )

لمحافظة صالح الدين  2120 عاملممنشات الصناعية الكبيرة لمفصل الثاني لتجين السعار المنالعام بمغ الرقم القياسي  .2

كما مبين في جدول .%(  1.8مقدارىا ) ارتفاعبنسبة  (010.28بنحو) 2120مع الفصل االول مقارنة  ( 012.19نحو )

(4.) 

 صالح الدينلمحافظة  2120 عامللممنشات الصناعية الكبيرة لمفصل الثالث السعار المنتجين بمغ الرقم القياسي العام  .0

كما مبين في .%(  2.7مقدارىا ) نخفاض( بنسبة ا 012.19بنحو) 2120مقارنة مع الفصل الثاني  ( 99.07نحو )

 (.1جدول )

لمحافظة صالح الدين  2120 عاملممنشات الصناعية الكبيرة لمفصل الرابع لالسعار المنتجين العام بمغ الرقم القياسي  .4

كما مبين في جدول .%(  0.4مقدارىا ) ارتفاعبنسبة  ( 99.07بنحو) 2120مع الفصل الثالث مقارنة  ( 011.76نحو )

(1.) 

نحو لمحافظة صالح الدين  2120العام السعار المنتجين لممنشات الصناعية الكبيرة عام بمغ الرقم القياسي  .1

(011.87 )  

 هحافظت كربالء : -7

نحو  ربالءلمحافظة ك 2120 عاملممنشات الصناعية الكبيرة لمفصل االول لن السعار المنتجيالعام بمغ الرقم القياسي  .0

 (.3كما مبين في جدول ).%( 0.2 مقدارىا ) ارتفاعبنسبة  (100بنحو) 2121مع الفصل الرابع مقارنة  ( 1010.2)

نحو  كربالءلمحافظة  2120 عاملممنشات الصناعية الكبيرة لمفصل الثاني لالسعار المنتجين العام بمغ الرقم القياسي  .2

كما مبين في جدول .%(  2.0مقدارىا ) ارتفاعبنسبة  (010.20بنحو) 2120مع الفصل االول مقارنة  ( 3010.0)

(4.) 
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نحو  كربالءلمحافظة  2120 عاملممنشات الصناعية الكبيرة لمفصل الثالث لالسعار المنتجين بمغ الرقم القياسي العام  .0

كما مبين في جدول .%(0.1مقدارىا ) ارتفاع( بنسبة 010.00بنحو) 2120اني( مقارنة مع الفصل الث016.97)

(1.) 

نحو  كربالءلمحافظة  2120 عاملممنشات الصناعية الكبيرة لمفصل الرابع لالسعار المنتجين العام بمغ الرقم القياسي  .4

كما مبين في جدول . %(4.1مقدارىا ) ارتفاعبنسبة  (016.97بنحو) 2120مع الفصل الثالث مقارنة  ( 000.78)

(6.) 

( 011.71نحو )لمحافظة كربالء  2120العام السعار المنتجين لممنشات الصناعية الكبيرة عام بمغ الرقم القياسي  .1
 (.7.كما مبين في جدول )

 
 هحافظت القادسُت : -8

نحو  القادسية محافظةل 2120 عاملممنشات الصناعية الكبيرة لمفصل االول لالسعار المنتجين العام بمغ الرقم القياسي  .0

 (.0كما مبين في جدول ).%( 4.1 مقدارىا ) ارتفاعبنسبة  (100بنحو) 2121مع الفصل الرابع مقارنة  ( 010.98)

نحو  القادسيةلمحافظة  2120 عاملممنشات الصناعية الكبيرة لمفصل الثاني لالسعار المنتجين العام بمغ الرقم القياسي  .2

كما مبين في جدول .%(  2.9مقدارىا ) انخفاض بنسبة (010.98بنحو) 2120الول مع الفصل امقارنة  ( 1010.1)

(4.) 

نحو  القادسيةلمحافظة  2120 عاملممنشات الصناعية الكبيرة لمفصل الثالث لالسعار المنتجين بمغ الرقم القياسي العام  .0

كما مبين في جدول .%( 1.7) مقدارىا انخفاض( بنسبة 010.10) بنحو 2120مقارنة مع الفصل الثاني  ( 011.29)

(1.) 

نحو  القادسيةلمحافظة  2120 عاملممنشات الصناعية الكبيرة لمفصل الرابع لالسعار المنتجين العام بمغ الرقم القياسي  .4

 (.6كما مبين في جدول ).%( 1.4مقدارىا )ارتفاع بنسبة  (011.29بنحو) 2120مع الفصل الثالث مقارنة  ( 011.71)
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 (010.48نحو )لمحافظة القادسية  2120العام السعار المنتجين لممنشات الصناعية الكبيرة عام اسي بمغ الرقم القي .1
 (.7.كما مبين في جدول )

   

 هحافظت بابل -9

نحو لمحافظة بابل  2120 عاملممنشات الصناعية الكبيرة لمفصل االول لالسعار المنتجين العام بمغ الرقم القياسي  .0

 (.0كما مبين في جدول ).%( 01.1مقدارىا ) رتفاعابنسبة  (100بنحو) 2121ل الرابع مع الفصمقارنة  ( 001.14)

نحو لمحافظة بابل  2120 عاملممنشات الصناعية الكبيرة لمفصل الثاني لالسعار المنتجين العام بمغ الرقم القياسي  .2

كما مبين في جدول .%( 2.2مقدارىا ) انخفاضبنسبة  (001.14بنحو) 2120مع الفصل االول مقارنة  ( 018.04)

(4.) 

نحو لمحافظة بابل  2120 عاملممنشات الصناعية الكبيرة لمفصل الثالث لالسعار المنتجين العام بمغ الرقم القياسي  .0

كما مبين في جدول .%(  7.2مقدارىا ) نخفاضابنسبة  (4018.0بنحو) 2120مع الفصل الثاني مقارنة  ( 011.06)

(5.) 

نحو لمحافظة بابل  2120 عاملممنشات الصناعية الكبيرة لمفصل الرابع لالسعار المنتجين م العابمغ الرقم القياسي  .4

 (.6كما مبين في جدول ).%( 6.4مقدارىا ) رتفاعابنسبة  (011.06بنحو) 2120مع الفصل الثالث مقارنة  ( 016.71)

كما .   (016.08نحو )لمحافظة بابل  2120العام السعار المنتجين لممنشات الصناعية الكبيرة عام بمغ الرقم القياسي  .1
 (.7مبين في جدول )

 هحافظت واسط -11

نحو  واسطلمحافظة  2120 عاملممنشات الصناعية الكبيرة لمفصل االول لالسعار المنتجين بمغ الرقم القياسي العام  .0

 (.0ي جدول )كما مبين ف.%( 4.1( بنسبة انخفاض مقدارىا )100بنحو) 2121مقارنة مع الفصل الرابع  ( 596.1)

نحو  واسطلمحافظة  2120 عاملممنشات الصناعية الكبيرة لمفصل الثاني لالسعار المنتجين بمغ الرقم القياسي العام  .2

 (.4كما مبين في جدول ).%(  2.4( بنسبة ارتفاع مقدارىا )96.11بنحو) 2120مقارنة مع الفصل االول  ( 298.0)
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نحو  واسطلمحافظة  2120 عاملممنشات الصناعية الكبيرة لمفصل الثالث ل السعار المنتجينبمغ الرقم القياسي العام  .0

 (.1كما مبين في جدول ).%( 1.10مقدارىا ) رتفاع( بنسبة ا98.02بنحو) 2120مقارنة مع الفصل الثاني  ( 98.01)

نحو واسط محافظة ل 2120 عاملممنشات الصناعية الكبيرة لمفصل الرابع لالسعار المنتجين بمغ الرقم القياسي العام  .4

 (.6كما مبين في جدول ).%( 02.0( بنسبة ارتفاع مقدارىا )98.01بنحو) 2120مقارنة مع الفصل الثالث  ( 001.21)

.كما ( 011.18لمحافظة واسط نحو ) 2120 عاملممنشات الصناعية الكبيرة السعار المنتجين بمغ الرقم القياسي العام  .1
 (.7مبين في جدول )

 
 هحافظت الٌدف : -11

نحو  النجفلمحافظة  2120 عاملممنشات الصناعية الكبيرة لمفصل االول لالسعار المنتجين العام بمغ الرقم القياسي  .0

 (.0كما مبين في جدول ).%( 9.6 مقدارىا ) ارتفاعبنسبة  (100بنحو) 2121مع الفصل الرابع مقارنة  ( 019.11)

نحو  النجفلمحافظة  2120 عامصناعية الكبيرة لمفصل الثاني للممنشات الالسعار المنتجين العام بمغ الرقم القياسي  .2

 (.4كما مبين في جدول ).%( 9.8مقدارىا ) انخفاضبنسبة  (019.11بنحو) 2120 األولمع الفصل مقارنة  ( 98.84)

نحو  فالنجلمحافظة  2120 عاملممنشات الصناعية الكبيرة لمفصل الثالث لالسعار المنتجين بمغ الرقم القياسي العام  .0

 (.5كما مبين في جدول ).%( 1.4مقدارىا ) ارتفاع( بنسبة 498.8بنحو) 2120مقارنة مع الفصل الثاني  ( 014.20)

نحو  النجفلمحافظة  2120 عاملممنشات الصناعية الكبيرة لمفصل الرابع لالسعار المنتجين العام بمغ الرقم القياسي  .4

كما مبين في جدول .%( 4.6مقدارىا ) انخفاضبنسبة  (014.20بنحو) 2120مع الفصل الثالث مقارنة  ( 99.09)

(6.) 

.كما ( 102.91نحو )لمحافظة النجف  2120العام السعار المنتجين لممنشات الصناعية الكبيرة عام بمغ الرقم القياسي  .1
 (.7مبين في جدول )
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 : هحافظت رٌ قار  -12

نحو  ذي قارلمحافظة  2120 عامعية الكبيرة لمفصل االول للممنشات الصناالسعار المنتجين العام بمغ الرقم القياسي  .0

 (.0كما مبين في جدول ).%( 2.9 مقدارىا ) ارتفاعبنسبة  (100بنحو) 2121مع الفصل الرابع مقارنة  ( 012.88)

نحو  ذي قارلمحافظة  2120 عاملممنشات الصناعية الكبيرة لمفصل الثاني لالسعار المنتجين العام بمغ الرقم القياسي  .2

 (.4كما مبين في جدول ).%( 1.9مقدارىا ) ارتفاعبنسبة  (012.88بنحو) 2120 األولمع الفصل مقارنة  ( 010.79)

نحو  ذي قارلمحافظة  2120 عاملممنشات الصناعية الكبيرة لمفصل الثالث لالسعار المنتجين بمغ الرقم القياسي العام  .0

 (.1كما مبين في جدول ).%( 0.8مقدارىا ) ارتفاعبنسبة ( 010.79بنحو) 2120مقارنة مع الفصل الثاني  ( 017.74)

نحو  ذي قارلمحافظة  2120 عاملممنشات الصناعية الكبيرة لمفصل الرابع لالسعار المنتجين العام بمغ الرقم القياسي  .4

 (.6جدول ) كما مبين في.%( 0.0مقدارىا ) ارتفاعبنسبة  (017.74بنحو) 2120مع الفصل الثالث مقارنة  ( 000.11)

( 016.02نحو )لمحافظة ذي قار  2120العام السعار المنتجين لممنشات الصناعية الكبيرة عام بمغ الرقم القياسي  .1

  (.7كما مبين في جدول ).

 هحافظت هُساى : -13

 نحو ميسانلمحافظة  2120 عاملممنشات الصناعية الكبيرة لمفصل االول لالسعار المنتجين العام بمغ الرقم القياسي  .0

 (.0كما مبين في جدول ).%( 1.4مقدارىا ) ارتفاعبنسبة  (100بنحو) 2121مع الفصل الرابع مقارنة  (3011.4)

نحو ميسان لمحافظة  2120 عاملممنشات الصناعية الكبيرة لمفصل الثاني لالسعار المنتجين العام بمغ الرقم القياسي  .2

 (.4كما مبين في جدول ).%( 7.0مقدارىا ) انخفاضبة بنس (3011.4بنحو) 2120مع الفصل االول ( مقارنة 797.9)

نحو ميسان لمحافظة  2120 عاملممنشات الصناعية الكبيرة لمفصل الثالث لالسعار المنتجين بمغ الرقم القياسي العام  .0

 (.1كما مبين في جدول ).%( 0.1مقدارىا ) انخفاض( بنسبة 797.9بنحو) 2120مقارنة مع الفصل الثاني  (394.1)
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نحو ميسان لمحافظة  2120 عاملممنشات الصناعية الكبيرة لمفصل الرابع لالسعار المنتجين العام غ الرقم القياسي بم .4

 (.6كما مبين في جدول ).%( 24.0مقدارىا ) ارتفاعبنسبة  (394.1بنحو) 2120مع الفصل الثالث مقارنة  (5007.1)

نحو لمحافظة ميسان  2120ناعية الكبيرة عام العام السعار المنتجين لممنشات الصبمغ الرقم القياسي  .1

 (.7كما مبين في جدول ).(103.50)

 هحافظت الوثًٌ : -14

نحو  المثنىلمحافظة  2120 عاملممنشات الصناعية الكبيرة لمفصل االول لالسعار المنتجين العام بمغ الرقم القياسي  .0

 (.3كما مبين في جدول ).%( 1.9دارىا )مق خفاضنابنسبة  (100بنحو) 2121مع الفصل الرابع مقارنة  ( 99.16)

نحو  المثنىلمحافظة  2120 عاملممنشات الصناعية الكبيرة لمفصل الثاني لالسعار المنتجين العام بمغ الرقم القياسي  .2

 (.4كما مبين في جدول ).%( 4.4مقدارىا ) ارتفاعبنسبة  (99.16بنحو) 2120 األولمع الفصل مقارنة  ( 010.42)

نحو  المثنىلمحافظة  2120 عاملممنشات الصناعية الكبيرة لمفصل الثالث لالسعار المنتجين ياسي العام بمغ الرقم الق .0

كما مبين في جدول .%( 4.0مقدارىا ) بانخفاض( بنسبة 010.42بنحو) 2120مقارنة مع الفصل الثاني  ( 99.20)

(5.) 

نحو  المثنىلمحافظة  2120 عامبيرة لمفصل الرابع للممنشات الصناعية الكالسعار المنتجين العام بمغ الرقم القياسي  .4

 (.6كما مبين في جدول ).%( 0.6مقدارىا ) رتفاعابنسبة  (99.20بنحو) 2120مع الفصل الثالث مقارنة  ( 011.71)

 ( 011.61نحو )لمحافظة المثنى  2120العام السعار المنتجين لممنشات الصناعية الكبيرة عام بمغ الرقم القياسي  .1

 (.7مبين في جدول )كما .

 هحافظت البصرة : -15

نحو  البصرةلمحافظة  2120 عاملممنشات الصناعية الكبيرة لمفصل االول لالسعار المنتجين العام بمغ الرقم القياسي  .0

 (.0كما مبين في جدول ).%( 1.2 مقدارىا ) ارتفاعبنسبة  (100بنحو) 2121مع الفصل الرابع مقارنة  ( 100.19)
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نحو  البصرة لمحافظة 2120 عاملممنشات الصناعية الكبيرة لمفصل الثاني لالسعار المنتجين العام ي بمغ الرقم القياس .2

كما مبين في جدول .%(  3.0مقدارىا ) انخفاضبنسبة  (100.19بنحو) 2120مع الفصل االول مقارنة  ( 99.88)

(4.) 

نحو  البصرةلمحافظة  2120 عاملمفصل الثالث ل لممنشات الصناعية الكبيرةالسعار المنتجين بمغ الرقم القياسي العام  .0

كما مبين في جدول .%( 1.12مقدارىا ) انخفاض( بنسبة 99.88بنحو) 2120مقارنة مع الفصل الثاني  ( 99.86)

(1.) 

نحو  البصرةلمحافظة  2120 عاملممنشات الصناعية الكبيرة لمفصل الرابع لالسعار المنتجين العام بمغ الرقم القياسي  .4

 (.6كما مبين في جدول ).%( 2.0مقدارىا ) ارتفاعبنسبة  ( 99.86بنحو) 2120مع الفصل الثالث مقارنة  ( 100.03)

نحو لمحافظة البصرة  2120العام السعار المنتجين لممنشات الصناعية الكبيرة لمفصل الرابع لعام بمغ الرقم القياسي  .1

  (.7كما مبين في جدول ).(99.99)
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  الجداول  
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 (2جدول )
 ISIC rev. 4 التحويمية حسب النشاط االقتصادي اقسام الصناعة

 الصناعة التحويمية القسم
 المواد الغذائية 10
 صناعة المشروبات 11
 صناعة منتجات التبغ 12
 صناعة المنسوجات 13
 صناعة المالبس الجاىزة 14
 صناعة الجمد ومنتجاتو 15
 الخشب ومنتجاتو الفمين عدا االثاثصناعة  16
 صناعة الورق ومنتجاتو 17
 الطباعة واالستنساخ وسائط االعالم المسجمة 18
 صناعة فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة 19
 صناعة المواد والمنتجات الكيميائية 20
 ت الطبيةصناعة المستحضرات الصيدالنية والكيميائية والدوائية ومنتجات النباتا 21
 صناعة منتجات المطاط والمدائن 22
 صناعة منتجات المعادن الالفمزية االخرى 23
 صناعة الفمزات القاعدية )صناعة المنتجات المعدنية االساسية( 24
 صناعة منتجات المعادن المركبة عدا المكائن والمعدات 25

تيا وصناعة االجيزة صناعة الحاسبات والمنتجات االلكترونية والبصرية ومكونا 26
 الطبية

 صناعة االجيزة الكيربائية 27
 صناعة االالت والمعدات الغير مصنفة في موضع اخر 28
 صناعة المركبات ذات المحركات 29
 صناعة معدات النقل االخرى 30
 صناعة االثاث والمنتجات الخشبية غير المصنفة في موضع اخر 31
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 (0جدول)
  ISIC rev. 4 حسب النشاط االقتصاديالصناعات  اقسام تفاصيل

 
 المواد الغذائية 10

 تجييز وحفظ المحوم ومنتجاتيا 1010
 تجييز وحفظ وتعميب االسماك والمنتجات السمكية 1020
 تجييز وحفظ الفواكو والخضروات 1030
 صناعة الزيوت والدىون النباتية والحيوانية 1040
 صناعة منتجات االلبان 1050
 عة طحن الحبوب ومنتجاتياصنا 1061
 صناعة النشا ومنتجاتو 1062
 صناعة منتجات المخابز 1071
 صناعة السكر وتكريره 1072
 صناعة الكاكاو والشكوالتو والحمويات السكرية 1073
 صناعة المعكرونة والمنتجات النشوية والمماثمة 1074
 صناعة الوجبات واالطباق المعدة 1075
 ت غذائية اخرى غير منصنفة في مكان اخرصناعة منتجا 1079
 الحيوانية المعدة صناعة االعالف 1080
 صناعة المشروبات 11

 وتكريرىا وخمططيا وانتاج كحول االثيمي من مواد مخمرة تقطير المشروبات الروحية 1101
 صناعة االنبذة  1102
 صناعة المولت والمشروبات الكحولية المشتقة منو البيرة 1103
 صناعة المشروبات غير الكحولية وتعبئة المياه المعدنية  1104
 صناعة منتجات التبغ 12

 صناعة منتجات التبغ 1200
 صناعة المنسوجات 13

 صناعة الغزل وتجييز االلياف النسجية 1311
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 نسج المنسوجات 1312
 اتمام تجييز المنسوجات 1313
 وشيةصناعة االقمشة واصناف من التيكو والكر  1391
 صناعة المنسوجات الجاىزة عدا المالبس + خياطة الستائر 1392
 صناعة السجاد والبسط 1393
 صناعة الحبال والدوبار والشباك 1394
 صناعة منسوجات اخرى غير المصنفة في مكان اخر 1399
 صناعة المالبس الجاىزة 14

 من الفراءصناعة وتفصيل المالبس الجاىزة عدا المالبس المصنوعة  1410
 صناعة اصناف الفراء 1420
 صناعة المالبس واصناف اخرى من التريكو او الكورشية 1430
 صناعة الجمد ومنتجاتو 15

 صناعة وتييئة وصناعة الجمود والفراء 1511
 صناعة حقائب االمتعة وحقائب اليد والسروج 1512
 صناعة االحذية 1520
 ا االثاثصناعة الخشب ومنتجاتو الفمين عد 16

 ومسح االخشاب رنش 1610
 وصناعة الخشب المقوى المضغوط وااللواح الحبيبية صناعة رقائق قشرة الخشب 1621
 صناعة منتجات النجارة المستخدمة في التشيد والبناء 1622
 صناعة االوعية الخشبية 1623
 اد الضفرصناعة المنتجات الخشبية االخرى وصناعة منتجات الفمين والقش ومو  1629
 صناعة الورق ومنتجاتو 17

 صناعة عجائن الورق والورق المقوى الكارتون 1701
 صناعة الورق المقوى المموج واالوعية المصنوعة من الورق 1702
 صناعة منتجات اخرى من الورق والورق المقوى 1709
 الطباعة واالستنساخ وسائط االعالم المسجمة 18

 الطباعة 1811
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 ة الخدمات المتصمة بالطباعةانشط 1812
 استنساخ وسائط االعالم المسجمة 1820
 صناعة فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة 19

 صناعة منتجات افران الكوك 1910
 صناعة منتجات تكرير النفط 1920
 صناعة المواد والمنتجات الكيميائية 20

 صناعة المواد الكيميائية االساسية 2011
 اعة االسمدة والمركبات االزوتيةصن 2012
 صناعة المدائن البالستيك في اشكاليا االولية وصناعة المطاط التركيبي 2013
 صناعة المبيدات الحشرية ومبيدات القوارض والفطريات والمنتجات الكيميائية 2021
 صناعة االصباغ والورنيشات والطالءات المماثمة واحبار الطباعة 2022
 الصابون والمطيرات ومستحضرات التنظيف والتمميع ومستحضرات التجميلصناعة  2023
 صناعة منتجات كيميائية اخرى غير مصنفة في مكان اخر 2029
 صناعة االلياف والخيوط االصطناعية 2030
 صناعة المستحضرات الصيدالنية والكيميائية والدوائية ومنتجات النباتات الطبية 21

 ت الصيدالنية والكيميائية والدوائية ومنتجات النباتات الطبيةصناعة المستحضرا 2100
 صناعة منتجات المطاط والمدائن 22

 صناعة االطارات واالنابيب المطاطية وتجديد االسطح الخارجية لالطارات المطاطية 2211
 صناعة المنتجات المطاطية االخرى 2219
 صناعة منتجات المدائن 2220
 معادن الالفمزية االخرىصناعة منتجات ال 23

 صناعة الزجاج والمنتجات الزجاجية 2310
 صناعة المنتجات الخزفية والحرارية 2391
 صناعة المنتجات الطفمية واالنشائية 2392
 صناعة منتجات خزفية اخرى 2393
 صناعة االسمنت والجير والجص 2394
 صصناعة االصناف المنتجة من الخرسانة واالسمنت والج 2395
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 قطع وتشكيل واتمام تجييز االحجار 2396
 صناعة المنتجات المعدنية الالفمزية االخرى غير المصنفة في مكان اخر 2399
 صناعة الفمزات القاعدية )صناعة المنتجات المعدنية االساسية( 24

 صناعة الحديد والصمب 2410
 صناعة المعادن الثمينة غير الحديد والصمب 2420
 لحديد والصمبسبك ا 2431
 سبك المعادن غير الحديدية 2432
 صناعة منتجات المعادن المركبة عدا المكائن والمعدات 25

 صناعة المنتجات المعدنية االنشائية 2511
 صناعة الصياريج والخزانات واالوعية من المعادن 2512
 اه الساخنةصناعة مولدات بخار الماء باستثناء مراجل التدفئة المركزية بالمي 2513
 صناعة االسمحة والذخائر 2520
 تشكيل المعادن بالطرق والكبس والسبك والدلفنة وميتالورجيا المساحيق 2591
 معالجة وطالء المعادن والعمميات اليندسية الميكانيكية العامة 2592
 صناعة ادوات القطع والعدد اليدوية واالدوات المعدنية العامة 2593
 ات من المعادن المشكمة االخرى الغير مصنفة في موضع اخرصناعة منتج 2599
صناعة الحاسبات والمنتجات االلكترونية والبصرية ومكوناتيا وصناعة االجيزة  26

 الطبية
 صناعة المكونات االلكترونية 2610
 واالجيزة الطرفية صناعة الحاسبات 2620
 عة وسائل االتصالاصن 2630
 لمستيمك اجيزة  االستقبال التمفزيوني واالذاعي واجيزة تسجيلصناعة الكترونيات ا 2640
 واالختبار والمالحة صناعة االدوات واالجيزة المستخدمة الغراض القياس والتحقق 2651
 صناعة الساعات بانوعيا 2652
 عة اجيزة االشعة السنية واالجيزة الطبيةاصن 2660
 صناعة المعدات واالجيزة البصرية 2670
 صناعة الوسائط المغناطيسية والبصرية 2680
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 صناعة االجيزة الكيربائية 27

 صناعة المحركات والمولدات والمحوالت الكيربائية وصناعة اجيزة توزيع الكيرباء 2710
 صناعة البطاريات والمركمات 2720
 صناعة كابالت بصرية مصنوعة من االلياف 2731
 الكيربائية والكابالتصناعة االسالك االلكترونية و  2732
 صناعة الموصالت الكيربائية 2733
 صناعة معدات االضاءة الكيربائية 2740
 صناعة االجيزة المنزلية 2750
 صناعة المعدات الكيربائية االخرى غير مصنفة في موضع اخر 2790
 صناعة االالت والمعدات الغير مصنفة في موضع اخر 28

 بينات باستثناء محركات الطائرات والسيارات والدرجاتصناعة المحركات والتور  2811
 صناعة المعدات التي تعمل بطاقة الموائع الطاقة السائمة 2812
 صناعة المضخات والضواغط والحنفيات والصمامات 2813
 صناعة المحامل والتروس واجيزة التعشيق ونقل الحركة 2814
 ان الصيرصناعة االفران وافران الصير ومواقد افر  2815
 صناعة معدات الرفع والمناولة 2816
 صناعة االالت المكتبية ماعدا الحواسب االلية والمعدات الطرفية 2817
 صناعة االدوات اليدوية التي تدار بمحركات كيربائية 2818
 صناعة االالت ذات االغراض العامة االخرى 2819
 تصناعة االالت المستخدمة في الزراعة والغابا 2821
 صناعة العدد االلية 2822
 صناعة االالت التي تستعمل في معالجة المعادن الساخنة والسبك الميتالورجيا 2823
 صناعة االالت الستخدمة في المناجم والمحاجر والتشييد 2824
 ت تجيز االغذية والمشروبات والتبغالصناعة اال 2825
 لجمودت انتاج النسيج والممبوسات واالصناعة اال 2826
 صناعة االالت المتخصصة الغرائض اخرى 2829
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 صناعة المركبات ذات المحركات 29

 صناعةالمركبات ذات المحركات 2910
 صناعة االبدان اعمل تجييز العربات لممركبات ذات المحركات وصناعة المركبات 2920
 صناعة اجزاء وتوابع ومحركات المركبات ذات المحركات 2930
 معدات النقل االخرى صناعة 30

 بناء السفن واليياكل الطافية 3011
 بناء قوارب النزىة والرياضة 3012
 صناعة قاطرات السكك الحديد والنرام والعدات التي تسير عمى الخطوط الحديدية 3020
 صناعة المركبات الجوية والفضائية والمعدات ذات الصمة 3030
 صناعة مركبات القتال العسكرية 3040
 صناعة الدراجات النارية الموتوسكالت 3091
 صناعة الدراجات العادية ذات العجمتين ومركبات المعوقين 3092
 صناعة معدات النقل االخرى غير المصنفة في موضع اخر 3099
 صناعة االثاث والمنتجات الخشبية غير المصنفة في موضع اخر 31

 المصنفة في موضع اخرصناعة االثاث والمنتجات الخشبية غير  3100
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 (3جدول)
  االرقام القياسية السعار المنتجين تقرير الفصل االول

   0202عام  في العراق لممنشآت الصناعية الكبيرة
  %نسبة التغير 0202رابعالفصل ال 0202ولال فصل اال المحافظة
 13.6 100 113.60 نينوى
 10.4 100 110.39 كركوك

 1.3 100 101.28 صالح الدين 
 1.2- 100 98.76 بغداد

 2.2- 100 97.83 ديالى
 2.5 100 102.53 االنبار

 1.0 100 101.00 محافظات الوسط
 10.5 100 110.54 بابل

 1.2 100 101.21 كربالء
 4.0- 100 96.05 واسط
 9.6 100 109.55 النجف

 4.0 100 103.98 القادسية
 0.9- 100 99.06 المثنى 
 2.9 100 102.88 ذي قار 
 5.4 100 105.43 ميسان
 0.2 100 100.19 البصرة

 5.2 100 105.20 محافظات الجنوب 
 3.9 100.0 103.90 العراق
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 (4جدول)
 االرقام القياسية السعار المنتجين ثانيالتقرير الفصل 

 0202عام  في العراق لممنشآت الصناعية الكبيرة 
 %نسبة التغير  0202ولال صل افال 0202ثانيالفصل ال المحافظة

 11.6- 113.60 100.39 نينوى
 4.3- 110.39 105.63 كركوك

 0.8 101.28 102.09 صالح الدين 
 3.2- 98.76 95.59 بغداد
 0.003 97.83 97.84 ديالى
 1.3 102.53 103.81 االنبار

 1.3- 101.00 99.70 محافظات الوسط
 2.2- 110.54 108.14 بابل

 2.1 101.21 103.33 كربالء
 2.4 96.05 98.32 واسط
 9.8- 109.55 98.84 النجف

 2.9- 103.98 101.01 القادسية
 4.4 99.06 103.42 المثنى 
 0.9 102.88 103.79 ذي قار 
 7.1- 105.43 97.97 ميسان
 0.3- 100.19 99.88 البصرة

 1.6- 105.20 103.50 محافظات الجنوب 
 1.4- 103.90 102.40 العراق
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 (5جدول)

 االرقام القياسية السعار المنتجين ثالثالتقرير الفصل 
 0202عام  في العراق لممنشآت الصناعية الكبيرة 
 نسبة التغير%  0202ثانيالفصل ال 0202ثالثالفصل ال المحافظة

 2.6 100.39 103.05 نينوى
 0.8 105.63 106.46 كركوك

 2.7- 102.09 99.37 صالح الدين 
 4.1 95.59 99.53 ادبغد

 5.2 97.84 102.89 ديالى
 0.5 103.81 104.33 االنبار

 3.8 99.70 103.50 محافظات الوسط
 7.2- 108.14 100.36 بابل

 3.5 103.33 106.97 كربالء
 0.03 98.32 98.35 واسط
 5.4 98.84 104.21 النجف

 0.7- 101.01 100.29 القادسية
 4.1- 103.42 99.21 المثنى 
 3.8 103.79 107.74 ذي قار 
 3.5- 97.97 94.53 ميسان
 0.02- 99.88 99.86 البصرة

 3.3- 103.50 100.10 محافظات الجنوب 
 1.3- 102.40 101.10 العراق
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 (6جدول)

 االرقام القياسية السعار المنتجين تقرير الفصل الرابع
  0202عام  في العراق لممنشآت الصناعية الكبيرة 

 
 %نسبة التغير  0202فصل الثالثال 0202فصل الرابعال المحافظة

 7.1 103.05 110.32 نينوى
 0.4 106.46 106.91 كركوك

 1.4 99.37 100.76 صالح الدين 
 5.7- 99.53 93.81 بغداد
 21.1 102.89 124.55 ديالى
 10.2 104.33 115.00 االنبار

 15.3 103.50 119.30 محافظات الوسط
 6.4 100.36 106.75 بابل

 4.5 106.97 111.78 كربالء
 12.1 98.35 110.20 واسط
 4.6- 104.21 99.39 النجف
 0.4 100.29 100.70 القادسية
 1.6 99.21 100.75 المثنى 
 3.1 107.74 111.05 ذي قار 
 24.3 94.53 117.55 ميسان
 0.0 99.86 100.03 البصرة

 3.6 100.10 103.70 محافظات الجنوب 
 7.2 101.10 108.40 العراق
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 (7جدول)

  االرقام القياسية السعار المنتجين تقرَر

 (السٌىٌ) 2120عام العراق في لممنشآت الصناعية الكبيرة
 0202عام المحافظة

 106.71 نينوى
 107.33 كركوك

 100.87 صالح الدين 
 96.90 بغداد
 105.24 ديالى
 106.30 االنبار

 105.60 محافظات الوسط
 106.38 بابل

 105.75 كربالء
 100.58 واسط
 102.91 النجف

 101.48 القادسية
 100.60 المثنى 
 106.32 ذي قار 
 103.50 ميسان
 99.99 البصرة

 103.12 محافظات الجنوب 
  العراق

103.91 

 
 
 
 



 2021 ااون اناراق في انكبيرة انصناعيت نهًنشآث انًنتجين ساا أل انقياسي انرقى

 

43 

 
 (8جدول)

 االرقام القياسية السعار المنتجينتقرير الفصل االول 
 0202عام  المواد الغذائيةصناعة  10القسم  

 %نسبة التغير  0202رابعالفصل ال 0202ولال فصل اال المحافظة
 4.2 100.0 104.17 نينوى

 4.2 100.0 104.20 كركوك

 13.3- 100.0 86.67 صالح الدين 

 1.2- 100.0 98.77 بغداد
 5.2- 100.0 94.80 ديالى
 4.4 100.0 104.41 االنبار

 1.2- 100.0 98.80 محافظات الوسط
 14.3 100.0 114.28 بابل

 1.1- 100.0 98.94 كربالء
 2.7 100.0 102.72 واسط
 1.4 100.0 101.41 النجف

 6.2 100.0 106.21 القادسية
 13.4- 100.0 86.58 المثنى 
 0.2- 100.0 99.77 ذي قار 
 13.5 100.0 113.52 ميسان
 6.8 100.0 106.78 البصرة

 2.1 100.0 102.10 محافظات الجنوب 
 0.7 100.0 100.70 العراق

 



 2021 ااون اناراق في انكبيرة انصناعيت نهًنشآث انًنتجين ساا أل انقياسي انرقى

 

44 

 
 (9جدول)

 السعار المنتجين االرقام القياسيةتقرير الفصل الثاني 
 0202عام  المواد الغذائيةصناعة  10القسم  

 %نسبة التغير  0202ولال فصل اال 0202ثانيالفصل ال المحافظة
 2.8- 104.17 101.25 نينوى

 16.6 104.20 121.52 كركوك

 22.2 86.67 105.94 صالح الدين 

 7.4 98.77 106.05 بغداد
 0.0 94.80 94.80 ديالى
 2.1 104.41 106.65 االنبار

 7.3 98.80 106.00 الوسط محافظات
 6.6- 114.28 106.74 بابل

 7.9 98.94 106.75 كربالء
 4.0- 102.72 98.64 واسط
 1.4- 101.41 100.00 النجف

 4.2- 106.21 101.72 القادسية
 44.9 86.58 125.43 المثنى 
 0.2 99.77 99.94 ذي قار 
 12.9- 113.52 98.90 ميسان
 5.6- 106.78 100.78 البصرة

 2.8 102.10 105.00 الجنوب محافظات 
 4.7 100.70 105.40 العراق

 



 2021 ااون اناراق في انكبيرة انصناعيت نهًنشآث انًنتجين ساا أل انقياسي انرقى

 

45 

 
 (22جدول) 

 االرقام القياسية السعار المنتجين  تقرير الفصل الثالث
 0202عام  المواد الغذائيةصناعة  10القسم 

 %نسبة التغير  0202الفصل الثاني 0202ثالفصل الثال المحافظة
 17.3 101.25 118.76 نينوى

 16.8- 121.52 101.09 كركوك

 5.7 105.94 112.00 صالح الدين 

 5.8- 106.05 99.93 بغداد
 11.8 94.80 105.96 ديالى
 0.9 106.65 107.57 االنبار

 1.5 106.00 107.60 الوسط محافظات
 6.5- 106.74 99.82 بابل

 5.1 106.75 112.18 كربالء
 1.2 98.64 99.72 واسط
 0.0 100.00 100.00 النجف
 1.2 101.72 102.92 القادسية
 12.0- 125.43 110.41 المثنى 
 17.2 99.94 117.14 ذي قار 
 19.9 98.90 118.60 ميسان
 6.2 100.78 107.06 البصرة
 1.1 105.00 106.20 الجنوبمحافظات 

 1.3 105.40 106.80 العراق

 
 



 2021 ااون اناراق في انكبيرة انصناعيت نهًنشآث انًنتجين ساا أل انقياسي انرقى
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 (22جدول)
 االرقام القياسية السعار المنتجين  الرابع تقرير الفصل

 0202عام  المواد الغذائيةصناعة  10القسم 
  %نسبة التغير 0202الفصل الثالث 0202الفصل الرابع المحافظة
 6.0- 118.76 111.64 نينوى

 3.7 101.09 104.79 كركوك

 20.2- 112.00 89.42 صالح الدين 

 2.9- 99.93 96.98 بغداد
 10.5- 105.96 94.80 ديالى
 17.3 107.57 126.20 االنبار

 3.3- 107.60 104.00 الوسط محافظات
 8.7 99.82 108.49 بابل

 2.9 112.18 115.44 كربالء
 29.8 99.72 129.46 واسط
 0.0 100.00 100.00 النجف
 11.7 102.92 115.01 القادسية
 18.5 110.41 130.87 المثنى 
 9.9 117.14 128.77 ذي قار 
 21.5- 118.60 93.10 ميسان
 6.6- 107.06 100.00 البصرة

 9.2 106.20 116.00 محافظات الجنوب 
 3.7 106.80 110.80 العراق

 
 
 



 2021 ااون اناراق في انكبيرة انصناعيت نهًنشآث انًنتجين ساا أل انقياسي انرقى

 

47 

 (20جدول)
 االرقام القياسية السعار المنتجين تقرير 

 )السنوي( 0202عام  المواد الغذائيةصناعة  10القسم 
 0202عام محافظةال

 108.75 نينوى

 107.62 كركوك

 97.92 صالح الدين 

 100.38 بغداد
 97.48 ديالى
 110.88 االنبار

 104.05 محافظات الوسط
 107.20 بابل

 108.14 كربالء
 106.94 واسط
 100.35 النجف
 106.34 القادسية
 111.92 المثنى 
 110.74 ذي قار 
 105.52 ميسان
 103.60 البصرة

 107.20 محافظات الجنوب
 105.86 العراق

 
 

  



 2021 ااون اناراق في انكبيرة انصناعيت نهًنشآث انًنتجين ساا أل انقياسي انرقى
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 (23جدول)

 االرقام القياسية السعار المنتجين تقرير الفصل االول 
 0202عام  صناعة المشروبات 22القسم 

 نسبة التغير%  0202الفصل الرابع 0202الفصل االول المحافظة
 - - - نينوى

 12.9 100.0 112.94 كركوك

 - - - صالح الدين 

 2.9- 100.0 97.10 بغداد
 0.4- 100.0 99.62 ديالى
 - - - االنبار

 3.2 100.0 103.20 محافظات الوسط
 0.9- 100.0 99.11 بابل

 - - - كربالء
 - - - واسط
 - - - النجف
 - - - القادسية
 - - - المثنى 
 2.4 100.0 102.41 ذي قار 
 - - - ميسان
 3.3 100.0 103.28 البصرة

 1.6 100.0 101.60 فظات الجنوبمحا
 2.4 100.0 102.40 العراق

 
 



 2021 ااون اناراق في انكبيرة انصناعيت نهًنشآث انًنتجين ساا أل انقياسي انرقى
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 (24جدول)
 االرقام القياسية السعار المنتجين تقرير الفصل الثاني 

 0202صناعة المشروبات عام  22القسم 
  %نسبة التغير 0202ولال فصل اال 0202ثانيالفصل ال المحافظة
 - - - نينوى

 0.1 112.94 113.01 كركوك

 - - - ين صالح الد

 11.1- 97.10 86.31 بغداد
 0.0 99.62 99.62 ديالى
 - - - االنبار

 3.5- 103.20 99.60 الوسط محافظات
 6.3 99.11 105.31 بابل

 - - - كربالء
 - - - واسط
 - - - النجف
 - - - القادسية
 - - - المثنى 
 2.9 102.41 105.35 ذي قار 
 - - - ميسان
 0.2- 103.28 103.08 البصرة

 3.0 101.60 104.60 محافظات الجنوب 
 0.3- 102.40 102.10 العراق

 
 
 



 2021 ااون اناراق في انكبيرة انصناعيت نهًنشآث انًنتجين ساا أل انقياسي انرقى

 

51 

 (25جدول)
 االرقام القياسية السعار المنتجينتقرير الفصل الثالث 

 0202صناعة المشروبات عام  22القسم  
 %نسبة التغير  0202ثانيالفصل ال 0202ثالثالفصل ال المحافظة
 - - - نينوى

 4.8 113.01 118.42 كركوك

 - - - صالح الدين 

 15.7 86.31 99.89 بغداد
 1.5 99.62 101.09 ديالى
 - - - االنبار

 6.9 99.60 106.50 الوسط محافظات
 3.0- 105.31 102.19 بابل

 - - - كربالء
 - - - واسط
 - - - النجف
 - - - القادسية
 - - - المثنى 
 7.6- 105.35 97.33 ذي قار 
 - - - ميسان
 0.4 103.08 103.53 البصرة

 3.4- 104.60 101.00 محافظات الجنوب 
 1.6 102.10 103.70 العراق

 
 

  



 2021 ااون اناراق في انكبيرة انصناعيت نهًنشآث انًنتجين ساا أل انقياسي انرقى

 

51 

 (26جدول)
 االرقام القياسية السعار المنتجين تقرير الفصل الرابع 

 0202صناعة المشروبات عام  22القسم 
  %نسبة التغير 0202الفصل الثالث 0202الفصل   الرابع المحافظة

 - - - وىنين

 7.3- 118.42 109.78 كركوك

 - - - صالح الدين 

 0.1 99.89 100.00 بغداد
 1.5- 101.09 99.62 ديالى
 - - - االنبار

 3.2- 106.50 103.10 محافظات الوسط
 2.9- 102.19 99.19 بابل

 - - - كربالء
 - - - واسط
 - - - النجف
 - - - القادسية
 - - - المثنى 
 3.2- 97.33 94.24 ذي قار 
 - - - ميسان
 2.4- 103.53 101.02 البصرة

 2.9- 101.00 98.10 الجنوب محافظات
 3.0- 103.70 100.60 العراق

 
 



 2021 ااون اناراق في انكبيرة انصناعيت نهًنشآث انًنتجين ساا أل انقياسي انرقى
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 (27جدول)
 االرقام القياسية السعار المنتجين تقرير

 ()السنوي 0202صناعة المشروبات عام  22القسم  
 0202عام المحافظة
 - نينوى

 113.49 كركوك

 - ح الدين صال

 95.65 بغداد
 99.98 ديالى
 - االنبار

محافظات 
 الوسط

103.07 

 101.42 بابل
 - كربالء
 - واسط
 - النجف

 - القادسية
 - المثنى 
 99.74 ذي قار 
 - ميسان
 102.72 البصرة

محافظات  
 101.30 الجنوب

 102.19 العراق

 



 2021 ااون اناراق في انكبيرة انصناعيت نهًنشآث انًنتجين ساا أل انقياسي انرقى
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 (28جدول)

 ة السعار المنتجينتقرير الفصل االول االرقام القياسي
 0202عام المنسوجات  صناعة 23القسم  

 %نسبة التغير  0202رابعالفصل ال 0202ولال فصل اال المحافظة
 نينوى

100.00 100.0 0.0 

 - - - كركوك

 - - - صالح الدين 

 0.3- 100.0 99.65 بغداد
 - - - ديالى
 - - - االنبار

 0.2- 100.0 99.80 محافظات الوسط
 - - - بابل

 - - - كربالء
 - - - واسط
 - - - النجف

 - - - القادسية
 - - - المثنى 
 - - - ذي قار 
 - - - ميسان
 - - - البصرة

 - - - محافظات الجنوب
 0.2- 100.0 99.80 العراق

 



 2021 ااون اناراق في انكبيرة انصناعيت نهًنشآث انًنتجين ساا أل انقياسي انرقى

 

54 

 
 (29جدول)

 االرقام القياسية السعار المنتجينتقرير الفصل الثاني 
 0202م صناعة المنسوجات عا 23القسم  

  %نسبة التغير 0202ولال فصل اال 0202ثانيالفصل ال المحافظة
 0.0 100.0 100.00 نينوى

 - - - كركوك

 - - - صالح الدين 

 5.1 99.65 104.71 بغداد
 - - - ديالى
 - - - االنبار

 2.6 99.80 102.40 محافظات الوسط
 - - - بابل

 - - - كربالء
 - - - واسط
 - - - النجف

 - - - لقادسيةا
 - - - المثنى 
 - - - ذي قار 
 - - - ميسان
 - - - البصرة

 - - - محافظات الجنوب
 2.6 99.80 102.40 العراق

 
 



 2021 ااون اناراق في انكبيرة انصناعيت نهًنشآث انًنتجين ساا أل انقياسي انرقى

 

55 

 (02جدول)
 االرقام القياسية السعار المنتجين تقرير الفصل الثالث 

 0202صناعة المنسوجات عام  23القسم 
 نسبة التغير%  0202الفصل الثاني 0202الفصل الثالث المحافظة
 0.0 100.00 100.00 نينوى

 - - - كركوك

 - - - صالح الدين 

 4.6- 104.71 99.85 بغداد
 - - - ديالى
 - - - االنبار

 2.4- 102.40 99.90 محافظات الوسط
 - - - بابل

 - - - كربالء
 - - - واسط
 - - - النجف
 - - - القادسية
 - - - المثنى 
 - - - ذي قار 
 - - - ميسان
 - - - البصرة

 - - - محافظات الجنوب 
 2.4- 102.40 99.90 العراق

 
 



 2021 ااون اناراق في انكبيرة انصناعيت نهًنشآث انًنتجين ساا أل انقياسي انرقى

 

56 

 (02جدول) 
 االرقام القياسية السعار المنتجين تقرير الفصل الرابع 

 0202صناعة المنسوجات عام  23القسم 
 نسبة التغير% 0202الفصل الثالث 0202الفصل الرابع المحافظة
 0.0 100.00 100.00 نينوى

 - - - كركوك

 - - - صالح الدين 

 0.3- 99.85 99.56 بغداد
 - - - ديالى
 - - - االنبار

محافظات 
 الوسط

99.80 99.90 -0.1 

 - - - بابل
 - - - كربالء
 - - - واسط
 - - - النجف
 - - - القادسية
 - - - المثنى 
 - - - ذي قار 
 - - - ميسان
 - - - البصرة

محافظات  
 نوبالج

- - - 

 0.1- 99.90 99.80 العراق



 2021 ااون اناراق في انكبيرة انصناعيت نهًنشآث انًنتجين ساا أل انقياسي انرقى
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 (00جدول)
 االرقام القياسية السعار المنتجين تقرير 

 )السنوي( 0202صناعة المنسوجات عام  23القسم 
 0202عام المحافظة
 100.00 نينوى

 - كركوك

 - صالح الدين 

 100.92 بغداد
 - ديالى
 - االنبار

محافظات 
 الوسط

100.47 

 - بابل
 - كربالء
 - واسط
 - النجف

 - القادسية
 - المثنى 
 - ذي قار 
 - ميسان
 - البصرة

 محافظات 
 الجنوب

- 

 100.47 العراق

 



 2021 ااون اناراق في انكبيرة انصناعيت نهًنشآث انًنتجين ساا أل انقياسي انرقى
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 (03جدول)

 تقرير الفصل االول االرقام القياسية السعار المنتجين 
 0202عام  المالبس الجاىزةصناعة  24القسم 

 التغير %نسبة  0202الفصل الرابع 0202الفصل االول المحافظة
 0.0 100.0 100.00 نينوى

 - - - كركوك

 - - - صالح الدين 

 - - - بغداد
 - - - ديالى
 - - - االنبار

 0.0 100.0 100.00 محافظات الوسط
 - - - بابل

 - - - كربالء
 - - - واسط
 - - - النجف

 - - - القادسية
 - - - المثنى 
 - - - ذي قار 
 - - - ميسان
 - - - البصرة

 - - - محافظات الجنوب
 0.0 100.0 100.00 العراق

 



 2021 ااون اناراق في انكبيرة انصناعيت نهًنشآث انًنتجين ساا أل انقياسي انرقى

 

59 

 (04جدول)
 االرقام القياسية السعار المنتجينتقرير الفصل الثاني 

 0202صناعة المالبس الجاىزة عام  24القسم  
 نسبة التغير%  0202الفصل االول 0202الفصل الثاني المحافظة
 1.0 100.0 222.95 نينوى

 - - - كركوك

 - - - الدين صالح 

 - - - بغداد
 - - - ديالى
 - - - االنبار

محافظات 
 الوسط

222.95 100.0 1.0 

 - - - بابل
 - - - كربالء
 - - - واسط
 - - - النجف

 - - - القادسية
 - - - المثنى 
 - - - ذي قار 
 - - - ميسان
 - - - البصرة

محافظات  
 الجنوب

- - - 

 1.0 100.0 222.95 العراق



 2021 ااون اناراق في انكبيرة انصناعيت نهًنشآث انًنتجين ساا أل انقياسي انرقى

 

61 

 
 (05جدول)

 االرقام القياسية السعار المنتجينتقرير الفصل الثالث 
 0202صناعة المالبس الجاىزة عام  24القسم  

 نسبة التغير%  0202الفصل الثاني 0202الفصل الثالث المحافظة
 0.7- 100.95 100.20 نينوى

 - - - كركوك

 - - - صالح الدين 

 - - - بغداد
 - - - ديالى
 - - - االنبار

 0.7- 100.95 100.20 محافظات الوسط
 - - - بابل

 - - - كربالء
 - - - واسط
 - - - النجف
 - - - القادسية
 - - - المثنى 
 - - - ذي قار 
 - - - ميسان
 - - - البصرة

 - - - الجنوب محافظات 
 0.7- 100.95 100.20 العراق

 
 



 2021 ااون اناراق في انكبيرة انصناعيت نهًنشآث انًنتجين ساا أل انقياسي انرقى

 

61 

 (06جدول)
 ياسية السعار المنتجين االرقام القتقرير الفصل الرابع 

 0202صناعة المالبس الجاىزة عام  24القسم 
 نسبة التغير % 0202الفصل الثالث 0202الفصل الرابع المحافظة
 1.1- 100.20 99.05 نينوى

 - - - كركوك

 - - - صالح الدين 

 - - - بغداد
 - - - ديالى
 - - - االنبار

محافظات 
 1.1- 100.20 99.05 الوسط

 - - - بابل
 - - - كربالء
 - - - واسط
 - - - النجف

 - - - القادسية
 - - - المثنى 
 - - - ذي قار 
 - - - ميسان
 - - - البصرة

محافظات  
 الجنوب

- - - 

 1.1- 100.20 99.05 العراق



 2021 ااون اناراق في انكبيرة انصناعيت نهًنشآث انًنتجين ساا أل انقياسي انرقى
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 (07جدول)

 االرقام القياسية السعار المنتجينتقرير 
 )السنوي( 0202صناعة المالبس الجاىزة عام  24القسم  

 0202عام المحافظة
 100.05 نينوى

 - كركوك

 - صالح الدين 

 - بغداد
 - ديالى
 - االنبار

 100.05 الوسط محافظات
 - بابل

 - كربالء
 - واسط
 - النجف
 - القادسية
 - المثنى 
 - ذي قار 
 - ميسان
 - البصرة

 - الجنوب محافظات 
 100.05 العراق

 



 2021 ااون اناراق في انكبيرة انصناعيت نهًنشآث انًنتجين ساا أل انقياسي انرقى
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 (08جدول)

 ر الفصل االول االرقام القياسية السعار المنتجين تقري
 0202عام صناعة الجمد ومنتجاتو  15القسم

  %نسبة التغير 0202رابعالفصل ال 0202ولال فصل اال المحافظة
 - - - نينوى

 - - - كركوك

 - - - صالح الدين 

 21.5- 100.0 78.52 بغداد
 - - - ديالى
 - - - االنبار

 21.5- 100.0 78.52 محافظات الوسط
 - - - بابل

 - - - كربالء
 - - - واسط
 - - - النجف
 - - - القادسية
 - - - المثنى 
 - - - ذي قار 
 - - - ميسان
 - - - البصرة

 - - - محافظات الجنوب
 21.5- 100.0 78.52 العراق

 



 2021 ااون اناراق في انكبيرة انصناعيت نهًنشآث انًنتجين ساا أل انقياسي انرقى
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 (09جدول)

 االرقام القياسية السعار المنتجينتقرير الفصل الثاني 
 0202صناعة الجمد ومنتجاتو عام  15قسمال 

 نسبة التغير%  0202الفصل االول 0202الفصل الثاني المحافظة
 - - - نينوى

 - - - كركوك

 - - - صالح الدين 

 23.7 78.52 97.13 بغداد
 - - - ديالى
 - - - االنبار

 23.7 78.52 97.13 محافظات الوسط
 - - - بابل

 - - - كربالء
 - - - واسط
 - - - النجف

 - - - القادسية
 - - - المثنى 
 - - - ذي قار 
 - - - ميسان
 - - - البصرة

 - - - محافظات الجنوب 
 23.7 78.52 97.13 العراق

 



 2021 ااون اناراق في انكبيرة انصناعيت نهًنشآث انًنتجين ساا أل انقياسي انرقى

 

65 

 
 (32جدول)

 االرقام القياسية السعار المنتجينتقرير الفصل الثالث 
 0202عام   صناعة الجمد ومنتجاتو 15القسم 

 نسبة التغير%  0202الفصل الثاني 0202الثالثالفصل  المحافظة
 - - - نينوى

 - - - كركوك

 - - - صالح الدين 

 3.6 97.13 100.60 بغداد
 - - - ديالى
 - - - االنبار

 3.6 97.13 100.60 محافظات الوسط
 - - - بابل

 - - - كربالء
 - - - واسط
 - - - النجف
 - - - القادسية
 - - - المثنى 

 - - - قار  ذي
 - - - ميسان
 - - - البصرة

 - - - محافظات الجنوب 
 3.6 97.13 100.60 العراق

 



 2021 ااون اناراق في انكبيرة انصناعيت نهًنشآث انًنتجين ساا أل انقياسي انرقى

 

66 

 
 (32جدول)

 االرقام القياسية السعار المنتجينتقرير الفصل الرابع 
 0202عام  صناعة الجمد ومنتجاتو 15القسم 

 نسبة التغير%  0202فصل الثالث 0202فصل الرابع المحافظة
 - - - نينوى

 - - - كركوك

 - - - صالح الدين 

 1.2- 100.60 99.41 بغداد
 - - - ديالى
 - - - االنبار

 1.2- 100.60 99.41 محافظات الوسط
 - - - بابل

 - - - كربالء
 - - - واسط
 - - - النجف

 - - - القادسية
 - - - المثنى 
 - - - ذي قار 
 - - - ميسان
 - - - البصرة

 - - - وبمحافظات الجن 
 1.2- 100.60 99.41 العراق

 
 



 2021 ااون اناراق في انكبيرة انصناعيت نهًنشآث انًنتجين ساا أل انقياسي انرقى

 

67 

 (30جدول)
 االرقام القياسية السعار المنتجين تقرير 

 )السنوي( 0202عام   صناعة الجمد ومنتجاتو 15القسم
 0202عام المحافظة
 - نينوى

 - كركوك

 - صالح الدين 

 93.45 بغداد
 - ديالى
 - االنبار

 محافظات
 الوسط

93.45 

 - بابل
 - كربالء
 - واسط
 - النجف

 - القادسية
 - المثنى 
 - ذي قار 
 - ميسان
 - البصرة

 محافظات 
 الجنوب

- 

 93.45 العراق



 2021 ااون اناراق في انكبيرة انصناعيت نهًنشآث انًنتجين ساا أل انقياسي انرقى

 

68 

 (33جدول)
  تقرير الفصل االول االرقام القياسية السعار المنتجين

 0202عام  الخشب ومنتجاتو الفمين عدا االثاث صناعة 26القسم 
 نسبة التغير%  0202رابعالفصل ال 0202الفصل االول المحافظة
 - - - نينوى

 - - - كركوك

 - - - صالح الدين 

 9.9- 100.0 90.08 بغداد
 - - - ديالى
 - - - االنبار

 9.9- 100.0 90.08 محافظات الوسط
 - - - بابل

 - - - كربالء
 - - - واسط
 - - - النجف
 - - - القادسية
 - - - المثنى 
 - - - ذي قار 
 - - - ميسان
 - - - البصرة

 - - - محافظات الجنوب
 9.9- 100.0 90.08 العراق

 
 



 2021 ااون اناراق في انكبيرة انصناعيت نهًنشآث انًنتجين ساا أل انقياسي انرقى

 

69 

 (34جدول)
 الخشب  صناعة 26القسم  االرقام القياسية السعار المنتجينتقرير الفصل الثاني 

 0202عام  ومنتجاتو الفمين عدا االثاث
 نسبة التغير%  0202الفصل االول 0202الفصل الثاني المحافظة
 - - - نينوى

 - - - كركوك

 - - - صالح الدين 

 37.9 90.08 124.21 بغداد
 - - - ديالى
 - - - االنبار

محافظات 
 الوسط

124.21 90.08 37.9 

 - - - بابل
 - - - كربالء
 - - - واسط
 - - - النجف

 - - - القادسية
 - - - المثنى 
 - - - ذي قار 
 - - - ميسان
 - - - البصرة

محافظات  
 جنوبال

- - - 

 37.9 90.08 124.21 العراق



 2021 ااون اناراق في انكبيرة انصناعيت نهًنشآث انًنتجين ساا أل انقياسي انرقى

 

71 

 (35جدول)
 الخشب  صناعة 26القسم  االرقام القياسية السعار المنتجينتقرير الفصل الثالث 

 0202عام  ومنتجاتو الفمين عدا االثاث
 نسبة التغير % 0202الفصل الثاني 0202الفصل الثالث المحافظة
 - - - نينوى

 - - - كركوك

 - - - صالح الدين 

 19.5- 124.21 100.00 بغداد
 - - - ديالى
 - - - االنبار

 19.5- 124.21 100.00 محافظات الوسط
 - - - بابل

 - - - كربالء
 - - - واسط
 - - - النجف
 - - - القادسية
 - - - المثنى 
 - - - ذي قار 
 - - - ميسان
 - - - البصرة

 - - - محافظات الجنوب
 19.5- 124.21 100.00 العراق

 
 



 2021 ااون اناراق في انكبيرة انصناعيت نهًنشآث انًنتجين ساا أل انقياسي انرقى

 

71 

 (36جدول) 
 الخشب  صناعة 26القسم  االرقام القياسية السعار المنتجينتقرير الفصل الرابع 

 0202عام  ومنتجاتو الفمين عدا االثاث
 نسبة التغير%  0202الفصل الثالث 0202الفصل الرابع المحافظة
 - - - نينوى

 - - - كركوك

 - - - صالح الدين 

 18.6- 100.00 81.37 بغداد
 - - - ديالى
 - - - االنبار

 18.6- 100.00 81.37 محافظات الوسط
 - - - بابل

 - - - كربالء
 - - - واسط
 - - - النجف

 - - - القادسية
 - - - المثنى 
 - - - ذي قار 
 - - - ميسان
 - - - البصرة

 - - - محافظات الجنوب
 18.6- 100.00 81.37 العراق

 
 



 2021 ااون اناراق في انكبيرة انصناعيت نهًنشآث انًنتجين ساا أل انقياسي انرقى
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 (37جدول) 
 الخشب  صناعة 26االرقام القياسية السعار المنتجين القسم رير تق

 )السنوي( 0202عام  ومنتجاتو الفمين عدا االثاث
 0202عام المحافظة
 - نينوى

 - كركوك

 - صالح الدين 

 97.68 بغداد
 - ديالى
 - االنبار

 97.68 الوسط محافظات
 - بابل

 - كربالء
 - واسط
 - النجف
 - القادسية
 - المثنى 
 - ذي قار 
 - ميسان
 - البصرة

 - الجنوب محافظات 
 97.68 العراق

 
 



 2021 ااون اناراق في انكبيرة انصناعيت نهًنشآث انًنتجين ساا أل انقياسي انرقى

 

73 

 (38جدول)
 تقرير الفصل االول االرقام القياسية السعار المنتجين 

 0202عام   الورق ومنتجاتو صناعة 27القسم 
 %نسبة التغير  0202رابعالفصل ال 0202ولال فصل اال المحافظة
 20.0 100.0 120.00 نينوى

 - - - كركوك

 - - - صالح الدين 

 - - - بغداد
 - - - ديالى
 - - - االنبار

 20.0 100.0 120.00 الوسط محافظات
 - - - بابل

 - - - كربالء
 - - - واسط
 - - - النجف

 - - - القادسية
 - - - المثنى 
 - - - ذي قار 
 - - - ميسان
 - - - البصرة

 - - - محافظات الجنوب 
 20.0 100.0 120.00 العراق

 
 



 2021 ااون اناراق في انكبيرة انصناعيت نهًنشآث انًنتجين ساا أل انقياسي انرقى

 

74 

 (39جدول)
 القياسية السعار المنتجين  االرقامتقرير الفصل الثاني 

 0202عام   الورق ومنتجاتو صناعة 27القسم 
 نسبة التغير % 0202الفصل االول 0202الفصل الثاني المحافظة
 16.7- 120.00 100.00 نينوى

 - - - كركوك

 - - - صالح الدين 

 - - - بغداد
 - - - ديالى
 - - - االنبار

 16.7- 120.00 100.00 محافظات الوسط
 - - - بابل

 - - - كربالء
 - - - واسط
 - - - النجف
 - - - القادسية
 - - - المثنى 
 - - - ذي قار 
 - - - ميسان
 - - - البصرة

 - - - محافظات الجنوب 
 16.7- 120.00 100.00 العراق

 
 



 2021 ااون اناراق في انكبيرة انصناعيت نهًنشآث انًنتجين ساا أل انقياسي انرقى

 

75 

 (42جدول)
 االرقام القياسية السعار المنتجين ر الفصل الثالث تقري

 0202عام   الورق ومنتجاتو صناعة 27القسم 
 نسبة التغير%  0202الفصل الثاني 0202الفصل الثالث المحافظة
 0.0 100.00 100.00 نينوى

 - - - كركوك

 - - - صالح الدين 

 - - - بغداد
 - - - ديالى
 - - - االنبار

 0.0 100.00 100.00 سطمحافظات الو 
 - - - بابل

 - - - كربالء
 - - - واسط
 - - - النجف
 - - - القادسية
 - - - المثنى 
 - - - ذي قار 
 - - - ميسان
 - - - البصرة

 - - - محافظات الجنوب 
 0.0 100.00 100.00 العراق

 
 



 2021 ااون اناراق في انكبيرة انصناعيت نهًنشآث انًنتجين ساا أل انقياسي انرقى

 

76 

 (42جدول) 
 ين االرقام القياسية السعار المنتجتقرير الفصل الرابع 

 0202عام  الورق ومنتجاتو صناعة 27القسم 
 نسبة التغير%  0202الفصل الثالث 0202الفصل الرابع المحافظة
 0.0 100.00 100.00 نينوى

 - - - كركوك

 - - - صالح الدين 

 - - - بغداد
 - - - ديالى
 - - - االنبار

 0.0 100.00 100.00 محافظات الوسط
 - - - بابل

 - - - كربالء
 - - - واسط
 - - - النجف
 - - - القادسية
 - - - المثنى 
 - - - ذي قار 
 - - - ميسان
 - - - البصرة

 - - - محافظات الجنوب
 0.0 100.00 100.00 العراق

  
 



 2021 ااون اناراق في انكبيرة انصناعيت نهًنشآث انًنتجين ساا أل انقياسي انرقى
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 (40جدول)

 االرقام القياسية السعار المنتجين تقرير 
 0202عام  الورق ومنتجاتو صناعة 27القسم 

 0202عام المحافظة
 104.66 نينوى

 - كركوك

 - صالح الدين 

 - بغداد
 - ديالى
 - االنبار

 104.66 الوسط محافظات
 - بابل

 - كربالء
 - واسط
 - النجف
 - القادسية
 - المثنى 
 - ذي قار 
 - ميسان
 - البصرة
 - الجنوبمحافظات 

 104.66 العراق

 



 2021 ااون اناراق في انكبيرة انصناعيت نهًنشآث انًنتجين ساا أل انقياسي انرقى

 

78 

 (43جدول)
 السعار المنتجين تقرير الفصل االول االرقام القياسية

  0202عام  طباعة واالستنساخ وسائط االعالم المسجمة صناعة 28القسم 
 نسبة التغير%  0202الفصل الرابع 0202الفصل االول المحافظة
 16.7 100.0 116.74 نينوى

 - - - كركوك

 - - - صالح الدين 

 0.5 100.0 100.46 بغداد
 - - - ديالى
 - - - االنبار

 8.6 100.0 108.60 لوسطا محافظات
 - - - بابل

 - - - كربالء
 - - - واسط
 - - - النجف
 - - - القادسية
 - - - المثنى 
 - - - ذي قار 
 - - - ميسان
 22.1 100.0 122.08 البصرة

 22.1 100.0 08 .122 الجنوب محافظات 
 13.1 100.0 113.29 العراق

 
 



 2021 ااون اناراق في انكبيرة انصناعيت نهًنشآث انًنتجين ساا أل انقياسي انرقى

 

79 

 (44جدول)
 ام القياسية السعار المنتجيناالرقتقرير الفصل الثاني 

  0202عام  طباعة واالستنساخ وسائط االعالم المسجمةصناعة  28القسم 
 نسبة التغير % 0202الفصل االول 0202الفصل الثاني المحافظة
 10.7- 116.74 104.19 نينوى

 - - - كركوك

 - - - صالح الدين 

 0.5- 100.46 100.00 بغداد
 - - - ديالى
 - - - االنبار

 6.0- 108.60 102.10 محافظات الوسط
 - - - بابل

 - - - كربالء
 - - - واسط
 - - - النجف

 - - - القادسية
 - - - المثنى 
 - - - ذي قار 
 - - - ميسان
 25.7- 122.08 90.66 البصرة

 25.7- 122.28 90.66 محافظات الجنوب 
 13.1- 113.29 98.08 العراق

 
 



 2021 ااون اناراق في انكبيرة انصناعيت نهًنشآث انًنتجين ساا أل انقياسي انرقى

 

81 

 (45جدول)
 المنتجين االرقام القياسية السعارالفصل الثالث  تقرير

  0202عام  طباعة واالستنساخ وسائط االعالم المسجمةصناعة  28القسم 
 نسبة التغير % 0202الفصل الثاني 0202الفصل الثالث المحافظة
 4.0- 104.19 100.00 نينوى

 - - - كركوك

 - - - صالح الدين 

 0.1 100.00 100.09 بغداد
 - - - ىديال

 - - - االنبار
 2.0- 102.10 100.04 محافظات الوسط

 - - - بابل
 - - - كربالء
 - - - واسط
 - - - النجف
 - - - القادسية
 - - - المثنى 
 - - - ذي قار 
 - - - ميسان
 10.3 90.66 100.00 البصرة

 10.3 90.66 100.00 محافظات الجنوب 
 1.8 98.08 100.03 العراق

 
 



 2021 ااون اناراق في انكبيرة انصناعيت نهًنشآث انًنتجين ساا أل انقياسي انرقى

 

81 

 (46جدول)
 االرقام القياسية السعار المنتجينتقرير الفصل الرابع 

  0202عام  طباعة واالستنساخ وسائط االعالم المسجمةصناعة  28القسم 
 نسبة التغير % 0202الفصل الثالث 0202الفصل الرابع المحافظة
 4.2 100.00 104.19 نينوى

 - - - كركوك

 - - - صالح الدين 

 100.02 بغداد
 

100.09 -0.1 

 - - - ديالى
 - - - االنبار

 2.1 100.04 102.10 محافظات الوسط
 - - - بابل

 - - - كربالء
 - - - واسط
 - - - النجف
 - - - القادسية
 - - - المثنى 
 - - - ذي قار 
 - - - ميسان
 0.0 100.00 100.00 البصرة

 0.0 100.00 100.00 محافظات الجنوب
 1.4 100.03 101.40 العراق

 



 2021 ااون اناراق في انكبيرة انصناعيت نهًنشآث انًنتجين ساا أل انقياسي انرقى

 

82 

 
 (47جدول)

 االرقام القياسية السعار المنتجينتقرير 
 )السنوي( 0202عام  طباعة واالستنساخ وسائط االعالم المسجمةصناعة  28القسم 

 0202عام  المحافظة
 106.10 نينوى
 - كركوك

 - صالح الدين 
 100.14 بغداد
 - ديالى
 - االنبار
 103.16 الوسطمحافظات 
 - بابل

 - ربالءك
 - واسط
 - النجف

 - القادسية
 - المثنى 
 - ذي قار 
 - ميسان
 102.57 البصرة

 57 .102 محافظات الجنوب
 103.04 العراق

 
 
 
 



 2021 ااون اناراق في انكبيرة انصناعيت نهًنشآث انًنتجين ساا أل انقياسي انرقى

 

83 

 
 (48جدول)

 تقرير الفصل االول االرقام القياسية السعار المنتجين
  0202عام  صناعة فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة 19القسم 

 نسبة التغير%  0202الفصل الرابع 0202الفصل االول ةالمحافظ
 62.5 100.0 162.50 نينوى

 8.8 100.0 108.77 كركوك

 - - - صالح الدين 

 0.1- 100.0 99.91 بغداد
 - - - ديالى
 - - - االنبار

 23.7 100.0 123.70 محافظات الوسط
 10.0- 100.0 90.04 بابل

 - - - كربالء
 13.9- 100.0 86.11 واسط
 99.9 النجف

 
100.0 -0.1 

 1.0 100.0 100.95 القادسية
 0.0 100.0 100.00 المثنى 
 - - - ذي قار 
 - - - ميسان
 0.1 100.0 100.06 البصرة

 3.8- 100.0 96.20 محافظات الجنوب
 5.4 100.0 105.4 العراق



 2021 ااون اناراق في انكبيرة انصناعيت نهًنشآث انًنتجين ساا أل انقياسي انرقى

 

84 

 
 (49جدول) 

 يناالرقام القياسية السعار المنتجتقرير الفصل الثاني 
  0202عام  صناعة فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة 19القسم 

 
 نسبة التغير%  0202الفصل االول 0202الفصل الثاني المحافظة
 38.5- 162.50 100.00 نينوى

 5.4- 108.77 102.88 كركوك

 - - - صالح الدين 

 0.2 99.91 100.07 بغداد
 - - - ديالى
 - - - االنبار
 18.4- 123.70 101.00 وسطمحافظات ال
 11.1 90.04 100.00 بابل

 - - - كربالء
 9.6- 86.11 77.87 واسط
 99.9 100.00 النجف

 
0.1 

 4.9- 100.95 95.99 القادسية
 0.0 100.00 100.00 المثنى 
 - - - ذي قار 
 - - - ميسان
 0.1- 100.06 100.00 البصرة

 0.6- 96.2 95.60 محافظات الجنوب
 7.6- 105.4 97.40 اقالعر 



 2021 ااون اناراق في انكبيرة انصناعيت نهًنشآث انًنتجين ساا أل انقياسي انرقى

 

85 

 (52جدول) 
 االرقام القياسية السعار المنتجينتقرير الفصل الثالث 

  0202عام  صناعة فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة 19القسم 
 

 نسبة التغير % 0202الفصل الثاني 0202الفصل الثالث المحافظة
 0.0 100.00 100.00 نينوى

 0.2- 102.88 102.65 كركوك

 - - - ح الدين صال

 0.1- 100.07 100.00 بغداد
 - - - ديالى
 - - - االنبار

 0.1- 101.00 100.90 محافظات الوسط
 0.0 100.00 100.00 بابل

 - - - كربالء
 27.5 77.87 99.29 واسط
 0.0 100.00 100.00 النجف
 4.2 95.99 100.00 القادسية
 18.8 100.00 118.75 المثنى 
 - - - ذي قار 
 - - - ميسان
 0.2- 100.00 99.82 البصرة

 7.7 95.60 103.00 محافظات الجنوب 
 5.0 97.40 102.30 العراق

  



 2021 ااون اناراق في انكبيرة انصناعيت نهًنشآث انًنتجين ساا أل انقياسي انرقى
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 (52جدول)
 االرقام القياسية السعار المنتجينتقرير الفصل الرابع 

  0202عام  صناعة فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة 19القسم 
 نسبة التغير % 0202صل الثالثالف 0202الفصل الرابع المحافظة
 0.0 100.00 100.00 نينوى

 3.0 102.65 105.77 كركوك

 - - - صالح الدين 

 10.2- 100.00 89.79 بغداد
 - - - ديالى
 - - - االنبار

 محافظات
 الوسط

98.50 100.90 -2.4 

 0.0 100.00 100.00 بابل
 - - - كربالء
 0.8 99.29 100.05 واسط
 0.0 100.00 100.00 النجف
 0.2 100.00 100.17 القادسية
 15.8- 118.75 100.00 المثنى 
 - - - ذي قار 
 - - - ميسان
 0.4 99.82 100.18 البصرة

محافظات 
 الجنوب

100.10 103.00 -2.8 

 2.6- 102.30 99.60 العراق



 2021 ااون اناراق في انكبيرة انصناعيت نهًنشآث انًنتجين ساا أل انقياسي انرقى

 

87 

 
 (50جدول)

 االرقام القياسية السعار المنتجينتقرير 
 )السنوي( 0202 عام كوك والمنتجات النفطية المكررةصناعة فحم ال 19القسم 

 0202فصل الرابع المحافظة
 112.91 نينوى

 104.99 كركوك

 - صالح الدين 

 97.34 بغداد
 - ديالى
 - االنبار

 105.56 الوسط محافظات
 97.41 بابل

 - كربالء
 90.34 واسط
 99.97 النجف
 99.26 القادسية
 104.39 المثنى 
 -  ذي قار
 - ميسان
 100.01 البصرة

 98.68 محافظات الجنوب 
 101.13 العراق

 



 2021 ااون اناراق في انكبيرة انصناعيت نهًنشآث انًنتجين ساا أل انقياسي انرقى
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 (53جدول)
 االرقام القياسية السعار المنتجينالفصل االول تقرير 

  0202عام  صناعة المواد والمنتجات الكيميائية 02القسم 
 نسبة التغير%  0202الفصل الرابع 0202الفصل االول المحافظة
 6.4- 100.00 93.59 نينوى

 - - - كركوك

 25.0 100.00 125.00 صالح الدين 

 7.5- 100.00 92.50 بغداد
 - - - ديالى
 - - - االنبار

محافظات 
 الوسط

103.70 100.00 3.7 

 8.8- 100.00 91.25 بابل
 - - - كربالء
 - - - واسط
 0.0 100.00 100.00 النجف
 - - - القادسية
 - - - المثنى 
 - - - ذي قار 
 - - - ميسان
 2.2- 100.00 97.78 البصرة

محافظات 
 الجنوب

96.30 100.00 -3.7 

 0.0 100.00 100.00 العراق



 2021 ااون اناراق في انكبيرة انصناعيت نهًنشآث انًنتجين ساا أل انقياسي انرقى
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 (54جدول)
 االرقام القياسية السعار المنتجينتقرير الفصل الثاني 

  0202عام  صناعة المواد والمنتجات الكيميائية 02القسم 
 نسبة التغير%  0202الفصل االول 0202الفصل الثاني المحافظة
 18.0 93.59 110.44 نينوى

 - - - كركوك

 46.7- 125.00 66.67 صالح الدين 

 25.0 92.50 115.64 بغداد
 - - - ديالى
 - - - االنبار

محافظات 
 الوسط

97.60 103.70 -5.9 

 7.9 91.25 98.44 بابل
 - - - كربالء
 - - - واسط
 0.0 100.00 100.00 النجف

 - - - القادسية
 - - - المثنى 
 - - - ذي قار 
 - - - ميسان
 2.3 97.78 100.00 البصرة

محافظات 
 الجنوب

99.50 96.30 3.3 

 1.5- 100.00 98.50 العراق



 2021 ااون اناراق في انكبيرة انصناعيت نهًنشآث انًنتجين ساا أل انقياسي انرقى
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 (55جدول)
 االرقام القياسية السعار المنتجين لثتقرير الفصل الثا

  0202عام  صناعة المواد والمنتجات الكيميائية 02القسم 
 نسبة التغير % 0202ثانيالالفصل  0202لفصل الثالثا المحافظة
 11.1- 110.44 98.19 نينوى

 - - - كركوك

 50.0 66.67 100.00 صالح الدين 

 12.1- 115.64 101.64 بغداد
 - - - ديالى
 - - - االنبار

محافظات 
 الوسط

99.90 97.60 2.4 

 1.6 98.44 100.00 بابل
 - - - كربالء
 - - - واسط

 0.0 100.00 100.00 جفالن
 - - - القادسية
 - - - المثنى 
 - - - ذي قار 
 - - - ميسان
 0.0 100.00 100.00 البصرة

محافظات  
 الجنوب

100.00 99.50 0.5 

 1.5 98.50 100.00 العراق



 2021 ااون اناراق في انكبيرة انصناعيت نهًنشآث انًنتجين ساا أل انقياسي انرقى
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 (56جدول) 
 االرقام القياسية السعار المنتجينتقرير الفصل الرابع 

 0202عام  جات الكيميائيةصناعة المواد والمنت 02القسم 
 نسبة التغير % 0202الفصل الثالث 0202الفصل الرابع المحافظة
 1.8 98.19 100.00 نينوى

 - - - كركوك

 0.0 100.00 100.00 صالح الدين 

 2.6- 101.64 98.96 بغداد
 - - - ديالى
 - - - االنبار

 0.2- 99.90 99.70 محافظات الوسط
 3.2 100.00 103.20 بابل

 - - - كربالء
 - - - واسط
 3.6 100.00 103.63 النجف

 - - - القادسية
 - - - المثنى 
 - - - ذي قار 
 - - - ميسان
 0.0 100.00 100.00 البصرة

 2.3 100.00 102.30 محافظات الجنوب
 1.0 100.00 101.00 العراق

 
 



 2021 ااون اناراق في انكبيرة انصناعيت نهًنشآث انًنتجين ساا أل انقياسي انرقى

 

92 

 (57جدول)
 االرقام القياسية السعار المنتجينتقرير 

 0202عام  صناعة المواد والمنتجات الكيميائية 02القسم 
 0202عام المحافظة
 100.37 نينوى

 - كركوك

 95.54 صالح الدين 

 101.85 بغداد
 - ديالى
 - االنبار
 100.20 الوسطمحافظات 
 98.12 بابل

 - كربالء
 - واسط
 100.90 النجف

 - القادسية
 - المثنى 
 - ذي قار 
 - ميسان
 99.44 البصرة
 99.50 الجنوبمحافظات 

 99.87 العراق

 
 



 2021 ااون اناراق في انكبيرة انصناعيت نهًنشآث انًنتجين ساا أل انقياسي انرقى

 

93 

 (58جدول)
 تقرير الفصل االول االرقام القياسية السعار المنتجين

 0202عام  صناعة المستحضرات الصيدالنية والكيميائية والدوائية ومنتجات النباتات الطبية 21القسم  
 نسبة التغير%  0202الفصل الرابع 0202الفصل االول المحافظة

 - - - نوىني

 - - - كركوك

 2.4 100.0 102.39 صالح الدين 

 13.2- 100.0 86.84 بغداد
 - - - ديالى
 - - - االنبار

 5.4- 100.0 94.60 الوسط محافظات
 - - - بابل

 - - - كربالء
 - - - واسط
 - - - النجف
 - - - القادسية
 - - - المثنى 
 - - - ذي قار 
 - - - ميسان
 - - - البصرة

 - - - محافظات الجنوب 
 5.4- 100.0 94.60 العراق

 
 



 2021 ااون اناراق في انكبيرة انصناعيت نهًنشآث انًنتجين ساا أل انقياسي انرقى

 

94 

 (59جدول)
 االرقام القياسية السعار المنتجينتقرير الفصل الثاني 

 0202عام  صناعة المستحضرات الصيدالنية والكيميائية والدوائية ومنتجات النباتات الطبية 21القسم  
 ة التغير %نسب 0202الفصل االول 0202الفصل الثاني المحافظة
 - - - نينوى

 - - - كركوك

 0.04 102.39 102.43 صالح الدين 

 7.7 86.84 93.48 بغداد
 - - - ديالى
 - - - االنبار

 3.6 94.60 98.00 محافظات الوسط
 - - - بابل

 - - - كربالء
 - - - واسط
 - - - النجف
 - - - القادسية
 - - - المثنى 
 - - - ذي قار 
 - - - ميسان
 - - - البصرة

 - - - محافظات الجنوب 
 3.6 94.60 98.00 العراق

 
 



 2021 ااون اناراق في انكبيرة انصناعيت نهًنشآث انًنتجين ساا أل انقياسي انرقى
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 (62جدول)
 االرقام القياسية السعار المنتجينتقرير الفصل الثالث 

 0202عام  صناعة المستحضرات الصيدالنية والكيميائية والدوائية ومنتجات النباتات الطبية 21القسم  
 نسبة التغير % 0202لثانيالفصل ا 0202الفصل الثالث المحافظة
 - - - نينوى

 - - - كركوك

 4.4- 102.43 97.96 صالح الدين 

 2.3 93.48 95.66 بغداد
 - - - ديالى
 - - - االنبار

 1.2- 98.00 96.80 محافظات الوسط
 - - - بابل

 - - - كربالء
 - - - واسط
 - - - النجف
 - - - القادسية
 - - - المثنى 
 - - - ذي قار 
 - - - ميسان
 - - - البصرة

 - - - محافظات الجنوب 
 1.2- 98.00 96.80 العراق

 
 



 2021 ااون اناراق في انكبيرة انصناعيت نهًنشآث انًنتجين ساا أل انقياسي انرقى
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 (62جدول)
 االرقام القياسية السعار المنتجين ابعتقرير الفصل الر 

 0202عام  صناعة المستحضرات الصيدالنية والكيميائية والدوائية ومنتجات النباتات الطبية 21القسم  
 نسبة التغير%  0202الفصل الثالث 0202بعالفصل الرا المحافظة
 - - - نينوى

 - - - كركوك

 4.2 97.96 102.03 صالح الدين 

 9.5 95.66 104.79 بغداد
 - - - ديالى
 - - - االنبار

 6.8 96.80 103.40 محافظات الوسط
 - - - بابل

 - - - كربالء
 - - - واسط
 - - - النجف

 - - - القادسية
 - - - المثنى 
 - - - ذي قار 
 - - - ميسان
 - - - البصرة

محافظات  
 الجنوب

- - - 

 6.8 96.80 103.40 العراق

 



 2021 ااون اناراق في انكبيرة انصناعيت نهًنشآث انًنتجين ساا أل انقياسي انرقى
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 (60جدول)
 صناعة المستحضرات  21القسم  االرقام القياسية السعار المنتجينتقرير 

 )السنوي( 0202عام  الصيدالنية والكيميائية والدوائية ومنتجات النباتات الطبية
 0202امع المحافظة
 - نينوى

 - كركوك

 101.19 صالح الدين 

 94.98 بغداد
 - ديالى

 - االنبار

 98.15 الوسط محافظات
 - بابل

 - كربالء

 - واسط

 - النجف

 - القادسية

 - المثنى 

 - ذي قار 

 - ميسان

 - البصرة

 - الجنوبمحافظات 

 98.15 العراق

 
 



 2021 ااون اناراق في انكبيرة انصناعيت نهًنشآث انًنتجين ساا أل انقياسي انرقى
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 (63جدول)
 القياسية السعار المنتجين االرقام الفصل االول تقرير
 0202عام  صناعة منتجات المطاط والمدائن 00القسم 

 نسبة التغير % 0202الفصل الرابع 0202الفصل االول المحافظة
 0.4- 100 99.62 نينوى

 20.2 100 120.16 كركوك

 - - - صالح الدين 

 3.9 100 103.94 بغداد
 - - - ديالى
 - - - االنبار

 7.9 100 107.90 طمحافظات الوس
 15.1- 100 84.85 بابل

 - - - كربالء
 - - - واسط
 - - - النجف
 - - - القادسية
 0.0 100.00 100.00 المثنى 
 - - - ذي قار 
 - - - ميسان
 11.9 100 111.85 البصرة

 1.1- 100 98.90 محافظات الجنوب 
 3.4 100.0 103.40 العراق

 
 



 2021 ااون اناراق في انكبيرة انصناعيت نهًنشآث انًنتجين ساا أل انقياسي انرقى

 

99 

 (64جدول)
 االرقام القياسية السعار المنتجينثاني تقرير الفصل ال

 0202عام صناعة منتجات المطاط والمدائن  00القسم 
 نسبة التغير % 0202الفصل االول 0202الفصل الثاني المحافظة
 24.9 99.62 124.41 نينوى

 13.4- 120.16 104.02 كركوك

 - - - صالح الدين 

 23.1 103.94 127.96 بغداد
 - - - ديالى

 - - - باراالن
 10.1 107.90 118.80 محافظات الوسط

 17.9 84.85 100.00 بابل
 - - - كربالء
 - - - واسط
 - - - النجف

 - - - القادسية
 0.0 100.00 100.00 المثنى 
 - - - ذي قار 
 - - - ميسان
 10.6- 111.85 100.00 البصرة

 1.1 98.90 100.00 محافظات الجنوب 
 5.8 103.40 109.40 العراق

 
 



 2021 ااون اناراق في انكبيرة انصناعيت نهًنشآث انًنتجين ساا أل انقياسي انرقى
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 (65جدول)
 االرقام القياسية السعار المنتجينتقرير الفصل الثالث 

 0202عام صناعة منتجات المطاط والمدائن  00القسم 
 نسبة التغير%  0202الفصل الثاني 0202الفصل الثالث المحافظة
 29.5- 124.41 87.74 نينوى

 6.0 104.02 110.28 كركوك

 - - - صالح الدين 

 22.1- 127.96 99.66 بغداد
 - - - ديالى
 - - - االنبار

 16.5- 118.80 99.20 محافظات الوسط
 2.7 100.00 102.74 بابل

 - - - كربالء
 - - - واسط
 - - - النجف
 - - - القادسية
 0.0 100.00 100.00 المثنى 
 - - - ذي قار 
 - - - ميسان
 1.2 100.00 101.19 البصرة

 1.3 100.00 101.30 محافظات الجنوب 
 8.3- 109.40 100.30 العراق

 
 



 2021 ااون اناراق في انكبيرة انصناعيت نهًنشآث انًنتجين ساا أل انقياسي انرقى
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 (66جدول)
 االرقام القياسية السعار المنتجينتقرير الفصل الرابع 

 0202عام صناعة منتجات المطاط والمدائن  00القسم 
  %نسبة التغير 0202فصل الثالثال 0202فصل الرابعال المحافظة
 6.8 87.74 93.67 نينوى

 0.1- 110.28 110.13 كركوك

 - - - صالح الدين 

 2.9- 99.66 96.73 بغداد
 - - - ديالى
 - - - االنبار

محافظات 
 الوسط

100.20 99.20 1.0 

 2.7- 102.74 100.00 بابل
 - - - كربالء
 - - - واسط
 - - - النجف

 - - - القادسية
 0.0 100.00 100.00 المثنى 
 - - - ذي قار 
 - - - ميسان
 4.5 101.19 105.73 البصرة

محافظات  
 الجنوب

101.90 101.30 0.6 

 0.7 100.30 101.00 العراق



 2021 ااون اناراق في انكبيرة انصناعيت نهًنشآث انًنتجين ساا أل انقياسي انرقى
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 (67جدول)
 االرقام القياسية السعار المنتجينتقرير 

 )السنوي(  0202عام صناعة منتجات المطاط والمدائن  00القسم 
 0202عام  المحافظة
 100.46 نينوى

 111.00 كركوك

 - صالح الدين 

 106.41 بغداد
 - ديالى
 - االنبار

 محافظات
 الوسط

106.24 

 96.63 بابل
 - كربالء
 - واسط
 - النجف

 - القادسية
 100.0 المثنى 
 - ذي قار 
 - ميسان
 104.59 البصرة

محافظات  
 الجنوب

100.52 

 103.46 العراق



 2021 ااون اناراق في انكبيرة انصناعيت نهًنشآث انًنتجين ساا أل انقياسي انرقى
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 (68جدول)
 الفصل االول االرقام القياسية السعار المنتجين تقرير

 0202عام  ة منتجات المعادن الالفمزية االخرىصناع 23القسم
 نسبة التغير % 0202الفصل الرابع 0202الفصل االول المحافظة
 10.4 100.0 110.41 نينوى

 0.0 100.0 100.00 كركوك

 - - - صالح الدين 

 1.1 100.0 101.14 بغداد
 2.1 100.0 102.07 ديالى
 0.0 100.0 100.00 االنبار

 2.7 100.0 102.70 محافظات الوسط
 2.3- 100.0 97.72 بابل

 5.5 100.0 105.55 كربالء
 3.8- 100.0 96.22 واسط
 11.6 100.0 111.59 النجف
 4.1 100.0 104.09 القادسية
 0.6- 100.0 99.41 المثنى 
 5.6 100.0 105.62 ذي قار 
 5.1 100.0 105.14 ميسان
 17.0 100.0 116.99 البصرة

 4.7 100.0 104.70 وبمحافظات الجن 
 4.0 100.0 104.00 العراق

 
 



 2021 ااون اناراق في انكبيرة انصناعيت نهًنشآث انًنتجين ساا أل انقياسي انرقى
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 (69جدول)
 االرقام القياسية السعار المنتجينالفصل الثاني  تقرير

 0202عام  صناعة منتجات المعادن الالفمزية االخرى 23القسم
 نسبة التغير%  0202الفصل االول 0202الفصل الثاني المحافظة
 9.4- 110.41 100.04 نينوى

 3.6 100.00 103.57 كركوك

 - - - صالح الدين 

 1.2- 101.14 99.92 بغداد
 0.0 102.07 102.07 ديالى
 0.0 100.00 100.00 االنبار

 1.6- 102.70 101.10 محافظات الوسط
 1.8 97.72 99.46 بابل

 8.3- 105.55 96.82 كربالء
 3.6 96.22 99.70 واسط
 11.9- 111.59 98.30 النجف

 2.5- 104.09 101.47 القادسية
 3.4 99.41 102.80 المثنى 
 5.3- 105.62 100.00 ذي قار 
 6.8- 105.14 97.94 ميسان
 14.5- 116.99 100.00 البصرة

 4.9- 104.70 99.60 محافظات الجنوب 
 3.8- 104.00 100.10 العراق

 
 



 2021 ااون اناراق في انكبيرة انصناعيت نهًنشآث انًنتجين ساا أل انقياسي انرقى
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 (72جدول)

 االرقام القياسية السعار المنتجينالفصل الثالث  تقرير
 0202عام  صناعة منتجات المعادن الالفمزية االخرى 23القسم
 نسبة التغير % 0202الفصل الثاني 0202الفصل الثالث المحافظة
 2.3 100.04 102.35 نينوى

 2.2- 103.57 101.32 كركوك

 - - - صالح الدين 

 0.5 99.92 100.46 بغداد
 3.3- 102.07 98.66 ديالى
 0.0 100.00 100.00 االنبار

 0.5- 101.10 100.60 ات الوسطمحافظ
 0.9 99.46 100.32 بابل

 0.2 96.82 97.06 كربالء
 1.5- 99.70 98.18 واسط
 8.0 98.30 106.17 النجف
 1.4- 101.47 100.08 القادسية
 3.8- 102.80 98.85 المثنى 
 0.01 100.00 99.99 ذي قار 
 4.4- 97.94 93.67 ميسان
 0.0 100.00 100.00 البصرة

 0.2- 99.60 99.40 محافظات الجنوب 
 0.3- 100.10 99.80 العراق

 



 2021 ااون اناراق في انكبيرة انصناعيت نهًنشآث انًنتجين ساا أل انقياسي انرقى
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 (72جدول)

 االرقام القياسية السعار المنتجينالفصل الرابع  تقرير
 0202عام  صناعة منتجات المعادن الالفمزية االخرى 23القسم
 نسبة التغير % 0202الفصل الثالث 0202الفصل الرابع المحافظة
 8.9 102.35 111.51 نينوى

 2.1 101.32 103.46 كركوك

 - - - صالح الدين 
 0.5- 100.46 100.00 بغداد
 3.5 98.66 102.07 ديالى
 0.0 100.00 100.00 االنبار

 2.8 100.60 103.40 محافظات الوسط
 1.1- 100.32 99.23 بابل

 8.0 97.06 104.81 كربالء
 11.4 98.18 109.41 واسط
 9.9- 106.17 95.70 النجف

 0.7- 100.08 99.40 القادسية
 1.0 98.85 99.88 المثنى 
 0.02 99.99 100.01 ذي قار 
 26.4 93.67 118.42 ميسان
 0.0 100.00 100.00 البصرة

 3.6 99.40 103.00 محافظات الجنوب
 3.3 99.80 103.10 العراق

 
 



 2021 ااون اناراق في انكبيرة انصناعيت نهًنشآث انًنتجين ساا أل انقياسي انرقى

 

117 

 (70جدول)
 االرقام القياسية السعار المنتجينتقرير 

 )السنوي( 0202عام  تجات المعادن الالفمزية االخرىصناعة من 23القسم
 0202عام  المحافظة
 105.96 نينوى

 102.08 كركوك

 - صالح الدين 

 100.38 بغداد
 101.20 ديالى
 100.00 االنبار

 101.94 الوسط محافظات
 99.18 بابل

 100.98 كربالء
 100.76 واسط
 102.75 النجف

 101.24 القادسية
 100.22 المثنى 
 101.38 ذي قار 
 103.38 ميسان
 104.00 البصرة

 101.65 الجنوب محافظات 
 101.73 العراق

 
 



 2021 ااون اناراق في انكبيرة انصناعيت نهًنشآث انًنتجين ساا أل انقياسي انرقى

 

118 

 (73جدول)
  الفصل االول االرقام القياسية السعار المنتجين تقرير

  0202عام  صناعة الفمزات القاعدية )صناعة المنتجات المعدنية االساسية( 04القسم 
 نسبة التغير%  0202الفصل الرابع 0202الفصل االول المحافظة
 - - - نينوى

 - - - كركوك

 - - - صالح الدين 

 5.0- 100.0 95.00 بغداد
 - - - ديالى
 - - - االنبار

 5.0- 100.0 95.00 محافظات الوسط
 7.4 100.0 107.38 بابل

 - - - كربالء
 - - - واسط
 - - - النجف
 - - - القادسية
 - - - المثنى 

 - - - قار  ذي
 - - - ميسان
 - - - البصرة

 7.4 100.0 107.38 محافظات الجنوب
 1.2 100.0 101.20 العراق

 
 



 2021 ااون اناراق في انكبيرة انصناعيت نهًنشآث انًنتجين ساا أل انقياسي انرقى

 

119 

 (74جدول)
  االرقام القياسية السعار المنتجينالفصل الثاني  تقرير

  0202عام  صناعة الفمزات القاعدية )صناعة المنتجات المعدنية االساسية( 04القسم 
 نسبة التغير%  0202الفصل االول 0202ثانيالفصل ال المحافظة
 - - - نينوى

 - - - كركوك

 - - - صالح الدين 

 2.0 95.00 96.93 بغداد
 - - - ديالى
 - - - االنبار

 2.0 95.00 96.93 محافظات الوسط
 14.6 107.38 123.05 بابل

 - - - كربالء
 - - - واسط
 - - - النجف

 - - - القادسية
 - - - المثنى 
 - - - ذي قار 
 - - - ميسان
 - - - البصرة

 14.6 107.38 123.05 محافظات الجنوب 
 8.7 101.20 109.99 العراق

 
 



 2021 ااون اناراق في انكبيرة انصناعيت نهًنشآث انًنتجين ساا أل انقياسي انرقى

 

111 

 (75جدول)
  االرقام القياسية السعار المنتجينالفصل الثالث  تقرير

  0202عام  صناعة الفمزات القاعدية )صناعة المنتجات المعدنية االساسية( 04القسم 
 نسبة التغير%  0202الفصل الثاني 0202الفصل الثالث فظةالمحا

 - - - نينوى

 - - - كركوك

 - - - صالح الدين 

 4.1 96.93 100.93 بغداد
 - - - ديالى
 - - - االنبار

 4.1 96.93 100.93 محافظات الوسط
 18.7- 123.05 100.01 بابل

 - - - كربالء
 - - - واسط
 - - - النجف
 - - - القادسية
 - - - المثنى 
 - - - ذي قار 
 - - - ميسان
 - - - البصرة

 18.7- 123.05 100.01 محافظات الجنوب 
 8.7- 109.99 100.47 العراق

 
 



 2021 ااون اناراق في انكبيرة انصناعيت نهًنشآث انًنتجين ساا أل انقياسي انرقى

 

111 

 (76جدول)
  االرقام القياسية السعار المنتجينالفصل الرابع  تقرير

  0202عام  ة(صناعة الفمزات القاعدية )صناعة المنتجات المعدنية االساسي 04القسم 
 نسبة التغير%  0202الفصل الثالث 0202الفصل الرابع المحافظة
 - - - نينوى

 - - - كركوك
 - - - صالح الدين 

 3.0- 100.93 97.93 بغداد
 - - - ديالى
 - - - االنبار

محافظات 
 3.0- 100.93 97.93 الوسط

 5.4- 100.01 94.59 بابل
 - - - كربالء
 - - - واسط
 - - - فالنج

 - - - القادسية
 - - - المثنى 
 - - - ذي قار 
 - - - ميسان
 - - - البصرة

محافظات 
 الجنوب

94.59 100.01 -5.4 

 4.2- 100.47 96.26 العراق

 



 2021 ااون اناراق في انكبيرة انصناعيت نهًنشآث انًنتجين ساا أل انقياسي انرقى

 

112 

 (77جدول)
  االرقام القياسية السعار المنتجينتقرير 

 )السنوي(  0202عام  ة(صناعة الفمزات القاعدية )صناعة المنتجات المعدنية االساسي 04القسم 
 0202عام المحافظة
 - نينوى

 - كركوك

 - صالح الدين 

 97.67 بغداد
 - ديالى
 - االنبار

 97.67 الوسط محافظات
 105.74 بابل

 - كربالء
 - واسط
 - النجف

 - القادسية
 - المثنى 
 - ذي قار 
 - ميسان
 - البصرة

 105.74 محافظات الجنوب

 101.86 العراق

 
 



 2021 ااون اناراق في انكبيرة انصناعيت نهًنشآث انًنتجين ساا أل انقياسي انرقى

 

113 

 (78جدول)
  االرقام القياسية السعار المنتجين الفصل االول تقرير

 0202عام صناعة منتجات المعادن المركبة عدا المكائن والمعدات  05القسم 
 نسبة التغير % 0202الفصل الرابع 0202الفصل االول المحافظة
 - - - نينوى

 - - - كركوك

 - - - صالح الدين 

 4.1- 100 95.88 بغداد
 - - - ديالى
 - - - االنبار

 4.1- 100 95.88 محافظات الوسط
 - - - بابل

 - - - كربالء
 - - - واسط
 - - - النجف

 - - - القادسية
 - - - المثنى 
 - - - ذي قار 
 - - - ميسان
 9.5 100.0 109.46 البصرة

 9.5 100.0 109.46 محافظات الجنوب 
 2.7 100.0 102.67 العراق

 
 



 2021 ااون اناراق في انكبيرة انصناعيت نهًنشآث انًنتجين ساا أل انقياسي انرقى

 

114 

 (79دول)ج
  االرقام القياسية السعار المنتجينالفصل الثاني  تقرير

 0202عام صناعة منتجات المعادن المركبة عدا المكائن والمعدات  05القسم 
 نسبة التغير%  0202الفصل االول 0202الفصل الثاني المحافظة
 - - - نينوى

 - - - كركوك

 - - - صالح الدين 

 1.2 95.88 97.07 بغداد
 - - - الىدي

 - - - االنبار
محافظات 

 1.2 95.88 97.07 الوسط

 - - - بابل
 - - - كربالء
 - - - واسط
 - - - النجف

 - - - القادسية
 - - - المثنى 
 - - - ذي قار 
 - - - ميسان
 6.7- 109.46 102.08 البصرة

محافظات 
 الجنوب

102.08 109.46 -6.7 

 3.0- 102.67 99.57 العراق



 2021 ااون اناراق في انكبيرة انصناعيت نهًنشآث انًنتجين ساا أل انقياسي انرقى

 

115 

 (82دول)ج
  االرقام القياسية السعار المنتجينالفصل الثالث  تقرير

 0202عام صناعة منتجات المعادن المركبة عدا المكائن والمعدات  05القسم 
  %نسبة التغير 0202ثانيالفصل ال 0202ثالثالفصل ال المحافظة
 - - - نينوى

 - - - كركوك

 - - - صالح الدين 

 3.0 97.07 100.00 بغداد
 - - - ديالى
 - - - االنبار

 3.0 97.07 100.00 محافظات الوسط
 - - - بابل

 - - - كربالء
 - - - واسط
 - - - النجف
 - - - القادسية
 - - - المثنى 
 - - - ذي قار 
 - - - ميسان
 2.0- 102.08 100.00 البصرة

 2.0- 102.08 100.00 الجنوب محافظات
 0.4 99.57 100.00 العراق

 
 



 2021 ااون اناراق في انكبيرة انصناعيت نهًنشآث انًنتجين ساا أل انقياسي انرقى

 

116 

 (82جدول)
  االرقام القياسية السعار المنتجينالفصل الرابع  تقرير

 0202عام صناعة منتجات المعادن المركبة عدا المكائن والمعدات  05القسم 
 نسبة التغير%  0202الفصل الثالث 0202الفصل الرابع المحافظة
 - - - نينوى

 - - - كركوك

 - - - صالح الدين 

 2.9 100.00 102.86 بغداد
 - - - ديالى
 - - - االنبار

محافظات 
 2.9 100.00 102.86 الوسط

 - - - بابل
 - - - كربالء
 - - - واسط
 - - - النجف
 - - - القادسية
 - - - المثنى 
 - - - ذي قار 
 - - - ميسان
 0.0 100.00 100.00 البصرة

محافظات  
 0.0 100.00 100.00 الجنوب

 1.4 100.00 101.43 العراق



 2021 ااون اناراق في انكبيرة انصناعيت نهًنشآث انًنتجين ساا أل انقياسي انرقى

 

117 

 (80جدول)
  االرقام القياسية السعار المنتجينتقرير 

 )السنوي( 0202عام صناعة منتجات المعادن المركبة عدا المكائن والمعدات  05القسم 
 0202عام المحافظة
 - نينوى

 - كركوك

 - صالح الدين 

 98.91 بغداد
 - ديالى
 - االنبار

محافظات 
 الوسط

98.91 

 - بابل
 - كربالء
 - واسط
 - النجف

 - القادسية
 - المثنى 
 - ذي قار 
 - ميسان
 102.81 البصرة

محافظات  
 الجنوب

102.81 

 102.81 العراق



 2021 ااون اناراق في انكبيرة انصناعيت نهًنشآث انًنتجين ساا أل انقياسي انرقى

 

118 

 
 (83جدول)

  االرقام القياسية السعار المنتجين الفصل االول تقرير
 صناعة الحاسبات والمنتجات االلكترونية والبصرية 06القسم

 0202عام  الطبيةومكوناتيا وصناعة االجيزة  
  %نسبة التغير 0202رابعالالفصل  0202الفصل االول المحافظة
 - - - نينوى

 - - - كركوك

 - - - صالح الدين 

 - - - بغداد
 0.0 100.0 100.00 ديالى
 - - - االنبار
 0.0 100.0 100.00 الوسطمحافظات 
 - - - بابل

 - - - كربالء
 - - - واسط
 - - - النجف

 - - - ادسيةالق
 - - - المثنى 
 - - - ذي قار 
 - - - ميسان
 - - - البصرة

 - - - الجنوبمحافظات  
 0.0 100.0 100.00 العراق



 2021 ااون اناراق في انكبيرة انصناعيت نهًنشآث انًنتجين ساا أل انقياسي انرقى

 

119 

 
 (84جدول)

  االرقام القياسية السعار المنتجينالفصل الثاني  تقرير
 صناعة الحاسبات والمنتجات االلكترونية والبصرية 06القسم

 0202عام  جيزة الطبيةومكوناتيا وصناعة اال 
  %نسبة التغير 0202ولال فصل اال 0202ثانيالفصل ال المحافظة
 - - - نينوى

 - - - كركوك

 - - - صالح الدين 

 - - - بغداد
 0.0 100.0 100.00 ديالى
 - - - االنبار

 0.0 100.0 100.00 الوسط محافظات
 - - - بابل

 - - - كربالء
 - - - واسط
 - - - النجف
 - - - القادسية
 - - - المثنى 
 - - - ذي قار 
 - - - ميسان
 - - - البصرة

 - - - الجنوب محافظات 
 0.0 100.0 100.00 العراق



 2021 ااون اناراق في انكبيرة انصناعيت نهًنشآث انًنتجين ساا أل انقياسي انرقى

 

121 

 
 (85جدول)

  االرقام القياسية السعار المنتجينالفصل الثالث  تقرير
 صناعة الحاسبات والمنتجات االلكترونية والبصرية  06القسم

 0202عام  ة االجيزة الطبيةومكوناتيا وصناع
  %نسبة التغير 0202الفصل الثاني 0202الفصل الثالث المحافظة
 - - - نينوى

 - - - كركوك

 - - - صالح الدين 

 - - - بغداد
 0.0 100.0 100.00 ديالى
 - - - االنبار

 0.0 100.0 100.00 محافظات الوسط
 - - - بابل

 - - - كربالء
 - - - واسط
 - - - النجف
 - - - القادسية
 - - - المثنى 
 - - - ذي قار 
 - - - ميسان
 - - - البصرة

 - - - محافظات الجنوب 
 0.0 100.0 100.00 العراق



 2021 ااون اناراق في انكبيرة انصناعيت نهًنشآث انًنتجين ساا أل انقياسي انرقى

 

121 

 
 (86جدول)

  االرقام القياسية السعار المنتجينالفصل الرابع  تقرير
 صناعة الحاسبات والمنتجات االلكترونية  06القسم

 2021عام وصناعة االجيزة الطبية والبصرية ومكوناتيا
  %نسبة التغير 0202الفصل الثالث 0202الفصل الرابع المحافظة
 - - - نينوى

 - - - كركوك

 - - - صالح الدين 

 - - - بغداد
 0.0 100.0 100.00 ديالى
 - - - االنبار

 0.0 100.0 100.00 محافظات الوسط
 - - - بابل

 - - - كربالء
 - - - واسط
 - - - النجف
 - - - القادسية
 - - - المثنى 
 - - - ذي قار 
 - - - ميسان
 - - - البصرة

 - - - محافظات الجنوب 
 0.0 100.0 100.00 العراق



 2021 ااون اناراق في انكبيرة انصناعيت نهًنشآث انًنتجين ساا أل انقياسي انرقى

 

122 

 (87جدول)
 صناعة الحاسبات  06االرقام القياسية السعار المنتجين القسمتقرير 

 )السنوي(0202عام جيزة الطبيةوالمنتجات االلكترونية والبصرية ومكوناتيا وصناعة اال
 0202عام المحافظة
 - نينوى

 - كركوك

 - صالح الدين 

 - بغداد
 100.00 ديالى
 - االنبار

 100.00 الوسط محافظات
 - بابل

 - كربالء
 - واسط
 - النجف
 - القادسية
 - المثنى 
 - ذي قار 
 - ميسان
 - البصرة

 - الجنوب محافظات 
 100.0 العراق

 
 



 2021 ااون اناراق في انكبيرة انصناعيت نهًنشآث انًنتجين ساا أل انقياسي انرقى

 

123 

 (88جدول)
  االرقام القياسية السعار المنتجين الفصل االول تقرير

 0202عام  صناعة االجيزة الكيربائية 07القسم 
 نسبة التغير % 0202الفصل الرابع 0202الفصل االول المحافظة
 - - - نينوى

 - - - كركوك

 - - - صالح الدين 

 3.7- 100.0 96.27 بغداد
 0.0 100.0 100.00 ديالى
 - - - االنبار

 1.9- 100.0 98.10 محافظات الوسط
 - - - بابل

 - - - كربالء
 - - - واسط
 11.6 100.0 111.56 النجف

 1.9 100.0 101.90 القادسية
 - - - المثنى 
 2.9 100.0 102.91 ذي قار 
 - - - ميسان
 - - - البصرة

 5.5 100.0 105.50 محافظات الجنوب 
 2.5 100.0 102.50 العراق

 
 



 2021 ااون اناراق في انكبيرة انصناعيت نهًنشآث انًنتجين ساا أل انقياسي انرقى

 

124 

 (89جدول)
  االرقام القياسية السعار المنتجينالفصل الثاني  تقرير

 0202عام  صناعة االجيزة الكيربائية 07القسم 
 نسبة التغير % 0202الفصل االول 0202الفصل الثاني المحافظة
 - - - نينوى

 - - - كركوك

 - - - صالح الدين 

 4.1- 96.27 92.37 بغداد
 0.0 100.00 100.00 ديالى
 - - - االنبار

 1.9- 98.10 96.20 محافظات الوسط
 - - - بابل

 - - - كربالء
 - - - واسط
 10.4- 111.56 100.00 النجف
 1.9- 101.90 100.00 القادسية
 - - - المثنى 
 13.6 102.91 116.94 ذي قار 
 - - - ميسان
 - - - البصرة

 0.1 105.50 105.60 محافظات الجنوب 
 0.6- 102.50 101.90 العراق

 
 



 2021 ااون اناراق في انكبيرة انصناعيت نهًنشآث انًنتجين ساا أل انقياسي انرقى

 

125 

 (92جدول)
  االرقام القياسية السعار المنتجينالفصل الثالث  تقرير

 0202عام  صناعة االجيزة الكيربائية 07القسم 
 نسبة التغير%  0202الفصل الثاني 0202الفصل الثالث المحافظة
 - - - نينوى

 - - - كركوك

 - - - صالح الدين 

 12.6 92.37 104.04 بغداد
 0.0 100.00 100.00 ديالى
 - - - االنبار

 6.0 96.20 102.00 محافظات الوسط
 - - - بابل

 - - - كربالء
 - - - واسط
 0.0 100.00 100.00 النجف
 1.9- 100.00 98.13 القادسية
 - - - المثنى 
 8.3- 116.94 107.26 ذي قار 
 - - - ميسان
 - - - البصرة

 3.6- 105.60 101.80 محافظات الجنوب 
 0.0 101.90 101.90 العراق

 
 



 2021 ااون اناراق في انكبيرة انصناعيت نهًنشآث انًنتجين ساا أل انقياسي انرقى

 

126 

 (92جدول)
  االرقام القياسية السعار المنتجينالفصل الرابع  تقرير

 0202عام  صناعة االجيزة الكيربائية 07القسم 
 نسبة التغير % 0202الفصل الثالث 0202الفصل الرابع المحافظة
 - - - نينوى

 - - - كركوك

 - - - صالح الدين 

 5.9- 104.04 97.86 بغداد
 0.0 100.00 100.00 ديالى
 - - - االنبار

 3.0- 102.00 98.90 محافظات الوسط
 - - - بابل

 - - - كربالء
 - - - واسط
 17.1 100.00 117.09 النجف
 31.0 98.13 128.57 القادسية
 - - - المثنى 
 3.6- 107.26 103.41 ذي قار 
 - - - ميسان
 - - - البصرة

 14.3 101.80 116.40 محافظات الجنوب 
 7.4 101.90 109.40 العراق

 
 



 2021 ااون اناراق في انكبيرة انصناعيت نهًنشآث انًنتجين ساا أل انقياسي انرقى

 

127 

 (90جدول)
  االرقام القياسية السعار المنتجينتقرير 

 )السنوي( 0202عام  صناعة االجيزة الكيربائية 07القسم 
 0202عام  المحافظة
 - نينوى

 - كركوك

 - صالح الدين 

 97.55 بغداد
 100.00 ديالى
 - االنبار

محافظات 
 الوسط

98.78 

 - بابل
 - كربالء
 - واسط
 106.91 النجف

 106.48 القادسية
 - المثنى 
 107.49 ذي قار 
 - ميسان
 - البصرة

محافظات  
 الجنوب

107.19 

 103.88 العراق



 2021 ااون اناراق في انكبيرة انصناعيت نهًنشآث انًنتجين ساا أل انقياسي انرقى

 

128 

 
 (93جدول)

  االرقام القياسية السعار المنتجين الفصل االول تقرير
 0202عام  ات الغير مصنفة في موضع اخرصناعة االالت والمعد 08القسم 

 نسبة التغير % 0202الفصل الرابع 0202الفصل االول المحافظة
 - - - نينوى

 - - - كركوك

 - - - صالح الدين 

 - - - بغداد
 - - - ديالى
 0.0 100.0 100.00 االنبار

 0.0 100.0 100.00 محافظات الوسط
 - - - بابل

 - - - كربالء
 - - - واسط
 - - - النجف

 - - - القادسية
 - - - المثنى 
 - - - ذي قار 
 - - - ميسان
 - - - البصرة

 - - - محافظات الجنوب 
 0.0 100.0 100.00 العراق
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 (94جدول)

  االرقام القياسية السعار المنتجينالفصل الثاني  تقرير
 0202عام  صناعة االالت والمعدات الغير مصنفة في موضع اخر 08القسم 

 نسبة التغير % 0202الفصل االول 0202الفصل الثاني المحافظة
 - - - نينوى

 - - - كركوك

 - - - صالح الدين 

 - - - بغداد
 - - - ديالى
 0.0 100.0 100.00 االنبار

 0.0 100.0 100.00 محافظات الوسط
 - - - بابل

 - - - كربالء
 - - - واسط
 - - - النجف
 - - - القادسية
 - - - المثنى 
 - - - ذي قار 
 - - - ميسان
 - - - البصرة

 - - - محافظات الجنوب 
 0.0 100.0 100.00 العراق
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 (95جدول)
  االرقام القياسية السعار المنتجينالفصل الثالث  تقرير

 0202عام  صناعة االالت والمعدات الغير مصنفة في موضع اخر 08القسم 
 نسبة التغير % 0202الفصل الثاني 0202لثالثالفصل ا المحافظة
 - - - نينوى

 - - - كركوك

 - - - صالح الدين 

 - - - بغداد
 - - - ديالى
 0.0 100.0 100.00 االنبار

 0.0 100.0 100.00 محافظات الوسط
 - - - بابل

 - - - كربالء
 - - - واسط
 - - - النجف
 - - - القادسية
 - - - المثنى 

 - - - قار ذي 
 - - - ميسان
 - - - البصرة

 - - - محافظات الجنوب 
 0.0 100.0 100.00 العراق
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 (96جدول)
  االرقام القياسية السعار المنتجينالفصل الرابع  تقرير

 0202عام  صناعة االالت والمعدات الغير مصنفة في موضع اخر 08القسم 
 % سبة ال غير  2120الثالث  ل ال 2120الرابع  ل ال الم اف ة

 - - -  ي و 

 - - -  ر وك
 - - -  الح الدين 

 - - - بغداد
 - - - ديال 
 0.0 100.0 100.00 اال بار

 0.0 100.0 100.00 الوس  محافظات

 - - - بابل
 - - -  ربالء
 - - - واس 
 - - - ال  ف
 - - - القادسية
 - - - المث   
 - - - ذي قار 
 - - - ميسان
 - - - الب رة

 - - - ال  و  محافظات 
 0.0 100.0 100.00 العراق
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 (97دول)ج
 صناعة االالت والمعدات الغير  08القسم  االرقام القياسية السعار المنتجينتقرير 

 )السنوي( 0202عام  مصنفة في موضع اخر
 0202عام المحافظة 

 - نينوى

 - كركوك

 - صالح الدين 

 - بغداد
 - ديالى
 100.0 االنبار

 100.0 الوسط محافظات
 - بابل

 - كربالء
 - واسط
 - النجف

 - القادسية
 - المثنى 
 - ذي قار 
 - ميسان
 - البصرة

 محافظات 
 الجنوب

- 

 100.0 العراق
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 (98دول)ج
  االرقام القياسية السعار المنتجين الفصل االول تقرير
 0202عام  صناعة المركبات ذات المحركات 09القسم 

 نسبة التغير%  0202الفصل الرابع 0202الفصل االول المحافظة
 - - - نينوى

 - - - كركوك

 - - - صالح الدين 

 - - - بغداد
 - - - ديالى
 - - - االنبار

 - - - محافظات الوسط
 9.3- 100.0 90.67 بابل

 - - - كربالء
 - - - واسط
 11.1 100.0 111.11 النجف
 - - - القادسية
 - - - المثنى 
 - - - ذي قار 
 - - - ميسان
 - - - البصرة

 0.9 100.0 89 .100 محافظات الجنوب
 0.9 100.0 100.89 العراق
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 (99دول)ج
  الفصل الثاني االرقام القياسية السعار المنتجين تقرير
 0202عام  صناعة المركبات ذات المحركات 09القسم 

 نسبة التغير%  0202الفصل االول 0202الفصل الثاني المحافظة
 - - - نينوى

 - - - كركوك

 - - - صالح الدين 

 - - - بغداد
 - - - ديالى
 - - - االنبار

 - - - محافظات الوسط
 58.3 90.67 143.54 بابل

 - - - كربالء
 - - - واسط
 10.0- 111.11 100.00 النجف
 - - - القادسية
 - - - المثنى 
 - - - ذي قار 
 - - - ميسان
 - - - البصرة

 20.7 100.89 121.77 محافظات الجنوب
 20.7 100.89 121.77 العراق
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 (222دول)ج
  االرقام القياسية السعار المنتجينالفصل الثالث  تقرير
 0202عام  صناعة المركبات ذات المحركات 09القسم 

 التغير% نسبة  0202الفصل الثاني 0202الفصل الثالث المحافظة
 - - - نينوى

 - - - كركوك

 - - - صالح الدين 

 - - - بغداد
 - - - ديالى
 - - - االنبار

 - - - الوسط محافظات
 27.6- 143.54 103.95 بابل

 - - - كربالء
 - - - واسط
 0.0 100.0 100.0 النجف
 - - - القادسية
 - - - المثنى 
 - - - ذي قار 
 - - - ميسان
 - - - ةالبصر 

 16.3- 121.77 101.98 محافظات الجنوب 
 16.3- 121.77 101.98 العراق
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 (222دول)ج
  االرقام القياسية السعار المنتجينالفصل الرابع  تقرير
 0202عام  صناعة المركبات ذات المحركات 09القسم 

 نسبة التغير % 0202الفصل الثالث 0202الفصل الرابع المحافظة
 - - - نينوى

 - - - كركوك

 - - - صالح الدين 

 - - - بغداد
 - - - ديالى
 - - - االنبار

 - - - محافظات الوسط
 0.4 103.95 104.35 بابل

 - - - كربالء
 - - - واسط
 10.0 100.00 110.00 النجف

 - - - القادسية
 - - - المثنى 
 - - - ذي قار 
 - - - ميسان
 - - - البصرة

 5.1 101.98 107.17 بمحافظات الجنو 
 5.1 101.98 107.17 العراق
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 (220دول)ج
  االرقام القياسية السعار المنتجينتقرير 

 )السنوي( 0202عام  صناعة المركبات ذات المحركات 09القسم 
 0202عام المحافظة
 - نينوى

 - كركوك

 - صالح الدين 

 - بغداد
 - ديالى
 - االنبار

 محافظات
 الوسط

- 

 109.00 بابل
 - كربالء
 - واسط
 105.14 النجف

 - القادسية
 - المثنى 
 - ذي قار 
 - ميسان
 - البصرة

محافظات  
 الجنوب

107.65 

 107.65 العراق
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 (223دول)ج
  االرقام القياسية السعار المنتجين الفصل االول تقرير

  0202عام  رصناعة االثاث والمنتجات الخشبية غير المصنفة في موضع اخ 32القسم 
 نسبة التغير%  0202الفصل الرابع 0202الفصل االول المحافظة
 - - - نينوى

 12.0 100.0 111.96 كركوك

 - - - صالح الدين 

 - - - بغداد
 - - - ديالى
 - - - االنبار

 12.0 100.0 111.96 محافظات الوسط
 - - - بابل

 - - - كربالء
 - - - واسط
 - - - النجف

 - - - سيةالقاد
 - - - المثنى 
 - - - ذي قار 
 - - - ميسان
 0.0 100.0 100.00 البصرة

 0.0 100.0 100.00 محافظات الجنوب 
 6.0 100.0 106.00 العراق
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 (224دول)ج
  االرقام القياسية السعار المنتجينالفصل الثاني  تقرير

  0202عام  ي موضع اخرصناعة االثاث والمنتجات الخشبية غير المصنفة ف 32القسم 
 نسبة التغير%  0202الفصل االول 0202الفصل الثاني المحافظة
 - - - نينوى

 19.4- 111.96 90.22 كركوك

 - - - صالح الدين 

 - - - بغداد
 - - - ديالى
 - - - االنبار

محافظات 
 الوسط

90.22 111.96 -19.4 

 - - - بابل
 - - - كربالء
 - - - واسط
 - - - النجف

 - - - القادسية
 - - - المثنى 
 - - - ذي قار 
 - - - ميسان
 0.0 100.00 100.00 البصرة

محافظات  
 الجنوب

100.00 100.00 0.0  

 10.3- 105.98 95.11 العراق
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 (225دول)ج
  االرقام القياسية السعار المنتجينالفصل الثالث  تقرير

  0202عام  غير المصنفة في موضع اخر صناعة االثاث والمنتجات الخشبية 32القسم 
 نسبة التغير%  0202الفصل الثاني 0202الفصل الثالث المحافظة
 - - - نينوى

 0.1 90.22 90.34 كركوك

 - - - صالح الدين 

 - - - بغداد
 - - - ديالى
 - - - االنبار

 0.1 90.22 90.34 محافظات الوسط
 - - - بابل

 - - - كربالء
 - - - واسط
 - - - النجف
 - - - القادسية
 - - - المثنى 
 - - - ذي قار 
 - - - ميسان
 0.0 100.00 100.00 البصرة

  0.0 100.00 100.00 محافظات الجنوب 
 0.1 95.11 95.17 العراق
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 (226دول)ج
  االرقام القياسية السعار المنتجينالفصل الرابع  تقرير

 0202عام  الخشبية غير المصنفة في موضع اخر صناعة االثاث والمنتجات 32القسم 
 نسبة التغير % 0202الفصل الثالث 0202الفصل الرابع المحافظة
 - - - نينوى

 0.1- 90.34 90.25 كركوك

 - - - صالح الدين 

 - - - بغداد
 - - - ديالى
 - - - االنبار

محافظات 
 الوسط

90.25 90.34 -0.1 

 - - - بابل
 - - - كربالء

 - - - اسطو 
 - - - النجف

 - - - القادسية
 - - - المثنى 
 - - - ذي قار 
 - - - ميسان
 0.0 100.00 100.00 البصرة

محافظات 
 الجنوب

100.00 100.00 0.0 

 0.04- 95.17 95.13 العراق
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 (227دول)ج 
  االرقام القياسية السعار المنتجينتقرير 

 )السنوي(0202عام بية غير المصنفة في موضع اخرصناعة االثاث والمنتجات الخش 32القسم 
 0202عام المحافظة
 - نينوى

 95.26 كركوك

 - صالح الدين 

 - بغداد
 - ديالى
 - االنبار

 95.26 محافظات الوسط
 - بابل

 - كربالء
 - واسط
 - النجف
 - القادسية
 - المثنى 
 - ذي قار 
 - ميسان
 100.0 البصرة

 100.0 محافظات الجنوب 
 97.74 العراق
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 0202تعليمات جمع بيانات الرقم القياسي السعار المنتجين في العراق عام
 

 .الجديدثابتة حتى التحديث  بقىوست 0202الرابع من عام  فصلم اختيار المنتجات واألصناف خالل اليت .2

إذا كانت المنشأة تنتج أكثر من  امالفردي.إذا كانت المنشأة تنتج منتًجا واحًدا، فسيتم جمع بياناتيا ليذا المنتج ا .0
ثم يتم جمع بيانات عن األصناف األكثر مبيًعا  ، ومن منتج ، فيتم اختيار المنتجات الثالثة ذات أعمى قيمة إنتاج

 لممنتج المحدد )الصنف األكثر مبيًعا لكل منتج(.

 

 نشؤةنً األصناف ين عيناث ألخذ افتراضي يثال

   
 االًتاج قُوت (ًاثخا 7) الوٌتح الرقن

 كل هي هبُعا   األكثر األصٌاف
 هٌتح

(خاًاث 01)  

  (01) عالُت إًتاج قُوت كهربائٍ هىلذ 1

2 kv 

3 kv 

7 kv 

 (هلُىى 8) عالُت اًتاج قُوت الكهربائٍ السخاى 2

50 L 

70 L 

120 L 

(هلُىى 2) هٌخفضت اًتاج قُوت هراوذ 3  َهول 

 (هلُىى 6) عالُت اًتاج قُوت ثالخاث 4

 (قذم 9)  بُكى

 (قذم 02)  بُكى

 (قذم 06)  بُكى

(هلُىى 0) هٌخفضت اًتاج قُوت تلفزَىًاث 5  َهول 
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 انًيدانيين؟ انباحثين قبم ين وأصنافها انًنتجاث اختيا  يتى كيف

 :َلٍ كوا اإلخابت
 

  
 الرقن

 السلعت
( خاًاث 7 الوٌتح ) 

االًتاج قُوت  
 األكثر فاألصٌا
هٌتح كل هي هبُعا    

( خاًاث 01 ) 

 kv 3 (هلُىى 01) عالُت اًتاج قُوت كهربائٍ هىلذ 1

 L 120 (هلُىى 8) عالُت اًتاج قُوت كهربائٍ سخاى 2

 (قذم 9)  بُكى (هلُىى 6) عالُت اًتاج قُوت ثالخاث 3

 

تكون كاساس لمعمل في جميع فصول عام  واختيارىم  2020مالحظة ميمة جدا عند تحديد السمع في الفصل الرابع 
 .فقط حين ّإذ سوف يتم السؤال عن قيم وكميات واالسعار لمسمع المختارة في الفصل الرابع 2020

سعر تكون قيم اإلنتاج واألسعار بالدينار العراقي. عندما يتم جمع القيم بعمالت أخرى، يتم استخدام متوسط  .3
 .الصرف الموازي القسم سعرالصرف الشيري الذي ينشره 

. يتم جمع البيانات كل ثالثة أشير. تمؤل المنشأة استمارة المسح مسبًقا ويزور الباحث الميداني كل منشأة، لجمع 4
البيانات الشيرية )قيم االنتاج والكميات المباعة( عن األصناف المشمولة في العينة مسبًقا. يجمع الباحث الميداني 

 .0202العينة سابًقا في الفصل األخير من عام  بيانات األصناف التي شممت في

. يجب أال يجمع الباحث الميداني أي بيانات أو معمومات أخرى، ما لم يتم إيقاف إنتاج أحد أصناف العينة. في ىذه 5
الحالة، يجب أن يسأل الباحث الميداني ىل ىذا الوضع دائم أم مؤقت. إذا كان دائمًا، فيجب جمع بيانات لصنف آخر 

قسم االرقام القياسية  دائًما عند انقطاع اإلنتاج الي  –اثل. يجب إبالغ موظفي األسعار في الجياز المركزي ببغداد مم
 سمعة، واإلبالغ عن جميع المعمومات ذات الصمة المتعمقة بالصنف البديل.

ى انتاجيا بالكامل لمحكومة تواجو الباحث الميداني : منشأة تنتج القير الغراض الحكومة فقط بمعنافتراضيو  .امثمو6
 التستوفى بيانات المنشأة الن جميع انتاجيا الغراض الحكومة.

منشأة تنتج مثمجات وااللبان ، تم اختيار سمعة الجبن،ثم سمعة القيمر، والسمعة الثالثة كانت المثمجات تجمع بيانات . 7
 المختارة وحسب ظيوىا في المواسم. الثالث السمع
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 ، سمعة المبردة سوف ين احدىما مبردة ىواء واالخرى مضخة ماء )ماطور ماء( السمعتين تجمع ج سمعتتمنشأة تن.8
البيانات في شير تشرين الثاني وقد التظير  عن االنتاج في الفصل الرابع تحديدا شير تشرين االول ياتظير بيانات

جمع بيانات االنتاج في بداية شير ومن ثم يعود  الضير في ذلك وكانون االول بل وحتى جميع اشير الفصل االول
 نيسان في الفصل ثاني .

 .المنشأة التي تنتج البموك وحدة القياس العدد بااللف، المنشأة التي تنتج الطابوق وحدة القياس الدبل.9

. التركيز عمى وصف السمعة المنتجة مثال: منشأة تنتج قوالب الكونكريت يذكر بالوصف حجم القالب) االبعاد( 22
ليا عند السؤال عن سعرىا في االشير  كي يسيل الرجوعميز عن القوالب االخرى التي تنتج من قبل المنشأة لمت

 معامل الكاشي ...الخ. وىذا يطبق عمى، القادمة

 
 ا ا مس عدة لالس  سارا  ال ي  وا ه  م في الميدان في  ميع االوقا 

 
  م يا ي ل م بال وفيق

 
 
 

 مديرة االرقام القياسية                                                                                                     
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Introduction : 

Currently, the PPI for Iraq covers the large manufacturing industries,Which is depended as a base in the fourth 

quarter of 2020, covering 15 Governorates. 

The positive role played by the manufacturing industry, whether at the level of developed or developing 

countries, affects the local, regional and international economic environment, which distinguishes it from other 

economic activities. In improving living standards and increasing per capita income, as the manufacturing 

industry contributes significantly to replacing imports, developing exports, diversifying sources of income, 

providing more foreign currencies and improving the balance of payments. 

In view of the important role of the industry, the Central Statistical Organization represented by the Index 
Numbers Department, for the first time, calculated the Producer Price Index (PPI) in Iraq and for large industrial 
facilities, where work is based on the fourth quarter of 2020, and covers 15 governorates. 
As the old PPI methodology has been discontinued after calculating the fourth quarter of 2021, and due to 
fundamental changes in the methodology, the chain will be broken. The old PPI series and the new PPI series 
will not be linked. However, work began on calculating the new producer price index, starting from the fourth 
quarter of 2020. 
 

First: General concepts related to the survey: 

1. Industry: 

Manufacturing is the physical or chemical transformation of materials, substances, or components into new 

products. The materials, substances, or components transformed are raw materials that are products of 

agriculture, forestry, fishing, mining or quarrying as well as products of other manufacturing activities. 

Substantial alteration, renovation or reconstruction of goods is generally considered to be manufacturing. 

Units engaged in manufacturing are often described as plants, factories or mills.  

2. Classification of industrial enterprises in Iraq: 

Iraqi industrial enterprises are classified into large, medium and small, according to the classification of the 

Ministry of Planning, the Central Statistical Organization, represented by the Directorate of Industrial Statistics. 

Currently it applies the “number of workers” criterion. An enterprise is classified as large if it hires 30 workers or 

above. 

3. Output value: finished products 

The output of a manufacturing process may be finished in the sense that it is ready for utilization or 

consumption, or it may be semi-finished in the sense that it is to become an input for further manufacturing.  

4. Production provided to others: 

It comprises all goods produced by the enterprise which raw materials is owned by others, as in mills. For mills, 

wheat milling wages have been collected. 
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5. The main activity of the enterprise:  

It is the activity whose added value exceeds the value of any other activities. The main product of this activity 

must be goods and services that can be delivered to the internal market or exported, and it is possible that 

some of the enterprise’ production is used for the consumption of the producing facility itself or to form its 

capital. 

6. Enterprise:  

It is the economic unit that carries out its industrial activity, in one or more fixed places, under the same 

ownership or management, and may produce different goods and services. It is independent in its management 

and accounts. The enterprise may consist of one or more factories. Each factory is surveyed. It is the statistical 

unit for which the statistical data in this survey are collected. 

Second: Data collection 

The economic survey is applied to all large operating industrial establishments and to various sectors such as the 

governmental, public, private, and mixed sectors.  

The weights were calculated for the year 2018, with data from the most recent survey of large industrial 

enterprise available in the Directorate of Industrial Statistics 

Enterprises complete the survey from HQ, regardless of the governorate they belong to, for example the 

National Corporation for Textile and Leather Industries completes the survey from its headquarters located in 

Baghdad and not from the branches in the provinces. This also applies to refineries (south, north, and central), 

to the National cement corporation (North Cement, South Cement) and other companies. 

A sample of varieties was selected according to the criterion of output values and then every month quantities 

sold, and output values are collected. The index is compiled using unit values for homogeneous varieties. The 

process can be described as follows: 

1. Products and varieties were selected during the fourth quarter of 2020 and will be kept stable until 

next update, aside of the necessary replacements to keep the sample updated.  

2. If the enterprise produces one product, data for that single product is collected. If the enterprise 

produces more than one product, the three products with the highest output value are selected; then 

data for the best-selling varieties for the selected product (the best-selling item of each product) are 

collected. 
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Hypothetical example of sampling the varieties for an enterprise 

 
 

   
No. 

Products 7 
digits 

Output value 
Most-sold varieties from each product 

(10 digits) 

1 
Electric 

generator 
High output value 

10 Million 

2 kv 

3 kv 

7 kv 

2 Electric heater 
High output value 8 

Million 

50 L 

70 L 

120 L 

3 Fan 
Low output value (2 

Million) 
Ignored 

4 Refrigerators 
High output value 6 

Million 

Biko (9 foot) 

Biko (12 foot) 

Biko (16 foot) 

5 TVs 
Low output value (1 

Million) 
Ignored 

 
How are products and its varieties selected by the price collectors? 

The answer is as follows: 
 

  
No 

 السلعت
(Products 7 digits) 

Output value 
Most-selling verities from each product 

(10 digits) 

1 Electric generator 
High output 

value 10 Million 
3 kv 

2 Electric heater 
High output 

value 8 Million 
120 L 

3 Refrigerators 
High output 

value 6 Million 
Biko (9 foot) 
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3. The output values and prices shall be in Iraqi dinars. When values are collected in other currencies the 

monthly exchange rate published by the (Parallel market exchange rate). 

4. Data collection is undertaken quarterly. The data collectors visit each enterprise, to collect monthly data 

(output values and quantities sold) pertaining the previously sampled varieties. The data collectors 

only collect the data for the varieties that were previously sampled in the fourth quarter of 2021.  

5. The data collector should not obtain any other data or information, unless the production of a sampled 

variety has been discontinued. In that case, the data collector should ask whether the situation is 

permanent or temporary. If it is permanent the data should be collected for a similar variety. The 

prices staff at headquarters should always be informed of discontinuity of production and all relevant 

information regarding the replacement variety. 

Third: Index Compilation 

Data for specific variety descriptions are being collected, Jevons’s index is used to aggregate at the elementary level 

and the Laspeyres formulae for upper levels aggregation, price imputations are done according to international 

standards as well as replacements and quality adjustments. 

The short-term index approach is used, and data quality checks are in place. 

The short-term index calculation approach is used, and the mobile indices are linked, i.e., multiplied by the 
previous month index, to obtain fixed based final indices.  

The Jevons index is compiled by doing a geometric mean of the monthly prices of each quarter and then the 
short-term price relative is calculated.  

The monthly price relative is used for data quality checks. All price variations over 20% are validated or 

corrected. 

When a variety is temporally missing its price is be imputed taking the price change of other varieties within the 
same ISIC rev. 4 code and same Governorate. If that is not available, the price change of the varieties within the 
same ISIC rev. 4 in a different governorate is use. When the variety is missing for the third consecutive month or 
if it is known that is permanently missing is replaced. 

 

 

 


