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   قدمةمال
 ً تعتبر األرقام القیاسیة من المؤشرات اإلحصائیة المھمة التي تقیس التغیرات في مؤشرات األنشطة االقتصادیة المختلفة إعتمادا

لقطاعي الكھرباء والماء  ةم القیاسیارقإعداد تقریراأل تملذا ، وضع الخطط الكفیلة بتطویر ھذه األنشطةلعلى أساس ثابت 
ً تضمنم، 2012بأساس  2016لسنة  ، باإلضافة الىلعدد المشتغلین ولرواتبھمو لمباعةاوللكمیات األرقام القیاسیة للكمیات المنتجة  ا

 }ي دمج القطاعین في رقم قیاسي واحد بطریقة الترجیح برقمي الكھرباء والماءویعن )الماء+الكھرباء({األرقام القیاسیة لمجموع 
ً  .المشتغلین ولرواتبھم ولعددلمباعة اللكمیات للكمیات المنتجة و   .ن المؤشرات المحتسبة التتضمن اقلیم كردستاناعلما

  

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

  

  :لكھرباء والماءفیما یأتي منھجیة تركیب األرقام القیاسیة لقطاعي ا المنھجیة
  

ً من سنة ،كسنة أساس 2012بإعتبار سنة لقطاعي الكھرباء والماء تم تحدیث األرقام القیاسیة  األساس سنة: أوالً    .2007بدال
  

 ً   :ھيوالكھرباء والماء  يفي قطاع صنافمن أربعة أ 2012تتكون السلة السلعیة لسنة األساس  السلة السلعیة: ثانیا
  

1  كمیة الماء ، و)المحطات البخاریة والغازیة والمتنقلة والدیزل والكھرومائیة(یة الطاقة الكھربائیة المنتجة كمتمثل  :المنتجكمیة
 .)الماء الصافي والخام(المنتج 

 

المستھلك من (المباع كمیة الماء ، و)صافي الطاقة المباعة من قبل منشآت التوزیع(الكھرباء المباعة كمیة تمثل  :المباعكمیة   .2
 .)لصافي والخامالماء ا

  

 .ھم عدد العاملین في قطاعي الكھرباء والماء :عدد المشتغلین .3
 

 .)عدد المشتغلین( /) قیمة الرواتب(فیساوي  }معدل الرواتب{ھي قیمة األجور أو المبالغ المدفوعة للمشتغلین، أما  :الرواتب .4
 

  :تيكاآلة فئات تسب فقط )قطاع الماء(في حسب المھارة  المشتغلینتتضمن مھن و
  

 .والخدماتاإلدارة .6  الماھرینشبھ الماھرین وغیر .5  الماھرون والمشرفون.4  الفنیون.3  الكفاءة العالیة.2  اإلدارة العلیا.1
  

  ، لكل من الفئات الست السابقة 2007و 2012 الفعلیین ینساساألب ولرواتبھمتم احتساب األرقام القیاسیة لعدد المشتغلین  
  .في قطاع الماء لفئات المھن النھائي وعجممللو

   

و أو في مدیریة الحسابات القومیة أوحسب مصادر تقاریر الكھرباء سواء في مدیریة اإلحصاء الصناعي  )قطاع الكھرباء(في  ماا
ً في وزارة الكھرباء لم یتم تصنیف مھن المشتغلین حسب المھارة،  بدون (انما متوفر فقط عدد المشتغلین ورواتبھم مباشرة

  .2007و 2012 الفعلیین ینساساألبمباشرًة والمشتغلین ولرواتبھم لذا تم احتساب أرقام قیاسیة لعدد ) لفئات المھن نیفتص
  

  .ولرواتبھملعدد المشتغلین ) الماء+لكھرباءل الدمج(تم احتساب الرقم القیاسي لمجموع قطاعي الكھرباء والماء بعد ذلك 
  

 ً   لقطاعي الكھرباء والماء لألصناف األربعة یـغ الریاضیـة المستخدمةالصأنواع األرقام القیاسیة و: ثالثا
  

ردي الرقم القیاسـي تم استخدام   :الكھرباء والماء المنتجةالرقم القیاسي لكمیة  .1 رقم القیاسـي البسـیط الـف ي إحتسـاب اـل ة لـف كمـی
 :وكما یأتيلكھرباء والماء في قطاعي ا إلنتاجا
 

  في سنة المقارنة اإلنتاجكمیة                                 
     x 100ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ=    يالرقم القیاس

  في سنة األساس اإلنتاجكمیة                                    
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قیمة المضافة لقطاعي ھمیة النسبیة للالمرجح باأللمجموع الكھرباء والماء فقد تم استخدام الرقم القیاسي الرقم القیاسي  وإلستخراج
ا  )للكھرباء والماء االمنتج أو اإلنتاج عند احتساب وزنھالقیمة المضافة ھي قیمة حیث ان (في سنة األساس  الكھرباء والماء وكـم

                                                            :یأتي
  أو للماء للكھرباءالقیمة المضافة                                                  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ =   كھرباء أو الماءلاوزن  ــ   x 100ــــــــــــــــــــ
  )الماء+للكھرباء(القیمة المضافة                                                  

  
  :ةالمباعالكھرباء والماء الرقم القیاسي لكمیة   .2

 

ً في إحتساب الرقم القیاسي لالرقم القیاسي  تم استخدام   :وكما یأتي لكھرباء والماءفي قطاعي ا المباعكمیة الفردي البسیط أیضا
                                                                                                      

   في سنة المقارنة مباعال كمیة                             
     x100 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ= الرقم القیاسي  

  في سنة األساس المباعكمیة                                    
      

لقطاعي  یراداتلإلیة النسبیة وإلستخراج الرقم القیاسي لمجموع الكھرباء والماء فقد تم استخدام الرقم القیاسي المرجح باألھم
  :وكما یأتي) للكھرباء والماء اعند احتساب وزنھ ةالمباعاإلیرادات ھي القیمة حیث ان (الكھرباء والماء في سنة األساس 

  

  أو للماء للكھرباء ةقیمة المباعال                                                
ــــــــــــ= وزن الكھرباء أو الماء     x 100 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  )الماء+للكھرباء( ةقیمة المباعال                                                
  

  :في قطاعي الكھرباء والماءالرقم القیاسي لعدد المشتغلین   .3
 

رق )السبیرزصیغة ( قانون الترجیح بأوزان األساس تم استخدام ي إحتساب ال اعي اف ي قط دد المشتغلین ف اء م القیاسي لع لكھرب
  :تيآلكا والماء

  )سنة األساسفي معدل الرواتب  x سنة المقارنةفي عدد المشتغلین (مجموع                                     
             x 100  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ =الرقم القیاسي لعدد المشتغلین

  )سنة األساسفي رواتب ال(مجموع                                           
  

  :في قطاعي الكھرباء والماءلمشتغلین االرقم القیاسي لرواتب  .4
 

ً ) السبیرزصیغة (قانون الترجیح بأوزان األساس تم استخدام   :تيیأ امكوفي إحتساب الرقم القیاسي لرواتب المشتغلین أیضا
  

  

  )سنة األساسفي عدد المشتغلین  x سنة المقارنةفي معدل الرواتب (مجموع                                                                                       
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ =واتب المشتغلینلرالرقم القیاسي       x 100ـ ـــــــــــــ

  )سنة األساسفي رواتب ال(مجموع                                                            
  
  

   مصادر البیانـات
  :في الجھاز المركزي لإلحصاء إلحتساب األرقام القیاسیة لقطاعي الكھرباء والماءاألتیة تم اإلعتماد على المصادر  

 .ن مدیریة اإلحصاء الصناعيعالكھرباء، الصادر مشاریع تقریر إحصاء  .1
2.  ً  .تقریر الماء، الصادر عن مدیریة اإلحصاء الصناعي أیضا
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  2012 بأساس 2016 لسنة الكھرباء والماءقطاعي ألصناف  األرقــام القیاســـیة تحلیل

  
  :لمؤشرات اآلتیةول األرقام القیاسیة في قطاعي الكھرباء والماء )1(رقم جدول ال یوضح

  

  :كمیات المنتجةللالرقم القیاسي  .1
 

ً  2016 في سنة%) 189.7( كھرباءالمن  ةنتجمكمیات اللبلغ الرقم القیاسي ل ً عاارتف مسجال بنسبة  2015عن عام  ا
)16.5(%.  
  

ً وقد  %)108.1(للكمیات المنتجة من الماء الرقم القیاسي  في حین بلغ   .2015 عن عام %)0.8(بنسبة  ارتفع أیضا
  

عما كان علیھ في  %)15.7( قدرهع اارتفوب %)183.2(اما الرقم القیاسي للكمیات المنتجة للكھرباء والماء  فقد بلغ 
  .2015عام 

  
  :للكمیات المباعةالرقم القیاسي  .2

 

ً  2016في سنة %) 110.2(ة من الكھرباء باعبلغ الرقم القیاسي للكمیات الم ً ضانخفا مسجال بنسبة  2015عن عام  ا
).08(%.  
  

ً نخفضم %)161.2(من الماء  المباعةفي حین بلغ الرقم القیاسي للكمیات  ً  ا   %).6.1(بنسبة  2015عن عام أیضا
  

ً %) 113.4(للكھرباء والماء فقد بلغ  المباعةاما الرقم القیاسي للكمیات  ً ضاانخف مسجال بنسبة  2015عن عام  ا
)7.9.(%  
  

  :لعدد المشتغلینالرقم القیاسي  .3
   

ً  2016 في سنة%) 148.1(الكھرباء  في قطاع عدد المشتغلینبلغ الرقم القیاسي ل ً عاارتف مسجال  2015عن عام  ا
  %).38.4(بنسبة 

  

ً رتفعم %)123.9(الماء لعدد المشتغلین في قطاع في حین بلغ الرقم القیاسي    .2015عن عام  %)1.1(بنسبة  ا
  

علیھ في عما كان  %)27.0( قدرهع اارتفوب %)141.4(للكھرباء والماء فقد بلغ لعدد المشتغلین اما الرقم القیاسي 
  .2015 عام
  

  :لرواتب المشتغلینالرقم القیاسي  .4
  

ً  2016في سنة %) 65.4(بلغ الرقم القیاسي لرواتب المشتغلین في قطاع الكھرباء  ً ضاانخف مسجال  2015عن عام  ا
  %).34.1(بنسبة 

  

ً نخفضم %)135.5(في حین بلغ الرقم القیاسي لرواتب المشتغلین في قطاع الماء  ً  ا عما كان  %)12.7(بنسبة أیضا
  .2015علیھ في عام 

  

ً  %)78.6(اما الرقم القیاسي لرواتب المشتغلین للكھرباء والماء فقد بلغ  ً ضاانخف مسجال عما كان  %)28.4(بنسبة  ا
  .2015 علیھ في عام



األرقام القیاسیة لقطاعي الكھرباء والماء لسنة 2016

  جدول (1)

سنة 2016سنة 2015

92.0162.9189.716.5الكھرباء

8.0107.2108.10.8الماء

100.0158.4183.215.7الكھرباء والماء

8.0-93.7119.8110.2الكھرباء

6.1-6.3171.6161.2الماء

7.9-100.0123.1113.4الكھرباء والماء

72.5107.0148.138.4الكھرباء

27.5122.6123.91.1الماء

100.0111.3141.427.0الكھرباء والماء

34.1-81.299.265.4الكھرباء

12.7-18.8155.3135.5الماء

28.4-100.0109.778.6الكھرباء والماء

قسم األرقام القیاسیة/ الجھاز المركزي لإلحصاء/ العراق

األرقام القیاسیة في قطاعي الكھرباء والماء ومعدالت التغیر للمدة (2016-2015) 
بأساس 2012

للكمیات المنتجة

للكمیات المباعة

لعدد المشتغلین

لرواتب المشتغلین

األرقام القیاسیة أنواع األرقام 
وزن األساس القطاعالقیاسیة

2012
معدل التغیر 

%

4
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 2012بأساس) 2016-2014(األرقام القیاسیة لكمیة الكھرباء والماء المنتجة للمدة ) 1(شكل 

  

 

 2012بأساس) 2016-2014(األرقام القیاسیة لكمیة الكھرباء والماء المباعة للمدة ) 2(شكل 
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 2012بأساس) 2016-2014(األرقام القیاسیة لعدد المشتغلین في قطاعي الكھرباء والماء للمدة ) 3(شكل 

  

 

 2012بأساس) 2016-2014(المشتغلین في قطاعي الكھرباء والماء للمدة األرقام القیاسیة لرواتب ) 4(شكل 
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األرقام القیاسیة لقطاعي الكھرباء والماء لسنة 2016

  جدول (2)

200820092010201120122013201420152016

86.9110.5134.4146.9121.4126.7179.4202.6206.3240.3الكھرباء

13.197.8126.5128.7131.4155.3159.1164.8166.5167.9الماء

100108.8136.8144.5122.7130.4176.7197.6201.1230.8الكھرباء والماء

87.1128.9170.0180.4169.2230.6296.1279.0276.4254.0الكھرباء

12.999.7129.9132.1132.6147.5151.1166.6253.1237.9الماء

100125.1164.8174.2164.5219.9277.4264.5273.4251.9الكھرباء والماء

105.0104.3158.0168.6173.8169.1234.0ــــــــــ75.9الكھرباء

24.1124.4125.1131.4121.3189.1190.596.995.191.0الماء

111.4108.4165.5173.9155.3151.3199.5ــــــــــ100الكھرباء والماء

229.5230.4173.4161.3174.3172.0113.4ــــــــــ84.7الكھرباء

15.3127.8210.0220.5364.2351.5296.4375.0280.9247.8الماء

229.5230.4173.4161.3174.3188.7134.0ــــــــــ100الكھرباء والماء

قسم األرقام القیاسیة/ الجھاز المركزي لإلحصاء/ العراق

األرقام القیاسیة في قطاعي الكھرباء والماء للمدة (2008-2016) بأساس 2007

للكمیات 
المنتجة

للكمیات 
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المشتغلین

لرواتب 
المشتغلین

أنواع 
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القطاع

األرقام القیاسیة السنویة

(100=2007)

     مالحظة 3 :  التتوفر بیانات لسنتي 2008 و2009 لعدد المشتغلین ولرواتبھم في قطاع الكھرباء.

وزن 
األساس 
2007

     مالحظة 1 :  تم شمول كل السنوات (2008 - 2013) التي احتسبت بسنة األساس 2007 في ھذا الجدول اي ھي أرقام فعلیة بأساس 2007.

     مالحظة 2 :  السنوات من 2014 فما فوق تم إحتسابھا عن طریق ربط السالسل الزمنیة بسنة األساس 2007.
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