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تمهيد

تعد اإلحصاءات الشاملة والموثوق بها غاية في األهمية لصياغة السياسات في أية منطقة أو بلد. وتتيح اإلحصاءات 
إمكانية تحديد االحتياجات األكثر إلحاًحا، وتتبع مدى التقدم الذي تحرزه السياسات والمبادرات المتبعة حالًيا، فضالً عن 
التخطيط لعملية التطوير المستقبلي. واألهم من ذلك أن اإلحصاءات تشكل األساس للتخطيط الناجح للسياسات في العديد 
من المناطق أو المجاالت. وكان االفتقار إلى مثل هذه اإلحصاءات يقف عقبة أمام حكومة إقليم كوردستان في مسار 
تحقيق السالم واالزدهار الذي تخطط له، وهو ما جعلها تدعو مؤسسة راند لمساعدتها في تصميم نظام لجمع البيانات 

ذات الصلة بالسياسات من أجل إقليم كوردستان — العراق.
كانت جهود راند السابقة تستهدف تصميم إستراتيجية شاملة لنظام جمع البيانات ذات الصلة بالسياسات إلقليم 
كوردستان — العراق، فضالً عن بناء القدرات في هيئة إحصاء إقليم كوردستان من خالل إجراء مسح للقوى العاملة. 
وفي هذا التقرير، سنتناول الجهود التي بذلناها من أجل مواصلة بناء القدرات في هيئة إحصاء إقليم كوردستان عن 
طريق إنشاء نظام لجمع البيانات وتحليلها بهدف دعم الحساب السنوي إلجمالي الناتج اإلقليمي، وهو ما أوصينا به 
إلى ورش  العراق. وباإلضافة  بإقليم كوردستان —  المتعلقة  المرحلة األولية لجهودنا  أثناء  باعتباره مؤشًرا حاسًما 
العمل، عملت راند على تزويد هيئة إحصاء إقليم كوردستان بالتوجيهات والتدريبات الشاملة ذات الطبيعية التحليلية 
والعملية على حد سواء. وقد انتفع العاملون في هذه الهيئة من عملية "التعلم بالممارسة"، والتي كانت ثمرة إشراكهم 

في هذه الدراسة.
يشار إلى أن الجمهور الرئيسي المستهدف لهذا التقرير هو صناع السياسات لدى حكومة إقليم كوردستان فضالً 
عن العاملين لدى هيئة إحصاء إقليم كوردستان. وبالتالي، يستهدف التقرير خدمة هذا الجمهور باعتباره )1( ملخًصا 
ألنشطتنا في إطار هذا المشروع، و)2( عرًضا تقديمًيا ألهم النتائج المترتبة على جهودنا المتعلقة بحساب إجمالي الناتج 
اإلقليمي، و)3( دليالً مرجعًيا يمكن استخدامه في العمليات المستقبلية لحساب إجمالي الناتج اإلقليمي. كما نسعى أيًضا 
لجعل هذا التقرير في متناول عامة القراء ممن يهتمون بشأن هيكل اقتصاد إقليم كوردستان — العراق، فضالً عن 

طريقة بناء قدرات المؤسسات اإلحصائية المركزية، إلى جانب عملية حساب إجمالي الناتج اإلقليمي.
تحقيق  من  والسكان  للعمالة  راند  وحدة  تمكنت  وقد  والسكان.  للعمالة  راند  وحدة  داخل  البحث  هذا  إجراء  تم 
لدعم وتحسين  الجودة  الموضوعية والتجريبية عالية  األبحاث  بإجراء  يتعلق  فيما  الدولي  المستوى  سمعة طيبة على 
واألسر  واألطفال  الدولية  التنمية  على  عملها  في  الوحدة  هذه  وتركز  العالم.  أنحاء  جميع  في  والمنظمات  السياسات 
والسلوك الديموغرافي والتعليم والتدريب وأسواق العمل وسياسة الرفاهية االجتماعية والهجرة واتخاذ القرارات المالية 
والقضايا المتصلة بالشيخوخة والتقاعد من خالل هدف مشترك يتمثل في فهم كيفية تأثير السياسات والقوى االجتماعية 

واالقتصادية على اتخاذ القرارات الفردية ورفاهية اإلنسان.
يرد أسماء مؤلفي هذا التقرير بالترتيب األبجدي. ويعد كل من بيتر جليك وكريشنا بي كومار، اللذين يعمالن 
الدكتور  إلى  الوصول  ويمكن  الدراسة.  لهذه  الرئيسيين  المحققين  هما  راند،  في مؤسسة  كبيرين  اقتصاديين  خبيرين 
.703-413-1100×5426 الرقم  على  الهاتف  عبر  أو   pglick@rand.org اإللكتروني  البريد  عبر   جليك 
على الهاتف  عبر  أو   kumar@rand.org اإللكتروني  البريد  عبر  كومار  الدكتور  إلى  الوصول   ويمكن 

الرقم 7589× 310-393-0411.
.www.rand.org :يمكن الحصول على مزيد من المعلومات حول راند على الموقع التالي
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ملخص

تعد اإلحصاءات الشاملة والموثوق بها غاية في األهمية لصياغة السياسات في أية منطقة أو بلد. وتتيح اإلحصاءات 
إمكانية تحديد االحتياجات األكثر إلحاًحا، وتتبع مدى التقدم الذي تحرزه السياسات والمبادرات المتبعة حالًيا، فضالً 
عن التخطيط لعملية التطوير المستقبلي. واألهم من ذلك أن اإلحصاءات تشكل األساس للتخطيط الناجح للسياسات في 
العديد من المناطق أو المجاالت. وكان االفتقار إلى مثل هذه اإلحصاءات يقف عقبة أمام حكومة إقليم كوردستان في 
مسار تحقيق السالم واالزدهار الذي تخطط له، وهو ما جعلها تطلب من مؤسسة راند مساعدتها في تصميم نظام لجمع 

البيانات ذات الصلة بالسياسات من أجل إقليم كوردستان — العراق. 
وفي هذا التقرير، سنتناول الجهود التي بذلناها من أجل مواصلة بناء القدرات في هيئة إحصاء إقليم كوردستان 
عن طريق إنشاء نظام لجمع البيانات وتحليلها بهدف دعم الحساب السنوي إلجمالي الناتج اإلقليمي، وهو ما أوصينا 
به باعتباره مؤشًرا حاسًما أثناء المرحلة األولية لجهودنا المتعلقة بإقليم كوردستان — العراق. ويقدم التقرير تقديرات 
للعام 2012.  البيانات المتوفرة(  إقليم كوردستان — العراق )باستثناء الموارد الطبيعية نظًرا لنقص  إلجمالي ناتج 

وتغطي هذه الدراسة ثالث محافظات تتمثل في أربيل والسليمانية ودهوك. 
يشار إلى أننا استخدمنا بيانات مسوح حالية )على سبيل المثال، في مجالي الزراعة والتصنيع( أو بيانات إدارية 
)على سبيل المثال، في اإلدارة العامة والدفاع( حيثما أمكن، وذلك للحد من تكاليف جمع البيانات والوقت المستغرق في 
ذلك. وفيما يتعلق بالعديد من القطاعات )على سبيل المثال، قطاع البناء والتشييد وخدمات متنوعة أخرى(، لم تتوفر 
هذه البيانات، ومن ثم تعاونَّا مع هيئة إحصاء إقليم كوردستان لتطوير مسوح جديدة وإجرائها للحصول على بيانات 
التقرير  بهذا  الصلة  ذات  الفصول  المضافة. وتسرد  القيمة  بغرض حساب  والتكاليف  اإليرادات  الشركات من حيث 

مصادر البيانات، والقيود المفروضة عليها فيما يخص حساب القيمة المضافة لكل قطاع. 
الناتج  إجمالي  في  المختلفة  القطاعات  إسهام  لتقدير  عامة  بصفة  اإلنتاج  منهج  نستخدم  إننا  اإلطار،  هذا  في 
اإلقليمي. ويحسب هذا المنهج الدخل، أو القيمة المضافة، باعتبارها قيمة اإلنتاج أو الناتج مطروًحا منه تكلفة السلع 
المستخدمة في عملية اإلنتاج، أو المدخالت الوسيطة. وباإلضافة إلى ذلك، استخدمنا بيانات إدارية حصلنا عليها من 
وزارات وهيئات مختلفة تابعة لحكومة إقليم كوردستان، وذلك بهدف حساب القيمة المضافة من القطاع العام. وفي هذه 
الحالة، وبالنسبة للعديد من القطاعات األخرى مثل القطاع المالي، ال يمكن استخدام منهج اإلنتاج، وعوًضا عن ذلك 
نستخدم منهج الدخل، والذي ينطوي على استخدام البيانات اإلحصائية للحصول على مجموع المكونات المختلفة التي 
التأجير، وصافي الضرائب على اإلنتاج، واستهالك  المتولد من اإلنتاج: تعويضات الموظفين، ومبالغ  تشكل الدخل 

رأس المال الثابت، واألرباح )أو الخسائر(. 
إننا نحسب القيمة المضافة لكل قطاع باستخدام المنهج المناسب والميسور حسب كل حالة، ثم نجمع أرقام القيم 
المضافة الخاصة بكل قطاع للحصول على إجمالي ناتج اإلقليم بأكمله. وتستثني حساباتنا قطاع الموارد الطبيعية، وذلك 
نظًرا لطبيعة التغير المستمر التي يتصف بها هذا القطاع، فضالً عن اعتبارات متعلقة بالبيانات. وأثناء هذه العملية، 
واصلنا بناء القدرات من خالل كٍل من ورش العمل وإجراء تقدير إلجمالي الناتج اإلقليمي بالتعاون مع العاملين لدى 
هيئة إحصاء إقليم كوردستان، واضعين نصب أعيننا هدف بناء القدرات من خالل "التعلم بالممارسة". وخالل هذه 
العملية، استشرنا كذلك فريًقا مكوًنا من ثالثة مستشارين خارجيين فيما يتعلق بهذا المشروع، وكل منهم يعد خبيًرا في 

مجال حساب إجمالي الناتج المحلي. 
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ُنقدر إجمالي ناتج إقليم كوردستان — العراق غير النفطي ليصل إلى 27381 مليار دينار عراقي )أو ما يعادل 
23.52 مليار دوالر أمريكي( في عام 2012. ويلخص كٌل من الجدول )م-1( والشكل )م-1( تصنيف القيمة المضافة 

على نطاق القطاعات. 
تمثلت أكبر القطاعات غير الحكومية في إقليم كوردستان — العراق من حيث القيمة المضافة لعام 2012 في 
البناء والتشييد )18.7%(، وتجارة الجملة والتجزئة )9.1%(، وتملك المنازل واستئجارها )8.6%(، والخدمات األخرى 
المتنوعة )7.3%(. ويتسق اإلسهام الكبير لقطاع البناء والتشييد في القيمة المضافة مع النمو االقتصادي السريع الذي 
يشهده إقليم كوردستان — العراق. وكما هو الحال في أي مكان آخر في منطقة الشرق األوسط، تلعب اإلدارة العامة 
دوًرا كبيًرا للغاية في االقتصاد، حيث تمثل 27.6% من القيمة المضافة. ويجدر الذكر أن استخدام منهج الدخل مع هذا 

القطاع ترتب عليه اشتمال القيمة المضافة على كل من العمليات الحالية والمصروفات االستثمارية التي تتم داخلًيا.

الجدول )م-1(
القيمة المضافة حسب القطاع في إقليم كوردستان — العراق 

القطاع

رمز التنقيح الرابع للتصنيف 
الصناعي الدولي الموحد 
لجميع األنشطة االقتصادية

 القيمة المضافة
)بالمليار دينار عراقي(

 القيمة المضافة
)بالمليار دوالر أمريكي(

نسبة القيمة المضافة 
اإلجمالية

A 01–03840.10.723.1الزراعة

B 05–0942.50.0370.2استخراج األحجار )استغالل المحاجر(

C 10–331681.51.446.1التصنيع

D 35555.9 0.482.0الكهرباء

متضَمنة في اإلدارة العامةE 36–39المياه

F 41–435130.84.4118.7البناء والتشييد

G 45–4724992.159.1تجارة الجملة والتجزئة

H 49–531752.91.516.4النقل والتخزين

I 55–56854.50.733.1المرافق السكنية والخدمات الغذائية

J 58–631844.31.586.7المعلومات واالتصاالت )الشركات الكبيرة(

K 64–66305.30.261.1البنوك والتأمين ومكاتب الصرافة

L. M. N. P. Q. R. S1999.61.727.3خدمات متنوعة أخرى

O 847577.36.5127.6اإلدارة العامة

23552.028.6تملك المنازل واستئجارها

100.0 2743923.57القيمة المضافة اإلجمالية

0.2230.0002إضافة: الضرائب على المنتجات

طرح: خدمات الوساطة المالية المقدرة بشكل غير 
)FISIM( مباشر

58.40.0502

2738123.52إجمالي الناتج اإلقليمي

مالحظات: الرموز الكائنة في العمود الثاني مأخوذة من األمم المتحدة، إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية، قسم اإلحصاء، التنقيح الرابع للتصنيف الصناعي الدولي الموحد 
لجميع األنشطة االقتصادية، 2008ج. FISIM = خدمات الوساطة المالية المقدرة بشكل غير مباشر )محل النقاش في الفصل الحادي عشر(.
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كذلك واتساًقا مع المنطقة بشكل عام، تتسم حصة إقليم كوردستان — العراق من القيمة المضافة في الزراعة 
باالنخفاض )3.1%(. واألمر ذاته ينطبق على ما سجلته األردن في عام 2012 )3.1%(، وأدنى إلى حد ما مما سجلته 
لبنان )6.1%( وتركيا )8.8%(. هذا وقد أسهم قطاع التصنيع بنسبة 6.1% من القيمة المضافة. وتعتبر هذه الحصة 
أدنى بكثير مما سجلته دول أخرى في المنطقة )19% في األردن، و9% في لبنان، و17% في تركيا( مما يشير ذلك إلى 

وجود مجال لتوسعة هذا القطاع كمصدر للنمو المستقبلي في إقليم كوردستان — العراق.1 
يمثل هذا التقرير أول محاولة شاملة لحساب إجمالي ناتج إقليم كوردستان — العراق. ونظًرا للقيود المفروضة 
على توفر البيانات )وحقيقة أن القيام بجمع بيانات شاملة وجديدة تتعلق باالقتصاد بجميع قطاعاته كان أمًرا يتجاوز 
بشكل كبير نطاق المشروع(، فقد واجهنا تحديين رئيسيين في عمليات حساب القيمة المضافة بالنسبة لبعض القطاعات. 
يكمن التحدي األول في أن تقديرات القيمة المضافة في هذا التقرير تعتمد بشكل كبير على أحدث قوائم الشركات، والتي 
تم إعدادها في عام 2009. وفي ظل النمو الحديث والمتسارع في المنطقة، فمن المرجح بشكل كبير أن يكون عدد 
الشركات قد تزايد في مختلف القطاعات االقتصادية في الفترة بين عامي 2009 و2012، مما قد يترتب عليه أن يكون 
تقديرنا للقيمة المضافة أقل من المتوقع. أما التحدي الثاني فيتمثل في وجود بضعة قطاعات تسهم فيها شركات قليلة 
بحصة كبيرة من القيمة المضافة. وتشمل األمثلة على ذلك قطاع المصارف واالتصاالت والنشر. وقد حاولنا الحصول 
اللقاءات والمعلومات المتاحة للجمهور،  على أكبر قدر ممكن من المعلومات حول هذه الشركات الكبيرة من خالل 

ولكننا لم نتمكن من الحصول على معلومات كاملة حول جميع هذه الشركات.
الناتج اإلقليمي عن طريق تطبيق مجموعة من اإلجراءات المبسطة  في المستقبل، ستتحسن تقديرات إجمالي 
والمعيارية لجمع المعلومات المطلوبة حول القيمة المضافة من جميع القطاعات. وسيكون العمود الفقري لهذه اإلجراءات 
)السنوات  سنوات  بضع  كل  للشركات  إحصاء  إجراء  في  الممارسات  أفضل  وتكمن  للشركات.  إحصاء  إجراء  هو 
"المعيارية"(. وخالل السنوات الفاصلة، ُيوصى بإحصاء وجمع معلومات محدودة عن اإليرادات والعمالة من جميع 
الشركات الكبيرة والمتوسطة لضمان التمثيل الكامل للشركات ذات النصيب األكبر من القيمة المضافة. ويمكن أيًضا 

1  بيانات عن األردن ولبنان وتركيا صادرة من البنك الدولي )2015(.

الشكل )م-1(
القيمة المضافة حسب القطاع في إقليم كوردستان — العراق

RAND RR1405-S.1

تجارة الجملة 
والتجزئة

٪۹٫۱ 

  استخراج األحجار، ٪۰٫۲
  الكھرباء، ٪۲٫۰

  التصنیع، ٦٫۱٪
تملك المنازل واستئجارھا، ۸٫٦٪  الزراعة، ٪۳٫۱  

البنوك والتأمین ومكاتب الصرافة، ٪۱٫۱ 
 النقل والتخزین، ٦٫٤٪

المعلومات  المرافق السكنیة والخدمات الغذائیة، ٪۳٫۱
واالتصاالت،

٪٦٫۷

خدمات متنوعة، ٪۷٫۳ 

اإلدارة العامة،
٪۲۷٫٦ 

البناء والتشیید،
٪۱۸٫۷
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إجراء مسح أكثر شموالً لمجموعة فرعية من الشركات في السنوات الفاصلة. ومن شأن وضع مثل هذا النظام أيًضا أن 
يجعل من األسهل تحديث إجمالي ناتج إقليم كوردستان — العراق على أساس سنوي ومنهجي. 



xv

شكر وعرفان

نتوجه بالشكر والتقدير لحكومة إقليم كوردستان على الدعم الذي قدمته في هذا البحث. لقد استفدنا كثيًرا من المالحظات 
والدعم اللذين حصلنا عليهما من العديد من مسؤولي حكومة إقليم كوردستان، إال أننا نشعر بامتنان خاص على المستوى 
الفائق لمعالي الدكتور علي سندي وزير التخطيط، والسيد سيروان محمد مدير هيئة إحصاء إقليم كوردستان، والسيد 
زاكروس فتاح، الذي يعمل مديًرا عاًما بوزارة التخطيط، والدكتور جمال أمين، كبير المستشارين )مستشار أول( في 

وزارة التخطيط.
نود أيًضا أن نعبر عن شكرنا وامتناننا للعاملين الموهوبين والمتفانين لدى هيئة إحصاء إقليم كوردستان، الذين 
بذلوا الغالي والنفيس إلنجاح أول جهد شامل لحساب إجمالي ناتج إقليم كوردستان — العراق. وعلى وجه الخصوص، 
نرغب في توجيه الشكر إلى السيد مراد زينل أحمد، والسيد عبد الخالق محمد مصطفى، والسيد محمد صابر عمر، 
والسيد دالور جليل أحمد، والسيدة هادار، والسيدة تارا عبد الغني خليل، والسيدة باسمة حنا سابو، والسيدة فاطمة عمر 

علي، والسيد بشدار أيوب كريم، والسيد سوران حبيب، والسيد سوران فرانسي. 
ونعرب عن امتناننا أيًضا للجهود التي بذلها كٌل من السيدة زين سنان أمين المختار، والسيد هيرش علي حسن، 

والسيد عواد مصطفى.
كذلك، فإننا نعبر عن امتناننا لمجموعة من الخبراء الخارجيين في مجال حساب الدخل القومي، من بينهم السيد 
بيتر جاردينر، والسيد روجر جوليان، والسيد فييت فو كوانغ من أجل ما قدموه من نصائح حول األساليب المنهجية 
في عمليات حساب إجمالي الناتج اإلقليمي. ونتوجه بالشكر أيًضا إلى حكمين، فضال عدم الكشف عن هويتهما، بسبب 

ما قدماه من تعليقات قيِّمة. 
وعلى مستوى مؤسسة راند، استفدنا من توجيه ودعم وحدة العمالة والسكان. ونعرب أيًضا عن امتناننا للسيدة 

روبين ميللي، مدير المشروعات الدولية، التي نسقت مجموعة دراسات راند.





1

الفصل األول

مقدمة

معلومات أساسية عن المشروع وهدفه 

تعد اإلحصاءات الشاملة والموثوق بها غاية في األهمية لصياغة السياسات في أية منطقة أو بلد. وتتيح اإلحصاءات 
إمكانية تحديد االحتياجات األكثر إلحاًحا، وتتبع مدى التقدم الذي تحرزه السياسات والمبادرات المتبعة حالًيا، فضالً عن 
التخطيط لعملية التطوير المستقبلي. واألهم من ذلك أن اإلحصاءات تشكل األساس للتخطيط الناجح للسياسات في العديد 
من المناطق أو المجاالت. وكان االفتقار إلى مثل هذه اإلحصاءات يقف عقبة أمام حكومة إقليم كوردستان في مسار تحقيق 
السالم واالزدهار الذي تخطط له، وهو ما جعلها تطلب من مؤسسة راند مساعدتها في تصميم نظام لجمع البيانات ذات 
 .)Abramzon et al., 2014; Anthony et al., 2015( الصلة بالسياسات من أجل إقليم كوردستان — العراق
كانت جهود راند السابقة تستهدف تصميم إستراتيجية شاملة لنظام جمع البيانات ذات الصلة بالسياسات إلقليم 
كوردستان — العراق، فضالً عن بناء القدرات في هيئة إحصاء إقليم كوردستان من خالل إجراء مسح للقوى العاملة. 
وفي هذا التقرير، سنلخص الجهود التي بذلناها من أجل مواصلة بناء القدرات في هيئة إحصاء إقليم كوردستان عن 
طريق إنشاء نظام لجمع البيانات وتحليلها بهدف دعم الحساب السنوي إلجمالي الناتج اإلقليمي، وهو ما أوصينا به 
باعتباره مؤشًرا حاسًما أثناء المرحلة األولية لجهودنا المتعلقة بإقليم كوردستان — العراق. ويقدم التقرير تقديرات 
ثالث  الدراسة  هذه  وتغطي   .2012 للعام  الطبيعية(  الموارد  )باستثناء  العراق   — كوردستان  إقليم  ناتج  إلجمالي 
محافظات تتمثل في أربيل والسليمانية ودهوك. وتستثني حساباتنا قطاع الموارد الطبيعية نظًرا لندرة البيانات المتوفرة. 
وفي الفصل الخامس عشر، نقدم توصيات بشأن نوع البيانات التي ستحتاج إليها حكومة إقليم كوردستان حتى تتمكن 

من حساب القيمة المضافة من هذا القطاع. 

المنهج

يعد تقدير إجمالي الناتج اإلقليمي معادالً من حيث المفهوم لتقدير إجمالي الناتج المحلي إلقليم ما. وبعد االنخراط في 
وضع معايير في هذا الخصوص على مستوى البالد، وتمشًيا مع معظم الممارسات الدولية، اخترنا تقدير إجمالي ناتج 
إقليم كوردستان — العراق باستخدام منهج اإلنتاج. ويعمل منهج اإلنتاج على تقدير إجمالي الناتج المحلي عن طريق 
تجميع إجمالي القيمة المضافة المستمدة من الشركات التي تعمل في مجال االقتصاد، حيث يكون إجمالي القيمة المضافة 
هو قيمة ناتج صافي تكاليف المواد الخام والخدمات المستخدمة في اإلنتاج )أي صافي تكاليف السلع الوسيطة(. وتتم 
تصفية قيمة السلع الوسيطة لتفادي حسابها مرتين، ويتم اعتبار السلع الوسيطة قيمة مضافة لمنتجيها. وفي هذا اإلطار، 

يوضح الشكل )1-1( مفهوم إجمالي القيمة المضافة.
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تتمثل إحدى الميزات الرئيسية لمنهج اإلنتاج لحساب إجمالي الناتج المحلي لإلقليم في أنه ال يحتاج إلى بيانات 
المبدأ، سيؤدي تقدير إجمالي  بالتدفقات فيما بين األقاليم، والتي عادة ما يصعب الحصول عليها. ومن حيث  متعلقة 
الناتج اإلقليمي باستخدام المناهج األساسية األخرى، سواء منهج الدخل أو منهج النفقات، إلى الوصول إلى نفس التقدير 

الخاص بإجمالي الناتج المحلي لإلقليم. 
يشار إلى أن منهج اإلنتاج يستلزم بيانات حول إجماليين أساسيين يتمثالن في: )1( الناتج الذي يحققه سكان اإلقليم 
و)2( االستهالك الوسيط لهم. بعد ذلك يتم حساب إجمالي القيمة المضافة عن طريق طرح اإلجمالي األخير )االستهالك 
الوسيط( من األول )الناتج المتحقق(. وعند حساب إجمالي الناتج اإلقليمي، نقوم بجمع إجمالي القيمة المضافة بالكامل 
على مستوى اإلقليم، كما نضيف حسب الضرورة صافي الضرائب )الضرائب مطروًحا منها الدعم( التي تم تضمينها 

في بيانات الناتج اإلقليمي.
ستتناول الفقرات التالية المشكالت االصطالحية الرئيسية التي تنشأ عند حساب إجمالي الناتج اإلقليمي.1

الناتج
من الشائع تجميع بيانات الناتج المقدر حسب السعر األساسي للسلعة أو الخدمة. ويقيس السعر األساسي المبلغ الذي 
يمكن أن يحصل عليه الُمنِتج مقابل وحدة واحدة من السلعة أو الخدمة، وذلك بدون تضمين الضرائب أو الدعم على 
المنتجات )مثل ضرائب القيمة المضافة أو المبيعات(. وُتضاف ضرائب المنتج والدعم فيما بعد مرة أخرى بالنسبة 
لإلقليم ككل. وتشمل األسعار األساسية الضرائب والدعم الخاصة باإلنتاج، مثل الضرائب على المرتبات. ومع ذلك، 
العراق ال  إقليم كوردستان —  أن  إلى  المالية  إقليم كوردستان ووزارة  بهيئة إحصاء  الموظفين  مناقشاتنا مع  تشير 
يفرض ضرائب على المنتجات )ضرائب القيمة المضافة أو ضرائب المبيعات أو أي ضرائب أخرى تتفاوت بتفاوت 
حجم اإلنتاج(، وإنما يتم فرض ضرائب على اإلنتاج فحسب. ومن َثم، نحصل على الضرائب التي ُتَبلّْغ عنها الشركات 

باعتبارها ضرائب على اإلنتاج، وال نستبعدها عند حساب الناتج. 
يشار إلى أن قيمة الناتج ال تشمل تكاليف النقل التي ُتدفع على حدة من ِقَبل المشتري إلى جهة خارجية. وإذا 
كانت قيمة مبيعات المنتج تتضمن تكاليف النقل، فحينها يتم اعتبار القيمة اإلجمالية للمنتج وخدمات النقل ذات الصلة 
جزًءا من ناتج جهة اإلنتاج. وعلى العكس، إذا دفعت جهة اإلنتاج لجهة خارجية مقابل النقل، فحينها تكون تكاليف النقل 
جزًءا من االستهالك الوسيط لجهة اإلنتاج. وفي هذه الحالة، ينعكس العائد من خدمة النقل في ناتج مقدم خدمة النقل. 

1 يستند الملخص الذي أوردناه إلى فو كوانج )2009، 2010(. 
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االستهالك الوسيط
ف االستهالك الوسيط بأنه تكلفة جميع السلع والخدمات المستخدمة في إنتاج الناتج خالل الفترة المحاسبية. ويتضمن  ُيعرَّ
هذا، بوجه عام، جميع تكاليف المواد الخام والخدمات الالزمة إلنتاج السلع والخدمات. وال يتضمن تكاليف العمالة أو 
رسوم الفائدة اإلجمالية )باستثناء خدمات الوساطة المالية المقدرة بشكل غير مباشر، والتي سنناقشها في الفصل الحادي 
عشر( أو تكاليف رأس المال أو الضرائب على اإلنتاج أو استهالك رأس المال. وعادة ما يرد االستهالك الوسيط ضمن 
أسعار المشترين؛ أي أسعار السوق مطروًحا منها الضرائب القابلة للخصم )مثل القيمة المضافة(. ونظًرا لعدم فرض 
إقليم كوردستان — العراق ضريبة قيمة مضافة، فإننا نحسب االستهالك الوسيط باستخدام األسعار التي ُتَبلّْغ الشركات 

عنها، والتي تكون في النهاية أسعار المشترين. 

استخدام الدخل بدالً من القيمة المضافة في اإلنتاج
كما هو موضح، يمكن حساب إجمالي القيمة المضافة عن طريق طرح االستهالك الوسيط من الناتج. ولكن في بعض 
الحاالت يصعب الحصول على بيانات دقيقة حول الناتج أو االستهالك الوسيط. ويمكن أن نلمس هذا، على سبيل المثال، 
في قطاعي اإلدارة العامة والمالية. وفي هذه الحاالت، فإننا نستخدم بدالً من ذلك منهج الدخل، حيث ُتستخدم البيانات 
اإلحصائية لتجميع المكونات المتعددة التي يتألف منها الدخل الناتج عن اإلنتاج: تعويضات الموظفين، والمدفوعات 

اإليجارية، وصافي الضرائب على اإلنتاج، واستهالك رأس المال الثابت، واألرباح )أو الخسائر(. 
المضافة  القيمة  أرقام  بتجميع  نقوم  ثم  المناسب،  األسلوب  باستخدام  قطاع  بعد  قطاًعا  المضافة  القيمة  نحسب 
للقطاعات للحصول على إجمالي الناتج اإلقليمي لإلقليم بالكامل. وأثناء هذه العملية، واصلنا بناء القدرات من خالل 
كٍل من ورش العمل )كما ستتم المناقشة أدناه( وعن طريق إجراء تقدير إلجمالي الناتج اإلقليمي بالتعاون مع الموظفين 
بهيئة إحصاء إقليم كوردستان، واضعين نصب أعيننا هدف بناء القدرات من خالل "التعلُّم بالممارسة". وخالل هذه 
العملية، استشرنا كذلك فريًقا مكوًنا من ثالثة مستشارين خارجيين فيما يتعلق بهذا المشروع، وكل منهم يعد خبيًرا في 

مجال حساب إجمالي الناتج المحلي.
على الرغم من أن هذا يوضح منهجنا في حساب إجمالي الناتج اإلقليمي بشكل عام، فإننا قد واجهنا تحديات 

مختلفة في حساب القيمة المضافة لكل قطاع، مما جعل من الضروري وضع افتراضات نوثقها في الفصول التالية.
لقد استخدمنا بيانات المسح الموجودة )في مجال الزراعة والصناعات، على سبيل المثال( أو البيانات اإلدارية 
)في اإلدارة العامة، على سبيل المثال( لتقليل التكاليف والوقت. ولكن لم تكن مثل هذه البيانات متوفرة في العديد من 
القطاعات )في قطاعي البناء والتشييد والخدمات المتنوعة، على سبيل المثال(، وقد عملنا بالتعاون مع هيئة إحصاء 
إقليم كوردستان إلجراء مسوحات ومقابالت جديدة لجمع بيانات من الشركات والمؤسسات حول اإليرادات والتكاليف 
لحساب القيمة المضافة. ويكمن أحد قيود هذا المنهج في أنه بالنسبة لبعض القطاعات، كانت البيانات المتوفرة ترجع 
إلى حد ما إما إلى ما قبل عام 2012 أو بعده.2 وتشير الفصول ذات الصلة من هذا التقرير إلى القيود المحددة المتعلقة 
والوزارات  الهيئات  من  المستمدة  اإلدارية  البيانات  استخدمنا  ذلك،  إلى  إضافًة  قطاع.  لكل  المضافة  القيمة  بحساب 

المختلفة بحكومة إقليم كوردستان لحساب القيمة المضافة المستمدة من القطاع العام. 
يشار إلى أن هناك مالحظة حول منهجنا بوجه عام. فهذه الدراسة تعد المحاولة الشاملة األولى من نوعها لحساب 
إجمالي ناتج إقليم كوردستان — العراق. ونظًرا لوجود قيود على توفر المعلومات )وحقيقة أن تنفيذ عملية جمع بيانات 
جديدة وشاملة على مستوى القطاع االقتصادي بالكامل يعد أمًرا يتجاوز بشكل كبير نطاق هذا المشروع(، فقد واجهنا 
تحديات عديدة في كل قطاع، األمر الذي ربما تسبب في تقليلنا أو مغاالتنا لتقدير القيمة المضافة. وفي كل فصل، نوثق 
التحديات المحددة المتعلقة بحسابات القيمة المضافة الخاصة بالقطاع الذي تتم مناقشته في هذا الفصل. وفي الفصل 
الختامي، نقدم بعض التوصيات الشاملة حول كيفية حساب إجمالي الناتج اإلقليمي إلقليم كوردستان — العراق بطريقة 

أكثر انتظاًما ومنهجية في المستقبل.

2 أجريت جميع عمليات تجميع بيانات المسح الجديد في عام 2014، واكتملت قبل بدء الحرب واسعة النطاق مع تنظيم الدولة اإلسالمية والنزوح المكثف 
للمهجرين المحليين الذين تركوا ديارهم وهاجروا إلى إقليم كوردستان — العراق من أماكن أخرى في أرجاء العراق. ومن َثم، لم تؤثر المعوقات الناجمة عن 
هذه العوامل على العمل الميداني للمسح أو األنشطة االقتصادية المسجلة في المسوحات. ومع ذلك، كانت التحديات السياسية مستمرة خالل تلك الفترة وربما 

كان لها تأثير عميق نوًعا ما على النشاط االقتصادي بصفة عامة، وربما نتج عن ذلك تسجيل أنشطة وإيرادات دون المستويات الطبيعية. 
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بناء القدرات

إقليم  إحصاء  بهيئة  القدرات  لبناء  مكثفة  أنشطة  بتنفيذ  قمنا  السابقة،  المرحلة  في  كان  وكما  المشروع،  هذا  خالل 
كوردستان. وقد تم هذا من خالل كٍل من ورش عمل وعمل تقدير إلجمالي الناتج اإلقليمي بالتعاون مع الموظفين بهيئة 
إحصاء إقليم كوردستان، وذلك بهدف بناء القدرات من خالل منهج "التعلُّم بالممارسة". وهناك تفاصيل حول ورش 

العمل )أقيمت جميعها داخل مكاتب هيئة إحصاء إقليم كوردستان في أربيل( سيتم تناولها فيما يلي. 

ورشة العمل الخاصة بالنشر
تكونت ورشة العمل األولى، التي أقيمت خالل شهري أغسطس وسبتمبر من عام 2013، من تدريبات مخصصة 
وتتولى  أعضاء،  خمسة  من  حالًيا  المجموعة  هذه  وتتكون  كوردستان.  إقليم  إحصاء  بهيئة  الجديدة  النشر  لمجموعة 
مسؤولية استالم التقارير واألعمال األخرى التي تقوم بها إدارات هيئة إحصاء إقليم كوردستان المختلفة )بما في ذلك 
تقدير إجمالي الناتج اإلقليمي( ومن ثم تجهيزها لنشرها على نطاق أوسع من خالل تقارير صحفية وتنسيقات أخرى 
على الموقع اإللكتروني للهيئة وفي شكل نسخة مطبوعة. وقد تلقت المجموعة التدريب بالفعل من صندوق األمم المتحدة 
للسكان. كما حضر العديد من الموظفين اآلخرين لدى هيئة إحصاء إقليم كوردستان جلسة واحدة أو أكثر من الجلسات. 
هذا وقد تم تطوير جلسات ورشة عمل مؤسسة راند إلكمال التدريب الذي تم تلقيه بالفعل وإشراك الموظفين في 
تمارين عملية. وأقيمت الجلسات على مدار ثالث زيارات متقاربة الموعد بحضور أعضاء فريق عمل راند. وقد يسرت 

الفترات الزمنية الفاصلة بين الجلسات إجراء تدريبات عملية بينها.
تم تناول الموضوعات التالية:

الغرض من نشر اإلحصاءات الوطنية واإلقليمية	 
طرق تحديد الجماهير الرئيسية المستهدفة	 
طرق توجيه المعلومات بشكل فعال للجماهير المختلفة	 
كيفية صياغة بيانات صحفية وملخصات فعالة للسياسات	 
إرشادات عامة حول الوثائق المكتوبة	 
استخدام األدوات المرئية في الوثائق المكتوبة	 
إرشادات عامة حول العروض التقديمية	 
ضمان الجودة أثناء النشر	 
أوضاع النشر.	 

ورشة عمل حول إجمالي الناتج اإلقليمي
أقيمت ورشة العمل الثانية بقيادة راند خالل األسبوع الثاني من ديسمبر عام 2013، وذلك على مدار يومين. وخالل 
ورشة العمل هذه، قدم فريق عمل راند نظرة عامة حول الطرق المختلفة لقياس إجمالي الناتج اإلقليمي، ثم ركز على 

طرق محددة الزمة لتقدير إجمالي الناتج اإلقليمي عبر منهج اإلنتاج. تم تناول الموضوعات التالية:

المفاهيم والتعريفات	 
قياس إجمالي الناتج وفًقا لألسعار األساسية	 
قياس االستهالك الوسيط باستخدام أسعار المشترين	 
التعامل مع الضرائب والدعم وتكاليف النقل	 
االستخدام االنتقائي لمنهج الدخل الخاص بقطاعات معينة	 
تقدير القيمة المضافة وإجمالي الناتج اإلقليمي	 
التعامل مع الشركات على مستوى اإلقليم	 
التضخيم ومؤشرات األسعار وإجمالي الناتج اإلقليمي الحقيقي	 
مصادر البيانات الخاصة بحساب إجمالي الناتج اإلقليمي.	 
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أوضح فريق راند أيًضا المبادئ التي تم تناولها من خالل عرض حسابات القيمة المضافة األولية من القطاعات 
الزراعية والصناعية وقطاع الخدمات المالية والكهرباء والبناء والتشييد. وركز العرض التقديمي على مصادر البيانات 

والتحديات التي ظهرت أثناء تقدير القيمة المضافة وطرق التعامل مع هذه التحديات. 
في مارس 2014، تابع فريق راند التدريب األولي على إجمالي الناتج اإلقليمي عن طريق مراجعة الجوانب 
األساسية المتضمنة في تقدير إجمالي هذا الناتج وتقديم طرق ومصادر البيانات والنتائج األولية من العديد من القطاعات. 

ورشة عمل حول المسح
أقيمت ورشة عمل لمدة يومين تحت قيادة راند في هيئة إحصاء إقليم كوردستان خالل األسبوع األول من فبراير عام 
األخرى،  والخدمات  والنقل/التخزين  والتشييد  البناء  بقطاعات  الخاصة  المسح  استبيانات  مسودات  لمراجعة   2014
فضالً عن مناقشة إجراءات أخذ العينات واستخدامات البيانات المراد جمعها. وإلى جانب موظفي هيئة إحصاء إقليم 
المسح من مكتب كل  بعمليات  المختصين  الموظفين  كبار  اثنان من  أيًضا  المركزي، حضر  المكتب  كوردستان من 
االستبيانات، كما  تعديل  إلى  العمل  أثناء ورشة  تم طرحها  التي  المناقشة  أدت  الثالث. وقد  المحافظات  محافظة من 

ساعدت في التخطيط للعمل الميداني.

تنظيم هذا التقرير 

التنقيح الرابع  للقيمة المضافة حسب القطاع، مصنفة وفًقا لرموز  التقرير، نقدم تقديراتنا  المتبقي من هذا  في الجزء 
للتصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع األنشطة االقتصادية )األمم المتحدة، إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية، 

قسم اإلحصاء، 2008ج(:3 

الفصل الثاني: الزراعة )أ(	 
الفصل الثالث: استخراج األحجار )ب(	 
الفصل الرابع: التصنيع )ج(	 
الفصل الخامس: الكهرباء )د(	 
الفصل السادس: البناء والتشييد )و( 	 
الفصل السابع: تجارة الجملة والتجزئة )ز(	 
الفصل الثامن: النقل والتخزين )ح(	 
الفصل التاسع: المرافق السكنية والخدمات الغذائية )ط(	 
الفصل العاشر: المعلومات واالتصاالت )ي(	 
الفصل الحادي عشر: البنوك والتأمين ومكاتب الصرافة )ك(	 
الفصل الثاني عشر: الخدمات المتنوعة )ل، م، ن،  ع، ف، ص، ق(	 
الفصل الثالث عشر: اإلدارة العامة والدفاع )س(	 
الفصل الرابع عشر: األسر )ر(	 

3 ال نقدم تقديًرا منفصالً للقيمة المضافة ألنشطة اإلمداد بالمياه والصرف الصحي وإدارة النفايات والمعالجة )القسم هـ(، ألن ذلك متضمًنا في القسم "س" 

)اإلدارة العامة والدفاع(. 
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نختتم الفصل الخامس عشر بملخص لتقديراتنا مع تقديم توصيات بشأن الممارسات المستقبلية في جمع البيانات 
المتعلقة بإجمالي ناتج إقليم كوردستان — العراق وتقدير هذا الناتج، بما في ذلك قطاع الموارد الطبيعية، والذي ال يعد 
جزًءا من الحساب الحالي. وتتضمن الملحقات من "أ" إلى "هـ" مزيًدا من التفاصيل حول قطاعات الزراعة والتصنيع 
والكهرباء والتجارة والخدمات المصرفية/التأمين/الصرافة، على التوالي. ويقدم الملحق "و" طرق أخذ العينات، كما 

يصف االستبيانات المستخدمة في المسوحات الجديدة.
وفي وثيقة منفصلة على شبكة اإلنترنت، يقدم الملحق "ز" االستبيانات الخاصة بـ "الخدمات األخرى" إلى جانب 
المسوحات الخاصة بالبناء والتشييد، كما يقدم الملحق "ح" العروض التقديمية التي تم تقديمها أثناء ورش عمل بناء 

القدرات.
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الفصل الثاني

الزراعة 

يقدم هذا الفصل تقديرات القيمة المضافة المستمدة من قطاع الزراعة، وذلك استناًدا إلى اإلحصاء الزراعي ومسح 
الحق أجرته هيئة إحصاء إقليم كوردستان في الفترة من 2012-2011. 

األساليب

أعدت وزارة الزراعة وهيئة إحصاء إقليم كوردستان قوائم إحصاء زراعي، وذلك على مستوى المزارعين بالقرى 
أو المناطق الفرعية أو المناطق الرئيسية أو المحافظات، وذلك خالل شتاء 2011 وصيف 2012. وسجلت قوائم 
اإلحصاء هذه جميع المزارعين والمناطق المزروعة الخاصة بهم حسب نوع المحصول المزروع بالقرى التي تمت 
زيارتها. وتعد هذه القائمة أكثر مصادر البيانات الموثوقة بشأن األراضي المزروعة، والتي اسُتخِدَمت كإطار ألخذ 

العينات إلجراء المسوحات الزراعية. 
وقد تولى كل من وزارة الزراعة وهيئة إحصاء إقليم كوردستان عمليات أخذ عينات من جميع البيانات فضالً 
عن تجميعها ومعالجتها. وقد تلقينا تقارير حول اإلنتاج الزراعي والقوائم التي تم إعدادها على مستوى المزارعين من 
بيانات اإلحصاء والمسح. كما جمعنا بيانات من كل من قوائم اإلحصاء والمسوحات التي تم إجراؤها في هذا الخصوص 
لتقدير اإلنتاج والقيمة المضافة على مستويي المنطقة والمحافظة على حد سواء. كما قارنا بين تقديراتنا المتعلقة باإلنتاج 

وبين ما ورد في تقارير هيئة إحصاء إقليم كوردستان.
الفترة بين نوفمبر 2011 ومايو 2012. وقد اسُتخِدم اإلحصاء الزراعي ألخذ  تم إجراء المسوح ميدانًيا في 
العينات. واعتمدت اإلستراتيجية التي اتبعتها هيئة إحصاء إقليم كوردستان على االختيار العشوائي لنسبة 10% من 
القرى الواقعة في منطقة فرعية ما ومزارعْين من كل قرية، وذلك استناًدا إلى قائمة اإلحصاء. وشملت المعلومات التي 
تم جمعها اإلنتاجية واألسعار والنفقات والمناطق المزروعة لكل نوع من أنواع المحاصيل. ويعرض الجدول )1-2( 

الجدول )1-2(
المحاصيل األساسية، حسب الموسم

الشتاء

الخضراواتالعدسحمص الشامالشعيرالقمح

الصيف

القثاءفستق عربيالفولالطماطماألرز

الفلفل األخضرالقرعالباميةدوار الشمس

القطنالبطيخالباذنجانالسمسم

البصلالبطاطسالخيارالجلبان المزروع

التبغالشماماللوبياالذرة

المصدر: مسح يتعلق بالزراعة على مستوى المزارع للفترة 2012/2011. 
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لت لموسم الصيف. وتعد أنواع المحاصيل هذه البالغ  لت لموسم الشتاء و21 محصوالً سجِّ المحاصيل الخمسة التي ُسجِّ
عددها 26 نوًعا المنتجات الزراعية الرئيسية التي ُتزرع في إقليم كوردستان — العراق.

كان اإلحصاء،  وفي  واإلحصاء.  المسح  في  الواردة  والمزارعين  القرى  أعداد   )2-2( الجدول   يقدم 
19 في المائة من المزارعين من محافظة دهوك، و24 في المائة من أربيل، و57 في المائة من السليمانية. وتضمنت 

المسوحات نسبة مئوية أعلى من المزارعين من دهوك ونسبة أقل من السليمانية.
بالنسبة لكل محصول وكل محافظة، قدرنا إجمالي الناتج عن طريق ضرب إجمالي اإلنتاج بالكيلوجرامات في 
السعر المقابل لكل كيلوجرام. وتم الحصول على أسعار موسم الصيف من هيئة إحصاء إقليم كوردستان. ولم تكن 
بيانات أسعار موسم الشتاء متوفرة بشكل مباشر، لذلك استخدمنا أقرب بيانات متوفرة لألسعار من ملفات مؤشر سعر 
المستهلك لدى هيئة إحصاء إقليم كوردستان. وحسبنا االستهالك الوسيط باعتباره إجمالي تكاليف العناصر التالية، والتي 

وردت فيما يتعلق بإجمالي المنطقة المزروعة:

الحرث 	 
البذور	 
المياه 	 
مكافحة األعشاب الضارة 	 
السماد	 
مكافحة اآلفات	 
الحصاد	 
نفقات أخرى	 
النقل. 	 

الجدول )2-2(
عدد المزارعين المشاركين في المسح حسب الموسم، للفترة 2012/2011

المزارعونالقرىبياناتالمحافظةالموسم

96813.648قائمة إحصاءدهوكالشتاء

104157مسح

98419962قائمة إحصاءأربيل

108164مسح

248348681قائمة إحصاءالسليمانية

453528مسح

5986566قائمة إحصاءدهوكالصيف

5981527مسح

5106046قائمة إحصاءأربيل

5101125مسح

109212004قائمة إحصاءالسليمانية

9421285مسح

المصدر: تستند حسابات المؤلفين إلى مسح زراعي على مستوى المزارع خالل الفترة 2012/2011 وقوائم اإلحصاء الزراعي 
للفترة 2012/2011. 
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النتائج 

يقدم الجدول )2-3( تقديرات القيمة المضافة حسب الموسم لكل محافظة، والتي تم الحصول عليها عن طريق طرح 
المنطقة والمحافظة والموسم.  أكثر تفصيالً حسب  الملحق "أ" تحليالً  الناتج اإلجمالي. ويقدم  االستهالك الوسيط من 
يشار إلى أن القيمة المضافة من الزراعة خالل الفترة 2012/2011 بلغت 840.1 مليار دينار عراقي أو ما يعادل 

721.7 مليون دوالر أمريكي.1

مناقشة

واجهنا العديد من التحديات في تقدير القيمة المضافة المستمدة من قطاع الزراعة، والتي سنناقشها بمزيد من التفصيل 
في الملحق "أ" ولكننا سنلخصها هنا، إلى جانب توضيح إستراتيجياتنا المتبعة لمواجهة تلك التحديات:

أدى تضخيم قيم المسح استناًدا إلى إستراتيجية أخذ العينات المحددة إلى مبالغة كبيرة في تقدير إجمالي مساحة 	 
األراضي المزروعة وذلك مقارنة باألرقام اإلجمالية التي تم الحصول عليها بشكل مباشر من اإلحصاء. لذلك، 
فإننا قمنا بدالً من ذلك بتضخيم اإلنتاجية من المحاصيل التي تم الحصول عليها من المسح استناًدا إلى نسبة 
األرض المزروعة الواردة في المسح وإجمالي مساحة األرض المزروعة الواردة في اإلحصاء، وذلك حسب 
المنطقة. وبهذه الطريقة، تتوافق األرقام اإلجمالية الخاصة بنا مع تلك المتعلقة في اإلحصاء، والتي نفترض أنها 

دقيقة.
المسح 	  بيانات  تمت زراعة محاصيل معينة في مناطق محددة، ولكن  أنه  الحاالت، ذكر اإلحصاء  في بعض 

الخاصة بزراعة تلك المحاصيل في تلك المناطق لم تكن متوفرة. ولعالج هذه المشكلة، حسبنا اإلنتاجية لكل دونم 
في المنطقة المزروعة المشار إليها في اإلحصاء حيثما كانت بيانات المسح مفقودة على ما يبدو، وذلك استناًدا 

إلى متوسط اإلنتاجية الخاصة بنفس نوع المحصول عند أدنى مستوى تجميع متاح.
كما ُذكر أعاله، لم تكن أسعار محاصيل موسم الشتاء متوفرة. ولذلك، استخدمنا األسعار ذات الصلة التي جمعتها 	 

هيئة إحصاء إقليم كوردستان لحساب مؤشر سعر المستهلك.2

1  تم تحويل جميع القيم بالدينار العراقي إلى ما يعادلها بالدوالر األمريكي عن طريق استخدام سعر "الصرف" البالغ 1164 ديناًرا عراقًيا لكل دوالر 

أمريكي، وفًقا لما حدده البنك المركزي العراقي لعام 2012 )البنك المركزي العراقي، ال توجد بيانات(. 

2  اسُتخِدمت أسعار "مركز هولير"، وهو مركز موجود في العاصمة، في يناير 2012 وذلك من ملفات مؤشر سعر المستهلك. ونظًرا لعدم التأكد من موثوقية 

بيانات األسعار التي تم جمعها من المناطق المختلفة، فإننا اخترنا هذه المنطقة العامرة بالسكان إلجراء حساباتنا. وشاركت هيئة إحصاء إقليم كوردستان في 
عملية إعادة تقييم اإلجراءات المتعلقة بحساب مؤشر سعر المستهلك، وقد تتوفر بيانات أسعار أكثر موثوقية وقابلية للتحقق الستخدامها في حسابات إجمالي 

الناتج اإلقليمي في المستقبل.

الجدول )3-2(
القيمة المضافة من القطاع الزراعي )بالمليار دينار عراقي(

دهوكالسليمانيةأربيلالمكون

390.4476.2364.9)1( الناتج اإلجمالي 

145.5138.8107.2)2( االستهالك الوسيط 

244.9337.5257.7)3( إجمالي القيمة المضافة )2-1(

840.1اإلجمالي العام
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على سبيل التحقق من البيانات، قمنا أيًضا بتقييم تقديراتنا لإلنتاجية الزراعية والقيمة المضافة مقارنة بالعديد من 
بلدان المنطقة، بما في ذلك العراق بوجه عام. يتجاوز متوسط إنتاجية المحصول لكل هكتار في إقليم كوردستان — العراق 
اإلنتاجية في بقية مناطق العراق بالكامل بالنسبة لمعظم المحاصيل الرئيسية )الشكل 2-1(. وتماثل اإلنتاجية لكل هكتار 
في إقليم كوردستان — العراق نظيرتها في تركيا فيما يتعلق بمحاصيل نباتات الخيار والباذنجان، وتقل عنها في محاصيل 
 رئيسية أخرى. هذا وقد بلغت القيمة المضافة للمحاصيل في إقليم كوردستان — العراق 840.4 مليار دينار عراقي 
)722 مليون دوالر أمريكي(، وهو ما يعادل 3.1 في المائة من إجمالي الناتج اإلقليمي. يماثل هذا الرقم القيمة المضافة 

من المحاصيل باألردن )انظر الجدول 4-2(.3 

3  تتناول البيانات الخاصة باألردن المقدمة في الجدول )2-4( قيمة المحاصيل فقط. وفي حالة تضمين القيمة الكاملة للزراعة )والتي تشتمل على الغابات 

وصيد الحيوانات وصيد األسماك وإنتاج المحاصيل واإلنتاج الحيواني(، فحينها ستبلغ حصة الزراعة من القيمة المضافة باألردن 3.1 في المائة. 

الشكل )1-2(
إنتاجية المحاصيل الرئيسية لدول مجاورة 

المصدر: منظمة األغذیة والزراعة التابعة لألمم المتحدة، FAOSTAT، عام ۲۰۱۳.
RAND RR1405-2.1

۰ 

٥ 

۱۰ 

۱٥ 

۲۰ 

۲٥ 

۳۰ 

۳٥ 

البطیخ الطماطم البطاطس البصل الشمام الباذنجان الخیار الذرة الشعیر القمح

ار
ھكت

ن/
طنا

 أ

العراق
تركیا

إقلیم كوردستان العراق

الجدول )4-2(
القيمة المضافة للمحاصيل كنسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي/إجمالي الناتج اإلقليمي 

البلد

 إجمالي الناتج المحلي/إجمالي 
الناتج اإلقليمي 

)بالمليار دوالر أمريكي(
القيمة المضافة للمحاصيل 

)بالمليار دوالر أمريكي(
المحاصيل كـ % من إجمالي الناتج 

المحلي/إجمالي الناتج اإلقليمي

28.88082.8األردن

إقليم كوردستان 
— العراق

23.67223.1

مصادر البيانات الخاصة باألردن: البنك الدولي، "إجمالي الناتج المحلي بأسعار السوق )الدوالر األمريكي حالًيا("، 2016؛ 
منظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم المتحدة، 2013. 

استناًدا إلى هذه الممارسة المتعلقة بالتقييم والقياس، تبدو القيمة المضافة المقدرة من قطاع الزراعة معقولة.
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الفصل الثالث

استخراج األحجار

يقدم هذا الفصل تقديرات تتعلق بالقيمة المضافة لقطاع استخراج األحجار، وذلك وفًقا لتقرير يلخص مسًحا أجرته هيئة 
إحصاء إقليم كوردستان والجهاز المركزي لإلحصاء )CSO( في عام 2009 )الجهاز المركزي لإلحصاء، 2010(. 

وكما تناولنا في الفصل األول، ال تشمل هذه التقديرات التعدين أو الموارد الطبيعية األخرى. 

األساليب

أشار التقرير إلى أنه كان هناك 251 محجًرا يعمل بها 2129 عامالً. ويبين الجدول )3-1( األعداد المسجلة للمحاجر 
والعاملين بها في كل محافظة. 

وقد جمعنا القيم المتوفرة لإلنتاج السلعي واإلنتاج غير السلعي من أجل الحصول على الناتج اإلجمالي. وكان 
ل أي إنتاج غير سلعي سوى في أربيل  اإلنتاج السلعي يمثل ما يقرب من كامل قيمة اإلنتاج اإلجمالي؛ في حين لم ُيسجَّ
وشمل ذلك اإليجار المستلم للمباني، وكذلك خدمات النقل المقدمة إلى أطراف خارجية أخرى. أما بالنسبة لالستهالك 
الوسيط، فقد استعنا بقيم المستلزمات المستخدمة في اإلنتاج؛ والتي تضمنت الوقود واألدوات والطاقة وكذلك مدخالت 

أخرى للسلع والخدمات. 

النتائج 

يستعرض الجدول )3-2( تقديرات القيمة المضافة لقطاع استخراج األحجار، والتي حصلنا عليها عن طريق طرح 
االستهالك الوسيط من الناتج اإلجمالي. وقد قُدرت القيمة المضافة من استخراج األحجار بـ 42.5 مليار دينار عراقي 

)36.6 مليون دوالر أمريكي( في عام 2012. 

الجدول )1-3(
أعداد المحاجر والعاملين فيها في عام 2009

العاملونالمحاجرالمحافظة

84549 أربيل

70698السليمانية

97882دهوك

2512.129إجمالي اإلقليم

المصدر: نتائج مسح هيئة إحصاء إقليم كوردستان/ الجهاز المركزي لإلحصاء، فيما يتعلق 
بالتعدين واستخراج األحجار للقطاع الخاص في عام 2009.
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مناقشة

تستند تقديراتنا للقيمة المضافة في قطاع استخراج األحجار على بيانات تعود إلى عام 2009. وبالنظر إلى الوتيرة 
المتسارعة للنمو التي شهدها إقليم كوردستان — العراق فيما بين عامي 2009 و2012، فمن المرجح أن يكون قطاع 
استخراج األحجار قد شهد أيًضا نمًوا خالل هذه الفترة الزمنية. ولهذا من المرجح أن تكون تقديراتنا للقيمة المضافة 

من هذا القطاع في عام 2012 أقل من الواقع. 

الجدول )2-3(
القيمة المضافة من قطاع استخراج األحجار )بالمليار دينار عراقي(

دهوكالسليمانيةأربيلالعنصر

23.728.419.2)1( الناتج اإلجمالي 

10.013.75.2)2( االستهالك الوسيط 

13.714.714.1)3( إجمالي القيمة المضافة )1 – 2(

42.5اإلجمالي الكلي
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الفصل الرابع

التصنيع 

يقدم هذا الفصل تقديرات القيمة المضافة من قطاع التصنيع، وذلك استناًدا إلى مسح أجراه كل من هيئة إحصاء إقليم 
كوردستان والجهاز المركزي لإلحصاء في عام 2011. 

األساليب

استخدم الجهاز المركزي لإلحصاء إحصاء عام 2009 لتحديد شركات التصنيع الكبيرة والمتوسطة والصغيرة من أجل 
إجراء مسح على نطاق العراق. وخضعت الشركات في إقليم كوردستان — العراق لمسح أجرته هيئة إحصاء إقليم 
كوردستان، وتولى الجهاز المركزي لإلحصاء تحليل بيانات هذا المسح. وشمل المسح جميع الشركات الكبيرة )تلك 
التي يبلغ عدد العاملين بها 30 أو أكثر(، وجميع الشركات المتوسطة )تلك التي يتراوح عدد العاملين بها بين 10 إلى 
29 عامالً(؛ أما بالنسبة للشركات الصغيرة األكثر تعدداً )تلك التي يتراوح عدد العاملين بها بين 1–9(، فقد تم أخذ 
عينة عشوائية منها كما سنناقش ذلك بشكل أكثر تفصيالً فيما يلي )الجهاز المركزي لإلحصاء، 2012ج(. وأشارت 
المناقشات األولية مع العاملين لدى هيئة إحصاء إقليم كوردستان إلى أنه ربما تم تضمين جميع المؤسسات التي يزيد 
رأس مالها عن 100 مليون دينار عراقي في إحصاء الشركات الكبيرة، وذلك بغض النظر عن حجم العاملين لديها. 
ومع ذلك، يشير تقرير للجهاز المركزي لإلحصاء إلى أن معيار األصول الثابتة قد تم إسقاطه الحًقا )الجهاز المركزي 

لإلحصاء، 2012أ(.
قطاعات  غطت  المسوح  أن  إلى  البيانات  وملفات  لإلحصاء  المركزي  الجهاز  لتقارير  مراجعتنا  وتشير  هذا 
للتصنيف  الثالث  التنقيح  الرابع وفًقا لرموز  الحد  الشركات على مستوى  المسوح  صناعية رئيسية. وقد صنفت هذه 
الصناعي الدولي الموحد لجميع األنشطة االقتصادية. ويتضمن قطاع التصنيع 23 تصنيًفا صناعًيا واسًعا )15–37(. 
ونالحظ أن إطار إحصاء عام 2009 قد استخدم، على ما يبدو، رموز التنقيح الرابع للتصنيف الصناعي الدولي الموحد 
لجميع األنشطة االقتصادية، وليس من الواضح عند أي نقطة حدث االنتقال إلى رموز قديمة خاصة بالتنقيح الثالث من 
هذا التصنيف فضالً عن السبب في ذلك. ومع ذلك، لم يكن هناك أي غموض في الترميز فيما يتعلق بأهدافنا بالنظر 

إلى التصنيفات الواسعة نسبًيا التي نستخدمها لتحليل القيمة المضافة. 

الشركات الكبيرة والمتوسطة
حصلنا على بيانات مسح على مستوى الشركات كان قد أُجري على الشركات الكبيرة والمتوسطة، وحسبنا إجمالي 
القيمة المضافة باعتبارها ناتًجا إجمالًيا مطروًحا منه االستهالك الوسيط عمالً بتوجيهات األمم المتحدة )األمم المتحدة، 

إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية، قسم اإلحصاء، 2008ب(، وذلك على النحو التالي:

الناتج اإلجمالي =
قيمة شحنات/دوران/مبيعات السلع أو الخدمات التي تقدمها المؤسسة 

+ قيمة شحنات/دوران/مبيعات جميع السلع والخدمات المشتراة إلعادة بيعها في نفس حالة استالمها 
– مشتريات السلع والخدمات المستهدف إعادة بيعها في نفس حالة استالمها

+ إيرادات األعمال الصناعية الُمنَجزة أو الخدمات الصناعية الُمقَدمة إلى اآلخرين 
+ عائدات أخرى 
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+ قيمة األصول الثابتة للحساب الخاص 
+ التغير في العمل قيد التقدم 

+ التغير في مخزونات السلع الجاهزة 
– التغير في مخزونات السلع المشتراة إلعادة بيعها في نفس حالة استالمها 

االستهالك الوسيط = 
تكلفة المواد الخام والمستلزمات باستثناء الغاز والوقود والكهرباء 

+ تكلفة الغاز والوقود والكهرباء المشتراة 
+ تكلفة المياه وخدمات الصرف 

+ مشتريات الخدمات باستثناء االستئجار 
+ مبالغ االستئجار 

– التغيرات في مخزونات المواد والوقود والمستلزمات 

عقدنا مقارنة بين نتائجنا وتلك التي وردت عن الجهاز المركزي لإلحصاء ضمن "تقرير المنشآت الصناعية 
الكبيرة للقطاع الخاص في إقليم كوردستان في عام 2011" )2012أ( و"تقرير المنشآت الصناعية المتوسطة للقطاع 
الخاص في إقليم كوردستان في عام 2011" )2012ب(. وأمكن لنا التحقق من أن األرقام المسجلة كانت قريبة مما 

قمنا بحسابه استناًدا إلى البيانات على مستوى الشركات. 

الشركات الصغيرة
حصلنا أيًضا على بيانات من الجهاز المركزي لإلحصاء من مسح الشركات الصغيرة )الجهاز المركزي لإلحصاء، 
2012ج(. ويشير تقرير الجهاز المركزي لإلحصاء إلى أنه تم تحديث إطار إحصاء عام 2009 عن طريق زيارة 
الشركات بهدف حذف التي تم إغالقها أو تلك التي غيرت أنشطتها أو تلك التي كانت تؤدي أنشطة غير صناعية، 
ليصبح اإلجمالي 14772 شركة. وقد تم تقسيم الشركات إلى 1080 طبقة تمثل 72 نشاًطا و15 محافظة. ولضمان 
تمثيل األنشطة كافة، تم أخذ عينة تصل إلى خمس شركات في كل نشاط، لينتج عن ذلك عينة تتألف من 357 شركة. 
وبعد ذلك، استخدمنا نهًجا عشوائًيا مكوًنا من طبقات وأحادي المرحلة ألخذ عينة من الشركات المتبقية. وفيما يتعلق 
بهذه المرحلة الثانية، تم أخذ عينة من 227 شركة مع احتمالية أخذ عينة من كل طبقة بما يتناسب مع االختالف في 

العمالة بالشركات. وبهذا بلغ إجمالي حجم العينة 584 شركة.
ولسوء الحظ، يبدو أن ملف البيانات لم يكن مكتمالً، حيث بلغت العينة المستلمة 400 شركة فقط، وذلك استناًدا 
إلى رسائلنا المتبادلة مع الجهاز المركزي لإلحصاء، فضالً عن المعلومات التي وفرها لنا فيما يخص أعداد الشركات 
فيها  للشركات والعاملين  المقدرة  بين األعداد  التوفيق  قادرين على  أخذها كعينة في كل صناعة. وكنا غير  تم  التي 
من ملف البيانات واألعداد المقدرة الواردة من الجهاز المركزي لإلحصاء. لذلك، اعتمدنا في التعامل مع الشركات 
الصغيرة على القيم الكلية لإلنتاج والمستلزمات الواردة بشكل مباشر عن تقرير الجهاز المركزي لإلحصاء الذي يحمل 
العنوان "تقرير عن المنشآت الصناعية الصغيرة في القطاع الخاص في إقليم كوردستان في عام 2011" )2012ج(. 

النتائج

يظهر الجدول )4-1( العدد المقدر للشركات والعاملين في كل فئة صناعية كبيرة حسب حجم الشركة. وتمثل الشركات 
الصغيرة 75 في المائة من حجم العمالة في هذا القطاع. وتتمثل أكبر أربع صناعات من حيث إجمالي العمالة في 

الصناعات الغذائية والمعادن المشكلة والمنتجات المعدنية الالفلزية والمنسوجات. 
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يستعرض الجدول )4-2( تقديرات القيم المضافة، والتي تم الحصول عليها عن طريق طرح االستهالك الوسيط 
من الناتج اإلجمالي. وُتقدر القيمة المضافة من قطاع التصنيع بـ 1.681 تريليون دينار عراقي )1.44 مليار دوالر 
أمريكي(. ويعكس االنخفاض النسبي لقيم الناتج اإلجمالي والقيمة المضافة لمحافظة دهوك صغر عدد الشركات بهذه 
المحافظة مقارنة بغيرها، وكذلك اختالف التركيبة المتعلقة بالصناعات/حجم الشركات. فعلى سبيل المثال، على عكس 
المحافظتين األخريين، لم تكن هناك شركات متوسطة أو كبيرة متخصصة في صناعة اآلالت أو األجهزة الكهربائية 
في دهوك. وفي هذا اإلطار، يقدم الملحق "ب" مزيًدا من التفاصيل حول المنهجية والتقديرات حسب ترميز التصنيف 

الصناعي الدولي الموحد لجميع األنشطة االقتصادية.

الجدول )1-4(
األعداد المقدرة للشركات والعاملين في قطاع التصنيع في عام 2011

الرمز في التنقيح الثالث للتصنيف 
الصناعي الدولي الموحد لجميع 

الصناعةاألنشطة االقتصادية

صغيرةمتوسطةكبيرة

العاملونالشركاتالعاملونالشركاتالعاملونالشركات

8489 1860 697 46 1529  22 الغذاء15

118 54 39 2 259  3 المنسوجات17

5268 3463 الملبوسات18

7 1 الجلود19

2493 890 26 2 األخشاب20

17 1 30  1 الورق21

1180 411 64 4 350  4 الطباعة22

55 4 70  2 فحم الكوك والبترول والوقود النووي 23

38 3 295  3 المطاط24

1581 358 34 2 227  4 المنتجات المصنوعة من النفط والفحم25

3178 473 1881 149 3000  33 المنتجات المعدنية الالفلزية26

26 1 1352  4 المعادن األساسية27

8512 3035 204 13 346  6 المنتجات المعدنية المشكلة28

36 3 114  1 اآلالت29

11 1 397  3 األجهزة الكهربائية31

2363 940 82 4 252  3 منتجات متنوعة36

89822123632171148433182إجمالي اإلقليم

المصدر: يستند إحصاء الشركات الكبيرة والمتوسطة إلى حسابات المؤلفين المعتمدة على مجموعات بيانات متوفرة على نطاق الشركات. ويستند إحصاء الشركات الصغيرة 
إلى الجهاز المركزي لإلحصاء )2012ج(.

الجدول )2-4(
القيمة المضافة من قطاع التصنيع )بالمليار دينار عراقي(

دهوكالسليمانيةأربيل العنصر

1204.01890.4223.3)1( الناتج اإلجمالي 

570.2916.4149.5)2( االستهالك الوسيط 

633.8974.073.7)3( إجمالي القيمة المضافة )1 – 2(

1681.5اإلجمالي الكلي



16    حساب إجمالي ناتج إقليم كوردستان — العراق

مناقشة

قليلة أخرى( في أن إطار أخذ  الحال مع قطاعات  التصنيع )كما هو  ببيانات قطاع  المرتبط  الرئيسي  التحدي  يكمن 
العينات كان يستند إلى إحصاء عام 2009. وعلى الرغم من أن تقارير الجهاز المركزي لإلحصاء أشارت إلى أنه قد 
تم تحديث هذا اإلطار ليتم حذف الشركات المغلقة، فليس من الواضح ما إذا كان قد تم تضمين شركات جديدة، كتلك 
 التي بدأ عملها بعد عام 2009 أم ال. باإلضافة إلى ذلك، من المرجح أن يكون عدد شركات التصنيع قد ارتفع منذ
عام 2009، وذلك بالنظر إلى النمو العام الحادث في إقليم كوردستان — العراق. وأخيًرا، أجرى الجهاز المركزي 
لإلحصاء مسًحا في عام 2011. لذلك، من المرجح أن تكون القيمة المضافة المقدرة أقل إلى حد ما من القيمة المضافة 

الفعلية لقطاع التصنيع في عام 2012. 
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الفصل الخامس

الكهرباء 

يقدم هذا الفصل تقديرات القيمة المضافة من قطاع الكهرباء استناًدا إلى بيانات ومعلومات من مجموعة متنوعة من 
المصادر. 

وفًقا للمعلومات المقدمة من هيئة إحصاء إقليم كوردستان، يتم توليد الكهرباء في إقليم كوردستان — العراق 
من عدد صغير من الشركات الكبرى لتوليد الكهرباء )بما في ذلك تلك التي تملكها Mas-Jordan(، فضالً عن عدد 
أكبر من شركات التوليد الصغرى التي تعمل على المستوى المحلي. ويتم استيراد بعض الكهرباء من الخارج أو من  
مناطق أخرى في العراق. وتتولى وزارة الكهرباء نقل وتوزيع الكهرباء التي يتم توليدها من شركات التوليد الكبرى 

فضالً عن الكهرباء المستوردة. 
لذا، فإننا قمنا بحساب القيمة المضافة لقطاع الكهرباء في إقليم كوردستان — العراق عن طريق تقدير القيمة 
التوليد  الكبرى، و)3( شركات  التوليد  الكهرباء، و)2( شركات  تجريه وزارة  الذي  التوزيع   )1( لكل من  المضافة 

الصغيرة الخاصة.1 

األساليب

التوزيع بواسطة وزارة الكهرباء 
حصلنا على بيانات تتعلق باإليرادات والمصروفات الخاصة بوزارة الكهرباء لعام 2012. ونظًرا ألن بيانات الناتج 
يبدو أنها قد استثنت بعض المصادر )ال سيما ما يتعلق بالمبالغ المدفوعة من الحكومة المركزية(، فقد اخترنا تقدير 
إنفاقها  يتم  التي  الصلة  ذات  الحكومية  المصروفات  جمع  طريق  عن  وذلك  الدخل،  منهج  باستخدام  المضافة  القيمة 
على العمالة ورأس المال. واستناًدا إلى مناقشاتنا مع العاملين لدى هيئة إحصاء إقليم كوردستان، فقد قمنا بتضمين 
العاملين" و"المزايا االجتماعية" و"الدعم" و"مصروفات أخرى"  مصروفات تحت مسميات تمثلت في "مصروفات 
)تتعلق بمزايا الموظفين(، إلى جانب "مصروفات على األصول غير المالية"، وتتمثل بشكل أساسي في رأس المال 
االستهالكي. وفي هذا اإلطار، تعاملنا مع المصروفات الُمدخلة بصفتها "سلًعا وخدمات" باعتبارها استهالًكا وسيًطا، 

ومن هنا تم استثناؤها. 

شركات التوليد الكبرى
حصلنا على بيانات عن قيمة الكهرباء التي اشترتها وزارة الكهرباء من سبع شركات كبرى لتوليد الكهرباء في إقليم 
كوردستان — العراق. وتشمل هذه البيانات المشتريات الفعلية في عام 2012، وكذلك قيم المشتريات الملتَزم بها. ولم 

تشتمل تقديراتنا الخاصة بناتج شركات التوليد سوى على المشتريات الفعلية. 
لم نتمكن من الحصول على معلومات بشأن االستهالك الوسيط أو المصروفات الخاصة بهذه الشركات المولدة. 
لذا، فقد درسنا النسب المسجلة للقيمة المضافة إلى الناتج من دول أخرى كوسيلة إلسناد القيمة المضافة إلقليم كوردستان 
— العراق اعتماًدا فقط على بيانات الناتج التي بحوزتنا. ولم نتمكن من تحديد تقديرات جديرة بالثقة لبلدان في منطقة 
الشرق األوسط وشمال إفريقيا، ولكننا وجدنا تقديرات لعدة دول في أوربا. واستناًدا إلى متوسط خاص بأمثلة أوروبية، 

1 ليست هناك حاجة لحساب القيمة المضافة للكهرباء التي يتم توليدها من خالل شركات إمداد بالكهرباء ال يقع مقرها في إقليم كوردستان — العراق، حيث 
إنها ال تعد جزًءا من إجمالي ناتج هذا اإلقليم. ونفترض أن تكون تقارير وزارة الكهرباء قد اشتملت على القيمة المرتبطة بتوزيع الكهرباء المستوردة؛ والتي 

تعد جزًءا من إجمالي ناتج إقليم كوردستان — العراق.
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كوردستان  إقليم  في  الكبرى  التوليد  شركات  حالة  في  الناتج  إلى  المضافة  بالقيمة  تتعلق   %40 تبلغ  نسبة  استخدمنا 
— العراق.2 

شركات التوليد الصغيرة الخاصة
تشتري جميع األسر في إقليم كوردستان — العراق بعض الكهرباء من شركات خاصة صغيرة لتوليد الكهرباء حتى 
وإن كانت متصلة بشبكة الكهرباء الوطنية، وذلك وفًقا لمعلومات مقدمة من هيئة إحصاء إقليم كوردستان. ويكون المبلغ 
المدفوع لهذه الكهرباء ثابًتا استناًدا إلى التيار الكهربي المختار )باألمبير(. ويبلغ متوسط سعر األمبير 4250 ديناًرا 
عراقًيا في الشهر،3 أو 51000 دينار عراقي في السنة. ووفًقا لهيئة إحصاء إقليم كوردستان، تدفع معظم األسر مقابل 
وصلة كهربائية سعتها 4 أمبير. وبالنظر إلى وجود ما يقدر بـ 894228 أسرة في إقليم كوردستان — العراق،4 فينبغي 
أن يصل الناتج اإلجمالي لشركات التوليد الخاصة إلى 182.4 مليار دينار عراقي. وكما هو الحال مع شركات التوليد 

الكبرى، نفترض أن نسبة القيمة المضافة إلى الناتج تبلغ %40. 

النتائج

ر القيمة المضافة بمبلغ 555.9 مليار  يستعرض الجدول )5-1( تقديرات القيمة المضافة لكل نوع من الجهات. وُتقدَّ
دينار عراقي )447.5 مليون دوالر أمريكي(. ويعرض الملحق "ج" حسابات أكثر تفصيال للتوزيع وشركات التوليد 

الكبرى. 

مناقشة

كما أشرنا أعاله، فقد واجهنا عدًدا من التحديات في تقدير القيمة المضافة من الكهرباء، وقد تمثل أهم اثنين منها فيما 
يلي:

لم نتمكن من الحصول على بيانات حول االستهالك الوسيط لشركات التوليد الكبرى، ولهذا اعتمدنا على فرضية 	 
نسبة القيمة المضافة إلى الناتج المستمدة من تقديرات أوروبية في هذا المجال. 

2 كان استخدامنا لهذا المتوسط األوروبي راجًعا إلى افتقار للمعلومات حول منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا. ونظًر ألن نسبة القيمة المضافة إلى الناتج 

اإلجمالي من المرجح أن تعكس مزيج الوقود المستخدم في توليد الكهرباء والذي سيتفاوت حسب الدولة والمنطقة، فإنه سيكون من األفضل في السنوات المقبلة 
الحصول على بيانات عن االستهالك الوسيط بشكل مباشر من شركات توليد الكهرباء في إقليم كوردستان — العراق. 

3 هذا العدد هو متوسط للسعر المسجل البالغ 6000 دينار عراقي في وقت الشتاء، و2500 دينار عراقي في وقت الصيف.

4 تم تقديره باستخدام عدد السكان البالغ 5059010 نسمة في عام 2012 وفًقا لحكومة إقليم كوردستان، ونسبة السكان إلى األسر في إقليم كوردستان — 
العراق المستمدة من المسح االجتماعي واالقتصادي لألسرة في العراق )IHSES( لعام 2012، ليعادل 5.6574 )911892/5158948(. 

الجدول )1-5(
القيمة المضافة من قطاع الكهرباء )بالمليار دينار عراقي(

القيمة المضافةنوع الكيان

256.2التوزيع بواسطة وزارة الكهرباء 

226.7شركات التوليد الكبرى 

73.0شركات التوليد الخاصة الصغيرة

555.9اإلجمالي
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لم نتمكن من الحصول على بيانات حول ناتج التوليد من شركات صغيرة أو االستهالك الوسيط، ولهذا اعتمدنا 	 
على تقديرات متعددة لمستويات استخدام محتملة، وذلك استناًدا إلى مناقشاتنا مع العاملين لدى هيئة إحصاء إقليم 

كوردستان. 

ليس من الواضح ما إذا كان من المرجح أن تؤدي افتراضاتنا إلى التقليل أو التضخيم من قدر القيمة المضافة المستمدة 
من هذا القطاع. 
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الفصل السادس

البناء والتشييد

يقدم هذا الفصل تقديرات القيمة المضافة من قطاع البناء والتشييد استناًدا إلى بيانات ومعلومات من مجموعة متنوعة 
من المصادر. 

الشركات  الكيانات:  من  نوعين  جانب  من  العراق   — كوردستان  إقليم  في  والتشييد  البناء  أنشطة  تنفيذ  يتم 
واألسر. وتعمل شركات البناء والتشييد )المقاولون( عادًة لصالح عمالء أكبر شأًنا، مثل الشركات التجارية والمؤسسات 
بعض  في  أنه،  إلى  كوردستان  إقليم  إحصاء  هيئة  لدى  العاملين  وبين  بيننا  دارت  التي  النقاشات  وتشير  والحكومة. 
الحاالت، قد تستأجر األسر ذات الدخل المرتفع شركات بناء وتشييد إلنشاء مبنى جديد أو ترميم آخر قديم. ومع ذلك، 
تتولى معظم األسر القيام بهذه األنشطة بذاتها، أي تشتري المواد وتستأجر العمالة. لذلك، ال بد أن يأخذ تحليل إسهام 
قطاع البناء والتشييد في إجمالي الناتج اإلقليمي في عين االعتبار األنشطة التي تتولى القيام بها األسر وشركات البناء 

والتشييد؛ وُيطلق على الحالة األولى "تشييد الُمالك".

األساليب

تشييد الُمالك
يطالب القانون أي أسرة تقوم بمشروع تشييد من تلقاء ذاتها أن تحصل على ترخيص للقيام بهذا العمل. وقد وفرت لنا 
هيئة إحصاء إقليم كوردستان قوائم بهذه التراخيص )قائمة واحدة لكل محافظة( للعام 2012. ووضعنا في اعتبارنا 
ب األمر هو الحصول على بيانات متوفرة  استخدام منهج اإلنتاج لحساب القيمة المضافة لهذا القطاع، ولكن ما صعَّ
للتشييد  المربعة  تنفيذ منهج اإلنتاج ينطوي على ضرب عدد األمتار  التحديد، كان  في هذا الخصوص. وعلى وجه 
)وفق قوائم التراخيص( في القيمة السوقية للمسكن لكل متر مربع بهدف الحصول على إجمالي القيمة السوقية، ومن 
ثم تطبيق النسبة المقدرة للقيمة المضافة إلى الناتج. ومع ذلك، لم نتمكن من الحصول على بيانات ذات موثوقية بشأن 
القيمة السوقية لكل متر مربع، وخاصًة حين كان األمر يستلزم تصنيف هذه التقديرات بما يكفي لتعكس االختالفات 
المهمة في قيمة التشييدات الجديدة على نطاق المحافظات، وبين المناطق الريفية والحضرية بداخل تلك المحافظات. 

لهذا، استخدمنا منهج الدخل عن طريق جمع المدفوعات التي سددتها األسر للعمالة المستأجرة من أجل التشييد. 
ومن حيث المبدأ، ينبغي تضمين انخفاض قيمة رأس المال أيًضا؛ إال أن االنخفاض ليس ذا صلة في هذه الحالة حيث 

إن األسر بصفة عامة ال تستخدم كميات كبيرة من السلع الرأسمالية الخاصة بها من أجل القيام بهذا النشاط. 
على الرغم من تفضيل منهج الدخل، فإنه قد شّكل كذلك تحديات بالغة. فبينما حصلنا على بيانات عن إجمالي 
مقابل عمالة  مواد  إلى  التكاليف  تقسم  لم  البيانات  هذه  فإن  للعام 2012،  التراخيص  قائمة  من  والتشييد  البناء  تكلفة 
التي يمكن  التكاليف  بتقديرات تقريبية لحصة  إقليم كوردستان  العاملون لدى هيئة إحصاء  مستأجرة.1 هذا وقد أمدنا 

نسبتها إلى العمالة في مراحل التشييد الثالث، وذلك على النحو التالي: 

1  يتمثل أحد التحديات المحتملة في أن بعض األفراد ربما قد قاموا بتنفيذ أنشطة البناء والتشييد دون الحصول على تراخيص، مما أدى إلى التقليل من قدر 

القيمة المضافة من هذا القطاع. 
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المرحلة األولى: تشييد الهيكل. ُتقدر العمالة بأنها تمثل نحو 5-7% من إجمالي التكلفة لهذه المرحلة، مع إمكانية 	 
نسبة بقية التكلفة إلى المواد.

المرحلة الثانية: تركيب الكهرباء وشبكة األنابيب، وما إلى ذلك. وُتقدر العمالة بأنها تمثل نحو 30-35% من 	 
إجمالي تكلفة هذه المرحلة. 

المرحلة الثالثة: تشطيب المبنى. ُتقدر العمالة بأنها تمثل نحو 50% من إجمالي تكلفة هذه المرحلة.	 

لم نتمكن من تحديد جزء من إجمالي التكلفة الذي كان ُيعزى إلى كل مرحلة. ومع ذلك، أشار العاملون لدى هيئة 
إحصاء إقليم كوردستان إلى أن المرحلة الثانية كانت تستغرق أطول فترة من الوقت، لهذا، فقد افترضنا أنها مثلت %50 

من إجمالي التكلفة، مع تمثيل المرحلتين األولى والثالثة نسبة 25% لكل منهما. 

تشييد الشركات
يعد مسح الشركات هو أفضل مصدر للمعلومات عن أنشطة التشييد التي تقوم بها شركات التشييد. ولم تتوفر أي بيانات 
مستمدة من مسح حديث لمثل هذه الشركات في إقليم كوردستان — العراق، لذا، تم تطوير مسح جديد من أجل هذا 

المشروع. 
يشار إلى أن إطار أخذ العينة الخاص بالمسح تمثل في قائمة الوزارة المحدثة لجميع شركات البناء والتشييد 
المسجلة. وجمعت هيئة إحصاء إقليم كوردستان تلك المعلومات في يناير 2014. وبلغ إجمالي عدد الشركات حسب 
المحافظة 1326 في أربيل و1077 في السليمانية و657 في دهوك. ومن هذه القائمة، سحبنا عينة عشوائية تتألف 
من 1620 شركة مصنفة حسب المحافظة. وقد أجرينا حسابات القوة اإلحصائية لتحديد العدد المطلوب من الشركات 
الالزمة للحصول على تقديرات القيمة المضافة بالدقة المطلوبة. وتتطلب هذه العمليات الحسابية معلومات حول ناتج 
الشركات أو القيمة المضافة لها )انظر النقاش الوارد في الملحق "و"(. وحيث إننا نفتقر إلى معلومات مباشرة حول 
هذا بالنسبة لشركات البناء والتشييد، فقد استخدمنا بيانات من مسح تجاري داخلي حديث، والذي سرد أيًضا عمليات 
حسابية لمسح الخدمات الجديدة، وذلك من أجل تحديد حجم العينة الضروري. واستناًدا إلى هذه الحسابات، تتضمن 
العينة المختارة 702 شركة من أربيل، و570 شركة من السليمانية، و348 شركة من دهوك. وقد استخدمنا الشركات 

المتبقية المدرجة في قوائم الوزارة لكل محافظة من أجل سحب شركات بديلة إذا لزم األمر. 
في هذا اإلطار، راجعنا إستراتيجية أخذ العينات واالستبيان مع العاملين لدى هيئة إحصاء إقليم كوردستان بما 
في ذلك مديرو مكاتب الهيئة في كل محافظة خالل رحلة أجريت في أوائل فبراير عام 2014، وأجرينا تعديالت على 
الثاني عشر. ومع  بالتفصيل في الفصل  االستبيان. وكانت صيغة االستبيان مماثلة الستبيان الخدمات الذي سنناقشه 
ذلك، انطوى المسح أيًضا على بضعة أسئلة خاصة بصناعة البناء والتشييد. فعلى سبيل المثال، بالنسبة لإليرادات، 
تقديم خدمات  إيرادات  العمالء، وكذلك  إلى  المقدمة  البناء والتشييد  العائد من خدمات  الدخل  ُجمعت معلومات بشأن 
عمالة إلى مقاولين آخرين. وعلى نحو مماثل، فإنه بالنسبة للمصروفات، جمع المسح معلومات عن المبالغ المسددة 
إلى المقاولين اآلخرين لتسجيل الموقف المعاكس، والذي فيه تكون إحدى الشركات قد استأجرت شركات أخرى ألداء 
مهام معينة في مشروعاتها الخاصة. عالوة على ذلك، فإنه بالنظر للطبيعة الموسمية كثيفة الرواج للبناء والتشييد، فقد 
استخدمت األسئلة المطروحة حول اإليرادات والمصروفات بصفة عامة العام السابق بدالً من الشهر السابق ليكون 
الفترة المرجعية. ولذا، فقد ُطلب من المشاركين في المسح توفير معلومات عن أحدث سنة ميالدية مكتملة )2013(، 
السنة  معلومات عن  المشاركين  وقدم معظم  الحاجة.  إذا دعت  مختلفة  فترة مرجعية  اختيار  باستطاعتهم  كان  ولكن 

الميالدية 2013. 
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يمكن االطالع على استبيان شركات البناء والتشييد في الملحق "ز" عبر اإلنترنت. وقد بدأ تدريب فرق المسح 
في مايو عام 2014. ونظًرا للظروف التي كانت سائدة على أرض الواقع أثناء صيف 2014، تم تأجيل جمع البيانات، 

ولكن كانت مجموعة البيانات األولية جاهزة للتحليل في أغسطس 2014. 
بعد حذف 11 سجالً مكرًرا، احتوت بيانات المسح على نتائج تتعلق بـ 1614 شركة فريدة. ومع ذلك، تم تصنيف 
1165 شركة منها فقط كشركات أُجريت معها المقابالت بنجاح. أما الشركات األخرى، فقد رفض العديد منها المقابلة 
أو لم ُيجب عن جميع األسئلة المطلوبة لحساب القيمة المضافة، وتم اإلبالغ عن إغالق أو تعليق عمل 110 شركات، 
ولم يتم استبدالها. ومن بين الشركات البالغ عددها 1165 التي تم إجراء مقابلة معها بنجاح، كانت 480 منها تقع في 
أربيل و403 شركات في السليمانية و282 في دهوك. ويعرض الجدول )6-1( عدد الشركات، وعدد الشركات ضمن 

العينة، وعدد المقابالت المكتملة حسب المحافظة.
قمنا بحساب القيمة المضافة باعتبارها ناتًجا إجمالًيا مطروًحا منه االستهالك الوسيط على النحو التالي:

الناتج اإلجمالي =
قيمة خدمات البناء والتشييد

+ مبيعات الخدمات إلى اآلخرين
+ صافي مبيعات المباني واألراضي2 

+ مبيعات السلع
+ استئجار المباني

+ استئجار السلع واآلالت األخرى
+ عائدات أخرى

+ التغير في مخزونات السلع الجاهزة 

االستهالك الوسيط = 
تكلفة السلع والمواد المشتراة إلعادة بيعها أو لإلنتاج

+ المبالغ المسددة للمقاولين األجانب 
+ استئجار اآلالت والمعدات والسلع

+ استئجار المباني
+ تكلفة خدمات المياه والكهرباء واالتصاالت والنقل 

+ تكلفة الصيانة واإلصالح
+ تكلفة الخدمات القانونية واإلعالن والتأمين والخدمات األخرى

+ تكاليف أخرى
– التغيرات في مخزونات المواد الخام والسلع المشتراة إلعادة بيعها.

2  تم وضع هذا العنصر باعتباره مبيعات المباني )غير المتضمنة في العنصر األول "قيمة خدمات البناء والتشييد" إضافة إلى مبيعات األراضي مطروًحا 

منها مشتريات األراضي والمباني بهدف إعادة بيعها(.

الجدول )1-6(
العدد المقدر للشركات، والشركات الموجودة ضمن العينة، والمسوح المكتملة في قطاع البناء والتشييد في عام 2014

اإلجماليأربيل السليمانيةدهوك 

6571.0771.3263.060اإلجمالي )قائمة 2014(

3485707021.620ضمن العينة

2824034801.165المقابالت المكتملة

العدد اإلجمالي المحدث للشركات )عدد الشركات في قائمة 2014 × نسبة 
الشركات الباقية(

6311.0221.1972.850

المصدر: يستند تعداد الشركات التي تم مسحها إلى مسح شركات التشييد. ويستند تعداد إجمالي الشركات إلى قائمة 2014 المقدمة بواسطة هيئة إحصاء إقليم كوردستان.
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إن قوائم الوزارة التي جمعتها هيئة إحصاء إقليم كوردستان قد صنفت الشركات إلى عشر مجموعات حسب 
الحجم إضافة إلى مجموعة واحدة لم ُتصنف ليصبح اإلجمالي 11 مجموعة. ولجعل تقديراتنا ممثلة لتعداد الشركات، 
قمنا أوالً بحساب نسبة الشركات العاملة مقابل إجمالي الشركات )بما في ذلك تلك التي ورد أنها مغلقة أو معلقة عن 
العمل(، حسب الفئة والمحافظة. ثم ضربنا هذه النسبة في إجمالي عدد الشركات المدرجة بالقائمة للوصول إلى تقدير 
الفئة والمحافظة. وتم  أننا وضعنا أوزاًنا لعدم االستجابة حسب  التعداد )2850(. كما  الباقية في هذا  لعدد الشركات 
استنباط أوزان التسوية الناتجة من خالل عدد مضاعف لرفع العينة التي أخذناها إلى العدد اإلجمالي من الشركات 
الباقية المقدرة. وأخيًرا، طبقنا هذه األوزان على بيانات المسح على مستوى الشركات لتقدير القيمة المضافة اإلجمالية. 
أظهرت النتائج األولية لتقديرات القيمة المضافة للشركات وجود ثالث شركات شاذة ُتسهم فيما يقرب من %77 
من القيمة المضافة اإلجمالية بالنسبة لتشييد الشركات. في حين أنه من الممكن نشوء قيم كبيرة، حيث إنه بالنسبة لبعض 
هذه الشركات، كانت نسبة إيرادات الشركة )قيمة الناتج( إلى المصروفات عالية بشكل استثنائي مما يشير إلى حدوث 
البيانات. ووضعنا في االعتبار  المسح أو في إدخال  أثناء  الكميات األخرى  الكميات أو  خطأ في تسجيل إحدى هذه 

أسلوبين للتعامل مع هذه الحاالت الشاذة المحتملة: 

تقدير القيمة المضافة عن طريق ضرب الناتج الكلي على مستوى المحافظة في وسيط حجم العمالة ذي التصنيف . 1
المرجح الخاص بنسبة القيمة المضافة إلى الناتج لجميع الشركات في هذه المحافظة.

بالنسبة للشركات التي تتمتع بنسب ناتج إلى مصروفات تقع ضمن أعلى أو أدنى 1% من توزيع هذه النسبة، . 2
فيكون حساب القيمة المضافة عن طريق ضرب الناتج المسجل في النسبة الوسيطة المرجحة للقيمة المضافة 
المضافة عن طريق طرح  القيمة  من حساب  )بدالً  ذاتها  المحافظة  في  األخرى  للشركات  بالنسبة  الناتج  إلى 

المصروفات الوسيطة من الناتج(.

ونتجت عن هاتين اإلستراتيجيتين نتائج مماثلة. وقررنا حساب القيمة المضافة عن طريق أخذ متوسط هذين 
المنهجين للتعامل مع الحاالت الشاذة. 

النتائج

يستعرض الجدول )6-2( تقديرات القيمة المضافة لتشييد الُمالك استناًدا إلى الطريقة التي تم تناولها أعاله. وكما يظهر 
في العمود قبل األخير، تمثل العمالة نسبة أقل قليالً من ثلث )32%( إجمالي تكلفة تشييد منازل الُمالك. وُتقدر القيمة 

المضافة بـ 1.137 تريليون دينار عراقي )977 مليون دوالر أمريكي(. 
 )3-6( للجدول  و"ب"  "أ"  الشعبتان  تعرض  الشركات،  للتشييد عن طريق  المضافة  القيمة  إلى  تحولنا  وإذا 
تقديرات القيمة المضافة اإلجمالية من خالل اتباع المنهجين الموضحين أعاله للتعامل مع الحاالت الشاذة. وكما سبق 
وذكرنا، فإننا نستخدم متوسط هذين األسلوبين للحصول على القيمة المضافة النهائية؛ ويظهر هذا في الشعبة "ج". 
دينار عراقي  تقوم به شركات هو 3.994 تريليون  الذي  للتشييد  المضافة  القيمة  تقدير  المنهج، يكون  وباتباع هذا 

)3.43 مليار دوالر أمريكي(. 
ومع جمع نتائج تشييد الُمالك وتشييد الشركات، نقدر أن تكون القيمة المضافة لقطاع التشييد 5.13 تريليون 

دينار عراقي )4.41 مليار دوالر أمريكي(. 
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مناقشة

النسبية  التكاليف  الُمالك، كما ناقشنا سابًقا، إلى مختلف االفتراضات فيما يخص  المأخوذة من تشييد  تستند تقديراتنا 
المتعلقة بالعمالة والمواد في كل مرحلة من مراحل التشييد، فضالً عن حصة كل مرحلة من مراحل التشييد في التكاليف 
البناء  بقطاع  دراية  إقليم كوردستان ممن هم على  إحصاء  هيئة  لدى  العاملين  مع  مناقشاتنا  إلى  واستناًدا  اإلجمالية. 
والتشييد، يبدو أن هذه االفتراضات معقولة. ومع ذلك، يمكن تحسين التقديرات في المستقبل من خالل جمع بيانات أكثر 

اكتماالً حول قيم اإلسكان وتكاليف تشييد الُمالك. 

الجدول )2-6(
القيمة المضافة لتشييد الُمالك )بالمليار دينار عراقي(

التكلفة اإلجمالية المحافظة

العمالة باعتبارها المرحلة الثالثة )25%(المرحلة الثانية )50%(المرحلة األولى )%25(
تشكل % من 

القيمة المضافةالتكلفة اإلجمالية العمالة )50%(اإلجماليالعمالة )35%(اإلجماليالعمالة )7%(اإلجمالي

2072.8518.236.31036.4362.7518.2259.131.8658.1أربيل

787.5196.913.8393.7137.8196.998.431.8250.0دهوك

720.3180.112.6360.2126.1180.190.031.8228.7السليمانية

3580.6895.262.71790.3626.6895.2447.61136.8اإلجمالي 

الجدول )3-6(
القيمة المضافة من شركات التشييد )بالمليار دينار عراقي(

دهوكالسليمانيةأربيلالعنصر

أ: القيمة المضافة المقدرة باعتبارها ناتًجا إجمالًيا × النسبة المتوسطة للقيمة المضافة إلى الناتج

885.28791.95056.0)1( الناتج اإلجمالي 

668.95944.34090.1)2( االستهالك الوسيط 

0.24440.32390.1910النسبة المتوسطة )القيمة المضافة/الناتج( على نطاق الفئات

216.32847.6965.9)3( القيمة المضافة اإلجمالية 

4029.8اإلجمالي الكلي

ب: القيمة المضافة المعدلة للشركات ذات نسبة الناتج إلى المصروفات الواقعة ضمن أعلى أو أدنى %1

885.28791.95056.0)1( الناتج اإلجمالي 

669.65626.74479.7)2( االستهالك الوسيط 

215.63165.3576.3)3( القيمة المضافة اإلجمالية )1 – 2(

3957.2اإلجمالي الكلي

ج: متوسط األسلوبين المتعلقين بالتعامل مع الحاالت الشاذة

885.28791.95056.0)1( الناتج اإلجمالي 

669.25785.54284.9)2( االستهالك الوسيط 

216.03006.4771.1)3( القيمة المضافة اإلجمالية )1 – 2(

3993.5اإلجمالي الكلي
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كما ذكرنا أعاله، تم تطوير إطار أخذ العينات في يناير 2014، ونظًرا للحاجة إلى إعادة دقيقة، فإننا نطلب 
الحصول على معلومات عن السنة الميالدية 2013، وليس 2012. وإذا كان عدد شركات التشييد أو القيمة المضافة 
لكل شركة )أو كالهما( قد ازداد مع النمو الذي يشهده إقليم كوردستان — العراق، فإن القيمة المضافة المقدمة هنا قد 

تكون تقديًرا مغالًى فيه بالنسبة للعام 2012، وهو العام الذي نحسب له إجمالي الناتج اإلقليمي. 
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الفصل السابع

تجارة الجملة والتجزئة 

يقدم هذا الفصل تقديرات القيمة المضافة لقطاع التجارة استناًدا إلى مسح أجرته هيئة إحصاء إقليم كوردستان خالل 
عامي 2012 و2013. 

األساليب

كان إطار أخذ العينات لهذا المسح هو إحصاء عام 2009. وأُجري المسح على الشركات في المحافظات الثالث إلقليم 
كوردستان — العراق كل شهر على مدى 12 شهًرا )من يوليو 2012 حتى يونيو 2013(. وأشارت هيئة إحصاء 

إقليم كوردستان إلى أن هناك شركات فردية قد تكون مكررة في مجموعة البيانات أكثر من مرة. 
وغطت المسوحات الصناعات التجارية الرئيسية، وصنفتها وفق رموز التنقيح الرابع للتصنيف الصناعي الدولي 
الموحد لجميع األنشطة االقتصادية. ويتضمن قطاع تجارة الجملة وتجارة التجزئة/إصالح المركبات ذات المحركات 
والدراجات البخارية ثالثة تصنيفات واسعة على مستوى الحد الثاني )45-47( و20 تصنيًفا على مستوى الحد الثالث. 
ويعرض الجدول )7-1( عدد الشركات فضالً عن الشركات الموجودة ضمن العينة لكل تصنيف على مستوى الحد 
الثالث حسب المحافظة. وتمثل مبيعات التجزئة )الرمز 47 في التصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع األنشطة 

االقتصادية( 76% من الشركات في هذا القطاع. 
وقد حسبنا القيمة المضافة باعتبارها ناتًجا إجمالًيا مطروًحا منه االستهالك الوسيط عمالً بتوجيهات األمم المتحدة 
فيما يتعلق بالشركات الصناعية )األمم المتحدة، إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية، قسم اإلحصاء، 2008ب(، 

ولكن قمنا بتعديلها لتتناسب مع الشركات التجارية، وذلك على النحو التالي:

الناتج اإلجمالي =
قيمة شحنات/دوران/مبيعات جميع السلع والخدمات المشتراة بهدف إعادة بيعها في نفس حالة استالمها 

– مشتريات السلع والخدمات المستهدف إعادة بيعها في نفس حالة استالمها
+ إيرادات أخرى 

+ التغير في مخزونات السلع المشتراة بهدف إعادة بيعها في نفس حالة استالمها )اإلغالق – االفتتاح(

االستهالك الوسيط = 
تكلفة المواد الخام والمستلزمات عدا الغاز والوقود والكهرباء 

+ تكلفة الغاز والوقود والكهرباء المشتراة 
+ تكلفة المياه وخدمات الصرف 

+ مشتريات الخدمات عدا االستئجار 
+ مبالغ االستئجار. 
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الجدول )1-7(
األعداد المقدرة للشركات والشركات الموجودة ضمن العينة في قطاع التجارة في عام 2011

رمز التنقيح الرابع للتصنيف 
الصناعي الدولي الموحد لجميع 

الصناعةاألنشطة االقتصادية

دهوكالسليمانيةأربيل

اإلجماليضمن العينةاإلجماليضمن العينةاإلجماليضمن العينة

919881903157مبيعات المركبات ذات المحركات 451

صيانة وإصالح المركبات ذات 452
المحركات

10739451164069511838

مبيعات قطع غيار المركبات ذات 453
المحركات وملحقاتها

41182232164120723

بيع وصيانة وإصالح الدراجات 454
البخارية وقطع الغيار والملحقات 

ذات الصلة

47539877

مبيعات الجملة على أساس الرسوم 461
أو العقد

84092055211223

مبيعات الجملة للمواد الخام 462
الزراعية والحيوانات الحية

514183186130

مبيعات الجملة للمأكوالت 463
والمشروبات والتبغ

133121148429542

155862091414443مبيعات الجملة للسلع المنزلية464

مبيعات الجملة لآلالت والمعدات 465
والمستلزمات

214761963120

2065756104322495مبيعات الجملة المتخصصة األخرى466

153255336تجارة الجملة غير المتخصصة469

مبيعات التجزئة في المتاجر غير 471
المتخصصة

141568715568131034404

مبيعات التجزئة للمأكوالت 472
والمشروبات والتبغ في المتاجر 

المتخصصة

18748092289472903778

مبيعات التجزئة لوقود السيارات في 473
المتاجر المتخصصة

31642347025171

مبيعات التجزئة ألجهزة المعلومات 474
واالتصاالت في المتاجر المتخصصة

27118728134516738

مبيعات التجزئة لألجهزة المنزلية 475
األخرى في المتاجر المتخصصة

14540511544845712462

مبيعات التجزئة للسلع الثقافية 476
والترفيهية في المتاجر المتخصصة

2569521107910350

مبيعات التجزئة للسلع األخرى في 477
المتاجر المتخصصة

13457191517789823888

مبيعات التجزئة عن طريق األكشاك 478
واألسواق

315931555250

تجارة التجزئة في أماكن غير 479
المتاجر أو األكشاك أو األسواق

1426956

أخرى )رمز فارغ أو غير صالح 
للتصنيف الصناعي الدولي الموحد 

لجميع األنشطة االقتصادية(

49–9–8–

9683133610714176956420761اإلجمالي

المصدر: يستند تعداد الشركات الخاضعة للمسح إلى تعدادات مستمدة من مجموعات بيانات على مستوى الشركات. ويستند التعداد اإلجمالي للشركات إلى إحصاء عام 2009.
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بعد ذلك، قمنا بضرب قيم الناتج اإلجمالي واالستهالك الوسيط لكل شركة في عدد أشهر تشغيل الشركة )حصلنا 
عليه باستخدام سؤال المسح عن أي أشهر توقفت فيها الشركة عن العمل(، وذلك من أجل استقراء بيانات المسح الشهرية 
للحصول على التقديرات السنوية. وظلت جميع الشركات باستثناء 19 شركة تزاول عملها طوال أشهر العام البالغة 12 .1

باإلضافة إلى ذلك، للوصول إلى القيمة المضافة لتعداد الشركات )بدالً من العينة(، تم ضرب القيمة المضافة لكل 
قيمة رمز للتصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع األنشطة االقتصادية على مستوى الحد الثالث في نسبة العدد اإلجمالي 
للشركات في هذا الرمز من التصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع األنشطة االقتصادية على مستوى الحد الثالث )من 

إطار أخذ العينات لعام 2009( إلى عدد الشركات ضمن العينة )انظر الجدول "7-1"( الستخالص القيمة اإلجمالية.2 

النتائج

االستهالك  منه  مطروًحا  اإلجمالي  الناتج  يعادل  )بما  اإلجمالية  المضافة  القيمة  تقديرات   )2-7( الجدول  يستعرض 
من  مزيًدا  "د"  الملحق  ويقدم  أمريكي(.  دوالر  مليار   2.15( دينار عراقي  مليار  إلى 2499  التي تصل  الوسيط(، 

التفاصيل حول المنهجية والتقديرات حسب ترميز التصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع األنشطة االقتصادية.

مناقشة

التصنيع( في أن إطار أخذ  بيانات قطاع  الحال مع  التجارة )كما هو  ببيانات قطاع  المرتبط  الرئيسي  التحدي  يكمن 
العينات كان مستنًدا إلى إحصاء عام 2009. ومن المرجح أن يكون عدد الشركات التجارية قد ارتفع منذ عام 2009 
في ظل النمو اإلجمالي الذي يشهده إقليم كوردستان — العراق؛ لهذا قد تكون تقديراتنا أقل من القيمة المضافة الفعلية 
في عام 2012؛ أي أننا عند زيادة القيمة المضافة لكل شركة حسب العدد اإلجمالي للشركات في اإلحصاء للحصول 

على القيمة المضافة الكلية لهذا القطاع، قد نكون ضربنا في عدد ضئيل للغاية من الشركات. 
من ناحية أخرى، لم ُيجَر المسح التجاري خالل السنة الميالدية 2012 فقط، بل في الفترة من يوليو 2012 حتى 
يونيو 2013. وحسب مدى زيادة القيمة المضافة لكل شركة، يشير استخدام فترة الحقة )ولكن في الوقت نفسه متداخلة( 

إلجراء المسح إلى أن تقديراتنا للقيمة المضافة لعام 2012 قد تكون أعلى من القيمة الفعلية. 
وبشكل مجمل، نشتبه في أن تقديراتنا من المرجح أن تكون أقل من القيمة المضافة في عام 2012، وذلك بالنظر 

للفترة الزمنية المنقضية بين اإلحصاء والمسح والنمو المحتمل في حجم تعداد الشركات التجارية بمرور الوقت. 

1 تمت اإلفادة إلى أن معظم الشركات ظلت تزاول عملها طوال 12 شهًرا. وعلى الرغم من أن المسح غطى الفترة من يوليو 2012 حتى يونيو 2013، 
فإننا لم نحصر التحليل على ستة أشهر فقط من السنة الميالدية 2012 )التي نرغب في إنشاء تقدير إلجمالي الناتج اإلقليمي خاللها(؛ نظًرا الهتمامنا بالطبيعة 
الموسمية في عملية الوصول إلى التقدير. لذلك، قمنا بتضمين 12 شهًرا كامالً على الرغم من أن بيانات ستة من هذه األشهر كانت مستقاة من عام 2013. 

2 أسقطنا الشركات التي تفتقر إلى رموز التصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع األنشطة االقتصادية، حيث إننا لم نتمكن من تقدير معامل تضخيم مناسب 
من إطار أخذ العينات لعام 2009.

الجدول )2-7(
القيمة المضافة من قطاع تجارة الجملة والتجزئة )بالمليار دينار عراقي(

دهوكالسليمانيةأربيل العنصر

1026959324798)1( الناتج اإلجمالي 

910451044291)2( االستهالك الوسيط 

1165828507)3( القيمة المضافة اإلجمالية )1 – 2(

2499اإلجمالي الكلي
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الفصل الثامن

النقل والتخزين

النتائج بشكل كبير إلى مسح جديد عن  النقل والتخزين. وتستند  للقيمة المضافة من قطاع  يقدم هذا الفصل تقديرات 
شركات النقل والتخزين، كما هو موضح أدناه. ومع ذلك، قمنا أيًضا بتضمين القيمة المضافة من المطارات بشكل 

منفصل. 

األساليب

المطارات
القيمة  العراق، وكذلك  إقليم كوردستان —  المسافرين عبر رحالت جوية في  للركاب  العدد اإلجمالي  حصلنا على 
المضافة المقدرة لكل راكب، وذلك من أجل تقدير القيمة المضافة الناتجة عن مطارات اإلقليم )مطار أربيل الدولي 
ومطار السليمانية الدولي(. كما حصلنا على عدد الرحالت الجوية للركاب من تقرير مسح النقل الجوي لعام 2012، 

والذي أشار إلى أن عدد الركاب بلغ 1236742 راكًبا في عام 2012. 
في هذا اإلطار، استنبطنا القيمة المضافة لكل راكب من بحث حول مطار دلهي بالهند )المجلس الوطني للبحوث 
االقتصادية التطبيقية، 2012(. ويعد مطار دلهي نموذًجا مفيًدا للمقارنة بالنظر إلى وجود تشابه معقول بين هذا المطار 
ومثيالته في إقليم كوردستان — العراق من حيث مستوى التطور التكنولوجي والكفاءة االقتصادية. ووفًقا للمجلس 
الوطني للبحوث االقتصادية التطبيقية، فقد أنتج مطار دلهي قيمة مضافة بلغت نحو 38412 ديناًرا عراقًيا )33 دوالًرا 
أمريكًيا( لكل راكب في الفترة بين عامي 2009 و2010، وهي القيمة التي قمنا بضربها في عدد الركاب في إقليم 

كوردستان — العراق الشتقاق إجمالي القيمة المضافة. 

شركات النقل والتخزين
تعمل مجموعة كبيرة من الشركات الصغيرة في قطاع النقل القتصاد إقليم كوردستان — العراق، بما في ذلك النقل 
بالشاحنات ونقل الركاب واألنشطة المتعددة المتعلقة بدعم عملية النقل. والعديد منها مؤسسات صغيرة للغاية. وقد كشف 
إحصاء إقليم كوردستان — العراق لعام 2009 عن وجود 2775 شركة نقل. وأشار كذلك إلى أن هناك عدًدا كبيًرا 
للغاية من هذه الشركات يمارس نشاط التخزين واإليداع ذا الصلة )ما يزيد عن 10 آالف شركة(. ونظًرا ألنه لم يتم 
إجراء أي مسح حديث حول قطاع النقل والتخزين، فقد تم تضمين تلك األنشطة باعتبارها جزًءا من مسح الخدمات 
الناتج اإلقليمي باستخدام اإلحصاء باعتباره إطاًرا ألخذ العينات. وسوف  الجديدة ألغراض تتعلق بحسابات إجمالي 
نتناول تفاصيل المسح، بما في ذلك إستراتيجية أخذ العينات واعتبارات حجم العينة والتوقيت، في الفصل الثاني عشر. 
وقد بلغ حجم عينة النقل والتخزين مًعا 1626 شركة. وكانت أداة المسح المستخدمة في حالة شركات النقل والتخزين 
هي ذاتها تقريًبا المستخدمة مع شركات الخدمات األخرى )تم تناولها في الملحق "ز" على شبكة اإلنترنت(، إال أنها 

اشتملت على قسم منفصل عن المركبات ومرافق التخزين المملوكة أو المستأجرة من جانب الشركة. 
كما هو الحال بالنسبة للمسح الذي أجري على قطاع البناء والتشييد، أُجري أيًضا مسح النقل والتخزين خالل 
ربيع عام 2014. ونظًرا ألن هذا القطاع تسيطر عليه أعداد هائلة من الشركات الصغيرة، فإن مؤسسة راند وهيئة 
إحصاء إقليم كوردستان ارتأتا أنه من المرجح عدم احتفاظ العديد من هذه الشركات بحسابات رسمية، ومن ثم تعذر 
تقديم معلومات دقيقة عن اإليرادات والمصروفات لفترة مرجعية سنوية. لذلك، ُطلب من المشاركين في المسح أن 



32    حساب إجمالي ناتج إقليم كوردستان — العراق

يقدموا معلومات عن اإليرادات والتكاليف فيما يتعلق بالشهر السابق، ولكن كان بإمكانهم اختيار فترة مرجعية مختلفة 
)بما في ذلك العام الماضي( حسب رغبتهم. وقدم معظم المشاركين معلومات عن شهر ديسمبر لعام 2013. 

بينها من  فريدة،  شركات   1605 بــ  تتعلق  نتائج  والتخزين  النقل  بقطاع  المتعلقة  المسح  بيانات   واحتوت 
1528 شركة تم إجراء مقابالت كاملة معها. ومن هذه الشركات البالغ عددها 1528، وقعت 504 شركات في أربيل، 
و652 شركة في السليمانية، و372 شركة في دهوك. ويعرض الجدول )8-1( عدد الشركات وعدد الشركات التي تم 

تضمينها في العينة وعدد المقابالت المكتملة، وذلك حسب القطاع والمحافظة.
قمنا بحساب القيمة المضافة باعتبارها ناتًجا إجمالًيا مطروًحا منه االستهالك الوسيط على النحو التالي:

الناتج اإلجمالي =
مبيعات الخدمات
+ مبيعات السلع

+ استئجار المباني
+ استئجار األصول والسلع األخرى

+ إيرادات أخرى
+ التغير في مخزونات السلع الجاهزة 

االستهالك الوسيط = 
تكلفة السلع والمواد المشتراة إلعادة بيعها أو لإلنتاج

+ تكلفة خدمات المياه والكهرباء واالتصاالت والنقل 
+ استئجار المباني والمكاتب

+ استئجار اآلالت والمعدات والسلع
+ تكلفة الصيانة واإلصالح

+ تكلفة الخدمات القانونية واإلعالن والتأمين والخدمات األخرى
+ تكاليف أخرى

– التغيرات في مخزونات المواد الخام والسلع المشتراة إلعادة بيعها.

نظًرا لالختالفات )الصغيرة نسبًيا( بين العينة المستهدفة وعدد الشركات التي تم إجراء مقابالت معها بنجاح، 
قمنا بحساب أوزان عدم االستجابة حسب النشاط والمحافظة. وتم استنباط أوزان التسوية الناتجة باستخدام مضاعف 
للوصول إلى العدد اإلجمالي للشركات في هذا القطاع بإقليم كوردستان — العراق استناًدا إلى اإلحصاء )12893(. 

الجدول )1-8(
األعداد المقدرة للشركات والشركات المأخوذة ضمن العينة في قطاعي النقل والتخزين في عام 2014

التخزينالنقل

اإلجماليأربيلالسليمانيةدهوكأربيلالسليمانيةدهوك

120668388621964755316712893اإلجمالي

152861122776003991626العينة

تمت إجراء مقابلة 
معها بنجاح

951001302775523741528

المصدر: يستند تعداد الشركات الخاضعة للمسح إلى تعداد مستمد من مسح الشركات الخدمية. ويستند التعداد اإلجمالي للشركات إلى إحصاء عام 2009.
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أشارت التقديرات األولية إلى أن هناك شركة واحدة شاذة أبلغت عن خسائر هائلة على نحو أدى إلى قيمة مضافة 
سالبة للقطاع بأكمله. ولم نتمكن من التأكد مما إذا كانت الخسائر الكبيرة قد مثلت خطأ في اإلبالغ أو التسجيل. لذلك، 

اتبعنا اإلستراتيجية ذاتها للتعامل مع الحاالت الشاذة كما فعلنا مع شركات البناء والتشييد )انظر الفصل السادس(. 

النتائج

المطارات
ترتب على ضرب عدد الركاب في إقليم كوردستان — العراق في عام 2012 في القيمة المضافة المقدرة لكل راكب 

قيمة مضافة مقدرة بلغت 47.2 مليار دينار عراقي )41 مليون دوالر أمريكي(. 

شركات النقل والتخزين
يستعرض الجدول )8-2( تقديرات القيمة المضافة اإلجمالية من خالل اتباع المنهجين المحددين للتعامل مع الحاالت 
الشاذة في الشعبتين "أ" و"ب". وكما تمت اإلشارة آنًفا، فإننا نستخدم متوسط الطريقتين لتقدير القيمة المضافة النهائية 
كما يظهر في الشعبة "ج". وكان من الُمقدر أن تكون القيمة المضافة 1.71 تريليون دينار عراقي في عام 2012 

)1.465 مليار دوالر أمريكي(.
في عام 2012، كانت القيمة المضافة اإلجمالية لقطاع النقل والمواصالت، بما في ذلك المسوح والمطارات، 

تقدر بـ 1.75 تريليون دينار عراقي )1.51 مليار دوالر أمريكي(.

الجدول )2-8(
القيمة المضافة حسب مسوح النقل والتخزين )بالمليار دينار عراقي(

دهوكالسليمانيةأربيلالعنصر

أ: القيمة المضافة المقدرة باعتبارها ناتًجا إجمالًيا × النسبة المتوسطة للقيمة المضافة إلى الناتج

609.91771.64528.4)1( الناتج اإلجمالي 

362.91299.43446.6)2( االستهالك الوسيط 

النسبة المتوسطة )القيمة المضافة/الناتج( على 
نطاق الفئات

0.40500.26650.2388

247.0472.21081.8)3( القيمة المضافة اإلجمالية 

1801.1اإلجمالي الكلي

ب: القيمة المضافة المعدلة للشركات ذات نسبة الناتج إلى المصروفات البالغة 1% كحد أقصى وأدنى

609.91771.64528.4)1( الناتج اإلجمالي 

384.31253.43662.0)2( االستهالك الوسيط 

225.6518.2866.4)3( القيمة المضافة اإلجمالية )1 – 2(

1610.3اإلجمالي الكلي

ج: متوسط األسلوبين المتعلقين بالتعامل مع الحاالت الشاذة

609.91771.64528.4)1( الناتج اإلجمالي 

373.61276.43554.3)2( االستهالك الوسيط 

236.3495.2974.1)3( القيمة المضافة اإلجمالية )1 – 2(

1705.7اإلجمالي الكلي
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مناقشة

يعتمد تقدير القيمة المضافة من المطارات على القيمة المضافة لكل راكب من مطار دلهي. وقد استخدمنا هذه القيمة 
المضافة لكل راكب ألن مستوى التطور في دلهي يجعله موضع مقارنة معقوالً بالنسبة إلقليم كوردستان — العراق. 
باإلضافة إلى ذلك، نشير إلى أن تقديراتنا للقيمة المضافة من هذا القطاع ال تحتسب أي قيمة مضافة لشركات الخطوط 
الجوية ذاتها. ولم نتمكن من الحصول على بيانات من المطارات وشركات الخطوط الجوية بشكل مباشر، وقد يتحسن 

تقدير القيمة المضافة من هذا القطاع في المستقبل حال الحصول على تلك البيانات. 
في حالة التخزين والنقل، هناك تحديان رئيسيان يرتبطان بهذا التحليل. يتمثل األول في أن بيانات المسح لشركة 
واحدة أشارت إلى تكبدها خسائر هائلة، األمر الذي قد يمثل حدوث خطأ في اإلبالغ أو التسجيل في ميدان العمل أو 
خطأ في إدخال بيانات. واتبعت تقديراتنا للقيمة المضافة منهجين معقولين للتعامل مع هذه الحالة الشاذة وغير ذلك من 
الحاالت الشاذة األخرى. في حين يتمثل التحدي الثاني في أن قائمة الشركات كانت تستند إلى إطار أخذ عينات يعود 
لعام 2009. ومن المرجح أن يكون عدد شركات النقل والتخزين قد ارتفع منذ 2009، مع الوضع في االعتبار النمو 

العام الذي يشهده إقليم كوردستان — العراق. 
باإلضافة إلى ذلك، من المرجح أن يكون لتعليق عمليات نقل اإليرادات من بغداد إلى حكومة إقليم كوردستان 
أثناء فترة المسح تأثير مثبط ما على النشاط االقتصادي بوجه عام، وهو ما انعكس في أن يقل النشاط واإليرادات 
المسجلة عن المستويات الطبيعية. ولهذا من المرجح أن تقل نوًعا ما حساباتنا للقيمة المضافة عن القيمة الفعلية المستمدة 
من هذا القطاع في عام 2012. وفي الوقت ذاته، قدم معظم المشاركين في المسح معلومات حول التكاليف واإليرادات 
المتعلقة بشهر ديسمبر لعام 2013. وإذا كانت القيمة المضافة لكل شركة قد ارتفعت بمرور الوقت، فإن حساباتنا ربما 
تكون قد غالت في تقدير القيمة المضافة لعام 2012. وبشكل مجمل، نشتبه على األرجح في أن تكون للحصيلة السابقة 
الغلبة في هذا السياق، وأن حساباتنا على األرجح تمثل حًدا أدنى للقيمة المضافة الخاصة بهذا القطاع في عام 2012. 



35

الفصل التاسع

المرافق السكنية والخدمات الغذائية

القيمة المضافة لكل من المطاعم والفنادق، وذلك استناًدا إلى مسوح أجرتها كل من هيئة  يقدم هذا الفصل تقديرات 
إحصاء إقليم كوردستان والجهاز المركزي لإلحصاء. 

األساليب 

الفنادق
وقد حصلنا  السكنية.  والمرافق  الفنادق  عام 2012 ألنشطة  في  أُجري  إلى مسح  الفنادق  من  المضافة  القيمة  تستند 
على بيانات المسح لمحافظتي أربيل والسليمانية، فضالً عن تقرير مختصر عن محافظة دهوك من هيئة إحصاء إقليم 
وأشارت  السياحية.  والمجمعات  والموتيالت  الفنادق  لجميع  إحصاًء  كان  المسح  أن  إلى  الهيئة  وأشارت  كوردستان. 
البيانات والتقرير إلى وجود 614 فندًقا في إقليم كوردستان — العراق )251 في أربيل، و154 في السليمانية، و209 

في دهوك(.
وعند حساب ناتج الفنادق، يجب التمييز بين نوعين من األنشطة. أوالً، الفنادق التي تقدم خدمات اإلقامة )إيجار 
الغرف قصير األجل والخدمات السياحية ذات الصلة(، والتي ُتحسب جميع إيرادات أنشطتها ذات الصلة باعتبارها 
ناتًجا. وثانًيا، الفنادق التي تنخرط أيًضا في إعادة بيع المأكوالت أو المشروبات المشتراة مسبًقا. ويتم التعامل مع هذا 
النشاط األخير باعتباره تجارة توزيع، والناتج في هذه الحالة يساوي الهامش التجاري فحسب؛ وهو الفرق بين المبيعات 
)اإليرادات( وتكلفة السلع المشتراة. وفي هذه الحالة، يتضمن الناتج أيًضا التغيرات في المخزونات، وذلك كما هو الحال 

في قطاع تجارة الجملة. 
هذا وقد قّدرنا االستهالك الوسيط عن طريق جمع المصروفات التي تم إنفاقها على المستلزمات السلعية )على 
سبيل المثال، الوقود والغاز وقطع الغيار( والخدمات )على سبيل المثال، اإلعالنات والخدمات القانونية(. بعد ذلك، 

قّدرنا القيمة المضافة باستخدام منهج اإلنتاج. 

المطاعم
حصلنا من هيئة إحصاء إقليم كوردستان على بيانات مسح أجري على المطاعم والمقاهي في عام 2014، وهو مسح 
أجراه كل من الجهاز المركزي لإلحصاء وهيئة إحصاء إقليم كوردستان. وتمت اإلفادة إلى أن مسح المطاعم قد اشتمل 
على عينة تمثيلية للشركات. وتضمنت البيانات مضاعفات أخذ العينات، والتي استخدمناها للوصول إلى تقدير للقيمة 
المضافة المتعلقة بتعداد المطاعم. ويشير تطبيق مضاعفات أخذ العينات إلى أن تعداد المطاعم في إقليم كوردستان — 

العراق بلغ 5814 مطعًما )4735 مطعًما في السليمانية، و429 مطعًما في أربيل، و650 مطعًما في دهوك(.1 
قّدرنا ناتج المطاعم عن طريق جمع إيرادات جميع األنشطة ذات الصلة. وقّدرنا االستهالك الوسيط باعتباره 
حاصل جمع المصروفات التي تم إنفاقها على المأكوالت والمشروبات والسلع والخدمات األخرى المشتراة )على سبيل 

1 كان العدد الكبير للمطاعم في السليمانية مقارنة بالمحافظتين األخريين مثيًرا للدهشة، ولكن تم تأكيده من خالل تعدادات تم الحصول عليها من إطارات أخذ 

العينات المتعلقة بكل محافظة. وكما سيرد في الفصل الخامس عشر، ينبغي أن يساعد إحصاء الشركات المقترح على تحديث العدد الصحيح للمطاعم والتحقق 
منه لالستخدام في تقديرات مستقبلية. 
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المثال، الكهرباء والغاز والمياه واإليجار(. بعد ذلك، قّدرنا القيمة المضافة باستخدام منهج اإلنتاج. وطبقنا أوزان أخذ 
العينات التي تم التزويد بها في هذه البيانات لتقدير القيمة المضافة لهذا القطاع.

النتائج

الناتج  )تساوي  الغذائية  والخدمات  للفنادق  اإلجمالية  المضافة  القيمة  تقديرات  و)2-9(   )1-9( الجدوالن  يستعرض 
 اإلجمالي مطروًحا منه االستهالك الوسيط(. وبالنسبة للفنادق، تصل القيمة المضافة إلى 193.1 مليار دينار عراقي 
عراقي  دينار  مليار   661.4 إلى  المضافة  القيمة  فتصل  للمطاعم،  بالنسبة  أما  أمريكي(.  دوالر  مليون   165.9(
رت القيمة المضافة اإلجمالية من الفنادق والمطاعم على حد سواء بـ 854.5 مليار   )568.2 مليون دوالر أمريكي(.2 وقد قُدِّ

دينار عراقي في 2012 )0.73 مليار دوالر أمريكي(.

مناقشة

نظًرا ألن مسح الفنادق كان إحصاًء لجميع الفنادق الموجودة في إقليم كوردستان — العراق، فلم تنشأ إشكاليات تتعلق 
بأخذ العينة بالنسبة لهذا القطاع الفرعي. ومن الممكن أن يكون المسح قد أغفل بعض الفنادق، وفي هذه الحالة ربما 

ستكون القيمة المضافة أقل من القيمة الفعلية إلى حد ما. 
 في هذا اإلطار، يتعين لفت النظر إلى تحديين محتملين فيما يتعلق بمسح المطاعم. أوالً، تم إجراء المسح في عام 2014.
وعادًة نتوقع أن تكون القيمة المضافة أعلى في السنوات الالحقة، ومع ذلك، نظًرا لالختالالت التي حدثت في إقليم كوردستان 
 — العراق في عام 2014، كان من المحتمل أن تكون القيمة المضافة للمطاعم أقل في هذا العام مقارنة بعام 2012.
وثانًيا، ليس من الواضح متى تم تحديث إطار أخذ العينات، وهو ما قد يترتب عليه الميل إلى أن تصبح القيمة المضافة 

المقدرة أقل من القيمة الفعلية في حالة عدم إضافة مطاعم جديدة. 

عقدنا مقارنة بين تقديراتنا للقيمة المضافة للمطاعم وتقرير القيمة المضافة الخاص بالجهاز المركزي لإلحصاء. وسجلت القيمة المضافة ضمن تقرير   2

الجهاز المركزي لإلحصاء مبلغ 99.5 مليار دينار عراقي لمحافظة أربيل، و468.8 مليار دينار عراقي لمحافظة السليمانية، و148.6 مليار دينار عراقي 
لمحافظة دهوك. وال يتضح السبب وراء كون أرقام تقرير الجهاز المركزي لإلحصاء أعلى قليالً، ولكن إذا كنا قد استخدمنا األرقام الواردة بالتقرير، فحينها 

كانت القيمة المضافة اإلجمالية من المطاعم ستبلغ 716.9 مليار دينار عراقي )أعلى بنسبة 8% تقريًبا من تقديراتنا(.

الجدول )1-9(
القيمة المضافة من الفنادق )بالمليار دينار عراقي(

دهوكالسليمانيةأربيلالعنصر

198.433.516.7)1( الناتج اإلجمالي 

40.311.04.2)2( االستهالك الوسيط 

158.122.512.5)3( القيمة المضافة اإلجمالية )1 – 2(

193.1اإلجمالي الكلي

الجدول )2-9(
القيمة المضافة من المطاعم )بالمليار دينار عراقي(

دهوكالسليمانيةأربيلالعنصر

194.9935.8267.5 )1( الناتج اإلجمالي 

100.5509.7126.6)2( االستهالك الوسيط 

426.1140.9 94.4)3( القيمة المضافة اإلجمالية )1 – 2(

661.4اإلجمالي الكلي
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الفصل العاشر

المعلومات واالتصاالت )الشركات الكبيرة(

يقدم هذا الفصل تقديرات القيمة المضافة للشركات الكبيرة في قطاع المعلومات واالتصاالت استناًدا إلى مجموعة من 
البيانات المستمدة من لقاءات وتقارير متاحة للجمهور. وتمت تغطية الشركات الصغيرة في هذا القطاع باعتبارها جزًءا 

من مسح الخدمات المتنوعة )انظر الفصل الثاني عشر(. 

األساليب

يسيطر عدد صغير من الشركات الكبيرة على قطاع المعلومات واالتصاالت، وهي شركات تسهم بحصة أكبر من ناتج 
القطاع. ولتجنب إغفال هذه الشركات بسبب عملية أخذ العينة المستخدمة في مسح الخدمات المتنوعة، ألحقنا بهذا المسح 

معلومات متاحة للجمهور عن الشركات الكبيرة، فضالً عن مقابالت أجريت معها. 
أوالً، حصلنا على معلومات عن شركات االتصاالت الكبيرة. وتوجد ثالث شركات اتصاالت رئيسية في العراق 
تتمثل في آسياسيل وكورك تيليكوم وزين العراق )Invest in Group. 2013(. ويقع المقر الرئيسي لشركة زين 
لذا، ركزنا على إسهامات آسياسيل وكورك  العراق.  العراق في بغداد، وتعمل على نطاق واسع في جنوب ووسط 
بشأن  معلومات  على  فحصلنا  آسياسيل،  لشركة  بالنسبة  أما  العراق.  كوردستان —  إقليم  ناتج  إلجمالي  تقديرنا  في 
اإليرادات والمصروفات من التقرير السنوي للشركة لعام 2012، وقّدرنا القيمة المضافة اإلجمالية لها باستخدام منهج 
اإلنتاج )2013 Asiacell Communications PJSC–Sulaymaniyah٫( وقمنا بضرب القيمة المضافة 
اإلجمالية للشركة في حصة العمالة التي تشير التقارير إلى وجودها في إقليم كوردستان — العراق، وذلك من أجل 

تقدير حصة القيمة المضافة التي تسهم بها شركة آسياسيل في هذا اإلقليم.1 
اإليرادات  للجمهور عن  متاحة  معلومات  على  الحصول  نستطع  لم  ولكن  عنها  بحثنا  كورك،  لشركة  بالنسبة 
والمصروفات. لذلك، قّدرنا القيمة المضافة لشركة كورك عن طريق ضرب القيمة المضافة المقدرة لكل مشترك في 
آسياسيل )154812 دينار عراقي أو 133 دوالًرا أمريكًيا لكل مشترك( في عدد المشتركين لدى كورك.2 وحيث إن 
المقر الرئيسي لشركة كورك يقع في إقليم كوردستان — العراق، افترضنا أن القيمة المضافة بأكملها تعود على اإلقليم. 
ثانًيا، أجرى العاملون لدى هيئة إحصاء إقليم كوردستان مقابالت مع أربع شركات إعالمية كبيرة )على مستوى 
الصحف والمجالت والراديو(. ونالحظ أن أحد أوجه قصور هذه المقابالت يتمثل في أنها أُجريت في عام 2014، لذا، 
قد تكون تعكس عدًدا من العمالة أكبر من العدد الفعلي بالنسبة لعام 2012، وذلك في حال استمرار زيادة عدد الشركات 
اإلعالمية بمرور الوقت في ظل تطور إقليم كوردستان — العراق. وحاولنا في البداية تقدير القيمة المضافة باستخدام 

1 قد ال تكون حصة الموظفين مؤشًرا جيًدا لحصة القيمة المضافة إذا كانت العمالة متركزة في موقع واحد، ولكن كانت األنشطة المولدة للربح تحدث في 
أماكن أخرى، كما هو الحال مع ما يحدث في هذه الصناعة. ولسوء الحظ، فإنه في ظل عدم وجود معلومات عن حصة اإليرادات التي يمكن نسبتها إلى إقليم 

كوردستان — العراق، لم يكن أمامنا إال استخدام حصة العمالة. 

2 حصلنا على معلومات بشأن عدد المشتركين من شركة )Invest Group )2013. وقد أشارت التقارير إلى امتالك شركة آسياسيل لعدد مشتركين يصل 

إلى 10 ماليين مشترك تقريًبا في مختلف أنحاء العراق، بينما سجلت شركة كورك نحو 4٫8 ماليين مشترك. ولم نتمكن من الحصول على معلومات بشأن 
الحصص التي أسهم بها هؤالء المشتركون داخل إقليم كوردستان — العراق. 
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منهج اإلنتاج. ومع ذلك، لم يبد أن معلومات اإليرادات التي حصلنا عليها مكتملة، ولهذا استخدمنا منهج الدخل عوًضا 
عن ذلك. ومن أجل القيام بهذا، قمنا بضرب العدد المسجل للموظفين في متوسط أجور الموظفين السنوية )8٫1 ماليين 
دينار عراقي( لقطاع اإلعالم )وفق مسح القوى العاملة إلقليم كوردستان لعام 2013 الذي أجرته هيئة إحصاء إقليم 
كوردستان(.3 كما أننا قّدرنا استهالك رأس المال الثابت ليمثل ما يقرب من 5% من القيمة المضافة، وذلك استناًدا إلى 

استعراض للبالد التي تعد في مرحلة مماثلة من التطور االقتصادي الذي يشهده إقليم كوردستان — العراق.

النتائج

قُدرت القيمة المضافة إلى إقليم كوردستان — العراق في عام 2012 بمبلغ 1٫844 تريليون دينار عراقي )1٫58 
مليار دوالر أمريكي( )الجدول 1-10(. 

مناقشة

تتجه القيمة المضافة في قطاع المعلومات واالتصاالت بشكل كبير إلى أكبر الشركات. وحيث إننا استطعنا الحصول 
على تقرير سنوي لشركة آسياسيل، فلدينا ثقة في تقديرات القيمة المضافة لهذه الشركة. في حين شكلت شركة كورك 
تحدًيا أكبر، وذلك نظًرا ألن تقديراتنا تفترض أن القيمة المضافة لكل مشترك فيها هي ذاتها للمشترك في آسياسيل، وأن 
تقديراتنا لعدد المشتركين أيًضا كان معقوالً بالنسبة لعام 2012. ويمكن تحسين التقديرات المستقبلية للقيمة المضافة 

بالنسبة لهذا القطاع من خالل الحصول على معلومات مباشرة من هاتين الشركتين. 

3 حسبنا األجور باستخدام مسح القوى العاملة إلقليم كوردستان في عام 2013، ألن هذا كان عام المسح الذي توفرت له أكثر البيانات اكتماالً. 

الجدول )1-10(
القيمة المضافة من الشركات الكبيرة في قطاع المعلومات واالتصاالت )بالمليار دينار عراقي(

القيمة المضافةالكيان

1102٫7)1( آسياسيل 

740٫5)2( كورك 

1٫1)3( شركات كبيرة أخرى

1844٫3اإلجمالي الكلي
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الفصل الحادي عشر

البنوك والتأمين ومكاتب الصرافة

يقدم هذا الفصل تقديرات القيمة المضافة للبنوك وشركات التأمين ومكاتب الصرافة. وتمت تغطية شركات الخدمات 
المالية األخرى باعتبارها جزًءا من المسح الخاص بالخدمات المتنوعة )انظر الفصل الثاني عشر(. 

األساليب

البنوك )المصارف(
اتبعنا منهج الدخل لتقدير القيمة المضافة للبنوك، وذلك تمشًيا مع الممارسات الشائعة في الدول النامية. وللقيام بذلك، 
جمعنا الرواتب اإلجمالية، وفائض التشغيل )صافي األرباح(، وإهالك أو استهالك رأس المال الثابت. ويتألف قطاع 
البنوك في إقليم كوردستان — العراق من أربعة أنواع من الكيانات:البنوك "التجارية" المملوكة للحكومة، والبنوك 
الكائنة في باقي مناطق العراق )يقع مقرها الرئيسي في  إقليم كوردستان — العراق، والبنوك  الخاصة المحلية في 
بغداد( ولها أفرع في إقليم كوردستان — العراق، والبنوك األجنبية.  وفيما يلي، سنقدم تفاصيل أكثر عن حسابات 

القيمة المضافة لكل نوع من أنواع البنوك. 

البنوك التجارية المملوكة للحكومة
حصلنا من الجهاز المركزي لإلحصاء على معلومات محدودة عن البنوك التجارية المملوكة للحكومة. وحسبنا القيمة 
المضافة عن طريق جمع مصروفات الرواتب اإلجمالية )بما في ذلك ضريبة الدخل ومساهمات التقاعد( التي يدفعها 
79 فرًعا من البنوك التجارية المملوكة للحكومة. وتمت اإلفادة إلى أن األرباح كانت صفًرا، مع الوضع في االعتبار 
بأن هذه مؤسسات حكومية. ولم نستطع الحصول على بيانات عن استهالك رأس المال الثابت، لذا لم يتم تضمين هذا 

العنصر في حساباتنا. 

البنوك الخاصة المحلية
 ،)KIBID( ال تعمل إال ثالثة بنوك محلية في إقليم كوردستان — العراق: مصرف كوردستان الدولي لالستثمار والتنمية
ومصرف جيهان، ومصرف أربيل. بالنسبة لكل من مصرف كوردستان الدولي لالستثمار والتنمية ومصرف جيهان، 
استخدمنا تقارير مالية ترجع إلى عام 2012 لتقدير القيمة المضافة عن طريق جمع الرواتب واألجور، وفائض التشغيل 
)األرباح( واإلهالك.1 أما عن مصرف أربيل والذي لم نتمكن من الحصول على تقرير مالي يخصه، فقد استخدمنا 
تقريًرا مقدًما بواسطة الجهاز المركزي لإلحصاء للحصول على بيانات تخص عام 2011. وبعد ذلك، قمنا بتضخيم 
)زيادة حجمها( هذه المعلومات لتتناسب مع عام 2012، بافتراض أن النمو يساوي متوسط النمو المسجل لمصرف 

كوردستان الدولي لالستثمار والتنمية ومصرف جيهان )%83(. 
من الضروري عند تقدير إجمالي ناتج إقليم كوردستان — العراق أال يؤخذ في االعتبار سوى حصة القيمة 
المضافة المّولدة بالفعل في إقليم كوردستان — العراق، ال أجزاء أخرى في العراق أو الخارج. ويشير التقرير المالي 
لمصرف كوردستان الدولي لالستثمار والتنمية إلى وجود فرع واحد له خارج إقليم كوردستان — العراق، حيث يستقر 

1 كشكل من أشكال التحقق، قّدرنا أيًضا القيمة المضافة لعام 2011 باستخدام بيانات مستقاة من تقارير مالية لعام 2012. وكانت أرقام 2011 متسقة مع 

األرقام التي قدمها الجهاز المركزي لإلحصاء بشكل منفصل.
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في بغداد. ويضطلع هذا الفرع بنسبة 8.55% من الربح اإلجمالي لهذا المصرف. وعلى نحو مماثل، يشير التقرير 
المالي لمصرف جيهان إلى أن 23.59% من أرباحه ناتجة عن فرعه في بغداد. لهذا، لم نخصص سوى %91.45 
ومصرف  والتنمية  لالستثمار  الدولي  كوردستان  مصرف  من  كل  بها  يساهم  التي  المضافة  القيمة  من  و%76.41 
جيهان على التوالي في إجمالي ناتج إقليم كوردستان — العراق. أما بالنسبة لمصرف أربيل، فإننا نفترض أن حصة 
إقليم كوردستان — العراق هي متوسط الحصتين المسجلتين لكل من مصرف كوردستان الدولي لالستثمار والتنمية 

ومصرف جيهان )%84(. 

البنوك العراقية الخاصة
يوجد 24 بنًكا كائًنا في باقي العراق وتعمل في إقليم كوردستان — العراق. هذا وقد وأمدنا الجهاز المركزي لإلحصاء 
بتقديرات للقيمة المضافة لعام 2011 لعدد 21 بنًكا من هذه البنوك، والتي استخدمناها في تقدير إجمالي الناتج اإلقليمي.2 
وكانت القيمة المضافة لهذه البنوك في 2011 تعادل 413.9 مليار دينار عراقي )356 مليون دوالر أمريكي(. ومن 
أجل تضخيم هذه األرقام لتتناسب مع عام 2012، استخدمنا النمو االسمي المسجل لقطاع البنوك والتأمين لدولة العراق 
بأكملها، والذي وصل إلى 30.43%.3 وهذا جعل القيمة المضافة للبنوك العراقية الخاصة التي تعمل في إقليم كوردستان 

— العراق تصل إلى إجمالي 540 مليار دينار عراقي )463 مليون دوالر أمريكي( )انظر الجدول "هـ-2"(. 
لم نستطع الحصول على معلومات بشأن حصة القيمة المضافة أو العمالة التي يمكن نسبتها إلى األفرع الموجودة 
السابقة  التقديرات  إلى  استناًدا  الحصة  لهذه  تقديًرا  المشكلة، وضعنا  العراق. ولمعالجة هذه  إقليم كوردستان —  في 
تقديرات  وأشارت   .)van Tongeren and Bartlema. 2010( العراق  كوردستان —  إقليم  ناتج  إلجمالي 
سابقة إلى أن إجمالي الناتج اإلقليمي غير النفطي إلقليم كوردستان — العراق كان 20954 مليار دينار عراقي في 
عام 2008، وأسهم قطاع البنوك والتأمين فيما يقرب من 1.3% من القيمة المضافة. وبالنظر إلى أن البنوك وشركات 
التأمين قد أسهمت بـ 1.51% من إجمالي الناتج المحلي للعراق في عام 4،2009 فضالً عن أن إجمالي الناتج اإلقليمي 
غير النفطي إلقليم كوردستان — العراق يبلغ 25% تقريًبا من إجمالي الناتج المحلي الكلي غير النفطي للعراق، فقد 
قّدرنا حصة البنوك والتأمين إلقليم كوردستان — العراق لتبلغ 21.5% تقريًبا )25% × ]1.51/1.3[(. وباستخدام هذا 
التخمين المستنير، رأينا أن القيمة المضافة التي أسهمت بها البنوك العراقية الخاصة في إقليم كوردستان — العراق، 

تبلغ 116 مليار دينار عراقي )100 مليون دوالر أمريكي(. 

البنوك األجنبية
تعمل عشرة بنوك أجنبية في إقليم كوردستان — العراق، وذلك وفًقا للبنك المركزي في إقليم كوردستان — العراق. 
وقد حصلنا من الجهاز المركزي لإلحصاء على تقديرات القيمة المضافة لثالثة منها لعام 2011، وهي بنك بيروت 
وبنك وقفلر )Vakiflar Bank( والبنك الزراعي التركي.5 وافترضنا أن القيمة المضافة للبنوك السبعة المتبقية تساوي 

صفًرا، حيث بدت أنها بنوك تم إنشاؤها حديًثا ولم تكن لها حينئذ قيمة مضافة كبيرة.
لتحديد حصة القيمة المضافة المنسوبة إلى إقليم كوردستان — العراق، تحرينا عن مواقع فروع كل بنك. ولم 
تشمل عمليات بنك وقفلر في العراق سوى فرع واحد في أربيل، ولهذا افترضنا أن القيمة المضافة الكلية للبنك كانت 
ضمن إقليم كوردستان — العراق. ويمتلك كل من بنك بيروت والبنك الزراعي التركي فرًعا واحًدا في أربيل وآخر 
في بغداد؛ لهذا افترضنا أن 50% من القيمة المضافة لهذين البنكين يمكن نسبتها إلى إقليم كوردستان — العراق. ومن 

2 يبدو أن هناك بنكين إضافيين كانت عملياتهما في إقليم كوردستان — العراق غير جديرة بالذكر؛ ولم نستطع العثور على مزيد من المعلومات بشأن هذه 
العمليات في اإلقليم. وصنف الجهاز المركزي لإلحصاء بنًكا ثالًثا باعتباره بنًكا أجنبًيا، وسجل له قيمة مضافة سالبة. وقد استثنينا هذه البنوك الثالثة من 

حساباتنا. 

3 وفًقا للجهاز المركزي لإلحصاء، شهد إجمالي الناتج المحلي االسمي لقطاع البنوك والتأمين في العراق نمًوا من 2779312.2 مليون دينار عراقي إلى 

3625093.8 مليون دينار عراقي )2.4 إلى 3.1 مليار دوالر أمريكي( في الفترة بين عامي 2011 و2012. ارجع إلى الجهاز المركزي لإلحصاء، دون 
تاريخ محدد. 

4 سجل إجمالي الناتج المحلي الكلي للعراق، باستثناء النفط الخام، 74.6 تريليون دينار عراقي )64 مليار دوالر أمريكي( في عام 2009. ارجع إلى الجهاز 

المركزي لإلحصاء، دون تاريخ محدد. 

5 قمنا باستثناء بيانات الجهاز المركزي لإلحصاء التي تضمنت أرقاًما سالبة، نظًرا ألنها أرقام غير مستدامة، ومن المرجح أن تنعكس في أعوام الحقة. 
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ثم، قمنا بتضخيم )ترقية( قيم 2011 إلى 2012، مع افتراض معدل النمو البنكي ذاته بالنسبة للبنوك المحلية الخاصة 
 .)%83(

شركات التأمين
يتسم قطاع التأمين في إقليم كوردستان — العراق بأنه قطاع خاص صغير يشتمل على ثالث مؤسسات كبيرة مملوكة 
للقطاع العام تقع مقراتها الرئيسية في بغداد. وقّدرنا القيمة المضافة للمؤسسات الخاصة استناًدا إلى المعلومات المستمدة 
من مقابالت مع أهم ثالث شركات تأمين خاصة في إقليم كوردستان — العراق، وهي أور )Ur( وستار )Star( وآسيا 
)Asia(. وبالنسبة لشركتي آسيا وأور؛ حسبنا القيمة المضافة استناًدا إلى منهج الدخل، وذلك عن طريق جمع األرباح 
والرواتب. ولم توفر شركة ستار إال بيانات تتعلق باإليرادات، لهذا افترضنا أن نسبة القيمة المضافة إلى اإليرادات لديها 

تساوي متوسط النسبة المحسوبة للشركتين األخريين، واستخدمنا هذا في حساب القيمة المضافة. 
أما بالنسبة لمؤسسات القطاع العام، فقد حصلنا على معلومات من ثالث شركات، وهي شركة التأمين الوطنية 
)National Insurance Company( وشركة التأمين العراقية )Iraqi Insurance Company( وشركة 
إعادة التأمين العراقية )Iraqi Reinsurance Company(، لعام 2011. واستخدمنا منهًجا تنازلًيا ينساب من 
القمة إلى القاعدة، حيث تم إسناد حصة من القيمة المضافة العراقية بوجه عام إلى إقليم كوردستان — العراق. فقمنا 
بإسناد نسبة 21.5% من القيمة المضافة على نطاق العراق إلى إقليم كوردستان — العراق، وذلك استناًدا إلى النسبة 
المئوية المستخدمة مع البنوك العراقية الخاصة. وافترضنا أن القيمة المضافة لم تتغير في الفترة بين عامي 2011 

و2012. 

مكاتب الصرافة
المالية  التحويالت  لمنشآت  ميدانًيا  المركزي لإلحصاء مسًحا  والجهاز  إقليم كوردستان  هيئة إحصاء  أجرى كل من 
والصرافة التي كانت تعمل في عام 2012 في مختلف أنحاء العراق، بما في ذلك إقليم كوردستان — العراق. وحصلنا 
على ملخص للنتائج، بما في ذلك حساب للقيمة المضافة حسب المحافظة. وكان الحساب مدعوًما بكٍل من منهج اإلنتاج 
ومنهج الدخل، حيث تم منحنا معلومات عن الناتج واالستهالك الوسيط والضرائب على المنتجات والرسوم، وكذلك 

معلومات بشأن تعويضات الموظفين وفائض التشغيل. 

الجدول )1-11(
القيمة المضافة من القطاع المالي )بالمليار دينار عراقي(

القيمة المضافة الفئة

269.6البنوك

48.5 البنوك التجارية المملوكة للحكومة

102.5 البنوك الخاصة المحلية

116.1 البنوك العراقية الخاصة

2.5 البنوك األجنبية

 16.2 شركات التأمين

19.5مكاتب الصرافة

305.3اإلجمالي الكلي
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النتائج

قُدرت القيمة المضافة إلى إقليم كوردستان — العراق في عام 2012 بمبلغ 269.5 مليار دينار عراقي من جانب 
البنوك، و16.2 مليار دينار عراقي من جانب شركات التأمين، و19.5 مليار دينار عراقي من جانب مكاتب الصرافة، 
هذا  وفي   .)1-11 )الجدول  أمريكي(  دوالر  مليون   262.3( عراقي  دينار  مليارات   305.3 إلى  اإلجمالي  ليصل 

اإلطار، يقدم الملحق "هـ" مزيًدا من التفاصيل حول الحسابات المتعلقة بالبنوك ومكاتب الصرافة.

)FISIM( خدمات الوساطة المالية المقدرة بشكل غير مباشر

تفرض البنوك والمؤسسات المالية األخرى قيمة مقابل خدماتها تكون ضمنية في أسعار الفائدة التي تشهدها التعامالت 
بين المقترضين والمقرضين. وال بد من تصفية هذه الخدمات، والتي ُتعرف بخدمات الوساطة المالية المقدرة بشكل 
غير مباشر، من القيمة المضافة اإلجمالية. وبصفة عملية، يمكن تقدير هذه الخدمات باعتبارها الفارق بين الفوائد التي 
يتم الحصول عليها من القروض والفوائد المدفوعة على الودائع. وُيوصى )نظام الحسابات الوطنية 2008، 2009( 
بأن يتم تخصيص "خدمات الوساطة المالية المقدرة بشكل غير مباشر" باعتبارها مدخالت إلى الصناعات )بما في 
ذلك اإلدارة العامة( واألسر، وأال ُيصفى إال الجزء المخصص من هذه الخدمات باعتباره مدخالت إلى الصناعات. 
معلومات  لدينا  فليس  والمدفوعة،  المتسلمة  اإلجمالية  الفوائد  عن  بيانات  لدينا  أن  من  الرغم  على  فإنه  ذلك،  ومع 
نطاق  على  مباشر  غير  بشكل  المقدرة  المالية  الوساطة  خدمات  لتخصيص  الالزمة  والودائع  القروض  عن  إضافية 
 الصناعات واألسر، كما لم نالحظ وجود رسوم خدمات واضحة. لذلك، فإننا نتبع توجيًها سابًقا  لنظام الحسابات الوطنية
تخصيصها  تم  قد  كان  لو  كما  مباشر  غير  بشكل  المقدرة  المالية  الوساطة  مع جميع خدمات  ونتعامل  لعام 1993، 
"هـ".  الملحق  في  مباشر  غير  بشكل  المقدرة  المالية  الوساطة  خدمات  تقديرات  حول  تفاصيل  وتتوفر  للصناعات. 
وباستخدام هذا األسلوب، فإننا نقدر قيمة تلك الخدمات لتكون 58.4 مليار دينار عراقي )50.2 مليون دوالر أمريكي(.

مناقشة

تتألف تقديراتنا للقيمة المضافة لقطاع البنوك والتأمين ومكاتب الصرافة من مصادر متعددة وتقوم بشكل كبير على 
منهج الدخل. ويتمثل االفتراضان الحاسمان اللذان لجأنا إليهما في العديد من تقديراتنا في: )1( جزء القيمة المضافة 
الذي يمكن نسبته إلى إقليم كوردستان — العراق، و)2( ومعدل النمو في القيمة المضافة في الفترة بين عامي 2011 
و2012. وحيثما توفرت البيانات، أسندنا هذين االفتراضين لهذين العاملين إلى شركات مماثلة. وعلى الرغم من جميع 
افتراضاتنا التي بنيناها، فإن القيمة المضافة )البالغة 1.1%( من جانب هذا القطاع إلى االقتصاد بأكمله تماثل بشكل 
كبير التقدير البالغ 1.3% للعام 2008 المذكور أعاله. ويمكن تحسين التقديرات المستقبلية للقيمة المضافة عن طريق 

جمع معلومات مباشرة أكثر تفصياًل، إلى جانب بيانات محدثة. 
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الفصل الثاني عشر

الخدمات المتنوعة

أجرت هيئة إحصاء إقليم كوردستان مسوًحا )في بعض األحيان بالتعاون مع الجهاز المركزي لإلحصاء( لعدد من 
األنشطة األساسية في قطاع الخدمات. وتوفر هذه المسوح المعلومات الضرورية لحساب القيمة المضافة. وتتضمن 
هذه األنشطة التجارة الداخلية والمطاعم والمقاهي والفنادق ومكاتب الصرافة. ومع ذلك، لم تغِط هذه المسوح عدًدا من 
األنشطة الخدمية األخرى، مثل خدمات النقل والتخزين )السابق تناولها في الفصل الثامن(، فضالً عن األنشطة الخدمية 

اإلضافية التالية:

  المعلومات واالتصاالت )خاصًة نشر الكتب والصحف والبرمجة الحاسوبية واالستشارات واألنشطة ذات . 1
االتصاالت  تتضمن شركات  الفئة  هذه  أن  من  الرغم  وعلى  المعلوماتية(.  الخدمات  إلى  باإلضافة  الصلة؛ 
الكبيرة والتلفزيون والراديو وشركات التسجيل وكذلك دور النشر الكبرى، فقد تمت تغطية مجموعة فرعية 

من هذه الشركات الكبيرة بشكل منفصل من خالل المقابالت وجمع البيانات المتاحة للجمهور(.1
المالية والتأمين. 2  
العقارات. 3  
األنشطة المهنية والعلمية والفنية . 4  
أنشطة الصحة البشرية والعمل االجتماعي. 5  
األنشطة اإلدارية وخدمات الدعم. 6  
الفنون واللهو والترفيه. 7  
أنشطة خدمية أخرى.. 8  

أنها تسهم  الخدمات، واألكثر من ذلك  تشكل معظم هذه األنشطة بشكل منفصل جزًءا صغيًرا فقط من جميع 
في إجمالي الناتج اإلقليمي العام. ومع ذلك، تصبح هذه األنشطة ذات أهمية بالغة حين تكون مجتمعة. وعلى عكس 
الفصل  في  تناوله  تم  الذي  الحديثة  والتشييد  البناء  ومسح شركات  الحديثة  المسوح  ذلك  قبل  التي غطتها  القطاعات 
السادس، فال توجد بصفة عامة قوائم محدثة للشركات يتم جمعها من قبل الوزارات ذات الصلة لهذه األنشطة المتعددة، 
والتي يمكن استخدامها كإطار ألخذ العينات لمسوح جديدة. وعلى نحو جزئي، يعد هذا انعكاًسا لحقيقة أن العديد من هذه 
القطاعات الفرعية قليلة العدد نسبًيا. وفي ظل االفتقار إلى توفر قوائم محدثة للشركات من مصادر أخرى، فإننا نعتمد 
على إحصاء عام 2009 ونتخذه إطاًرا ألخذ العينات من أجل مسح األنشطة المدرجة أعاله، وكذلك مسح شركات النقل 

والتخزين. وسنناقش منهج أخذ العينات في الملحق "و".

للبث  المجالت، وشركة واحدة  لنشر  لنشر الصحف، ودار  دارين  مقابلة مع  إقليم كوردستان  لدى هيئة إحصاء  العاملون  الخصوص، أجرى  1 على وجه 

رنا القيمة المضافة لشركتي اتصاالت كبيرتين استناًدا إلى المعلومات المتاحة للجمهور. وتمت اإلشارة إلى القيمة المضافة  اإلذاعي. باإلضافة إلى ذلك، قدَّ
لهاتين الشركتين في الفصل العاشر. 
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األساليب

مسح شركات الخدمات
كما ورد في الفصل الثامن، تضمن مسح الخدمات أنشطة النقل والتخزين وكذلك أنشطة خدمية أخرى. وتم تقديم نتائج 

أنشطة النقل والتخزين في الفصل الثامن؛ ونقدم هنا نتائج األنشطة الخدمية األخرى. 
وكما هو الحال مع مسح النقل/التخزين، أُجري مسح الخدمات في ربيع 2014. ومثلما هو الحال مع قطاع النقل/
التخزين، يسيطر على قطاع الخدمات العديد من الشركات الصغيرة، وال تحتفظ العديد منها بحسابات رسمية؛ وبهذا لم 
يكن باالستطاعة تقديم معلومات دقيقة عن اإليرادات والمصروفات لفترة مرجعية سنوية. لذلك، ُطلب من المشاركين 
في المسح أن يقدموا معلومات عن اإليرادات والتكاليف للشهر السابق، ولكن مع إمكانية اختيار فترة مرجعية مختلفة 

حسب رغبتهم. هذا، وقد قدم معظم المشاركين معلومات عن شهر ديسمبر 2013. 
النقل  )غير  أخرى  أنشطة  مزاولة  تتولى  التي  للشركات  المستهدفة  العينة  في  مدرجة  شركة  بين 1628  من 
هذه  ومن  بنجاح.  المقابالت  منها  شركة   1572 أتمت  شركة،   1598 لعدد  معلومات  على  حصلنا  والتخزين(، 
 الشركات البالغ عددها 1572، كانت 585 منها تقع في أربيل، و676 في السليمانية، و311 في دهوك. ويعرض

الجدول )12-1( عدد الشركات التي أتمت المقابالت حسب القطاع والمحافظة.
قمنا بحساب القيمة المضافة باعتبارها ناتًجا إجمالًيا مطروًحا منه االستهالك الوسيط على النحو التالي:

الناتج اإلجمالي =
مبيعات الخدمات
+ مبيعات السلع

+ استئجار المباني
+ استئجار األصول أو السلع األخرى

+ إيرادات أخرى
+ التغير في مخزونات السلع الجاهزة 

الجدول )1-12(
األعداد المقدرة للشركات التي تم إجراء مقابالت ناجحة معها في األنشطة الخدمية األخرى في عام 2014

اإلجماليأربيلالسليمانيةدهوكالقطاع

12363179المعلومات واالتصاالت

12211750المالية والتأمين

395863160العقارات

988770255القطاعات المهنية والفنية والعلمية

36110103249الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم

7241647الصحة البشرية والعمل االجتماعي

284332103الفنون واللهو والترفيه

79297253629خدمات أخرى

3116765851572اإلجمالي

المصدر: مسح شركات الخدمات.
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االستهالك الوسيط = 
تكلفة السلع والمواد المشتراة إلعادة بيعها أو لإلنتاج

+ تكلفة خدمات المياه والكهرباء واالتصاالت والنقل 
+ استئجار المباني والمكاتب

+ استئجار اآلالت والمعدات والسلع
+ تكلفة الصيانة واإلصالح

+ تكلفة الخدمات القانونية واإلعالن والتأمين والخدمات األخرى
+ تكاليف أخرى

– التغيرات في مخزونات المواد الخام والسلع المشتراة إلعادة بيعها.

نظًرا لالختالف الموجود بين العينة المستهدفة وعدد الشركات التي أُجريت معها المقابالت بنجاح، قمنا بحساب 
أوزان عدم االستجابة حسب القطاع والمحافظة. وتم استنباط أوزان التسوية باستخدام عدد مضاعف للوصول إلى العدد 

اإلجمالي للشركات في إقليم كوردستان — العراق )20065(. 
وكما هو الحال مع البناء والتشييد والنقل/التخزين، وجدنا العديد من القيم الشاذة في مجموعة البيانات. ولمعالجة 

تلك القيم الشاذة، طبقنا المنهجية ذاتها باستخدام متوسط األسلوبين كما هو موضح في الفصل السادس.

المقابالت مع شركات الخدمات الكبيرة
باإلضافة إلى اآلالف من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، يتضمن قطاع الخدمات عدًدا صغيًرا من الشركات 
الكبيرة؛ وخاصًة في مجالي التعليم والصحة )أي المدارس والمستشفيات(. ورغم صغر عدد هذه الشركات، فإنها تسهم 
بشكل غير متناسب في القيمة المضافة بسبب حجمها. ونظًرا الستخدام عملية عشوائية ألخذ العينة في مسح الخدمات 
المتنوعة، فسوف يغفل المسح، بشكل عام، عن هذه الشركات الكبيرة النادرة نسبًيا، مما يؤدي إلى إغفال جزء بالغ من 
القيمة المضافة في القطاعات ذات الصلة. لذلك، أضفنا إلى المسح مقابالت مع المستشفيات والمدارس. ولم يتم تضمين 
سوى المدارس والمستشفيات الخاصة، نظًرا ألن المؤسسات العامة يغطيها قطاع اإلدارة العامة )الفصل الثالث عشر(. 
هذا وقد أجرى العاملون لدى هيئة إحصاء إقليم كوردستان مقابالت مع مستشفيين كبيرين. وحصلنا أيًضا على 
قائمة بعدد األسّرة في كل مستشفى من أكبر المستشفيات الخاصة. وتضمنت القائمة 43 مؤسسة صحية خاصة، وبلغ 
إجمالي األسّرة 646. وحسبنا القيمة المضافة المتولدة لكل سرير للمستشفيين اللذين أجرت معهما هيئة إحصاء إقليم 
كوردستان مقابالت؛ وكانت هذه القيم متشابهة بشكل كبير )قرابة 28 مليون دينار عراقي أو 24000 دوالر أمريكي 
القيمة  باستخدام  وذلك  القائمة،  في  لألسّرة  اإلجمالي  العدد  إلى  القيمة  هذه  باستنباط  قمنا  ذلك،  بعد  الواحد(.  للسرير 

المضافة المستمدة من كال المستشفيين اللذين أُجريت معهما مقابلة، وأخذنا متوسط التقديرين. 
عالوة على ما سبق، أجرت هيئة إحصاء إقليم كوردستان مقابلة مع مدرسة خاصة واحدة. وحصلنا أيًضا على 
قائمة بعدد الطالب في كل مدرسة من أكبر المدارس الخاصة. ولم نحصل من خالل المقابلة مع هذه المدرسة على 
معلومات كافية لحساب القيمة المضافة باستخدام منهج اإلنتاج. لذلك، استخدمنا منهج الدخل عوًضا عن ذلك كما فعلنا 
مع قطاع اإلعالم. وللقيام بذلك، ضربنا العدد المسجل للمعلمين في متوسط األجر السنوي )8.6 مليون دينار عراقي أو 
7400 دوالر أمريكي( للموظفين في قطاع التعليم لعام 2013 )مستمدة من مسح القوى العاملة إلقليم كوردستان(. كما 
أننا قّدرنا استهالك رأس المال الثابت ليمثل ما يقرب من 5 في المائة من القيمة المضافة، استناًدا إلى استعراض للبالد 
التي تعد في مرحلة مماثلة من التطور االقتصادي الذي يشهده إقليم كوردستان — العراق. بعد ذلك، قمنا باستقراء هذه 

القيمة إلى العدد اإلجمالي للطالب في قائمة المدارس الخاصة. 
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النتائج

مسوح شركات الخدمات
يستعرض الجدول )12-2( تقديرات القيمة المضافة اإلجمالية من خالل اتباع المنهجين المحددين للتعامل مع القيم 
الشاذة في الشعبتين "أ" و"ب". وكما ذكرنا آنًفا، فإننا نستخدم متوسط األسلوبين لتقدير القيمة المضافة النهائية كما يظهر 
في الشعبة "ج". ومن الُمقدر أن تكون القيمة المضافة 1.966 تريليون دينار عراقي )1.69 مليار دوالر أمريكي(. 

ويستعرض الجدول )12-3( متوسط القيمة المضافة اإلجمالية حسب النشاط.

المقابالت مع شركات الخدمات
ُيظهر الجدول )12-4( تقديرات القيمة المضافة اإلجمالية للمستشفيات الخاصة الكبيرة، استناًدا إلى األسلوب الُمتناَول 
أعاله. وكما ذكرنا آنًفا، فإننا نقدر القيمة المضافة اعتماًدا على القيمة المضافة الناتجة لكل سرير في المستشفيين، ونأخذ 

متوسط التقديرين. وُتقدر القيمة المضافة بـ 18.0 مليار دينار عراقي )0.016 مليار دوالر أمريكي(. 
أما بالنسبة للمدارس الكبيرة، فقمنا باستقراء القيمة المضافة لكل طالب بالنسبة للمدارس الخاصة الكبيرة، وذلك 
اعتماًدا على األسلوب الُمتناَول أعاله. وُتقدر القيمة المضافة بـ 15.3 مليار دينار عراقي )0.013 مليار دوالر أمريكي(.
يستعرض الجدول )12-5( القيمة المضافة اإلجمالية حسب قطاع الخدمات، والمقدرة بـ 1.99 تريليون دينار 

عراقي )1.72 مليار دوالر أمريكي(. 

الجدول )2-12(
القيمة المضافة لقطاع الخدمات المتنوعة اعتماًدا على المسح )بالمليار دينار عراقي(

دهوكالسليمانيةأربيلالعنصر

أ: القيمة المضافة المقدرة باعتبارها ناتًجا إجمالًيا × النسبة المتوسطة للقيمة المضافة إلى الناتج

234.61035.11929.3)1( الناتج اإلجمالي 

72.3330.9643.1)2( االستهالك الوسيط 

النسبة المتوسطة )القيمة المضافة/الناتج( على 
نطاق الفئات

0.69160.68030.6666

162.3704.21286.2)3( القيمة المضافة اإلجمالية 

2152.7اإلجمالي الكلي

ب: القيمة المضافة المعدلة للشركات ذات نسبة الناتج إلى المصروفات الواقعة ضمن أعلى أو أدنى %1

234.61035.11929.3)1( الناتج اإلجمالي 

74.8609.4735.0)2( االستهالك الوسيط 

159.8425.71194.3)3( القيمة المضافة اإلجمالية )1 – 2(

1779.8اإلجمالي الكلي

ج: متوسط األسلوبين المتعلقين بالتعامل مع القيم الشاذة

234.61035.11929.3)1( الناتج اإلجمالي 

73.6470.1689.0)2( االستهالك الوسيط 

161.1565.01240.2)3( القيمة المضافة اإلجمالية )1 – 2(

1966.3اإلجمالي الكلي
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في حالة مسح الخدمات، استندت قائمة الشركات إلى إطار أخذ عينات لعام 2009. ومن المرجح أن يكون عدد شركات 
الخدمات قد ارتفع منذ 2009، وذلك بالنظر إلى النمو العام الذي يشهده إقليم كوردستان — العراق. ولهذا من المرجح 
أن تكون حساباتنا للقيمة المضافة من هذا القطاع أقل من الواقع في عام 2012. وفي الوقت ذاته، قدم المشاركون 
في المسح عادًة معلومات حول التكاليف واإليرادات المتعلقة بشهر ديسمبر لعام 2013. وإذا كانت القيمة المضافة 
لكل شركة قد ارتفعت بمرور الوقت، فإن حساباتنا ربما تكون قد غالت في تقدير القيمة المضافة لعام 2012. وبشكل 
مجمل، نشتبه على األرجح في أن تكون للحصيلة السابقة الغلبة في هذا السياق، وأن حساباتنا تمثل حًدا أدنى للقيمة 

المضافة الخاصة بهذا القطاع في عام 2012. 

الجدول )3-12(
القيمة المضافة من قطاع الخدمات المتنوعة اعتماًدا على المسح، حسب النشاط )بالمليار دينار عراقي(

النشاط

أربيلالسليمانيةدهوك

القيمة المضافةالناتجالقيمة المضافةالناتجالقيمة المضافةالناتج

14.910.666.538.513.37.9المعلومات واالتصاالت

10.57.7291.3134.268.528.5المالية والتأمين 

21.815.983.338.678.458.4العقارات

20.613.170.040.768.936.9القطاعات المهنية والعلمية والفنية

7.75.850.536.5105.677.6أنشطة الصحة البشرية والعمل االجتماعي

40.330.0114.779.61406.5908.0أنشطة الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم

35.521.851.936.086.960.1الفنون واللهو والترفيه

83.356.2306.9160.9101.262.8أنشطة خدمية أخرى

234.6161.11035.1565.01929.31240.2اإلجمالي

الجدول )4-12(
القيمة المضافة من المستشفيات الخاصة، أساليب مختلفة )بالمليار دينار عراقي(

القيمة المضافةاألسلوب

18.3باستخدام القيمة المضافة لكل سرير من المستشفى رقم 1 

17.8باستخدام القيمة المضافة لكل سرير من المستشفى رقم 2

18.0المتوسط 

الجدول )5-12(
القيمة المضافة من قطاع الخدمات المتنوعة )بالمليار دينار عراقي(

القيمة المضافة الفئة

 1966.3 مسح الخدمات

18.0المستشفيات الخاصة الكبيرة

15.3المدارس الخاصة الكبيرة

1999.6اإلجمالي
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أما بالنسبة للمستشفيات والمدارس الكبيرة الخاصة، فاالفتراض األساسي الذي بنيناه يشير إلى أن القيمة المضافة 
لكل سرير أو طالب يمكن استقراؤها من المنشآت التي تم إجراء مقابلة معها إلى المنشآت األخرى. باإلضافة إلى ذلك، 
في حالة المدارس، افترضنا أن األجور في القطاع التعليمي الذي ورد بمسح القوى العاملة إلقليم كوردستان كانت 
تقريبية بشكل معقول لرواتب المعلمين. ويمكن تحسين التقديرات المستقبلية للقيمة المضافة لهذه المنشآت عن طريق 

جمع معلومات مباشرة أكثر تفصياًل، إلى جانب بيانات محدثة.
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اإلدارة العامة

يقدم هذا الفصل تقديرات القيمة المضافة لإلدارة العامة. 

األساليب

استخدمنا منهج الدخل لتقدير القيمة المضافة من اإلدارة العامة، وذلك عمالً بالممارسات المعيارية المتبعة في حساب 
إجمالي الناتج المحلي. وأضفنا قيمة تعويضات الموظفين واستهالك رأس المال الثابت، حيث تم افتراض أن يكون 

صافي فائض التشغيل صفًرا. 

تعويضات الموظفين
التالية لعام 2012:  حصلنا على حسابات تمثل المصروفات الكلية للحكومة، باإلضافة إلى تصنيف للفئات الفرعية 
رواتب العاملين والمتقاعدين، والمعدات والصيانة والخدمات، واإلعانات، والمنح، والمزايا االجتماعية، ومصروفات 

أخرى، وأصول غير مالية. 
هذا وقد استخدمنا الفئة الفرعية "رواتب العاملين والمتقاعدين" لقياس تعويضات الموظفين. ومع ذلك، لم تتضمن 
هذه الفئة الفرعية الرواتب فحسب، بل اشتملت أيًضا على معاشات التقاعد المقدمة إلى الموظفين المتقاعدين. كما أننا 
قيمة  لذلك، طرحنا  الحاليين.  للموظفين  التقاعد  التقاعد فضالً عن إسهامات  قيمة معاشات  حصلنا على جدول يوثق 
معاشات التقاعد )وليس قيمة إسهامات التقاعد( من "رواتب العاملين والمتقاعدين" للوصول إلى التعويضات المقدرة 

للموظفين. 

استهالك رأس المال الثابت 
توجد ثالثة بدائل لتقدير استهالك رأس المال الثابت في القطاع العام. ويتمثل أول اثنين من هذه البدائل في قياس إجمالي 
رأس المال الثابت وتقدير معدل اإلهالك إلى قيمة استهالكه. وفي الطريقة األولى، يتم قياس إجمالي رأس المال الثابت 
ومعدل اإلهالك بشكل مباشر عن طريق إجراء مسوح لألصول الثابتة المنتجة بأسعار السوق خالل فترتين متتاليتين، 
ومن ثم حساب االنخفاض في القيم السوقية ألسهم األصول الثابتة. وقد تكون هذه عملية مكلفة للغاية ويتطلب تنفيذها 

عامين على األقل؛ لذلك، لم نستخدم هذه الطريقة. 
الدائم، وهي طريقة غير مباشرة ُموصى بها في نظام الحسابات  الثانية فُتسمى طريقة المخزون  أما الطريقة 
التنفيذ.  التكلفة عند  للقيمة السوقية، وهي أقل في  التقريبي  التقدير  الوطنية لعام 2008. وتنطوي هذه الطريقة على 
القيمة  لتقدير  االستثمارات  هذه  تجميع  جانب  إلى  زمنية طويلة،  فترة  تتم عبر  التي  االستثمارات  تقدير  من  وتتألف 
اإلجمالية لرأس المال الثابت الخاص بالقطاع العام. ومع ذلك، يتطلب ذلك سلسلة تاريخية طويلة من البيانات حول 

االستثمارات العامة، وهذا غير متاح بالنسبة إلقليم كوردستان — العراق. 
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أما الطريقة الثالثة واألبسط فتتمثل في افتراض أن استهالك رأس المال الثابت يساوي نسبة ثابتة من تعويضات 
الموظفين. ويعد هذا هو الخيار الوحيد الممكن إلقليم كوردستان — العراق حالًيا، وذلك بالنظر إلى البيانات المتاحة. 
ومن أجل جعل هذا االفتراض واقعًيا، حللنا نسبة استهالك رأس المال الثابت إلى القيمة المضافة للعديد من الدول. 

وتتراوح هذه النسبة من قرابة الصفر إلى %36. 
هذا وقد قّدرنا أن استهالك رأس المال الثابت يساوي 5% من القيمة المضافة من الهيئات الحكومية، وذلك  استناًدا 

إلى الدول التي تعد في مرحلة مماثلة من التطور االقتصادي الذي يشهده إقليم كوردستان — العراق. 

التداخل مع خدمات الحكومة المقدرة في القطاعات األخرى
عند تقدير القيمة المضافة لقطاعات مختلفة في إقليم كوردستان — العراق، تضمنت أرقامنا أيًضا خدمات حكومية 
معينة. ويتجسد هذا بشكل خاص في قطاع البنوك والمطارات والكهرباء. ولتجنب التكرار، طرحنا الرواتب المدفوعة 
إلى الموظفين الحكوميين في البنوك المملوكة للحكومة فضالً عن الرواتب المدفوعة إلى العاملين لدى المطارات من 
تقديراتنا المتعلقة بتعويضات الموظفين في اإلدارة العامة. ومع ذلك، بدا الرقم المسجل للرواتب في قطاع الكهرباء 

مرتفًعا على نحو غير واقعي )200 مليار دينار عراقي أو 172 مليون دوالر أمريكي(؛ لذلك، لم نطرح هذا المبلغ.

النتائج

عراقي  دينار  تريليونات   7.577 بـ  تقدر   2012 عام  في  العراق   — كوردستان  إقليم  إلى  المضافة  القيمة   كانت 
)6.5 مليارات دوالر أمريكي( )الجدول 1-13(. 

الجدول )1-13(
القيمة المضافة من اإلدارة العامة )بالمليار دينار عراقي(

القيمة المضافةالعنصر 

7965رواتب العاملين والمتقاعدين

731طرح: معاشات التقاعد

18.1طرح: رواتب البنوكأ

17.5طرح: رواتب المطارات

7198.4تعويضات الموظفين

378.9تقدير استهالك رأس المال الثابت

7577.3اإلجمالي الكلي )تعويضات الموظفين إضافة إلى استهالك رأس المال الثابت(

)أ( بالنسبة لرواتب البنوك، طرحنا الرواتب المسجلة في بيانات المصروفات الحكومية المستلمة من حكومة إقليم 
كوردستان؛ والتي تعد أقل من التقدير اعتماًدا على بيانات الرواتب المأخوذة من الجهاز المركزي لإلحصاء فيما يتعلق 

بالبنوك التجارية المملوكة للحكومة )48.5 مليار دينار عراقي، انظر الفصل الحادي عشر(. وعلى نحو مماثل في حالة 
رواتب المطارات، كان المبلغ المسجل في بيانات المصروفات الحكومية أدنى من التقدير اعتماًدا على تدفقات الركاب 

)47.2 مليار دينار عراقي، انظر الفصل الثامن(. ومراعاًة لالتساق، استخدمنا هنا القيم المسجلة في بيانات المصروفات 
الحكومية؛ ومع ذلك، فإن قيامنا بطرح التقديرات اعتماًدا على بيانات رواتب البنوك وتدفقات الركاب قد انعكس على 

التقدير اإلجمالي العام للقيمة المضافة في الجدول )13-1( بأقل من %1. 
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إن االفتراض الحاسم المستخدم في تقديراتنا للقيمة المضافة من جانب اإلدارة العامة هو تقدير استهالك رأس المال 
الثابت. وكما تناولنا سابًقا، فإننا قمنا بتقدير هذه النسبة المئوية استناًدا إلى أدلة من دول أخرى. وبمجرد توفر سلسلة من 
البيانات ذات فترة زمنية أطول إلقليم كوردستان — العراق، يمكن وضع تقدير أكثر دقة استناًدا إلى طريقة المخزون 

الدائم أو عن طريق قياس معدل اإلهالك مباشرة. 
لرواتب  المسجلة  القيم  نظًرا ألن  تقديراتنا، وذلك  الكهرباء من  قطاع  لم نطرح رواتب  أننا  إلى  أيًضا  ونشير 
هذا القطاع بدت مرتفعة على نحو غير واقعي. وفي المستقبل، يمكن تحسين تقدير هذا المكون من إجمالي ناتج إقليم 

كوردستان — العراق عن طريق تحديد أكثر دقة للرواتب المرتبطة بقطاع الكهرباء. 
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تملك المنازل واستئجارها

الخاصة كل عام. وعادًة ما تتضمن  الناشئة عن عيش األسر في منازلها  المضافة  القيمة  تقديرات  الفصل  يقدم هذا 
تقديرات إجمالي الناتج اإلقليمي قيمة "خدمات اإلسكان" التي تؤول إلى مالك المنازل فضالً عن دخل االستئجار لمن 
يؤجر ملكيته. ويتمثل المكون األخير في مدفوعات صريحة يتم تضمينها في إجمالي الناتج اإلقليمي، بصفتها دخالً 
ألصحاب الملكية )أصحاب العقارات( في مقابل تقديمهم لخدمات اإلسكان. وال بد من التعامل مع خدمات اإلسكان التي 
يتمتع بها المالكون أنفسهم بشكل مكافئ. بمعنى آخر، يجب أن تمثل الخدمات المستمدة من المساكن جزًءا من إجمالي 
الناتج اإلقليمي في العام قيد الدراسة، وذلك دون األخذ في االعتبار كون المنزل يمتلكه الساكن أم ال. وإذا لم يتحقق 
ذلك، فقد يصبح إجمالي الناتج المحلي شديد االختالف من دولة إلى أخرى أو في الدولة ذاتها بمرور الوقت، وذلك ألن 

أي دولة ببساطة يكون معدل اإليجار فيها )يتم حسابه( أكبر نسبًيا من معدل تملك المنازل )ال يتم حسابه(. 

األساليب

تملك المنازل
ينطوي منهج تقدير قيمة الخدمات المنبثقة عن تملك المنازل على معاملة هذه الخدمات على نحو مكافئ لالستئجار، 

وتقدير قيمة اإليجار إذا كان سيتم استئجار المسكن بدالً من تملكه. 
واستند تقديرنا لقيمة خدمات اإلسكان التي تؤول إلى مالك المنازل إلى بيانات مستقاة من "المسح االجتماعي 
واالقتصادي لألسرة في العراق" لعام 1،2012 وعلى وجه الخصوص، استفدنا من بيانات عن األسر يقوم فحواها على 

اإلجابة عن السؤال "ما حالة الملكية لهذا المسكن؟"، والتي يكون مفادها "إنه ملٌك لألسرة". واستخدمنا قيم اإليجار

1 بيانات متاحة لالستخدام العام من "المسح االجتماعي واالقتصادي لألسرة في العراق" متوفرة من جانب الجهاز المركزي لإلحصاء، 2012د.
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 الواردة عن المالك أنفسهم عن طريق االستفادة من إجاباتهم عن السؤال، "إذا كنت ستقيم في مسكن مماثل، فكم ستكون 
بيانات "المسح االجتماعي  المذكورة في  المقدرة؟" وقّدرنا وزن تلك اإلجابات بأوزان األسر  قيمة اإليجار الشهري 
واالقتصادي لألسرة في العراق" لعام 2012. وبعد ذلك، ضربنا هذه القيم الشهرية في 12 الستخالص إجمالي الناتج 

السنوي.2 وقد بلغت النسبة المفترضة لالستهالك الوسيط %20.3 
هذا وقد حصلنا على النظام الذي يستخدمه الجهاز المركزي لإلحصاء في إنشاء عمليات الجدولة والتبويب، 
وذلك في محاولة لتحقيق أقرب تناسب ممكن مع قيم اإلسكان المجدولة المبينة في التبويبات الرسمية الخاصة بـ "المسح 
االجتماعي واالقتصادي لألسرة في العراق" لعام 2012. ويبدو أنه تم استثناء األسر التي لم ُتكمل المسح بشكل كامل، 
وإعادة تصنيف مواقع أسر معينة. كما سرنا على خطى هذه األمثلة. واتبعنا أيًضا نظام الجهاز المركزي لإلحصاء، 

وأسقطنا نسبة اإليجار المفترضة المرتبطة بتيسير أعمال األسر. 

استئجار المنازل
كما سبق وناقشنا، ُتدفع قيم اإليجار في العديد من البلدان إلى جهات مثل مالكي الوحدات السكنية، وبهذا يتم تضمينها 
إلى  كوردستان  إقليم  إحصاء  هيئة  مع  نقاشاتنا  أشارت  ذلك،  ومع  المضافة.  القيمة  من  جزًءا  بصفتها  تلقائي  بشكل 
أن معظم األسر في هذا اإلقليم تؤجر منازلها من أفراد آخرين. وبالتالي، ُيستبعد الحصول على القيمة المضافة من 

اإليجارات من أي جهات أخرى. 
ومن أجل حساب قيمة اإليجار، استخدمنا بيانات مستمدة من "المسح االجتماعي واالقتصادي لألسرة في العراق" 
لعام 2012 لتحليل األسر التي أجابت عن السؤال "ما حالة ملكية هذا المسكن؟" بجميع اإلجابات عدا اإلجابة المتمثلة 
في "إنه ملك لألسرة". وقد استخدمنا إيجار الوحدة السكنية المبين لكل أسرة، على أساس سنوي، مع موازنته بوزن 

األسر المذكور في بيانات "المسح االجتماعي واالقتصادي لألسرة في العراق" لعام 2012. 
لم يقدم ما يزيد عن نصف األسر التي خضعت للمسح من غير مالك المنازل قيمة لإليجار المدفوع، وذلك على 
خالف ما كان متوقًعا منهم في إطار بنية المسح. ومع ذلك، لم تجب جميع هذه األسر تقريًبا عن السؤال "إذا كنت 
ستستقر في مسكن مماثل، فكم ستكون قيمة اإليجار الشهري المقدرة؟" ولم يكن من الواضح ما إذا كانت هذه األسر قد 
أُعفيت من دفع اإليجار أو حصلت على إيجار مدعوم، أو ما إذا أُسيء تفسير أسئلة المسح. ونشك في أن يكون العامل 
األخير هو سبب ذلك، وذلك بالنظر إلى فهمنا للسياق المحلي. وحيث إن هدفنا كان الحصول على القيمة اإلجمالية 
لخدمات اإلسكان بغض النظر عمن دفع مقابالً لها، فقد استخدمنا القيمة المفترضة لإليجار في حال عدم الحصول على 
قيمة اإليجار المدفوع. وكما هو الحال مع المسكن الذي يسكنه مالكه، افترضنا أن تبلغ نسبة االستهالك الوسيط %20. 

2 طبقنا أيًضا طريقة بديلة ُتعرف باسم "انحدار المنفعة" باعتبارها طريقة للتحقق من مدى قوة تقديراتنا للقيمة المضافة من تملك المنازل، واستخدمنا كذلك 

بيانات من "المسح االجتماعي واالقتصادي لألسرة في العراق" لعام 2012. وتنطوي هذه الطريقة على إجراء تحليل انحداري يعرض كيفية ارتباط اإليجارات 
السنوية الواردة عن المؤجرين بمجموعة متنوعة من خصائص اإلسكان، أي نوع السكن )منزل أو شقة أو بيت طيني أو غير ذلك(، فضالً عن إجمالي مساحة 
السكن وعدد الغرف والبعد عن الطريق بالكيلومترات ومدى انقطاع المياه المتوفرة. ويمكن بعد ذلك استخدام معامالت االنحدار الناتجة في توقع )افتراض( 
قيمة إيجار المسكن لكل من المؤجرين ومالك المنازل. وقمنا بمقارنة قيم هاتين الفئتين مع القيم الواردة في المسح. ففي حالة المؤجرين، كانت القيم المتوقعة 
من نموذج االنحدار عادة أعلى )على أساس االرتفاع بنسبة 100%( عن قيم اإلسكان التي وردت عنهم. أما في حالة المالك، كانت قيم اإلسكان المتوقعة مماثلة 
بشكل كبير للقيم الواردة عنهم )في المتوسط، 7% أدنى من المبلغ الذي صرح المالك بأنهم كانوا سيدفعونه في حالة استئجارهم مسكًنا(. ويشير هذا التضارب 
الكبير بين القيم المتوقعة والمسجلة بالنسبة للمؤجرين إلى أن انحدارات المنفعة الخطية لم تكن مناسبة لهذه البيانات. وعلى وجه الخصوص، فإنه يتم تحديد 
أسعار المسكن بشكل كبير حسب الموقع، وقد افتقرنا إلى بيانات عالية التحديد تخص المواقع. لذلك، فإننا ال نستخدم نتائج انحدارات المنفعة في تقديراتنا للقيمة 

المضافة، وإنما نعتمد بدالً من ذلك على اإليجارات المحتملة المسجلة. 

 .2007 ،)Mayerhauser and Reinsdor( 3 تستند قيمة 20% إلى تقديرات مأخوذة من الواليات المتحدة، كما ورد عن ميرهوزر ورينزدورف
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النتائج

قُدرت القيمة المضافة إلى إقليم كوردستان — العراق في عام 2012 لتبلغ 1.793 تريليون دينار عراقي بالنسبة 
لتملك المنازل )الجدول 14-1(، و563 مليار دينار عراقي الستئجار المنازل )الجدول 14-2(، وذلك ليصبح اإلجمالي 

2.356 تريليون دينار عراقي )2.02 مليار دوالر أمريكي(. 

مناقشة

تعتمد تقديراتنا للقيمة المضافة من خدمات اإلسكان على تقديرات مالك المنازل لقيمة اإليجار التي سيحصلون عليها 
إذا كانوا سيؤجرون منازلهم. وعلى الرغم من أن هذه الطريقة تعتمد على آراء مالك المنازل وبهذا ُيحتمل أن تكون 
عرضة للتحيز )في االتجاه الصاعد على األرجح(، فإنها تتماشى مع الممارسات الدولية الخاصة بحساب الدخل القومي. 

الجدول )1-14(
القيمة المضافة من تملك المنازل )بالمليار دينار عراقي(

دهوكالسليمانيةأربيلالعنصر

1019860362)1( الناتج اإلجمالي 

20417272)2( االستهالك الوسيط 

815688290)3( القيمة المضافة اإلجمالية )1 – 2(

1793اإلجمالي الكلي

الجدول )2-14(
القيمة المضافة من استئجار المنازل )بالمليار دينار عراقي( 

دهوكالسليمانيةأربيلالعنصر

271302131)1( الناتج اإلجمالي 

546026)2( االستهالك الوسيط 

217241105)3( القيمة المضافة اإلجمالية )1 – 2(

563اإلجمالي الكلي
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الفصل الخامس عشر

الخاتمة والتوصيات

يوثق هذا التقرير نتائج أول عملية حساب شامل إلجمالي ناتج إقليم كوردستان — العراق، باستثناء قطاع الموارد 
الطبيعية. وال تتمثل االستفادة الرئيسية من اتباع المنهج التصاعدي )طريقة للتحليل من أسفل إلى أعلى( في هذا التقرير 
في تقدير القيمة المضافة على المستوى اإلقليمي فحسب، بل لكل قطاع رئيسي. وتتيح مثل هذه اإلحصائيات توصيف 
أهمية القطاعات المختلفة في االقتصاد المحلي، أي بنية االقتصاد بمعنى آخر، وذلك عند وضع تقديرات في السنوات 

المستقبلية للتعرف على االتجاهات السائدة في نمو القطاعات. 
يلخص الجدول )15-1( والشكل )15-1( القيمة المضافة في كل قطاع رئيسي في عام 2012. هذا وتمثلت أكبر 
القطاعات غير الحكومية في إقليم كوردستان — العراق، من حيث القيمة المضافة إلى هذا اإلقليم في عام 2012، في 
البناء والتشييد )18.7%( وتجارة الجملة والتجزئة )9.1%( وتملك المنازل واستئجارها )8.6%( والخدمات المتنوعة 
)7.3%(. ويتسق اإلسهام الكبير لقطاع البناء والتشييد في القيمة المضافة مع النمو االقتصادي المتسارع الذي يشهده 
إقليم كوردستان — العراق. وكما هو الحال في أي مكان آخر بمنطقة الشرق األوسط، تلعب اإلدارة العامة دوًرا كبيًرا 
للغاية في االقتصاد بما يمثل 27.6% من القيمة المضافة. وتجدر اإلشارة إلى أن منهج الدخل المستخدم في حساب القيمة 
المضافة لهذا القطاع يتضمن كالً من القيمة المضافة الناتجة عن العمليات الحالية والقيمة المضافة الناتجة عن المصروفات 
المضافة إلقليم كوردستان —  القيمة  المنطقة بشكل مجمل، تعد حصة  اتساًقا مع  تتم داخلًيا. وكذلك  التي  االستثمارية 
العراق في الزراعة منخفضة )3.1%(. ويشبه هذا ما سجلته األردن في هذا اإلطار في عام 2012 )3.1%(، وأدنى نسبًيا 
مما سجلته لبنان )6.1%( وتركيا )8.8%(. وأسهم قطاع التصنيع بنسبة 6.1% من القيمة المضافة. وتعتبر هذه الحصة 
أدنى بكثير مما سجلته دول أخرى في المنطقة )19% في األردن، و9% في لبنان، و17% في تركيا(، مما يشير إلى وجود 

مجال لتوسعة هذا القطاع في إقليم كوردستان — العراق باعتباره مصدًرا للنمو االقتصادي المستقبلي.1 
كما تمت اإلشارة في الفصل األول، فإننا بحاجة إلى إضافة صافي الضرائب )الضرائب مطروًحا منها الدعم( 
إلى القيمة المضافة من أجل الوصول إلى إجمالي الناتج اإلقليمي. وتشير نقاشاتنا مع العاملين لدى هيئة إحصاء إقليم 
كوردستان ووزارة المالية إلى أن إقليم كوردستان — العراق ال يفرض ضرائب على المنتجات. ووفًقا لوثيقة حصلنا 
عليها من هيئة إحصاء إقليم كوردستان، الحظنا أنه قد تكون هناك ضرائب على اإلنتاج مفروضة على مكاتب الصرافة 
)انظر الجدول )هـ-3((. وقمنا بإضافتها مجدًدا؛ غير أن إجمالي المبلغ كان صغيًرا نسبًيا )0.2 مليار دينار عراقي(. 
وكما أشرنا في الفصل الحادي عشر، ال بد من تصفية "خدمات الوساطة المالية المقدرة بشكل غير مباشر" بغرض 
تقدير إجمالي الناتج اإلقليمي. ونظًرا ألننا نفتقر إلى المعلومات الالزمة لتحديد هذه الخدمات على مستوى الصناعات 
واألسر، فقد اتبعنا توجيهات نظام الحسابات الوطنية لعام 1993 وتعاملنا مع جميع هذه الخدمات باعتبارها مخصصة 
للصناعات. وكما يظهر في الجدول )15-1(، فإننا نقدر قيمة "خدمات الوساطة المالية المقدرة بشكل غير مباشر" 
لتبلغ 58.4 مليار دينار عراقي، وهي تمثل 0.2% تقريبًيا من القيمة المضافة. وبعد إضافة الضرائب الصافية وطرح 
"خدمات الوساطة المالية المقدرة بشكل غير مباشر" من القيمة المضافة، توصلنا إلى التقدير النهائي إلجمالي الناتج 

اإلقليمي والبالغ 27381 مليار دينار عراقي )23.52 مليار دوالر أمريكي(. 

1 بيانات عن األردن ولبنان وتركيا صادرة عن البنك الدولي، 2015.
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النقاش والتوصيات

إقليم كوردستان — العراق، والتي ُتجرى في  ناتج  الشاملة األولى لحساب إجمالي  المحاولة  بالنظر لكون هذه هي 
ظل قيود من حيث الزمن والموارد والظروف الخارجية الخارجة عن السيطرة، فإن هدفنا كان يتمثل في استخدام 
البيانات المتاحة قدر اإلمكان، وقصر جمع البيانات الجديدة على الحد األدنى، وبناء افتراضات معقولة لتحقيق االستفادة 
القصوى من البيانات بهدف التوصل إلى أفضل تقدير محتمل. وفي العديد من الحاالت، وضعنا افتراضات متعددة 
لتقدير القيمة المضافة من البيانات الحالية، والتي لم يتم جمعها بالضرورة لهذا الغرض. وفي حاالت أخرى، استدعى 
افتقارنا إلى البيانات الحالية القيام بجمع بيانات مسح جديدة لتمكين حساب القيمة المضافة. هذا وقد تناولت الفصول 

من الثاني حتى الرابع عشر التحديات والقيود المحددة المرتبطة بحسابات القيمة المضافة لكل قطاع بشكل تفصيلي. 
كانت  أحياًنا  أوالً،  يلي.  فيما  اإلقليمي  الناتج  إجمالي  المرتبطان بحساب  الرئيسيان  التحديان  تمثَّل  بشكل عام، 
مجموعات البيانات أو إطارات أخذ العينات المستخدمة من فترات زمنية مختلفة. واستندت المسوح الجديدة التي تم 
إجراؤها على قطاعي الخدمات المتنوعة والنقل/التخزين إلى إحصاء للشركات يعود إلى العام 2009. وفي ظل النمو 
الذي يشهده اإلقليم، من المرجح جًدا أن يكون عدد الشركات في هذه العينة قد تزايد فيما بين عامي 2009 و2012، 
إلى حد ما. وعلى نحو مماثل، كانت بعض مجموعات  الفعلية  القيمة  المضافة أقل من  للقيمة  تقديراتنا  لذا قد تكون 
البيانات القائمة، مثل تلك الخاصة بالتصنيع واستخراج األحجار، لسنوات قبل عام 2012. لذا، فإنه مع افتراض أن 

الجدول )1-15(
القيمة المضافة حسب القطاع في إقليم كوردستان — العراق 

القطاع

رمز التنقيح الرابع للتصنيف 
الصناعي الدولي الموحد 
لجميع األنشطة االقتصادية

 القيمة المضافة
)بالمليار دينار عراقي(

 القيمة المضافة
)بالمليار دوالر أمريكي(

نسبة القيمة المضافة 
اإلجمالية

A 01–03840.10.723.1الزراعة

B 05–0942.50.0370.2استخراج األحجار )استغالل المحاجر(

C 10–331.681.51.446.1التصنيع

D 35555.9 0.482.0الكهرباء

متضَمنة في اإلدارة العامةE 36–39المياه

F 41–435130.84.4118.7البناء والتشييد

G 45–4724992.159.1تجارة الجملة والتجزئة

H 49–531752.91.516.4النقل والتخزين

I 55–56854.50.733.1المرافق السكنية والخدمات الغذائية

J 58–631844.31.586.7المعلومات واالتصاالت )الشركات الكبيرة(

K 64–66305.30.261.1البنوك والتأمين ومكاتب الصرافة

L. M. N. P. Q. R. S1999.61.727.3خدمات متنوعة أخرى

O 847577.36.5127.6اإلدارة العامة

23552.028.6تملك المنازل واستئجارهاا

100.0 2743923.57القيمة المضافة اإلجمالية

0.2230.0002إضافة: الضرائب على المنتجات

طرح: خدمات الوساطة المالية المقدرة بشكل غير 
)FISIM( 58.40.0502مباشر

2738123.52إجمالي الناتج اإلقليمي
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القيمة المضافة لكل شركة قد تزايدت بمرور الوقت، فإن تقديراتنا للقيمة المضافة تصبح مرة أخرى على األرجح أقل 
من القيمة الفعلية. وعلى النقيض، أُجريت مسوح البناء والتشييد والنقل والتخزين والخدمات في ربيع عام 2014، 
وهي تعكس القيمة المضافة في ذلك العام. وفي هذه القطاعات، قد يقابل التقليل من تقدير عدد الشركات التقدير الزائد 

المرتبط بالقيمة المضافة لكل شركة. 
أما التحدي الثاني فيتمثل في وجود بضعة قطاعات تسهم فيها شركات قليلة بحصة كبيرة من القيمة المضافة. 
ولضمان عدم إغفال هذه الشركات أثناء أخذ العينة، أجرى العاملون لدى هيئة إحصاء إقليم كوردستان مسوًحا لعدد 
من المستشفيات والمدارس وشركات اإلعالم، وقمنا باستقراء تقديرات القيمة المضافة من تلك الشركات لتقدير القيمة 
المضافة لجميع الشركات الكبيرة في تلك القطاعات. كما جمعنا معلومات متاحة للجمهور بشأن شركات االتصاالت 
في  بشأن شركات  المركزي لإلحصاء  والجهاز  إقليم كوردستان  هيئة إحصاء  معلومات من  الكبيرة، وحصلنا على 
القطاع المالي. ومع ذلك، لم نستطع الحصول على معلومات بشأن جميع الشركات الكبيرة، لذا تعتمد تقديراتنا على 

استقراءات للقيمة المضافة لشركات تمكنا من إجراء مقابالت معها أو استطعنا جمع معلومات منها.
وأخيًرا، استثنت حساباتنا قطاع الموارد الطبيعية في ظل االفتقار إلى البيانات المتاحة. ومن األهمية بمكان أن 
تتضمن التقديرات المستقبلية القيمة المضافة من جانب هذا القطاع الهام. وسوف يتطلب هذا بيانات بشأن اإليرادات 
والتكاليف من شركات تعمل في هذا القطاع. ويمكن جمع هذه البيانات على مستوى الشركات، وذلك باستخدام مسح 
متجانس مع مسح شركات التصنيع. وتتضمن مصادر البيانات البديلة المحتملة، في حال توفرها في المستقبل، البيانات 
الكبيرة  للشركات  بالنسبة  للجمهور  المتاحة  السنوية  التقارير  القطاع، وكذلك  لهذا  والتكاليف  اإليرادات  اإلدارية عن 
التي تعمل في هذا القطاع. وتجدر اإلشارة إلى أنه ال ينبغي تضمين أنشطة اإلنتاج فحسب، ولكن يتعين أيًضا تضمين 

األنشطة ذات الصلة بها، مثل التنقيب والمعالجة، من أجل التوصل إلى القيمة المضافة الكاملة لهذا القطاع.  

الشكل )1-15(
القيمة المضافة حسب القطاع في إقليم كوردستان — العراق 

RAND RR1405-15.1

تجارة الجملة 
والتجزئة،

٪۹٫۱ 

  استخراج األحجار، ٪۰٫۲
  الكھرباء، ٪۲٫۰

  التصنیع، ٦٫۱٪
  تملك المنازل واستئجارھا، ۸٫٦٪  الزراعة، ٪۳٫۱

 البنوك والتأمین ومكاتب الصرافة، ٪۱٫۱
 النقل والتخزین، ٦٫٤٪

المعلومات  المرافق السكنیة والخدمات الغذائیة، ٪۳٫۱
واالتصاالت،

٪٦٫۷

 خدمات متنوعة، ٪۷٫۳

اإلدارة العامة،
٪۲۷٫٦ 

البناء والتشیید،
٪۱۸٫۷
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وفي المستقبل، ستتحسن تقديرات إجمالي الناتج اإلقليمي عن طريق وضع مجموعة من اإلجراءات المبسطة 
والمعيارية لجمع المعلومات المطلوبة حول القيمة المضافة من جميع القطاعات. وسيكون العمود الفقري لهذه اإلجراءات 
ث للشركات. وتكمن أفضل الممارسات في هذا الخصوص في إجراء إحصاء للشركات كل  هو إجراء إحصاء محدَّ
بضع سنوات )"معيارية"(. وخالل السنوات الفاصلة، ُيوصى بإحصاء وجمع معلومات محدودة عن اإليرادات والعمالة 
المضافة.  القيمة  األكبر من  النصيب  ذات  للشركات  الكامل  التمثيل  والمتوسطة لضمان  الكبيرة  الشركات  من جميع 
وسيكون من المفيد كذلك جمع معلومات أكثر اكتماالً من العدد الصغير للشركات التي من المرجح أن تسهم بحصة 
كبيرة في القيمة المضافة على أساس سنوي. ويمكن أيًضا إجراء مسح أكثر شموالً لمجموعة فرعية من الشركات في 
السنوات الفاصلة. ومن شأن وضع مثل هذا النظام أيًضا أن يجعل من األسهل تحديث إجمالي ناتج إقليم كوردستان — 

العراق على أساس سنوي ومنهجي. 



61

الملحق "أ"

الزراعة 

يتضمن هذا الملحق المزيد من التفاصيل حول حساب القيمة المضافة لقطاع الزراعة. 

مسح البيانات وتعديلها 

لقد قمنا بتنقية بيانات المسح ودمجها مع قوائم اإلحصاء. ونظًرا لعدم توافق المعرفات الموجودة في اإلحصاء مع تلك 
الموجودة في المسوحات، فقد قمنا بدمج مجموعات البيانات باستخدام اسم المزارع والقرية والمنطقة والمنطقة الفرعية 
والمحافظة. ومن َثم تضمنت قاعدة البيانات الناتجة جميع المتغيرات الالزمة لحساب القيمة المضافة: النفقات والعائد 

ومنطقة حصاد المحاصيل على مستوى المزارعين داخل وحدة جغرافية ما. 
كان لزاًما علينا إجراء مجموعة متنوعة من التعديالت على البيانات غير المصقولة فنًيا، نظًرا لوجود عدد من 
حاالت عدم التوافق، بما في ذلك ما يتعلق بالعالقة بين أسماء المناطق والرموز وفي الوحدات التي تم اإلبالغ عن 
األسعار بها، فضالً عن النفقات التي تم رصدها بشكل عرضي، والمحاصيل والمناطق المزروعة. فعلى سبيل المثال، 
تم اإلبالغ عن أن حصاد مزارع واحد في بلدة دربنديخان بالسليمانية قد بلغ 6000000 كيلوجرام لكل دونم؛ وقد قسمنا 
هذه القيمة على 1000 لجعلها متوافقة مع المحاصيل التي ُرصدت لنفس المحصول داخل تلك المنطقة. ويستعرض 

الجدول )أ-1( التحديات الرئيسية التي تم التوصل إليها في البيانات. 

معالجة البيانات )المنهجية(

لحساب القيمة المضافة، تحتَّم علينا في البداية ترقية أو تضخيم البيانات الواردة من المسح الذي أُجري على مستوى 
المسح  بيانات  لتضخيم  طريقتين  استخدمنا  وقد  والمحافظة.  المنطقة  مستويي  على  نتائج  على  للحصول  المزارعين 
الزراعي. تتعلق الطريقة األولى بإستراتيجية أخذ العينات التي اسُتخِدَمت لجمع البيانات: أخذ عينة تبلغ نسبتها %10 

من القرى في منطقة فرعية ما ومزارعين اثنين في كل قرية.
وباستخدام طريقة تضخيم أو ترقية العينات، نحصل على إنتاج كل محافظة عن طريق تطبيق المعادلة التالية: 

Yg = Y fv ∗
Fv
fv

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟v∈s

∑
⎧
⎨
⎪

⎩⎪

⎫
⎬
⎪

⎭⎪
∗10

s∈d
∑
⎡

⎣
⎢
⎢

⎤

⎦
⎥
⎥d∈g

∑

حيث يكون Yfv هو إجمالي المحصول لدى المزارعين المشاركين في المسح والمشار إليهم بـ f في القرية المشار إليها 
بـ v؛ في حين أن  Fv يشير إلى إجمالي عدد المزارعين في القرية v وفًقا لإلحصاء؛ أما fv فيشير إلى عدد المزارعين 
المشاركين في المسح بالقرية v؛ بينما يكون المجموع الضمني النهائي على مستوى جميع القرى داخل المنطقة الفرعية 
المشار إليها بـ s؛ ويكون المجموع المتوسط على مستوى جميع المناطق الفرعية داخل المنطقة الرئيسية المشار إليها 
بـ d؛ والمجموع الظاهري هو المجموع على مستوى جميع المناطق بالمحافظة المشار إليها بـ g، وذلك إلعطاء اإلنتاج 

 .Yg اإلجمالي للمحافظة المشار إليه بـ
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بعد ذلك استخدمنا معامالت التضخيم أو الترقية للتحقق مما إذا كان اإلنتاج المقدر معقوالً أم ال. وللقيام بذلك، 
قمنا بزيادة مساحة األراضي المزروعة وتحققنا منها مقارنًة بالقيم الواردة في اإلحصاء. وقد كانت مساحة األراضي 
أكبر بكثير )في المتوسط، أكبر بمعدل 10 مرات(. ولذلك، طبقنا طريقة أخرى لتضخيم أو ترقية بيانات المسح. وقد 
استخدمت هذه الطريقة األراضي المزروعة الواردة في المسح واألراضي المزروعة في المنطقة وفًقا لما ورد في 
اإلحصاء لحساب معامالت التضخيم. وبناًء عليه، فإن هذا يعني أن حجم األراضي المقدرة )المضخمة( من المسح 

سيتوافق مع حجمها الوارد في اإلحصاء.
باستخدام طريقة تضخيم األراضي، حصلنا على إنتاج كل محافظة عن طريق تطبيق المعادلة التالية: 

Yg = Y fd ∗
Ld
l d

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟d∈g

∑

حيث إن Yfd يشير إلى إجمالي المحصول الخاص بالمزارعين f الذين شاركوا في المسح في المنطقة d؛ في حين 
أن  Ld هو إجمالي المنطقة المزروعة بالمنطقة وفًقا لإلحصاء؛ بينما يشير ld إلى إجمالي األرض المزروعة وفًقا 
لمسوحات أجريت على المنطقة d؛ أما Yg فهو إجمالي إنتاج المحافظة المشار إليها بـ g. ويمكن بدالً من ذلك التضخيم 
بشكل تتابعي حسب األرض الممثلة من خالل المزارعين المشاركين في المسح بالقرية، واألرض الممثلة حسب القرى 
الموجودة في المنطقة الفرعية، وهكذا؛ ومع ذلك، فمن شأن هذا أن يعمل على تقليل المعادلة الموضحة أعاله، وذلك 

نظًرا لتجاهلنا مخطط أخذ العينات في هذه الطريقة. 

الجدول )أ-1(
حاالت عدم اتساق البيانات حسب الموسم والمحافظة )2012/2011(

األخطاء التي تم اكتشافهاالمحافظةالموسم

تم حساب النفقات بالدينار العراقي بدالً من األلف دينار عراقي.	 دهوكالشتاء
اختلفت المنطقة المزروعة المحددة في المسح عما ورد في اإلحصاء. وقد استخدمنا المنطقة الواردة في اإلحصاء.	 

اختلفت المنطقة المزروعة المحددة في المسح عما ورد في اإلحصاء. وقد استخدمنا المنطقة الواردة في اإلحصاء.	 أربيل

اختلفت المنطقة المزروعة المحددة في المسح عما ورد في اإلحصاء. وقد استخدمنا المنطقة الواردة في اإلحصاء.	 السليمانية

اختلفت المنطقة المزروعة المحددة في المسح عما ورد في اإلحصاء. وقد استخدمنا المنطقة الواردة في اإلحصاء.	 دهوكالصيف

مقارنة باإلحصاء، تضمنت المنطقة المزروعة الخاضعة للمسح لبضعة مزارعين في سوران وميرجازور أصفاًرا إضافية 	 أربيل
)مثل، 100 بدالً من 1(.

تم اإلبالغ عن النفقات واألسعار الخاصة ببضعة مزارعين في ثالث مناطق بشكل منهجي بالدينار العراقي بدالً من األلف دينار 	 
عراقي.

تم احتساب بضعة محاصيل في ست مناطق بشكل خاطئ، من خالل تضمين الكثير أو القليل جًدا من األصفار. وقد قارنَّاها 	 
بتوزيع المحاصيل الخاصة بنفس المحصول داخل كل منطقة وقمنا بتعديلها تبًعا لذلك.

تم اإلبالغ عن النفقات الخاصة ببضعة مزارعين في ثالث مناطق بالدينار العراقي بدالً من األلف دينار عراقي.	 السليمانية
تم اإلبالغ عن أن مزارًعا واحًدا في بلدة دربندخان قد حقق محصوالً حجمه 6000000 كيلوجرام لكل دونم. وقد قسمنا هذه 	 

القيمة على 1000. 
عند مقارنتها باإلحصاء، تضمنت المنطقة المزروعة الخاضعة للمسح والخاصة ببضعة مزارعين في دربنديخان أصفاًرا 	 

إضافية. وقد استخدمنا المنطقة المزروعة الواردة في اإلحصاء.
في التقرير، تم تضمين البيانات الخاصة بمنطقة موات في منطقة ناواندي السليمانية. 	 

المصدر: مالحظات المؤلفين استناًدا إلى مسح زراعي على مستوى المزارع خالل الفترة 2012/2011 وقوائم اإلحصاء الزراعي للفترة 2012/2011. 
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ونظًرا لالختالف الشديد بين معامالت التضخيم الخاصة بهاتين الطريقتين، فإن نتائج حسابات إجمالي الناتج 
هاتين  باستخدام  دهوك  لمحافظة  المقدرة  المضافة  القيمة  و)أ-3(  )أ-2(  الجدوالن  ويوضح  للغاية.  مختلفة  اإلقليمي 

الطريقتين المختلفتين. 
يشار إلى أن الطريقة األولى يترتب عليها إنتاج أكبر ولكن مع زيادة تقدير األراضي مقارنًة بالتقدير الوارد في 
ا بين النتائج التي  اإلحصاء؛ أما الطريقة الثانية فيترتب عليها إنتاج أقل ولكن مع حساب األرض بشكل دقيق. وقد قارنَّ
وصلنا إليها وبين تلك التي أوردتها وزارة الزراعة )وزارة الزراعة بإقليم كوردستان — العراق، 2012(. واستطعنا 

التحقق من أن األرقام الواردة كانت قريبة مما حسبناه استناًدا إلى الطريقة الثانية، ومن ثم قررنا اتباع هذه الطريقة.
المنطقة  المناطق والمحافظات عن  أبلغت بعض  المفقودة. فقد  البيانات  افتراض  البيانات  كما تضمنت معالجة 
الخاص  المسح  المنطقة كانت مفقودة في  تلك  المتعلقة بمحاصيل  البيانات  قائمة اإلحصاء، ولكن  بها في  المزروعة 
بالزراعة. فعلى سبيل المثال، وفًقا لقائمة اإلحصاء، فإنه بالرغم من أنه تمت زراعة أنواع المحاصيل الشتوية الخمسة 
)الواردة بالجدول 2-1( في المحافظات الثالثة جميًعا، فإنه لم تتضمن البيانات المستمدة من المسوحات أي معلومات 

الجدول )أ-2(
القيمة المضافة من الزراعة بمحافظة دهوك باستخدام طريقة التضخيم األولى )منهجية أخذ العينات(

اسم المنطقة

متوسط معامل 
التضخيم، حسب 

المزارع
مساحة األراضي كما 

ورد في المسح
 إجمالي القيمة

)ب(
إجمالي نفقات الزراعة 

)ج(
القيمة المضافة

)ب – ج( 

6.43457517627492235150015275.992مركز دهوك

5.3253550910112352800217463009061سميل

2.4110060721156461450679657608850زاخو

7.12215022380701387759618503105العمادية

15141450291565961717414111982455شيخان

18.5144490749317331299378861937945أكرا

21.9283375636440352761034936033686بارداراش

12989650370867439106516346264351093اإلجمالي

الجدول )أ-3(
القيمة المضافة من الزراعة بمحافظة دهوك باستخدام طريقة التضخيم الثانية )التضخيم استناًدا إلى مساحة األراضي الواردة(

اسم المنطقة

متوسط معامل 
التضخيم، حسب 

األراضي
مساحة األراضي كما 

ورد في اإلحصاء
إجمالي القيمة

)ب(
إجمالي نفقات الزراعة

)ج(
القيمة المضافة

)ب - ج( 

23.31999712423704148733010936374مركز دهوك

25.4174001574385951778561039652985سميل

16.87606647501656955604437945612زاخو

13.16998824382014368856806935العمادية

103.5176998334783122053467712943635شيخان

93.19139352392487846652143925966أكرا

86165696368420471612401920718028بارداراش

59.871114824832062075391085172929535اإلجمالي
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حول العدس أو الخضراوات في دهوك وأربيل، ووردت معلومات حول حمص الشام في بضع مناطق فقط. كما ُوجدت 
حاالت مماثلة في بيانات المسح الصيفي. 

وقد قررنا افتراض المحصول لكل دونم في المناطق التي ورد في اإلحصاء أنه ُيزَرع بها مثل تلك األنواع 
من المحاصيل. وقد احتسبنا المحصول استناًدا إلى متوسط الحصاد من نفس المحصول عند أدنى مستوى من التجميع 
المتاح. على سبيل المثال، إذا فُقدت البيانات الخاصة بمحصول أحد المزارعين في إحدى القُرى، فإننا كنا نلجأ إلى 
نلجأ  كنا  فإننا  ما،  بمنطقة فرعية  الخاصة  البيانات  فُقدت  وإذا  بالمزارع اآلخر؛  الخاصة  المحصول  بيانات  استخدام 
إلى استخدام معلومات متوسط المحصول الواردة من مناطق فرعية أخرى في تلك المنطقة، وهكذا. وفي حالة فقدان 
بيانات المسح الخاصة بإحدى المحافظات بالكامل، فإننا كنا نلجأ إلى استخدام بيانات في هذا الخصوص من المحافظات 
األخرى. وبالنسبة لبيانات المسح المفقودة المتعلقة بالعدس والخضراوات بمحافظتي دهوك وأربيل، فقد طبقنا متوسط 
اإلنتاجية لكل دونم من محافظة السليمانية فيما يتعلق بكل محصول من هذين المحصولين على المحافظة بالكامل، ثم 
ضربنا القيم الناتجة في حجم المنطقة المزروعة لتلك المحافظة الواردة في اإلحصاء. ولم نقم بتعديل االختالفات الواردة 

فيما يتعلق بخصوبة التربة بين المحافظات أو المناطق.
للشتاء  اإلقليمي  الناتج  إجمالي  وقد حسبنا  المزارعين.  من  الشتوية  المحاصيل  أسعار  نحصل على  لم  أخيًرا، 
باستخدام بيانات مؤشر سعر المستهلك التي قدمتها هيئة إحصاء إقليم كوردستان. وتم الحصول على األسعار من مركز 
هولير في يناير 2012. كما تم الحصول على أسعار المحاصيل الصيفية من هيئة إحصاء إقليم كوردستان. ويستعرض 

الجدول )أ-4( األسعار النهائية المستخدمة.
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تقدم الجداول من )أ-5( حتى )أ-10( تحليالً مفصالً للقيمة المضافة حسب المحافظة والموسم. 

الجدول )أ-4(
السعر )بالدينار العراقي( لكل كيلوجرام من اإلنتاج، حسب المحصول والموسم

الشتاء الصيف

جميع المحافظاتالمنتجأربيلدهوكالسليمانيةالمنتج

 1500 القمح 1500  3000  2600 األرز 

 1500 الشعير 1100  1900  1250 دوار الشمس 

2875حمص الشام200037502250السمسم

2375العدس125027501450الجلبان المزروع

1481الخضراوات550550300البطاطس

  450 450 الذرة

  12000 5000 التبغ

 1813 1813 فستق عربي

550 600 750 الطماطم

20002100 1350 البامية

600600 750 الباذنجان

700 560 600 الخيار

1600 1350 1250 اللوبيا

1800 1200 1700 الفول

570 600 500 القرع

400 400 450 البطيخ

600 700 600 القثاء

400 450 450 الشمام

750 800 800 الفلفل األخضر

700800800البصل

180018001800القطن

المصدر: أسعار موسم الصيف من هيئة إحصاء إقليم كوردستان. احتسب المؤلفون أسعار موسم الشتاء استناًدا إلى بيانات مؤشر سعر المستهلك 
الواردة من هيئة إحصاء إقليم كوردستان.
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الجدول )أ-5(
القيمة المضافة للزراعة خالل موسم الشتاء في دهوك

اسم المنطقة

 إجمالي القيمة 
)باأللف دينار عراقي(

)أ(

إجمالي نفقات الزراعة 
)باأللف دينار عراقي(

)ب(

 القيمة المضافة 
)باأللف دينار عراقي(

)أ - ب(
 اإلنتاج

)باألطنان(
األرض المزروعة 

)بالدونم(

 25330  7897  10936374  1487330  12423704 مركز دهوك

 182280  38208  39652985  17785610  57438595 سميل

 78426  31403  37945612  9556044  47501656 زاخو

 11638  5290  6806935  1436885  8243820 العمادية

 186962  21312  12943635  20534677  33478312 شيخان

 104899  33363  43925966  8466521  52392487 أكرا

 192677  23932  20718027  16124019  36842047 بارداراش

 782219  161406  172929535  75391085  248320620 اإلجمالي

الجدول )أ-6(
القيمة المضافة للزراعة خالل موسم الشتاء في السليمانية

اسم المنطقة

 إجمالي القيمة 
)باأللف دينار عراقي(

)أ(

إجمالي نفقات الزراعة 
)باأللف دينار عراقي(

)ب(

 القيمة المضافة 
)باأللف دينار عراقي(

)أ - ب(
 اإلنتاج

)باألطنان(
األرض المزروعة 

)بالدونم(

 58523  12546  12675090  6865474  19540563 بشدر

 17794  4057  3314767  2900502  6215270 بنجوين

 109482  25034  28799272  8804181  37603453 خانقين

 23548  5710  6547608  2096106  8643714 دربندخان

 126982  39011  45998480  14543532  60542012 دوكان

 52548  13540  14987299  5434472  20421771 رانية

 73683  27498  26529378  14794975  41324353 سيد صادق

 7816  3229  4230930  947080  5178010 شاربارزير

 49480  21010  22372310  9173314  31545624 شهرزور

 192356  17963  14013294  13059659  27072953 جمجمال

 19834  9029  10933878  2672699  13606577 قرداغ

 68824  15807  20006200  3805468  23811668 كالر

 84834  14036  16449233  4604958  21054191 كفري

 3928  1501  2045133  423928  2469061 موات

 113061  34629  38446280  13762308  52208588 مركز السليمانية

 73596  19340  16445575  12738749  29184324 حلبجة

 1080012  263942  283794729  116627403  400422132 اإلجمالي
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الجدول )أ-7(
القيمة المضافة للزراعة خالل موسم الشتاء في أربيل

اسم المنطقة

 إجمالي القيمة 
)باأللف دينار عراقي(

)أ(

إجمالي نفقات الزراعة 
)باأللف دينار عراقي(

)ب(

 القيمة المضافة 
)باأللف دينار عراقي(

)أ - ب(
 اإلنتاج

)باألطنان(
األرض المزروعة 

)بالدونم(

172404 30767 29637024 16518695 46155719 مركز أربيل

179830 31556 33213351 14255224 47468575 دشت أربيل

16170 5819 5548652 3305108 8853760 سوران

143857 20915 20732805 12063925 32796730 شقالوة

4282 1453 1407653 780962 2188616 جومان

115437 22684 21310279 12873297 34183577 كويسنجق

7150 2458 1760483 1934245 3694728 ميرجاسور

107536 20189 22629588 7719075 30348663 خبات

4603 1434 1346779 847791 2194571 رواندز

751268 137275 137586614 70298324 207884938 اإلجمالي

الجدول )أ-8(
القيمة المضافة للزراعة خالل موسم الصيف في دهوك

اسم المنطقة

 إجمالي القيمة
)باأللف دينار عراقي(

)أ(

 إجمالي نفقات الزراعة
)باأللف دينار عراقي(

)ب(

 القيمة المضافة 
)باأللف دينار عراقي(

)أ - ب(
إجمالي اإلنتاج 

)باألطنان(
األرض المزروعة 

)بالدونم(

 4428  9742  3492188  2098904  5591092 مركز دهوك

 2242  16268  7741531  2039669  9781200 سميل

 3269  2760  601995  711455  1313450 زاخو

 2978  29557  15906321  1759399  17665720 العمادية

 22254  54471  20836706  9519640  30356346 شيخان

 20415  36607  18496083  5815997  24312080 أكرا

 23726  38677  17699662  9855908  27555570 بارداراش

 79312  188083  84774487  31800971  116575458 اإلجمالي
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الجدول )أ-9(
القيمة المضافة للزراعة خالل موسم الصيف في السليمانية

اسم المنطقة

 إجمالي القيمة 
)باأللف دينار عراقي(

)أ(

إجمالي نفقات الزراعة 
)باأللف دينار عراقي(

)ب(

 القيمة المضافة 
)باأللف دينار عراقي(

)أ - ب(
إجمالي اإلنتاج 

)باألطنان(
األرض المزروعة 

)بالدونم(

 3536  9908  4081013  2229737  6310750 شاربارزير

 791  2484  1774623  529927  2304550 خانقين

 1859  4085  2301695  296655  2598350 دربندخان

 8093  10913  4422606  2022764  6445370 دوكان

 587  682  393855  140463  534318 رانية

 3226  9008  3937713  845579  4783292 سيد صادق

 1646  2531  942009  739941  1681950 جمجمال

 1970  3194  675659  1999741  2675400 موات

 2170  6036  3244614  150486  3395100 شهرزور 

 135  448  259724  135921  395645 قرداغ

 2900  5039  2913943  1061457  3975400 بشدر

 7730  40090  18095060  8174590  26269650 بنجوين 

 437  1068  386841  309090  695931 كالر

 127  159  41733  158567  200300 كفري

 14541  21876  9091300  2622233  11713533 ناواندي السليمانية 

 3226  3461  1110716  706638  1817354 حلبجة

 52970  120982  53673104  22123789  75796893 اإلجمالي
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الجدول )أ-10(
القيمة المضافة للزراعة خالل موسم الصيف في أربيل 

اسم المنطقة

 إجمالي القيمة 
)باأللف دينار عراقي(

)أ(

إجمالي نفقات الزراعة 
)باأللف دينار عراقي(

)ب(

 القيمة المضافة 
)باأللف دينار عراقي(

)أ - ب(
إجمالي اإلنتاج 

)باألطنان(
األرض المزروعة 

)بالدونم(

 7349  51710  21594742  7046588  28641330 خبات

 6429  15104  3708229  3939381  7647610 دشتي هولير

 854  4256  2423656  881435  3305091 رواندز

 3920  22243  9790128  2810372  12600500 سوران

 6540  8759  2511861  1881029  4392890 شقالوة

 10717  78319  10837247  37720113  48557360 جومان

 6049  11393  5323694  2236361  7560055 كويسنجق

 1492  7226  1417504  2243036  3660540 ميرجاسور

 17431  114758  49709248  16401762  66111010 ناواندي هولير

 60782  313767  107316309  75160077  182476386 اإلجمالي
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الملحق "ب"

التصنيع

بالنسبة  الوسيط  واالستهالك  الناتج  إجمالي  تقدير  في  المستخدمة  المحددة  المكونات  حول  تفاصيل  الملحق  هذا  يقدم 
الصناعي  للتصنيف  الثالث  التنقيح  لرموز  وفًقا  المضافة،  القيمة  تقديرات  جانب  إلى  والمتوسطة،  الُكبرى  للشركات 

الدولي الموحد لجميع األنشطة االقتصادية على مستوى الحد الثاني. 

إجمالي ناتج شركات التصنيع الكبرى والمتوسطة
يوضح الجدول )ب-1( عناصر المسح التي استخدمناها لقياس كل مكون من مكونات إجمالي الناتج. كما سنقدم فيما 

يلي مزيًدا من التفاصيل حول كيفية تعاملنا مع كل عنصر من عناصر المسح. 
قيمة عمليات شحن/دوران/مبيعات السلع أو الخدمات الُمنتجة. وقد بدأنا بإضافة قيمة صافي المبيعات على النحو 
الوارد في المسح. وأبلغت 83 شركة من أصل 89 شركة كبيرة و223 من أصل 236 شركة متوسطة عن صافي 
المبيعات المحلية أو الخارجية. وقد افترضنا أن "صافي المبيعات" يشير إلى األسعار التي تحصل عليها جهة اإلنتاج 
فعلًيا، ومن َثم استبعدنا بالفعل أي ضرائب على المنتجات وقمنا بتضمين الدعم المقدم للمنتج )بالرغم من أن مناقشاتنا 

الجدول )ب-1(
طرق حساب مكونات إجمالي الناتج

الشركات الكبرى والمتوسطة مكونات إجمالي الناتج

صافي المبيعات المدرجة في جدول المنتجات قيمة عمليات شحن/دوران/مبيعات السلع أو الخدمات الُمنتجة

قيمة مبيعات/دوران/شحن جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها بهدف إعادة بيعها 
بنفس حالتها عند االستالم 

صافي مبيعات السلع المشتراة بغرض بيعها
+ العمولة التي يتم الحصول عليها

+ إيرادات متنوعة )مبيعات الحاويات والقوالب(

السلع المشتراة بغرض بيعها )المحلية والمستوردة أيًضا(مشتريات السلع والخدمات بهدف إعادة بيعها بنفس حالتها عند االستالم

إيرادات من األنشطة الخدميةإيرادات تتعلق باألعمال الصناعية المنجزة أو الخدمات الصناعية المقدمة لآلخرين
+ إيرادات من العمليات التي تتم لصالح اآلخرين

إيجارات من األصول الثابتة )باستثناء األراضي(إيرادات أخرى

التغير في مخزون "تكلفة األصول الُمصنَّعة داخلًيا" )غير مضمنة نظًرا لتناقضات قيمة األصول الثابتة للحساب الخاص
البيانات(

التغير في قيمة مخزونات السلع غير الجاهزة )نظًرا لعدم توفر كميات فعلية، تم التغير في العمل قيد التطور
احتساب هذا باعتباره تغيًرا في القيمة(

التغير في قيمة مخزونات السلع الجاهزة )نظًرا لتوفر كميات فعلية، تم احتساب ذلك التغير في مخزونات السلع الجاهزة
ليكون قيمة التغير في الكمية الفعلية مضروبًة في متوسط السعر(

التغير في قيمة مخزونات السلع المخصصة ألغراض البيع )نظًرا لعدم توفر كميات التغير في مخزونات السلع المشتراة إلعادة بيعها في نفس حالة استالمها
فعلية، تم احتساب ذلك ليكون التغير في القيمة(



72    حساب إجمالي ناتج إقليم كوردستان — العراق

مع هيئة إحصاء إقليم كوردستان ووزارة المالية تشير إلى عدم شيوع الضرائب على المنتجات في إقليم كوردستان 
— العراق(. 

قيمة مبيعات/دوران/شحن جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها بهدف إعادة بيعها بنفس حالتها عند االستالم. 
البيع  لقد أضفنا قيمة جميع "مصروفات النشاط التجاري،" بما في ذلك صافي مبيعات السلع المخصصة ألغراض 
والعموالت التي يتم الحصول عليها واإليرادات المتنوعة من مبيعات الحاويات والقوالب. وقد أبلغت أربع شركات 

كبرى وأربع متوسطة فقط عن تحقيق قيم إيجابية. 
فقط وست  كبريان  أبلغت شركتان  االستالم.  حالتها عند  بنفس  بيعها  إعادة  بهدف  والخدمات  السلع  مشتريات 

شركات متوسطة عن هذا العنصر. وقد تم خصم ذلك من إيرادات المبيعات المذكورة أعاله. 
جميع  بإضافة  قمنا  لقد  لآلخرين.  المقدمة  الصناعية  الخدمات  أو  المنجزة  الصناعية  باألعمال  تتعلق  إيرادات 
اإليرادات من األنشطة الخدمية فضالً عن "إيرادات العمليات التي تتم لصالح جهات أخرى". وقد أبلغت 8 شركات 

كبرى و13 شركة متوسطة فقط عن تقديم خدمات ضمن هذه الفئة. 
الثابتة  إيرادات أخرى. لم تبلغ أي شركات كبرى أو متوسطة عن الحصول على قيمة إيجارية من األصول 

)باستثناء األراضي(. 
قيمة األصول الثابتة للحساب الخاص. أبلغت أربع شركات كبرى عن تكلفة األصول الُمصنَّعة داخلًيا، ولكن 
البيانات تبدو ناقصة. ففي ثالث حاالت من أربع، لم يتم اإلبالغ إال عن موجودات ألول المدة فقط؛ أما في الحالة 
الرابعة، فقد كانت موجودات أول المدة وآخرها واحدة دون تغيير. وبالنسبة للشركات المتوسطة، أبلغت أربع شركات 
عن قيمة ألول المدة، بينما أبلغت شركتان فقط عن قيمة آلخرها. إضافًة إلى ذلك، لم يظهر هذا العنصر بحيث يمكن 
تمييزه بشكل منفصل في جدولين يتضمنان تفاصيل حول األصول؛ لذلك استبعدنا هذا العنصر من حسابات إجمالي 

الناتج. 
التغير في العمل قيد التطور. استخدمنا التغير الحادث في مخزون المنتجات غير الجاهزة. تم اإلبالغ عن قيم 
افتتاحية وختامية فقط لهذه المخزونات من حيث القيمة )وليس الكمية(، ولذلك استخدمنا التغير في قيمة المخزون لقياس 
القيمة المضافة. وقد أبلغت شركتان كبريان وواحدة متوسطة الحجم عن مخزونات ألول المدة وآخرها ضمن هذه الفئة. 
التغير في مخزونات السلع الجاهزة. لتقدير التغيرات الحادثة في مخزونات السلع الجاهزة، قمنا بضرب التغير 
في المخزون )طرح قيمة آخر المدة من قيمة أولها( في متوسط السعر. وبهذه الطريقة، تجنبنا تضمين أية أرباح ناتجة 
عن االستحواذ أو غير ذلك من عمليات إعادة تقييم المخزون في القيمة المضافة. وأبلغت 13 شركة كبرى و82 شركة 

متوسطة عن تغيرات في مخزونات السلع الجاهزة.
التغير في مخزونات السلع التي يتم شراؤها إلعادة بيعها في نفس حالتها عند االستالم. تم اإلبالغ عن قيم افتتاحية 
وختامية فقط لهذه المخزونات من حيث القيمة )وليس الكمية(، ولذلك استخدمنا التغير في قيمة المخزون لقياس القيمة 
ُتَبلِّغ أيٍ من الشركات الكبرى عن مخزونات افتتاحية أو نهائية لهذا العنصر، في حين أبلغت شركة  المضافة. ولم 

متوسطة واحدة فقط عن ذلك. 

االستهالك الوسيط لشركات التصنيع الكبرى والمتوسطة الحجم
يوضح الجدول )ب-2( عناصر المسح التي استخدمناها لقياس كل مكون من مكونات االستهالك الوسيط. كما سنقدم 

فيما يلي مزيًدا من التفاصيل حول كيفية تعاملنا مع كل عنصر من عناصر المسح. 
تكلفة المواد الخام والمستلزمات. بدأنا بإضافة تكلفة المواد الخام المحلية والمستوردة فضالً عن مواد التغليف 
وفًقا لما ورد في المسح، مطروًحا منها قيمة المواد الخام الُمباعة بدون معالجة. وأبلغت 79 شركة كبرى من أصل 
للمواد الخام. وأبلغت 40 شركة كبرى من إجمالي  83 و220 شركة متوسطة من أصل 236 عن عمليات شراء 
83 و68 شركة متوسطة من إجمالي 236 عن عمليات شراء لمواد تغليف. كما أضفنا تكلفة أدوات مؤقتة ولوازم 
ُيباع بدون معالجة. وأبلغت 78 شركة كبرى من  ومعدات وأدوات كتابية ومعدات عاملين، مطروًحا منها قيمة ما 
إجمالي 83 و220 شركة متوسطة من إجمالي 236 عن عمليات شراء ألدوات أو معدات أخرى. لم ُتَبلِّغ أي شركة 
كبرى عن شراء مواد خام أو مواد تغليف أو معدات أخرى مستخدمة بدون معالجة، بينما أبلغت شركة متوسطة الحجم 

واحدة فقط عن ذلك. 
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تكلفة الغاز والوقود والكهرباء المشتراة. أضفنا القيم الواردة فيما يتعلق بمنتجات النفط المكرر والغاز السائل 
ومواد التشحيم والتزييت والغاز الطبيعي والكهرباء المشتراة )المحلية والمستوردة(، مطروًحا منها قيمة ما ُيباع بدون 
معالجة. وأبلغت جميع الشركات عن بعض أنواع تكاليف الوقود أو الكهرباء، باستثناء شركتين إحداهما كبيرة واألخرى 

متوسطة الحجم. ولم ُتَبلِّغ أية شركة كبيرة أو متوسطة الحجم عن بيع الوقود أو الكهرباء بدون معالجة. 
تكلفة المياه وخدمات الصرف الصحي. أضفنا القيم الواردة الخاصة بالمياه المشتراة، مطروًحا منها قيمة ما ُيباع 

بدون معالجة، وقد أبلغت 29 شركة كبرى و59 شركة متوسطة الحجم عن ذلك. 
ذلك خدمات  في  بما  المسح،  في  الواردة  المشتراة  الخدمات  أضفنا جميع  االستئجار.  الخدمات عدا  مشتريات 
متوسطة  كبريين وثالث شركات  باستثناء شركتين  الشركات  وأبلغت جميع  الخدمات.  والسفر وغيرها من  الصيانة 

الحجم عن مدفوعات خدمات مقابل بعض األنواع.
والمنشآت  األبنية  ذلك  في  )بما  الثابتة  باألصول  الخاصة  االستئجار  مدفوعات  أضفنا  االستئجار.  مدفوعات 
وأبلغت األراضي(.  باستثناء  ولكن  المكتبي،  واألثاث  والقوالب  األدوات  ومجموعات  والنقل  والمعدات   واألدوات 

45 شركة كبرى و81 شركة متوسطة الحجم عن دفع أجور مقابل أصول ثابتة. 
التغيرات في مخزونات المواد والوقود والمستلزمات. حسبنا التغيرات في مخزونات المواد الخام )أبلغت عنها 
35 شركة كبرى و106 شركات متوسطة الحجم(، ومواد التغليف )أبلغت عنها 18 شركة كبرى و16 شركة متوسطة 
الحجم(، والوقود )أبلغت عنها 20 شركة كبرى و68 شركة متوسطة الحجم( والمستلزمات )أبلغت عنها 24 شركة 
كبرى و71 شركة متوسطة الحجم(. وتم حساب قيمة جميع المخزونات عن طريق ضرب ناتج التغير في المخزون 

في متوسط السعر.
ويقدم الجدول )ب-3( تقديرات إلجمالي الناتج واالستهالك الوسيط للشركات الكبرى والمتوسطة والصغرى، 
وذلك وفًقا لرموز التنقيح الثالث للتصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع األنشطة االقتصادية على مستوى الحد الثاني. 

الجدول )ب-2(
طرق حساب مكونات االستهالك الوسيط

الشركات الكبرى والمتوسطةمكونات االستهالك الوسيط

تكلفة المواد الخام والمستلزمات باستثناء الغاز والوقود 
والكهرباء

قيمة المواد الخام األساسية المشتراة على مدار العام 
– قيمة المواد الخام األساسية المبيعة بدون معالجة

+ قيمة مواد التغليف المشتراة خالل العام 
– قيمة مواد التغليف المبيعة بدون معالجة

+ قيمة األدوات والمستلزمات وغير ذلك مما تم شراؤه خالل العام 
– قيمة األدوات والمستلزمات وغير ذلك مما تم بيعه بدون معالجة

قيمة منتجات النفط المكرر المشتراة تكلفة الغاز والوقود والكهرباء المشتراة 
– قيمة منتجات النفط المكرر الُمباعة بدون معالجة

+ قيمة الغاز السائل الذي تم شراؤه
– قيمة الغاز السائل المبيع بدون معالجة
+ قيمة مواد التشحيم والتزييت المشتراة

– قيمة مواد التشحيم المبيعة بدون معالجة 
+ قيمة الغاز الطبيعي الذي تم شراؤه

– قيمة الغاز السائل المبيع بدون معالجة
+ قيمة الكهرباء المشتراة

– قيمة الكهرباء المبيعة بدون معالجة

قيمة المياه المشتراةتكلفة المياه وخدمات الصرف الصحي 
– قيمة المياه المبيعة بدون معالجة

لوازم الخدمات )الصيانة والخدمات المتنوعة(مشتريات الخدمات عدا االستئجار 

اإليجارات الخاصة باألصول الثابتة )باستثناء األراضي(مدفوعات االستئجار

التغيرات في مخزونات المواد الخام والوقود والنفط والكهرباء والمياه ومواد التغليف واألدوات والمستلزمات التغيرات في مخزونات المواد والوقود والمستلزمات
ومعدات العمال 
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الجدول )ب-3(
إجمالي الناتج واالستهالك الوسيط حسب شركات التصنيع وحسب مجال الصناعة وحجم الشركة )بالمليار دينار عراقي(

رمز التنقيح الثالث للتصنيف 
الصناعي الدولي الموحد 

اسم مجال الصناعةلجميع األنشطة االقتصادية

صغيرةمتوسطةكبيرة

االستهالك الوسيطإجمالي الناتجاالستهالك الوسيطإجمالي الناتجاالستهالك الوسيطإجمالي الناتج

2301398143261146الغذاء15

45250.20.0532المنسوجات17

10230––––الملبوسات18

––92––الجلد19

1114660––الخشب20

––415823الورق21

8211207الطباعة22

فحم الكوك والبترول 23
والوقود النووي 

382921––

––312522المطاط24

 المنتجات المصنوعة 25
من النفط والفحم

1915757548

المنتجات المعدنية غير 26
الفلزية

935395197100262182

––1827432المعادن األساسية27

المنتجات المعدنية 28
المصنعة

24142010340153

––129105اآلالت29

––342410.3اآلالت الكهربية31

1796213150منتجات متنوعة36

15807623971961341678اإلجمالي
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الملحق "ج"

الكهرباء

الكبرى  التوليد  وجهات  ج-1(  )الجدول  الكهرباء  وزارة  من  المضافة  للقيمة  تفصيلية  حسابات  الملحق  هذا   يقدم 
)الجدول ج-2(. 

الجدول )ج-1(
القيمة المضافة من وزارة الكهرباء )بالمليار دينار عراقي(

اإلدارة
 )1(

المزايا االجتماعيةاإلعاناتالسلع والخدماتنفقات العاملين
 )5(

نفقات أخرى 

 )6(
األصول غير 

المالية
 )7(

اإلجمالي
 القيمة المضافة
)2( – )7( =

 7.86  739.33  0.13  0.01 0.18  1.85  731.47  5.70 الديوان

 62.43  76.04  17.37  0.35  0.22  –  13.61  44.49 أربيل

 121.02  131.11  15.69  10.93  0.13  –  10.10  94.26 السليمانية

 27.35  48.61  1.03  8.02  0.06  –  21.26  18.24 دهوك

 37.51  38.30  0.36  –  0.02  –  0.80  37.12 الشرطة

 256.16  1033.40  34.59  19.32  0.61  1.85  777.24  199.81 اإلجمالي

الجدول )ج-2(
القيمة المضافة من الشركات الكبرى لتوليد الكهرباء )بالمليار دينار عراقي(

الناتجاسم الشركة المولدة
 القيمة المضافة 

)تقدر بقيمة 40% من الناتج(

1000205.682.2 ميجاوات أربيل 

1000203.581.4 ميجاوات جمجمال 

500114.245.7 ميجاوات دهوك 

15038.215.3 ميجاوات بهادرا 

4.41.7شركة Medial East Power بسعة 29 ميجاوات

0.70.3شركة Bander Power بسعة 29 ميجاوات

0.20.1شركة Medial West Power بدهوك 29 ميجاوات 

 226.73  566.82 اإلجمالي
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الملحق "د"

تجارة الجملة والتجزئة

يعرض الجدول )د-1( عناصر المسح التي استخدمناها لقياس كل مكون من مكونات إجمالي الناتج. كما سنقدم فيما يلي 
مزيًدا من التفاصيل حول كيفية تعاملنا مع كل عنصر من عناصر المسح. 

قيمة مبيعات/دوران/شحن جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها بهدف إعادة بيعها بنفس حالتها عند االستالم. 
وقد بدأنا بإضافة قيمة المبيعات على النحو الوارد في المسح. وأبلغت 789 شركة من أصل 968 شركة في أربيل 
 عن صافي المبيعات، كما قامت بذلك 934 شركة من أصل 1071 شركة في السليمانية، و499 شركة من أصل
المنِتج فعلًيا )أي، صافي  التي حصل عليها  إلى األسعار  564 شركة في دهوك. وافترضنا أن "المبيعات" أشارت 

المبيعات(، ولذلك تم بالفعل استبعاد أي ضرائب على المنتجات، ولكن مع تضمين أي دعم للمنتجات.
مشتريات السلع والخدمات بهدف إعادة بيعها بنفس حالتها عند االستالم. قمنا بتضمين قيمة المشتريات من السلع 
المشتراة بغرض إعادة بيعها. وأبلغت 774 شركة في أربيل و932 شركة في السليمانية و489 شركة في دهوك عن 

قيم تتعلق بهذا الخصوص.
إيرادات أخرى. تتضمن هذه الفئة اإليرادات المجمعة من بيع منتجات من اإلنتاج القائم، فضالً عن إيرادات من 
خدمات النقل وإعادة التوجيه التي تم تقديمها لجهات أخرى، واإليرادات المستمدة من تأجير آالت ومعدات والنقل، 
بيع منتجات وسلع لصالح جهات أخرى، واإليرادات  بتقديم خدمات صيانة، والعموالت مقابل  الخاصة  واإليرادات 
المستمدة من تأجير أبنية. وأبلغت 186 شركة من أصل 968 شركة في أربيل و260 شركة من أصل 1071 شركة 

في السليمانية و136 شركة من أصل 564 شركة في دهوك عن إيرادات أخرى.

الجدول )د-1(
طرق حساب مكونات إجمالي الناتج

شركات التجارة مكونات إجمالي الناتج

قيمة مبيعات/دوران/شحن جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها بهدف إعادة بيعها 
بنفس حالتها عند االستالم 

المبيعات

قيمة مشتريات السلع المشتراة بهدف إعادة بيعهامشتريات السلع والخدمات بهدف إعادة بيعها بنفس حالتها عند االستالم

اإليرادات من بيع منتجات من اإلنتاج القائمإيرادات أخرى
+ إيرادات من خدمات إعادة التوجيه والنقل المقدمة لجهات أخرى

+ إيرادات من تأجير اآلالت والمعدات والنقل
+ إيرادات من تقديم خدمات الصيانة

+ عموالت مقابل بيع منتجات وسلع لجهات أخرى
+ إيرادات من تأجير أبنية

مخزون آخر المدة لسلع مشتراة إلعادة بيعهاالتغير في مخزونات السلع المشتراة إلعادة بيعها في نفس حالة استالمها
– مخزون أول المدة لسلع مشتراة إلعادة بيعها
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التغير في مخزونات السلع التي يتم شراؤها إلعادة بيعها في نفس حالتها عند االستالم. طرحنا القيمة االبتدائية 
من القيمة النهائية للسلع التي تم شراؤها بغرض إعادة بيعها للحصول على الفارق في قيمة المخزون.

يوضح الجدول )د-2( عناصر المسح الذي استخدمناه لقياس كل مكون من مكونات االستهالك الوسيط. كما 
سنقدم فيما يلي مزيًدا من التفاصيل حول كيفية تعاملنا مع كل عنصر من عناصر المسح. 

تكلفة المواد الخام والمستلزمات. جمعنا القيم الواردة الخاصة بالمواد الخام األساسية ومخزونات األدوات ومواد 
التغليف والسلع األخرى )منتجات التنظيف وما إلى ذلك( التي تم اإلبالغ عنها ضمن المسح. من جميع المحافظات، أبلغت 
 66 شركة من أصل 2603 عن وجود مواد خام، بينما أبلغت 63 شركة عن مخزونات من األدوات، و1580 شركة

عن مواد تغليف، و1521 شركة عن سلع أخرى.
الوقود  وزيوت  بالوقود  الخاصة  عنها  اإلبالغ  تم  التي  القيم  أضفنا  المشتراة.  والكهرباء  والوقود  الغاز  تكلفة 
 وقيمة الكهرباء المشتراة. وأبلغت 438 من أصل 968 شركة في أربيل و352 من أصل 1071 شركة بالسليمانية
و136 من أصل 564 شركة بدهوك عن مشتريات من الوقود وزيوت الوقود، بينما أبلغت 837 من أصل 968 شركة 
في أربيل و1017 من أصل 1071 شركة بالسليمانية و532 من أصل 564 شركة بدهوك عن مشتريات من الكهرباء. 
تكلفة المياه وخدمات الصرف الصحي. أضفنا القيم الواردة بشأن المياه المشتراة، حيث أبلغت 362 شركة في 

أربيل و344 شركة بالسليمانية و229 بدهوك عن هذه القيم.
مشتريات الخدمات عدا االستئجار. أضفنا جميع المشتريات من الخدمات الواردة في المسح، بما في ذلك خدمات 
الصيانة والشحن وغيرها من الخدمات. وأبلغت جميع الشركات باستثناء 111 شركة عن مدفوعات الخدمات من بعض 

األنواع. 
مدفوعات االستئجار. قمنا بتضمين مدفوعات استئجار األبنية. وأبلغت 643 شركة في أربيل و823 شركة في 

السليمانية و437 شركة في دهوك عن دفع قيم تتعلق باالستئجار. 
حسب  التجارة  لشركات  المضافة  والقيمة  الوسيط  واالستهالك  الناتج،  إجمالي  تقديرات  )د-3(  الجدول  يقدم 
المحافظة، وفًقا لرموز التنقيح الرابع للتصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع األنشطة االقتصادية على مستوى الحد 

الثالث. 

الجدول )د-2(
طرق حساب مكونات االستهالك الوسيط

شركات التجارةمكونات االستهالك الوسيط

تكلفة المواد الخامتكلفة المواد الخام والمستلزمات باستثناء الغاز والوقود والكهرباء
+ تكلفة األدوات االحتياطية

+ تكلفة مواد التغليف
+ تكلفة السلع األخرى )مواد التنظيف وما إلى ذلك(

تكلفة الوقود وزيوت الوقود تكلفة الغاز والوقود والكهرباء المشتراة 
+ تكلفة الكهرباء

تكلفة المياهتكلفة المياه وخدمات الصرف الصحي 

تكلفة البريد والتلغراف واالتصاالتمشتريات الخدمات عدا االستئجار 
+ تكلفة الصيانة واإلصالح )األصول الثابتة(

+ نفقات الشحن
+ نفقات تحميل وتفريغ ونقل السلع

+ أتعاب المحاسبين والمحامين
+ نفقات الدعايا اإلعالمية والترويج

+ تكلفة الخدمات األخرى )خدمات التنظيف وما إلى ذلك(

رسوم استئجار األبنيةمدفوعات االستئجار
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الجدول )د-3(
إجمالي الناتج واالستهالك الوسيط حسب شركات التجارة وحسب مجال الصناعة والمحافظة )بالمليار دينار عراقي(

رمز التنقيح الرابع 
للتصنيف الصناعي 

الدولي الموحد لجميع 
اسم مجال الصناعةاألنشطة االقتصادية

دهوكالسليمانيةأربيل

االستهالك الوسيطإجمالي الناتجاالستهالك الوسيطإجمالي الناتجاالستهالك الوسيطإجمالي الناتج

23216928126773مبيعات السيارات 451

صيانة وإصالح المركبات ذات 452
المحركات

152819915160127

مبيعات قطع غيار المركبات ذات 453
المحركات وملحقاتها

2522122191858671

بيع وصيانة وإصالح الدراجات البخارية 454
وقطع الغيار والملحقات ذات الصلة

217600

مبيعات الجملة على أساس الرسوم أو 461
العقد

2692552256135

مبيعات الجملة للمواد الخام الزراعية 462
والحيوانات الحية

40351731614033

مبيعات الجملة للمأكوالت والمشروبات 463
والتبغ

360338219202696629

206172251222696678مبيعات الجملة للسلع المنزلية464

مبيعات الجملة لآلالت والمعدات 465
والمستلزمات

232057511511

2.0151.941530472444409مبيعات الجملة المتخصصة األخرى466

4645151332تجارة الجملة غير المتخصصة469

مبيعات التجزئة في المتاجر غير 471
المتخصصة

725565561475496424

مبيعات التجزئة للمأكوالت والمشروبات 472
والتبغ في المتاجر المتخصصة

747650854727474403

مبيعات التجزئة لوقود السيارات في 473
المتاجر المتخصصة

267215392361360347

مبيعات التجزئة ألجهزة المعلومات 474
واالتصاالت في المتاجر المتخصصة

19216932629710593

مبيعات التجزئة لألجهزة المنزلية 475
األخرى في المتاجر المتخصصة

3.1622.953836719488425

مبيعات التجزئة للسلع الثقافية والترفيهية 476
في المتاجر المتخصصة

5343104862419

مبيعات التجزئة للسلع األخرى في 477
المتاجر المتخصصة

1.7471.468738609576525

مبيعات التجزئة عن طريق األكشاك 478
واألسواق

201513113831

تجارة التجزئة في أماكن غير المتاجر أو 479
األكشاك أو األسواق

10112626

1026991045932510447984291اإلجمالي
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الملحق "هـ"

البنوك والتأمين ومكاتب الصرافة

المحلية  الخاصة  )المصارف(  البنوك  بواسطة  المضافة  للقيمة  مفصلة  تقديرات  و)هـ-2(   )1- )هـ  الجدوالن  يقدم 
أما  الصرافة،  مكاتب  بواسطة  المضافة  للقيمة  مفصلة  تقديرات  )هـ-3(  الجدول  يقدم  بينما  التوالي.  والعراقية، على 

الجدول )هـ-4( فيوضح الحسابات الخاصة بخدمات الوساطة المالية المقدرة بشكل غير مباشر. 

الجدول )هـ -1(
القيمة المضافة من البنوك الخاصة المحلية )بالمليار دينار عراقي(

البنك
 تقدير إجمالي القيمة المضافة 

لعام 2012 
القيمة المضافة لعام 2012 المنسوبة 

المصدر والطريقةإلى إقليم كوردستان — العراق

مصرف كوردستان 
الدولي 

المصدر: تقارير سنوية لعام 2012، 44.0  48.1 
 األساليب: منهج الدخل، حصة فروع إقليم كوردستان — العراق 

في األرباح

المصدر: تقارير سنوية لعام 2012، 32.5  42.5 مصرف جيهان 
 األساليب: منهج الدخل، حصة فروع إقليم كوردستان — العراق 

في األرباح

تقدير الجهاز المركزي لإلحصاء لعام 2011. النمو في عام 2012  26.0  31.0 مصرف أربيل 
وتخصيص النشاط إلقليم كوردستان — العراق بما يعادل اثنين من 

البنوك المحلية األخرى في المتوسط 

 102.5  121.6 اإلجمالي

الجدول )هـ -2(
القيمة المضافة من البنوك العراقية الخاصة التي تعمل في إقليم كوردستان — العراق )بالمليار دينار عراقي(

القيمةأسلوب التقدير

413.9 إجمالي القيمة المضافة لعام 2011 لـ 21 بنًكا، باستخدام ملف الجهاز المركزي لإلحصاء

تقدير القيمة المضافة لعام 2012 باستخدام معدل النمو االسمي السنوي إلجمالي الناتج المحلي 
للبنوك وشركات التأمين العراقية )30.4 بالمئة(

539.8

116.1نسبة 21.5 في المائة إلى إقليم كوردستان — العراق
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وفًقا لما تمت اإلشارة إليه في الفصل الحادي عشر، فقد قدرنا خدمات الوساطة المالية المقدرة بشكل غير مباشر 
)FISIM( عن طريق طرح إجمالي الفائدة المدفوعة من إجمالي الفائدة المستلمة من ِقَبل المؤسسات المصرفية. ولسوء 
الحظ، لم نلحظ وجود رسوم صريحة للخدمات أو تحليالً للقروض والودائع حسب الصناعات مقارنًة باألسر. ولذلك، 
فإننا نتبع توجيهات نظام الحسابات الوطنية لعام 1993، ونتعامل مع جميع خدمات الوساطة المالية المقدرة بشكل 
غير مباشر كما لو كان قد تم تخصيصها للصناعات. وساعدت البيانات التي تلقيناها من الجهاز المركزي لإلحصاء 
في إجراء هذا الحساب لعام 2011 للبنوك المحلية الخاصة بإقليم كوردستان — العراق فضالً عن البنوك الخاصة 
العراقية والبنوك األجنبية. ولم تكن البيانات الالزمة بشأن الفائدة متوفرة بالنسبة للبنوك التجارية التي تملكها الحكومة. 
وقد خصصنا قسًطا من خدمات الوساطة المالية المقدرة بشكل غير مباشر إلقليم كوردستان — العراق بنفس 
الطريقة التي قمنا فيها بتخصيص قيمة مضافة في القطاع المصرفي إلقليم كوردستان — العراق )راجع الفصل الحادي 

عشر(، وذلك استناًدا إلى نفس ملف البيانات الوارد من الجهاز المركزي لإلحصاء. 
المالية  الوساطة  خدمات  نمو  معدل  بنفس   2012 عام  مع  لتتناسب   2011 بعام  الخاصة  األرقام  تضخيم  تم 
 المقدرة بشكل غير مباشر الذي تم رصده في الحسابات الوطنية العراقية خالل الفترة ما بين عامي 2011 و2012 
)5.66 في المائة(. وفي ظل االفتقار إلى بيانات أكثر تفصيالً، نفترض أن جميع خدمات الوساطة المالية المقدرة بشكل 

غير مباشر مخصصة للصناعات والحكومة.

الجدول )هـ -3(
القيمة المضافة من مكاتب الصرافة التي تعمل في إقليم كوردستان — العراق )بالمليار دينار عراقي(

االستهالك الوسيطب الناتجأ المحافظة
الضرائب 
تعويضات الموظفينوالرسومج

إجمالي فائض 
التشغيل 

إجمالي القيمة 
 المضافة وفًقا

ألسعار الُمنِتج 

إجمالي القيمة 
المضافة وفًقا لألسعار 

األساسية

 5808233  5902822  4812423  995810  94589  934672  6837494 دهوك 

 9467195  9543181  6760185  2707010  75986  1398817  10941998 السليمانية

 4258348  4310638  3438498  819850  52290  664709  4975347 أربيل 

 19533776  19756641  15011106  4522670  222865  2998198  22754839 اإلجمالي 

المصدر: جدول هيئة إحصاء إقليم كوردستان بعنوان "الجدول )13(: قيمة الناتج وإجمالي القيمة المضافة حسب األقاليم )القيمة بآالف الدينارات(."
)أ( ُتترجم حرفًيا "القيمة اإلجمالية لإلنتاج".

)ب( ُتترجم حرفًيا "القيمة اإلجمالية للسلع والخدمات".

)ج( نفترض أن هذه تعد ضرائب على المنتجات، نظًرا ألنها تعادل الفرق بين إجمالي القيمة المضافة وفًقا ألسعار المنِتج وإجمالي القيمة المضافة وفًقا لألسعار األساسية. 

الجدول )هـ-4(
خدمات الوساطة المالية المقدرة بشكل غير مباشر )بالمليار دينار عراقي(

الكمية الفئة

إجمالي خدمات الوساطة المالية المقدرة بشكل 
غير مباشر للبنوك

58.4

17.7 البنوك الخاصة المحلية

39.6 البنوك العراقية الخاصة

1.1 البنوك األجنبية
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الملحق "و"

أخذ العينات وتصميم مسوحات جديدة

النقل/ المتنوعة وخدمات  بالخدمات  الخاصة  المسوحات  المستخدمة في  العينات  الملحق منهجية أخذ  نتناول في هذا 
التخزين التي تم توضيحها في الفصل الثاني عشر، كما نوجز أيًضا بنية االستبيانات المستخدمة في هذه المسوحات. 
يقدم الملحق "ز"، الموجود في مستند منفصل على شبكة اإلنترنت، جميع االستبيانات باللغة اإلنجليزية فيما يتعلق 

بخدمات )متنوعة( أخرى، فضالً عن االستبيان الخاص بالبناء والتشييد )الموضح في الفصل السادس(. 

تصميم أخذ العينات وحجم العينات الخاصة بالمسوحات المتعلقة بخدمات النقل/التخزين والخدمات المتنوعة

للتصنيف  الرابع  بالتنقيح  الخاصة  نشاطها  رموز  إلى  استناًدا  الشركات  على  التعرف   2009 عام  إحصاء  لنا  أتاح 
الشركات والمؤسسات  تحديد عينة عشوائية من  لنا  أتاح  االقتصادية، مما  األنشطة  لجميع  الموحد  الدولي  الصناعي 
الموجودة ضمن القطاعات موضع اهتمامنا لكل مسح نقوم به، فضالً عن ترتيب العينات إلى طبقات استناًدا إلى هذه 
التقسيمات. وقد اتبعنا المنهج العام ألخذ العينات والمستخدم في المسوحات التي يتم إجراؤها على مؤسسات وشركات 
أخرى بواسطة الجهاز المركزي لإلحصاء وهيئة إحصاء إقليم كوردستان. وقد قمنا بترتيب النشاط والمحافظة في شكل 
طبقات، بمعنى أن كل نشاط في كل محافظة كان بمثابة طبقة تم أخذ عينة منفصلة منها بشكل عشوائي. ومقارنًة بالعينة 
العشوائية البسيطة، والتي يتم أخذها من المجموعة اإلحصائية الكاملة موضع االهتمام )جميع الشركات المشاركة في 

هذه األنشطة في جميع المحافظات(، فإن هذا الترتيب الطبقي يضمن تمثيل جميع الطبقات في المسح. 
بالنسبة للمسح الخاص بالخدمات، تتمثل األنشطة فيما يلي وفًقا لما تمت اإلشارة إليه بالفعل في الفصل الثاني 

عشر: 

المعلومات واالتصاالت . 1
المالية والتأمين. 2
العقارات. 3
األنشطة المهنية والعلمية والفنية . 4
أنشطة الصحة البشرية والعمل االجتماعي. 5
األنشطة اإلدارية وخدمات الدعم. 6
الفنون واللهو والترفيه. 7
أنشطة خدمية أخرى.. 8

في ظل وجود ثمانية أنشطة وثالث محافظات، أصبح لدينا إجماالً 24 طبقة للمسح الخاص بالخدمات. وبالنسبة 
للمسح الخاص بقطاعي النقل والتخزين، فإننا نقوم ببساطة بترتيب طبقات جميع أنشطة النقل والتخزين. ومن َثم، هناك 

ست طبقات )ناتجة عن ضرب نشاطين في ثالث محافظات(. 
لنا  النشاط )وحسب المنطقة( في أن ذلك يتيح  الترتيب في طبقات حسب  تكمن إحدى المزايا األخرى لعملية 
فرصة تعديل حجم العينة في الطبقات التي نريد تقديرات أكثر دقة وتحديًدا بها؛ األمر الذي يعني وجود هامش خطأ 
بسيط في تقديرات القيمة المضافة. ويمكن تعديل )زيادة( حجم العينة في تلك الطبقات لضمان الوصول لهذا الناتج. 
وألغراض هذا المشروع، كان من المفضل تحري الدقة بقدٍر معقول عند التعامل مع كٍل من خدمات النقل/التخزين 
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بوجه عام ومع الخدمات األخرى مجتمعة. ونظًرا ألننا نجري مسوحات منفصلة على كٍل من خدمات النقل/التخزين 
والخدمات األخرى، فإن هذا يؤدي إلى اختيار أحجام عينات مناسبة لكل مسح لضمان تحري الدقة بقدٍر معقول عند 
تحديد متوسط القيمة المضافة في كل مسح. ونالحظ أنه كان هناك سبب ضئيل الختيار أحجام عينات خاصة بأنشطة 
فردية أصغر حجًما، وذلك لضمان تقليل هامش الخطأ في هذه العينات أيًضا، األمر الذي سيضطرنا إلى أخذ عينة أكبر 
وأكثر شموالً. لذلك، فإننا ال نبالغ في أخذ عينات من الطبقات األصغر حجًما )أو، العكس صحيح، ال نقتصد في أخذ 

عينات من الطبقات األكبر(. ولذلك، يمكن القول إن أخذ العينات يعد بمثابة تقسيم إلى طبقات بشكل تناسبي. 
لقد )1( قسمنا العينة المتعلقة بكل نشاط من األنشطة المذكورة أعاله )والمتعلقة بالمحافظة( إلى طبقات لضمان 
وجود عينة تمثيلية، و)2( حددنا أحجام العينات الخاصة بخدمتي النقل/التخزين والخاصة بالخدمات األخرى لضمان 
قدرتنا على الوصول إلى تقديرات دقيقة بقدٍر معقول للقيمة المضافة في هاتين المجموعتين. وعموًما، يسير هذا المنهج 
على خطى المسوحات األخرى التي أجريت على الشركات من ِقَبل الجهاز المركزي لإلحصاء وهيئة إحصاء إقليم 
كوردستان. يشار إلى أن هذه المسوحات لم ُتصمم  لضمان مستوى فائق من الدقة أو االنضباط )أي هامش خطأ بسيط( 
في كل طبقة. وبالنظر إلى هذا العدد من الطبقات، سيكون حجم مثل هذه العينات كبيًرا بشكل غير مسموح به. وبدالً 
من ذلك، وكما هو الحال هنا، كان الهدف هو ضمان الدقة بشكل عام. وفي الحالة الحالية، يعني هذا دقة تقديرات القيمة 

المضافة لكٍل من خدمتي النقل/التخزين والخدمات األخرى، كٌل على حدة.1 
لتحديد حجم العينة الالزمة لتحقيق مستوى الدقة المطلوب، كان من الضروري أن نتبنى فكرة التوسط والتباين 
في المتغير المراد تقديره. وبالرغم من أن هذا لم يكن متاًحا بالنسبة لقطاع الخدمات )أو لخدمات النقل والتخزين(، 
فإننا استخدمنا النتائج المستمدة من المسح الذي أجرته هيئة إحصاء إقليم كوردستان بشأن التجارة الداخلية، والتي يجب 
أن تكون قابلة للمقارنة بوجٍه عام. وقد كان المتوسط واالنحراف المعياري للعائدات الشهرية في تلك العينة 21860 
و99614 ديناًرا عراقًيا على التوالي؛ أما بالنسبة للقيمة المضافة لهما فكانتا 3198 و11014. 2 وتشير هذه األرقام 
نتوقع وجود قطاع يتضمن مجموعة غير متجانسة من  قد  بالمتوسط، ألننا  يتعلق  فيما  للغاية  تباين كبير  إلى وجود 

المؤسسات أو الشركات. 
وقد تضمنت حسابات القوة اإلحصائية كالً من المتوسط المتوقع واالنحراف المعياري للمتغير موضع االهتمام 
)استخدمنا القيمة المضافة(، باإلضافة إلى تقسيم العينة إلى طبقات. كما افترضت الحسابات أيًضا معدل عدم استجابة 
بمقدار 5 في المائة. واستناًدا إلى هذه االفتراضات، فإنه للحصول على تقدير بهامش خطأ أقل أو أعلى بنسبة 5 في 
ر عدد الشركات المتضمنة في العينة الخاصة بكل مسح ليبلغ  المائة من االنحراف المعياري للقيمة المضافة، 3 فقد قُدِّ
حوالي 1620. 4 وبالنسبة لمجموعة الخدمات األخرى، حددنا أيًضا حًدا أدنى يصل إلى عشر شركات لكل نشاط في 
كل محافظة )أي لكل طبقة(. ومع ذلك، فقد تمت تلبية هذا الحد األدنى لجميع الطبقات في عملية السحب الفعلي للعينة. 

ويوضح الجدول )و-1( أعداد الشركات المتضمنة في العينة حسب المحافظة والنشاط.

1 على الرغم من أن حجم العينة هذا ال يتيح الدقة اإلحصائية على مستوى كل طبقة من الطبقات، فإن نظام التقسيم إلى طبقات ال يزال يساعد في ضمان أن 

تكون هذه العينة ممثلة لغيرها.

2 اعتمد المسح على تجميع البيانات بشكل شهري؛ لذا فإن المتوسطات الواردة هنا عبارة عن معدالت للمتوسطات الشهرية.

3 يعني ذلك أن هناك احتماالً بنسبة 95 في المائة بأال يتجاوز المتوسط الفعلي للقيمة المضافة 5 في المائة عن االنحراف المعياري للقيمة المضافة الذي يزيد 
أو يقل عن المتوسط المقدر للقيمة المضافة. وبمزيد من التعميم، يشير هامش األخطاء إلى نطاق يعرف بكونه النسبة المئوية لمتوسط المتغير، وليس انحرافه 
المعياري. بالرغم من ذلك، فإنه بالنظر إلى التباين الكبير للغاية في القيمة المضافة المقدرة عما ورد ضمن بيانات المسح الخاصة بالتجارة التي نستخدمها 
)والتي كان من المرجح أن نجدها مع الخدمات األخرى أيًضا(، فقد يشير تحقيق هامش خطأ بنسبة 5 في المائة على النحو المحدد في هذه الطريقة إلى وجود 
عينة كبيرة بدرجة غير مسموح بها. ومن َثم، كان تحديد الدقة استناًدا إلى االنحراف المعياري أكثر جدوى في هذه الحالة. وعموًما يمكن مقارنة حجم العينة 

الشاملة الناتجة بمسوحات أخرى تم إجراؤها على الشركات في إقليم كوردستان — العراق. 

4 تم تحديد حجم العينة المتعلقة بالمسح الخاص بالبناء والتشييد الذي تم تناوله في الفصل السادس بنفس الطريقة استناًدا إلى بيانات المسح الخاص بالتجارة، 
ومن َثم فإنها تتضمن أيًضا 1620 شركة.
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يكمن أحد مصادر القلق المثارة حول استخدام إحصاء الشركات لعام 2009 كإطار ألخذ العينات في أنه بالرغم 
من أن هذا يعد المنهج الضروري لهذه األنشطة المتنوعة، فإن القوائم المضمنة في هذا اإلحصاء يعود تاريخها حالًيا 
للتقرير، فهناك بعض  إلى نحو خمس سنوات مضت، وبالتالي فهي ليست حديثة. وكما الحظنا في النص الرئيسي 
الشركات التي لم تعد تزاول عملها أو انتقلت إلى مكان آخر. وفي مثل هذه الحاالت، حدد منسقوا المسح بدائل من 
الشركات المتبقية من نفس النوع والتي يقع مقرها في نفس المنطقة، حيثما أمكن )في حالة احتالل شركة جديدة من 
نفس نوع الشركة القديمة نفس الموقع، فكان يتم استخدام تلك الشركة(. وقد رتبت قائمة البدائل هذه الشركات حسب 
المحافظة والمنطقة والنشاط، وتم فرزها عشوائًيا في نطاق كل محافظة/منطقة/نشاط، مع السماح بتحديد بديل لشركة 

مماثلة في نفس الموقع العام.

بنية االستبيان الخاص بالمسح

يتم تناول أداة المسح الكامل الخاصة بقطاع الخدمات المتنوعة في الملحق "ز" في الملحق المتعلق بهذا التقرير على 
شبكة اإلنترنت. وتعد هذه نفس األداة المستخدمة في المسح الخاص بخدمات النقل والتخزين، باستثناء إضافة أسئلة 
المسوحات  مع  متوافقة  المجمعة  المعلومات  كانت  كما  الشركات.  تستخدمها  التي  التخزين  ومنشآت  السيارات  حول 
األخرى التي أجرتها هيئة إحصاء إقليم كوردستان، إلى جانب المسوحات األخرى المتعلقة بالشركات في بلدان متعددة. 
وباإلضافة إلى جمع المعلومات الالزمة لحساب القيمة المضافة )اإليرادات والتكاليف المتوسطة والتغيرات في رأس 
المال الثابت والعناصر الفرعية المتنوعة ضمن هذه الفئات(، تم أيًضا جمع معلومات حول سمات الشركات مثل مدة 

العمل وعدد العاملين بأجر وبدون أجر. وقد كانت أقسام االستبيان على النحو التالي: 

المعلومات األساسية حول الشركة . 1
النفقات . 2
اإليرادات )الدخل الوارد من المبيعات والفوائد واإليجار( . 3
الضرائب والدعم. 4

الجدول )و-1(
الشركات )المؤسسات( حسب المحافظة والنشاط ضمن العينة الخاصة بالمسح المتعلق بالخدمات المتنوعة

اإلجماليأربيلالسليمانيةدهوكالنشاط

15286112350النقل

2776003991.276التخزين

13333076المعلومات واالتصاالت

14201650المالية والتأمين

296063152العقارات

319265188األنشطة المهنية والفنية والعلمية

10312566الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم

48110106264الصحة البشرية والعمل االجتماعي

344132107األنشطة الفنية والترفيهية

153316256725خدمات أخرى

761138911043254اإلجمالي
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األصول. 5
المخزونات. 6
األجور والموظفون. 7
التحقق. . 8

تم جمع معلومات حول اإليرادات والنفقات باستخدام الشهر السابق كفترة مرجعية. وقد اعُتِبر هذا أكثر مالءمة 
من استخدام العام السابق، نظًرا ألن معظم الشركات المضمنة بالعينة كانت صغيرة وغير رسمية، ومن غير المرجح أن 
تحتفظ بسجالت دقيقة لفترات زمنية طويلة بحيث يمكن الرجوع إليها واالستفادة منها. وبالرغم من ذلك، كان هناك خيار 
يتعلق بتحديد فترة زمنية أخرى مع كل سؤال ُيطرح على المشارك )شهر مختلف، األشهر الـ 12 الماضية، العام الميالدي 
2013، وما إلى ذلك( إذا كان ذلك أكثر مالءمة، وكان بإمكان القائم بالمقابلة اإلشارة إلى الفترة الزمنية على النموذج. 
 ومن َثم، كان بإمكان مديري الشركات األكثر رسمية إحضار سجالتهم للرجوع إليها لتقديم إفادتهم بشأن العام 2013
العام  ليكون   2013 عام  استخدام  قررنا  التذكر،  على  القدرة  مدى  عن  الناجمة  األخطاء  ولتقليل  ذلك.  اختاروا  إذا 

المرجعي بدالً من 2012، والذي يستخدم في بقية الحسابات الخاصة بإجمالي الناتج اإلقليمي.
هذا ويثير استخدام الفترة المرجعية الشهرية المخاوف حول الطبيعة الموسمية. فغالبية األنشطة موسمية الطابع، 
ومن َثم قد ال تعبر معلومات الشهر السابق )أو أي شهر واحد( عن األنشطة التي تحدث بالشركة على مدار بقية أشهر 
العام. وللتعامل مع هذه المشكلة، تضمن االستبيان سؤاالً عن األشهر التي تنشط بها الشركة، كما سأل عن إجمالي 

إيرادات عام 2013، وليس فقط عن إجمالي إيرادات الشهر المرجعي.

ورش العمل وتوقيت المسح

أقيمت ورشة عمل مدتها يومان بقيادة مؤسسة راند في هيئة إحصاء إقليم كوردستان خالل األسبوع األول من فبراير 
إقليم  إحصاء  هيئة  موظفي  جانب  وإلى  العينات.  أخذ  وإجراءات  االستبيانات  ومناقشة  الُمجراة  المسوحات  لعرض 
المسح من مكتب كل  بعمليات  المختصين  الموظفين  كبار  اثنان من  أيًضا  المركزي، حضر  المكتب  كوردستان من 
االستبيانات، كما  تعديل  إلى  العمل  أثناء ورشة  تم طرحها  التي  المناقشة  أدت  الثالث. وقد  المحافظات  محافظة من 

ساعدت في التخطيط للعمل الميداني. 
يشار إلى أن تدريب فرق عمل المسح بدأ في مايو 2014. ونظًرا للظروف القائمة خالل صيف 2014، تأخر 

جمع البيانات، ولكنه اكتمل وتم استالم نتائج المسح في أغسطس 2014.
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االختصارات 

CPIمؤشر سعر المستهلك

CSOالجهاز المركزي لإلحصاء

FISIMخدمات الوساطة المالية المقدرة بشكل غير مباشر

GDPإجمالي الناتج المحلي

GRPإجمالي الناتج اإلقليمي

IDالدينار العراقي

IHSESالمسح االجتماعي واالقتصادي لألسرة في العراق

ISICالتصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع األنشطة االقتصادية

KIBIDمصرف كوردستان الدولي لالستثمار والتنمية

KRGحكومة إقليم كوردستان

 KRIإقليم كوردستان — العراق

KRSOهيئة إحصاء إقليم كوردستان

MoAوزارة الزراعة

MoEوزارة الكهرباء

USDالدوالر األمريكي
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