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 ( 2016 - 2012)م يًُد٠ َؤغسات إسصا١ٝ٥ عٔ ايٛضع االقتصادٟ ٚاالدتُاعٞ يف ايعسا  

 1 اىغهبص اىَشمضٌ ىإلؽظبء / اىؼشاق –ٍذَشَخ اىؾغبثبد اىقىٍُخ 
 

  مقدمـة

َتػريات نبري٠ ٚضسٜع١ َٚطتُس٠ يف رلتًف اجلٛاْب االقتصاد١ٜ ٚاالدتُاع١ٝ ٚايطٝاض١ٝ  عامل ٜػٗدظٌ  يف

، اضاف١ اىل ايجٛز٠ ايهبري٠ يف دلاٍ تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات ٚاالتصاالت ٚاييت دعًت ايعامل  ٚست٢ ايب١ٝ٦ٝ

٣ عٔ ايتأثري ٚايتأثس باقتصادات ايدٍٚ االخس٣ اقتصاد أٚ ب١٦ٝ ادتُاع١ٝ مبٓأ نكس١ٜ ٚاسد٠ سٝح اْ٘ ال ٜٛدد

ٚست٢ يف دلاٍ ايب١٦ٝ مما أد٣ إىل شٜاد٠ تعكٝد احلٝا٠ االقتصاد١ٜ ٚاالدتُاع١ٝ ٚشٜاد٠ احلاد١ املًش١ يٛدٛد 

عٔ رلتًف اجلٛاْب  إسصا١ٝ٥ع٢ً َطت٣ٛ عايٞ َٔ ايهفا٠٤ ٚايكدز٠ ع٢ً تٛفري بٝاْات  إسصا١ٝ٥ أْع١ُ

١ ٚايب١ٝ٦ٝ تتصف بايدق١ ٚاملٛضٛع١ٝ ٚاعطا٤ صٛز٠ دقٝك١ ٚغا١ًَ عٔ دلٌُ االدا٤ االقتصاد١ٜ ٚاالدتُاعٝ

االقتصادٟ ٚايتطٛز االدتُاعٞ ٚايب٦ٝٞ يًبًد يهٞ ْطتطٝع إٔ ْدم دسع اإلْراز يف ٚقت َبهس عٓد سدٚخ 

 األشَات االقتصاد١ٜ ٚاستُاٍ سدٚثٗا َطتكبال.

املطتددَني ع٢ً رلتًف َطتٜٛاتِٗ دا٤ ْتٝذ١ أل١ُٖٝ َٔ قبٌ  اإلسصا١ٝ٥إ شٜاد٠ احلاد١ اىل ايبٝاْات 

١َُٗ يف ايتشًٌٝ االقتصادٟ ٚزصد املتػريات االقتصاد١ٜ ٚاالدتُاع١ٝ  أدٚاتباعتبازٖا  اإلسصا٤اتتًو 

ٚايب١ٝ٦ٝ باإلضاف١ إىل َتابع١ تٓفٝر اخلطط اإلضرتاتٝذ١ٝ يًدٍٚ يًٛقٛف ع٢ً االخفاقات يف ايتٓفٝر 

 بأٍٚ. أٍَٚٚعاجلتٗا 

سض ٖرا ايتكسٜس أِٖ املؤغسات االقتصاد١ٜ ٚاالدتُاع١ٝ ٚايب١ٝ٦ٝ اييت تعهظ ايٛضع االقتصادٟ ٜع

آًَني إٔ تطاعد ٖرٙ املؤغسات املدططني  (2012- 2016)ٚاالدتُاعٞ ٚايب٦ٝٞ يًعسام خالٍ ايفرت٠ 

ٚايب٦ٝٞ يًبًد  ٚايباسجني االقتصادٜني ٚاألنادميٝني يف ع١ًُٝ حتًٌٝ ٚزصد ايطًٛى االقتصادٟ ٚاالدتُاعٞ

بايتػريات اييت تطسأ ع٢ً ٖرٙ املؤغسات َطتكباًل نُا أْٗا تطاعد املعٓٝني ع٢ً َتابع١ تٓفٝر َا مت  ٚايتٓبؤ

 ايتدطٝط ي٘ خالٍ ايفرت٠ املع١ٝٓ.

 

 

 



مديرية الحسابات القومية - الجهاز المركزي لإلحصاء / العراق  1
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 ( 2016 - 2012)م يًُد٠ َؤغسات إسصا١ٝ٥ عٔ ايٛضع االقتصادٟ ٚاالدتُاعٞ يف ايعسا  

 1 اىغهبص اىَشمضٌ ىإلؽظبء / اىؼشاق –ٍذَشَخ اىؾغبثبد اىقىٍُخ 
 

  مقدمـة

َتػريات نبري٠ ٚضسٜع١ َٚطتُس٠ يف رلتًف اجلٛاْب االقتصاد١ٜ ٚاالدتُاع١ٝ ٚايطٝاض١ٝ  عامل ٜػٗدظٌ  يف

، اضاف١ اىل ايجٛز٠ ايهبري٠ يف دلاٍ تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات ٚاالتصاالت ٚاييت دعًت ايعامل  ٚست٢ ايب١ٝ٦ٝ

٣ عٔ ايتأثري ٚايتأثس باقتصادات ايدٍٚ االخس٣ اقتصاد أٚ ب١٦ٝ ادتُاع١ٝ مبٓأ نكس١ٜ ٚاسد٠ سٝح اْ٘ ال ٜٛدد

ٚست٢ يف دلاٍ ايب١٦ٝ مما أد٣ إىل شٜاد٠ تعكٝد احلٝا٠ االقتصاد١ٜ ٚاالدتُاع١ٝ ٚشٜاد٠ احلاد١ املًش١ يٛدٛد 

عٔ رلتًف اجلٛاْب  إسصا١ٝ٥ع٢ً َطت٣ٛ عايٞ َٔ ايهفا٠٤ ٚايكدز٠ ع٢ً تٛفري بٝاْات  إسصا١ٝ٥ أْع١ُ

١ ٚايب١ٝ٦ٝ تتصف بايدق١ ٚاملٛضٛع١ٝ ٚاعطا٤ صٛز٠ دقٝك١ ٚغا١ًَ عٔ دلٌُ االدا٤ االقتصاد١ٜ ٚاالدتُاعٝ

االقتصادٟ ٚايتطٛز االدتُاعٞ ٚايب٦ٝٞ يًبًد يهٞ ْطتطٝع إٔ ْدم دسع اإلْراز يف ٚقت َبهس عٓد سدٚخ 

 األشَات االقتصاد١ٜ ٚاستُاٍ سدٚثٗا َطتكبال.

املطتددَني ع٢ً رلتًف َطتٜٛاتِٗ دا٤ ْتٝذ١ أل١ُٖٝ َٔ قبٌ  اإلسصا١ٝ٥إ شٜاد٠ احلاد١ اىل ايبٝاْات 

١َُٗ يف ايتشًٌٝ االقتصادٟ ٚزصد املتػريات االقتصاد١ٜ ٚاالدتُاع١ٝ  أدٚاتباعتبازٖا  اإلسصا٤اتتًو 

ٚايب١ٝ٦ٝ باإلضاف١ إىل َتابع١ تٓفٝر اخلطط اإلضرتاتٝذ١ٝ يًدٍٚ يًٛقٛف ع٢ً االخفاقات يف ايتٓفٝر 

 بأٍٚ. أٍَٚٚعاجلتٗا 

سض ٖرا ايتكسٜس أِٖ املؤغسات االقتصاد١ٜ ٚاالدتُاع١ٝ ٚايب١ٝ٦ٝ اييت تعهظ ايٛضع االقتصادٟ ٜع

آًَني إٔ تطاعد ٖرٙ املؤغسات املدططني  (2012- 2016)ٚاالدتُاعٞ ٚايب٦ٝٞ يًعسام خالٍ ايفرت٠ 

ٚايب٦ٝٞ يًبًد  ٚايباسجني االقتصادٜني ٚاألنادميٝني يف ع١ًُٝ حتًٌٝ ٚزصد ايطًٛى االقتصادٟ ٚاالدتُاعٞ

بايتػريات اييت تطسأ ع٢ً ٖرٙ املؤغسات َطتكباًل نُا أْٗا تطاعد املعٓٝني ع٢ً َتابع١ تٓفٝر َا مت  ٚايتٓبؤ

 ايتدطٝط ي٘ خالٍ ايفرت٠ املع١ٝٓ.

 

 

 



2مديرية الحسابات القومية - الجهاز المركزي لإلحصاء / العراق 

مؤشرات إحصائية عن الوضع اإلقتصادي واإلجتماعي في العراق للمدة )2012 - 2016(
 
 ( 2016 - 2012)م يًُد٠ َؤغسات إسصا١ٝ٥ عٔ ايٛضع االقتصادٟ ٚاالدتُاعٞ يف ايعسا  

 2 اىغهبص اىَشمضٌ ىإلؽظبء / اىؼشاق –ٍذَشَخ اىؾغبثبد اىقىٍُخ 
 

 المفاهيم والمصطلحات االقتصادية واالجتماعية المستخدمة

ايٞ َٔ ايطًع ٚاخلدَات َطتبعدًا َٓ٘ ق١ُٝ ميجٌ دلُٛع ق١ُٝ اإلْتاز اإلمج ايٓاتر احملًٞ اإلمجايٞ: .1

االضتٗالى ايٛضٝط َٔ املطتًصَات ايطًع١ٝ ٚاخلد١َٝ ٚبٗرا فٗٛ ٜػٌُ دلُٛع ايكِٝ املطاف١ اإلمجاي١ٝ 

املتشكك١ يف األْػط١ االقتصاد١ٜ داخٌ احلدٚد اإلق١ًُٝٝ يًبًد ٚمبطا١ُٖ عٛاٌَ اإلْتاز احمل١ًٝ 

 ٚاألدٓب١ٝ.

ٖٛ عباز٠ عٔ سص١ ايفسد ايٛاسد َٔ ايٓاتر احملًٞ  يٓاتر احملًٞ اإلمجايٞ:َتٛضط ْصٝب ايفسد َٔ ا .2

 اإلمجايٞ ٜٚطاٟٚ ق١ُٝ ايٓاتر احملًٞ اإلمجايٞ َكطًَٛا ع٢ً عدد ايطهإ.

ٖٛ عباز٠ عٔ اإلضافات ايط١ٜٛٓ إىل األصٍٛ ايجابت١ )األب١ٝٓ ٚاإلْػا٤ات،  إمجايٞ تهٜٛٔ زأع املاٍ ايجابت: .3

   ْكٌ، أثاخ، ْباتات ٚسٝٛاْات( َطسٚسًا َٓٗا األصٍٛ املطتبعد٠.آالت َٚعدات، ٚضا٥ط 

ٖٛ َؤغس ٜطتعٌُ يف قٝاع املطت٣ٛ ايعاّ يألضعاز نُا ميهٔ  ايسقِ ايكٝاضٞ ألضعاز املطتًٗو: .4

 اضتعُاي٘ نُدفض يًٛصٍٛ إىل األضعاز ايجابت١ يبعض املؤغسات االقتصاد١ٜ امل١ُٗ.

ٚباإلَهإ اضتدساد٘ سطب  األضسهًٞ َكطَٛا ع٢ً عدد اإلفساد ايٖٛ عدد َتٛضط سذِ األضس٠:  .5

 .احملافعات ٚايب١٦ٝ

ٖٛ َتٛضط عدد ايطٓٛات اييت ٜتٛقع إ ٜعٝػٗا املٛيٛد احلٞ )ذنس،  ايعُس املتٛقع يًشٝا٠ )ذنٛز، إْاخ(: .6

 أْج٢( َٔ تازٜذ املٝالد ٚست٢ ايٛفا٠، آخرًا باالعتباز َعدالت ايٛفٝات ايعُس١ٜ يف ض١ٓ ذلدد٠.

َٔ اإلْاخ،   (100)ٖٛ صٛز٠ يًرتنٝب١ ايطها١ْٝ ٚتعرب عٔ قٝاع عدد ايرنٛز َكابٌ نٌ  ايٓٛع: ْطب١ .7

 . 100عدد ايرنٛز َكطًَٛا ع٢ً عدد اإلْاخ َطسٚبًا بـ  أٟ

ض١ٓ فأنجس َكطًَٛا ع٢ً عدد  15ٖٛ عدد ايطهإ ايٓػطني اقتصادًٜا بعُس  َعدٍ ايٓػاط االقتصادٟ: .8

. )سٝح إٔ: ايطهإ ايٓػطني اقتصادٜا: ِٖ ايطهإ ايعاًَني شا٥دًا ايطهإ 100ايطهإ ايهًٞ َطسٚبًا يف 

 ايعاطًني ايًرٜٔ ٜبشجٕٛ عٔ عٌُ(.
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 ( 2016 - 2012)م يًُد٠ َؤغسات إسصا١ٝ٥ عٔ ايٛضع االقتصادٟ ٚاالدتُاعٞ يف ايعسا  

 3 اىغهبص اىَشمضٌ ىإلؽظبء / اىؼشاق –ٍذَشَخ اىؾغبثبد اىقىٍُخ 
 

عدد ايعاطًني ايًرٜٔ ٜبشجٕٛ عٔ عٌُ َٚطتعدٜٔ يًعٌُ ٚمل دندٚا عٌُ يف األٜاّ  َعدٍ ايبطاي١: .9

 15ػطني اقتصادٜا بعُس ض١ٓ فأنجس َكطًَٛا ع٢ً عدد ايطهإ ايٓ 15ايطبع١ املاض١ٝ يًُكاب١ً بعُس 

 .100ض١ٓ فأنجس َطسٚبًا يف 

 ٖٛ عباز٠ عٔ ايع١ًُ خازز ايبٓٛى شا٥دًا ايٛدا٥ع اجلاز١ٜ. (:m1)عسض ايٓكد باملفّٗٛ ايطٝل   .10

 عباز٠ عٔ ايع١ًُ املصدز٠ ْاقصًا املٛدٛد ايٓكدٟ يد٣ املصازف.: ٖٛ  صايف ايع١ًُ يف ايتداٍٚ  .11

  ًب١ املٛدٛدٜٔ )املسس١ً االبتدا١ٝ٥( املًتشكني بايدزاض١ بعُسٖٛ عدد ايطَعدٍ االيتشام ايصايف:   .12

 ض١ٓ. (11-6)ض١ٓ  ْطب١ً إىل ايف١٦ ايطها١ْٝ بعُس  (6-11) 

ٖٛ إمجايٞ عدد ايطًب١ املٛدٛدٜٔ )املسس١ً االبتدا١ٝ٥( املًتشكني بايدزاض١  : َعدٍ االيتشام اإلمجايٞ  .13

 ض١ٓ. (11-6)ْطب١ً إىل إمجايٞ ايطهإ بعُس 

ٖٞ عدد ايطهإ ايرٜٔ ٜكٌ دخًِٗ عٔ خط ايفكس )ٖٚٞ نًف١ احلادات األضاض١ٝ ايالش١َ  ب١ ايفكس:ْط  .14

 ملُازض١ ايفسد يٓػاط٘ ايَٝٛٞ )غرا١ٝ٥ + غري غرا١ٝ٥( َكطًَٛا ع٢ً عدد ايطهإ.

 َكطًَٛا ع٢ً عدد ايطهإ َطسٚبًا  ايجابت )ضع١ ايبداالت( ٖٞ عدد خطٛط اهلاتف : ايهجاف١ اهلاتف١ٝ  .15
 .100 يف

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4مديرية الحسابات القومية - الجهاز المركزي لإلحصاء / العراق 

مؤشرات إحصائية عن الوضع اإلقتصادي واإلجتماعي في العراق للمدة )2012 - 2016(
 
 ( 2016 - 2012)م يًُد٠ َؤغسات إسصا١ٝ٥ عٔ ايٛضع االقتصادٟ ٚاالدتُاعٞ يف ايعسا  

 4 اىغهبص اىَشمضٌ ىإلؽظبء / اىؼشاق –ٍذَشَخ اىؾغبثبد اىقىٍُخ 
 

 مصـادر البيـانات

 اعتُدت املدٜس١ٜ يف إعداد ٖرا ايتكسٜس ع٢ً املصادز اآلت١ٝ:

 : : َدٜسٜات اجلٗاش املسنصٟ يإلسصا٤ االت١ٝ اٚاًل

 َدٜس١ٜ احلطابات ايك١َٝٛ. .1

 قطِ األزقاّ ايكٝاض١ٝ. .2

 َدٜس١ٜ إسصا٤ات ايطهإ ٚايك٣ٛ ايعا١ًَ. .3

 عٝػ١.َدٜس١ٜ إسصا٤ات أسٛاٍ امل .4

 َدٜس١ٜ إسصا٤ات ايتذاز٠. .5

 َدٜس١ٜ اإلسصا٤ ايصزاعٞ. .6

 َدٜس١ٜ اإلسصا٤ ايصٓاعٞ. .7

 َدٜس١ٜ اإلسصا٤ االدتُاعٞ ٚايرتبٟٛ. .8

 َدٜس١ٜ إسصا٤ات ايٓكٌ ٚاالتصاالت. .9

 قطِ إسصا٤ات ايت١ُٝٓ ايبػس١ٜ.  .10

 قطِ إسصا٤ات ايب١٦ٝ.  .11

 َدٜس١ٜ إسصا٤ات ايبٓا٤ ٚايتػٝٝد.  .12

  : : َصادز خازد١ٝ ٖٚٞثاًْٝا
 ايبٓو املسنصٟ ايعساقٞ. .1

 ٚشاز٠ ايٓفط. .2

 ٚشاز٠ ايهٗسبا٤. .3

 

 

 

 
 ( 2016 - 2012)م يًُد٠ َؤغسات إسصا١ٝ٥ عٔ ايٛضع االقتصادٟ ٚاالدتُاعٞ يف ايعسا  

 5 اىغهبص اىَشمضٌ ىإلؽظبء / اىؼشاق –ٍذَشَخ اىؾغبثبد اىقىٍُخ 
 

 جـتحليل النتائ

 أوالً: مؤشرات الحسابات القومية
 : ٚنُا ًٜٞ ،اإلمجايَٞؤغسات ايٓاتر احملًٞ  (1)ٜبني ددٍٚ 

ض يف سني اخنف (%6.0بٓطب١ ) 6105َكاز١ْ بط١ٓ  6106باالضعاز اجلاز١ٜ يط١ٓ  اإلمجايٞازتفع ايٓاتر احملًٞ 

بٓطب١  6105َكاز١ْ بط١ٓ  6106َتٛضط ْصٝب ايفسد َٔ ايٓاتر احملًٞ االمجايٞ باالضعاز اجلاز١ٜ يط١ٓ يط١ٓ 

(1.6%. ) 

( االَس ايرٟ اْعهظ %9.6بٓطب١ ) 6105َكاز١ْ بط١ٓ  6106ازتفع ايٓاتر احملًٞ االمجايٞ باالضعاز ايجابت١ يط١ٓ 

(  يٓفظ %6.7ايٞ باالضعاز ايجابت١ ايرٟ ازتفع ٖٛ االخس بٓطب١ )ع٢ً َتٛضط ْصٝب ايفسد َٔ ايٓاتر احملًٞ اإلمج

 املد٠ 
 

 بٓطب١ 6106 ط١ٓيايجابت١  باألضعاز إمجايٞ تهٜٛٔ زأع املاٍ ايجابت خنفضا : إمجايٞ تهٜٛٔ زأع املاٍ ايجابت

امجايٞ تهٜٛٔ املٛاش١ْ ٚت١ُٝٓ االقايِٝ مما ٜؤثس ضًبا ع٢ً اخنفاض ٚذيو بطبب  ،6105( َكاز١ًْ بط١ٓ %19.6)

 .زأع املاٍ ايجابت ٚاملٛدٛدات ايجابت١
( %65.5بٓطب١ ) 6106اخنفض صايف االضتجُاز األدٓيب املباغس يط١ٓ  : صايف االضتجُاز األدٓيب املباغس

سٝح ميجٌ صايف االضتجُاز األدٓيب ايفسم بني االضتجُاز املباغس األدٓيب يف داخٌ  6105َكاز١ْ َع ض١ٓ 

  . املباغس يًعسام يف اخلازز ايعسام ٚاالضتجُاز
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مؤشرات إحصائية عن الوضع اإلقتصادي واإلجتماعي في العراق للمدة )2012 - 2016(
 
 ( 2016 - 2012)م يًُد٠ َؤغسات إسصا١ٝ٥ عٔ ايٛضع االقتصادٟ ٚاالدتُاعٞ يف ايعسا  

 5 اىغهبص اىَشمضٌ ىإلؽظبء / اىؼشاق –ٍذَشَخ اىؾغبثبد اىقىٍُخ 
 

 جـتحليل النتائ

 أوالً: مؤشرات الحسابات القومية
 : ٚنُا ًٜٞ ،اإلمجايَٞؤغسات ايٓاتر احملًٞ  (1)ٜبني ددٍٚ 

ض يف سني اخنف (%6.0بٓطب١ ) 6105َكاز١ْ بط١ٓ  6106باالضعاز اجلاز١ٜ يط١ٓ  اإلمجايٞازتفع ايٓاتر احملًٞ 

بٓطب١  6105َكاز١ْ بط١ٓ  6106َتٛضط ْصٝب ايفسد َٔ ايٓاتر احملًٞ االمجايٞ باالضعاز اجلاز١ٜ يط١ٓ يط١ٓ 

(1.6%. ) 

( االَس ايرٟ اْعهظ %9.6بٓطب١ ) 6105َكاز١ْ بط١ٓ  6106ازتفع ايٓاتر احملًٞ االمجايٞ باالضعاز ايجابت١ يط١ٓ 

(  يٓفظ %6.7ايٞ باالضعاز ايجابت١ ايرٟ ازتفع ٖٛ االخس بٓطب١ )ع٢ً َتٛضط ْصٝب ايفسد َٔ ايٓاتر احملًٞ اإلمج

 املد٠ 
 

 بٓطب١ 6106 ط١ٓيايجابت١  باألضعاز إمجايٞ تهٜٛٔ زأع املاٍ ايجابت خنفضا : إمجايٞ تهٜٛٔ زأع املاٍ ايجابت

امجايٞ تهٜٛٔ املٛاش١ْ ٚت١ُٝٓ االقايِٝ مما ٜؤثس ضًبا ع٢ً اخنفاض ٚذيو بطبب  ،6105( َكاز١ًْ بط١ٓ %19.6)

 .زأع املاٍ ايجابت ٚاملٛدٛدات ايجابت١
( %65.5بٓطب١ ) 6106اخنفض صايف االضتجُاز األدٓيب املباغس يط١ٓ  : صايف االضتجُاز األدٓيب املباغس

سٝح ميجٌ صايف االضتجُاز األدٓيب ايفسم بني االضتجُاز املباغس األدٓيب يف داخٌ  6105َكاز١ْ َع ض١ٓ 

  . املباغس يًعسام يف اخلازز ايعسام ٚاالضتجُاز
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مؤشرات إحصائية عن الوضع اإلقتصادي واإلجتماعي في العراق للمدة )2012 - 2016(

 
 ( 2016 - 2012)م يًُد٠ َؤغسات إسصا١ٝ٥ عٔ ايٛضع االقتصادٟ ٚاالدتُاعٞ يف ايعسا  

 6 اىغهبص اىَشمضٌ ىإلؽظبء / اىؼشاق –ٍذَشَخ اىؾغبثبد اىقىٍُخ 
 

ألضعاز املطتًٗو إىل سذِ  ايعاّ ٜػري االزتفاع بايسقِ ايكٝاضٞ :  ايسقِ ايكٝاضٞ ايعاّ ألضعاز املطتًٗو

بٓطب١  6106ط١ٓ يايعساقٞ سٝح ازتفع َعدٍ ايتطدِ  أالقتصادايطػٛط ايتطد١ُٝ اييت ٜعاْٞ َٓٗا 

  . 6105( َكاز١ْ بط١ٓ 1.0%)

 ً  ت الزراعيةالمؤشرا :ثانيا

 : املؤغسات ايصزاع١ٝ، ٚنُا ًٜٞ (2)ٜعسض ددٍٚ 

 ط١ٓ بَكاز١ًْ  %(2.8)بٓطب١  6102يط١ٓ  ٚاتساًُشاصٌٝ ٚاخلطياملطاس١ املصزٚع١ اخنفطت  :املطاس١ املصزٚع١

وبالرغم مه رلك والحظ ارتفاع في كمياث اوتاج بعط المحاصيل بسبب زراعتها في اراظي زراعيت خارج  6102

 كما يلي  :ـالخطت و

ط١ٓ بَكاز١ًْ %( 15.4)بٓطب١  6102ن١ُٝ أْتاز ذلصٍٛ احلٓط١ يط١ٓ  ازتفع : ذلصٍٛ احلٓط١ .0

 .6102ط١ٓ بَكاز١ًْ  %( 29.4) بٓطب١ 6102ا ازتفع َتٛضط غ١ً ايدٚمن يًُشصٍٛ يط١ٓ بُٝٓ،6102

، 6102ط١ٓ ب َكاز١ًْ %(51.2)بٓطب١  6102ن١ُٝ أْتاز ذلصٍٛ ايػعري يط١ٓ  ازتفع : ذلصٍٛ ايػعري .6

 .6102ط١ٓ بَكاز١ًْ  %(1..0)بٓطب١  6102َتٛضط غ١ً ايدٚمن يًُشصٍٛ يط١ٓ  بُٝٓا ازتفع

 ،6102ط١ٓ بَكاز١ًْ  %(22.1)بٓطب١  6102ن١ُٝ أْتاز ذلصٍٛ ايػًب يط١ٓ  ازتفاع : ذلصٍٛ ايػًب .3

 . 6102ط١ٓ بَكاز١ًْ  %(1..0)بٓطب١  6102َتٛضط غ١ً ايدٚمن يًُشصٍٛ يط١ٓ ازتفع 

  .6102ط١ٓ بَكاز١ًْ  %(6.0)بٓطب١  6102ن١ُٝ أْتاز ايتُٛز يط١ٓ  زتفعا :يتُٛز ا .4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ( 2016 - 2012)م يًُد٠ َؤغسات إسصا١ٝ٥ عٔ ايٛضع االقتصادٟ ٚاالدتُاعٞ يف ايعسا  

 7 اىغهبص اىَشمضٌ ىإلؽظبء / اىؼشاق –ٍذَشَخ اىؾغبثبد اىقىٍُخ 
 

 : الحيواني وكما يلي اإلنتاج( مؤشرات 3يبين جدول )

َكاز١ًْ ( 1.8%بٓطب١ ) 6106ملٓتذات احلٝٛا١ْٝ َٔ ايًشّٛ احلُسا٤ يط١ٓ ا تازتفع : ملٓتذات احلٝٛا١ْٝا

بُٝٓا ،  6105( َكاز١ًْ بط١ٓ 7.8%بٓطب١ ) 6106اْتاز ايًشّٛ ايبٝطا٤ يط١ٓ  ازتفعيف سني ،  6105 بط١ٓ

ن١ُٝ أْتاز األمساى  ازتفعت، 6105ٚط١ٓ ب َكاز١ًْ( %1.8بٓطب١ ) 6106أْتاز حلّٛ ايدٚادٔ يط١ٓ  زتفعا

ن١ُٝ أْتاز األمساى ايبشس١ٜ  أٜطًا زتفعتٚا، 6105ض١ٓ  َكاز١ًْ( %63.1بٓطب١ ) 6106ايٓٗس١ٜ يط١ٓ 

( %65.9بٓطب١ ) 6106اْتاز بٝض املا٥د٠ يط١ٓ  ازتفع ، 6105ط١ٓ ب َكاز١ًْ( %7.0بٓطب١ ) 6106يط١ٓ 

   .6105َكاز١ًْ بط١ٓ 
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مؤشرات إحصائية عن الوضع اإلقتصادي واإلجتماعي في العراق للمدة )2012 - 2016(

 
 ( 2016 - 2012)م يًُد٠ َؤغسات إسصا١ٝ٥ عٔ ايٛضع االقتصادٟ ٚاالدتُاعٞ يف ايعسا  

 7 اىغهبص اىَشمضٌ ىإلؽظبء / اىؼشاق –ٍذَشَخ اىؾغبثبد اىقىٍُخ 
 

 : الحيواني وكما يلي اإلنتاج( مؤشرات 3يبين جدول )

َكاز١ًْ ( 1.8%بٓطب١ ) 6106ملٓتذات احلٝٛا١ْٝ َٔ ايًشّٛ احلُسا٤ يط١ٓ ا تازتفع : ملٓتذات احلٝٛا١ْٝا

بُٝٓا ،  6105( َكاز١ًْ بط١ٓ 7.8%بٓطب١ ) 6106اْتاز ايًشّٛ ايبٝطا٤ يط١ٓ  ازتفعيف سني ،  6105 بط١ٓ

ن١ُٝ أْتاز األمساى  ازتفعت، 6105ٚط١ٓ ب َكاز١ًْ( %1.8بٓطب١ ) 6106أْتاز حلّٛ ايدٚادٔ يط١ٓ  زتفعا

ن١ُٝ أْتاز األمساى ايبشس١ٜ  أٜطًا زتفعتٚا، 6105ض١ٓ  َكاز١ًْ( %63.1بٓطب١ ) 6106ايٓٗس١ٜ يط١ٓ 

( %65.9بٓطب١ ) 6106اْتاز بٝض املا٥د٠ يط١ٓ  ازتفع ، 6105ط١ٓ ب َكاز١ًْ( %7.0بٓطب١ ) 6106يط١ٓ 

   .6105َكاز١ًْ بط١ٓ 
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مؤشرات إحصائية عن الوضع اإلقتصادي واإلجتماعي في العراق للمدة )2012 - 2016(
 
 ( 2016 - 2012)م يًُد٠ َؤغسات إسصا١ٝ٥ عٔ ايٛضع االقتصادٟ ٚاالدتُاعٞ يف ايعسا  

 8 اىغهبص اىَشمضٌ ىإلؽظبء / اىؼشاق –ٍذَشَخ اىؾغبثبد اىقىٍُخ 
 

ً: مؤشرات النفط الخامث  الثا

 : وكما يلي ،( مؤشرات النفط الخام4جدول ) يعرض 

َكاز١ْ  6102ط١ٓ ي  %(01.1) ْطبتٗا سكل ْػاط ايٓفط اخلاّ شٜاد٠ ًَشٛظ١ يف نُٝات اإلْتاز بًػت

ًَٕٝٛ  (0260.6إلى ) 6102ًَٕٝٛ بسٌَٝ ض١ٓ  (0601.1)سٝح ازتفعت نُٝات اإلْتاز َٔ  6102بط١ٓ 

ًَٕٝٛ بسٌَٝ ًَٜٛٝا خالٍ ايفرت٠  (0.6) إىل (2..)ايَٝٛٞ َٔ  اإلْتازٚازتفع َعدٍ  6102ط١ٓ يبسٌَٝ 

،  6102َكاز١ْ بط١ٓ  6102ط١ٓ ي %(01.0) طبتْ٘ايصادزات ايٓفط١ٝ ازتفاعًا  ١ضذًت نُٝ سٝح املرنٛز٠

زتفعت ن١ُٝ ٚاخالٍ ايفرت٠ املرنٛز٠  %(..02)بٓطب١ ايٓفط اخلاّ اجملٗص يًُصايف  ١نُٝٚازتفعت 

 %(.00.1)ايٓفط اخلاّ اجملٗص يًهٗسبا٤ بٓطب١ 
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مؤشرات إحصائية عن الوضع اإلقتصادي واإلجتماعي في العراق للمدة )2012 - 2016(
 
 ( 2016 - 2012)م يًُد٠ َؤغسات إسصا١ٝ٥ عٔ ايٛضع االقتصادٟ ٚاالدتُاعٞ يف ايعسا  

 9 اىغهبص اىَشمضٌ ىإلؽظبء / اىؼشاق –ٍذَشَخ اىؾغبثبد اىقىٍُخ 
 

ً: المؤشرات الصناعية  رابعا

 : ٚنُا ًٜٞ ،صٓاع١ٝاملؤغسات اي (5)ٜبني ددٍٚ  

( 566سصٍٛ اخنفاض يف عدد املٓػآت ايعا١ًَ سٝح بًؼ عددٖا ) إىل 6106تػري املؤغسات ايصٓاع١ٝ يط١ٓ 

ٚذيو ( %5.7ٚبٓطب١ اخنفاض َكدازٖا ) 2015يف ض١ٓ  َٓػأ٠( 611فُٝا ناْت ) 6106يط١ٓ  َٓػأ٠

اخنفاض يف مجٝع املؤغسات  إىل أد٣املٓػآت  إعدادٖٚرا االخنفاض يف بطبب اْدَاز عدد َٔ املٓػآت 

 نُا ًٜٞ :ـاملستبط١ بٗا 

 . (%05.0سٝح بًػت ْطب١ االخنفاض ) 6105َكاز١ْ بط١ٓ  6106اخنفاض عدد املػتػًني يط١ٓ  .0

سٝح بًػت ْطب١  6105َكاز١ْ بٓطب١  6106املدفٛع١ يًُػتػًني يط١ٓ  ٚاألدٛزايسٚاتب  طتاخنف .6

 . (%7ْصٝب املػتػٌ َٔ االْتاز بٓطب١ ) ٚذيو اد٣ ازتفاع َتٛضط (%03.8االخنفاض )

 ( .%00سٝح بًػت ْطب١ االخنفاض ) 2015َكاز١ْ بط١ٓ  6106اخنفطت ايك١ُٝ املطاف١ يط١ٓ  .3

 . (%5.9املػتػٌ َٔ ايك١ُٝ املطاف١ بٓطب١ ) اخنفطت إْتاد١ٝ  .4

ا ٖٚر (%9.0) بٓطب١ 6105َكاز١ْ بط١ٓ  6106يًُٓػآت ايصٓاع١ٝ يط١ٓ  اإلْتازق١ُٝ  اخنفطت  .5

 ( .7%سٝح بًؼ ) اإلْتازاْعهظ ع٢ً ازتفاع َتٛضط ْصٝب املػتػٌ َٔ 

( %5.3سٝح بًػت ) 6105َكاز١ْ يط١ٓ  6106ايدٜٓاز َٔ االدٛز يط١ٓ  إْتاد١ٝٚنريو ازتفعت  .6

. 
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مؤشرات إحصائية عن الوضع اإلقتصادي واإلجتماعي في العراق للمدة )2012 - 2016(

 
 ( 2016 - 2012)م يًُد٠ َؤغسات إسصا١ٝ٥ عٔ ايٛضع االقتصادٟ ٚاالدتُاعٞ يف ايعسا  

 11 اىغهبص اىَشمضٌ ىإلؽظبء / اىؼشاق –ٍذَشَخ اىؾغبثبد اىقىٍُخ 
 

ً: مؤشرات الكهرباء  خامسا

 ٚنُا ًٜٞ: ،َؤغسات ايهٗسبا٤ (6)ددٍٚ  ٜعسض

  اإلسصا٤سطب بٝاْات َدٜس١ٜ  (16.5%بٓطب١ )ن١ُٝ اإلْتاز  ًَشٛظ يف ًاازتفاعسكل قطاع ايهٗسبا٤ 

 اإلْتازٚالشايت احلاد١ اىل ايطاق١ ايهٗسبا١ٝ٥ انرب َٔ  ، 6105َكاز١ْ  بط١ٓ  6106يط١ٓ  ايصٓاعٞ

 6106يف ض١ٓ  اْ٘ أالاملتشكل ٚملعاجل١ ايٓكص بايطاق١ ايهٗسبا١ٝ٥ ٜتِ اضترياد ايهٗسبا٤ َٔ دٍٚ اجلٛاز 

بطبب تٛقف اغًب اخلطٛط  6105( َكاز١ْ بط١ٓ 23.6%يهٗسبا٤ املطتٛزد٠ بٓطب١ )اخنفطت ن١ُٝ ا

  املطتٛزد٠ .

                
ً: مؤشرات البناء والتشييد  سادسا

 َؤغسات ايبٓا٤ ٚايتػٝٝد، ٚنُا ًٜٞ : (7)ٜبني ددٍٚ 

املُٓٛس١ يًكطاع ٚايرتَِٝ  يف عدد أداشات ايبٓا٤تػري َؤغسات ايبٓا٤ ٚايتػٝٝد إىل إٕ ٖٓايو اخنفاض 

ٜٚعص٣ ضبب االخنفاض اىل عصٚف املٛاطٓني عٔ املسادع١  2015َكاز١ًْ بط١ٓ  2016 (4.7%)بٓطب١ اخلاص 

يًشصٍٛ ع٢ً اداش٠ بٓا٤ ْتٝذ١ يطعف يف ايكٛاْني ايسادع١ ٚعدّ احملاضب١ يف ساي١ ايبٓا٤ بدٕٚ اداش٠ قا١ْْٝٛ 

 ـــــــٝط االدسا٤ات يتػذٝع املٛطٓني يًُسادع١ ٚاحلصٍٛ ع٢ً اداش٠ايبٓا٤ تاز٠ أخس٣.تاز٠ ، ٚعدّ تبطــ

 
 ( 2016 - 2012)م يًُد٠ َؤغسات إسصا١ٝ٥ عٔ ايٛضع االقتصادٟ ٚاالدتُاعٞ يف ايعسا  

 11 اىغهبص اىَشمضٌ ىإلؽظبء / اىؼشاق –ٍذَشَخ اىؾغبثبد اىقىٍُخ 
 

 2016يط١ٓ  (51.2%) بًؼأَا بايٓطب١ يعدد املػازٜع يف ايكطاع ايعاّ سٝح غٗدت ايٓطب١ اخنفاضا ًَشٛظًا 

ٚعدّ تعإٚ أغًب  2016تسدٟ األٚضاع األ١َٝٓ يط١ٓ عدّ تٛفس ايطٝٛي١ ٜٚٚعٛد ايطبب إىل  6102َكاز١ًْ بط١ٓ 

باإلضاف١ إىل  ايٛشازات يف أزضاٍ ْطد١ َٔ اساالت َكاٚالت االب١ٝٓ ٚاالْػا٤ات اىل أسصا٤ات ايبٓا٤ ٚايتػٝٝد

بػهٌ َباغس ع٢ً عدّ تٓفٝر املػازٜع  تاثسفإٔ احلسب ع٢ً داعؼ يف عدد َٔ احملافعات ذنس أعالٙ  َا

أد٣ ذلافع١ فكط األَس ايرٟ ( 06)إىل اقتصاز املػازٜع ع٢ً  ٚاييت أدت ،يألب١ٝٓ ٚاإلْػا٤ات يف ايكطاع ايعاّ

يف عدد  طفٝف زتفاعأَا بايٓطب١ يدٚز ايطهٔ اجلدٜد٠ فتػري ايٓطب إىل إٔ ٖٓاى  .عاخنفاض عدد املػازٜاىل 

أَا بايٓطب١ إىل عدد ايعُازات ايطه١ٝٓ  ، 6102َكاز١ْ بط١ٓ  6102ط١ٓ ي (%6.0)بٓطب١  دٚز ايطهٔ اجلدٜد٠

بايٓطب١ يًعُازات ايتذاز١ٜ فكد ٚ ،6102َكاز١ًْ بط١ٓ  (%0.0.2) بٓطب١ 6102يف ض١ٓ ازتفاعا ٓايو فإٔ ٖ

عدد  ازتفعفُٝا  ،6102ط١ٓ بَكاز١ًْ  6102ط١ٓ ي (%1.2.)يف عدد ايعُازات ايتذاز١ٜ بٓطب١  ازتفاعسصٌ 

 . 6102َكاز١ْ بط١ٓ  6102طٓ٘ ي (%21) األب١ٝٓ ايصٓاع١ٝ بٓطب١

ً: مؤشرات  النقل واالتصاالت سابعا

 : ًٜٞ ٚنُا (6106 – 6105) ضٓيت بني َكاز١ْ ٚاآلتٞ ،ٚاالتصاالت ايٓكٌ َؤغسات( 8)  ددٍٚ ٜعسض

 : ايٓكٌ َؤغسات -1
 املٓكٛيني املطافسٜٔ عدد يف شٜاد٠ َع 6106 ض١ٓ يف اخلطٛط أطٛاٍ شٜاد٠ اىل احلدٜد ضهو َؤغسات تػري 

 عدد نإ اييت 6105 بط١ٓ َكاز١ْ َطافس ايف( 407) فسٜٔاملطا عدد بًؼ سٝح اخلطٛط تًو ٢بأدس عً

ٚتطٝري  غسا٤ اىل االزتفاع  ضبب ٜٚعٛد( %6.0) َكدازٖا ازتفاع  بٓطب١ َطافس ايف( 393) فٝٗا املطافسٜٔ

  ض١ٓ يف اخنفطت  داحلدٜد فك ضهو بٛاضط١ املٓكٛي١ ايبطا٥ع أَا ، ددٜد٠ َٓع١َٛ ٚاضتدداّ ٔقطازٜ

 ٚذيو طٔ ايف( 308) ناْت اييت 6105 ض١ٓ عٔ( %83.6) َكدازٖا بٓطب١ طٔ ايف( 56) اىل  6106

 .األ١َٝٓ األٚضاع ض٤ٛ بطبب  اخلطٛط بعض يتٛقف

 ساف١ً (631) إىل 6106 ض١ٓ يف ٚايٛقٛد املطافسٜٔ يٓكٌ ايعا١َ ايػسن١ يف ايعا١ًَ احلافالت عدد اخنفض

 ع٢ً االعتُاد بطبب ساف١ً( 667) ٖاعدد نإ اييت 6105 ض١ٓ عٔ( %5.5) َكدازٖا اخنفاض بٓطب١
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مؤشرات إحصائية عن الوضع اإلقتصادي واإلجتماعي في العراق للمدة )2012 - 2016(

 
 ( 2016 - 2012)م يًُد٠ َؤغسات إسصا١ٝ٥ عٔ ايٛضع االقتصادٟ ٚاالدتُاعٞ يف ايعسا  

 11 اىغهبص اىَشمضٌ ىإلؽظبء / اىؼشاق –ٍذَشَخ اىؾغبثبد اىقىٍُخ 
 

 2016يط١ٓ  (51.2%) بًؼأَا بايٓطب١ يعدد املػازٜع يف ايكطاع ايعاّ سٝح غٗدت ايٓطب١ اخنفاضا ًَشٛظًا 

ٚعدّ تعإٚ أغًب  2016تسدٟ األٚضاع األ١َٝٓ يط١ٓ عدّ تٛفس ايطٝٛي١ ٜٚٚعٛد ايطبب إىل  6102َكاز١ًْ بط١ٓ 

باإلضاف١ إىل  ايٛشازات يف أزضاٍ ْطد١ َٔ اساالت َكاٚالت االب١ٝٓ ٚاالْػا٤ات اىل أسصا٤ات ايبٓا٤ ٚايتػٝٝد

بػهٌ َباغس ع٢ً عدّ تٓفٝر املػازٜع  تاثسفإٔ احلسب ع٢ً داعؼ يف عدد َٔ احملافعات ذنس أعالٙ  َا

أد٣ ذلافع١ فكط األَس ايرٟ ( 06)إىل اقتصاز املػازٜع ع٢ً  ٚاييت أدت ،يألب١ٝٓ ٚاإلْػا٤ات يف ايكطاع ايعاّ

يف عدد  طفٝف زتفاعأَا بايٓطب١ يدٚز ايطهٔ اجلدٜد٠ فتػري ايٓطب إىل إٔ ٖٓاى  .عاخنفاض عدد املػازٜاىل 

أَا بايٓطب١ إىل عدد ايعُازات ايطه١ٝٓ  ، 6102َكاز١ْ بط١ٓ  6102ط١ٓ ي (%6.0)بٓطب١  دٚز ايطهٔ اجلدٜد٠

بايٓطب١ يًعُازات ايتذاز١ٜ فكد ٚ ،6102َكاز١ًْ بط١ٓ  (%0.0.2) بٓطب١ 6102يف ض١ٓ ازتفاعا ٓايو فإٔ ٖ

عدد  ازتفعفُٝا  ،6102ط١ٓ بَكاز١ًْ  6102ط١ٓ ي (%1.2.)يف عدد ايعُازات ايتذاز١ٜ بٓطب١  ازتفاعسصٌ 

 . 6102َكاز١ْ بط١ٓ  6102طٓ٘ ي (%21) األب١ٝٓ ايصٓاع١ٝ بٓطب١

ً: مؤشرات  النقل واالتصاالت سابعا

 : ًٜٞ ٚنُا (6106 – 6105) ضٓيت بني َكاز١ْ ٚاآلتٞ ،ٚاالتصاالت ايٓكٌ َؤغسات( 8)  ددٍٚ ٜعسض

 : ايٓكٌ َؤغسات -1
 املٓكٛيني املطافسٜٔ عدد يف شٜاد٠ َع 6106 ض١ٓ يف اخلطٛط أطٛاٍ شٜاد٠ اىل احلدٜد ضهو َؤغسات تػري 

 عدد نإ اييت 6105 بط١ٓ َكاز١ْ َطافس ايف( 407) فسٜٔاملطا عدد بًؼ سٝح اخلطٛط تًو ٢بأدس عً

ٚتطٝري  غسا٤ اىل االزتفاع  ضبب ٜٚعٛد( %6.0) َكدازٖا ازتفاع  بٓطب١ َطافس ايف( 393) فٝٗا املطافسٜٔ

  ض١ٓ يف اخنفطت  داحلدٜد فك ضهو بٛاضط١ املٓكٛي١ ايبطا٥ع أَا ، ددٜد٠ َٓع١َٛ ٚاضتدداّ ٔقطازٜ

 ٚذيو طٔ ايف( 308) ناْت اييت 6105 ض١ٓ عٔ( %83.6) َكدازٖا بٓطب١ طٔ ايف( 56) اىل  6106

 .األ١َٝٓ األٚضاع ض٤ٛ بطبب  اخلطٛط بعض يتٛقف

 ساف١ً (631) إىل 6106 ض١ٓ يف ٚايٛقٛد املطافسٜٔ يٓكٌ ايعا١َ ايػسن١ يف ايعا١ًَ احلافالت عدد اخنفض

 ع٢ً االعتُاد بطبب ساف١ً( 667) ٖاعدد نإ اييت 6105 ض١ٓ عٔ( %5.5) َكدازٖا اخنفاض بٓطب١
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مؤشرات إحصائية عن الوضع اإلقتصادي واإلجتماعي في العراق للمدة )2012 - 2016(

 
 ( 2016 - 2012)م يًُد٠ َؤغسات إسصا١ٝ٥ عٔ ايٛضع االقتصادٟ ٚاالدتُاعٞ يف ايعسا  

 12 اىغهبص اىَشمضٌ ىإلؽظبء / اىؼشاق –ٍذَشَخ اىؾغبثبد اىقىٍُخ 
 

 طٛطاخل بعض ٚتٛقف اخلاص ايكطاع َع ايعٌُ َٓاصف١ نريو احلدٜج١ ايطابكني ذات احلافالت

 . األ١َٝٓ األٚضاع بطبب ايػسب١ٝ ايػُاي١ٝ

 ٚبٓطب١  طٔ أيف( 06168) إىل 6106 ض١ٓ ايعساق١ٝ يف املٛا٧ْ خالٍ ٔاملطتٛزد٠ َ ايبطا٥ع ن١ُٝ ازتفعت

 ٚاألزصف١ ايطاسات تطٛز بطبب طٔ أيف( 05057) نُٝتٗا ناْت اييت 6105 ض١ٓ يف عٓ٘( %6) َكدازٖا

 َالس١ٝ خطٛط دًب إىل أد٣ مما املٛا٧ْ بعٌُ املتدصص١ ايػسنات َع املػرتى ايتػػٌٝ عكٛد خالٍ َٔ

 ض١ٓ يف املصدز٠ ايبطا٥ع ن١ُٝ أٜطًا ٚازتفعت.ٚاحلاٜٚات ايبطا٥ع َٓاٚي١ َعدات ٚحتدٜح بٛاضطت٘ ددٜد٠

 (0844) نُٝتٗا ناْت اييت 6105 ض١ٓ يف عٓ٘( %00.7)  َكدازٖا بٓطب١ طٔ أيف( 6161) إىل 6106

 .ايٓفط١ٝ املٛا٧ْ طسٜل عٔ ايٓفط صادزات شٜاد٠ بطبب طٔ أيف

 زس١ً( 40688) إىل  6106 ض١ٓ يف )ايدٚي١ٝ+ ايداخ١ًٝ) ايعساق١ٝ اجل١ٜٛ اخلطٛط يف  ايسسالت عدد ازتفع

 عدد ازتفاع إىل أد٣ مما( %69.4) ْطبتٗا بًػت بصٜاد٠( 36601) عددٖا نإ اييت 6105 ١بطٓ َكاز١ًْ

 عددٖا نإ اييت 6105 ض١ٓ عٔ(%63.6) َكدازٖا بٓطب١ َطافس أيف( 3461) اىل املٓكٛيني املطافسٜٔ

 ١ٜاجلٛ اخلطٛط طا٥سات ع٢ً ايدٚيٞ بػداد َطاز يف املٓكٛي١ ايبطا٥ع ن١ُٝ بًؼ َطافس، أيف( 6818)

 ناْت اييت 6105 ض١ٓ عٔ(%33.9)  ْطبتٗا بًػتبازتفاع   6106 ض١ٓ يف طٔ( 00339) ايعساق١ٝ

 عدد شٜاد٠ اىل باإلضاف١ ددٜد٠ خطٛط فتح بطبب اجلٟٛ ايٓكٌ َؤغسات يف ايصٜاد٠ ،إ طٔ (8467) نُٝتٗا

  ددٜد٠ طا٥س٠ غسا٤ اىل ١باإلضاف ٚايدٚي١ٝ ايداخ١ًٝ ايطٝاس١ٝ ٚايسسالت ٚايعُس٠ احلر زسالت َٚٓٗا ايسسالت

 :اإلتصاالت َؤغسات – 2
 خط ًَٕٝٛ( 6.6) تناْ إٔ بعد خط ًَٕٝٛ( 6)  اىل 6106 ض١ٓ يف ايجابت١ اهلٛاتف خطٛط عدد أخنفض 

 ٖٚرا ايبداالت عدد ٚاخنفاضايٓكاي١  اهلٛاتف الْتػاز ٚذيو( %9.0) َكدازٖا بٓطب١ 6105 ض١ٓ

 .أعالٙ ايجابت يًٗاتف اهلاتف١ٝ ايهجاف١ ع٢ً ًَشٛظ تػٝري أٟ دنسٟ مل االخنفاض

 ض١ٓ عٔ( %4.4) َكدازٖا بٓطب١ خط أيف( 34958) اىل 6106 ض١ٓ يف ايٓكاٍ اهلاتف خطٛط عدد أزتفع

 خط أيف(  33470) ناْت اييت 6105

 

 
 ( 2016 - 2012)م يًُد٠ َؤغسات إسصا١ٝ٥ عٔ ايٛضع االقتصادٟ ٚاالدتُاعٞ يف ايعسا  

 13 اىغهبص اىَشمضٌ ىإلؽظبء / اىؼشاق –ٍذَشَخ اىؾغبثبد اىقىٍُخ 
 

  :املسٚز سٛادخ – 3
 6105 ١ٓض عٔ( % 1.8)  َكدازٖا بٓطب١ سادخ( 8763) اىل 6106 ض١ٓ يف املسٚز سٛادخ عدد اخنفض 

 اجلبا١ٜ قإْٛ  تطبٝل يف املسٚزٟ ايٛعٞ اىل ٜسدع اإلخنفاض ٚضبب(  8836) خالهلا احلٛادت عدد نإ اييت

 . املدايفني ايطٛام ع٢ً

ً: المؤشرات المالية  والنقدية والتجارة ثامنا

 : ٚنُا ًٜٞ ،ٚايٓكد١ٜ ٚايتذاز٠املؤغسات املاي١ٝ  (9)ٜبني ددٍٚ 

 : املؤغسات املاي١ٝ-أ

ْتٝذ١ الخنفاض أضعاز  2015َكاز١ًْ بط١ٓ  6102يط١ٓ  %(26.4)بٓطب١ ايعا١َ إٜسادات املٛاش١ْ  طتفاخن

ايٓفط اخلاّ املصدز سٝح إٔ اإلٜسادات ايٓفط١ٝ تػهٌ اجلص٤ األنرب َٔ إٜسادات املٛاش١ْ ايعا١َ، إَا بايٓطب١ 

 إىل أد٣ٚإ ذيو  6102بط١ٓ  َكاز١ًْ 6102ط١ٓ ي %(2.00)بٓطب١ َكدازٖا يًٓفكات ايعا١َ فكد اخنفطت 

 . 6105َكاز١ْ بط١ٓ  6106يط١ٓ  (%96.3) بٓطب١عذص املٛاش١ْ  عاازتف
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مؤشرات إحصائية عن الوضع اإلقتصادي واإلجتماعي في العراق للمدة )2012 - 2016(

 
 ( 2016 - 2012)م يًُد٠ َؤغسات إسصا١ٝ٥ عٔ ايٛضع االقتصادٟ ٚاالدتُاعٞ يف ايعسا  

 13 اىغهبص اىَشمضٌ ىإلؽظبء / اىؼشاق –ٍذَشَخ اىؾغبثبد اىقىٍُخ 
 

  :املسٚز سٛادخ – 3
 6105 ١ٓض عٔ( % 1.8)  َكدازٖا بٓطب١ سادخ( 8763) اىل 6106 ض١ٓ يف املسٚز سٛادخ عدد اخنفض 

 اجلبا١ٜ قإْٛ  تطبٝل يف املسٚزٟ ايٛعٞ اىل ٜسدع اإلخنفاض ٚضبب(  8836) خالهلا احلٛادت عدد نإ اييت

 . املدايفني ايطٛام ع٢ً

ً: المؤشرات المالية  والنقدية والتجارة ثامنا

 : ٚنُا ًٜٞ ،ٚايٓكد١ٜ ٚايتذاز٠املؤغسات املاي١ٝ  (9)ٜبني ددٍٚ 

 : املؤغسات املاي١ٝ-أ

ْتٝذ١ الخنفاض أضعاز  2015َكاز١ًْ بط١ٓ  6102يط١ٓ  %(26.4)بٓطب١ ايعا١َ إٜسادات املٛاش١ْ  طتفاخن

ايٓفط اخلاّ املصدز سٝح إٔ اإلٜسادات ايٓفط١ٝ تػهٌ اجلص٤ األنرب َٔ إٜسادات املٛاش١ْ ايعا١َ، إَا بايٓطب١ 

 إىل أد٣ٚإ ذيو  6102بط١ٓ  َكاز١ًْ 6102ط١ٓ ي %(2.00)بٓطب١ َكدازٖا يًٓفكات ايعا١َ فكد اخنفطت 

 . 6105َكاز١ْ بط١ٓ  6106يط١ٓ  (%96.3) بٓطب١عذص املٛاش١ْ  عاازتف
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مؤشرات إحصائية عن الوضع اإلقتصادي واإلجتماعي في العراق للمدة )2012 - 2016(

 
 ( 2016 - 2012)م يًُد٠ َؤغسات إسصا١ٝ٥ عٔ ايٛضع االقتصادٟ ٚاالدتُاعٞ يف ايعسا  

 14 اىغهبص اىَشمضٌ ىإلؽظبء / اىؼشاق –ٍذَشَخ اىؾغبثبد اىقىٍُخ 
 

 : املؤغسات ايٓكد١ٜ-ب

سٝح إٔ عسض  6102َكاز١ْ بط١ٓ  6102ط١ٓ ي %(0..) بٓطب١ زتفاعضذٌ عسض ايٓكد مبفَٗٛ٘ ايطٝل ا

                          . (احلطابات اجلاز١ٜايٓكد يف ايتداٍٚ + )ايٓكد بٗرا املفّٗٛ ٜػٌُ 

 
       

 : َؤغسات ايتذاز٠ اخلازد١ٝ -ز

  ٚذيو بطبب اخنفاض ضعس  6102َكاز١ْ بط١ٓ  6102ط١ٓ ي %(01.2)ايصادزات بٓطب١  إمجايٞاخنفطت 

 . %(..01)ايٓفط  بٓطب١ بسٌَٝ 

ق١ُٝ   خنطتاسٝح  6102ط١ٓ َكاز١ْ ب 6102ط١ٓ ي %(0..6)بٓطب١  اتاالضترياد امجايٞ خنفضا

ٚتعهظ َبايؼ  ، 6106ط١ٓ ي( ًَٝاز دٚالز 69.0إىل ) 6105ط١ٓ ي( ًَٝاز دٚالز 41.8َٔ ) اتاالضترياد

سذِ اْهػاف االقتصاد ايعساقٞ ع٢ً ايعامل اخلازدٞ بطبب ضعف ايكاعد٠ اإلْتاد١ٝ احمل١ًٝ  اتاالضترياد

 .خلدَاتطًب احملًٞ َٔ ايطًع ٚاٚعدّ قدزتٗا ع٢ً تػط١ٝ اي

 
 ( 2016 - 2012)م يًُد٠ َؤغسات إسصا١ٝ٥ عٔ ايٛضع االقتصادٟ ٚاالدتُاعٞ يف ايعسا  

 15 اىغهبص اىَشمضٌ ىإلؽظبء / اىؼشاق –ٍذَشَخ اىؾغبثبد اىقىٍُخ 
 

 

 : َؤغسات ايتذاز٠ ايداخ١ًٝ -د

ٚذيو بطبب قٝاّ بعض  6105َكاز١ْ بط١ٓ  6106( يف ض١ٓ %04.5ايفٓادم بٓطب١ ) إٜساداتاخنفطت 

 ايفٓادم بتدفٝض ادٛز املبٝت اضاف١ اىل اخنفاض اإلٜسادات األخس٣ يًفٓادم .

 
  السكان تاسعاً: مؤشرات

 ٚنُا ًٜٞ: ،َؤغسات ايطهإ  (10) ددٍٚ ٜعسض 

ط١ٓ ييف ْط١ُ ا (36169.1)إىل إٕ ٖٓاى ازتفاع يف منٛ ايطهإ سٝح بًؼ عدد ايطهإ تػري َؤغسات ايطهإ 

يف سني بًػت ْطب١  (%6.0)منٛ   مبعدٍأيف ْط١ُ  (35212.6)ٚاييت بًػت  2015ض١ٓ  َكاز١ْ َع 6102

، (%1.03بٓطب١ اخنفاض ) 6105 ( يط١ٓ%013.59) بعد إ ناْت 6106 ١يطٓ 103.46%))ايٓٛع 

 %(.0.1)ٚاييت ناْت تبًؼ  6102َكاز١ْ َع ض١ٓ  6102يط١ٓ  %(0.16)ٚبًؼ َعدٍ اخلصٛب١ ايهًٞ 

 . %(0.0بىسبت اوخفاض )
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مؤشرات إحصائية عن الوضع اإلقتصادي واإلجتماعي في العراق للمدة )2012 - 2016(

 
 ( 2016 - 2012)م يًُد٠ َؤغسات إسصا١ٝ٥ عٔ ايٛضع االقتصادٟ ٚاالدتُاعٞ يف ايعسا  

 15 اىغهبص اىَشمضٌ ىإلؽظبء / اىؼشاق –ٍذَشَخ اىؾغبثبد اىقىٍُخ 
 

 

 : َؤغسات ايتذاز٠ ايداخ١ًٝ -د

ٚذيو بطبب قٝاّ بعض  6105َكاز١ْ بط١ٓ  6106( يف ض١ٓ %04.5ايفٓادم بٓطب١ ) إٜساداتاخنفطت 

 ايفٓادم بتدفٝض ادٛز املبٝت اضاف١ اىل اخنفاض اإلٜسادات األخس٣ يًفٓادم .

 
  السكان تاسعاً: مؤشرات

 ٚنُا ًٜٞ: ،َؤغسات ايطهإ  (10) ددٍٚ ٜعسض 

ط١ٓ ييف ْط١ُ ا (36169.1)إىل إٕ ٖٓاى ازتفاع يف منٛ ايطهإ سٝح بًؼ عدد ايطهإ تػري َؤغسات ايطهإ 

يف سني بًػت ْطب١  (%6.0)منٛ   مبعدٍأيف ْط١ُ  (35212.6)ٚاييت بًػت  2015ض١ٓ  َكاز١ْ َع 6102

، (%1.03بٓطب١ اخنفاض ) 6105 ( يط١ٓ%013.59) بعد إ ناْت 6106 ١يطٓ 103.46%))ايٓٛع 

 %(.0.1)ٚاييت ناْت تبًؼ  6102َكاز١ْ َع ض١ٓ  6102يط١ٓ  %(0.16)ٚبًؼ َعدٍ اخلصٛب١ ايهًٞ 

 . %(0.0بىسبت اوخفاض )
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مؤشرات إحصائية عن الوضع اإلقتصادي واإلجتماعي في العراق للمدة )2012 - 2016(
 
 ( 2016 - 2012)م يًُد٠ َؤغسات إسصا١ٝ٥ عٔ ايٛضع االقتصادٟ ٚاالدتُاعٞ يف ايعسا  

 16 اىغهبص اىَشمضٌ ىإلؽظبء / اىؼشاق –ٍذَشَخ اىؾغبثبد اىقىٍُخ 
 

 :ً  عليم تال مؤشراتعاشرا

 : َؤغسات ايتعًِٝ، ٚنُا ًٜٞ (11)ٜبني ددٍٚ 

يًعاّ (  %0.9يتشام ايصايف يًتعًِٝ االبتدا٥ٞ بٓطب١ )تػري َؤغسات ايتعًِٝ اىل اخنفاض َعدٍ اال

 بُٝٓا اخنفض َعدٍ االيتشام ايصايف 6105/6106 بايعاّ ايدزاضَٞكاز١ْ  6106/6107 ايدزاضٞ

اىل ازتفاع اعداد ايطًب١ سطب املسس١ً  أٜطاتػري ايٓتا٥ر نُا  يٓفظ ايفرت٠( %0.5) يًتعًِٝ ايجاْٟٛ بٓطب١

 ( ع٢ً ايتٛايٞ %3.6 ،%7.4، %9.5، %4.1) قدزٖا ،املٗين (  بٓطب ٞ ،ايجاْٟٛ،االبتدا٥ األطفاٍ)زٜاض 

بُٝٓا اخنفطت َعاٖد املعًُني ٚاملعًُات َكاز١ْ َع ايعاّ ايدزاضٞ ايطابل  6106/6107يف ايعاّ ايدزاضٞ 

 . 6106/6107يف ايعاّ ايدزاضٞ ( %34.0)بٓطب١ 

،ايجاْٟٛ(  ،االبتدا٥ٞ األطفاٍيتدزٜط١ٝ سطب املسس١ً )زٜاض اهل١٦ٝ ا إعدادَؤغسات ايتعًِٝ اىل ازتفاع  تبني 

 ايتعًِٝ ع٢ً ايتٛايٞ يٓفظ املد٠ اعالٙ يف سني اخنفطت ايٓطب١ يف (%%5.3 ،%4.8،%5.6) قدزٖا بٓطب

 . 6106/6107يف ايعاّ ايدزاضٞ ( 45.4% ،1.9%) قدزٖا بٓطب املٗين َٚعاٖد املعًُني ٚاملعًُات

 ، ايجاْٟٛ االبتدا٥ٞ ، ، األطفاٍزٜاض  سطب املسس١ً ) احله١َٝٛ األب١ٝٓ عدادااىل ازتفاع  أٜطاتػري ايٓتا٥ر 

 ع٢ً ايتٛايٞ( % 6.5، %8.3، %6.9، %3.4) قدزٖا بٓطب  6106/6107يف ايعاّ ايدزاضٞ املٗين ( 

( %53.5عًُات بٓطب١ )َعاٖد املعًُني ٚاملاعداد بُٝٓا اخنفطت  6105/6106ايعاّ ايدزاضٞ َكاز١ْ َع 

  .يعاّ ايدزاضٞايٓفظ 

  : مل ٜتِ مشٍٛ اقًِٝ نسدضتإ ٚاحملافعات )صالح ايدٜٔ ، نسنٛى ، االْباز(  َالسع١

   

 
 ( 2016 - 2012)م يًُد٠ َؤغسات إسصا١ٝ٥ عٔ ايٛضع االقتصادٟ ٚاالدتُاعٞ يف ايعسا  

 17 اىغهبص اىَشمضٌ ىإلؽظبء / اىؼشاق –ٍذَشَخ اىؾغبثبد اىقىٍُخ 
 

 الصحـة مؤشراتاحدى عشر: 

 َؤغسات ايصش١، ٚنُا ًٜٞ: (12)ددٍٚ  ٜعسض

١ طٓي (%6.0)اإلمجايٞ بٓطب١  احله١َٝٛ ٚاال١ًٖٝ عدد املطتػفٝاتيف  ازتفاعتػري َؤغسات ايصش١ إٔ ٖٓاى 

َع  (%..2) بٓطب١ املٗٝأ٠ يسقٛد املسض٢ األضس٠يف عدد  ازتفاع ، ٚايرٟ أد٣ اىل6102َكاز١ْ بط١ٓ  6102

 .%(6.2) بٓطب١ يهٌ ضسٜس ايطهإيف عدد  ادنابٞ خنفاضاٚدٛد 

 أحوال المعيشة مؤشرات: عشر اثنى

 ، ٚنُا ًٜٞ:أسٛاٍ املعٝػ١َؤغسات  (13)ٜبني ددٍٚ 

بًؼ َتٛضط ، 6106ٚط١ٓ ي (%1..0)بعدَا ناْت  6100ط١ٓ ي (%66.2)ام إىل يف ايعس ْطب١ ايفكس زتفعتا

سٝح  6106باملكاز١ْ َع ض١ٓ  6100ط١ٓ ي بايػٗس أيف دٜٓاز (0.02.0) ايطٛم  بأضعاز دخٌ األضس٠ ايػٗسٟ

قد األضس٠  َتٛضط سذِيف سني إ  (%0..بٓطب١ ازتفاع َكدازٖا ) بايػٗسدٜٓاز ايف  (0210.0) نإ

ٚاخنفض َعدٍ ايبطاي١ بٓطب١  ،6106 عُا نإ عًٝ٘ يف ض١ٓ 6100ط١ٓ ي (%1.0) بٓطب١  خنفضا

 (%2..)، يف سني أزتفع َتٛضط اْفام األضس بأضعاز ايطٛم بٓطب١ 6106َكاز١ْ بط١ٓ  6100يط١ٓ  (2.2%)

 .  6106َكاز١ْ بط١ٓ  6100يط١ٓ 

 التنمية البشرية مؤشراتعشر:  ثالثة

 : ١ُٝٓ ايبػس١ٜ، ٚنُا ًَٜٞؤغسات ايت (14)ددٍٚ  ٜعسض

 بًػت 6104( ٚيف عاّ 66.6بًػت ) 6106عاّ  يالْاخ ايبطاي١ َعدٍاىل إ  َؤغسات ايت١ُٝٓ ايبػس١ٜ ػري ت

بايسغِ َٔ ٚدٛد   6104( عٔ ض١ٓ %1.7بٓطب١ شٜاد٠ َكدازٖا  )  (66.6بًػت ) 6106ٚيف عاّ  (60.9)

از ْكط١ بني ضٓيت زتفاع مبعدٍ ايبطاي١ يًٓطا٤ يف ايعسام مبكديتُهني املسأ٠ ايعساق١ٝ اال إ ٖٓاى ا ١إضرتاتٝذٝ

)6106  ٚ6104(. 

ٚ  6100) صشٞ ع٢ً َطتٜٛات٘ خالٍ ايطٓتني سافغ َؤغسات ْطب١ ايٛالدات اييت جتسٟ بأغساف نادز

( ثِ ضذٌ ازتفاعًا يف عاّ %87.7يٝصٌ اىل ) 6103يف عاّ  اخنفضاال اْ٘  (%89.1( عٓد ْطب١ )6106
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مؤشرات إحصائية عن الوضع اإلقتصادي واإلجتماعي في العراق للمدة )2012 - 2016(
 
 ( 2016 - 2012)م يًُد٠ َؤغسات إسصا١ٝ٥ عٔ ايٛضع االقتصادٟ ٚاالدتُاعٞ يف ايعسا  

 17 اىغهبص اىَشمضٌ ىإلؽظبء / اىؼشاق –ٍذَشَخ اىؾغبثبد اىقىٍُخ 
 

 الصحـة مؤشراتاحدى عشر: 

 َؤغسات ايصش١، ٚنُا ًٜٞ: (12)ددٍٚ  ٜعسض

١ طٓي (%6.0)اإلمجايٞ بٓطب١  احله١َٝٛ ٚاال١ًٖٝ عدد املطتػفٝاتيف  ازتفاعتػري َؤغسات ايصش١ إٔ ٖٓاى 

َع  (%..2) بٓطب١ املٗٝأ٠ يسقٛد املسض٢ األضس٠يف عدد  ازتفاع ، ٚايرٟ أد٣ اىل6102َكاز١ْ بط١ٓ  6102

 .%(6.2) بٓطب١ يهٌ ضسٜس ايطهإيف عدد  ادنابٞ خنفاضاٚدٛد 

 أحوال المعيشة مؤشرات: عشر اثنى

 ، ٚنُا ًٜٞ:أسٛاٍ املعٝػ١َؤغسات  (13)ٜبني ددٍٚ 

بًؼ َتٛضط ، 6106ٚط١ٓ ي (%1..0)بعدَا ناْت  6100ط١ٓ ي (%66.2)ام إىل يف ايعس ْطب١ ايفكس زتفعتا

سٝح  6106باملكاز١ْ َع ض١ٓ  6100ط١ٓ ي بايػٗس أيف دٜٓاز (0.02.0) ايطٛم  بأضعاز دخٌ األضس٠ ايػٗسٟ

قد األضس٠  َتٛضط سذِيف سني إ  (%0..بٓطب١ ازتفاع َكدازٖا ) بايػٗسدٜٓاز ايف  (0210.0) نإ

ٚاخنفض َعدٍ ايبطاي١ بٓطب١  ،6106 عُا نإ عًٝ٘ يف ض١ٓ 6100ط١ٓ ي (%1.0) بٓطب١  خنفضا

 (%2..)، يف سني أزتفع َتٛضط اْفام األضس بأضعاز ايطٛم بٓطب١ 6106َكاز١ْ بط١ٓ  6100يط١ٓ  (2.2%)

 .  6106َكاز١ْ بط١ٓ  6100يط١ٓ 

 التنمية البشرية مؤشراتعشر:  ثالثة

 : ١ُٝٓ ايبػس١ٜ، ٚنُا ًَٜٞؤغسات ايت (14)ددٍٚ  ٜعسض

 بًػت 6104( ٚيف عاّ 66.6بًػت ) 6106عاّ  يالْاخ ايبطاي١ َعدٍاىل إ  َؤغسات ايت١ُٝٓ ايبػس١ٜ ػري ت

بايسغِ َٔ ٚدٛد   6104( عٔ ض١ٓ %1.7بٓطب١ شٜاد٠ َكدازٖا  )  (66.6بًػت ) 6106ٚيف عاّ  (60.9)

از ْكط١ بني ضٓيت زتفاع مبعدٍ ايبطاي١ يًٓطا٤ يف ايعسام مبكديتُهني املسأ٠ ايعساق١ٝ اال إ ٖٓاى ا ١إضرتاتٝذٝ

)6106  ٚ6104(. 

ٚ  6100) صشٞ ع٢ً َطتٜٛات٘ خالٍ ايطٓتني سافغ َؤغسات ْطب١ ايٛالدات اييت جتسٟ بأغساف نادز

( ثِ ضذٌ ازتفاعًا يف عاّ %87.7يٝصٌ اىل ) 6103يف عاّ  اخنفضاال اْ٘  (%89.1( عٓد ْطب١ )6106
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مؤشرات إحصائية عن الوضع اإلقتصادي واإلجتماعي في العراق للمدة )2012 - 2016(
 
 ( 2016 - 2012)م يًُد٠ َؤغسات إسصا١ٝ٥ عٔ ايٛضع االقتصادٟ ٚاالدتُاعٞ يف ايعسا  

 18 اىغهبص اىَشمضٌ ىإلؽظبء / اىؼشاق –ٍذَشَخ اىؾغبثبد اىقىٍُخ 
 

 (%95.5ٚبٓطب١ ) 6105َطتٜٛات٘ يف عاّ  اضتُس املٓشين بايصعٛد يٝبًؼ اع٢ً( ٚ%90.5ب١ )بٓط 6104

بٓطب١ اخنفاض ( %93.9اىل ) 6106يف عاّ  ٚعاد ٚاخنفض 6104( عٔ ض١ٓ %4بٓطب١ شٜاد٠ َكدازٖا )

ات ٜتُاغ٢ َع تٛد٘ ٚشاز٠ ايصش١ حنٛ تعصٜص ٖرا املؤغس ٚايرٟ ٜعد َٔ املؤغس َا ٖٚٛ( %0.7َكدازٖا )

 .ايدٚي١ٝ املعتُد٠ يًشفاظ ع٢ً صش١ املسأ٠ 

 البيئة مؤشراتعشر:  ربعةا

 : َؤغسات ايب١٦ٝ، ٚنُا ًٜٞ (15)ٜبني ددٍٚ 

يف ايٓطب١ امل١ٜٛ٦ يًطهإ املددَٚني بػبه١ املا٤ ايصاحل يًػسب  خنفاضتػري املؤغسات ايب١ٝ٦ٝ إىل إٕ ٖٓاى ا

 اتامل١ٜٛ٦ يًطهإ املددَٚني بػبه ١ايٓطبإَا  (%6.1)َكدازٖا  بٓطب١ 6105 َكاز١ًْ بط١ٓ 6102 يط١ٓ

يف سني  2015َكاز١ْ بط١ٓ  6102ط١ٓ ي %(2.2)بٓطب١  زتفاعٗافٝالسغ ا( ايعاد١َ ٚاملػرتن١) اجملازٟ

 6102ط١ٓ ي %(0.0)بٓطب١ ًا طفٝفًا اعغٗدت ْطب١ ايطهإ املددَٚني خبد١َ مجع ٚزفع ايٓفاٜات ازتف

 . ١2015 ٓطب َكاز١ْ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ( 2016 - 2012)م يًُد٠ َؤغسات إسصا١ٝ٥ عٔ ايٛضع االقتصادٟ ٚاالدتُاعٞ يف ايعسا  

 19 اىغهبص اىَشمضٌ ىإلؽظبء / اىؼشاق –ٍذَشَخ اىؾغبثبد اىقىٍُخ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التفصيلية ملحق الجداول
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مؤشرات إحصائية عن الوضع اإلقتصادي واإلجتماعي في العراق للمدة )2012 - 2016(
 
 ( 2016 - 2012)م يًُد٠ َؤغسات إسصا١ٝ٥ عٔ ايٛضع االقتصادٟ ٚاالدتُاعٞ يف ايعسا  

 18 اىغهبص اىَشمضٌ ىإلؽظبء / اىؼشاق –ٍذَشَخ اىؾغبثبد اىقىٍُخ 
 

 (%95.5ٚبٓطب١ ) 6105َطتٜٛات٘ يف عاّ  اضتُس املٓشين بايصعٛد يٝبًؼ اع٢ً( ٚ%90.5ب١ )بٓط 6104

بٓطب١ اخنفاض ( %93.9اىل ) 6106يف عاّ  ٚعاد ٚاخنفض 6104( عٔ ض١ٓ %4بٓطب١ شٜاد٠ َكدازٖا )

ات ٜتُاغ٢ َع تٛد٘ ٚشاز٠ ايصش١ حنٛ تعصٜص ٖرا املؤغس ٚايرٟ ٜعد َٔ املؤغس َا ٖٚٛ( %0.7َكدازٖا )

 .ايدٚي١ٝ املعتُد٠ يًشفاظ ع٢ً صش١ املسأ٠ 

 البيئة مؤشراتعشر:  ربعةا

 : َؤغسات ايب١٦ٝ، ٚنُا ًٜٞ (15)ٜبني ددٍٚ 

يف ايٓطب١ امل١ٜٛ٦ يًطهإ املددَٚني بػبه١ املا٤ ايصاحل يًػسب  خنفاضتػري املؤغسات ايب١ٝ٦ٝ إىل إٕ ٖٓاى ا

 اتامل١ٜٛ٦ يًطهإ املددَٚني بػبه ١ايٓطبإَا  (%6.1)َكدازٖا  بٓطب١ 6105 َكاز١ًْ بط١ٓ 6102 يط١ٓ

يف سني  2015َكاز١ْ بط١ٓ  6102ط١ٓ ي %(2.2)بٓطب١  زتفاعٗافٝالسغ ا( ايعاد١َ ٚاملػرتن١) اجملازٟ

 6102ط١ٓ ي %(0.0)بٓطب١ ًا طفٝفًا اعغٗدت ْطب١ ايطهإ املددَٚني خبد١َ مجع ٚزفع ايٓفاٜات ازتف

 . ١2015 ٓطب َكاز١ْ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ( 2016 - 2012)م يًُد٠ َؤغسات إسصا١ٝ٥ عٔ ايٛضع االقتصادٟ ٚاالدتُاعٞ يف ايعسا  

 19 اىغهبص اىَشمضٌ ىإلؽظبء / اىؼشاق –ٍذَشَخ اىؾغبثبد اىقىٍُخ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التفصيلية ملحق الجداول
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 ( 2016 - 2012)م يًُد٠ َؤغسات إسصا١ٝ٥ عٔ ايٛضع االقتصادٟ ٚاالدتُاعٞ يف ايعسا  

 21 اىغهبص اىَشمضٌ ىإلؽظبء / اىؼشاق –ٍذَشَخ اىؾغبثبد اىقىٍُخ 
 

(2116-2112( اىْبرظ اىَؾيٍ االعَبىٍ ىيَذح )1عذوه سقٌ )  

 2016 * 2015 2014 2013 2012 ٍؤششاد اىؾغبثبد اىقىٍُخ
ّغجخ 

 اىزغُش)%(

 ثبألعؼبس األعَبىٍ اىَؾيٍ اىْبرظ
 (دَْبس ٍيُبس) اىغبسَخ

254225.5 273587.5 266420.4 199715.7 203869.8 2.1 

 ثبألعؼبس األعَبىٍ اىَؾيٍ اىْبرظ
 (دَْبس ٍيُبس( )100=2007) اىضبثزخ

162587.5 174990.2 175335.4 182051.4 199476.6 9.6 

 اىَؾيٍ اىْبرظ ٍِ اىفشد ّظُت ٍزىعؾ
 اىف) اىغبسَخ ثبالعؼبس اإلعَبىٍ

 (دَْبس
7431.9 7795.5 7399.6 5671.7 5636.6 -0.6 

 اىَؾيٍ اىْبرظ ٍِ اىفشد ظُتّ ٍزىعؾ
 اىضبثزخ ثبالعؼبس اإلعَبىٍ

 (دَْبس اىف( )100=2007)
4753.0 4986.1 4869.8 5170.1 5515.1 6.7 

 اىضبثذ اىَبه سأط رنىَِ إعَبىٍ
( 100=2007) اىضبثزخ ثبألعؼبس

 ( دَْبس ٍيُىُ)
35033925.9 50285093.8 52447284.7 45528386.0 36593073.2 -19.6 

 اىَجبشش االعْجٍ االعزضَبس طبفٍ
 (دوالس ٍيُىُ)

2910.9 4904 4540 7900 5887 -25.5 

 اىَغزهيل ألعؼبس اىؼبً اىقُبعٍ اىشقٌ
(2007  =100) 140.1 142.7 145.9 148.0 148.1 0.1 

 

رقذَشاد اوىُخ *  
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مؤشرات إحصائية عن الوضع اإلقتصادي واإلجتماعي في العراق للمدة )2012 - 2016(

 
 ( 2016 - 2012)م يًُد٠ َؤغسات إسصا١ٝ٥ عٔ ايٛضع االقتصادٟ ٚاالدتُاعٞ يف ايعسا  

 21 اىغهبص اىَشمضٌ ىإلؽظبء / اىؼشاق –ٍذَشَخ اىؾغبثبد اىقىٍُخ 
 

(2116-2112( اىْبرظ اىَؾيٍ االعَبىٍ ىيَذح )1عذوه سقٌ )  

 2016 * 2015 2014 2013 2012 ٍؤششاد اىؾغبثبد اىقىٍُخ
ّغجخ 

 اىزغُش)%(

 ثبألعؼبس األعَبىٍ اىَؾيٍ اىْبرظ
 (دَْبس ٍيُبس) اىغبسَخ

254225.5 273587.5 266420.4 199715.7 203869.8 2.1 

 ثبألعؼبس األعَبىٍ اىَؾيٍ اىْبرظ
 (دَْبس ٍيُبس( )100=2007) اىضبثزخ

162587.5 174990.2 175335.4 182051.4 199476.6 9.6 

 اىَؾيٍ اىْبرظ ٍِ اىفشد ّظُت ٍزىعؾ
 اىف) اىغبسَخ ثبالعؼبس اإلعَبىٍ

 (دَْبس
7431.9 7795.5 7399.6 5671.7 5636.6 -0.6 

 اىَؾيٍ اىْبرظ ٍِ اىفشد ظُتّ ٍزىعؾ
 اىضبثزخ ثبالعؼبس اإلعَبىٍ

 (دَْبس اىف( )100=2007)
4753.0 4986.1 4869.8 5170.1 5515.1 6.7 

 اىضبثذ اىَبه سأط رنىَِ إعَبىٍ
( 100=2007) اىضبثزخ ثبألعؼبس

 ( دَْبس ٍيُىُ)
35033925.9 50285093.8 52447284.7 45528386.0 36593073.2 -19.6 

 اىَجبشش االعْجٍ االعزضَبس طبفٍ
 (دوالس ٍيُىُ)

2910.9 4904 4540 7900 5887 -25.5 

 اىَغزهيل ألعؼبس اىؼبً اىقُبعٍ اىشقٌ
(2007  =100) 140.1 142.7 145.9 148.0 148.1 0.1 

 

رقذَشاد اوىُخ *  
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مؤشرات إحصائية عن الوضع اإلقتصادي واإلجتماعي في العراق للمدة )2012 - 2016(

 
 ( 2016 - 2012)م يًُد٠ َؤغسات إسصا١ٝ٥ عٔ ايٛضع االقتصادٟ ٚاالدتُاعٞ يف ايعسا  

 21 اىغهبص اىَشمضٌ ىإلؽظبء / اىؼشاق –ٍذَشَخ اىؾغبثبد اىقىٍُخ 
 

 (2016-2012اىَؤششاد اىضساػُخ ىيَذح ) (2عذوه سقٌ )

 2016 2015 2014 2013 2012 خاىَؤششاد اىضساػُ
ّغجخ 

 اىزغُش)%(

 اىَؾبطُو) اىَضسوػخ اىَغبؽخ
 (دوٌّ أىف( )واىخؼشاواد

12746.0 14055.0 15559.0 6253.0 6075.0 -2.8 

 ٍيُبس) اىضساػٍ اإلّزبط قَُخ إعَبىٍ
 (دَْبس

14028.4 17451.8 17396.8 10792.6 10994.3 1.9 

 0.6 7589.9 7542.5 13991.8 13808.1 10848.0 (سدَْب ٍيُبس) اىْجبرٍ اإلّزبط قَُخ

 3.0 3158.6 3065.9 3060.9 3162.7 2921.4 (دَْبس ٍيُبس) اىؾُىاٍّ اإلّزبط قَُخ

 5.6- 15.1 16.0 17.7 11.3 13.1 (دَْبس ٍيُبس) اىغبثبد إّزبط قَُخ

 37.2 230.7 168.2 326.4 469.7 2115.9 (دَْبس ٍيُبس) األعَبك إّزبط قَُخ

 15.4 3052.9 2645.1 5055.1 4178.4 3062.3 (ؽِ اىف) اىؾْطخ إّزبط مَُخ

 51.4 499.2 329.7 1277.8 1003.2 832.0 (ؽِ اىف) اىشؼُش إّزبط مَُخ

 66.0 181.3 109.2 403.0 451.8 361.3 (ؽِ اىف) اىشيت إّزبط مَُخ

 2.1 615.2 602.3 662.4 676.1 655.5 (ؽِ اىف) اىزَىس إّزبط مَُخ

  اىؾْطخ ٍِ اىذوٌّ إّزبط غيخ ٍزىعؾ
 (غشاً مُيى)

442.9 566.5 592.8 637.9 825.7 29.4 

  اىشؼُش ٍِ اىذوٌّ إّزبط غيخ ٍزىعؾ
 (غشاً مُيى)

292.0 298.3 275.8 328.7 470.2 43.0 

 اىشيت ٍِ اىذوٌّ إّزبط غيخ ٍزىعؾ
 (غشاً مُيى)

1133.5 1177.2 1270.4 988.9 1175.5 18.9 

 )ٍذَشَخ االؽظبء اىضساػٍ( :اىَظذس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ( 2016 - 2012)م يًُد٠ َؤغسات إسصا١ٝ٥ عٔ ايٛضع االقتصادٟ ٚاالدتُاعٞ يف ايعسا  

 22 اىغهبص اىَشمضٌ ىإلؽظبء / اىؼشاق –ٍذَشَخ اىؾغبثبد اىقىٍُخ 
 

 (2016-2012ٍؤششاد االّزبط اىؾُىاٍّ ىيَذح) (3عذوه سقٌ )

 2016 2015 2014 2013 2012 اىَْزغبد اىؾُىاُّخ 
ٍؼذه اىزغُش 

)%( 

 1.8 172376 169283 166269 163331 160466 اىيؾىً اىؾَشاء )ؽِ(

 7.8 142894 132606 154196 211614 157674 اىيؾىً اىجُؼبء )ؽِ(

 0.8 87029 86360 70203 101132 89811 ىؾىً اىذواعِ )ؽِ(

 23.0 48986 39824 76272 105168 54936 االعَبك اىْهشَخ )ؽِ(

 7.1 6879 6422 7721 5314 12927 االعَبك اىجؾشَخ )ؽِ(

 25.8 711 565 374 1194 1104 ثُغ اىَبئذح )ٍيُىُ ثُؼخ(

 اىضساػٍ( )ٍذَشَخ االؽظبء :اىَظذس
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مؤشرات إحصائية عن الوضع اإلقتصادي واإلجتماعي في العراق للمدة )2012 - 2016(

 
 ( 2016 - 2012)م يًُد٠ َؤغسات إسصا١ٝ٥ عٔ ايٛضع االقتصادٟ ٚاالدتُاعٞ يف ايعسا  

 22 اىغهبص اىَشمضٌ ىإلؽظبء / اىؼشاق –ٍذَشَخ اىؾغبثبد اىقىٍُخ 
 

 (2016-2012ٍؤششاد االّزبط اىؾُىاٍّ ىيَذح) (3عذوه سقٌ )

 2016 2015 2014 2013 2012 اىَْزغبد اىؾُىاُّخ 
ٍؼذه اىزغُش 

)%( 

 1.8 172376 169283 166269 163331 160466 اىيؾىً اىؾَشاء )ؽِ(

 7.8 142894 132606 154196 211614 157674 اىيؾىً اىجُؼبء )ؽِ(

 0.8 87029 86360 70203 101132 89811 ىؾىً اىذواعِ )ؽِ(

 23.0 48986 39824 76272 105168 54936 االعَبك اىْهشَخ )ؽِ(

 7.1 6879 6422 7721 5314 12927 االعَبك اىجؾشَخ )ؽِ(

 25.8 711 565 374 1194 1104 ثُغ اىَبئذح )ٍيُىُ ثُؼخ(

 اىضساػٍ( )ٍذَشَخ االؽظبء :اىَظذس
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مؤشرات إحصائية عن الوضع اإلقتصادي واإلجتماعي في العراق للمدة )2012 - 2016(
 
 ( 2016 - 2012)م يًُد٠ َؤغسات إسصا١ٝ٥ عٔ ايٛضع االقتصادٟ ٚاالدتُاعٞ يف ايعسا  

 23 اىغهبص اىَشمضٌ ىإلؽظبء / اىؼشاق –ٍذَشَخ اىؾغبثبد اىقىٍُخ 
 

 (2016-2012ٍؤششاد اىْفؾ ىيَذح ) (4عذوه سقٌ )

 2016 2015 2014 2013 2012 ٍؤششاد اىْفؾ
ّغجخ 

 اىزغُش)%(

 ٍيُىُ) اىَْزظ اىخبً اىْفؾ مَُخ
 (ثشٍُو

1055.0 1088.0 1135.0 1270.9 1524.2 19.9 

 ٍيُىُ) اىَظذس اىخبً اىْفؾ مَُخ
 (ثشٍُو

887.0 872.0 918.0 1096.8 1208.0 10.1 

 11.0- 43.6 49.0 84.0 89.0 94.0 (دوالس ٍيُبس) اىَظذس اىْفؾ قَُخ

 19.3- 36.09 44.70 92.00 102.00 106.00 عؼش اىجشٍُو ) دوالس(

 ٍيُىُ) ىيَظبفٍ اىَغهض اىْفؾ مَُخ
 (ثشٍُو

195.2 219 179.6 140.9 163.2 15.8 

 ٍيُىُ) ىينهشثبء اىَغهض اىْفؾ مَُخ
 (شٍُوث

21 34 47.1 56.6 64.5 14.0 

 )وصاسح اىْفؾ( :اىَظذس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ( 2016 - 2012)م يًُد٠ َؤغسات إسصا١ٝ٥ عٔ ايٛضع االقتصادٟ ٚاالدتُاعٞ يف ايعسا  

 24 اىغهبص اىَشمضٌ ىإلؽظبء / اىؼشاق –ٍذَشَخ اىؾغبثبد اىقىٍُخ 
 

 (2016-2012( اىَؤششاد اىظْبػُخ ىيَذح )5) سقٌ عذوه

 2016 2015 2014 2013 2012 اىَؤششاد اىظْبػُخ 
ّغجخ 

 اىزغُش)%(

 5.7- 566 600 616 657 657 ػذد اىَْشؤد اىظْبػُخ اىنجُشح

 اىظْبػُخ اىَْشآد فٍ اىَشزغيُِ ػذد
 اىنجُشح

201254 175922 134818 129024 109574 -15.1 

 فٍ  اىَذفىػخ واألعىس اىشوارت
 ٍيُبس) اىنجُشح اىظْبػُخ اىَْشآد

 (دَْبس

2113.7 2095.1 1574.1 1447.0 1247.0 -13.8 

 اىظْبػُخ اىَْشآد فٍ اإلّزبط قَُخ
 (دَْبس ٍيُبس) اىنجُشح

5165 5574 4271 5469 4969 -9.1 

 7.6- 2810 3042 2292 2880 2569 (دَْبس ٍيُبس) االّزبط ٍغزيضٍبد قَُخ

 13.4- 4534 5233 3920 5100 4676 قَُخ اىَجُؼبد )ٍيُبس دَْبس(

 11.0- 2159 2427 1979 2694 2596 اىقَُخ اىَؼبفخ )ٍيُبس دَْبس(

 االّزبط ٍِ اىَشزغو ّظُت ٍزىعؾ
 (دَْبس اىف)

25663 31683 31678 42387 45351 7.0 

 اىَؼبفخ اىقَُخ ٍِ اىَشزغو اّزبعُخ
 (دَْبس اىف)

12899 15315.2 14678.8 18809 17705 -5.9 

 5.3 4 3.8 2.7 2.7 2.4 اّزبعُخ اىذَْبس ٍِ االعىس

 1.3 11383 11239 11706 11909 10502 (دَْبس اىف) اىؼبٍو اعىس ٍزىعؾ

 1.7 56.55 55.6 53.7 51.7 49.7 دسعخ اىزظُْغ %

 )ٍذَشَخ االؽظبء اىظْبػٍ( :اىَظذس
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مؤشرات إحصائية عن الوضع اإلقتصادي واإلجتماعي في العراق للمدة )2012 - 2016(

 
 ( 2016 - 2012)م يًُد٠ َؤغسات إسصا١ٝ٥ عٔ ايٛضع االقتصادٟ ٚاالدتُاعٞ يف ايعسا  

 24 اىغهبص اىَشمضٌ ىإلؽظبء / اىؼشاق –ٍذَشَخ اىؾغبثبد اىقىٍُخ 
 

 (2016-2012( اىَؤششاد اىظْبػُخ ىيَذح )5) سقٌ عذوه

 2016 2015 2014 2013 2012 اىَؤششاد اىظْبػُخ 
ّغجخ 

 اىزغُش)%(

 5.7- 566 600 616 657 657 ػذد اىَْشؤد اىظْبػُخ اىنجُشح

 اىظْبػُخ اىَْشآد فٍ اىَشزغيُِ ػذد
 اىنجُشح

201254 175922 134818 129024 109574 -15.1 

 فٍ  اىَذفىػخ واألعىس اىشوارت
 ٍيُبس) اىنجُشح اىظْبػُخ اىَْشآد

 (دَْبس

2113.7 2095.1 1574.1 1447.0 1247.0 -13.8 

 اىظْبػُخ اىَْشآد فٍ اإلّزبط قَُخ
 (دَْبس ٍيُبس) اىنجُشح

5165 5574 4271 5469 4969 -9.1 

 7.6- 2810 3042 2292 2880 2569 (دَْبس ٍيُبس) االّزبط ٍغزيضٍبد قَُخ

 13.4- 4534 5233 3920 5100 4676 قَُخ اىَجُؼبد )ٍيُبس دَْبس(

 11.0- 2159 2427 1979 2694 2596 اىقَُخ اىَؼبفخ )ٍيُبس دَْبس(

 االّزبط ٍِ اىَشزغو ّظُت ٍزىعؾ
 (دَْبس اىف)

25663 31683 31678 42387 45351 7.0 

 اىَؼبفخ اىقَُخ ٍِ اىَشزغو اّزبعُخ
 (دَْبس اىف)

12899 15315.2 14678.8 18809 17705 -5.9 

 5.3 4 3.8 2.7 2.7 2.4 اّزبعُخ اىذَْبس ٍِ االعىس

 1.3 11383 11239 11706 11909 10502 (دَْبس اىف) اىؼبٍو اعىس ٍزىعؾ

 1.7 56.55 55.6 53.7 51.7 49.7 دسعخ اىزظُْغ %

 )ٍذَشَخ االؽظبء اىظْبػٍ( :اىَظذس
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مؤشرات إحصائية عن الوضع اإلقتصادي واإلجتماعي في العراق للمدة )2012 - 2016(

 
 ( 2016 - 2012)م يًُد٠ َؤغسات إسصا١ٝ٥ عٔ ايٛضع االقتصادٟ ٚاالدتُاعٞ يف ايعسا  

 25 اىغهبص اىَشمضٌ ىإلؽظبء / اىؼشاق –ٍذَشَخ اىؾغبثبد اىقىٍُخ 
 

 (2016-2012ٍؤششاد اىنهشثبء ىيَذح ) (6) سقٌ عذوه

 2016 2015 2014 2013 2012 ٍؤششاد اىنهشثبء *
ّغجخ 

 اىزغُش)%(

 16.5 80.03 68.7 67.8 58.4 56.1 ( ط.  و.  ً) اىَْزظ اىنهشثبء مَُخ

 23.6- 12.0 15.7* 12.3 9.2 8.2 ( ط. و.  ً) اىَغزىسد اىنهشثبء مَُخ

 ()وصاسح اىنهشثبء :اىَظذس
 *ػذا اقيٌُ مشدعزبُ

 رٌ اعزُشاد عضء ٍِ ٍْظىٍخ اىطبقخ اىنهشثبئُخ اىىؽُْخ فٍ اقيٌُ مشدعزبُ )ً.و.ط( 2015*فٍ عْخ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ( 2016 - 2012)م يًُد٠ َؤغسات إسصا١ٝ٥ عٔ ايٛضع االقتصادٟ ٚاالدتُاعٞ يف ايعسا  

 26 اىغهبص اىَشمضٌ ىإلؽظبء / اىؼشاق –ٍذَشَخ اىؾغبثبد اىقىٍُخ 
 

 (2016-2012ٍؤششاد اىجْبء واىزشُُذ ىيَذح ) (7)سقٌ عذوه 

 2016 2015 2014 2013 2012 ٍؤششاد اىجْبء واىزشُُذ
ّغجخ اىزغُش 

% 

 ىيقطبع اىََْىؽخ اىجْبء اعبصاد ػذد
 اىخبص

44412 31724 24397 22716 21653 -4.7 

 51.2- 537 1101 3417 5171 8518 اىؼبً اىقطبع فٍ اىَشبسَغ ػذد

       ّىع اىجْبء )عذَذ( / ػذد

 2.4 16859 16461 16769 22122 32196 دوس عنِ

 137.5 19 8 11 17 18 اىؼَبساد اىغنُْخ

 89.5 489 258 303 375 345 اىؼَبساد اىزغبسَخ

 21.6- 29 37 55 83 81 االثُْخ اىزغبسَخ

 52.0- 24 50 31 80 89 االثُْخ اىخذٍُخ واىذَُْخ

 100.0 14 7 6 13 13 االثُْخ اىظؾُخ واىضقبفُخ

 60.0 40 25 38 74 78 االثُْخ اىظْبػُخ اىظغُشح

       ػذد( / ورؾىَش اػبفخ) اىجْبء ّىع

 0.7 4021 3992 5040 6559 9409 دوس عنِ

 0.0 0 0 1 2 4 اىؼَبساد اىغنُْخ

 28.6 54 42 35 37 46 اىؼَبساد اىزغبسَخ

 0.0 10 10 8 21 25 االثُْخ اىزغبسَخ

 0.0 7 7 9 10 18 االثُْخ اىخذٍُخ واىذَُْخ

 0.0 1 0 1 3 6 ىظؾُخ واىضقبفُخاالثُْخ ا

 0.0 4 4 6 9 6 االثُْخ اىظْبػُخ

 )ٍذَشَخ اؽظبءاد اىجْبء واىزشُُذ( :اىَظذس
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مؤشرات إحصائية عن الوضع اإلقتصادي واإلجتماعي في العراق للمدة )2012 - 2016(

 
 ( 2016 - 2012)م يًُد٠ َؤغسات إسصا١ٝ٥ عٔ ايٛضع االقتصادٟ ٚاالدتُاعٞ يف ايعسا  

 26 اىغهبص اىَشمضٌ ىإلؽظبء / اىؼشاق –ٍذَشَخ اىؾغبثبد اىقىٍُخ 
 

 (2016-2012ٍؤششاد اىجْبء واىزشُُذ ىيَذح ) (7)سقٌ عذوه 

 2016 2015 2014 2013 2012 ٍؤششاد اىجْبء واىزشُُذ
ّغجخ اىزغُش 

% 

 ىيقطبع اىََْىؽخ اىجْبء اعبصاد ػذد
 اىخبص

44412 31724 24397 22716 21653 -4.7 

 51.2- 537 1101 3417 5171 8518 اىؼبً اىقطبع فٍ اىَشبسَغ ػذد

       ّىع اىجْبء )عذَذ( / ػذد

 2.4 16859 16461 16769 22122 32196 دوس عنِ

 137.5 19 8 11 17 18 اىؼَبساد اىغنُْخ

 89.5 489 258 303 375 345 اىؼَبساد اىزغبسَخ

 21.6- 29 37 55 83 81 االثُْخ اىزغبسَخ

 52.0- 24 50 31 80 89 االثُْخ اىخذٍُخ واىذَُْخ

 100.0 14 7 6 13 13 االثُْخ اىظؾُخ واىضقبفُخ

 60.0 40 25 38 74 78 االثُْخ اىظْبػُخ اىظغُشح

       ػذد( / ورؾىَش اػبفخ) اىجْبء ّىع

 0.7 4021 3992 5040 6559 9409 دوس عنِ

 0.0 0 0 1 2 4 اىؼَبساد اىغنُْخ

 28.6 54 42 35 37 46 اىؼَبساد اىزغبسَخ

 0.0 10 10 8 21 25 االثُْخ اىزغبسَخ

 0.0 7 7 9 10 18 االثُْخ اىخذٍُخ واىذَُْخ

 0.0 1 0 1 3 6 ىظؾُخ واىضقبفُخاالثُْخ ا

 0.0 4 4 6 9 6 االثُْخ اىظْبػُخ

 )ٍذَشَخ اؽظبءاد اىجْبء واىزشُُذ( :اىَظذس
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مؤشرات إحصائية عن الوضع اإلقتصادي واإلجتماعي في العراق للمدة )2012 - 2016(

 
 ( 2016 - 2012)م يًُد٠ َؤغسات إسصا١ٝ٥ عٔ ايٛضع االقتصادٟ ٚاالدتُاعٞ يف ايعسا  

 27 اىغهبص اىَشمضٌ ىإلؽظبء / اىؼشاق –ٍذَشَخ اىؾغبثبد اىقىٍُخ 
 

 (2016-2012ٍؤششاد اىْقو واالرظبالد ىيَذح ) (8) سقٌ عذوه

 2016 2015 2014 2013 2012 ٍؤششاد اىْقو واإلرظبالد
ّغجخ 

 اىزغُش)%(

 خبصاى اىقطبع فٍ اىغُبساد ػذد
 اىؼبٍخ اىَشوس ٍذَشَخ فٍ اىَغغيخ

3830187 4515041 5388968 5660885 6110859 7.9 

 17.8- 264 321 323 329 328 ػذد اىجذاالد

 اىنيُخ ىضبثذا اىهىارف خطىؽ
 (ثبىَيُىُ)

2.1 2.1 2.2 2.2 2.0 -9.1 

 ىنو )اىهبرف اىضبثذ( اىهبرفُخ اىنضبفخ
 شخض 100

7.0 6.8 7.0 6.9 6.9 0.0 

 ّقبه اىَؾَىىخ اىهىارف خطىؽ ذدػ
 (ثبألىف)

29763 34257 35847 33471 34958 4.4 

 0.8- 8763 8836 8814 9725 10709 ػذد ؽىادس اىَشوس

 0.1 2893 2890 2370 2370 2370 (مٌ) اىؾذَذ عنل خطىؽ اؽىاه

( ٍغبفش اىف) ثؤعش اىَغبفشَِ ػذد
  اىؾذَذ ىغنل

148 134 146 393 417 6.1 

 ىغنل ثؤعش اىَْقىىخ جؼبئغاى مَُخ
 (ؽِ اىف) اىؾذَذ

850 1703 1067 318 52 -83.6 

 اىؼبً اىقطبع فٍ اىؼبٍيخ اىؾبفالد ػذد
 اىَغبفشَِ ىْقو اىؼبٍخ ىيششمخ
 واىىفىد

778 811 699 667 630 -5.5 

 اىؼبٍخ ىيششمخ اىؼبٍيخ اىشبؽْبد ػذد
 اىجشٌ ىيْقو

572 529 601 609 514 -15.6 

 (مٌ) اىَجيطخ ىخبسعُخا اىطشق اؽىاه
 ػذا اقيٌُ مشدعزبُ

  

42210 42443 42443 42503 42508 0.01 

  اىؼشاقُخ ىيَىاًّء اىقبدٍخ اىغفِ ػذد
 (عفُْخ) اىجؼبئغ ىْقو

2076 2443 2442 2004 1891 -5.6 

 خاله ٍِ اىَغزىسدح اىجؼبئغ مَُخ
 (ؽِ اىف) اىؼشاقُخ اىَىاًّء

144047 152047 145375 15157 16068 6.0 

 خاله ٍِ اىَظذسح اىجؼبئغ مَُخ
 (ؽِ اىف) اىؼشاقُخ اىَىاًّء

4049 5647 13317 1844 2060 11.7 

 رَزينهب اىزٍ اىؼبٍيخ اىغفِ ػذد
  اىجؾشٌ ىيْقو اىؼبٍخ اىششمخ

3 3 6 6 8 33.3 

 ىيْقو اىؼبٍخ اىششمخ فٍ اىؼبٍيُِ ػذد
 (ػبٍو) اىجؾشٌ

1896 1932 1878 1787 1661 -7.1 

 اىؼشاقُخ اىغىَخ ىيخطىؽ شؽالداى ػذد
 (سؽيخ)

30361 46471 58142 32210 41688 29.4 

 ىيخطىؽ اىَْقىىُِ اىَغبفشَِ ػذد
 (ٍغبفش اىف) اىؼشاقُخ اىغىَخ

2261 4480 6207 2808 3460 23.2 

 اىخطىؽ ػيً اىَْقىىخ اىجؼبػخ مَُخ
 ه( ؽِ) اىؼشاقُخ اىغىَخ

5647 5110 5991 8467 *34854 311.6 

 )ٍذَشَخ اؽظبء اىْقو واالرظبالد( :ذساىَظ
 2016ىغْخ  اىؼشاقُخ *مبفخ اىَطبساد

 

 

 

 
 ( 2016 - 2012)م يًُد٠ َؤغسات إسصا١ٝ٥ عٔ ايٛضع االقتصادٟ ٚاالدتُاعٞ يف ايعسا  

 28 اىغهبص اىَشمضٌ ىإلؽظبء / اىؼشاق –ٍذَشَخ اىؾغبثبد اىقىٍُخ 
 

 (2016-2012اىَؤششاد اىَبىُخ ىيَذح ) (9) سقٌ عذوه

 2016 2015 2014 2013 2012 اىَؤششاد اىَبىُخ
ّغجخ 

 اىزغُش)%(

 26.4- 53,413 72,546 105,364 113,840 119,817 (ديىار مليار) المىازوت إيراداث إجمالي

 11.6- 73,571 82,814 115,938 119,128 105,140 (ديىار مليار) المىازوت وفقاث إجمالي

 96.3 20,158- 10,267- 10,574- 5,288- 14,678 (ديىار مليار)  المىازوت عجس او فائط

 اىَؤششاد اىْقذَخ

 8.1 70.7 65.4 72.7 73.8 63.4 عرض الىقذ )ترليىن ديىار(

 17.1 45.2 38.6 39.9 40.6 35.8 ترليىن ديىار(العملت المصذرة )

 ٍؤششاد اىزغبسح اىخبسعُخ

 19.5- 41.3 51.3 85.4 89.8 94.2 إجمالي الصادراث )مليار دوالر(

 28.7- 29.1 40.8 49.8 50.0 50.2 إجمالي األستيراداث )مليار دوالر( 

 ٍؤششاد اىزغبسح اىذاخيُخ )اىفْبدق(

 االيىاء عاثومجم الفىادق عذد اجمالي
  السياحي

 14.5 1484 1296 ــ 1267 1084

 57.4 7749 4922 ــ 6321 4474 عذد الىسالء )بااللف(

 14.5- 356557 417199 ــ 261392 211492 مجمىع االيراداث )مليىن ديىار(

  :اىَظذس
 ٍاىجْل اىَشمضٌ اىؼشاق 
 ٍذَشَخ اؽظبءاد اىزغبسح -اىغهبص اىَشمضٌ ىالؽظبء 

 ثُبّبدعىد وػذً ( - )
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مؤشرات إحصائية عن الوضع اإلقتصادي واإلجتماعي في العراق للمدة )2012 - 2016(

 
 ( 2016 - 2012)م يًُد٠ َؤغسات إسصا١ٝ٥ عٔ ايٛضع االقتصادٟ ٚاالدتُاعٞ يف ايعسا  

 28 اىغهبص اىَشمضٌ ىإلؽظبء / اىؼشاق –ٍذَشَخ اىؾغبثبد اىقىٍُخ 
 

 (2016-2012اىَؤششاد اىَبىُخ ىيَذح ) (9) سقٌ عذوه

 2016 2015 2014 2013 2012 اىَؤششاد اىَبىُخ
ّغجخ 

 اىزغُش)%(

 26.4- 53,413 72,546 105,364 113,840 119,817 (ديىار مليار) المىازوت إيراداث إجمالي

 11.6- 73,571 82,814 115,938 119,128 105,140 (ديىار مليار) المىازوت وفقاث إجمالي

 96.3 20,158- 10,267- 10,574- 5,288- 14,678 (ديىار مليار)  المىازوت عجس او فائط

 اىَؤششاد اىْقذَخ

 8.1 70.7 65.4 72.7 73.8 63.4 عرض الىقذ )ترليىن ديىار(

 17.1 45.2 38.6 39.9 40.6 35.8 ترليىن ديىار(العملت المصذرة )

 ٍؤششاد اىزغبسح اىخبسعُخ

 19.5- 41.3 51.3 85.4 89.8 94.2 إجمالي الصادراث )مليار دوالر(

 28.7- 29.1 40.8 49.8 50.0 50.2 إجمالي األستيراداث )مليار دوالر( 

 ٍؤششاد اىزغبسح اىذاخيُخ )اىفْبدق(

 االيىاء عاثومجم الفىادق عذد اجمالي
  السياحي

 14.5 1484 1296 ــ 1267 1084

 57.4 7749 4922 ــ 6321 4474 عذد الىسالء )بااللف(

 14.5- 356557 417199 ــ 261392 211492 مجمىع االيراداث )مليىن ديىار(

  :اىَظذس
 ٍاىجْل اىَشمضٌ اىؼشاق 
 ٍذَشَخ اؽظبءاد اىزغبسح -اىغهبص اىَشمضٌ ىالؽظبء 

 ثُبّبدعىد وػذً ( - )
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مؤشرات إحصائية عن الوضع اإلقتصادي واإلجتماعي في العراق للمدة )2012 - 2016(
 
 ( 2016 - 2012)م يًُد٠ َؤغسات إسصا١ٝ٥ عٔ ايٛضع االقتصادٟ ٚاالدتُاعٞ يف ايعسا  

 29 اىغهبص اىَشمضٌ ىإلؽظبء / اىؼشاق –ٍذَشَخ اىؾغبثبد اىقىٍُخ 
 

 (2016-2012ٍؤششاد اىغنبُ ىيَذح ) (10)سقٌ عذوه 

 2016* 2015 2014 2013 2012 ٍؤششاد اىغنبُ 
ّغجخ 

 اىزغُش)%( *

 2.7 36169.1 35212.6 36004.6 35095.8 34207.2 اىغنبُ ) اىف ّغَخ(

 0.1- 103.5 103.6 103.6 103.7 103.8 ّغجخ اىْىع )%(

 0.4 71.3 71.0 67.7 67.6 67.5 ُبح / رمىساىؼَش اىَزىقغ ىيؾ

 0.4 75.2 74.9 70.9 70.8 70.7 اىؼَش اىَزىقغ ىيؾُبح / اّبس

 1.5- 4.02 4.08 4.03 4.1 4.1 ٍؼذه اىخظىثخ اىنيٍ

 اىف ىنو) اىشػغ االؽفبه وفُبد ٍؼذه
 ( ؽُخ والدح

32.1 31.7 31.3 31.0 30.6 -1.3 

 اىخبٍغخ دوُ االؽفبه وفُبد ٍؼذه
 ( ؽُخ والدح اىف ىنو)

39.6 39.1 38.5 38.0 37.5 -1.3 

 )ٍذَشَخ اؽظبءاد اىغنبُ واىقىي اىؼبٍيخ( :اىَظذس
 (2016-2011*رقذَشاد اىغنبُ )

 (2016-2011رٌ رؾذَش اىجُبّبد اػزَبدا ػيً رقذَشاد اعقبؽبد اىغنبُ ىيغْىاد )  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ( 2016 - 2012)م يًُد٠ َؤغسات إسصا١ٝ٥ عٔ ايٛضع االقتصادٟ ٚاالدتُاعٞ يف ايعسا  

 31 اىغهبص اىَشمضٌ ىإلؽظبء / اىؼشاق –ٍذَشَخ اىؾغبثبد اىقىٍُخ 
 

 (2016-2012) ٍؤششاد اىزؼيٌُ ىيَذح (11) سقٌ عذوه

 2016*** 2015** 2014* 2013 2012 ٍؤششاد اىزؼيٌُ )اىؾنىٍٍ + األهيٍ(
ّغجخ 

 اىزغُش)%(

             اىؼذد االعَبىٍ

 9.3 1069 978 804 1041 967 سَبع االؽفبه

 8.1 14024 12973 10779 15807 15156 االثزذائٍ

 9.7 6605 6022 4953 7083 6425 اىضبّىٌ

 4.9 280 267 223 304 298 اىَهٍْ

 64.0- 32 89 76 110 105 ٍؼبهذ اىَؼيَُِ واىَؼيَبد

 8.3 22010 20329 16835 24345 22951 اىَغَىع

        اىَشؽيخ ؽغت اىؾنىٍُخ األثُْخ ػذد

 3.4 645 624 519 684 664 سَبع االؽفبه

 6.9 9358 8757 7325 11163 10873 االثزذائٍ

 8.3 3068 2834 2306 3368 3159 اىضبّىٌ

 2.5 205 200 170 225 224 اىَهٍْ

 53.5- 20 43 37 59 60 ٍؼبهذ اىَؼيَُِ واىَؼيَبد

 6.7 13296 12458 10357 15499 14980 اىَغَىع

       ػذد اىطيجخ ؽغت اىَشؽيخ 

 4.0 186816 179635 149312 202525 193358 سَبع االؽفبه

 9.5 5473997 4997052 4283044 5558674 5351319 االثزذائٍ

 7.4 2624140 2442935 2032880 2528133 2394678 اىضبّىٌ

 3.6 53003 51138 44696 56048 58689 اىَهٍْ

 34.1- 8987 13631 12870 18792 20042 ٍؼبهذ اىَؼيَُِ واىَؼيَبد

 8.6 8346943 7684391 6522802 8364172 8018086 اىَغَىع

 ؽغت اىزذسَغُخ اىهُئخ أػؼبء ػذد
  اىَشؽيخ

      

 5.6 7826 7409 6373 7971 7559 سَبع االؽفبه

 4.8 259836 247919 223310 287502 277792 االثزذائٍ

 5.3 148832 141300 128667 160323 146276 اىضبّىٌ

 1.9- 11159 11371 10527 12787 12745 اىَهٍْ

 45.4- 1048 1918 1878 2996 3033 ٍؼبهذ اىَؼيَُِ واىَؼيَبد

 4.6 428701 409917 370755 471579 447405 اىَغَىع

 اىَظذس: )ٍذَشَخ االؽظبء االعزَبػٍ واىزشثىٌ(
 )ُّْىي،طالػ اىذَِ،مشمىك،االّجبس( *ػذا اقيٌُ مشدعزبُ واىَؾبفظبد 

 االّجبس( )ُّْىي، ػذا اقيٌُ مشدعزبُ واىَؾبفظبد ** 
 (ُّْىيػذا اقيٌُ مشدعزبُ وٍؾبفظخ )*** 
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مؤشرات إحصائية عن الوضع اإلقتصادي واإلجتماعي في العراق للمدة )2012 - 2016(
 
 ( 2016 - 2012)م يًُد٠ َؤغسات إسصا١ٝ٥ عٔ ايٛضع االقتصادٟ ٚاالدتُاعٞ يف ايعسا  

 31 اىغهبص اىَشمضٌ ىإلؽظبء / اىؼشاق –ٍذَشَخ اىؾغبثبد اىقىٍُخ 
 

 (2016-2012) ٍؤششاد اىزؼيٌُ ىيَذح (11) سقٌ عذوه

 2016*** 2015** 2014* 2013 2012 ٍؤششاد اىزؼيٌُ )اىؾنىٍٍ + األهيٍ(
ّغجخ 

 اىزغُش)%(

             اىؼذد االعَبىٍ

 9.3 1069 978 804 1041 967 سَبع االؽفبه

 8.1 14024 12973 10779 15807 15156 االثزذائٍ

 9.7 6605 6022 4953 7083 6425 اىضبّىٌ

 4.9 280 267 223 304 298 اىَهٍْ

 64.0- 32 89 76 110 105 ٍؼبهذ اىَؼيَُِ واىَؼيَبد

 8.3 22010 20329 16835 24345 22951 اىَغَىع

        اىَشؽيخ ؽغت اىؾنىٍُخ األثُْخ ػذد

 3.4 645 624 519 684 664 سَبع االؽفبه

 6.9 9358 8757 7325 11163 10873 االثزذائٍ

 8.3 3068 2834 2306 3368 3159 اىضبّىٌ

 2.5 205 200 170 225 224 اىَهٍْ

 53.5- 20 43 37 59 60 ٍؼبهذ اىَؼيَُِ واىَؼيَبد

 6.7 13296 12458 10357 15499 14980 اىَغَىع

       ػذد اىطيجخ ؽغت اىَشؽيخ 

 4.0 186816 179635 149312 202525 193358 سَبع االؽفبه

 9.5 5473997 4997052 4283044 5558674 5351319 االثزذائٍ

 7.4 2624140 2442935 2032880 2528133 2394678 اىضبّىٌ

 3.6 53003 51138 44696 56048 58689 اىَهٍْ

 34.1- 8987 13631 12870 18792 20042 ٍؼبهذ اىَؼيَُِ واىَؼيَبد

 8.6 8346943 7684391 6522802 8364172 8018086 اىَغَىع

 ؽغت اىزذسَغُخ اىهُئخ أػؼبء ػذد
  اىَشؽيخ

      

 5.6 7826 7409 6373 7971 7559 سَبع االؽفبه

 4.8 259836 247919 223310 287502 277792 االثزذائٍ

 5.3 148832 141300 128667 160323 146276 اىضبّىٌ

 1.9- 11159 11371 10527 12787 12745 اىَهٍْ

 45.4- 1048 1918 1878 2996 3033 ٍؼبهذ اىَؼيَُِ واىَؼيَبد

 4.6 428701 409917 370755 471579 447405 اىَغَىع

 اىَظذس: )ٍذَشَخ االؽظبء االعزَبػٍ واىزشثىٌ(
 )ُّْىي،طالػ اىذَِ،مشمىك،االّجبس( *ػذا اقيٌُ مشدعزبُ واىَؾبفظبد 

 االّجبس( )ُّْىي، ػذا اقيٌُ مشدعزبُ واىَؾبفظبد ** 
 (ُّْىيػذا اقيٌُ مشدعزبُ وٍؾبفظخ )*** 
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مؤشرات إحصائية عن الوضع اإلقتصادي واإلجتماعي في العراق للمدة )2012 - 2016(

 
 ( 2016 - 2012)م يًُد٠ َؤغسات إسصا١ٝ٥ عٔ ايٛضع االقتصادٟ ٚاالدتُاعٞ يف ايعسا  

 31 اىغهبص اىَشمضٌ ىإلؽظبء / اىؼشاق –ٍذَشَخ اىؾغبثبد اىقىٍُخ 
 

 (2016-2012ٍؤششاد اىزؼيٌُ ىيَذح ) (11) سقٌ ذوهربثغ ع

 2016*** 2015** 2014* 2013 2012 ٍؤششاد اىزؼيٌُ )اىؾنىٍٍ + األهيٍ(
ّغجخ 

 اىزغُش)%(

 -  - - - -  اىَشؽيخ ؽغت اىظبفٍ اإلىزؾبق ٍؼذه

 -  - - - - سَبع االؽفبه

 1.9- 92.9 94.7 96.0 95.0 90.0 االثزذائٍ

 1.5- 57.4 58.3 54.3 50.6 41.0 اىضبّىٌ

 - - - - - - اىَهٍْ

 - - - - - - ٍؼبهذ اىَؼيَُِ واىَؼيَبد

 ؽغت االعَبىٍ اإلىزؾبق ٍؼذه
  اىَشؽيخ

      

 -  - - - - سَبع االؽفبه

 1.0- 106.1 107.2 109.7 109.0 6..11 االثزذائٍ

 2.0- 67.7 69.1 64.5 60.2 51.0 اىضبّىٌ

 - - - - - - اىَهٍْ

 - - - - - - هذ اىَؼيَُِ واىَؼيَبدٍؼب

 - - 30 28 24 22 ػذد اىغبٍؼبد اىؾنىٍُخ 

 - - 48098.0 446388.0 428612.0 377876.0  اىؾنىٍُخ اىغبٍؼبد فٍ اىطيجخ ػذد

 - - 14.0 14.0 16.0 16.0 ػذد اىنيُبد اىزقُْخ

 - - 13058.0 12697.0 14046.0 13017.0 اىزقُْخ اىنيُبد فٍ اىطيجخ ػذد

 - - 26 24 28 28 ػذد اىَؼبهذ اىزقُْخ

 - - 61518.0 54097.0 62458.0 58268.0 اىزقُْخ اىَؼبهذ فٍ اىطيجخ ػذد

 - - 43.0 42.0 38.0 36.0 ػذد اىنيُبد االهيُخ 

 - - 119456.0 128609.0 121946.0 105426.0  االهيُخ اىنيُبد فٍ اىطيجخ ػذد

 بػٍ واىزشثىٌ(اىَظذس: )ٍذَشَخ االؽظبء االعزَ
 )ُّْىي،طالػ اىذَِ،مشمىك،االّجبس( *ػذا اقيٌُ مشدعزبُ واىَؾبفظبد 

 االّجبس( ، )ُّْىي ػذا اقيٌُ مشدعزبُ واىَؾبفظبد ** 
 (ُّْىيػذا اقيٌُ مشدعزبُ وٍؾبفظخ )*** 

 
 

 

 
 ( 2016 - 2012)م يًُد٠ َؤغسات إسصا١ٝ٥ عٔ ايٛضع االقتصادٟ ٚاالدتُاعٞ يف ايعسا  

 32 اىغهبص اىَشمضٌ ىإلؽظبء / اىؼشاق –ٍذَشَخ اىؾغبثبد اىقىٍُخ 
 

 (2016-2012ٍؤششاد اىظؾخ ىيَذح ) (12) سقٌ عذوه
 اقيٌُ ثُبّبد ثؼَْهب اىظؾخ ٍؤششاد

 مشدعزبُ
2012 2013 2014 2015 2016 

ّغجخ 
 اىزغُش)%(

 2.4 381 372 368 360 335 ػذد اىَغزشفُبد اىؾنىٍُخ واالهيُخ

 اىَهُئخ) االعشح ػذد
  واالهيُخ اىؾنىٍُخ(ىيشقىد

43711 45080 40357 39740 41862 5.3 

 2.6- 905 929 892 779 783 عشَش ىنو اىغنبُ ػذد ٍزىعؾ

 1.7 1392 1369 1197 1135 1184 تؽجُ ىنو اىغنبُ ػذد ٍزىعؾ

 3.6- 4891 5075 4475 4654 5067 اعْبُ ؽجُت ىنو اىغنبُ ػذد ٍزىعؾ

 3.0- 4478 4616 4183 4454 4588 طُذىٍ ىنو اىغنبُ ػذد ٍزىعؾ

 :اىَظذس
 (اىظؾخ ىىصاسح اىغْىٌ االؽظبئٍ اىزقشَش) 
 (واىزشثىٌ االعزَبػٍ االؽظبء ٍذَشَخ) 

   )2016( االّجبسٍؾبفظخ  اىَغزشفُبد االهيُخ فٍ ػذاخ ىيشقىد( اىؾنىٍُخ واالهيُخ ػذد االعشح )اىَهُئ -
 (2016) واالّجبس ُّْىي ٍؾبفظزٍ ثذوُ( طُذىٍ ، اعْبُ ؽجُت ، ؽجُت) ىنو اىغنبُ ػذد ٍزىعؾ -
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مؤشرات إحصائية عن الوضع اإلقتصادي واإلجتماعي في العراق للمدة )2012 - 2016(

 
 ( 2016 - 2012)م يًُد٠ َؤغسات إسصا١ٝ٥ عٔ ايٛضع االقتصادٟ ٚاالدتُاعٞ يف ايعسا  

 32 اىغهبص اىَشمضٌ ىإلؽظبء / اىؼشاق –ٍذَشَخ اىؾغبثبد اىقىٍُخ 
 

 (2016-2012ٍؤششاد اىظؾخ ىيَذح ) (12) سقٌ عذوه
 اقيٌُ ثُبّبد ثؼَْهب اىظؾخ ٍؤششاد

 مشدعزبُ
2012 2013 2014 2015 2016 

ّغجخ 
 اىزغُش)%(

 2.4 381 372 368 360 335 ػذد اىَغزشفُبد اىؾنىٍُخ واالهيُخ

 اىَهُئخ) االعشح ػذد
  واالهيُخ اىؾنىٍُخ(ىيشقىد

43711 45080 40357 39740 41862 5.3 

 2.6- 905 929 892 779 783 عشَش ىنو اىغنبُ ػذد ٍزىعؾ

 1.7 1392 1369 1197 1135 1184 تؽجُ ىنو اىغنبُ ػذد ٍزىعؾ

 3.6- 4891 5075 4475 4654 5067 اعْبُ ؽجُت ىنو اىغنبُ ػذد ٍزىعؾ

 3.0- 4478 4616 4183 4454 4588 طُذىٍ ىنو اىغنبُ ػذد ٍزىعؾ

 :اىَظذس
 (اىظؾخ ىىصاسح اىغْىٌ االؽظبئٍ اىزقشَش) 
 (واىزشثىٌ االعزَبػٍ االؽظبء ٍذَشَخ) 

   )2016( االّجبسٍؾبفظخ  اىَغزشفُبد االهيُخ فٍ ػذاخ ىيشقىد( اىؾنىٍُخ واالهيُخ ػذد االعشح )اىَهُئ -
 (2016) واالّجبس ُّْىي ٍؾبفظزٍ ثذوُ( طُذىٍ ، اعْبُ ؽجُت ، ؽجُت) ىنو اىغنبُ ػذد ٍزىعؾ -
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مؤشرات إحصائية عن الوضع اإلقتصادي واإلجتماعي في العراق للمدة )2012 - 2016(

 
 ( 2016 - 2012)م يًُد٠ َؤغسات إسصا١ٝ٥ عٔ ايٛضع االقتصادٟ ٚاالدتُاعٞ يف ايعسا  

 33 اىغهبص اىَشمضٌ ىإلؽظبء / اىؼشاق –ٍذَشَخ اىؾغبثبد اىقىٍُخ 
 

 (2016 - 2012) ىيَذح اىَؼُشخ أؽىاه ٍؤششاد (13) سقٌ عذوه

 2016 2015 2014 **  2013 2012 *  اىَـؤشــشاد
ّغجخ 

 اىزغُش)%(

 9.1 - - 22.5 - 18.9 ّغجخ اىفقش )%(

 ثؤعؼبس اىشهشٌ األعشح دخو ٍزىعؾ
 (شهش/  دَْبس اىف) اىغىق

1597.1 - 1875.4 - - 8.4 

 ٍغَىع ٍِ اىغزاء ػيً اإلّفبق ّغجخ
 اىغيغ ػيً اىنيٍ األعشح أّفبق

 )%( اإلعزهالمُخ
31.9 - 28.4 - - -5.6 

 0.7- - - 6.6 - 6.7 ٍزىعؾ ؽغٌ االعشح )%(

 0.2- - - 42.7 - 42.9 ٍؼذه اىْشبؽ االقزظبدٌ 

 5.6- - - 10.6 - 11.9 ٍؼذه اىجطبىخ 

 اىشجنخ ٍِ اىَغهضح اىنهشثبئُخ اىطبقخ
 (َىً/  عبػخ) اىؼَىٍُخ

11 - 18 - - 27.9 

 اىَبدح ّىع ؽغت األعش رىصَغ
 خاىغنُْ اىىؽذح ىغذساُ اىشئُغخ

( أخشي قظت، أو ؽُِ صشٍغزىُ،)
)%( 

6.4 - 5.4 - - -8.1 

 اىظشف وعُيخ ؽغت االعش رىصَغ
 اىؼَىٍُخ اىشجنخ ٍِ اىشئُغخ اىظؾٍ

)%( 

32.5 - 38.4 - - 8.7 

 اىشئُظ  اىَظذس ؽغت االعش رىصَغ
 )%( اىؼَىٍُخ اىشجنخ ٍِ ىيَبء

86.2 - 89.3 - - 1.8 

 اىغىق ثؤعؼبس األعش اّفبق ٍزىعؾ
 (شهش/  دَْبس اىف)

1664.9 - 1960.7 - - 8.5 

 :اىَظذس
 2012 ىغْخ اىؼشاق فٍ ىألعشح واالقزظبدٌ اإلعزَبػٍ اىَغؼ. 
 2014 ىغْخ عْىٌ اىْظف اىَغزَش واالقزظبدٌ اإلعزَبػٍ اىَغؼ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ( 2016 - 2012)م يًُد٠ َؤغسات إسصا١ٝ٥ عٔ ايٛضع االقتصادٟ ٚاالدتُاعٞ يف ايعسا  

 34 اىغهبص اىَشمضٌ ىإلؽظبء / اىؼشاق –ٍذَشَخ اىؾغبثبد اىقىٍُخ 
 

 (2016 - 2012) ىيَذح اىجششَخ اىزَُْخ ٍؤششاد (14) سقٌ عذوه

 2016 2015 2014 2013 2012 ٍؤششاد اىزَُْخ اىجششَخ
ّغجخ 

 اىزغُش)%(

 َيَىُ ٍَِ اىزمىس اىً االّبس ّغجخ
  اىؼَشَخ ىيفئخ واىنزبثخ ثبىقشاءح

 )%( عْخ( 15-24)
 0.7 0.94 ــ ــ 0.96 0.91

 فٍ اىْغبء رشغيهب اىزٍ اىَقبػذ ّغجخ
 )%( اىجشىَبُ

 ــ ــ ــ 25.7 ــ ــ

 اٍشآ 1000 ىنو اىَشاهقبد والداد
  َبفؼخ

 ــ ــ ــ ــ 59.4 ــ

 فٍ اىجُِْ اىً اىجْبد اىزؾبق ّغجخ
  االثزذائٍ اىزؼيٌُ ٍشؽيخ

0.98 0.98 0.97 0.95 0.98 3.2 

 فٍ اىجُِْ اىً اىجْبد اىزؾبق ّغجخ
   اىضبّىٌ اىزؼيٌُ ٍشؽيخ

0.75 1.0. 0.84 0.83 0.93 12.0 

 ٍذفىػخ اىىظبئف ٍِ اىْغبء ؽظخ
  اىضساػٍ غُش اىقطبع فٍ االعش

 ــ ــ ــ 13.1 ــ 12.1

 0.7 22.2 ــ 21.9 ــ 22.6 ٍؼذه اىجطبىخ ىالّبس

 رؾذ رغشٌ اىزٍ اىىالداد ّغجخ
 روٌ ٍِ او اىظؾخ ٍىظفٍ اششاف

 االخزظبص
89.0 87.7 91.5 95.5 93.9 -1.7 

 (اىجششَخ اىزَُْخ اؽظبءاد قغٌ) :اىَظذس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



مديرية الحسابات القومية - الجهاز المركزي لإلحصاء / العراق  35

مؤشرات إحصائية عن الوضع اإلقتصادي واإلجتماعي في العراق للمدة )2012 - 2016(

 
 ( 2016 - 2012)م يًُد٠ َؤغسات إسصا١ٝ٥ عٔ ايٛضع االقتصادٟ ٚاالدتُاعٞ يف ايعسا  

 34 اىغهبص اىَشمضٌ ىإلؽظبء / اىؼشاق –ٍذَشَخ اىؾغبثبد اىقىٍُخ 
 

 (2016 - 2012) ىيَذح اىجششَخ اىزَُْخ ٍؤششاد (14) سقٌ عذوه

 2016 2015 2014 2013 2012 ٍؤششاد اىزَُْخ اىجششَخ
ّغجخ 

 اىزغُش)%(

 َيَىُ ٍَِ اىزمىس اىً االّبس ّغجخ
  اىؼَشَخ ىيفئخ واىنزبثخ ثبىقشاءح

 )%( عْخ( 15-24)
 0.7 0.94 ــ ــ 0.96 0.91

 فٍ اىْغبء رشغيهب اىزٍ اىَقبػذ ّغجخ
 )%( اىجشىَبُ

 ــ ــ ــ 25.7 ــ ــ

 اٍشآ 1000 ىنو اىَشاهقبد والداد
  َبفؼخ

 ــ ــ ــ ــ 59.4 ــ

 فٍ اىجُِْ اىً اىجْبد اىزؾبق ّغجخ
  االثزذائٍ اىزؼيٌُ ٍشؽيخ

0.98 0.98 0.97 0.95 0.98 3.2 

 فٍ اىجُِْ اىً اىجْبد اىزؾبق ّغجخ
   اىضبّىٌ اىزؼيٌُ ٍشؽيخ

0.75 1.0. 0.84 0.83 0.93 12.0 

 ٍذفىػخ اىىظبئف ٍِ اىْغبء ؽظخ
  اىضساػٍ غُش اىقطبع فٍ االعش

 ــ ــ ــ 13.1 ــ 12.1

 0.7 22.2 ــ 21.9 ــ 22.6 ٍؼذه اىجطبىخ ىالّبس

 رؾذ رغشٌ اىزٍ اىىالداد ّغجخ
 روٌ ٍِ او اىظؾخ ٍىظفٍ اششاف

 االخزظبص
89.0 87.7 91.5 95.5 93.9 -1.7 

 (اىجششَخ اىزَُْخ اؽظبءاد قغٌ) :اىَظذس
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مؤشرات إحصائية عن الوضع اإلقتصادي واإلجتماعي في العراق للمدة )2012 - 2016(

 
 ( 2016 - 2012)م يًُد٠ َؤغسات إسصا١ٝ٥ عٔ ايٛضع االقتصادٟ ٚاالدتُاعٞ يف ايعسا  

 35 اىغهبص اىَشمضٌ ىإلؽظبء / اىؼشاق –ٍذَشَخ اىؾغبثبد اىقىٍُخ 
 

 (2016 - 2012) ىيَذح اىجُئخ ٍؤششاد (15)سقٌ  عذوه

 2016* 2015 *   2014 2013 2012 ٍؤششاد اىجُئخ
ّغجخ اىزغُش 

% 

 اىَخذوٍُِ ىيغنبُ اىَئىَخ اىْغجخ
 اىظبىؼ اىَبء)  االعبىخ شجنبد ثخذٍخ
 (ىيششة

85 87 88 86.1 83.6 -2.9 

 اىَخذوٍُِ ىيغنبُ اىَئىَخ اىْغجخ
 اىؼبدٍخ)  اىَغبسٌ شجنبد ثخذٍخ

 (اىَشزشمخ
32.2 33.3 31.8 39.9 42.5 6.5 

 اىَخذوٍُِ ىيغنبُ اىَئىَخ اىْغجخ
 اىْفبَبد وسفغ عَغ ثخذٍخ

61.2 62.4 62.6 63.2 63.9 1.1 

 مشدعزبُ أقيٌُ ػذا( اىجُئخ إؽظبءاد قغٌ) :اىَظذس -
 (األّجبس ُّْىي،) اىَؾبفظبد ػذا* 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


