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  9201 لسنةللفصول الثالثة  ي اإلجماليالتقديرات األولية للناتج المحل
  

 1   مديرية احلسابات القومية –اجلهاز املركزي لإلحصاء 

  

  :المقدمة
أنجزت مديرية الحسابات القومية في الجهاز المركزي لإلحصاء التقديرات األولية للناتج 

  .   9201لسنة للفصول الثالثة المحلي اإلجمالي 
  - :وكما يأتي 9201لفصول الثالثة لسنة اتم استخدام كافة البيانات المتاحة عن   

 والمجهز للمصافيوالمصدر نتج بيانات وزارة النفط فيما يتعلق بكميات النفط الم  .1
  . 9201لسنة للفصول الثالثة والكهرباء 

      الفصول شهر أخالل  ةلمحلياالمسوق من المنتجات الزراعية  عن ةلشهرياالبيانات  .2
 .من مديرية اإلحصاء الزراعي الثالثة

من مديرية  9201لسنة لمنشآت الكبيرة للفصل الثالث تقرير اإلحصاء الصناعي ل .3
 .اء الصناعياإلحص

 .من وزارة الكهرباء 9201لسنة خالل الفصل الثالث الكهرباء ات المنتجة من كميال .4

سعار مواد البناء خالل نفس وأ 9201لسنة خالل الفصل الثالث  إجازات البناء الممنوحة .5
 .الفصل من مديرية إحصاءات البناء والتشييد

موازنة المن  9201لسنة  لثالثللفصل ا للدولة )التشغيلية واإلستثمارية(المصروفات  .6
 .الجريدة الرسمية لجمهورية العراق لدولة المنشورة في الوقائع العراقيةالعامة ل

 .من مديرية األرقام القياسية 9201لسنة  للفصول الثالثة الشهرية القياسية األرقام .7

 . 2012 لسنة قتصادي لألسرةنتائج المسح األجتماعي واإل .8

قتصادية كافة ناتج المحلي اإلجمالي لألنشطة اإلالأعاله تم تقدير  عتماد على المؤشراتباأل
على عتماد تم األ حيث واالتصاالت والخزنالنقل نشاط و بإستثناء نشاط البنوك والتأمين

 . الفصل الثانيله في  النسبية ةهمياأل

   
  
  
  
  
  
  
  
  



  9201 لسنةللفصول الثالثة  ي اإلجماليالتقديرات األولية للناتج المحل
  

 2   مديرية احلسابات القومية –اجلهاز املركزي لإلحصاء 

  

   :مفاهيم أساسية
إلنتاج من السلع والخدمات بأنه عبارة عن قيمة ا : يعرف الناتج المحلي اإلجمالي

وبتعبير آخر هو عبارة عن مجموع القيم المضافة للمنتجين  سنة،الالنهائية المتحققة خالل 
يعد الناتج المحلي اإلجمالي مؤشراً مهماً من مؤشرات الحسابات القومية و .السنةالمقيمين خالل 

يث أن تطور الناتج ينعكس على ح الماضية،يعبر عن كفاءة األداء االقتصادي للبلد للفترة  ألنه
  . جتماعية للفردؤدي إلى تحسين مستوى الرفاهية األتطور الدخل القومي وتطور الدخل سي

كس معدل النمو المطلوب تحقيقه أن تحديد نسبة النمو المطلوبة للناتج للفترة القادمة يع
 خرى في رصدويستخدم هذا المؤشر مع مؤشرات الحسابات القومية األ .الوطنيقتصاد لإل

يمكن من خالل  .الدوليةقتصادي ورسم السياسات واتخاذ القرارات وإجراء المقارنات التحليل اإل
قتصادية في تحقيق رف على هيكلية مساهمة األنشطة اإلبيانات الناتج المحلي اإلجمالي التع

الناتج  فيالمشتغلين وفائض العمليات  من تعويضاتكل  مساهمةالناتج كما يمكن التعرف على 
   .قتصادياإلاقتصادية في التحليل  دالالت لمساهمتها المحلي اإلجمالي حيث أن

س أتستخدم مؤشرات الناتج المحلي اإلجمالي مع مؤشرات أخرى كإجمالي تكوين ر
س المال للناتج وكذلك معامل إنتاجية العمل والمرونات القطاعية أستخراج معامل رالمال الثابت إل

   .الخ …مية والخلفية والترابطات األما

  : النتائج تحليل
 الجارية والثابتة األساسية باألسعار اإلجماليبيانات الناتج المحلي ) 1،4( جدول يعرض

للفصل الثالث  اإلجماليحلي مالناتج ال إلى باإلضافة 2019للفصول الثالثة لسنة  )100=2007(
مقارنة  )%1.1( مقدارهة معدل نمو الجاري باألسعار اإلجماليالناتج المحلي  حقق .2018 لسنة

االسعار الجارية للفصل الناتج المحلي االجمالي ب ، في حين انخفض 2019لسنة بالفصل الثاني 
وذلك  2018 مقارنةً بالفصل الثالث لسنة%) 1.8(مقداره  بمعدل انخفاض 2019 لسنةالثالث 

الى  2018الثالث  برميل للفصل/دوالر)60.5(سعر برميل النفط من  بسبب إنخفاض
لنشاط النفط الخام  اإلجماليالناتج المحلي  حيث انخفض ، 2019برميل للفصل الثالث /دوالر)59(

 2019لسنة  لثللفصل الثالناتج المحلي اإلجمالي عدا النفط ا اما لنفس الفترة ، %)14.4(بنسبة 
مقارنة بالفصل  )%9.1( نسبةبو 2019لسنة  فصل الثانيقارنة بالم) %7.5(نسبته ب ارتفع

  . 2018لسنة الثالث 

 نسبتهنمو بلغت ) 100=2007( بأساسالثابتة  باألسعار اإلجماليشهد الناتج المحلي 
الفصل  عن%) 4.1(بنسبة و 2019 لسنةفي الفصل الثالث مقارنة بالفصل الثاني  )3.5%(



  9201 لسنةللفصول الثالثة  ي اإلجماليالتقديرات األولية للناتج المحل
  

 3   مديرية احلسابات القومية –اجلهاز املركزي لإلحصاء 

  

 2019 لسنةلثالث غير النفطي للفصل ا اإلجماليشهد الناتج المحلي  كذلك ، 2018 لسنةالثالث 
مقارنة ) %4.4( بنسبةمقارنة بالفصل الثاني من نفس العام و  )%5.3( نسبتهبلغت  ارتفاعاً

  . 2018 لسنةبالفصل الثالث 
 2019 ثالثة لسنةالجارية للفصول ال باألسعار اإلجماليالناتج المحلي ) 2(جدول  يعرض

حيث احتل قطاع , في الناتج  نشطةاألاالقتصادية واالهميات النسبية لمساهمات  األنشطةحسب 
 لسنةناتج المحلي للفصل الثالث في ال) %40.71(بنسبة مساهمة بلغت  األولىالنفط المرتبة 

) %16.3(في حين احتل نشاط الحكومة العامة المرتبة الثانية بنسبة مساهمة بلغت  , 2019
بالنسبة  أما). %10.49(همة مسابنسبة  لثةبالمرتبة الثا النقل والخزن واالتصاالتوجاء نشاط 

ونشاط الصناعة التحويلية فقد كانت نسبة مساهمتها في الناتج لنشاط الزراعة والغابات والصيد 
  .على التوالي) %1.59(و ) %2.6(متواضعة بلغت 

 لسنةالثابتة للفصول الثالثة  باألسعارالناتج المحلي اإلجمالي ) 3(يعرض جدول رقم 
النفط نشاط صادية ونسب مساهمتها في الناتج حيث بلغت مساهمة االقت األنشطةحسب  2019

 النقل والخزن واالتصاالتنشاط  يليه األولىوجاء بالمرتبة ) %62.29(في ناتج الفصل الثالث 
المرتبة الثالثة بنسبة  الحكومة العامة شكلت مساهمة نشاط في حين) %8.9(وبنسبة مساهمة 

في على التوالي ) %0.79(و ) %1.97(اعة بنسبة ساهم نشاط الزراعة والصنو%) 6.98(
  .2019 لسنة لفصل الثالثالمحلي لناتج ال

نشاط النفط عياً الزال يعتمد على يومن هنا يمكننا القول بأن االقتصاد العراقي اقتصاداً ر
تمثل مصدر رئيسي لتمويل الموازنة للدخل وان واردات النفط الخام  أساسيالخام كمصدر 

  .من إيرادات الموازنة%) 90( عن نسبه تزيدبو
 لسنةوتصدير النفط الخام للفصول الثالثة  إنتاجكميات واقيام  )4(يعرض جدول رقم 

حيث ارتفعت كميات النفط  ،التصدير على مستوى الفصول أسعارمعدل  إلى باإلضافة 2019
 مع انخفاض) %2.5(بنسبة  2019 لسنةفي الفصل الثالث مقارنة بالفصل الثاني  المنتج الخام

مقارنة بالفصل الثاني في حين شهدت كميات التصدير  %)8.8(البرميل بنسبة  سعرفي معدل 
مليون برميل ) 3.97(بعد ما كانت  مليون برميل يوميا) 4.02(اً خالل الفصل الثالث بمعدل ارتفاع
 .2019 لسنةفي الفصل الثاني  يوميا



المجموعباقي االنشطةنشاط النفط الخامالمجموعباقي األنشطةنشاط النفط الخام

Crude oilOther ActivitiesTotalCrude oilOther ActivitiesTotal

st Quarter 2019 27618120.233608809.861226930.032461028.917213841.849674870.71الفصل االول 2019

nd Quarter 2019 30157369.037969464.168126833.133012866.419458954.852471821.22الفصل الثاني 2019

ed Quarter 2019 28028180.240820922.368849102.533838188.120483973.454322161.53الفصل الثالث 2019

ed Quarter 2018 32727897.537411850.670139748.132594654.019612483.952207137.93الفصل الثالث 2018

معدل تغیر الفصل الثالث 
2019 / الفصل الثاني 

(%) 2019
-7.17.51.12.55.33.5

Change Rate 3ed Q 
2019 /2nd Q 2019  
(%)

معدل تغیر الفصل الثالث 
2019/الفصل الثالث 2018 

(%)
-14.49.1-1.83.84.44.1Change Rate 3ed Q 

2019 /3ed Q 2018 (%)
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جدول (1): الناتج المحلي اإلجمالي باالسعار االساسیة الجاریة واألسعار الثابتة بأساس ( 2007=100 ) للفصول الثالثة لسنة 2019 حسب االنشطة االقتصادیة (ملیون دینار)مدی
Table (1): Gross Domestic Product by Economic Activities at Basic Current and Constant  Prices (2007=100) for the Three 

Quarters 2019

الناتج المحلي االجمالي باالسعار الثابتة (2007=100)  (ملیون دینار)

GDP at constant prices (2007=100) (Million ID)

الناتج المحلي االجمالي باالسعار الجاریة (ملیون دینار)

GDP at current prices (Million ID)
Detailsالتفاصیل



Gross Value 
AddedRelative Share%Gross Value 

AddedRelative Share%Gross Value 
AddedRelative Share%

االھمیة النسبیة %القیمة المضافة االجمالیةاالھمیة النسبیة %القیمة المضافة االجمالیةاالھمیة النسبیة %القیمة المضافة االجمالیة

الزراعة والغابات والصید 1
 & 1076175.41.762338057.43.431790474.22.60Agriculture, Forestry, Huntingوصید االسماك

Fishing  1

27666398.445.1930219536.244.3628187381.340.94Mining and Quarrying2التعدین والمقالع2

Crude oil2-1 27618120.245.113015736944.2728028180.240.71النفط الخام2-1

Other types of mining2-2 48278.20.0862167.20.09159201.10.23االنواع األخرى من التعدین2-2

996832.51.631072463.81.571097555.61.59Manufacturing Industry3الصناعة التحویلیة3

1675715.32.741876801.12.762379783.83.46Electricity and Water4الكھرباء والماء4

1557361.42.542005393.82.945135520.77.46Building and construction5البناء والتشیید5

 6423868.310.497147799.210.497223579.010.49Transport ,Communicationsالنقل والخزن واالتصاالت 6
and storage        6

تجارة الجملة والمفرد 7
 & 4964629.28.114919983.57.224892293.77.11Wholesale, retail trade, hotelsوالفنادق وما شابھ

others
7

المال والتأمین وخدمات 8
 4849401.77.924997282.67.345040558.97.32Finance, Insurance, Real estateالعقارات

and Business services8

1107044.11.811231801.31.811244860.61.81Banks and insurance8-1البنوك والتأمین8-1

3742357.66.113765481.35.533795698.35.51Owenrship of dwellings8-2ملكیة دور السكن8-2

خدمات التنمیة االجتماعیة 9
12016547.819.6213549515.519.8913101955.319.03Social and personal services9والشخصیة

10145130.516.5711659534.217.1111219607.916.30General Government9-1الحكومة العامة9-1
Personal services9-2 1871417.33.051889981.32.781882347.42.73الخدمات الشخصیة9-2

61226930.0100.0068126833.1100.0068849102.5100.00
794857.7884433.3893809.9

560432072.367242399.867955292.6 الناتج المحلي اإلجمالي

المجموع حسب األنشطة

ناقصا: رسم الخدمة المحتسب

Economic Activitiesاألنشطة االقتصادیة
رمز 

التصنیف 
الدولي

الفصل الثالثالفصل الثاني

Gross Domestic Product
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جدول (2): الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار االساسیة الجاریة للفصول الثالثة  لسنة 2019 حسب االنشطة االقتصادیة (ملیون دینار)مدی

Imputed banks service charges

Table (3): Gross Domestic Product by Economic Activities at Basic Current Prices for the Three Quarters of the 
Year 2019 (Million ID)

Total by activities

الفصل االول
ISIC 
code



Gross Value 
AddedRelativ Share%Gross Value 

AddedRelativ Share%Gross Value 
AddedRelativ Share%

األھمیھ النسبیھ%القیمة المضافة االجمالیةاألھمیھ النسبیھ%القیمة المضافة االجمالیةاألھمیھ النسبیھ%القیمة المضافة االجمالیة

الزراعة والغابات والصید وصید 1
 & 633883.91.281386621.22.641069679.21.97Agriculture, Forestry, Huntingاالسماك

Fishing  1

32488090.765.4033049547.562.9933931009.362.46Mining and Quarrying2التعدین والمقالع2

Crude oil2-1 32461028.965.3533012866.462.9233838188.162.29النفط الخام2-1

Other types of mining2-2 27061.80.0536681.10.0792821.20.17االنواع األخرى من التعدین2-2

392420.50.79421351.30.80430348.70.79Manufacturing Industry3الصناعة التحویلیة3

511451.71.03631777.01.20724315.81.33Electricity and Water4الكھرباء والماء4

624693.71.26846747.21.622143000.53.95Building and construction5البناء والتشیید5

 4278992.68.614791684.29.134834749.28.90Transport ,Communicationsالنقل والخزن واالتصاالت 6
and storage        6

تجارة الجملة والمفرد والفنادق 7
 & 3613515.37.273614228.36.893614428.26.65Wholesale, retail trade, hotelsوما شابھ

others
7

 2602690.05.242679496.15.102687206.14.95Finance, Insurance, Real estateالمال والتأمین وخدمات العقارات8
and Business services8

567133.21.14631369.21.20624616.51.15Banks and insurance8-1البنوك والتأمین8-1

2035556.84.102048126.93.902062589.63.80Owenrship of dwellings8-2ملكیة دور السكن8-2

خدمات التنمیة االجتماعیة 9
4529132.39.125050368.49.634887424.59.00Social and personal services9والشخصیة

3425955.76.903937361.67.513788800.96.98General Government9-1الحكومة العامة9-1
Personal services9-2 1103176.62.221113006.82.121098623.62.02الخدمات الشخصیة9-2

49674870.7100.0052471821.2100.0054322161.5100.00
407201.7453323.1448474.6

649267669.052018498.153873686.9

Total by activitiesالمجموع حسب األنشطة

Imputed banks service chargesناقصا: رسم الخدمة المحتسب

Gross Domestic Productالناتج المحلي اإلجمالي
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جدول (3): الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار االساسیة الثابتة ( 2007=100) للفصول الثالثة لسنة 2019 حسب االنشطة االقتصادیة (ملیون دینار)مدی

Table (5): Gross Domestic Product by Economic Activities at Basic Constant Prices(2007=100) for the Three 
Quarters of the Year 2019 (Million ID)

رمز 
التصنیف 
الدولي

األنشطة االقتصادیة

الفصل الثالثالفصل الثانيالفصل االول

Economic ActivitiesISIC 
code



كمیة النفط الخام المنتج 
(الف برمیل)

معدل التغیر 
معدل التغیر سعر البرمیل (دوالر)الفصلي (%)

الفصلي (%)
المعدل الیومي للتصدیر 

(ملیون برمیل)

الفصول

جدول (4): كمیة النفط الخام المنتج (الف برمیل) والمعدل الفصلي لسعر البرمیل (دوالر) ومعدل الزیادة الفصلیة والمعدل الیومي للتصدیر للفصول الثالثة 
لسنة 2019

Table (2) : Crude Oil Product , Barrel Quartly Average price , Quartely Change Rate & Average Daily 
Export  for the the Three Quarters  2019

Quarters
Crude Oil 

Product (000 
Barrels)

QuartelyC
hange 
rate (%)

Barrel Price 
(US$)

Quartely 
Change 
rate (%)

Average Daily 
Export (000000 

Barrels)

   st Q 2019 408585.060.53.981الفصل االول 2019

nd Q 2019 415445.01.764.76.93.972الفصل الثاني 2019

ed Q 2019 8.84.023-425970.02.559.0الفصل الثالث 2019

Quartersالفصول

425970.0

2019للفصول الثالثة من عام ) الف برمیل(كمیة النفط الخام المنتج ) 1(الشكل 
Figure(1) : Crude Oil Product (thousands barrels) for the three quarters 2019
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2019المعدل الفصلي لسعر البرمیل بالدوالر للفصول الثالثة من عام ) : 2(الشكل 
Figure(2): Barrel Quartly Average price for the three quarters 2019
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