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  "سلسلة معدلة"  2015-2014تي المحلي اإلجمالي والدخل القومي لسن لناتجل فعليةال تقديراتال
  
 

 1 الجھاز المركزي لإلحصاء / العراق –مديرية الحسابات القومية 
  

    مقدمةال.1
دخ يمثل الدخل القومي ر ال ع القطاعات المؤسسية . ويعتب ي لجمي دخل األول ي حساب ال دخل ف وازين ال ل قيمة صافي م

  . القومي الصافي مقياساً للدخل

ي األ اتج المحل رف الن اليويع ة األ جم ارة عن قيم ه عب نة، : بأن ة خالل س ة المتحقق دمات النھائي لع والخ ن الس اج م نت

ى تطور وبتعبير آخ نعكس عل اتج ي يم المضافة للمنتجين خالل السنة، حيث أن تطور الن ارة عن مجموع الق ر ھو عب

  الدخل وتطور الدخل سيؤدي الى تحسين مستوى الرفاھية اإلجتماعية للفرد.

م النشاط  ستعكسمع مؤشرات اخرى  اتالمؤشر ةإن ھذ ة  احيث يمكن من خاللھ االقتصاديحج ات رصد كاف تحرك

اج واإلالتدفقا دّ ت اإلقتصادية الرئيسة كاإلنت ا تع خ. كم ذه المؤشرات ستھالك ...ال ة من المؤشرات اإل ھ قتصادية المھم

  . قتصاد الوطنيسم السياسات الكفيلة بالنھوض باإلقتصادية من أجل ريھا المخططون ومتخذو القرارات اإلالتي يحتاج ال

  

تج والمصدر من ونتيجة للظروف التي مر بھا العراق خالل المدة ال ام المن نفط الخ ات ال ى بيان ماضية تعذر الحصول عل

راخيص قبل اقليم كردستان  راق ضمن جوالت الت ي الع ة ف ة العامل نفط االجنبي باالضافة الى عدم توفر بيانات شركات ال

ة،  اتج المالنفطي ارير الن د اشارت تق ات، وق ذه البيان دير ھ از المركزي لالحصاء من تق تمكن الجھ م ي الي ول ي االجم حل

از ، التي صدرت سابقاً الى ھذه الثغرة في البيانات 2015و  2014والدخل القومي لسنتي  وخالل ھذه السنة تمكن الجھ

  وھو ما اقتضى اصدار ھذا التقرير.  وبيانات شركات النفط االجنبية من الحصول على بيانات النفط الخام من االقليم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  "سلسلة معدلة"  2015-2014تي المحلي اإلجمالي والدخل القومي لسن لناتجل فعليةال تقديراتال
  
 

 2 الجھاز المركزي لإلحصاء / العراق –مديرية الحسابات القومية 
  

  :للناتج المحلي اإلجمالي والدخل القومي التقدير منھجيات. 2

  فيما يخص بيانات االقليم وبيانات شركات النفط االجنبيةتم االعتماد على البيانات المجھزة من وزارة النفط. 

  الي على ضوء البيانات المتوفرة تم إعادة تقدير قيمة االنتاج واالستھالك الوسيط وتعويضات الموظفين وبالت

 .2015و  2014ات معدلة للناتج المحلي االجمالي لنشاط النفط الخام لسنتي الحصول على تقدير

 .تم تدقيق تقديرات الناتج المحلي االجمالي لبقية االنشطة 

  نة ييد لس اء والتش اط البن دير نش ادة تق م إع تثمارية ت ة االس ذ الموازن ب تنفي ى نس اءاً عل عار  2015بن باالس

 الجارية والثابتة.

  االنفاق على الناتج المحلي االجمالي باسعار السوق بناءا على التعديالت المذكورة اعاله.تمت تعديل بيانات   

 

 
 2015-2013الجداول المرفقة المؤشرات الرئيسية وتقديرات االنفاق على الناتج المحلي االجمالي للسنوات تتضمن 

باالسعار الجارية والثابتة حسب االنشطة  الغراض اجراء المقارنات، باالضافة الى تقديرات الناتج المحلي االجمالي

 االقتصادية.



201320142015المؤشرات
معدل التغير السنوي 

2015/2014% 
Indicators

21.6National Income at current prices (Billion ID)-243518.7236708.0185550.9(مليون دينار)الدخل القومي باالسعار الجارية  

22.5NI per capita (000 ID)-6938.76798.25269.4(الف دينار)متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي 

26.9-273587.5266332.7194681.0(مليار دينار)الناتج المحلي االجمالي باالسعار االساسية الجارية 
Gross Domestic Product at basic current prices (Billion 

ID)

27.0-234.6228.4166.8(مليار دوالر)الناتج المحلي االجمالي باالسعار االساسية الجارية 
Gross Domestic Product at basic current prices (Billion 

US$)

27.7GDP per capita at current prices (000 ID)-7795.57649.05528.7(الف دينار)متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي باالسعار الجارية 

28.8GDP per capita at current prices (000 US$)-6.76.64.7(الف دوالر)متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي باالسعار الجارية 

ــــ76.979.1(مليار دينار) (1988=100)الناتج المحلي االجمالي باالسعار الثابتة 
Gross Domestic Product at constant  prices(1988=100) 

(Billion ID)

174990.2178951.4183616.32.6(مليار دينار) (2007=100)الناتج المحلي االجمالي باالسعار الثابتة 
Gross Domestic Product at constant  prices(2007=100) 

(Billion ID)

2015 & 2014 &2013الدخل القومي والناتج المحلي االجمالي ومتوسط نصيب الفرد لكل منهما للسنوات : (1)جدول 

Table (1): National Income, Gross Domestic Product and Per Capita for the years 2013& 2014 & 2015



Indicators%معدل التغير السنوي  201320142015المؤشرات

10.0Compensation of employees-            65,260,068.0 72,509,287.6          70,278,512.0             تعويضات المشتغلين

33.2Operating surplus-          110,654,872.7 165,718,979.2        173,829,209.7           فائض العمليات

 33.2Consumption of fixed capital-            18,766,031.1 28,104,388.3          29,479,807.5             تخصيصات استهالك راس المال الثابت

3.5Indirect taxes              1,210,495.0 1,169,382.5            1,741,082.6               الضرائب غير المباشرة

Subsidies(-)64.3- 12,616,212.0              35,297,574.2          33,822,539.7             األعانات:ناقصا

 21.1Gross Domstic Product at market prices- 183,275,254.8            232,204,463.4        241,506,072.1           الناتج المحلي األجمالي بسعر السوق

24.2Private final consumpition expenditure-            36,339,342.1 47,946,900.1          47,755,742.7             االنفاق االستهالكي الحكومي

3.2Government final consumpition expenditure-          108,396,524.9 112,036,294.4        105,696,745.4           االنفاق االستهالكي العائلي

9.3Gross fixed capital formation-            50,650,572.7 55,837,402.9          55,036,676.2             اجمالي تكوين رأس المال الثابت

50.4Change in stocks           (11,014,204.9)        (7,322,313.2)                413,332.4التغير في الخزين

35.2Exports of goods and services-            67,192,475.7 103,714,534.0        108,514,489.6           الصادرات من السلع والخدمات

ً Imports of goods and services(-)14.6-            68,289,455.7 80,008,354.8          75,910,914.2             األستيرادات من السلع والخدمات:ناقصا

21.1Expenditures on GDP- 183,275,254.8            232,204,463.4        241,506,072.1           األنفاق على الناتج المحلي األجمالي

(مليون دينار)   2015 & 2014 &2013الناتج المحلي األجمالي بأسعار السوق للسنوات   (2)جدول 

Table (2)  Gross Domestic Product at Market prices for the years 2013& 2014 & 2015 (Million I.D.)



باالسعار الجارية
االهمية النسبية 

(%)

باالسعار الثابتة 

(1988=100)
(%)االهمية النسبية 

باالسعار الثابتة  

(2007=100)
(%)االهمية النسبية 

At Current Prices
Relative 

Share (%)

At Constant 

Prices(1988=100)

Relative Share 

(%)

At constant prices 

(2007=100)

Relative share 

(%)

13128622.64.916000.67.567309016.04.07Agriculture, Forestry, Hunting & Fishing  1الزراعة والغابات والصيد1

117357982.043.9134409.943.3594139560.152.45Mining and Quarrying2التعدين والمقالع2

116852335.943.7234288.443.2093811856.952.27Crude oil2-1النفط الخام2-1

Other types of mining2-2 505646.10.19121.50.15327703.20.18االنواع األخرى من التعدين2-2

4999233.91.871475.21.852064945.81.15Manufacturing Industry3الصناعة التحويلية3

5846956.02.192032.02.562093426.61.17Electricity and Water4الكهرباء والماء4

19098018.07.154910.26.1914544136.78.10Building and construction5البناء والتشييد5

160430812.560.0348827.961.51120151085.266.94Commodity Activities

19452890.37.282599.13.2713443600.87.49Transport ,Communications and storage        6النقل واالتصالت والخزن6

20931618.47.835675.97.1514834598.48.27Wholesale, retail trade, hotels & others7تجارة الجملة والمفرد والفنادق وما شابه7

3116107.61.17934.21.181774842.30.99Banks and insurance8-1البنوك والتأمين8-1

43500616.316.289209.211.6030053041.516.75Distribution Activies

17495088.16.547627.89.619773792.25.45Owenrship of dwellings8-2ملكية دور السكن8-2

45836270.917.1513715.117.2819503264.010.86Social and personal services9خدمات التنمية االجتماعية والشخصية9

39367246.514.7312411.115.6415440931.68.60General Government9-1الحكومة العامة9-1

6469024.42.421304.01.644062332.42.26Personal services9-2الخدمات الشخصية9-2

63331359.023.6921342.926.8929277056.216.31Services Activities

267262787.8100.0079380.0100.00179481182.9100.00

930132.7278.8529776.0

266332655.179101.2178951406.9

(%)واالهميات النسبية لكل منهما  (مليون دينار) (100=2007، 100=1988) حسب األنشطة اإلقتصادية  باألسعار الجارية واالسعار الثابتة 2014الناتج المحلي اإلجمالي لسنة   (3)جدول 

Table (9) Gross Domestic Product For the year 2014 by Economic Activities at Current & Constant prices (1988=100, 2007=100) (Million I.D) & Relative 

Share for them (%)        

رمز 

التصنيف 

الدولي

Economic Activitiesاألنشطة االقتصادية
ISIC 

code

مجموع االنشطة السلعية

مجموع االنشطة التوزيعية

مجموع االنشطة الخدمية

Total activitiesمجموع األنشطة

Minus: Imputed bank service chargeرسم الخدمة المحتسب: ناقصا

GDPالناتج المحلي اإلجمالي



فائض العملياتتعويضات المشتغلينالقيمة المضافة االجماليةقيمة المستلزماتقيمة اإلنتاج

Value of outputValue of inputGross value added
Compensation of 

employees
Operating surplus

 8,761,834.0              4,366,788.6                   13,128,622.6                 4,714,765.4                   17,843,388.0                الزراعة والغابات والصيد1
Agriculture, Forestry, 

Hunting & Fishing  
1

Mining and Quarrying2 115,222,246.7          2,135,735.3                   117,357,982.0               9,537,668.0                   126,895,650.0              التعدين والمقالع2

Crude oil2-1 114,864,175.1          1,988,160.8                   116,852,335.9               9,223,463.2                   126,075,799.1              النفط الخام2-1

Other types of mining2-2  358,071.6                 147,574.5                     505,646.1                     314,204.8                     819,850.9                    االنواع األخرى من التعدين2-2

Manufacturing Industry3 2,970,692.4              2,028,541.5                   4,999,233.9                   4,566,892.4                   9,566,126.3                  الصناعة التحويلية3

Electricity and Water4 4,062,715.1              1,784,240.9                   5,846,956.0                   2,539,415.7                   8,386,371.7                  الكهرباء والماء4

Building and construction5 10,457,589.5            8,640,428.5                   19,098,018.0                 14,505,844.2                 33,603,862.2                البناء والتشييد5

 10,008,575.5            9,444,314.8                   19,452,890.3                 10,681,207.0                 30,134,097.3                النقل واالتصاالت والخزن6

Transport 

,Communications and 

storage        

6

7
تجارة الجملة والمفرد والفنادق 

وما شابه
                28,736,188.6                   7,804,570.2                 20,931,618.4                   3,593,106.5            17,338,511.9 

Wholesale, retail trade, 

hotels & others
7

 20,137,992.3            473,203.4                     20,611,195.7                 4,190,080.6                   24,801,276.3                المال والتأمين وخدمات العقارات8

Finance, Insurance, Real 

Estates and Business 

Services

8

Banks and insurance8-1 2,728,630.1              387,477.5                     3,116,107.6                   479,001.3                     3,595,108.9                  البنوك والتأمين8-1

Owenrship of dwellings8-2 17,409,362.2            85,725.9                       17,495,088.1                 3,711,079.3                   21,206,167.4                ملكية دور السكن8-2

9
خدمات التنمية االجتماعية 

والشخصية
                59,161,396.0                 13,325,125.1                 45,836,270.9                 40,042,928.1              5,793,342.8 

Social and personal 

services
9

General Government9-1 1,331,259.6              38,035,986.9                 39,367,246.5                 11,200,323.7                 50,567,570.2                الحكومة العامة9-1

Personal services9-2 4,462,083.2              2,006,941.2                   6,469,024.4                   2,124,801.4                   8,593,825.8                  الخدمات الشخصية9-2

              339,128,356.4                 71,865,568.6               267,262,787.8                 72,509,287.6          194,753,500.2 

                    930,132.7                     930,132.7-                930,132.7 

              339,128,356.4                 72,795,701.3               266,332,655.1                 72,509,287.6          193,823,367.5 

(مليون دينار) 2014قيمة االنتاج االجمالي والقيمة المضافة االجمالية وعناصرها حسب االنشطة االقتصادية باالسعار الجارية لسنة  (4)جدول 

Table (4) Value of Gross Production, Gross Value Added and Its Compenents by Economic Activities at Current Prices for the year 2014                                  

                    (Million I.D.)

الناتج المحلي اإلجمالي

 Total activities 

 Imputed bank service charge 

 GDP 

Economic Activities
ISIC 

code

رمز 

التصنيف 

الدولي

األنشطة االقتصادية

المجموع حسب األنشطة

رسم الخدمة المحتسب



(%)االهمية النسبية باالسعار الجارية
باالسعار الثابتة  

(2007=100)

االهمية النسبية 

(%)

At Current PricesRelative Share (%)
At constant prices 

(2007=100)

Relative share 

(%)

Agriculture, Forestry, Hunting & Fishing  1 2.50                   4,613,210.7            4.16                         8,160,769.7                     الزراعة والغابات والصيد1

Mining and Quarrying2 59.02              108,877,465.2        33.43                       65,590,963.0                   التعدين والمقالع2

Crude oil2-1 58.88                 108,624,648.4        33.23                       65,194,040.7                   النفط الخام2-1

Other types of mining2-2  0.14                               252,816.8                      0.20                       396,922.3االنواع األخرى من التعدين2-2

Manufacturing Industry3 0.93                   1,723,531.5            2.16                         4,234,716.9                     الصناعة التحويلية3

Electricity and Water4 1.17                   2,152,042.5            3.02                         5,928,469.7                     الكهرباء والماء4

Building and construction5 5.10                   9,402,528.4            6.38                         12,514,765.3                   البناء والتشييد5

                 96,429,684.60                       49.15      126,768,778.30              68.72 Commodity Activities

Transport ,Communications and storage        6 7.62                   14,054,528.5          10.60                       20,800,702.2                   النقل واالتصالت والخزن6

Wholesale, retail trade, hotels & others7 8.20                   15,136,109.9          10.87                       21,326,778.9                   تجارة الجملة والمفرد والفنادق وما شابه7

Banks and insurance8-1 0.82                   1,518,507.8            1.34                         2,622,463.0                     البنوك والتأمين8-1

                 44,749,944.10                       22.81        30,709,146.20              16.64 Distribution Activies

Owenrship of dwellings8-2 4.03                   7,435,997.3            7.03                         13,793,774.9                   ملكية دور السكن8-2

Social and personal services9 10.61              19,583,652.1          21.01                       41,229,609.7                   خدمات التنمية االجتماعية والشخصية9

General Government9-1 8.46                   15,610,781.8          17.73                       34,798,833.3                   الحكومة العامة9-1

Personal services9-2 2.15                   3,972,870.3            3.28                         6,430,776.4                     الخدمات الشخصية9-2

                 55,023,384.60                       28.04        27,019,649.40              14.64 Services Activities

                 196,203,013.3                     100.00        184,497,573.9            100.00 

                     1,522,041.5               881,321.8 

GDPالناتج المحلي اإلجمالي 183,616,252.1        194,680,971.8                 

مجموع االنشطة السلعية

مجموع االنشطة التوزيعية

مجموع االنشطة الخدمية

Total activitiesمجموع األنشطة

Minus: Imputed bank service chargeرسم الخدمة المحتسب: ناقصا

(%)واالهميات النسبية لكل منهما  (مليون دينار) (100=2007) حسب األنشطة اإلقتصادية  باألسعار الجارية واالسعار الثابتة 2015الناتج المحلي اإلجمالي لسنة  (5)جدول 

Table (5) Gross Domestic Product For the year 2014 by Economic Activities at Current & Constant prices (2007=100) (Million I.D) & 

Relative Share for them (%)        

رمز 

التصنيف 

الدولي

Economic Activitiesاألنشطة االقتصادية
ISIC 

code



فائض العملياتتعويضات المشتغلينالقيمة المضافة االجماليةقيمة المستلزماتقيمة اإلنتاج

Value of outputValue of inputGross value added
Compensation of 

employees
Operating surplus

 5,348,107.5              2,812,662.2                   8,160,769.7                   2,631,838.7                   10,792,608.4                الزراعة والغابات والصيد1
Agriculture, Forestry, 

Hunting & Fishing  
1

Mining and Quarrying2 61,561,471.3            4,029,491.7                   65,590,963.0                 7,874,342.3                   73,465,305.3                التعدين والمقالع2

Crude oil2-1 61,242,523.3            3,951,517.4                   65,194,040.7                 7,632,158.7                   72,826,199.4                النفط الخام2-1

Other types of mining2-2  318,948.0                 77,974.3                       396,922.3                     242,183.6                     639,105.9                    االنواع األخرى من التعدين2-2

Manufacturing Industry3 2,357,334.9              1,877,382.0                   4,234,716.9                   4,807,143.7                   9,041,860.6                  الصناعة التحويلية3

Electricity and Water4 4,283,454.8              1,645,014.9                   5,928,469.7                   2,746,204.9                   8,674,674.6                  الكهرباء والماء4

Building and construction5 7,948,068.5              4,566,696.8                   12,514,765.3                 8,353,767.5                   20,868,532.8                البناء والتشييد5

 10,077,294.4            10,723,407.8                 20,800,702.2                 11,510,336.9                 32,311,039.1                النقل واالتصاالت والخزن6

Transport 

,Communications and 

storage        

6

7
تجارة الجملة والمفرد والفنادق 

وما شابه
                29,160,124.8                   7,833,345.9                 21,326,778.9                   3,487,286.7            17,839,492.2 

Wholesale, retail trade, 

hotels & others
7

 15,914,535.3            501,702.6                     16,416,237.9                 4,337,609.5                   20,753,847.4                المال والتأمين وخدمات العقارات8

Finance, Insurance, Real 

Estates and Business 

Services

8

Banks and insurance8-1 2,122,570.6              499,892.4                     2,622,463.0                   817,016.1                     3,439,479.1                  البنوك والتأمين8-1

Owenrship of dwellings8-2 13,791,964.7            1,810.2                         13,793,774.9                 3,520,593.4                   17,314,368.3                ملكية دور السكن8-2

9
خدمات التنمية االجتماعية 

والشخصية
                46,814,768.9                   5,585,159.2                 41,229,609.7                 35,616,423.3              5,613,186.4 

Social and personal 

services
9

General Government9-1 1,176,772.1              33,622,061.2                 34,798,833.3                 3,472,581.1                   38,271,414.4                الحكومة العامة9-1

Personal services9-2 4,436,414.3              1,994,362.1                   6,430,776.4                   2,112,578.1                   8,543,354.5                  الخدمات الشخصية9-2

              251,882,761.9                 55,679,748.6               196,203,013.3                 65,260,068.0          130,942,945.3 

                  1,522,041.5                  1,522,041.5-             1,522,041.5 

              251,882,761.9                 57,201,790.1             194,680,971.80                 65,260,068.0          129,420,903.8 

ISIC 

code

(مليون دينار) 2015قيمة االنتاج االجمالي والقيمة المضافة االجمالية وعناصرها حسب االنشطة االقتصادية باالسعار الجارية لسنة  (4)جدول 

Table (4) Value of Gross Production, Gross Value Added and Its Compenents by Economic Activities at Current Prices for the year 2015                                  

                    (Million I.D.)

رمز 

التصنيف 

الدولي

Economic Activitiesاألنشطة االقتصادية

 Total activities المجموع حسب األنشطة

 Imputed bank service charge رسم الخدمة المحتسب

 GDP الناتج المحلي اإلجمالي


