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ةــالسقجم  

والحي ييجف إلى الكذف السبكخ  2022 لدشة لثثااللمخبع  اإلقتراديةأنجدت مجيخية الحدابات القهمية تقخيخ مؤشخات اإلنحار السبكخ 
 منالعخاقي  اإلقتراد وتأثيخىا عمى اإلقتراديةلسخاطخ األزمات  اإلقتراديةعن الدياسة  لينالسدؤو وتشبيو  اإلقتراديةعن األزمات 

حيث أن  ،أمخىا تفاقمخالل تحجيج العهامل الجاخمية والخارجية التي تديم في نذهء تمك األزمات أواًل بأول تسييجًا لسعالجتيا قبل 
قتراد البمج إالت الحياة األخخى بدبب سياسة العهلسة وتأثخ عن بقية مجا اإلقترادتقل أىسيتيا في مجال  مؤشخات اإلنحار السبكخ ال

 .والدياسية اإلقميسية والعالسية اإلقتراديةبالستغيخات 

اذ ختوواضعي الدياسات باحتسال حجوث أزمة مالية قبل وقهعيا إل اتمؤشخات اإلنحار السبكخ أدوات تححيخية لستخحي القخار تعتبخ 
 . اآلثار الستختبة عمييامايمدم من إجخاءات وقائية لتجشب 

ومن أىسيا مؤشخات الشفط  اإلقتراديةوالسالية والشقجية التي تخص األنذظة  االقتراديةالسؤشخات  لقج تزسن التقخيخ مجسهعة من 
العخاقي في نياية  االقترادداء إوالتي من خالليا يسكن إعظاء صهرة عن  والسؤشخات السالية والشقجية والكيخباء وسهق األوراق السالية

 عمى التشبؤ باألزمات قبل حجوثيا اإلقتراديةعن الدياسة  لينالسدؤو كل فرل ومتابعة تظهراتو عمى مدتهى الفرهل وبسا يداعج 
العخاقي أحادي الجانب يعتسج عمى السهارد الشفظية في تهليج دخمو وفي الغالب فأنو معخض لالزمات نتيجة  اإلقترادخرهصًا وان 

 ات الستشهعة الجخل ومن ىشا جاءت أىسية ىحا التقخيخ. اإلقترادارجية أو داخمية أكثخ من لعهامل خ

البيانات التي تخص ىحا التقخيخ الحي تقهم بإعجاده  جييدجيهد عجد من الهزارات والجيات غيخ السختبظة بهزارة في ت تزافختلقج 
إضافة إلى ىيئة األوراق السالية العخاقية ،وزارة الكيخباء ،وزارة الشفط ،العخاقي البشك السخكدي  ؛نخص مشيممجيخية الحدابات القهمية و 

 الجياز السخكدي لإلحراء. –وزارة التخظيط 
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  اتـانـــــــالبي ادرـــــمر

 تم االعتساد عمى البيانات الفرمية التي وفختيا الجيات التالية:
 دائخة اإلحراء واألبحاث.  -البشك السخكدي العخاقي .1
 مجيخية الحدابات القهمية.  -الجياز السخكدي لإلحراء  -وزارة التخظيط .0
 .         والسالية اإلقترادية الجائخة –وزارة الشفط .3
 دائخة البحهث. -ىيئة األوراق السالية  .4
 قدم  اإلحراء. -مخكد السعمهماتية  -وزارة الكيخباء  .5

 

 أهـــــم الســؤشــــخات

 :             تاليةسهعة من السؤشخات لمقظاعات اليتزسن التقخيخ مج
 دشهية وتذسل مؤشخات الشاتج السحمي اإلجسالي والتزخم والشفط.المؤشخات القظاع الحقيقي ربع  .1
 مؤشخات السالية العامة وتذسل اإليخادات والسرخوفات وفائض وعجد السهازنة والجين العام. .0
وع     خض الشق     ج وس     عخ الر     خف ومؤش     خات أخ     خى ذات  وتذ     سل أس     عار الفائ     جة والعسم     ة السر      جرةخات القظ     اع الشق     جي ش     مؤ  .3

 العالقة.
 مؤشخات القظاع السرخفي. .4
 مؤشخات القظاع الخارجي. .5
 مؤشخات سهق األوراق السالية. .6
 مؤشخات قظاع الكيخباء. .7

 

  اتـم والسرطمحــاهيــالسف

مشو قيسة االستيالك الهسيط  من  اً يسثل مجسهع قيسة اإلنتاج اإلجسالي من الدمع والخجمات مدتبعج الشاتج السحمي اإلجسالي: -
داخل الحجود  اإلقترادية األنذظةوبيحا فيه يذسل مجسهع القيم السزافة اإلجسالية الستحققة في  (السدتمدمات الدمعية والخجمية)

 .اإلقميسية لمبمج وبسداىسة عهامل اإلنتاج السحمية واألجشبية
 ىه عبارة عن قيسة الشاتج السحمي اإلجسالي مقدهمًا عمى عجد الدكان. اإلجسالي:متهسط نريب الفخد من الشاتج السحمي  -
 ،آالت ومعجات ،الثابتة )األبشية واإلنذاءاتىه عبارة عن اإلضافات الدشهية إلى األصهل  إجسالي تكهين رأس السال الثابت: -

 نباتات وحيهانات( مظخوحًا مشيا األصهل السدتبعجة.  ،أثاث ،وسائط نقل
ومؤشخ عن انخفاض القهة الذخائية لمعسمة الهطشية وىه  أسعار الدمع والخجماتارة عن الديادة السدتسخة بىه عب :معجل التزخم -

 . السيسة اإلقتراديةالثابتة لبعض السؤشخات  األسعار إلىيسكن استعساليا كسخفض لمهصهل  أداة 
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لحين يبحثهن عن عسل ولم يججوا عسل في األيام سشة فأكثخ( العاطمين وا 15لعسل )ىه عجد األشخاص في سن ا معجل البطالة: -
 .100في مزخوبًا ( سشو فأكثخ 15 )قتراديا بعسخإالدبعة الساضية لمسقابمة مقدهمًا عمى عجد الدكان الشذظين 

 .الهدائع الجارية إلييامزافًا عبارة عن العسمة الستجاولة خارج السرارف  ىه (:M1عخض الشقج بالسفههم الزيق ) -
يسثل عخض الشقج بالسفيهم الزيق مزافًا إليو الهدائع األخخى لكافة القظاعات لجى  (:M2عخض الشقج بالسفههم الهاسع ) -

 الحكهمة السخكدية(.  ستثشاءإبالسرارف التجارية )
ــــخلم الي اســــي مســــعار السدــــتهم - ى    ه رق    م يق    يذ مع    جل التغي    خ عب    خ ال    دمن ف    ي أس    عار الد    مع والخ    جمات الت    ي  (:CPI)ك ال

 .  خالل فتخة زمشية معيشة يقتشييا السدتيمك
 2022 لدشة ثالثال لمخبعالسبكخ  أهم مؤشخات اإلنحار

 (1ججول )                    

 2022 ثالثال الخبع الســــــــــؤشــــخات

 100699.4 باألسعار الجارية )تخيميهن ديشار( الشاتج السحمي اإلجسالي
43449.6 

 
 43449.6 ديشار( (الشاتج السحمي اإلجسالي عجا الشفط باألسعار الجارية )تخيميهن 

 17598.4 فائض أو عجد السهازنة )تخيميهن ديشار( 
 1.3 معجل التزخم )%(

 1460 معجل سعخ الرخف )دوالر أمخيكي/ ديشار عخاقي( 
 48.9 حجم التجاول في سهق العخاق لألوراق السالية الشظامي )مميار ديشار(

 58056.7 إجسالي االئتسان السرخفي )تخيميهن ديشار( 
 48.0 ندبة الهدائع إلى الشاتج السحمي اإلجسالي باألسعار الجارية )%(

 88.1 إلى الشاتج السحمي اإلجسالي باألسعار الثابتة )%(ندبة االئتسان 
 20.4 صافي السيدان التجاري )مميار دوالر(

 45,129,860 كسية الظاقة الكيخبائية السشتجة )ميكا واط ساعة( *

 1,260,890 السدتهردة )ميكا واط ساعة( * كسية الظاقة الكيخبائية

 299733 كسية الشفط الخام السرجر )ألف بخميل(
28902667 

 
 28902667 قيسة الشفط الخام السرجر )ألف دوالر(

  

 للكهرباء الوطنية. لثانيا)م.و.س( مقجار القجرة السهلجة لسجسهع ساعات التذغيل الفعمي خالل الخبع *
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 2220لدشة  ثالثللمخبع ا االلتراديخالصة عن الهضع 

بالتغيخات الحاصمة في أسعار الشفط وعميو من  مخىهنا اإلقتراديالعخاقي عمى إيخادات الشفط يجعل الشسه  االقتراداعتساد  إن
 اإلقتراديةالسهارد  واستغاللاألخخى  اإلقتراديةالزخوري تشهيع مرادر الجخل من خالل إيجاد محفدات متشهعة لشسه القظاعات 

 الستاحة.
 زيادةدت إلى زيادة في قيسة الرادرات الشفظية مسا أدى إلى زيادة في صافي السيدان التجاري و ان الديادة في أسعار الشفط العالسية أ

أدت إلى تهفيخ  2022من سشة  ثالثفائض في السهازنة. أما فيسا يخص السرارف فأن الديادة في الهدائع السرخفية في الخبع ال
 وبالتالي زيادة في عخض الشقج.سيهلة نقجية 

 القطاع الحي قي مـؤشــخات :أوالا   

 2007الشاتج السحمي اإلجسالي بامسعار الجارية وامسعار الثابتة بأساس  -ا

يعخض  ةزمشية معيش مجةلمبمج خالل  اإلقتراديالشاتج السحمي اإلجسالي أحج أىم السقاييذ الذاممة التي تقيذ مدتهى األداء  جيع
 زيادة من خالل السقارنةويالحظ  2021لدشة  ثالثال والخبع 2022دشة ل ثالثال الثاني وين لمخبع( الشاتج السحمي اإلجسالي 2ججول )

 و 2021دشة ل ثالثال مقارنة مع الخبع%( 27.8بشدبة ) 2022دشة ل ثالثفي الخبع ال باألسعار الجارية الشاتج السحمي اإلجسالي
وكحلك  العالسية أسعار الشفط نخفاضانتيجة  نخفاضوجاء ىحا األ 2022دشة ل ثانيالخبع ال مقارنة مع %( 7.3بشدبة )انخفاض 

 انخفاض ايخادات بعض األنذظة مثاًل الدراعة والبشاء والتذييج.
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  2021لدشة   ثالثال والخبع 2022لدشة  ثالثال ين الثاني ومؤشخات الحدابات القهم ة والتزخم لمخبع
 (2ججول )

 السؤشخات

مفتخة السساثمة لالفتخة 
الحال ة من الدشة الدابقة 

 (2021 لثثا)الخبع ال

ة الدابقة لمفتخة الفتخ 
الحال ة )الخبع 

 (2022 ثانيال

الفتخة الحال ة 
)الخبع 

 (2022لثلثاا

التغيخ  معجل
% 

التغيخ  معجل
% 

1 2 3 3/1 3/2  
الشاتج السحمي اإلجسالي باألسعار الجارية 

 )مميهن ديشار(
78,818,091 108,621,369 100,699,404 27.8 -7.3 

الشاتج السحمي اإلجسالي عجا الشفط  باألسعار 
 4.3- 1.8 43,449,653 45,421,265 42,666,695 الجارية )مميهن ديشار(

الخقم القياسي ألسعار السدتيمك بأساس 
2012 )%( 113.83 116.60 118.07 3.7 1.3 

متهسط نريب الفخد من الشاتج باألسعار 
 7.9- 24.6 2,385,931 2,589,899 1,915,482 الجارية )ديشار(

متهسط نريب الفخد من الشاتج عجا الشفط 
 باألسعار الجارية )ديشار(

1,036,910 1,082,996 1,029,478 -0.7 -4.9 

الشاتج السحمي اإلجسالي باألسعار الثابتة 
 )مميهن ديشار( 2007لدشة 

51,234,601 56,477,526 54,806,519 7.0 -3.0 

ألسعار با شاتج السحمي اإلجسالي عجا الشفطال
 13.3- 5.4- 20,942,037 24,140,797 22,145,929 ديشار( )مميهن  2007الثابتة لدشة 

متهسط نريب الفخد من الشاتج باألسعار 
 )ديشار( 2007الثابتة لدشة 

1,245,132 1,346,614 1,298,563 4.3 -3.6 

الشاتج عجا الشفط متهسط نريب الفخد من 
 )ديشار( 2007باألسعار الثابتة لدشة 

538,203 575,598 496,192 -7.8 -13.8 

األنذظة الدمعية باألسعار الثابتة لدشة 
 *)مميهن ديشار(2007

33,825,313 39,119,751 38,010,190 12.4 -2.8 

األنذظة التهزيعية باألسعار الثابتة لدشة 
 7.4- 4.6- 9,849,515 10,633,242 10,321,893 *)مميهن ديشار(2007

األنذظة الخجمية باألسعار الثابتة لدشة 
 *)مميهن ديشار(2007

 
 
 
 

7,596,694 7,477,045 7,579,454 -0.2 1.4 

 مجسهع األنذظة الدمعية والتهزيعية والخجمية عجا رسم الخجمة السحتدب.* 
  الحدابات القهمية.السرجر: الجياز السخكدي لإلحراء/ مجيخية 

 
 

 

 



 

0200لســـنة الثالث  مـؤشـــرات اإلنــذار المبكـــر للـربــع   

الجهـاز المركـــزي لإلحصـاء/ العــراق      –مـديريـــة الحسـابات القوميـة  6  

 

 

 

  امــط الخـاط الشفــنذ -ب

العخاقي والحي يترف بأنو اقتراد  لإلقترادفي تكهين الشاتج السحمي اإلجسالي  اإلقتراديةيعتبخ نذاط الشفط الخام احج أىم األنذظة 
لمسهازنة العامة لمجولة  يأحادي الجانب يعتسج عمى إيخادات الشفط في تهليج الجخل بذكل أساسي والحي يسثل مرجر التسهيل الخئيد

 ين الثاني والثالث لمخبعسعخ البخميل معجل جر و الشفط الخام السشتج والسر   كسية وقيسة( 3) ججول بذقييا الجاري واالستثساري ويعخض
 ثالثالخبع المقارنة مع  2022لدشة  ثالثاللمخبع  قيسة الشفط السرجر رتفاعحيث يالحظ ا 2021لدشة  ثانيال والخبع 2022لدشة 
 أسعار الشفط نخفاضبدبب ا 2022لدشة  ثانيالخبع ال%( مقارنة مع 13.57بشدبة )انخفاض %( و 45.93بشدبة ) 2021 لدشة

  .العالسية
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والربع الثالث  2022الثاني والثالث لسنة  ين للربع 2007الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة لسنة ( 1)شكل 
   2021لسنة 

113.83 

116.60 

118.07 

111

112

113

114

115

116

117

118

119

 2022ربع ثالث  2022ربع ثاني  2021ربع ثالث 

والربع الثالث لسنة  2022الثاني والثالث لسنة  ينللربع 2012الرقم القياسي ألسعار المستهلك بأساس ( 2)شكل 
2021   
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والخبع  2022لدشة  الثالث ين الثاني ولمخبعكس ة الشفط الخام السشتج وكس ة وق سة الشفط الخام السرجر ومعجل سعخ البخميل 
  2021الثالث  لدشة 

 (3ججول )

مفتخة الحال ة من الدشة الفتخة السساثمة ل
 (2021 ثالث)الخبع الالدابقة 

الفتخة الدابقة لمفتخة 
 ثالثالحال ة )الخبع ال

2021) 

الفتخة الحال ة )الخبع 
 (2022لثاني ا

الفتخة الحال ة 
 لثالث)الخبع ا

2022) 

التغيخ  معجل
% 

التغيخ  معجل
% 

1 2 3 3/1 3/2  
 4.73 16.42 426,156 406,920 366,047 )ألف بخميل(كسية الشفط الخام السشتج 

 1.69- 5.20- 299,733 304,890 316,183 بخميل( )ألف كسية الشفط الخام السرجر

كسية الشفط الخام السجيد لمسرافي 
 )ألف بخميل(

58,635 58,239 70,186 19.70 20.51 

كسية الشفط الخام السجيد لمكيخباء )ألف 
 بخميل(

3,400 15,174 22,205 553.09 46.34 

 13.10- 33.50 95 109.68 71.40 معجل سعخ البخميل )دوالر(

 13.57- 45.93 28,902,667 33,441,311 19,806,408 )ألف دوالر(ر قيسة الشفط السرج

 لسرجر : وزارة الشفطا
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   2021والربع الثالث لسنة  2022كمية النفط الخام المصدر للربعين الثاني و الثالث لسنة ( 3)شكل 
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  يـالـاع السـالقط مـؤشــخات:ااـ ثاني

  امقجارى بشدبة زيادة 2022سشة من  ثالثلا( مميهن ديشار في الخبع 17598418مقجاره ) فائضتحقيق إلى  (4ججول )ال يذيخ
 زيادةبدبب  ديادةال هأتي ىحتو  2022لدشة  %( مقارنة مع الخبع الثالث116.1وبشدبة ) 2022لدشة  ثانيمقارنة مع الخبع ال( 17.0%)

مسا أدى إلى زيادة  2022مقارنة مع الخبع الثاني لدشة  غيخ الشفظيةوزيادة اإليخادات  2021معجل سعخ بخميل الشفط مقارنة مع سشة 
 .اإليخادات العامة

 2021والخبع الثالث  لدشة  2022لمخبعين الثاني و الثالث لدشة العامة  اإليخادات العامة والشفقات
 مميهن ديشار                                                                                                       (4ججول )         

 الســـــــؤشــــــــــــخات
 

الحال ة الفتخة الدابقة لمفتخة 
 (2021 ثالث)الخبع ال

الفتخة الحال ة )الخبع 
 (2022لثاني ا

الفتخة الحال ة )الخبع 
 (2022 لثالثا

معجل 
 التغيخ %

 معجل
 التغيخ %

1 2 3 3/1 3/2  
 15.8 49.3 47,157,174 40,737,365 31,593,736 اإليخادات العامة 

 16.0 48.7 46,143,444 39,788,075 31,039,080 اإليخادات األخخى بزسشيا الشفط

 6.8 82.8 1,013,730 949,290 554,656 اإليخادات الزخيبية
 15.0 26.0 29,558,756 25,700,786 23,451,013 الشفقات العامة

 19.2 24.9 27,427,624 23,003,466 21,959,602 الشفقات الجارية

 21.0- 42.9 2,131,132 2,697,320 1,491,411 الشفقات االستثسارية
 17.0 116.1 17,598,418 15,036,579 8,142,723 فائض/ عجد السهازنة الكمي

 السرجر: البشك السخكدي العخالي/ السجيخية العامة لإلحراء وامبحاث.
 
 

19,806,408 

33,441,311 

28,902,667 

0

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

30,000,000

35,000,000

 2022ربع ثالث  2022ربع ثاني  2021ربع ثالث 

 2021والربع الثالث لسنة  2022قيمة النفط المصدر للربعين الثاني والثالث لسنة ( 4)شكل 
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 اع الشقـــجيـالقط مـؤشــخات :اا ثالث

من  حيث نالحظ 2021لدشة  لثوالثا 2022لدشة  ثانيال ينوالخبع 2022لدشة  ثالثلا الشقجية لمخبعسؤشخات ال( 5يبين ججول )
الشقج والحي أدى إلى ارتفاع عخض  2021مقارنة بالخبع الثالث لدشة لمتجاول  جرةارتفاع رصيج العسمة السر   السؤشخات أدناه

 بسفيهميو الزيق والهاسع.
%( 7.71)الفجهة بين الفهائج السرخفية السقبهضة عن القخوض والفهائج السرخفية السجفهعة عن الهدائع )معامل االنتذار(  بمغت

 أن إال  2021لدشة  %( مقارنة مع الخبع الثالث5.4)و 2022لدشة  الثاني الخبعمقارنة مع %( 1.41مقجارىا ) انخفاضبشدبة 
 .%(4.0)البالغة السعيارية  ةالشدب  ىحه الشدبة الزالت مختفعة عن
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   2021والربع الثالث  2022فات العامة للربعين الثاني والثالث لسنة فاأليرادات العامة والن( 5)شكل 

 النفقات العامة   اإليرادات العامة
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 2021والخبع الثالث  لدشة  2022لمخبعين الثاني و الثالث لدشة السؤشخات الشقجية 
 (5ججول )

 الســـــؤشـــــخات
الفتخة الدابقة لمفتخة الحال ة 

 (2021 ثالث)الخبع ال
الفتخة الحال ة )الخبع 

 (2022لثاني ا
الفتخة الحال ة )الخبع 

 (2022 لثالثا
 معجل

 التغيخ %
 معجل

 التغيخ %

1 2 3 3/1 3/2  
 0.5- 2.26- 11.22 11.28 11.48 سعخ الفائجة عمى القخوض )%(
سعخ الفائجة عمى الهدائع الثابتة 

)%( 
4.69 5.16 5.11 8.96 -0.97 

 1.45 5.72 3.51 3.46 3.32 الفائجة عمى التهفيخ )%(
 - - -  -  -  سعخ الفائجة الحقيقي )%(

 7.71 7.82 8.15 معامل االنتذار )%(
 

-5.40 -1.41 
 1.57- 8.63 81671022 82,970,053 75,185,630 العسمة السرجرة )مميهن ديشار(

 3.03 14.15 132768516 128,861,130 116,314,164 ( )مميهن ديشار(M1عخض الشقج )
 2.48 13.79 153729157 150,009,856 135,097,813 )مميهن ديشار(( M2عخض الشقج )

 2.66 17.01 121646370 118,490,050 103,963,042 االحتياطي الشقجي )مميهن ديشار(
 5.07- 0.95- 66573959 70,128,591 67,214,816 الجاخمي )مميهن ديشار( العام الجين

 0.07- 6.2- 60081.00 60,121 64,058 )مميهن دوالر(الجين الخارجي
 0.0 0.0 1,460 1,460 1,460 معجل سعخ الرخف )ديشار/ دوالر(

 عجم تهفخ البيانات (-)         
 السرجر: البشك السخكدي العخاقي / السجيخية العامة لإلحراء واألبحاث

 

 يـخفـاع السرـالقط مـؤشــخات :ااـ رابع

 ثالثالفي أداء السرارف في الخبع  حدنتذيخ تمك السؤشخات إلى ت أذأىم مؤشخات القظاع السرخفي بذكل عام  (6يبين ججول )
في معجل العائج عمى  زيادةأن ىشاك  حيث 2021لدشة  لثالخبع الثاو  2022لدشة  الثانيمقارنة مع الخبع  2022سشة من 
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150,009,856 153729157 
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 2022ربع ثالث لسنة  2022ربع ثاني لسنة  2021ربع ثالث سنة 

   2021والربع الثالث لسنة  2022الثاني والثالث لسنة  ينعرض النقد والدين العام الداخلي للربع( 6)شكل 

 الدين العام الداخلي (M2)عرض النقد
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رغم  ئع الجسيهر مسا أدى إلى زيادة في االئتسان وزيادة في عخض الشقجوزيادة في ودا السهجهدات ومعجل العائج عمى حقهق السمكية
 .األنخفاض في ندبة الديهلة

لدشة  ألولوالخبع  2022لدشة  الثاني مع الخبعمقارنة  2022لدشة  ثالثلفي الخبع ا حدنتالقظاع السرخفي إلى  تذيخ بيانات
 .مع انخفاض ندبة الجيهن السذكهك في تحريميا 2021

 2021والخبع الثالث  لدشة  2022لمخبعين الثاني و الثالث لدشة طاع السرخفي الق مؤشخات
 (6ججول )            

 الســــــــــؤشـــــخات

الفتخة الدابقة لمفتخة 
 ثالثالحال ة )الخبع ال

2021) 

الفتخة الحال ة )الخبع 
 (2022لثاني ا

الفتخة الحال ة 
 لثالث)الخبع ا

2022) 

التغيخ  معجل
% 

التغيخ  معجل
% 

1 2 3 3/1 3/2  
إجسالي السهجهدات لجى السرارف 

 )مميهن ديشار( التجارية
151,104,858 171,196,267 176,110,069 16.55 2.87 

 104.26 81.13 0.96 0.47 0.53 معجل العائج عمى السهجهدات )%(
 1.09 2.70 17,807,042 17,614,277 17,339,203 )مميهن ديشار(حقهق السمكية 

 105.63 105.63 9.50 4.62 4.62 معجل العائج عمى حقهق السمكية
 0.15 8.65- 27.57 27.53 30.18 ندبة القخوض إلى السهجهدات)%(

 1.75- 11.86- 10.11 10.29 11.47 )%( السهجهدات ندب حقهق السمكية إلى

ندبة الجيهن السذكهك في تحريميا إلى 
 إجسالي القخوض السرخفية )%(

10.38 9.16 8.86 -14.64 -3.28 

 33.96- 49.39- 247 374 488 ندبة الديهلة 
 3.06 10.50 58,056,699 56,331,104 52,539,622 )مميهن ديشار(إجسالي االئتسان 

)مميهن ودائع الجسيهر لجى السرارف 
 ديشار(

40,245,066 48,083,357 48,307,772 20.03 0.47 

 0 7- 69 69 76 عجد السرارف )عجد(
 

 السرجر: البشك السخكدي العخاقي / السجيخية العامة لإلحراء واألبحاث            

 يـارجـاع الخــالقط مـؤشــخات :ااـ خامد

فسن خالل   2021لدشة  ثالثالو  2022لدشة  الثانيين والخبع 2022لدشة  ثالثال لمخبع ( مؤشخات التجارة الخارجية7يبين ججول )
مقارنة مع  2022لدشة  ثالثلفي الخبع االرادرات الدمعية  رتفاعالخارجي التي تخص الرادرات والهاردات يتزح امؤشخات القظاع 

مسا  أسعار الشفط ارتفاعبدبب  2021لدشة لدشة  ثالث%( مقارنة مع الخبع ال65.6وبشدبة ) %( 6.2بشدبة ) 2022لدشة  ثانيالخبع ال
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لدشة  ثالث%( مقارنة مع الخبع ال119.7و ) 2022لدشة  ثالث%( مقارنة مع الخبع ال8.5بشدبة )أدى إلى ارتفاع صافي السيدان التجاري 
2021. 

 2021والخبع الثالث  لدشة  2022لمخبعين الثاني و الثالث لدشة الرادرات والهاردات الدمع ة وصافي االستثسار امجشبي السباشخ 
 مميهن دوالر                                                                                                         (7ججول )    

 الســــــــــؤشـــــخات

الفتخة الدابقة لمفتخة 
 ثالثالحال ة )الخبع ال

2021) 

الفتخة الحال ة )الخبع 
 (2022لثاني ا

الفتخة الحال ة 
 لثالث)الخبع ا

2022) 

التغيخ  معجل
% 

التغيخ  معجل
% 

1 2 3 3/1 3/2  
 6.2 65.6 33,099 31,170 19,985 الرادرات الدمعية 

 2.7 18.6 12,671 12,340 10,686 الهاردات الدمعية

 39.2- 45.1 508 836 350 صافي االستثسار األجشبي السباشخ

 8.5 119.7 20,428.00 18,830.00 9,299.00 صافي السيدان التجاري 
 

البشك السخكدي العخاقي / السجيخية العامة لإلحراء واألبحاثالسرجر:   
  

   

  
 ةــخاق لألوراق الساليــهق العـخات ســؤشـم سادساا:

حيث تذيخ  2021لدشة  ثالثال والخبع 2022لدشة  والثالث ثانيال ينلمخبعدهق العخاق لألوراق السالية السؤشخات السالية ل( 8) ججوليبين 
الخبع و  2022لدشة  ثانيمقارنة مع الخبع ال 2022لدشة  ثالثفي الخبع الواألسيم الستجاولة  حجم التجاول في انخفاضتمك السؤشخات إلى 

 حجم التجاول. ود األسيم الستجاولة جاحتل القظاع السرخفي الشدبة األعمى من ع 2021الثالث لدشة 
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   2021والربعين الثالث لسنة  2022ين الثاني والثالث لسنة الصادرات والواردات السلعية للربع( 7)شكل  

 الواردات السلعية   الصادرات السلعية
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 2021والخبع الثالث  لدشة  2022لمخبعين الثاني و الثالث لدشة مؤشخات حخكة التجاول في سهق العخاق لألوراق السال ة 
 (8ججول )

 الســــــــــؤشـــــخات

الفتخة الدابقة لمفتخة 
 ثالثالحال ة )الخبع ال

2021) 

الفتخة الحال ة )الخبع 
 (2022لثاني ا

الفتخة الحال ة 
 لثالث)الخبع ا

2022) 

 معجل
 التغيخ %

 معجل
 التغيخ %

1 2 3 3/1 3/2  

 64.5- 79.3- 48837.9 137411.1 235923.9 حجم التجاول في الدهق الشظامي )مميهن ديشار(

القظاع األكثخ تجاول من حيث حجم التجاول 
 مميهن ديشار()القظاع السرخفي 

316230.1 120130.3 57743.6 -81.7 -51.9 

في الدهق الشظامي  الستجاولةعجد األسيم 
 )مميهن سيم(

220127.9 149142.9 58567.8 -73.4 -60.7 

القظاع األكثخ تجاول من حيث عجد األسيم 
 )القظاع السرخفي مميهن سيم(

314052.0 167699.4 129546.3 -58.8 -22.8 

حجم التجاول لغيخ العخاقيين )شخاء( الدهق 
 )مميهن ديشار(الشظامي

7193.0 14371.6 4796.0 -33.3 -66.6 

حجم التجاول لغيخ العخاقيين )بيع( الدهق 
 )مميهن ديشار(الشظامي 

7577.7 10615.0 7316.2 -3.5 -31.1 

الخقم القياسي ألسعار األوراق السالية )مؤشخ 
ISX 60)نقظة( ) 

587.8 574.3 605.1 2.9 5.4 

 50.1- 1536.9 33433.9 66949.1 2042.5 حجم التجاول في الدهق الثاني)مميهن ديشار(

 2.3- 2530.7 56113.7 57414.7 2133.0 )الدهق الثاني( عجد األسيم الستجاولة

حجم التجاول لغيخ العخاقيين )شخاء( الدهق 
 )مميهن ديشار(الثاني 

5.7 - 0.1 -98.2 - 

حجم التجاول لغيخ العخاقيين )بيع( الدهق الثاني 
 )مميهن ديشار(

133.9 82.10 134.3 0.3 63.6 

 ( عجم تهفخ بيانات-)
 السرجر: ىيئة األوراق السالية
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 سابعـاا : مـؤشــخات لطــاع الكهــخبـاء

أن ىشاك  وتبين 2021لدشة  ثالثوالخبع ال 2022 لدشة ثالثال لمخبع هردةمؤشخات الظاقة الكيخبائية السشتجة والسدت (9يبين ججول )
%( مقارنة مع 360.4كسية الظاقة الكيخبائية السدتهردة بشدبة ) في زيادةوا%( 22.5) الكيخبائية السشتجة بشدبةالظاقة في كسية  زيادة

 .ال يمبي حاجة السدتخجمين اإلنتاج إال انوفي  تحدنبالخغم من ىحا الو  2021لدشة  لثثاالخبع ال
 ألن إنتاج واستيالك الكيخباء يتأثخ بالتغيخات السهسسية.اليسكن مقارنة إنتاج واستيخاد الكيخباء مع الخبع الدابق لشفذ الدشة 

  2021لدشة  ثالثوالخبع ال 2022لدشة  ثالثالالسشتجة والسدتهردة  لمخبع مؤشخات الطالة الكهخبائ ة 
 ميكاواط ساعة                                                                                       (9ججول )               

 الســــــــــؤشـــــخات
ة من الفتخة السساثمة لمفتخة الحال 

 (2021 لثثاال)الخبع  الدشة الدابقة
الفتخة الحال ة )الخبع 

 (2022 لثثاال
التغيخ  معجل

% 
1 2 2/1 

 22.5 45,129,860 36,846,042 كسية الظاقة الكيخبائية السشتجة

 360.4 1,260,890 273,861 كسية الظاقة الكيخبائية السدتهردة 

 لدم اإلحراء/ مخكد السعمهمات ة  السرجر: وزارة الكهخباء/              
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 2022ربع ثالث  2022ريع ثاني  2021ربع ثالث 

   2021والربع الثالث لسنة  2022ين الثاني والثالث لسنة المالية للربع لألوراقمؤشرات سوق العراق ( 8)شكل 

 (السوق النظامي( )شراء)حجم التداول لغير العراقيين  (السوق النظامي)عدد األسهم المتداولة 

 (السوق النظامي(  )بيع)حجم التداول لغير العراقيين 



 

0200لســـنة الثالث  مـؤشـــرات اإلنــذار المبكـــر للـربــع   

الجهـاز المركـــزي لإلحصـاء/ العــراق      –مـديريـــة الحسـابات القوميـة  15  
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 2021والربع الثالث لسنة  2022الثالث لسنة  كمية الطاقة الكهربائية المنتجة والمستوردة للربع( 9)شكل 

 كمية الطاقة الكهربائية المستوردة كمية الطاقة الكهربائية المنتجة


