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مقدمة :
واالجتامعية  االقتصادية  الجوانب  مختلف  يف  ومستمرة  ورسيعة  كبرية  متغريات  يشهد  عامل  ظل  يف 
والسياسية وحتى البيئية ، اضافة اىل الثورة الكبرية يف مجال االتصاالت والتي جعلت العامل كقرية واحدة 
حيث انه ليس هنالك اقتصاد او بيئة اجتامعية مبنئى عن الثأثري والتأثر مبجتمعات الدول االخرى وحتى 
يف مجال البيئة مام ادى اىل زيادة تعقد الحياة االقتصادية واالجتامعية وزيادة الحاجة امللحة لوجود 
انظمة احصائية عىل مستوى عايل من الكفاءة والقدرة عىل توفري بيانات احصائية ملختلف الجوانب 
بالدقة واملوضوعية واعطاء صورة دقيقة وشاملة عن مجمل  االقتصادية واالجتامعية والبيئية تتصف 

االداء االقتصادي والتطور االجتامعي والبيئي للبلد .
نتيجة  جاء  مستوياتهم  مختلف  عىل  املستخدمني  قبل  من  االحصائية  البيانات  اىل  الحاجة  زيادة  ان 
االجتامعية  املتغريات  ورصد  االقتصادي  التحليل  يف  مهمة  ادوات  باعتبارها  االحصاءات  تلك  الهمية 
والبيئية باالضافة اىل انها تعترب مؤرشات مهمة يف متابعة تنفيذ الخطط السرتاتيجية للدول للوقوف عىل 

االخفاق يف التنفيذ ومعالجتها اول باول .
االقتصادي  الوضع  تعكس  التي  والبيئية  واالجتامعية  االقتصادية  املؤرشات  أهم  التقرير  هذا  يعرض 
االجاملية  املؤرشات  تساعد هذه  ان  آملني   ،  )2011-2007( الفرتة  للعراق خالل  والبيئي  واالجتامعي 
املخططني والباحثني االقتصاديني يف عملية تحليل ورصد السلوك االقتصادي واالجتامعي والبيئي للبلد 
والتنبؤ يف التغريات التي تطرأ عىل هذه املؤرشات مستقباًل كام أنها تساعد املعنيني عىل متابعة تنفيذ ما 

تم التخطيط له خالل الفرتة املعنية .
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رشح لبعض املؤرشات االقتصادية واالجتامعية 
الواردة يف الجدول:

قيمة  مجموع  ميثل  اإلجاميل:  املحيل  الناتج   .1
اإلنتاج اإلجاميل من السلع والخدمات مستبعداً 
املستلزمات  من  الوسيط  اإلستهالك  قيمة  منه 
السلعية والخدمية وبهذا فهو يشمل مجموع 
األنشطة  املتحققة يف  املضافة اإلجاملية  القيم 
للبلد  االقليمية  الحدود  داخل  اإلقتصادية 

ومبساهمة عوامل اإلنتاج املحلية واألجنبية.
2. متوسط نصيب الفرد من الناتج املحيل اإلجاميل: 
اإلجاميل  املحيل  الناتج  قيمة  عن  عبارة  هو 

مقسوماً عىل عدد السكان.
3. إجاميل تكوين رأس املال الثابت: هو عبارة عن 
اإلضافات السنوية اىل االصول الثابتة ) االبنية 
واالنشاءات، آالت ومعدات، وسائط نقل، أثاث 
االصول  منها  مطروحاً   ) وحيوانات  نباتات   ،
عمرها  واملنتهي  واملباعة  )املدمرة  املستبعدة 

االنتاجي(  
مؤرش  هو  املستهلك:  ألسعار  القيايس  الرقم   .4
يستعمل يف قياس املستوى العام لألسعار كام 
ميكن إستعامله كمخفض للوصول اىل األسعار 

الثابتة لبعض املؤرشات االقتصادية املهمة.

لبيئة  السكان  األرسة: هو عدد  متوسط حجم   .5
معينة مقسوماً عىل عدد األرس لنفس البيئة.

هو  إناث(:   ، )ذكور  للحياة  املتوقع  العمر   .6
متوسط عدد السنوات التي يتوقع ان يعيشها 
امليالد  تاريخ  من  أنثى(   ، )ذكر  الحي  املولود 
وحتى الوفاة ، آخذاً باإلعتبار معدالت الوفيات 

العمرية يف سنة محددة.
7. نسبة النوع: هو صورة للرتكيبة السكانية وتعرب عن 
قياس عدد الذكور مقابل كل ) 100( أنثى ، اي عدد 

ـ 100.  الذكور مقسوماً عىل عدد االناث مرضوباً ب
السكان  عدد  هو  االقتصادي:  النشاط  معدل   .8
النشطني اقتصادياً بعمر 15 سنة فأكرث مقسوماً 

عىل عدد السكان الكيل مرضوباً يف 100.
هم  إقتصادياً:  النشطني  أن:-السكان  حيث 
السكان العاملني زائداً السكان العاطلني اللذين 

يبحثون عن عمل.
يبحثون  اللذين  العاطلني  البطالة: عدد  9. معدل 
عىل  مقسوماً  فأكرث  سنة   15 بعمر  عمل  عن 
عدد السكان النشطني إقتصادياً بعمر 15 سنة 

فأكرث مرضوباً يف 100.
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10.عرض النقد باملفهوم الضيق )1m(: هو عبارة عن العملة خارج البنوك زائداً الودائع الجارية.
11.صايف العملة يف التداول: عبارة عن العملة املصدرة ناقصاً املوجود النقدي لدى املصارف.

بالدراسة  امللتحقني  االبتدائية(  املرحلة   ( املوجودين  الطلبة  عدد  هو  الصايف:  اإللتحاق  12.معدل 
بعمر)6-11( سنة  نسبًة إىل الفئة السكانية بعمر ) 6-11( سنة.

13.معدل االلتحاق االجاميل: هو إجاميل عدد الطلبة املوجودين )املرحلة االبتدائية( امللتحقني بالدراسة 
نسبًة إىل إجاميل السكان بعمر )6-11( سنة.

14.نسبة الفقر: هي عدد السكان الذين يقل دخلهم عن خط الفقر ) وهي كلفة الحاجات االساسية 
الالزمة ملامرسة الفرد لنشاطه اليومي ) غذائية + غري غذائية(( مقسوماً عىل عدد السكان.

15.الكثافة الهاتفية : هي عدد الهواتف مقسوماً عىل عدد السكان مرضوباً يف 100 .
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مصادر البيانات:
إعتمدت املديرية يف إعداد هذا التقرير عىل املصادر اآلتية:

1.مديرية الحسابات القومية – الجهاز املركزي لإلحصاء.
2.مديرية األرقام القياسية – الجهاز املركزي لإلحصاء.

3.مديرية إحصاءات السكان والقوى العاملة – الجهاز املركزي لإلحصاء.
4.مديرية إحصاءات أحوال املعيشة – الجهاز املركزي لإلحصاء.

5.مديرية إحصاءات التجارة – الجهاز املركزي لإلحصاء.
6.مديرية اإلحصاء الزراعي – الجهاز املركزي لإلحصاء.

7.مديرية اإلحصاء الصناعي – الجهاز املركزي لإلحصاء.
8.مديرية اإلحصاء االجتامعي – الجهاز املركزي لإلحصاء.

9.مديرية إحصاءات النقل واالتصاالت – الجهاز املركزي لإلحصاء.
10.مديرية إحصاءات التنمية البرشية – الجهاز املركزي لإلحصاء.

11. مديرية إحصاءات البيئة – الجهاز املركزي لإلحصاء.
12. مديرية إحصاءات البناء والتشييد – الجهاز املركزي لإلحصاء.

13. البنك املركزي العراقي.
14. وزارة النفط.

15. وزارة الكهرباء.
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2 -ارتفع إجاميل تكوين رأس املال الثابت باالسعارالثابتة لسنة 1988 والذي يعرب عن حجم االستثامر 
السنوي سنة 2010 بنسبة )71.6 %( مقارنًة بسنة 2009 وذلك بسبب ارتفاع اسعار النفط لسنة 
النفطية للدولة والتي انعكست عىل حجم االيرادات املتاحة  2010 مام ادى اىل ارتفاع األيرادات 
للموازنة العامة للدولة بشقيها الجاري واالستثامري، علاًم بأن سنة 2009 متثل قمة األزمة االقتصادية 

العاملية .

تحليل النتائج
1 - حقق الناتج املحيل اإلجاميل باألسعار الجارية زيادة سنوية مقدارها )33.3 %( سنة 2011 مقارنًة 
بسنة 2010 بسبب أرتفاع اسعار النفط العاملية باالضافة اىل أرتفاع كمية النفط املنتج واملصدر ، 
كذلك الحال اىل متوسط نصيب الفرد منه حيث ارتفع بنسبة )30.1 %( سنة 2011 مقارنًة بسنة 

2010 بسبب ارتفاع الناتج املحيل االجاميل .
حقق الناتج املحيل اإلجاميل باالسعار الثابتة لسنة 1988 زيادة سنوية مقدارها )8.6 %( سنة 2011 
مقارنًة بسنة 2010 األمر الذي انعكس عىل مستوى نصيب الفرد من الناتج باألسعار الثابتة الذي 
هو األخر حقق زيادة مقدارها )6.0 %( سنة 2011 مقارنًة بسنة 2010 . والشكل التايل يبني الناتج 

املحيل االجاميل باالسعار الثابتة للفرتة )2011-2007(

شكل رقم )1( : الناتج املحيل االجاميل باالسعار الثابتة للفرتة )2011-2007(
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سنة  املبارش  األجنبي  االستثامر  صايف  -ارتفع   3
 2010 بسنة  مقارنًة   )%  35.0( بنسبة   2011
حيث ميثل صايف االستثامر األجنبي الفرق بني 
العراق  داخل  يف  األجنبي  املبارش  االستثامر 

واالستثامر املبارش للعراق يف الخارج .
4 - يشري االرتفاع بالرقم القيايس ألسعار املستهلك 
اىل حجم الضغوط التضخمية التي يعاين منها 
االقتصاد العراقي حيث ارتفع معدل التضخم 
بسنة  مقارنة   )%  5.6( بنسبة   2011 سنة 

. 2010
5 - تعد احصاءات السكان من االساسيات املهمة 
واالجتامعي  االقتصادي  التخطيط  عملية  يف 
لحجم  واضح  تعريف  من  تتضمنه  ملا  وذلك 
النسبة  تشري   ، السكان  ومنو  وتوزيع  وتركيب 
السكان  منو  يف  ارتفاع  هناك  ان  اىل  املوجبة 
الف   )33338.8( السكان  عدد  بلغ  حيث 
 2010 سنة  مع  مقارنة   2011 سنة  نسمة 
والتي بلغت )32490.0( الف نسمة وبنسبة 
قد  االرسة  حجم  متوسط  وان   )%  2.6( تغري 
انخفض من )6.7( سنة 2009 اىل )6.4( سنة 
2011 ، بلغت نسبة الجنس )104( من الذكور 
وان   2011 سنة  االناث  من   )100( يقابلها 
 )59.1( من  ارتفع  قد  للذكور  املتوقع  العمر 

سنة 2008 اىل )67.4( سنة 2011 اما بالنسبة 
لألناث فقد ارتفع من )62.2( سنة 2008 اىل 
النشاط  معدل  انخفض   ،  2011 سنة   )70.6(
االقتصادي سنة 2011 بنسبة )3.5 %(  مقارنة 
البطالة  معدل  انخفض  كذلك   ،  2008 بسنة 
لسنة 2011 مقارنة بسنة    )% 10.1( بنسبة 
االمني  الوضع  أستقرار  بسبب  وذلك   2008
بهدف  لألسواق  االجنبية  الرشكات  ودخول 

االستثامر.
ارتفاعاَ  الضيق  مبفهومه  النقد  عرض  -سجل   6
بسنة  مقارنة   2011 سنة   )%  20.9( بنسبة 
2010 حيث أن عرض النقد بهذا املفهوم يشمل 
النقد يف التداول + الودائع القصرية األجل يف 
البنوك وتعترب نسبة الزيادة يف العملة املصدرة 
عرض  زيادة  أسباب  احد   )% 17.1( والبالغة 

النقد.كام يف شكل رقم )2(:
شكل رقم )2( : عرض النقد للفرتة )2011-2007(  
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7 -حققت قيمة الصادرات زيادة بنسبة )54.2 %( 
بسبب  وذلك   2010 بسنة  مقارنة   2011 سنة 
ارتفاع سعر برميل النفط باالضافة اىل ارتفاع كمية 
النفط املنتج واملصدر وشكلت الصادرات النفطية 

ما نسبته )99.7 %( من إجاميل الصادرات .
 )%  8.8( مقدارها  زيادة  االستريادات  -حققت   8
سنة 2011 مقارنة بسنة 2010 حيث ارتفعت 
دوالر  مليار   )37.3( من  االستريادات  قيمة 
سنة 2010 إىل )40.6( مليار دوالر سنة 2011 
حجم  االستريادات  مبالغ  ضخامة  وتعكس 
انكشاف االقتصاد العراقي عىل العامل الخارجي 
املحلية  اإلنتاجية  القاعدة  ضعف  بسبب 
من  املحيل  الطلب  تغطية  عىل  قدرتها  وعدم 
السلع والخدمات . والشكل التايل يوضح قيمة 
الصادرات واالستريادات للفرتة )2011-2007( .
شكل رقم )3( : قيمة الصادرات واالستريادات للفرتة 

)2011-2007(

9 -حققت التجارة الداخلية )الفنادق( ايرادات بلغ 
مجموعها )176273( مليون دينار سنة 2011 
بنسبة تغري )21.7 %( عن سنة 2010 حيث 
كانت )144854( مليون دينار ويعود السبب 
واجاميل  النزالء  عدد  يف  الحاصل  األرتفاع  اىل 
السياحي  االيواء  ومجمعات  الفنادق  عدد 
وخاصة السياحة الدينية للبلد وتحسن الوضع 

األمني. 
10 -بالنسبة للمؤرشات املالية فقد حققت ايرادات 
 )% 42.1( مقداره  ارتفاعاً  املوازنة سنة 2011 
مقارنًة بسنة 2010 وذلك بسبب ارتفاع سعر 
برميل النفط باالضافة اىل ارتفاع كمية وقيمة 
االنتاج والصادرات النفطية حيث ان االيرادات 
االيرادات  من  االكرب  الجزء  تشكل  النفطية 
فقد  العامة  للنفقات  بالنسبة  اما   ، العامة 
ارتفعت سنة 2011 مقارنًة بسنة 2010 بنسبة 
)12.0 %( نتيجة الرتفاع النفقات األستثامرية 
سنة   موازنة  يف  فائض  حدوث  اىل  ادى  مام 

 .2011
ايرادات  قيمة  اجاميل  يوضح  التايل  والشكل 
للفرتة  للدولة  العامة  املوازنة  ونفقات 

. )2011-2007(
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شكل رقم )4( : اجاميل قيمة ايرادات ونفقات املوازنة 

العامة للدولة للفرتة )2011-2007(

11 - حقق اإلنتاج الزراعي زيادة مقدارها )18.7 %( 
نتيجة  وذلك   2009 بسنة  مقارنة   2010 سنة 
 ،  )%  8.1( بنسبة  املزروعة  املساحة  لزيادة 
أما بالنسبة ملعدل  كمية انتاج الحنطة لسنة 
 )%  2.2( بنسبة  ارتفاعاً  حقق  فقد   2011
مقارنًة بسنة 2010 يف حني انخفض معدل  كمية 
انتاج الشعري لسنة 2011 بنسبة )27.9 %( مقارنًة 
الدونم  غلة  متوسط  وانخفاض   2010 بسنة 
للمحاصيل الرئيسية )الحنطة و الشعري( لسنة 
مقارنة    )% 20.5  ،  % 13.4( بنسبة    2011
استخدام  اىل  السبب  ويرجع   2010 بسنة 
مام  األمطار  هطول  قلة  و  قدمية  ري  وسائل 
وتدهور  املياه  منسوب  يف  انخفاض  اىل  ادى 

قيمة  يبني  التايل  والشكل   . املناخ  يف  نسبي 
االنتاج الزراعي للفرتة )2010-2007( .

شكل رقم )5( : قيمة االنتاج الزراعي للفرتة 

)2010-2007(

12 -حققت املنتجات الحيوانية من اللحوم الحمراء 
زيادة سنة 2011 بلغت نسبتها )1.8 %( عن 
سنة 2010 ، أما بالنسبة ألنتاج لحوم الدواجن 
لسنة 2011 فقد حقق زيادة بنسبة )65.0 %( 
جيدة  مؤرشات  وهذه   2010 سنة  انتاج  عن 
تدل عىل تحسن مستوى انتاج الرثوة الحيوانية 
مبا لها من أهمية يف نشاط الزراعة ، كام حقق 
بنسبة  طفيفاً  ارتفاعاً  النهرية  االسامك  إنتاج 
)0.3 %( سنة 2011 مقارنًة بسنة 2010 بينام 
بنسبة  انخفاضاً  البحرية  االسامك  انتاج  حقق 
ارتفاع  بسبب   2010 سنة  عن   )%  76.4(
نسبة امللوحة وشحه املياه حسب كتاب وزارة 

الزراعة  .
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يف  نسبية  زيادة  الخام  النفط  قطاع  13 -حقق 
مقارنة   2011 سنة   )%  12.5( بنسبة  اإلنتاج 
بسنة 2010 حيث ارتفعت كميات االنتاج من 
)860.7( مليون برميل سنة 2010 اىل )968.4( 
سجلت  حني  يف   2011 سنة  برميل  مليون 
 )%  14.6( بنسبة  ارتفاعاً  النفطية  الصادرات 
سنة 2011 عن سنة 2010 ، اما بالنسبة لكمية 
بنسبة  انخفضت  فقد  للمصايف  املجهز  النفط 
 .2010 بسنة  مقارنًة   2011 لسنة   )%  1.1(
والشكل التايل يوضح كمية النفط الخام املنتج 

واملصدر للفرتة )2011-2007( .
شكل رقم )6( : كمية النفط الخام املنتج واملصدر 

للفرتة )2011-2007(

14 -حقق قطاع الكهرباء زيادة يف كميات االنتاج 
بلغت نسبتها )10.2 %( سنة 2011 عن سنة  
2010 وال زالت الحاجة اىل الطاقة الكهربائية 

اكرب من االنتاج املتحقق وملعالجة النقص بالطاقة 
الكهربائية سجلت استريادات الكهرباء من دول 
الجوار زيادة سنوية بلغت نسبتها )7.5 %( حيث 
ارتفعت كميات الكهرباء املستوردة من )6.7( 
 )7.2( إىل  سنة 2010  ساعة  واط  ميكا  مليون 

مليون ميكا واط ساعة سنة 2011 .
الكبرية أن  الصناعية  15 -تشري مؤرشات املنشاَت 
هناك زيادة يف قيمة انتاج املنشاَت الصناعية 
مقارنة   2011 سنة   )%  20.1( بنسبة  الكبرية 
بسنة 2010 وذلك نتيجة لزيادة عدد املنشاَت 
 )500( من  ارتفعت  والتي  العاملة  الكبرية 
سنة  منشأة   )561( اىل   2010 سنة  منشأة 
2011 ، وقد ارتفع عدد العاملني  سنة 2011 
مقارنًة بسنة 2010 بنسبة )5.5 %( ، أما قيمة 
 )%  25.3( بنسبة  ارتفعت  فقد  املستلزمات 
ارتفعت  فقد  املضافة  للقيمة  الحال  كذلك   ،
عن سنة 2010 مبقدار )15.6 %( ،اما متوسط 
نصيب املشتغل من االنتاج فقد ارتفع بنسبة 
)13.8 %( ، وبالنسبة اىل انتاجية املشتغل من 
ارتفع سنة 2011 بنسبة  القيمة املضافة فقد 
)9.5 %( عام كانت علية يف سنة 2010 ، اما 
انتاجية الدينار من االجور فقد ارتفعت بنسبة 
)25.0 %( عام كانت علية يف سنة 2010 ، وكام 
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يف شكل ) 7 ( قيمة أنتاج املنشأت الصناعية 
الكبرية:

شكل رقم )7( قيمة انتاج املنشآت الصناعية الكبرية 

للفرتة )2011-2007(

16 -تشري مؤرشات التعليم بأن هناك زيادة يف عدد 
سنة 2011   )% 7.3( بنسبة  االجاميل  املدارس 
مقارنة بسنة 2010 مبا يف ذلك رياض االطفال 
يف مرحلة ما قبل التعليم ، يف حني ازداد عدد 
الطلبة بنسبة )7.6 %( خالل املدة نفسها،اما 
عدد أعضاء الهيئة التدريسية قد ارتفع بنسبة 
)3.2%( سنة2011 مقارنة بسنة 2010 ، اما عن 
معدل االلتحاق الصايف فقد ارتفع  بنسبة )%6.7( 
مؤرش  وهو   2010 بسنة  مقارنة   2011 سنة 
امللتحقني  الطلبة  ارتفاع عدد  إىل  إيجايب يشري 
الجامعي  التعليم  عن  أما  االبتدائية.  باملدارس 
فإن عدد الجامعات الحكومية قد ارتفع سنة 2011 

بنسبة )10.5 %( عن سنة 2010 وقد بلغ عدد 
الجامعات الحكومية )21( جامعة يف سنة 2011 
يف حني كانت يف السنة السابقة )19( جامعة، 
الحكومية  الجامعات  طلبة  نسبة  وارتفعت 
لسنة 2011 بنسبة )2.7 %( مقارنة بسنة 2010 
، وارتفع عدد الكليات األهلية بنسبة )50 %( 
سنة 2011 مقارنة بسنة 2010 )ويعود سبب 
الصادق  افتتاح جامعة االمام  اىل  االرتفاع  هذا 
سجل  كام  املحافظات(  يف  الكليات  من  عدد 
بنسبة  ارتفاعاً  الكليات االهلية  الطلبة يف  عدد 
)21.6%( سنة 2011 مقارنة بسنة 2010 ، واخرياً 
البد من االشارة اىل ان مؤرشات التعليم تشمل 
)15( محافظة فقط اي ان البيانات التشمل اقليم 

كردستان.وكام يف شكل رقم )8(:
شكل رقم )8( معدل االلتحاق الصايف لطلبة املرحلة 

األبتدائية)%( للمدة )2011-2007( 
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هناك  أن  واالتصاالت  النقل  مؤرشات  17 -تشري 
إنخفاضاً يف عدد السيارات املسجلة ألول مرة 
مقارنة   2011 سنة   )%  15.0( نسبته  بلغت 
السيارات  عدد  إنخفض  حيث   2010 بسنة 
املسجلة من )93.9( ألف سيارة سنة 2010 إىل 
بالنسبة  أما   ، ألف سيارة سنة 2011   )79.8(
البداالت  عدد  ارتفع  فقد  االتصاالت  ملؤرش 
بسنة  مقارنة   2011 سنة   )%  5.1( بنسبة 
 100 لكل  الهاتفية  الكثافة  وحققت   2010
شخص زيادة مقدارها )14.8 %( سنة 2011 
مقارنة بسنة 2010  يف حني ارتفع عدد خطوط 
الهاتف املحمول بنسبة )10.2 %( سنة 2011 
يعكس  مهم  مؤرش  وهو   2010 بسنة  مقارنة 
مستوى اإلقبال الحايل واملستقبيل عىل الهاتف 
املرور  حوادث  لعدد  بالنسبة  أما   ، املحمول 
سنة   )%  13.8( اىل  نسبتها  ارتفعت  فقد 
ارتفع  حني  يف   ،  2010 بسنة  مقارنًة   2011
عدد الحافالت العاملة يف القطاع العام بنسبة 
مقدارها )41.3 %( لسنة 2011 مقارنًة بسنة 
العامة  الرشكة  قيام  اىل  يعود  والسبب   2010
للنقل الربي بتسليم الحافالت العائدة لها اىل 

الرشكة العامة لنقل املسافرين والوفود.

18 -سجل مؤرش الفقر يف العراق نسبة )23 %( 
سنة 2007 وهذه هي املرة االوىل التي يقوم 
هذا  باحتساب  لإلحصاء  املركزي  الجهاز  بها 
املؤرش ، وهناك دراسات خاصة قدرت مؤرش 
متوسط  بلغ   .  1993 سنة   )% بـ)27  الفقر 
سنة  دينار  الف   )449( الشهري  االرسة  دخل 
2005 ارتفع اىل )952( الف دينار سنة 2007 
علاًم أن حجم األرسة قد بلغ )6.8 ، 6.9( سنتي 
2005 و 2007 عىل التوايل ، ان ارتفاع متوسط 
دخل األرسة الشهري بنسبة )45.6 %( للمدة 
املعييش  املستوى  تحسن  عىل  يدل  املذكورة 
للمواطنني وهذا يؤكده انخفاض نسبة االنفاق 
عىل الغذاء من مجموع انفاق االرسة الشهري 
بني سنتي 1993 و 2007 حيث بلغت النسبة 

)61.7 % ، 35.6 %( عىل التوايل.

19 -تشري مؤرشات التنمية البرشية اىل أن هناك 
إنخفاضاً يف نسبة االناث اىل الذكور ممن يلمون 
 )24-15( العمرية  للفئة  والكتابة  بالقراءة 
االناث  نسبة  بلغت  حيث   2011 لسنة  سنة 
بالقراءة  يلمون  املذكورة   العمرية  الفئة  يف 
إنخفضت هذه  لسنة 2007   )91.4( والكتابة 
أن  أي   )91(  2011 سنة  بلغت  حتى  النسبة 
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لكل )100( من الذكور هناك )91( من االناث 
ممن يلمون بالقراءة والكتابة ، أما بالنسبة ملؤرش 
نسبة املقاعد التي يشغلها النساء يف الربملان فقد 
إنخفضت هي االخرى من )27.3 %( سنة 2007 
اىل )25.2 %( سنة 2011 ، اما بالنسبة لتشغيل 
إنخفاضاً يف  األطفال بعمر )5-14( سنة شهد 
اىل   2006 سنة   )%  10.7( من  النسبة  هذه 
)6.4 %( لسنة 2011، وبالنسبة ملعدل وفيات 
 )35( من  املعدل  هذا  انخفض  فقد  االطفال 
حالة وفاة لكل الف والدة حية سنة 2006 اىل 
)32.0( حالة وفاة لكل الف والدة حية سنة 
2011 ، اما بالنسبة ألستخدام وسائل الرصف 
الذين  السكان  نسبة  تحسن  نالحظ  الصحي 
حيث  محسن  صحي  برصف  االنتفاع  ميكنهم 
مقارنًة   )%  93.8(  2011 سنة  النسبة  بلغت 
 )%  92.3( النسبة  كانت  حيث   2006 بسنة 
الصلب  الوقود  استخدام  يف  تحسن  هنالك   ،
حيث انخفضت هذه النسبة من )4.6 %( سنة 
2006 اىل )1.2 %( سنة 2011 والعكس صحيح 
، كام أزدادت نسبة الوالدة التي اجريت تحت 
أرشاف شخص مؤهل بني سنتي 2006 و2011 
اىل )90.9 %(  أرتفعت من )88.5 %(  حيث 
املرأة  لدى  الوعي  زيادة  اىل  السبب  ويعزى 

وأتخاذ التدابري الصحية والطبية لألرشاف عىل 
عملية الوالدة ، وعموماً فإن مؤرشات التنمية 
البرشية املذكورة تبني ان هنالك تحسن واضح 
خالل  واملعنوي  املادي  املعييش  املستوى  يف 
الفرتة للمواطن العراقي وبالتايل حصوله عىل 
من  ميكنه  الذي  والتعليمي  الصحي  املستوى 
حريته  تنمية  اىل  باالضافة  واالبداع  العمل 

االجتامعية والسياسية .

20 - تشري املؤرشات البيئية اىل ان هناك ارتفاع يف 
النسبة املئوية للسكان املخدومني بشبكة املاء 
بسنة  مقارنًة   2010 سنة  يف  للرشب  الصالح 
2005  بنسبة مقدارها )1.2 %( باالضافة اىل 
ان النسب املئوية للسكان املخدومني بشبكة 
امطار(   + )مجاري  املشرتكة  العادمة  املياه 
ورفع  جمع  بخدمة  املخدومني  والسكان 
النفايات قد ارتفعت مبقدار )0.2 % ، 3.0 %( 
عىل التوايل يف سنة 2010 مقارنًة بسنة 2005 .

21 - تشري مؤرشات البناء والتشييد اىل ان هنالك 
زيادة يف عدد اجازات البناء املمنوحة للقطاع 
الخاص سنة 2011 مقارنًة بسنة 2010 بنسبة 
يف  املشاريع  لعدد  بالنسبة  أما   )%  12.8(
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إنخفاضاً  النسبة  شهدت  حيث  العام  القطاع 
ملحوظاً بلغت )65.3 %( لسنة 2011 مقارنًة 
عدد  أن  اىل  السبب  ويعود   2010 بسنة 
مقاوالت  تحتسب  كانت  الثانوية  املقاوالت 
رئيسية يف سنة 2010 وأن أكرث املقاوالت حاليا 
مثل مقاوالت وزارة النفط والداخلية والدفاع 
والتمويل الذايت غري مغطاة اي ان هنالك عدم 
القطاع  يف  االبنية  من  الكثري  ان  كام  شمول 
الحال  وكذلك  بناء  اجازة  بدون  تبنى  الخاص 
نسبة  فإن  بالتايل  الريف  يف  للبناء  بالنسبة 
النسبة  تلك  من  اكرب  هي  الحقيقة  يف  التغري 
املذكورة يف الجدول ،أما بالنسبة لدور السكن 
الجديدة تشري النسب اىل ان هناك اقبال عىل 
عىل  السكن  دور  لبناء  البلد  يف  البناء  حركة 
ارتفاع  بسبب  البناء  كلفه  ارتفاع  من  الرغم 
العاملني حيث  واجور  االنشائية  املواد  اسعار 
بلغت نسبة التغري لعدد دور السكن )3.7 %( 
سنة 2011 مقارنة بسنة 2010 ،أما بالنسبة اىل 
انخفاضاً  هنالك  فأن  السكنية  العامرات  عدد 
يف هذا العام بسبب عدم رغبة الناس بالبناء 
العمودي وتوجههم نحو البناء االفقي وبلغت 
نسبة االنخفاض )20.0 %( لسنة 2011 مقارنًة 
بسنة 2010 ، حصل ارتفاع يف عدد العامرات 

التجارية بنسبة )16.4 %( سنة 2011 عن سنة 
الصناعية  االبنية  ارتفع عدد مشاريع   ،  2010
مقارنة   2011 سنه   )%  31( بنسبة  الصغرية 
بسنة 2010 وذلك بسبب نشاط منظامت دعم 

الشباب لتقليل نسب البطالة بني الشباب.

22 -تشري نتائج مسح شبكة معرفة العراق اىل ان 
من  الكهرباء  ساعات  لتوفري  اليومي  املعدل 
 2011 سنة  ساعة   )8.8( بلغ  العامة  الشبكة 
الرصف  خدمات  عىل  االرس  حصول  ومعدل 
الصحي العامة )30 %( سنة 2011 ، وان نسبة 
التي تعاين من االكتظاظ )12 %( سنة  االرس 
من  فاكرث  اشخاص  ثالث  مشاركة  )اي   2011
افراد االرسة غرفة نوم واحدة( ، وان متوسط 
لعام  االول  الربع  يف  للفرد  الشهري  االنفاق 
2011 بلغ )180.7( الف دينار عراقي ، ونسبة 
مجموع  من  االرسة  لدى  الغذاء  عىل  االنفاق 
االنفاق االستهاليك بلغ )34.5 %( سنة 2011.
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مؤشرات إحصائية عن الوضع األقتصادي واألجتماعي يف العراق للفرتة )2011-2007)

20072008200920102011أسم املؤشـرت
نسبة التغري

(%(
املالحظـات

مؤشرات احلسابات القومية1

الناتج احمللي األمجالي 
باألسعار الثابتة 

)1988=100) )مليار 
دينار)

تعين النسبة حتسن يف منو الناتج مقارنة 48.551.754.757.962.98.6
بسنة 2010 اي أن هناك زيادة يف ناتج السلع 

واخلدمات على مستوى األقتصاد الكلي

متوسط نصيب الفرد من 
الناتج احمللي اإلمجالي 

باالسعار الثابتة 
)1988=100) )دينار)

تعين النسبة حتسن يف منو متوسط نصيب الفرد 1634.31691.31728.11785.81893.06.0
مقارنة بسنة 2010 

الناتج احمللي األمجالي 
باألسعار اجلارية )مليار 

دينار)

ارتفع الناتج احمللي االمجالي سنة 2011 111455.8157026.1130642.2158521.5211310.033.3
مقارنة بسنة 2010 بنسبة )33.3 %) وذلك 

بسبب ارتفاع أسعار النفط العاملية باالضافة اىل 
ارتفاع كمية النفط املنتج واملصدر

متوسط نصيب الفرد من 
الناتج احمللي اإلمجالي 
باالسعار اجلارية )الف 

دينار)

ارتفع متوسط نصيب الفرد من الناتج احمللي 3755.05135.34125.84887.16359.630.1
االمجالي سنة 2011 مقارنة بسنة 2010 

بنسبة )30.1 %) وذلك بسبب ارتفاع الناتج 
احمللي االمجالي 

إمجالي تكوين رأس املال 
الثابت باألسعار الثابتة 

)1988=100) )مليون 
دينار) 

تعين النسبة املوجبة أن هناك ارتفاع يف حجم 71.6ــــ5657.39948.75919.810155.5
االستثمارات
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صايف االستثمار االجنيب 
املباشر )مليون دوالر)

يشري األرتفاع يف النسبة اىل الزيادة يف حجم 963.91822.11526.41271.31716.335.0
األستثمار يف العراق

الرقم القياسي العام 
ألسعار املستهلك )2007 

(100 =

تعين النسبة ان هناك ارتفاعًا مبعدل التضخم 100.0112.7122.1125.1132.15.6
مقارنة بالسنة السابقة 

مؤشرات السكان والعمالة والبطالة2

تشري النسبة اىل وجود منواً سنويًا لعدد السكان 29682.130577.831664.532490.033338.82.6السكان ) الف نسمة)

نالحظ ان متوسط حجم االسرة يف حالة تناقص ــــ6.4ــــ6.7ــــ6.9متوسط حجم االسرة

تشري النسبة اىل ان هنالك 104 ذكر مقابل  كل ــــ104ــــ101ــــــــنسبة النوع )%)
100انثى 

* *ــــالعمر املتوقع للحياة / ذكور نالحظ زيادة العمر املتوقع للحياة لتأثره ــــ67.4ــــــــ59.1 
بالعوامل البيئية والصحية اجليدة  * * ــــالعمر املتوقع للحياة / اناث ــــ70.6ــــــــ62.2 

معدل النشاط االقتصادي 
(%(

عند مقارنة النسبة لسنة 2008 مع سنة 2011  3.5-42ــــــــ4346.8*
نالحظ اخنفاض يف معدل النشاط االقتصادي 

بنسبة )3.5 %)

عند مقارنة النسبة لسنة 2008 مع سنة 2011 10.1-11.1ــــــــ17.515.3*معدل البطالة %
نالحظ اخنفاض يف معدل البطالة بنسبة 

)10.1 %) وهذا مؤشر جيد

* متثل بيانات سنة 2006

* * متثل بيانات وزارة الصحة،اما اذا اعتمدنا بيانات املسح العنقودي املتعدد املؤشرات لسنة 2006 وباستخدام بيانات الوفيات دون سن اخلامسة من العمر فأن العمر املتوقع 
للحياة /ذكور بلغ )67.1) ولالناث )69.9) سنة.

20072008200920102011أسم املؤشـرت
نسبة التغري

(%(
املالحظـات
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املؤشرات النقدية3

عرض النقد )ترليون 
دينار)

تعين النسبة املوجبة ان هناك زيادة يف عرض 21.728.237.351.762.520.9
النقد

العملة املصدرة )ترليون 
دينار)

تعين النسبة املوجبة ان هناك زيادة يف االصدار 15.621.324.227.532.217.1
النقدي

مؤشرات التجارة اخلارجية  *4

إمجالي الصادرات )مليار 
دوالر)

تعين النسبة املوجبة ان هناك زيادة يف قيمة 39.563.739.451.779.754.2
الصادرات لسنة 2011 مقارنة بسنة 2010 

وذلك بسبب ارتفاع اسعار النفط 

إمجالي األستريادات 
)مليار دوالر)

يعكس ارتفاع النسبة اىل زيادة اعتماد البلد على 16.629.735.337.340.68.8
العامل اخلارجي يف تلبية احتياجاته وعدم 

قدرة االنتاج احمللي على تلبية الطلب على السلع 
واخلدمات

مؤشرات التجارة الداخلية )الفنادق)

امجالي عدد الفنادق 
وجممعات االيواء السياحي 

تشري النسب املوجبة اىل أن هناك حتسن يف 66275192923.7ــــ492
ايرادات التجارة الداخلية للدولة ويعود السبب 

اىل حتسن الوضع االمين وحتسن احلركة 
السياحية وخاصة السياحة الدينية 

22703050387427.0ــــ2490عدد النزالء )بااللف)

جمموع االيرادات )مليون 
دينار)

11903514485417627321.7ــــ63768

* املصدر : البنك املركزي العراقي / املديرية العامة لالحباث واالحصاء

20072008200920102011أسم املؤشـرت
نسبة التغري

(%(
املالحظـات
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املؤشرات املالية*5

إمجالي إيرادات املوازنة 
)مليار دينار)

تشري النسبة املوجبة اىل ان هناك إرتفاع يف 545998025255209701789969842.1
إيرادات املوازنة نتيجة  ارتفاع أسعار وكميات 

النفط املصدر حيث ان اإليرادات النفطية تشكل 
اجلزء األكرب من ايرادات املوازنة العامة 

إمجالي نفقات املوازنة 
)مليار دينار)

هذه النسبة تشري اىل ارتفاع النفقات يف املوازنة 390315940352567701347855712.0
اجلارية واالستثمارية

فائض او عجز املوازنة 
)مليار دينار)

حققت املوازنة العامة ارتفاعًا  يف فائض امليزانية ــــ155682084926424421140
نتيجة األرتفاع  يف األيرادات العامة 

املؤشرات الزراعية6

املساحة املزروعة )احملاصيل 
واخلضروات)/ )ألف دومن)

تشري النسبة املوجبة اىل ان هناك زيادة يف املساحة 14246.014237.010517.012043.0130238.1
املزروعة لسنة 2011 مقارنة بسنة 2010

إمجالي قيمة اإلنتاج 
الزراعي )مليار دينار)

تشري النسبة املوجبة اىل ان هناك زيادة يف قيمة 18.7ــــ8034.28508.59084.010785.3
االنتاج الزراعي لسنة 2010 مقارنة بسنة 2009

قيمة اإلنتاج النباتي 
)مليار دينار)

تشري النسبة املوجبة اىل ان هناك زيادة يف قيمة 19.3ــــ6221.76369.56598.77871.5
االنتاج النباتي لسنة 2010 مقارنة بسنة 2009

قيمة اإلنتاج احليواني 
)مليار دينار)

تشري النسبة املوجبة اىل ان هناك زيادة يف قيمة 17.2ــــ1622.01928.82263.22653.1
االنتاج احليواني لسنة 2010 مقارنة بسنة 

2009

قيمة إنتاج الغابات 
)مليار دينار)

تشري النسبة املوجبة اىل ان هناك زيادة يف قيمة 13.9ــــ7.77.310.812.3
االنتاج الغابات لسنة 2010 مقارنة بسنة 2009

* املصدر: البنك املركزي العراقي - دائرة اإلحصاء واألحباث.

20072008200920102011أسم املؤشـرت
نسبة التغري

(%(
املالحظـات
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قيمة إنتاج األمساك 
)مليار دينار)

تشري النسبة املوجبة اىل ان هناك زيادة يف قيمة 182.8202.9211.3248.4265.06.7
االنتاج االمساك لسنة 2011 مقارنة بسنة 

2010

كمية إنتاج احلنطة )الف 
طن)

تشري النسبة املوجبة اىل ان هناك زيادة يف كمية 2202.81255.01700.42748.82808.92.2
انتاج احلنطة لسنة 2011 مقارنة بسنة 2010

كمية إنتاج الشعري )الف 
طن)

تشري النسبة السالبة اىل ان هناك اخنفاض يف 748.3404.0501.51137.2820.2-27.9
كمية انتاج الشعري لسنة 2011 مقارنة بسنة 

2010

كمية إنتاج الشلب )الف 
طن)

تشري النسبة املوجبة اىل ان هناك زيادة يف كمية 392.8248.2173.1155.8235.150.9
انتاج الشلب لسنة 2011 مقارنة بسنة 2010

كمية إنتاج التمور )الف 
طن)

تشري النسبة املوجبة اىل ان هناك زيادة يف كمية 430.9476.3507.0566.8619.29.2
انتاج التمور لسنة 2011 مقارنة بسنة 2010

متوسط غلة إنتاج الدومن 
من احلنطة )كيلو غرام)

تشري النسبة السالبة ان هناك اخنفاض يف 350.8218.6336.7495.8429.3-13.4
متوسط غلة انتاج الدومن بالنسبة حملصولي 

)احلنطة , الشعري ) لسنة 2011 مقارنة بسنة 
2010

متوسط غلة إنتاج الدومن 
من الشعري )كيلو غرام)

171.074.9178.0282.4224.6-20.5

متوسط غلة إنتاج الدومن 
من الشلب)كيلو غرام)

تشري النسبة املوجبة ان هناك زيادة يف متوسط 789.8731.9787.6812.1891.29.7
غلة انتاج الدومن من الشلب  لسنة 2011 مقارنة 

بسنة 2010

20072008200920102011أسم املؤشـرت
نسبة التغري

(%(
املالحظـات
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املنتجات احليوانية 

تشري النسبة املوجبة اىل ان هناك زيادة يف كمية 138576.9149689.0152285.0154946.01576721.8اللحوم احلمراء )طن)
انتاج اللحوم احلمراء لسنة 2011 مقارنة 

بسنة 2010

تشري النسبة املوجبة اىل ان هناك زيادة يف كمية 94743.084778.087087.0108683.0135915.025.1اللحوم البيضاء )طن)
انتاج اللحوم البيضاء لسنة 2011 مقارنة بسنة 

2010

تشري النسبة املوجبة اىل ان هناك زيادة يف كمية 40301.036925.034084.052812.087156.065.0حلوم الدواجن )طن)
انتاج حلوم الدواجن لسنة 2011 مقارنة بسنة 

2010
تشري النسبة املوجبة اىل ان هناك زيادة يف كمية 807.7916.0705.0926.21019.010.0بيض املائدة )مليون بيضة)

انتاج بيض املائدة لسنة 2011 مقارنة بسنة 
2010

تشري النسبة املوجبة اىل ان هناك ارتفاع يف 41697.041432.044358.046381.046517.00.3االمساك النهرية )طن)
كمية أنتاج االمساك النهرية لسنة 2011 

مقارنة بسنة 2010

تشري النسبة السالبة اىل ان هناك إخنفاض يف 76.4-12745.06421.08645.09490.02242االمساك البحرية )طن)
كمية أنتاج االمساك البحرية لسنة 2011 

مقارنة بسنة 2010

20072008200920102011أسم املؤشـرت
نسبة التغري

(%(
املالحظـات
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مؤشرات النفط7

كمية النفط املنتج )مليون 
برميل)

تشري النسبة املوجبة ان هناك زيادة يف كمية 742.9834.7852.7860.7968.412.5
انتاج النفط يف سنة 2011 مقارنة بسنة 2010

كمية النفط املصدر )مليون 
برميل)

تشري النسبة املوجبة ان هناك زيادة يف كمية 599.6677.1695.5690.0790.514.6
النفط املصدريف سنة 2011 مقارنة بسنة 

2010
قيمة النفط املصدر )مليار 

دوالر)
يعود سبب ارتفاع النسبة اىل زيادة كميات االنتاج 40.059.541.352.283.059.0

وارتفاع اسعار النفط

كمية النفط اجملهز 
للمصايف )مليون برميل)

إخنفضت كميات النفط اجملهزة للمصايف لسنة 121161162190188-1.1
بلغت  بنسبة   2010 بسنة  مقارنة   2011

مقدارها )1.1 %)

كمية النفط اجملهز 
للكهرباء )مليون برميل)

إخنفضت كميات النفط اجملهزة للكهرباء لسنة 1816252319-17.4
بلغت  بنسبة   2010 بسنة  مقارنة   2011

مقدارها )17.4 %)

مؤشرات الكهرباء8

كمية الكهرباء املنتج )م . 
و . س) )باملليون)*

تشري النسب املوجبة اىل ان هناك ارتفاع يف كمية 33.336.746.048.953.910.2
الكهرباء املنتج واملستورد سنة 2011 مقارنة 

بسنة 2010 كمية الكهرباء املستورد 
)م . و .س) )باملليون)*

2.23.05.66.77.27.5

* )م.و.س)مقدار القدرة املولدة جملموع ساعات التشغيل الفعلي خالل السنة.

20072008200920102011أسم املؤشـرت
نسبة التغري

(%(
املالحظـات
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املؤشرات الصناعية عدا اقليم كردستان9

عدد املنشأت الصناعية 
الكبرية

عند مالحظة عدد املنشأت الصناعية الكبرية جند 42348749550056112.2
انها قد ارتفعت يف سنة 2011 عن سنة 2010 
بنسبة مقدارها )12.2 %) اما بالنسبة لقيمة 
االنتاج فقد ارتفعت بنسبة قدرها )%20.1).
وفيما يتعلق بعدد املشتغلني فقد ارتفعت بنسبة 

)5.5 %) اما الرواتب واالجور املدفوعة فقد 
اخنفضت سنة 2011 عن سنة 2010 بنسبة 

. (% 3.0(

عدد املشتغلني يف املنشآت 
الصناعية الكبرية

1724391902471938511890041994755.5

الرواتب واألجور املدفوعة  
يف املنشآت الكبرية)مليار 

دينار)

734.01364.21860.11784.41730.2-3.0

قيمة اإلنتاج يف املنشآت 
الكبرية )مليار دينار)

1816.42636.43716.23563.14280.220.1

قيمة مستلزمات االنتاج 
)مليار دينار)

أرتفعت قيمة املستلزمات لسنة 2011 بنسبة 828.61153.81559.71677.52101.125.3
)25.3%) مقارنًة بسنة2010

القيمة املضافة )مليار 
دينار)

أرتفعت القيمة املضافة لسنة 2011 عن سنة 987.71482.62156.41885.52179.115.6
 (%  15.6( بنسبة   2010

متوسط نصيب املشتغل من 
االنتاج )الف دينار)

متوسط نصيب املشتغل من االنتاج ارتفع بنسبة 1053313858.01917018851.921457.313.8
)13.8%) لسنة 2011 مقارنًة بسنة 2010

انتاجية املشتغل من 
القيمة املضافة )الف 

دينار)

اما انتاجية املشتغل من القيمة املضافة فقد 5728.37793.311124.29976.110924.29.5
ارتفعت وبنسبة )9.5 %) عما كانت علية يف 

سنة 2010 
اما انتاجية الدينار من االجور فقد ارتفعت بنسبة 2.41.931.9922.525.0انتاجية الدينار من االجور

)25.0%) عما كانت علية يف سنة 2010 
متوسط اجور العامل )الف 

دينار)
و بالنسبة اىل متوسط اجر العامل فقد اخنفض 4256.77170.89595.394408673.8-8.1

بنسبة )8.1 %) يف سنة 2011 عما كان علية 
يف سنة 2010  

مصدر بيانات السنوات )2007-2010) : تقرير اإلحصاء الصناعي للمنشآت الكبرية )السنوي).
مصدر بيانات سنة 2011 : تقرير اإلحصاء الصناعي للمنشآت الكبرية )السنوي الرتاكمي).

20072008200920102011أسم املؤشـرت
نسبة التغري

(%(
املالحظـات
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20072008200920102011أسم املؤشـرت
نسبة التغري

(%(
املالحظـات

مؤشرات التعليم عدا اقليم كردستان10

تعين النسب املوجبة ان هنالك زيادة يف عدد 17916189441996120540220357.3عدد املدارس حسب املرحلة :
املدارس يف كل من رياض االطفال وابتدائي 

والثانوي واملهين يف سنة 2011 مقارنة 
بنسبة 2010

58660763164891941.8رياض االطفال
12507131241368714048146744.5االبتدائي

4364475651825472604110.4الثانوي
2882892952942950.3املهين

1711681667810635.9معاهد املعلمني واملعلمات
تشري النسب املوجبة ان هناك زيادة يف عدد 12597133981399814291146152.3عدد األبنية حسب املرحلة :

الطلبة يف كل من رياض االطفال واالبتدائي 
والثانوي واملهين يف سنة 2011 مقارنة بسنة 

2010

5665846116276402.1رياض االطفال
934199001028510451106602.0االبتدائي

244126522829293930343.2الثانوي
2002082172182200.9املهين

49545656618.9معاهد املعلمني واملعلمات
تعين النسب املوجبة ان هنالك زيادة يف عدد 615681064688156775997703723675690547.6عدد الطلبة حسب املرحلة :

الطلبة  يف كل من رياض االطفال واألبتدائي 
والثانوي واملهين يف سنة 2011 مقارنة 

بنسبة 2010

855921061471253911411581542529.3رياض االطفال
433315444949554672453486409651242575.3االبتدائي

1603623175004918774341953766221142113.2الثانوي
63069610915890256169563010.2املهين

71372565734181722047228233.5معاهد املعلمني واملعلمات
عدد أعضاء اهليئة 

التدريسية حسب املرحلة :
تشري النسب املوجبة ان هناك زيادة يف عدد 3722164066834224544208604344473.2

اعضاء اهليئة التدريسية يف كل من رياض 
االطفال واالبتدائي والثانوي واملهين يف سنة 

2010 بسنة  مقارنة   2011

500651485353547556332.9رياض االطفال
2371302568322646042634122717343.2االبتدائي

1147451284771359641364461413553.6الثانوي
11161119311242612464125530.7املهين

417442954107306331723.6معاهد املعلمني واملعلمات
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20072008200920102011أسم املؤشـرت
نسبة التغري

(%(
املالحظـات

معدل اإللتحاق الصايف 
حسب املرحلة :

تشري النسب املوجبة ان هناك تزايد يف معدل 128.7118.2123.0133.4142.36.7
االلتحاق الصايف يف كل من التعليم االبتدائي 

والتعليم والثانوي ــــــــــــــــــــــــرياض االطفال

89.389.591.791.7975.8االبتدائي

39.228.731.341.745.38.6الثانوي

ــــــــــــــــــــــــاملهين

ــــــــــــــــــــــــمعاهد املعلمني واملعلمات

معدل اإللتحاق االمجالي 
حسب املرحلة :

تشري النسب املوجبة ان هناك تزايد يف معدل 148.7152.6156.8157.1166.56.0
االلتحاق االمجالي يف كل من التعليم االبتدائي 

والتعليم والثانوي ــــــــــــــــــــــــرياض االطفال

103.5104108.2106.2111.14.6االبتدائي

45.248.648.650.955.48.8الثانوي

ــــــــــــــــــــــــاملهين

ــــــــــــــــــــــــمعاهد املعلمني واملعلمات

ارتفع عدد اجلامعات احلكومية بنسبة )10.5 %) 191919192110.5عدد اجلامعات احلكومية 
لسنة 2011 مقارنًة بسنة 2010 كذلك احلال 

بالنسبة لعدد الطالب اجلامعيني ارتفع بنسبة 
)2.7 %) عن سنة 2010

2828212809972962894763774893992.7عدد الطالب اجلامعيني

ارتفع عدد الكليات االهلية بنسبة )50.0 %) 191922304550.0عدد الكليات األهلية
لسنة 2011 مقارنًة بسنة 2010 كذلك احلال 
بالنسبة لعدد الطلبة يف الكليات األهلية ارتفع 

بنسبة )21.6 %) عن سنة 2010

عدد الطلبة يف الكليات 
األهلية

312674074955344755119179421.6
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مؤشرات النقل واإلتصاالت11

عدد السيارات )فحص 
موقت ) املسجلة ألول مرة

تشري النسبة اىل إخنفاض يف عدد السيارات 18250345241317189391279860-15.0
املسجلة ألول مرة وذلك بسبب توقف استريادها

ان سبب ارتفاع عدد البداالت هو أنشاء بداالت 2922963103153315.1عدد البداالت
جديدة يف عدد من احملافظات

خطوط اهلواتف الكلية 
)باملليون)

    زادت خطوط اهلواتف الكلية بسبب زيادة عدد 1.31.51.71.72.017.6
البداالت مما ادى اىل زيادة عدد خطوط اهلواتف 

املشغولة
الكثافة اهلاتفية لكل 

شخص  100
زيادة يف عدد خطوط اهلواتف املشغولة ادى اىل 5.15.86.06.17.014.8

زيادة الكثافة اهلاتفية 

عدد خطوط اهلواتف 
احملمولة نقال )باأللف)

مشول أغلب احملافظات بالتغطية وزيادة اعداد 116001754519921230142536310.2
املشرتكني

ان هنالك ارتفاع يف عدد احلوادث املرورية يعود 31355502745288611008213.8عدد حوادث املرور
اىل جهل السائقني اجلدد بقواعد املرور وعدم  

احملاسبة الفعلية للذين الميلكون رخصة قيادة 

اطوال خطوط سكك 
احلديد )كم)

  مت استحداث وتطوير بعض اخلطوط 227222722370260726270.8

عدد املسافرين )الف 
مسافر) لسكك احلديد

4107220212 *  تشري النسبة اىل تراجع يف اعداد املسافرين 178-16.0 
لسكك احلديد لسنة 2011 مقارنًة بسنة 

تأهيل  عدم  اىل  اإلخنفاض  سبب  ويعود   2010
البنى التحتية

كمية البضائع املنقولة 
بأجر لسكك احلديد )الف 

طن)

 أن إخنفاض النسبة يعود اىل عدم تفعيل النقل 165432644995660-33.7
الدولي وقدم اخلطوط 

20072008200920102011أسم املؤشـرت
نسبة التغري

(%(
املالحظـات

*  اليشمل املسافرين املنقولني جمانًا
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عدد احلافالت العاملة يف 
القطاع العام

 أرتفعت نسبة اعداد احلافالت لسنة 2011  7991184965770108841.3
مبقدار )41.3 %) مقارنًة بسنة 2010

الشركة العامة للنقل الربي فقط51455595635721.6عدد الشاحنات العاملة

199320052007مؤشرات الفقر12
نسبة التغري

(%(
املالحظـات

ان هذه النسبة مت احتسابها بصورة رمسية للمرة االوىل يف سنة ــــ23.0ــــــــنسبة الفقر%
2007

متوسط دخل األسرة 
الشهري )ألف دينار)

ان متوسط دخل االسرة الشهري حسب بيانات مسح ميزانية 449.0952.045.6ــــ
االسرة . علمًا ان مسح 1993 تضمن مؤشرات عن انفاق االسرة 

الشهري فقط

نسبة اإلنفاق على 
الغذاء من جمموع أنفاق 

األسرة الكلي على السلع 
اإلستهالكية

ان اخنفاض النسبة يشري اىل حتسن يف مستوى معيشة الفرد 3.9-35.6ــــ61.7
نتيجة حتسن مستوى دخل األسرة وأعادة هيكلة توزيع دخلها 

لصاحل اجملاميع السلعية األخرى

20072008200920102011أسم املؤشـرت
نسبة التغري

(%(
املالحظـات

1990200720092011مؤشرات التنمية البشرية13
نسبة التغري

(%(
املالحظـات

نسبة االناث اىل الذكور ممن يلمون 
بالقراءة والكتابة للفئة العمرية )-24

(%( سنة   (15

أي ان لكل 100 من الذكور هناك )91.4) من 0.11-91.0ــــ75.691.4
االناث ضمن الفئه العمريه )15-24) سنه 

يلمون بالقراءه والكتابه لسنه 2007  وقد شهد 
هذا املؤشر اخنفاضًا قليال عن سنة 2011 حيث 

بلغ )91.0) من االناث لكل 100 من الذكور 
يلمون بالقراءة والكتابة حيث اخنفضت نسبة 

التغري خالل هذه الفرتة )0.11 %)
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نسبة املقاعد اليت تشغلها النساء يف 
الربملان )%)

بتطبيق نظام الكوتا يف قانون االنتخابات  1.98-25.2ــــ13.227.3
استطاعت املرأه الوصول اىل مراكز متقدمه يف 

احلياة السياسيه بعد عام 2003 اذ حيتل 
العراق املرتبه االوىل من حيث اعلى نسبه املقاعد 

الربملانيه اليت تشغلها النساء مقارنه مع الدول 
العربيه االخرى فقد بلغت نسبه املقاعد اليت 

تشغلها النساء يف الربملان الوطين )27.3 %) 
لسنه 2007 اال انها اخنفضت اىل )25.2 %) 

لسنه 2011 

( MICS  2, 3, 4( 200020062011املالحظات

ارتفع معدل اخلصوبة 4.34.5ــــمعدل اخلصوبة الكلي

إخنفضت نسبة تشغيل األطفال بعمر)5-14) من )10.7 %) لسنة 2006 اىل 1410.76.4تشغيل االطفال بعمر )14-5)
)6.4 %) لسنة 2011

معدل وفيات االمهات )لكل مائة الف والدة 
حية)

بلغ معدل وفيات االمهات )لكل مائة الف والدة حية) سنة 2006 )84 %)ــــ84ــــ

معدل وفيات االطفال الرضع )لكل الف 
والدة حية)

اخنفض معدل وفيات االطفال الرضع مبقدار قليل اي من )35) وفاة لكل 3532.0ــــ
حي  )1000)مولود  لكل  وفاة   (32.0( اىل   2006 لسنة  حي  مولود   (1000(

لسنه 2011
معدل وفيات االطفال دون اخلامسة )لكل 

الف والدة حية)
اخنفض معدل وفيات االطفال دون سن اخلامسة مبقدار قليل أي )41)وفاة لكل 4137.0ــــ

)1000) مولود حي لسنة 2006 اىل )37.0)وفاة لكل )1000) مولود حي 
لسنة 2011

نسبة االطفال ناقصي الوزن )متوسط 
وشديد)

ارتفعت نسبة االطفال ناقصي الوزن مبقدار قليل حيث كانت )7.6) سنة 2006 15.97.68.5
وبلغت )8.5) يف سنة 2011

ارتفعت نسبة التقزم )متوسط وشديد) بنسبة ضئيلة لسنة 2011 مقارنًة 22.121.422.6التقزم )متوسط وشديد)
بسنة 2006

ارتفعت نسبة اهلزال )متوسط وشديد) لسنة 2011 مقارنًة بسنة 5.94.87.42006اهلزال )متوسط وشديد)

1990200720092011أسم املؤشـرت
نسبة التغري

(%(
املالحظـات
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يتضح حتسن لنسبة السكان الذين ميكنهم االنتفاع بصرف صحي حمسن يف سنة 92.592.393.8استخدام وسائل الصرف الصحي )%) *
جيدة  خطوة  يعترب  التحسن  هذا  وان   2006 سنة  يف  عليه  كان  عما   2011

ارتفعت نسبة استخدام الوسائل الصحية ملنع احلمل من )49.8) لسنة 2006 43.549.852.5نسبة انتشار وسائل منع احلمل 
اىل )52.5) لسنة 2011

التحاق االطفال اليتامى )االب او االم) 
بعمر )10-14)سنة اىل التحاق االطفال 

غري اليتامى

أرتفعت نسبة التحاق األطفال اليتامى ) األب أو األم ) بعمر )10-14) سنة 0.880.94ــــ
اىل التحاق االطفال غري اليتامى من )0.88 %) لسنة 2006 اىل )0.94 %) 

لسنة 2011

نالحظ أخنفاض نسبة استخدام الوقود الصلب  من )4.6) لسنة 2006 اىل 4.61.2ــــاستخدام الوقود الصلب
)1.2) لسنة 2011

ارتفعت نسبة الوالدة على ايدي مؤهلة لسنة 2011 مقارنًة بسنة 72.188.590.92006الوالدة على ايدي مؤهلة 

200520102011مؤشرات البيئة14
نسبة التغري 

%
املالحظــات

النسبة املئوية للسكان املخدومني خبدمة 
شبكات االسالة )املاء الصاحل للشرب)

أن املؤشرات البيئية املذكورة تشري اىل ان هناك ارتفاعًا فيها 1.2ــــ73.778.2
عند مقارنة النسب يف سنة 2010 عن سنة 2005 بعد ِاستبعاد 

حمافظيت اربيل ودهوك من سنة 2010 وذلك لعدم اشرتاكهم 
يف املسح البيئي يف سنة 2005 ليتسنى لنا املقارنة بني املؤشرات 

النسبة املئوية للسكان املخدومني خبدمة 
شبكات املياه العادمة املشرتكة

0.2ــــ25.725.9

النسبة املئوية للسكان املخدومني خبدمة 
مجع ورفع النفايات

3.0ــــ55.664.5

* تشمل كافة وسائل الصرف النظامية )اجملاري العامة + خزانات التعفني )السبتتنك ) اخل...).

املالحظـات200020062011أسم املؤشـرت
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نسبة التغري %20072008200920102011مؤشرات البناء والتشييد15

249642822025926277333128312.8عدد اجازات البناء املمنوحة للقطاع اخلاص

65.3-17533335687375015729654613عدد املشاريع يف القطاع العام

20072008200920102011نوع البناء )جديد)
نسبة التغري )%)

عددعددعدد عددعدداملؤشر

19283231262191822805236563.7دور سكن

20.0-118272016العمارات السكنية

16522325328032616.4العمارات التجارية

2.2-921431599391االبنية التجارية

78807465696.2االبنية اخلدمية والدينية

ــــ1131818االبنية الصحية والثقافية

123107828411031.0االبنية الصناعية

20072008200920102011نوع البناء )اضافة وحتوير)
نسبة التغري )%)

عددعددعدد عددعدداملؤشر

5003437732743135525367.6دور سكن

ــــ21155العمارات السكنية

252721395746.2العمارات التجارية

56.9-3842575825االبنية التجارية

42.1-5242341911االبنية اخلدمية والدينية

16.7-21165االبنية الصحية والثقافية

894222121416.7االبنية الصناعية
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2011وحدة القياسمؤشرات مسح شبكة معرفة العراق16

8.8ساعة/يوماملعدل اليومي لتوفري ساعات الكهرباء من الشبكة العامة

30.0-معدل حصول االسر على خدمات الصرف الصحي العامة  *

44.6%نسبة االسر اليت تلجأ اىل املستشفيات العامة عند االصابة باملرض

9.0%نسبة املساكن املصنوعة من مواد غري معمرة مثل الطني واخلشب والصفائح احلديدية 

12.0%نسبة االسر اليت تعاني من االكتظاظ )مشاركة ثالث اشخاص فأكثر من افراد االسرة غرفة واحدة) 

54.0%نسبة توفر خدمة مجع النفايات الصلبة لألسرة 

180.7الف دينارمتوسط األنفاق الشهري للفرد يف الربع االول لعام 2011 بسعر السوق 

34.5%نسبة االنفاق على الغذاء لدى االسرة من جمموع االنفاق االستهالكي 

42.0%نسبة املشاركة يف القوى العاملة 

57.6%نسبة السكان غري النشطني اقتصاديا )ال يعملون وال يبحثون عن عمل وغري راغبني فيه)بعمر 15 سنة فأكثر 

* تشمل اجملاري العامة 




