التقديرات األولية لمناتج المحمي اإلجمالي لمفصول الثالثة لسنة 1028
المقدمة:

أنجزت مديرية الحسابات القومية في الجياز المركزي لإلحصاء التقديرات األولية لمناتج

المحمي اإلجمالي لمفصول الثالثة لسنة . 1028
.2

تم استخدام كافة البيانات المتاحة عن الفصول الثالثة لسنة  1028وكما يأتي-:

بيانات وزارة النفط فيما يتعمق بكميات النفط المنتج والمصدر والمجيز لممصافي والكيرباء

لمفصول الثالثة لسنة . 1028

 .1البيانات الشيرية عن المسوق من المنتجات الزراعية المحمية خالل أشير الفصول
الثالثة من مديرية اإلحصاء الزراعي.

 .3تقرير اإلحصاء الصناعي لممنشآت الكبيرة لمفصل الثالث لسنة  1028من مديرية اإلحصاء
الصناعي.

 .4الكميات المنتجة من الكيرباء خالل الفصل الثالث لسنة  1028من وزارة الكيرباء.

 .5إجازات البناء الممنوحة خالل الفصل الثالث لسنة  1028وأسعار مواد البناء خالل نفس
الفصل من مديرية إحصاءات البناء والتشييد.

 .6المصروفات الفعمية لمدولة لمفصل الثالث لسنة  1028من الموازنة العامة لمدولة المنشورة
في الوقائع العراقية الجريدة الرسمية لجميورية العراق.

 .7األرقام القياسية الشيرية لمفصول الثالثة لسنة  1028من مديرية األرقام القياسية.
 .8نتائج المسح األجتماعي واإلقتصادي لألسرة لسنة . 1021

باألعتماد عمى المؤشرات أعاله تم تقدير الناتج المحمي اإلجمالي لألنشطة اإلقتصادية كافة

بإستثناء نشاط البنوك والتأمين ونشاط النقل والخزن واالتصاالت حيث تم األعتماد عمى األىمية

النسبية لو في الفصل الثاني .
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مفاىيم أساسية:

يعرف الناتج المحمي اإلجمالي  :بأنو عبارة عن قيمة اإلنتاج من السمع والخدمات النيائية

المتحققة خالل السنة ،وبتعبير آخر ىو عبارة عن مجموع القيم المضافة لممنتجين المقيمين خالل

السنة .ويعد الناتج المحمي اإلجمالي مؤش ارً ميماً من مؤشرات الحسابات القومية ألنو يعبر عن
كفاءة األداء االقتصادي لمبمد لمفترة الماضية ،حيث أن تطور الناتج ينعكس عمى تطور الدخل

القومي وتطور الدخل سيؤدي إلى تحسين مستوى الرفاىية األجتماعية لمفرد.

أن تحديد نسبة النمو المطموبة لمناتج لمفترة القادمة يعكس معدل النمو المطموب تحقيقو

لإلقتصاد الوطني .ويستخدم ىذا المؤشر مع مؤشرات الحسابات القومية األخرى في رصد التحميل

اإلقتصادي ورسم السياسات واتخاذ الق اررات واجراء المقارنات الدولية .يمكن من خالل بيانات

الناتج المحمي اإلجمالي التعرف عمى ىيكمية مساىمة األنشطة اإلقتصادية في تحقيق الناتج كما
يمكن التعرف عمى مساىمة كل من تعويضات المشتغمين وفائض العمميات في الناتج المحمي

اإلجمالي حيث أن لمساىمتيا دالالت اقتصادية في التحميل اإلقتصادي.

تستخدم مؤشرات الناتج المحمي اإلجمالي مع مؤشرات أخرى كإجمالي تكوين أرس المال

الثابت إلستخراج معامل أرس المال لمناتج وكذلك معامل إنتاجية العمل والمرونات القطاعية
والترابطات األمامية والخمفية … الخ.

تحميل النتائج

:

يعرض جدول ( )4،2بيانات الناتج المحمي اإلجمالي باألسعار األساسية الجارية والثابتة

( )200=1007لمفصول الثالثة لسنة  1028باإلضافة إلى الناتج المحمي اإلجمالي لمفصل

الثالث لسنة  .1027حقق الناتج المحمي اإلجمالي باألسعار الجارية معدل نمو مقداره ()%8
مقارنة بالفصل الثاني لسنة  1028وذلك بسبب ارتفاع أسعار النفط من ( )67.8دوالر لمبرميل

في الفصل الثاني إلى ( )70.8دوالر لمبرميل في الفصل الثالث  ،في حين حقق الناتج المحمي

االجمالي باالسعار الجارية لمفصل الثالث لسنة  1028معدل نمو مقداره ( )%15.8مقارن ًة
بالفصل الثالث لسنة  1027وذلك بسبب إرتفاع سعر برميل النفط من ()46.8دوالر/برميل لمفصل

الثالث  1027الى ()70.8دوالر/برميل لمفصل الثالث  ، 1028كما أن االرتفاع شمل الكميات
المنتجة من النفط بين الفصمين المذكورين إذ ارتفعت من ( )403مميون برميل الى ()420مميون

برميل  ,حيث ارتفع كال من الناتج المحمي اإلجمالي لنشاط النفط الخام بنسبة ( )%8.4و الناتج

المحمي اإلجمالي عدا النفط لمفصل الثالث بنسبتو ( )%7.7مقارنة بالفصل الثاني لسنة 1028

وبنسبة ( )%7.8مقارنة بالفصل الثالث لسنة . 1027

الجهاز المركزي لإلحصاء – مديرية الحسابات القومية

2

التقديرات األولية لمناتج المحمي اإلجمالي لمفصول الثالثة لسنة 1028
شيد الناتج المحمي اإلجمالي باألسعار الثابتة بأساس ( )200=1007نمو بمغت نسبتو

( )%3.9في الفصل الثالث مقارنة بالفصل الثاني لسنة  1028و بنفس معدل النمو عن الفصل

الثالث لسنة  ، 1027بينما شيد الناتج المحمي اإلجمالي غير النفطي لمفصل الثالث لسنة 1028

ارتفاعاً بمغت نسبتو ( )%4.6مقارنة بالفصل الثاني من نفس العام و ارتفاعاً اكبر بمغت نسبتو
( )%7.6مقارنة بالفصل الثالث لسنة . 1027

يعرض جدول ( )1الناتج المحمي اإلجمالي باألسعار الجارية لمفصول الثالثة لسنة 1028

حسب األنشطة االقتصادية واالىميات النسبية لمساىمات األنشطة في الناتج  ,حيث احتل قطاع

النفط المرتبة األولى بنسبة مساىمة بمغت ( )%46.2في الناتج المحمي لمفصل الثالث لسنة

 , 1028في حين احتل نشاط الحكومة العامة المرتبة الثانية بنسبة مساىمة بمغت ()%21.7
وجاء نشاط النقل والخزن واالتصاالت بالمرتبة الثالثة بنسبة مساىمة ( .)%20.3أما بالنسبة

لنشاط الزراعة والغابات والصيد ونشاط الصناعة التحويمية فقد كانت نسبة مساىمتيا في الناتج
متواضعة بمغت ( )%1.8و ( )%1.5عمى التوالي.

يعرض جدول رقم ( )3الناتج المحمي اإلجمالي باألسعار الثابتة لمفصول الثالثة لسنة

 1028حسب األنشطة االقتصادية ونسب مساىمتيا في الناتج حيث بمغت مساىمة نشاط النفط

في ناتج الفصل الثالث ( )%62.8وجاء بالمرتبة األولى يميو نشاط النقل والخزن واالتصاالت

وبنسبة مساىمة ( )%9.1في حين شكمت مساىمة نشاط خدمات التنمية االجتماعية والشخصية

المرتبة الثالثة بنسبة ( )%9.2وساىم نشاط الزراعة والصناعة بنسبة ( )%1.3و ( )%2.3عمى

التوالي في الناتج المحمي لمفصل الثالث لسنة .1028

ومن ىنا يمكننا القول بأن االقتصاد العراقي اقتصاداً ريعياً ال زال يعتمد عمى نشاط النفط

الخام كمصدر أساسي لمدخل وان واردات النفط الخام تمثل مصدر رئيسي لتمويل الموازنة وبنسبو
تزيد عن ( )%90من إيرادات الموازنة.

يعرض جدول رقم ( )4كميات واقيام إنتاج وتصدير النفط الخام لمفصول الثالثة لسنة

 1028باإلضافة إلى معدل أسعار التصدير عمى مستوى الفصول ،حيث ارتفعت كميات النفط

الخام المنتج في الفصل الثالث مقارنة بالفصل الثاني لسنة  1028بنسبة ( )%3.4مع ارتفاع في

معدل سعر البرميل بنسبة ( )%4.4مقارنة بالفصل الثاني في حين شيدت كميات التصدير ارتفاعاً
خالل الفصل الثالث بمعدل ( )4.3مميون برميل يوميا بعد ما كانت ( )4.2مميون برميل يوميا في

الفصل الثاني لسنة .1028
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