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   9201ول لسنة لنصف األل التقديرات األولية للناتج المحلي اإلجمالي 
  

 1  العراق/ اجلهاز املركزي لإلحصاء  –مديرية احلسابات القومية 
  

  المقدمة
یعرف الناتج المحلي اإلجمالي بأنھ عبارة عن قیمة اإلنتاج من السلع والخدمات النھائیة المتحققة   

یعد الناتج  .السنةوبتعبیر آخر ھو عبارة عن مجموع القیم المضافة للمنتجین المقیمین خالل  السنة،خالل 
قتصادي للبلد یعبر عن كفاءة األداء اإل ھألنالمحلي اإلجمالي مؤشرًا مھمًا من مؤشرات الحسابات القومیة 

ؤدي إلى تحسین حیث أن تطور الناتج ینعكس على تطور الدخل القومي وتطور الدخل سی الماضیة،للفترة 
  . جتماعیة للفردمستوى الرفاھیة األ

 .الوطنياد قتصكس معدل النمو المطلوب تحقیقھ لإلكما أن تحدید نسبة النمو المطلوبة للناتج للفترة القادمة یع
قتصادي والتحلیل السلوك اإل ویستخدم ھذا المؤشر مع مؤشرات الحسابات القومیة األخرى في رصد

یمكن من خالل بیانات الناتج المحلي  .الدولیةتخاذ القرارات وإجراء المقارنات أقتصادي ورسم السیاسات واإل
 مساھمةیق الناتج كما یمكن التعرف على قتصادیة في تحقرف على ھیكلیة مساھمة األنشطة اإلاإلجمالي التع

مدلوالت  لمساھمتھا الناتج المحلي اإلجمالي حیث أن فيالمشتغلین وفائض العملیات  من تعویضاتكل 
   .قتصادياإلقتصادیة في التحلیل إ

ستخراج س المال الثابت إلأتستخدم مؤشرات الناتج المحلي اإلجمالي مع مؤشرات أخرى كإجمالي تكوین ر
 …س المال للناتج وكذلك معامل إنتاجیة العمل والمرونات القطاعیة والترابطات األمامیة والخلفیة أر معامل

ھو السعر الذي یتلقاه المنتج من المشتري لقاء وحدة لي اإلجمالي باألسعار األساسیة وویقیم الناتج المح. الخ
مدفوعة ومضافًا إلیھ أیة إعانات تلقاھا من السلعة أو خدمة منتجة بوصفھا منتجات مخصومًا منھ أیة ضرائب 

  .المنتج وال یشمل ھذا السعر أیة تكالیف نقل 
 

  مصادر البيانات 
  -:وكما یأتي 9201 لسنة ثانيال ستخدام كافة البیانات المتاحة عن الفصلألقد تم 
 .  9201 من سنةنصف االول لل حول كمیات وأسعار النفط الخام عتماد على بیانات وزارة النفط تم األ .1
 . 9201من سنة  االول نصفلاالزراعیة المحلیة خالل البیانات الشھریة عن المسوق من المنتجات  .2
 . 2019من سنة  االول نصفللریر اإلحصاء الصناعي للمنشآت الكبیرة اتق .3
 .  2019من سنة  نصف االوللاالكمیات المنتجة من الكھرباء خالل  .4
 لسنة نصف االوللوأسعار مواد البناء خالل ا 2019ستثماریة لسنة تخصیصات المصروفات األ .5

2019. 
 . 2019نفقات الموازنة العامة للدولة لعام  .6
 . 2012 في العراق لسنة قتصادي لألسرةنتائج المسح األجتماعي واإل .7
 . 2019 نصف االولللاألرقام القیاسیة ألسعار المستھلك  .8

   المنهجية
  :ناتج المحلي اإلجمالي لألنشطة كاآلتيعلى المصادر أعاله تم تقدیر ال باإلعتماد

النفط الخام، األنواع - : ستخدام طریقة اإلنتاجمحلي اإلجمالي لألنشطة التالیة بأتم تقدیر الناتج ال .1
 .بناء والتشیید ، التجارة ، ال األخرى من التعدین، الصناعات التحویلیة، الكھرباء

، حیث إن الناتج یساوي مجموع  كومة العامةالححتساب ناتج نشاط تم أعتماد طریقة الدخول في أ .2
 ).ندثار األ+ فائض العملیات + المشتغلین  تعویضات(دخول عوائد عوامل اإلنتاج 

واألرقام  2019ولیة لمحصولي الحنطة والشعیر لسنة انات التقریر السنوي للتوقعات األبیمن خالل  .3
 .القیاسیة ألسعار المستھلك تم تقدیر ناتج النشاط الزراعي

نتائج المسح األجتماعي على عتماد باأل والخدمات الشخصیة ملكیة دور السكن أنشطة تم تقدیر .4
 .والسكان  والرقم القیاسي ألسعار المستھلك 2012في العراق لسنة قتصادي لألسرة واإل

ة یت األولدیراالتق في والخزن والنقل واألتصاالت نشاط البنوك والتأمینالنسبیة ل ھمیةتم أعتماد األ .5
 .2019لسنة  ثانيالحتساب ناتج الفصل ال 2017 لسنةناتج لل

 

  
  



   9201ول لسنة لنصف األل التقديرات األولية للناتج المحلي اإلجمالي 
  

 2  العراق/ اجلهاز املركزي لإلحصاء  –مديرية احلسابات القومية 
  

  حليل النتائجت 
للفصل الثاني  ساسیة الجاریة والثابتةباألسعار األ اإلجماليبیانات الناتج المحلي ) 1( یعرض الجدول .1

حتسب قبل طرح رسم الخدمة الم  وبدونھ  مع النفط 2019سنة من ول األ لنصفوا  2018من سنة 
دینار  ونملی)  68126833.1 ( 2019سنة من  جمالي للفصل الثانيث بلغ الناتج المحلي اإل، حی

 .دینار ونملی)   52471821.2 (سعار الثابتة فقد بلغ أما باأل، لجاریة ساسیة اباألسعار األ
   بمقدار 2018ن الفصل الثاني لسنة ع 2019الفصل الثاني لسنة  الناتج المحلي اإلجمالي فيارتفع  .2

 . 2007ساس بسنة أ الثابتة باألسعار %) 5.5  ( والجاریة  األساسیة باألسعار %)6.7 (
) % 11.3 ( بمقدار 2019ول عن الفصل األ 2019الفصل الثاني  فيالناتج المحلي اإلجمالي ارتفع  .3

 . الثابتة باألسعار) % 5.6  (و  الجاریة األساسیة باألسعار
في الفصل الثاني من سنة %)  9.2(بمقدار  ألسعار األساسیة الجاریةبا نشاط النفط الخام ناتج ارتفع  .4

  نشاط النفط الخام ناتج رتفعفقد ا سعار الثابتةباأل عن الفصل االول من نفس السنة ، أما 2019
عن الفصل االول من نفس السنة بسبب ارتفاع كمیة النفط  2019في الفصل الثاني %)  1.7 ( بمقدار

 ).3ل رقم جدو(الخام المنتج 
االسعار  جاریة وسعار الباأل%)  13.0 (ا الفصلي نشطة غیر النفطیة فقد كان معدل نموھأما باقي األ  .5

رتفعت خالل ھذه الفترة لتأثر ، حیث أن الناتج المحلي اإلجمالي ألنشطة الزراعة والتشیید أ الثابتة
ید في الفصل تفیذھا نشاط التشیستثماریة التي یقوم براعة بالموسمیة وكون المشاریع األنشاط الز

 .ولالثاني أكبر منھ في الفصل األ
نشطة حسب مجامیع األ ساسیة الجاریةالناتج المحلي اإلجمالي باألسعار األ) 2(یعرض الجدول  .6

        ة نشطة السلعی، حیث شكلت األ 2019ول من سنة للنصف األ) ، التوزیعیة ، الخدمیةالسلعیة (
النفط الخام الصدارة من مجموع حتل نشاط الناتج المحلي اإلجمالي وأمن مجموع %)   54.49(

 البناء والتشییدنشاط ما أنشطة من مجموع ھذه األ%)  81.97  (ساھم بنسبة  نشطة السلعیة إذاأل
       بنسبة  الكھرباء والماءط نشطة السلعیة وساھم نشامن مجموع األ%)  5.05(فقد ساھم بنسبة 

ة التجارة نشطة التوزیعیة والمتمثلة بأنشطوع األنشطة السلعیة ، ساھمت األمن مجم%)  5.04 (
نشطة الخدمیة من مجموع الناتج المحلي اإلجمالي وساھمت األ%)  19.94  (والنقل والبنوك بنسبة 

                ة جتماعیة والشخصیة ونشاط ملكیة دور السكن بنسبلمتمثلة بأنشطة خدمات التنمیة األا
 .جمالي من مجموع الناتج المحلي األ%)  25.57 ( 

 
إلى كمیة النفط الخام المنتج والمعدل الفصلي لسعر البرمیل ومعدل الزیادة الفصلیة ) 3(یشیر جدول  .7

إن كمیة النفط الخام المنتج قد  ، حیث2019ول والثاني من سنة األ ینوالمعدل الیومي للتصدیر للفصل
، وارتفع %)   1.7 (ول لنفس السنة بنسبة عن الفصل األ 2019 رتفعت في الفصل الثاني من سنةأ

 %).   6.9 (سعر البرمیل لنفس الفترة بنسبة 
حسب األنشطة اإلقتصادیة  الجاریة ساسیةاأل سعارباألجمالي الناتج المحلي اإل) 4(جدول یعرض  .8

اھم نشاط النفط س ،حیث 2019 من سنة ولللفصلین األول والثاني والنصف األ ھمیات النسبیةواأل
 الحكومة العامة نشاط أما .2019للفصل الثاني  الناتج المحلي إجماليمن  )% 44.27  (الخام بنسبة 

 النقل واالتصاالت والخزنوجاء نشاط  )%17.11 ( بنسبة ساھمالمرتبة الثانیة حیث  حتلفقد أ
 .)% 10.49( ھبالمرتبة الثالثة بنسبة مساھم

حسب األنشطة  ساسیة الثابتةباألسعار األ جماليالناتج المحلي اإلفأنھ یعرض ) 5( الجدول أما .9
حیث یالحظ ،  2019من سنة  ولللفصلین األول والثاني والنصف األھمیات النسبیة اإلقتصادیة واأل

 سعار الثابتةمن الناتج المحلي اإلجمالي باأل) % 62.92 ( كانتلخام ن نسبة مساھمة نشاط النفط اأ
نشاط النفط  على یعتمد ال یزال  جمالي الحقیقيمما یشیر إلى أن الناتج المحلي اإلفي الفصل الثاني 

سعار الثابتة ج المحلي باألبالنات  النقل واالتصاالت والخزنمساھمة نشاط  أن نسبةیالحظ  كما، الخام
  %)7.5(  الحكومة العامةنشاط  مساھمة ءتوجا، وھو بذلك یحتل المرتبة الثانیة  )% 9.13 ( بلغت

  .من الناتج المحلي االجمالي باالسعار االساسیة الثابتة  المرتبة الثالثةحیث احتلت 



المجموعباقي األنشطةنشاط النفط الخامالمجموعباقي األنشطةنشاط النفط الخام

Crude oilOther ActivitiesTotalCrude oilOther ActivitiesTotal

nd Quarter 2018 30204413.433660190.66386460431522876.218233707.349756583.52الفصل الثاني 2018

    st Quarter 2019 27618120.233608809.861226930.032461028.917213841.849674870.71الفصل األول 2019

nd Quarter 2019 30157369.037969464.168126833.133012866.419458954.852471821.22الفصل الثاني 2019

57775489.271578273.9129353763.165473895.336672796.6102146691.9First Half 2019النصف األول 2019

معدل نمو ف2 2019 
 0.212.86.74.76.75.5Change Rate 2nd Q-/ف2 2018

2019 /2 nd Q 2018  (%)

معدل نمو ف2  
 20199.213.011.31.713.05.6Change Rate 2nd Q/ف1 2019

2019 /1st Q 2019  (%)
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جدول (1) الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار األساسیة الجاریة واألسعار األساسیة الثابتة ( 2007=100) للنصف األول من سنة 2019 والفصل الثاني من سنة 2018

Table (1) Gross Domestic Product at Basic Current and Constant  Prices (2007=100) for the First Half 2019 & Second 
Quarter 2018  

الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة (ملیون دینار)

GDP at constant prices (Million ID)

الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجاریة (ملیون دینار)

GDP at current prices (Million ID)
Detailsالتفاصیل



األھمیة النسبیة (%)النصف األول

First HalfRelative Share (%)

70484.754.49Commodity activitiesاألنشطة السلعیة

25795.119.94Distribution activitiesاألنشطة التوزیعیة

33073.925.57Services activitiesاألنشطة الخدمیة

جدول (2) الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار األساسیة الجاریة حسب مجامیع األنشطة ( السلعیة ، التوزیعیة، الخدمیة ) للنصف 
األول من سنة 2019 (ملیار دینار)

Table (2) Gross Domestic Product at basic current prices by Activity Groups ( 
Commodity, Distribution and Services) For the First Half 2019 (Billion I.D)

Economic Activitiesاألنشطة اإلقتصادیة

33073.925.57Services activitiesاألنشطة الخدمیة

129353.7100.00Totalالمجموع

54.5%

25.6%

االھمیات النسبیة للناتج المحلي االجمالي باالسعار االساسیة الجاریة حسب مجامیع ) 1(الشكل 
  2019للنصف االول من سنة ) السلعیة ، التوزیعیة ، الخدمیة ( االنشطة 

4 مدیریة الحسابات القومیة - الجھاز المركزي لإلحصاء / العراق

54.5%
19.9% األنشطة السلعیة

األنشطة التوزیعیة

األنشطة الخدمیة



كمیة النفط الخام المنتج 
(ألف برمیل)

معدل الزیادة 
معدل الزیادة سعر البرمیل (دوالر)الفصلیة (%)

الفصلیة (%)

المعدل الیومي 
للتصدیر (ملیون 

برمیل)

Crude Oil 
Export (000 

Barrels)

Quartely
Change 
rate (%)

Barrel Price 
(US$)

QuartelyC
hange 
rate (%)

Average Daily 
Export 
(000000 
Barrels)

    st Q 2019 60.53.91 408.6                   الفصل االول 2019

الفصول

جدول (3) كمیة النفط الخام المنتج (ألف برمیل) والمعدل الفصلي لسعر البرمیل (دوالر) ومعدل الزیادة الفصلیة والمعدل الیومي للتصدیر للنصف 
األول من سنة 2019

Table (3) Crude Oil Product (000 Barrels), Barrel Quartly Average price (US$) and Quartely Change 
Rate for the First Half of the Year 2019 

Quarters

nd Q 2019 1.764.76.93.92 415.4                   الفصل الثاني 2019

404.0 

406.0 

408.0 

410.0 

412.0 

414.0 

416.0 

االولالفصل 2019 الثانيالفصل 2019

2019للنصف االول من سنة )الف برمیل(كمیة النفط الخام المنتج ) 2(الشكل 
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58.0

60.0

62.0

64.0

66.0

االولالفصل 2019 الثانيالفصل 2019

2019المعدل الفصلي لسعر البرمیل بالدوالر للنصف االول من سنة ) 3(الشكل 



Gross Domestic 
ProductRelative Share%Gross Domestic 

ProductRelative Share%Gross Domestic 
ProductRelative Share%

األھمیة النسبیة %الناتج المحلي اإلجمالياألھمیة النسبیة %الناتج المحلي اإلجمالياألھمیة النسبیة %الناتج المحلي اإلجمالي

الزراعة والغابات والصید وصید 1
 & 1076175.41.762338057.43.433414232.82.64Agriculture, Forestry, Huntingاألسماك

Fishing  1

27666398.445.230219536.244.457885934.644.8Mining and Quarrying2التعدین والمقالع2

Crude oil2-1 27618120.245.1130157369.044.2757775489.244.66النفط الخام1-2

Other types of mining2-2 48278.20.0862167.20.09110445.40.09األنواع األخرى من التعدین2-2

996832.51.631072463.81.572069296.31.60Manufacturing Industry3الصناعة التحویلیة3

1675715.32.731876801.12.763552516.42.75Electricity and Water4الكھرباء والماء4

1557361.42.542005393.82.943562755.22.75Building and construction5البناء والتشیید5

 6423868.310.497147799.210.4913571667.510.49Transport ,Communicationsالنقل واالتصاالت والخزن6
and storage        

6

تجارة الجملة والمفرد 7
 & 4964629.28.114919983.57.229884612.77.64Wholesale, retail trade, hotelsوالفنادق وما شابھ

others
7

المال والتأمین وخدمات 8
 4849401.77.94997282.67.49846684.37.6Finance, Insurance, Real estateالعقارات

and Business services
8

1107044.11.811231801.31.812338845.41.81Banks and insurance8-1البنوك والتأمین1-8

3742357.66.113765481.35.547507838.95.80Owenrship of dwellings8-2ملكیة دور السكن2-8

خدمات التنمیة األجتماعیة 9
12016547.819.613549515.519.925566063.319.8Social and personal services9والشخصیة

10145130.516.5711659534.217.1121804664.716.86General Government9-1الحكومة العامة1-9
Personal services9-2 1871417.33.061889981.32.773761398.62.91الخدمات الشخصیة2-9

61226930.0100.0068126833.1100.00129353763.1100.00

794857.7884433.31679291.0
60432072.367242399.8127674472.1
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جدول (4) الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار األساسیة الجاریة للنصف األول من سنة 2019 (ملیون دینار)مدی

Table (4) Gross Domestic Product at Basic Current Prices for the First Half of the Year 2019 (Million ID)

رمز 
التصنیف 
الدولي

األنشطة اإلقتصادیة

النصف األولالفصل الثانيالفصل األول

Economic ActivitiesISIC 
code

Gross Domestic Productالناتج المحلي اإلجمالي

First QuarterSecond QuarterFirst Half

Total by activitiesالمجموع حسب األنشطة

Imputed banks service chargesناقصا: رسم الخدمة المحتسب



Gross Domestic 
ProductRelativ Share%Gross Domestic 

ProductRelativ Share%Gross Domestic 
ProductRelativ Share%

األھمیھ النسبیھ%الناتج المحلي اإلجمالياألھمیھ النسبیھ%الناتج المحلي اإلجمالياألھمیھ النسبیھ%الناتج المحلي اإلجمالي

الزراعة والغابات والصید وصید 1
 & 633883.91.281386621.22.642020505.11.98Agriculture, Forestry, Huntingاألسماك

Fishing  1

32488090.765.433049547.563.065537638.264.2Mining and Quarrying2التعدین والمقالع2

Crude oil2-1 32461028.965.3533012866.462.9265473895.364.10النفط الخام1-2

Other types of mining2-2 27061.80.0536681.10.0763742.90.06األنواع األخرى من التعدین2-2

392420.50.79421351.30.80813771.80.80Manufacturing Industry3الصناعة التحویلیة3

511451.71.03631777.01.211143228.71.11Electricity and Water4الكھرباء والماء4

624693.71.26846747.21.621471440.91.44Building and construction5البناء والتشیید5

 4278992.68.614791684.29.139070676.88.88Transport ,Communicationsالنقل واالتصاالت والخزن6
and storage        6

تجارة الجملة والمفرد والفنادق وما 7
 & 3613515.37.273614228.36.897227743.67.08Wholesale, retail trade, hotelsشابھ

others
7

 2602690.05.22679496.15.15282186.15.2Finance, Insurance, Real estateالمال والتأمین وخدمات العقارات8
and Business services8

567133.21.14631369.21.201198502.41.17Banks and insurance8-1البنوك والتأمین1-8

2035556.84.102048126.93.904083683.74.00Owenrship of dwellings8-2ملكیة دور السكن2-8

خدمات التنمیة األجتماعیة 9
4529132.39.15050368.49.69579500.79.4Social and personal services9والشخصیة

3425955.76.903937361.67.507363317.37.21General Government9-1الحكومة العامة1-9

Personal services9-2 1103176.62.221113006.82.122216183.42.17الخدمات الشخصیة2-9

49674870.7100.0052471821.2100.00102146691.9100.00

407201.7453323.1860524.8

49267669.052018498.1101286167.1

7
اق

عر
 ال

ء /
صا

إلح
ي ل

كز
مر

 ال
ھاز

لج
- ا

یة 
وم

الق
ت 

ابا
حس

 ال
ریة

مدی

جدول (5) الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة ( 2007=100) للنصف األول من سنة 2019 (ملیون دینار)

Table (5) Gross Domestic Product at Basic Constant Prices(2007=100) for the First Half of the Year 2019 (Million ID)

رمز 
التصنیف 
الدولي

األنشطة اإلقتصادیة

النصف األولالفصل الثانيالفصل األول

Economic ActivitiesISIC 
code

Gross Domestic Productالناتج المحلي اإلجمالي

First QuarterSecond QuarterFirst Half

Total by activitiesالمجموع حسب األنشطة

Imputed banks service chargesناقصا: رسم الخدمة المحتسب
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