
مديرية اإلحصاء اإلجتماعي

سنة االصداررصيد  التقارير أسم التقريرت

62005احصاءات وحدات الرعایة االجتماعیة في العراق لسنة 12005

42006التعلیم الموازي و التدریب المھني و التطویري في العراق لسنة 2005 - 22006
12004التعلیم الجامعي والتقني في العراق للعام الدراسي 32004-2003
32004التعلیم الموازي و التدریب المھني و التطویري في العراق لسنة 42004

52005التعلیم الثانوي قي العراق للعام الدراسي 2004 - 52005

12004تقریر دور الحضانة في القطاعین العام و الخاص في العراق لسنة 62004

12003التعلیم الموازي و التدریب المھني و التطویري في العراق لسنة 72003
12004خریجو التعلیم العالي في العراق للعام الدراسي 2003 - 82004

12003تقریر دور الحضانة في القطاعین العام و الخاص في العراق لسنة 92003

12003احصاء وحدات الرعایة االجتماعیة في العراق لسنة 102003

22002تقریر دور الحضانة في القطاعین العام و الخاص في العراق لسنة 112002

72005تقریر دور الحضانة في القطاعین العام و الخاص في العراق لسنة 122005

62005ریاض االطفال و التعلیم االبتدائي في العراق للعام الدراسي 2004 - 132005

32004تقریر الخدمات الصحیة في العراق لسنة 142004

152005التعلیم المھني في العراق للعام الدراسي 2004 - 152005

32006الدراسات العلیا في العراق 2005 - 162006

42005معاھد المعلمین و المعلمات في العراق للعام الدراسي 2004 - 172005

32004الدراسات العلیا في العراق للعام الدراسي 2003 - 182004

22005الدراسات العلیا في العراق للعام الدراسي 2004 - 192005

12003الخدمات الصحیة في العراق لسنة 202003

12002احصاء وحدات الرعایة االجتماعیة في العراق لسنة 212002

12005التعلیم الجامعي و التقني في العراق للعام الدراسي 2004 - 222005

32005خریجو التعلیم العالي في العراق للعام الدراسي 2004 - 232005

32006 التعلیم الجامعي و التقني في العراق للعام الدراسي 2005 - 242006

52005الخدمات الصحیة في العراق لسنة 252005

22003التعلیم الجامعي و التقني في العراق للعام الدراسي 2002 - 262003

72006معاھد المعلمین والمعلمات في العراق للعام 272006-2005
52006التعلیم الثانوي في العراق للعام الدراسي 282006-2005
32006ریاض االطفال و التعلیم االبتدائي في العراق للعام الدراسي 2005 - 292006

62007التعلیم المھني في العراق للعام الدراسي 2006-2005                                                                                       30

72007تقریر دور الحضانة في القطاعین العام والخاص في العراق لسنة 312006

92007تقریرالتعلیم المھني في العراق للعام الدراسي 2007-2006 32

92007تقریر التعلیم الثانوي في العراق للعام الدراسي 332007-2006
102007تقریر التعلیم الموازي والتدریب المھني والتطویري في العراق لسنة 342007-2006

102007تقریر ریاض االطفال والتعلیم االبتدائي في العراق للعام الدراسي 352007-2006

92007تقریر احصاءات وحدات الرعایة االجتماعیة في العراق لسنة 362006

12007تقریر الدراسات العلیا في العراق للعام الدراسي 372007-2006

52007تقریر التعلیم الجامعي والتقني في العراق للعام الدراسي 382007-2006

142007تقریر خریجو التعلیم العالي في العراق للعام الدراسي 392006-2005

142007تقریر معاھد المعلمین والمعلمات في العراق للعام الدراسي 402007-2006

72007تقریر الخدمات الصحیة في العراق لسنة 412006

42MICS  2006 112008المسح العنقودي المتعدد المؤشرات باللغة االنكلیزیة
43MICS  2006 52008المسح العنقودي المتعدد المؤشرات باللغة العربیة

152008التعلیم الثانوي في العراق للعام الدراسي 442008-2007



مديرية اإلحصاء اإلجتماعي

سنة االصداررصيد  التقارير أسم التقريرت

142008التعلیم المھني في العراق للعام الدراسي 452008-2007

82008التعلیم الجامعي والتقني في العراق للعام الدراسي 462008-2007
112008معاھد المعلمین والمعلمات في العراق للعام 472008-2007
102008ریاض االطفال والتعلیم االبتدائي في العراق للعام الدراسي 482008-2007
162008الدراسات العلیا في العراق للعام الدراسي 492008-2007
82008مسح الصحة النفسیة فى العراق 502006/2007
72006األمراض اإلنتقالیة غیر الخطرة باللغة األنكلیزیة51
102005مسح الوفیات باللغة األنكلیزیة لسنة 522005
92009مشروع المدارس المعززة للصحة 532009
12003مسح الموفدین خارج العراق للدراسات العلیا للمدة من 2002/1/1 ولغایة 542003/12/3
82009إحصاءات وحدات الرعایا اإلجتماعیة في العراق لسنة 552008

82009دور الحضانة للقطاعین العام والخاص في العراق لسنة 562008

42009التعلیم الجامعي والتقني في العراق للعام الدراسي 572009-2008

112009معاھد المعلمین والمعلمات في العراق للعام 582009-2008

132009التعلیم المھني في العراق للعام الدراسي 592009-2008

142009ریاض االطفال والتعلیم االبتدائي في العراق للعام الدراسي 602009-2008

162009التعلیم الثانوي في العراق للعام الدراسي 612009-2008

142009تقریر الدراسات العلیا في العراق للعام الدراسي 622009-2008

122009خریجو التعلیم العالي في العراق للعام الدراسي 2007 -632008

142009التعلیم الموازي والتدریب المھني والتطویر في العراق للعام الدراسي 642009-2008

82009تقریر الخدمات الصحیة في العراق لسنة 652007

302010احصاءات وحدات الرعایة االجتماعیة في العراق لسنة 662007

192010تقریر دور الحضانة في القطاعین العام والخاص في العراق لسنة 672007

122010خریجو التعلیم العالي في العراق لسنة 682006/2007

202010التعلیم الموازي والتدریب المھني والتطویر في العراق للعام الدراسي 692008/2007

112010خریجو التعلیم العالي في العراق للعام الدراسي 2008 -702009

152010احصاءات وحدات الرعایة االجتماعیة في العراق لسنة 712009

72010تقریر دور الحضانة في القطاعین العام والخاص في العراق لسنة 722009

82011معاھد المعلمین والمعلمات في العراق للعام 732010-2009

122011تقریر التعلیم الثانوي في العراق للعام الدراسي 742010-2009
182011تقریر التعلیم المھني في العراق للعام الدراسي 752010-2009
162011ریاض االطفال والتعلیم االبتدائي في العراق للعام الدراسي 762010-2009
202011التعلیم الموازي والتدریب المھني والتطویر في العراق للعام الدراسي 772010-2009
22011تقریر الدراسات العلیا في العراق للعام الدراسي 782010-2009
12011التعلیم الجامعي والتقني في العراق للعام الدراسي 792010-2009

22011تقریراحصاء وحدات الرعایة االجتماعیة في العراق لسنة 802010

32011تقریر دور الحضانة في القطاعین العام والخاص في العراق لسنة 812010

32011تقریر التعلیم الثانوي في العراق للعام الدراسي 822011-2010

12011التعلیم الموازي والتدریب المھني والتطویر في العراق للعام الدراسي 832011-2010

22011خریجو التعلیم العالي في العراق لسنة 842010/2009
422012ریاض االطفال والتعلیم االبتدائي في العراق للعام الدراسي 852011-2010
86MICS4  2011 942012المسح العنقودي المتعدد المؤشرات باللغة العربیة

87MICS4  2011 502012المسح العنقودي المتعدد المؤشرات باللغة االنكلیزیة
442012تقریر التعلیم المھني في العراق للعام الدراسي 882011-2010

382012تقریر التعلیم الموازي والتدریب المھني للعام الدراسي 892012-2011

382012تقریر خریجو التعلیم العالي في العراق للعام الدراسي 902012-2011
442012تقریر الدراسات العلیا في العراق للعام الدراسي 912012-2011

372012تقریر الدراسات العلیا في العراق الدراسي 922011-2010



مديرية اإلحصاء اإلجتماعي

سنة االصداررصيد  التقارير أسم التقريرت

382012معاھد المعلمین والمعلمات في العراق للعام الدراسي 932011-2010

392012تقریر دور الحضانة في القطاعیین العام والخاص في العراق لسنة 942011
372012تقریر التعلیم الجامعي والتقني في العراق للعام الدراسي 952011-2010

372012تقریر التعلیم الجامعي والتقني في العراق للعام الدراسي 962012-2011
252012المسح العنقودي المتعدد المؤشرات باللغة االنكلیزیة MICS  2011 التفصیلي97

98 MICS  2011 22012المسح العنقودي المتعدد المؤشرات باللغة اللعربیة
362012 تقریر ریاض االطفال والتعلیم االبتدائي في العراق لسنة 992012-2011
422012تقریر احصاءات التعلیم المھني في العراق لسنة 1002012-2011
372012 تقریر احصاء معاھد المعلمین والمعلمات في العراق لسنة 1012012-2011

362012 تقریراحصاءات التعلیم الثانوي في العراق لسنة 1022012-2011
312012 تقریر احصاءات وحدات الرعایة االجتماعیة في العراق لسنة 1032011

442013تقریر خریجو التعلیم العالي في العراق للعام الدراسي 1042012-2011
522013تقریر احصاءات ریاض االطفال والتعلیم االبتدائي في العراق للعام الدراسي 1052013-2012
472013 احصاءات التعلیم الموازي والتدریب المھني والتطویري في العراق للعام الدراسي 106-2012
482013احصاءات التعلیم الثانوي في العراق لسنة 1072013-2012

482013خریجو التعلیم العالي للعام الدراسي 2011-2012 في العراق 108

482013تقریر احصاء دور الحضانة في القطاعین العام والخاص في العراق لسنة 1092012

482013احصاءات التعلیم المھني في العراق 1102013-2012

482013احصاءات وحدات الرعایة االجتماعیة في العراق لسنة 1112012

812013 مسح المراكز الصدیقة للطفل ( المستشفیات والمدارس ) 112
532013تقریر الدراسات العلیا في العراق للعام 1132013-2012

552013 احصاءات معاھد المعلمین والمعلمات في العراق للعام الدراسي 1142013-2012



مديرية إحصاءات النقل واإلتصاالت

سنة االصداررصيد التقاريرأسم التقريرت

42005تقریراحصاء نشاط سكك الحدید لسنة 12005

52004احصاء نشاط خدمات الشبكة الدولیة للمعلومات لسنة 22004

12005احصاء نشاط خدمات الشبكة الدولیة للمعلومات لسنة 32005

62004احصاء نقل البضائع بواسطة شاحنات اجھزة الدولة للقطاعین العام و المختلط لسنة 2004 4

22005احصاء نشاط مقاھي االنترنت  لسنة 52005

32002احصاء السیارات التي تمتلكھا اجھزة الدولة و القطاعین العام و المختلط لسنة 62002

42005احصاء االتصاالت و البرید لسنة 72005

22004مسح شركات النقل في القطاع الخاص لسنة 82004

32005تقریراحصاءات السفر و السیاحة لسنة 92005

52005نشاط النقل في القطاع  العام لسنة 102005

12003تقریراحصاء السیارات التي تمتلكھا اجھزة الدولة و القطاعین العام و المختلط لسنة 112003

42003احصاء نقل البضائع بواسطة شاحنات اجھزة الدولة للقطاعین العام و المختلط لسنة 2003 12

12003احصاء نشاط االتصاالت و البرید لسنة 2003 13

32004احصاء نشاط مقاھي االنترنت لسنة 142004

22004مسح شركات النقل القطاع الخاص لسنة 2004 / محافظة السلیمانیة - اقلیم كردستان15

32004احصاءات االتصاالت و البرید لسنة 162004

22004تقریر احصاء السیارات المسجلة ( فحص مؤقت ) لسنتي 2003 - 172004

12004تقریراحصاء نشاط سكك الحدید لسنة 182004

12004احصاءات السفر و السیاحة لسنة 192004

12002احصاء نقل البضائع بواسطة شاحنات اجھزة الدولة للقطاعین العام و المختلط لسنة 2002 20

12003احصاء نشاط الشركة العامة لخدمات الشبكة الدولیة للمعلومات لسنة 212003

12002احصاء السیارات القطاع الخاص المسجلة لسنة 222002

12003تقریراحصاء نشاط سكك الحدید لسنة 232003

12002تقریراحصاء نشاط سكك الحدید لسنة 242002

12003نشاط النقل في القطاع  العام لسنة 252003

12003تقریر نشاط مقاھي االنترنت و البرید لسنة 262003-2002

12003شركة الظالل لنقل االشخاص والبضائع لسنة 272002

12004نشاط النقل في القطاع العام لسنة 282004

52007تقریر احصاء السیارات التي تمتلكھا اجھزة الدولة للقطاعین العام والمختلط لسنة2004                                                                                   29

92007احصاء نقل البضائع بواسطة شاحنات اجھزة الدولة للقطاعین العام والمختلط لسنة302005

152007تقریر مسح نشاط مقاھي االنترنت لسنة 312006

82007تقریر مسح كلفة تشغیل سیارات االجرة في القطاع الخاص لسنة322006



مديرية إحصاءات النقل واإلتصاالت

سنة االصداررصيد التقاريرأسم التقريرت

102007تقریر احصاء السیارات التي تمتلكھا اجھزة الدولة للقطاعین العام والمختلط لسنة 332005

12007تقریر االتصاالت والبرید لسنة342006

12007تقریر احصاء نشاط سكك الحدید لسنة 352006

82007تقریر احصاء خدمات الشبكة الدولیة للمعلومات لسنة 362006

12007تقدیرات احصاء حوادث المرور لسنتي 372003-2002

12007تقدیرات احصاء حوادث المرور لسنتي 382005-2004

12007تقدیرات احصاء السیارات المسجلة (فحص مؤقت) لسنتي 392006-2005

112007تقریر مسح نشاط شركات السفر والسیاحة للقطاع الخاص لسنة 402006

82007احصاء نقل البضائع بواسطة شاحنات اجھزة الدولة للقطاعین العام والمختلط لسنة 412006

62007تقریر نشاط النقل في القطاع العام لسنة 422006

82007تقریر احصاء السیارات التي تمتلكھا اجھزة الدولة والقطاعین العام والمختلط  لسنة 2006 43

42008تقریر احصاء نشاط سكك الحدید لسنة 442007

122008تقریر احصاءات االتصاالت والبرید لسنة452007

102008احصاءنشاط النقل في القطاع العام لسنة462007

142008تقریر احصاء السیارات المسجلة ( فحص مؤقت ) لسنة2007 القطاع الخاص47

82008مسح نشاط مقاھي االنترنت لسنة 482007

132008تقریر احصاء حوادث المرور المسجلة لسنة492006

192008مسح نشاط شركات السفر والسیاحةالقطاع الخاص لسنة502007

392008احصاء خدمات الشبكة الدولیة لسنة512007

232008احصاء السیارات التي تمتلكھا اجھزة الدولة و القطاعین العام و المختلط لسنة 522007

142008احصاء نقل البضائع بواسطة شاحنات اجھزة الدولة للقطاعین العام والمختلط 532007

152009مسح استخدام تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت لسنة 542008

52009تقریر احصاء السیارات المسجلة ( فحص مؤقت ) لسنة2008 القطاع الخاص55

162010تقریر احصاء حوادث المرور المسجلة لسنة562007

302010تقریر احصاء نشاط سكك الحدید لسنة 572008

132010تقریر احصاء حوادث المرور لسنة 582008

62010احصاءات االتصاالت والبرید لسنة 592008

132010تقریر احصاء النقل الجوي لسنة 602008

192010مسح الطاقة الخزنیة ألجھزة الدولة كما في 612007/12/31

132010تقریر نشاط النقل في القطاع العام لسنة 622008

92010تقریر احصاء نشاط سكك الحدید لسنة 632009

422011مسح نشاط شركات السفر والسیاحةالقطاع الخاص لسنة642009

342011تقریر احصاءات االتصاالت والبرید لسنة652009

32011احصاء نشاط النقل في القطاع العام 662009

62011احصاء السیارات التي تمتلكھا اجھزة الدولة و القطاعین العام و المختلط لسنة 672008

62011تقریر احصاء النقل المائي لسنتي2008 - 682009

62011تقریر احصاء خدمات الشبكة الدولیة للمعلومات لسنة692008

52011تقریر احصاء خدمات الشبكة الدولیة للمعلومات لسنة702009



مديرية إحصاءات النقل واإلتصاالت

سنة االصداررصيد التقاريرأسم التقريرت

82011مسح نشاط شركات السفر والسیاحة للقطاع الخاص لسنة 712009

42011تقریر احصاء السیارات المسجلة (فحص مؤقت) لسنة 2009 القطاع الخاص72

72011تقریر احصاء النقل الجوي لسنة 732009

112011احصاء السیارات التي تمتلكھا اجھزة الدولة و القطاعین العام و المختلط لسنة 742009

32011تقریر احصاء خدمات الشبكة الدولیة للمعلومات لسنة2010 75

12011تقریر احصاء نشاط سكك الحدید لسنة 762010

22011احصاء نشاط النقل في القطاع العام 772010

42011تقریر احصاء حوادث المرور المسجلة لسنة782009

22011تقریر احصاء حوادث المرور المسجلة لسنة 792010

32011تقریر احصاءات االتصاالت والبرید لسنة 802010

22011تقریر احصاء النقل المائي لسنة 812010

322012تقریر احصاء السیارات المسجلة (فحص مؤقت) لسنة 2010 القطاع الخاص82

212012مسح نشاط مقاھي االنترنت لسنة 832010

382012 تقریراحصاء النقل الجوي لسنة 842010

332012تقریر احصاء نشاط سكك الحدید لسنة 852011

322012تقریر احصاء السیارات التي تمتلكھا اجھزة الدولة و القطاعین العام و المختلط لسنة 862010

332012 تقریر احصاء نشاط النقل في القطاع العام لسنة 872011
322012نتائج مسح شركات السفر والسیاحة للقطاع الخاص لسنة 882011

422012تقریر احصاءات السیارات القطاع الخاص المسجلة في مدیریة المرور لغایة 8931/12/2011

362012 تقریر احصاءات االتصاالت والبرید لسنة 902011
422012 تقریراحصاء السیارات التي تمتلكھا اجھزة الدولة والقطاعیین العام والمختلط لسنة 912011
362012 تقریر احصاء حوداث المرور المسجلة لسنة 922011

492013تقریراحصاء نشاط سكك الحدید لسنة 932012

552013تقریر احصاء نشاط النقل في القطاع العام لسنة 942012
542013احصاء السیارات القطاع الخاص المسجلة في مدیریة المرور لغایة 9531/12/2012
552013احصاء االتصاالت و البرید لسنة 962012



مدیریة احصاء البناء والتشیید

سنة االصداررصيد التقاريرأسم التقريرت

12002احصاء المقاوالت واالبنیة واالنشاءات في القطاع العام لسنة 12002

512004احصاء ابنیة القطاع الخاص لسنة 22004
42004اجازات البناء والترمیم الممنوحة للقطاع الخاص لسنة 2004 3
132008احصاء المقاوالت واالبنیة واالنشاءات في القطاع العام لسنة 42006
42003احصاءاجازات البناء والترمیم الممنوحة للقطاع الخاص لسنة 2003 5
02004اجازات البناء والترمیم الممنوحة للقطاع الخاص لسنة 2005 6
12003احصاء ابنیة القطاع الخاص لسنة 72002
22005احصاءات ابنیة القطاع الخاص لسنة 82003
62004تقریر مسح االالت والمكائن و المعدات لسنة 92003

52007تقریر ابنیة القطاع الخاص لسنة -102005
12008تقریراجازات البناء والترمیم الممنوحة للقطاع الخاص لسنة 112006

02008اجازات البناء والترمیم الممنوحة للقطاع الخاص لسنة122007
232005مسح ابنیة القطاع الخاص لسنة132005

252006تقریر إجازات البناء والترمیم لسنة -142005

102009تقریر احصاء  ابنیة القطاع الخاص لسنة 152006
62009تقریر أحصاء أبنیة القطاع الخاص لسنة 2007                                          16
22009تقریر احصاءات أجازات البناء والترمیم الممنوحة للقطاع الخاص لسنة 2008   17
62009احصاء المقاوالت واالبنیة واالنشاءات في القطاع العام لسنة 182007
132010تقریر أبنیة القطاع الخاص لسنة 2008   19

472010احصاء المقاوالت واالبنیة واالنشاءات في القطاع العام لسنة 202008

12011تقریر إجازات البناء والترمیم الممنوحة للقطاع الخاص لسنة 212009
92011احصاء مقاوالت ابنیة وانشاءات في القطاع العام لسنة 222009
52011احصاء االبنیة واالنشاءات في القطاع العام لسنة 232009
22011تقریر إجازات البناء والترمیم الممنوحة للقطاع الخاص لسنة 242010
382012احصاء أبنیة القطاع الخاص لسنة 2009   25
52012احصاء مقاوالت ابنیة وانشاءات القطاع العام لسنة 262010
212012تقریر احصاء  البناء والترمیم المحنوحة للقطاع الخاص لسنة 272011
472012تقریر احصاء ابنیة القطاع الخاص لسنة 282010

302012تقریر احصاء االبنیة واالنشاءات في القطاع العام لسنة 292010

252012تقریر احصاء مقاوالت ابنیة وانشاءات القطاع  العام لسنة 302011
192012تقریر احصاء ابنیة القطاع الخاص لسنة 312011
232012احصاء االبنیة واالنشاءات في القطاع العام لسنة 322011

502013احصاء اجازات البناء والترمیم الممنوحة للقطاع االعام الخاص لسنة 332012

552013احصاء مقاوالت االبنیة واالنشاءات للقطاع العام لسنة 342012



مدیریة احصاء البناء والتشیید

سنة االصداررصيد التقاريرأسم التقريرت

542013احصاء ابنیة القطاع الخاص 352011



مديرية إحصاءات البيئة

سنة االصداررصيد التقاريرأسم التقريرت

42004مسح إستطالع الراي حول تطلعات المواطن بشان التنمیة واالنتخابات لسنة 12004

12004دور الثقافة واإلعالم في تحدید المعرفة واالتجاھات لفئة الشباب بعمر (10-24) سنة في العراق2

22004المعرفة واإلتجاھات والممارسات لفئة االطفال بعمر (10-18) سنة في العراق3

132005مسح معارف و مواقف و ممارسات الشباب في العراق KAP - 2  لسنة 42004

122005المسح البیئي في العراق لعام 2005 ( ماء ومجاري ) بالغة االنكلیزیة   5

22005المسح البیئي في العراق لعام 2005 ( ماء ومجاري ) بالغة العربیة   6

402005تقریر االحصائات البیئیة لسنة 72005

122004تقریر االحصائات البیئیة لسنة 82004

62007تقریر االحصاءات البیئیة لسنة 92006

252008تقریر االحصاءات البیئیة لسنة 102007

202009المسح البیئي لنشاط الخدمات الطبیة في العراق لسنة 2008 -عربي11

4392009خالصة تقریر المسح البیئي لنشاط الخدمات  الطبیة في العراق 2008 عربي 12

402009المسح البیئي للخدمات الطبیة في العراق 2008 -انكلیزي                          13

2202009خالصة المسح البیئي لنشاط الخدمات  الطبیة في العراق 2008 - انكلیزي    14

212009المسح الوطني للفتوة والشباب في العراق  2009 - التقریر الموجز/ عربي15

42009تقریر اإلحصاءات البیئیة للعراق لسنة 162008

1892009المسح الوطني للفتوة والشباب في العراق  2009 - التقریر الموجز / انكلیزي       17

1052009المسح الوطني للفتوة والشباب 2009 - التقریر التفصیلي18

452011التقریر التحلیلي للمسح الوطني للفتوة والشباب 192011

692011مؤشرات البیئة والتنمیة المستدامة ذات االولویة في العراق 20

8622011المسح البیئي في العراق لسنة 2010 ( المیاه -المجاري -الخدمات البلدیة ) التقریر الموجز  21

392011المسح البیئي في العراق لسنة 2010 ( المیاه -المجاري -الخدمات البلدیة ) التقریر التفصیلي  22

1592012تقریر اإلحصاءات البیئیة للعراق لسنة 232009

242012تقریر اإلحصاءات البیئیة للعراق لسنة 242010

362012تقریر التفاوت في مستوى الخدمات المقدمة لقطاعات(المیاه، المجتري، الخدمات البلدیة) 252010-2005

1802012مؤشرات البیئة والتنمیة المستدامة ذات االولویة في العراق262012

802012تقریر االحصاءات البیبئیة للعراق لسنة 272011

6992013البیئة في ارقام 2013 عربي 28

19902013البیئة في ارقام 2013 انكلیزي 29

6382013االحصاءات البیئیة في العراق باللغة االنكلیزیة 30

5152013المسح البئیي في العراق لقطاع الصناعة لسنة 2012التقریر االول( العراق ) 31

752013تقریر التنمیة المستدامة باللغة االنكلیزیة 322012

702013المسح البئیي في العراق لقطاع الصناعة لسنة 2012التقریر الثاني ( تقریر المحافظات ) 33

20002013البیئة في ارقام 2014 عربي 34



مديرية إحصاءات التجارة

سنة االصداررصيد التقارير أسم التقريرت

12002التقریر السنوي للتجارة الخارجیة لسنة 12002

12004التقریر السنوي للصادرات لسنة 22004

82004تقریر الجمعیات التعاونیة االستھالكیة لسنة 32004

62005تقریر الفصل االول للصادرات لسنة 42005
42004احصاءات القطاع العام التجاري لسنة 52004

102004تقریر الصادرات البینیة لسنة 62004

22006مسح منشآت خدمات التصلیح التجاریة لسنة 72005

12003مسح الفنادق ومجمعات االیواء السیاحي لسنة 82003

32004مسح الفنادق ومجمعات االیواء السیاحي لسنة 92004

12005مسح الفنادق ومجمعات االیواء السیاحي لسنة 102005

32002السلسلة الزمنیة للصادرات للسنوات 112001-1990

72005مسح تقریر الجمعیات التعاونیة االستھالكیة لسنة 122005

62005التقریر السنوي للصادرات لسنة 132005

22002السلسلة الزمنیة لالستیرادات للسنوات 142001-1990

12003المسح الشامل الفنادق ومجمعات االیواء السیاحي لسنة 152002

12004تقریر مسح المرافق السیاحیة في القطاع الخاص لسنة 162003

52006مسح شركات الصرافة في العراق لسنة172006

72007مسح الفنادق ومجمعات االیواء السیاحي لمحافظة السلیمانیة لسنة 182005

222007التقریر السنوي للصادرات في العراق لسنة 192006

122007تقریر احصاء القطاع العام التجاري في العراق لسنة 202005

182007تقریر الفنادق ومجمعات االیواء السیاحي لسنة212006
92007تقریر مسح المطاعم والمقاھي والكازینوھات لسنة 222007

72007التقریر السنوي للصادرات لسنة 232007

162007تقریر احصاء القطاع العام التجاري في العراق لسنة 242006

52008التقریر السنوي لالستیرادات لسنة 252007

92008احصاء الفنادق ومجمعات االیواء  السیاحي في السلیمانیة لسنة262007

182008مسح منشآت خدمات التصلیح التجاریة لسنة 272007

82008احصاء القطاع العام التجاري لسنة 282007

62008تقریر احصاء الفنادق ومجمعات االیواء السیاحي لسنة 292007

242008مسح منشات خدمات التصلیح التجاریة لسنة 302005
32009التقریر السنوي للصادرات 312008
102010التقریر السنوي لالستیرادات لسنة 322008

172009تقریر احصاء القطاع العام التجاري في العراق لسنة 332008

132010التقریر السنوي للصادرات لسنة 342009



مديرية إحصاءات التجارة

سنة االصداررصيد التقارير أسم التقريرت

32011تقریر احصاء القطاع العام التجاري في العراق لسنة 352009

92011تقریر مسح الفنادق ومجمعات االیواء السیاحي لسنة 362009

402011التقریر السنوي للصادرات لسنة 372010

62011تقریر مسح الفنادق ومجمعات االیواء السیاحي لسنة 382010

192012تقریر احصاء القطاع العام التجاري لسنة 392010

342012التقریر السنوي لالستیرادات لسنة 402009

392013تقریر الصادرات حسب النظام المنسق ( H.SO2) للسنوات 412010-2007

322013التقریر السنوي للصادرات لسنة 422011
392013تقریر مسح الفنادق ومجمعات االیواء السیاحي لسنة 2011 43

442013التقریر السنوي لالستیرادات لسنة 442010

472013احصاءات  النشاط القطاع التجاري للقطاع العام  لسنة 452011

552013تقریر الصادرات لسنة 462012



مديرية إحصاءات أحوال املعيشة

سنة االصداررصيدالتقارير أسم التقريرت

232006خارطة الحرمان ومستویات المعیشیة في العراق لسنة 2006 باللغة االنكلیزیة       1

62006خارطة الحرمان ومستویات المعیشیة في العراق لسنة 2006  باللغة العربیة       2

32002مسح االنفاق العائلي على السلع االستھالكیة والخدمات 3

22005مسح میزانیة االسرة السریع في العراق IRHBS (باللغة االنكلیزیة)4

12005مسح میزانیة االسرة السریع في العراق IRHBS (باللغة العربیة )5

نسخة لكل مسح االحوال المعیشیة في العراق لسنة 2004 (محافظات)6
2004محافظة

452004مسح االحوال المعیشیة في العراق لسنة 2004 (باللغة العربیة)7

342004مسح االحوال المعیشیة في العراق 2004 ( اللغة االنكلیزیة )  8

372009المسح االجتماعي واالقتصادي لالسرة في العراق (IHSES) االحساس 2007 باللغة العربیة9

452009المسح االجتماعي واالقتصادي لالسرة في العراق (IHSES) االحساس 2007 باللغة االنكلیزیة10

772009االستراتیجیة الوطنیة للتخفیف من الفقرفي العراق -باللغة العربیة                                 11

02009خالصة االستراتیجیة الوطنیة للتخفیف من الفقرفي العراق -باللغة العربیة                                                                                        12

4002009االستراتیجیة الوطنیة للتخفیف من الفقرفي العراق -باللغة االنكلیزیة   13

1622009خالصة االستراتیجیة الوطنیة للتخفیف من الفقرفي العراق -باللغة االنكلیزیة   14

142010مواجھة الفقر في العراق (النتائج الرئیسیة)-عربي 15

6902010خالصة مواجھة الفقر في العراق -عربي 16

22010مواجھة الفقر  في العراق (النتائج الرئیسیة)- انكلیزي17

1712011خالصة مواجھةالفقر في العراق - انكلیزي18

1092011خارطة الحرمان ومستویات المعیشیة في العراق لسنة 2011 19

892012تقریر مسح شبكة معرفة العراق /انكلیزي 20

362012تقریر مسح شبكة معرفة العراق / عربي 21

3972012األمن الغذائي وظروف المعیشة والتحویالت االجتماعیة في العراق 222012

52012العجز الغذائي في العراق ( باللغة االنكلیزیة)  23

42012العجز الغذائي في العراق ( باللغة العربیة ) 24

5682013تقریر متابعة تنفیذ انشطة استراتیجیة التخفیف من الفقر لعام 252012

10602013خالصة نتائج مسح خارطة الفقر وفیات االمھات 262013



مديرية احلسابات القومية

سنة االصداررصيد التقاريرأسم التقريرت

52002المؤشرات المالیة التحلیلیة  لقطاع استخراج النفط والتعدین العام لسنة 12002

32003المؤشرات المالیة التحلیلیة  لقطاع استخراج النفط والتعدین العام لسنة 22003

42002المؤشرات المالیة التحلیلیة لنشاط الصناعة التحویلیة للقطاع العام لسنة 32002

52003المؤشرات المالیة التحلیلیة لنشاط قطاع الكھرباء والماء العام لسنة 42002

32005اجمالي تكوین رأس المال الثابت في العراق لسنة 52005

32004اجمالي تكوین رأس المال الثابت لسنة 62004

52002المؤشرات المالیة التحلیلیة للقطاع المختلط لسنة 72002

22002المؤشرات المالیة التحلیلیة لقطاع النقل واالتصاالت لسنة 82002

72004الدخل القومي والناتج المحلي االجمالي للسنوات (1997-2004) سلسلة معدلة9

32002المؤشرات المالیة التحلیلیة لنشاط لقطاع التجاري العام لسنة 102002

12004الحسابات االقتصادیة الموحدة للدولة للفترة (2004-1997)11

432002اجمالي تكوین رأس المال الثابت للسنوات(1997-2002)سلسلة معدلة12

32007المؤشرات المالیة لنشاط المصارف والتأمین القطاع العام والخاص والمختلط لسنة132003

32007المؤشرات المالیة التحلیلیة لنشاط قطاع الكھرباء والماء العام لسنة 142003

32007المؤشرات المالیة التحلیلیة للقطاع المختلط لسنة 152003

32007المؤشرات المالیة التحلیلیة لنشاط القطاع التجاري العام لسنة 162003

122007تقریر المؤشرات المالیة التحلیلیة لنشاط قطاع الماء والكھرباءالعام لسنة172004

42007تقریر المؤشرات المالیة التحلیلیة لنشاط المصارف والتأمین القطاع العام والمختلط لسنة182004

162007تقریر المؤشرلت المالیة التحلیلیة لنشاط قطاع النقل واالتصاالت العام لسنة 192004

72007تقریر المؤشرات المالیة التحلیلیة لنشاط القطاع التجاري العام لسنة 202004

32007تقریر المؤشرات المالیة التحلیلیة لنشاط النقل واالتصاالت العام لسنة212003

82007المؤشرات المالیة التحلیلیة لنشاط استخراج النفط والتعدین لسنة222004

92007المؤشرات المالیة التحلیلیة لنشاط القطاع المختلط لسنة 232004

12007تقریرالمؤشرات المالیة التحلیلیة للقطاع الصناعي العام لسنة 242003

162007 المؤشرات المالیة التحلیلیة لنشاط الصناعة التحویلیة العام لسنة 252004

12008اجمالي تكوین رأس المال الثابت في العراق لسنة 262006

142008التقدیرات االولیة للناتج المحلي االجمالي والدخل القومي 272006

92008المؤشرات المالیة التحلیلیة لنشاط استخراج النفط والتعدین لسنة282005

92008المؤشرات المالیة التحلیلیة لنشاط المصارف والتأمین للقطاع العام والمختلط والخاص لسنة 292005

102008اجمالي تكوین رأس المال الثابت في العراق لسنة 302007

232008المؤشرات المالیة التحلیلیة لنشاط النقل واالتصاالت للقطاع العام لسنة 312005

12008المؤشرات المالیة التحلیلیة لنشاط الصناعة التحویلیة للقطاع العام 322005

152008المؤشرات المالیة التحلیلیة لنشاط استخراج النفط والتعدین لسنة332006

102008المؤشرات المالیة التحلیلیة لنشاط الكھرباء والماء لسنة342005



مديرية احلسابات القومية

سنة االصداررصيد التقاريرأسم التقريرت

72008المؤشرات المالیة التحلیلیة لنشاط استخراج النفط والتعدین لسنة352007

152008المؤشرات المالیة التحلیلیة للنشاط التجاري القطاع العام لسنة362005

262008المؤشرات المالیة التحلیلیة للقطاع المختلط 372005

72008المؤشرات المالیة التحلیلیة لنشاط الصناعة التحویلیة للقطاع العام 382006

102009المؤشرات المالیة التحلیلیة لنشاط الصناعة التحویلیة للقطاع العام 392007

92009المؤشرات المالیة التحلیلیة للنشاط التجاري القطاع العام لسنة 402006

72009المؤشرات المالیة التحلیلیة لنشاط الكھرباء والماء للقطاع العام لسنة 412006

22009المؤشرات المالیة التحلیلیة لنشاط المصارف والتأمین للقطاع العام والمختلط والخاص لسنة 422007

92009المؤشرات المالیة التحلیلیة لنشاط النقل واالتصاالت للقطاع العام لسنة 432006

152010المؤشرات المالیة التحلیلیة للقطاع المختلط لسنة 442007

222010المؤشرات المالیة التحلیلیة لنشاط الكھرباء والماء للقطاع العام لسنة452007

272010اجمالي تكوین رأس المال الثابت في العراق لسنة 462008

162010المؤشرات المالیة التحلیلیة للنشاط التجاري القطاع العام لسنة472007

152010المؤشرات المالیة التحلیلیة لنشاط النقل واالتصاالت للقطاع العام لسنة 482007

32011اجمالي تكوین رأس المال الثابت في العراق لسنة 492009

82011المؤشرات المالیة التحلیلیة لنشاط استخراج النفط والتعدین لسنة502008

12011المؤشرات المالیة التحلیلیة لنشاط الكھرباء والماء للقطاع العام لسنة512008

152011المؤشرات المالیة التحلیلیة للنشاط التجاري القطاع العام لسنة522008

142011المؤشرات المالیة التحلیلیة لنشاط المصارف والتأمین للقطاع العام والمختلط والخاص لسنة 532008

62011المؤشرات المالیة التحلیلیة للقطاع المختلط لسنة 542008

72011المؤشرات المالیة التحلیلیة لنشاط الصناعة التحویلیة للقطاع العام 552008

182011المؤشرات المالیة التحلیلیة  لنشاط النقل واالتصاالت للقطاع العام لسنة 562008

82011التقدیرات الفعلیة الجمالي تكوین رأس المال الثابت في العراق للسنوات 572008-2007

162011البیانات الشھریة لالنشطة االقتصادیة لسنة 582010

162011التقدیرات الفعلیة للناتج المحلي واالجمالي والدخل القومي لسنة 592008

62011التقدیرات االولیة الفصلیة للناتج المحلي االجمالي لسنة 602010

22011تقریر الموازین السلعیة لسنة 612009

22011الحسابات االقتصادیة الموحدة للدولة لسنتي (2007و2008)62

682011تقریرمؤشرات احصائیة عن الوضع االقتصادي واالجتماعي في العراق للمدة(2010-2007)63

362012المؤشرات المالیة التحلیلیة لنشاط الكھرباء والماء للقطاع العام لسنة 642009

402012التقدیرات الفعلیة الجمالي تكوین رأس المال الثابت في العراق لسنة 652009

442012تقریرالمؤشرات المالیة التحلیلیة للقطاع المختلط لسنة 662009

322012تقریر السلعیة لسنة 672010



مديرية احلسابات القومية

سنة االصداررصيد التقاريرأسم التقريرت

552012التقدیرات الفعلیة للناتج المحلي االجمالي والدخل القومي لسنة 682009



مديرية احلسابات القومية

سنة االصداررصيد التقاريرأسم التقريرت

342012تقریر الموازین السلعیة لسنة 692010

372012التقدیرات الفعلیة للناتج المحلي االجمالي والدخل القومي لسنة 702009

462012المؤشرات المالیة التحلیلیة للنشاط التجاري للقطاع العام لسنة 712009

472012التقدیرات االولیة االجمالي تكوین رأس المال الثابت في العراق لسنة 722010

432012المؤشرات المالیة التحلیلیة للنشاط الصناعة التحویلیة للقطاع العام لسنة 732009

462012المؤشرات المالیة التحلیلیة لنشاط استخراج النفط والتعدین لسنة 742009

212012المؤشرات المالیة التحلیلیة لنشاط المصارف والتأمین للقطاع العام والمختلط والخاص لسنة 752009

342012التقدیرات الفعلیة للناتج المحلي االجمالي والدخل القومي لسنة 762010

422012المؤشرات المالیة التحلیلیة  لنشاط النقل واالتصاالت للقطاع العام لسنة 2009             77

422012تقریر الحسابات االقتصادیة الموحدة للدولة لسنتي (2009 و2010)78

342012تقریر اجمالي تكوین راس المال الثابت في العراق للسنوات 2000-2010 باساس 792007

362012 تقریر سلسلة صافي التراكم الرأسمالي للسنوات (2001- 2009)80

11892012كراس مؤشرات االنذار المبكر للرابع االول لسنة 812012

11902012كراس مؤشرات االنذار المبكر للرابع الثاني لسنة 822012

442012المؤشرات المالیة التحلیلیة لنشاط المصارف والتأمین للقطاع العام والمختلط والخاص لسنة 832010

122012مؤشرات احصائیة عن الوضع االقتصادي واالجتماعي في العراق للمدة من ( 2011-2007)84

372012اجمالي تكوین راس المال الثابت لسنة 852011

452013المؤشرات المالیة التحلیلیة لنشاط النقل واالتصاالت للقطاع لسنة 862010

412013التقدیرات الفعلیة الجمالي تكوین راس المال الثابت في العراق لسنة 872010

452013المؤشرات المالیة التحلیلیة لنشاط الكھرباء والماء للقطاع العام لسنة 882010

452013التقدیرات الفعلیة للناتج المحلي االجمالي والدخل القومي لسنة 892010

462013سلسلة صافي التراكمي الراسمالي 902011-201

442013 تقریرالمؤشرات المالیة التحلیلیة للقطاع المختلط لسنة 912010

4982013كراس مؤشرات االنذار المبكر للرابع الثالث لسنة 922012

4972013كراس مؤشرات االنذار المبكر للرابع الرابع 932012

552013تقریر المؤشرات المالیة التحلیلیة لنشاط استخراج النفط والتعدین للقطاع العام لسنة 942010

10452013مؤشرات االنذار المبكر للرابع االول لسنة 952013

9942013مؤشرات احصائیة عن الوضع االقتصادي واالجتماعي في العراق للمدة من (2012-2008)96
10352013مؤشرات االنذار المبكر للرابع الثاني لسنة 972013
552013المؤشرات المالیة التحلیلیة للنشاط التجاري للقطاع العام لسنة 982010



مديرية اإلحصاء الزراعي

سنة االصداررصيد التقاريرأسم التقريرت

212005تقریر التعداد الزراعي الشامل  في العراق لسنة 2001  في العراق وجمیع المحافظات 1

52005التوقعات االولیة النتاج الشلب لسنة 22005

22005تقریر الدواجن لسنة 32005

32005تقریر انتاج اشجار الفواكھ الصیفیة لسنة 42005

12005تقریر انتاج الحنطة و الشعیر لسنة 52006

32005تقریر انتاج المحاصیل و الخضراوات لسنة 62005

42005تقریر انتاج التمور لسنة 72005

32005تقریر مؤشرات الموارد المائیة لسنة 82005

62005تقریر انتاج محاصیل القطن و الذرة الصفراء و البطاطا لسنة 92005

12004انتاج المحاصیل الثانویة و الخضراوات حسب المحافظات لسنة 102004

12005تقریر انتاج الحنطة و الشعیر لسنة 112005

12004تقریر انتاج الحنطة و الشعیر لسنة 122004

52005تقریر اسعار الحقل للمنتجات الزراعیة لسنة 132005

42005تقریر انتاج الشلب و زھرة الشمس لسنة 142005

22004تقریر الدواجن لسنة 152004

62006التوقعات االولیة النتاج الشلب لسنة 162006

32005تقریر التوقعات االولیة لمحصولي الحنطة و الشعیر لسنة 172005

52005تقریر التوقعات االولیة النتاج التمور لسنة 182005

82005تقریر التقدیرات المكتبیة لالنتاج الحیواني لسنة 192005

42005انتاج المحاصیل الثانویة و الخضراوات حسب المحافظات لسنة 202005

32004تقریر مؤشرات الموارد المائیة لسنة 212004

12003تقریر انتاج محاصیل القطن و الذرة الصفراء و البطاطا لسنة 222003

12005تقریر انتاج اشجار الفواكة الشتویة لسنة 232005

12004تقریر انتاج اشجار الفواكھ الصیفیة لسنة 242004

12004تقریر اسعار الحقل للمنتجات الزراعیة لسنة 252004

12003تقریر انتاج المحاصیل و الخضراوات لسنة 262003

12004تقریر انتاج الشلب و زھرة الشمس لسنة 272004

12004تقریر انتاج اشجار الفواكة الشتویة لسنة 282004

12003تقریر انتاج الشلب و زھرة الشمس لسنة 292003

12003تقریر انتاج اشجار الفواكة الصیفیة لسنة 302003

12004تقریر انتاج التمور لسنة 312004

12004 انتاج الحنطة و الشعیر لسنة 2004 توقعات اولیة32

12003تقریر مؤشرات الموارد المائیة لسنة 332003

12004تقریر التقدیرات المكتبیة لالنتاج الحیواني لسنة 342004

12004تقریر انتاج محاصیل القطن و الذرة الصفراء و البطاطا لسنة 352004

12003تقریر الدواجن لسنة 2003                                                               36

22004تقریر انتاج التمور لسنة 2006                                                         37

62004تقریر التقدیرات المكتبیة لالنتاج الحیواني لسنة 382006

42007تقریر انتاج الفواكھ الشتویة لسنة 2006                                             39



مديرية اإلحصاء الزراعي

سنة االصداررصيد التقاريرأسم التقريرت

62007تقریر انتاج محاصیل القظن والذرة الصفراء والبطاطا لسنة2006 40

42007تقریر انتاج الشلب وزھرة الشمس لسنة 412006

92007تقریر انتاج المحاصیل الثانویة والخضراوات حسب المحافظات لسنة 422006

62007تقریر التوقعات االولیة لمحصولي الحنطة و الشعیر لسنة 2007                 43

72006تقریر التوقعات االولیة لمحصولي الحنطة والشعیر لسنة 442006

112007تقریر مؤشرات الموارد المائیة لسنة 452006

12007تقریر انتاج المحاصیل والخضراوات لسنة 462006

132007تقریر اسعار الحقل للمنتجات الزراعیة لسنة 472006

42007تقریر انتاج اشجار الفواكة الشتویة لسنة 482007

152007تقریر انتاج اشجار الفواكھ الصیفیة لسنة 492006

132007تقریر مسح اسعار الحقل للمنتجات الزراعیة لسنة2007 50

92007تقریر التوقعات االولیة النتاج الشلب لسنة512007

72007تقریر الدواجن لسنة 522006

62007تقریر انتاج الحنطة والشعیر لسنة532007

162007تقریر التوقعات االولیة النتاج تمور الزھدي لسنة 542007

132007تقریر انتاج اشجار الفواكھ الصیفیة لسنة 552007

122007تقریر مسح المناحل لسنة 2007 56

102007تقریر انتاج التمور لسنة 572007

32007تقریر انتاج محاصیل القطن والذرة الصفراء والبطاطا لسنة582007

32007تقریر انتاج المحاصیل الثانویة والخضراوات حسب المحافظات لسنة 592007

52007تقریر انتاج الشلب وزھرة الشمس لسنة 602007

42008تقریر التوقعات االولیة لمحصولي الحنطة والشعیر لسنة612008

82008تقریر انتاج اشجار الحمضیات لسنة 622008

102007تقریر التقدیرات المكتبیة لالنتاج الحیواني لسنة 632007

122008تقریر مسح متوسط وزن اللشة للحیوانات المذبوحة لسنة642008

142008تقریر الدواجن لسنة 652007

132008تقریر مؤشرات الموارد المائیة لسنة662007

152008تقریر التوقعات االولیة النتاج الشلب لسنة672008

72008تقریر انتاج التمور لسنة 682008

42008تقدیرات انتاج اشجار الفواكھ الصیفیة لسنة692008

162008تقریر التوقعات االولیة  النتاج تمور الزھدي  لسنة702008

92008تقریر انتاج المحاصیل  والخضراوات لسنة 712007

62009تقریر انتاج الشلب وزھرة الشمش لسنة 722008

82009تقریر انتاج المحاصیل الثانویة والخضروات حسب المحافظات لسنة 732008

82009تقریر انتاج محاصیل القطن والذرة الصفراء والبطاطا لسنة 2008  74

62009تقریر مسح مزارع االسماك لسنة 752008

82009تقریر اسعار الحقل للمنتجات الزراعیة لسنة 762008

162007تقریر مسح اسعار الحقل للمنتجات الزراعیة لسنة2006 77

72009تقریر الدواجن لسنة 782008



مديرية اإلحصاء الزراعي

سنة االصداررصيد التقاريرأسم التقريرت

102009تقریر انتاج الحنطة والشعیر لسنة792008

102009تقریر انتاج المحاصیل والخضراوات لسنة 802008



مديرية اإلحصاء الزراعي

سنة االصداررصيد التقاريرأسم التقريرت

132009تقریر التوقعات االولیة لمحصولي الحنطة والشعیر لسنة 812009

82009تقریر انتاج الحنطة والشعیر لسنة 822009

132009تقریر التوقعات االولیة النتاج تمور الزھدي لسنة 832009

62009تقریر انتاج اشجار الحمضیات لسنة 842009

72009تقریر التوقعات االولیة النتاج الشلب لسنة 852009

82009تقریر الموارد المائیة لسنة 862008

72011تقریر التقدیرات المكتبیة لالنتاج الحیواني لسنة 872009

102009تقریر انتاج الشلب وزھرة الشمش لسنة 882009

192010تقریر انتاج اشجار الفواكھ الصیفیة لسنة 892009

122010تقریر انتاج محاصیل القطن والذرة الصفراء والبطاط لسنة 902009

272010تقریر اسعار الحقل للمنتجات الزراعیة لسنة 912009

122010تقریر التوقعات االولیة لمحصولي الحنطة والشعیر لسنة922010

652010تقریر انتاج التمور لسنة 932009

172010تقریر انتاج المحاصیل والخضراوات لسنة942009

852010المسح الوطني للثروة الحیوانیة في العراق لسنة 952008

122010تقریر انتاج المحاصیل الثانویة والخضراوات حسب المحافظات لسنة 962009

132010تقریر الدواجن لسنة 972009

132010تقریر انتاج الحنطة والشعیر لسنة 982010

252010تقریر انتاج اشجار الحمضیات لسنة 992010

72010تقریر الموارد المائیة لسنة 1002009

32010اآلثار اإلجتماعیة واإلقتصادیة لعزوبیة النساء في العراق لسنة 1012008

42011تقریر التوقعات االولیة النتاج الشلب 1022010

72011تقریر انتاج الشلب وزھرة الشمش لسنة 1032010

102011تقریر التوقعات االولیة النتاج تمور الزھدي لسنة1042010

32011تقریر انتاج التمور لسنة 1052010

72011تقریر انتاج اشجار الفواكھ الصیفیة لسنة 1062010

132011تقریر اسعار الحقل للمنتجات الزراعیة لسنة 1072010

142011 تقریر انتاج المحاصیل والخضروات لسنة 1082010

132011تقریر انتاج محاصیل القطن والذرة الصفراء والبطاط لسنة 1092010

132011تقریر انتاج المحاصیل الثانویة والخضراوات حسب المحافظات لسنة 1102010

182011تقریر التوقعات االولیة لمحصولي الحنطة والشعیر لسنة1112011

192011تقریر التقدیرات المكتبیة لالنتاج الحیواني لسنة 1122010

22011تقریر الموارد المائیة لسنة 1132010

22011تقریر انتاج اشجار الحمضیات لسنة 1142011

32011تقریر التوقعات االولیة النتاج الشلب 1152011

32011تقریر الدواجن لسنة 1162010

42011تقریر التوقعات االولیة النتاج تمور الزھدي لسنة 1172011

302012تقریر انتاج الحنطة والشعیر لسنة 1182011



مديرية اإلحصاء الزراعي

سنة االصداررصيد التقاريرأسم التقريرت

302012تقریر انتاج التمور لسنة 1192011

362012تقریر انتاج اشجار الفواكھ الصیفیة لسنة 1202011

322012التوقعات االولیة لمحصولي الحنطة والشعیر لسنة 1212012

422012تقریر انتاج الشلب وزھرة الشمس لسنة 1222011

372012انتاج المحاصیل والخضراوات لسنة 1232011

502012كراس تطویر المؤشرات االحصائیة الزراعیة للفترة من( 2010-2002) 124

242012التقدیرات المكتبیة لالنتاج الحیواني لسنة 1252011

282012انتاج المحاصیل الثانویة والخضراوات حسب المحافظات لسنة 1262011

302012تقریر اسعار الحقل للمنتجات الزراعیة لسنة 1272011

262012تقریر الموارد المائیة لسنة 1282011

332012تقریر الدواجن لسنة 1292011

282012انتاج محاصیل القطن والذرة الصفراء والبطاطا لسنة 1302011

312012تقریر اشجار الحمضیات لسنة 1312012

382012التوقعات االولیة ألنتاج تمور الزھدي لسنة 1322012

422012التوقعات االولیة لمحصول الشلب لسنة 1332012

352012تقریر انتاح الحنطة والشعیر لسنة 1342012

352012انتاج اشجار الفواكھ الصیفیة لسنة 1352012

432013انتاج الشلب وزھرة الشمس 1372012

402013التقدیرات المكتبیة لالنتاج الحیواني لسنة 1382012

402013تقریر انتاج التمور 139

462013تقریر اسعار الحقل للمنتجات الزراعیة 1402012

422013تقریر انتاج المحاصیل الثانویة والخضراوات حسب المحافظات لسنة 1412012

422013تقریر احصاء اشجار الحمضیات لسنة 1422013

452013تقریر الدواجن لسنة 1432012
422013تقریر انتاج محاصیل القطن والذرة الصفراء والبطاطا لسنة 1442012
422013انتاج المحاصیل والخضروات لسنة 1452012
92013التوقعات االولیة لمحصولي الحنطة والشعیر لسنة 1462013
552013تقریر الموارد المائیة لسنة 1472012



مديرية اإلحصاء السكاني

سنة االصداررصيد التقاريرأسم التقريرت

42005تقدیرات سكان العراق لسنة 12005

11977ترقیم المباني و الحصر عام 21977

302004تقدیرات سكان العراق لسنة 32004

51997نتائج  التعداد العام للسكان لسنة 1997 لمحافظة بابل                                  4

41977نتائج التعداد العام للسكان لسنة 1977 لمحافظة  بابل                                  5

51977نتائج التعداد العام للسكان لسنة 1977 لمحافظة المثنى                                   6

151977نتائج التعداد العام للسكان لسنة 1977 مجموع القطر                                  7

51997نتائج التعداد العام للسكان لسنة 1987 لمحافظة اربیل                                 8

51997نتائج التعداد العام للسكان لسنة 1987 لمحافظة دھوك                                 9

141997نتائج التعداد العام للسكان لسنة 1987 محافظة دیالى                                  10

91997نتائج التعداد العام للسكان لسنة 1997 توزیع السكان حسب الدیانة                 11

61997نتائج التعداد العام للسكان لسنة 1997 لمحافظة المثنى                                12

51997نتائج التعداد العام للسكان لسنة 1997 لمحافظة بغداد                                    13

51997نتائج التعداد العام للسكان لسنة 1997 لمحافظة میسان                                14

51997نتائج التعداد العام للسكان لسنة 1997 مجموع القطر عدامحافظات الحكم الذاتي  15

51997نتائج التعداد العام للسكان لسنة 1997 محافظة ذي قار                                16

51997نتائج التعداد العام للسكان لسنة 1997 محافظة كربالء                                 17

41997نتائج التعداد العام للسكان لسنة 1997محافظة القادسیة                               18

71997نتائج العام للسكان لسنة 1977 لكافة القطر \ محافظات القطر كافة                 19

91977القبائل الرحل لسنة 201977

61997نتائج التعداد العام للسكان لسنة  1997 محافظة ذي قار21

51997نتائج التعداد العام للسكان لسنة  1997 محافظة كربالء22

51977نتائج التعداد العام للسكان لسنة  1977 ذي قار23

41977نتائج التعداد العام للسكان لسنة  1977 محافظة البصرة24

31977نتائج التعداد العام للسكان لسنة  1977 محافظة التامیم25

41977نتائج التعداد العام للسكان لسنة  1977 محافظة القادسیة  26

51977نتائج التعداد العام للسكان لسنة  1977 محافظة النجف27

41977نتائج التعداد العام للسكان لسنة  1977 محافظة سلیمانیة 28

51977نتائج التعداد العام للسكان لسنة  1977 محافظة صالح الدین29



مديرية اإلحصاء السكاني

سنة االصداررصيد التقاريرأسم التقريرت

51977نتائج التعداد العام للسكان لسنة  1977 محافظة صالح الدین30

51987نتائج التعداد العام للسكان لسنة 1987 لمحافظة المثنى                                31

41977نتائج التعداد العام للسكان لسنة  1977 محافظة نینوى32

51977نتائج التعداد العام للسكان لسنة  1977 محافظة واسط33

61987نتائج التعداد العام للسكان لسنة  1987 محافظة االنبار34

31987نتائج التعداد العام للسكان لسنة  1987 محافظة البصرة35

31987نتائج التعداد العام للسكان لسنة  1987 محافظة السلیمانیة36

41987نتائج التعداد العام للسكان لسنة  1987 محافظة النجف37

31987نتائج التعداد العام للسكان لسنة  1987 محافظة بابل38

41987نتائج التعداد العام للسكان لسنة  1987 محافظة كربالء39

41987نتائج التعداد العام للسكان لسنة  1987 محافظة نینوى40

31987نتائج التعداد العام للسكان لسنة  1987 محافظة واسط41

41977نتائج التعداد العام للسكان العام لسنة 1977 محافظة اربیل 42

51997نتائج التعداد العام للسكان لسنة  1997 محافظة البصرة43

51997نتائج التعداد العام للسكان لسنة  1997 محافظة التامیم44

61997نتائج التعداد العام للسكان لسنة 1987 محافظة القادسیة                              45

41997نتائج التعداد العام للسكان لسنة  1997 محافظة النجف46

51997نتائج التعداد العام للسكان لسنة  1997 محافظة دیالى47

51997نتائج التعداد العام للسكان لسنة  1997 محافظة صالح الدین48

51997نتائج التعداد العام للسكان لسنة  1997 محافظة نینوى49

11987نتائج التعداد العام للسكان لسنة1988 محافظة دیالى50

232006تقدیرات سكان العراق لسنة 512006

22007تقدیرات سكان العراق لسنة 522007

71987نتائج التعداد العام للسكان لسنة 1987 البدو53

51987نتائج التعداد العام للسكان لسنة 1987 الجالیات العراقیة54

51977نتائج التعداد العام للسكان لسنة 1977 للعرب واالجانب في داخل القطر 55

41977 نتائج التعداد العام للسكان لسنة 1977 محافظة اربیل                                                                                                            56

61987نتائج التعداد العام للسكان  لسنة 1987 العرب واالجانب                              57

51987نتائج التعداد العام للسكان لسنة 1987 محافظة میسان                                  58



مديرية اإلحصاء السكاني

سنة االصداررصيد التقاريرأسم التقريرت

41987نتائج التعداد العام للسكان لسنة1987 محافظة محافظة صالح الدین59

41987نتائج التعداد العام للسكان لسنة1987 محافظة محافظة التامیم60

31977نتائج التعداد العام للسكان لسنة1977 محافظة بغداد                                    61

31977نتائج التعداد العام للسكان لسنة1977 محافظة بغداد                                    62

51997نتائج التعداد العام للسكان لسنة1997 محافظة واسط                                    63

51977نتائج التعداد العام للسكان لسنة1977 محافظة دیالى                                    64

51987نتائج التعداد العام للسكان لسنة1987 محافظة ذي قار                                    65

91987نتائج التعداد العام للسكان لسنة1987 الدیانة والقومیة                                    66

51987نتائج التعداد العام للسكان لسنة1987 امانة بغداد                                    67

51977نتائج التعداد العام للسكان لسنة 1977 الجالیات العراقیة في الخارج                68

161977نتائج التعداد العام للسكان لسنة 1977 مجموع القطر                               69

71997نتائج التعداد العام للسكان لسنة 1997 العرب واالجانب                                70

51987نتائج التعداد العام للسكان لسنة 1987 كافة سكان القطر                                71

11977نتائج التعداد العام للسكان لسنة 1977محافظة االنبار                               72

51977نتائج التعداد العام للسكان لسنة 1977محافظة  كربالء                               73

81997نتائج التعداد العام للسكان لسنة 1997الجالیات العراقیة في الخارج                               74

41977نتائج التعداد العام للسكان لسنة 1977 محافظة میسان 75

51977نتائج التعداد العام للسكان لسنة 1977محافظة دھوك                              76

22003نتائج مسح التشغیل و البطالة لسنة 772003

62004نتائج مسح التشغیل و البطالة / المرحلة الثانیة - النصف االول لسنة 782004

222005نتائج مسح التشغیل و البطالة لسنة 2005  النصف الثاني المرحلة الثالثة79

122007 مسح التشغیل والبطالة في العراق لسنة 2006 80

42008مسح التشغیل والبطالة لسنة2008 الفصل االول 81

172008مسح التشغیل والبطالة لسنة2008 الفصل الثاني 82

152008مسح التشغیل والبطالة لسنة 2008 الفصل الثالث83

92008مسح التشغیل والبطالة لسنة 2008 الفصل الرابع84

12009مسح التشغیل البطالة في العراق  لسنة 2008 الطبعة الحدیثة85

892011تقدیر حالة سكان العراق 862010

492011التعداد العام للمباني والمساكن والمنشات واالسر(سلسلة تقاریر الحصر والترقیم2010) رقم (2)87



مديرية اإلحصاء السكاني

سنة االصداررصيد التقاريرأسم التقريرت

142012تقریر تحلیل الوضع السكاني في العراق لسنة 892012



مديرية اإلحصاء الصناعي

سنة االصداررصيد  التقارير أسم التقريرت

12005نتائج تقریر احصاء الكھرباء لسنة 2001 - 12005

32004تقریر المنشأت الصناعیة الصغیرة لسنة 22004

12004نتائج االحصاء الصناعي للمنشأت الصناعیة الكبیرة لسنة 32004

192005تقریر احصاء المنشأت الصناعیة المتوسطة لسنة 42005

12005نتائج احصاء مشاریع الماء لسنة 2005 5

142005تقریر المنشأت الصناعیة الصغیرة لسنة 62005

32004تقریر احصاء المنشأت الصناعیة المتوسطة لسنة 72004

82006نتائج المسح الشامل للمختبرات ومراكز الفحص في العراق82006

12002نتائج االحصاء الصناعي للمنشأت الصناعیة الكبیرة لسنة 92002

12004نتائج احصاء مشاریع الماء لسنة 2004 10

12002نتائج احصاء مشاریع الماء لسنة 2002 11

22005نتائج االحصاء الصناعي للمنشأت الصناعیة الكبیرة لسنة 122004

12003مسح التعدین والمقالع للقطاع الخاص لسنة 2003 13

12003نتائج االحصاء الصناعي للمنشأت الصناعیة الكبیرة لسنة 142003

12002تقریر نتائج االحصاء الصناعي للمنشأت الصناعیة المتوسطة لسنة 152002

12003تقریر المنشأت الصناعیة الصغیرة لسنة 162003

12003تقریر نتائج االحصاء الصناعي للمنشات الصناعیة المتوسطة لسنة2003        17

12003نتائج احصاء مشاریع الماء لسنة 2003 18

32007نتائج االحصاء الصناعي للمنشات الصناعیة الكبیرة 192005

102007تقریر نتائج احصاء المنشأت الصناعیة المتوسطة لسنة202006

112007تقریر المنشات الصناعیة الصغیرة لسنة 212006

142007تقریر احصاء الكھرباء لسنة 222006

192007تقریر احصاء مشاریع الماء لسنة 232006

112007تقریر نتائج مسح الصناعات الكبیرة (التراكمي) لسنة 242006

12006مسح الطاقة االنتاجیة للمنشآت الصناعیة الكبیرة 252004

112007تقریرنتائج االحصاء الصناعي للمنشات الصناعیة الكبیرة لسنة262006

62008نتائج االحصاء الصناعي للمنشات الصناعیة الكبیرة التراكمي لسنة272007

42008التقریر االحصائي لمشروع المسح الصناعي - الزراعي في العراق لسنة 2007 المرحلة االولى28

92008تقریر احصاء مشاریع الماء لسنة 292007

142008المؤشرات االحصائیة لقطاع الكھرباء لعام  302007



مديرية اإلحصاء الصناعي

سنة االصداررصيد  التقارير أسم التقريرت

82008نتائج احصاء المنشات الصناعیة  المتوسطة لسنة 312007

322008تقریر المنشأت الصناعیة الصغیرة  للقطاع الخاص لسنة 322007

122009نتائج االحصاء الصناعي للمنشآت الصناعیة الكبیرة لسنة 332007

41991التصنبف الصناعي الدولي الموحد لجمیع االنشطة االقتصادیة / االمم المتحدة34

202009التقریر االحصائي لمشروع المسح الصناعي - الزراعي في العراق لسنة 2007 المرحلة الثانیة35

62009نتائج اإلحصاء الصناعي للمنشات الكبیرة لسنة 362008

202010تقریرنتائج احصاء الكھرباء لسنة 372009

182010تقریر احصاء مشاریع الماء لسنة 382009

232010نتائج االحصاء الصناعي للمنشآت الصناعیة الكبیرة (السنوي التراكمي) لسنة 392009

212011نتائج احصاء المنشات الصناعیة  المتوسطة لسنة 402009

32011تقریر المنشأت الصناعیة الصغیرة  للقطاع الخاص لسنة 412009

32011نتائج االحصاء الصناعي للمنشأت الصناعیة الكبیرة لسنة 422009

62011نتائج مسح التعدین والمقالع للقطاع الخاص لسنة 432009

32011تقریر نتائج احصاء  الماء لسنة 442010

112011تقریر احصاء المنشات الصناعیة  المتوسطة لسنة 452010

32011تقریرنتائج احصاء الكھرباء لسنة 462010

22011نتائج االحصاء الصناعي للمنشآت الصناعیة الكبیرة (السنوي التراكمي) لسنة 472010

222012نتائج االحصاء الصناعي للمنشآت الصناعیة الكبیرة لسنة 482010

352012تقریر المشأت الصناعیة الصغیرة للقطاع الخاص لسنة 492010

382012تقریر نتائج احصاء الماء لسنة 502011

322012تقریر نتائج االحصاء الصناعي للمنشات الصناعیة الكبیرة ( السنوي المتراكمي ) لسنة 2011     51

362012تقریر احصاء الكھرباء لسنة522011
122012المسح الصناعي الزراعي عربي53
452012المسح الصناعي الزراعي انكلیزي54

302013نتائج االحصاء الصناعي للمنشآت الصناعیة الكبیرة لسنة 552011

472013 تقریر احصاء المنشات الصناعیة الكبیرة القلیم كردستان لسنة 562011

412013تقریر احصاء المنشات الصناعیة  المتوسطة القلیم كردستان لسنة 572011
432013تقریر احصاء المنشات الصناعیة الصغیرة القلیم كردستان لسنة 582011
502013تقریر احصاء الكھرباء لسنة 592012
502013تقریر نتائج االحصاء الصناعي للمنشات الصناعیة السنوي (التراكمي ) لسنة 602012
552013تقریر احصاء الماء لسنة 612012

552013 تقریر المنشات الصناعیة المتوسطة لسنة 622012

552013نتائج االحصاء الصناعي للمنشات الصناعیة الكبیرة لسنة 632012



مديرية اإلحصاء الصناعي

سنة االصداررصيد  التقارير أسم التقريرت



مديرية النشر والعالقات

سنة االصداررصيد التقارير أسم التقريرت

11956المجموعة االحصائیة لسنة 11956

11957المجموعة االحصائیة لسنة 21957

11958المجموعة االحصائیة لسنة 31958

11959المجموعة االحصائیة لسنة 41959

11960المجموعة االحصائیة لسنة 51960

11961المجموعة االحصائیة لسنة 61961

11962المجموعة االحصائیة لسنة 71962

11963المجموعة االحصائیة لسنة 81963

11946المجموعة االحصائیة لسنة 91964

11965المجموعة االحصائیة لسنة 101965

11966المجموعة االحصائیة لسنة 111966

11967المجموعة االحصائیة لسنة 121967

11968المجموعة االحصائیة لسنة 131968

11969المجموعة االحصائیة لسنة 141969

11970المجموعة االحصائیة لسنة 151970

11971المجموعة االحصائیة لسنة 161971

11972المجموعة االحصائیة لسنة 171972

11973المجموعة االحصائیة لسنة 181973

11974المجموعة االحصائیة لسنة 191974

11975المجموعة االحصائیة لسنة 201975

11976المجموعة االحصائیة لسنة 211976

11977المجموعة االحصائیة لسنة 221977

11978المجموعة االحصائیة لسنة 231978

11979المجموعة االحصائیة لسنة 241979

11980المجموعة االحصائیة لسنة 251980

11981المجموعة االحصائیة لسنة 261981

11982المجموعة االحصائیة لسنة 271982

11983المجموعة االحصائیة لسنة 281983

11984المجموعة االحصائیة لسنة 291984

21985المجموعة االحصائیة لسنة 301985



مديرية النشر والعالقات

سنة االصداررصيد التقارير أسم التقريرت

11986المجموعة االحصائیة لسنة 311986

11987المجموعة االحصائیة لسنة 321987

11988المجموعة االحصائیة لسنة 331988

11989المجموعة االحصائیة لسنة 341989

11990المجموعة االحصائیة لسنة 351990

11991المجموعة االحصائیة لسنة 361991

11992المجموعة االحصائیة لسنة 371992

11993المجموعة االحصائیة لسنة 381993

11994المجموعة االحصائیة لسنة 391994

11995المجموعة االحصائیة لسنة 401995

12000المجموعة االحصائیة لسنة 412000

92002المجموعة االحصائیة لسنة 422002

72003المجموعة االحصائیة لسنة 432003

12005المجموعة االحصائیة لسنة 442004

162007المجموعة االحصائیة السنویة لسنة 2005 -452006

32008المجموعة االحصائیة السنویة لسنة 462007

12007خطة عمل الجھاز المركزي لالحصاء وتكنولوجیاالمعلومات لسنة472007

12007انجازات الجھاز المركزي لالحصاء وتكنولوجیا المعلومات لسنة 482007

62005المجموعة االحصائیة لمحافظة بغداد لسنة492005

102005المجموعة االحصائیة لمحافظة كربالء لسنة502005

102005المجموعة االحصائیة لمحافظةالبصرة لسنة512005

142005المجموعة االحصائیة لمحافظةاالنبار لسنة522005

72005المجموعة االحصائیة لمحافظة المثنى لسنة532005

122005المجموعة االحصائیة لمحافظة صالح الدین لسنة542005

72005المجموعة االحصائیة لمحافظة كركوك لسنة552005

152005المجموعة االحصائیة لمحافظة ذي قار لسنة562005

182005المجموعة االحصائیة لمحافظة النجف لسنة572005

92005المجموعة االحصائیة لمحافظة واسط لسنة582005

92005المجموعة االحصائیة لمحافظة میسان لسنة592005

102005المجموعة االحصائیة لمحافظة بابل لسنة602005



مديرية النشر والعالقات

سنة االصداررصيد التقارير أسم التقريرت

132005المجموعة االحصائیة لمحافظة نینوى لسنة612005

102005المجموعة االحصائیة لمحافظة دیالى لسنة622005

32005المجموعة االحصائیة لمحافظةالقادسیة لسنة632005

12007الطرائق المعلمیة والطرائق الالمعلمیة64

62007تطور علم االحصاء بین النظریة والتطبیق 65

102008خطة عمل الجھاز المركزي لالحصاء وتكنولوجیاالمعلومات لسنة662008

62008كراس الخرائط االحصائیة لعام 672007

22007خالصة التقاریر الصادرة عن الجھاز المركزي لإلحصاء لسنة 682007

تقییم نتائج مشاریع برنامج األمم المتحدة االنمائي في العراق في مجال الحكم الرشید 69
772009والوقایة من األزمات ومعالجتھا وتخفیف حدة الفقر

1832009نظرة عامة حول االلغام االرضیة ومخلفات الحرب المتفجرة في العراق70

462010المجموعة االحصائیة السنوي 712009-2008

382011الستراتیجیةالوطنیة لتطویراالحصاء في العراق 2011- 2015 / باللغة العربیة72

772011الستراتیجیةالوطنیة لتطویراالحصاء في العراق 2011- 2015 / باللغة االنكلیزیة73

312011خطة عمل الجھاز المركزي لالحصاء 742011

752011تقریر خطة التنمیة الوطنیة2010-2014/ باللغة العربیة75

132011تقریر خطة التنمیة الوطنیة2010-2014/ باللغة االنكلیزیة76

122012تقریر بنك المعلومات الوظیفي77

502012خطة عمل الجھاز المركزي لالحصاء 782012

1692012المجموعة االحصائیة السنویة لسنة 792011-2010

12902012دلیل المنشورات األحصائیة لسنة 802012

352012خطة عمل الجھازالمركزي لالحصاء 2013 81

262012الكتاب السنوي الثاني لوزارة التخطیط 822012

10992012 دراسة الفساد وتحدیات النزاھة في القطاع العام في العراق عربي 83

15982012دراسة الفساد وتحدیات النزاھة في القطاع العام في العراق انكلیزي 84

552013خطة عمل الجھازالمركزي لالحصاء 2014 85



مديرية األرقام القياسية

سنة االصداررصيد التقاريرأسم التقريرت

62004األرقام القیاسیة لقطاع البناء والتشیید لسنة 12004

42003األرقام القیاسیة لقطاع البناء والتشیید لسنة 22003

52004األرقام القیاسیة لقطاع الماء والكھرباء لسنة 32004

72004األرقام القیاسیة للقطاع الزراعي لسنة 42004

62004األرقام القیاسیة لكمیة االنتاج في الصناعات التحویلیة  لسنة 52004

22002األرقام القیاسیة للصادرات لسنة 62002

92005األرقام القیاسیة المدخالت والمخرجات في الصناعات التحویلیة للفصل الثالث 2005 7

42005األرقام القیاسیة لكمیة االنتاج في الصناعات التحویلیة للفصل الرابع لسنة 82005

52006المسح االسري حول استھالك الطاقة الكھربائیة والوقود في مدینة بغداد وضواحیھا 9

62005األرقام القیاسیة السعار المدخالت و المخرجات في الصناعات التحویلیة للفصل الرابع لسنة 102005

32005األرقام القیاسیة لكمیة االنتاج في الصناعات التحویلیة للفصل األول لسنة 112005

42005األرقام القیاسیة لكمیة االنتاج في الصناعات التحویلیة للفصل الثاني لسنة 122005

32006األرقام القیاسیة السعار المدخالت و المخرجات في الصناعات التحویلیة للفصل األول لسنة 132006

262005األرقام القیاسیة لكمیة االنتاج في الصناعات التحویلیة  لسنة 142005

212005األرقام القیاسیة السعار المدخالت و المخرجات في الصناعات التحویلیة لسنة 152005

72002األرقام القیاسیة لالستیرادات لسنة 162002

102005األرقام القیاسیة السعار المدخالت و المخرجات في الصناعات التحویلیة للفصل الثالث لسنة 172005

1522005االسعار و األرقام القیاسیة السعار المستھلك لسنة 182005

2232006األرقام القیاسیة لكمیة االنتاج في الصناعات التحویلیة للفصل األول لسنة 192006

912005اسعار البطاقة التموینیة و الدوالر لشھر تشرین األول لسنة 2005 20

3142005األرقام القیاسیة السعار المستھلك لشھر تشرین  األول لسنة 2005 21

3842004األرقام القیاسیة السعار المدخالت و المخرجات في الصناعات التحویلیة لسنة 222004

12005األرقام القیاسیة السعار المدخالت و المخرجات في الصناعات التحویلیة للفصل األول لسنة 232005

542005األرقام القیاسیة السعار المدخالت و المخرجات في الصناعات التحویلیة للفصل الثاني لسنة 242005

512004األرقام القیاسیة السعار المدخالت و المخرجات في الصناعات التحویلیة لسنة 252002

12004األرقام القیاسیة لنشاط الماء لسنة 262002

12005األرقام القیاسیة للقطاع الزراعي لسنة 272003

12004األرقام القیاسیة لقطاع الماء و الكھرباء لسنة 282003

12004 األرقام القیاسیة لنشاط التعدین والمقالع  لسنة 292001

12004األرقام القیاسیة لقطاع البناء و التشیید لسنة 302002

12004األرقام القیاسیة لكمیة االنتاج في الصناعات التحویلیة  لسنة 312002

12004األرقام القیاسیة السعار المدخالت و المخرجات في الصناعات التحویلیة لسنة 322003

12004االسعار و األرقام القیاسیة السعار المستھلك لسنة 332003



مديرية األرقام القياسية

سنة االصداررصيد التقاريرأسم التقريرت

12004األرقام القیاسیة لكمیة االنتاج في الصناعات التحویلیة  لسنة 342003

12004االسعار و األرقام القیاسیة السعار المستھلك لسنة 352004

82007األرقام القیاسیة السعار المدخالت والمخرجات في الصناعات التحویلیة للفصل الثاني 2006 36

142007األرقام القیاسیة لكمیة االنتاج في الصناعات التحویلیة للفصل الثاني لستة372006

52007األرقام القیاسیة السعار المستھلك لشھر شباط2007 38

42007األرقام القیاسیة للصادرات لسنة 392004

102006األرقام القیاسیة لقطاع البناء والتشیید لسنة402005

12007األرقام القیاسیة لكمیة االنتاج في الصناعات التحویلیةللفصل الثالث لسنة 412006

82006المسح االسري حول استھالك الطاقة الكھربائیة والوقود لسنة2006                  42

32007االسعارواألرقام القیاسیة السعار المستھلك لسنة 432006

62007األرقام القیاسیة للقطاع الزراعي لسنة 442005

32007األرقام القیاسیة السعار المدخالت والمخرجات في الصناعات التحویلیة للفصل الرابع لسنة 2006 45

82007األرقام القیاسیة لقطاع الماء والكھرباء لسنة 462005

72007األرقام القیاسیة لكمیة االنتاج في الصناعات التحویلیة لسنة 472006

152007تقریر األرقام القیاسیة لكمیة االنتاج في الصناعات التحویلیة للفصل األول لسنة 482007

162007تقریر األرقام القیاسیة لكمیة االنتاج في الصناعات التحویلیة للفصل الثاني لسنة 492007

92007تقریر األرقام القیاسیة السعار المدخالت والمخرجات في الصناعات التحویلیة لسنة502006

152007تقریر األرقام القیاسیة للصادرات لسنة512006

192007تقریراألرقام القیاسیة السعارالمدخالت والمخرجات في الصناعات التحویلیة للفصل األول لسنة522007

162007تقریر األرقام القیاسیة لكمیة االنتاج في الصناعات التحویلیة للفصل الرابع لسنة532006

172007تقریر األرقام القیاسیة السعار المدخالت والمخرجات في الصناعات التحویلیة للفصل الثالث لسنة542006

192007تقریر األرقام القیاسیة للقطاع الزراعي لسنة 552006

142007تقریر األرقام القیاسیة السعار المدخالت والمخرجات في الصناعات التحویلیة للفصل الثالث لسنة562007

172007تقریر األرقام القیاسیة السعار المدخالت والمخرجات في الصناعات التحویلیة للفصل الثاني لسنة572007

62007تقریر األرقام القیاسیة لكمیة االنتاج في الصناعات التحویلیة للفصل الثالث لسنة582007

152007تقریر األرقام القیاسیة لقطاع الماء والكھرباء لسنة 2006                                                     59

292007األرقام القیاسیة للصادرات لسنة 2005                       60

122008األرقام القیاسیة السعار المدخالت والمخرجات في الصناعات التحویلیة للفصل الرابع لسنة2007 61

12008  األرقام القیاسیة لكمیة االنتاج في الصناعات التحویلیة لسنة  2007 الفصل الرابع62

92008األرقام القیاسیة لكمیة االنتاج في الصناعات التحویلیة للفصل األول لسنة 632008

52008األرقام القیاسیة لكمیة االنتاج في الصناعات التحویلیة للفصل الثاني لسنة642008

182008األرقام القیاسیة السعارالمدخالت والمخرجات في الصناعات التحویلیة للفصل األول 652008

42008األرقام القیاسیة السعار المدخالت والمخرجات في الصناعات التحویلیة للفصل الثالث 662008

112008األرقام القیاسیة السعار المدخالت والمخرجات في الصناعات التحویلیة لسنة 672007

112008األرقام القیاسیة للقطاع الزراعي لسنة2007 68

62008االسعار واألرقام القیاسیة السعارالمستھلك لسنة2007 69



مديرية األرقام القياسية

سنة االصداررصيد التقاريرأسم التقريرت

72008األرقام القیاسیة السعار المدخالت والمخرجات في الصاعات التحویلیة الفصل الثاني 702008

102008األرقام القیاسیة لقطاع البناء والتشیید لسنة712006

122008األرقام القیاسیة لقطاع الماء والكھرباء لسنة 722007

82008األرقام القیاسیة لكمیة االنتاج في الصناعات التحویلیة للفصل الثالث لسنة732008

182008األرقام القیاسیة للصادرات لسنة742007

12005األرقام القیاسیة لكمیة االنتاج فى الصناعات التحویلیة للفصل الثالث 752005

12005األرقام القیاسیة ألسعار المستھلك لشھر اب 762005

62009األرقام القیاسیة لكمیة االنتاج في الصناعات التحویلیة للفصل الرابع لسنة 772008

152009األرقام القیاسیة لكمیة االنتاج في الصناعات التحویلیة لسنة 782008

122009األرقام القیاسیة السعار المدخالت والمخرجات في الصناعات التحویلیة للفصل الرابع لسنة2008 79

222009األرقام القیاسیة السعار المدخالت والمخرجات في الصناعات التحویلیة لسنة 802008

22009االسعار واألرقام القیاسیة السعارالمستھلك لسنة2008 81

122008األرقام القیاسیة لكمیة اإلنتاج في الصناعات التحویلیة لسنة 822007

42009األرقام القیاسیة لكمیة اإلنتاج في الصناعات التحویلیة للفصل األول لسنة 832009

312009األرقام القیاسیة الفصلیة لكمیة اإلنتاج في الصناعات التحویلیة 842009

52009األرقام القیاسیة الفصلیة السعار المدخالت والمخرجات في الصناعات التحویلیة لسنة 852008

02009السلة السلعیة الجدیدة واألوزان لسنة االساس 2007 - باللغة العربیة86

02009السلة السلعیة الجدیدة واألوزان لسنة االساس 2007 - باللغة االنكلیزیة87

52009األرقام القیاسیة السعار المدخالت والمخرجات في الصناعات التحویلیة للفصل األول لسنة 882009

172009األرقام القیاسیة للقطاع الزراعي لسنة 892008

322010األرقام القیاسیة لكمیة االنتاج في الصناعات التحویلیة للفصل الثاني لسنة 2009 90

212010األرقام القیاسیة ألسعار المدخالت والمخرجات في الصناعات التحویلیة للفصل الثالث لسنة 912009

272010األرقام القیاسیة لقطاع البناء والتشیید لسنة922007

212010األرقام القیاسیة السعار المدخالت والمخرجات في الصناعات التحویلیة للفصل الثاني 932009

12010األرقام القیاسیة لكمیة االنتاج في الصناعات التحویلیة للفصل الثالث لسنة942009

162010األرقام القیاسیة لقطاع البناء والتشیید لسنة 952008

152010األرقام القیاسیة لكمیة االنتاج في الصناعات التحویلیة للفصل الرابع لسنة 962009

172010األرقام القیاسیة ألسعار المدخالت والمخرجات في الصناعات التحویلیة للفصل الرابع لسنة 972009

122010االسعار واألرقام القیاسیة ألسعار المستھلك لسنة 982009

322010األرقام القیاسیة ألسعار المدخالت والمخرجات في الصناعات التحویلیة  لسنة 992009

312010األرقام القیاسیة لكمیة االنتاج في الصناعات التحویلیة للفصل األول لسنة 1002010

262010األرقام القیاسیة لقطاع الماء والكھرباء لسنة 1012008



مديرية األرقام القياسية

سنة االصداررصيد التقاريرأسم التقريرت

6002010السلة السلعیة واألوزان للرقم القیاسي ألسعار المستھلك لسنة االساس 2007 - باللغة العربیة102

842010السلة السلعیة واألوزان للرقم القیاسي ألسعار المستھلك لسنة االساس 2007 - باللغةاإلنكلیزیة103

302010األرقام القیاسیة للصادرات لسنة2008   104

92010األرقام القیاسیة ألسعار المدخالت والمخرجات في الصناعات التحویلیة للفصل األول لسنة 1052010

302010األرقام القیاسیة لكمیة االنتاج في الصناعات التحویلیة  لسنة 1062009

192010تقریر التضخم في اإلقتصاد العراقي لسنة 1072010

382011 األرقام القیاسیة السعار المدخالت والمخرجات في الصناعات التحویلیة الفصل الثاني لسنة 1082010

72011األرقام القیاسیة للقطاع الزراعي لسنة2009 109

72011األرقام القیاسیة لكمیة االنتاج في الصناعات التحویلیة للفصل الثاني لسنة 1102010

132011األرقام القیاسیة لكمیة االنتاج في الصناعات التحویلیة للفصل الثالث لسنة 1112010

42011األرقام القیاسیة للصادرات لسنة2009 112

202011األرقام القیاسیة السعار المدخالت والمخرجات في الصناعات التحویلیة الفصل الثالث لسنة 1132010
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