
أسم التقريرت

تقریر اإلحصاءات البیئیة للعراق لسنة 12009

التقریر التحلیلي للمسح الوطني للفتوة والشباب 2009 ( التقریر التفصیلي )2

الموشرات البیئیة والتمیة المستدامة ذات االولویة في العراق لسنة 2010 عربي 3

المسح البیئیئ في العراق لسنة 2010( المیاه - المجاري -الخدمات ) ( التقریر التفصیلي )4

تقریر اإلحصاءات البیئیة للعراق لسنة 52010
التقریر التحلیلي للمسح الوطني للفتوة والشباب 62011

تقریر االحصاءات البیئیة للعراق لسنة 72011

االحصاءات البیئیة في العراق 2011باللغة االنكلیزیة 8

الموشرات البیئیة والتمیة المستدامة ذات االولویة في العراق لسنة 2012 عربي 9

تقریر االحصاءات البیئة للعراق لسنة 102012

تقریر المسح البیئي في العراق لقطاع الصناعة لسنة 2012  / االنكلیزیة 11

المسح البئیي في العراق لقطاع الصناعة لسنة 2012التقریر االول( العراق ) 12

تقریر التنمیة المستدامة باللغة االنكلیزیة 132012

المسح البئیي في العراق لقطاع الصناعة لسنة 2012التقریر الثاني ( تقریر المحافظات ) 14

تقریر احصاءات البیئة في العراق لعام 152013

مؤشرات البیئة والتنمیة المستدامة ذات االولویة في العراق 2013 / عربي 16

البیئة في ارقام لسنة 2014 / باللغة االنكلیزیة 17

المسح البیئي لقطاع المجازر في العراق لسنة 182013

تقریر مؤشرات البیئة والتنمیة المستدامة في العراق 2014 عربي 19

االحصاءات البیئیة في العراق 202014
مؤشرات البیئة والتنمیة المستدامة ذات االولویة في العراق 2013 / عربي 21

تقریر التنمیة المستدامة باللغة االنكلیزیة 2014 22
كراس البیئة في العراق 2015 انكلیزي 23
تقریر مسح معارف ومواقف وممارسات المجتمع حول استخدمات المیاة والجوانب البیئیة في العراق  لسنة 2015 ( التفصیلي ) 24
التقریر المؤجز عن مسح معارف ومواقف ومممارسات المجتمع لسنة 252015
تقریر المؤشرات البیئیة والتنمیة المستدامة لسنة 262015
المسح البیئي لنشاط الخدمات الطبیة في العراق لسنة 2015 -عربي27
ملخص المسح البیئي لنشاط الخدمات الطیبة في العراق لسنة 282015

 مسح معارف ومواقف وممارسات المجتمع حول استخدامات المیاه والجوانب في البیئیة في العراق ( التقریر المؤجز  ) 29
تقریر المؤشرات البیئیة والتنمیة المستدامة  302016
االحصاءات البیئیة للعراق 2015 ( ملوثات الھواء) 31
االحصاءات البئیئة للعراق لسنة 2015 ( الماء والمجاري ) لسنة 322016
االحصاءات البئیئة للعراق لسنة 2015 ( االحوال الطبیعیة    ) 332016
تقریر المسح البیئي في العراق  لسنة 2016 ( المیاه -المجاري -الخدمات الطیبیة )  34
البیانات الوصفیة لمسح معارف ومواقف وممارسات المجمتمع حول استخدمات المیاة والجوانب البیئیة في العراق لسنة 352016
االحصاءات البئیئة للعراق لسنة 2015 ( االحوال الطبیعیة    ) 2016 انكلیزي 33
تقریر المسح البیئي في العراق  لسنة 2016 ( المیاه -المجاري -الخدمات الطیبیة )  انكلیزي 34

مدیریة احصاءات البیئة 



مديرية إحصاءات التجارة

أسم التقريرت

تقریر مسح الفنادق ومجمعات االیواء السیاحي لسنة 12010

تقریر مسح الفنادق ومجمعات االیواء السیاحي لسنة 22009

تقریر احصاء القطاع العام التجاري لسنة 32010

التقریر السنوي لالستیرادات لسنة 42009

تقریر الصادرات حسب النظام المنسق ( H.SO2) للسنوات 52010-2007

التقریر السنوي للصادرات لسنة 62011

تقریر مسح الفنادق ومجمعات االیواء السیاحي لسنة 2011 7

التقریر السنوي لالستیرادات لسنة 82010

احصاءات  النشاط القطاع التجاري للقطاع العام  لسنة 92011

تقریر الصادرات لسنة 102012

تقریر مسح الفنادق ومجمعات االیواء السیاحي لسنة 112012

مسح التجارة الداخلیة ( تجارة الجملة والمفرد وبیع واصالح المركبات) للقطاع الخاص في العراق لسنة 122013-2012

تقریر احصاء القطاع العام التجاري لسنة 132012

تقریر مسح منشات التحویل المالي والصیرفة في العراق لسنة 142013

تقریر االستیرادات لسنة 152012

تقریر السنوي للصادرات لسنة 162013

تقریر مسح منشات الغذاء والمشربات في العراق لسنة 172013

 تقریر االستیردات لسنة 182011

مسح الفنادق ومجمعات االیواء السیاحي لسنة 192013

تقریر احصاء القطاع العام التجاري لسنة 202013

تقریر احصاء القطاع العام التجاري لسنة 212014

تقدیر السنوي للصادرات لعام 212014

احصاء النشاط التجاري للقطاع التجاري العام لسنة 222014

تقریر االستیرادات لسنة 232014

تقریر مسح الوحدات المتنقلة في العراق لسنة 242015

التقریر السنوي للصادرات لسنة 252015

مسح الفنادق ومجمعات االیواء السیاحي لسنة 262015

تقریر احصاء القطاع العام التجاري لسنة 272015

التقریر السنوي للصادرات لسنة 282010

التقریر السنوي االستیرادات لسنة 292013

تقریر احصاء القطاع العام التجاري لسنة 302015
التقریر السنوي للصادرات لسنة 312016
تقریر احصاء القطاع العام التجاري لسنة 322015
تقریر احصاء القطاع العام التجاري لسنة 332016



التقریر االحصائي لمشروع المسح الصناعي - الزراعي في العراق لسنة 12010

نتائج احصاء المنشات الصناعیة  المتوسطة لسنة 22009

نتائج االحصاء الصناعي للمنشأت الصناعیة الكبیرة لسنة 32009

نتائج مسح التعدین والمقالع للقطاع الخاص لسنة 42009

تقریر نتائج احصاء  الماء لسنة 52010

تقریر احصاء المنشات الصناعیة  المتوسطة لسنة 62010

نتائج االحصاء الصناعي للمنشآت الصناعیة الكبیرة لسنة 72010

تقریر المشأت الصناعیة الصغیرة للقطاع الخاص لسنة 82010

تقریر نتائج احصاء الماء لسنة 92011

تقریر نتائج االحصاء الصناعي للمنشات الصناعیة الكبیرة ( السنوي المتراكمي ) لسنة 2011     10

تقریر احصاء الكھرباء لسنة112011

المنشات الصناعیة الصغیرة 122011

 االحصاء الصناعي للمنشآت الصناعیة المتوسطة لسنة 132011

 تقریر احصاء المنشات الصناعیة الكبیرة القلیم كردستان لسنة 142011

تقریر احصاء المنشات الصناعیة  المتوسطة القلیم كردستان لسنة 152011

تقریر احصاء المنشات الصناعیة الصغیرة القلیم كردستان لسنة 162011

تقریر احصاء الكھرباء لسنة 172012

تقریر نتائج االحصاء الصناعي للمنشات الصناعیة الكبیرة ( السنوي المتراكمي ) لسنة 2012     18

نتائج احصاء الماء لسنة 192012

تقریر احصاء الماء لسنة 202012

 تقریر المنشات الصناعیة المتوسطة لسنة 212012

نتائج االحصاء الصناعي للمنشات الصناعیة الكبیرة لسنة 222012

تقریر نتائج االحصاء الصناعي للمنشات الصناعیة الصغیرة لسنة 2012 23

مسح خدمات التصلیح للمكائن والمعدات واالجھزة 242012

 تقریر احصاء المنشات الصناعیة الكبیرة القلیم كردستان لسنة 252012

 تقریراحصاء المنشات الصناعیة الصغیرة للقطاع الخاص القلیم كردستان لسنة 262012

تقریر احصاء المنشات الصناعیة المتوسطة القلیم كردستان لسنة 272012

تقریر مسح الصناعات البیتیة لسنة 282012

نتائج احصاء الماء لسنة 292013

 تقریر مسح الصناعات البیتیة لمحافظات اقلیم كردستان 302012

تقریر احصاء الكھرباء لسنة 312013
تقریر احصاء المنشات الصناعیة الصغیرة القلیم كردستان لسنة 322013
تقریر احصاء المنشات الصناعیة الصغیرة للمحافظات للقطاع الخاص لسنة 332013

المنشات الصناعیة المتوسطة 342013

تقریر االحصاء الصناعي للمنشات الصناعیة الكبیرة لسنة 352013

تقریر احصاء المنشات الصناعیة الكبیرة القلیم كردستان لسنة 362013

تقریر احصاء المشات الصناعیة المتوسطة القلیم كردستان لسنة 372013

تقریر مسح التعدین والمقالع للقطاع الخاص لسنة 382014

تقریر نتائج احصاء الماء لسنة 392014
تقریر المنشات الصناعیة الكبیرة ( التراكمي ) لسنة 402013

تقریر احصاء الكھرباء لسنة 2014 41
تقریر المنشات الصناعیة الصغیرة لسنة 422014

تقریر المنشات المتوسطة 432014
احصاءات المنشات الصناعیة الكبیرة ( التراكمي ) السنوي 442014
نتائج االحصاء الصناعي للمنشات الصناعیة الكبیرة لسنة 452014
تقریرالمنشات الصناعیة الكبیرة لسنة 462014

تقریر  احصاء المنشات الصناعیة الكبیرة ( التراكمي ) لسنة 472015
تقریر احصاء المنشات الصناعیة المتوسطة لسنة 482015
تقریر المنشات الصناعیة الصغیرة للقطاع الخاص لسنة 502015
تقریر احصاء الكھرباء  لسنة 512015
تقریر نتائج االحصاء الصناعي للمنشات الصناعیة الكبیرة لسنة 522015
تقریر احصاء الماء لسنة 532015
تقریر احصاء المنشات الصناعیة الكبیرة ( التراكمي) لسنة 542013
تقریر مشاریع الماء لسنة 552016
تقریر احصاء المنشات الصناعیة المتوسطة لسنة 562016
تقریرالمنشات الصناعیة الكبیرة  السنوي لسنة 572016
تقریر احصاء الكھرباء  لسنة 582016
تقریر المنشات الصناعیة الصغیرة للقطاع الخاص لسنة 592016
مؤشرات االحصاء الصناعي للقطاع الخاص ( صغیرة ، متوسطة، كبیرة ) لسنة 602016

االحصاءات الصناعیة 

أسم التقريرت



مديرية إحصاءات احوال املعيشة

خارطة الحرمان ومستویات المعیشیة في العراق لسنة 2006 باللغة االنكلیزیة       1

خارطة الحرمان ومستویات المعیشیة في العراق لسنة 2006  باللغة العربیة       2

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

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

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

االستراتیجیة الوطنیة للتخفیف من الفقرفي العراق -باللغة العربیة                                 11

خالصة االستراتیجیة الوطنیة للتخفیف من الفقرفي العراق -باللغة العربیة                                                                                        12

االستراتیجیة الوطنیة للتخفیف من الفقرفي العراق -باللغة االنكلیزیة   13

خالصة االستراتیجیة الوطنیة للتخفیف من الفقرفي العراق -باللغة االنكلیزیة   14

مواجھة الفقر في العراق (النتائج الرئیسیة)-عربي 15

خالصة مواجھة الفقر في العراق -عربي 16

مواجھة الفقر  في العراق (النتائج الرئیسیة)- انكلیزي17

خالصة مواجھة الفقر في العراق - انكلیزي18

خارطة الحرمان ومستویات المعیشیة في العراق لسنة 2011 19

تقریر مسح شبكة معرفة العراق /انكلیزي 20

تقریر مسح شبكة معرفة العراق / عربي 21

تقریرألمن الغذائي وظروف المعیشة والتحویالت االجتماعیة في العراق 222012

العجز الغذائي في العراق ( باللغة االنكلیزیة) 23

العجز الغذائي في العراق ( باللغة العربیة )24

تقریر متابعة تنفیذ انشطة استراتیجیة التخفیف من الفقر لعام 252012

خالصة نتائج مسح خارطة الفقر وفیات االمھات 262013

 تقریر متابعة تنفیذ انشطة استراتجیة  التخفیف من الفقر العام 252013

26 2012(IHSESII ) تقریر المسح االجتماعي واالقتصادي لالسرة في العراق

تقریر الوعد  غیر المنجز للنفط والنمو272012-2007

خالصة الوعد غیر المنجز للنفط والنمو 282012-2007

تقریر متابعة تنفیذ انشطة استراتیجیة التخفیف من الفقر لعام 292014

تقریر المسح االجتماعي واالقتصادي المستمر عدا محافظات ( نینوى، صالح الدین ، االنبار ، كركوك ) لسنة 302014

تقریر المسح االجتماعي واالقتصادي المستمر  (للنصف السنوي  ) لسنة 312014

مسح  التعریف بمرض الكولیرا32

أسم التقريرت



مديرية إحصاءات النقل واإلتصاالت

أسم التقريرت

مسح نشاط شركات السفر والسیاحةالقطاع الخاص لسنة12009

تقریر احصاءات االتصاالت والبرید لسنة22009

احصاء نشاط النقل في القطاع العام 32009

احصاء السیارات التي تمتلكھا اجھزة الدولة و القطاعین العام و المختلط لسنة 42008

مسح استخدام تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت  لسنة 2008 5

تقریر احصاء خدمات الشبكة الدولیة للمعلومات لسنة62008

تقریر احصاء خدمات الشبكة الدولیة للمعلومات لسنة72009

تقریر احصاء السیارات المسجلة (فحص مؤقت) لسنة 2009 القطاع الخاص8

تقریر احصاء النقل الجوي لسنة 92009

احصاء السیارات التي تمتلكھا اجھزة الدولة و القطاعین العام و المختلط لسنة 102009

تقریر احصاء نشاط سكك الحدید لسنة 112010

احصاء نشاط النقل في القطاع العام 122010

تقریر احصاء حوادث المرور المسجلة لسنة132009

تقریر احصاءات االتصاالت والبرید لسنة 142010

تقریر احصاء النقل المائي لسنة 152010

تقریر احصاء السیارات المسجلة (فحص مؤقت) لسنة 2010 القطاع الخاص16

مسح نشاط مقاھي االنترنت لسنة 172010

 تقریراحصاء النقل الجوي لسنة 182010

تقریر احصاء نشاط سكك الحدید لسنة 192011

تقریر احصاء السیارات التي تمتلكھا اجھزة الدولة و القطاعین العام و المختلط لسنة 202010

 تقریر احصاء نشاط النقل في القطاع العام لسنة 212011

نتائج مسح شركات السفر والسیاحة للقطاع الخاص لسنة 222011

تقریر احصاءات السیارات القطاع الخاص المسجلة في مدیریة المرور لغایة 2331/12/2011

 تقریر احصاءات االتصاالت والبرید لسنة 242011

 تقریراحصاء السیارات التي تمتلكھا اجھزة الدولة والقطاعیین العام والمختلط لسنة 252011

 تقریر احصاء حوداث المرور المسجلة لسنة 262011

احصاء السیارات القطاع الخاص المسجلة في مدیریة المرور لغایة 2831/12/2012

احصاء االتصاالت و البرید لسنة 292012

مسح كلفة تشغیل سیارات االجرة في العراق القطاع الخاص لسنة 302012

احصاء االتصاالت و البرید لسنة 312013

احصاء حوداث المرور المسجلة لسنة 322012
تقریر احصاء نشاط سكك الحدید لسنة 332012

مسح نتائج المسح الشامل لالستخدامات السلیمة للفضاء الخارجي في القطاع الحكومي 34

احصاء نشاط النقل في القطاع العام لسنة 352012

احصاء نشاط النقل في القطاع العام لسنة 2012 باللغة االنكلیزیة 36

مسح استخدام تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت في منشات الصناعیة التحویلیة ( الكبیرةوالمتوسطة ) لسنة 2011 37

مسح منشات ( الخزن للغیر ) في القطاع الخاص لسنة 382012

احصاء حوداث المرور المسجلة لسنة 392013

تقریر احصاء نشاط سكك الحدید لسنة 402013

تقریر احصاء النقل المائي لسنتي 412012-2011

تقریر احصاء سیارات القطاع الخاص المسجلة في مدیریة المرور لغایة 4231/12/2013

تقریر احصاء نشاط النقل المائي لسنة 432013

تقریر مسح مقاھي االنترنیت  لسنة 442012

تقریر احصاء حوداث المرور لسنة 2013/ انكلیزي 45
تقریر احصاء نشاط سكك الحدید لسنة 462014

تقریر احصاء حوادث المرور لسنة 472014

احصاء نشاط النقل في القطاع العام لسنة 482013

تقریراحصاء نشاط النقل واالتصاالت لسنة 492013

تقریر احصاء نشاط الشركة العامة للخطوط الجویة العراقیة 502013
نتائج مسح شركات السفر والسیاحة للقطاع الخاص لسنة 512013

تقریراحصاء نشاط الشركة العامة للطیران المدني لسنة 522013

تقریر احصاء نشاط الشركة العامة للخطوط الجویة العراقیة لسنتي 532012-2011



مديرية إحصاءات النقل واإلتصاالت
أسم التقريرت

تقریر احصاء نشاط المنشاة العامة للطیران المدني لسنتي 542012-2011

احصاء نشاط النقل البري للمسافرین والوفود والبضائع لسنة 552014

تقریر احصاء نشاط النقل المائي في القطاع العام لسنة 562014

تقریر احصاء سیارات القطاع الخاص لسنة 572014

تقریر احصاء نشاط النقل الجوي للقطاع الحكومي لسنة 582014

احصاء سیارات القطاع الخاص المسجلة في مدیریة المرور العام لغایة 5931/12/2014

مسح استخدام تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت لالسرة واالفراد 602014

تقریر احصاء االتصاالت والبرید لسنة 612014

تقریر حوداث المرور المسجلة لسنة 622015

تقریر احصاء نشاط السكك الحدید لسنة 632015

تقریر مسح احصاء السیارات التي تمتكلھا اجھزة الدولة في القطاع الحكومي العام والمختلط لسنة 642014

مسح تقییم جاھزیة مؤسسات الدولة للتحول نحو الحوكمة االلكترونیة لسنة 652015

احصاء سیارات القطاع الخاص المسجلة في مدیریة المرور العام لغایة 6631/12/2015

احصاء نشاط النقل البري في القطاع العام اللمسافرین والوفود لبضائع لسنة 672015

تقریر احصاء نشاط النقل المائي في القطاع العام لسنة 682015

تقریر نشاط احصاء النقل الجوي لسنة 692015

مسح احصاء المركبات التي تمتلكھا اجھزة الدولة والجھات المرتبطة بوزارة في القطاع الحكومي والعام والمختلط لسنة 702015

احصاء االتصاالت والبرید لسنة 712016

تقریر حوداث المرور المسجلة لسنة 722016

تقریر احصاء سكك الحدید لسنة 732016
تقریر احصاء نشاط النقل البري في القطاع العام للمسافرین والوفود والبضائع لسنة 742016
احصاء نشاط النقل المائي في القطاع العام لسنة 752016



مديرية احلسابات القومية

المؤشرات المالیة التحلیلیة للقطاع المختلط 12012

المؤشرات المالیة التحلیلیة لنشاط الصناعة التحویلیة للقطاع العام 22010

اجمالي تكوین رأس المال الثابت في العراق لسنة 32009

المؤشرات المالیة التحلیلیة لنشاط استخراج النفط والتعدین لسنة42008

المؤشرات المالیة التحلیلیة لنشاط الكھرباء والماء للقطاع العام لسنة52008

المؤشرات المالیة التحلیلیة للنشاط التجاري القطاع العام لسنة62008

المؤشرات المالیة التحلیلیة لنشاط المصارف والتأمین للقطاع العام والمختلط والخاص لسنة 72008

المؤشرات المالیة التحلیلیة لنشاط الصناعة التحویلیة للقطاع العام 82008

المؤشرات المالیة التحلیلیة  لنشاط النقل واالتصاالت للقطاع العام لسنة 92008

التقدیرات الفعلیة الجمالي تكوین رأس المال الثابت في العراق للسنوات 102008-2007

البیانات الشھریة لالنشطة االقتصادیة لسنة 112010

التقدیرات الفعلیة للناتج المحلي واالجمالي والدخل القومي لسنة 122008

التقدیرات االولیة الفصلیة للناتج المحلي االجمالي لسنة 132010

تقریر الموازین السلعیة لسنة 142009

الحسابات االقتصادیة الموحدة للدولة لسنتي (2007و2008)15

تقریرمؤشرات احصائیة عن الوضع االقتصادي واالجتماعي في العراق للمدة(2010-2007)16

المؤشرات المالیة التحلیلیة لنشاط الكھرباء والماء للقطاع العام لسنة 172009

التقدیرات الفعلیة الجمالي تكوین رأس المال الثابت في العراق لسنة 182009

تقریرالمؤشرات المالیة التحلیلیة للقطاع المختلط لسنة 192009
تقریر السلعیة لسنة 212010
التقدیرات الفعلیة للناتج المحلي االجمالي والدخل القومي لسنة 242009

المؤشرات المالیة التحلیلیة للنشاط التجاري للقطاع العام لسنة 252009

التقدیرات االولیة االجمالي تكوین رأس المال الثابت في العراق لسنة 262010

المؤشرات المالیة التحلیلیة للنشاط الصناعة التحویلیة للقطاع العام لسنة 272009

المؤشرات المالیة التحلیلیة لنشاط استخراج النفط والتعدین لسنة 282009

المؤشرات المالیة التحلیلیة لنشاط المصارف والتأمین للقطاع العام والمختلط والخاص لسنة 292009

التقدیرات الفعلیة للناتج المحلي االجمالي والدخل القومي لسنة 302010

المؤشرات المالیة التحلیلیة  لنشاط النقل واالتصاالت للقطاع العام لسنة 2009             31

تقریر الحسابات االقتصادیة الموحدة للدولة لسنتي (2009 و2010)32

 تقریر سلسلة صافي التراكم الرأسمالي للسنوات (2001- 2009)33

كراس مؤشرات االنذار المبكر للرابع االول لسنة 342012

كراس مؤشرات االنذار المبكر للرابع الثاني لسنة 352012

المؤشرات المالیة التحلیلیة لنشاط المصارف والتأمین للقطاع العام والمختلط والخاص لسنة 362010

مؤشرات احصائیة عن الوضع االقتصادي واالجتماعي في العراق للمدة من ( 2010-2007)37

اجمالي تكوین راس المال الثابت لسنة 382011

التقدیرات الفعلیة الجمالي تكوین راس المال الثابت في العراق لسنة 392010

المؤشرات المالیة التحلیلیة لنشاط الكھرباء والماء للقطاع العام لسنة 402010

سلسلة صافي التراكمي الراسمالي 412011-201

 تقریرالمؤشرات المالیة التحلیلیة للقطاع المختلط لسنة422009

 تقریرالمؤشرات المالیة التحلیلیة للقطاع المختلط لسنة 432010

كراس مؤشرات االنذار المبكر للرابع الثالث لسنة 442012

كراس مؤشرات االنذار المبكر للرابع الرابع 452012

تقریر المؤشرات المالیة التحلیلیة لنشاط استخراج النفط والتعدین للقطاع العام لسنة 462010

مؤشرات االنذار المبكر للرابع االول لسنة 472013

مؤشرات احصائیة عن الوضع االقتصادي واالجتماعي في العراق للمدة من (2012-2008)48

مؤشرات االنذار المبكر للرابع الثاني لسنة 492013

المؤشرات المالیة التحلیلیة للنشاط التجاري للقطاع العام لسنة 502010

التقدیرات االولیة االجمالي تكوین رأس المال الثابت في العراق لسنة 512012

تقریر المؤشرات المالیة التحلیلیة لنشاط الكھرباء للقطاع العام لسنة 522011

تقریر المؤشرات المالیة التحلیلیة لنشاط البناء والتشیید القطاع العام  532011

تقریر التقدیرات االولیة للناتج المحلي االجمالي والدخل القومي لسنة 542011

تقریر المؤشرات المالیة التحلیلیة لقطاع المختلط لسنة 552011

أسم التقريرت



مديرية احلسابات القومية
أسم التقريرت

أسم التقرير56

الموازین السلعیة لسنة 2012 ( 10 نسخ فقط ) 57

تقریر المؤشرات المالیة التحلیلیة لنشاط استخراج النفط والتعدین للقطاع العام لسنة 582011

تقریر المؤشرات المالیة التحلیلیة لنشاط النقل واالتصاالت للقطاع العام لسنة 592011

تقریر المؤشرات المالیة التحلیلیة للنشاط التجاري للقطاع العام لسنة 602010

تقریر المؤشرات المالیة التحلیلیة للنشاط التجاري للقطاع العام لسنة 612011

تقریر التقدیرات الفعلیة للناتج المحلي االجمالي والدخل القومي لسنتي ( 2011-2010)  62

تقریر المؤشرات المالیة التحلیلیة لنشاط  الصناعة التحویلیة العام لسنة 632011

التقدیرات الفعلیة الجمالي تكوین راس المال الثابت في العراق لسنة 642011

تقریر المالي للقطاع العام والخاص 652011

المؤشرات المالیة التحلیلیة لنشاط الصناعة التحویلیة لقطاع العام 662013

مؤشرات االنذار المبكر للربع الرابع لسنة 672013

التقدیرات االولیة الفصلیة للناتج المحلي االجمالي 682012

تقریر المؤشرات المالیة التحلیلیة للنشاط االمالي للقطاع العام  المختلط لسنة 692012

مؤشرات احصائیة عن الوضع االقتصادي واالجتماعي في العراق للمدة من ( 2013-2009)70

المؤشرات المالیة التحلیلیة لنشاط النقل واالتصاالت للقطاع  العام لسنة 712012

التقدیرات االولیة االجمالي تكوین راس المال الثابت في العراق لسنة 722013

مؤشرات االنذار المبكرالربع االول 732015

المؤشرات المالیة التحلیلیة لنشاط البناء والتشیید لسنة742012

التقدیرات الفعلیة السنویة للناتج المحلي االجمالي والدخل القومي لسنة 752012

التقدیرات االولیة السنویة للناتج المحلي االجمالي والدخل القومي لسنة 762013

التقدیرات الفعلیة السنویة للناتج المحلي االجمالي والدخل القومي لسنة 772013

مؤشرات االنذار المبكر الربع الثاني 782015

تقریر المؤشرات المالیة التحلیلیة لنشاط التربیة واالتعلیم لسنة 792012

التقدیرات الفعلیة االجمالي تكوین راس المال الثابت لسنة 802012

تقریر المؤشرات المالیة التحلیلیة لنشاط استخراج النفط والتعدین لسنة 812012
تقریر المؤشرات المالیة التحلیلیة للنشاط التجاري للقطاع العام لسنة 822012
تقریر المؤشرات المالیة التحلیلیة لنشاط الكھرباء للقطاع العام لسنة 832012
سلسلة صافي التراكمي الراسمالي 842013-2001
تقریر المؤشرات المالیة التحلیلیة لنشاط التحویلیة للقطاع العام لسنة 852012
التغیر في المخزون للقطاعین العام والخاص 862012
تقریر مؤشرات االنذار المبكر للربع الرابع لسنة 872015

 تقریر استخراج النفط والتعدین 882013

الناتج المحلي االجمالي للسنوات (2000-2013) باساس ( 2007-1988)89

التقدیرات الفعلیة الجمالي تكوین راس المال الثابت في العراق لسنة 902013
المؤشرات المالیة التحلیلیة للنشاط المالي للقطاعیین العام والخاص لسنة 912013
تقریر المؤشرات المالیة التحلیلیة للقطاع المختلط لسنة 922013
تقریر المؤشرات المالیة التحلیلیة لنشاط النقل واالتصاالت للقطاع العام 932013
تقریر المؤشرات المالیة التحلیلیة النشاط البناء والتشیید942013
تقریر المؤشرات المالیة التحلیلیة لنشاط الكھراباء للقطاع العام لسنة 952013

تقریر المؤشرات المالیة التحلیلیة لنشاط العام والخاص لسنة 962014

الحسابات االقتصادیة الموحدة للدولة لسنتي ( 2014-2013)97

مؤشرات االنذار المبكر للربع االول   لسنة 982014

مؤشرات االنذار المبكر للربع الثاني  لسنة 992014

مؤشرات االنذار المبكر للربع الثالث  لسنة 1002014

مؤشرات االنذار المبكر للربع الربع   لسنة 1012014
تقریر مؤشرات احصائیة عن الوضع االقتصادي واالجتماعي في العراق ( 2014-2010)102
تقریر المؤشرات المالیة التحلیلیة للنشاط المالي للقطاع العام والخاص لسنة 1032014
تقریر مؤشرات االنذار المبكر للربع الثاني لسنة 1042016
تقریر المؤشرات المالیة التحلیلیة للنشاط التجاري للقطاع العام 1052013
تقریر المؤشرات المالیة التحلیلیة لنشاط النفط والتعدین للقطاع العام 1062014

الموزاین السلعیة 1072014

تقریر التقدیرات الفعلیة للناتج المحلي االجمالي والدخل القومي لسنة 1082014

تقریر مؤشرات االنذار المبكر للربع الثالث لسنة 1092015



مديرية احلسابات القومية
أسم التقريرت

التقدیرات االولیة للناتج المحلي االجمالي والدخل القومي 1102015

التقدیرات االولیة الفصلیة للناتج المحلي االجمالي لسنة 1112015

سلسلة صافي التراكم الراسمالي للسنوات 1122014-2001

مؤشرات احصائیة عن الوضع االقتصادي واالجتماعي في العراق للمدة ( 2015-2011)113

االنذار المبكر للربع االول 1142016

االنذار المبكر للربع الثاني 1152016

التغیر في المخزون للقطاعین العام والخاص 1162013
االنذار المبكر للربع الثالث 1172016
االنذار المبكر للربع الرابع 1182016
المؤشرات المالیة التحلیلیة لنشاط المالي للقطاع العام والخاص 1192015

التقدیرات االولیة الفصلیة والجمالیة للناتج المحلي االجمالي لسنة 1202016

الموزاین السلعیة 1212015

سلسلة صافي التراكم الراسمالي للسنوات 1222015-2001

الیات تطبیق نظام الحسابات القومیة لسنة 2008على بیانات لسنة 1232013

المؤشرات المالیة التحلیلیة النشطة النقل واالتصاالت للقطاع العام لسنة 1242015

تقریر مؤشرات االنذار المبكر للربع االول لسنة 1252017
تقریر المؤشرات المالیة التحلیلیة النشاط البناء والتشیید للقطاع العام لسنة 1262014
المؤشرات المالیة التحلیلیة للقطاع المختلط 1272014
التغیر في المخزون للقطاعیین العام والخاص لسنة 1282014
المؤشرات المالیة التحلیلیة للنشاط التجاري للقطاع العام لسنة 1292014



مديرية اإلحصاء السكاني

 مسح التشغیل والبطالة في العراق لسنة 2006 1

مسح التشغیل والبطالة لسنة2008 الفصل االول 2

مسح التشغیل والبطالة لسنة2008 الفصل الثاني 3

مسح التشغیل والبطالة لسنة 2008 الفصل الثالث4

مسح التشغیل والبطالة لسنة 2008 الفصل الرابع5

مسح التشغیل البطالة في العراق  لسنة 2008 الطبعة الحدیثة6
تقدیر حالة سكان العراق 72010

تقریر تحلیل الوضع السكاني في العراق لسنة 82012

تقریر نتائج المسح التمھیدي لتجمعات السكن العشوائي لسنة 92013

التعداد العام للمباني والمساكن والمنشات واالسر تقریر رقم 2 10

تقدیرات سكان العراق 122010
تقدیرات سكان العراق 132013-2011
تقریرات سكان العراق لسنة 142014
خالصة النتائج االولیة لمسح النازحین 15
تقریر مسح الوطني للنازحین في العراق لسنة 162014

أسم التقريرت



مديرية النشر والعالقات

المجموعة االحصائیة السنوي 12009-2008

الستراتیجیةالوطنیة لتطویراالحصاء في العراق 2011- 2015 / باللغة العربیة2

الستراتیجیةالوطنیة لتطویراالحصاء في العراق 2011- 2015 / باللغة االنكلیزیة3

تقریر بنك المعلومات الوظیفي لسنة 72011

المجموعة االحصائیة السنویة لسنة 92011-2010

 دراسة الفساد وتحدیات النزاھة في القطاع العام في العراق عربي 10

دراسة الفساد وتحدیات النزاھة في القطاع العام في العراق انكلیزي 11
المجموعة االحصائیة السنویة لسنة 122013-2012
االطلس االحصائي لتعداد المباني والمنشات واألسر في العراق 132009
المؤجز االحصائي للمحافظات العام 2016 الكل محافظة 15 نسخة 14
المؤجز االحصائي للمحافظات العام 2016 العام 15
 تطویر سیر العمل في مشروع تحدیث بنك المعلومات الوظیفي وترقیم موظفي الدولة 162015
تطور سیر العمل في مشروع تحدیث بنك المعلومات الوظیفي لسنة 172016
سیاسات واجراءات العمل الخاص بدائرة تكنولوجیا المعلومات والحاسوب للجھاز سنة 182014
نتائج مسح رضى المستخدمین 2016 19
العراق ارقام ومؤشرات لسنة 202017
المجموعة االحصائیة السنویة لسنة 212016-2014

أسم التقريرت



مدیریة احصاء البناء والتشیید

تقریر إجازات البناء والترمیم الممنوحة للقطاع الخاص لسنة 12009
احصاء مقاوالت ابنیة وانشاءات في القطاع العام لسنة 22009
احصاء االبنیة واالنشاءات في القطاع العام لسنة 32009
تقریر إجازات البناء والترمیم الممنوحة للقطاع الخاص لسنة 42010
احصاء أبنیة القطاع الخاص لسنة 2009   5

احصاء مقاوالت ابنیة وانشاءات القطاع العام لسنة 62010

تقریر احصاء  البناء والترمیم المحنوحة للقطاع الخاص لسنة 72011

تقریر احصاء ابنیة القطاع الخاص لسنة 82010

تقریر احصاء االبنیة واالنشاءات في القطاع العام لسنة 92010
تقریر احصاء مقاوالت ابنیة وانشاءات القطاع  العام لسنة 102011
تقریر احصاء ابنیة القطاع الخاص لسنة 112011
احصاء االبنیة واالنشاءات في القطاع العام لسنة 122011
احصاء اجازات البناء والترمیم الممنوحة للقطاع االعام الخاص لسنة 132012
احصاء  االبنیة واالنشاءات للقطاع العام لسنة 142012

تقریراحصاء ابنیة القطاع  الخاص152012

مسح ابنیة القطاع الخاص 162012

تقریر احصاء اجازات البناء والترمیم الممنوحة للقطاع الخاص لسنة 172013
تقریر مسح االالت والمكائن و المعدات لسنة 182011
تقریر سیاسة نشر البیانات االحصائیة 19

تقریر االطار العام للبیانات الوصفیة االحصائیة في العراق 20

تقریر احصاء مقاوالت ابنیة وانشاءات القطاع  العام لسنة 212013
تقریر أبنیة القطاع الخاص لسنة 2013   22
تقریر احصاءات االبنیة واالنشاءات في القطاع لعام 2013   23
تقریر احصاءات مقاوالت ابنیة وانشاءات القطاع العام 242014
تقریر احصاء االبنیة واالنشاءات في القطاع العام لسنة 252014
تقریر ابنیة القطاع الخاص لسنة -262014
تقریر احصاء اجازات البناء والترمیم الممنوحة للقطاع الخاص لسنة 272014

تقریر احصاء اجازات البناء والترمیم الممنوحة للقطاع الخاص لسنة 292015

احصاء مقاوالت االبنیة واالنشاءات في القطاع العام لسنة 302015

احصاء ابنیة القطاع الخاص لسنة 312015

احصاء مقاوالت االبنیة واالنشاءات في القطاع العام لسنة 322016

تقریر احصاء اجازات البناء والترمیم الممنوحة للقطاع الخاص لسنة 332016
تقریر احصاء االبنیة واالنشاءات في القطاع العام لسنة 342016

أسم التقريرت



مدیریة اإلحصاء اإلجتماعي

تقریر الدراسات العلیا في العراق للعام الدراسي 12008-2007

تقریر التعلیم الموازي والتدریب المھني والتطویري في العراق لسنة 22010-2009

تقریر التعلیم الموازي والتدریب المھني والتطویري في العراق لسنة 32011-2010
تقریر التعلیم الموازي والتدریب المھني والتطویري في العراق لسنة 42012-2011
5MICS  2006 المسح العنقودي المتعدد المؤشرات باللغة العربیة
6MICS  2006 المسح العنقودي المتعدد المؤشرات باللغة االنكلیزیة
التعلیم المھني في العراق للعام الدراسي 72010-2009
التعلیم المھني في العراق للعام الدراسي 82011-2010
خریجو التعلیم العالي في العراق للعام الدراسي 2010 -2011 9
تقریر الدراسات العلیا في العراق للعام الدراسي 102010-2009
تقریر الدراسات العلیا في العراق الدراسي 112011-2010
تقریر الدراسات العلیا في العراق الدراسي 122012-2011
معاھد المعلمین والمعلمات في العراق للعام الدراسي 132010-2009
معاھد المعلمین والمعلمات في العراق للعام الدراسي 142011-2010
تقریر دور الحضانة في القطاعیین العام والخاص في العراق لسنة 152010
تقریر دور الحضانة في القطاعیین العام والخاص في العراق لسنة 162011
تقریر التعلیم الجامعي والتقني في العراق للعام الدراسي 172010-2009
تقریر التعلیم الجامعي والتقني في العراق للعام الدراسي 182011-2010
تقریر التعلیم الجامعي والتقني في العراق للعام الدراسي 192012-2011
المسح العنقودي المتعدد المؤشرات باللغة االنكلیزیة MICS  2011 التفصیلي20
21 MICS  2011 المسح العنقودي المتعدد المؤشرات باللغة اللعربیة
 تقریر ریاض االطفال والتعلیم االبتدائي في العراق لسنة 222010-2009
 تقریر ریاض االطفال والتعلیم االبتدائي في العراق لسنة 232011-2010
 تقریر ریاض االطفال والتعلیم االبتدائي في العراق لسنة 242012-2011
تقریر احصاءات التعلیم المھني في العراق لسنة 252012-2011
 تقریراحصاءات التعلیم الثانوي في العراق لسنة 262010-2009
 تقریراحصاءات التعلیم الثانوي في العراق لسنة 272012-2011
 تقریر احصاءات وحدات الرعایة االجتماعیة في العراق لسنة 282011
تقریر خریجو التعلیم العالي في العراق للعام الدراسي 292012-2011
 احصاءات التعلیم الموازي والتدریب المھني والتطویري في العراق للعام الدراسي 302013-2012
احصاءات التعلیم الثانوي في العراق لسنة 312013-2012
خریجو التعلیم العالي  في العراق للعام الدراسي 322012-2011
تقریر احصاء دور الحضانة في القطاعین العام والخاص في العراق لسنة 332012
احصاءات التعلیم المھني في العراق 342013-2012
احصاءات وحدات الرعایة االجتماعیة في العراق لسنة 352012
 مسح المراكز الصدیقة للطفل ( المستشفیات والمدارس ) 2011- 362012
تقریر الدراسات العلیا في العراق للعام 372013-2012
 احصاءات معاھد المعلمین والمعلمات في العراق للعام الدراسي 382013-2012
تقریر احصاء التعلیم الجامعي والتقني في العراق للعام الدراسي 392013-2012
تقریراحصاء معاھد المعلمین والمعلمات  في العراق للعام الدراسي 402014-2013
 احصاء التعلیم الموازي والتدریب المھني والتطویري في العراق للعام الدراسي 412014-2013
تقریر احصاء وحدات الرعایة االجتماعیة في العراق لسنة 422013
تقریراحصاء التعلیم المھني في العراق للعام الدراسي 2014-2013 43
دور الحضانة للقطاعین العام والخاص في العراق لسنة 442013
تقریر احصاء ریاض االطفال والتعلیم االبتدائي في العراق للعام الدراسي 452014-2013
تقریر احصاء التعلیم الثانوي في العراق للعام الدراسي 462014-2013
تقریر خریجو التعلیم العالي في العراق للعام  الدراسي 2013-2012 47
تقریر التعلیم الجامعي والتقني في العراق للعام الدراسي 482014-2013
تقریر الدراسات العلیا في العراق للعام الدراسي 492014-2013
تقریر دور الحضانة للقطاعین العام والخاص في العراق 502014

أسم التقرير

 



مدیریة اإلحصاء اإلجتماعي

تقریر خریجو التعلیم العالي في العراق للعام الدراسي 512014-2013
تقریر احصاءات وحدات الرعایة االجتماعیة في العراق لسنة 522014
تقریر احصاءات التعلیم الموازي والتدریب المھني والتطویري لسنة 532015-2014
تقریر احصاء التعلیم االبتدائي في العراق للعام الدراسي 542015-2014
تقریر احصاء ریاض االطفال والتعلیم االبتدائي في العراق للعام الدراسي 552015-2014
تقریر احصاء التعلیم المھني في العراق للعام الدراسي 562015-2014
تقریر احصاء معاھد المعلمین والمعلمات في العراق 572015-2014
احصاء التعلیم الثانوي في العراق للعام الدراسي 582015-2014
 تقریر الدراسات العلیا في العراق لسنة 592015-2014
التعلیم الجامعي  والتقني في العراق للعام الدراسي602015-2014
تقریر دور الحضانة في القطاعیین العام والخاص في العراق لسنة 612015
تقریر احصاءات الرعایة االجتماعیة للعراق لسنة 622015
تقریر خریجو التعلیم العالي في العراق للعام الدراسي 2015-2014 63
تقریر نتائج مسح الخدمات الشخصیة والخدمات المقدمة لقطاع االعمال لسنة 642014
تقریر احصاء التعلیم االبتدائي في العراق للعام الدراسي 652016-2015
تقریر احصاء التعلیم المھني في العراق للعام الدراسي 662016-2015
تقریر الثانوي في العراق للعام الدراسي 672016-2015
تقریر احصاء التعلیم المھني في العراق للعام الدراسي 682014-2013
احصاءات معاھد اعداد المعلمین والمعلمات ومعاھد الفنون الجمیلة في العراق 692016-2015
 تقریر الدراسات العلیا في العراق لسنة 702016-2015
تقریر احصاءات التعلیم الموازي والتدریب المھني والتطویري لسنة 712016-2015
تقریر احصاء ریاض االطفال والتعلیم االبتدائي في العراق للعام الدراسي 722016-2015
تقریر الدراسات العلیا في العراق للعام الدراسي 732016-2015
تقریر احصاءات وحدات الرعایة االجتماعیة في العراق لسنة 742016
تقریر التعلیم الجامعي والتقني في العراق للعام الدراسي 752015-2015
تقریر احصاء التعلیم الموازي والتدریب المھني والتطویري في العراق للعام الدراسي 762017-2016
تقریردور الحضانة في القطاعیین العام والخاص في العراق لسنة 772016
خریجو التعلیم العالي في العراق للعام الدراسي 2015 -2016 78
احصاء معاھد المعلمین والمعلمات ومعاھد الفنون الجمیلة 792017-2016
احصاء ریاض االطفال في العراق للعام الدراسي 802017-2016
تقریر احصاء التعلیم االبتدائي في العراق للعام الدراسي 812017-2016
تقریر احصاء التعلیم المھني في العراق للعام الدراسي 822017-2016
تقریر احصاء التعلیم الثانوي في العراق للعام الدراسي 832017-2016
تقریر الدراسات العلیا في العراق للعام الدراسي 842017-2016

أسم التقرير

 



تقریر تحلیل االمن الغذائي و الفئات الھشة في العراق (باللغة العربیة)  12007

تقریر تحلیل االمن الغذائي والفئات الھشة ( باللغة االنكلیزیة ) 22007

التقریر الوطني لحال التنمیة البشریة لسنة 2008 باللغة العربیة 3

التقریر الوطني لحال التنمیة البشریة لسنة 2008 باللغة االنكلیزیة 4

استخدام الوقت في احصاءات النوع االجتماعي في العراق 5

المؤشرات الوطنیة لرصد االھداف االنمائیة لاللفیة ( التقریر الثاني ) 2009باللغة االنكلیزیة6

المؤشرات الوطنیة لرصد االھداف االنمائیة لاللفیة ( التقریر الثاني ) 2009 عربي7

تقویم احصاءات النوع االجتماعي في العراق 82009

المرأة والرجل في العراق قضایا واحصاءات 92009

تقریر المعالجة المكانیة في احتساب الكثافة السكانیة لسنة 102010

تقریر مسح الالمركزیة االداریة في تقدیم الخدمات لسنة 112010

تقریر المرأة والرجل في العراق احصاءات تنمویة 122012

تقریر مؤشرات رصد االھداف االنمائیة لاللفیة (على مستوى المحافظات لسنة 2012)13

المسح المتكامل لالوضاع االجتماعیة والصحیة للمرأة العراقیة (تقریر المحافظات 2011)14

المسح المتكامل لالوضاع االجتماعیة والصحیة للمرأة العراقیة (التقریر التفصیلي 2011)15

 األھداف االنمائیة لأللفیة في العراق ( الوزارة) 162012

التقدم المحرز والتحدیات على طریق تحقیق الغایات المنشودة لالھداف االنمائیة لاللفیة 2012 دراسة17

الدلیل االرشادي الموحد للتعاریف والمفاھیم الخاصة بالنوع االجتماعي 182013

      تقریر تكییف االھداف االنمائیة لاللفیة                                                                                  19

المسح المتكامل لالوضاع االجتماعیة والصحیة للمراة العراقیة ( دراسة تحلیلیة ) 20

مسیرة المحافظات على طریق االھداف االلفیة 212015-2014

االھداف االنمائیة لاللفیة 2015 منظمة االمم المتحدة االنمائي 22

احصاءات المرأة والرجل في العراق 232013

نتائج مسح تقییم الوضع االجتماعي والصحي لكبار السن في دور رعایة المسنین لسنة 242013

تقریر على طریق األھداف األلفیة 252013

تقریر واقع المرأة الریفیة في العراق 262014

 تقریراسنبیان الموازنة المستجیبیة للنوع االجتماعي لسنة272014

تقریر واقع النوع االجتماعي في وزارات ومؤسسات الدولة لسنة 282014

تقریر المرأة والرجل في العراق احصائیأ لسنة 292014

التقریر الوطني للتنمیة البشریة 2014 /عربي 30
التقریر الوطني للتنمیة البشریة 2014 / انكلیزي  31
 تقریر على أعتاب االلفیة 322014
تقریر الوضع التغذوي والصحي لألطفال في العراق 332015

االطار الوطني لمؤشرات النوع االجتماعي في العراق لسنة 342015

االقتصاد العراقي الموحد 352015

تقریر واقع النوع االجتماعي في وزارات ومؤسسات الدولة لسنة 362015

الحكم الرشید وحقوق النازحین في العراق لسنة 372015
تقریر االھداف التنمویة لأللفیة في العراق لسنة 2014 ونظرة لما بعد عام 382015
الموجز االحصائي لسنة 392015
واقع المرأة الریفیة في العراق لسنة 402016
التنمیة المستدامة نحو تمكین افضل 412017

قسم إحصاءات التنمیة البشریة

أسم التقريرت



أسم التقريرت

السلة السلعیة واألوزان للرقم القیاسي ألسعار المستھلك لسنة االساس 2007 - باللغة العربیة1

السلة السلعیة واألوزان للرقم القیاسي ألسعار المستھلك لسنة االساس 2007 - باللغةاإلنكلیزیة2

األرقام القیاسیة لكمیة االنتاج في الصناعات التحویلیة لسنة 32008

األرقام القیاسیة السعار المدخالت والمخرجات في الصناعات التحویلیة للفصل األول لسنة 42009

األرقام القیاسیة للقطاع الزراعي لسنة52009

األرقام القیاسیة للصادرات لسنة62009

األرقام القیاسیة لقطاع البناء والتشیید لسنة72009

 األرقام القیاسیة السعار المدخالت والمخرجات في الصناعات التحویلیة الفصل الثاني لسنة 82010

األرقام القیاسیة لكمیة االنتاج في الصناعات التحویلیة للفصل الثاني لسنة 92010

األرقام القیاسیة لكمیة االنتاج في الصناعات التحویلیة للفصل الثالث لسنة 102010

تقریر التضخم في اإلقتصاد العراقي لسنة 112010

األرقام القیاسیة السعار المدخالت والمخرجات في الصناعات التحویلیة الفصل الثالث لسنة 122010

األرقام القیاسیة لكمیة االنتاج في الصناعات التحویلیة للفصل الرابع لسنة 132010

مستویات االسعار في العراق لسنة 142010

األرقام القیاسیة لقطاع البناء والتشیید لسنة152010

األرقام القیاسیة ألسعار المدخالت والمخرجات في الصناعات التحویلیة لسنة 162010

األرقام القیاسیة لكمیة االنتاج في الصناعات التحویلیة لسنة 172010

األرقام القیاسیة لقطاع الماء والكھرباء لسنة 182010

األرقام القیاسیة للقطاع الزراعي لسنة 192010

األرقام القیاسیة السعار المستھلك لسنة 202010

األرقام القیاسیة ألسعار المدخالت والمخرجات في الصناعات التحویلیة للفصل الثاني لسنة 212011

األرقام القیاسیة ألسعار المدخالت والمخرجات في الصناعات التحویلیة للفصل األول لسنة 222011

األرقام القیاسیة لكمیة االنتاج في الصناعات التحویلیة للفصل الثالث لسنة 232011

األرقام القیاسیة ألسعار المدخالت والمخرجات في الصناعات التحویلیة للفصل الثالث لسنة 242011

 االرقام القیاسیة الصادرات لسنة 252011

االرقام القیاسیة ألسعار المدخالت والمخرجات في الصناعات التحویلیة للفصل الرابع لسنة 262011

االرقام القیاسیة لكمیة االنتاج في الصناعات التحویلیة  لسنة 272011

تقریر االرقام القیاسیة السعار المدخالت والمخرجات في الصناعات التحویلیة لسنة 282011

األرقام القیاسیة لكمیة االنتاج في الصناعات التحویلیة للفصل الثاني لسنة 292011

تقریر االرقام القیاسیة السعار المستھلك لسنة 302011
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