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   قدمةمال
العراقي وتعتبر القومي إن أھمیة التجارة الخارجیة في العراق تتضح من خالل الدور الذي تلعبھ في االقتصاد 

ً من  ، وباألخص الصادرات حیث انھا تعتبرمؤشراتھا من المؤشرات المھمة في التحلیل االقتصادي ً مھما مصدرا
  .ي تقدم البلد في مختلف النواحي االقتصادیةالدخل القومي وان زیادة الصادرات وتنوعھا تعن مصادر

للوصول  2012وبسنة أساس  2020لسنة  سعر)للكمیة وللقیمة ولل( حتساب األرقام القیاسیة للصادراتإ متلقد 
  .إلى النتائج التي تعكس لنا حقیقة تطور الصادرات

  

  .)5و  4رقم ( ینالجدولي ف 2007ساسسنة األھي أرقام فعلیة تم إحتسابھا ب) 2013 - 2008السنوات (ان 
  

تم إحتسابھا التي ، )5رقم ( األخیر في الجدول) 2007- 1981( السنوات اضافةتم وألول مرة في ھذا التقریر 
لیكون الجدول مرجع  2020، وفیھ تم تكملة السنوات لغایة 2007السالسل الزمنیة بسنة األساسعن طریق ربط 

  معتمد كسلسلة.
  

  :المنھجیة
  

  رقام القیاسیة للصادرات:ھجیة تركیب األفیما یأتي من
  

 :ً   سنة األساسأوال
   

  .كسنة أساس 2012بإعتبار سنة للصادرات تم تحدیث األرقام القیاسیة 
  

  للصادرات ثانیاً: السلة السلعیة
  

 ،) ملیون دینار331272( 2012 لكافة السلع المصدرة في سنة یةالنفط ریغالصادرات إجمالي بلغت قیمة 
  ل.) فص24قسام وعلى (أ) 9على () سلعة مصدرة 39وعددھا (السلع ة كافتوزعت 

  

%) من 82.1یمثل (و 2012 مصدرة في سنة األساس) سلعة 39صل (أمن ) 32( عدد السلع المختارة بلغ
ھذه السلع المختارة فقد بلغت لالنفطیة  ریإجمالي الصادرات غقیمة أما ، السلع المصدرةكافة عدد  مجموع

  .غیر النفطیةمن قیمة الصادرات الكلیة %) 99.991( ةنسبوب 2012ون دینار في سنة األساس) ملی331241(
  

   تصنیف عتماد)، وبإ24صل (أمن  فصل) 23وعلى ( اقسام) 9على (سلعة)  32(المختارة توزعت السلع 
)HS-02(“The Harmonized Commodity Description and Coding System”   وھو

  .2002 ب السلع حسب النظام المنسق لوصف السلع التجاریة لسنةیللتجارة الخارجیة بتبوالتصنیف العالمي 
                    

 ً      ھاحتسابإفي  الصیـغ الریاضیـة المستخدمــةو األرقام القیاسیة للصادراتأنواع : ثالثا
 :الوحدة) للصادرات (لقیمةللسعر الرقم القیاسي  .1

 

 للسعر ةم القیاسیارقفي احتساب األ 2012 المرجحة بأوزان سنة األساس )زالسبیر صیغة(على  ادعتمإلاتم 
  :كما یأتيوللصادرات 

                                                     10001 
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  حیث ان :       

pI:  للصادرات )وحدةاللقیمة للسعر (الرقم القیاسي  

1P:  سعر السلعة في سنة المقارنة  

0P :سعر السلعة في سنة األساس  
W: األساس  وزن السلعة في سنة  
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  ثم على مستوى القسم.، على مستوى الفصلللسعر یحتسب الرقم القیاسي و
  

 :الرقم القیاسي (لقیمة) الصادرات .2
 

  لقیمة الصادرات وكما یأتي: في احتساب األرقام القیاسیة تم اإلعتماد على الصیغة التجمیعیة البسیطة
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0
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V
V

I V
  

  حیث ان :

      VI : الرقم القیاسي لقیمة الصادرات  
      1V : في سنة المقارنة قیمةال    

 0V    سنة األساس في قیمةال :     
   

  .ثم على مستوى القسم، على مستوى الفصلللقیمة یحتسب الرقم القیاسي و
  
 :الرقم القیاسي (لكمیة) الصادرات .3

 

  .للصادرات) لسعر(الرقم القیاسي ل /(الرقم القیاسي للقیمة)  = الرقم القیاسي لكمیة الصادرات ان
  

  )غیر النفطیة + النفطیة(لصادرات إلجمالي احتساب الرقم القیاسي إ .4
  

، وھي أرقام یةلصادرات النفطلیتم احتساب األرقام القیاسیة ، بعد احتساب األرقام القیاسیة للصادرات غیر النفطیة
 + النفطیة( لصادراتجمالي اھذه األرقام تحتسب األرقام القیاسیة إلباإلعتماد على و، قیاسیة فردیة بسیطة

  ي:أتوكما یدرات غیرالنفطیة وقیمة الصادرات النفطیة كمتوسط مرجح من قیمة الصا غیرالنفطیة)
 

 الوزن))×للصادرات النفطیة  (الرقم القیاسي + الوزن)×الرقم القیاسي للصادرات غیرالنفطیة ((                  إلجماليالرقم القیاسي  
ـــــــــــــــــــــــــــ = )غیرالنفطیة+النفـطیة( الصادرات ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  100                                                                               للقیمة أو للسعر
  
في عن األھمیة النسبیة للصادرات  )یةرات النفطصادال(و أ )الصادرات غیر النفطیة(حیث یعبر الوزن لكل من  

 .2012في سنة األساس كل منھما 
  

  .)الرقم القیاسي للسعر( / )الرقم القیاسي للقیمة( = إلجمالي الصادرات )للكمیة(الرقم القیاسي اما 
  

  مصادر البیانـات
  األرقام القیاسیة للصادرات: حتسابفي الجھاز المركزي لإلحصاء إلتم اإلعتماد على مجموعة المصادر اآلتیة 

  

 ).كغم) والوزن (بالدینار العراقي(القیمة مدیریة احصاء التجارة لكل من  منالصادر  تقریر الصادرات .1
 

ً لعدم توفر (سعر .2 بما یعرف (بقیمة الوحدة) الذي  ھ) في تقریر الصادرات فقد تم اإلستعاضة عنالسلعة نظرا
 (قیمة المصدر من الخلیط السلعي) على (وزنھ). ساويوی یعبر عن معدل السعر لخلیط سلعي متجانس

  

 تم إعتماد سعر صرف الدوالر (التجاري) المتوفر في قسم االرقام القیاسیة. .3
 

المتوفرة في مدیریة الحسابات (ملیون دوالر) والقیمة  (ملیون برمیل) للكمیة )النفط الخام المصدر(بیانات  .4
درات النفطیة.                                                                                                                القومیة إلستخراج الرقم القیاسي للصا
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 2020األرقام القیاسیة للصادرات لسنة 
 

  / العراق / الجھاز المركزي لإلحصاء قسم األرقام القیاسیة
   

 
 

  :  2012بأساس  2020تحلیل األرقــام القیاســـیة للصادرات لسنة 
:ً   النفطیة) الرقم القیاسي إلجمالي الصادرات (النفطیة و غیر أوال

  2020في سنة  )46.9(نحو  )إلجمالي قیمة الصادرات (النفطیة و غیرالنفطیةبلغ الرقم القیاسي 
  .2019سنة عن  %)45.2( مقداره اً انخفاضمسجًال  2012 بأساس

  

  2020 في سنة )138.3(نحوالنفطیة)  ة الصادرات (النفطیة و غیریمكبلغ الرقم القیاسي إلجمالي 
  .2019سنة عن  %)14.8( مقداره اً نخفاضامسجًال 

  

  2020في سنة  )33.9( نحوالنفطیة)  الصادرات (النفطیة و غیر سعربلغ الرقم القیاسي إلجمالي 
  .2019سنة عن  %)35.7( مقداره نخفاضوبإ

  النفطیة صادرات غیرللالرقم القیاسي  ثانیاً:
 

  2012بأساس  2020) في سنة 14.7النفطیة نحو ( قیمة الصادرات غیرلبلغ الرقم القیاسي 
  .2019سنة عن  %)7.0( مقداره انخفاضاً مسجًال 

  

  مقداره انخفاضاً مسجًال  2020في سنة  )6.2(نحوالنفطیة  ة الصادرات غیریمكلبلغ الرقم القیاسي 
  .2019سنة عن  %)48.8(

  

  مقداره  بارتفاعو  2020في سنة  )236.2( نحوالنفطیة  الصادرات غیر سعرلبلغ الرقم القیاسي
  .2019سنة عن  %)81.3(

  صادرات النفطیةللالرقم القیاسي  ثالثاً:
 

  مسجًال  2012بأساس  2020) في سنة 47.0قیمة الصادرات النفطیة نحو (لبلغ الرقم القیاسي
  .2019سنة عن  %)45.2( مقداره اً نخفاضا

  

  مقدارهًا نخفاضامسجًال  2020في سنة  )141.1(نحوة الصادرات النفطیة یملكبلغ الرقم القیاسي 
  .2019سنة عن  %)13.6(

  

  مقداره نخفاضباو  2020في سنة  )33.3( نحوالصادرات النفطیة  لسعربلغ الرقم القیاسي 
  .2019سنة عن  %)36.6(
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  جدول (1)

األرقام القیاسیة لسنة 
معدل األرقام القیاسیة لسنة 20192020

التغیر    %

45.2-85.646.9إجمالي الصادرات

7.0-15.814.7الصادرات غیر النفطیة

45.2-85.847.0الصادرات النفطیة

14.8-162.4138.3إجمالي الصادرات

48.8-12.16.2الصادرات غیر النفطیة

13.6-163.4141.1الصادرات النفطیة

35.7-52.733.9إجمالي الصادرات

130.3236.281.3الصادرات غیر النفطیة

36.6-52.533.3الصادرات النفطیة

األرقام القیاسیة للصادرات ومعدالت التغیر للسنتین (2019-2020)

قسم األرقام القیاسیة / الجھاز المركزي لإلحصاء / العراق

(100=2012)

أنواع الصادرات

للقیمة

للكمیة

للسعر

4
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جدول (2)

HS وزن األساس وصف المادةالفصل
2012

الرقم القیاسي 
للقیمة

الرقم القیاسي 
للكمیة

الرقم القیاسي 
للسعر

مجموع 
ــــــــــــ0.008حیوانات حیةالفصل 01

مجموع 
الفصل 03

أسماك وقشریات ،رخویات وغیرھا من 
ــــــــــــ0.034الالفقریات المائیة

مجموع 
الفصل 05

منتجات أخرى من أصل حیواني غیر 
1.45251.916.5314.4مذكورة وال داخلة في مكان آخر

مجموع 
الفصل 08

فواكھ وثمار صالحة لألكل ؛ قشور 
4.32883.061.7134.6حمضیات وقشور بطیخ أو شمام

مجموع 
ــــــــــــ0.001حبوبالفصل 10

مجموع 
الفصل 11

منتجات مطاحن; شعیر ناشط (مالت); 
نشاء حبوب أو جذور أو درنات؛ إینولین؛ 

دابوق القمح (غلوتین)
ــــــــــــ0.002

مجموع 
الفصل 12

حبوب وثمار زیتیة وبزور وثمار متنوعة؛ 
ــــــــــــ0.002نباتات للصناعة أو للطب ؛ قش علف

مجموع 
الفصل 13

صمغ اللك ; صموغ وراتنجات وغیرھا من 
ــــــــــــ0.004عصارات وخالصات نباتیة

مجموع 
ــــــــــــ0.109سكر ومصنوعات سكریةالفصل 17

مجموع 
الفصل 20

محضرات خضر ومحضرات ثمار أوفواكھ 
0.65692.0131.270.1ومحضرات أجزاء نباتات أخرى

مجموع 
الفصل 25

ملح ؛ كبریت ؛أتربة وأحجار؛جص،كلس 
1.4741.50.12037.9وإسمنت

مجموع 
الفصل 27

وقود معدني, زیوت معدنیة ومنتجات 
12.85859.4117.650.5تقطیرھا، مواد قاریة، شموع معدنیة

مجموع 
الفصل 28

منتجات كیماویة غیرعضویة ؛مركبات 
عضویة أوغیر عضویة من معادن ثمینة 
أو من معادن أتربة نادرة أو من عناصر 

مشعة أو من نظائر (إیزوتوب)

0.058623.4204.3305.2

مجموع 
ــــــــــــ67.592منتجات كیماویة عضویةالفصل 29

مجموع 
ــــــــــــ0.033أسمدةالفصل 31

األرقام القیاسیة للصادرات غیر النفطیة حسب الفصول لسنة 2020

(100=2012)

5



مجموع 
الفصل 32

خالصات للدباغة والصباغة ؛ مواد دابغة 
ومشتقاتھا؛ أصباغ، ألوان سطحیة 

(بیجمنت) ومواد ملونة أخر ؛ دھانات 
وورنیش؛ معاجین؛حبر

ــــــــــــ1.148

مجموع 
الفصل 34

صـابون، عوامل سطح عضـویة، (غواسل 
عضویة) محضرات غسیل، محضرات 

تشحیم، شموع اصطناعیة وشموع 
محضرة، محضرات صقل أو تلمیع، شموع 

إضاءة وأصناف مماثلة، معاجین لصنع 
النماذج، "شموع طب األسنان" 

ومحضرات طب األسنان أساسھا الجص

ــــــــــــ0.670

مجموع 
0.0951787.8424.0421.7منتجات كیماویة متنوعــةالفصل 38

مجموع 
ــــــــــــ3.018لدائن ومصنوعات ھذه الموادالفصل 39

مجموع 
الفصل 41

صالل جلود خام (عدا جلود الفراء) وجلود 
ــــــــــــ6.322مدبوغة

مجموع 
الفصل 48

ورق وورق مقوى (كارتون ) ؛ 
مصنوعات من عجینة السلیلوز اومن ورق 

او من ورق مقوى
ــــــــــــ0.047

مجموع 
الفصل 51

صوف ، وبر ناعم أو خشن ؛ خیوط ونسج 
ــــــــــــ0.058من شعر الخیل

مجموع 
الفصل 57

سجاد واغطیة ارضیات اخر من مواد 
0.03488.0299.329.4نسیجیة

10014.76.2236.2

قسم األرقام القیاسیة / الجھاز المركزي لإلحصاء / العراق

تابع جدول (2)

الرقم القیاسي العام للصادرات غیرالنفطیة
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األرقام القیاسیة للصادرات لسنة 2020                                                                                                         

جدول (3)

HS الرقم القیاسي الرقم القیاسي للكمیةالرقم القیاسي للقیمةوزن األساس 2012وصف المادةالقسم
للسعر

القسم 1
حیوانات حیة 

ومنتجات المملكة 
الحیوانیة

1.49450.416.0314.4

منتجات المملكة القسم 2
النباتیة

4.33782.961.6134.6

منتجات صناعة القسم 4
االغذیة

0.76578.9112.670.1

14.33253.420.9254.9منتجات معدنیةالقسم 5

القسم 6

منتجات الصناعات 
الكیمیاویة 

اوالصناعات 
المرتبطة بھا

69.5963.00.8376.7

ــــــــــــ3.018 لدائن ومصنوعاتھاالقسم 7

جلود خام وجلود القسم 8
مدبوغة

ــــــــــــ6.322

القسم 10
ورق وورق مقوى 

(كارتون) 
ومصنوعاتھما

ــــــــــــ0.047

مواد نسیجیة القسم 11
ومصنوعاتھا

0.09232.6110.929.4

10014.76.2236.2

قسم األرقام القیاسیة / الجھاز المركزي لإلحصاء / العراق

األرقام القیاسیة للصادرات غیر النفطیة حسب األقسام لسنة 2020

(100=2012)

الرقم القیاسي العام للصادرات 
غیرالنفطیة

7



األرقام القیاسیة للصادرات لسنة 2020                                                                                                                                                  

(2007=100)  جدول (4)

الصادرات غیر 
الصادرات غیر إجمالي الصادراتالصادرات غیر النفطیةإجمالي الصادراتالنفطیة

النفطیة
إجمالي 

الصادرات

2008107.3142.1108.3113.399.1125.4

200958.298.653.7116.1108.484.9

201044.9124.542.9115.3104.7108.0

201151.7197.936.3132.0142.5149.9

201233.0218.524.3148.1135.7147.5

201330.0218.520.0145.7150.0150.0

201424.0203.215.7153.0153.1132.8

201512.6121.714.5182.587.366.7

20160.7110.81.0201.365.155.0

20171.8148.11.5200.8127.673.8

20182.7201.02.3234.4120.185.7

20195.2187.02.9240.5176.877.7

20204.9102.51.5204.8320.550.0

       مالحظات1: السنوات (2008 - 2013) ھي أرقام فعلیة تم إحتسابھا بأساس 2007.
                   2: السنوات من 2014 فما فوق یتم إحتسابھا عن طریق ربط السالسل الزمنیة بسنة األساس 2007.

قسم األرقام القیاسیة / الجھاز المركزي لإلحصاء / العراق

األرقام القیاسیة للصادرات للسنوات (2008 - 2020)

السنة
األرقام القیاسیة للسعراألرقام القیاسیة للكمیةاألرقام القیاسیة للقیمة
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األرقام القیاسیة للصادرات لسنة 2020                                                                                                                                                  
األرقام القیاسیة إلجمالي الصادرات للسنوات (1981 - 2020)

(100=2007)  جدول (5)

للسعرللكمیةللقیمة
198127.251.353.0
198225.249.950.5
198319.542.845.6
198422.951.944.1
198526.864.741.4
198616.980.121.1
198727.5104.626.3
198830.2135.422.3
198938.0149.025.5
199025.4106.723.8
19911.03.826.2
19920.54.411.3
19930.94.022.3
19940.84.019.8
19951.24.228.7
19961.86.727.0
199711.344.325.5
199814.996.115.5
199930.5129.223.6
200045.9128.235.8
200138.0127.929.7
200234.1100.633.9
ـــ*2003
200444.695.346.8
200559.086.468.3
200677.192.683.3
2007100.0100.0100.0
2008142.1113.3125.4
200998.6116.184.9
2010124.5115.3108.0
2011197.9132.0149.9
2012218.5148.1147.5
2013218.5145.7150.0
2014203.2153.0132.8
2015121.7182.566.7
2016110.8201.355.0
2017148.1200.873.8
2018201.0234.485.7
2019187.0240.577.7

2020102.5204.850.0

 مالحظات1: السنوات (1981-2007) تم إحتسابھا عن طریق ربط السالسل الزمنیة بسنة األساس2007. 

            3: السنوات من 2014 فما فوق یتم إحتسابھا عن طریق ربط السالسل الزمنیة بسنة األساس 2007.
* ال تتوفر بیانات التجارة الخارجیة لسنة 2003.

قسم األرقام القیاسیة / الجھاز المركزي لإلحصاء / العراق

األرقام القیاسیة إلجمالي الصادراتالسنة

           2: السنوات (2008 - 2013) ھي أرقام فعلیة تم إحتسابھا بأساس 2007.
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(2012=100)  جدول (6)

األرقام القیاسیة للسعراألرقام القیاسیة للكمیةاألرقام القیاسیة للقیمة

الصادرات غیر النفطیةالصادرات غیر النفطیةالصادرات غیر النفطیة

2008325.5
444.973.0

2009176.5
220.679.9

2010136.2
176.277.1

2011156.8
149.1105.0

2012100.1
99.8100.0

201391.0
82.2110.5

201472.864.5112.8

201538.359.664.3

20162.04.248.0

20175.66.094.0

20188.39.488.5

201915.812.1130.3

202014.76.2236.2

       مالحظات1: السنوات (2008 - 2013) تم إحتسابھا عن طریق ربط السالسل الزمنیة بسنة األساس2012.
                   2: السنوات من 2014 ھي أرقام فعلیة تم إحتسابھا بأساس 2012

قسم األرقام القیاسیة / الجھاز المركزي لإلحصاء / العراق

األرقام القیاسیة للصادرات للسنوات (2008 - 2020)

السنة
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األرقام القیاسیة للصادرات لسنة 2020                                                                                                                                                  

(2012=100)  جدول (7)

للسعرللكمیةللقیمة
198112.434.635.9
198211.533.734.2
19838.928.930.9
198410.535.029.9
198512.343.728.1
19867.754.114.3
198712.670.617.8
198813.891.415.1
198917.4100.617.3
199011.672.016.1
19910.52.617.8
19920.23.07.7
19930.42.715.1
19940.42.713.4
19950.52.819.5
19960.84.518.3
19975.229.917.3
19986.864.910.5
199914.087.216.0
200021.086.624.3
200117.486.420.1
200215.667.923.0
ـــ2003*
200420.464.331.7
200527.058.346.3
200635.362.556.5
200745.867.567.8
200865.076.585.0
200945.178.457.5
201057.077.873.2
201190.689.1101.6
2012100.0100.0100.0
2013100.098.4101.7
201493.0103.390.0
201555.7123.245.2
201650.7135.937.3
201767.8135.650.0
201892.0158.358.1
201985.6162.452.7
202046.9138.333.9

 مالحظات1: السنوات (1981-2013) تم إحتسابھا عن طریق ربط السالسل الزمنیة بسنة األساس2012.
            2: السنوات من 2014 فما فوق  ھي أرقام فعلیة تم إحتسابھا بأساس2012.

* ال تتوفر بیانات التجارة الخارجیة لسنة 2003.

قسم األرقام القیاسیة / الجھاز المركزي لإلحصاء / العراق

األرقام القیاسیة إلجمالي الصادرات للسنوات (1981 - 2020)

األرقام القیاسیة إلجمالي الصادراتالسنة
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