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	1	الجهاز المركزي لالحصاء/ العراق  -مديرية الحسابات القومية 
 

 
  . مقدمة1            

 وطنيتعتبر تقديرات تكوين رأس المال الثابت من المؤشـرات اإلحصائـيـة الضرورية والمھمة في االقتصاد ال

قتصادية نحو الھدف المرسوم لكونھا تقدم عرضاً تاريخيا للخطة االستثمارية للبلد وتبين مدى صالحية ودقة مسار الخطة اإل

ّ  ذهمثل ھ لھا , لذا فإن توفر قتصادية متكاملة وموضوعية لكونھا تعكس حجم  إد ضـرورية لوضع خطة اإلحصـاءات تعـ

  اإلنتاجية. اتوتركيب الطاق

  - اجمالي تكوين رأس المال الثابت:  
  

يعرف إجمالي تكوين رأس المال الثابت بأنه مجموع اإلضافات السنوية لألصول الثابتة مخصوما منھا األصول التي   

  - كوين رأس المال الثابت كل من :توبناءا على ذلك يشمل إجمالي ا تم التخلص منھ

         ملموسةالثابتة ال صولألأ  -أ

  .السكنية األبنية .1

 .غير السكنية األبنية .2

 .اإلنشاءات .3

  .والمعدات اآلالت .4

 .ثوابتالو األثاث .5

 .نقلال طوسائ .6

ج منتجات مثل الفواكه اتنمستمرة إلالتي تستعمل بصورة متكررة و والحيوانات األشجاراألصول المفتلحة ( .7

 .والمطاط والحليب ... الخ )

  منتجات الملكية الفكرية   ب _ 

 استكشاف المعادن. .1

 .برامج الكومبيوتر .2

  .األصليةوالفنية  األدبيةالترفيھية  األعمال .3

 االخرى . منتجات الملكية الفكرية .4

   .األراضيبما فيھا ج _ التحسينات الكبيرة التي تدخل على األصول غير المنتجة 

  .األصولالمصاحبة لنقل ملكية  التكاليف د _ 

ستھالك كل طاقته اإلنتاجية لخلق سلع اإل وبمعنى آخر فإن تكوين رأس المال يقوم على حقيقة أن المجتمع ال يجند

كون إجمالياً إذا لم يتم وتكوين رأس المال ي ، السلع الرأسمالية وإنتاجلصناعة  اتمن تلك الطاق المباشر بل أنه يحول قسماً 

      ذلك.طرح االندثار منه ويكون صافياً إذا تم 
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	2	الجهاز المركزي لالحصاء/ العراق  -مديرية الحسابات القومية 
 

 

   . طرق التقدير2

  : ھناك طريقتان لتقدير إجمالي تكوين رأس المال الثابت وھي

  . طريقة اإلنتاج أو التدفق السلعي .أ 

  . طريقة اإلنفاق .ب 

  

الدولة في  مساھمةنفاق في الوقت الحاضر وذلك لتقوم بإتباع طريقة اإلالمديرية وكتجربة عملية في االحتساب فإن 

قتصادي المختلفة مما يساعد في الحصول على البيانات والمعلومات التفصيلية األكثر دقة. إن ھذه معظم أوجه النشاط اإل

مش التجارية الطريقة تمثل اإلنفاق الفعلي من قبل المنتفعين النھائيين على حيـازة السـلعة الرأسمالية وبذلك تتضمن الھوا

  البيـانـات الالزمة للتقـدير حسـب طريقة اإلنفاق ھي: مصادر والرسوم الكمركية ومن أھـم

  

  . الستثماريإالجاري و اقانون الموازنة العامة للدولة بشقيھ - 1

 . الخاصالعام و الميزانيات العمومية والحسابات الختامية لشركات ومؤسسات القطاع - 2

ادق  وإحصاءات التصاالت (مكاتب السفر والسياحة)إنشائي والنقل وواإل تماعيواالج الصناعي اإلحصاءنتائج  - 3 التجارة (الفن
 . للقطاع الخاص  وما شابه)

 . تنمية األقاليمبرنامج  - 4

 . ت القطاع العامآمع منشادلة الكتب الرسمية  المتب - 5

 

كما يمكن مالحظة  قتصاديالإھذا ويصنف إجمالي تكوين رأس المال الثابت حسب نوع الموجودات وحسب النشاط 

   . والخاصليھما أعاله يمكن أن يقسم إلى كل من القطاعين العام امن التصنيفين المشار  اً إن أي

 

 -انواع االنشطة :

 الزراعة والغابات والصيد وصيد األسماك ، التعدين والمقالع ، الصناعة التحويلية ، الكھرباء  األنشطة السلعية :

  ييد.والماء ، البناء والتش

 ن ، تجارة الجملة والمفرد والمطاعم والفنادق وما شابه ، البنوك يخزتالت والاصت: النقل واال األنشطة التوزيعية

  والتأمين.

 مات التنمية االجتماعية والشخصية: ملكية دور السكن ، خد األنشطة الخدمية  
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	3	الجهاز المركزي لالحصاء/ العراق  -مديرية الحسابات القومية 
 

   . تحليل النتائج3
   مالي تكوين رأس المال الثابتجا 

  ريةباألسعار الجا  -  أ

 2017 ةسنبمقارنة  )%17.2( ارتفاعوبنسبة  ,   2018 لسنةدينار  ترليون )37.8( تكوين رأس المال الثابت إجمالي بلغ

   . ) 1 (رقم جدول الكما في دينار  ترليون )32.3( فيھا تكوين رأس المال الثابت إجماليبلغ  حيث

 

إجمالي تكوين رأس  إلىاھمة كل من القطاعين العام والخاص مس  بأن 2018 لسنة ) 3في جدول ( البيانات التفصيلية تشير

 في على التوالي وقد تركزت االستثمارات في القطـاع العام) %29.5( ،) %570.( المال الثابت باألسعار الجارية قـد بلغت

) من إجمالي 63%(  وبنسبة مساھمة قدرھا باألسعار الجارية دينار ترليون )16.8حيث بلغت ( التعدين والمقالعنشاط 

  )4.4( حيث بلغت االستثمارات فيـه خدمات التنمية االجتماعيةيليه نشاط  ، تكوين رأس المال الثابـت في القطاع العام

نشاط ليه في األھمية ي ،رأس المال الثابت في القطاع العام من إجمالي تكوين) %16.3( دينار وبنسبة مساھمة قدرھا ترليون

 ينشاط أما) %12.6( وبنسـبة مساھمة قدرھـا دينـار ترليون )3.4(فيه بلغـت االستثمارات حيث الكھرباء والماء 

 ا النسبية فيما وأھميتھممن حيث نسبة مساھمتھ المرتبتين الرابعة والخامسة افقد احتلت البناءوالتشييد والنقل واالتصاالت

  . العامإجمالي تكوين رأس المال الثابت في القطاع 

دينار  ترليون )6بالنسبة للقطاع الخاص حيث بلغت ( ملكية دورالسكننشاط أن اكبر االستثمارات تركزت في  ظبينما نالح 

 تجارة الجملة والمفرد اطليه نشيجموع االستثمارات في ھذا القطاع ) من م%54.1(  عار الجارية وبنسبة مساھمة قدرھاباألس

ثم نشاط  ، بيةلنسـامن حيث األھمية ) % 23.5( بلغت بنسبة مساھمةدينار و ترليون  )2.6( حيث بلغت االستثمارات فيه

  %) . 12.5( بلغت ) ترليون دينار وبنسبة مساھمة1.4ه (بلغت االستثمارات فـي حيثالنقل واالتصاالت 

%) يليھا 43( بلغت بنسبة مساھمةارية فقد احتلت المكائن والمعدات المرتبة االولى نوع الموجود باالسعار الجل بالنسبةاما 

  . )5كما في جدول رقم ( %)  16.3ومن ثم االبنية السكنية بنسبة (%)  22.9 خرى بنسبة (االنشاءات األ
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	4	الجهاز المركزي لالحصاء/ العراق  -مديرية الحسابات القومية 
 

  . 2007  أساس باألسعار الثابتة  لسنة  - ب

 2017 ةنمقارنة بس 2018لسنة ترليون دينار ) 33.2إلى (إجمالي تكوين رأس المال الثابت  ارتفاع )2( يبين الجدول رقم

  .2017 ) مقارنة بسنة% 3.9( ارتفاعوبنسبة دينار  ترليون )  32( رأس المال الثابت حيث بلغ إجمالي تكوين

إجمالي  فيمساھمة كل من القطاعين العام والخاص نسبة إن  )4(رقم في جدول كما  2018التفصيلية لسنة  بياناتالتشير  

على التوالي وقد تركزت االستثمارات في  )%32.7( ) و%67.3( د بلغتقـ ثابتةتكوين رأس المال الثابت باألسعار ال

 )%62.8وبنسبة مساھمة قدرھا ( باألسعار الثابتة دينار ترليون )14حيث بلغت ( التعدين والمقالعفي نشاط  القطـاع العام

 حيث بلغت االستثمارات فيـه عيةخدمات التنمية االجتمايليه نشاط  ، من إجمالي تكوين رأس المال الثابـت في القطاع العام

ليه في ، يرأس المال الثابت في القطاع العام  من إجمالي تكوين) %16.2( بلغتدينار وبنسبة مساھمة  ترليون) 3.7(

 ، )%12.9وبنسـبة مساھمة قدرھـا ( دينـار ترليون)  2.9 (فيه حيث بلغـت االستثمارات  الكھرباء والماءنشاط األھمية 

إجمالي تكوين  يف  ا النسبيةما وأھميتھممن حيث نسبة مساھمتھ على التواليالنقل واالتصاالت والبناء والتشييد   نشاطومن ثم 

بالنسبة للقطاع   ملكية دور السكننشاط االستثمارات تركزت في  ن اكبرا رأس المال الثابت في القطاع العام ، بينما نالحظ

) من مجموع االستثمارات في % 56.7 (  ة وبنسبة مساھمة قدرھاثابتعار الدينار باألس ترليون )6.2الخاص حيث بلغت (

  .النسبية األھميةمن حيث  تجارة الجملة والمفرد والنقل واالتصاالت والصناعة التحويليةنشاط  يليهھذا القطاع ، 
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	5	الجهاز المركزي لالحصاء/ العراق  -مديرية الحسابات القومية 
 

  
   الجارية باألسعاربت تكوين رأس المال الثا إلجماليالنسبية  األھمية) 1شكل (

 2018لسنة  )( التوزيعية والسلعية والخدمية التجميعية االقتصادية األنشطةحسب 
  
 
 

  
  
 
 

 بنسبة مساھمة بلغت بالمرتبة االولى ) ترليون دينار22.5( في االنشطة السلعيةبلغ تكوين رأس المال الثابت 

) ترليون دينار 4.8االنشطة الخدمية (لمرتبة الثانية احتلت ا) من اجمالي تكوين رأس المال الثابت في حين 59%(

) ترليون دينار  10.5اما االنشطة التوزيعية فقد احتلت المرتبة الثالثة حيث بلغت () %13وبنسبة مساھمة قدرھا (

  ).% 28 وبنسبة مساھمة قدرھا (



 Table (1)جدول (1)

Economic activitiesنسبة التغير %201620172018األنشطة  االقتصادية

الزراعة  والغابات والصيد وصيد 
االسماك

                278,426,790                 732,790,204                 390,233,473 -46.7Agriculture, Forestry, Hunting 
& Fishing  

التعدين والمقالع
           15,732,636,791            11,839,502,390            16,842,646,572 42.3

Mining and Quarrying

42.4A- Crude oil 16,838,645,572            11,822,568,272            15,004,590,111           أ - النفط الخام

ب - انواع اخرى من التعدين
                728,046,680                   16,934,118                     4,001,000 -76.4

B- Another types of mining

الصناعة التحويلية
             2,356,605,522              3,915,837,135              1,150,424,232 -70.6

Manufacturing Industry

8.4Electricity and Water- 3,528,870,475              3,850,385,501              3,767,908,842             الكھرباء والماء

22.4Building and construction 588,631,518                 480,798,474                 2,483,629,494             البناء والتشييد

النقل واالتصاالت والتخزين
             2,513,684,204                 265,220,816              1,901,217,194 616.8Transport ,Communications and 

storage

تجارة  الجملة والمفرد والمطاعم 
والفنادق وما شابه

             2,979,386,726                 891,614,067              2,828,747,064 217.3Wholesale, retail trade, hotels 
& others

33.7Banks and insurance- 97,303,038                   146,851,081                 138,383,498                البنوك والتأمين

1.8Owenrship of dwellings- 6,039,996,696              6,150,880,535              4,419,923,000             ملكية دور السكن

خدمات التنمية االجتماعية والشخصية
             5,045,052,333              4,056,108,377              4,515,396,985 11.3

Social and personal services

أ - خدمات التنمية االجتماعية
             1,982,248,979              3,259,140,269              4,362,932,749 33.9

A- Social services

80.9B- Personal services- 152,464,236                 796,968,108                 3,062,803,354             ب - الخدمات الشخصية

Gross fixed capital formation 17                      37,883,467,247        32,329,988,581        39,715,637,200       اجمالي تكوين رأس المال الثابت
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 إجمالي تكوين رأس المال الثابت حسب األنشطة االقتصادية  باألسعار الجارية للسنوات (2016-2018)  ( الف دينار)م

Gross fixed capital formation by Economic activities  at current  prices (2016-2018)   (000 ID)                



        Table (2)

Economic activitiesنسب التغير(%)201620172018األنشطة  االقتصادية

الزراعة  والغابات والصيد 
وصيد االسماك

              227,858,042                776,456,941                285,414,287 -63.2
Agriculture, Forestry, Hunting 
& Fishing  

32.8Mining and Quarrying 14,060,413,412           10,587,312,125           14,296,694,482         التعدين والمقالع

33.0Mining and Quarrying 14,057,000,996           10,568,703,204           13,626,960,930         أ - النفط الخام

81.7B- Another types of mining- 3,412,416                    18,608,921                  669,733,553              ب - انواع اخرى من التعدين

76.1Manufacturing Industry- 1,021,975,341             4,275,203,489             2,183,667,248           الصناعة التحويلية

22.5Electricity and Water- 3,048,950,587             3,935,541,080             3,471,142,775           الكھرباء والماء

0.4Building and construction- 483,644,722                485,490,508                2,338,315,755           البناء والتشييد

580.2 1,690,686,710             248,575,231                2,387,417,641           النقل واالتصاالت والتخزين
Transport ,Communications and 
storage

تجارة  الجملة والمفرد 
والمطاعم والفنادق وما شابه

           2,722,108,282                962,839,393             2,626,126,308 172.7
Wholesale, retail trade, hotels & 
others

53.2Banks and insurance- 74,552,171                  159,146,285                127,592,202              البنوك والتأمين

8.8Owenrship of dwellings- 6,163,261,935             6,759,209,379             4,152,892,042           ملكية دور السكن

خدمات التنمية االجتماعية 
والشخصية

           4,685,384,693             3,814,265,851             3,786,685,136 -0.7Social and personal services

23.7A- Social services 3,635,838,667             2,938,476,721             1,818,187,633           أ - خدمات التنمية االجتماعية

82.8B- Personal services- 150,846,469                875,789,130                2,867,197,060           ب - الخدمات الشخصية

7

3.9Gross fixed capital formation 33,241,710,609        32,004,040,282        36,593,073,162      اجمالي تكوين رأس المال الثابت
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 إجمالي تكوين رأس المال الثابت حسب األنشطة االقتصادية باألسعار الثابتة 2007=100 للسنوات ( 2016 -2018)  (الف دينار)

                جدول (2)

Gross fixed capital formation by Economic activities sector at constant prices (2007=100) (2016-2018) (000 ID)      



شكل (2): إجمالي تكوين رأس المال الثابت باألسعار الجارية للمدة 2016-2018 ( مليون دينار)

Figure (2): Gross Fixed Capital Formation including Donations at 
current prices for the Periot 2016-2018  (million ID)

شكل (3): إجمالي تكوين رأس المال الثابت باألسعار الثابتة (2007=100) للمدة 2016- 2018           
       (مليون دينار)

Figure (3): Gross Fixed Capital Formation including Donations at constant 
prices(2007=100) for the Periot 2016-2018(million ID)
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Table (3)جدول ( 3)

االھمية النسبيةالقطاع الخاصاالھمية النسبيةالقطاع العام
 المجموع

االھمية النسبية

public sector 
Relative 

share
private sector 

Relative 
share Total 

Relative 
share

الزراعة  والغابات والصيد وصيد 
االسماك

303,620,6061.186,612,8660.8390,233,4731.0
Agriculture, Forestry, 
Hunting & Fishing  

16,842,646,57263.000.016,842,646,57244.5Mining and Quarryingالتعدين والمقالع

16,838,645,57263.000.016,838,645,57244.4A- Crude oilأ - النفط الخام

4,001,0000.0100.04,001,0000.01B- Another types of miningب - انواع اخرى من التعدين

471,692,4661.8678,731,7656.11,150,424,2323.0Manufacturing Industryالصناعة التحويلية

3,357,878,95712.6170,991,5181.53,528,870,4759.3Electricity and Waterالكھرباء والماء

573,514,9672.115,116,5510.1588,631,5181.6Building and constructionالبناء والتشييد

503,914,2801.91,397,302,91412.51,901,217,1945.0النقل واالتصاالت والتخزين
Transport , 
Communications and 
storage

تجارة  الجملة والمفرد والمطاعم 
والفنادق وما شابه

200,546,5900.82,628,200,47423.52,828,747,0647.5
Wholesale, retail trade, 
hotels & others

97,303,0380.400.097,303,0380.3Banks and insuranceالبنوك والتأمين

00.06,039,996,69654.16,039,996,69615.9Owenrship of dwellingsملكية دور السكن

خدمات التنمية االجتماعية 
والشخصية

4,362,932,74916.300.04,362,932,74911.5Social and personal services

4,362,932,74916.300.04,362,932,74911.5A- Social servicesأ - خدمات التنمية االجتماعية

00.0152,464,2361.4152,464,2360.4B- Personal servicesب - الخدمات الشخصية

26,714,050,22610011,169,417,02110037,883,467,247100Gross fixed capital formationاجمالي تكوين رأس المال الثابت
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 االھمية النسبية إلجمالي تكوين رأس المال الثابت حسب األنشطة االقتصادية ونوع القطاع باألسعار الجارية لسنة 2018   (الف دينار)

Economic activities األنشطة  االقتصادية

Relative share to Gross fixed capital formation by Economic activities at current prices for year 2018   (000ID)            



Table ( 4 )جدول (4)

االھمية النسبيةالمجموعاالھمية النسبيةالقطاع الخاصاالھمية النسبيةالقطاع العام

public sector 
Relative 

share
private sector 

Relative 
share

Total
Relative 

share

الزراعة  والغابات والصيد وصيد 
االسماك

234,838,7851.050,575,5020.5285,414,2870.9
Agriculture, Forestry, 
Hunting & Fishing  

14,060,413,41262.800.014,060,413,41242.3Mining and Quarryingالتعدين والمقالع

14,057,000,99662.800.014,057,000,99642.3A- Crude oilأ - النفط الخام

3,412,4160.000.03,412,4160.0B- Another types of miningب - انواع اخرى من التعدين

409,072,0661.8612,903,2755.61,021,975,3413.1Manufacturing Industryالصناعة التحويلية

2,894,207,13212.9154,743,4551.43,048,950,5879.2Electricity and Waterالكھرباء والماء

469,964,5852.113,680,1360.1483,644,7221.5Building and constructionالبناء والتشييد

431,547,0981.91,259,139,61211.61,690,686,7105.1النقل واالتصاالت والتخزين
Transport , Communications 
and storage

تجارة  الجملة والمفرد والمطاعم 
والفنادق وما شابه

165,155,1370.72,460,971,17122.62,626,126,3087.9
Wholesale, retail trade, 
hotels & others

74,552,1710.300.074,552,1710.2Banks and insuranceالبنوك والتأمين

00.06,163,261,93556.76,163,261,93518.5Owenrship of dwellingsملكية دور السكن

خدمات التنمية االجتماعية
والشخصية

3,635,838,66716.200.03,635,838,66710.9Social and personal services

3,635,838,66716.200.03,635,838,66710.9A- Social servicesأ - خدمات التنمية االجتماعية

00.0150,846,4691.4150,846,4690.5B- Personal servicesب - الخدمات الشخصية

22,375,589,05410010,866,121,55510033,241,710,609100Gross  fixed capital formationاجمالي تكوين رأس المال الثابت

1
0

االھمية النسبية إلجمالي تكوين رأس المال الثابت حسب األنشطة االقتصادية ونوع القطاع باألسعار الثابته (2007=100) لسنة 2018 ( الف دينار)

 Relative share to Gross fixed capital formation by Economic activities sector at constant prices(2007=100) for year 2018 
(million ID)                 

Economic activitiesاألنشطة  االقتصادية
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Table ( 5 )  جدول ( 5)

المجموعموجودات اخرىنباتات وحيواناتوسائط النقلاالثاثالمكائن والمعداتاالنشاءات األخرىاالبنية غير السكنيةاالبنية السكنية

Residential 
Building

Non-Residential 
Building

Other 
Constructions

Machines 
&Equipment

FurnitureTransport Vehicle
plants and 

Animals
Other AssetsTotal

الزراعة  والغابات والصيد 
وصيد االسماك

025,516,513216,867,73388,560,904438,701056,581,5222,268,100390,233,473
Agriculture, 
Forestry, Hunting & 
Fishing  

2,240,8251,971,807,4725,755,024,7308,647,482,7457,419,202457,666,5981,000,0005,00016,842,646,572التعدين والمقالع
Mining and 
Quarrying

2,240,8251,970,647,4725,755,024,7308,645,309,7457,196,202457,226,5981,000,000016,838,645,572A- Crude oilأ - النفط الخام

01,160,00002,173,000223,000440,00005,0004,001,000ب - انواع اخرى من التعدين
B-Other types of 
mining

29,293,95883,133,682105,092,452791,148,42835,402,44740,323,56329,293,95836,735,7441,150,424,232الصناعة التحويلية
Manufacturing 
Industry

33,957,76074,594,600823,153,9612,570,395,15516,155,0004,259,0005,855,000500,0003,528,870,475Electricity and Waterالكھرباء والماء

061,899,971283,506,000228,566,767912,5002,600,000011,146,280588,631,518البناء والتشييد
Building and 
construction

النقل  والمواصالت 
والتخزين

250,00040,158,874187,405,447831,215,4983,835,554833,315,94105,035,8791,901,217,194
Transport , 
Communications 
and storage

تجارة  الجملة والمفرد 
والمطاعم والفنادق وما شابه

01,081,479,974101,187,5441,056,518,948229,053,304127,844,444100,687,544131,975,3072,828,747,064
Wholesale, retail 
trade, hotels & 
others

164,14997,303,038Banks and insurance-085,089,0690546,2875,231,4646,600,3670البنوك والتأمين

6,039,996,69600000006,039,996,696ملكية دور السكن
Owenrship of 
dwellings

خدمات التنمية االجتماعية 
والشخصية

87,707,469981,134,0101,195,896,1162,063,077,31723,001,859107,150,095520,29056,909,8284,515,396,985
Social and personal 
services

أ - خدمات التنمية 
االجتماعية

87,527,469874,890,1621,182,793,3662,043,120,73110,551,128106,734,325520,29056,795,2784,362,932,749A- Social services

180,000106,243,84913,102,75019,956,58612,450,731415,7700114,550152,464,236B- Personal servicesب - الخدمات الشخصية

اجمالي تكوين رأس المال 
الثابت

    6,193,446,708     4,404,814,164     8,668,133,983     16,277,512,049       321,450,031     1,579,760,008        193,938,314       244,411,990     37,883,467,247 
Gross fixed capital 
formation
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                 إجمالي تكوين رأس المال الثابت حسب األنشطة االقتصادية ونوع الموجود  باالسعار الجارية لسنة 2018  (الف دينار )  

 Gross fixed capital formation by Economic Activities and type for assets at current prices for the year 2018    (000ID)          

Economic Activitiesاألنشطة االقتصادية



Table ( 6 )جدول ( 6 )

المجموعموجودات اخرىنباتات وحيواناتوسائط النقلاالثاثالمكائن والمعداتاالنشاءات األخرىاالبنية غير السكنيةاالبنية السكنية

Residential 
Building

Non-
Residential 

Building

Other 
Constructions

Machines 
&Equipment

Furniture
Transport 

Vehicle
plants and 

Animals
Other AssetsTotal

الزراعة  والغابات والصيد 
وصيد االسماك

024,544,531216,867,73352,049,893438,70107,451,6482,268,100303,620,606
Agriculture, Forestry, 
Hunting & Fishing  

2,240,8251,971,807,4725,755,024,7308,647,482,7457,419,202457,666,5981,000,0005,00016,842,646,572Mining and Quarryingالتعدين والمقالع

2,240,8251,970,647,4725,755,024,7308,645,309,7457,196,202457,226,5981,000,000016,838,645,572A- Crude oilأ - النفط الخام

ب - انواع اخرى من 
التعدين

01,160,00002,173,000223,000440,00005,0004,001,000B-Other types of mining

053,680,42471,965,123321,636,6446,141,90110,883,32507,385,050471,692,466Manufacturing Industryالصناعة التحويلية

33,957,76074,594,600823,153,9612,399,403,63716,155,0004,259,0005,855,000500,0003,357,878,957Electricity and Waterالكھرباء والماء

061,899,971283,506,000213,450,216912,5002,600,000011,146,280573,514,967Building and constructionالبناء والتشييد

النقل  والمواصالت 
والتخزين

250,00039,919,92457,678,327139,726,6853,885,672257,417,79205,035,879503,914,280
Transport , 
Communications and 
storage

تجارة  الجملة والمفرد 
والمطاعم والفنادق وما 

شابه
0100,709,001500,00070,322,1192,324,30026,135,4830555,687200,546,590

Wholesale, retail trade, 
hotels & others

164,14997,303,038Banks and insurance-085,089,0690546,2875,231,4646,600,3670البنوك والتأمين

000000000Owenrship of dwellingsملكية دور السكن

خدمات التنمية االجتماعية 
والشخصية

87,527,469874,890,1621,182,793,3662,043,120,73110,551,128106,734,325520,29056,795,2784,362,932,749
Social and personal 
services

أ - خدمات التنمية 
االجتماعية

87,527,469874,890,1621,182,793,3662,043,120,73110,551,128106,734,325520,29056,795,2784,362,932,749A- Social services

000000000B- Personal servicesب - الخدمات الشخصية

اجمالي تكوين رأس المال 
الثابت

123,976,0543,287,135,1548,391,489,24013,887,738,95753,059,868872,296,89014,826,93883,527,12626,714,050,226
Gross fixed capital 
formation

1
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Table (7 ) جدول (7 )

المجموعموجودات اخرىنباتات وحيواناتوسائط النقلاالثاثالمكائن والمعداتاالنشاءات األخرىاالبنية غير السكنيةاالبنية السكنية

Residential 
Building

Non-Residential 
Building

Other 
Constructions

Machines 
&Equipment

FurnitureTransport Vehicle
plants and 

Animals
Other AssetsTotal

الزراعة  والغابات والصيد 
وصيد االسماك

0971,981036,511,0110049,129,874086,612,866
Agriculture, Forestry, 
Hunting & Fishing  

000000000Mining and Quarryingالتعدين والمقالع

000000000A- Crude oilأ - النفط الخام

000000000B-Other types of miningب - انواع اخرى من التعدين

29,293,95829,453,25833,127,329469,511,78429,260,54629,440,23829,293,95829,350,694678,731,765Manufacturing Industryالصناعة التحويلية

000170,991,5180000170,991,518Electricity and Waterالكھرباء والماء

00015,116,551000015,116,551البناء والتشييد
Building and 
construction

50,118575,898,149001,397,302,914-0238,950129,727,120691,488,813النقل واالتصاالت والتخزين
Transport , 
Communications and 
storage

تجارة  الجملة والمفرد 
والمطاعم والفنادق وما شابه

0980,770,973100,687,544986,196,828226,729,004101,708,961100,687,544131,419,6202,628,200,474
Wholesale, retail trade, 
hotels & others

000000000Banks and insuranceالبنوك والتأمين

6,039,996,69600000006,039,996,696Owenrship of dwellingsملكية دور السكن

خدمات التنمية االجتماعية 
والشخصية

180,000106,243,84913,102,75019,956,58612,450,731415,7700114,550152,464,236
Social and personal 
services

000000000A- Social servicesأ - خدمات التنمية االجتماعية

180,000106,243,84913,102,75019,956,58612,450,731415,7700114,550152,464,236B- Personal servicesب - الخدمات الشخصية

6,069,470,6541,117,679,011276,644,7432,389,773,091268,390,163707,463,118179,111,376160,884,86411,169,417,021اجمالي تكوين رأس المال الثابت
Gross fixed capital 
formation
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 اجمالي تكوين رأس المال الثابت حسب األنشطة االقتصادية ونوع الموجود  للقطاع الخاص باالسعار الجارية لسنة 2018 (الف دينار )  

 Gross fixed capital formation by Economic Activities and type of assets for private sector at current prices for the year 2018 (000ID)                 

Economic Activitiesاألنشطة االقتصادية



Table (8)    جدول (8)

المجموعموجودات اخرىنباتات وحيواناتوسائط النقلاالثاثالمكائن والمعداتاالنشاءات األخرىاالبنية غير السكنيةاالبنية السكنية

Residential 
Building

Non-Residential 
Building

Other Constructions
Machines 

&Equipment
FurnitureTransport Vehicle

plants and 
Animals

Other AssetsTotal

الزراعة  والغابات والصيد 
وصيد االسماك

019,515,992163,673,76180,145,614363,765019,046,8012,668,353285,414,287
Agriculture, Forestry, 
Hunting & Fishing  

1,691,1891,488,156,5834,343,414,8917,825,776,2406,151,909394,880,585336,1345,88214,060,413,412Mining and Quarryingالتعدين والمقالع

1,691,1891,487,281,1114,343,414,8917,823,809,7245,967,000394,500,947336,134014,057,000,996A- Crude oilأ - النفط الخام

0875,47201,966,516184,909379,63805,8823,412,416B-Other types of miningب - انواع اخرى من التعدين

29,891,79470,567,87288,116,697715,971,42829,355,26334,990,4799,863,28643,218,5231,021,975,341Manufacturing Industryالصناعة التحويلية

25,628,49856,297,811621,248,2722,326,149,46113,395,5223,674,7201,968,067588,2353,048,950,587Electricity and Waterالكھرباء والماء

046,716,959213,966,792206,847,753756,6332,243,313013,113,271483,644,722البناء والتشييد
Building and 
construction

188,67930,372,071175,905,425752,231,2203,180,393722,884,35805,924,5641,690,686,710النقل  والمواصالت والتخزين
Transport , 
Communications and 
storage

تجارة  الجملة والمفرد 
والمطاعم والفنادق وما شابه

01,076,793,500103,119,750956,125,745189,928,113110,992,60333,901,530155,265,0672,626,126,308
Wholesale, retail trade, 
hotels & others

193,11674,552,171Banks and insurance-064,218,1650494,3774,337,8645,694,8810البنوك والتأمين

6,163,261,93500000006,163,261,935Owenrship of dwellingsملكية دور السكن

خدمات التنمية االجتماعية 
والشخصية

66,242,140768,706,552906,044,3911,867,038,29619,072,85292,453,278174,88766,952,7393,786,685,136
Social and personal 
services

66,058,467660,294,462892,674,2381,848,978,0378,748,86292,091,739174,88766,817,9743,635,838,667A- Social servicesأ - خدمات التنمية االجتماعية

183,673108,412,09013,370,15318,060,25910,323,989361,5390134,765150,846,469B- Personal servicesب - الخدمات الشخصية

اجمالي تكوين رأس المال 
الثابت

      6,286,904,235      3,621,345,506            6,615,489,980            14,730,780,135            266,542,314       1,367,814,216         65,290,705     287,543,518        33,241,710,609 
Gross fixed capital 
formation
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   إجمالي تكوين رأس المال الثابت حسب األنشطة االقتصادية ونوع الموجود  باالسعار الثابتة (2007=100 ) لسنة 2018    (الف دينار )

 Gross fixed capital formation by Economic Activities and type of assets at Constant prices  (2007=100) for the 2018 (000ID)               

Economic Activitiesاألنشطة االقتصادية



Table (9)  جدول (9)

المجموعموجودات اخرىنباتات وحيواناتوسائط النقلاالثاثالمكائن والمعداتاالنشاءات األخرىاالبنية غير السكنيةاالبنية السكنية

Residential 
Building

Non-Residential 
Building

Other Constructions
Machines 

&Equipment 
FurnitureTransport Vehicle

plants and 
Animals

Other AssetsTotal

الزراعة  والغابات والصيد 
وصيد االسماك

                     -             18,524,175            163,673,761            47,103,975                   363,765                          -       2,504,756       2,668,353            234,838,785 
Agriculture, Forestry, 
Hunting & Fishing  

Mining and Quarrying 14,060,413,412       5,882               336,134        394,880,585         6,151,909                7,825,776,240       4,343,414,891        1,488,156,583      1,691,189        التعدين والمقالع

A- Crude oil 14,057,000,996         -                     336,134        394,500,947         5,967,000                7,823,809,724       4,343,414,891        1,487,281,111      1,691,189        أ - النفط الخام

ب - انواع اخرى من 
التعدين

                     -                  875,472                             -                1,966,516                   184,909                379,638                  -                 5,882                3,412,416 
B-Other types of 
mining

 409,072,066            8,688,295         -                  9,390,272             5,092,787                291,073,886          54,313,300              40,513,527             -                     الصناعة التحويلية
Manufacturing 
Industry

Electricity and Water 2,894,207,132         588,235          1,968,067     3,674,720             13,395,522              2,171,406,006       621,248,272            56,297,811           25,628,498      الكھرباء والماء

 469,964,585            13,113,271       -                  2,243,313             756,633                   193,167,616          213,966,792            46,716,959             -                     البناء والتشييد
Building and 
construction

النقل  والمواصالت 
والتخزين

           188,679           30,128,245              43,530,813          126,449,489                3,221,950         222,103,358                  -         5,924,564            431,547,098 
Transport , 
Communications and 
storage

تجارة  الجملة والمفرد 
والمطاعم والفنادق وما 

شابه
                     -             76,006,793                   377,358            63,639,927                1,927,280           22,550,028                  -            653,749            165,155,137 

Wholesale, retail 
trade, hotels & others

Banks and insurance 74,552,171             (193,116)           -                  5,694,881             4,337,864                494,377                   -                             64,218,165             -                     البنوك والتأمين

   -                               -                       -                    -                            -                               -                              -                               -                            -                     ملكية دور السكن
Owenrship of 
dwellings

خدمات التنمية االجتماعية 
والشخصية

      66,058,467         660,294,462            892,674,238       1,848,978,037                8,748,862           92,091,739        174,887     66,817,974         3,635,838,667 
Social and personal 
services

أ - خدمات التنمية 
االجتماعية

      66,058,467         660,294,462            892,674,238       1,848,978,037                8,748,862           92,091,739        174,887     66,817,974         3,635,838,667 A- Social services

B- Personal services   -                               -                       -                    -                            -                               -                              -                               -                            -                     ب - الخدمات الشخصية

اجمالي تكوين رأس 
المال الثابت

      93,566,833      2,480,856,720        6,333,199,426     12,568,089,554              43,996,574         752,628,896     4,983,845     98,267,207       22,375,589,054 
Gross fixed capital 
formation
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Table (10) جدول (10)

المجموعموجودات اخرىنباتات وحيواناتوسائط النقلاالثاثالمكائن والمعداتاالنشاءات األخرىاالبنية غير السكنيةاالبنية السكنية

Residential 
Building

Non-Residential 
Building

Other 
Constructions

Machines 
&Equipment

FurnitureTransport Vehicleplants and AnimalsOther AssetsTotal

الزراعة  والغابات 
والصيد وصيد االسماك

0991,817033,041,6390016,542,045050,575,502
Agriculture, Forestry, 
Hunting & Fishing  

000000000Mining and Quarryingالتعدين والمقالع

000000000A- Crude oilأ - النفط الخام

ب - انواع اخرى من 
التعدين

000000000
B-Other types of 
mining

29,891,79430,054,34533,803,397424,897,54224,262,47625,600,2079,863,28634,530,228612,903,275الصناعة التحويلية
Manufacturing 
Industry

000154,743,4550000154,743,455Electricity and Waterالكھرباء والماء

00013,680,136000013,680,136البناء والتشييد
Building and 
construction

النقل  والمواصالت 
والتخزين

0243,827132,374,612625,781,731-41,557500,781,000001,259,139,612
Transport , 
Communications and 
storage

تجارة  الجملة والمفرد 
والمطاعم والفنادق وما 

شابه
01,000,786,707102,742,392892,485,817188,000,83388,442,57533,901,530154,611,3182,460,971,171

Wholesale, retail 
trade, hotels & others

000000000Banks and insuranceالبنوك والتأمين

6,163,261,93500000006,163,261,935ملكية دور السكن
Owenrship of 
dwellings

خدمات التنمية 
االجتماعية والشخصية

183,673108,412,09013,370,15318,060,25910,323,989361,5390134,765150,846,469
Social and personal 
services

أ - خدمات التنمية 
االجتماعية

000000000A- Social services

183,673108,412,09013,370,15318,060,25910,323,989361,5390134,765150,846,469B- Personal servicesب - الخدمات الشخصية

اجمالي تكوين رأس 
المال الثابت

6,193,337,4021,140,488,786282,290,5542,162,690,580222,545,741615,185,32060,306,861189,276,31110,866,121,555
Gross fixed capital 
formation
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Economic Activitiesاألنشطة االقتصادية

اجمالي تكوين رأس المال الثابت حسب األنشطة االقتصادية ونوع الموجود  للقطاع الخاص باالسعار الثابته (2007=100) لسنة 2018 (الف دينار )
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