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  المقدمة

متغیرات كبیرة وسریعة ومستمرة في مختلف الجوانب االقتصادیة واالجتماعیة والسیاسیة  عالم یشھدظل  في

وحتى البیئیة ، اضافة الى الثورة الكبیرة في مجال تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت والتي جعلت العالم كقریة 

قتصادات الدول االخرى وحتى في اقتصاد أو بیئة اجتماعیة بمنأى عن التأثیر والتأثر با واحدة حیث انھ ال یوجد

مجال البیئة مما أدى إلى زیادة تعقید الحیاة االقتصادیة واالجتماعیة وزیادة الحاجة الملحة لوجود أنظمة إحصائیة 

على مستوى عالي من الكفاءة والقدرة على توفیر بیانات إحصائیة عن مختلف الجوانب االقتصادیة واالجتماعیة 

والموضوعیة واعطاء صورة دقیقة وشاملة عن مجمل االداء االقتصادي والتطور والبیئیة تتصف بالدقة 

االجتماعي والبیئي للبلد لكي نستطیع أن ندق جرس اإلنذار في وقت مبكر عند حدوث األزمات االقتصادیة 

  واحتمال حدوثھا مستقبال.

تویاتھم جاء نتیجة ألھمیة تلك ان زیادة الحاجة الى البیانات اإلحصائیة من قبل المستخدمین على مختلف مس

اإلحصاءات باعتبارھا أدوات مھمة في التحلیل االقتصادي ورصد المتغیرات االقتصادیة واالجتماعیة والبیئیة 

  باإلضافة إلى متابعة تنفیذ الخطط اإلستراتیجیة للدول للوقوف على االخفاقات في التنفیذ ومعالجتھا أول بأول.

شرات االقتصادیة واالجتماعیة والبیئیة التي تعكس الوضع االقتصادي واالجتماعي یعرض ھذا التقریر أھم المؤ

آملین أن تساعد ھذه المؤشرات المخططین والباحثین االقتصادیین  )2014- 2017(والبیئي للعراق خالل الفترة 

واألكادیمیین في عملیة تحلیل ورصد السلوك االقتصادي واالجتماعي والبیئي للبلد والتنبؤ بالتغیرات التي تطرأ 

ً كما أنھا تساعد المعنیین على متابعة تنفیذ ما تم التخطیط لھ خالل الفت   رة المعنیة.على ھذه المؤشرات مستقبال
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  المفاھیم والمصطلحات االقتصادیة واالجتماعیة المستخدمة

ً منھ قیمة  الناتج المحلي اإلجمالي: .1 یمثل مجموع قیمة اإلنتاج اإلجمالي من السلع والخدمات مستبعدا

االستھالك الوسیط من المستلزمات السلعیة والخدمیة وبھذا فھو یشمل مجموع القیم المضافة اإلجمالیة 

  جنبیة.المتحققة في األنشطة االقتصادیة داخل الحدود اإلقلیمیة للبلد وبمساھمة عوامل اإلنتاج المحلیة واأل

ھو عبارة عن حصة الفرد الواحد من الناتج المحلي  متوسط نصیب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي: .2

ً على عدد السكان.  اإلجمالي ویساوي قیمة الناتج المحلي اإلجمالي مقسوما

ھو عبارة عن اإلضافات السنویة إلى األصول الثابتة (األبنیة  إجمالي تكوین رأس المال الثابت: .3

ً منھا األصول المستبعدة.     واإلنشاءات، آالت ومعدات، وسائط نقل، أثاث، نباتات وحیوانات) مطروحا

ھو مؤشر یستعمل في قیاس المستوى العام لألسعار كما یمكن استعمالھ  الرقم القیاسي ألسعار المستھلك: .4

  إلى األسعار الثابتة لبعض المؤشرات االقتصادیة المھمة. كمخفض للوصول

اإلفراد الكلي مقسوما على عدد األسر وباإلمكان استخراجھ حسب ھو عدد متوسط حجم األسرة:  .5

  .المحافظات والبیئة

ھو متوسط عدد السنوات التي یتوقع ان یعیشھا المولود الحي (ذكر،  العمر المتوقع للحیاة (ذكور، إناث): .6

ً باالعتبار معدالت الوفیات العمریة في سنة محددة.أنثى   ) من تاریخ المیالد وحتى الوفاة، آخذا

من اإلناث، أي   )100(ھو صورة للتركیبة السكانیة وتعبر عن قیاس عدد الذكور مقابل كل  نسبة النوع: .7

ً بـ  ً على عدد اإلناث مضروبا   . 100عدد الذكور مقسوما

ً بعمر ھو ع معدل النشاط االقتصادي: .8 ً على عدد السكان  15دد السكان النشطین اقتصادیا سنة فأكثر مقسوما

ً في  ً السكان العاطلین 100الكلي مضروبا . (حیث أن: السكان النشطین اقتصادیا: ھم السكان العاملین زائدا

 اللذین یبحثون عن عمل).

یجدوا عمل في األیام السبعة  عدد العاطلین اللذین یبحثون عن عمل ومستعدین للعمل ولم معدل البطالة: .9

ً على عدد السكان النشطین اقتصادیا بعمر  15الماضیة للمقابلة بعمر  سنة فأكثر  15سنة فأكثر مقسوما

ً في   .100مضروبا

ً الودائع الجاریة. ):m1(عرض النقد بالمفھوم الضیق   .10   ھو عبارة عن العملة خارج البنوك زائدا

ً الموجود النقدي لدى المصارف.صافي العملة في التداول : ھو   .11   عبارة عن العملة المصدرة ناقصا

 ھو عدد الطلبة الموجودین (المرحلة االبتدائیة) الملتحقین بالدراسة بعمر معدل االلتحاق الصافي:   .12

ً إلى الفئة السكانیة بعمر  )6-11(    سنة. )11-6(سنة  نسبة
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ھو إجمالي عدد الطلبة الموجودین (المرحلة االبتدائیة) الملتحقین بالدراسة نسبًة  معدل االلتحاق اإلجمالي :  .13

  سنة. )11-6(إلى إجمالي السكان بعمر 

ھي عدد السكان الذین یقل دخلھم عن خط الفقر (وھي كلفة الحاجات األساسیة الالزمة  نسبة الفقر:  .14

ً على عدد السكان.   لممارسة الفرد لنشاطھ الیومي (غذائیة + غیر غذائیة) مقسوما

ً  الكثافة الھاتفیة :  .15 ً على عدد السكان مضروبا  ھي عدد خطوط الھاتف الثابت (سعة البداالت) مقسوما
  .100في 
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  جـتحلیل النتائ

: مؤشرات الحسابات القومیة ً   أوال
  مؤشرات الناتج المحلي اإلجمالي، وكما یلي : )1(یبین جدول 

ارتفع متوسط  وكذلك (14.6%)بنسبة  2016مقارنة بسنة  2017ارتفع الناتج المحلي اإلجمالي باالسعار الجاریة لسنة 

  . (11.6%)بنسبة   2016مقارنة بسنة  2017نصیب الفرد من الناتج المحلي االجمالي باالسعار الجاریة لسنة 

متوسط  انخفض كذلك (3.8%)بنسبة  2016مقارنة بسنة  2017الناتج المحلي االجمالي باالسعار الثابتة لسنة  نخفضا

  . لنفس المدة  (6.3%)نصیب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي باالسعار الثابتة بنسبة 

  

 بنسبة 2017 سنةلالثابتة  باألسعار تكوین رأس المال الثابت إجمالي ارتفع : إجمالي تكوین رأس المال الثابت

ً بسنة  )%27.6(  .2016مقارنة

مقارنة  (22.1%) بنسبة 2017انخفض صافي االستثمار األجنبي المباشر لسنة  : صافي االستثمار األجنبي المباشر

حیث یمثل صافي االستثمار األجنبي الفرق بین االستثمار المباشر األجنبي في داخل العراق واالستثمار  2016مع سنة 

  . المباشر للعراق في الخارج

یشیر االرتفاع بالرقم القیاسي العام ألسعار المستھلك إلى حجم الضغوط  :  الرقم القیاسي العام ألسعار المستھلك

) مقارنة بسنة 0.2% بنسبة ( 2017سنة لالتضخمیة التي یعاني منھا أالقتصاد العراقي حیث ارتفع معدل التضخم 

2016 .   
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  المؤشرات الزراعیة ثانیاً:

  : المؤشرات الزراعیة، وكما یلي )2(یعرض جدول 

ً  )5.9%(بنسبة  2017لسنة  واترالمحاصیل والخضلالمساحة المزروعة  رتفعتا :المزروعةالمساحة   سنة بمقارنة

وبالرغم من ذلك نالحظ ارتفاع في كمیات انتاج بعض المحاصیل بسبب زراعتھا في اراضي زراعیة خارج  2016

    :يالخطة وكما یل

ً ) 2.6%(بنسبة  2017كمیة أنتاج محصول الحنطة لسنة  انخفض:  محصول الحنطة .1  ،2016سنة بمقارنة

ً  )14.6%( بنسبة 2017متوسط غلة الدونم للمحصول لسنة  انخفض وكذلك   .2016سنة بمقارنة

ً  )39.3%(بنسبة  2017كمیة أنتاج محصول الشعیر لسنة  انخفض : محصول الشعیر .2 ، 2016سنة بمقارنة

ً  )21.4%(بنسبة  2017متوسط غلة الدونم للمحصول لسنة  انخفاض كذلكو   .2016سنة بمقارنة

ً  )46.7%(بنسبة  2017كمیة أنتاج محصول الشلب لسنة  ارتفاع : محصول الشلب .3 وذلك  ،2016سنة بمقارنة

بسبب عودة زراعة المحصول في محافظة دیالى باالضافة الى زیادة المساحة المزروعة للمحصول في 

 . المحافظات االخرى 

ً  )0.6%(بنسبة  2017كمیة أنتاج التمور لسنة  ترتفعا :مور تال .4   .2016سنة بمقارنة
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  : ) مؤشرات اإلنتاج الحیواني وكما یلي3بین جدول (ی

ً بسنة) 1.8%بنسبة ( 2017حوم الحمراء لسنة لالمن  كمیة االنتاج تارتفع : لمنتجات الحیوانیةا في ،   2016 مقارنة

ً بسنة 11.6%بنسبة ( 2017انتاج اللحوم البیضاء لسنة  ارتفع كمیة أنتاج األسماك النھریة  ارتفعت، و 2016) مقارنة

ً 7.7%بنسبة ( 2017لسنة  ً ، 2016سنة ب) مقارنة بنسبة  2017كمیة أنتاج األسماك البحریة لسنة  وارتفعت أیضا

)53.2% ً ً بسنة2.7%بنسبة ( 2017، ارتفع انتاج بیض المائدة لسنة  2016سنة ب) مقارنة   .  2016 ) مقارنة
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 )طن(االسماك البحریة  )طن(االسماك النھریة  )طن(لحوم الدواجن  )طن(اللحوم البیضاء  )طن(اللحوم الحمراء 
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  الثاً: مؤشرات النفط الخامث

  : ) مؤشرات النفط الخام، وكما یلي4یعرض جدول (

حیث  2016مقارنة بسنة  2017سنة ل (4.1%) نسبتھا في كمیات اإلنتاج بلغت املحوظتناقصا حقق نشاط النفط الخام 

 انخفضو 2017سنة لملیون برمیل  )1631.2إلى ( 2016ملیون برمیل سنة  )1701.1(كمیات اإلنتاج من  نخفضتا

ً خالل الفترة المذكورة )4.4(إلى  )4.6(معدل اإلنتاج الیومي من  الصادرات  ةسجلت كمی حیث ملیون برمیل یومیا

بنسبة  2017في سنة    ، وارتفع سعر برمیل النفط 2016مقارنة بسنة  2017سنة ل )0.3%( نسبتھ انخفاضاالنفطیة 

دوالر  )49.4الى ( 2016لسنة دوالر ) 36.10حیث ارتفع سعر برمیل النفط من (  2016بسنة) مقارنة %36.8(

كمیة  وانخفضتخالل الفترة المذكورة  )14.9%(النفط الخام المجھز للمصافي بنسبة  ةكمی، وانخفضت 2017لسنة

 ).44.6%(  النفط الخام المجھز للكھرباء بنسبة
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 )2017-2014(كمیة النفط الخام المنتج والمصدر للسنوات ) 4(شكل 

 )ملیون برمیل(كمیة النفط الخام المصدر  )ملیون برمیل(كمیة النفط الخام المنتج 
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ً: المؤشرات الصناعیة  رابعا

  ) وكاالتي :5كما في الجدول ( 2017المؤشرات الصناعیة لسنة 

، اذ  2016) منشأة  لسنة 566)منشأة مقابل (551نحو ( 2017بلغت عدد المنشأت الصناعیة العاملة لسنة  .1

 ) وذلك بسبب توقف اغلب المنشأت عن العمل في محافظة دیالى .2.7سجلت نسبة انخفاض مقدارھا (

، والسبب یرجع الى عودة العمل  2016) عن سنة 1.6%،بنسبة مقدارھا ( 2017سنة ارتفع عدد المشتغلین ل .2

في كل من المنشأة العامة للمستلزمات الطبیة في سامراء والشركة العامة للصناعات النحاسیة والمیكانیكیة في 

 .االنبار
 2016عما كانت علیھ في سنة  ملیار دینار 1431) حیث بلغت (  2017ارتفعت قیمة واألجور والمزایا لسنة  .3

 ) .14.8%) ملیار دینار وبنسبة ارتفاع مقدارھا (1247حیث بلغت (

) ملیار 2509الى(  2016) ملیار دینار لسنة 2159من (  2017ارتفعت القیمة المضافة االجمالیة لسنة  .4

 .(16.2%)اي بنسبة مقدارھا  2017دینار لسنة 

 ) .27.2%بنسبة ( 2016عن  2017ضافة لسنة ارتفعت إنتاجیة المشتغل من القیمة الم .5

) وسبب ھذا 20.7%بنسبة ( 2016مقارنة بسنة  2017ارتفعت  قیمة اإلنتاج للمنشآت الصناعیة لسنة  .6

االرتفاع یعود الى زیادة في انتاج شركة االتحاد للصناعات الغذائیة  من الزیوت والسكر وتم شمول المنشأه 

 سامراء بعد ان كانت متوقفة عن العمل للسنة السابقة .العامة للمستلزمات الطبیة في 

 . دینار)5حیث بلغت ( 2016مقارنة لسنة  2017ارتفعت إنتاجیة الدینار من االجور لسنة  .7
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ً: مؤشرات الكھرباء   خامسا

  مؤشرات الكھرباء، وكما یلي: )6(یعرض جدول 

) حسب التقریر االحصائي الصادر من وزارة 6.9%ملحوظ في كمیة اإلنتاج بنسبة ( ارتفاعاحقق قطاع الكھرباء 

، والزالت الحاجة الى الطاقة الكھربائیة اكبر من اإلنتاج المتحقق ولمعالجة  2016مقارنة  بسنة  2017الكھرباء لسنة 

ارتفعت كمیة الكھرباء المستوردة  2017النقص بالطاقة الكھربائیة یتم استیراد الكھرباء من دول الجوار أال انھ في سنة 

 . 2016) مقارنة بسنة 13.3%بنسبة (
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ً: مؤشرات البناء والتشیید   سادسا

  مؤشرات البناء والتشیید، وكما یلي : )7(جدول یبین 

الممنوحة للقطاع الخاص والترمیم  جازات البناءافي عدد  ارتفاعتشیر مؤشرات البناء والتشیید إلى إن ھنالك 

ً بسنة  2017لسنة  )11.3%(بنسبة  یعزى سبب الزیادة الى تحسن الوضع االمني وعودة محافظة  2016مقارنة

  عھدھا في اجازات البناء.االنبار الى سابق 

 2017لسنة  )23.8%( انخفض عدد مشاریع القطاع العام بنسبة قدأما بالنسبة لعدد المشاریع في القطاع العام 

ً بسنة  نتیجة لعدم الشمول بسبب عدم ارسال نسخ من احاالت مقاوالت االبنیة واالنشاءات الى  2016مقارنة

 تاثرفأن الحرب على داعش في عدد من المحافظات ذكر أعاله  باإلضافة إلى ما مدیریة االحصاء االنشائي 

والتي أدت إلى اقتصار المشاریع  ،بشكل مباشر على عدم تنفیذ المشاریع لألبنیة واإلنشاءات في القطاع العام

أما بالنسبة لدور السكن الجدیدة فتشیر  .عانخفاض عدد المشاریأدى الى محافظة فقط األمر الذي ) 12(على 

 2016مقارنة بسنة  2017سنة ل )11.5%(بنسبة  في عدد دور السكن الجدیدة طفیف رتفاعاالنسب إلى أن ھناك 

ً بسنة  )73.7%( بنسبة 2017في سنة  انخفاضأما بالنسبة إلى عدد العمارات السكنیة فأن ھنالك  ، مقارنة

 2017سنة ل )8.2%(في عدد العمارات التجاریة بنسبة  انخفاضبالنسبة للعمارات التجاریة فقد حصل و ،2016

 ً مقارنة بسنة  2017سنھ ل )62.5%( بنسبة الصغیرة عدد األبنیة الصناعیة انخفضفیما  ،2016سنة بمقارنة

2016 .  
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ً: مؤشرات النقل واالتصاالت   سابعا

  :واالتصاالت النقل مؤشرات) 8(  جدول یعرض

 : النقل مؤشرات -1

 ىبأجر عل المنقولین المسافرین عدد في زیادة مع 2017 سنة في الخطوط أطوال زیادة الى الحدید سكك مؤشرات تشیر 

) 417( فیھا المسافرین عدد كان التي 2016 بسنة مقارنة مسافر الف) 435( المسافرین عدد بلغ حیث الخطوط تلك

 ، جدیدة منظومة واستخدام نوتسییر قطاری شراء الى االرتفاع  سبب ویعود) 4.3%( مقدارھا ارتفاع  بنسبة مسافر الف

) 100%( مقدارھا بنسبة طن الف) 104( الى  2017  سنة في ارتفعت دالحدید فق سكك بواسطة المنقولة البضائع أما

 .قطارات جدیدة لنقل البضائعطن ویعود سبب االرتفاع الى تسیر  الف) 52( كانت التي 2016 سنة عن

 ارتفاع بنسبة حافلة) 634( إلى 2017 سنة في والوفود المسافرین لنقل العامة الشركة في العاملة الحافالت عدد ارتفع

  حافلة .) 630( عددھا كان التي 2016 سنة عن) 0.6%( مقدارھا

 مقدارھا وبنسبة  طن ألف) 17029( إلى 2017 سنة يالعراقیة ف الموانئ خالل نالمستوردة م البضائع كمیة ارتفعت

 عقود خالل من واألرصفة الساحات تطور بسبب طن ألف) 16068( كمیتھا كانت التي 2016 في سنة عنھ) 06%.(

 وتحدیث بواسطتھ جدیدة مالحیة خطوط جلب إلى أدى مما الموانئ بعمل المتخصصة الشركات مع المشترك التشغیل

ً كمیة وارتفعت.والحاویات البضائع مناولة معدات  بنسبة طن ألف) 5200( إلى 2017 سنة المصدرة في البضائع أیضا

 طریق عن النفط صادرات زیادة ألف طن بسبب) 2060( كمیتھا كانت التي2016  سنة في عنھ) 152.4%(  مقدارھا

 .النفطیة الموانئ

 مقارنةً  رحلة) 36933( إلى  2017 سنة في )الدولیة+ الداخلیة( العراقیة الجویة الخطوط في  الرحالت عدد انخفض

وذالك بسبب توقف الرحالت الخارجیة , ) 11.4%( بنسبة انخفاض مقدارھا) 41688( عددھا كان التي 2016 بسنة

 مسافر ألف) 3840( 2017المنقولین في سنة  المسافرین في االقلیم وتوقف الرحالت في مطار الموصل . وارتفع عدد

كمیة البضائع وانخفضت  مسافر، ألف) 3460( عددھا كان التي 2016 سنة عن)11.0%( مقدارھا اعارتف بنسبة

  .(4.3%)بنسبة  2016عن سنة  2017المنقولة لكافة المطارات في سنة 

 :اإلتصاالت مؤشرات – 2
 سنة خط ملیون) 1.984( كانت أن بعد خط ملیون) 2.062(  الى 2017 سنة في الثابتة الھواتف خطوط عدد أرتفع 

  النقالة . الھواتف النتشار وذلك) 3.9%( مقدارھا بنسبة 2016

 2016 سنة عن) 1%4.4( مقدارھا بنسبة خط ألف) 40002( الى 2017 سنة في النقال الھاتف خطوط عدد أرتفع

 خط ألف)  34958( كانت التي

 : المرور حوادث – 3

 كان التي 2016 سنة عن) 0.7%(  مقدارھا بنسبة حادث) 8824( الى 2017 سنة في المرور حوادث عدد ارتفع 

  ).8763( خاللھا الحوادت عدد
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ً: المؤشرات المالیة والنقدیة والتجارة   ثامنا

  المؤشرات المالیة والنقدیة والتجارة، وكما یلي : )9(یبین جدول 

  : المؤشرات المالیة-أ

ً بسنة  2017لسنة  %)42.3(بنسبة العامة إیرادات الموازنة  ارتفعت أسعار النفط الخام  رتفاعنتیجة ال 2016مقارنة

المصدر حیث أن اإلیرادات النفطیة تشكل الجزء األكبر من إیرادات الموازنة العامة، إما بالنسبة للنفقات العامة فقد 

ً بسنة  2017سنة ل %)12.6(بنسبة مقدارھا  ارتفعت  )1932حققت فائض بمقدار ( 2017وان موازنة  2016مقارنة

  .) ملیار دینار12658مقداره ( 2016ملیار دینار بعدما كانت تعاني من عجز في سنة 

  

  : المؤشرات النقدیة-ب
حیث أن عرض النقد بھذا  2016مقارنة بسنة  2017سنة ل %)0.6( بنسبة ارتفاعاسجل عرض النقد بمفھومھ الضیق 

      . الحسابات الجاریة)النقد في التداول + (المفھوم یشمل 
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 )2017-2014(اجمالي االیرادات والنفقات للسنوات) 8(شكل 

 )ملیار دینار(إجمالي نفقات الموازنة  )ملیار دینار(إجمالي إیرادات الموازنة 
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  : مؤشرات التجارة الخارجیة -ج

برمیل النفط   سعر  ارتفاعوذلك بسبب  2016مقارنة بسنة  2017سنة ل %)39.5(الصادرات بنسبة  إجماليقیمة  ارتفعت

  . %)36.8(بنسبة 

من  اتقیمة االستیراد ارتفعتحیث  2016مقارنة بسنة  2017سنة ل %)10.7(بنسبة  اتاالستیراد اجماليقیمة ارتفعت 

حجم انكشاف  اتوتعكس مبالغ االستیراد ،2017سنةل) ملیار دوالر 32.2إلى ( 2016سنة ل) ملیار دوالر 29.1(

االقتصاد العراقي على العالم الخارجي بسبب ضعف القاعدة اإلنتاجیة المحلیة وعدم قدرتھا على تغطیة الطلب المحلي 

 .من السلع والخدمات

  
  

  : مؤشرات التجارة الداخلیة -د

وذلك بسبب قیام بعض الفنادق  2016مقارنة بسنة  2017) في سنة 11.2%انخفضت إیرادات الفنادق بنسبة (

 بتخفیض اجور المبیت اضافة الى انخفاض اإلیرادات األخرى للفنادق .
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  السكان تاسعاً: مؤشرات

 يؤشراد انسكبٌ ، وكًب ٌهً: (10)ٌعرض خذول  

 2017غٕخ ٌٌف ٔغّخ ا (37139.5)إٌٝ إْ ٕ٘بن اسرفبع فٟ ّٔٛ اٌغىبْ ح١ش ثٍغ ػذد اٌغىبْ رش١ش ِؤششاد اٌغىبْ 

  فٟ ح١ٓ وبٔذ ٔغجخ إٌٛع %(2.7)ّٔٛ  ثّؼذي أٌف ٔغّخ  (36169.5)ٚاٌزٟ ثٍغذ  2016عٕخ  ِمبسٔخ ِغ

 2017ٌغٕخ  (3.96)، ٚثٍغ ِؼذي اٌخظٛثخ اٌىٍٟ  أضٝ 200روش ٕ٘بن  201اٞ اْ ٌىً  2017ٌغٕخ %102.11) )

 . %(1.5بنسبة انخفاض ) (4.02)ٚاٌزٟ وبٔذ  2016ِمبسٔخ ِغ عٕخ 

 

 :ً  التعليم  مؤشراتعاشرا

 يؤشراد انزعهٍى، وكًب ٌهً : (11)ٌجٍٍ خذول 

  ٌٍؼبَ اٌذساعٟ( 1.2%ِؼذي االٌزحبق اٌظبفٟ ٌٍزؼ١ٍُ االثزذائٟ ثٕغجخ ) اسرفبعرش١ش ِؤششاد اٌزؼ١ٍُ اٌٝ 

 ٌٍزؼ١ٍُ اٌضبٔٛٞ ثٕغجخ ث١ّٕب أخفغ ِؼذي االٌزحبق اٌظبفٟ 2016/2017 ثبٌؼبَ اٌذساعِٟمبسٔخ  2018/2017

 ،االثزذائٟ ،اٌضبٔٛٞ األؽفبياٌٝ اسرفبع اػذاد اٌطٍجخ حغت اٌّشحٍخ )س٠بع  أ٠ؼبرش١ش إٌزبئظ وّب  ٌٕفظ اٌفزشح( %2.4)

ِمبسٔخ  2017/2018فٟ اٌؼبَ اٌذساعٟ  ( ػٍٝ اٌزٛا5.6ٌٟ-%،11.8%،13.2%،8.6%) لذس٘ب ،إٌّٟٙ (  ثٕغت

ٚالزظش اٌزمش٠ش ػٍٝ ِؼب٘ذ   2018/2017رٛلفذ ِؼب٘ذ اٌّؼ١ٍّٓ ٚاٌّؼٍّبد ٌغٕخ ث١ّٕب ِغ اٌؼبَ اٌذساعٟ اٌغبثك 

 .اٌفْٕٛ اٌغ١ٍّخ

( ّٕٟٙاٌ ،االثزذائٟ ،اٌضبٔٛٞ األؽفبيا١ٌٙئخ اٌزذس٠غ١خ حغت اٌّشحٍخ )س٠بع  إػذادِؤششاد اٌزؼ١ٍُ اٌٝ اسرفبع  رج١ٓ 

  ,ػٍٝ اٌزٛاٌٟ ٌٕفظ اٌّذح اػالٖ  (0.8%%،10.1،10.7%،6.1%) لذس٘ب ثٕغت

إٌّٟٙ (  ، اٌضبٔٛٞ االثزذائٟ ، ، األؽفبيس٠بع  حغت اٌّشحٍخ ) األث١ٕخ اٌحى١ِٛخ اػذاداٌٝ اسرفبع  أ٠ؼبرش١ش إٌزبئظ 

اٌؼبَ ِمبسٔخ ِغ  اٌزٛاٌٟػٍٝ ( 8.8%،32.0%،23.5%،80.8%) لذس٘ب ثٕغت 2018/2017فٟ اٌؼبَ اٌذساعٟ 

 2018/2017ٌغٕخ ِؼب٘ذ اٌّؼ١ٍّٓ ٚاٌّؼٍّبد رُ ا٠مبف ث١ّٕب  2016/2017اٌذساعٟ 

ػٍّب اْ ٕ٘بن اسرفبع ثبٌٕغت ثغجت شّٛي اٌّذاسط )حىِٟٛ ،اٍٟ٘ ،د٠ٕٟ( ثٕغجخ ٌٍزؼ١ٍُ االثزذائٟ اٌضبٔٛٞ .ث١ّٕب س٠بع :   ِالحظخ

 االؽفبي رُ شّٛي اٌحىِٟٛ ٚاالٍٟ٘.
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  الصحـة مؤشراتاحدى عشر: 

  مؤشرات الصحة، وكما یلي: )12(یعرض جدول 

 2017سنة ل %)5.0(اإلجمالي بنسبة  الحكومیة واالھلیة في عدد المستشفیات ارتفاعتشیر مؤشرات الصحة أن ھناك 

فقد حصل  المرضىعدد األسرة المھیأة لرقود ل اما بالنسبة ، وذلك النخفاض االسره في محافظة نینوى2016مقارنة بسنة 

  %).1.8( لكل سریر بنسبة السكانفي عدد انخفاض ایجابي مع وجود  )%0.2( بنسبة انخفاض

  أحوال المعیشة مؤشرات: عشر اثنى

  مؤشرات أحوال المعیشة، وكما یلي: )13(یبین جدول 

متوسط دخل األسرة  بلغ، و2012سنة ل )%18.9(بعدما كانت  2014سنة ل )%22.5(ارتفعت نسبة الفقر في العراق إلى 

الف  )1597.1(حیث كان   2012بالمقارنة مع سنة 2014سنة ل بالشھر ألف دینار )1875.4( بأسعار السوق  الشھري

 2014سنة ل )%0.7( بنسبة نخفض اقد األسرة  ) في حین ان متوسط حجم1597.1بنسبة ارتفاع مقدارھا ( بالشھردینار 

، في حین أرتفع 2012مقارنة بسنة  2014لسنة  )5.6%(وانخفض معدل البطالة بنسبة  ، 2012عما كان علیھ في سنة

  .  2012مقارنة بسنة  2014لسنة  )8.5%(متوسط انفاق األسر بأسعار السوق بنسبة 

  التنمیة البشریة مؤشراتعشر:  ثالثة

  مؤشرات التنمیة البشریة، وكما یلي : )14(یعرض جدول 

وان معدل البطالة  2014) في عام 25.7البشریة  الى ان نسبة التي تشغلھا النساء في البرلمان (تشیر مؤشرات التنمیة 

) وبالرغم من وجود استراتیجیة لتمكین المراة العراقیة 22.2(  2016) وفي عام 21.9بلغت ( 2014لالناث في عام 

 اال ان ھناك ارتفاع بمعدل البطالة للنساء في العراق

96.0 

94.7 

92.9 

94.0 
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2014* 2015 2016 2017

-2014(معدل االلتحاق الصافي للمرحلة االبتدائیة للسنوات) 11(شكل 
2017( 



 )2017- 2014( سنواتمؤشرات إحصائیة عن الوضع االقتصادي واالجتماعي في العراق لل
 

 υϋ  

 

ثم سجل ارتفاعا في عام  91.5)(  2014بلغ مؤشر نسبة الوالدات التي تجري بأشراف كادر صحي متخصص في عام 

 93.9)الى (  2016في عام  وعاد وانخفض  2014عن سنة  )4.4%بنسبة زیادة مقدارھا ()  95.5وبنسبة ( 2015

یتماشى مع توجھ وزارة  ما93.7)  بقت على ما ھي تقریبا بنسبة (  2017) في عام 1.7%بنسبة انخفاض مقدارھا (

  الصحة نحو تعزیز ھذا المؤشر والذي یعد من المؤشرات الدولیة المعتمدة للحفاظ على صحة المرأة .

  

  البیئة مؤشراتربعة عشر: ا

  مؤشرات البیئة، وكما یلي : )15(یبین جدول 

 لسنةفي النسبة المئویة للسكان المخدومین بشبكة الماء الصالح للشرب  نخفاضتشیر المؤشرات البیئیة إلى إن ھناك ا

ً بسنة 2017 إما النسبة المئویة للسكان المخدومین بشبكات المجاري (العادمة  %)0.2(بنسبة مقدارھا  2016 مقارنة

نسبة السكان في حین شھدت  2016مقارنة بسنة  2017سنة ل %)18.6(بنسبة نخفاضھا والمشتركة) فیالحظ ا

 . 2016ة نبس مقارنة  2017سنة ل %)3.1(بنسبة  نخفاضاالمخدومین بخدمة جمع ورفع النفایات ا

 
 



 

 

  

ملحق 
الجداول 
 التفصیلیة
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(4102-4102) غْ٘اد( اىْبرح اىَسيٜ االخَبىٜ ىي0خذٗه سقٌ )  

 2017* 2016   2015 2014 ٍؤششاد اىسغبثبد اىقٍ٘ٞخ
نسبة 

 )%(التغير

 ثبألعؼبس األخَبىٜ اىَسيٜ اىْبرح

 (دْٝبس ٍيٞبس) اىدبسٝخ
266332.7 194681.0 196924.1 225722.4 14.6 

 ثبألعؼبس األخَبىٜ اىَسيٜ اىْبرح

 (دْٝبس ٍيٞبس( )100=2002) اىثبثزخ
178951.4 183616.3 208932.1 201059.4 -3.8 

 اىَسيٜ اىْبرح ٍِ اىفشد ّظٞت ٍز٘عؾ

 اىف) اىدبسٝخ ثبالعؼبس اإلخَبىٜ

 (دْٝبس

7649.0 5528.7 5444.5 6077.7 11.6 

 اىَسيٜ اىْبرح ٍِ اىفشد ّظٞت ٍز٘عؾ

 اىثبثزخ ثبالعؼبس اإلخَبىٜ

 (دْٝبس اىف( )100=2002)

5139.4 5214.5 5776.5 5413.6 -6.3 

 اىثبثذ اىَبه سأط رنِ٘ٝ إخَبىٜ

( 100=2002) اىثبثزخ ثبألعؼبس

 ( دْٝبس ٍيُٞ٘)

52447284.7 45528386.0 26112656.0 33330384.2 27.6 

 اىَجبشش االخْجٜ االعزثَبس طبفٜ

 (دٗالس ٍيُٞ٘)
10417.4 7721.9 6560.2 5110.2 -22.1 

 اىَغزٖيل ألعؼبس اىؼبً اىقٞبعٜ اىشقٌ

(2002  =100) 145.9 148.0 148.1 148.4 0.2 

    
 فظيٞخ * رقذٝشاد اٗىٞخ    
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 (4102-4102) ىيغْ٘اد( اىَؤششاد اىضساػٞخ 4خذٗه سقٌ )

 )%(ّغجخ اىزغٞش 2012 2016 2015 2012 اىَؤششاد اىضساػٞخ

 اىَسبطٞو) اىَضسٗػخ اىَغبزخ

 (دٌّٗ أىف( )ٗاىخؼشاٗاد

15559.0 6253.0 6075.0 6433.0 5.9 

 ٍيٞبس) اىضساػٜ اإلّزبج قَٞخ إخَبىٜ

 (دْٝبس
17396.8 10792.6 10994.3 4813.6 -56.2 

 20.7- 6016 7589.9 7542.5 13991.8 (دْٝبس ٍيٞبس) اىْجبرٜ اإلّزبج قَٞخ

 10.5 3489.4 3158.6 3065.9 3060.9 (دْٝبس ٍيٞبس) اىسٞ٘اّٜ اإلّزبج قَٞخ

 6.6- 14.1 15.1 16.0 17.7 (دْٝبس ٍيٞبس) اىغبثبد إّزبج قَٞخ

 27.7 294.5 230.7 168.2 326.4 (دْٝبس ٍيٞبس) األعَبك إّزبج قَٞخ

 2.6- 2974.0 3052.9 2645.1 5055.1 (ؽِ اىف) اىسْطخ إّزبج مَٞخ

 39.3- 303.0 499.2 329.7 1277.8 (ؽِ اىف) اىشؼٞش إّزبج مَٞخ

 46.7 265.9 181.3 109.2 403.0 (ؽِ اىف) اىشيت إّزبج مَٞخ

 0.6 618.8 615.2 602.3 662.4 (ؽِ اىف) اىزَ٘س إّزبج مَٞخ

  اىسْطخ ٍِ اىذٌّٗ إّزبج غيخ ٍز٘عؾ

 (غشاً مٞي٘)
592.8 637.9 825.7 705.5 -14.6 

  اىشؼٞش ٍِ اىذٌّٗ إّزبج غيخ ٍز٘عؾ

 (غشاً مٞي٘)
275.8 328.7 470.2 369.4 -21.4 

 اىشيت ٍِ اىذٌّٗ إّزبج غيخ ٍز٘عؾ

 (غشاً مٞي٘)
1270.4 988.9 1175.5 1197.0 1.8 

 )ٍذٝشٝخ االزظبء اىضساػٜ( :اىَظذس    
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 (4102-4102)غْ٘ادٍؤششاد االّزبج اىسٞ٘اّٜ ىي (3خذٗه سقٌ )

 )%(ٍؼذه اىزغٞش  2012 2016 2015 2012 اىَْزدبد اىسٞ٘اّٞخ 

 1.8 175551 172376 169283 166269 (ؽِ)اىيسً٘ اىسَشاء 

 11.6 159406 142894 132606 154196 (ؽِ)اىيسً٘ اىجٞؼبء 

 10.4 96096 87029 86360 70203 (ؽِ)ىسً٘ اىذٗاخِ 

 7.7 52771 48986 39824 76272 (ؽِ)االعَبك اىْٖشٝخ 

 53.2 10539 6879 6422 7721 (ؽِ)االعَبك اىجسشٝخ 

 2.7 730 711 565 374 (ٍيُٞ٘ ثٞؼخ)ثٞغ اىَبئذح 

 )ٍذٝشٝخ االزظبء اىضساػٜ( :اىَظذس    
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 (4102-4102)غْ٘اد ٍؤششاد اىْفؾ ىي (2خذٗه سقٌ )

 )%(ّغجخ اىزغٞش 2012 2016 2015 2012 ٍؤششاد اىْفؾ

 4.1- 1631.2 1701.1 1367.3 1180.0 (ثشٍٞو ٍيُٞ٘) اىَْزح اىخبً اىْفؾ مَٞخ

 ٍيُٞ٘) اىَظذس اىخبً اىْفؾ مَٞخ

 (ثشٍٞو
951.7 1229.9 1392.0 1387.8 -0.3 

 36.5 68.5 50.2 55.0 87.2 (دٗالس ٍيٞبس) اىَظذس اىْفؾ قَٞخ

 36.8 49.4 36.10 44.70 91.60 (دٗالس) عؼش اىجشٍٞو 

 ٍيُٞ٘) ىيَظبفٜ اىَدٖض اىْفؾ مَٞخ

 (ثشٍٞو
179.9 151.2 229 194.9 -14.9 

 ٍيُٞ٘) ىينٖشثبء اىَدٖض اىْفؾ مَٞخ

 (ثشٍٞو
49 56.6 79.8 44.2 -44.6 

 )ٗصاسح اىْفؾ( :اىَظذس

 

 (4102-4102)غْ٘اد يى( اىَؤششاد اىظْبػٞخ 5خذٗه سقٌ )

 )%(ّغجخ اىزغٞش 2012 2016 2015 2012 اىَؤششاد اىظْبػٞخ 

 2.7- 551 566 600 616 ػذد اىَْشؤد اىظْبػٞخ اىنجٞشح

 اىظْبػٞخ اىَْشآد فٜ اىَشزغيِٞ ػذد

 اىنجٞشح
134818 129024 109574 111374 1.6 

 فٜ  اىَذف٘ػخ ٗاألخ٘س اىشٗارت

 ٍيٞبس) اىنجٞشح اىظْبػٞخ اىَْشآد

 (دْٝبس

1574.1 1447.0 1247.0 1431.0 14.8 

 اىظْبػٞخ اىَْشآد فٜ اإلّزبج قَٞخ

 (دْٝبس ٍيٞبس) اىنجٞشح
4271 5469 4969 5998 20.7 

 24.2 3489 2810 3042 2292 (دْٝبس ٍيٞبس) االّزبج ٍغزيضٍبد قَٞخ

 24.8 5657 4534 5233 3920 (ٍيٞبس دْٝبس)قَٞخ اىَجٞؼبد 

 16.2 2509 2159 2427 1979 (ٍيٞبس دْٝبس)اىقَٞخ اىَؼبفخ 

 االّزبج ٍِ اىَشزغو ّظٞت ٍز٘عؾ

 (دْٝبس اىف)
31678 42387 45351 53858 18.8 

 اىَؼبفخ اىقَٞخ ٍِ اىَشزغو اّزبخٞخ

 (دْٝبس اىف)
14678.8 18809 17705 22528 27.2 

 5.0 4.2 4 3.8 2.7 اّزبخٞخ اىذْٝبس ٍِ االخ٘س

 12.9 12846 11383 11239 11706 (دْٝبس اىف) اىؼبٍو اخ٘س ٍز٘عؾ

 2.8 58.2 56.6 55.6 53.7 %دسخخ اىزظْٞغ 

 )ٍذٝشٝخ االزظبء اىظْبػٜ( :اىَظذس
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 (4102-4102) غْ٘ادٍؤششاد اىنٖشثبء ىي (6) سقٌ خذٗه

 )%(ّغجخ اىزغٞش 2012 2016 2015 2012 *ٍؤششاد اىنٖشثبء 

 6.9 85.5 80.0 68.7 67.8 ( ط.  ٗ.  ً) اىَْزح اىنٖشثبء مَٞخ

 13.3 13.6 12.0 15.7** 12.3 ( ط. ٗ.  ً) اىَغز٘سد اىنٖشثبء مَٞخ

 ()ٗصاسح اىنٖشثبء :اىَظذس

 *ػذا اقيٌٞ مشدعزبُ

 رٌ اعزٞشاد خضء ٍِ ٍْظٍ٘خ اىطبقخ اىنٖشثبئٞخ اى٘ؽْٞخ فٜ اقيٌٞ مشدعزبُ )ً.ٗ.ط( 4105فٜ عْخ **
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 (4102-4102) غْ٘ادٍؤششاد اىجْبء ٗاىزشٞٞذ ىي (2)سقٌ خذٗه 

 %ّغجخ اىزغٞش  2012 2016 2015 2012 ٗاىزشٞٞذٍؤششاد اىجْبء 

 ىيقطبع اىََْ٘زخ اىجْبء اخبصاد ػذد

 اىخبص

24397 22716 21653 24107 11.3 

 23.8- 409 537 1101 3417 اىؼبً اىقطبع فٜ اىَشبسٝغ ػذد

      ػذد( / خذٝذ)ّ٘ع اىجْبء 

 11.5 18793 16859 16461 16769 دٗس عنِ

 73.7- 5 19 8 11 اىؼَبساد اىغنْٞخ

 8.2- 449 489 258 303 اىؼَبساد اىزدبسٝخ

 24.1- 22 29 37 55 االثْٞخ اىزدبسٝخ

 291.7 94 24 50 31 االثْٞخ اىخذٍٞخ ٗاىذْٝٞخ

 - -  14 7 6 االثْٞخ اىظسٞخ ٗاىثقبفٞخ

 62.5- 15 40 25 38 االثْٞخ اىظْبػٞخ اىظغٞشح

      ػذد( / ٗرس٘ٝش اػبفخ) اىجْبء ّ٘ع

 14.3 4595 4021 3992 5040 دٗس عنِ

 - 1 0 0 1 اىؼَبساد اىغنْٞخ

 35.2- 35 54 42 35 اىؼَبساد اىزدبسٝخ

 60.0- 4 10 10 8 االثْٞخ اىزدبسٝخ

 71.4 12 7 7 9 االثْٞخ اىخذٍٞخ ٗاىذْٝٞخ

 - -  1 0 1 االثْٞخ اىظسٞخ ٗاىثقبفٞخ

 - -  4 4 6 االثْٞخ اىظْبػٞخ

 )ٍذٝشٝخ ازظبءاد اىجْبء ٗاىزشٞٞذ( :اىَظذس

 : ػذً ر٘فش ثٞبّبد -
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 (4102-4102) غْ٘ادٍؤششاد اىْقو ٗاالرظبالد ىي (8) سقٌ خذٗه

 )%(ّغجخ اىزغٞش 2012 2016 2015 2012 ٍؤششاد اىْقو ٗاإلرظبالد

 اىخبص اىقطبع فٜ اىغٞبساد ػذد

 اىؼبٍخ اىَشٗس ٍذٝشٝخ فٜ اىَغديخ

5388968 5660885 6110859 - - 

 4.5 276 264 321 323 ػذد اىجذاالد

 ىثبثذ اىنيٞخا اىٖ٘ارف خط٘ؽ

 (ثبىَيُٞ٘)
2.172 2.179 1.984 2.062 3.9 

 ىنو )اىٖبرف اىثبثذ( اىٖبرفٞخ اىنثبفخ

 شخض 100
7.0 6.9 6.9 7.3 5.8 

 ّقبه اىَسَ٘ىخ اىٖ٘ارف خط٘ؽ ػذد

 (ثبألىف)
35847 33471 34958 40002 14.4 

 0.7 8824 8763 8836 8814 ز٘ادس اىَشٗسػذد 

 0.1- 2890 2893 2890 2370 (مٌ) اىسذٝذ عنل خط٘ؽ اؽ٘اه

( ٍغبفش اىف) ثؤخش اىَغبفشِٝ ػذد

  اىسذٝذ ىغنل
146 393 417 435 4.3 

 ىغنل ثؤخش اىَْق٘ىخ اىجؼبئغ مَٞخ

 (ؽِ اىف) اىسذٝذ
1067 318 52 104 100.0 

 اىؼبً اىقطبع فٜ اىؼبٍيخ اىسبفالد ػذد

 ٗاى٘ف٘د اىَغبفشِٝ ىْقو اىؼبٍخ ىيششمخ
699 667 630 634 0.6 

 اىؼبٍخ ىيششمخ اىؼبٍيخ اىشبزْبد ػذد

 اىجشٛ ىيْقو
601 609 514 493 -4.1 

 (مٌ) اىَجيطخ اىخبسخٞخ اىطشق اؽ٘اه

 ػذا اقيٌٞ مشدعزبُ

  

42443 42503 42508 -  -  

  اىؼشاقٞخ ىيَ٘اّٚء اىقبدٍخ اىغفِ ػذد

 (عفْٞخ) اىجؼبئغ ىْقو
2442 2004 1891 2049 8.4 

 خاله ٍِ اىَغز٘سدح اىجؼبئغ مَٞخ

 (ؽِ اىف) اىؼشاقٞخ اىَ٘اّٚء
145375 15157 16068 17029 6.0 

 خاله ٍِ اىَظذسح اىجؼبئغ مَٞخ

 (ؽِ اىف) اىؼشاقٞخ اىَ٘اّٚء
13317 1844 2060 5200 152.4 

 اىششمخ رَزينٖب اىزٜ اىؼبٍيخ اىغفِ ػذد

  اىجسشٛ ىيْقو اىؼبٍخ
6 6 8 8 0.0 

 ىيْقو اىؼبٍخ اىششمخ فٜ اىؼبٍيِٞ ػذد

 (ػبٍو) اىجسشٛ
1878 1787 1661 1683 1.3 

 اىؼشاقٞخ اىد٘ٝخ ىيخط٘ؽ اىشزالد ػذد

 (سزيخ)
58142 32210 41688 36933 -11.4 

 ىيخط٘ؽ اىَْق٘ىِٞ اىَغبفشِٝ ػذد

 (ٍغبفش اىف) اىؼشاقٞخ اىد٘ٝخ
6207 2808 3460 3840 11.0 

 اىخط٘ؽ ػيٚ اىَْق٘ىخ اىجؼبػخ مَٞخ

 ( ؽِ) اىؼشاقٞخ اىد٘ٝخ
5991 8467 34854 33346 -4.3 

 )ٍذٝشٝخ ازظبء اىْقو ٗاالرظبالد( :اىَظذس

 ثٞبّبد ر٘فشػذً ( -) 
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 (4102-4102) غْ٘اد( اىَؤششاد اىَبىٞخ ىي9خذٗه سقٌ )

 )%(ّغجخ اىزغٞش 2012 2016 2015 2012 اىَؤششاد اىَبىٞخ

 42.3 77,422 54,409 66,470 105,610 (دينار مليار) الموازنة إيرادات إجمالي

 12.6 75,490 67,067 70,398 113,474 (دينار مليار) الموازنة نفقات إجمالي

 115.3- 1,932 12,658- 3,928- 7,864- (دينار مليار)  الموازنة عجس او فائط

 اىَؤششاد اىْقذٝخ

 0.6 71.1 70.7 65.4 72.7 (دينار ترليون)عرض النقد 

 2.2- 44.2 45.2 38.6 39.9 (ترليون دينار)العملة المصدرة 

 ٍؤششاد اىزدبسح اىخبسخٞخ

 39.5 57.6 41.3 51.3 85.4 (مليار دوالر)إجمالي الصادرات 

 10.7 32.2 29.1 40.8 49.8 ( مليار دوالر)إجمالي األستيرادات 

 (اىفْبدق)ٍؤششاد اىزدبسح اىذاخيٞخ 

 االيواء ومجمعات الفنادق عدد اجمالي

  السياحي
 9.0 1618 1484 1296 ــ

 21.0- 6125 7749 4922 ــ (بااللف)عدد النسالء 

 11.2- 316484 356557 417199 ــ (مليون دينار)مجموع االيرادات 

  :اىَظذس

 ٜاىجْل اىَشمضٛ اىؼشاق 

 اىزدبسحٍذٝشٝخ ازظبءاد  -اىدٖبص اىَشمضٛ ىالزظبء 

 ثٞبّبد ر٘فشػذً ( -) 
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 (4102-4102) غْ٘اد( ٍؤششاد اىغنبُ ىي01خذٗه سقٌ )

 )%( ّغجخ اىزغٞش 2017 2016 2015 2014 ٍؤششاد اىغنبُ 

 2.7 37139.5 36169.1 35212.6 36004.6 (اىف ّغَخ) اىغنبُ 

 0.0 102.1 102.1 102.1 103.6 )%(ّغجخ اىْ٘ع 

 0.3 71.5 71.3 71.0 67.7 رم٘س/ اىؼَش اىَز٘قغ ىيسٞبح 

 0.3 75.4 75.2 74.9 70.9 اّبس/ اىؼَش اىَز٘قغ ىيسٞبح 

 1.5- 3.96 4.02 4.08 4.03 ٍؼذه اىخظ٘ثخ اىنيٜ

 اىف ىنو) اىشػغ االؽفبه ٗفٞبد ٍؼذه

 ( زٞخ ٗالدح
31.3 31.0 30.6 30.2 -1.3 

 ىنو) اىخبٍغخ دُٗ االؽفبه ٗفٞبد ٍؼذه

 ( زٞخ ٗالدح اىف
38.5 38.0 37.5 37.0 -1.3 

 )ٍذٝشٝخ ازظبءاد اىغنبُ ٗاىق٘ٙ اىؼبٍيخ( :اىَظذس

 اىدذٝذٝخ اىغنبّٞخ االعقبؽبد زغت( 4102-4102) ىيغْ٘اد اىجٞبّبد

 اىقذَٝخ اىغنبّٞٔ االعقبؽبد زغت( 4102-4102) ىيغْ٘اد اىجٞبّبد
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 (4102-4102) غْ٘اداىزؼيٌٞ ىي( ٍؤششاد 00خذٗه سقٌ )

 )%(ّغجخ اىزغٞش 2012 2016 2015 2012* (األٕيٜ+ اىسنٍٜ٘ )ٍؤششاد اىزؼيٌٞ 

           اىؼذد االخَبىٜ

 11.8 1195 1069 978 804 سٝبع االؽفبه

 13.8 15965 14024 12973 10779 االثزذائٜ

 13.3 7485 6605 6022 4953 اىثبّ٘ٛ

 8.9 305 280 267 223 اىَْٖٜ

 _ _ 32 89 76 ٍؼبٕذ اىَؼيَِٞ ٗاىَؼيَبد

 13.4 24950 22010 20329 16835 اىَدَ٘ع

            اىَشزيخ زغت اىسنٍ٘ٞخ األثْٞخ ػذد

 80.8 1166 645 624 519 سٝبع االؽفبه

 23.5 11556 9358 8757 7325 االثزذائٜ

 32.0 4050 3068 2834 2306 اىثبّ٘ٛ

 8.8 223 205 200 170 اىَْٖٜ

 _ _ 20 43 37 ٍؼبٕذ اىَؼيَِٞ ٗاىَؼيَبد

 27.8 16995 13296 12458 10357 اىَدَ٘ع

           ػذد اىطيجخ زغت اىَشزيخ 

 8.6 202937 186816 179635 149312 سٝبع االؽفبه

 13.2 6197870 5473997 4997052 4283044 االثزذائٜ

 11.8 2933539 2624140 2442935 2032880 اىثبّ٘ٛ

 5.6- 50039 53003 51138 44696 اىَْٖٜ

 _ _ 8987 13631 12870 ٍؼبٕذ اىَؼيَِٞ ٗاىَؼيَبد

 12.4 9384385 8346943 7684391 6522802 اىَدَ٘ع

            اىَشزيخ زغت اىزذسٝغٞخ اىٖٞئخ أػؼبء ػذد

 6.1 8304 7826 7409 6373 سٝبع االؽفبه

 10.1 286097 259836 247919 223310 االثزذائٜ

 10.7 164744 148832 141300 128667 اىثبّ٘ٛ

 0.8 11245 11159 11371 10527 اىَْٖٜ

 13.6 1191 1048 1918 1878 ٍؼبٕذ اىَؼيَِٞ ٗاىَؼيَبد

 9.7 471581 428701 409917 370755 اىَدَ٘ع

 اىَظذس: )ٍذٝشٝخ االزظبء االخزَبػٜ ٗاىزشث٘ٛ(

 )ّْٞ٘ٙ،طالذ اىذِٝ،مشم٘ك،االّجبس( *ػذا اقيٌٞ مشدعزبُ ٗاىَسبفظبد 
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 (4102-4102) غْ٘اد( ٍؤششاد اىزؼيٌٞ ىي00ربثغ خذٗه سقٌ )

 )%(ّغجخ اىزغٞش 2012 2016 2015 2012* (األٕيٜ+ اىسنٍٜ٘ )ٍؤششاد اىزؼيٌٞ 

 -  - - -  اىَشزيخ زغت اىظبفٜ اإلىزسبق ٍؼذه

 -  - - - سٝبع االؽفبه

 1.2 94.0 92.9 94.7 96.0 االثزذائٜ

 2.4- 56 57.4 58.3 54.3 اىثبّ٘ٛ

 - - - - - اىَْٖٜ

 - - - - - ٍؼبٕذ اىَؼيَِٞ ٗاىَؼيَبد

       اىَشزيخ زغت االخَبىٜ اإلىزسبق ٍؼذه

 -  - - - سٝبع االؽفبه

 0.8 107.0 106.1 107.2 109.7 االثزذائٜ

 1.0- 67.0 67.7 69.1 64.5 اىثبّ٘ٛ

 - - - - - اىَْٖٜ

 - - - - - ٍؼبٕذ اىَؼيَِٞ ٗاىَؼيَبد

 - - 30 28 24 ػذد اىدبٍؼبد اىسنٍ٘ٞخ 

 - - 434851 48098 446388  اىسنٍ٘ٞخ اىدبٍؼبد فٜ اىطيجخ ػذد

 - - 17 14 14 ػذد اىنيٞبد اىزقْٞخ

 - - 15369 13058 12697 اىزقْٞخ اىنيٞبد فٜ اىطيجخ ػذد

 - - 28 26 24 اىزقْٞخػذد اىَؼبٕذ 

 - - 70938 61518 54097 اىزقْٞخ اىَؼبٕذ فٜ اىطيجخ ػذد

 - - 60 43 42 ػذد اىنيٞبد االٕيٞخ 

 - - 126612 119456 128609  االٕيٞخ اىنيٞبد فٜ اىطيجخ ػذد

 اىَظذس: )ٍذٝشٝخ االزظبء االخزَبػٜ ٗاىزشث٘ٛ(

 )ّْٞ٘ٙ،طالذ اىذِٝ،مشم٘ك،االّجبس( *ػذا اقيٌٞ مشدعزبُ ٗاىَسبفظبد 

 ثٞبّبد ر٘فشػذً ( -) 
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 (4102-4102) غْ٘اد( ٍؤششاد اىظسخ ىي04خذٗه سقٌ )

 اقيٌٞ ثٞبّبد ثؼَْٖب اىظسخ ٍؤششاد

 مشدعزبُ
 )%(ّغجخ اىزغٞش 2012 2016 2015 2012

 5.0 400 381 372 368 ػذد اىَغزشفٞبد اىسنٍ٘ٞخ ٗاالٕيٞخ

 اىسنٍ٘ٞخ(ىيشق٘د اىَٖٞئخ) االعشح ػذد

  ٗاالٕيٞخ
40357 39740 41862 41797 -0.2 

 1.8- 889 905 929 892 عشٝش ىنو اىغنبُ ػذد ٍز٘عؾ

 15.2- 1181 1392 1369 1197 ؽجٞت ىنو اىغنبُ ػذد ٍز٘عؾ

 20.3- 3900 4891 5075 4475 اعْبُ ؽجٞت ىنو اىغنبُ ػذد ٍز٘عؾ

 24.2- 3395 4478 4616 4183 طٞذىٜ ىنو اىغنبُ ػذد ٍز٘عؾ

 :اىَظذس

 (اىظسخ ى٘صاسح اىغْ٘ٛ االزظبئٜ اىزقشٝش) 

 (ٗاىزشث٘ٛ االخزَبػٜ االزظبء ٍذٝشٝخ) 

   )4106( االّجبسٍسبفظخ  اىَغزشفٞبد االٕيٞخ فٜ ػذاػذد االعشح )اىَٖٞئخ ىيشق٘د( اىسنٍ٘ٞخ ٗاالٕيٞخ  -

  (4106) ٗاالّجبس ّْٞ٘ٙ ٍسبفظزٜ ثذُٗ( طٞذىٜ،  اعْبُ ؽجٞت،  ؽجٞت) ىنو اىغنبُ ػذد ٍز٘عؾ -

 (4102) ٗاالّجبس ّْٞ٘ٙ ٍسبفظزٜ ثذُٗ( طٞذىٜ،  اعْبُ ؽجٞت،  ؽجٞت) ىنو اىغنبُ ػذد ٍز٘عؾ -
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 (4102 - 4102)غْ٘اد ىي اىَؼٞشخ أز٘اه ٍؤششاد( 03خذٗه سقٌ )

 *)%(ّغجخ اىزغٞش 2012 2016 2015  2012 اىَـؤشــشاد

 9.1 - - - 22.5 )%(ّغجخ اىفقش 

 ثؤعؼبس اىشٖشٛ األعشح دخو ٍز٘عؾ

 (شٖش/  دْٝبس اىف) اىغ٘ق
1875.4 - - - 8.4 

 ٍدَ٘ع ٍِ اىغزاء ػيٚ اإلّفبق ّغجخ

 اىغيغ ػيٚ اىنيٜ األعشح أّفبق

 )%( اإلعزٖالمٞخ

28.4 - - - -5.6 

 0.7- - - - 6.6 )%(ٍز٘عؾ زدٌ االعشح 

 0.2- - - - 42.7 ٍؼذه اىْشبؽ االقزظبدٛ 

 5.6- - - - 10.6 ٍؼذه اىجطبىخ 

 اىشجنخ ٍِ اىَدٖضح اىنٖشثبئٞخ اىطبقخ

 (ًٝ٘/  عبػخ) اىؼٍَ٘ٞخ
18 - - - 27.9 

 اىشئٞغخ اىَبدح ّ٘ع زغت األعش ر٘صٝغ

 ثشٍغزُ٘،) اىغنْٞخ اى٘زذح ىدذساُ

 ( )%(أخشٙ قظت، أٗ ؽِٞ

5.4 - - - -8.1 

 اىظشف ٗعٞيخ زغت االعش ر٘صٝغ

 اىؼٍَ٘ٞخ اىشجنخ ٍِ اىشئٞغخ اىظسٜ

)%( 

38.4 - - - 8.7 

 اىشئٞظ  اىَظذس زغت االعش ر٘صٝغ

 )%( اىؼٍَ٘ٞخ اىشجنخ ٍِ ىيَبء
89.3 - - - 1.8 

 اىغ٘ق ثؤعؼبس األعش اّفبق ٍز٘عؾ

 (شٖش/  دْٝبس اىف)
1960.7 - - - 8.5 

 :اىَظذس

   العشح، ىزا رٌ ى*ّظشا ىؼذً ر٘فش ثٞبّبد عْ٘ٝخ ػِ اىَؤششاد اىَزم٘سح ٗاىزٜ رؼزَذ فٜ رقذٝشٕب ػيٚ اىَغر االخزَبػٜ ٗاالقزظبدٛ 

 4104ٍغ عْخ  4102ٍقبسّخ اىَؤششاد ىغْخ 
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 (4102 - 4102) غْ٘ادىي اىجششٝخ اىزَْٞخ ٍؤششاد( 02خذٗه سقٌ )

 2012 2016 2015 2012 ٍؤششاد اىزَْٞخ اىجششٝخ

 ٗاىنزبثخ ثبىقشاءح ٝيَُ٘ ٍَِ اىزم٘س اىٚ االّبس ّغجخ

 )%( عْخ( 22-11)  اىؼَشٝخ ىيفئخ
 0.00 0.94 ــ ــ

 ــ ــ ــ 25.7 )%( اىجشىَبُ فٜ اىْغبء رشغيٖب اىزٜ اىَقبػذ ّغجخ

 ــ ــ ــ ــ  ٝبفؼخ اٍشآ 1000 ىنو اىَشإقبد ٗالداد

 اىزؼيٌٞ ٍشزيخ فٜ اىجِْٞ اىٚ اىجْبد اىزسبق ّغجخ

  االثزذائٜ
0.97 0.95 0.98 0.97 

 اىزؼيٌٞ ٍشزيخ فٜ اىجِْٞ اىٚ اىجْبد اىزسبق ّغجخ

   اىثبّ٘ٛ
0.84 0.83 0.93 0.87 

 اىقطبع فٜ االخش ٍذف٘ػخ اى٘ظبئف ٍِ اىْغبء زظخ

  اىضساػٜ غٞش
 ــ ــ ــ 13.1

 ــ 22.2 ــ 21.9 ٍؼذه اىجطبىخ ىالّبس

 ٍ٘ظفٜ اششاف رسذ ردشٛ اىزٜ اى٘الداد ّغجخ

 االخزظبص رٗٛ ٍِ اٗ اىظسخ
91.5 95.5 93.9 93.7 

 (اىجششٝخ اىزَْٞخ ازظبءاد قغٌ) :اىَظذس

 ( ػذً ر٘فش ثٞبّبد -)
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 (4102 - 4102) غْ٘ادىي اىجٞئخ ٍؤششاد( 05خذٗه سقٌ )

 %ّغجخ اىزغٞش  2002 2016 *   2015* 2012 ٍؤششاد اىجٞئخ

 اىَخذٍِٗٞ ىيغنبُ اىَئ٘ٝخ اىْغجخ

 اىظبىر اىَبء)  االعبىخ شجنبد ثخذٍخ

 (ىيششة

88 86.8 83.6 83.4 -0.2 

 اىَخذٍِٗٞ ىيغنبُ اىَئ٘ٝخ اىْغجخ

 اىؼبدٍخ)  اىَدبسٛ شجنبد ثخذٍخ

 (اىَشزشمخ

31.8 39.9 42.5 34.6 -18.6 

 اىَخذٍِٗٞ ىيغنبُ اىَئ٘ٝخ اىْغجخ

 اىْفبٝبد ٗسفغ خَغ ثخذٍخ
62.6 63.2 63.9 61.9 -3.1 

 مشدعزبُ أقيٌٞ ػذا( اىجٞئخ إزظبءاد قغٌ) :اىَظذس -       

 (األّجبس ّْٞ٘ٙ،) اىَسبفظبد ػذا*        

 

 

 




