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ثقرير الجقديرات الأولية للناثج المحلي الإجمالي للفصل الأول من سنة 2021

اٌّمذِة
أٔجززضت ِذ٠ش٠ززة اٌحغززابات اٌم١ِٛززة ززز ٟاٌجٙززاص اٌّشوززضٌ ٞإلحصززاء اٌحمززذ٠شات ا ١ٌٚززة ٌٍٕززاج
اٌّحٍ ٟاإلجّاٌٌٍ ٟفصً ا ٚي ِٓ عٕة .2021
ٌمذ جُ إعحخذاَ وازة اٌب١أات اٌّحاحة عٓ اٌفصً ا ٚي ٌغٕة ٚ 2021وّا ٠أج-:ٟ
 .1جُ اإلعحّاد عٍ ٝب١أزات ٚصاس اٌزٕفػ حزٛي وّ١زات ٚأعزعاس اٌزٕفػ اٌخزاَ ٌٍفصزً ا ٚي ِزٓ عزٕة
.2021
 .2جٛلعات إٔحاج اٌحٕطة ٚاٌشع١ش ٌغٕة ٚ 2021اٌصادس ِٓ ِذ٠ش٠ة اإلحصاء اٌضساع. ٟ
 .3جمش٠زش اإلحصززاء اٌصزٕاعٌٍّٕ ٟشز ت اٌصزٕاع١ة اٌىب١ززش ٌٍفصزً ا ٚي ِززٓ عزٕة ٚ 2021اٌصززادس
ِٓ ِذ٠ش٠ة اإلحصاء اٌصٕاع.ٟ
 .4اٌىّ١ات إٌّحجة ِٓ اٌىٙشباء خالي اٌفصً ا ٚي ٌغٕة ٚ ِٓ 2021صاس اٌىٙشباء.
 .5أععاس ِٛاد اٌبٕاء خالي اٌفصً ا ٚي ٌغٕة ِ ِٓ 2021ذ٠ش٠ة إحصاءات اٌبٕاء ٚاٌحش١١ذ.
 .6اٌحغزززابات اٌخحاِ١زززة ٌٍّٛاصٔزززة اٌعاِزززة ٌٍذٌٚزززة ٌغزززٕة  2021دائزززش اٌّحاعزززبة ٌزززٛصاس اٌّاٌ١زززة
ٌجّٛٙس٠ة اٌعشاق.
ٔ .7حائ ِغح سصذ ٚجم ُ٠ٛاٌفمش ز ٟاٌعشاق .SWIFT 2018 - 2017
 .8ب١أات ِغح اٌحجاس اٌذاخٍ١ة ٌغٕة .2013-2012
 .9ا سلاَ اٌم١اع١ة ععاس اٌّغحٍٙه ٌٍفصً ا ٚي .2021

ِذ٠ش٠ة اٌحغابات اٌم١ِٛة  -اٌجٙاص اٌّشوضٌ ٞإلحصاء  /اٌعشاق
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المنهجية
جُ جمذ٠ش إٌاج اٌّحٍ ٟاإلجّاٌٌ ٟألٔشطة وا٢ج:ٟ
 .1جززُ جمززذ٠ش إٌززاج اٌّحٍزز ٟاإلجّززاٌٌ ٟألٔشززطة اٌحاٌ١ززة بئعززحخذاَ غش٠مززة اإلٔحززاج -:اٌززٕفػ اٌخززاَ
ا ٔٛاع ا خش ِٓ ٜاٌحعذ ٓ٠اٌصٕاعات اٌحح١ٍ٠ٛة اٌىٙشباء ٚاٌّاء اٌبٕاء ٚاٌحش١١ذ اٌحجاس .
 .2جززُ إعحّززاد غش٠مززة اٌززذخٛي ززز ٟإححغززان ٔززاج ٔشززاغ اٌحىِٛززة اٌعاِززة ح١ز أْ إٌززاج ٠غززاٞٚ
ِجّٛع دخٛي عٛائذ عٛاًِ اإلٔحاج (جع٠ٛعات اٌّشحغٍ + ٓ١زائط اٌعٍّ١ات  +اإلٔذثاس ).
ِ .3زٓ خزالي ب١أززات اٌحمش٠زش اٌغززٌٍٕ ٞٛحٛلعزات ا ١ٌٚززة ٌّحصز ٌٟٛاٌحٕطززة ٚاٌشزع١ش ٌغززٕة 2021
ٚا سلاَ اٌم١اع١ة ععاس اٌّغحٍٙه جُ جمذ٠ش ٔاج إٌشاغ اٌضساع.ٟ
 .4جززُ جمززذ٠ش ٔشززاغٍِ ٟى١ززة دٚس اٌغززىٓ ٚاٌخززذِات اٌشخصزز١ة باإلعحّززاد عٍززٔ ٝحززائ ِغززح سصززذ
ٚجم ُ٠ٛاٌفمزش زز ٟاٌعزشاق ٚ SWIFT 2018 – 2017اٌزشلُ اٌم١اعز ٟعزعاس اٌّغزحٍٙه 2012
ٚاٌغىاْ.
 .5جُ إعحّاد ا ّ٘١ة إٌغب١ة ٌٕشاغ اٌبٕٛن ٚاٌحأِٔٚ ٓ١شاغ إٌمً ٚاإلجصزاتت ٚاٌخزضْ ِزٓ إٌزاج
ٌغٕة  2019أ ٞآخش عٕة إلححغان ٔاج اٌفصً ا ٚي ٌغٕة .2021
مفاهيم أساسية
٠عشف إٌزاج اٌّحٍز ٟاإلجّزاٌ : ٟبأٔزٗ عبزاس عزٓ لّ١زة اإلٔحزاج ِزٓ اٌغزٍم ٚاٌخزذِات إٌٙائ١زة اٌّححممزة
خالي اٌغٕة ٚبحعب١ش آخش ٘ ٛعباس عٓ ِجّٛع اٌم ُ١اٌّعزازة ٌٍّٕحجز ٓ١اٌّمّ١ز ٓ١خزالي اٌغزٕة ِعاٍِزة
بصاز ٟاٌعشائب٠ .عذ إٌاج اٌّحٍ ٟاإلجّاٌِ ٟؤشزشا ِّٙزا ِزٓ ِؤشزشات اٌحغزابات اٌم١ِٛزة ٔزٗ ٠عبزش
عززٓ وفززاء ا داء اإللحصززادٌٍ ٞبٍززذ ٌٍفحززش اٌّاظزز١ة ح ١ز إْ جطززٛس إٌززاج ٠ززٕعىظ عٍزز ٝجطززٛس اٌززذخً
اٌمٚ ِٟٛجطٛس اٌذخً ع١ؤد ٞإٌ ٝجحغِ ٓ١غح ٜٛاٌشزا٘١ة اإلجحّاع١ة ٌٍفشد.
وّا إْ جحذ٠ذ ٔغبة إٌّ ٛاٌّطٍٛبة ٌٍٕاج ٌٍفحزش اٌمادِزة ٠عىزظ ِعزذي إٌّز ٛاٌّطٍزٛن جحم١مزٗ ٌإللحصزاد
اٌٛغٕ٠ٚ .ٟغ حخذَ ٘زا اٌّؤشزش ِزم ِؤشزشات اٌحغزابات اٌم١ِٛزة ا خزش ٜزز ٟسصزذ اٌغزٍٛن اإللحصزادٞ
ٚاٌححٍ١ززً اإللحصززادٚ ٞسعززُ اٌغ١اعززات ٚإجخززار اٌمززشاسات ٚإجززشاء اٌّماسٔززات اٌذ١ٌٚززة ّ٠ٚىززٓ ِززٓ خززالي
ب١أات إٌاج اٌّحٍ ٟاإلجّاٌ ٟاٌحعشف عٍ١٘ ٝىٍ١ة ِغاّ٘ة ا ٔشطة اإللحصاد٠ة ز ٟجحم١ك إٌاج .
جغززحخذَ ِؤشززشات إٌززاج اٌّحٍزز ٟاإلجّززاٌِ ٟززم ِؤشززشات أخززش ٜوئجّززاٌ ٟجىزز ٓ٠ٛسأط اٌّززاي اٌبابززث
إلعززحخشاج ِعاِززً سأط اٌّززاي ٌٍٕززاج ٚوزززٌه ِعاِززً إٔحاج١ززة اٌعّززً ٚاٌّشٔٚززات اٌمطاع١ززة ٚاٌحشابطززات
ا ِاِ١ة ٚاٌخٍف١ة …اٌخ.
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ثحليل النجائج
٠ -1عشض اٌجذٚي ( )1إٌاج اٌّحٍ ٟاإلجّاٌ ٟبا ععاس ا عاع١ة اٌجاس٠ة ٌٍفصً ا ٚي ٌغٕة 2021
ح ١بٍغ (١ٍِ )63700.5اس دٕ٠اس ٚبّا ٠عادي (١ٍِ )43.6اس دٚتس أِش٠ى ٟأِا با ععاس اٌبابحة
(باعاط  )2007زمذ بٍغ (١ٍِ )46924.9اس دٕ٠اس .
 -2اسجفم إٌاج اٌّحٍ ٟاإلجّاٌٌٍ ٟفصً ا ٚي ٌغٕة  2021عٓ اٌفصً ا ٚي ٌغٕة  2020بٕغبة
( )%19.86با ععاس ا عاع١ة اٌجاس٠ة ز ٟح ٓ١أخفط بٕغبة ( )%4.21با ععاس اٌبابحة .
 -3اسجفم إٌاج اٌّحٍ ٟاإلجّاٌٌٍ ٟفصً ا ٚي  2021عٓ اٌفصً اٌشابم  2020بّعذي ()%22.97
با ععاس ا عاع١ة اٌجاس٠ة  )%0.97( ٚبا ععاس اٌبابحة ٠ٚعٛد عبب ٘زا اتسجفاع إٌ ٝاسجفاع
ٔاج ٔشاغ إٌفػ بغبب اسجفاع اععاس إٌفػ .
٠ -4ب ٓ١جذٚي ( )2إٌاج اٌّحٍ ٟاإلجّاٌٌٍ ٟفصً ا ٚي ٌغٕة  2021با ععاس ا عاع١ة اٌجاس٠ة
ٚاٌبابحة حغب ا ٔشطة اإللحصاد٠ة  ٚا ّ٘١ات إٌغب١ة ٌىً ِّٕٙا ح١

عاُ٘ ٔشاغ إٌفػ اٌخاَ

بٕغبة ( ِٓ )%44.24إجّاٌ ٟإٌاج اٌّحٍ ٟبا ععاس ا عاع١ة اٌجاس٠ة  ٚبٍغث وّ١ة إٌفػ اٌخاَ
اٌّصذس خالي اٌفصً ( ْٛ١ٍِ )304.047بشِ ً١بّعذي ( ْٛ١ٍِ )3.3بشِ١ِٛ٠ ً١ا ز ٟح ٓ١بٍغ
ِعذي ععش اٌبشِ ً١اٌّصذس ( )59.148دٚتس وّا ز ٟجذٚي (ِ ٛ٘ٚ )5ا ٠فغش إسجفاع ا ّ٘١ة
إٌغب١ة ٌٕشاغ إٌفػ اٌخاَ ح ١وأث أععاس إٌفػ اٌخاَ اٌّصذس ( )42.90 45.851دٚتس ٌٍبشًِ١
ز ٟاٌفصٍ ٓ١ا ٚي ٚاٌشابم  2020عٍ ٝاٌحشج١ب .
 -5أححً ٔشاغ اٌحىِٛة اٌعاِة باتععاس اٌجاس٠ة اٌّشجبة اٌبأ١ة ح ١عاُ٘ بٕغبة (ٚ )%15.24جاء
ٔشاغ إٌمً ٚاتجصاتت ٚاٌخضْ باٌّشجبة اٌباٌبة بٕغبة ِغاّ٘ٗ ( )%9.88وّا ز ٟجذٚي (. )2
 -6أِا إٌاج اٌّحٍ ٟاإلجّاٌ ٟبا ععاس اٌبابحة بغٕة أعاط  2007زئْ ٔشاغ إٌفػ اٌخاَ ٠شىً
(ٚ )%58.70عاُ٘ ٔشاغ ججاس اٌجٍّة ٚاٌّفشد ٚاٌفٕادق ِٚا شابٗ بٕغبة ِغاّ٘ة ()%8.72
٠أج ٟبعذ رٌه ٔشاغ اٌحىِٛة اٌعاِة ٚلذ شىً ِا ٔغبحٗ (.)%8.53
٠ -7عشض اٌجذٚي (  ) 3اسجفاع إٌاج اٌّحٍ ٟاإلجّاٌ ٟبا ععاس اٌجاس٠ة ٌٕشاغ إٌفػ اٌخاَ ٌٍفصً
اتٚي ِٓ عٕة  2021بّمذاس (ِ )%74.59ماسٔة باٌفصً اٌشابم ٌغٕة  2020بّٕ١ا أخفعث
ا ٔشطة غ١ش إٌفط١ة بّمذاس (ٌٕ )%0.39فظ اٌفحش با ععاس اٌجاس٠ة.
 -8أِا بإٌغبة ٌألععاس اٌبابحة زمذ أسجفم ٔشاغ إٌفػ اٌخاَ بٕغبة ِمذاس٘ا ( )%0.22ز ٟاٌفصً
ا ٚي ٌغٕة ِ 2021ماسٔة باٌفصً اٌشابم ٌغٕة  ٚ 2020ا ٔشطة غ١ش إٌفط١ة بٕغبة ِمذاس٘ا
(. )%2.52
٠ -9عشض اٌجذٚي ( )4إٌاج اٌّحٍ ٟاإلجّاٌ ٟبا ععاس ا عاع١ة اٌجاس٠ة حغب ِجاِ١م ا ٔشطة
(اٌغٍع١ة اٌحٛص٠ع١ة اٌخذِ١ة ) ٌٍفصً ا ٚي ٌغٕة  2021ح ١شىٍث ا ٔشطة اٌغٍع١ة
(ٚ )%54.13جشًّ (الزراعة والغابات والصيد وصيد األسماك  ،التعدين والمقالع  ،الصناعة
التحويلية  ،الكهرباء والماء  ،البناء والتشييد) ِٓ إٌاج ٚشىٍث ا ٔشطة اٌحٛص٠ع١ة (تجارة
الجملة والمفرد والفنادق وما شابه ،النقل واالتصاالت والخزن ،البنوك والتأمين) ( )%20.77أِا
ا ٔشطة اٌخذِ١ة (ملكية دور السكن  ،خدمات التنمية اإلجتماعية والشخصية) زمذ شىٍث
( ِٓ )%25.10إٌاج اٌّحٍ ٟاإلجّاٌ ٟبا ععاس ا عاع١ة اٌجاس٠ة .

ِذ٠ش٠ة اٌحغابات اٌم١ِٛة  -اٌجٙاص اٌّشوضٌ ٞإلحصاء  /اٌعشاق
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٠ -10عشض اٌجذٚي ( )5وّ١ة إٌفػ اٌخاَ إٌّح

ٚاٌّعذي اٌفصٌٍ ٟغعش اٌبشِِٚ ً١عذي اٌض٠اد

اٌفصٍ١ة ٚاٌّعذي اٌٌٍ ِٟٛ١حصذ٠ش ٌٍفصً ا ٚي ٌغٕة ٚ 2021اٌفصٍ ٓ١ا ٚي ٚاٌشابم ٌغٕة 2020
ح ١إْ أٔحاج إٌفػ اٌخاَ لذ أخفط بّمذاس (ٌٍ )%14.34فصً ا ٚي ِ 2021ماسٔة باٌفصً
ا ٚي ٚ 2020اسجفاعا لذسٖ (ِ )%0.22ماسٔة ِم اٌفصً اٌشابم ٌغٕة  2020اِا بإٌغبة ٌغــعش
اٌبشِ ً١عجً إسجفاعا ٌٙزا اٌفصً ِماسٔة باٌفصٍ ٓ١ا ٚي ٚاٌشابم ِٓ عٕة  2020ح ١بٍغث
إٌغبة ( )%37.87 %29.0عٍ ٝاٌحٛاٌ.ٟ

ِذ٠ش٠ة اٌحغابات اٌم١ِٛة  -اٌجٙاص اٌّشوضٌ ٞإلحصاء  /اٌعشاق
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مديرية الحسابات القومية  -الجهاز المركزي لإلحصاء  /العراق

الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار األساسية الجارية والثابتة ومتوسط نصيب الفرد لكل منهما للفصل األول لسنة  2021والفصل األول والرابع لسنة 2020
Gross Domestic Product at Basic Current and Constant prices and Per Capita for first quarter for 2021 & first and
fourth quarters for 2020
جدول ()1

)Table (1
الفصل األول 2020

الفصل الرابع 2020

المؤشرات
First Quarter
2020

Fourth Quarter
2020

معدل تغير الفصل األول
الفصل األول  / 2021 2021الفصل األول
)%(2020

معدل تغير الفصل األول
/2021الفصل الرابع
)%(2020

Change rate
Change rate
First Quarter
First Quarter
First Quarter
2021/Foutrh
2021/First
2021
)Quarter 2020(%) Quarter 2020(%

Indicators

الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار األساسية الجارية
(مليار دينار)

53,145.3

51,799.7

63,700.5

19.86

22.97

GDP at basic current prices
)(Billion ID

الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار األساسية الجارية
(مليار دوالر)

45.0

43.8

43.6

-3.11

-0.46

GDP at basic current prices
)(Billion US $

متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي باألسعار
الجارية (الف دينار)

1,342.1

1,283.2

1,567.8

16.82

22.18

GDP per capita at current prices
)(000 ID

متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي باألسعار
الجارية (الف دوالر)

1.10

1.09

1.1

0.00

0.92

GDP per capita at current prices
)(000 US $

الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة
(( )2007=100مليار دينار)

48,988.3

46,473.8

46,924.9

-4.21

0.97

GDP at constant
)prices(2007=100) (Billion ID

متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي
باألسعار الثابتة ( ( )2007=100الف دينار)

1,237.1

1,151.3

1,155.0

-6.64

0.32

GDP per capita at constant
)prices (2007=100) (000 ID
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الناتج المحلي اإلجمالي حسب االنشطة االقتصادية باألسعار األساسية الجارية والثابتة (( )100=2007مليون دينار) واألهميات النسبية لكل منهما للفصل االول لسنة )%( 2021
Gross Domestic Product by Economic Activities at Basic Current and Constant prices( 2007=100) (Million I.D) and Relative
)Share For the First Quarter for 2021 (%
جدول ()2

)Table (2
باألسعار الجارية

رمز
التصنيف
الدولي

األهمية النسبية ()%

باألسعار الثابتة

األهمية النسبية ()%

األنشطة االقتصادية

Economic Activities
At current prices

Relative share
)(%

At constant prices

Relative share
)(%

ISIC
code

& Agriculture, Forestry, Hunting
Fishing

1
2

1

الزراعة والغابات والصيد وصيد االسماك

1,806,019.9

2.80

1,256,782.7

2.65

2

التعدين والمقالع

28,569,807.3

44.30

27,821,376.8

58.75

Mining and Quarrying

2-1

النفط الخام

28,530,010.8

44.24

27,798,466.5

58.70

Crude oil

2-1

2-2

االنواع األخرى من التعدين

39,796.5

0.06

22,910.3

0.05

Other types of mining

2-2

3

الصناعة التحويلية

1,477,112.7

2.29

571,468.8

1.21

Manufacturing Industry

3

4

الكهرباء والماء

1,397,722.7

2.17

473,761.2

1.00

Electricity and Water

4

5

البناء والتشييد

1,658,189.1

2.57

961,938.2

2.03

Building and construction

5

6

النقل واالتصاالت والخزن

6,371,357.8

9.88

4,033,708.7

8.52

Transport ,Communications and
storage

6

7

تجارة الجملة والمفرد والفنادق وما شابه

5,767,262.0

8.94

4,132,009.2

8.72

& Wholesale, retail trade, hotels
others

7

8

المال والتأمين وخدمات العقارات واالعمال

5,272,387.9

8.18

2,848,584.7

6.02

Finance, Insurance, Real estate
and Business services

8

8-1

البنوك والتأمين

1,259,010.8

1.95

684,617.1

1.45

Banks and insurance

8-1

8-2

ملكية دور السكن

4,013,377.1

6.23

2,163,967.6

4.57

Owenrship of dwellings

8-2

خدمات التنمية االجتماعية والشخصية

12,172,538.0

18.87

5,255,877.7

11.10

9

Social and personal services

9

9-1

الحكومة العامة

9,829,926.6

15.24

4,039,367.6

8.53

General Government

9-1

9-2

الخدمات الشخصية

2,342,611.4

3.63

1,216,510.1

2.57

Personal services

9-2

64,492,397.40

100.00

47,355,508.00

100.00

المجموع حسب االنشطة
ناقصا ً  :رسم الخدمة المحتسب
الناتج المحلي االجمالي

791,901.0

430,615.0

63,700,496.4

46,924,893.0

Total by activities
Less: Imputed bank service charge
GDP
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الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار األساسية الجارية والثابتة (  )100=2007للفصل األول لسنة  2021والفصلين األول والرابع لسنة 2020
Gross Domestic Product at Basic Current Prices and Constant prices ( 2007=100) For the First Quarter for 2021 & First and fourth
Quarters for 2020
جدول ()3

)Table(3
الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية (مليار دينار)

الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة (مليار دينار) ()100 = 2007

)GDP at current prices (Billion ID

)GDP at constant prices (Billion ID
)(2007 = 100

التفاصيل

Details

نشاط النفط الخام

باقي األنشطة

المجموع

نشاط النفط الخام

باقي األنشطة

المجموع

Crude oil

Other Activities

Total

Crude oil

Other Activities

Total

الفصل األول 2021

28,530.0

35,962.4

64,492.4

27,798.5

19,557.0

47,355.5

1 st Q 2021

الفصل األول 2020

20,548.5

33,258.5

53,807.0

32,457.0

16,866.8

49,323.8

1 st Q 2020

الفصل الرابع 2020

16,340.8

36,103.8

52,444.6

27,738.4

19,076.0

46,814.4

4 th Q 2020

معدل تغير ف / 2021 1ف1
)%( 2020

38.84

8.13

19.86

-14.35

15.95

-3.99

Change Rate 1st Q
)2021 /1st Q 2020 (%

معدل تغير ف / 2021 1ف4
)%( 2020

74.59

-0.39

22.97

0.22

2.52

1.16

Change Rate 1st Q
)2021 / 4th Q 2020 (%
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الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار األساسية الجارية حسب مجاميع األنشطة ( السلعية  ،التوزيعية ،الخدمية ) (مليار دينار)
واالهميات النسبية للفصل األول لسنة )%( 2021
Gross Domestic Product at basic current prices by Activity Groups ( Commodity,
Distribution and Services) (Billion I.D) and Relative Share For the First Quarter for 2021
)(%
جدول ()4

)Table (4
الفصل األول

األهمية النسبية ()%

First Quarter

)Relative Share (%

األنشطة السلعية

34908.9

54.13

Commodity activities

األنشطة التوزيعية

13397.6

20.77

Distribution activities

األنشطة الخدمية

16185.9

25.10

Services activities

المجموع

64492.4

100.00

األنشطة اإلقتصادية

Economic Activities

Total

شكل ( )1الناتج المحلي االجمالي باالسعار االساسية الجارية حسب مجاميع االنشطة (السلعية  ،التوزيعية ،
الخدمية) للفصل االول لسنة ( 2021مليار دينار)
40000.0
34908.9

35000.0

30000.0
25000.0
20000.0
16185.9
13397.6

15000.0
10000.0
5000.0

0.0
األنشطة الخدمية
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األنشطة التوزيعية

األنشطة السلعية
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كمية النفط الخام المنتج والمعدل الفصلي لسعر البرميل ومعدل الزيادة الفصلية والمعدل اليومي للتصدير للفصل األول لسنة  2021والفصلين األول والرابع
لسنة 2020
Crude Oil Production , Barrel Quarterly Average price and Quarterly Change Rate & Average Daily
Export For the First Quarter for 2021 & First and fourth Quarters for 2020
جدول ()5

)Table (5

كمية النفط الخام المنتج (الف برميل)

معدل التغير الفصلي ()%

سعر البرميل (دوالر)

معدل التغير الفصلي ()%

المعدل اليومي للتصدير
(مليون برميل)

الفصول

Quarters
Crude Oil Production
)(000 Barrels

Quarterly Change
)rate (%

الفصل األول
2021

349975

الفصل األول
2020

408570

-14.34

الفصل الرابع
2020

349219

0.22

*Quarterly
)Barrel Price (US$
)Change rate (%

59.148

Average Daily
Export (000000
)Barrels

3.3

1 st Q 2021

45.851

29.00

3.8

1 st Q 2020

42.900

37.87

3.2

4 th Q 2020
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الشكل ( )2كمية النفط الخام المنتج للفصل االول لسنة  2021والفصلين االول والرابع لسنة 2020
(الف برميل)
420000
408570

410000

400000
390000
380000
370000
349975

349219

الفصل االول 2021

الفصل الرابع 2020

360000
350000
340000

330000
320000
310000
الفصل األول 2020

الشكل ( : )3المعدل الفصلي لسعر البرميل بالدوالر للفصل االول لسنة  2021والفصل االول والرابع لسنة
2020
70.0
59.1

60.0

45.9

50.0

42.9
40.0

30.0

20.0

10.0

0.0
الفصل االول 2021
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الفصل الرابع 2020

الفصل األول 2020
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