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 1 العراق/ الجھاز المركزي لإلحصاء  –مدیریة الحسابات القومیة 
  

   مقدمةال.1
ع القطاعات المؤسسیة            یمثل الدخل القومي ي لجمی دخل األول ي حساب ال دخل ف وازین ال دخ  . قیمة صافي م ر ال ل ویعتب

  . القومي الصافي مقیاسًا للدخل
ي األ  اتج المحل اليویعرف الن ة األ: جم ن قیم ارة ع ھ عب الل سنة،  بأن ة خ ة المتحقق دمات النھائی لع والخ ن الس اج م نت

ى تطور               وبتعبیر آخر  نعكس عل اتج ی ث أن تطور الن یم المضافة للمنتجین خالل السنة، حی ارة عن مجموع الق ھو عب
  .الدخل وتطور الدخل سیؤدي الى تحسین مستوى الرفاھیة اإلجتماعیة للفرد

ع مؤشرات اخرى     اتالمؤشر هإن ھذ ث یمكن من خاللھ     االقتصادي حجم النشاط    ستعكس م ة    احی ات  رصد كاف تحرك
اج واإل التدفقات  خ ...ستھالك  اإلقتصادیة الرئیسة كاإلنت دّ  . ال ا تع ذه المؤشرات   كم ة   من المؤشرات اإل   ھ قتصادیة المھم

  . قتصاد الوطنيسم السیاسات الكفیلة بالنھوض باإلقتصادیة من أجل ریھا المخططون ومتخذو القرارات اإلالتي یحتاج ال
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 2 العراق/ الجھاز المركزي لإلحصاء  –مدیریة الحسابات القومیة 
  

   المحلي اإلجمالي والدخل القومي للناتج التقدیر منھجیات. 2

 

  : ولستخدمت طریقتا اإلنتاج والدخإالمحلي اإلجمالي في ھذا التقریر للتوصل إلى تقدیر الناتج 
  :یقة باآلتيوتتلخص ھذه الطر) القیمة المضافة ( طریقة صافي اإلنتاج . أ

  . المستلزمات –اإلنتاج  =  اإلجمالي الناتج المحلي

   :ولطریقة الدخ. ب  
اج وتخصیصات         ل اإلنت آت لعوام الي یوزع كمكاف ي اإلجم ھذه الطریقة مبنیة على أساس فرضیة إن جمیع الناتج المحل

  :االندثار نتیجة مساھمتھا في العملیة اإلنتاجیة وھذه المكافآت ھي

   .)األجور والرواتب والمزایا وما في حكمھا ( تعویضات المشتغلین : أوال  
  .)إیجارات األراضي صافي صافي األرباح ، صافي الفوائد ، (  فائض العملیات: ثانیا
ا     ھذه الطریقة في بعض أنشط  ستخدمتاوقد  ة كم ع واألنشطة الخدمی ائج المحتسبة      ستخدمت إة التوزی د من النت للتأك

  . بطریقة اإلنتاج في بعض األنشطة السلعیة

  :لمعادالت االتیةجمالي والدخل القومي وفق ایتم التوصل الى الناتج القومي اإلو
اج من    دخول صافي عوائد + الناتج المحلي اإلجمالي =  )اإلجماليالدخل القومي ( جماليالناتج القومي اإل ل اإلنت عوام

   .اإلعانات+ الضرائب  – الخارج
ال م ستھالك رأس الإتخصیصات  –الناتج القومي اإلجمالي = ) صافي الناتج القومي(ساسیة الدخل القومي باألسعار األ

  .الثابت
  . عدد السكان / الدخل القومي  = من الدخل القومي متوسط نصیب الفرد 

ت   رة            : تخصیصات أستھالك رأس المال الثاب اء الفت اج أثن ي االنت ة المستعملة ف ة االصول الثابت ي قیم اقص ف ل التن یمث
 .المحاسبیة نتیجة للتدھور المادي أو القدم أو التلف العرضي العادي

 

   لبیاناتمصادر ا .3
  :اد التقدیرات على المصادر اآلتیةالمدیریة في إعد اعتمدت

  .الخاصوالكتب الرسمیة المتبادلة مع المؤسسات والمنشآت ذات العالقة في القطاع العام . 1
  .2017 لسنةوالمتوسطة والصغیرة الصناعي للمنشآت الصناعیة الكبیرة اإلحصاء  وحمسنتائج  .2

  . 2017لسنة والكھرباء الماء  اتنتائج إحصاء .3
  .2017 لسنة للدولة الموازنة العامة .4
  .2017 لسنةاألسعار واألرقام القیاسیة . 5
  .2017 لسنة تقریر إنتاج المحاصیل والخضراوات .6
  .2017 لسنةتقریر إنتاج التمور في العراق . 7

  .2017 لسنة أسعار الحقل للمنتجات الزراعیة. 8
  .2017 لسنةتقریر الدواجن . 9
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  .2017 لسنة منتجات المجازر ألسعارستمارات الفصلیة األ. 10

 .2012نتائج مسح تكلفة وتشغیل سیارات القطاع الخاص لسنة . 11

  .2013 لسنة شركات الصیرفة بیانات. 12
  .2017 میزان المدفوعات العراقي لسنة. 13

  .2012 لسنة في العراققتصادي لألسرة اإلجتماعي واإلنتائج المسح . 14
  . 2014مسح المقالع لعام  .15

  .2017 تقاریر البناء والتشیید في القطاع العام والخاص. 16
  .2014وقطاع األعمال لسنة مسح الخدمات الشخصیة . 17

ة  ,  2017لسنة  نتائج مسح الفنادق( تقاریر إحصاءات التجارة . 18 ارة الداخلی ائج مسح   ,  2013 نتائج مسح التج نت
  ).2015سنة ل الوحدات المتنقلة
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   تحلیل النتائج .4

 االقتصاديالكلي والحكم على مدى كفاءة األداء  االقتصادوتحلیل متغیرات مھمة لعرض  أداةتعتبر الحسابات القومیة 
،  البعض یبعضھاتعمل كمجموعة متناغمة ومتسقة بحیث تؤثر وتتأثر  االقتصادیة المتغیرات إن، للبلد خالل العام

مؤشرات وبسبب التحسن النسبي في الوضع األمني في البالد والذي تزامن مع ارتفاع أسعار النفط العالمیة نجد أن 
  .وكما مبین أدناه  2016الناتج المحلي والدخل القومي شھدت ارتفاعا محسوسًا عن سنة 

 ًارتفاع إبذلك سجًال م )1(حسب ما مذكور في الجدول  2017سنة  دینار نوتریلی) 211.5(القومي  بلغ الدخل .1
 .ترلیون دینار) 186.4(والذي قدر  2016  عن سنة%) 13.5(ره اقدم

دخل القومي       .2 رد من ال ار  ملیون  )5.7( بلغ متوسط نصیب الف ذلك   سجًال  م 2017سنة   دین ا ب د م ارتفاع ره اق
  .2016عن سنة %) 10.5(

ملیار ) 187.5(وبما یعادل  2017سنة  دینار نترلیو) 221.7(بلغ الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجاریة  .3

 . 2016مقارنًة بسنة %) 12.6( بلغت نسبتھ ًارتفاعإبذلك  سجًالم دوالر

ة     .4 عار الثابت الي باألس ي اإلجم اتج المحل غ الن نة   ) 205.1) (100=2007(بل ار س ون دین ًا 2017ترلی  محقق
  .2016مقارنًة بسنة %) 1.8(مقداره  انخفاضا

ة        بلغ متوسط نصیب    .5 الي باألسعار الجاری ي اإلجم اتج المحل رد من الن ون ) 5.97(الف ار  ملی  2017 سنة   دین

 .2016سنة مقارنًة ب%) 9.62( بلغت نسبتھ سنویًا ارتفاعا مسجًال

الي    .6 ي اإلجم ة   بلغ متوسط نصیب الفرد من الناتج المحل ف  )5.0(باألسعار الجاری ل   2017سنة   ردوال أل مقاب

  .%)8.7(بلغت نسبتھ  سنویًا رتفاعاا سجلأي أنھ  2016دوالر سنة  ألف )4.6(

م   .7 دول رق ح ج ث   ) 9(یوض ادیة حی طة االقتص ب االنش الي حس ي االجم اتج المحل لعیة  الن طة الس كلت األنش ش
حتل نشاط النفط الخام الصدارة من حیث أالجاریة،  باألسعارن مجموع الناتج المحلي اإلجمالي م%) 53.59(

اھم بنسبة  مجموع األنشطة السلعیة إ    ذه األنشطة وبنسبة     %) 73.65(ذ س ن %) 39.47(من مجموع ھ م

ال  ي اإلجم اتج المحل ة   ،  يالن ة الثانی اء بالمرتب اط الوج یید نش اء والتش بة  بن وع  %) 11.14(بنس ن مجم م
 احتل المرتبة الثالثة فقد  زراعةأما نشاط ال ،من الناتج المحلي اإلجمالي%) 5.97(األنشطة السلعیة وبنسبة 

الي    %) 2.94(من مجموع األنشطة السلعیة وبنسبة %) 5.48(ساھم بنسبة حیث  ي اإلجم اتج المحل  .من الن
اتج    %) 21.45(ساھمت األنشطة التوزیعیة والمتمثلة بأنشطة التجارة والنقل والبنوك بنسبة  من مجموع الن

ونشاط  والشخصیة جتماعیةإلاساھمت األنشطة الخدمیة المتمثلة بأنشطة خدمات التنمیة و ،المحلي اإلجمالي

 .من مجموع الناتج المحلي اإلجمالي%) 24.96(ملكیة دور السكن بنسبة 

ام والخاص   ) 12(یوضح جدول رقم  .8 ت   إذالناتج المحلي االجمالي حسب االنشطة االقتصادیة للقطاعین الع بلغ

غت نسبة مساھمة نشاط   من مجموع الناتج المحلي اإلجمالي، حیث بل%) 61.4(نسبة مساھمة القطاع العام 
ام  %) 64.3(النفط الخام  اع الع اع الخاص      .من مجموع الناتج المحلي اإلجمالي في القط ت مساھمة القط بلغ

ة   النقل واإلتصاالت والخزن  نشاط من مجموع الناتج المحلي اإلجمالي، وأحتل  %) 38.6( ى المرتب من   األول
من  %)25.91(مساھمتھ نسبة حیث شكلت   الخاص، حیث مساھمتھ في الناتج المحلي اإلجمالي في القطاع

 .من إجمالي الناتج المحلي اإلجمالي%) 10.68(نسبة وفي القطاع الخاص  اإلجماليالناتج المحلي 
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في %) 30.1(أما من حیث التوزیع الوظیفي للناتج المحلي اإلجمالي فقد ساھمت تعویضات المشتغلین بنسبة  .9

ارب  وإن  ،)11ول رقم حسب جد( الناتج المحلي اإلجمالي ا یق مجموع التعویضات مدفوعة     من %) 49.3( م
، أما على مستوى مساھمة تعویضات العاملین في األنشطة االقتصادیة من  للعاملین في نشاط الحكومة العامة

ة       ل المرتب ة احت ة العام ى  القیمة المضافة لكل نشاط نجد أن نشاط الحكوم ا   %) 96.6(إذ شكلت   األول وھو م

اھرة           یعكس حج ومیین وتفشي ظ املین الحك ة الع ى ضعف إنتاجی ذي یؤشر عل ة وال م العمالة في أجھزة الدول
ل ون    اط النق یب نش ن نص ت م ة فكان ة والثالث ة الثانی ا المرتب ة ، أم ة المقنع یید البطال اء والتش اط البن  ش

   .على التوالي %)41.7،53.5%(



Indicatorsمعدل التغیر السنوي  %20162017المؤشرات

186397.3211525.313.48National Income at current prices (Billion ID)الدخل القومي باالسعار الجاریة  (ملیار دینار)

5153.55695.410.52NI per capita (000 ID)متوسط نصیب الفرد من الدخل القومي (الف دینار)

 196924.1221665.712.56Gross Domestic Product at basic current pricesالناتج المحلي االجمالي باالسعار االساسیة الجاریة (ملیار دینار)
(Billion ID)

 166.6187.512.55Gross Domestic Product at basic current pricesالناتج المحلي االجمالي باالسعار االساسیة الجاریة (ملیار دوالر)
(Billion US$)

5444.55968.59.62GDP per capita at current prices (000 ID)متوسط نصیب الفرد من الناتج المحلي باالسعار الجاریة (الف دینار)

4.65.08.70GDP per capita at current prices (000 US$)متوسط نصیب الفرد من الناتج المحلي باالسعار االساسیة الجاریة (الف دوالر)

  1.82Gross Domestic Product at constant-208932.1205130.1الناتج المحلي االجمالي باالسعار الثابتة (2007=100) (ملیار دینار)
prices(2007=100) (Billion ID)

6

جدول (1): الدخل القومي والناتج المحلي اإلجمالي ومتوسط نصیب الفرد لكل منھما لسنتي 2016 & 2017

Table (1): National Income, Gross Domestic Product and Per Capita for the years 2016 & 2017
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Indicatorsمعدل التغیر السنوي %20162017المؤشرات

65455.566617.11.77Compensation of employeesتعویضات المشتغلین

112405.7132566.617.94Operating surplusفائض العملیات

 19062.922482.017.94Consumption of fixed capitalتخصیصات استھالك راس المال الثابت

1971.02557.429.75Indirect taxesالضرائب غیر المباشرة

Subsidies(-)12352.416602.034.40ناقصا:األعانات
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 186542.7207621.111.30Gross Domstic Product at market pricesالناتج المحلي األجمالي بسعر السوق
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جدول (2)  الناتج المحلي األجمالي بأسعار السوق لسنتي 2016 & 2017   (ملیار دینار)

Table (2)  Gross Domestic Product at Market prices for the years 2016 &2017 (Billion I.D.)



االھمیة النسبیة (%)

RELATIVE SHARE 
(%)

120378.753.59Commodity activitiesاالنشطة السلعیة

48191.621.45Distribution activitiesاالنشطة التوزیعیة

56066.024.96Services activitiesاالنشطة الخدمیة

224636.3100.00Totalالمجموع

جدول (3) الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار األساسیة الجاریة حسب مجموعات األنشطة ( السلعیة ، التوزیعیة ، 
الخدمیة) لسنة 2017 (ملیار دینار)

Table (3): Gross Domestic Product at basic current prices by Activities Group 
(Commodity, Distribution and Services) for the year 2017 (Billion I.D.)

2017 Economic Activitiesاألنشطة االقتصادیة

لناتج المحلي االجمالي باالسعار االساسیة الجاریة حسب االھمیات النسبیة ل) 1(شكل 

53.5921.45

24.96

لناتج المحلي االجمالي باالسعار االساسیة الجاریة حسب االھمیات النسبیة ل) 1(شكل 
2017 لسنة) السلعیة ، التوزیعیة ، الخدمیة(مجموعات االنشطة 

Figure(1): Relative Share for Gross Domestic Product at basic 
current prices by Activities Group (Commodity, Distributio

االنشطة السلعیة االنشطة التوزیعیة االنشطة الخدمیة

8مدیریة الحسابات القومیة - الجھاز المركزي لإلحصاء / العراق



االھمیة باالسعار الجاریة
النسبیة (%)

باالسعار الثابتة  
(100=2007)

االھمیة 
النسبیة (%)

At Current PricesRelative 
Share (%)

At constant prices 
(2007=100)

Relative 
share (%)

6347695.32.833716449.31.80Agriculture,Hunting&Forestry Aالزراعة والصید والغاباتا

250689.50.11146773.70.07FishingBصید األسماكب

89065057.739.65129839551.362.78Mining and QuarryingCالتعدین والمقالعج

88664813.039.47129589085.362.66Crude Oilالنفط الخام

400244.70.18250466.00.12Other types of miningأنواع اخرى من التعدین

4819896.42.141926417.40.93Manufacturing IndustryDالصناعة التحویلیةد

6486406.12.891938555.30.94Electricity and Water supplyEتجھیز الكھرباء وتجھیز المیاهھـ

13408942.45.978987226.84.35Building and ConstructionFالبناء والتشییدو

17579913.47.8212851222.46.21تجارة الجملة والمفرد واصالح المركبات والسلع الشخصیةز
Wholesale & Retail Trade, repair of motor 
vehicles,motorcycles and personal and household 
goods

G

2492066.71.111821686.20.88Hotels and Restaurants Hالفنادق والمطاعمح

23981785.810.6816160233.07.81Transport,Storage and Communications Iالنقل والتخزین واألتصاالتط

4007543.41.782275720.31.10Financial intermediationJالوساطة المالیةي

15183072.26.768051084.93.90Real estate,renting and business activitiesKاألنشطة العقاریة واإلیجاریة والمشاریع التجاریةك

 19585166.48.729003274.84.35Public administration and defence;compulsoryاإلدارة العامة والدفاع والضمان االجتماعي االلزاميل
social securityL

10854529.34.834479379.42.16EducationMالتعلیمم

6853764.43.053492957.21.69Health and social WorkNالصحة والعمل االجتماعين

 3623396.51.622067336.81.00Other community,social and personal servicesانشطة الخدمة المجتمعیة واألجتماعیة  والشخصیة االخرىس
activitiesO

96397.70.0459088.30.03Private households with employed personsPاألسر المعیشیة التى تعین افرادًا الداء االعمال المنزلیةع

Extra-territorial organizations and bodiesQــــــــــــالمنظمات والھیئات غیر االقلیمیةف

224636323.2100.00206816957.1100.00

2970613.71686890.2

221665709.5205130066.9
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(ــ) ال توجد بیانات 

TOTAL BY ACTIVITESالمجموع حسب األنشطة

Minus: Imputed Bank Service Charge     ناقصا:  رسم الخدمة المحتسب

GDPالناتج المحلي اإلجمالي

جدول (4)  الناتج المحلي اإلجمالي لسنة 2017 حسب األنشطة اإلقتصادیة  باألسعار االساسیة الجاریة واألسعار الثابتة (2007=100) (ملیون دینار) واالھمیات النسبیة لكل منھما (%)

Table (4) Gross Domestic Product For the year 2017 by Economic Activities at Current & Constant prices (2007=100) (Million I.D)  & 
Relative Share for them (%)

رمز 
التصنیف 
الدولي

 ECONOMIC ACTIVITIESISIC االنشطة االقتصادیة
Code



PublicPrivateTotal

المجموعالخاصالعام

76547.46271147.96347695.3Agriculture,Hunting&Forestry Aالزراعة والصید والغاباتا

0.0250689.5250689.5FishingBصید األسماكب

88664813.0400244.789065057.7Mining and QuarryingCالتعدین والمقالعج

88664813.00.088664813.0Crude Oilالنفط الخام

0.0400244.7400244.7Other types of miningأنواع اخرى من التعدین

1814978.63004917.84819896.4Manufacturing IndustryDالصناعة التحویلیةد

5379544.41106861.76486406.1Electricity and Water supplyEتجھیز الكھرباء وتجھیز المیاهھـ

421152.712987789.713408942.4Building and ConstructionFالبناء والتشییدو

تجارة الجملة والمفرد واصالح المركبات والسلع ز
2691090.714888822.717579913.4الشخصیة

Wholesale & Retail Trade, repair of motor 
vehicles,motorcycles and personal and 
household goods

G

3743.82488322.92492066.7Hotels and Restaurants Hالفنادق والمطاعمح

1510890.122470895.723981785.8Transport,Storage and Communications Iالنقل والتخزین واألتصاالتط

3340235.2667308.24007543.4Financial intermediationJالوساطة المالیةي

0.015183072.215183072.2Real estate,renting and business activitiesKاألنشطة العقاریة واإلیجاریة والمشاریع التجاریةك

اإلداره العامة والدفاع والضمان االجتماعي ل
االلزامي

19585166.40.019585166.4Public administration and 
defence;compulsory social security

L

9916459.7938069.610854529.3EducationMالتعلیمم

3061948.83791815.66853764.4Health and social WorkNالصحة والعمل االجتماعين

انشطة الخدمة المجتمعیة واألجتماعیة  س
 1453272.52170124.03623396.5Other community,social and personalوالشخصیة االخرى

services activitiesO

األسر المعیشیة التى تعین افرادًا الداء االعمال ع
0.096397.796397.7Private households with employed personsPالمنزلیة

Extra-territorial organizations and bodiesQـــــــــالمنظمات والھیئات غیر االقلیمیةف

137919843.386716479.9224636323.2
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جدول (5) الناتج المحلي األجمالي حسب األنشطة والقطاعات (العام، الخاص) باألسعار االساسیة الجاریة لسنة 2017 (ملیون دینار)مدی

Table (5) Gross Domestic Product by Economic Activities , Sectors ( Public, Private ) at Current Prices for The Year 2017 (Million 
I.D.)

(ــ) ال توجد بیانات 

TOTAL BY ACTIVITES المجموع حسب األنشطة

رمز 
التصنیف 
الدولي

 ISICاالنشطة االقتصادیة
Code  ECONOMIC ACTIVITIES



Value of outputValue of inputGross value addedCompensation of 
employeesOperating surplus

فائض العملیاتتعویضات المشتغلینالقیمة المضافة االجمالیةقیمة المستلزماتقیمة اإلنتاج

9519573.43171878.16347695.32187748.44159946.9Agriculture,Hunting&Forestry Aالزراعة والصید والغاباتا

294029.443339.9250689.586237.2164452.3FishingBصید األسماكب

95090968.36025910.689065057.73286385.285778672.5Mining and QuarryingCالتعدین والمقالعج

94444473.95779660.988664813.03217983.485446829.6Crude Oilالنفط الخام

646494.4246249.7400244.768401.8331842.9Other types of miningأنواع اخرى من التعدین

10453396.55633500.14819896.41977969.92841926.5Manufacturing IndustryDالصناعة التحویلیةد

9965651.93479245.86486406.11718831.64767574.5Electricity and Water supplyEتجھیز الكھرباء وتجھیز المیاهھـ

22726385.19317442.713408942.45590465.67818476.8Building and ConstructionFالبناء والتشییدو

تجارة الجملة والمفرد واصالح المركبات ز
22902322.85322409.417579913.42770330.414809583.0والسلع الشخصیة

Wholesale & Retail Trade, repair of 
motor vehicles,motorcycles and 
personal and household goods

G

4885927.12393860.42492066.7650502.11841564.6Hotels and Restaurants Hالفنادق والمطاعمح

 37970694.013988908.223981785.812819007.111162778.7Transport,Storage andالنقل والتخزین واألتصاالتط
Communications I

4442975.0435431.64007543.4484288.23523255.2Financial intermediationJالوساطة المالیةي

األنشطة العقاریة واإلیجاریة والمشاریع ك
التجاریة

18996682.23813610.015183072.212382.015170690.2Real estate,renting and business 
activities

K

اإلدارة العامة والدفاع والضمان االجتماعي ل
 22733063.63147897.219585166.418922866.1662300.3Public administration andااللزامي

defence;compulsory social securityL

11398998.9544469.610854529.39862541.4991987.9EducationMالتعلیمم

8613819.11760054.76853764.44095949.32757815.1Health and social WorkNالصحة والعمل االجتماعين

انشطة الخدمة المجتمعیة واألجتماعیة  س
 4502519.9879123.43623396.52055165.21568231.3Other community,social andوالشخصیة االخرى

personal services activitiesO

األسر المعیشیة التى تعین افرادًا الداء االعمال ع
 96397.70.096397.796397.70.0Private households with employedالمنزلیة

personsP

 Extra-territorial organizations andـــــــــــــــالمنظمات والھیئآت غیر االقلیمیةف
bodiesQ

284593404.959957081.7224636323.266617067.4158019255.8

2970613.72970613.7(-)2970613.7(-)

284593404.962927695.4221665709.566617067.4155048642.1
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المجموع حسب األنشطة

ناقصا :   رسم الخدمة المحتسب

Total المجموع

جدول (6) قیمة األنتاج اإلجمالي والقیمة المضافة اإلجمالیة وعناصرھا حسب األنشطة اإلقتصادیة باألسعار االساسیة الجاریة لسنة 2017 (ملیون دینار)

TABLE (6) Value of Gross Production, Gross Value Added and Its Compenents by Economic Activities at Current Prices for the year 2017 (Million I.D.)

TOTAL BY ACTIVITES

Imputed Bank Service Charge

رمز 
التصنیف 
الدولي

 ECONOMIC ACTIVITIESISIC االنشطة االقتصادیة
Code



Value of outputValue of inputGross value addedCompensation of 
employeesOperating surplus

فائض العملیاتتعویضات المشتغلینالقیمة المضافة االجمالیةقیمة المستلزماتقیمة اإلنتاج

288286.7211739.376547.431765.944781.5Agriculture,Hunting&Forestry Aالزراعة والصید والغاباتا

0.00.00.00.00.0FishingBصید األسماكب

94444473.95779660.988664813.03217983.485446829.6Mining and QuarryingCالتعدین والمقالعج

94444473.95779660.988664813.03217983.485446829.6Crude Oilالنفط الخام

0.00.00.00.00.0Other types of miningأنواع اخرى من التعدین

3400138.41585159.81814978.61257437.9557540.7Manufacturing IndustryDالصناعة التحویلیةد

7511413.12131868.75379544.41386773.13992771.3Electricity and Water supplyEتجھیز الكھرباء وتجھیز المیاهھـ

723169.4302016.7421152.7295255.2125897.5Building and ConstructionFالبناء والتشییدو

تجارة الجملة والمفرد واصالح المركبات ز
3461712.6770621.92691090.7724589.01966501.7والسلع الشخصیة

Wholesale & Retail Trade, repair of motor 
vehicles,motorcycles and personal and 
household goods

G

5163.81420.03743.8733.83010.0Hotels and Restaurants Hالفنادق والمطاعمح

2027736.2516846.11510890.1696771.0814119.1Transport,Storage and Communications Iالنقل والتخزین واألتصاالتط

3551047.1210811.93340235.2324527.73015707.5Financial intermediationJالوساطة المالیةي

األنشطة العقاریة واإلیجاریة والمشاریع ك
0.00.00.00.00.0Real estate,renting and business activitiesKالتجاریة

اإلدارة العامة والدفاع والضمان االجتماعي ل
 22733063.63147897.219585166.418922866.1662300.3Public administration andااللزامي

defence;compulsory social securityL

10148239.4231779.79916459.79581120.5335339.2EducationMالتعلیمم

3558065.0496116.23061948.82958404.6103544.2Health and social WorkNالصحة والعمل االجتماعين

انشطة الخدمة المجتمعیة واألجتماعیة  س
 1609021.3155748.81453272.51404128.049144.5Other community,social and personalوالشخصیة االخرى

services activitiesO

األسر المعیشیة التى تعین افرادًا الداء ع
0.00.00.00.00.0Private households with employed personsPاالعمال المنزلیة

Extra-territorial organizations and bodiesQـــــــــــــــالمنظمات والھیئات غیر االقلیمیةف

153461530.515541687.2137919843.340802356.297117487.1

(ــ) ال توجد بیانات 12
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جدول (7) قیمة األنتاج اإلجمالي والقیمة المضافة  اإلجمالیة وعناصرھا  حسب األنشطة اإلقتصادیة باألسعار االساسیة الجاریة للقطاع العام لسنة 2017 (ملیون دینار)مدی

TABLE (7) Value for Gross Production, Gross Value Added and Its Compenents by Economic Activities, Public Sector at Current Prices for the year 2017 
(Million I.D.)

TOTAL BY ACTIVITES

رمز 
التصنیف 
الدولي

 ECONOMIC ACTIVITIESISIC االنشطة االقتصادیة
Code

المجموع حسب األنشطة



Value of outputValue of inputGross value addedCompensation of 
employeesOperating surplus

فائض العملیاتتعویضات المشتغلینالقیمة المضافة االجمالیةقیمة المستلزماتقیمة اإلنتاج

9231286.72960138.86271147.92155982.54115165.4Agriculture,Hunting&Forestry Aالزراعة والصید والغاباتا

294029.443339.9250689.586237.2164452.3FishingBصید األسماكب

646494.4246249.7400244.768401.8331842.9Mining and QuarryingCالتعدین والمقالعج

0.00.00.00.00.0Crude Oilالنفط الخام

646494.4246249.7400244.768401.8331842.9Other types of miningأنواع اخرى من التعدین

7053258.14048340.33004917.8720532.02284385.8Manufacturing IndustryDالصناعة التحویلیةد

2454238.81347377.11106861.7332058.5774803.2Electricity and Water supplyEتجھیز الكھرباء وتجھیز المیاهھـ

22003215.79015426.012987789.75295210.47692579.3Building and ConstructionFالبناء والتشییدو

تجارة الجملة والمفرد واصالح المركبات ز
19440610.24551787.514888822.72045741.412843081.3والسلع الشخصیة

Wholesale & Retail Trade, repair of motor 
vehicles,motorcycles and personal and 
household goods

G

4880763.32392440.42488322.9649768.31838554.6Hotels and Restaurants Hالفنادق والمطاعمح

35942957.813472062.122470895.712122236.110348659.6Transport,Storage and Communications Iالنقل والتخزین واألتصاالتط

891927.9224619.7667308.2159760.5507547.7Financial intermediationJالوساطة المالیةي

األنشطة العقاریة واإلیجاریة والمشاریع ك
18996682.23813610.015183072.212382.015170690.2Real estate,renting and business activitiesKالتجاریة

اإلداره العامة والدفاع والضمان االجتماعي ل
 0.00.00.00.00.0Public administration and defence;compulsoryااللزامي

social securityL

1250759.5312689.9938069.6281420.9656648.7EducationMالتعلیمم

5055754.11263938.53791815.61137544.72654270.9Health and social WorkNالصحة والعمل االجتماعين

انشطة الخدمة المجتمعیة واألجتماعیة  س
 2893498.6723374.62170124.0651037.21519086.8Other community,social and personal servicesوالشخصیة االخرى

activitiesO

األسر المعیشیة التى تعین افرادًا الداء ع
96397.70.096397.796397.70.0Private households with employed personsPاالعمال المنزلیة

Extra-territorial organizations and bodiesQـــــــــــــــالمنظمات والھیئات غیر االقلیمیةف

131131874.444415394.586716479.925814711.260901768.7
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جدول (8) قیمة األنتاج اإلجمالي والقیمة المضافة  اإلجمالیة وعناصرھا  حسب األنشطة اإلقتصادیة باألسعار االساسیة الجاریة للقطاع الخاص لسنة 2017 (ملیون دینار)مدی

TABLE (8) Value of Gross Production, Gross Value Added and Its Compenents by Economic Activities, Private Sector at Current Prices for the year 2017 
(Million I.D.)

TOTAL BY ACTIVITES

رمز 
التصنیف
 الدولي

 ECONOMIC ACTIVITIESISIC االنشطة االقتصادیة
Code

المجموع حسب األنشطة



باالسعار الثابتة  االھمیة النسبیة (%)باالسعار الجاریة
(100=2007)

االھمیة النسبیة 
(%)

At Current PricesRelative 
Share (%)

At constant prices 
(2007=100)

Relative 
share (%)

6598384.82.943863223.01.87Agriculture, Forestry, Hunting & Fishing  1الزراعة والغابات والصید1

89065057.739.65129839551.362.78Mining and Quarrying2التعدین والمقالع2

88664813.039.47129589085.362.66Crude oil2-1النفط الخام1-2

Other types of mining2-2 400244.70.18250466.00.12االنواع األخرى من التعدین2-2

4819896.42.141926417.40.93Manufacturing Industry3الصناعة التحویلیة3

6486406.12.891938555.30.94Electricity and Water4الكھرباء والماء4

13408942.45.978987226.84.35Building and construction5البناء والتشیید5

120378687.453.59146554973.870.87Commodity Activities

23981785.810.6816160233.07.81Transport ,Communications and storage        6النقل واالتصالت والخزن6

20071980.18.9314672908.67.09Wholesale, retail trade, hotels & others7تجارة الجملة والمفرد والفنادق وما شابھ7

4137873.51.842349729.41.14Banks and insurance8-1البنوك والتأمین1-8

48191639.421.4533182871.016.04Distribution Activies

15052742.16.707977075.83.86Owenrship of dwellings8-2ملكیة دور السكن2-8

41013254.318.2619102036.59.23Social and personal services9خدمات التنمیة االجتماعیة والشخصیة9

34016847.415.1414881446.07.19General Government9-1الحكومة العامة1-9

6996406.93.124220590.52.04Personal services9-2الخدمات الشخصیة2-9

56065996.424.9627079112.313.09Services Activities

224636323.2100.00206816957.1100.00

2970613.7100.001686890.2

221665709.5205130066.9
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GDPالناتج المحلي اإلجمالي

مجموع االنشطة السلعیة

مجموع االنشطة التوزیعیة

مجموع االنشطة الخدمیة

Total activitiesمجموع األنشطة

Minus: Imputed bank service chargeناقصا: رسم الخدمة المحتسب

جدول (9)  الناتج المحلي اإلجمالي لسنة 2017 حسب األنشطة اإلقتصادیة  باألسعار االساسیة الجاریة واألسعار الثابتة (2007=100) (ملیون دینار) واالھمیات النسبیة لكل منھما 
(%)

Table (9) Gross Domestic Product For the year 2017 by Economic Activities at Current & Constant prices (2007=100) (Million 
I.D) & Relative Share for them (%)        

رمز 
التصنیف 
الدولي

 Economic ActivitiesISICاألنشطة االقتصادیة
code



Value of outputValue of inputGross value added

القیمة المضافة االجمالیةقیمة المستلزماتقیمة اإلنتاج

9813602.83215218.06598384.8Agriculture, Forestry, Hunting & Fishing  1الزراعة والغابات والصید1

95090968.36025910.689065057.7Mining and Quarrying2التعدین والمقالع2

Crude oil2-1 94444473.95779660.988664813.0النفط الخام1-2

Other types of mining2-2 646494.4246249.7400244.7االنواع األخرى من التعدین2-2

10453396.55633500.14819896.4Manufacturing Industry3الصناعة التحویلیة3

Electricity and Water4 6,486,406.1                                    3,479,245.8                                    9,965,651.9                                   الكھرباء والماء4

22726385.19317442.713408942.4Building and construction5البناء والتشیید5

37970694.013988908.223981785.8Transport ,Communications and storage        6النقل والمواصالت والخزن6

27788249.97716269.820071980.1Wholesale, retail trade, hotels & others7تجارة الجملة والمفرد والفنادق وما شابھ7

 23439657.24249041.619190615.6Finance, Insurance, Real estate andالمال والتأمین وخدمات العقارات8
Business services8

4622179.0484305.54137873.5Banks and insurance8-1البنوك والتأمین1-8

18817478.23764736.115052742.1Owenrship of dwellings8-2ملكیة دور السكن2-8

47344799.26331544.941013254.3Social and personal services9خدمات التنمیة االجتماعیة والشخصیة9

38048389.34031541.934016847.4General Government9-1الحكومة العامة1-9

Personal services9-2 9296409.92300003.06996406.9الخدمات الشخصیة2-9

284593404.959957081.7224636323.2

2970613.72970613.7

284593404.962927695.4221665709.5
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جدول (10) قیمة األنتاج اإلجمالي والقیمة المضافة  اإلجمالیة حسب األنشطة اإلقتصادیة باألسعار االساسیة الجاریة لسنة 2017 (ملیون دینار)مدی

Table (10) Value Of Gross Production, Gross Value Added By Economic Activity at Current Prices for The Year 2017 (Million I.D.)

رمز 
التصنیف 
الدولي

 Economic ActivitiesISICاألنشطة االقتصادیة
code

Total  

Total by activities

المجموع

المجموع حسب األنشطة

Imputed bank service chargeرسم الخدمة المحتسب



Compensation of employeesOperating surplusGross value added

القیمة المضافة االجمالیةفائض العملیاتتعویضات المشتغلین

2273985.64324399.26598384.8Agriculture, Forestry, Hunting & Fishing  1الزراعة والغابات والصید1

3286385.285778672.589065057.7Mining and Quarrying2التعدین والمقالع2

Crude oil2-1 3217983.485446829.688664813.0النفط الخام1-2

Other types of mining2-2 68401.8331842.9400244.7االنواع األخرى من التعدین2-2

1977969.92841926.54819896.4Manufacturing Industry3الصناعة التحویلیة3

1718831.64767574.56486406.1Electricity and Water4الكھرباء والماء4

5590465.67818476.813408942.4Building and construction5البناء والتشیید5

12819007.111162778.723981785.8Transport ,Communications and storage        6النقل والمواصالت والخزن6

3420832.516651147.620071980.1Wholesale, retail trade, hotels & others7تجارة الجملة والمفرد والفنادق وما شابھ7

 496670.218693945.419190615.6Finance, Insurance, Real estate and Businessالمال والتأمین وخدمات العقارات8
services8

489893.23647980.34137873.5Banks and insurance8-1البنوك والتأمین1-8

6777.015045965.115052742.1Owenrship of dwellings8-2ملكیة دور السكن2-8

35032919.75980334.641013254.3Social and personal services9خدمات التنمیة االجتماعیة والشخصیة9

32866519.21150328.234016847.4General Government9-1الحكومة العامة1-9

Personal services9-2 2166400.54830006.46996406.9الخدمات الشخصیة2-9

66617067.4158019255.8224636323.2

2970613.72970613.7

66617067.4155048642.1221665709.5
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Total  

Total by activities

المجموع

المجموع حسب األنشطة

Minus:Imputed bank service chargeناقصًا: رسم الخدمة المحتسب

Economic ActivitiesISIC 
code

جدول (11) القیمة المضافة  اإلجمالیة وعناصرھا  حسب األنشطة اإلقتصادیة باألسعار االساسیة الجاریة لسنة 2017 (ملیون دینار)

Table (11) Gross Value Added and its Components By Economic Activity at Current Prices for The Year 2017 (Million I.D.)

رمز 
التصنیف 
الدولي

األنشطة االقتصادیة



PublicPrivateTotal

المجموعالخاصالعام

76547.46521837.46598384.8Agriculture, Forestry, Hunting & Fishing  1الزراعة والغابات والصید1

88664813.0400244.789065057.7Mining and Quarrying2التعدین والمقالع2

Crude oil2-1 88664813.00.088664813.0النفط الخام1-2

Other types of mining2-2 0.0400244.7400244.7االنواع األخرى من التعدین2-2

1814978.63004917.84819896.4Manufacturing Industry3الصناعة التحویلیة3

5379544.41106861.76486406.1Electricity and Water4الكھرباء والماء4

421152.712987789.713408942.4Building and construction5البناء والتشیید5

1510890.122470895.723981785.8Transport ,Communications and storage        6النقل والمواصالت والخزن6

2694834.517377145.620071980.1Wholesale, retail trade, hotels & others7تجارة الجملة والمفرد والفنادق وما شابھ7

 3340235.215850380.419190615.6Finance, Insurance, Real estate and Businessالمال والتأمین وخدمات العقارات8
services8

3340235.2797638.34137873.5Banks and insurance8-1البنوك والتأمین1-8

0.015052742.115052742.1Owenrship of dwellings8-2ملكیة دور السكن2-8

34016847.46996406.941013254.3Social and personal services9خدمات التنمیة االجتماعیة والشخصیة9

34016847.40.034016847.4General Government9-1الحكومة العامة1-9

Personal services9-2 0.06996406.96996406.9الخدمات الشخصیة2-9

137919843.386716479.9224636323.2
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جدول (12) الناتج المحلي اإلجمالي حسب األنشطة والقطاعین ( العام، الخاص) باألسعار االساسیة الجاریة لسنة 2017 (ملیون دینار)مدی

Table (12) Gross Domestic Product By Economic Activities and Sectors ( Public, Private ) at Current Prices for The Year 2017 (Million I.D.)

رمز 
التصنیف 
الدولي

 Economic ActivitiesISICاألنشطة االقتصادیة
code

Total by activitiesالمجموع حسب األنشطة



Value of outputValue of inputGross value added

القیمة المضافة االجمالیةقیمة المستلزماتقیمة اإلنتاج

288286.7211739.376547.4Agriculture, Forestry, Hunting & Fishing  1الزراعة والغابات والصید1

94444473.95779660.988664813.0Mining and Quarrying2التعدین والمقالع2

Crude oil2-1 94444473.95779660.988664813.0النفط الخام1-2

Other types of mining2-2 0.00.00.0االنواع األخرى من التعدین2-2

3400138.41585159.81814978.6Manufacturing Industry3الصناعة التحویلیة3

7511413.12131868.75379544.4Electricity and Water4الكھرباء والماء4

723169.4302016.7421152.7Building and construction5البناء والتشیید5

2027736.2516846.11510890.1Transport ,Communications and storage        6النقل والمواصالت والخزن6

3466876.4772041.92694834.5Wholesale, retail trade, hotels & others7تجارة الجملة والمفرد والفنادق وما شابھ7

 3551047.1210811.93340235.2Finance, Insurance, Real estate and Businessالمال والتأمین وخدمات العقارات8
services8

3551047.1210811.93340235.2Banks and insurance8-1البنوك والتأمین1-8

0.00.00.0Owenrship of dwellings8-2ملكیة دور السكن2-8

38048389.34031541.934016847.4Social and personal services9خدمات التنمیة االجتماعیة والشخصیة9

38048389.34031541.934016847.4General Government9-1الحكومة العامة1-9

Personal services9-2 0.00.00.0الخدمات الشخصیة2-9

153461530.515541687.2137919843.3
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جدول (13) قیمة األنتاج اإلجمالي والقیمة المضافة  اإلجمالیة حسب األنشطة اإلقتصادیة باألسعار االساسیة الجاریة  للقطاع العام لسنة 2017 (ملیون دینار)مدی

Total by activities المجموع حسب األنشطة

Economic ActivitiesISIC 
code

رمز 
التصنیف 
الدولي

األنشطة االقتصادیة



Compensation of employeesOperating surplusGross value added

القیمة المضافة االجمالیةفائض العملیاتتعویضات المشتغلین

31765.944781.576547.4Agriculture, Forestry, Hunting & Fishing  1الزراعة والغابات والصید1

3217983.485446829.688664813.0Mining and Quarrying2التعدین والمقالع2

Crude oil2-1 3217983.485446829.688664813.0النفط الخام1-2

Other types of mining2-2 0.00.00.0االنواع األخرى من التعدین2-2

1257437.9557540.71814978.6Manufacturing Industry3الصناعة التحویلیة3

1386773.13992771.35379544.4Electricity and Water4الكھرباء والماء4

295255.2125897.5421152.7Building and construction5البناء والتشیید5

696771.0814119.11510890.1Transport ,Communications and storage        6النقل والمواصالت والخزن6

725322.81969511.72694834.5Wholesale, retail trade, hotels & others7تجارة الجملة والمفرد والفنادق وما شابھ7

 324527.73015707.53340235.2Finance, Insurance, Real estate and Businessالمال والتأمین وخدمات العقارات8
services8

324527.73015707.53340235.2Banks and insurance8-1البنوك والتأمین1-8

0.00.00.0Owenrship of dwellings8-2ملكیة دور السكن2-8

32866519.21150328.234016847.4Social and personal services9خدمات التنمیة االجتماعیة والشخصیة9

32866519.21150328.234016847.4General Government9-1الحكومة العامة1-9

Personal services9-2 0.00.00.0الخدمات الشخصیة2-9

40802356.297117487.1137919843.3
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جدول (14) القیمة المضافة  اإلجمالیة وعناصرھا  حسب األنشطة اإلقتصادیة باألسعار االساسیة الجاریة  للقطاع العام لسنة 2017 (ملیون دینار)مدی

Table (14) Gross Value Added and its Components By Economic Activities, Public Sector at Current Prices for The Year 2017 (Million I.D.)

Economic ActivitiesISIC 
code

رمز 
التصنیف 
الدولي

األنشطة االقتصادیة

Total by activities المجموع حسب األنشطة



Value of outputValue of inputGross value added

القیمة المضافة االجمالیةقیمة المستلزماتقیمة اإلنتاج

9525316.13003478.76521837.4Agriculture, Forestry, Hunting & Fishing  1الزراعة والغابات والصید1

646494.4246249.7400244.7Mining and Quarrying2التعدین والمقالع2

Crude oil2-1 0.00.00.0النفط الخام1-2

Other types of mining2-2 646494.4246249.7400244.7االنواع األخرى من التعدین2-2

7053258.14048340.33004917.8Manufacturing Industry3الصناعة التحویلیة3

2454238.81347377.11106861.7Electricity and Water4الكھرباء والماء4

22003215.79015426.012987789.7Building and construction5البناء والتشیید5

35942957.813472062.122470895.7Transport ,Communications and storage        6النقل والمواصالت والخزن6

24321373.56944227.917377145.6Wholesale, retail trade, hotels & others7تجارة الجملة والمفرد والفنادق وما شابھ7

 19888610.14038229.715850380.4Finance, Insurance, Real estate and Businessالمال والتأمین وخدمات العقارات8
services8

1071131.9273493.6797638.3Banks and insurance8-1البنوك والتأمین1-8

18817478.23764736.115052742.1Owenrship of dwellings8-2ملكیة دور السكن2-8

9296409.92300003.06996406.9Social and personal services9خدمات التنمیة االجتماعیة والشخصیة9

0.00.00.0General Government9-1الحكومة العامة1-9

Personal services9-2 9296409.92300003.06996406.9الخدمات الشخصیة2-9

131131874.444415394.586716479.9
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جدول (15) قیمة اإلنتاج األجمالي والقیمة المضافة  اإلجمالیة حسب األنشطة اإلقتصادیة باألسعار االساسیة  الجاریة  للقطاع الخاص لسنة 2017 (ملیون دینار)مدی

Table (15) Value Of Gross Production, Gross Value Added By Economic Activities, Private Sector at Current Prices for The Year 2017 (Million I.D.)

Total by activities المجموع حسب األنشطة

Economic ActivitiesISIC 
code

رمز 
التصنیف 
الدولي

األنشطة االقتصادیة



Compensation of employeesOperating surplusGross value added

القیمة المضافة االجمالیةفائض العملیاتتعویضات المشتغلین

2242219.74279617.76521837.4Agriculture, Forestry, Hunting & Fishing  1الزراعة والغابات والصید1

68401.8331842.9400244.7Mining and Quarrying2التعدین والمقالع2

Crude oil2-1 0.00.00.0النفط الخام1-2

Other types of mining2-2 68401.8331842.9400244.7االنواع األخرى من التعدین2-2

720532.02284385.83004917.8Manufacturing Industry3الصناعة التحویلیة3

332058.5774803.21106861.7Electricity and Water4الكھرباء والماء4

5295210.47692579.312987789.7Building and construction5البناء والتشیید5

12122236.110348659.622470895.7Transport ,Communications and storage        6النقل والمواصالت والخزن6

2695509.714681635.917377145.6Wholesale, retail trade, hotels & others7تجارة الجملة والمفرد والفنادق وما شابھ7

 172142.515678237.915850380.4Finance, Insurance, Real estate and Businessالمال والتأمین وخدمات العقارات8
services8

165365.5632272.8797638.3Banks and insurance8-1البنوك والتأمین1-8

6777.015045965.115052742.1Owenrship of dwellings8-2ملكیة دور السكن2-8

2166400.54830006.46996406.9Social and personal services9خدمات التنمیة االجتماعیة والشخصیة9

0.00.00.0General Government9-1الحكومة العامة1-9

Personal services9-2 2166400.54830006.46996406.9الخدمات الشخصیة2-9

25814711.260901768.786716479.9
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جدول (16) القیمة المضافة  اإلجمالیة وعناصرھا  حسب األنشطة اإلقتصادیة باألسعار االساسیة  الجاریة  للقطاع الخاص لسنة 2017 (ملیون دینار)مدی

Table (16) Gross Value Added and its Components By Economic Activities, Private Sector at Current Prices for The Year 2017 (Million I.D.)

Economic ActivitiesISIC 
code

رمز 
التصنیف 
الدولي

األنشطة االقتصادیة

Total by activities المجموع حسب األنشطة
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