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  المقدمة
ة    ة المتحقق اج من السلع والخدمات النھائي ارة عن قيمة اإلنت ه عب الي بأن يعرف الناتج المحلي اإلجم

ين خالل  السنة،خالل  يم المضافة للمنتجين المقيم ارة عن مجموع الق ر آخر ھو عب اتج  السنة.وبتعبي د الن يع
الي مؤشراً مھم ي اإلجم ة المحل ابات القومي هاً من مؤشرات الحس اءة األداء اإل ألن ر عن كف د يعب قتصادي للبل

دخل سي الماضية،للفترة  ومي وتطور ال دخل الق ى تطور ال نعكس عل اتج ي ى تحسين حيث أن تطور الن ؤدي إل
  جتماعية للفرد. مستوى الرفاھية األ

وطني.قتصاد معدل النمو المطلوب تحقيقه لإل كسكما أن تحديد نسبة النمو المطلوبة للناتج للفترة القادمة يع  ال
د ي رص رى ف ة األخ ابات القومي رات الحس ع مؤش ر م ذا المؤش تخدم ھ لوك اإل ويس ل الس ادي والتحلي قتص

ي  الدولية.تخاذ القرارات وإجراء المقارنات أقتصادي ورسم السياسات واإل اتج المحل ات الن يمكن من خالل بيان
ى مساھمة األنشطة اإل رف على ھيكليةاإلجمالي التع ا يمكن التعرف عل اتج كم  مساھمةقتصادية في تحقيق الن

ل  اتك ن تعويض ات  م ائض العملي تغلين وف يالمش ث أن ف الي حي ي اإلجم اتج المحل اھمتھا الن دلوالت  لمس م
   قتصادي.اإلقتصادية في التحليل إ

وي الي تك الي مع مؤشرات أخرى كإجم ي اإلجم اتج المحل ال الثابت إلأن رتستخدم مؤشرات الن ستخراج س الم
ة أمعامل ر ة والخلفي ة والترابطات األمامي ات القطاعي ة العمل والمرون ذلك معامل إنتاجي  …س المال للناتج وك

اء وحدة ويقيم الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار األساسية و الخ.  ھو السعر الذي يتلقاه المنتج من المشتري لق
ا من السلعة أو خدمة منتجة بو ات تلقاھ صفھا منتجات مخصوماً منه أية ضرائب مدفوعة ومضافاً إليه أية إعان

  المنتج وال يشمل ھذا السعر أية تكاليف نقل .
 

  مصادر البيانات 
  -وكما يأتي: ٨٢٠١ لسنة ثانيال ستخدام كافة البيانات المتاحة عن الفصلألقد تم 
 ٨٢٠١من سنة نصف االول لل ار النفط الخام حول كميات وأسععتماد على بيانات وزارة النفط تم األ .١

 . 
ة خالل أشھر البيانات الشھرية عن المسوق من المنتجات  .٢ ة المحلي من سنة  االول نصفلل الزراعي

٨٢٠١ . 
 . ٢٠١٨من سنة  االول نصفللرير اإلحصاء الصناعي للمنشآت الكبيرة اتق .٣
 .  ٢٠١٨من سنة  نصف االولللالكميات المنتجة من الكھرباء خالل  .٤
 لسنة نصف االولللوأسعار مواد البناء خالل  ٢٠١٨ستثمارية لسنة تخصيصات المصروفات األ .٥

٢٠١٨. 
 . ٢٠١٨نفقات الموازنة العامة للدولة لعام  .٦
 . ٢٠١٢ في العراق لسنة قتصادي لألسرةنتائج المسح األجتماعي واإل .٧
 . ٢٠١٨ نصف االولللاألرقام القياسية ألسعار المستھلك  .٨

   المنهجية
  على المصادر أعاله تم تقدير الناتج المحلي اإلجمالي لألنشطة كاآلتي: باإلعتماد

اتج ال .١ دير الن م تق ة بأت الي لألنشطة التالي ي اإلجم اجمحل ة اإلنت تخدام طريق واع -: س ام، األن نفط الخ ال
 .بناء والتشييد ، التجارة ، ال األخرى من التعدين، الصناعات التحويلية، الكھرباء

اتج نشاط ماد طريقة الدخول في أتم أعت .٢ ة العامةحتساب ن اتج يساوي مجموع  الحكوم ، حيث إن الن
 ندثار ).المشتغلين + فائض العمليات + األ دخول عوائد عوامل اإلنتاج (تعويضات

ام  ٢٠١٨ولية لمحصولي الحنطة والشعير لسنة انات التقرير السنوي للتوقعات األبيمن خالل  .٣ واألرق
 ار المستھلك تم تقدير ناتج النشاط الزراعي.القياسية ألسع

دير .٤ م تق طة ت كن أنش ة دور الس ية ملكي دمات الشخص اد باأل والخ ى عتم اعي عل ح األجتم ائج المس نت
 .والسكان  والرقم القياسي ألسعار المستھلك ٢٠١٢في العراق لسنة قتصادي لألسرة واإل

أمينالنسبية ل ھميةتم أعتماد األ .٥ وك والت ل واألتصاالتوال نشاط البن ة ديرات الفعليالتق في والخزن نق
 .٢٠١٨لسنة  ثانيالحتساب ناتج الفصل ال ٢٠١٥ لسنةناتج لل
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  حليل النتائجت 
ةباألسعار األ اإلجمالي) بيانات الناتج المحلي ١( يعرض الجدول .١ اني  ساسية الجارية والثابت للفصل الث

نة  ن س فوا  ٢٠١٧م ن ول األ لنص نة م نفط ٢٠١٨س ع ال ه  م ة   وبدون م الخدم رح رس ل ط قب
ي اإلالم اتج المحل غ الن ث بل ب ، حي انيحتس ل الث الي للفص ن  جم نة م ) ٦٧٠١٦١٨٤.٢( ٢٠١٨س
عار األ ونملي ار باألس ية ادين ة ساس ا باأل، لجاري غ (أم د بل ة فق عار الثابت  ون) ملي٥١٧٩٢٤١٨.٢س

 .دينار
اني لسنة ع ٢٠١٨الفصل الثاني لسنة  الناتج المحلي اإلجمالي فيارتفع  .٢ دار ٢٠١٧ن الفصل الث   بمق

عار %)٢٥.١( ية باألس ة  األساس داروالجاري ض بمق عار %)١.٤( انخف ة باألس نة أ الثابت اس بس س
٢٠٠٧ . 

) %  ١٣.٥( بمقدار ٢٠١٨ول عن الفصل األ ٢٠١٨الفصل الثاني  فيالناتج المحلي اإلجمالي ارتفع  .٣
 . الثابتة باألسعار) % ٤.٧ و(  الجارية األساسية باألسعار

دار ( باألسعار األساسية الجارية نشاط النفط الخام ناتج ارتفع  .٤ اني من  ١٥.٨ بمق %) في الفصل الث
ام ناتج رتفعفقد ا سعار الثابتةباأل عن الفصل االول من نفس السنة ، أما ٢٠١٨سنة  نفط الخ   نشاط ال
اني %)  ١.١ ( بمقدار ة عن الفصل االول من نفس ال ٢٠١٨في الفصل الث اع كمي سنة بسبب ارتف

 ).٣النفط الخام المنتج (جدول رقم 
اقي األ  .٥ ا ب دل نموھأم ان مع د ك ة فق ر النفطي طة غي عار ال%) باأل ١١.٧ ا الفصلي (نش ة و( س  جاري

ة ١٠.٨ عار الثابت ييد أ %) باالس ة والتش طة الزراع الي ألنش ي اإلجم اتج المحل ث أن الن ت ، حي رتفع
ستثمارية التي يقوم بتفيذھا نشاط راعة بالموسمية وكون المشاريع األالزخالل ھذه الفترة لتأثر نشاط 

 ول.يد في الفصل الثاني أكبر منه في الفصل األالتشي
دول  .٦ رض الج عار األ٢(يع الي باألس ي اإلجم اتج المحل ة) الن ية الجاري اميع األ ساس ب مج طة حس نش

لعية  ة) للنصف األ(الس ة ، الخدمي نة ، التوزيعي ن س كلت األ ٢٠١٨ول م ث ش لعي، حي  ة (نشطة الس
الي وأ ٥٧.٧٩ ي اإلجم اتج المحل وع الن ن مجم اط %) م ل نش وع حت ن مجم دارة م ام الص نفط الخ ال

ذه األ٧٧.٢٥  ساھم بنسبة ( نشطة السلعية إذاأل ا أنشطة %) من مجموع ھ اء والتشييدنشاط م  البن
د ساھم بنسبة ( ا%) من مجموع األ٧.٦٥فق اءط نشطة السلعية وساھم نش اء والم  بنسبة ( الكھرب

اھمت األ ٥.٥٣ لعية ، س طة الس وع األنش ن مجم ة بأنشط%) م ة والمتمثل طة التوزيعي ارة نش ة التج
ة %) من مجموع الناتج المحلي اإلجمالي وساھمت األ ١٩.٧٨ والنقل والبنوك بنسبة ( نشطة الخدمي

ة األا دمات التنمي طة خ ة بأنش ةلمتمثل اط ملكي ية ونش ة والشخص ب جتماعي كن بنس  ة (دور الس
 جمالي .%) من مجموع الناتج المحلي األ٢٢.٤٣

 
ادة الفصلية ٣(يشير جدول  .٧ دل الزي ل ومع ) إلى كمية النفط الخام المنتج والمعدل الفصلي لسعر البرمي

تج  ، حيث٢٠١٨ول والثاني من سنة األ ينوالمعدل اليومي للتصدير للفصل ام المن نفط الخ ة ال إن كمي
د أ ي ق ت ف نة رتفع ن س اني م بة (عن الفصل األ ٢٠١٨الفصل الث نة بنس نفس الس %) ،  ١.١ ول ل

 %).  ١٣.٩ سعر البرميل لنفس الفترة بنسبة (وارتفع 
دول يعرض  .٨ ي اإل٤(ج اتج المحل الي ) الن عارباألجم يةاأل س ة ساس حسب األنشطة اإلقتصادية  الجاري

نفط  ،حيث ٢٠١٨ من سنة ولللفصلين األول والثاني والنصف األ ھميات النسبيةواأل ساھم نشاط ال
بة ( ام بنس ن  )% ٤٥.٠٧ الخ اليم ي إجم اتج المحل اني  الن ل الث ا .٢٠١٨للفص اط أم ة  نش الحكوم

ة د أ العام لفق ث  حت ة حي ة الثاني اھمالمرتب بة س اط  )% ١٣.٤٩ ( بنس اء نش االت وج ل واالتص النق
 .)% ١٠.٣٠ ( هبالمرتبة الثالثة بنسبة مساھم والخزن

ا .٩ دولال أم ي اإل٥( ج اتج المحل رض الن ه يع الي) فأن عار األ جم ةباألس ية الثابت طة  ساس ب األنش حس
حيث يالحظ ،  ٢٠١٨من سنة  ولللفصلين األول والثاني والنصف األھميات النسبية اإلقتصادية واأل

الي باأل% ٦٠.٨٦ ( كانتلخام ن نسبة مساھمة نشاط النفط اأ ةسعار الثاب) من الناتج المحلي اإلجم  ت
يمما يشير إلى أن الناتج المحلي اإلفي الفصل الثاني  الي الحقيق زال  جم د ال ي ى يعتم نفط  عل نشاط ال

ات  النقل واالتصاالت والخزنمساھمة نشاط  أن نسبةيالحظ  كما، الخام ي باألبالن ة ج المحل سعار الثابت
ت    بلغ

ة  )%٨.٨٦ ( ة الثاني ل المرتب ذلك يحت ا، وھو ب ارة انشاط  مساھمة ءتوج حيث   %) ٧.٣٠ ( لتج
  .من الناتج المحلي االجمالي باالسعار االساسية الثابتة  المرتبة الثالثةاحتلت 


