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رقم الصفحةالعنوان
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2 تحليل النتائج

الجداول

للنصف   (100=2007 )الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار األساسية الجارية واألسعار األساسية الثابتة  (1)جدول 

2020 والفصل الثاني من سنة 2021األول من سنة 
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)%(واالهميات النسبية لكل منهما ( مليار دينار )2021للنصف األول من سنة  (الخدمية 
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ومعدل الزيادة الفصلية  (دوالر)والمعدل الفصلي لسعر البرميل  (ألف برميل)كمية النفط الخام المنتج  (3)جدول 

2021والمعدل اليومي للتصدير للنصف األول من سنة 
5

6(مليون دينار) 2021الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار األساسية الجارية للنصف األول من سنة  (4)جدول 

7(مليون دينار) 2021للنصف األول من سنة  (100=2007 )الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة  (5)جدول 

األشكال البيانية

السلعية، )االهميات النسبية للناتج المحلي اإلجمالي باألسعار األساسية الجارية حسب مجاميع األنشطة  (1)شكل 

 )%(2021للنصف األول من سنة   (التوزيعية، الخدمية
4

20215للنصف األول من سنة  (ألف برميل)كمية النفط الخام المنتج  (2)شكل 

20215المعدل الفصلي لسعر البرميل بالدوالر للنصف األول من سنة  (3)شكل 

المحتويات



  0201ٗه ىظْت يْصف األى حيٜ اإلجَاىٜاىخقدٝزاث األٗىٞت ىيْاحج اىَ 
 

 1  اىجٖاس اىَزمشٛ ىإلحصاء / اىعزاق –ٍدٝزٝت اىحظاباث اىقٍ٘ٞت 
 

 اىَقدٍت
ٝعزف اىْاحج اىَحيٜ اإلجَاىٜ بؤّٔ عبارة عِ قَٞت اإلّخاج ٍِ اىظيع ٗاىخدٍاث اىْٖائٞت اىَخحققت خاله  

ٝعاد اىْااحج اىَحياٜ  اىظاْت ٗبخعبٞز آخز ٕ٘ عباارة عاِ ٍجَا٘ل اىقاٌٞ اىَعاامت ىيَْخجاِٞ اىَقَٞاِٞ خااله  اىظْت،

م ٍااِ ٍرااازاث اىحظاااباث اىقٍ٘ٞاات  قخصااا ٛ ىيبيااد ىي خاازة ٝعبااز عااِ م اااءة األ اء اإل ٔألّاااإلجَاااىٜ ٍرااازام ٍَٖااا

ر ٛ إىاٚ ححظاِٞ ٍظاخ٘ٙ حٞث أُ حطا٘ر اىْااحج ٝاْعنض عياٚ حطا٘ر اىادخو اىقاٍٜ٘ ٗحطا٘ر اىادخو طاٞ اىَاظٞت،

 جخَاعٞت ىي ز   اىزمإٞت األ

 اىا٘غْٜ ا  قخصاناض ٍعاده اىَْا٘ اىَطيا٘ق ححقٞقأ ىإلمَا أُ ححدٝد ّظبت اىَْ٘ اىَطي٘بت ىيْاحج ىي خزة اىقا ٍت ٝع

قخصاا ٛ قخصاا ٛ ٗاىخحيٞاو اإلاىظي٘ك اإل ٗٝظخخدً ٕذا اىَراز ٍع ٍرازاث اىحظاباث اىقٍ٘ٞت األخزٙ مٜ رصد

َٝناِ ٍاِ خااله بٞاّااث اىْااحج اىَحياٜ اإلجَااىٜ  اىدٗىٞات حخاا  اىقازاراث ٗإجازاء اىَقارّااث أٗرطٌ اىظٞاطااث ٗ

ٍاِ ماو  ٍظاإَتٞا  اىْااحج مَاا َٝناِ اىخعازف عياٚ قخصاا ٝت ماٜ ححقزف عياٚ ٕٞنيٞات ٍظاإَت األّ اطت اإلاىخع

قخصاا ٝت ماٜ إٍادى٘تث  ىَظاإَخٖا اىْااحج اىَحياٜ اإلجَااىٜ حٞاث أُ ماٜاىَ خغيِٞ ٗمائط اىعَيٞاث  حع٘ٝعاث

   قخصا ٛ اإلاىخحيٞو 

طااخخزاج ص اىَاااه اىبابااج إلأحظااخخدً ٍرااازاث اىْاااحج اىَحيااٜ اإلجَاااىٜ ٍااع ٍرااازاث أخاازٙ م جَاااىٜ حنااِ٘ٝ ر

اىخ   …ص اىَاه ىيْاحج ٗمذىل ٍعاٍو إّخاجٞت اىعَو ٗاىَزّٗاث اىقطاعٞت ٗاىخزابطاث األٍاٍٞت ٗاىخي ٞت أر ٍعاٍو

ٕ٘ اىظاعز اىاذٛ ٝخيقاآ اىَْاخج ٍاِ اىَ اخزٛ ىقااء ٗحادة ٍاِ ٗٝقٌٞ اىْاحج اىَحيٜ اإلجَاىٜ باألطعار األطاطٞت ٗ 

م ٍْاأ أٝات ظاازائ  م إىٞأ أٝاات إعاّاااث حيقإااا  اىظايعت أٗ خدٍاات ٍْخجاات ب٘صا ٖا ٍْخجاااث ٍخصااٍ٘ا ٍدم٘عاات ٍٗعاااما

 اىَْخج ٗت ٝ َو ٕذا اىظعز أٝت حناىٞف ّقو  

 

 ٍصا ر اىبٞاّاث 
 -ٗمَا ٝؤحٜ: 0201 ىظْت باّٜاى طخخداً مامت اىبٞاّاث اىَخاحت عِ اى صوأىقد حٌ 

    0201ت ٍِ طْٗه ْصف األىي ح٘ه مَٞاث ٗأطعار اىْ ػ اىخاً عخَا  عيٚ بٞاّاث ٗسارة اىْ ػ حٌ األ  1

   ٗاىصا ر ٍِ ٍدٝزٝت اإلحصاء اىشراعٜ 0201ىظْت  ح٘قعاث إّخاج اىحْطت ٗاى عٞز  0

   0201ٍِ طْت  ٗهاأل ْصفىيرٝز اإلحصاء اىصْاعٜ ىيَْ آث اىنبٞزة احق  3

    0201ٍِ طْت  ٗهْصف األىااىنَٞاث اىَْخجت ٍِ اىنٖزباء خاله   4

  0201 ىظْت ٗهْصف األىاٍ٘ا  اىبْاء خاله ٗأطعار  0201طخبَارٝت ىظْت حخصٞصاث اىَصزٗماث األ  5

   0201ّ قاث اىَ٘اسّت اىعاٍت ىيدٗىت ىعاً   6

  SWIFT 2018 - 2017ّخائج ٍظح رصد ٗحقٌ٘ٝ اى قز مٜ اىعزاق   7

   0201 ٗهْصف األىياألرقاً اىقٞاطٞت ألطعار اىَظخٖيل   8

   اىَْٖجٞت
   ىٜ ىألّ طت ماٟحٜ:عيٚ اىَصا ر أعالٓ حٌ حقدٝز اىْاحج اىَحيٜ اإلجَا باإلعخَا 

اىااْ ػ اىخاااً، األّاا٘ال -: طااخخداً غزٝقاات اإلّخاااجَحيااٜ اإلجَاااىٜ ىألّ ااطت اىخاىٞاات بؤحااٌ حقاادٝز اىْاااحج اى  1

  بْاء ٗاىخ ٞٞد ، اىخجارة ، اى األخزٙ ٍِ اىخعدِٝ، اىصْاعاث اىخح٘ٝيٞت، اىنٖزباء

إُ اىْااحج ٝظااٗٛ ٍجَا٘ل ، حٞاث  اىحنٍ٘ات اىعاٍاتحخظااق ّااحج ّ ااغ حٌ أعخَا  غزٝقات اىادخ٘ه ماٜ أ  0

 ّدثار ( اىَ خغيِٞ + مائط اىعَيٞاث + األ  خ٘ه ع٘ائد ع٘اٍو اإلّخاج )حع٘ٝعاث

ٗاألرقااً  0201ٗىٞات ىَحصا٘ىٜ اىحْطات ٗاى اعٞز ىظاْت اّاث اىخقزٝز اىظاْ٘ٛ ىيخ٘قعااث األبٍِٞ خاله   3

 اىقٞاطٞت ألطعار اىَظخٖيل حٌ حقدٝز ّاحج اىْ اغ اىشراعٜ 

ّخائج ٍظاح رصاد ٗحقاٌ٘ٝ اى قاز عيٚ عخَا  باأل ٗاىخدٍاث اى خصٞت ينٞت  ٗر اىظنٍِ أّ طت حٌ حقدٝز  4

  ٗاىظناُ  ٗاىزقٌ اىقٞاطٜ ألطعار اىَظخٖيل،  SWIFT 2018 - 2017مٜ اىعزاق 

ٗىٞات األدٝزاث اىخقا ماٜ ٗاىخاشُ ٗاىْقاو ٗاألحصااتث ْ ااغ اىبْا٘ك ٗاىخاؤٍِٞاىْظابٞت ى َٕٞتحٌ أعخَا  األ  5

  0201ىظْت  باّٜحخظاق ّاحج اى صو اىإل 0219 ىظْتْاحج ىي

 

 

 

 

 

 

 

 



  0201ٗه ىظْت يْصف األى حيٜ اإلجَاىٜاىخقدٝزاث األٗىٞت ىيْاحج اىَ 
 

 2  اىجٖاس اىَزمشٛ ىإلحصاء / اىعزاق –ٍدٝزٝت اىحظاباث اىقٍ٘ٞت 
 

 

 حيٞو اىْخائجح 
ىي صاو اىبااّٜ  طاطاٞت اىجارٝات ٗاىبابخاتباألطاعار األ اإلجَااىٜ( بٞاّاث اىْاحج اىَحيٜ 1) ٝعزض اىجدٗه  1

حخظا  ، قباو غازر رطاٌ اىخدٍات اىَ ٗبدّٗٔ  ٍع اىْ ػ 0201طْت ٍِ ٗه األ ىْصفٗا  0202ٍِ طْت 

 ْٝار باألطعار  ُ٘( ٍي0ٞ 73372824) 0201طْت ٍِ  جَاىٜ ىي صو اىباّٜحيٜ اإلحٞث بيغ اىْاحج اىَ

 . ْٝار ُ٘( ٍي6ٞ 52519559طعار اىبابخت مقد بيغ )أٍا باأل، ىجارٝت طاطٞت ااأل

  بْظابت 0202ِ اى صاو اىبااّٜ ىظاْت عا 0201اى صاو اىبااّٜ ىظاْت  اىْااحج اىَحياٜ اإلجَااىٜ ماٜ رح عإ  0

 بظاب  إرح اال 0227طااص بظاْت أ اىبابخت باألطعار (%7 6) ٗاىجارٝت  األطاطٞت باألطعار (5% 78)

  قخصا  ٗحداعٞاث ماٝزٗص م٘رّٗا عيٚ اإل طعز صزف اىدٗتر ٍقابو اىدْٝار اىعزاقٜٗ طعار اىْ ػأ

( %8 13) بْظاابت 0201ٗه عااِ اى صااو األ 0201اى صااو اىباااّٜ  مااٜاىْاااحج اىَحيااٜ اإلجَاااىٜ  رح ااعإ  3

  عالٓ ىْ ض األطباق أ اىبابخت باألطعار( %7 6ٗ)  اىجارٝت اطٞتاألط باألطعار

%( مٜ اى صو اىبااّٜ ٍاِ طاْت 6 13) بْظبت باألطعار األطاطٞت اىجارٝت ّ اغ اىْ ػ اىخاً ّاحج رح عإ   4

 بْظابت  ّ اغ اىْ ػ اىخااً ّاحج رح عمقد إ طعار اىبابختباأل ٗه ٍِ ّ ض اىظْت ، أٍاعِ اى صو األ 0201

مَٞات اىاْ ػ اىخااً  رح االو األٗه ٍاِ ّ اض اىظاْت بظاب  إعاِ اى صا 0201اى صو اىباّٜ  مٜ%( 2 1)

 ( 3)جدٗه رقٌ  اىَْخج

 ٍااأجارٝات طاعار اى%( باأل9 13) بْظبت ا اى صيٍٜعده َّٕ٘ رح عإّ طت غٞز اىْ طٞت مقد أٍا باقٜ األ   5

اإلجَاااىٜ ىْ اااغ اىَحيااٜ ، حٞااث أُ اىْاااحج  %(8 14رح عااج بْظاابت ٍقاادارٕا )مقااد إ اىبابخاات باألطااعار

أٍاا ّ ااغ  ٗهراعات باىَ٘طاَٞت أمباز ٍْأ ماٜ اى صاو األخاله ٕذٓ اى خزة ىخاؤثز ّ ااغ اىش رح عإ اىشراعت

   ٕيٞت مٜ ٕذا اى صواىنٖزباء ٗاىَاء بظب  إرح ال اىنَٞاث اىَْخجت ٗإّخ اض أطعار اىَ٘ىداث األ

ّ ااطت حظاا  ٍجاااٍٞع األ اطااٞت اىجارٝااتط( اىْاااحج اىَحيااٜ اإلجَاااىٜ باألطااعار األ0)ٝعاازض اىجاادٗه   6

، حٞاث َٕٞااث اىْظابٞت ىناو ٍَْٖااٗاأل 0201ٗه ٍاِ طاْت ، اىخ٘سٝعٞت ، اىخدٍٞات( ىيْصاف األ)اىظيعٞت 

اىااْ ػ اىخاااً حخااو ّ اااغ %( ٍااِ ٍجَاا٘ل اىْاااحج اىَحيااٜ اإلجَاااىٜ ٗأ49 55ت )ّ ااطت اىظاايعٞااانيج األ

ّ ااغ  ٍااأ ّ طت%( ٍِ ٍجَ٘ل ٕذٓ األ66 79طإٌ بْظبت ) ّ طت اىظيعٞت إ اىصدارة ٍِ ٍجَ٘ل األ

اىبْاااء ّ اااغ ٗطااإٌ %( ٍااِ ٍجَاا٘ل األّ ااطت اىظاايعٞت 53 4بْظاابت ) اىنٖزباااء ٗاىَاااء مقااد طااإٌ

مقاد ت اىخجارة ٗاىْقو ٗاىبْا٘ك ّ طت اىخ٘سٝعٞت ٗاىَخَبيت بؤّ طاأل ٍا عِأ%( ، 34 4بْظبت ) ٗاىخ ٞٞد

ىَخَبيات ّ اطت اىخدٍٞات ااإلجَااىٜ ٗطاإَج األ%( ٍِ ٍجَ٘ل اىْاحج اىَحياٜ 75 02بْظبت )طإَج 

%( ٍااِ 76 03ت )جخَاعٞاات ٗاى خصااٞت ّٗ اااغ ٍينٞاات  ٗر اىظاانِ بْظااببؤّ ااطت خاادٍاث اىخَْٞاات األ

 جَاىٜ  ٍجَ٘ل اىْاحج اىَحيٜ األ

 

( إىٚ مَٞت اىْ ػ اىخاً اىَْاخج ٗاىَعاده اى صايٜ ىظاعز اىبزٍٞاو ٍٗعاده اىشٝاا ة اى صايٞت 3)ٝ ٞز جدٗه   7

إُ مَٞت اىاْ ػ اىخااً اىَْاخج قاد  ، حٞث0201ٗه ٗاىباّٜ ٍِ طْت األ ٍِٜٞٞ٘ ىيخصدٝز ىي صيٗاىَعده اى

 رح اع%( ، ٗإ15 1ٗه ىاْ ض اىظاْت بْظابت )عاِ اى صاو األ 0201مٜ اى صو اىباّٜ ٍاِ طاْت  رح عجإ

 %(  42 10طعز اىبزٍٞو ىْ ض اى خزة بْظبت )

حظاا  األّ ااطت اإلقخصااا ٝت  اىجارٝاات طاطااٞتاأل طااعارباألجَاااىٜ ( اىْاااحج اىَحيااٜ اإل4)جاادٗه ٝعاازض   8

اىااْ ػ ّ اااغ  طااإٌ ،حٞااث 0201 ٍااِ طااْت ٗهىي صاايِٞ األٗه ٗاىباااّٜ ٗاىْصااف األ َٕٞاااث اىْظاابٞتٗاأل

اىحنٍ٘ات اىعاٍات  ّ ااغ أٍاا  0201ىي صاو اىبااّٜ  اىْااحج اىَحياٜ إجَااىٍِٜ  %(18 44بْظبت ) اىخاً

باىَزحبات  اىْقو ٗاتحصالث ٗاىخشُٗجاء ّ اغ  (%25 14) بْظبت طإٌاىَزحبت اىباّٞت حٞث  حخومقد أ

  (%77 9) ٔاىباىبت بْظبت ٍظإَ

حظا   0227بؤطااص  طاطاٞت اىبابخاتباألطاعار األ جَااىٜ( مؤّٔ ٝعزض اىْااحج اىَحياٜ اإل5) اىجدٗه أٍا  9

حٞاث ،  0201ٍاِ طاْت  ٗهىي صيِٞ األٗه ٗاىباّٜ ٗاىْصاف األَٕٞاث اىْظبٞت ٗاأل اتقخصا ٝتاألّ طت 

طاعار ( ٍاِ اىْااحج اىَحياٜ اإلجَااىٜ باأل%57 55) ماّاجىخااً ُ ّظابت ٍظاإَت ّ ااغ اىاْ ػ االحظ أٝ

ّ ااغ  عياٚ ٝعخَاد ت ٝاشاه  جَااىٜ اىحقٞقاٍَٜا ٝ ٞز إىٚ أُ اىْااحج اىَحياٜ اإلمٜ اى صو اىباّٜ  اىبابخت

ج باىْاااح ا اااابٔحجااارة اىجَياات ٗاىَ ااز  ٗاى ْااا ق ٍٗااٍظااإَت ّ اااغ  أُ ّظاابتٝالحااظ  مَااا، اىااْ ػ اىخاااً

اىْقاو ّ ااغ  ٍظاإَت ءثٗجاا، ٕٗ٘ بذىل ٝحخو اىَزحبت اىباّٞت  (%0 9) بيغجطعار اىبابخت اىَحيٜ باأل

ٍااِ اىْاااحج اىَحيااٜ اإلجَاااىٜ باألطااعار  اىَزحباات اىباىباات جحخيااحٞااث إ  %(21 9) ٗاتحصاااتث ٗاىخااشُ

  طاطٞت اىبابخت األ



المجموعباقي األنشطةنشاط النفط الخامالمجموعباقي األنشطةنشاط النفط الخام

Crude oilOther ActivitiesTotalCrude oilOther ActivitiesTotal

nd Quarter 2020 20208823589.032287411.941111000.929568343.117759876.747328219.82الفصل الثاني 

    st Quarter 2021 202128530010.835962386.664492397.427798466.519557041.547355508.01الفصل األول 

nd Quarter 2021 202132412134.540958669.773370804.228071278.522448281.150519559.62الفصل الثاني 

202160942145.376921056.3137863201.655869745.042005322.697875067.6First Half 2021النصف األول 

معدل نمو الفصل الثاني 

الفصل الثاني  /2021

2020

267.326.978.5-5.126.46.7
Change Rate 2nd Q 

2021 /2 nd Q 2020  (%)

معدل نمو الفصل الثاني  

الفصل األول /2021

2021

13.613.913.81.014.86.7
Change Rate 2nd Q 

2021 /1st Q 2021  (%)
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2020 والفصل الثاني من سنة 2021للنصف األول من سنة  (100=2007 )الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار األساسية الجارية واألسعار األساسية الثابتة  (1)جدول 

Table (1) Gross Domestic Product at Basic Current and Constant  Prices (2007=100) for the First Half 2021 & Second Quarter 

2020  

(مليون دينار)الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة 

GDP at constant prices (Million ID)

(مليون دينار)الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية 

GDP at current prices (Million ID)

Detailsالتفاصيل



(%)األهمية النسبية النصف األول

First HalfRelative Share (%)

76505.2055.49Commodity activitiesاألنشطة السلعية

28606.7020.75Distribution activitiesاألنشطة التوزيعية

32751.3023.76Services activitiesاألنشطة الخدمية

137863.20100.00Totalالمجموع

4 العراق/ الجهاز المركزي لإلحصاء - مديرية الحسابات القومية 

للنصف  (السلعية ، التوزيعية، الخدمية  )الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار األساسية الجارية حسب مجاميع األنشطة  (2)جدول 

(%)واالهميات النسبية لكل منهما  (مليار دينار) 2021األول من سنة 

Table (2) Gross Domestic Product at basic current prices by Activity Groups ( 

Commodity, Distribution and Services) For the First Half 2021 (Billion I.D)& Relative 

share for them (%)

Economic Activitiesاألنشطة اإلقتصادية

55.49% 
20.75% 

23.76% 

االهميات النسبية للناتج المحلي االجمالي باالسعار االساسية الجارية حسب مجاميع ( 1)الشكل 
 )%(2021للنصف االول من سنة ( السلعية ، التوزيعية ، الخدمية ) االنشطة 

 األنشطة السلعية

 األنشطة التوزيعية

 األنشطة الخدمية



كمية النفط الخام المنتج 

(ألف برميل)

معدل الزيادة 

(%)الفصلية 
(دوالر)سعر البرميل 

معدل الزيادة 

(%)الفصلية 

المعدل اليومي 

مليون )للتصدير 

(برميل

Crude Oil Export 

(000 Barrels)

Quartely

Change 

rate (%)

Barrel Price 

(US$)

QuartelyC

hange 

rate (%)

Average Daily 

Export 

(000000 

Barrels)

    st Q 2021 59.1483.31 349,975.0            2021الفصل األول 

nd Q 2021 1.1566.4812.403.32 354,009.0            2021الفصل الثاني 

5 العراق/ الجهاز المركزي لإلحصاء - مديرية الحسابات القومية 

الفصول

ومعدل الزيادة الفصلية والمعدل اليومي للتصدير للنصف  (دوالر)والمعدل الفصلي لسعر البرميل  (ألف برميل)كمية النفط الخام المنتج  (3)جدول 

2021األول من سنة 

Table (3) Crude Oil Product (000 Barrels), Barrel Quartly Average price (US$) and Quartely Change 

Rate for the First Half of the Year 2021 

Quarters

 347,000.0

 348,000.0

 349,000.0

 350,000.0

 351,000.0

 352,000.0

 353,000.0

 354,000.0

 355,000.0

 2021الفصل الثاني  2021الفصل األول 

 349,975.0  

 354,009.0  

 2021للنصف االول من سنة (الف برميل)كمية النفط الخام المنتج ( 2)الشكل 

55.000

60.000

65.000

70.000

 2021الفصل الثاني  2021الفصل األول 

59.148 

66.48 

 2021المعدل الفصلي لسعر البرميل بالدوالر للنصف االول من سنة ( 3)الشكل 



Gross Domestic 

Product
Relative Share%

Gross Domestic 

Product
Relative Share%

Gross Domestic 

Product
Relative Share%

%األهمية النسبية الناتج المحلي اإلجمالي%األهمية النسبية الناتج المحلي اإلجمالي%األهمية النسبية الناتج المحلي اإلجمالي

1
الزراعة والغابات والصيد وصيد 

األسماك
1806019.92.804093926.25.585899946.14.28

Agriculture, Forestry, Hunting & 

Fishing  
1

28569807.344.332451981.444.261021788.744.3Mining and Quarrying2التعدين والمقالع2

Crude oil2-1 28530010.844.2432412134.544.1860942145.344.20النفط الخام1-2

Other types of mining2-2 39796.50.0639846.90.0579643.40.06األنواع األخرى من التعدين2-2

1477112.72.291325704.21.812802816.92.03Manufacturing Industry3الصناعة التحويلية3

1397722.72.172064436.42.813462159.12.51Electricity and Water4الكهرباء والماء4

1658189.12.571660286.12.263318475.22.41Building and construction5البناء والتشييد5

6371357.89.887167960.79.7713539318.59.82النقل واالتصاالت والخزن6
Transport ,Communications 

and storage        
6

7
تجارة الجملة والمفرد 

والفنادق وما شابه
5767262.08.946624680.79.0312391942.78.99

Wholesale, retail trade, hotels & 

others
7

8
المال والتأمين وخدمات 

العقارات
5272387.98.25331823.47.310604211.37.7

Finance, Insurance, Real estate 

and Business services
8

1259010.81.951416423.41.932675434.21.94Banks and insurance8-1البنوك والتأمين1-8

4013377.16.233915400.05.347928777.15.75Owenrship of dwellings8-2ملكية دور السكن2-8

9
خدمات التنمية األجتماعية 

والشخصية
12172538.018.912650005.117.224822543.118.0Social and personal services9

9829926.615.2410306201.014.0520136127.614.61General Government9-1الحكومة العامة1-9

Personal services9-2 2342611.43.632343804.13.194686415.53.40الخدمات الشخصية2-9

64492397.4100.0073370804.2100.00137863201.6100.00

791901.0902261.71694162.7

63700496.472468542.5136169038.9

6

Gross Domestic Productالناتج المحلي اإلجمالي

First QuarterSecond QuarterFirst Half

Total by activitiesالمجموع حسب األنشطة

Imputed banks service chargesرسم الخدمة المحتسب: ناقصا
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(مليون دينار) 2021الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار األساسية الجارية للنصف األول من سنة  (4)جدول 

Table (4) Gross Domestic Product at Basic Current Prices for the First Half of the Year 2021 (Million ID)

رمز 

التصنيف 

الدولي

األنشطة اإلقتصادية

النصف األولالفصل الثانيالفصل األول

Economic Activities
ISIC 

code



Gross Domestic 

Product
Relativ Share%

Gross Domestic 

Product
Relativ Share%

Gross Domestic 

Product
Relativ Share%

%األهميه النسبيهالناتج المحلي اإلجمالي%األهميه النسبيهالناتج المحلي اإلجمالي%األهميه النسبيهالناتج المحلي اإلجمالي

1
الزراعة والغابات والصيد وصيد 

األسماك
1256782.72.652749212.25.444005994.94.09

Agriculture, Forestry, Hunting & 

Fishing  
1

27821376.858.828093990.655.655915367.457.1Mining and Quarrying2التعدين والمقالع2

Crude oil2-1 27798466.558.7028071278.555.5755869745.057.08النفط الخام1-2

Other types of mining2-2 22910.30.0522712.10.0445622.40.05األنواع األخرى من التعدين2-2

571468.81.21511867.801.011083336.601.11Manufacturing Industry3الصناعة التحويلية3

473761.21.00735799.41.461209560.61.24Electricity and Water4الكهرباء والماء4

961938.22.03953618.51.891915556.71.96Building and construction5البناء والتشييد5

4033708.78.524553054.79.018586763.48.77النقل واالتصاالت والخزن6
Transport ,Communications 

and storage        
6

7
تجارة الجملة والمفرد والفنادق 

وما شابه
4132009.28.724647697.59.208779706.78.97

Wholesale, retail trade, hotels & 

others
7

2848584.76.02913993.05.85762577.75.9المال والتأمين وخدمات العقارات8
Finance, Insurance, Real estate 

and Business services
8

684617.11.45776122.41.541460739.51.49Banks and insurance8-1البنوك والتأمين1-8

2163967.64.572137870.64.234301838.24.40Owenrship of dwellings8-2ملكية دور السكن2-8

9
خدمات التنمية األجتماعية 

والشخصية
5255877.711.15360325.910.610616203.610.8Social and personal services9

4039367.68.534157182.58.238196550.18.37General Government9-1الحكومة العامة1-9

Personal services9-2 1216510.12.571203143.42.382419653.52.47الخدمات الشخصية2-9

47355508.0100.0050519559.6100.0097875067.6100.00

430615.0494390.0925005.0

46924893.050025169.696950062.6

7

Gross Domestic Productالناتج المحلي اإلجمالي

First QuarterSecond QuarterFirst Half

Total by activitiesالمجموع حسب األنشطة

Imputed banks service chargesرسم الخدمة المحتسب: ناقصا
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(مليون دينار) 2021للنصف األول من سنة  (100=2007 )الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة  (5)جدول 

Table (5) Gross Domestic Product at Basic Constant Prices(2007=100) for the First Half of the Year 2021 (Million ID)

رمز 

التصنيف 

الدولي

األنشطة اإلقتصادية

النصف األولالفصل الثانيالفصل األول

Economic Activities
ISIC 

code


