
 فهرست احملتويات
 رقم الصفحة العنوان

 (ج-أ) ملخص تنفيذي

 1 المقدمة

 الفصل األول

 أداء االقتصـــــاد الكـــــلي
(3-22) 

 11-3 ومعدالت النمو االقتصاديالناتج المحلي اإلجمالي : أوالً 

 11-11 لناتج المحلي اإلجمالي التوزيع القطاعي واالختالل الهيكلي ل: ثانياً 

 11-11 للقطاعين العام والخاص الناتج المحلي اإلجمالي :  ثالثاً 

 22-11 2112مؤشرات القطاع الحقيقي للربعين الثاني والثالث لعام : رابعاً 

 الفصل الثاني

 المالية العامة
(23-11) 

 22-21 اإليرادات العامة: أوالً 

 31-22 النفقات العامة: ثانياً 

 33-31 الموازنة العامة في  الفائض أوالعجز : ثالثاً 

 32-33  الدين العام اتتطور: رابعاً 

 11-33 2112مؤشرات المالية العامة للربعين الثاني والثالث لعام : خامساُ 

 الفصل الثالث

 وتكوين رأس المال الثابت الحكومي ياالستثمار اإلنفاق
(11-32) 

 11-11 االستثمار الحكومي وبرنامج تنمية األقاليم: أوال 

 15-13 استثمار القطاع الخاص المحلي واألجنبي: ثانيا ً 

 32-12 إجمالي تكوين رأس المال الثابت: ثالثا

 الفصل الرابع

 التطورات النقدية
(33-25) 

 33-31 (m1) بالمفهوم الضيق عرض النقد: أوالً 

 31-33 (m2) بالمفهوم الواسع عرض النقد: ثانياً 

 51-33 كة األسعار وحرالتضخم  معدل: ثالثاً 

 52-51  سعر الصرف: رابعاً 

 51-52 سعر الفائدة: خامساً 

 53-51 الجهاز المصرفي : سادساً 

 25-21  2112المؤشرات النقدية للربعين الثاني والثالث لعام : سابعاً 

 الفصل الخامس

 ميزان المدفوعات 
(23-35) 

 31-31 الحساب الجاري: أوال 

 31-31 لرأسمالي الحساب ا: ثانياً 

 33-31 الحساب المالي: ثالثاً 

 35-33 صافي السهو والخطأ: رابعاً 

 الفصل السادس

 التجارة الخارجية
(33-115) 

 115-33 (2115-2111)إجمالي االستيرادات للمدة : أوالً 

 111-112 (2115-2111)إجمالي الصادرات للمدة : ثانياً 

 115-113  2112للربعين الثاني والثالث لعام  مؤشرات القطاع الخارجي: ثالثاً 

 الفصل السابع

 تنمية البنى التحتية
(113-133) 

 123-113 نشاط الكهرباء: أوالً 

 125-123 2112مؤشرات نشاط الكهرباء للربعين الثاني والثالث لعام : ثانياً 

 132-122 قطاع الماء والصرف الصحي:  ثالثاً 

 133-132 قطاع النقل:  رابعاً 

 (112-113) المالحق اإلحصائية



  فهرست اجلداول
 رقم الصفحة عنوان الجدول رقم الجدول

 2  (4102-4102)الجارية للمدة  باألسعار نهمع النفط وبدو اإلجماليالناتج المحلي  1

 6 (4112=011)( 4102-4102)للمدة  وبدونهمع النفط  الثابتةباألسعار  اإلجماليالناتج المحلي  2

 2 (4102-4102)الجارية للمدة  باألسعار متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي 3

 9 ( 4102-4102)الدخل القومي للمدة  1

 01 (4106-4102)للمدة  متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي 1

 04 (4106-4102)دة للم األهمية النسبية لألنشطة االقتصادية لتوليد الناتج مع النفط بالسعار الجارية 3

 02 (4102-4102)باألسعار الجارية للمدة حسب الملكية لناتج المحلي اإلجمالي التوزيع النسبي ل 5

 02  4102لربعين الثاني والثالث لعام وا 4102التضخم للربع الثالث لعام مؤشرات الحسابات القومية و 2

 41  4102ومعدل سعر البرميل لعام  كمية النفط الخام المنتج وقيمة النفط الخام المصدر 3

11 
والربعين الثاني  4102كمية النفط الخام المنتج وقيمة النفط الخام المصدر ومعدل سعر البرميل للربع الثالث لعام 

  4102والثالث 
40 

 42 ( 4102-4102)نسبية اإليرادات العامة إلى الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية للمدة  11

 42 ونسب اإلسهام( 4102-4102)هيكل اإليرادات العامة للمدة  12

 49 (4102-4102)نسبة إجمالي النفقات العامة إلى الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية للمدة  13

 01 (4102-4102)للمدة النفقات الجارية واالستثمارية ونسبة مساهمتها في إجمالي النفقات العامة  11

 04 (4102-4102)لمدة لالصرف لمكونات النفقات الجارية  أبواب 11

 02 (4102-4102)لمدة لالصرف للنفقات االستثمارية  أبواب 13

 02 ( 4102-4102)لمدة لفي الموازنة العامة أو الفائض العجز  15

 02 (4102-4102)لمدة لتطورات الدين الداخلي  12

 02 (4102-4102)لمدة لتطورات الدين الخارجي  13

 21 4102والربعين الثاني والثالث لعام  4102اإليرادات والنفقات العامة للربع الثالث لعام  21

 20 (4102-4102)التخصيصات السنوية والمصروفات الفعلية للموازنة االستثمارية للمدة  21

22 
-4102)للمدة ( كردستان إقليم)عدا  األقاليمالتخصيصات والمصروفات االستثمارية لبرنامج تنمية  إجمالي

4106) 
22 

23 
االستثمارية الممنوحة من قبل الهيئة الوطنية لالستثمار وهيئات االستثمار للمحافظات كافة عدا  اإلجازات إجمالي

 (4102-4112)للمشاريع للمدة  اإلجماليةكردستان وكلفها  إقليم
29 

 20 4102عدد مشاريع هيئات االستثمار ونسب انجازها لعام  21

 22 بحسب طبيعة المشاريع ( 4102-4112)هيئات االستثمار لعموم وكلف المشاريع  إعداد 21

 29 (4106-4102)الجارية للمدة  باألسعارالمال الثابت حسب نوع الملكية  رأستكوين  إجمالي 23

 60 (4106-4102)مدة الجارية لل باألسعارالمال الثابت حسب نوع الموجود للقطاعين العام والخاص  رأستكوين  25

 64 (4106-4102)حسب نوع الموجود للمدة المال الثابت  رأسالنسبية لتكوين  األهمية 22

 62 (2014-2017) للمدة  نموه ومعدل مساهمتها ونسبةM1   الضيق بالمفهوم النقد عرض مكونات 23

 62 2014-2017) ) للمدة هنمو معدلو (M2) الواسع بالمفهوم النقد عرض مكونات 31

 62 ( 4102-4102)لمدة لمعدل التضخم السنوي  31

 69 (011=4104) (4102-4106)للمدة القياسية ألسعار المستهلك في المحافظات  األرقام 32

 20 (4102-4102) لمدةل الموازيو الرسمي السوق في األمريكي الدوالر مقابل الدينار صرف سعر 33

 20 2014-2017) ) لمدةل المركزي البنك لدى الفائدة أسعار معدل 31

 22  (4102-4102)ة للمد العراق في العاملة المصارف أموال رؤوس تطور 31

 22  (4102-4102) للمدة العراق في العاملة التجارية المصارف موجودات تطور 33

 29  (4102-4102) للمدة العراق في التجارية للمصارف الودائع إجمالي 35



 24 4102والربعين الثاني والثالث لعام  4102قدية للربع الثالث لعام المؤشرات الن 32

 26 4102والربعين الثاني والثالث لعام  4102مؤشرات الجهاز المصرفي للربع الثالث لعام  33

 90  (4102-4102) لمدةلمكونات ميزان المدفوعات  11

 010 (4102-4102)االستيرادات السلعية والمنتجات النفطية للمدة  11

 012 4102 لعام األشهراجمالي االستيرادات حسب  12

 012 4102و 4106الهم الشركاء التجاريين للعراق لعامي ( غير النفطية)االستيرادات  13

 019 (4102-4102)إجمالي قيمة الصادرات للمدة  11

 004 4102لعام قيمة صادرات النفط الخام حسب األشهر  11

 000 4102لعام  األشهرقيمة صادرات المنتجات النفطية حسب  13

 002 4102لعام  األخرىالبضائع للصادرات السلعية  أهم 15

 002 4102الشركاء التجاريين للعراق لعام  ألهم األخرىقيمة الصادرات السلعية  12

13 
ثمار األجنبي المباشر للربع مؤشرات الصادرات والواردات السلعية وصافي الميزان التجاري وصافي االست

  4102والربعين الثاني والثالث لعام  4102الثالث لعام 
002 

 041 ( 4102-4102)الطاقة الكهربائية حسب نوع المحطات للمدة  إنتاجكمية  11

 044 (4102-4102)للمدة خطوط نقل الطاقة الكهربائية  وأطوال إعداد 11

 044 (4102-4102)للمدة كات النقل للطاقة الكهربائية عدد محطات التحويل العاملة في شب 12

 042 (4102-4102)شبكات توزيع الطاقة الكهربائية للمدة  وأطوال إعداد 13

 042 (4102-4100)توزيع الطاقة الكهربائية المجهزة حسب أصناف المستهلكين للمدة  11

 042 4102والربعين الثاني والثالث لعام  4102الثالث لعام  مؤشرات كمية الطاقة الكهربائية المنتجة والمستهلكة للربع 11

 049 (4102-4102)المؤشرات الرئيسية لنشاط الماء الصافي للمدة  13

 001 (4102-4102)المؤشرات الرئيسية لنشاط الصرف الصحي للمدة  15

 004 (4102–4102)ة لنشاط السكك الحديدية للمدة يالمؤشرات الرئيس 12

 002 الحمولة والحاويات موانئ  13

 002 (4102-4102)المؤشرات الرئيسية للنقل المائي للمدة  31

 006 (4102-4102)عدد المسافرين وكمية الشحن الوارد والصادر للمدة  31

 002 (4102–4102)المؤشرات الرئيسية لنشاط النقل البري للمدة  32

 009 (4102–4102)ة لنشاط النقل العام للمدة يالمؤشرات الرئيس 33

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  فهرست اإلشكال
 رقم الصفحة عنوان الشكل  رقم الشكل

 2 (  4102-4102)باألسعار الجارية للمدة  هالمحلي اإلجمالي مع النفط وبدونالناتج  1

 6 ( 4102-4102)للمدة  الثابتةباألسعار الجارية و اإلجماليالناتج المحلي  2

 2 (4102-4102)الجارية للمدة  باألسعار اإلجماليلناتج المحلي متوسط نصيب الفرد من ا 3

 9 (4102-4102)الدخل القومي للمدة  1

 01 (4102-4102)متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي للمدة  1

 04 (4102-4102)الجارية للمدة  باألسعارالناتج مع النفط االقتصادية لتوليد  لألنشطةالنسبية  األهمية 3

 02 (4102-4102)الجارية للمدة  باألسعارحسب الملكية  اإلجماليتوزيع النسبي للناتج المحلي ال 5

 09 4102والربعين الثاني والثالث لعام  4102للربع الثالث لعام ( 4112=011)الثابتة  باألسعار اإلجماليالناتج المحلي  2

 09 4102والربعين الثاني والثالث لعام  4102الرقم القياسي ألسعار المستهلك للربع الثالث لعام  3

 40 4102والربعين الثاني والثالث لعام  4102كمية النفط الخام المصدر للربع الثالث لعام  11

 44 4102والربعين الثاني والثالث لعام  4102قيمة النفط الخام المصدر للربع الثالث لعام  11

 42 (4102-4102)لمدة لالعامة للموازنة  اإليرادات 12

 42  4102العامة لعام  اإليراداتنسبة المساهمة لمكونات  13

 49 (4102-4102)النفقات العامة للمدة  11

 00 (4102-4102)العامة للمدة النفقات  إجماليالجاري واالستثماري من  لإلنفاقنسب المساهمة  11

 00 4102عام لالصرف للنفقات الجارية  أبوابنسب مساهمة  13

 02 4102عام لالصرف للنفقات االستثمارية  أبوابسب مساهمة ن 15

 06 (4102-4102)لمدة لفي الموازنة أو الفائض العجز  12

 02 (4102-4102)لمدة لتطورات الدين الداخلي  13

 02 (4102-4102)لمدة لتطورات الدين الخارجي  21

 22 (4102-4102) للمدة لبرامج االستثمارإجمالي التخصيصات والمصروفات السنوية  21

 22 (4102-4102)األهمية النسبية لنسب الصرف المالي أو التنفيذ على المشاريع االستثمارية للمدة  22

 21 (4102-4112)المشاريع للهيئة الوطنية وهيئات المحافظات للمدة  إعداد 23

 21 تكاليف مشاريع هيئات االستثمار  21

 22 %011جزة مشاريع الهيئات المن إعداد 21

 22 تكلفة المشاريع المنجزة لهيئات االستثمار 23

 26 المشاريع المستمرة لهيئات االستثمار إعداد 25

 26 تكلفة المشاريع المستمرة لهيئات االستثمار 22

 22  المشاريع المتوقفة لهيئات االستثمار إعداد 23

 22 تكلفة المشاريع المتوقفة لهيئات االستثمار 31

 64 (4106-4102)للمدة حسب نوع الموجود  الرأسماليالنسبية للتكوين  األهمية 31

 62 (2014-2017)  لمدةل ومكوناته النقد عرض 32

 66  (2014-2017) لمدةل الواسع بالمفهوم النقد عرض 33

 62 (4102-4102)لمدة ل التضخم السنويمعدل  31

 21 4102معدالت التضخم في المحافظات خالل عام  31

 24 (4102-4102) لمدةل الموازيو الرسمي السوق في األمريكي الدوالر مقابل الدينار صرف سعر 33

 20 (4102-4102) لمدةل المركزي البنك لدى الفائدة أسعار معدل 35

 26 (4102-4102)ة للمد والخاص الحكومي للقطاعين العراق في العاملة المصارف أموال رؤوس مجموع 32

 22 (4102-4102)لمدة ة لالخاصو الحكومية المصارف اتموجود 33



 22  4102 عام خالل العراق في العاملة التجارية المصارف لموجوداتاألهمية النسبية  11

 29 (4102-4102) للمدة العراق في التجارية للمصارف الودائع إجمالي 11

 20 4102والربعين الثاني والثالث لعام  4102والدين العام الداخلي للربع الثالث لعام ( m1)عرض النقد  12

 22 4102والربعين الثاني والثالث لعام  4102نسبتي القروض وحقوق الملكية إلى الموجودات للربع الثالث لعام  13

11 
والربعين الثاني والثالث  4102نسبة الديون المشكوك في تحصيلها إلى إجمالي القروض المصرفية للربع الثالث لعام 

  4102لعام 
22 

 94 ( 4102-4102)لمدة ل تطور الحساب الجاري 11

 92  (4102-4102) لمدةلمكونات الحساب الجاري  13

 92 (4102-4102) لمدةلتطور الحساب الرأسمالي  15

 96 (4102-4102) مدةللتطور الحساب المالي  12

 92 (4102-4102)لمدة لصافي السهو والخطأ  13

 010 (4102-4102)للمدة ( غير النفطية)السلعية االستيرادات  11

 014 (4102-4102)استيرادات المنتجات النفطية للمدة  11

 012 (4102-4102)للمدة  االستيراداتقيمة  إجمالي 12

 012 4102تجاريين للعراق لعام الشركاء الالهم ( غير النفطية)نسبة االستيرادات  13

 001 (4102-4102) لمدةإجمالي قيمة الصادرات ل 11

 000 ( 4102-4102)قيمة صادرات النفط الخام للمدة  إجمالي 11

 002  4106الشركاء التجاريين للعراق لعام  ألهم األخرىالنسبية للصادرات السلعية  األهمية 13

15 
الثاني والثالث والربعين  4102مؤشرات الصادرات والواردات السلعية وصافي الميزان التجاري للربع الثالث لعام 

  4102لعام 
002 

 042  4102والربعين الثاني والثالث لعام  4102كمية الطاقة الكهربائية المنتجة والمستهلكة للربع الثالث لعام  12

 

 


