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معَا  تضافرت  جليلة  جهود  مثرة  هو  اإلحصائي  املوجز  هذا 
لعدد من الدوائر اإلحصائية يف مركز اجلهاز واحملافظات 
اجلهاز  رفدت  اليت  احلكومية  والوزارات  الدوائر  عن  فضاًل 
اإلقتصادي  الواقع  لتعكس  املهمة  والبيانات  باإلحصاءات 
توافرت  اليت  واملعلومات  البيانات  خالل  للبلد  واإلجتماعي 
بسيط  إستعراض  اإلحصائي  املوجز  ميثل  حيث 
اإلستفادة  نأمل  اإلحصائية  املؤشرات  ألهم  وخمتصر 
اجلهود  وتعزيز  التنموية  السياسات  وضع  يف  منها 
. والتطور  اإلزدهار  لتحقيق  تسعى  جديدة  رؤية  لرسم 

للحصول على البيانات اإلحصائية يرجى زيارة املوقع األلكرتوني
www.cosit.gov.iq

أو عرب الربيد األلكرتوني
info@cosit.gove.iq
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تقديرات سكان العراق لسنة 2015
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اهم املؤشرات االقتصادية واالجتماعية للمدة من 
)2015   -   2013(

العراق

املؤشرات 
السنوات

201320142015
مؤشرات القطاع احلقيقي

الناتج احمللي االمجالي باالسعار 
273.6258.9196.8اجلارية )ترليون دينار(

متوسط نصيب الفرد من الناتج 
7.87.24.6باالسعار اجلارية )مليون دينار(

الناتج احمللي االمجالي باالسعار 
الثابتة باساس )2007( )ترليون 

دينار(
175173.9169.7

متوسط نصيب الفرد من الناتج 
باالسعار الثابتة باساس )2007( 

)مليون دينار(
54.84.6

مساهمة نشاط النفط اخلام يف الناتج 
45.74533.1احمللي باالسعار اجلارية )%(

مساهمة نشاط الزراعة من الناتج 
4.84.94.6احمللي باالسعار اجلارية )%(

مساهمة نشاط الصناعة من الناتج 
2.31.93.1احمللي باالسعار اجلارية )%(

نسبة مساهمة القطاع اخلاص اىل 
امجالي الناتج احمللي باالسعار اجلارية 

)%(
ـــ34.836.6

1.92.21.4التضخم )%(
كمية انتاج النفط اخلام )مليون 

925.1**10881135برميل(
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املؤشرات 
السنوات

201320142015

كمية النفط اخلام املصدر )مليون 
812.4**872918برميل(

قيمة النفط املصدر )مليار دوالر 
39.1**8984.1امريكي(

48.1**102.391.6معدل سعر الربميل )دوالر(

كمية الطاقة الكهربائية املنتجة           
53978093** 67,767,995 59,895,462 )م .و .س(

كمية الطاقة الكهربائية املستوردة 
 6901252** 12,250,551 12,201,629 )م .و .س(

مؤشرات القطاع املالي

نسبة االيرادات النفطية اىل امجالي 
91.492.083.6ايرادات املوازنة )%(

نسبة الصادرات النفطية اىل امجالي 
ـــ99.5399.47الصادرات )%(

نسبة املوازنة االستثمارية اىل امجالي 
33.931.634.5املوازنة العامة )%(

نسبة التنفيذ الفعلي من املوازنة 
28.3*76.985.4االستثمارية )%(

االنفاق
نسبة االنفاق على التعليم اىل امجالي 

20.123.321.4االنفاق احلكومي )%(

نسبة االنفاق على الصحة اىل امجالي 
10.310.311.0االنفاق احلكومي )%(

* متثل نسبة التنفيذ الفعلي لغاية شهر العاشر من السنة املالية .

** يعود سبب االخنفاض كون بيانات 2015 لثالثة فصول فقط ، باالضافة اىل اخنفاض اسعار النفط .

مالحظة /  البيانات اليت ختص الناتج احمللي االمجالي لسنة 2013 فعلية وسنة 2014 بيانات اولية . 



5

املؤشرات االقتصادية والدميوغرافية 
السنوات

201320142015

35.136.036.9عدد السكان )مليون نسمة(

ــــــ346881عدد املساكن العشوائية 

ــــــ2418864عدد السكان يف املساكن العشوائية 

ـــ12.7ـــمعدل البطالة )%(

ـــ330.3ـــمتوسط دخل الفرد )الف دينار / شهر(

  3,027,069 ـــ  2,907,776 عدد موظفي الدولة

السنواتاملؤشرات االجتماعية

2014مؤشرات التعليم عدا اقليم كردستان   -  20132015  -  2014

16871*24345عدد املدارس االمجالي 

1041804رياض االطفال

1580710779االبتدائي

70834953الثانوي

304223املهين

110112معاهد املعلمني واملعلمات

1549910357عدد األبنية )احلكومية( حسب املرحلة :

684519رياض االطفال
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السنواتاملؤشرات االجتماعية

2014مؤشرات التعليم عدا اقليم كردستان   -  20132015  -  2014

111637325االبتدائي

33682306الثانوي

225170املهين

5937معاهد املعلمني واملعلمات

83641726522802عدد الطلبة حسب املرحلة :

202525149312رياض االطفال

55586744283044االبتدائي

25281332032880الثانوي

5604844696املهين

1879212870معاهد املعلمني واملعلمات

471579370755عدد أعضاء اهليئة التدريسية حسب املرحلة :

79716373رياض االطفال

287502223310االبتدائي

160323128667الثانوي

1278710527املهين

29961878معاهد املعلمني واملعلمات
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السنواتاملؤشرات االجتماعية

2014مؤشرات التعليم عدا اقليم كردستان   -  20132015  -  2014

معدل اإللتحاق الصايف حسب املرحلة :

9595االبتدائي

3737الثانوي

معدل اإللتحاق االمجالي حسب املرحلة :

109109االبتدائي

6060الثانوي

2428عدد اجلامعات احلكومية 

428612446388عدد الطلبة يف اجلامعات احلكومية 

1614عدد الكليات التقنية

1404612898عدد الطلبة يف الكليات التقنية

2824عدد املعاهد التقنية

6245853859عدد الطلبة يف املعاهد التقنية

3842عدد الكليات االهلية 

121946128609عدد الطلبة يف الكليات االهلية 

* يعود سبب االخنفاض اىل عدم مشول حمافظات )كركوك ، نينوى ، انبار ، صالح الدين( للعام الدراسي

2015   -  2014
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2014املؤشرات الصحية بضمنها بيانات اقليم كردستان

368عدد املستشفيات احلكومية واالهلية

257عدد املستشفيات احلكومية 

111عدد املستشفيات االهلية

40357عدد األسرة املهيئة للرقود احلكومية واالهلية 

36772عدد األسرة املهيئة للرقود يف املستشفيات احلكومية 

52.6نسبة اشغال األسرة يف املستشفيات احلكومية %

30083عدد األطباء

8045عدد أطباء االسنان

8608عدد الصيادلة

2632عدد مراكز الرعاية الصحية األولية

892متوسط عدد السكان لكل سرير

1259متوسط عدد السكان لكل طبيب

4475متوسط عدد السكان لكل طبيب اسنان

4183متوسط عدد السكان لكل صيدلي
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التفاصيل

عمق الفقرفجوة الفقرنسبة الفقر

2012

2014

2012

2014

2012

2014

بدون 
االزمة

بوجود 
االزمة

بدون 
االزمة

بوجود 
االزمة

بدون 
االزمة

بوجود 
االزمة

18.91522.54.13.96.61.41.73العراق

حمافظات 
اقليم 

كردستان
3.53.512.50.60.63.70.20.21.7

128.512.822.33.40.51.21.6بغداد

املناطق 
احملتلة من 
قبل داعش

25.720.541.25.65.314.21.82.27.3

كركوك 
14.912.117.72.82.94.40.81.21.8ودياىل 

احملافظات 
15.812.718.63.12.94.611.11.8الوسطى 

احملافظات 
33.626.131.58.66.88.93.22.73.7اجلنوبية 

املصدر : دراسة البنك الدولي واللجنة الفنية لإلسرتاتيجية التخفيف من الفقر ) آثار األزمة املزدوجة للنزوح بسبب 
جرائم داعش وأخنفاض أسعار النفط على الوضع اإلقتصادي والفقر يف العراق لعام 2014 .
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مؤشرات حمافظة نينوى

مؤشرات السكان 

2015مؤشرات دميوغرافية

3612339تقديرات السكان )نسمة(
1845283تقديرات السكان / ذكور )نسمة(

1767056تقديرات السكان / اناث )نسمة(
2193621تقديرات السكان / حضر )نسمة(
1418718تقديرات السكان / ريف )نسمة(

60.7نسبة احلضر )%( 
39.3نسبة الريف )%( 

16.9نسبة الفئة العمرية )0 - 4( سنة %
27.1نسبة الفئة العمرية )5 - 14( سنة %

46.8نسبة الفئة العمرية )15 - 49( سنة %
53.3نسبة الفئة العمرية )15 - 64( سنة %

% 2.7نسبة السكان 65 سنة فأكثر 
37323املساحة االمجالية )كم2(

96.8الكثافة السكانية )فرد/كم2(
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اهلرم السكاني حملافظة نينوى لسنة 2015

عدد جتمعات السكن العشوائي واملساكن والسكان لسنة 2013

عدد السكان يف املساكن العشوائيةعدد املساكن العشوائيةعدد التجمعات

27227686202108



13

مؤشرات املنشآت الصناعية 

مؤشرات املنشآت الصناعية الكبرية

2013املؤشرات 

53عدد املنشآت الصناعية 
81387جمموع األجور واملزايا )مليون دينار(

187321امجالي قيمة اإلنتاج )مليون دينار(
112048جمموع قيمة املستلزمات )مليون دينار(

154876قيمة املبيعات )مليون دينار(

مؤشرات املنشآت الصناعية الكبرية حسب القطاع لسنة 2013

خاصخمتلطعام املؤشرات 

12239عدد املنشآت الصناعية 
785967272064جمموع األجور واملزايا )مليون دينار(

156280183429206امجالي قيمة اإلنتاج )مليون دينار(
89784113921125جمموع قيمة املستلزمات )مليون دينار(

مؤشرات املنشآت الصناعية الصغرية 

2013املؤشرات 

1926عدد املنشآت الصغرية 
17037جمموع األجور واملزايا )مليون دينار(

211153جمموع قيمة اإلنتاج )مليون دينار(
97245قيمة مستلزمات اإلنتاج )مليون دينار(
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مؤشرات البناء والتشييد

املؤشرات الرئيسة ملشاريع األبنية واالنشاءات يف القطاع العام 

2013املؤشر 

185364الكلفة الكلية املصروفة عدا عوائد املقاولني )مليون دينار(
118121قيمة املواد االنشائية )مليون دينار(

37038األجور واملزايا املدفوعة للعاملني

مؤشرات النقل واالتصاالت 

مؤشرات إحصاء حوادث املرور املسجلة لسنة 2014

* البيانات لسبعة االشهر االخرية 
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مؤشرات االتصاالت والربيد 

2014املؤشر 

42عدد البداالت 
191964عدد خطوط اهلاتف الثابت 

1720831عدد خطوط اهلواتف النقالة 
28عدد املكاتب الربيدية

10318عدد الصناديق الربيدية
1075991عدد خطوط شركة اسيا سيل 

644840عدد خطوط شركة كورك

عدد خطوط اهلاتف النقال لسنة 2014
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مؤشرات زراعية 

مؤشرات حماصيل )البطاطا( لسنة 2014

البطاطااملؤشر

3576املساحة املزروعة )دومن(
10728اإلنتاج )طن(

3000متوسط الغلة )كغم/دومن(

مؤشرات حماصيل )احلنطة ، الشعري( لسنة 2014
الشعري احلنطةالتفاصيل

26935433154656امجالي املساحة دومن
1349390719420كمية اإلنتاج املتحقق طن

501228.1متوسط الغلة )كغم/دومن(

حماصيل )احلنطة ، الشعري( لسنة 2014
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االنتاج احليواني لسنة 2013

كمية الدجاج اللحم املباع عدد مشاريع دجاج حلم
)طن(

قيمة الدجاج املباع )1000( 
دينار

109415811496073

مؤشرات اجتماعية وتربوية

مؤشرات وحدات الرعاية االجتماعية

2013التفاصيل

8وحدات الرعاية االجتماعية
311املستفيدون )املوجودون(

133العاملون

عدد املستفيدين املشمولني برواتب دائرة الرعاية االجتماعية واملبالغ املصروفة 

2014التفاصيل

ذكور
46551عدد املستفيدين

51229623املبلغ املصروف )باأللف دينار(

اناث
49126عدد املستفيدين

59112075املبلغ املصروف )باأللف دينار(

جمموع
95677عدد املستفيدين

110341698املبلغ املصروف )باأللف دينار(
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عدد دور احلضانة يف القطاعني العام واخلاص وعدد األطفال املوجودين فيها 
واملوظفني والعاملني االخرين لسنة 2013

العاملني االخريناملوظفني األطفال املوجودين دور احلضانة 

513693416117

مؤشرات التعليم االبتدائي والثانوي للعام الدراسي 2013 - 2014

التعليم الثانوي التعليم االبتدائي املؤشرات

عدد التالميذ املوجودين 
316161137472ذكور

26441379443اناث
580574216915اجملموع

عدد أعضاء اهليئة التعليمية 
95297281ذكور

115265390اناث
2105512671اجملموع

عدد الشعب 

56843264ذكور
46711939اناث

5699945خمتلط
160546148اجملموع

عدد املدارس 

415265ذكور
304184اناث

1083198خمتلط
1802647اجملموع
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التعليم االبتدائي والثانوي للعام الدراسي 2013 - 2014

املؤشرات الصحية

2014املؤشرات

18عدد املستشفيات )حكومي واهلي(
15عدد املستشفيات احلكومية 

3عدد املستشفيات االهلية
2787عدد األسرة املهيئة للرقود احلكومية واالهلية 

2671عدد األسرة املهيئة للرقود يف املستشفيات احلكومية 
41.7نسبة اشغال األسرة يف املستشفيات احلكومية %

2734عدد األطباء
706عدد أطباء االسنان

744عدد الصيادلة
180عدد مراكز الرعاية الصحية األولية

عدد التالميذ الموجودين أناث            عدد التالميذ الموجودين ذكور
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مؤشرات األرقام القياسية 

االرقام القياسية السعار املستهلك )100=2007(

2014القسم 

152االغذية واملشروبات غري الكحولية
167.8املالبس واالحذية

169.5السكن ، املياه ، الكهرباء، الغاز 
131.2التجهيزات واملعدات املنزلية والصيانة

151.6 الصحة
93.9النقل

72االتصال
89.2الرتفيه والثقافة

206.1التعليم
144.6املطاعم 

140.6 السلع واخلدمات املتنوعة
146.8الرقم القياسي العام

احتسبت ارقام قياسية حملافظة نينوى لالشهر اخلمسة االوىل فقط من السنة بسبب االوضاع السائدة فيها
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مؤشرات التجارة 

املؤشرات االمجالية لنشاط الفنادق وجممعات االيواء السياحي

2013املؤشر 

33عدد الفنادق وجممعات االيواء السياحي
551عدد املشتغلني

2696جمموع االجور واملزايا )مليون دينار(
66457عدد النزالء

404835عدد ليالي املبيت
4617جمموع االيرادات  )مليون دينار(

1458جمموع املصروفات )مليون دينار(

املؤشرات االمجالية ملسح املطاعم واملقاهي والكازينوهات

2013املؤشر 

1421عدد املنشات )املطاعم واملقاهي والكازينوهات( حضر 
248عدد املنشات )املطاعم واملقاهي والكازينوهات( ريف

85.1نسبة املنشات )املطاعم واملقاهي والكازينوهات( حضر
14.9نسبة املنشات )املطاعم واملقاهي والكازينوهات( ريف

29209979قيمة رأس املال املستثمر)القيمة الف دينار(
17501قيمة متوسط رأس املال املستثمر)القيمة الف دينار(
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املؤشرات االمجالية ملسح منشات التحويل املالي والصرافة

2013املؤشر 

30عدد منشآت التحويل املالي والصرافة
3.6نسبة منشآت التحويل املالي والصرافة

14160000قيمة رأس املال املستثمر )القيمة الف دينار(
قيمة إمجالي اإلنتاج  حسب العموالت املستلمة عن بيع وشراء 

1075610العمالت االجنبية )القيمة الف دينار(

مؤشرات البيئة 
مؤشرات اإلحصاءات البيئية لسنة 2014

قيمة املؤشر املؤشرات

318.9نصيب الفرد من املاء املستهلك )لرت/يوم(
1نسبة السكان املخدومني بشبكات اجملاري )العادمة واملشرتكة( )%(
97نسبة السكان املخدومني بنظام املعاجلة املستقلة )سبتك تانك( )%(

30عدد املؤسسات البلدية الكلي
90نسبة السكان املخدومني خبدمة مجع النفايات يف احلضر )%(

55.4نسبة السكان املخدومني خبدمة مجع النفايات يف احملافظة )%(
3عدد مواقع الطمر الصحي احلاصلة على املوافقة البيئية

23عدد مواقع الطمر الصحي غري احلاصلة على املوافقة البيئية



23



24
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مؤشرات حمافظة كركوك
مؤشرات السكان 

2015مؤشرات دميوغرافية

1548212تقديرات السكان )نسمة(
779348تقديرات السكان / ذكور )نسمة(

768864تقديرات السكان / اناث )نسمة(
1145443تقديرات السكان / حضر )نسمة(
402769تقديرات السكان / ريف )نسمة(

74.0نسبة احلضر )%( 
26.0نسبة الريف )%( 

14.7نسبة الفئة العمرية )0 - 4( سنة %
24.5نسبة الفئة العمرية )5 - 14( سنة %

49.1نسبة الفئة العمرية )15 - 49( سنة %
57.3نسبة الفئة العمرية )15 - 64( سنة %

3.5نسبة السكان 65 سنة فأكثر %
9679املساحة االمجالية )كم2(

160.0الكثافة السكانية )فرد/كم2(
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اهلرم السكاني حملافظة كركوك لسنة 2015

عدد جتمعات السكن العشوائي واملساكن والسكان لسنة 2013

عدد السكان يف املساكن العشوائيةعدد املساكن العشوائيةعدد التجمعات

36732040992
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مؤشرات املنشآت الصناعية 

مؤشرات املنشآت الصناعية الكبرية

2013املؤشرات 

29عدد املنشآت الصناعية 
70501جمموع األجور واملزايا )مليون دينار(

318400امجالي قيمة اإلنتاج )مليون دينار(
145393جمموع قيمة املستلزمات )مليون دينار(

282820قيمة املبيعات )مليون دينار(

مؤشرات املنشآت الصناعية الكبرية حسب القطاع لسنة 2013

خاصعام املؤشرات 

227عدد املنشآت الصناعية 
642706231جمموع األجور واملزايا )مليون دينار(

22389494506امجالي قيمة اإلنتاج )مليون دينار(
8213063262جمموع قيمة املستلزمات )مليون دينار(

مؤشرات املنشآت الصناعية الصغرية 

2013املؤشرات 

1407عدد املنشآت الصغرية 
17635جمموع األجور واملزايا )مليون دينار(

103316جمموع قيمة اإلنتاج )مليون دينار(
62365قيمة مستلزمات اإلنتاج )مليون دينار(
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مؤشرات البناء والتشييد

املؤشرات الرئيسة ملشاريع األبنية واالنشاءات يف القطاع العام 

2013املؤشر 

20990الكلفة الكلية املصروفة عدا عوائد املقاولني )مليون دينار(
13929قيمة املواد االنشائية )مليون دينار(

8329األجور واملزايا املدفوعة للعاملني

مؤشرات النقل واالتصاالت 

مؤشرات إحصاء حوادث املرور املسجلة لسنة 2014
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مؤشرات االتصاالت والربيد 

2014املؤشر 

17عدد البداالت 
81600عدد خطوط اهلاتف الثابت 

1538258عدد خطوط اهلواتف النقالة 
17عدد املكاتب الربيدية

1478عدد الصناديق الربيدية
458001عدد خطوط شركة زين )عراقنا +اثري(

830126عدد خطوط شركة اسيا سيل 
250131عدد خطوط شركة كورك

عدد خطوط اهلاتف النقال لسنة 2014
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مؤشرات زراعية 

مؤشرات حماصيل )احلنطة ، الشعري( لسنة 2014

الشعري احلنطةالتفاصيل

83030042396امجالي املساحة دومن
60214716712كمية اإلنتاج املتحقق طن

725.2394.2متوسط الغلة )كغم/دومن(

حماصيل )احلنطة ، الشعري( لسنة 2014

كمية انتاج التمور ومتوسط اإلنتاجية للنخلة املنتجة واليت يف مرحلة اإلنتاج لسنة 
2014

متوسط إنتاجية النخلة اإلنتاج )طن(
املنتجة فعاًل )كغم/خنلة(

متوسط إنتاجية النخلة يف 
مرحلة اإلنتاج )كغم(

12561.261.2
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االنتاج احليواني لسنة 2013

قيمة الدجاج املباع )1000( ديناركمية الدجاج اللحم املباع )طن(عدد مشاريع دجاج حلم

41523314352763

مؤشرات اجتماعية وتربوية

مؤشرات وحدات الرعاية االجتماعية 

2014التفاصيل

4وحدات الرعاية االجتماعية
141املستفيدون )املوجودون(

69العاملون

عدد املستفيدين املشمولني برواتب دائرة الرعاية االجتماعية واملبالغ املصروفة 

2014التفاصيل

ذكور
13758عدد املستفيدين

14902120املبلغ املصروف )باأللف دينار(

اناث
13324عدد املستفيدين

15049125املبلغ املصروف )باأللف دينار(

جمموع
27082عدد املستفيدين

29951245املبلغ املصروف )باأللف دينار(
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عدد دور احلضانة يف القطاعني العام واخلاص وعدد األطفال املوجودين فيها 
واملوظفني والعاملني االخرين لسنة 2014

العاملني االخريناملوظفني األطفال املوجودين دور احلضانة 

271840205129

مؤشرات التعليم االبتدائي والثانوي للعام الدراسي 2013 - 2014

التعليم الثانوي التعليم االبتدائي املؤشرات

عدد التالميذ املوجودين 
11435969720ذكور

9934743167اناث
213706112887اجملموع

عدد أعضاء اهليئة التعليمية 
46272544ذكور

78153033اناث
124425577اجملموع

عدد الشعب 

15721963ذكور
11621455اناث

6403541خمتلط
91373959اجملموع

عدد املدارس 

128172ذكور
99140اناث

894149خمتلط
1121461اجملموع
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التعليم االبتدائي والثانوي للعام الدراسي 2013 - 2014

الطلبة املوجودين يف الدراسات اجلامعية االولية للعام الدراسي )2015/2014(

جمموعاناثذكور عدد الطلبة  

9402811117513اجلامعات احلكومية 
337124675838 اجلامعات التقنية 

457014576027الكليات االهلية 
173431203529378اجملموع الكلي 

عدد التالميذ الموجودين أناث            عدد التالميذ الموجودين ذكور
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الطلبة املوجودين يف الدراسات اجلامعية االولية للعام الدراسي )2015/2014(

املؤشرات الصحية 

2014املؤشرات

9عدد املستشفيات )حكومي واهلي(
7عدد املستشفيات احلكومية 

2عدد املستشفيات االهلية
1201عدد األسرة املهيئة للرقود احلكومية واالهلية 

1145عدد األسرة املهيئة للرقود يف املستشفيات احلكومية 
64.3نسبة اشغال األسرة يف املستشفيات احلكومية %

858عدد األطباء
202عدد أطباء االسنان

297عدد الصيادلة
119عدد مراكز الرعاية الصحية األولية
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مؤشرات األرقام القياسية 

االرقام القياسية السعار املستهلك )100=2007(
2014القسم 

165.7االغذية واملشروبات غري الكحولية
174.4املالبس واالحذية

177.3السكن ، املياه ، الكهرباء، الغاز 
138.1التجهيزات واملعدات املنزلية والصيانة

161.6 الصحة
108.6النقل

62.8االتصال
94.3الرتفيه والثقافة

237.7التعليم
192.1املطاعم 

155 السلع واخلدمات املتنوعة
159.1الرقم القياسي العام

احتسبت ارقام قياسية حملافظة كركوك لالشهر اخلمسة االوىل فقط من السنة بسبب االوضاع السائدة فيها
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مؤشرات التجارة 

املؤشرات االمجالية لنشاط الفنادق وجممعات االيواء السياحي

2013املؤشر 

35عدد الفنادق وجممعات االيواء السياحي
128عدد املشتغلني

355جمموع االجور واملزايا )مليون دينار(
73761عدد النزالء

384543عدد ليالي املبيت
1991جمموع االيرادات  )مليون دينار(

502جمموع املصروفات )مليون دينار(

املؤشرات االمجالية ملسح املطاعم واملقاهي والكازينوهات

2013املؤشر 

604عدد املنشات )املطاعم واملقاهي والكازينوهات( حضر 
45عدد املنشات )املطاعم واملقاهي والكازينوهات( ريف

93.1نسبة املنشات )املطاعم واملقاهي والكازينوهات( حضر
6.9نسبة املنشات )املطاعم واملقاهي والكازينوهات( ريف

8763749قيمة رأس املال املستثمر)القيمة الف دينار(
13503قيمة متوسط رأس املال املستثمر)القيمة الف دينار(
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املؤشرات االمجالية ملسح منشات التحويل املالي والصرافة

2013املؤشر 

11عدد منشآت التحويل املالي والصرافة
1.3نسبة منشآت التحويل املالي والصرافة

4100000قيمة رأس املال املستثمر )القيمة الف دينار(
قيمة إمجالي اإلنتاج  حسب العموالت املستلمة عن بيع وشراء العمالت 

315610االجنبية )القيمة الف دينار(

مؤشرات البيئة 

مؤشرات اإلحصاءات البيئية لسنة 2014
قيمة املؤشر املؤشرات

496.2نصيب الفرد من املاء املستهلك )لرت/يوم(
1.8نسبة السكان املخدومني بشبكات اجملاري )العادمة واملشرتكة( )%(
98.3نسبة السكان املخدومني بنظام املعاجلة املستقلة )سبتك تانك( )%(

12عدد املؤسسات البلدية الكلي
94نسبة السكان املخدومني خبدمة مجع النفايات يف احلضر )%(

67.9نسبة السكان املخدومني خبدمة مجع النفايات يف احملافظة )%(
513376كمية املخلفات املرفوعة )طن/سنة(
395853كمية النفايات املرفوعة )طن/سنة(

1.1كمية النفايات املتولدة عن كل فرد )كغم/ يوم(
1عدد مواقع الطمر الصحي احلاصلة على املوافقة البيئية

4عدد مواقع الطمر الصحي غري احلاصلة على املوافقة البيئية



3838
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مؤشرات حمافظة دياىل

مؤشرات السكان 

2015مؤشرات دميوغرافية

1584948تقديرات السكان )نسمة(
800625تقديرات السكان / ذكور )نسمة(

784323تقديرات السكان / اناث )نسمة(
781218تقديرات السكان / حضر )نسمة(
803730تقديرات السكان / ريف )نسمة(

49.3نسبة احلضر )%( 
50.7نسبة الريف )%( 

14.5نسبة الفئة العمرية )0 - 4( سنة %
24.9نسبة الفئة العمرية )5 - 14( سنة %

49.5نسبة الفئة العمرية )15 - 49( سنة %
57.4نسبة الفئة العمرية )15 - 64( سنة %

% 3.2نسبة السكان 65 سنة فأكثر 
17685املساحة االمجالية )كم2(

89.6الكثافة السكانية )فرد/كم2(
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اهلرم السكاني حملافظة دياىل لسنة 2015

عدد جتمعات السكن العشوائي واملساكن والسكان لسنة 2013

عدد السكان يف املساكن العشوائيةعدد املساكن العشوائيةعدد التجمعات

9830693205643
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مؤشرات املنشآت الصناعية 

مؤشرات املنشآت الصناعية الكبرية 

2014املؤشرات 

105عدد املنشآت الصناعية 
60046جمموع األجور واملزايا )مليون دينار(

225917امجالي قيمة اإلنتاج )مليون دينار(
106335جمموع قيمة املستلزمات )مليون دينار(

189133قيمة املبيعات )مليون دينار(

مؤشرات املنشآت الصناعية الكبرية حسب القطاع لسنة 2014

خاصعام املؤشرات 

1104عدد املنشآت الصناعية 
3364626400جمموع األجور واملزايا )مليون دينار(

103609122307امجالي قيمة اإلنتاج )مليون دينار(
3640569930جمموع قيمة املستلزمات )مليون دينار(

مؤشرات املنشآت الصناعية الصغرية 

2013املؤشرات 

1061عدد املنشآت الصغرية 
12561جمموع األجور واملزايا )مليون دينار(

79351جمموع قيمة اإلنتاج )مليون دينار(
42879قيمة مستلزمات اإلنتاج )مليون دينار(
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مؤشرات البناء والتشييد

املؤشرات الرئيسة ملشاريع األبنية واالنشاءات يف القطاع العام 

2013املؤشر 

140545الكلفة الكلية املصروفة عدا عوائد املقاولني )مليون دينار(
99049قيمة املواد االنشائية )مليون دينار(

6913األجور واملزايا املدفوعة للعاملني

مؤشرات النقل واالتصاالت 

مؤشرات إحصاء حوادث املرور املسجلة لسنة 2014
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مؤشرات االتصاالت والربيد 

2014املؤشر 

27عدد البداالت 
194438عدد خطوط اهلاتف الثابت 

1492626عدد خطوط اهلواتف النقالة 
22عدد املكاتب الربيدية

1100عدد الصناديق الربيدية
494288عدد خطوط شركة زين )عراقنا +اثري(

839567عدد خطوط شركة اسيا سيل 
158771عدد خطوط شركة كورك

عدد خطوط اهلاتف النقال لسنة 2014
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مؤشرات زراعية 

مؤشرات حماصيل )القطن ، الذرة الصفراء ، زهرة الشمس( لسنة 2014

زهرة الشمسالذرة الصفراء القطناملؤشر

167345713املساحة املزروعة )دومن(
8625193اإلنتاج )طن(

515728.7230.8متوسط الغلة )كغم/دومن(

مؤشرات حماصيل )احلنطة ، الشعري( لسنة 2014

الشعري احلنطةالتفاصيل

611665127495امجالي املساحة دومن
53608058360كمية اإلنتاج املتحقق طن

876.4457.7متوسط الغلة )كغم/دومن(

حماصيل )احلنطة ، الشعري( لسنة 2014
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كمية انتاج التمور ومتوسط اإلنتاجية للنخلة املنتجة واليت يف مرحلة اإلنتاج لسنة 
2014

اإلنتاج )طن(
متوسط إنتاجية 

النخلة املنتجة فعاًل 
)كغم/خنلة(

متوسط إنتاجية 
النخلة يف مرحلة 

اإلنتاج )كغم(

7743553.553.5

االنتاج احليواني لسنة 2014

كمية الدجاج اللحم عدد مشاريع دجاج حلم
املباع )طن(

قيمة الدجاج املباع 
)1000( دينار

2301142029684208

مؤشرات اجتماعية وتربوية

مؤشرات وحدات الرعاية االجتماعية 

2014التفاصيل

2وحدات الرعاية االجتماعية
69املستفيدون )املوجودون( 

45العاملون

عدد دور احلضانة يف القطاعني العام واخلاص وعدد األطفال املوجودين فيها 
واملوظفني والعاملني االخرين لسنة 2014

العاملني االخريناملوظفني األطفال املوجودين دور احلضانة 

4962213
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عدد املستفيدين املشمولني برواتب دائرة الرعاية االجتماعية واملبالغ املصروفة 

2014التفاصيل

ذكور
24590عدد املستفيدين

28057467املبلغ املصروف )باأللف دينار(

اناث
13925عدد املستفيدين

18831675املبلغ املصروف )باأللف دينار(

جمموع
38515عدد املستفيدين

46889142املبلغ املصروف )باأللف دينار(

 2015  - مؤشرات التعليم االبتدائي والثانوي للعام الدراسي 2014 
التعليم الثانوي التعليم االبتدائي املؤشرات

عدد التالميذ املوجودين
12649969786ذكور

11087256248اناث
237371126034اجملموع

عدد أعضاء اهليئة التعليمية
64675258ذكور

119025497اناث
1836910755اجملموع

عدد الشعب

20471611ذكور
17651363اناث

3546637خمتلط
73583611اجملموع

عدد املدارس 

133167ذكور
122145اناث

669163خمتلط
924475اجملموع
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 2015  - التعليم االبتدائي والثانوي للعام الدراسي 2014 

الطلبة املوجودين يف الدراسات اجلامعية االولية للعام الدراسي )2015/2014(

جمموعاناثذكور عدد الطلبة  

91141040619520اجلامعات احلكومية 
298321155098 اجلامعات التقنية

291621395055الكليات االهلية 
150131466029673اجملموع الكلي 

عدد التالميذ الموجودين أناث            عدد التالميذ الموجودين ذكور
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الطلبة املوجودين يف الدراسات اجلامعية االولية للعام الدراسي )2015/2014(

املؤشرات الصحية 

2014املؤشرات

12عدد املستشفيات )حكومي واهلي(
9عدد املستشفيات احلكومية 

3عدد املستشفيات االهلية
1112عدد األسرة املهيئة للرقود احلكومية واالهلية 

1052عدد األسرة املهيئة للرقود يف املستشفيات احلكومية 
60.6.7نسبة اشغال األسرة يف املستشفيات احلكومية %

900عدد األطباء
283عدد أطباء االسنان

291عدد الصيادلة
96عدد مراكز الرعاية الصحية األولية
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مؤشرات األرقام القياسية 

االرقام القياسية السعار املستهلك )100=2007(

2014القسم 

157.6االغذية واملشروبات غري الكحولية
146.1املالبس واالحذية

262.1السكن ، املياه ، الكهرباء، الغاز 
120التجهيزات واملعدات املنزلية والصيانة

165 الصحة
107النقل

75.9االتصال
116.4الرتفيه والثقافة

211.4التعليم
159املطاعم 

147.3 السلع واخلدمات املتنوعة
191.2الرقم القياسي العام
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مؤشرات التجارة 

املؤشرات االمجالية ملسح املطاعم واملقاهي والكازينوهات

2013املؤشر 

864عدد املنشات )املطاعم واملقاهي والكازينوهات( حضر 
400عدد املنشات )املطاعم واملقاهي والكازينوهات( ريف

68.3نسبة املنشات )املطاعم واملقاهي والكازينوهات( حضر
31.7نسبة املنشات )املطاعم واملقاهي والكازينوهات( ريف

2281082قيمة رأس املال املستثمر)القيمة الف دينار(
1805قيمة متوسط رأس املال املستثمر)القيمة الف دينار(

املؤشرات االمجالية ملسح منشات التحويل املالي والصرافة

2013املؤشر 

1عدد منشآت التحويل املالي والصرافة
0.1نسبة منشآت التحويل املالي والصرافة

161096قيمة رأس املال املستثمر )القيمة الف دينار(
قيمة إمجالي اإلنتاج  حسب العموالت املستلمة عن بيع وشراء العمالت 

27892االجنبية )القيمة الف دينار(
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مؤشرات البيئة 

مؤشرات اإلحصاءات البيئية لسنة 2014
قيمة املؤشر املؤشرات

255.9اجملموع السنوي لالمطار )باملليمرت(
423نصيب الفرد من املاء املستهلك )لرت/يوم(

2نسبة السكان املخدومني بشبكات اجملاري )العادمة واملشرتكة( )%(
80نسبة السكان املخدومني بنظام املعاجلة املستقلة )سبتك تانك( )%(

22عدد املؤسسات البلدية الكلي
79نسبة السكان املخدومني خبدمة مجع النفايات يف احلضر )%(

38.5نسبة السكان املخدومني خبدمة مجع النفايات يف احملافظة )%(
352279كمية املخلفات املرفوعة )طن/سنة(
280665كمية النفايات املرفوعة )طن/سنة(

1.3كمية النفايات املتولدة عن كل فرد )كغم/ يوم(
2عدد مواقع الطمر الصحي احلاصلة على املوافقة البيئية

12عدد مواقع الطمر الصحي غري احلاصلة على املوافقة البيئية
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مؤشرات حمافظة االنبار

مؤشرات السكان 

2015مؤشرات دميوغرافية

1715149تقديرات السكان )نسمة(
881136تقديرات السكان / ذكور )نسمة(

834013تقديرات السكان / اناث )نسمة(
859364تقديرات السكان / حضر )نسمة(
855785تقديرات السكان / ريف )نسمة(

50.1نسبة احلضر )%( 
49.9نسبة الريف )%( 

15.5نسبة الفئة العمرية )0 - 4( سنة %
26.6نسبة الفئة العمرية )5 - 14( سنة %

48.9نسبة الفئة العمرية )15 - 49( سنة %
55.5نسبة الفئة العمرية )15 - 64( سنة %

2.3نسبة السكان 65 سنة فأكثر %
137808املساحة االمجالية )كم2(

12.4الكثافة السكانية )فرد/كم2(
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اهلرم السكاني حملافظة االنبار لسنة 2015

عدد جتمعات السكن العشوائي واملساكن والسكان لسنة 2013

عدد السكان يف املساكن العشوائيةعدد املساكن العشوائيةعدد التجمعات

1021003283266
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مؤشرات املنشآت الصناعية 

مؤشرات املنشآت الصناعية الصغرية 

2013املؤشرات 

2794عدد املنشآت الصغرية 
38298جمموع األجور واملزايا )مليون دينار(

315454جمموع قيمة اإلنتاج )مليون دينار(
183940قيمة مستلزمات اإلنتاج )مليون دينار(

مؤشرات البناء والتشييد

املؤشرات الرئيسة ملشاريع األبنية واالنشاءات يف القطاع العام 

2013املؤشر 

142344الكلفة الكلية املصروفة عدا عوائد املقاولني )مليون دينار(
107020قيمة املواد االنشائية )مليون دينار(

26274األجور واملزايا املدفوعة للعاملني
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مؤشرات النقل واالتصاالت 

مؤشرات االتصاالت والربيد 

2014املؤشر 

42عدد البداالت 
127358عدد خطوط اهلاتف الثابت 

1119444عدد خطوط اهلواتف النقالة 
17عدد املكاتب الربيدية

2058عدد الصناديق الربيدية
824342عدد خطوط شركة زين )عراقنا +اثري(

294215عدد خطوط شركة اسيا سيل 
887عدد خطوط شركة كورك

عدد خطوط اهلاتف النقال لسنة 2014
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مؤشرات زراعية 
مؤشرات حماصيل )البطاطا( لسنة 2014

البطاطااملؤشر

21632املساحة املزروعة )دومن(
43266اإلنتاج )طن(

2000.1متوسط الغلة )كغم/دومن(

مؤشرات حماصيل )احلنطة ، الشعري( لسنة 2014
الشعري احلنطةالتفاصيل

42301337540امجالي املساحة دومن
1668717580كمية اإلنتاج املتحقق طن

394.5201.9متوسط الغلة )كغم/دومن(

حماصيل )احلنطة ، الشعري( لسنة 2014
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كمية انتاج التمور ومتوسط اإلنتاجية للنخلة املنتجة واليت يف مرحلة اإلنتاج لسنة 
2014

متوسط إنتاجية النخلة اإلنتاج )طن(
املنتجة فعاًل )كغم/خنلة(

متوسط إنتاجية النخلة يف 
مرحلة اإلنتاج )كغم(

449618684

االنتاج احليواني لسنة 2013

قيمة الدجاج املباع )1000( ديناركمية الدجاج اللحم املباع )طن(عدد مشاريع دجاج حلم
231884123767238

مؤشرات اجتماعية وتربوية

مؤشرات وحدات الرعاية االجتماعية

2013التفاصيل

3وحدات الرعاية االجتماعية
7املستفيدون )املوجودون(

16العاملون

عدد املستفيدين املشمولني برواتب دائرة الرعاية االجتماعية واملبالغ املصروفة 

2014التفاصيل

ذكور
23174عدد املستفيدين

25968560املبلغ املصروف )باأللف دينار(

اناث
20363عدد املستفيدين

28093575املبلغ املصروف )باأللف دينار(

جمموع
43537عدد املستفيدين

54062135املبلغ املصروف )باأللف دينار(
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مؤشرات التعليم االبتدائي والثانوي للعام الدراسي 2013 - 2014

التعليم الثانوي التعليم االبتدائي املؤشرات

عدد التالميذ املوجودين 
180544102368ذكور

15420960233اناث
334753162601اجملموع

عدد أعضاء اهليئة التعليمية 
73066406ذكور

108783472اناث
181849878اجملموع

عدد الشعب 

44812679ذكور
46311692اناث

2415398خمتلط
115274769اجملموع

عدد املدارس 

431278ذكور
415204اناث

355102خمتلط
1201584اجملموع

التعليم االبتدائي والثانوي للعام الدراسي 2013 - 2014

عدد التالميذ الموجودين أناث            عدد التالميذ الموجودين ذكور
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الطلبة املوجودين يف الدراسات اجلامعية االولية للعام الدراسي )2015/2014(

جمموعاناثذكور عدد الطلبة  

12444981742الجامعات الحكومية 

املؤشرات الصحية 

2014املؤشرات

15عدد املستشفيات )حكومي واهلي(
12عدد املستشفيات احلكومية 

3عدد املستشفيات االهلية
1263عدد األسرة املهيئة للرقود احلكومية واالهلية 

1204عدد األسرة املهيئة للرقود يف املستشفيات احلكومية 
39نسبة اشغال األسرة يف املستشفيات احلكومية %

1050عدد األطباء
408عدد أطباء االسنان

355عدد الصيادلة
176عدد مراكز الرعاية الصحية األولية

مؤشرات التجارة 

املؤشرات االمجالية ملسح املطاعم واملقاهي والكازينوهات

2013املؤشر 

410عدد املنشات )املطاعم واملقاهي والكازينوهات( حضر 
120عدد املنشات )املطاعم واملقاهي والكازينوهات( ريف

77.3نسبة املنشات )املطاعم واملقاهي والكازينوهات( حضر
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تابع املؤشرات االمجالية ملسح املطاعم واملقاهي والكازينوهات

2013املؤشر 

22.7نسبة املنشات )املطاعم واملقاهي والكازينوهات( ريف
8047148قيمة رأس املال املستثمر)القيمة الف دينار(

15183قيمة متوسط رأس املال املستثمر)القيمة الف دينار(

املؤشرات االمجالية ملسح منشات التحويل املالي والصرافة

2013املؤشر 

14عدد منشآت التحويل املالي والصرافة
1.7نسبة منشآت التحويل املالي والصرافة

56375000قيمة رأس املال املستثمر )القيمة الف دينار(
قيمة إمجالي اإلنتاج  حسب العموالت املستلمة عن بيع وشراء العمالت 

1052267االجنبية )القيمة الف دينار(

مؤشرات البيئة 
مؤشرات اإلحصاءات البيئية لسنة 2014

قيمة املؤشر املؤشرات

403نصيب الفرد من املاء املستهلك )لرت/يوم(
4نسبة السكان املخدومني بشبكات اجملاري )العادمة واملشرتكة( )%(
67نسبة السكان املخدومني بنظام املعاجلة املستقلة )سبتك تانك( )%(

21عدد املؤسسات البلدية الكلي
92.5نسبة السكان املخدومني خبدمة مجع النفايات يف احلضر )%(

45.6نسبة السكان املخدومني خبدمة مجع النفايات يف احملافظة )%(
2عدد مواقع الطمر الصحي احلاصلة على املوافقة البيئية

12عدد مواقع الطمر الصحي غري احلاصلة على املوافقة البيئية
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مؤشرات حمافظة بغداد

مؤشرات السكان 

2015مؤشرات دميوغرافية

7877888تقديرات السكان )نسمة(
3997281تقديرات السكان / ذكور )نسمة(

3880607تقديرات السكان / اناث )نسمة(
6895529تقديرات السكان / حضر )نسمة(
982359تقديرات السكان / ريف )نسمة(

87.5نسبة احلضر )%( 
12.5نسبة الريف )%( 

13.6نسبة الفئة العمرية )0 - 4( سنة %
23.5نسبة الفئة العمرية )5 - 14( سنة %

50.3نسبة الفئة العمرية )15 - 49( سنة %
59.4نسبة الفئة العمرية )15 - 64( سنة %

3.5نسبة السكان 65 سنة فأكثر %
4555املساحة االمجالية )كم2(

1729.5الكثافة السكانية )فرد/كم2(
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اهلرم السكاني حملافظة بغداد لسنة 2015

عدد جتمعات السكن العشوائي واملساكن والسكان لسنة 2013

عدد السكان يف املساكن العشوائيةعدد املساكن العشوائيةعدد التجمعات

335115739752304
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مؤشرات املنشآت الصناعية 

مؤشرات املنشآت الصناعية الكبرية 

2014املؤشرات 

105عدد املنشآت الصناعية 
659263جمموع األجور واملزايا )مليون دينار(

1515180امجالي قيمة اإلنتاج )مليون دينار(
774114جمموع قيمة املستلزمات )مليون دينار(

1284578قيمة املبيعات )مليون دينار(

مؤشرات املنشآت الصناعية الكبرية حسب القطاع لسنة 2014

خاصخمتلطعام املؤشرات 

35763عدد املنشآت الصناعية 
6196482713712477جمموع األجور واملزايا )مليون دينار(

1220967185404108808امجالي قيمة اإلنتاج )مليون دينار(
54638516009967629جمموع قيمة املستلزمات )مليون دينار(

مؤشرات املنشآت الصناعية الصغرية 

2013املؤشرات 

4693عدد املنشآت الصغرية 
67321جمموع األجور واملزايا )مليون دينار(

1121856جمموع قيمة اإلنتاج )مليون دينار(
859017قيمة مستلزمات اإلنتاج )مليون دينار(



66

مؤشرات البناء والتشييد

املؤشرات الرئيسة ملشاريع األبنية واالنشاءات يف القطاع العام 

2013املؤشر 

373655الكلفة الكلية املصروفة عدا عوائد املقاولني )مليون دينار(
250491قيمة املواد االنشائية )مليون دينار(

46327األجور واملزايا املدفوعة للعاملني

مؤشرات النقل واالتصاالت 

مؤشرات إحصاء حوادث املرور املسجلة لسنة 2014
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مؤشرات االتصاالت والربيد 

2014املؤشر 

37عدد البداالت 
683639عدد خطوط اهلاتف الثابت

8878599عدد خطوط اهلواتف النقالة 
66عدد املكاتب الربيدية

25515عدد الصناديق الربيدية
2694726عدد خطوط شركة زين )عراقنا +اثري(

4263545عدد خطوط شركة اسيا سيل 
1920328عدد خطوط شركة كورك

عدد خطوط اهلاتف النقال لسنة 2014
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مؤشرات زراعية 

مؤشرات حماصيل )القطن ، الذرة الصفراء ، البطاطا ، زهرة الشمس( لسنة 2014

الذرة القطناملؤشر
زهرة الشمسالبطاطاالصفراء 

131992297751812789املساحة املزروعة )دومن(
852504333293371563اإلنتاج )طن(

646546.44380.6560.4متوسط الغلة )كغم/دومن(

مؤشرات حماصيل )احلنطة ، الشعري( لسنة 2014

الشعري احلنطةالتفاصيل

27938941075امجالي املساحة دومن
18225212386كمية اإلنتاج املتحقق طن

652.3301.5متوسط الغلة )كغم/دومن(

حماصيل )احلنطة ، الشعري( لسنة 2014
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كمية انتاج التمور ومتوسط اإلنتاجية للنخلة املنتجة واليت يف مرحلة اإلنتاج لسنة 
2014

متوسط إنتاجية النخلة اإلنتاج )طن(
املنتجة فعاًل )كغم/خنلة(

متوسط إنتاجية النخلة يف 
مرحلة اإلنتاج )كغم(

11005363.463.3

االنتاج احليواني لسنة 2014

كمية الدجاج اللحم املباع عدد مشاريع دجاج حلم
)طن(

قيمة الدجاج املباع )1000(
دينار

4651471540150136

مؤشرات اجتماعية وتربوية

مؤشرات وحدات الرعاية االجتماعية 

2014التفاصيل

31وحدات الرعاية االجتماعية
2148املستفيدون )املوجودون(

1415العاملون

عدد دور احلضانة يف القطاعني العام واخلاص وعدد األطفال املوجودين فيها 
واملوظفني والعاملني االخرين لسنة 2014

العاملني االخريناملوظفني األطفال املوجودين دور احلضانة 
213134021663510
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عدد املستفيدين املشمولني برواتب دائرة الرعاية االجتماعية واملبالغ املصروفة 

2014التفاصيل

ذكور
85738عدد املستفيدين

89646294املبلغ املصروف )باأللف دينار(

اناث
125290عدد املستفيدين

167585025املبلغ املصروف )باأللف دينار(

جمموع
211028عدد املستفيدين

257231319املبلغ املصروف )باأللف دينار(

 2015  - مؤشرات التعليم االبتدائي والثانوي للعام الدراسي 2014 

التعليم الثانوي التعليم االبتدائي املؤشرات

عدد التالميذ املوجودين 
720666394049ذكور

651031308928اناث
1371697702977اجملموع

عدد أعضاء اهليئة التعليمية 
1389614004ذكور

5476728213اناث
6866342217اجملموع

عدد الشعب 

111869339ذكور
95687944اناث

13570362خمتلط
3432417645اجملموع

عدد املدارس 

500660ذكور
392563اناث

1582111خمتلط
24741334اجملموع
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2015  - التعليم االبتدائي والثانوي للعام الدراسي 2014 

الطلبة املوجودين يف الدراسات اجلامعية االولية للعام الدراسي )2015/2014(

جمموعاناثذكور عدد الطلبة  

6254969139131688اجلامعات احلكومية 
11343869520038 اجلامعات التقنية

572872804285329الكليات االهلية
131179105876237055اجملموع الكلي 

عدد التالميذ الموجودين أناث            عدد التالميذ الموجودين ذكور
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الطلبة املوجودين يف الدراسات اجلامعية االولية للعام الدراسي )2015/2014(

املؤشرات الصحية

2014املؤشرات

85عدد املستشفيات )حكومي واهلي(
47عدد املستشفيات احلكومية 

38عدد املستشفيات االهلية
10956عدد األسرة املهيئة للرقود احلكومية واالهلية 

9530عدد األسرة املهيئة للرقود يف املستشفيات احلكومية 
55.8نسبة اشغال األسرة يف املستشفيات احلكومية %

7410عدد األطباء
2684عدد أطباء االسنان

2477عدد الصيادلة
227عدد مراكز الرعاية الصحية األولية
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مؤشرات األرقام القياسية 

االرقام القياسية السعار املستهلك )100=2007(

2014القسم 

142.3االغذية واملشروبات غري الكحولية
118.1املالبس واالحذية

128.7السكن ، املياه ، الكهرباء، الغاز 
110.3التجهيزات واملعدات املنزلية والصيانة

166.3 الصحة
120.9النقل

73.3االتصال
109.2الرتفيه والثقافة

135.5التعليم
141.9املطاعم 

167.8 السلع واخلدمات املتنوعة
132الرقم القياسي العام
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مؤشرات التجارة 

املؤشرات االمجالية لنشاط الفنادق وجممعات االيواء السياحي

2013املؤشر 

288عدد الفنادق وجممعات االيواء السياحي
3032عدد املشتغلني

26755جمموع االجور واملزايا )مليون دينار(
1494269عدد النزالء

2145415عدد ليالي املبيت
66779جمموع االيرادات  )مليون دينار(

31151جمموع املصروفات )مليون دينار(

املؤشرات االمجالية ملسح املطاعم واملقاهي والكازينوهات

2013املؤشر 

4577عدد املنشات )املطاعم واملقاهي والكازينوهات( حضر 
224عدد املنشات )املطاعم واملقاهي والكازينوهات( ريف

95.3نسبة املنشات )املطاعم واملقاهي والكازينوهات( حضر
4.7نسبة املنشات )املطاعم واملقاهي والكازينوهات( ريف

151775613قيمة رأس املال املستثمر)القيمة الف دينار(
31613قيمة متوسط رأس املال املستثمر)القيمة الف دينار(
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املؤشرات االمجالية ملسح منشات التحويل املالي والصرافة

2013املؤشر 

230عدد منشآت التحويل املالي والصرافة
27.9نسبة منشآت التحويل املالي والصرافة

359353311قيمة رأس املال املستثمر )القيمة الف دينار(
قيمة إمجالي اإلنتاج  حسب العموالت املستلمة عن بيع وشراء العمالت 

34146796االجنبية )القيمة الف دينار(

مؤشرات البيئة 

مؤشرات اإلحصاءات البيئية لسنة 2014

أطراف أمانة بغداد املؤشرات
بغداد 

493318.5نصيب الفرد من املاء املستهلك )لرت/يوم(
95.65نسبة السكان املخدومني بشبكات اجملاري )العادمة واملشرتكة( )%(
4.425نسبة السكان املخدومني بنظام املعاجلة املستقلة )سبتك تانك( )%(

1415عدد املؤسسات البلدية الكلي
10090نسبة السكان املخدومني خبدمة مجع النفايات يف احلضر )%(

10047.2نسبة السكان املخدومني خبدمة مجع النفايات يف احملافظة )%(
3402945395102كمية املخلفات املرفوعة )طن/سنة(
3343777308928كمية النفايات املرفوعة )طن/سنة(

1.60.9كمية النفايات املتولدة عن كل فرد )كغم/ يوم(
01عدد مواقع الطمر الصحي احلاصلة على املوافقة البيئية

23عدد مواقع الطمر الصحي غري احلاصلة على املوافقة البيئية
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مؤشرات حمافظة بابل

مؤشرات السكان 

2015مؤشرات دميوغرافية

1999034تقديرات السكان )نسمة(
1010062تقديرات السكان / ذكور )نسمة(

988972تقديرات السكان / اناث )نسمة(
966778تقديرات السكان / حضر )نسمة(
1032256تقديرات السكان / ريف )نسمة(

48.4نسبة احلضر )%( 
51.6نسبة الريف )%( 

15.4نسبة الفئة العمرية )0 - 4( سنة %
26.0نسبة الفئة العمرية )5 - 14( سنة %

48.4نسبة الفئة العمرية )15 - 49( سنة %
55.7نسبة الفئة العمرية )15 - 64( سنة %

2.9نسبة السكان 65 سنة فأكثر %
5119املساحة االمجالية )كم2(

390.5الكثافة السكانية )فرد/كم2(
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اهلرم السكاني حملافظة بابل لسنة 2015

عدد جتمعات السكن العشوائي واملساكن والسكان لسنة 2013

عدد السكان يف املساكن العشوائيةعدد املساكن العشوائيةعدد التجمعات

84966367641
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مؤشرات املنشآت الصناعية 

مؤشرات املنشآت الصناعية الكبرية 

2014املؤشرات 

50عدد املنشآت الصناعية 
115432جمموع األجور واملزايا )مليون دينار(

321270امجالي قيمة اإلنتاج )مليون دينار(
220786جمموع قيمة املستلزمات )مليون دينار(

259905قيمة املبيعات )مليون دينار(

مؤشرات املنشآت الصناعية الكبرية حسب القطاع لسنة 2014

خاصخمتلطعام املؤشرات 

9239عدد املنشآت الصناعية 
1021428213207جمموع األجور واملزايا )مليون دينار(

10782339213407امجالي قيمة اإلنتاج )مليون دينار(
7438227146376جمموع قيمة املستلزمات )مليون دينار(

مؤشرات املنشآت الصناعية الصغرية 

2013املؤشرات 

3498عدد املنشآت الصغرية 
33684جمموع األجور واملزايا )مليون دينار(

222040جمموع قيمة اإلنتاج )مليون دينار(
103620قيمة مستلزمات اإلنتاج )مليون دينار(
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مؤشرات البناء والتشييد

املؤشرات الرئيسة ملشاريع األبنية واالنشاءات يف القطاع العام 

2013املؤشر 

153855الكلفة الكلية املصروفة عدا عوائد املقاولني )مليون دينار(
106513قيمة املواد االنشائية )مليون دينار(

24910األجور واملزايا املدفوعة للعاملني

مؤشرات النقل واالتصاالت 

مؤشرات إحصاء حوادث املرور املسجلة لسنة 2014
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مؤشرات االتصاالت والربيد 

2014املؤشر 

19عدد البداالت 
153664عدد خطوط اهلاتف الثابت 

1979481عدد خطوط اهلواتف النقالة 
21عدد املكاتب الربيدية

1802عدد الصناديق الربيدية
1487215عدد خطوط شركة زين )عراقنا +اثري(

416872عدد خطوط شركة اسيا سيل 
75394عدد خطوط شركة كورك

عدد خطوط اهلاتف النقال لسنة 2014
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مؤشرات زراعية 

مؤشرات حماصيل )القطن ، الذرة الصفراء ، البطاطا ، الشلب ، زهرة الشمس( لسنة 
2014

الذرة القطناملؤشر
زهرة الشلب البطاطاالصفراء 

الشمس 
113815899320746802574املساحة املزروعة )دومن(

28916454077746247255اإلنتاج )طن(
2541034.93748.3918.4444.3متوسط الغلة )كغم/دومن(

مؤشرات حماصيل )احلنطة ، الشعري( لسنة 2014

الشعري احلنطةالتفاصيل

361027101060امجالي املساحة دومن
28406645007كمية اإلنتاج املتحقق طن

786.8445.3متوسط الغلة )كغم/دومن(

حماصيل )احلنطة ، الشعري( لسنة 2014
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كمية انتاج التمور ومتوسط اإلنتاجية للنخلة املنتجة واليت يف مرحلة اإلنتاج لسنة 
2014

متوسط إنتاجية النخلة اإلنتاج )طن(
املنتجة فعاًل )كغم/خنلة(

متوسط إنتاجية النخلة يف 
مرحلة اإلنتاج )كغم(

10242676.676.6

االنتاج احليواني لسنة 2014

كمية الدجاج اللحم املباع عدد مشاريع دجاج حلم
)طن(

قيمة الدجاج املباع )1000( 
دينار

2901133533943833

مؤشرات اجتماعية وتربوية

مؤشرات وحدات الرعاية االجتماعية 

2014التفاصيل

5وحدات الرعاية االجتماعية
170املستفيدون )املوجودون(

154العاملون

عدد دور احلضانة يف القطاعني العام واخلاص وعدد األطفال املوجودين فيها 
واملوظفني والعاملني االخرين لسنة 2014

العاملني االخريناملوظفني األطفال املوجودين دور احلضانة 

65245534569
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عدد املستفيدين املشمولني برواتب دائرة الرعاية االجتماعية واملبالغ املصروفة 

2014التفاصيل

ذكور
30719عدد املستفيدين

36182883املبلغ املصروف )باأللف دينار(

اناث
23232عدد املستفيدين

26339100املبلغ املصروف )باأللف دينار(

جمموع
53951عدد املستفيدين

62521983املبلغ املصروف )باأللف دينار(

 2015  - مؤشرات التعليم االبتدائي والثانوي للعام الدراسي 2014 

التعليم الثانوي التعليم االبتدائي املؤشرات

عدد التالميذ املوجودين
198800104761ذكور

17325372368اناث
372053177129اجملموع

عدد أعضاء اهليئة 
التعليمية 

60065466ذكور
124646072اناث

1847011538اجملموع

عدد الشعب 

36412068ذكور
33471586اناث

2636663خمتلط
96244317اجملموع

عدد املدارس 

289141ذكور
276116اناث

339129خمتلط
904386اجملموع
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2015  - التعليم االبتدائي والثانوي للعام الدراسي 2014 

الطلبة املوجودين يف الدراسات اجلامعية االولية للعام الدراسي )2015/2014(

جمموعاناثذكور عدد الطلبة  

126051502127626اجلامعات احلكومية 
396623496315اجلامعات التقنية 

481613926208الكليات االهلية 
213871876240149اجملموع الكلي 

عدد التالميذ الموجودين أناث            عدد التالميذ الموجودين ذكور
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الطلبة املوجودين يف الدراسات اجلامعية االولية للعام الدراسي )2015/2014(

املؤشرات الصحية 

2014املؤشرات

18عدد املستشفيات )حكومي واهلي(
15عدد املستشفيات احلكومية 

3عدد املستشفيات االهلية
1960عدد األسرة املهيئة للرقود احلكومية واالهلية 

1900عدد األسرة املهيئة للرقود يف املستشفيات احلكومية 
67.2نسبة اشغال األسرة يف املستشفيات احلكومية %

1629عدد األطباء
448عدد أطباء االسنان

583عدد الصيادلة
119عدد مراكز الرعاية الصحية األولية
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مؤشرات األرقام القياسية 

االرقام القياسية السعار املستهلك )100=2007(

2014القسم 

151.3االغذية واملشروبات غري الكحولية
147املالبس واالحذية

170.3السكن ، املياه ، الكهرباء، الغاز 
129.5التجهيزات واملعدات املنزلية والصيانة

158.6 الصحة
111.7النقل

97االتصال
101.9الرتفيه والثقافة

238.9التعليم
131.8املطاعم 

154.7 السلع واخلدمات املتنوعة
147.5الرقم القياسي العام
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مؤشرات التجارة 

املؤشرات االمجالية لنشاط الفنادق وجممعات االيواء السياحي

2013املؤشر 

8عدد الفنادق وجممعات االيواء السياحي
44عدد املشتغلني

177جمموع االجور واملزايا )مليون دينار(
19035عدد النزالء

20817عدد ليالي املبيت
767جمموع االيرادات  )مليون دينار(

165جمموع املصروفات )مليون دينار(

املؤشرات االمجالية ملسح املطاعم واملقاهي والكازينوهات

2013املؤشر 

1213عدد املنشات )املطاعم واملقاهي والكازينوهات( حضر 
212عدد املنشات )املطاعم واملقاهي والكازينوهات( ريف

85.1نسبة املنشات )املطاعم واملقاهي والكازينوهات( حضر
14.9نسبة املنشات )املطاعم واملقاهي والكازينوهات( ريف

34946150قيمة رأس املال املستثمر)القيمة الف دينار(
24524قيمة متوسط رأس املال املستثمر)القيمة الف دينار(



89

املؤشرات االمجالية ملسح منشات التحويل املالي والصرافة

2013املؤشر 

9عدد منشآت التحويل املالي والصرافة
1.1نسبة منشآت التحويل املالي والصرافة

1453000قيمة رأس املال املستثمر )القيمة الف دينار(
قيمة إمجالي اإلنتاج  حسب العموالت املستلمة عن بيع وشراء العمالت 

1163427االجنبية )القيمة الف دينار(

مؤشرات البيئة 

مؤشرات اإلحصاءات البيئية لسنة 2014

قيمة املؤشر املؤشرات

125اجملموع السنوي لالمطار )باملليمرت(
521.9نصيب الفرد من املاء املستهلك )لرت/يوم(

5.8نسبة السكان املخدومني بشبكات اجملاري )العادمة واملشرتكة( )%(
94.2نسبة السكان املخدومني بنظام املعاجلة املستقلة )سبتك تانك( )%(

16عدد املؤسسات البلدية الكلي
90.2نسبة السكان املخدومني خبدمة مجع النفايات يف احلضر )%(

43.3نسبة السكان املخدومني خبدمة مجع النفايات يف احملافظة )%(
685279كمية املخلفات املرفوعة )طن/سنة(
357870كمية النفايات املرفوعة )طن/سنة(

1.2كمية النفايات املتولدة عن كل فرد )كغم/ يوم(
3عدد مواقع الطمر الصحي احلاصلة على املوافقة البيئية

15عدد مواقع الطمر الصحي غري احلاصلة على املوافقة البيئية
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مؤشرات حمافظة كربالء

مؤشرات السكان 

2015مؤشرات دميوغرافية

1180545تقديرات السكان )نسمة(
595526تقديرات السكان / ذكور )نسمة(

585019تقديرات السكان / اناث )نسمة(
790261تقديرات السكان / حضر )نسمة(
390284تقديرات السكان / ريف )نسمة(

66.9نسبة احلضر )%( 
33.1نسبة الريف )%( 

15.1نسبة الفئة العمرية )0 - 4( سنة %
25.7نسبة الفئة العمرية )5 - 14( سنة %

48.8نسبة الفئة العمرية )15 - 49( سنة %
56.3نسبة الفئة العمرية )15 - 64( سنة %

2.8نسبة السكان 65 سنة فأكثر %
5034املساحة االمجالية )كم2(

234.5الكثافة السكانية )فرد/كم2(
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اهلرم السكاني حملافظة كربالء لسنة 2015

عدد جتمعات السكن العشوائي واملساكن والسكان لسنة 2013

عدد السكان يف املساكن العشوائيةعدد املساكن العشوائيةعدد التجمعات

2515510105468
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مؤشرات املنشآت الصناعية 
مؤشرات املنشآت الصناعية الكبرية 

2014املؤشرات 

38عدد املنشآت الصناعية 
15857جمموع األجور واملزايا )مليون دينار(

130469امجالي قيمة اإلنتاج )مليون دينار(
56960جمموع قيمة املستلزمات )مليون دينار(

120191قيمة املبيعات )مليون دينار(

مؤشرات املنشآت الصناعية الكبرية حسب القطاع لسنة 2014

خاصعام املؤشرات 

434عدد املنشآت الصناعية 
503910817جمموع األجور واملزايا )مليون دينار(

3298597483امجالي قيمة اإلنتاج )مليون دينار(
1616940790جمموع قيمة املستلزمات )مليون دينار(

مؤشرات املنشآت الصناعية الصغرية 

2013املؤشرات 

3352عدد املنشآت الصغرية 
39974جمموع األجور واملزايا )مليون دينار(

407708جمموع قيمة اإلنتاج )مليون دينار(
157967قيمة مستلزمات اإلنتاج )مليون دينار(
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مؤشرات البناء والتشييد

املؤشرات الرئيسة ملشاريع األبنية واالنشاءات يف القطاع العام 

2013املؤشر 

326223الكلفة الكلية املصروفة عدا عوائد املقاولني )مليون دينار(
220410قيمة املواد االنشائية )مليون دينار(

69723األجور واملزايا املدفوعة للعاملني

مؤشرات النقل واالتصاالت 

مؤشرات إحصاء حوادث املرور املسجلة لسنة 2014
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مؤشرات االتصاالت والربيد 

2014املؤشر 

9عدد البداالت 
64392عدد خطوط اهلاتف الثابت 

1546631عدد خطوط اهلواتف النقالة 
5عدد املكاتب الربيدية

1660عدد الصناديق الربيدية
991930عدد خطوط شركة زين )عراقنا +اثري(

439393عدد خطوط شركة اسيا سيل 
115308عدد خطوط شركة كورك

عدد خطوط اهلاتف النقال لسنة 2014
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مؤشرات زراعية 

مؤشرات حماصيل )الذرة الصفراء ، البطاطا ، الشلب( لسنة 2014

الشلبالبطاطاالذرة الصفراء املؤشر

11553814املساحة املزروعة )دومن(
6430237اإلنتاج )طن(

556.62875500متوسط الغلة )كغم/دومن(

مؤشرات حماصيل )احلنطة ، الشعري( لسنة 2014

الشعري احلنطةالتفاصيل

263078417امجالي املساحة دومن
150383234كمية اإلنتاج املتحقق طن

571.6384.2متوسط الغلة )كغم/دومن(

حماصيل )احلنطة ، الشعري( لسنة 2014
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كمية انتاج التمور ومتوسط اإلنتاجية للنخلة املنتجة واليت يف مرحلة اإلنتاج لسنة 
2014

متوسط إنتاجية النخلة اإلنتاج )طن(
املنتجة فعاًل )كغم/خنلة(

متوسط إنتاجية النخلة يف 
مرحلة اإلنتاج )كغم(

7919767.562.7

االنتاج احليواني لسنة 2014

كمية الدجاج اللحم املباع عدد مشاريع دجاج حلم
)طن(

قيمة الدجاج املباع )1000( 
دينار

126532215993057

مؤشرات اجتماعية وتربوية

مؤشرات وحدات الرعاية االجتماعية 

2014التفاصيل

5وحدات الرعاية االجتماعية
296املستفيدون )املوجودون(

160العاملون

عدد دور احلضانة يف القطاعني العام واخلاص وعدد األطفال املوجودين فيها 
واملوظفني والعاملني االخرين لسنة 2014

العاملني االخريناملوظفني األطفال املوجودين دور احلضانة 

71524322
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عدد املستفيدين املشمولني برواتب دائرة الرعاية االجتماعية واملبالغ املصروفة 

2014التفاصيل

ذكور
19065عدد املستفيدين

21454621املبلغ املصروف )باأللف دينار(

اناث
17560عدد املستفيدين

23043300املبلغ املصروف )باأللف دينار(

جمموع
36625عدد املستفيدين

44497921املبلغ املصروف )باأللف دينار(

 2015  - مؤشرات التعليم االبتدائي والثانوي للعام الدراسي 2014 

التعليم الثانوي التعليم االبتدائي املؤشرات

عدد التالميذ املوجودين 
12819060008ذكور

11297547623اناث
241165107631اجملموع

عدد أعضاء اهليئة التعليمية 
42393333ذكور

88683791اناث
131077124اجملموع

عدد الشعب 

31501523ذكور
28101238اناث

53838خمتلط
64982799اجملموع

عدد املدارس 

248120ذكور
199106اناث

10515خمتلط
552241اجملموع
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2015  - التعليم االبتدائي والثانوي للعام الدراسي 2014 

الطلبة املوجودين يف الدراسات اجلامعية االولية للعام الدراسي )2015/2014(

جمموعاناثذكور عدد الطلبة  

92121006819280اجلامعات احلكومية 
13197502069اجلامعات التقنية

350514744979الكليات االهلية 
140361229226328اجملموع الكلي 

عدد التالميذ الموجودين أناث            عدد التالميذ الموجودين ذكور
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الطلبة املوجودين يف الدراسات اجلامعية االولية للعام الدراسي )2015/2014(

املؤشرات الصحية 

2014املؤشرات

8عدد املستشفيات )حكومي واهلي(
6عدد املستشفيات احلكومية 

2عدد املستشفيات االهلية
1245عدد األسرة املهيئة للرقود احلكومية واالهلية 

1177عدد األسرة املهيئة للرقود يف املستشفيات احلكومية 
62.6نسبة اشغال األسرة يف املستشفيات احلكومية %

1226عدد األطباء
284عدد أطباء االسنان

463عدد الصيادلة
60عدد مراكز الرعاية الصحية األولية
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مؤشرات األرقام القياسية 

االرقام القياسية السعار املستهلك )100=2007(

2014القسم 

152.5االغذية واملشروبات غري الكحولية
157.6املالبس واالحذية

134.5السكن ، املياه ، الكهرباء، الغاز 
120.8التجهيزات واملعدات املنزلية والصيانة

150.1 الصحة
108.1النقل

83.4االتصال
106.8الرتفيه والثقافة

168.1التعليم
171.5املطاعم 

149.1 السلع واخلدمات املتنوعة
137.9الرقم القياسي العام
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مؤشرات التجارة 

املؤشرات االمجالية لنشاط الفنادق وجممعات االيواء السياحي

2013املؤشر 

577عدد الفنادق وجممعات االيواء السياحي
2664عدد املشتغلني

8070جمموع االجور واملزايا )مليون دينار(
3115149عدد النزالء

6614592عدد ليالي املبيت
76999جمموع االيرادات  )مليون دينار(

22300جمموع املصروفات )مليون دينار(

املؤشرات االمجالية ملسح املطاعم واملقاهي والكازينوهات

2013املؤشر 

913عدد املنشات )املطاعم واملقاهي والكازينوهات( حضر 
38عدد املنشات )املطاعم واملقاهي والكازينوهات( ريف

96.0نسبة املنشات )املطاعم واملقاهي والكازينوهات( حضر
4نسبة املنشات )املطاعم واملقاهي والكازينوهات( ريف

24523559قيمة رأس املال املستثمر)القيمة الف دينار(
25787قيمة متوسط رأس املال املستثمر)القيمة الف دينار(
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املؤشرات االمجالية ملسح منشات التحويل املالي والصرافة

2013املؤشر 

8عدد منشآت التحويل املالي والصرافة
1نسبة منشآت التحويل املالي والصرافة

11751000قيمة رأس املال املستثمر )القيمة الف دينار(
قيمة إمجالي اإلنتاج  حسب العموالت املستلمة عن بيع وشراء العمالت 

759853االجنبية )القيمة الف دينار(

مؤشرات البيئة 

مؤشرات اإلحصاءات البيئية لسنة 2014

قيمة املؤشر املؤشرات

106.8اجملموع السنوي لالمطار )باملليمرت(
692.4نصيب الفرد من املاء املستهلك )لرت/يوم(

40.3نسبة السكان املخدومني بشبكات اجملاري )العادمة واملشرتكة( )%(
25نسبة السكان املخدومني بنظام املعاجلة املستقلة )سبتك تانك( )%(

7عدد املؤسسات البلدية الكلي
94.3نسبة السكان املخدومني خبدمة مجع النفايات يف احلضر )%(

63.4نسبة السكان املخدومني خبدمة مجع النفايات يف احملافظة )%(
1707334كمية املخلفات املرفوعة )طن/سنة(
565807كمية النفايات املرفوعة )طن/سنة(

2.1كمية النفايات املتولدة عن كل فرد )كغم/ يوم(
1عدد مواقع الطمر الصحي احلاصلة على املوافقة البيئية
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مؤشرات حمافظة واسط

مؤشرات السكان 

2015مؤشرات دميوغرافية

1335230تقديرات السكان )نسمة(
674067تقديرات السكان / ذكور )نسمة(

661163تقديرات السكان / اناث )نسمة(
804735تقديرات السكان / حضر )نسمة(
530495تقديرات السكان / ريف )نسمة(

60.3نسبة احلضر )%( 
39.7نسبة الريف )%( 

15.8نسبة الفئة العمرية )0 - 4( سنة %
26.0نسبة الفئة العمرية )5 - 14( سنة %

48.1نسبة الفئة العمرية )15 - 49( سنة %
55.2نسبة الفئة العمرية )15 - 64( سنة %

2.9نسبة السكان 65 سنة فأكثر %
17153املساحة االمجالية )كم2(

77.8الكثافة السكانية )فرد/كم2(
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اهلرم السكاني حملافظة واسط لسنة 2015

عدد جتمعات السكن العشوائي واملساكن والسكان لسنة 2013

عدد السكان يف املساكن العشوائيةعدد املساكن العشوائيةعدد التجمعات

701099382448
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مؤشرات املنشآت الصناعية 

مؤشرات املنشآت الصناعية الكبرية 

2014املؤشرات 

58عدد املنشآت الصناعية 
52183جمموع األجور واملزايا )مليون دينار(

78201امجالي قيمة اإلنتاج )مليون دينار(
43980جمموع قيمة املستلزمات )مليون دينار(

71762قيمة املبيعات )مليون دينار(

مؤشرات املنشآت الصناعية الكبرية حسب القطاع لسنة 2014

خاصعام املؤشرات 

256عدد املنشآت الصناعية 
3181020372جمموع األجور واملزايا )مليون دينار(

455073650امجالي قيمة اإلنتاج )مليون دينار(
426239717جمموع قيمة املستلزمات )مليون دينار(

مؤشرات املنشآت الصناعية الصغرية 

2013املؤشرات 

1669عدد املنشآت الصغرية 
19964جمموع األجور واملزايا )مليون دينار(

141125جمموع قيمة اإلنتاج )مليون دينار(
71472قيمة مستلزمات اإلنتاج )مليون دينار(
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مؤشرات البناء والتشييد

املؤشرات الرئيسة ملشاريع األبنية واالنشاءات يف القطاع العام 

2013املؤشر 

172631الكلفة الكلية املصروفة عدا عوائد املقاولني )مليون دينار(
115285قيمة املواد االنشائية )مليون دينار(

26814األجور واملزايا املدفوعة للعاملني

مؤشرات النقل واالتصاالت 

مؤشرات إحصاء حوادث املرور املسجلة لسنة 2014 
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مؤشرات االتصاالت والربيد 

2014املؤشر 

15عدد البداالت 
62407عدد خطوط اهلاتف الثابت

1185964عدد خطوط اهلواتف النقالة 
13عدد املكاتب الربيدية

935عدد الصناديق الربيدية
712305عدد خطوط شركة زين )عراقنا +اثري(

426649عدد خطوط شركة اسيا سيل 
47010عدد خطوط شركة كورك

عدد خطوط اهلاتف النقال لسنة 2014
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مؤشرات زراعية 

مؤشرات حماصيل )القطن ، الذرة الصفراء ، البطاطا( لسنة 2014

البطاطاالذرة الصفراء القطناملؤشر

424545842431املساحة املزروعة )دومن(
71433237719اإلنتاج )طن(

167.5793.73175.2متوسط الغلة )كغم/دومن(

مؤشرات حماصيل )احلنطة ، الشعري( لسنة 2014

الشعري احلنطةالتفاصيل

936288153049امجالي املساحة دومن
65795548809كمية اإلنتاج املتحقق طن

702.7318.9متوسط الغلة )كغم/دومن(

حماصيل )احلنطة ، الشعري( لسنة 2014
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كمية انتاج التمور ومتوسط اإلنتاجية للنخلة املنتجة واليت يف مرحلة اإلنتاج لسنة 
2014

متوسط إنتاجية النخلة اإلنتاج )طن(
املنتجة فعاًل )كغم/خنلة(

متوسط إنتاجية النخلة يف 
مرحلة اإلنتاج )كغم(

4471092.291.8

االنتاج احليواني لسنة 2014

كمية الدجاج اللحم املباع عدد مشاريع دجاج حلم
)طن(

قيمة الدجاج املباع )1000( 
دينار

108641520193814

مؤشرات اجتماعية وتربوية

مؤشرات وحدات الرعاية االجتماعية 

2014التفاصيل

3وحدات الرعاية االجتماعية
122املستفيدون )املوجودون(

108العاملون

عدد دور احلضانة يف القطاعني العام واخلاص وعدد األطفال املوجودين فيها 
واملوظفني والعاملني االخرين لسنة 2014

العاملني االخريناملوظفني األطفال املوجودين دور احلضانة 

123945911
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عدد املستفيدين املشمولني برواتب دائرة الرعاية االجتماعية واملبالغ املصروفة 

2014التفاصيل

ذكور
21972عدد املستفيدين

26357817املبلغ املصروف )باأللف دينار(

اناث
18990عدد املستفيدين

24193500املبلغ املصروف )باأللف دينار(

جمموع
40962عدد املستفيدين

50551317املبلغ املصروف )باأللف دينار(

 2015  - مؤشرات التعليم االبتدائي والثانوي للعام الدراسي 2014 

التعليم الثانوي التعليم االبتدائي املؤشرات

عدد التالميذ املوجودين 
13622560665ذكور

10916836604اناث
24539397269اجملموع

عدد أعضاء اهليئة التعليمية 
51122909ذكور

81953472اناث
133076381اجملموع

عدد الشعب

27071439ذكور
2127988اناث

3073326خمتلط
79072753اجملموع

عدد املدارس 

213132ذكور
18196اناث

44962خمتلط
843290اجملموع



113

2015  - التعليم االبتدائي والثانوي للعام الدراسي 2014 

الطلبة املوجودين يف الدراسات اجلامعية االولية للعام الدراسي )2015/2014(

جمموعاناثذكور عدد الطلبة  

9326735916685اجلامعات احلكومية 
174110922833 اجلامعات التقنية 

435203638الكليات االهلية
11502865420156اجملموع الكلي 

عدد التالميذ الموجودين أناث            عدد التالميذ الموجودين ذكور
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الطلبة املوجودين يف الدراسات اجلامعية االولية للعام الدراسي )2015/2014(

املؤشرات الصحية 

2014املؤشرات

8عدد املستشفيات احلكومية 
0عدد املستشفيات االهلية

1408عدد األسرة املهيئة للرقود يف املستشفيات احلكومية 
50.7نسبة اشغال األسرة يف املستشفيات احلكومية %

758عدد األطباء
252عدد أطباء االسنان

287عدد الصيادلة
75عدد مراكز الرعاية الصحية األولية
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مؤشرات األرقام القياسية 

االرقام القياسية السعار املستهلك )100=2007(

2014القسم 

138االغذية واملشروبات غري الكحولية
153.6املالبس واالحذية

158.2السكن ، املياه ، الكهرباء، الغاز 
116.2التجهيزات واملعدات املنزلية والصيانة

183 الصحة
118.6النقل

68.8االتصال
109.6الرتفيه والثقافة

136.2التعليم
158.9املطاعم 

141.4 السلع واخلدمات املتنوعة
141.8الرقم القياسي العام
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مؤشرات التجارة 

املؤشرات االمجالية لنشاط الفنادق وجممعات االيواء السياحي

2013املؤشر 

8عدد الفنادق وجممعات االيواء السياحي
31عدد املشتغلني

96جمموع االجور واملزايا )مليون دينار(
6240عدد النزالء

188993عدد ليالي املبيت
2458جمموع االيرادات  )مليون دينار(

53جمموع املصروفات )مليون دينار(

املؤشرات االمجالية ملسح املطاعم واملقاهي والكازينوهات

2013املؤشر 

406عدد املنشات )املطاعم واملقاهي والكازينوهات( حضر 
22عدد املنشات )املطاعم واملقاهي والكازينوهات( ريف

94.8نسبة املنشات )املطاعم واملقاهي والكازينوهات( حضر
5.2نسبة املنشات )املطاعم واملقاهي والكازينوهات( ريف

1105444قيمة رأس املال املستثمر)القيمة الف دينار(
2583قيمة متوسط رأس املال املستثمر)القيمة الف دينار(
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املؤشرات االمجالية ملسح منشات التحويل املالي والصرافة

2013املؤشر 

2عدد منشآت التحويل املالي والصرافة
0.2نسبة منشآت التحويل املالي والصرافة

1000000قيمة رأس املال املستثمر )القيمة الف دينار(
قيمة إمجالي اإلنتاج  حسب العموالت املستلمة عن بيع وشراء العمالت 

269793االجنبية )القيمة الف دينار(

مؤشرات البيئة 

مؤشرات اإلحصاءات البيئية لسنة 2014

قيمة املؤشر املؤشرات

198.3اجملموع السنوي لالمطار )باملليمرت(
479.2نصيب الفرد من املاء املستهلك )لرت/يوم(

67نسبة السكان املخدومني بنظام املعاجلة املستقلة )سبتك تانك( )%(
17عدد املؤسسات البلدية الكلي

87.2نسبة السكان املخدومني خبدمة مجع النفايات يف احلضر )%(
51.2نسبة السكان املخدومني خبدمة مجع النفايات يف احملافظة )%(

573460كمية املخلفات املرفوعة )طن/سنة(
327131كمية النفايات املرفوعة )طن/سنة(

1.3كمية النفايات املتولدة عن كل فرد )كغم/ يوم(
4عدد مواقع الطمر الصحي احلاصلة على املوافقة البيئية

11عدد مواقع الطمر الصحي غري احلاصلة على املوافقة البيئية
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مؤشرات حمافظة صالح الدين

مؤشرات السكان 

2015مؤشرات دميوغرافية

1544081تقديرات السكان )نسمة(
779963تقديرات السكان / ذكور )نسمة(

764118تقديرات السكان / اناث )نسمة(
697620تقديرات السكان / حضر )نسمة(
846461تقديرات السكان / ريف )نسمة(

45.2نسبة احلضر )%( 
54.8نسبة الريف )%( 

16.1نسبة الفئة العمرية )0 - 4( سنة %
26.7نسبة الفئة العمرية )5 - 14( سنة %

48.2نسبة الفئة العمرية )15 - 49( سنة %
54.8نسبة الفئة العمرية )15 - 64( سنة %

2.4نسبة السكان 65 سنة فأكثر %
24363املساحة االمجالية )كم2(

63.4الكثافة السكانية )فرد/كم2(
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اهلرم السكاني حملافظة صالح الدين لسنة 2015

عدد جتمعات السكن العشوائي واملساكن والسكان لسنة 2013

عدد السكان يف املساكن العشوائيةعدد املساكن العشوائيةعدد التجمعات

32675249965
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مؤشرات املنشآت الصناعية 

مؤشرات املنشآت الصناعية الكبرية

2013املؤشرات 

17عدد املنشآت الصناعية 
251407جمموع األجور واملزايا )مليون دينار(

989107امجالي قيمة اإلنتاج )مليون دينار(
682756جمموع قيمة املستلزمات )مليون دينار(

965962قيمة املبيعات )مليون دينار(

مؤشرات املنشآت الصناعية الكبرية حسب القطاع لسنة 2013

خاصعام املؤشرات 

512عدد املنشآت الصناعية 
2495931814جمموع األجور واملزايا )مليون دينار(

97106118045امجالي قيمة اإلنتاج )مليون دينار(
67241710339جمموع قيمة املستلزمات )مليون دينار(

مؤشرات املنشآت الصناعية الصغرية 

2013املؤشرات

669عدد املنشآت الصغرية 
7667جمموع األجور واملزايا )مليون دينار(

108052جمموع قيمة اإلنتاج )مليون دينار(
43043قيمة مستلزمات اإلنتاج )مليون دينار(
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مؤشرات البناء والتشييد

املؤشرات الرئيسة ملشاريع األبنية واالنشاءات يف القطاع العام 

2013املؤشر 

31484الكلفة الكلية املصروفة عدا عوائد املقاولني )مليون دينار(
23478قيمة املواد االنشائية )مليون دينار(

11656األجور واملزايا املدفوعة للعاملني

مؤشرات النقل واالتصاالت 

مؤشرات إحصاء حوادث املرور املسجلة لسنة 2014

* البيانات لسبعة االشهر االخرية 
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مؤشرات االتصاالت والربيد 

2014املؤشر 

19عدد البداالت 
69000عدد خطوط اهلاتف الثابت

732927عدد خطوط اهلواتف النقالة 
15عدد املكاتب الربيدية

1500عدد الصناديق الربيدية
431275عدد خطوط شركة زين )عراقنا +اثري(

283912عدد خطوط شركة اسيا سيل 
17740عدد خطوط شركة كورك

عدد خطوط اهلاتف النقال لسنة 2014
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مؤشرات زراعية 

مؤشرات حماصيل )البطاطا( لسنة 2014

البطاطااملؤشر

2050املساحة املزروعة )دومن(
3405اإلنتاج )طن(

1661متوسط الغلة )كغم/دومن(

مؤشرات حماصيل )احلنطة ، الشعري( لسنة 2014

الشعري احلنطةالتفاصيل

82658015226امجالي املساحة دومن
4958294427كمية اإلنتاج املتحقق طن

599.9290.8متوسط الغلة )كغم/دومن(

حماصيل )احلنطة ، الشعري( لسنة 2014
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كمية انتاج التمور ومتوسط اإلنتاجية للنخلة املنتجة واليت يف مرحلة اإلنتاج لسنة 
2014

متوسط إنتاجية النخلة اإلنتاج )طن(
املنتجة فعاًل )كغم/خنلة(

متوسط إنتاجية النخلة يف 
مرحلة اإلنتاج )كغم(

2248288.588.5

االنتاج احليواني لسنة 2013

قيمة الدجاج املباع )1000( ديناركمية الدجاج اللحم املباع )طن(عدد مشاريع دجاج حلم

122815522044262

مؤشرات اجتماعية وتربوية

مؤشرات وحدات الرعاية االجتماعية

2013التفاصيل

3وحدات الرعاية االجتماعية
63املستفيدون )املوجودون(

43العاملون

عدد دور احلضانة يف القطاعني العام واخلاص وعدد األطفال املوجودين فيها 
واملوظفني والعاملني االخرين لسنة 2013

العاملني االخريناملوظفني األطفال املوجودين دور احلضانة 

966811143
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عدد املستفيدين املشمولني برواتب دائرة الرعاية االجتماعية واملبالغ املصروفة 

2014التفاصيل

ذكور
18799عدد املستفيدين

19713750املبلغ املصروف )باأللف دينار(

اناث
23133عدد املستفيدين

29911650املبلغ املصروف )باأللف دينار(

جمموع
41932عدد املستفيدين

49625400املبلغ املصروف )باأللف دينار(

مؤشرات التعليم االبتدائي والثانوي للعام الدراسي 2013 - 2014

التعليم الثانوي التعليم االبتدائي املؤشرات

عدد التالميذ املوجودين 
15524389256ذكور

13119450156اناث
286437139412اجملموع

عدد أعضاء اهليئة التعليمية 
60493548ذكور

90243285اناث
150736833اجملموع

عدد الشعب 

38162234ذكور
31271464اناث

3587715خمتلط
105304413اجملموع

عدد املدارس 

339245ذكور
321162اناث

539120خمتلط
1199527اجملموع
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التعليم االبتدائي والثانوي للعام الدراسي 2013 - 2014

الطلبة املوجودين يف الدراسات اجلامعية االولية للعام الدراسي )2015/2014(

جمموعاناثذكور عدد الطلبة  

14969994124910الجامعات الحكومية 

عدد التالميذ الموجودين أناث            عدد التالميذ الموجودين ذكور



128

املؤشرات الصحية 

2014املؤشرات

12عدد املستشفيات )حكومي واهلي(
9عدد املستشفيات احلكومية 

3عدد املستشفيات االهلية
472عدد األسرة املهيئة للرقود احلكومية واالهلية 

336عدد األسرة املهيئة للرقود يف املستشفيات احلكومية 
60.3نسبة اشغال األسرة يف املستشفيات احلكومية %

949عدد األطباء
246عدد أطباء االسنان

326عدد الصيادلة
109عدد مراكز الرعاية الصحية األولية

مؤشرات األرقام القياسية 

االرقام القياسية السعار املستهلك )100=2007(

2014القسم 

157.1االغذية واملشروبات غري الكحولية
162.6املالبس واالحذية

120.8السكن ، املياه ، الكهرباء، الغاز 
126.3التجهيزات واملعدات املنزلية والصيانة

202.7 الصحة
96.5النقل
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تابع االرقام القياسية السعار املستهلك )100=2007(

2014القسم 

65االتصال
94.6الرتفيه والثقافة

131.3التعليم
185املطاعم 

155.3 السلع واخلدمات املتنوعة
136.1الرقم القياسي العام

احتسبت ارقام قياسية حملافظة صالح الدين لالشهر اخلمسة االوىل فقط من السنة بسبب االوضاع السائدة فيها

مؤشرات التجارة 

املؤشرات االمجالية لنشاط الفنادق وجممعات االيواء السياحي

2013املؤشر 

14عدد الفنادق وجممعات االيواء السياحي
40عدد املشتغلني

121جمموع االجور واملزايا )مليون دينار(
8843عدد النزالء

199624عدد ليالي املبيت
254جمموع االيرادات  )مليون دينار(

113جمموع املصروفات )مليون دينار(
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املؤشرات االمجالية ملسح املطاعم واملقاهي والكازينوهات

2013املؤشر 

610عدد املنشات )املطاعم واملقاهي والكازينوهات( حضر 
123عدد املنشات )املطاعم واملقاهي والكازينوهات( ريف

83.2نسبة املنشات )املطاعم واملقاهي والكازينوهات( حضر
16.8نسبة املنشات )املطاعم واملقاهي والكازينوهات( ريف

6336458قيمة رأس املال املستثمر)القيمة الف دينار(
8645قيمة متوسط رأس املال املستثمر)القيمة الف دينار(

املؤشرات االمجالية ملسح منشات التحويل املالي والصرافة

2013املؤشر 

2عدد منشآت التحويل املالي والصرافة
0.2نسبة منشآت التحويل املالي والصرافة

650000قيمة رأس املال املستثمر )القيمة الف دينار(
قيمة إمجالي اإلنتاج  حسب العموالت املستلمة عن بيع وشراء العمالت 

168000االجنبية )القيمة الف دينار(
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مؤشرات البيئة 

مؤشرات اإلحصاءات البيئية لسنة 2014

قيمة املؤشر املؤشرات

572.2نصيب الفرد من املاء املستهلك )لرت/يوم(
18.5نسبة السكان املخدومني بشبكات اجملاري )العادمة واملشرتكة( )%(
80.5نسبة السكان املخدومني بنظام املعاجلة املستقلة )سبتك تانك( )%(

18عدد املؤسسات البلدية الكلي
87نسبة السكان املخدومني خبدمة مجع النفايات يف احلضر )%(

39.1نسبة السكان املخدومني خبدمة مجع النفايات يف احملافظة )%(
2عدد مواقع الطمر الصحي احلاصلة على املوافقة البيئية

4عدد مواقع الطمر الصحي غري احلاصلة على املوافقة البيئية
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مؤشرات حمافظة النجف

مؤشرات السكان 

2015مؤشرات دميوغرافية

1425723تقديرات السكان )نسمة(
714814تقديرات السكان / ذكور )نسمة(

710909تقديرات السكان / اناث )نسمة(
1019235تقديرات السكان / حضر )نسمة(
406488تقديرات السكان / ريف )نسمة(

71.5نسبة احلضر )%( 
28.5نسبة الريف )%( 

15.5نسبة الفئة العمرية )0 - 4( سنة %
26.0نسبة الفئة العمرية )5 - 14( سنة %

48.2نسبة الفئة العمرية )15 - 49( سنة %
55.4نسبة الفئة العمرية )15 - 64( سنة %

3.0نسبة السكان 65 سنة فأكثر %
28824املساحة االمجالية )كم2(

49.5الكثافة السكانية )فرد/كم2(
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اهلرم السكاني حملافظة النجف لسنة 2015

عدد جتمعات السكن العشوائي واملساكن والسكان لسنة 2013

عدد السكان يف املساكن العشوائيةعدد املساكن العشوائيةعدد التجمعات

2417442120350
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مؤشرات املنشآت الصناعية 

مؤشرات املنشآت الصناعية الكبرية 

2014املؤشرات 

29عدد املنشآت الصناعية 
76323جمموع األجور واملزايا )مليون دينار(

180136امجالي قيمة اإلنتاج )مليون دينار(
116605جمموع قيمة املستلزمات )مليون دينار(

165915قيمة املبيعات )مليون دينار(

مؤشرات املنشآت الصناعية الكبرية حسب القطاع لسنة 2014

خاصعام املؤشرات 

821عدد املنشآت الصناعية 
677998524جمموع األجور واملزايا )مليون دينار(

9621683919امجالي قيمة اإلنتاج )مليون دينار(
6211054494جمموع قيمة املستلزمات )مليون دينار(

مؤشرات املنشآت الصناعية الصغرية 

2013املؤشرات 

1886عدد املنشآت الصغرية 
30411جمموع األجور واملزايا )مليون دينار(

190180جمموع قيمة اإلنتاج )مليون دينار(
102415قيمة مستلزمات اإلنتاج )مليون دينار(
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مؤشرات البناء والتشييد

املؤشرات الرئيسة ملشاريع األبنية واالنشاءات يف القطاع العام 

2013املؤشر 

226129الكلفة الكلية املصروفة عدا عوائد املقاولني )مليون دينار(
178832قيمة املواد االنشائية )مليون دينار(

24667األجور واملزايا املدفوعة للعاملني

مؤشرات النقل واالتصاالت 

مؤشرات إحصاء حوادث املرور املسجلة لسنة 2014 
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مؤشرات االتصاالت والربيد 

2014املؤشر 

14عدد البداالت 
149000عدد خطوط اهلاتف الثابت 

1776026عدد خطوط اهلواتف النقالة 
10عدد املكاتب الربيدية

1520عدد الصناديق الربيدية
1279095عدد خطوط شركة زين )عراقنا +اثري(

298246عدد خطوط شركة اسيا سيل 
198685عدد خطوط شركة كورك

عدد خطوط اهلاتف النقال لسنة 2014
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مؤشرات زراعية 

مؤشرات حماصيل )الذرة الصفراء ، الشلب( لسنة 2014

الشلبالذرة الصفراء املؤشر

3337164559املساحة املزروعة )دومن(
2297193616اإلنتاج )طن(

688.31176.6متوسط الغلة )كغم/دومن(

مؤشرات حماصيل )احلنطة ، الشعري( لسنة 2014

الشعري احلنطةالتفاصيل

21724413775امجالي املساحة دومن
753774666كمية اإلنتاج املتحقق طن

347338.7متوسط الغلة )كغم/دومن(

حماصيل )احلنطة ، الشعري( لسنة 2014
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كمية انتاج التمور ومتوسط اإلنتاجية للنخلة املنتجة واليت يف مرحلة اإلنتاج لسنة 
2014

متوسط إنتاجية النخلة اإلنتاج )طن(
املنتجة فعاًل )كغم/خنلة(

متوسط إنتاجية النخلة يف 
مرحلة اإلنتاج )كغم(

3089567.164.3

االنتاج احليواني لسنة 2014

كمية الدجاج اللحم املباع عدد مشاريع دجاج حلم
)طن(

قيمة الدجاج املباع )1000( 
دينار

4815044636672

مؤشرات اجتماعية وتربوية

مؤشرات وحدات الرعاية االجتماعية 

2014التفاصيل

6وحدات الرعاية االجتماعية
290املستفيدون )املوجودون(

196العاملون

عدد دور احلضانة يف القطاعني العام واخلاص وعدد األطفال املوجودين فيها 
واملوظفني والعاملني االخرين لسنة 2014

العاملني االخريناملوظفني األطفال املوجودين دور احلضانة 

13103814564
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عدد املستفيدين املشمولني برواتب دائرة الرعاية االجتماعية واملبالغ املصروفة 

2014التفاصيل

ذكور
22167عدد املستفيدين

24739029املبلغ املصروف )باأللف دينار(

اناث
21662عدد املستفيدين

27835050املبلغ املصروف )باأللف دينار(

جمموع
43829عدد املستفيدين

52574079املبلغ املصروف )باأللف دينار(

 2015  - مؤشرات التعليم االبتدائي والثانوي للعام الدراسي 2014 

التعليم الثانوي التعليم االبتدائي املؤشرات

عدد التالميذ املوجودين
14984479241ذكور

13288059280اناث
282724138521اجملموع

عدد أعضاء اهليئة التعليمية 
42973937ذكور

87824961اناث
130798898اجملموع

عدد الشعب 

35822194ذكور
32691702اناث

97494خمتلط
78253990اجملموع

عدد املدارس 

268166ذكور
252134اناث

12637خمتلط
646337اجملموع
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2015  - التعليم االبتدائي والثانوي للعام الدراسي 2014 

الطلبة املوجودين يف الدراسات اجلامعية االولية للعام الدراسي )2015/2014(

جمموعاناثذكور عدد الطلبة  

125071369326200اجلامعات احلكومية 
343223605792اجلامعات التقنية 

8323299911322الكليات االهلية
242621905243314اجملموع الكلي 

عدد التالميذ الموجودين أناث            عدد التالميذ الموجودين ذكور



142

الطلبة املوجودين يف الدراسات اجلامعية االولية للعام الدراسي )2015/2014(

املؤشرات الصحية 

2014املؤشرات

13عدد املستشفيات )حكومي واهلي(
10عدد املستشفيات احلكومية 

3عدد املستشفيات االهلية
1539عدد األسرة املهيئة للرقود احلكومية واالهلية 

1456عدد األسرة املهيئة للرقود يف املستشفيات احلكومية 
68.2نسبة اشغال األسرة يف املستشفيات احلكومية %

1177عدد األطباء
250عدد أطباء االسنان

461عدد الصيادلة
79عدد مراكز الرعاية الصحية األولية
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مؤشرات األرقام القياسية 

االرقام القياسية السعار املستهلك )100=2007(

2014القسم 

161االغذية واملشروبات غري الكحولية
221.9املالبس واالحذية

171.9السكن ، املياه ، الكهرباء، الغاز 
155.1التجهيزات واملعدات املنزلية والصيانة

162.7 الصحة
143.5النقل

63االتصال
120.9الرتفيه والثقافة

166.1التعليم
146.7املطاعم 

167.2 السلع واخلدمات املتنوعة
161.3الرقم القياسي العام
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مؤشرات التجارة 

املؤشرات االمجالية لنشاط الفنادق وجممعات االيواء السياحي

2013املؤشر 

214عدد الفنادق وجممعات االيواء السياحي
1272عدد املشتغلني

5532جمموع االجور واملزايا )مليون دينار(
1255136عدد النزالء

3484804عدد ليالي املبيت
78904جمموع االيرادات  )مليون دينار(

9732جمموع املصروفات )مليون دينار(

املؤشرات االمجالية ملسح املطاعم واملقاهي والكازينوهات

2013املؤشر 

968عدد املنشات )املطاعم واملقاهي والكازينوهات( حضر 
40عدد املنشات )املطاعم واملقاهي والكازينوهات( ريف

96.0نسبة املنشات )املطاعم واملقاهي والكازينوهات( حضر
4نسبة املنشات )املطاعم واملقاهي والكازينوهات( ريف

10107945قيمة رأس املال املستثمر)القيمة الف دينار(
10028قيمة متوسط رأس املال املستثمر)القيمة الف دينار(
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املؤشرات االمجالية ملسح منشات التحويل املالي والصرافة

2013املؤشر 

11عدد منشآت التحويل املالي والصرافة
1.3نسبة منشآت التحويل املالي والصرافة

5010000قيمة رأس املال املستثمر )القيمة الف دينار(
قيمة إمجالي اإلنتاج  حسب العموالت املستلمة عن بيع وشراء العمالت 

1476354االجنبية )القيمة الف دينار(

مؤشرات البيئة 
مؤشرات اإلحصاءات البيئية لسنة 2014

قيمة املؤشر املؤشرات

99.9اجملموع السنوي لالمطار )باملليمرت(
641.1نصيب الفرد من املاء املستهلك )لرت/يوم(

49.5نسبة السكان املخدومني بشبكات اجملاري )العادمة واملشرتكة( )%(
50.5نسبة السكان املخدومني بنظام املعاجلة املستقلة )سبتك تانك( )%(

9عدد املؤسسات البلدية الكلي
93.5نسبة السكان املخدومني خبدمة مجع النفايات يف احلضر )%(

67.1نسبة السكان املخدومني خبدمة مجع النفايات يف احملافظة )%(
705233كمية املخلفات املرفوعة )طن/سنة(
421654كمية النفايات املرفوعة )طن/سنة(

1.2كمية النفايات املتولدة عن كل فرد )كغم/ يوم(
3عدد مواقع الطمر الصحي غري احلاصلة على املوافقة البيئية
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مؤشرات حمافظة القادسية

مؤشرات السكان 

2015مؤشرات دميوغرافية

1250166تقديرات السكان )نسمة(
630098تقديرات السكان / ذكور )نسمة(

620068تقديرات السكان / اناث )نسمة(
717263تقديرات السكان / حضر )نسمة(
532903تقديرات السكان / ريف )نسمة(

57.4نسبة احلضر )%( 
42.6نسبة الريف )%( 

16.1نسبة الفئة العمرية )0 - 4( سنة %
26.4نسبة الفئة العمرية )5 - 14( سنة %

47.6نسبة الفئة العمرية )15 - 49( سنة %
54.5نسبة الفئة العمرية )15 - 64( سنة %

3.0نسبة السكان 65 سنة فأكثر %
8153املساحة االمجالية )كم2(

153.3الكثافة السكانية )فرد/كم2(
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اهلرم السكاني حملافظة القادسية لسنة 2015

عدد جتمعات السكن العشوائي واملساكن والسكان لسنة 2013

عدد السكان يف املساكن العشوائيةعدد املساكن العشوائيةعدد التجمعات

87979075383
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مؤشرات املنشآت الصناعية 

مؤشرات املنشآت الصناعية الكبرية 

2014املؤشرات 

49عدد املنشآت الصناعية 
36293جمموع األجور واملزايا )مليون دينار(

109226امجالي قيمة اإلنتاج )مليون دينار(
65036جمموع قيمة املستلزمات )مليون دينار(

98120قيمة املبيعات )مليون دينار(

مؤشرات املنشآت الصناعية الكبرية حسب القطاع لسنة 2014

خاصعام املؤشرات 

1039عدد املنشآت الصناعية 
2501611277جمموع األجور واملزايا )مليون دينار(

3861170614امجالي قيمة اإلنتاج )مليون دينار(
2904735989جمموع قيمة املستلزمات )مليون دينار(

مؤشرات املنشآت الصناعية الصغرية 

2013املؤشرات 

910عدد املنشآت الصغرية 
5360جمموع األجور واملزايا )مليون دينار(

45809جمموع قيمة اإلنتاج )مليون دينار(
26961قيمة مستلزمات اإلنتاج )مليون دينار(
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مؤشرات البناء والتشييد

املؤشرات الرئيسة ملشاريع األبنية واالنشاءات يف القطاع العام 

2013املؤشر 

136394الكلفة الكلية املصروفة عدا عوائد املقاولني )مليون دينار(
110501قيمة املواد االنشائية )مليون دينار(

15481األجور واملزايا املدفوعة للعاملني

مؤشرات النقل واالتصاالت 

مؤشرات إحصاء حوادث املرور املسجلة لسنة 2014
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مؤشرات االتصاالت والربيد 

2014املؤشر 

19عدد البداالت 
71424عدد خطوط اهلاتف الثابت 

980697عدد خطوط اهلواتف النقالة 
19عدد املكاتب الربيدية

2870عدد الصناديق الربيدية
730926عدد خطوط شركة زين )عراقنا +اثري(

190343عدد خطوط شركة اسيا سيل 
59428عدد خطوط شركة كورك

عدد خطوط اهلاتف النقال لسنة 2014
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مؤشرات زراعية 

مؤشرات حماصيل )القطن ، الذرة الصفراء ، الشلب( لسنة 2014

الشلبالذرة الصفراء القطناملؤشر

2728751140100املساحة املزروعة )دومن(
775438199769اإلنتاج )طن(

283.1621.41425.9متوسط الغلة )كغم/دومن(

مؤشرات حماصيل )احلنطة ، الشعري( لسنة 2014

الشعري احلنطةالتفاصيل

444518348797امجالي املساحة دومن
263489151922كمية اإلنتاج املتحقق طن

592.8435.6متوسط الغلة )كغم/دومن(

حماصيل )احلنطة ، الشعري( لسنة 2014
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كمية انتاج التمور ومتوسط اإلنتاجية للنخلة املنتجة واليت يف مرحلة اإلنتاج لسنة 
2014

متوسط إنتاجية النخلة اإلنتاج )طن(
املنتجة فعاًل )كغم/خنلة(

متوسط إنتاجية النخلة يف 
مرحلة اإلنتاج )كغم(

3040963.963.9

االنتاج احليواني لسنة 2014

قيمة الدجاج املباع )1000( ديناركمية الدجاج اللحم املباع )طن(عدد مشاريع دجاج حلم

169644419768439

مؤشرات اجتماعية وتربوية

مؤشرات وحدات الرعاية االجتماعية 

2014التفاصيل

6وحدات الرعاية االجتماعية
271املستفيدون )املوجودون(

202العاملون

عدد دور احلضانة يف القطاعني العام واخلاص وعدد األطفال املوجودين فيها 
واملوظفني والعاملني االخرين لسنة 2014

العاملني االخريناملوظفني األطفال املوجودين دور احلضانة 

93837743
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عدد املستفيدين املشمولني برواتب دائرة الرعاية االجتماعية واملبالغ املصروفة 

2014التفاصيل

ذكور
20352عدد املستفيدين

23626127املبلغ املصروف )باأللف دينار(

اناث
21304عدد املستفيدين

26993475املبلغ املصروف )باأللف دينار(

جمموع
41656عدد املستفيدين

50619602املبلغ املصروف )باأللف دينار(

 2015  - مؤشرات التعليم االبتدائي والثانوي للعام الدراسي 2014 

التعليم الثانوي التعليم االبتدائي املؤشرات

عدد التالميذ املوجودين 
12718969243ذكور

10835150243اناث
235540119486اجملموع

عدد أعضاء اهليئة التعليمية
52154009ذكور

85634333اناث
137788342اجملموع

عدد الشعب

22861694ذكور
16901291اناث

2876171خمتلط
68523156اجملموع

عدد املدارس 

184142ذكور
120113اناث

42048خمتلط
724303اجملموع
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2015  - التعليم االبتدائي والثانوي للعام الدراسي 2014 

الطلبة املوجودين يف الدراسات اجلامعية االولية للعام الدراسي )2015/2014(

جمموعاناثذكور عدد الطلبة  

114621025921721اجلامعات احلكومية 
10579512008اجلامعات التقنية 

125191121023729اجملموع الكلي 

عدد التالميذ الموجودين أناث            عدد التالميذ الموجودين ذكور
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الطلبة املوجودين يف الدراسات اجلامعية االولية للعام الدراسي )2015/2014(

املؤشرات الصحية

2014املؤشرات

10عدد املستشفيات )حكومي واهلي(
7عدد املستشفيات احلكومية 

3عدد املستشفيات االهلية
1224عدد األسرة املهيئة للرقود احلكومية واالهلية 

1164عدد األسرة املهيئة للرقود يف املستشفيات احلكومية 
65.8نسبة اشغال األسرة يف املستشفيات احلكومية %

868عدد األطباء
188عدد أطباء االسنان

248عدد الصيادلة
78عدد مراكز الرعاية الصحية األولية
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مؤشرات األرقام القياسية 

االرقام القياسية السعار املستهلك )100=2007(

2014القسم 

147.9االغذية واملشروبات غري الكحولية
145.3املالبس واالحذية

167السكن ، املياه ، الكهرباء، الغاز 
116.1التجهيزات واملعدات املنزلية والصيانة

145.7 الصحة
105.5النقل

69.3االتصال
104.9الرتفيه والثقافة

120.8التعليم
129.7املطاعم 

151.1 السلع واخلدمات املتنوعة
140.7الرقم القياسي العام
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مؤشرات التجارة 

املؤشرات االمجالية لنشاط الفنادق وجممعات االيواء السياحي

2013املؤشر 

8عدد الفنادق وجممعات االيواء السياحي
44عدد املشتغلني

188جمموع االجور واملزايا )مليون دينار(
32577عدد النزالء

34899عدد ليالي املبيت
2194جمموع االيرادات  )مليون دينار(

230جمموع املصروفات )مليون دينار(

املؤشرات االمجالية ملسح املطاعم واملقاهي والكازينوهات

2013املؤشر 

947عدد املنشات )املطاعم واملقاهي والكازينوهات( حضر 
29عدد املنشات )املطاعم واملقاهي والكازينوهات( ريف

97.0نسبة املنشات )املطاعم واملقاهي والكازينوهات( حضر
3نسبة املنشات )املطاعم واملقاهي والكازينوهات( ريف

16209331قيمة رأس املال املستثمر)القيمة الف دينار(
16608قيمة متوسط رأس املال املستثمر)القيمة الف دينار(
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املؤشرات االمجالية ملسح منشات التحويل املالي والصرافة

2013املؤشر 

5عدد منشآت التحويل املالي والصرافة
0.6نسبة منشآت التحويل املالي والصرافة

2500000قيمة رأس املال املستثمر )القيمة الف دينار(
قيمة إمجالي اإلنتاج  حسب العموالت املستلمة عن بيع وشراء العمالت 

188223االجنبية )القيمة الف دينار(

مؤشرات البيئة 

مؤشرات اإلحصاءات البيئية لسنة 2014

قيمة املؤشر املؤشرات

105.4اجملموع السنوي لالمطار )باملليمرت(
533.6نصيب الفرد من املاء املستهلك )لرت/يوم(

11.4نسبة السكان املخدومني بشبكات اجملاري )العادمة واملشرتكة( )%(
88.6نسبة السكان املخدومني بنظام املعاجلة املستقلة )سبتك تانك( )%(

15عدد املؤسسات البلدية الكلي
87نسبة السكان املخدومني خبدمة مجع النفايات يف احلضر )%(

49.8نسبة السكان املخدومني خبدمة مجع النفايات يف احملافظة )%(
559479كمية املخلفات املرفوعة )طن/سنة(
312292كمية النفايات املرفوعة )طن/سنة(

1.4كمية النفايات املتولدة عن كل فرد )كغم/ يوم(
1عدد مواقع الطمر الصحي احلاصلة على املوافقة البيئية

8عدد مواقع الطمر الصحي غري احلاصلة على املوافقة البيئية
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مؤشرات حمافظة املثنى 

مؤشرات السكان 

2015مؤشرات دميوغرافية

788262تقديرات السكان )نسمة(
396111تقديرات السكان / ذكور )نسمة(

392151تقديرات السكان / اناث )نسمة(
358668تقديرات السكان / حضر )نسمة(
429594تقديرات السكان / ريف )نسمة(

45.5نسبة احلضر )%( 
54.5نسبة الريف )%( 

16.0نسبة الفئة العمرية )0 - 4( سنة %
27.0نسبة الفئة العمرية )5 - 14( سنة %

47.4نسبة الفئة العمرية )15 - 49( سنة %
53.8نسبة الفئة العمرية )15 - 64( سنة %

3.2نسبة السكان 65 سنة فأكثر %
51740املساحة االمجالية )كم2(

15.2الكثافة السكانية )فرد/كم2(
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اهلرم السكاني حملافظة املثنى لسنة 2015

عدد جتمعات السكن العشوائي واملساكن والسكان لسنة 2013

عدد السكان يف املساكن العشوائيةعدد املساكن العشوائيةعدد التجمعات

2712509518
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مؤشرات املنشآت الصناعية 

مؤشرات املنشآت الصناعية الكبرية 

2014املؤشرات 

50عدد املنشآت الصناعية 
19820جمموع األجور واملزايا )مليون دينار(

90386امجالي قيمة اإلنتاج )مليون دينار(
45315جمموع قيمة املستلزمات )مليون دينار(

86247قيمة املبيعات )مليون دينار(

مؤشرات املنشآت الصناعية الكبرية حسب القطاع لسنة 2014

خاصعام املؤشرات 

545عدد املنشآت الصناعية 
592513895جمموع األجور واملزايا )مليون دينار(

3794252444امجالي قيمة اإلنتاج )مليون دينار(
2193523379جمموع قيمة املستلزمات )مليون دينار(

مؤشرات املنشآت الصناعية الصغرية 

2013املؤشرات 

540عدد املنشآت الصغرية 
4609جمموع األجور واملزايا )مليون دينار(

28701جمموع قيمة اإلنتاج )مليون دينار(
16812قيمة مستلزمات اإلنتاج )مليون دينار(
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مؤشرات البناء والتشييد

املؤشرات الرئيسة ملشاريع األبنية واالنشاءات يف القطاع العام 

2013املؤشر 

198232الكلفة الكلية املصروفة عدا عوائد املقاولني )مليون دينار(
137687قيمة املواد االنشائية )مليون دينار(

28559األجور واملزايا املدفوعة للعاملني

مؤشرات النقل واالتصاالت 

مؤشرات إحصاء حوادث املرور املسجلة لسنة 2014 
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مؤشرات االتصاالت والربيد 

2014املؤشر 

12عدد البداالت 
53667عدد خطوط اهلاتف الثابت 

557502عدد خطوط اهلواتف النقالة 
8عدد املكاتب الربيدية

890عدد الصناديق الربيدية
471700عدد خطوط شركة زين )عراقنا +اثري(

66288عدد خطوط شركة اسيا سيل 
19514عدد خطوط شركة كورك

عدد خطوط اهلاتف النقال لسنة 2014
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مؤشرات زراعية 

مؤشرات حماصيل )الذرة الصفراء ، البطاطا ، الشلب ، زهرة الشمس( لسنة 2014

الذرة املؤشر
زهرة الشمسالشلب البطاطاالصفراء 

6321452284املساحة املزروعة )دومن(
8175031111اإلنتاج )طن(

1292.73571.4595.1250متوسط الغلة )كغم/دومن(

مؤشرات حماصيل )احلنطة ، الشعري( لسنة 2014

الشعري احلنطةالتفاصيل

137937151520امجالي املساحة دومن
4622838924كمية اإلنتاج املتحقق طن

335.1256.9متوسط الغلة )كغم/دومن(

حماصيل )احلنطة ، الشعري( لسنة 2014
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كمية انتاج التمور ومتوسط اإلنتاجية للنخلة املنتجة واليت يف مرحلة اإلنتاج لسنة 
2014

متوسط إنتاجية النخلة املنتجة اإلنتاج )طن(
فعاًل )كغم/خنلة(

متوسط إنتاجية النخلة يف 
مرحلة اإلنتاج )كغم(

2710558.756.4

االنتاج احليواني لسنة 2014

كمية الدجاج اللحم املباع عدد مشاريع دجاج حلم
)طن(

قيمة الدجاج املباع )1000( 
دينار

113669721558030

مؤشرات اجتماعية وتربوية

مؤشرات وحدات الرعاية االجتماعية 

2014التفاصيل

5وحدات الرعاية االجتماعية
153املستفيدون )املوجودون(

87العاملون

عدد دور احلضانة يف القطاعني العام واخلاص وعدد األطفال املوجودين فيها 
واملوظفني والعاملني االخرين لسنة 2014

العاملني االخريناملوظفني األطفال املوجودين دور احلضانة 

31152825
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عدد املستفيدين املشمولني برواتب دائرة الرعاية االجتماعية واملبالغ املصروفة 

2014التفاصيل

ذكور
15557عدد املستفيدين

17371510املبلغ املصروف )باأللف دينار(

اناث
15029عدد املستفيدين

19456650املبلغ املصروف )باأللف دينار(

جمموع
30586عدد املستفيدين

36828160املبلغ املصروف )باأللف دينار(

 2015  - مؤشرات التعليم االبتدائي والثانوي للعام الدراسي 2014 

التعليم الثانوي التعليم االبتدائي املؤشرات

عدد التالميذ املوجودين
8217041708ذكور
6831725977اناث

15048767685المجموع

عدد أعضاء اهليئة التعليمية 
27661340ذكور
48951433اناث

76612773المجموع

عدد الشعب 

1303925ذكور
1172651اناث

2266110مختلط
47411686المجموع

عدد املدارس 

11167ذكور
9752اناث

29833مختلط
506152المجموع
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2015  - التعليم االبتدائي والثانوي للعام الدراسي 2014 

الطلبة املوجودين يف الدراسات اجلامعية االولية للعام الدراسي )2015/2014(

جمموعاناثذكور عدد الطلبة  

6889549512384اجلامعات احلكومية 
11108021912اجلامعات التقنية 

7999629714296اجملموع الكلي 

عدد التالميذ الموجودين أناث            عدد التالميذ الموجودين ذكور
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الطلبة املوجودين يف الدراسات اجلامعية االولية للعام الدراسي )2015/2014(

املؤشرات الصحية 

2014املؤشرات

4عدد املستشفيات احلكومية 
0عدد املستشفيات االهلية

1118عدد األسرة املهيئة للرقود يف املستشفيات احلكومية 
44.4نسبة اشغال األسرة يف املستشفيات احلكومية %

445عدد األطباء
120عدد أطباء االسنان

145عدد الصيادلة
65عدد مراكز الرعاية الصحية األولية
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مؤشرات األرقام القياسية 

االرقام القياسية السعار املستهلك )100=2007(

2014القسم 

168.2االغذية واملشروبات غري الكحولية
151.2املالبس واالحذية

158.1السكن ، املياه ، الكهرباء، الغاز 
120.4التجهيزات واملعدات املنزلية والصيانة

155.7 الصحة
131النقل

79.7االتصال
96.2الرتفيه والثقافة

163.8التعليم
184املطاعم 

148.9 السلع واخلدمات املتنوعة
150.6الرقم القياسي العام
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مؤشرات التجارة 

املؤشرات االمجالية لنشاط الفنادق وجممعات االيواء السياحي

2013املؤشر 

10عدد الفنادق وجممعات االيواء السياحي
86عدد املشتغلني

454جمموع االجور واملزايا )مليون دينار(
2927عدد النزالء

50944عدد ليالي املبيت
1453جمموع االيرادات  )مليون دينار(

146جمموع املصروفات )مليون دينار(

املؤشرات االمجالية ملسح املطاعم واملقاهي والكازينوهات

2013املؤشر 

336عدد املنشات )املطاعم واملقاهي والكازينوهات( حضر 
14عدد املنشات )املطاعم واملقاهي والكازينوهات( ريف

96.0نسبة املنشات )املطاعم واملقاهي والكازينوهات( حضر
4نسبة املنشات )املطاعم واملقاهي والكازينوهات( ريف

2815767قيمة رأس املال املستثمر)القيمة الف دينار(
8045قيمة متوسط رأس املال املستثمر)القيمة الف دينار(
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املؤشرات االمجالية ملسح منشات التحويل املالي والصرافة

2013املؤشر 

11عدد منشآت التحويل املالي والصرافة
1.3نسبة منشآت التحويل املالي والصرافة

15101500قيمة رأس املال املستثمر )القيمة الف دينار(
قيمة إمجالي اإلنتاج  حسب العموالت املستلمة عن بيع وشراء العمالت 

417000االجنبية )القيمة الف دينار(

مؤشرات البيئة 

مؤشرات اإلحصاءات البيئية لسنة 2014

قيمة املؤشر املؤشرات

111.2اجملموع السنوي لالمطار )باملليمرت(
381.1نصيب الفرد من املاء املستهلك )لرت/يوم(

12نسبة السكان املخدومني بشبكات اجملاري )العادمة واملشرتكة( )%(
88نسبة السكان املخدومني بنظام املعاجلة املستقلة )سبتك تانك( )%(

11عدد املؤسسات البلدية الكلي
83.2نسبة السكان املخدومني خبدمة مجع النفايات يف احلضر )%(

37نسبة السكان املخدومني خبدمة مجع النفايات يف احملافظة )%(
243364كمية املخلفات املرفوعة )طن/سنة(
147492كمية النفايات املرفوعة )طن/سنة(

1.4كمية النفايات املتولدة عن كل فرد )كغم/ يوم(
1عدد مواقع الطمر الصحي احلاصلة على املوافقة البيئية

1عدد مواقع الطمر الصحي غري احلاصلة على املوافقة البيئية
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مؤشرات حمافظة ذي قار

مؤشرات السكان 

2015مؤشرات دميوغرافية

2029345تقديرات السكان )نسمة(
1018585تقديرات السكان / ذكور )نسمة(

1010760تقديرات السكان / اناث )نسمة(
1304195تقديرات السكان / حضر )نسمة(
725150تقديرات السكان / ريف )نسمة(

64.3نسبة احلضر )%( 
35.7نسبة الريف )%( 

15.8نسبة الفئة العمرية )0 - 4( سنة %
26.6نسبة الفئة العمرية )5 - 14( سنة %

48.0نسبة الفئة العمرية )15 - 49( سنة %
54.7نسبة الفئة العمرية )15 - 64( سنة %

2.9نسبة السكان 65 سنة فأكثر %
12900املساحة االمجالية )كم2(

157.3الكثافة السكانية )فرد/كم2(
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اهلرم السكاني حملافظة ذي قار لسنة 2015

عدد جتمعات السكن العشوائي واملساكن والسكان لسنة 2013

عدد السكان يف املساكن العشوائيةعدد املساكن العشوائيةعدد التجمعات

13221483174012
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مؤشرات املنشآت الصناعية 

مؤشرات املنشآت الصناعية الكبرية 

2014املؤشرات 

29عدد املنشآت الصناعية 
67872جمموع األجور واملزايا )مليون دينار(

196108امجالي قيمة اإلنتاج )مليون دينار(
108557جمموع قيمة املستلزمات )مليون دينار(

184199قيمة املبيعات )مليون دينار(

مؤشرات املنشآت الصناعية الكبرية حسب القطاع لسنة 2014

خاصعام املؤشرات 

227عدد املنشآت الصناعية 
635334338جمموع األجور واملزايا )مليون دينار(

16324932859امجالي قيمة اإلنتاج )مليون دينار(
996838874جمموع قيمة املستلزمات )مليون دينار(

مؤشرات املنشآت الصناعية الصغرية 

2013املؤشرات 

1134عدد املنشآت الصغرية 
12110جمموع األجور واملزايا )مليون دينار(

131026جمموع قيمة اإلنتاج )مليون دينار(
54577قيمة مستلزمات اإلنتاج )مليون دينار(
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مؤشرات البناء والتشييد

املؤشرات الرئيسة ملشاريع األبنية واالنشاءات يف القطاع العام 

2013املؤشر 

61211الكلفة الكلية املصروفة عدا عوائد املقاولني )مليون دينار(
40357قيمة املواد االنشائية )مليون دينار(

15995األجور واملزايا املدفوعة للعاملني

مؤشرات النقل واالتصاالت 

مؤشرات إحصاء حوادث املرور املسجلة لسنة 2014
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مؤشرات االتصاالت والربيد 

2014املؤشر 

22عدد البداالت 
85820عدد خطوط اهلاتف الثابت 

1632240عدد خطوط اهلواتف النقالة 
18عدد املكاتب الربيدية

2100عدد الصناديق الربيدية
1338575عدد خطوط شركة زين )عراقنا +اثري(

202305عدد خطوط شركة اسيا سيل 
91360عدد خطوط شركة كورك

عدد خطوط اهلاتف النقال لسنة 2014
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مؤشرات زراعية 

مؤشرات حماصيل )الذرة الصفراء ، الشلب( لسنة 2014

الشلبالذرة الصفراء املؤشر

3368546املساحة املزروعة )دومن(
2725278اإلنتاج )طن(

809.1509.2متوسط الغلة )كغم/دومن(

مؤشرات حماصيل )احلنطة ، الشعري( لسنة 2014

الشعري احلنطةالتفاصيل

190551221394امجالي املساحة دومن
8858891996كمية اإلنتاج املتحقق طن

464.9415.5متوسط الغلة )كغم/دومن(

حماصيل )احلنطة ، الشعري( لسنة 2014
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كمية انتاج التمور ومتوسط اإلنتاجية للنخلة املنتجة واليت يف مرحلة اإلنتاج لسنة 
2014

متوسط إنتاجية النخلة املنتجة اإلنتاج )طن(
فعاًل )كغم/خنلة(

متوسط إنتاجية النخلة يف 
مرحلة اإلنتاج )كغم(

3785061.658.3

االنتاج احليواني لسنة 2014

قيمة الدجاج املباع )1000( ديناركمية الدجاج اللحم املباع )طن(عدد مشاريع دجاج حلم

5715235104880

مؤشرات اجتماعية وتربوية

مؤشرات وحدات الرعاية االجتماعية 

2014التفاصيل

4وحدات الرعاية االجتماعية
101املستفيدون )املوجودون(

105العاملون

عدد دور احلضانة يف القطاعني العام واخلاص وعدد األطفال املوجودين فيها 
واملوظفني والعاملني االخرين لسنة 2014

العاملني االخريناملوظفني األطفال املوجودين دور احلضانة 

17106214247
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عدد املستفيدين املشمولني برواتب دائرة الرعاية االجتماعية واملبالغ املصروفة 

2014التفاصيل

ذكور
38631عدد املستفيدين

44538460املبلغ املصروف )باأللف دينار(

اناث
28003عدد املستفيدين

36326775املبلغ املصروف )باأللف دينار(

جمموع
66634عدد املستفيدين

80865235املبلغ املصروف )باأللف دينار(

 2015  - مؤشرات التعليم االبتدائي والثانوي للعام الدراسي 2014 

التعليم الثانوي التعليم االبتدائي املؤشرات

عدد التالميذ املوجودين
211256109366ذكور

17858173127اناث
389837182493اجملموع

عدد أعضاء اهليئة التعليمية 
90446174ذكور

123505211اناث
2139411385اجملموع

عدد الشعب 

39292422ذكور
34501863اناث

3991774خمتلط
113705059اجملموع

عدد املدارس 

358237ذكور
309179اناث

631178خمتلط
1298594اجملموع
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2015  - التعليم االبتدائي والثانوي للعام الدراسي 2014 

الطلبة املوجودين يف الدراسات اجلامعية االولية للعام الدراسي )2015/2014(

جمموعاناثذكور عدد الطلبة  

86471096219609اجلامعات احلكومية 
191620703986 اجلامعات التقنية 

14367862222الكليات االهلية
119991381825817اجملموع الكلي 

عدد التالميذ الموجودين أناث            عدد التالميذ الموجودين ذكور
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الطلبة املوجودين يف الدراسات اجلامعية االولية للعام الدراسي )2015/2014(

املؤشرات الصحية 

2014املؤشرات

11عدد املستشفيات )حكومي واهلي(
9عدد املستشفيات احلكومية 

2عدد املستشفيات االهلية
1625عدد األسرة املهيئة للرقود احلكومية واالهلية 

1574عدد األسرة املهيئة للرقود يف املستشفيات احلكومية 
58.4نسبة اشغال األسرة يف املستشفيات احلكومية %

907عدد األطباء
169عدد أطباء االسنان

322عدد الصيادلة
153عدد مراكز الرعاية الصحية األولية
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مؤشرات األرقام القياسية 

االرقام القياسية السعار املستهلك )100=2007(

2014القسم 

154.5االغذية واملشروبات غري الكحولية
134.4املالبس واالحذية

198السكن ، املياه ، الكهرباء، الغاز 
115.6التجهيزات واملعدات املنزلية والصيانة

153.1 الصحة
109.8النقل

62.2االتصال
95.9الرتفيه والثقافة

140.7التعليم
130.8املطاعم 

114.7 السلع واخلدمات املتنوعة
154.5الرقم القياسي العام
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مؤشرات التجارة 

املؤشرات االمجالية لنشاط الفنادق وجممعات االيواء السياحي

2013املؤشر 

12عدد الفنادق وجممعات االيواء السياحي
68عدد املشتغلني

172جمموع االجور واملزايا )مليون دينار(
10615عدد النزالء

24176عدد ليالي املبيت
1326جمموع االيرادات  )مليون دينار(

93جمموع املصروفات )مليون دينار(

املؤشرات االمجالية ملسح املطاعم واملقاهي والكازينوهات

2013املؤشر 

1229عدد املنشات )املطاعم واملقاهي والكازينوهات( حضر 
12عدد املنشات )املطاعم واملقاهي والكازينوهات( ريف

99.0نسبة املنشات )املطاعم واملقاهي والكازينوهات( حضر
1نسبة املنشات )املطاعم واملقاهي والكازينوهات( ريف

6756201قيمة رأس املال املستثمر)القيمة الف دينار(
5444قيمة متوسط رأس املال املستثمر)القيمة الف دينار(
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املؤشرات االمجالية ملسح منشات التحويل املالي والصرافة

2013املؤشر 

15عدد منشآت التحويل املالي والصرافة
1.8نسبة منشآت التحويل املالي والصرافة

16250000قيمة رأس املال املستثمر )القيمة الف دينار(
قيمة إمجالي اإلنتاج  حسب العموالت املستلمة عن بيع وشراء العمالت 

1190600االجنبية )القيمة الف دينار(

مؤشرات البيئة 

مؤشرات اإلحصاءات البيئية لسنة 2014

قيمة املؤشر املؤشرات

219.7اجملموع السنوي لالمطار )باملليمرت(
246.7نصيب الفرد من املاء املستهلك )لرت/يوم(

16.5نسبة السكان املخدومني بشبكات اجملاري )العادمة واملشرتكة( )%(
72نسبة السكان املخدومني بنظام املعاجلة املستقلة )سبتك تانك( )%(

20عدد املؤسسات البلدية الكلي
80.5نسبة السكان املخدومني خبدمة مجع النفايات يف احلضر )%(

51نسبة السكان املخدومني خبدمة مجع النفايات يف احملافظة )%(
1077341كمية املخلفات املرفوعة )طن/سنة(
465287كمية النفايات املرفوعة )طن/سنة(

1.3كمية النفايات املتولدة عن كل فرد )كغم/ يوم(
2عدد مواقع الطمر الصحي احلاصلة على املوافقة البيئية

1عدد مواقع الطمر الصحي غري احلاصلة على املوافقة البيئية
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مؤشرات حمافظة ميسان

مؤشرات السكان 

2015مؤشرات دميوغرافية

1078086تقديرات السكان )نسمة(
537079تقديرات السكان / ذكور )نسمة(

541007تقديرات السكان / اناث )نسمة(
797041تقديرات السكان / حضر )نسمة(
281045تقديرات السكان / ريف )نسمة(

73.9نسبة احلضر )%( 
26.1نسبة الريف )%( 

16.1نسبة الفئة العمرية )0 - 4( سنة %
27.2نسبة الفئة العمرية )5 - 14( سنة %

47.4نسبة الفئة العمرية )15 - 49( سنة %
53.8نسبة الفئة العمرية )15 - 64( سنة %

3.0نسبة السكان 65 سنة فأكثر %
16072املساحة االمجالية )كم2(

67.1الكثافة السكانية )فرد/كم2(
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اهلرم السكاني حملافظة ميسان لسنة 2015

عدد جتمعات السكن العشوائي واملساكن والسكان لسنة 2013

عدد السكان يف املساكن العشوائيةعدد املساكن العشوائيةعدد التجمعات

6114547109103
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مؤشرات املنشآت الصناعية 

مؤشرات املنشآت الصناعية الكبرية 

2014املؤشرات 

71عدد املنشآت الصناعية 
45428جمموع األجور واملزايا )مليون دينار(

242722امجالي قيمة اإلنتاج )مليون دينار(
79285جمموع قيمة املستلزمات )مليون دينار(

200451قيمة املبيعات )مليون دينار(

مؤشرات املنشآت الصناعية الكبرية حسب القطاع لسنة 2014

خاصعام املؤشرات 

170عدد املنشآت الصناعية 
974635681جمموع األجور واملزايا )مليون دينار(

76775165946امجالي قيمة اإلنتاج )مليون دينار(
2874750538جمموع قيمة املستلزمات )مليون دينار(

مؤشرات املنشآت الصناعية الصغرية 

2013املؤشرات 

424عدد املنشآت الصغرية 
2539جمموع األجور واملزايا )مليون دينار(

24751جمموع قيمة اإلنتاج )مليون دينار(
7155قيمة مستلزمات اإلنتاج )مليون دينار(
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مؤشرات البناء والتشييد

املؤشرات الرئيسة ملشاريع األبنية واالنشاءات يف القطاع العام 

2013املؤشر 

29349الكلفة الكلية املصروفة عدا عوائد املقاولني )مليون دينار(
19296قيمة املواد االنشائية )مليون دينار(

2875األجور واملزايا املدفوعة للعاملني

مؤشرات النقل واالتصاالت 

مؤشرات إحصاء حوادث املرور املسجلة لسنة 2014
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مؤشرات االتصاالت والربيد 

2014املؤشر 

9عدد البداالت 
54000عدد خطوط اهلاتف الثابت 

951834عدد خطوط اهلواتف النقالة 
13عدد املكاتب الربيدية

1135عدد الصناديق الربيدية
434919عدد خطوط شركة زين )عراقنا +اثري(

426442عدد خطوط شركة اسيا سيل 
90473عدد خطوط شركة كورك

عدد خطوط اهلاتف النقال لسنة 2014
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مؤشرات زراعية 

مؤشرات حماصيل )الذرة الصفراء( لسنة 2014

الذرة الصفراء املؤشر

34412املساحة املزروعة )دومن(
10766اإلنتاج )طن(

312.9متوسط الغلة )كغم/دومن(

مؤشرات حماصيل )احلنطة ، الشعري( لسنة 2014

الشعري احلنطةالتفاصيل

409619204296امجالي املساحة دومن
22233471839كمية اإلنتاج املتحقق طن

542.8351.6متوسط الغلة )كغم/دومن(

حماصيل )احلنطة ، الشعري( لسنة 2014
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كمية انتاج التمور ومتوسط اإلنتاجية للنخلة املنتجة واليت يف مرحلة اإلنتاج لسنة 
2014

متوسط إنتاجية النخلة اإلنتاج )طن(
املنتجة فعاًل )كغم/خنلة(

متوسط إنتاجية النخلة يف 
مرحلة اإلنتاج )كغم(

773356.355

االنتاج احليواني لسنة 2014

كمية الدجاج اللحم املباع عدد مشاريع دجاج حلم
)طن(

قيمة الدجاج املباع )1000( 
دينار

3311023556888

مؤشرات اجتماعية وتربوية

مؤشرات وحدات الرعاية االجتماعية 

2014التفاصيل

3وحدات الرعاية االجتماعية
107املستفيدون )املوجودون(

70العاملون

عدد دور احلضانة يف القطاعني العام واخلاص وعدد األطفال املوجودين فيها 
واملوظفني والعاملني االخرين لسنة 2014

العاملني االخريناملوظفني األطفال املوجودين دور احلضانة 

499335
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عدد املستفيدين املشمولني برواتب دائرة الرعاية االجتماعية واملبالغ املصروفة 

2014التفاصيل

ذكور
20231عدد املستفيدين

22590766املبلغ املصروف )باأللف دينار(

اناث
19183عدد املستفيدين

22914300املبلغ املصروف )باأللف دينار(

جمموع
39414عدد املستفيدين

45505066املبلغ املصروف )باأللف دينار(

 2015  - مؤشرات التعليم االبتدائي والثانوي للعام الدراسي 2014 

التعليم الثانوي التعليم االبتدائي املؤشرات

عدد التالميذ املوجودين 
11843444888ذكور

8957429959اناث
20800874847اجملموع

عدد أعضاء اهليئة التعليمية 
55372326ذكور

76671968اناث
132044294اجملموع

عدد الشعب 

2487985ذكور
2074696اناث

193592خمتلط
64961773اجملموع

عدد املدارس 

18496ذكور
15870اناث

32625خمتلط
668191اجملموع
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2015  - التعليم االبتدائي والثانوي للعام الدراسي 2014 

الطلبة املوجودين يف الدراسات اجلامعية االولية للعام الدراسي )2015/2014(

جمموعاناثذكور عدد الطلبة  

378047038483اجلامعات احلكومية 
6293941023 اجلامعات التقنية 

440950979506اجملموع الكلي 

عدد التالميذ الموجودين أناث            عدد التالميذ الموجودين ذكور
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الطلبة املوجودين يف الدراسات اجلامعية االولية للعام الدراسي )2015/2014(

املؤشرات الصحية 

2014املؤشرات

6عدد املستشفيات احلكومية 
0عدد املستشفيات االهلية

833عدد األسرة املهيئة للرقود يف املستشفيات احلكومية 
58.9نسبة اشغال األسرة يف املستشفيات احلكومية %

491عدد األطباء
167عدد أطباء االسنان

186عدد الصيادلة
85عدد مراكز الرعاية الصحية األولية
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مؤشرات األرقام القياسية 

االرقام القياسية السعار املستهلك )100=2007(

2014القسم 

170.5االغذية واملشروبات غري الكحولية
175.3املالبس واالحذية

136.9السكن ، املياه ، الكهرباء، الغاز 
121.8التجهيزات واملعدات املنزلية والصيانة

142.7 الصحة
131.3النقل

88.4االتصال
114.6الرتفيه والثقافة

206.6التعليم
138.8املطاعم 

141.2 السلع واخلدمات املتنوعة
148.1الرقم القياسي العام
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مؤشرات التجارة 

املؤشرات االمجالية لنشاط الفنادق وجممعات االيواء السياحي

2013املؤشر 

5عدد الفنادق وجممعات االيواء السياحي
45عدد املشتغلني

179جمموع االجور واملزايا )مليون دينار(
15539عدد النزالء

17591عدد ليالي املبيت
622جمموع االيرادات  )مليون دينار(

152جمموع املصروفات )مليون دينار(

املؤشرات االمجالية ملسح املطاعم واملقاهي والكازينوهات

2013املؤشر 

396عدد املنشات )املطاعم واملقاهي والكازينوهات( حضر 
8عدد املنشات )املطاعم واملقاهي والكازينوهات( ريف

98.0نسبة املنشات )املطاعم واملقاهي والكازينوهات( حضر
2نسبة املنشات )املطاعم واملقاهي والكازينوهات( ريف

11946000قيمة رأس املال املستثمر)القيمة الف دينار(
29569قيمة متوسط رأس املال املستثمر)القيمة الف دينار(
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املؤشرات االمجالية ملسح منشات التحويل املالي والصرافة

2013املؤشر 

8عدد منشآت التحويل املالي والصرافة
1نسبة منشآت التحويل املالي والصرافة

4100000قيمة رأس املال املستثمر )القيمة الف دينار(
قيمة إمجالي اإلنتاج  حسب العموالت املستلمة عن بيع وشراء العمالت 

835000االجنبية )القيمة الف دينار(

مؤشرات البيئة 

مؤشرات اإلحصاءات البيئية لسنة 2014

قيمة املؤشر املؤشرات

201.2اجملموع السنوي لالمطار )باملليمرت(
393.9نصيب الفرد من املاء املستهلك )لرت/يوم(

71.6نسبة السكان املخدومني بشبكات اجملاري )العادمة واملشرتكة( )%(
23.4نسبة السكان املخدومني بنظام املعاجلة املستقلة )سبتك تانك( )%(

15عدد املؤسسات البلدية الكلي
93.5نسبة السكان املخدومني خبدمة مجع النفايات يف احلضر )%(

68.3نسبة السكان املخدومني خبدمة مجع النفايات يف احملافظة )%(
434035كمية املخلفات املرفوعة )طن/سنة(
324775كمية النفايات املرفوعة )طن/سنة(

1.2كمية النفايات املتولدة عن كل فرد )كغم/ يوم(
1عدد مواقع الطمر الصحي احلاصلة على املوافقة البيئية

10عدد مواقع الطمر الصحي غري احلاصلة على املوافقة البيئية
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مؤشرات حمافظة البصرة
 

مؤشرات السكان 

2015مؤشرات دميوغرافية

2818804تقديرات السكان )نسمة(
1416062تقديرات السكان / ذكور )نسمة(

1402742تقديرات السكان / اناث )نسمة(
2290802تقديرات السكان / حضر )نسمة(
528002تقديرات السكان / ريف )نسمة(

81.3نسبة احلضر )%( 
18.7نسبة الريف )%( 

16.7نسبة الفئة العمرية )0 - 4( سنة %
26.5نسبة الفئة العمرية )5 - 14( سنة %

47.0نسبة الفئة العمرية )15 - 49( سنة %
53.9نسبة الفئة العمرية )15 - 64( سنة %

2.9نسبة السكان 65 سنة فأكثر %
19070املساحة االمجالية )كم2(

147.8الكثافة السكانية )فرد/كم2(
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اهلرم السكاني حملافظة البصرة لسنة 2015

عدد جتمعات السكن العشوائي واملساكن والسكان لسنة 2013

عدد السكان يف املساكن العشوائيةعدد املساكن العشوائيةعدد التجمعات

16747981340665
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مؤشرات املنشآت الصناعية 

مؤشرات املنشآت الصناعية الكبرية 

2014املؤشرات 

25عدد املنشآت الصناعية 
265993جمموع األجور واملزايا )مليون دينار(

1162231امجالي قيمة اإلنتاج )مليون دينار(
416152جمموع قيمة املستلزمات )مليون دينار(

804606قيمة املبيعات )مليون دينار(

مؤشرات املنشآت الصناعية الكبرية حسب القطاع لسنة 2014

خاصعام املؤشرات 

421عدد املنشآت الصناعية 
2577398253جمموع األجور واملزايا )مليون دينار(

111008652145امجالي قيمة اإلنتاج )مليون دينار(
38862827523جمموع قيمة املستلزمات )مليون دينار(

مؤشرات املنشآت الصناعية الصغرية 

2013املؤشرات 

1731عدد املنشآت الصغرية 
29878جمموع األجور واملزايا )مليون دينار(

159181جمموع قيمة اإلنتاج )مليون دينار(
71644قيمة مستلزمات اإلنتاج )مليون دينار(
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مؤشرات البناء والتشييد

املؤشرات الرئيسة ملشاريع األبنية واالنشاءات يف القطاع العام 

2013املؤشر 

458497الكلفة الكلية املصروفة عدا عوائد املقاولني )مليون دينار(
312851قيمة املواد االنشائية )مليون دينار(

65565األجور واملزايا املدفوعة للعاملني

مؤشرات النقل واالتصاالت 

مؤشرات إحصاء حوادث املرور املسجلة لسنة 2014
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مؤشرات االتصاالت والربيد 

2014املؤشر 

20عدد البداالت 
130000عدد خطوط اهلاتف الثابت 

2500584عدد خطوط اهلواتف النقالة 
27عدد املكاتب الربيدية

5173عدد الصناديق الربيدية
830089عدد خطوط شركة زين )عراقنا +اثري(

1464714عدد خطوط شركة اسيا سيل 
205781عدد خطوط شركة كورك

عدد خطوط اهلاتف النقال لسنة 2014
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مؤشرات زراعية 

مؤشرات حماصيل )احلنطة ، الشعري( لسنة 2014

الشعري احلنطةالتفاصيل

14006211566امجالي املساحة دومن
694672514كمية اإلنتاج املتحقق طن

496217.4متوسط الغلة )كغم/دومن(

حماصيل )احلنطة ، الشعري( لسنة 2014

كمية انتاج التمور ومتوسط اإلنتاجية للنخلة املنتجة واليت يف مرحلة اإلنتاج لسنة 
2014

متوسط إنتاجية النخلة اإلنتاج )طن(
املنتجة فعاًل )كغم/خنلة(

متوسط إنتاجية النخلة يف 
مرحلة اإلنتاج )كغم(

4706653.250.8
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االنتاج احليواني لسنة 2014

كمية الدجاج اللحم املباع عدد مشاريع دجاج حلم
)طن(

قيمة الدجاج املباع )1000( 
دينار

42344410444743

مؤشرات اجتماعية وتربوية

مؤشرات وحدات الرعاية االجتماعية 

2014التفاصيل

7وحدات الرعاية االجتماعية
344املستفيدون )املوجودون(

129العاملون

عدد املستفيدين املشمولني برواتب دائرة الرعاية االجتماعية واملبالغ املصروفة 

2014التفاصيل

ذكور
32711عدد املستفيدين

33771890املبلغ املصروف )باأللف دينار(

اناث
40158عدد املستفيدين

50652900املبلغ املصروف )باأللف دينار(

جمموع
72869عدد املستفيدين

84424790املبلغ املصروف )باأللف دينار(
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عدد دور احلضانة يف القطاعني العام واخلاص وعدد األطفال املوجودين فيها 
واملوظفني والعاملني االخرين لسنة 2014

العاملني االخريناملوظفني األطفال املوجودين دور احلضانة 

29147421687

 2015  - مؤشرات التعليم االبتدائي والثانوي للعام الدراسي 2014 

التعليم الثانوي التعليم االبتدائي املؤشرات

عدد التالميذ املوجودين
291502139628ذكور

25726799180اناث
548769238808اجملموع

عدد أعضاء اهليئة التعليمية 
57815706ذكور

164979254اناث
2227814960اجملموع

عدد الشعب

58663554ذكور
44242740اناث

3484161خمتلط
137746455اجملموع

عدد املدارس 

366339ذكور
228261اناث

64650خمتلط
1240650اجملموع
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2015  - التعليم االبتدائي والثانوي للعام الدراسي 2014 

الطلبة املوجودين يف الدراسات اجلامعية االولية للعام الدراسي )2015/2014(

جمموعاناثذكور عدد الطلبة  

154441682632270اجلامعات احلكومية 
585939869845 اجلامعات التقنية 

510817216829الكليات االهلية 
264112253348944اجملموع الكلي 

عدد التالميذ الموجودين أناث            عدد التالميذ الموجودين ذكور
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الطلبة املوجودين يف الدراسات اجلامعية االولية للعام الدراسي )2015/2014(

املؤشرات الصحية 

2014املؤشرات

19عدد املستشفيات )حكومي واهلي(
14عدد املستشفيات احلكومية 

5عدد املستشفيات االهلية
3553عدد األسرة املهيئة للرقود احلكومية واالهلية 

3364عدد األسرة املهيئة للرقود يف املستشفيات احلكومية 
58.8نسبة اشغال األسرة يف املستشفيات احلكومية %

2088عدد األطباء
172عدد أطباء االسنان

360عدد الصيادلة
125عدد مراكز الرعاية الصحية األولية
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مؤشرات األرقام القياسية 

االرقام القياسية السعار املستهلك )100=2007(

2014القسم 

161االغذية واملشروبات غري الكحولية
182.6املالبس واالحذية

245السكن ، املياه ، الكهرباء، الغاز 
139.2التجهيزات واملعدات املنزلية والصيانة

178.9 الصحة
121.6النقل

68.1االتصال
98.2الرتفيه والثقافة

242.6التعليم
152.6املطاعم 

183 السلع واخلدمات املتنوعة
179.7الرقم القياسي العام
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مؤشرات التجارة 

املؤشرات االمجالية لنشاط الفنادق وجممعات االيواء السياحي

2013املؤشر 

55عدد الفنادق وجممعات االيواء السياحي
825عدد املشتغلني

5502جمموع االجور واملزايا )مليون دينار(
220557عدد النزالء

488020عدد ليالي املبيت
23028جمموع االيرادات  )مليون دينار(

3295جمموع املصروفات )مليون دينار(

املؤشرات االمجالية ملسح املطاعم واملقاهي والكازينوهات

2013املؤشر 

1314عدد املنشات )املطاعم واملقاهي والكازينوهات( حضر 
161عدد املنشات )املطاعم واملقاهي والكازينوهات( ريف

89.1نسبة املنشات )املطاعم واملقاهي والكازينوهات( حضر
10.9نسبة املنشات )املطاعم واملقاهي والكازينوهات( ريف

14768693قيمة رأس املال املستثمر)القيمة الف دينار(
10013قيمة متوسط رأس املال املستثمر)القيمة الف دينار(
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املؤشرات االمجالية ملسح منشات التحويل املالي والصرافة

2013املؤشر 

29عدد منشآت التحويل املالي والصرافة
3.5نسبة منشآت التحويل املالي والصرافة

9162000قيمة رأس املال املستثمر )القيمة الف دينار(
قيمة إمجالي اإلنتاج  حسب العموالت املستلمة عن بيع وشراء العمالت 

723150االجنبية )القيمة الف دينار(

مؤشرات البيئة 

مؤشرات اإلحصاءات البيئية لسنة 2014

قيمة املؤشر املؤشرات

475.4نصيب الفرد من املاء املستهلك )لرت/يوم(
48.3نسبة السكان املخدومني بشبكات اجملاري )العادمة واملشرتكة( )%(
46.7نسبة السكان املخدومني بنظام املعاجلة املستقلة )سبتك تانك( )%(

15عدد املؤسسات البلدية الكلي
93.5نسبة السكان املخدومني خبدمة مجع النفايات يف احلضر )%(

75.2نسبة السكان املخدومني خبدمة مجع النفايات يف احملافظة )%(
1651864كمية املخلفات املرفوعة )طن/سنة(
963450كمية النفايات املرفوعة )طن/سنة(

1.3كمية النفايات املتولدة عن كل فرد )كغم/ يوم(
2عدد مواقع الطمر الصحي احلاصلة على املوافقة البيئية

9عدد مواقع الطمر الصحي غري احلاصلة على املوافقة البيئية
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