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 د. ضياء عواد كاظم
رئيس الجهاز املركزي لالحصاء

جليلة  جهود  ثمرة  هو  االحصائي  املوجز  هذا 
تضافرت معًا لعدد من الدوائر اإلحصائية في مركز 
والوزارات  الدوائر  عن  فضاًل  واملحافظات  الجهاز 
الحكومية التي رفدت الجهاز باإلحصاءات والبيانات 
املهمة لتعكس الواقع االقتصادي واالجتماعي للبلد 
ويمثل  توافرت،  التي  واملعلومات  البيانات  خالل 
املوجز االحصائي استعراض بسيط ومختصر الهم 
املؤشرات اإلحصائية نأمل االستفادة منها في وضع 
رؤية  لرسم  الجهود  وتعزيز  التنموية  السياسات 

جديدة تسعى لتحقيق االزدهار والتطور.
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املؤشرات
السنوات

2018201920202021

مؤشرات القطاع الحقيقي

الناتج املحلي االجمالي باالسعار 
الجارية )ترليون دينار(

268.9276.2219.8301.4

متوسط نصيب الفرد من الناتج 
باالسعار الجارية )مليون دينار(

7.17.15.57.3

مساهمة نشاط النفط الخام في 
الناتج املحلي باالسعار الجارية 

)%(
44.240.928.445.1

مساهمة نشاط الزراعة من 
الناتج املحلي باالسعار الجارية 

)%(
2.83.75.93.9

مساهمة نشاط الصناعة من 
الناتج املحلي باالسعار الجارية 

)%(
2.02.12.72.0

نسبة مساهمة القطاع الخاص 
الى اجمالي الناتج املحلي 

باالسعار الجارية )%(
33.636.2543.7-  

 -0.20.6-0.4التضخم )%(

كمية انتاج النفط الخام )مليون 
برميل(

1610.01674.81463.41453.4

كمية النفط الخام املصدر 
)مليون برميل(

1410.01449.31254.81258.9

قيمة النفط املصدر )مليار دوالر 
امريكي(

83.878.541.775.7

املؤشرات االقتصادية واالجتماعية للعراق
للمدة من )2018 - 2021 (
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املؤشرات
السنوات

2018201920202021

65.661.038.468.4معدل سعر البرميل )دوالر(

كمية الطاقة الكهربائية 
املنتجة )م .و .س(

 82,748,714  114,756,177 116,424,030 - 

كمية الطاقة الكهربائية 
املستوردة )م .و .س(

 21,793,354  6,477,911  6,551,698 - 

االنفاق

نسبة االنفاق على التعليم الى 
اجمالي االنفاق الحكومي )%( 

العام 
27.823.321.0- 

نسبة االنفاق على الصحة الى 
اجمالي االنفاق الحكومي )%( 

العام 
10.210.29.6- 
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2022عدد السكان  

42248883عدد سكان  العراق  ) نسمة(

2022املؤشرات الديموغرافية ملحافظة بابل 

2,288,456تقديرات السكان )نسمة(

1,156,319تقديرات السكان / ذكور )نسمة(

1,132,137تقديرات السكان / اناث )نسمة(

1,104,734تقديرات السكان / حضر )نسمة(

1,183,722تقديرات السكان / ريف )نسمة(

48.3نسبة الحضر )%( 

51.7نسبة الريف )%( 

14.9نسبة الفئة العمرية )0 - 4( سنة %

26.8نسبة الفئة العمرية )5 - 14( سنة %

48.5نسبة الفئة العمرية )15 - 49( سنة %

55.5نسبة الفئة العمرية )15 - 64( سنة %

2.8نسبة السكان 65 سنة فأكثر %

5119املساحة االجمالية )كم2(

447.1الكثافة السكانية )فرد/كم2(

عدد السكان في العراق 2022
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املؤشرات االجتماعية
العام الدراسي 
2019/2020

عدد املدارس االجمالي حسب التفاصيل ادناه : 

92رياض االطفال

1014االبتدائي

468الثانوي

16املهني

-معاهد الفنون الجميلة 

عدد األبنية )الحكومية( حسب املرحلة :

92رياض االطفال

721االبتدائي

468الثانوي

16املهني

معاهد الفنون الجميلة 

عدد الطلبة حسب املرحلة :

10584رياض االطفال

425224االبتدائي

234067الثانوي

2520املهني

-معاهد الفنون الجميلة 

عدد أعضاء الهيئة التدريسية حسب املرحلة :

454رياض االطفال

18818االبتدائي

12666الثانوي

املؤشرات اإلجتماعية
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709املهني

-معاهد الفنون الجميلة 

معدل اإللتحاق االجمالي حسب املرحلة :

86االبتدائي

47الثانوي

2عدد الجامعات الحكومية 

30043عدد الطلبة في الجامعات الحكومية 

1عدد الكليات التقنية

1227عدد الطلبة في الكليات التقنية

2عدد املعاهد التقنية

5267عدد الطلبة في املعاهد التقنية

7عدد الكليات االهلية 

15078عدد الطلبة في الكليات االهلية 

* مالحظة تشمل بيانات االبتدائي والثانوي )الحكومي ، االهلي ،والديني ( 

*رياض االطفال بيانات )الحكومي ،االهلي (

*املهني ومعاهد الفنون الجميلة تشمل بيانات الحكومي فقط 
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2020املؤشرات الصحية

23عدد املستشفيات الحكومية واالهلية

18عدد املستشفيات الحكومية 

5عدد املستشفيات االهلية

2826عدد األسرة املهيئة للرقود الحكومية واالهلية 

2666عدد األسرة املهيئة للرقود في املستشفيات الحكومية 

56.2نسبة اشغال األسرة في املستشفيات الحكومية %

2153عدد األطباء

1010عدد أطباء االسنان

1294عدد الصيادلة

121عدد مراكز الرعاية الصحية األولية

1.4نسبة االسرة الكلية لكل 1000 نسمة

9.91طبيب لكل 10000 من السكان

4.65 طبيب اسنان لكل 10000 من  السكان

6 صيدلي لكل 10000 من السكان

املصدر / التقرير االحصائي السنوي /وزارة الصحة /البيئة 2020.

املؤشرات الصحية
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مؤشرات املنشآت الصناعية الكبيرة

2020املؤشرات 

88عدد املنشآت الصناعية 

10138عدد املشتغلني بأجر

81عدد املشتغلني بال أجر

92854مجموع األجور واملزايا )مليون دينار(

1380364اجمالي قيمة اإلنتاج )مليون دينار(

1089258مجموع قيمة املستلزمات )مليون دينار(

1339919قيمة املبيعات )مليون دينار(

مؤشرات املنشآت الصناعية 

مؤشرات املنشآت الصناعية الكبيرة حسب القطاع لسنة 2020 

خاصمختلطعام املؤشرات 

8080عدد املنشآت الصناعية 

79046013807مجموع األجور واملزايا )مليون دينار(

12842301251941اجمالي قيمة اإلنتاج )مليون دينار(

7776001011498مجموع قيمة املستلزمات )مليون دينار(
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مؤشرات املنشآت الصناعية الصغيرة 2020

املؤشرات 

1514عدد املنشآت الصغيرة 

3104عدد املشتغلني بأجر

1569عدد املشتغلني بال أجر

13980مجموع األجور واملزايا )مليون دينار(

114336مجموع قيمة اإلنتاج )مليون دينار(

59122قيمة مستلزمات اإلنتاج )مليون دينار(

مؤشرات املنشآت الصناعية املتوسطة  2020

املؤشرات 

16عدد املنشآت املتوسطة

243عدد املشتغلني بأجر

10عدد املشتغلني بال أجر

1275مجموع األجور واملزايا )مليون دينار(

8565مجموع قيمة اإلنتاج )مليون دينار(

3075قيمة مستلزمات اإلنتاج )مليون دينار(

3368قيمة املبيعات )مليون دينار(
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مؤشرات البناء والتشييد

املؤشرات الرئيسة ملشاريع األبنية واالنشاءات في القطاع العام 

2020املؤشر

 26,155 الكلفة الكلية املصروفة عدا عوائد املقاولني )مليون دينار(

 14,790 قيمة املواد االنشائية )مليون دينار(

 4,876 األجور واملزايا املدفوعة للعاملني

مؤشرات النقل واالتصاالت
مؤشرات إحصاء حوادث املرور املسجلة 

عدد الجرحى عدد الوفيات عدد الحوادث السنة 

2020830220930

مؤشرات االتصاالت والبريد 

2020املؤشر

18عدد البداالت 

155864عدد خطوط الهاتف الثابت

عدد خطوط الهواتف النقالة  للشركات ) زين ، عراقنا ، اسيا سيل ، 
كورك (  

1995290

21عدد املكاتب البريدية

1972عدد الصناديق البريدية
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مؤشرات زراعية

مؤشرات محاصيل )الحنطة ، الشعير( لسنة 2021

الشعير الحنطةاملؤشر                                                                                     

30299442584إجمالي املساحة املزروعة )دونم(

27019512016اإلنتاج )طن(                                                                              

متوسط الغلة )كغم/دونم( الجمالي املساحة 
املزروعة                        

891.8282.2

كمية انتاج التمور ومتوسط اإلنتاجية للنخلة املنتجة والتي في مرحلة اإلنتاج لسنة 
2021

اإلنتاج )طن(
متوسط إنتاجية 

النخلة املنتجة فعاًل 
)كغم/نخلة(

متوسط إنتاجية 
النخلة في مرحلة 
اإلنتاج )كغم/نخلة(

12024982.682.6

مؤشرات محاصيل ) الشلب   ,  القطن ، الذرة الصفراء ، البطاطا ، زهرة الشمس( لسنة 2021 

القطنالشلباملؤشر                                                                                     
الذرة 

الصفراء 
البطاطا

زهرة 
الشمس

914505880536300إجمالي املساحة املزروعة )دونم(

10331053351315490اإلنتاج )طن(                                                                              

متوسط الغلة )كغم/دونم( 
الجمالي املساحة املزروعة                        

1129.70907.38691.20
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مؤشرات اجتماعية وتربوية

مؤشرات وحدات ذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة وشبكة الحماية االجتماعية في 
العراق لسنة 2020

التفاصيل

9وحدات ذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة 

303املستفيدون )املوجودون(

209العاملون

عدد االسر املستفيدة من املشمولني واملشموالت برواتب دشبكة الحماية االجتماعية  
واملبالغ املصروفة لسنة 2020

عدد املستفيدين 

ذكور   

املبالغ

املبلغ املصروف 
)باأللف دينار(

115,186,407,092

اناث     

عدد املستفيدين

املبلغ املصروف 
)باأللف دينار(

32,252,947,109

مجموع   

عدد املستفيدين

املبلغ املصروف 
)باأللف دينار(

147,439,354,201

عدد املستفيدين
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عدد دور الحضانة في القطاعني العام والخاص وعدد األطفال املوجودين فيها واملوظفني 
والعاملني االخرين لسنة 2019

العاملني االخريناملوظفني األطفال املوجودين دور الحضانة 

57282729864

مؤشرات التعليم االبتدائي والثانوي للعام الدراسي  2019/2020

املؤشرات
التعليم 

االبتدائي 
التعليم 
الثانوي 

عدد التالميذ املوجودين 

222748129531ذكور

202476104536اناث

425224234067املجموع

عدد أعضاء الهيئة التعليمية 

62406182ذكور

125786484اناث

1881812666املجموع

عدد الشعب 

38132485ذكور

35612070اناث

3366840مختلط

107405395املجموع

عدد املدارس 

308189ذكور

296149اناث

410130مختلط

1014468املجموع
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الطلبة املوجودين في التعليم الجامعي والتقني في العراق  للعام الدراسي 2019/2020

مجموعاناثذكور عدد الطلبة  

132011684230043الكليات  الحكومية )االكاديمية(

8343931227 االكليات  التقنية

292623415267املعاهد التقنية

10896481215708الكليات االهلية

278572438852245املجموع الكلي 
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مؤشرات األرقام القياسية

االرقام القياسية السعار املستهلك 

2021القسم

104.3االغذية واملشروبات غير الكحولية

100.2املالبس واالحذية

97.5السكن ، املياه ، الكهرباء، الغاز 

105.3التجهيزات واملعدات املنزلية والصيانة

126.0 الصحة

107.8النقل

111.8االتصال

87.5الترفيه والثقافة

106.4التعليم

137.7املطاعم 

102.8 السلع والخدمات املتنوعة

105.1الرقم القياسي العام
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مؤشرات التجارة

املؤشرات االجمالية لنشاط الفنادق ومجمعات االيواء السياحي

2020املؤشر 

6عدد الفنادق ومجمعات االيواء السياحي

38عدد املشتغلني

51مجموع االجور واملزايا )مليون دينار(

6728عدد النزالء

7031عدد ليالي املبيت

269مجموع االيرادات  )مليون دينار(

97مجموع املصروفات )مليون دينار(



املوجز اإلحصائي

الجهاز املركزي لإلحصاء/ مديرية النشر والعالقات

املوجز اإلحصائي

الجهاز املركزي لإلحصاء/ مديرية النشر والعالقات

بابل

16

مؤشرات البيئة

مؤشرات اإلحصاءات البيئية لسنة 2020

2020املؤشرات

473نصيب الفرد من املاء املستهلك )لتر/يوم(

7.0نسبة السكان املخدومني بشبكات املجاري )العادمة واملشتركة( )%(

90.0نسبة السكان املخدومني بنظام املعالجة املستقلة )سبتك تانك( )%(

16عدد املؤسسات البلدية الكلي

90.6 %نسبة السكان املخدومني بخدمة جمع النفايات في الحضر )%(

43.8 %نسبة السكان املخدومني بخدمة جمع النفايات في املحافظة )%(

641341.5كمية املخلفات املرفوعة )طن/سنة(

450298.0كمية النفايات املرفوعة )طن/سنة(

  *  1.3كمية النفايات املتولدة عن كل فرد )كغم/ يوم(

8عدد مواقع الطمر الصحي الحاصلة على املوافقة البيئية

0عدد مواقع الطمر الصحي غير الحاصلة على املوافقة البيئية

رفع  بسبب  بابل  محافظة  في  فرد  كل  عن  اإلعتيادية  النفايات  كمية  معدل  ارتفاع  ان   *
النفايات من مناطق السكان املتجاوزين في مناطق السكن العشوائي ومن املناطق الزراعية
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