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 1 مدیریة احصاءات النقل واالتصاالت / الجھاز المركزي لالحصاء - العراق

 مقدمــــــةال

تصاالت في بناء مجتمع معرفي من خالل تھیئة بنیة تحتیة قویة ومتطورة ومجتمع قادر على التواصل إل ایساعدنشاط
 .باستخدام احدث تقنیات االتصاالت

فــي داخل راد ــ لقیام الدولة حیث یساعد في تمكین العالقات بین الجماعات واألفالرئیسةیعتبر أحد الدعائم ف اما البرید 
 ویؤكد علماء التاریخ والحضارة بأھمیة نشاط اإلتصاالت والبرید على مدى عصور ویربطھم بالعالم الخارجيالبلد 

الحضارة االنسانیة وذلك ألستخدام خدماتھ في مختلف األنشطة األقتصادیة مما یؤثر على تقدم االمـــــــم وازدھارھا من 
 خدمـــــــــات اإلتصاالت والبریدم ــعلى تقديوزارة اإلتصاالت حالیاً وتحرص خالل تكامل جمیع خدمات ھذا النشاط 

 حدیثة ومتطورة لتحقیق تحول نوعي في خدمات ل عملـعتمد على وسائتورة ومنتظمة ـــــــللجمھور بأسالیب متط
اإلتصاالت والبرید مما یؤدي الــى االستغالل األمثل للبنى التحتیة والقدرات المادیة والبشریة وإیصال الخدمات المقدمة 

من الوزارة الــى الجھات المختلفة بجودة وأمنیة عالیة وأسعار مشجعة للوصول الى كافة مناطق العراق اضافة الى 
وقد شھد تفعیل دور القطاع الخاص وتشجیع األستثمار لفتح افاق مشاركتھ في بناء قطاع اإلتصاالت وتطویر البلد 

 . ال الھواتف النقالة وأصبحت الوسیلة األولى لإلتصاالت إلى جانب الھواتف الثابتة ــــغیر مسبوق في مجاً العراق تطور
 

 وتتضمن وزارة اإلتصاالت باإلضافة الى مركز الوزارة ثالث شركات حسب التشكیل اإلداري وھي كاالتي :
  

تم دمج الشركة العامة لخدمات الشبكة الدولیة للمعلومات مع الشركة العامة لإلتصاالت والمعلوماتیة : -أ
 لتسمــى الشـــركــة حالیــاً 2018) لسنـــة 361الشركة العامة لالتصاالت بموجب قرار مجلس الوزراء (

بـــ (الشركة العامة لالتصاالت والمعلوماتیة) وتعتبر من اھم الشركــات التابعة للوزارة من خالل تقدیم 
الخدمات في مجال اإلتصاالت الدولیة والوطنیة والمحلیة نظراً المتالكھا البنى التحتیة (السلكیة والالسلكیة ، 
التراسل المایكرویوالضوئي ونقل البیانات، اإلتصاالت الفضائیة والكوابل البحریة) اضافة الى تزوید خدمات 

االنترنت بمختلف انواعھا وتطبیقاتھا فضال عن خبراتھا في بناء وصیانة وتأھیل الشبكات الالسلكیة الداخلیة 
 الواسعة واستضافة المواقع االلكترونیة علـــى الشبكة العالمیة للمعلومات االساسیة والدوائر الحكومیة.

 
كانت مدیریة البرید والتوفیر ضمن تشكیل الشركة العامة لالتصاالت الشركة العامة للبرید والتوفیر: -ب

 تم فصل البرید عن االتصاالت وتم تأسیس 2016) لسنة 358وبعد قرار من مجلس الوزراء المرقم (
الشركة العامة للبرید والتوفیر ومن الخدمات التي تقدمھا الشركة (الطرود الصادرة والواردة من بلدان العالم 

، البعائث بانواعھا ، الطوابع البریدیة، التوفیر البریدي ، بیع البطاقات البریدیة ، التسویق البریدي، 
 الصنادیق البریدیة).

 
 اصبح اسمھا شركة 1991بدأت الشركة منذ تأسیسھا كمركز للبحوث الفنیة ، وفي عام شركة السالم: -ج

السالم العامة یغلب على عمل الشركة الطابع االلكتروني واإلتصاالت إضافة الى تخصیصات اخرى في مجال 
 المیكانیك والفیزیاء والكیمیاء وتكنولوجیا المعلومات والبناء .

 ومن كل شركة اعاله نحصل على بیانات احصائیة تتضمن مؤشرات إقتصادیة .
الھواتف ویوضح تقریرنا ھذا حصیلة االنتاج السنوي لنشاط وزارة االتصاالت وھیئة االعالم واالتصاالت و عدد 

 فرد من السكان ، خطوط الھاتف النقال للشركات العاملة إضافة 100الثابتة ، عدد البداالت ، الكثافة الھاتفیة لكل 
إلى مؤشرات أخرى تساعـد الباحثین ومتخذي القرار في رسم السیاسات الخاصة بھذا القـطاع وتطویـر دوره في 

قتصادیة والبشـریـة  .  إلالتنمیة ا
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 أھمیة اإلتصاالت والبرید
 یلعب دوراً ھامأَ في الحیاة اإلجتماعیة واإلقتصادیة .1
 ُیسھل االتصال داخل الوطن وخارجھ ویفك العزلة . .2
 یساعد االدارات والمؤسسات على تبادل الوثائق واالخبار بسرعة . .3
 أصبح وسیلة اعالمیة ھامة في نشر الثقافة عن طریق االنترنت واإلتصاالت. .4
 یسھل عملیات البیع والشراء وینشط اإلقتصاد الوطني . .5
 ینظم المراسالت ویشجع على اإلدخار واإلستثمار . .6
 یساعد على توفیر األمن والجھد والمال والوقت . .7
 ینمي العالقات بین مؤسسات الدولة والمواطنین والعالم الخارجي . .8

 
 خدمات اإلتصاالت والبرید

  ارسال النقود وتسلیمھا بواسطة الحواالت والصكوك البریدیة ودفاتر االدخار . .1
 نقل وتوزیع الرسائل والطرود العادیة والمضمونة . .2
 ) باإلضافة الى خدمات التوفیر .يخدمات البرق والھاتف بأنواعھ (السلكي والالسلك .3
 بیع الطوابع البریدیة والجبایة . .4
 توسیع شبكة الخطوط الھاتفیة . .5
 .تطویر االتصاالت السلكیة والالسلكیة .6

 
 منھجیة العمل 

تقوم مدیریة احصاءات النقل واالتصاالت بإستیفاء البیانات المطلوبة من خالل تنسیق العمل االحصائي بین الجھاز 
 المركزي لإلحصاء ووزارة االتصاالت و ھیئة االعالم واالتصاالت .

حیث تقوم المدیریة بإعداد جداول خاصة لجمع البیانات االساسیة ومقارنتھا بالسنوات السابقة وتحلیلھا واستخراج 
المؤشرات اإلحصائیة لغرض اصدار التقریر بالشكل النھائي متضمناً الرسوم البیانیة والخرائط  التوضیحیة إلھم 

المؤشرات المستّخرجة . وتقریر نشاط االتصاالت والبرید سنوي یغطي كافة شركات وزارة االتصاالت باإلضافة الى 
 بیانات ھیئة االعالم واالتصاالت وشركات الھواتف النقالة التابعة لھا في القطاع الخاص.

علماً ان الترخیص الممنوح لشركات الھاتف الالسلكي الثابت والتابع للشركة العامة لالتصاالت والمعلوماتیة انتھى في 
 .20/11/2020 وایضاً الترخیص الممنوح لشركتي فانوس تیلكیوم وعراق سیل انتھى في 2/12/2020

) تتضمن عدد خطوط شبكة النفاذ الضوئي واالرقام المشغولة والشاغرة والسعة 2تم اضافة حقول جدیدة في جدول (
 الكلیة لخطوط الھاتف الثابت وشبكة النفاذ الضوئي .

) تم اضافة حقول جدیدة لعدد المشتركین في شبكة النفاذ الضوئي موزع حسب المساكن والدوائر 4وایضاً في جدول (
 الحكومیة والمحالت والخطوط الشاغرة.

) تم اضافة حقول جدیدة تتضمن عدد خطوط شبكة النفاذ الضوئي (سعة الشبكة)والكثافة الھاتفیة 17وایضاً في جدول (
) شخص 100) شخص وعدد المشتركین للخطوط المشغولة لشبكة النفاذ الضوئي والكثافة الھاتفیة لكل (100لكل (

 للمشتركین.
 

 المصطلحاتوالتعاریف
ھي وسیلة للتواصل وتبادل المعلومات بین المؤسســـات واإلفراد ومن خالل االتصـــاالتمثل االتصال تصاالت:إلا

 الھاتفـي یمكـــن النفاذ الى مجتمع تكنولوجیا المعلومات عبر اجھزة وخدمات سلكیة وال سلكیة ومحطات فضائیة ...الخ.
 

ھو أسلوب لنقل البیانات أو المواد الملموسة وتوزیعھا سواء كانت رسائل مكتوبة أو وثائق أو صنادیق أو :البرید
 .طرود وتوصیلھا وتسلیمھا لمواقع معینة حول العالم

 
 ) یؤمن ربط المشتركین مع بعضھم سواء ضمن نفس البدالة (نفس المنطقة)  switch عبارة عن مفتاح ( البدالة:

 ( مناطق متعددة ).أو بین بداالت مختلفة 
 

عبارة عن مجموعة من المفاتیح مرتبة على شكل ):Crossbarالبدالة الالكترومیكانیكیة كروسبار (
 ) والبداالت الالكترونیة.Step by stepمصفوفة ، ویعتبر ھذا النوع من البداالت الُمرحلة بین بداالت الـ (
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 Baseوھي البـداالت التي تستخـــدم الموجــات الرادیویــة بیــن المشتــرك ومحطــة القــاعدة (البداالت الالسلكیــة:
station تستخدم تقنیة (CDMA) بمفھوم Wireless Local Loop(WLL اذ یمكن للمشترك التنقل ضمن 

 المحطة االم او عدد محدد من المحطات المجاورة فقط.
 والتي تمكن المشترك من امرار مكالمتھ من بدالتھ الى بدالة MT2Sوحدات الربط الالكترونیة الفرنسیة یورات:

 اخرى ( محلیة، وطنیة، دولیة).
 

 وھي البداالت التي تقوم عاملة البدالة بربط المشتركین یدویاً اذ :Manual Exchangeالبداالت الیدویة 
یتم التعرف على المشترك الذي یروم اجراء مكالمة باضاءة مصباح یشیر الى المشترك عند رفعھ السماعة وتقوم بعد 

 ذلك بربط المشترك الطالب بالرقم المطلوب یدویاً .
 

شبكة تعتمد الرزم :)NGN) Next Geneneration Networkشبكات االتصال الجیل القادم
)Packet قادرة على تقدیم خدمات االتصاالت للمستخدمین ولھا القدرة على استخدامات النطاق العریض (
)broadband تتمیز بان الخدمات المقدمة مفصولة عن التكنولوجیا الناقلة وتمكن المستخدمین من النفاذ غیر (

 المحدود الى شبكات ومجھزي الخدمات بناًء على رغبتھم.
 

 التي توفر متطلبات الصوت والصورة وكافة خدمات FTTH شبكات نفاذ ضوئیة ):FTTHشبكة النفاذ الضوئي (
 االتصاالت.

 .الة في البدالة غ ھو عدد الخطوط الشّ ) :المشتركین( الخطوط المشغولة 
 

 . في البدالة غیر المشغولة  عدد الخطوط ھيالخطوط الشاغرة :
 

 (المشغولة+الشاغرة). الخطوط الكلیة في البدالة ھيالسعة :
 

  ھو إتصال من خالل الكابالت .اتصال سلكي :
 

 ویشمل انواع االتصاالت غیر السلكیة مثل شبكات األجھزة المحمولة وأنظمة اإلتصاالت الفضائیة اتصال السلكي :
 وغیرھا .

 
تتالف من الكابالت النحاسیة وملحقاتھا حیث تكون الكابالت النحاسیة مختلفة السعات، اما الشبكة الخارجیة:

 الكابینات- التقاسیم- االعمدة- الراوترات- الجمبروایر- الدروب وایر- –بخصوص الملحقات تتضمن العقد الھاتفیة 
 زوج والتي بواسطتھا یتم ایصال الخدمة الى المشتركین.100تكسات 

 
 زوج تستخدم فیھا كابالت جمبروایر لغرض التسلیك 100عبارة عن ركات توضع فیھا تكسات سعة الشبكة الداخلیة:

  زوج.200 زوج او 100 سعة pvcحیث تربط الشبكة الداخلیة مع الشبكة الخارجیة بواسطة كابالت 
 FTTH% الى شبكات نفاذ ضوئیة 70وحالیاً تم التحول التدریجي من الشبكات النحاسیة القدیمة والمتضررة بنسبة 

 التي توفر متطلبات الصوت والصورة وكافة خدمات االتصاالت.
 

عبارة عن مقسم المرحلة االولیة (الرئیسي) عملھا استالم الكابالت الرئیسیة في البدالة وتوزیعھا الى الكابینات:
 التقاسیم لیتم توزیعھا الى المشتركین.

 
 عبارة عن مقسم المرحلة الثانویة وھو توزیع الخطوط الى المشتركین ویتم وضعھ على العمود.التقاسیم:

 
 یقصد بھ تغذیة المشتركین من البدالة الى التقاسیم والى المشتركین دون ربطھ بالكابینة.القطاع ( المباشر):

 



 2120تقریر احصاءات االتصاالت والبرید لسنة 
 

 4 مدیریة احصاءات النقل واالتصاالت / الجھاز المركزي لالحصاء - العراق

 المؤشرات الرئیسة
 

) 2151.0 مقابـل (2021 فــــي سنة خطلف باأل) 2243.0(خطوط الھاتف الثابت(سعة البداالت)  بلغ عدد  .1
واتف المخصصــــة ــل نسبـــــة الھــوتشـــــــــك%)4.3بأرتفاعنسبتھ (2020 سنة خطلفباأل

 التابعة للدوائرة الھواتف ــنسبو%) 7.0ة (ــ%) تلیھا المحالت والمكاتب بنسب87.8ن(ــــاكـــللمس
 .)2،1كما في الجدولین (%) من مجموع األرقام المشغولة5.2ة(ــالحكومي

 بنسبة ارتفاع بلغت 2020) بدالة في سنة 280مقابل (2021 بدالـة سـنة )283(بلـغ عــــدد الـبداالت  .2
 .)2،1كما في الجدولین () FTTH%)  حیث تم دعم بداالت الھاتف الثابت بشبكات النفاذ الضوئي (1.1(

، 2021 شخص سنة 100) لكل 6.3 لعموم العراق عـدا إقلیم كردستان (الثابتةبلغتالكثافة الھاتفیة للھواتف  .3
) على 10.1) و(12.8ة حیث بلغت (ـــة الھاتفيـــافــة من الكثـــ أعلى نسبدیــالىوالنجفوتشكل محافظتي 

 .)3كما في جدول (التوالي 
 2020مقارنة بسنة 2021) الف مشترك لسنة FTTH) (129.4بلغ عدد مشتركي خدمة النفاذ الضوئي ( .4

 .)4كما في جدول (%) 29.4) الف مشترك بنسبة ارتفاع بلغت (100حیث كان العدد (
) مكتب فــــــــي محافظة 56 منھا (2021) مكتب سنة 176بلغ عدد مكاتب الخدمة الھاتفیة في العراق ( .5

 .)5كما في جدول ( على باقي المحافظات ة) مكتب موزع120بغداد و(
ملیون )40.7 (خطوط الھاتف النقال للشركات العاملة في العراق بما فیھا إقلیم كردستانمشتركي بلغ عدد  .6

خطوط مشتركي  ، أما عدد 2021)لسنة 98.8( شخص100 في حین بلغت الكثافة الھاتفیة لكل مشترك
 لسنة مشتركالف)644.8( فكانللشركة العامة لالتصاالت والمعلوماتیة (امنیة + وطنیة)ي ــالھاتف الالسلك

 ).7،6كما في الجدولین (2021
كما ) ملیون مشترك20.3بلغ عدد مشتركي خطوط خدمة االنترنت للھاتف النقال للشركات العاملة في العراق ( .7

 .)9في جدول (
 طرد بریدي )3233و ( طردبریدیوارد )8814(طرد منھا ) 12047بلغ مجموع الطرود البریدیة الدولیة ( .8

 .)11،10كما في الجدولین (صادر 
 الكلیة  عــــــــدد الصنادیق البریدیةاما، 2021) مكتب في سنة 259بلغ عــدد المكاتب البریدیــــة ( .9

كما بریدي شاغر  صندوق )41393ر و() صندوق بریدیمؤج2023صندوق بریدي منھـــــــا () 43416(
 .)15،14في الجدولین (

     ) ألف مودعسنة  128 مقابل (2021 ألف مودعسنة )89(بلغ عدد مودعي صـنادیق التوفیر في العراق  .10
 .)16كما في جدول (%)30.5 ( بنسبة انخفاض2020

) برج في محافظة 5417) برج منھا ((22929بلغ عدد ابراج االنترنت للشركات المزودة لخدمة االنترنت  .11
 .)19كما في جدول () برج موزعة على باقي المحافظات 17512بغداد و(

) برج موزعة 288) برج في محافظة بغداد و(75) برج منھا (363 (2021بلغ عدد ابراج االتصاالت لعام  .12
 .)20كما في جدول ( 2020على باقي المحافظات  وھو نفس العدد لسنة 
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Table (1)جدول (1)

السنة 
Year

 عدد البداالت
No. of Switches 

 عدد خطوط الھاتف الثابت 
(سعة البداالت بااللف) 
 Land phones

 (capacity 1000)

المكاتب البریدیة
No. of post office 

الصنادیق البریدیة الكلیة 
No. of post box

20162641984.429546,863

20172762062.427948,386

20182782021.428140,791

20192802126.028745,198

20202802151.028245,188

20212832243.025943,416

نسبة التغیر لسنتي
 2021 - 2020

 Annual percentage
 change for the years

2020-2021

1.14.3-8.2-3.9

Source: Ministry of Communicationsالمصدر : وزارة االتصاالت

المؤشرات الرئیسة لالتصاالت والبرید للسنوات (2021-2016) 
Key Indicators For Telecommunications and Post For The years (2016 - 2021 )
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Figure (1): No. of Switches For the Years (2016- 2021)
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Figure (2): The Number of fixed phone lines ( switches capcity per thousand) For the 

years (2016 - 2021)
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Table (2)جدول (2)

السعة الكلیة

مساكن
Houses 

محالت ومكاتب
Shops & Offices 

دوائر حكومیة
 Governmental

institutions

المجموع
TotalTotal capacity

Ninevah**0000000000000** نینوى
1711836,5803,7302,68742,99738,60381,6005,7464,25410,00091,600Kirkukكركوك
2002071,0721,8731,22774,172117,382191,5542,02032,98035,000226,554Diyalaدیالى
2902963,6041,8261,56766,99761,131128,128043,40043,400171,528AL-Anbarاالنبار
371047260,35730,35617,370308,083238,607546,69096,437116,381212,818759,508Baghdadبغداد
1801892,3523,6035,573101,52854,336155,864000155,864Babylonبابل

1001029,4913,7661,46534,72229,67064,3922,4282,5725,00069,392Kerbelaكربالء
1521728,6592,7721,50332,93429,47362,4076,5005,00011,50073,907Wasitواسط

 1901934,9391,3521,78738,07841,92280,000010,00010,00090,000Salah Al-Deenصالح الدین
1311452,5732,9042,00957,48685,514143,0004,64812,35217,000160,000Najafالنجف

1912038,2382,3321,91342,48328,94171,4242,9542,0465,00076,424AL-Qadisiyaالقادسیة
1411523,0602,8156,87432,74920,91853,6671,5063,4945,00058,667AL-Muthannaالمثنى
2122336,7212,4761,66040,85744,96385,8201,1963,0044,20090,020Thi-Qarذي قار
6176,4911016397,23146,76954,0004,0225,97810,00064,000Missanمیسان
2512656,1446,4563,16065,76076,240142,0002,02611,47413,500155,500AL-Basrahالبصرة

26320283830,28166,36249,434946,077914,4691,860,546129,483252,935382,4182,242,964Totalالمجموع
Excluding Kurdistan Region ** عدا اقلیم كردستان

Source: Ministry of Communications / The General Company for Communications and Informaticsالمصدر:  وزارة االتصاالت / الشركة العامة لالتصاالت والمعلوماتیة

عدد البداالت واالرقام المشغولة والشاغرة والسعة حسب المحافظة  والنوع واالستخدام لسنة 2021
Number of Switches , Active Numbers and Capacity By GovernorateType and Use For The year 2021  

**على الرغم من تحرر محافظة نینوى من داعش مازالت منظومة االتصاالت (البداالت وملحقاتھا من منظومة التراسل والشبكات والكابینات والتقاسیم ...الخ) مدمرة بنسبة 
بدالة مازالت متوقفة عن العمل في الوقت الحاضر وتم شمول منظومة  والعمل جاري حالیاً على تشغیل المنظومة واعادتھا الى الخدمة كون بعض البداالت وعددھا (42)   (90%)

.(FTTH) اتصاالت نینوى بمشروع شبكة النفاذ الضوئي

** In spite of the liberation of the province of Nineveh is still a communication system (switches and their accessories of the system of communication and networks, cabins, etc.) is still 
destroyed by (90%) and work is currently underway to operate the system and restore it to service as some switches, numbering 42, areare not working at the present time ,  the 
Nineveh communications system was included in the Optical Access Network (FTTH) project. 

*المحافظة

عدد البداالت الطوعیة 
والالسلكیة

 No. of Switches  
 voluntary and

Wireless

 االرقام المشغولة
Active numbers  عدد خطوط الھاتف الثابت

(سعة البدالة)  
 No. of land
phone lines

االرقام الشاغرة 
 Connected

lines
*Governorate

االرقام المشغولة 
لشبكة النفاذ الضوئي

 Active
 numbers for

 (FTTH)

االرقام الشاغرة 
لشبكة النفاذ 

الضوئي
 Connected  

 lines for
(FTTH)

عدد خطوط شبكة النفاذ 
الضوئي (سعة الشبكة)

 Number of 
 network capacity

(FTTH)

عدد شبكة النفاذ 
الضوئي التابعة 

للبداالت

عدد البداالت
 No. of

Switches

26
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 2021عدد البداالت حسب المحافظة لسنة ): 3(شكل 
Figure (3): Number of Switches By Governorate For  The year 2021
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Table (3)جدول (3)

المجموع السلكيالمجموع السلكي

كروسبار
Crossbar

الكترونیة
ElectronicWirelessTotal كروسبار

Crossbar
الكترونیة

Electronic WirelessTotal

Ninevah***4,030,006000000000000000***نینوى

1,726,40901502118041,600040,00010,00091,60048,74342,8575.3Kirkukكركوك

1,768,92001811020051,554100,00040,00035,000226,55476,192150,36212.8Diyalaدیالى

1,914,165029000290128,1280043,400171,52866,997104,5319.0AL-Anbar االنبار

8,780,422231131047480294,410160,00091,800212,818759,508404,520354,9888.7Baghdadبغداد

2,231,13601413018047,86448,00060,0000155,864101,52854,3367.0Babylonبابل

1,316,7500901010039,560024,8325,00069,39237,15032,2425.3Kerbelaكربالء

1,489,63101500217062,4070011,50073,90739,43434,4735.0Wasit واسط

 1,723,54601900019080,0000010,00090,00038,07851,9225.2Salah Al-Deenصالح الدین

1,589,96101012114043,00050,00050,00017,000160,00062,13497,86610.1Najafالنجف

1,394,88501801120051,424020,0005,00076,42445,43730,9875.5AL-Qadisiyaالقادسیة

879,87401400115053,667005,00058,66734,25524,4126.7AL-Muthanna المثنى

2,263,69502001223065,820020,0004,20090,02042,05347,9674.0Thi-Qarذي قار

1,202,175050117034,000020,00010,00064,00011,25352,7475.3Missanمیسان

3,142,44902203126082,000060,00013,500155,50067,78687,7144.9AL-Basrah البصرة

35,454,0242239418202834801,075,434358,000426,632382,4182,242,9641,075,5601,167,4046.3Totalالمجموع

*Telephone density per population = No. of land phone lines(switch capacity) /No. population ˣ 100

NGN

*** Despite the liberation of thegovernorate of Nineveh from ISIS  (42) switchs still not working at the present time, and the presence of 
switches completely destroyed, which affected the number of switches.

Source: Ministry of Communications / The General Company for Communications and Informatics

 * الكثافة الھاتفیة لكل 100 شخص = عدد خطوط الھاتف الثابت (سعة البداالت) / عدد السكان * 100   

** عدد السكان عدا اقلیم كردستان لسنة 2021

*** على الرغم من تحرر محافظة نینوى من داعش مازالت البداالت متوقفة عن العمل في الوقت الحاضر والبالغ عددھا (42) بدالة ولوجود بداالت مدمرة بالكامل 
االمر الذي اثر على عدد البداالت.

المصدر: وزارة االتصاالت / الشركة العامة لالتصاالت والمعلوماتیة

عدد البداالت وسعتھا حسب النوع واالرقام المشغولة والشاغرة والكثافة الھاتفیة حسب المحافظة لسنة 2021
Number of Switches and Capacity by Type, Active Numbers and Telephone density By Governorate For The year 2021

عدد البداالت حسب النوع
No. of Switches by type

عدد خطوط الھاتف الثابت (سعة البداالت)
No. of Land phone lines 

** the population For the year 2021 except for the Kurdistan region

* الكثافة الھاتفیة لكل 
100 شخص

 Telephone*
 density per 100

population

Governorate
طوعیة

voluntary
NGN

 Access
(نفاذ ضوئي) 

(FTTH)

االرقام المشغولة 
 Active

numbers

االرقام الشاغرة
 Vacant

numbers طوعیة
voluntary

**عدد السكانالمحافظة
**Population

 Access
(نفاذ ضوئي) 

(FTTH)



 

 9

Table (4)جدول (4)

مساكن
Houses 

دوائر حكومیة
 Governmental

institutions

محالت
Shops

المجموع الكلي 
للمشتركین

 Total Number
of subscribers

Ninevah-------نینوى
5,7464,254IQKirkuk---10,000**كركوك

35,0001,89937842,02032,980IQDiyalaدیالى

غیر داخلة في الخدمة لعدم -----43,400االنبار
AL-Anbarاحالتھا لالستثمار

Baghdadافق السماء + 212,81896,4370096,437116,381IQبغداد
Babylon-------بابل

2,4282,572IQKerbela---5,000**كربالء
Wasitافق السماء6,5005,000---11,500**واسط

شبكة العراق 010,000---10,000صالح الدین
 Salah Al-Deenفي مرحلة التسلیم

Najafحلم المستقبل17,0004,644314,64812,352النجف
5,0002,9203402,9542,046IQAL-Qadisiyaالقادسیة

AL-Muthannaكیكا نت5,0001,43818501,5063,494المثنى
Thi-Qarحلم المستقبل4,2001,1553381,1963,004ذي قار
Missanاللون االخضر10,0004,022004,0225,978میسان
AL-Basrahالكاتیل لوسنت13,5002,026002,02611,474البصرة

382,418114,54195173129,483209,535Totalالمجموع
Excluding Kurdistan Region ** عدا اقلیم كردستان

The optical cable project is in progress(-)(-) مشروع الكیبل الضوئي قید التنفیذ

** الیتوفر عدد المشتركین بشكل مفصل

Source: Ministry of Communications / The General Company for Communications and Informaticsالمصدر: وزارة االتصاالت / الشركة العامة لالتصاالت والمعلوماتیة

عدد المشتركین وسعة الشبكة والشركة المجھزة لخدمة النفاذ الضوئي (FTTH) حسب المحافظة لسنة 2021

Number of subscribers, network capacity and the company equipped with optical access service (FTTH) by governorate for the year 2021

عدد المشتركین
Number of subscribers

الشاغر
Empty

الشركة المجھزة للخدمة
 Service equipped

company
*Governorate سعة الشبكة

Network capacity *المحافظة
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Table (5)

مؤجرة
Rented 

قید التسلیم
Delivery in progress

غیر مؤجرة
Not rented

000011Ninevahنینوى
0010107Kirkukكركوك
00212112Diyalaدیالى
1347518AL-Anbarاالنبار
560056288Baghdadبغداد
0013134Babylonبابل

000010Kerbelaكربالء
10021211Wasitواسط

 00001Salah Al-Deenصالح الدین
00007Najafالنجف

401515AL-Qadisiyaالقادسیة
00000AL-Muthannaالمثنى

10015Thi-Qarذي قار
200217Missanمیسان
40153AL-Basrahالبصرة

78395176399Totalالمجموع
Excluding Kurdistan Region **عدا اقلیم كردستان  

المصدر: وزارة االتصاالت/ الشركة العامة للبرید والتوفیر

مكاتب الخدمة الھاتفیة  حسب المحافظة لسنة 2021
Telephone Service Offices By Governorate For The year 2021

جدول (5)

التفاصیل
Detailعدد المكاتب الكلیة

Total officesl
عدد الھواتف الكلیة

phones inside offices*Governorate *المحافظة

Source: Ministry of Communications / The General Post and saving 
company
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Table (6) جدول (6)

السنة
Year

اجمالي عدد المشتركین لخطوط الھاتف النقال
 (زین، اسیا سیل، كورك)

 Total  number of Subscribers For
 mobile lines

(Zain ,Asiacell, Korek)

 *الكثافة الھاتفیة لكل 100 شخص لخطوط الھاتف 
النقال 

 Telephone density per 100 *  
population for mobile phone lines

201634,957,52692.3
201740,001,723107.7
201839,150,741102.7
201939,671,125101.4
202039,281,71197.8
202140,727,15398.8

Telephone density= Total of lines/populationˣ100* *  الكثافة الھاتفیة = مجموع الخطوط الھاتفیة / عدد السكان * 100
Population of Iraq=41190658 for 2021عدد سكان العراق مع اقلیم كردستان  = 41190658 لسنة 2021

 Source: Communication and media Commissionالمصدر: ھیئة االعالم واالتصاالت

  اجمالي عدد المشتركین لخطوط الھاتف النقال في العراق للسنوات (2016 - 2021) 
Total number of Subscribers For mobile  lines in Iraq For The years (2016-2021)                   

34957526

40001723
39150741

39671125 39281711

40727153

32000000
33000000
34000000
35000000
36000000
37000000
38000000
39000000
40000000
41000000
42000000

2016 2017 2018 2019 2020 2021

) 2021-2016(اجمالي عدد المشتركین لخطوط الھاتف النقال في العراق للسنوات ): 4(شكل 
Figure (4): Total number of Subscribers For Mobile Lines in Iraq For The years (2016-2021)
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Table (7) جدول (7)

السنة
Year

اجمالي عدد المشتركین لخطوط الھاتف الالسلكي للشركة العامة لالتصاالت والمعلوماتیة 
(أمنیة+ وطنیة)

 Total number of Subscribers For wireless Phone Lines for
 the general company for communications and Informatics

(Umniya,Wataniya)

اجمالي عدد المشتركین لخطوط الھاتف الالسلكي 
(اتصالنا، كلمات، فانوس)

 Total number of Subscribers For wireless
(Itisaluna,Kelemat,Fannos)telePhone Lines 

المجموع
Total

2016289,935*99,877389,812
2017359,258*275,168634,426
2018683,460**250,590934,050
2019649,327**314,116963,443
2020681,779-681,779
2021644,863-644,863

Data unavailable frome the source (-)(-) بیانات غیر متوفرة من المصدر
المصدر : ھیئة االعالم واالتصاالت ووزارة االتصاالت

* *خطوط الھاتف الالسلكي تشمل ( فانوس + عراق سیل)
*Not a vailable data for Itisaluna Com. Cause of legal procedures.
* Telephone lines include (Fannos + Iraq cell)

 Source: Communication and media Commission and ministry of communications

اجمالي عدد المشتركین لخطوط الھاتف الالسلكي  في العراق للسنوات (2016 - 2021)
Total  number of Subscribers For wireless telephone lines  In Iraq For The years (2016-2021)            

*لم تتوفر بیانات شركة اتصالنا لوجود اجراءات قانونیة لدى الشركة.

389812

634426

934050 963443

681779 644863
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1000000
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)2021-2016(اجمالي عدد المشتركین لخطوط الھاتف الالسلكي في العراق للسنوات ): 5(شكل 
Figure (5): Total  number of Subscribers For Wireless telephone  lines In Iraq For The years (2016-2021)
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Table (8) جدول (8)

المحافظة

اجمالي عدد المشتركین لخطوط الھاتف النقال 
(زین، اسیا سیل، كورك)

 Total number of Subscribers For Mobile
 phone lines

(Zain ,Asiacell, Korek)

اجمالي عدد المشتركین لخطوط الھاتف الالسلكي ( الشركة العامة 
لالتصاالت والمعلوماتیة (امنیة +وطنیة))

 Total number of Subscribers for wireless
 telephone Lines (the general company for

 communications and Informatic
Umniya+Wataniya)

Governorate

2,575,2292,693Ninevahنینوى
Kirkuk-1,531,525كركوك
1,620,52842,388Diyalaدیالى
2,139,2991,203AL-Anbarاالنبار
9,045,70866,114Baghdadبغداد
2,102,213300,975Babylonبابل

1,704,02766,897Kerbelaكربالء
1,348,884895Wasitواسط

 Salah Al-Deen-1,420,356صالح الدین
1,881,066138,960Najafالنجف

1,272,84111,835AL- Qadisiyaالقادسیة
897,3519,265AL-Muthannaالمثنى
2,115,612432Thi-Qarذي قار
921,126259Missanمیسان
2,780,7302,947AL-Basrahالبصرة

Governorate Of Kurdistan Regionمحافظات اقلیم كردستان
Dohuk-2,507,884دھوك

Sulaimaniya-3,254,625سلیمانیة
Erbil-1,608,149اربیل

40,727,153644,863Totalالمجموع
 no lines ــ  -  التوجد خطوط 

 Source: Communication and media Commission المصدر : ھیئة االعالم واالتصاالت 

اجمالي عدد المشتركین لخطوط الھاتف النقال والالسلكي حسب المحافظة لسنة 2021
Total number of Subscribers For Mobile and wireless Phone Lines By Governorat For The year 2021                  
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Table (9) جدول (9)

المحافظة

اجمالي عدد المشتركین لخطوط خدمة االنترنت للھاتف النقال 
(زین، اسیا سیل، كورك)

  Total number of Subscribers For mobile
 Internet Service Lines
(Zain ,Asiacell, Korek)

*اجمالي عدد المشتركین لخطوط خدمة االنترنت للھاتف 
الالسلكي (فانوس ، عراق سیل)

 *Total number of Subscribers for
 wireless Internet Service Lines

(Fannos,Iraqcell)

Governorate

Ninevah-1,619,460نینوى
Kirkuk-970,761كركوك
Diyala-738,745دیالى

AL-Anbar-1,112,429االنبار
Baghdad-4,414,579بغداد
Babylon-872,247بابل

Kerbela-796,709كربالء
Wasit-598,211واسط

 Salah Al-Deen-910,027صالح الدین
Najaf-864,986النجف

AL- Qadisiya-543,438القادسیة
AL-Muthanna-302,543المثنى
Thi-Qar-724,080ذي قار
Missan-472,185میسان
AL-Basrah-1,338,610البصرة

Governorate Of Kurdistan Regionمحافظات اقلیم كردستان
Dohuk-905,459دھوك

Sulaimaniya-1,384,027سلیمانیة
Erbil-1,755,777اربیل

Total-20,324,273المجموع
Data unavailable frome the source (-) (-) بیانات غیر متوفرة من المصدر

التوجد خطوط خدمة انترنت للھاتف الالسلكي للشركة العامة لالتصاالت والمعلوماتیة (امنیة + وطنیة)  *

 Source: Communication and media Commission المصدر : ھیئة االعالم واالتصاالت 

اجمالي عدد المشتركین لخطوط خدمة االنترنت للھاتف النقال والالسلكي  حسب المحافظة لسنة 2021
Total number of Subscribers For mobile and wireless Internet Service Lines By  Governorate For The year 2021                   

*There are no wireless internet service lines for the general company for communications and 
Informatic (Umniya+Wataniya) 
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جدول (10)

عدد الرسائل
letters

عدد المطبوعات
publications

عدد الرسائل
letters

عدد المطبوعات
publications

عدد الرزم العادیة
 Regular

packages

عدد الرزم 
المسجلة

 Recorded
packages

 Asia 6547.4412,00209742,1776,2841,046اسیا 
3,14135.62602,25802721,0732,8471,322Europeاوروبا
1,87521.301,8190178,8613,3011,505Africaافریقیا 

2,20125.01563610264,3711,77016North Americaامریكا الشمالیة
650.702806469869South Americaامریكا الجنوبیة

1071.206403142511685Australiaاسترالیا
7718.8210554052,2501,266202Arab countriesالدول العربیة

8,8141006677,08601,42738,82615,4874,845Totalالمجموع
Source: Ministry of communications / The General Post and saving companyالمصدر: وزارة االتصاالت / الشركة العامة للبرید والتوفیر

 

 
 

اجمالي البرید الدولي الوارد حسب المجامیع الدولیة لسنة 2021
Total International Received Post By Country  Groups For The year 2021

المسجالت الدولیة
recorded internationally 

البرید العادي
Surface mail 

الرزم الصغیرة
Small packages 

Country group المجامیع الدولیة

عدد الطرود 
البریدیة

 No. of
 postal
parcel

النسبة المئویة للطرود 
البریدیة%

 percentage of
postal parcel

عدد البرید السریع
 No. of

express mail

Table (10)

8.8

1.2
0.7

25

21.3

35.6

7.4

الدول العربیة
استرالیا
امریكا الجنوبیة
امریكا الشمالیة
افریقیا
اوروبا
اسیا

 2021النسبة المئویة للطرود البریدیة الدولیة الواردة حسب المجامیع الدولیة لسنة ) : 6(شكل 
 Figure (6): Percentage Of Received International Postal Parcels By Country Group For  The year 2021
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Table (11)جدول (11)

عدد الرسائل
letters

عدد المطبوعات
publications

عدد الرزم 
 No.of

Packages

عدد الرسائل
letters

عدد المطبوعات
publications

عدد الرزم 
 No.of

Packages
 2246.9172778604590401Asiaاسیا 

1,24838.6484,2182,43201,55601,124Europeاوروبا
60.29960001730226Africaافریقیا 

91028.1792,0172490112040North Americaامریكا الشمالیة
1605.004800012047South Americaامریكا الجنوبیة

2246.901203031013Australiaاسترالیا
46114.39616138306430378Arab countriesالدول العربیة

3,2331002498,2333,15302,98602,229Totalالمجموع
Source: Ministry of communications / The General Post and saving companyالمصدر: وزارة االتصاالت / الشركة العامة للبرید والتوفیر

 

 
 

 

Country group

البرید المسجل 
recorded 

اجمالي البرید الدولي الصادر حسب المجامیع الدولیة لسنة 2021
Total International Sent Post By International Groups For The year 2021

المجامیع الدولیة

عدد الطرود 
البریدیة

 No. of
 postal
parcel

النسبة المئویة للطرود 
البریدیة%

 percentage of
postal parcel

عدد البرید السریع
 No. of

express mail

البرید العادي
Surface mail 

14.3

6.9
5.0

28.1

0.2

38.6

6.9

الدول العربیة
استرالیا
امریكا الجنوبیة
امریكا الشمالیة
افریقیا
اوروبا
اسیا 

 2021النسبة المئویة للطرود البریدیة الدولیة الصادرة حسب المجامیع الدولیة لسنة ) : 7(شكل 
 Figure (7): Percentage Of Received International Sent Postal Parcels By Country Group For  The year 2021
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Table (12)جدول (12)

رسائل عادیةالمحافظة
Letters

برید سریع
express mail

مسجلة محلیة
Locally recorded

المجموع
TotalGovernorate

0929481,040Ninevahنینوى
011,0831,084Kirkukكركوك
002,8262,826Diyalaدیالى

00551551AL-Anbarاالنبار
010968,08968,198Baghdadبغداد
0732,6682,741Babylonبابل

002,8012,801Kerbelaكربالء
0119,24519,246Wasitواسط

 00639639Salah Al-Deenصالح الدین
001,1171,117Najafالنجف

00900900AL-Qadisiyaالقادسیة
00149149AL-Muthannaالمثنى

00883883Thi-Qarذي قار
08126301,442Missanمیسان
002,0652,065AL-Basrahالبصرة

Governorates of Kurdistn regionمحافظات اقلیم كردستان
00376376Dohukدھوك

00124124Sulaimaniyaسلیمانیة
00225225Erbilاربیل

01,088105,319106,407Totalالمجموع
Source: Ministry of Communications / The General Post and saving companyالمصدر:  وزارة االتصاالت / الشركة العامة للبرید والتوفیر

حركة البرید الداخلي الوارد حسب المحافظة لسنة 2021
 Local Post Received By Governorate For The year 2021
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Table (13)جدول (13)

رسائل عادیةالمحافظة
Letters

مطبوعات عادیة
publications

برید سریع
express mail

مسجلة محلیة
Locally recorded

المجموع
TotalGovernorate

00141,0561,070Ninevahنینوى
00211,0401,061Kirkukكركوك
00141,6101,624Diyalaدیالى

00311,2091,240AL-Anbarاالنبار
0079861,49562,293Baghdadبغداد
0061,9911,997Babylonبابل

00101,2571,267Kerbelaكربالء
00371,2451,282Wasitواسط

 00111,2151,226Salah Al-Deenصالح الدین
00291,3871,416Najafالنجف

0014879893AL-Qadisiyaالقادسیة
003542545AL-Muthannaالمثنى

00541,0471,101Thi-Qarذي قار
0011670681Missanمیسان
00761,4101,486AL-Basrahالبصرة

Governorates of Kurdistn regionمحافظات اقلیم كردستان
0007676Dohukدھوك

0011186197Sulaimaniyaسلیمانیة
0018272290Erbilاربیل

001,15878,58779,745Totalالمجموع
Source: Ministry of Communications / The General Post and saving companyالمصدر:  وزارة االتصاالت / الشركة العامة للبرید والتوفیر

حركة البرید الداخلي الصادر حسب المحافظة لسنة 2021
 Local Post Sent By Governorate For The year 2021
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Table (14)جدول (14)

المؤجرة*المحافظة
Rented

الشاغرة
Empty

عدد صنادیق البرید الكلیة
Total post boxes*Governorate

661,4741,540Ninevahنینوى
351,4631,498Kirkukكركوك
151,1351,150Diyalaدیالى
441,9842,028AL-Anbarاالنبار
1,39915,61617,015Baghdadبغداد
721,9001,972Babylonبابل

991,5611,660Kerbelaكربالء
11924935Wasitواسط

 331,4071,440Salah Al-Deenصالح الدین
1151,4051,520Najafالنجف

362,8342,870AL-Qadisiyaالقادسیة
23867890AL-Muthannaالمثنى

102,0902,100Thi-Qarذي قار
291,1061,135Missanمیسان
365,6275,663AL-Basrahالبصرة

2,02341,39343,416Totalالمجموع
Excluding Kurdistan Region ** عدا اقلیم كردستان

Source: Ministry of Communications / The General Post and saving companyالمصدر:  وزارة االتصاالت / الشركة العامة للبرید والتوفیر

الصنادیق البریدیة حسب المحافظة لسنة 2021
Post Boxes By Governorate For The year 2021
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البصرة میسان ذي قار المثنى القادسیة النجف صالح الدین واسط كربالء بابل بغداد االنبار دیالى كركوك نینوى

2021الصنادیق البریدیة حسب المحافظة لسنة ): 8(شكل 
 Figure (8): Post Boxes By Governorate For The year 2021
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Table (15)

عدد المكاتب التي تقدم خدمة التوفیر الممكنن
 Number of offices offering a 
mechanized savings service

عدد المكاتب التي تقدم خدمة التوفیر الیدوي
 Number of offices providing

manual savings service

21618321Ninevahنینوى
11112012Kirkukكركوك
12223023Diyalaدیالى
01111011AL-Anbarاالنبار
322961465Baghdadبغداد
12021021Babylonبابل

32505Kerbelaكربالء
11112113Wasitواسط

 01313013Salah Al-Deenصالح الدین
15606Najafالنجف

11415419AL-Qadisiyaالقادسیة
12303AL-Muthannaالمثنى

31013013Thi-Qarذي قار
01111112Missanمیسان
12122022AL-Basrahالبصرة

4819824613259Totalالمجموع

*Governorate

عدد المكاتب البریدیة الكلیة حسب المحافظة ونوع الخدمة لسنة 2021
Number of Post Offices By Governorate and Service For The year 2021

*عدا اقلیم كردستان  
المصدر: وزارة االتصاالت / الشركة العامة للبرید والتوفیر

عدد المكاتب البریدیة الكلیة
Total post offices

* Excluding Kurdistan Region
Source: Ministry of Communications / The General Post and saving company

جدول (15)

*المحافظة

عدد المكاتب التي تقدم خدمة التوفیر
Office provides savings service

عدد المكاتب التي تقدم خدمة التوفیر
 Number of offices

provides savings service

عدد المكاتب التي التقدم خدمة 
التوفیر

 Number of offices with
no savings service

22

12 13

3
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13 13
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البصرة میسان ذي قار المثنى القادسیة النجف صالح الدین واسط كربالء بابل بغداد االنبار دیالى كركوك نینوى

2021عدد المكاتب البریدیة الكلیة حسب المحافظة لسنة ): 9(شكل 
 Figure (9): Post Offices By Governorate For The year 2021
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Table (16)

الرصید في بدایة السنة 2021/1/1
 Credit at the biginning

of the year

االیداعات
 Amounts
deposited

المسحوبات
 Amounts
withdrawn

*الرصید في نھایة السنة 
2021/12/31

 Credit at the end*
of the year

**الصافي النقدي
Net operations**

2016173156,78158,73175,373140,139-16,642

2017160140,14077,68371,070146,7536,613

2018145146,75270,68069,923147,509757

2019136147,51075,11772,646149,9812,471

2020128149,98134,29352,869131,405-18,576

202189131,25672,96257,909146,30915,053

Source: Ministry of Communications / The General Post and saving companyالمصدر: وزارة االتصاالت / الشركة العامة للبرید والتوفیر

نشاط خدمات صنادیق التوفیر في العراق للسنوات (2016 - 2021)
Activity of Savings Services For The years (2016-2021)

جدول (16)

السنة
Year

** Net cash = deposits - withdrawals

عدد المودعین (باأللف) 
No. of depositors

 حركة المبالغ النقدیة خالل السنة ( ملیون دینار )
(million ID)Payments Movement during the year 

 + Balance at the end of the year = (Balance at the beginning of the year ** الرصید في نھایة السنة = ( الرصید في بدایة السنة + االیداعات ) - المسحوبات
deposits) - withdrawals

** الصافي النقدي = االیداعات - المسحوبات
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Table (17)جدول (17)

*المحافظة
عدد السكان
 No. of

Population

عدد خطوط الھاتف 
الثابت 

 No. of land
phone lines

الكثافة الھاتفیة لكل (100) 
شخص الھاتف الثابت 

(سعة البداالت)
 Telephone density
per 100 population

عدد المشتركین 
لالرقام المشغولة 

 No. of
Subscribers

الكثافة الھاتفیة لكل (100) 
شخص (مشتركین لالرقام 

المشغولة)
 Telephone density
 per 100 population

(subscribers)

عدد خطوط شبكة النفاذ الضوئي 
(سعة الشبكة)

الكثافة الھاتفیة لكل (100) 
شخص لشبكة النفاذ الضوئي

(سعة الشبكة)
 Telephone density
per 100 population

عدد المشتركین للخطوط 
المشغولة لشبكة النفاذ الضوئي
No. of Subscribers

الكثافة الھاتفیة لكل (100) 
شخص (مشتركین الخطوط 

المشغولة لشبكة النفاذ الضوئي)
 Telephone density
 per 100 population

(subscribers)

*Governorate

Ninevah**4,030,00600000000**نینوى

1,726,40981,6004.742,9972.510,0000.65,7460.3Kirkukكركوك

1,768,920191,55410.874,1724.235,0002.02,0200.1Diyalaدیالى

1,914,165128,1286.766,9973.543,4002.300.0AL-Anbarاالنبار

Baghdad***8,780,422546,6906.2308,0833.5212,8182.496,4371.1***بغداد

2,231,136155,8647.0101,5284.600.000.0Babylonبابل

1,316,75064,3924.934,7222.65,0000.42,4280.2Kerbelaكربالء

1,489,63162,4074.232,9342.211,5000.86,5000.4Wasitواسط

 1,723,54680,0004.638,0782.210,0000.600.0Salah Al-Deenصالح الدین

1,589,961143,0009.057,4863.617,0001.14,6480.3Najafالنجف

1,394,88571,4245.142,4833.05,0000.42,9540.2AL-Qadisiyaالقادسیة

879,87453,6676.132,7493.75,0000.61,5060.2AL-Muthannaالمثنى

2,263,69585,8203.840,8571.84,2000.21,1960.1Thi-Qarذي قار

1,202,17554,0004.57,2310.610,0000.84,0220.3Missanمیسان

3,142,449142,0004.565,7602.113,5000.42,0260.1AL-Basrahالبصرة

35,454,0241,860,5465.2946,0772.7382,4181.1129,4830.4Totalالمجموع

الشركة العامة لالتصاالت والمعلوماتیة Source: Ministry of Communications / The General Company for Communications and Informaticsالمصدر:  وزارة االتصاالت / 

تم رفع بعض البداالت  في محافظة بغداد واستبدالھا ببداالت ذات سعة اقل ، االمر الذي ادى الى انخفاض الكثافة الھاتفیة عن السنة السابقة   ***
في عموم العراق

*** Some exchanges were raised in Baghdad governorate and replaced with less capacity exchanges, which led to a decrease in telephone density from the previous year across Iraq.

عدد السكان وعدد خطوط الھاتف الثابت (سعة البداالت) وعدد المشتركین والكثافة الھاتفیة حسب المحافظة لسنة 2021
Number of Population,  Land phone Lines, Number of Subscribers and Telephone Density By Governorate For The year 2021

Excluding Kurdistan Region ** عدا اقلیم كردستان

**على الرغم من تحرر محافظة نینوى من داعش لم تتوفر المعلومات الكافیة عن منظومة االتصاالت من (البداالت وملحقاتھا من منظومة 
حیث ما یزال العمل جاري على تشغیل المنظومة واعادتھا الى الخدمة كون بعض البداالت  التراسل والشبكات والكابینات والتقاسیم ...الخ)  

.(FTTH)مازالت متوقفة عن العمل في الوقت الحاضر وقد تم شمول منظومة اتصاالت نینوى بمشروع شبكة النفاذ الضوئي
**  In spite of the liberation of the province of Nineveh is still a communication system (switches and their accessories of the system of communication and networks, cabins, etc.)are not working at the 
present time,the Nineveh communications system was included in the Optical Access Network (FTTH) project. 
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Table (18)جدول (18)

المحافظة

 (2G) عدد ابراج شركات الھاتف النقال للجیل الثاني
 Number of towers of mobile phone

companies for the second generation
(2G) 

(3G) عدد ابراج شركات الھاتف النقال للجیل الثالث
 Number of towers of mobile phone companies 

for the third generation
(3G) 

Governorate

1,4531,441Ninevahنینوى
779779Kirkukكركوك
572476Diyalaدیالى

812794AL-Anbarاالنبار
3,6193,654Baghdadبغداد
583572Babylonبابل

633736Kerbelaكربالء
460390Wasitواسط

 626622Salah Al-Deenصالح الدین
523540Najafالنجف

307307AL-Qadisiyaالقادسیة
240240AL-Muthannaالمثنى
521409Thi-Qarذي قار
369306Missanمیسان
1,1471,075AL-Basrahالبصرة

Governorates of Kurdistn regionمحافظات اقلیم كردستان
632617Dohukدھوك

1,4841,544Sulaimaniyaسلیمانیة
1,3551,337Erbilاربیل

16,11515,839Totalالمجموع
المصدر : ھیئة االعالم واالتصاالت

عدد ابراج االنترنت لشركات الھاتف النقال والالسلكي حسب المحافظة لسنة 2021
Number of  Internet  towers of mobile phone and fixed wireless telephone By Governorate For The year 2021

 Source: Communication and media Commission and ministry of communications
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Table (19)جدول (19)

عدد االبراج *المحافظة
Number of towers*Governorate

2,417Ninevahنینوى

1,733Kirkukكركوك

360Diyalaدیالى

1,619AL-Anbarاالنبار

5,417Baghdadبغداد

1,184Babylonبابل

1,271Kerbelaكربالء

1,097Wasitواسط

 1,357Salah Al-Deenصالح الدین

996Najafالنجف

1,016AL-Qadisiyaالقادسیة

556AL-Muthannaالمثنى

959Thi-Qarذي قار

1,100Missanمیسان

1,847AL-Basrahالبصرة

22,929Totalالمجموع
* عدا اقلیم كردستان

المصدر :وزارة االتصاالت / الشركة العامة لالتصاالت والمعلوماتیة

عدد ابراج االنترنت للشركات المجھزة لخدمة االنترنت حسب المحافظة لسنة 2021
Number of Internet towers for companies equipped with Internet service By Governorate For The year 2021

* Excluding Kurdistan Region
 Source: Ministry of communications / The General Company for Communications and Informatics
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Table (20)جدول (20)

*المحافظة

عدد ابراج االتصاالت للھاتف لالرضي للشركة العامة لالتصاالت والمعلوماتیة
 Number of Telecommunication Towers For

 Landline telephone for the general company for
communications and Informatics

*Governorate

27Ninevahنینوى

27Kirkukكركوك

32Diyalaدیالى

34AL-Anbarاالنبار

75Baghdadبغداد

26Babylonبابل

12Kerbelaكربالء

11Wasitواسط

 20Salah Al-Deenصالح الدین

24Najafالنجف

9AL-Qadisiyaالقادسیة

13AL-Muthannaالمثنى

10Thi-Qarذي قار

25Missanمیسان

18AL-Basrahالبصرة

363Totalالمجموع
* عدا اقلیم كردستان

الشركة العامة لالتصاالت والمعلوماتیة المصدر :وزارة االتصاالت / 

عدد ابراج االتصاالت للھاتف االرضي حسب المحافظة لسنة 2021
Number of Telecommunication Towers For Landline telephone By Governorate For The year 2021

* Excluding Kurdistan Region
 Source: Ministry of communications / The General Company for Communications and Informatics
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Table (21)جدول (21)

سعة الشبكة الداخلیة*المحافظة
Intranet capacity

سعة الشبكة الخارجیة
Extranet capacity*Governorate

Ninevah**--**نینوى

81,600119,850Kirkukكركوك

60,85288,180Diyalaدیالى

143,987140,305AL-Anbarاالنبار

506,445559,740Baghdadبغداد

112,579117,870Babylonبابل

67,58873,690Kerbelaكربالء

79,28061,640Wasitواسط

 53,50066,250Salah Al-Deenصالح الدین

79,48085,810Najafالنجف

93,77695,570AL-Qadisiyaالقادسیة

82,52471,055AL-Muthannaالمثنى

74,78290,417Thi-Qarذي قار

54,00023,800Missanمیسان

131,250148,730AL-Basrahالبصرة

1,621,6431,742,907Totalالمجموع

 Source: Ministry of communications / The General Company for Communications andالمصدر:  وزارة االتصاالت / الشركة العامة لالتصاالت والمعلوماتیة
Informatics

اجمالي سعة الشبكة الداخلیة والخارجیة حسب المحافظة لسنة 2021
Total Capacity of Intranet and Extranet By Governorate For The year 2021

Excluding Kurdistan Region ** عدا اقلیم كردستان

 No data are available for the governorate (Nineveh) due to security conditions experienced **** التتوفر بیانات لمحافظة نینوى وذلك بسبب الظروف االمنیة التي مرت بھا تلك المحافظة
by that governorate. 
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Table (22)جدول (22)

عدد الكابینات*المحافظة
No. of cabins

عدد التقاسیم
No. of swiches*Governorate

Ninevah**--**نینوى

2829,202Kirkuk + 16 مباشر (Direct)كركوك

2447,432Diyalaدیالى

41914,420AL-Anbarاالنبار

1,90756,189Baghdadبغداد

32610,269Babylonبابل

7,398Kerbela + 44 مباشر (Direct)269كربالء

1686,030Wasitواسط

 1956,088Salah Al-Deenصالح الدین

8,581Najaf + 5 مباشر (Direct)236النجف

2277,547AL-Qadisiyaالقادسیة

5,792AL-Muthanna + 3 مباشر (Direct)169المثنى

2036,242Thi-Qarذي قار

933,509Missanمیسان

47012,668AL-Basrahالبصرة

161367Total + 52 مباشر (Direct)5208+ 16مباشر (Direct)المجموع

 Source: Ministry of communications / The General Company for Communications andالمصدر: وزارة االتصاالت / الشركة العامة لالتصاالت والمعلوماتیة
Informatics

یقصد بھ تغذیة المشتركین من البدالة الى التقاسیم والى المشتركین دون ربطھ بالكابینة .Sector (direct): Feeding subscribers from switch to lines without being connected to cabinمالحظة :القطاع (المباشر) 

اجمالي عدد الكابینات والتقاسیم (الھاتف االرضي) حسب المحافظة لسنة 2021
Total Cabins and Switches By Governorate For The year 2021

Excluding Kurdistan Region ** عدا اقلیم كردستان

ال تتوفر بیانات لمحافظة نینوى وذلك بسبب الظروف االمنیة التي مرت بھا تلك المحافظة  ** ** No data are available for the governorate (Nineveh) due to security conditions experienced 
by that governorate. 
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3. Telephone density for the whole of Iraq excluding Kurdistan Region amounted (6.3) per 

100 population in 2021, Diyala and Najaf had the higher percentage (12.8)(10.1) 
respectively as shown in table (3). 

4. The number of FTTH subscribers reached (129.4) thousand for the year 2021, Compared 
to 2020, when the number was (100) thousand subscribers an increase of (29.4%)as 
shown in Table (4). 

5. Number of phone service offices amounted (176) in 2021of which (56) offices in 
Baghdad and (120) distributed on the rest of governorates, as shown in table (5). 

 

6. The number of mobile lines subscribers for companies in service including Kurdistan 
Regionamounted (40.7) million whereas phone density per 100 population amounted 
(98.8) in 2021. while the number of wireless phone line subscribersfor the general 
company for communications and Informatic (Umniya+Wataniya) amounted (644.8) 
thousand for 2021As shown in table (6,7). 

 

7. The number of subscribers of mobile Internet service lines for companies operating in 
Iraq amounted (20.3) million as shown in table (9). 
 

8. Total postal parcels amounted (12047) of which (8814) delivered and (3233) sent as 
shown in table (10,11). 
 

9. Post offices amounted (259) in 2021, number of post boxes amounted (43416) of which 
(2023) rented, (41393) empty as shown in table (14,15). 

 

10. Number of depositor decreased at (89) thousand for the year 2021 where (128) in 
2020 decreasing by (30.5%) as shown in table (16).  

11. The number of Internet towers for companies providing Internet service reached 
(22929), including (5417) towers in Baghdad Governorate and (17512) towers 
distributed over the rest of the governorates, as shown in Table (19). 

 

12. Telecommunication towers for the year 2021 (363) tower, including (75) tower in the 
province of Baghdad and (288) tower distributed to the rest of the provinces, compared 
to (363) tower in 2020, an decrease of (0.5%)as shown in table (20).   

  

Transportation and Communication Statistics Directorate/CSO-Iraq 4 



Post and Communication Activity For the year 2021 

 
Post: A method to transfer data or tangible materials to be distributed and delivered to 
certain locations around the world such as letters, documents, boxes or parcels. 
Switch: A switch ensures linking subscribers with each other within the same switch (same 
area) or different switches (different areas). 
Electromechanical switch (Crossbar): a set of keys arranged in the form of a matrix, this type 
of phone switches is between the (Step by step) switch and electronic switch. 
Wireless switch: switch that use radio waves and between participants and the Base station, 
using CDMA technology in the concept Wireless Local Loop(WLL) which can move within the 
mother station or a number of neighbouring stations only. 
Yorat: French electronically connecting units MT2S, which enables participants, to pass his 
call to from a switch to another (local, national, international. 
Manual Exchange: switches where the operator bind participants manually the recognition 
that purports to make a call light indicates the participant when lifting the handset and then 
connect the caller with the number manually. 
NGN (Next Generation Network): packages dependent network (Packet) able to provide 
telecommunications services to users and have the ability of broadband uses, that 
distinguished services are separated from the carrier technology and enables users to 
unlimited access to networks and service providers based on theirs desires. 
(FTTH) optical access networks: FTTH which provides requirements for sound, picture and all 
communications services. 
Active lines (subscribers): number of lines activated in the switch. 
Connected lines: Number of lines not activated in the switch. 
Capacity: Total lines (active and connected). 
Wired communication: Communication through cables. 
Wireless communication: includes mobile networks, satellite systems and other. 
Extranet: composed of copper cables and accessories where copper cables are in different 
capacities, regarding accessories includes phone knots - cabins-splitter-columns-routers- 
jump wire-drop wire routes 100 pair and by which service delivery is to Participants. 
Internal network: racks have routes 100 pair capacity using jump wire cables for the purpose 
of internal network connecting Lube with external network cables by pvc cables having 
capacity of 100 or 200 pair.Currently a gradual transformation of the old copper networks 
affected by 70% to FTTH optical access networks that provide the requirements of sound and 
image and allcommunications services. 
Cabins: an initial phase splitter (main) its function to receive operator major cables and 
distributed to the partitions and distributed to participants. 
Splitter: secondary distribution lines to participants and placed on columns. 
Sector (direct): Feeding subscribers from switch to lines without being connected to cabin. 
 

UKey Indicators  

1. The number of fixed telephone lines (capacity of exchanges) reached (2243.0) per 
thousand lines in 2021 compared to (2151.0) per thousand lines in 2020, anincrease of 
(4.3%), The percentage of telephones allocated to dwellings (87.8%), followed by shops 
and offices (7.0%) and the percentage of phones belonging to government departments 
(5.2%) of the total occupied numbersas shown in table (1, 2). 

2. The number of  exchanges reached (283) in the year 2021compared to (280) in the year 
2020 with an increase of (1.1%) as fixed telephone exchanges were supported by 
optical access networks (FTTH) as shown in table (1, 2). 

Transportation and Communication Statistics Directorate/CSO-Iraq 3 
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formulating policies for this sector and develop its role in the economic and human 
development. 
 
Importance of telecommunication and post 

1. Plays a significant role in the social and economic life. 
2. Facilitate connection inside and outside the country. 
3. Accelerate exchange of documents and news among institutions. 
4. Becomes an important means to spread culture through selling postage stamps. 
5. Facilitate Sale and purchase processes and activate national economy. 
6. Regulate correspondences and encourage savings and investment. 
7. Save security, effort, money and time. 
8. Enhance relationships among State institutions, citizens and the outside world. 

 
Telecommunication and postal services 

1. Send and deliver money by remittances, savings certificates and saving accounts. 
2. Send and distribute letters and regular parcels.  
3. Telecommunications services (wired and wireless)in addition to saving services.  
4. Sale of postage stamps and collection.  
5. Widen phone lines network.  
6. Develop wired and wireless telecommunications. 

 

Methodology 
Directorate of Transport and communications collects required data through coordination 
between Central Statistical Organization, Ministry of Transport and Communication and 
Media Commission.  
The directorate prepares tables to collect essential data to be compared with previous 
years and analysed as well as calculates statistical indicators to produce the final report 
which includes charts and maps for key indicators. Theannual report covered the activity 
of Ministry of Communication's companies in addition to the ministry headquarter while 
reports of previous years included indicators of Iraq Telecommunications and Post 
Company.Not that the license granted to fixed wirelass telephone companies affiliated to 
the general company for communications and informatics expired on 12/2/2020,and also 
the license granted to fanoos telecom and lraqcell ended on 20/11/2020. 
New fields have been added in table (2) that include the number of optical access networks 
linesk, the occupied and vacant numbers, the total capacity of the fixed telephone lines and 
the optical access network. In table (4) new fields have been added for the number of 
subscribers in the optical acess network, distributed by residences, government  
departments, shops, and vacant lines.  

In table (17) new field have been added that include the number of optical access network 
lines (network capacity) telephone density per (100) people the number of subscribers to 
the occupied lines of the optical access network and telephone densit pe(100) subscribers. 

Concepts and Definitions 
Communication: means of communication and exchange of information between 
institutions and individuals and through communications such as telephone communication 
can access the information technology community through devices and services wired and 
wireless and space stations. 

Transportation and Communication Statistics Directorate/CSO-Iraq 2 
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Introduction 

Telecommunications activity helps in building a knowledgeable community capable 
of communicating by using modern communication techniques through establishing 
advanced and strong infrastructure.Post is considered to be one of the main cores to 
strengthen relations between groups as well as individuals inside the country and connect 
them to the world where history and civilization emphasize the importance of post and 
communications as an important indicator reflects the progress and prosperity of the 
states. Ministry of Communication adhere to provide post andtelecommunication services 
of good quality and prices to the public as well as activate private sector role, encourage 
investment to build communication sector, Iraq witnessed unprecedented progress in the 
field of mobile phone where it became the first means for communications besides land 
phones.  
In addition to the ministry headquarter; Ministry of Communications includes three 
companies according to the administrative formations as follows: 
 
1. The General Company for Communications and Informatics: The General Company for 

International Network Services has been merged with the General Company for 
Telecommunications under the Council of Ministers Resolution (361) for the year 2018. 
The Company is currently called (General Company for Telecommunications and 
Informatics). International, national and local telecommunications due to its 
infrastructure (wired and wireless, microwave and optical messaging, data 
transmission, satellite communications and submarine cables) in addition to providing 
Internet services of various types and applications as well as expertise In the 
construction, maintenance and rehabilitation of large-scale internal wireless networks 
and hosting websites on the global network of basic information and government 
departments. 

2. The General Post and saving company: savings and postal Directorate within formation 
of Telecommunication Company after a decision of the Council of Ministers numbered 
(358) mail is separated from communication is 2016 secession and mail company was 
established and the services provided by the company (outbound packages And from 
the countries of the world, different kinds of items, stamps, cards, postal savings, sell 
postcards, postal marketing mailing boxes). 

3. Al- Salam Company:the company starts as acentre fortechnical research then its name 
was changed into Al- Salam Company in 1991 for telecommunications and other 
specializations in in the field of mechanics, physics, chemistry, information technology 
and construction.  

each companyprovides its statistical data that includes economic indicators. 
This report shows the outcome of the annual production of the activity of the Ministry of 
communications and the communications and Media Commission: number of land 
phones, PBX, telephone density per 100 inhabitants, mobile phonelines forcompanies in 
service in addition to other indicators that help researchers and decision-makers in 

Transportation and Communication Statistics Directorate/CSO-Iraq 1 
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