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.توفير بيانات عن تولد النفايات ومكوناتها ومعالجتها: شعبة النفايات 3
3

تختص بجمع بيانات عن المياه الخام ومياه الشرب ومياه الصرف الصحي : شعبة المياه 

.ومعالجتها

تختص بجمع بيانات عن األراضي واستخداماتها والمبيدات المنتجة : شعبة األراضي والهواء

.والمستخدمة وملوثات الهواء ونوعية الهواء المحيط واإلنبعاثات التي تؤثر على الهواء

Division of Water : specialized in collecting data on raw water, 

drinking water and wastewater treatment.

Division of land and air : Data collection  on land uses and 

pesticides produced and used and air pollutants, quality of 

ambient air and emissions that affect air.

ولقد تعرضت تلك العناصر إلى تدهور شديد في بالدنا بسبب الظروف التي ّمر بها ولغرض خلق قاعدة 

 2004/5/5بيانات إحصائية بيئية شّكل الجهاز المركزي لإلحصاء وألول مرة قسم إحصاءات البيئة في 

:لتنهض بهذه المهام كإحدى تشكيالت الجهاز الفنية ويتألف القسم من ثالث شعب هي 

Environment can be defined by all the external conditions which affect

life, growth and survival of an organism, The natural environment

depends on three elements (air, water and land)

تعرف البيئة بإجمالي الظروف الخارجية التي تؤثر على حياة الكائن الحي ونموه وبقائه ، ومن المعروف 

.(الهواء ، الماء ، واألرض): إن البيئة الطبيعية تعتمد على ثالث عناصر رئيسة 

In our country  these elements had been crumbled due to  bad conditions

happened. In 5/5/2004  central statistical organization  established

environment statistics department in order to create correct environment

statistical data base and it consists of Three divisions :

Division of Waste :  providing data on waste generation, 

components and treatment.



Table (17/1)(1/17)جدول 

%النسبة المئوية (مليون دونم)المساحة 

Area (Million Dunom)Percentages

54.031.0Desertصحراوية بادية

48.027.5Total agricultural landمجموع االراضي الصالحة للزراعة

47.727.4سطوح مائية وأراضي سكنية
Lagoons surface and 

residential land

16.09.2Natural pastureمراعي طبيعية

7.04.0Natural forestsغابات طبيعية

1.71.0Barren Mountainsجبلية جرداء

 174.4100.0Totalإجمالي العراق

دائرة التخطيط والمتابعة الفنية/ القطاع البيئي / وزارة الصحة والبيئة : المصدر 

إستخدام األراضي حسب المساحة ونسبتها المئوية في العراق

  LAND USE BY AREA AND PERCENTAGE IN IRAQ 

Source : Ministry of Health and Environment / Environment 

sector / planning and technical follow-up department 

Type of useنوع اإلستخدام



Table (17/3) Aطن:  وحدة القياس أ (2/17)جدول 

المجموعسماد السوبر فوسفات الثالثي18×10سماد مركب  سماد الدابسماد اليوريا

UriaDAP fertilizer
Compound 

18×10

Trio super 

phosphate fertilizer
Total

20953439420064895Ninevahنينوى

21866261560048022kirkukكركوك

18066126620030728Dialaديالى

19954155290035483AL- Anbarاألنبار

 21262142410035503Baghdadبغداد

1683482350025069Babylonبابل

53614150009511Kerbelaكربالء

47442163530063795Wasitواسط

36345329850069330Salah Al-Deenصالح الدين

1049846190015117AL- Najafالنجف

2155198360031387AL- Qadisiyaالقادسية

1233182780020609AL- Muthannaالمثنى

1799640310022027Thi - Qarذي قار

2143261860027618Missanميسان

26231337003960Basrahالبصرة

29451420854000503054Totalإجمالي

 Source : Ministry of Agriculture / planning and technical follow-up department / Statistic Divisionقسم اإلحصاء/ دائرة التخطيط والمتابعة / وزارة الزراعة : المصدر

2018 كمية االسمدة المجّهزة حسب النوع والمحافظة لسنة 

 QUANTITY OF FERTILIZERS PROVIDED BY KIND AND GOVERNORATE FOR 2018

Governorateالمحافظة

 Measure unit : Ton



Table (17/2) Bطن:  وحدة القياس ب (2/17)جدول 

18x10سماد مركب  سماد الدابسماد اليوريا
سماد السوبر فوسفات 

الثالثي
المجموع

UriaDAP fertilizer
Compound 

10×18

Trio super 

phosphate 

fertilizer

Total

31972.72862.60.00.034835.3Ninevahنينوى

13998.511471.10.00.025469.6kirkukكركوك

24817.314644.20.00.039461.5Dialaديالى

21722.15905.30.00.027627.4AL- Anbarاألنبار

 24419.57645.70.00.032065.2Baghdadبغداد

22738.310238.80.00.032977.1Babylonبابل

4409.72794.90.00.07204.6Kerbelaكربالء

63606.022906.30.00.086512.3Wasitواسط

11030.916201.80.00.027232.7Salah Al-Deenصالح الدين

20331.911904.40.00.032236.3AL- Najafالنجف

38157.417173.70.00.055331.1AL- Qadisiyaالقادسية

11206.54723.10.00.015929.6AL- Muthannaالمثنى

18109.45090.70.00.023200.1Thi - Qarذي قار

29171.47865.20.00.037036.6Missanميسان

1980.6842.50.00.02823.1Basrahالبصرة

337672.2142270.30.00.0479942.5Totalإجمالي

قسم البيئة/ دائرة التخطيط والمتابعة / وزارة الزراعة : المصدر
Source : Ministry of Agriculture /planning and technical follow-up department / environment 

Division 

2017 كمية االسمدة المجّهزة حسب النوع والمحافظة لسنة 

 QUANTITY OF  FERTILIZERS PROVIDED BY KIND AND GOVERNORATE FOR 2017

Governorateالمحافظة

 Measure unit : Ton



Table (17/3) Aأ (3/17)جدول 

لتركغملتركغملتركغملتركغملتركغملتركغم

KgLitterKgLitterKgLitterKgLitterKgLitterKgLitter

211.035675.00.069334.00.00.01600.00.05781.052541.07592.0157550.0Ninevahنينوى

0.0852.01968.00.00.00.0507.00.04823.034023.07298.034875.0kirkukكركوك

185.06707.083459.01052.00.070.040.0244.05149.229442.088833.237515.0Dialaديالى

210.0856.00.04050.00.00.0825.0180.01918.06527.02953.011613.0AL- Anbarاألنبار

 572.412436.040.01991.00.00.01450.090.02618.018481.04680.432998.0Baghdadبغداد

0.04611.4478.92578.30.00.01136.0594.07262.024060.08876.931843.7Babylonبابل

193.02500.50.01590.00.00.0250.01820.0419.02545.0862.08455.5Kerbelaكربالء

0.06679.0170.0933.00.00.0400.0239.02815.0103108.03385.0110959.0Wasitواسط

220.03976.0130.0190.00.00.0350.0100.01844.02971.02544.07237.0Salah Al-Deenصالح الدين

100.05840.0245.0380.00.00.0600.0270.03876.911707.24821.918197.2AL- Najafالنجف

0.0744.44970.0510.00.00.0450.0203.02476.010043.07896.011500.4AL- Qadisiyaالقادسية

8.0349.01933.0435.00.00.00.0597.06518.11790.18459.13171.1AL- Muthannaالمثنى

0.0649.0380.0881.00.00.0700.00.00.0220.01080.01750.0Thi - Qarذي قار

8.0421.00.0433.00.00.0950.0597.06518.11790.17476.13241.1Missanميسان

428.013150.00.0984.60.00.0282.00.00.03747.6710.017882.2Basrahالبصرة

2135.495446.393773.985341.90.070.09540.04934.052018.3302996.0157467.6488788.2Totalإجمالي

 Source : Ministry of Agriculture / planning and technical follow-up department / Statistic Divisionقسم اإلحصاء/ دائرة التخطيط والمتابعة / وزارة الزراعة : المصدر

Governorateالمحافظة

مبيد أدغالمبيد أمراضمبيد فطريمبيد حشري المجموعمبيد الحشري

Total InsecticideFungicideDiseases herbicideNon- InsecticideJungle herbicide

2018 كمية المبيدات المجّهزة حسب النوع والمحافظة لسنة 

 AMOUNT OF ASED HERBICIDES BY TYPE AND GOVERNORATE FOR 2018



Table (17/3) Bب (3/17)جدول 

لتركغملتركغملتركغملتركغملتركغملتركغم

KgLitterKgLitterKgLitterKgLitterKgLitterKgLitter

0.0374.00.00.00.00.0600.00.05118.014795.05718.015169.0Ninevahنينوى

0.0389.015.00.00.00.0250.00.04533.022385.04798.022774.0kirkukكركوك

220.022673.0143.0390.00.070.0350.0100.05254.031290.05967.054523.0Dialaديالى

0.05899.0125.0260.00.00.0600.025.01203.04971.01928.011155.0AL- Anbarاألنبار

 287.412031.0224.0510.00.00.0750.00.02618.017265.03879.429806.0Baghdadبغداد

0.010698.0395.02350.00.00.01000.00.03937.023605.05332.036653.0Babylonبابل

0.014013.0193.01470.00.00.01000.0100.0420.02503.01613.018086.0Kerbelaكربالء

0.014770.0255.0650.00.00.0350.0100.027083.0115683.027688.0131203.0Wasitواسط

220.03976.0130.0190.00.00.0350.0100.01844.02971.02544.07237.0Salah Al-Deenصالح الدين

0.08590.0313.0380.00.00.0600.0100.04094.018616.05007.027686.0AL- Najafالنجف

0.09230.0105.0425.00.00.0400.050.02477.09857.02982.019562.0AL- Qadisiyaالقادسية

0.01413.02895.03136.00.00.0450.00.00.0160.03345.04709.0AL- Muthannaالمثنى

0.01597.01147.0693.00.00.00.00.0875.01922.02022.04212.0Thi - Qarذي قار

0.0467.0938.0136.00.00.0420.00.00.02604.01358.03207.0Missanميسان

0.02123.01328.0462.00.00.00.00.0490.02205.01818.04790.0Basrahالبصرة

727.4108243.08206.011052.00.070.07120.0575.059946.0270832.075999.4390772.0Totalإجمالي

Total InsecticideFungicideDiseases herbicideNon- InsecticideJungle herbicide

 Source : Ministry of Agriculture / planning and technical follow-up department / Statistic Divisionقسم اإلحصاء/ دائرة التخطيط والمتابعة / وزارة الزراعة : المصدر

2017 كمية المبيدات المجّهزة حسب النوع والمحافظة لسنة 

 AMOUNT OF ASED HERBICIDES BY TYPE AND GOVERNORATE FOR 2017

المحافظة

المجموعمبيد أدغالمبيد الحشريمبيد أمراضمبيد فطريمبيد حشري

Governorate



Table (17/4) Aدونم:  وحدة القياس أ (4/17)جدول 

 األراضي الديمية األراضي المروية
 األراضي التي تستخدم 

مياه اآلبار
 المجموع

 Irrigated lands 
 Lands depend 

on rain 

 Lands use well 

water 
Total

55392006000039925025702771627722332Ninevahنينوى

18830401913763847003296369057125018kirkukكركوك

21640001592491920098846277295107590Dialaديالى

417640196787045743665422350255AL- Anbarاألنبار

 41920156457018850175307113193Baghdadبغداد

123600019085108000198851291115Babylonبابل

7488055393057644113037118222Kerbelaكربالء

1508840612527350007691472444151097Wasitواسط

14180801009906400010049251169915123386Salah Al-Deenصالح الدين

16916011333007450118783130503AL- Najafالنجف

98800033048303440036488341017AL- Qadisiyaالقادسية

28852085876015372523960125085AL- Muthannaالمثنى

1019320196903088019778354943Thi - Qarذي قار

118452021298506453827752312858Missanميسان

209680367650304206718552097Basrahالبصرة

Kurdistan Regionإقليم كردستان

Dohouk..........589680دهوك

Al-Sulaimaniya..........2368600السليمانية

Erbil..........2345080أربيل

234461602699972902150266774262698641098711Total of Iraqإجمالي العراق

 .. Unavailable Data 

بيانات األراضي الصالحة للزراعة تمثل مساحات األراضي الزراعية المنجزة من خالل أستخدام الصور الفضائية  * 

قسم الخرائط البيئية الزراعية/ دائرة التخطيط / والمنفذّة من قبل وزارة الزراعة  (2006-2004)للمدة من 

Arable land* 

 Source : Ministry of Agriculture / planning and technical follow-up department / Statistic Divisionقسم اإلحصاء/ دائرة التخطيط والمتابعة / وزارة الزراعة : المصدر

 Measure unit : Acres

األراضي الصالحة 

*للزراعة 

بيانات غير متوفرة.. 

* Data of arable lands represent the agricultural lands area by sattalite images for the period from 

(2004-2006) and implemented by the ministry of agriculture/ planning department/ the agricultural 

environmental maps department

2018مساحة األراضي الصالحة للزراعة والمزروعة حسب طريقة األرواء والمحافظة لسنة 

 ARABLE AND CULTIVATED LAND AREA BY IRRIGATION METHOD AND GOVERNORATE FOR 2018

Governorateالمحافظة

Groves

حسب طبيعة االرواء (المزروعة)األراضي المستغلة حالياً 
البساتين

Agricultural lands by irrigation



Table (17/4) Bدونم:  وحدة القياس ب (4/17)جدول 

ي المروية
ي الديمية األراض 

 األراض 
ي تستخدم مياه 

ي الت 
 األراض 

اآلبار
 المجموع

 Irrigated lands 
 Lands depend 

on rain 

 Lands use well 

water 
Total

5539200177505249281195310546234115580Ninevahنينوى

18830401194862477181513405185444964kirkukكركوك

21640002247461500078644318390107550Dialaديالى

417640134300034656048086037163AL- Anbarاألنبار

 41920180586020161200747115405Baghdadبغداد

123600029470000294700132122Babylonبابل

748802944004390473344117783Kerbelaكربالء

15088401137688280002500116818859225Wasitواسط

14180801639080785310949218137101Salah Al-Deenصالح الدين

16916020521005856326377330503AL- Najafالنجف

9880005558300562256145238562AL- Qadisiyaالقادسية

288520152110014657029868023339AL- Muthannaالمثنى

1019320355681036035604144893Thi - Qarذي قار

1184520391460017983932584964Missanميسان

209680371050325106961550997Basrahالبصرة

Kurdistan Regionإقليم كردستان

Dohouk..........589680دهوك

Al-Sulaimaniya..........2368600السليمانية

Erbil..........2345080أربيل

2344616040000005539999186915211409151920151Total of Iraqإجمالي العراق

 ..  Unavailable Data بيانات غير متوفرة.. 

بيانات األراضي الصالحة للزراعة تمثل مساحات األراضي الزراعية المنجزة من خالل أستخدام الصور  * 

قسم الخرائط البيئية الزراعية/ دائرة التخطيط / والمنفذّة من قبل وزارة الزراعة  (2006-2004)الفضائية للمدة من 

 Source : Ministry of Agriculture / planning and technical follow-up department / Statistic Divisionقسم اإلحصاء/ دائرة التخطيط والمتابعة / وزارة الزراعة : المصدر

* Data of arable lands represent the agricultural lands area by sattalite images for the period from (2004-

2006) and implemented by the ministry of agriculture/ planning department/ the agricultural 

environmental maps department

2017مساحة األراضي الصالحة للزراعة والمزروعة حسب طريقة األرواء والمحافظة لسنة 

 ARABLE AND CULTIVATED LAND AREA BY IRRIGATION METHOD AND GOVERNORATE FOR 2017

 Measure unit : Acres

المحافظة

األراضي الصالحة 

*للزراعة 

حسب طبيعة االرواء (المزروعة)األراضي المستغلة حالياً 
البساتين

Governorate

Agricultural lands by irrigation

Arable land* Groves



المعدل السنويالحد األعلىالحد األدنى

MinimumMaximumAnnual Average

Ninevah......نينوى

63514Kirkukكركوك

Salah Al-Deen......صالح الدين

122116Dialaديالى

192321AL-Anbarاالنبار

 93421Baghdadبغداد

122718Babylonبابل

32910Wasitواسط

56222Kerbelaكربالء

96223AL- Qadisiyaالقادسية

136731AL- Najafالنجف

1115741AL-Muthannaالمثنى

121313Missanميسان

159043Thi - Qarذي قار

114317Basrahالبصرة
 

 Source : Ministry of Health and Environment / Environment sector / planning and follow-up departmentدائرة التخطيط والمتابعة/ القطاع البيئي / وزارة الصحة والبيئة : المصدر 

بيانات غير متوفرة.. 

Northernالشمالية

Middleالوسطى

Southernالجنوبية

 .. Unavailable Data 

Quantity of falling dust (gm/m²/month)

2018حسب المحافظة لسنة  (شهر/²م/غم) الحد األدنى واألعلى لكمية الغبار المتساقط بوحدات 

MINIMUM AND MAXIMUM QUANTITY OF FALLING DUST IN (GM/M²/MONTH) UNITS BY GOVERNORATE FOR 2018

Table (17/5) Aأ (5/17)جدول 

GovernorateAreaالمحافظةالمنطقة

(شهر /²م/غم )كمية الغبار المتساقط 



الحد األعلىالحد األدنى

MinimumMaximum

Ninevah....نينوى

523Kirkukكركوك

Salah Al-Deen....صالح الدين

1020Dialaديالى

AL-Anbar....االنبار

 536Baghdadبغداد

837Babylonبابل

320Wasitواسط

1253Kerbelaكربالء

6118AL- Qadisiyaالقادسية

1043AL- Najafالنجف

1044AL-Muthannaالمثنى

1013Missanميسان

2668Thi - Qarذي قار

636Basrahالبصرة

2017لمحافظات العراق لسنة  (شهر/²م/غم) الحد األدنى واألعلى لكمية الغبار المتساقط بوحدات 

MINIMUM AND MAXIMUM QUANTITY OF FALLING DUST IN (GM/M²/MONTH) UNITS BY  GOVERNORATE FOR 2017

Table (17/5) Bب (5/17)جدول 

Areaالمنطقة Governorate المحافظة

(شهر /²م/غم )كمية الغبار المتساقط 

Quantity of falling dust (gm/m²/month)

Source : Ministry of Health and Environment / Environment sector / planning and follow-up 

department 

Unavailable data in (nineveh, salah al- deen and al- anbar)..(نينوى، صالح الدين واالنبار)بيانات غير متوفرة  في كل من المحافظات .. 

دائرة التخطيط والمتابعة/ القطاع البيئي / وزارة الصحة والبيئة : المصدر 

الشمالية

الوسطى

Southernالجنوبية

Northern

Middle



كانون األولتشرين الثانيتشرين األولأيلولآبتموزحزيرانآيارنيسانآذارشباطكانون الثاني

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
Annual 

Average

Ninevah..........................نينوى

1383561114Karkuk..22712191313كركوك

Salah Al-Deen..........................صالح الدين

16Diala..181917151521..16121416ديالى

19202321212122232222212021AL-Anbarاالنبار

 1615343119242818202291621Baghdadبغداد

18192023272114121420121418Babylonبابل

1529115191089453410Wasitواسط

35823622422191614277522Kerbelaكربالء

2133226236251313112112923AL- Qadisiyaالقادسية

23376753601914151313371631AL- Najafالنجف

393325671573738192425121141AL-Muthannaالمثنى

13131313131313131312131313Missanميسان

18285490851541403083191643Thi - Qarذي قار

13161815164314171212121117Basrahالبصرة

Middle

Southernالجنوبية

Source : Ministry of Health and Environment / Environment sector / planning and follow-up department 

Unavailable data..بيانات غير متوفرة.. 

دائرة التخطيط والمتابعة/ القطاع البيئي / وزارة الصحة والبيئة : المصدر 

المعدل السنوي

2018المعدالت الشهرية والمعدل السنوي لكمية الغبار المتساقط حسب المحافظة والشهر لسنة 

 MONTHLY AVERAGE AND ANNUAL AVERAGE  OF FALLING DUST IN (GRAM/M²/MONTH ) UNITS BY GOVERNORATE FOR 2018

Table (17/6) Aأ (6/17)جدول 

المحافظةالمنطقة

Monthly average of falling dust (gm/m²/month)

Governorate

(شهر/²م/غم)المعدل الشهري للغبار المتساقط 

Area

Northernالشمالية

الوسطى



كانون األولتشرين الثانيتشرين األولأيلولآبتموزحزيرانآيارنيسانآذارشباطكانون الثاني

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
Annual 

Average

Ninevah..........................نينوى

23523192371311914111114Karkukكركوك

Salah Al-Deen..........................صالح الدين

13Diala....10111010201515151314ديالى

AL-Anbar..........................االنبار

 913Baghdad..8165361017616815بغداد

915372422141115148131516Babylonبابل

6720151043453447Wasitواسط

22Kerbela......121725532215212116كربالء

6191831118630401619131828AL- Qadisiyaالقادسية

12163143251512191014211519AL- Najafالنجف

13274430432010171514141322AL-Muthannaالمثنى

1313131312121212Missan..11101112ميسان

42276140416838282626322838Thi - Qarذي قار

151616141536812111111614Basrahالبصرة

Northernالشمالية

الوسطى

2017المعدالت الشهرية والمعدل السنوي لكمية الغبار المتساقط حسب المحافظة والشهر لسنة 

 MONTHLY AVERAGE AND ANNUAL AVERAGE  OF FALLING DUST IN (GRAM/M²/MONTH ) UNITS BY GOVERNORATE FOR 2017

Table (17/6) Bب (6/17)جدول 

المحافظةالمنطقة

Monthly average of falling dust (gm/m²/month)(شهر/²م/غم)المعدل الشهري للغبار المتساقط 
المعدل السنوي

GovernorateArea

Middle

Southernالجنوبية

 Source : Ministry of Health and Environment / Environment sector / planning and follow-up departmentدائرة التخطيط والمتابعة/ القطاع البيئي / وزارة الصحة والبيئة : المصدر 

فلم تتوفر قراءات لبعض  (ديالى، بغداد، كربالء وميسان)، اما في المحافظات  (نينوى، صالح الدين واالنبار)بيانات غير متوفرة في كل من المحافظات .. 

االشهر

..Unavailable data in (nineveh, salah al- deen and al- anbar) due to the bad security situation in these governorates 

andUnavailable data for some months by the directories of each of  (Diala,Baghdad , Kerbela and Maisan)



Table (17/7) Aأ (7/17)جدول 

بغداد

محطة الوزيرية

المعدل الشهريالحد األعلىالحد األدنى

MinimumMaximumMounthly Average

206325272Januaryكانون الثاني

157223190Februaryشباط

3311160617Marchآذار

178261231Aprilنيسان

1681966768Mayآيار

2941267662Juneحزيران

285308291Julyتموز

August......آب

September......ايلول

October......تشرين األول

November......تشرين الثاني

December......كانون األول

433Annual Averageالمعدل السنوي

Unavailable data..بيانات غير متوفرة.. 

2018لسنة  (الوزيرية)في محطة مدينة بغداد  (³م/ مايكروغرام )بوحدات  (TSP)         الحدود الدنيا والعليا والمعدل الشهري والسنوي لتراكيزالدقائق العالقة 

Monthالشهر

MINIMUM , MAXIMUM , MOUNTLY AND  ANNUAL  AVERAGE OF TSP (MICROGRAM/M³) IN BAGHDAD STATIONS AL WAZIRIYAH 

 FOR 2018

دائرة التخطيط والمتابعة/ القطاع البيئي / وزارة الصحة والبيئة : المصدر 

Annual average for (7) months only .2         أشهر فقط (7)المعدل السنوي لــ . 2         

(³م/ مايكروغرام ) TSP الدقائق العالقة 

Average of TSP concentration  (Microgram/M³)

Al- Waziriyah station

Baghdad 

Source : Ministry of Health and Environment / Environment sector / planning and follow-up department 

 350 )المحدد اليومي الوطني المقترح لمجموع الدقائق العالقة . 1: مالحظة 

يوم مغبر (³م/ مايكروغرام 
Note: 1. The national and daily suggested specific of TSP is (350 microgram/m³) dusty day.



Table (17/7) Bب (7/17)جدول 

بغداد

محطة الوزيرية

المعدل الشهريالحد األعلىالحد األدنى

MinimumMaximumMounthly Average

152453282Januaryكانون الثاني

162284222Februaryشباط

123220172Marchآذار

151438254Aprilنيسان

224384314Mayآيار

274850478Juneحزيران

322452387Julyتموز

August......آب

September......ايلول

247284915482Octoberتشرين األول

322364343Novemberتشرين الثاني

252314283Decemberكانون األول

822Annual Averageالمعدل السنوي

Unavailable data..بيانات غير متوفرة.. 

دائرة التخطيط والمتابعة/ القطاع البيئي / وزارة الصحة والبيئة : المصدر 
Source : Ministry of Health and Environment / Environment sector / planning and follow-up 

department 

Baghdad 

Al- Waziriyah station

 مايكروغرام 350 )المحدد اليومي الوطني المقترح لمجموع الدقائق العالقة : مالحظة 

يوم مغبر (³م/ 
Note: 1. The national and daily suggested specific of TSP is (350 microgram/m³) dusty day.

2017لسنة  (الوزيرية)في محطة مدينة بغداد  (³م/ مايكروغرام )بوحدات  (TSP)         الحدود الدنيا والعليا والمعدل الشهري والسنوي لتراكيزالدقائق العالقة 

MINIMUM , MAXIMUM , MOUNTLY AND  ANNUAL  AVERAGE OF TSP (MICROGRAM/M³) IN BAGHDAD STATIONS AL 

WAZIRIYAH  FOR 2017

Monthالشهر

(³م/ مايكروغرام ) TSP الدقائق العالقة 

Average of TSP concentration  (Microgram/M³)



Table (17/8) Aأ (8/17)جدول 

ppmppmppmppmppmppmµg/m³

0.0440.0330.0330.0660.9611.814206.000Januaryكانون الثاني

0.0350.0360.0360.0721.0331.834130.000Februaryشباط

0.0410.0120.0260.0380.6121.707194.000Marchآذار

0.0270.0100.0240.0340.5001.718100.000Aprilنيسان

0.0200.0140.0240.0380.3391.615141.000Mayآيار

0.0280.0150.0220.0370.1971.635150.000Juneحزيران

0.0310.0310.0290.0600.2761.697192.000Julyتموز

0.0180.0200.0230.0430.2961.730193.000Augustآب

0.5341.690149.000September......0.045ايلول

0.8461.660259.000October......0.041تشرين األول

0.5251.67497.000November......0.018تشرين الثاني

1.2921.944114.000December......0.032كانون األول

0.0320.0210.0270.0490.6181.727160.417Annual Averageالمعدل السنوي

0.0316666670.0213750.0271250.04850.6175833331.7265160.4166667

..Unavailable data بيانات غير متوفرة.. 

Source : Ministry of Health / Environment /planning and follow-up department دائرة التخطيط والمتابعة/ القطاع البيئي / وزارة الصحة والبيئة : المصدر 

2018لسنة  (محطة الوزيرية)المعدالت الشهرية والسنوية لمجموعة من الغازات والمواد الملوثة المقاسة في محافظة بغداد 

MONTHLY AND ANNUAL AVERAGE OF GROUPS OF GASES AND POLLUTANT MATERIALS MEASURED IN BAGHDAD (AL - WAZERIA STATION) FOR 

2018

طن (1,685) (HCFC) من المواد المستنفذة لطبقة االوزون 2018بلغ أستهالك العراق في سنة : مالحظة 

SO2NONO2NOx COCH4

Month الشهر

الدقائق العالقة  

(PM10)

Note: Iraq consumption of consumed materials of ozone layer (HCFCS) in 2017 reached (1685) ton



Table (17/8) Bب (8/17)جدول 

ppmppmppmppmppmppmmg/m³

0.0440.0840.0400.1230.8951.8280.156Januaryكانون الثاني

0.0310.0480.0330.0810.5851.6500.122Februaryشباط

0.0320.0190.0290.0470.5071.5030.156Marchآذار

0.0110.0130.0220.0350.6021.6320.101Aprilنيسان

0.0280.0300.0400.0700.5951.7060.124Mayآيار

0.0350.0410.0380.0790.6001.7940.159Juneحزيران

0.0540.0480.0490.0970.7221.6670.187Julyتموز

0.0530.0540.1060.7621.7280.162August..آب

0.0700.0570.0760.1271.2841.8430.230Septemberايلول

0.0530.0330.0380.0711.0401.8970.212Octoberتشرين األول

0.0290.0150.0250.0400.8061.7640.249Novemberتشرين الثاني

0.0430.0400.0390.0791.2221.8670.173Decemberكانون األول

0.0390.0400.0400.0800.8021.7400.169Annual Averageالمعدل السنوي

0.0316666670.0213750.0271250.04850.6175833331.7265160.4166667

..Unavailable data

Note: Iraq consumption of consumed materials of ozone layer (HCFCS) in 2017 reached (1664) ton طن (1664) (HCFCS) من المواد المستنفذة لطبقة االوزون 2017بلغ أستهالك العراق في سنة : مالحظة

بيانات غير متوفرة.. 

Source : Ministry of Health / Environment /planning and follow-up departmentدائرة التخطيط والمتابعة/ القطاع البيئي / وزارة الصحة والبيئة : المصدر 

2017لسنة  (محطة الوزيرية)المعدالت الشهرية والسنوية لمجموعة من الغازات والمواد الملوثة المقاسة في محافظة بغداد 

MONTHLY AND ANNUAL AVERAGE OF GROUPS OF GASES AND POLLUTANT MATERIALS MEASURED IN BAGHDAD (AL - WAZERIA STATION) FOR 

2017

الشهر

SO2NONO2NOx COCH4

 Month

الدقائق العالقة  

(PM10)



Table (17/9) A

المجمعات المائيةمشاريع المياه
محطات تحلية 

(RO)المياه 

محطات إنتاج المياه 

المنصوبة على 

اآلبار

المحطات العاملة 

بالطاقة الشمسية
المجمعات المائيةمشاريع المياهالمجموع

محطات تحلية 

(RO)المياه 

محطات إنتاج 

المياه المنصوبة 

على اآلبار

المحطات 

العاملة بالطاقة 

الشمسية

كمية المياه الخام المسحوبة من 

المشاريع والمجمعات المائية 

لمحطات التحلية

المجموع الكلي لكمية 

*المياه المنتجة 

Water 

projects

Water 

compounds

 RO 

stations

Water 

production 

stations on 

wells

Solar 

energy 

stations

Total
Water 

projects

Water 

compounds
 RO stations

Water 

production 

stations on 

wells

Solar 

energy 

stations

Quantity of raw 

water withdrawn 

from projects and 

water complexes for 

desalination station

Grand total 

amount of 

produced 

potable water

3211004480590150449013950004480001648470Ninevahنينوى

73491154169358841545755587816700492141kirkukكركوك

2618736123529639820831050029923599299709042Dialaديالى

244725039540171744366488450000538682AL-Anbarاالنبار

13104000117388800019961200004087612Amant Baghdadأمانة بغداد

12237402127443560010631200320541944Baghdad outskirtsأطراف بغداد

1830554473792639764066542142046430671691Babylonبابل

710600121252800951096200000389715Kerbelaكربالء

24273240283493698506294224030222200999697Wasitواسط

222644352345246246215550505100720467018Salah Al-Deenصالح الدين

611081231483630003987708752001201550761415AL- Najafالنجف

173102520574292780001400001251005100418735AL-Qadisiyaالقادسية

51084818282071442001071641242120601300252512AL- Muthannaالمثنى

622879055368295020354490225001241500650384Thi - Qarذي قار

15358120224071179205027754416007950617161Missanميسان

9337430254142394371294781526700105341528951Basrahالبصرة

2433543302621448515793546275336213161498969218222333314775170Totalإجمالي

Source:1. Ministry of Construction and Housing and Municipalities and Public Works / Directorates of Water in the governorates

 NUMBER OF POTABLE WATER PRODUCTION STATIONS AND AVERAGE AMOUNT OF PRODUCED WATER FROM PRODUCTION STATIONS BY TYPE AND GOVERNORATE FOR 2018

مديريات الماء في المحافظات/ وزارة اإلعمار واإلسكان والبلديات واألشغال العامة .  1: المصدر 

دائرة ماء بغداد/ امانة بغداد  . 2          

محطات إنتاج المياه المنصوبة على + (RO)محطات تحلية المياه + المجمعات المائية + المشاريع )مجموع الكميات المنتجة من = المجموع الكلي لكمية المياه المنتجة * 

(كمية المياه الخام المسحوبة من المشاريع والمجمعات المائية لمحطات التحلية- المحطات العاملة بالطاقة الشمسية + األبار 

Number of potable water production stationsaverage amount of produced water from production stations  (m³/day)

* Total quantity of water produced = Total quantity produced (projects + water parks + desalination plants (RO) + Water production 

stations on wells +solar power stations - quantity of raw water withdrawn from projects and water complexes for desalination plants)

          2.   Mayoralty of Baghdad / Baghdad Water Department

2018 عدد محطات انتاج المياه الصالحة للشرب حسب النوع ومعدل كميات المياه المنتجة منها حسب المحافظة لسنة 

Governorateالمحافظة

(يوم/ ³م)معدل كميات المياه المنتجة من محطات انتاج المياه 

أ (9/17)جدول 

عدد محطات انتاج المياه



Table (17/9) B

المجمعات المائيةمشاريع المياه
محطات تحلية 

(RO)المياه 

محطات إنتاج المياه 

المنصوبة على 

اآلبار

المحطات العاملة 

بالطاقة الشمسية
المجمعات المائيةمشاريع المياهالمجموع

محطات تحلية 

(RO)المياه 

محطات إنتاج 

المياه المنصوبة 

على اآلبار

المحطات 

العاملة بالطاقة 

الشمسية

كمية المياه الخام المسحوبة من 

المشاريع والمجمعات المائية 

لمحطات التحلية

المجموع الكلي لكمية 

*المياه المنتجة 

Water 

projects

Water 

compounds

 RO 

stations

Water 

production 

stations on 

wells

Solar 

energy 

stations

Total
Water 

projects

Water 

compounds
 RO stations

Water 

production 

stations on 

wells

Solar 

energy 

stations

Quantity of raw 

water withdrawn 

from projects and 

water complexes for 

desalination station

Grand total 

amount of 

produced 

potable water

338804750596127355268150011850001353552Ninevahنينوى

31291154143312048208785587816700411651kirkukكركوك

261763603827635009830060044206600651800Dialaديالى

24367503943514312379057500052292AL-Anbarاالنبار

13104000117388800019961200004087612Amant Baghdadأمانة بغداد

122004022238524000282894001740807068Baghdad outskirtsأطراف بغداد

183464047415263976385835153014170651381Babylonبابل

710650121304787209204431000105570969Kerbelaكربالء

24275240293523399003345294030222200674854Wasitواسط

2026143493372397202578208030001020500722Salah Al-Deenصالح الدين

711881231574370003270001400700100766110AL- Najafالنجف

173102520574292980001410891201005000439809AL-Qadisiyaالقادسية

510848528194144200933101430130001600238640AL- Muthannaالمثنى

622668054354282100337808202201082022620016Thi - Qarذي قار

15349120223981179203129605900006750430030Missanميسان

9339430254162394371302656526700105341536826Basrahالبصرة

2393385295619449498792029834495090181609511731932121113793332Totalإجمالي

2017 عدد محطات انتاج المياه الصالحة للشرب حسب النوع ومعدل كميات المياه المنتجة منها حسب المحافظة لسنة 

 NUMBER OF POTABLE WATER PRODUCTION STATIONS AND AVERAGE AMOUNT OF PRODUCED WATER FROM PRODUCTION STATIONS BY TYPE AND GOVERNORATE FOR 2017

ب (9/17)جدول 

المحافظة

(يوم/ ³م)معدل كميات المياه المنتجة من محطات انتاج المياه عدد محطات انتاج المياه

Governorate

Number of potable water production stationsaverage amount of produced water from production stations  (m³/day)

Source:1. Ministry of Construction and Housing and Municipalities and Public Works / Directorates of Water in the governoratesمديريات الماء في المحافظات/ وزارة اإلعمار واإلسكان والبلديات واألشغال العامة .  1: المصدر 

دائرة ماء بغداد/ امانة بغداد  . 2          

محطات إنتاج المياه المنصوبة على + (RO)محطات تحلية المياه + المجمعات المائية + المشاريع )مجموع الكميات المنتجة من = المجموع الكلي لكمية المياه المنتجة * 

(كمية المياه الخام المسحوبة من المشاريع والمجمعات المائية لمحطات التحلية- المحطات العاملة بالطاقة الشمسية + األبار 
* Total quantity of water produced = Total quantity produced (projects + water parks + desalination plants (RO) + Water production stations 

on wells +solar power stations - quantity of raw water withdrawn from projects and water complexes for desalination plants)

          2.   Mayoralty of Baghdad / Baghdad Water Department



Table (17/10) A

المجموعريفحضرالمجموعريفحضرالمجموعريفحضر

UrbanRuralTotalUrbanRuralTotalUrbanRuralTotal

22619291468069372999821714521057010322846296.072.086.6Ninevahنينوى

118110641677015978761086618345919143253792.083.089.7kirkukكركوك

80553783168916372268055376237671429304100.075.087.3Dialaديالى

8861158855411771656797504619879141738390.070.080.0AL-Anbarاالنبار

599304305993043599304305993043100.00.0100.0Amant Baghdadأمانة بغداد

111719110165212133712670315406608107692360.040.050.5Baghdad outskirtsأطراف بغداد

99688510681572065042797508534079133158780.050.064.5Babylonبابل

8148724038601218732782277347320112959796.086.092.7Kerbelaكربالء

8297835489401378723788294439152122744695.080.089.0Wasitواسط

719341875894159523553950637663491614075.043.057.4Salah Al-Deenصالح الدين

105096642062614715921029947344913137486098.082.093.4AL- Najafالنجف

739601551447129104860647334741295388582.063.073.9AL-Qadisiyaالقادسية

36983344453881437132915129339562254689.066.076.4AL- Muthannaالمثنى

134481075036220951721156537172583132912086.023.063.4Thi - Qarذي قار

8218532908201112673764323258830102315393.089.092.0Missanميسان

236212354636829084912125911491731261764290.090.090.0Basrahالبصرة

2229498810519602328145902044439666592322710362891.763.382.6Totalإجمالي

2018عدد ونسبة السكان المخدومين بشبكات توزيع المياه الصالحة للشرب حسب البيئة والمحافظة لسنة 

نسبة السكان المخدومينعدد السكان المخدومين*عدد السكان 

Governorateالمحافظة

أ (10/17)جدول

*Number of populationNumber of served populationpercentage of served population

NUMBER AND PERCENTAGE OF POPULATION SERVED WITH DRINKING WATER DISTRIBUTION NETS BY ENVIRONMENT AND GOVERNORATE 

FOR 2018

* Number of population according to the Central Statistical Organization Estimates 

          2.   Mayoralty of Baghdad / Baghdad Water Department

عدد السكان حسب تقديرات الجهاز المركزي لإلحصاء* 

مديريات الماء في المحافظات/ وزارة اإلعمار واإلسكان والبلديات واألشغال العامة .  1: المصدر 

دائرة ماء بغداد/ أمانة بغداد .  2            

Source:1. Ministry of Construction and Housing and Municipalities and Public Works / Directorates of Water 

in the governorates



Table (17/10) B

المجموعريفحضرالمجموعريفحضرالمجموعريفحضر

UrbanRuralTotalUrbanRuralTotalUrbanRuralTotal

22035031430145363364820933281072609316593795.075.087.1Ninevahنينوى

115060740601115566181058558336989139554792.083.089.7kirkukكركوك

78473481020815949427847346400641424798100.079.089.3Dialaديالى

8632378626771725914776913603874138078790.070.080.0AL-Anbarاالنبار

583825105838251583825105838251100.00.0100.0Amant Baghdadأمانة بغداد

10883349902622078596653000396105104910560.040.050.5Baghdad outskirtsأطراف بغداد

97113710405692011706776910593124137003480.057.068.1Babylonبابل

7938163934291187245762063338349110041296.086.092.7Kerbelaكربالء

8083595347661343125727523347598107512190.065.080.0Wasitواسط

700760853277155403750454747783598238272.056.063.2Salah Al-Deenصالح الدين

102381840976514335831003342336007133934998.082.093.4AL- Najafالنجف

720490537199125768958359733306391666081.062.072.9AL-Qadisiyaالقادسية

36028943305479334332065728581660647389.066.076.4AL- Muthannaالمثنى

13100767309902041066917053570172148722570.078.072.9Thi - Qarذي قار

800628283309108393773657824931298589092.088.091.0Missanميسان

230111153226428333752071000479038255003890.090.090.0Basrahالبصرة

2171915010247925319670751960805470599552666800990.368.983.4Totalإجمالي

2017عدد ونسبة السكان المخدومين بشبكات توزيع المياه الصالحة للشرب حسب البيئة والمحافظة لسنة 

NUMBER AND PERCENTAGE OF POPULATION SERVED WITH DRINKING WATER DISTRIBUTION NETS BY ENVIRONMENT AND GOVERNORATE 

FOR 2017

ب (10/17)جدول

المحافظة

نسبة السكان المخدومينعدد السكان المخدومين*عدد السكان 

Governorate
*Number of populationNumber of served populationpercentage of served population

مديريات الماء في المحافظات/ وزارة اإلعمار واإلسكان والبلديات واألشغال العامة .  1: المصدر 
Source:1. Ministry of Construction and Housing and Municipalities and Public Works / Directorates of Water 

in the governorates

 Number of population according to the Central Statistical Organization Estimates *عدد السكان حسب تقديرات الجهاز المركزي لإلحصاء* 



Mayoralty of Baghdad / Baghdad Water Department   .2          دائرة ماء بغداد/ أمانة بغداد .  2            



Table (17/11) A

المجموعريفحضر

UrbanRuralTotal

164847057696535.0372999874970432130110710051158692Ninevahنينوى

4921418858518.0159787636313640348403484517580kirkukكركوك

709042354525.0163722619271664238256954489860Dialaديالى

53868210773620.01771656241330189616430946531525AL-Anbarاالنبار

4087612118540729.059930432900585029005852097565Amant Baghdadأمانة بغداد

5419448129215.02133712276391184261460652645147Baghdad outskirtsأطراف بغداد

67169110075415.02065042342562228375570937615949Babylonبابل

3897159742925.01218732175372116914292286386170Kerbelaكربالء

99969719993920.01378723583531215827799358427659Wasitواسط

46701816345635.01595235599153086590780470743Salah Al-Deenصالح الدين

76141526649535.01471592354182137738491920472995AL- Najafالنجف

41873510468425.01291048179029114461293490396722AL-Qadisiyaالقادسية

2525127575430.081437114140635352176758240577AL- Muthannaالمثنى

650384520318.0209517251364383616597259658275Thi - Qarذي قار

617161308585.01112673381097205206586303360354Missanميسان

152895139752726.029084919390821923421131424963335Basrahالبصرة

14775170346866823.532814590839368121604601055414110433148Totalاإلجمالي

2018كمية المياه المنتجة من محطات انتاج المياه ونسبة ومعدل كميات المياه المفقودة اثناء النقل بشبكة المياه والحاجة التقديرية لكمية المياه الصالحة للشرب حسب المحافظة لسنة 

الحاجة التقديرية لكمية المياه الصالحة 

(يوم/³م)للشرب في المحافظة 

Governorate

average amount of water (m³/day) 

equipped for population

average amount of 

water produced 

from water 

production 

stations (m³/day)

average amount 

of lost water in 

water distribution 

net (m³/day)

percentage of 

average amount 

of lost water in 

water 

distribution net

المحافظة

معدل كميات المياه المنتجة 

من محطات أنتاج المياه  

(m³/day)

معدل كميات المياه 

أثناء  (الضياعات)المفقودة 

النقل بشبكة توزيع المياه 

(m³/day)

النسبة المئوية لمعدل 

كميات المياه المفقودة 

أثناء النقل  (الضياعات)

بشبكة توزيع المياه

(يوم/³م)معدل كميات المياه المجهزة للسكان 

أ (11/17)جدول 

estimated need of 

amount of potable water 

in the governorate 

(m3/day)

عدد السكان الكلي في 

 *(نسمة)المحافظة 

          2.   Mayoralty of Baghdad / Baghdad Water Department

مديريات الماء في المحافظات/ وزارة اإلعمار واإلسكان والبلديات واألشغال العامة .  1: المصدر 

دائرة ماء بغداد/ أمانة بغداد .  2         

محطات تحلية المياه + المجمعات المائية + المشاريع )مجموع الكميات المنتجة من = المجموع الكلي لكمية المياه المنتجة * * 

(RO) + كمية المياه الخام المسحوبة من - المحطات العاملة بالطاقة الشمسية + محطات إنتاج المياه المنصوبة على األبار

(المشاريع والمجمعات المائية لمحطات التحلية

AVERAGE AND PERCENTAGE OF LOST WATER FROM WATER DISITRIBUTION NETS WHICH PROPARED FOR POPULATION BY GOVERNORATE FOR 2018

 total number of 

population in the 

governorate *

* Number of population according to the Central Statistical Organization Estimates  *عدد السكان حسب تقديرات الجهاز المركزي لإلحصاء

** Total quantity of water produced = Total quantity produced (projects + water parks + desalination plants (RO) + 

Water production stations on wells +solar power stations - quantity of raw water withdrawn from projects and 

water complexes for desalination plants)

Source:1. Ministry of Construction and Housing and Municipalities and Public Works / Directorates of Water in 

the governorates



Table (17/11) B

المجموعريفحضر

UrbanRuralTotal

135355247374335.036336486594822198278793091128762Ninevahنينوى

4116516751116.4155661830972634414344140504215kirkukكركوك

651800195543.01594942347735284511632246477209Dialaديالى

522921045820.01725914188252300941834517802AL-Anbarاالنبار

4087612118540729.058382512902205029022052043388Amant Baghdadأمانة بغداد

80706812106015.02078596240103445905686008628483Baghdad outskirtsأطراف بغداد

6513819770715.02011706364356171462535818600040Babylonبابل

57096914274225.01187245256936171291428227376193Kerbelaكربالء

67485413497120.01343125350768188875539643416618Wasitواسط

50072217525335.01554037464514462991080458585Salah Al-Deenصالح الدين

76611026813935.01433583346480148491494971460777AL- Najafالنجف

43980910995225.01257689187364124909312273386472AL-Qadisiyaالقادسية

2386407875133.079334312791131978159889234365AL- Muthannaالمثنى

620016496018.0204106644518578562523747641275Thi - Qarذي قار

430030215025.01083937296305109592405897351047Missanميسان

153682639957526.028333759439181933331137251938455Basrahالبصرة

13793332335592624.331967075784375022707881011453810163686Totalاإلجمالي

مديريات الماء في المحافظات/ وزارة اإلعمار واإلسكان والبلديات واألشغال العامة .  1: المصدر 

دائرة ماء بغداد/ أمانة بغداد .  2         

** Total quantity of water produced = Total quantity produced (projects + water parks + desalination plants (RO) + 

Water production stations on wells +solar power stations - quantity of raw water withdrawn from projects and water 

complexes for desalination plants)

الحاجة التقديرية لكمية المياه الصالحة 

(يوم/³م)للشرب في المحافظة 

Governorate

average amount of water (m³/day) 

equipped for population

average amount of 

water produced 

from water 

production 

stations (m³/day)

average amount 

of lost water in 

water distribution 

net (m³/day)

percentage of 

average 

amount of lost 

water in water 

distribution net

          2. Mayoralty of Baghdad / Baghdad Water Department

Source:1. Ministry of Construction and Housing and Municipalities and Public Works / Directorates of Water in the 

governorates

 Number of population according to the Central Statistical Organization Estimates *عدد السكان حسب تقديرات الجهاز المركزي لإلحصاء* 

محطات تحلية + المجمعات المائية + المشاريع )مجموع الكميات المنتجة من = المجموع الكلي لكمية المياه المنتجة * *  

كمية المياه الخام المسحوبة من المشاريع والمجمعات المائية لمحطات - المحطات العاملة بالطاقة الشمسية + (RO)المياه 

(التحلية

2017كمية المياه المنتجة من محطات انتاج المياه ونسبة ومعدل كميات المياه المفقودة اثناء النقل بشبكة المياه والحاجة التقديرية لكمية المياه الصالحة للشرب حسب المحافظة لسنة 

AVERAGE AND PERCENTAGE OF LOST WATER FROM WATER DISITRIBUTION NETS WHICH PROPARED FOR POPULATION BY GOVERNORATE FOR 2017

ب (11/17)جدول 

 total number of 

population in the 

governorate *

estimated need of 

amount of potable water 

in the governorate 

(m3/day)

المحافظة

معدل كميات المياه المنتجة 

من محطات أنتاج المياه  

(m³/day)

معدل كميات المياه 

أثناء  (الضياعات)المفقودة 

النقل بشبكة توزيع المياه 

(m³/day)

النسبة المئوية لمعدل 

كميات المياه المفقودة 

أثناء النقل  (الضياعات)

بشبكة توزيع المياه

عدد السكان الكلي في 

 *(نسمة)المحافظة 

(يوم/³م)معدل كميات المياه المجهزة للسكان 



آيارنيسانآذارشباط2ك1ك2ت1ت

OctoberNovemberDecemberJanuaryFebruaryMarchAprilMay

0.0100.011.071.0389.023.0108.058.0760.0621.0122.4Al- Sulimaniya1السليمانية1 .

0.033.026.046.0170.08.076.053.0412.0379.0108.7Erbil2أربيل2 .

0.013.09.023.090.018.082.064.0299.0346.086.4Al-Musel Dam3سد الموصل3 .

9.024.066.079.0323.031.073.073.0678.0657.0103.2Dukan Dam4سد دوكان4 .

0.035.061.049.0239.020.074.02.0480.0293.0163.8Dibs5دبس5 .

0.02.00.01.089.03.082.08.0185.0143.0129.4Baghdad6بغداد6 .

0.05.05.02.089.00.051.04.0156.0135.0115.6Samara Dam7سدة سامراء7 .

0.466.076.051.0283.015.0104.028.0623.4608.0102.5Darbandikhan8دربندخان8 .

0.09.00.01.034.00.031.016.291.295.096.0Al- Najaf9النجف9 .

0.08.04.07.083.00.030.033.9165.9109.0152.2Daquq10بدرة10 .

0.010.00.02.019.00.040.03.074.0139.053.2Semawa11السماوة11 .

0.10.34.01.048.02.081.010.0146.4151.097.0Hadeetha12حديثة12 .

0.05.00.04.095.00.031.019.0154.099.0155.6Al-Hindiyah13سدة الهندية13 .

0.05.08.075.00.00.085.533.0206.5205.0100.7Al-Kut Dam14سدة الكوت14 .

0.012.00.03.03.90.024.410.053.374.072.0Al- Nasiriyah15الناصرية15 .

0.06.00.01.032.00.031.07.077.0103.074.8Ali Al-Gharbi16علي الغربي16 .

حسب األشهر (2018-2017)كمية األمطار الساقطة لمواقع منتخبة ومقارنتها بالمعدل العام خالل السنة المائية 

 AMOUNT OF RAIN FALLS  IN SELECTED LOCATIONS IN IRAQ COMPARED WITH GENERAL AVERAGE (MM) DURING THE WATERY YEAR (2017-2018) BY MONTH

% النسبة المئوية (ملم)المعدل العام (ملم)المجموع السنوي 

Table (17/12) Aأ (12/17)جدول 

 *(2018-2017)خالل السنة المائية  (ملم)المجموع الشهري لكمية األمطار الساقطة  

         Aaverage total monthly amount rain falls (mm) during the water year (2017-2018) *
Placeالموقع

Total  Annual  

(mm)

General 

Ave.(mm)
Percentage % 

قسم السياسات البيئية/ دائرة التخطيط والمتابعة / وزارة الموارد المائية : المصدر 

Water year : from (Oct. of the year) till (Sep. of the next  year)

     2. The total average was depended due to the missing years in time series

Source: Ministry of Water Resources/ Planning and Follow up Department/ Environmental Policies Division

( أيلول من السنة الالحقة30)لغاية  ( شهر تشرين األول من كل سنة1)تبدأ من : السنة المائية 

(حزيران، تموز، آب وأيلول )لم تسجل أمطار خالل أشهر : 1مالحظة 

تم اعتماد المعدل العام بدآل من الوسط الحسابي لوجود سنوات مفقودة في السلسلة الزمنية : 2         

Not 1 : No rain falling recorded during (June,July, Aug & September)



آيارنيسانآذارشباط2ك1ك2ت1ت

OctoberNovemberDecemberJanuaryFebruaryMarchAprilMay

2.02.0201.054.083.0134.070.025.0571.0622.091.8Al- Sulimaniya1السليمانية1 .

0.00.0134.037.024.090.046.05.0336.0380.088.4Erbil2أربيل2 .

0.00.070.08.07.056.065.04.0210.0348.060.3Al-Musel Dam3سد الموصل3 .

Al-Shirqat 4......................الشرقاط4 .

1.01.0235.048.068.0121.048.06.0528.0659.080.1Dukan Dam5سد دوكان5 .

0.01.0111.046.030.0110.058.036.0392.0290.0135.2Dibs6دبس6 .

0.00.030.010.09.042.09.00.1100.1144.069.4Baghdad7بغداد7 .

0.00.083.010.04.034.018.04.0153.0135.0113.3Samara Dam8سدة سامراء8 .

2.02.0112.065.084.0107.031.012.0415.0611.067.9Darbandikhan9دربندخان9 .

0.00.029.03.05.07.09.00.853.896.056.3Al- Najaf10النجف10 .

Daquq11......................داقوق11 .

0.00.038.026.020.0120.017.00.1221.1104.0212.5Badrah12بدرة12 .

0.00.03.00.01.025.016.00.045.0141.031.9Semawa13السماوة13 .

0.00.028.06.011.033.022.05.0105.0152.069.1Hadeetha14حديثة14 .

0.00.00.012.015.015.018.014.074.099.074.7Al-Hindiyah15سدة الهندية15 .

0.00.033.013.05.010.021.00.082.0207.039.6Al-Kut Dam16سدة الكوت16 .

0.00.027.00.00.111.06.00.044.175.058.8Al- Nasiriyah17الناصرية17 .

0.00.015.03.07.042.020.00.087.0103.084.5Ali Al-Gharbi18علي الغربي18 .

حسب الشهر (2017 ــ 2016)كمية األمطار الساقطة لمواقع منتخبة في العراق ومقارنتها بالمعدل العام خالل السنة المائية 

 AMOUNT OF RAIN FALLS  IN SELECTED LOCATIONS IN IRAQ COMPARED WITH GENERAL AVERAGE (MM) DURING THE WATERY YEAR (2016-2017) BY MONTH

Place

Table (17/12) Bب (12/17)جدول 

% النسبة المئوية (ملم)المعدل العام (ملم)المجموع السنوي 

Percentage % 
General 

Ave.(mm)
Total  Annual  (mm)

 *(2017-2016)خالل السنة المائية  (ملم)المجموع الشهري لكمية األمطار الساقطة  

         Aaverage total monthly amount rain falls (mm) during the water year (2016-2017) *
الموقع

قسم السياسات البيئية/ دائرة التخطيط والمتابعة / وزارة الموارد المائية : المصدر 

Water year : from (Oct. of the year) till (Sep. of the next  year)

       2. The total average was depended due to the missing years in time series

Source: Ministry of Water Resources/ Planning and Follow up Department/ Environmental Policies Division

تم اعتماد المعدل العام بدآل من الوسط الحسابي لوجود سنوات مفقودة في السلسلة الزمنية: 2             

Not  1 : No rain falling recorded during (June,July, Aug & September)(آب وأيلول، تموز، حزيران )لم تسجل أمطار خالل أشهر : 1مالحظة 

Unavailable data..بيانات غير متوفرة   ..   

( أيلول من السنة الالحقة30)لغاية  ( شهر تشرين األول من كل سنة1)تبدأ من : السنة المائية 



Table (17/13) A

المجموع السنويايلولآبتموزحزيرانآيارنيسانآذارشباطكانون الثانيكانون األولتشرين الثانيتشرين األول

OctoberNovemberDecemberJanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptember
Total 

Annual 

16.078.044.915.078.0016.2825.7241.3348.9552.2541.7526.90295.27Mousal damسد الموصل

21.8711.686.665.827.5714.7021.5334.0245.4249.9040.7729.62289.56Ducan damسد دوكان

8.063.841.981.692.394.215.629.0311.9512.7411.478.2881.26Darbandakhan damسد دربندخان

122.3964.8437.8835.7056.0996.89141.38203.04250.42278.24251.92178.481717.27Al-Thirthar lakeبحيرة الثرثار

4.752.281.351.632.335.148.3312.2515.9116.3514.0411.5595.91Al-Adhaim damسد العظيم

20.929.745.785.558.8219.7434.1350.1865.6866.9753.9329.99371.43Himrin damسد حمرين

25.8311.065.405.248.9016.2423.4838.8550.2053.5141.6429.18309.53Al-Adhaim damسد حديثة

34.1818.8311.716.8015.3525.0034.3454.0564.0974.3868.2150.32457.26Habunia lakeبحيرة الحبانية

254.07130.3175.6767.50109.45198.20294.53442.75552.62604.34523.73364.323617.49Totalإجمالي

(2018-2017)حسب الشهر للسنة المائية  (ملم)معدالت التبخر الشهري في السدود والخزانات 

MONTHLY EVAPORATION  RATES FOR DAMS AND TANKS IN (MM ) FOR THE WATERY YEAR (2017- 2018)

أ (13/17)جدول 

Source: Ministry of Water Resources/ Planning and Follow up Department/ Environmental Policies Divisionقسم السياسات البيئية/ دائرة التخطيط والمتابعة / وزارة الموارد المائية : المصدر 

Month األشهر



Table (17/12) B

المجموع السنويايلولآبتموزحزيرانآيارنيسانآذارشباطكانون الثانيكانون األولتشرين الثانيتشرين األول

OctoberNovemberDecemberJanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptember
Total 

Annual 

271.0147.060.040.053.0134.0195.0476.0618.0686.0690.0575.03945.0Mousal damسد الموصل

118.078.047.050.067.093.093.0236.0297.0397.0394.0282.02152.0Ducan damسد دوكان

152.0108.056.043.049.071.093.0202.0294.0319.0316.0258.01961.0Darbandakhan damسد دربندخان

Al-Thirthar lake..........................بحيرة الثرثار

Al-Adhaim dam..........................سد العظيم

233.0153.0123.0120.098.0140.0210.0300.0418.0462.0453.0399.03109.0Himrin damسد حمرين

NANANANANANANANANANANANANAAl-Adhaim damسد حديثة

Habunia lake..........................بحيرة الحبانية

774.0486.0286.0253.0267.0438.0591.01214.01627.01864.01853.01514.011167.0Totalإجمالي

MONTHLY EVAPORATION  RATES FOR DAMS AND TANKS IN (MM ) FOR THE WATERY YEAR (2016- 2017)

(2017-2016)حسب الشهر للسنة المائية  (ملم)معدالت التبخر الشهري في السدود والخزانات 

 Month األشهر

ب (13/17)جدول 

Source: Ministry of Water Resources/ Planning and Follow up Department/ Environmental Policies Divisionقسم السياسات البيئية/ دائرة التخطيط والمتابعة / وزارة الموارد المائية : المصدر 

بيانات غير متوفرة بسبب عدم وجود محطة مناخية..  

NA : بيانات غير متوفرة بسبب عطل المحطة المناخيةNA:Unavailable data due to station damage 

..Unavailable data because there is no climatic station



%النسبة المئوية (ثا/ ³م)المعدل السنوي العام (ثا/ ³م)المعدل السنوي 

Annual Average 

(m³/second)

General Annual Average 

(m³/second)
Percentage %

845.171453.8358.13نهر دجلة وروافده عدا العظيم
Tigris river and its tributaries except 

Al- Adhaim 

25.8323.50109.93Adhaimالعظيم

419.58578.6772.51Euphrates river in Hsebaنهر الفرات في حصيبة

%النسبة المئوية (سنة/³مليار م)الوارد السنوي العام  (سنة/³مليار م)الوارد السنوي 

          Annual Import        

   (billion m³/year)

   General Annual Import 

(billion m³/year)
Percentage %

26.6545.8558.13نهر دجلة وروافده عدا العظيم
Tigris river and its tributaries except 

Al- Adhaim 

0.810.74109.30Adhaimالعظيم

13.2318.2572.51Euphrates river in Hsebaنهر الفرات في حصيبة

40.69Total Resources (one billion m³)(³مليار م)إجمالي الواردات 

%النسبة المئوية (ثا/ ³م)المعدل السنوي العام (ثا/ ³م)المعدل السنوي 

Annual Average 

(m³/second)

General Annual Average 

(m³/second)
Percentage %

723.171453.8349.74نهر دجلة وروافده عدا العظيم
Tigris river and its tributaries except 

Al- Adhaim 

25.5823.50108.87Adhaimالعظيم

303.75578.6752.49Euphrates river in Hsebaنهر الفرات في حصيبة

%النسبة المئوية (سنة/³مليار م)الوارد السنوي العام  (سنة/³مليار م)الوارد السنوي 

          Annual Import        

   (billion m³/year)

   General Annual Import 

(billion m³/year)
Percentage %

22.8145.8549.74نهر دجلة وروافده عدا العظيم
Tigris river and its tributaries except 

Al- Adhaim 

0.810.74108.87Adhaimالعظيم

9.5818.2552.49Euphrates river in Hsebaنهر الفرات في حصيبة

33.20Total Resources (one billion m³)(³مليار م)إجمالي الواردات 

(2017 ــ 2018)(2018 ــ 2017)
Riverالنهر

.Source: Ministry of Water Resources/ Planning and Follow up Department/ Environmental Policies Divisionقسم السياسات البيئية/ دائرة التخطيط والمتابعة / وزارة الموارد المائية : المصدر 

(2016 ــ 2017)(2017 ــ 2016)
Riverالنهر

Riverالنهرالسنة المائية
The Watery 

year

(2018-2017)و  (2017-2016)  الواردات المائية لنهري دجلة وروافده والفرات للسنة المائية 

 WATER IMPORTS OF TIGRIS AND ITS TRIBUTARIES AND EUPHRATES RIVERS FOR THE WATERY YEAR (2016-2017) & ( 2017ــ 2018 +A17)

Table (17/14) Aأ (14/17)جدول 

Riverالنهرالسنة المائية
The Watery 

year



%النسبة المئوية (ثا/ ³م)المعدل السنوي العام (ثا/ ³م)المعدل السنوي 

Annual Average 

(m³/second)

General Annual Average 

(m³/second)
Percentage %

1219.251453.8383.86نهر دجلة وروافده عدا العظيم
Tigris river and its tributaries except 

Al- Adhaim 

36.4223.50154.96Adhaimالعظيم

480.50578.6783.04Euphrates river in Hsebaنهر الفرات في حصيبة

%النسبة المئوية (سنة/³مليار م)المعدل السنوي العام  (سنة/³مليار م)المعدل السنوي 

          Annual Average     

      (billion m³/year)

   General Annual Average 

(billion m³/year)
Percentage %

38.4545.8583.86نهر دجلة وروافده عدا العظيم
Tigris river and its tributaries except 

Al- Adhaim 

1.150.74154.96Adhaimالعظيم

15.1518.2583.04Euphrates river in Hsebaنهر الفرات في حصيبة

54.75Total Resources (one billion m³)(³مليار م)إجمالي الواردات 

%النسبة المئوية (ثا/ ³م)المعدل السنوي العام (ثا/ ³م)المعدل السنوي 

Annual Average 

(m³/second)

General Annual Average 

(m³/second)
Percentage %

845.171453.8358.13نهر دجلة وروافده عدا العظيم
Tigris river and its tributaries except 

Al- Adhaim 

25.8323.50109.93Adhaimالعظيم

419.58578.6772.51Euphrates river in Hsebaنهر الفرات في حصيبة

%النسبة المئوية (سنة/³مليار م)المعدل السنوي العام  (سنة/³مليار م)المعدل السنوي 

          Annual Average     

      (billion m³/year)

   General Annual Average 

(billion m³/year)
Percentage %

26.6545.8558.13نهر دجلة وروافده عدا العظيم
Tigris river and its tributaries except 

Al- Adhaim 

0.810.74109.30Adhaimالعظيم

13.2318.2572.51Euphrates river in Hsebaنهر الفرات في حصيبة

40.69Total Resources (one billion m³)(³مليار م)إجمالي الواردات 

 Locationالموقع

.Source: Ministry of Water Resources/ Planning and Follow up Department/ Environmental Policies Divisionقسم السياسات البيئية/ دائرة التخطيط والمتابعة / وزارة الموارد المائية : المصدر 

(2016 ــ 2017)(2017 ــ 2016)

 Locationالموقعالسنة المائية
The Watery 

year

(2015 ــ 2016)(2016 ــ 2015)
Location الموقع

السنة المائية
The Watery 

year

(2017-2016)و  (2016-2015)  الواردات المائية لنهري دجلة وروافده والفرات للسنة المائية 

 WATER IMPORTS OF TIGRIS AND ITS TRIBUTARIES AND EUPHRATES RIVERS FOR THE WATERY YEAR (2015-2016) & ( 2016ــ 2017 )

Table (17/14) Bب (14/17)جدول 

 Locationالموقع



(³مليار م)* السعة(م)المنسوب (³مليار م)* السعة(م)المنسوب 

Level (m)
Capacity  

(billion m³)*
Level (m)

Capacity  

(billion m³)*

307.073.62302.682.73Mousil Damسد الموصل

130.802.68123.791.38Haditha Damسد حديثة

43.601.7443.341.32Tharthar Lakeبحيرة الثرثار

43.250.0642.520.00Habbania Lakeبحيرة الحبانية

8.105.43Totalإجمالي

499.073.82494.682.95Dokan Damسد دوكانالزاب االسفل

Adhaim- Dam 113.940.27117.200.42سد العظيمحوض العظيم

472.481.50464.201.11Derbendkhan Damسد دربندخان

98.260.9897.580.87Himrin Damسد حمرين

2.481.98Totalإجمالي

14.6710.78

AL- Razaza Lake....20.430.82بحيرة الرزازة

بيانات غير متوفرة.. 

Lower Zab

2017 مقارنة مع نفس التاريخ لسنة 2018/10/1والسعة المائية بتاريخ  (الخزانات)مناسيب الخزن المتحققة في السدود والبحيرات 

STOCK LEVELS IN DAMS AND LAKES (TANKS) AND ITS CAPACITY ON 1/10/2018 COMPARED WITH THE SAME PERIOD FOR 2017

Table (17/15) Aأ (15/17)جدول 

السد أو البحيرةالحوض

2018/10/1المتحقق في 2017/10/1المتحقق في 

Dam and LakeBasin

ON 1/10/2017ON 1/10/2018

حوضي دجلة والفرات
Tigris and 

Euphrates Basins

قسم السياسات البيئية/ دائرة التخطيط والمتابعة / وزارة الموارد المائية : المصدر 
Source: Ministry of Water Resources/ Planning and Follow up Department/ Environmental 

Policies Division.

AL- Adhaim Basin

Diala Basinحوض ديالى

Storage till the lower intakes (milliard m³)(³مليار م)الخزن الحي لغاية المنافذ السفلى 

Capacity= storage + dead storage *الخزين الميت+ مجموع الخزين الحي = السعة * 

..Unavailable data



(³مليار م)* السعة(م)المنسوب (³مليار م)* السعة(م)المنسوب 

Level (m)
Capacity  

*(billion m³)
Level (m)

Capacity  

*(billion m³)

307.184.35307.074.32Mousil Damسد الموصل

136.504.17130.802.68Haditha Damسد حديثة

44.9243.4843.6041.34Tharthar Lakeبحيرة الثرثار

45.341.3143.250.80Habbania Lakeبحيرة الحبانية

53.3149.14Totalإجمالي

500.054.03499.073.82Dokan Damسد دوكانالزاب االسفل

Adhaim- Dam 115.220.31113.940.27سد العظيمحوض العظيم

472.581.51472.481.50Derbendkhan Damسد دربندخان

102.882.0598.260.98Himrin Damسد حمرين

3.562.48Totalإجمالي

61.2255.71

20.410.8120.430.82AL- Razaza Lakeبحيرة الرزازة

Basin

Tigris and 

Euphrates Basins

Lower Zab

الخزين الميت+ مجموع الخزين الحي = السعة * 

حوض ديالى

(³مليار م)إجمالي حوضي دجلة والفرات  

حوضي دجلة والفرات

Dam and Lake

Table (17/15) B ب (15/17)جدول 

قسم السياسات البيئية/ دائرة التخطيط والمتابعة / وزارة الموارد المائية : المصدر 

2016 مقارنة مع نفس التاريخ لسنة 2017/10/1والسعة المقابلة بتاريخ  (الخزانات)مناسيب الخزن المتحققة في السدود والبحيرات 

STOCK LEVELS IN DAMS AND LAKES (TANKS) AND ITS CAPACITY ON 1/10/2017 COMPARED WITH THE SAME PERIOD FOR 2016

Total amount of Tigris and Euphrates 

basins (billion m³)

AL- Adhaim Basin

Diala Basin

السد أو البحيرةالحوض

2017/10/1المتحقق في 2016/10/1المتحقق في 

ON 1/10/2017 ON 1/10/2016

Source: Ministry of Water Resources/ Planning and Follow up Department/ Environmental 

Policies Division.

* Capacity= storage + dead storage



Table (17/16)(16/17)جدول 

نسبة الفشل %عدد النماذج الفاشلةعدد النماذج البكتريولوجية المفحوصة

No. of Bacteriological 

samples tested
No. of failling samples Failling rate %

187034918.7Ninevahنينوى

39942847.1kirkukكركوك

336734910.4Dialaديالى

AL-Anbar..   ..   ..   األنبار

 8846198022.4Baghdadبغداد

50432054.1Babylonبابل

375068518.3Kerbalaكربالء

5378116721.7Wasitواسط

139045933.0Salah Al-Deenصالح الدين

399472018.0AL-Najafالنجف

456158512.8AL-Qadisiyaالقادسية

174852830.2AL-Muthannaالمثنى

3471177251.1Thi - Qarذي قار

19491537.9Missanميسان

1633664.0Basrahالبصرة

50994930218.2Totalإجمالي

قسم اإلحصاء الصحي والحياتي/ القطاع الصحي / وزارة الصحة والبيئة : المصدر 
Source : Ministry of Health and Environment / Health sector /  Biological Health Statistics 

Division

  Unavailable Data .. .. بيانات غير متوفرة

2018عدد النماذج البكتريولوجية المفحوصة لمياه الشرب وعدد النماذج الفاشلة ونسبة الفشل حسب المحافظة لسنة 

NO. OF BACTERIOLOGICAL SAMPLES TESTED FOR DRINKING WATER AND NO. OF FAILLING SAMPLES AND THE 

FAILLING RATE BY GOVERNORATE FOR 2018

Governorateالمحافظة



Table (17/17) A(m³) (³م)

المجموعالحّمارالوسطىالحويزة

Al -HowaizaMiddle marshesAl- HamarTotal

565056059097600107153280171901440Januaryكانون الثاني

1296000079729920106634880199324800Februaryشباط

1936224099740160132840000251942400Marchآذار

25608960134265600122212800282087360Aprilنيسان

20476800106401600105779520232657920Mayآيار

111196806078240049792320121694400Juneحزيران

3291840421718403338496078848640Julyتموز

6039360487555203159648086391360Augustآب

4639680404092803193344076982400Septemberايلول

29548803525120069206400107412480Octoberتشرين األول

134369280126048960113063040373481280Novemberتشرين الثاني

262215360304828704166007232733051296Decemberكانون األول

50868864011374827841069604352مجموع الواردات عبر المغذيات
Total inflows to the 

marshes 

Total amounts of rain..200000000235000000مجموع كميات األمطار

  Unavailable Data .. بيانات غير متوفرة.. 

2018كمية المياه لألهوار لسنة 

AMOUNT OF MARSHES WATER FOR THE YEAR 2018

Source: Ministry of Water Resources/ Planning and Follow up Department/ 

Environmental Policies Division

3150775776

Amount of marshes water for 2018

أ (17/17)جدول 

الشهر

2018كمية المياه لألهوار لسنة 

 Month

قسم السياسات البيئية/ دائرة التخطيط والمتابعة / وزارة الموارد المائية : المصدر 



Table (17/17) B

المجموعالحّمارالوسطىالحويزةالمجموعالحّمارالوسطىالحويزة

Al -Howaiza
Middle 

marshes
Al- HamarTotalAl -HowaizaMiddle marshesAl- HamarTotal

10938213237316977641153162726125738144089332553Januaryكانون الثاني

68040151839117547337426228879266483903199454Februaryشباط

14968821003014217150188961508111793106687279988Marchآذار

15292818916418364352573573354179807158242411403Aprilنيسان

109719244996150543505258151165255597140616547378Mayآيار

4017618662412415735095750026185976152798388800Juneحزيران

5531314901414670735103421669124390137765283824Julyتموز

27216121176110341258733658487661113789208034Augustآب

2592013880215352431824638888755897848189294Septemberايلول

2721612597114751130069837846936285795158941Octoberتشرين األول

129655028593311156550289013934768248Novemberتشرين الثاني

21410107516106376235302363369884292480275Decemberكانون األول

788304181253316116274212464457954138643513038033148192Totalإجمالي

AMOUNT OF MARSHES WATER FOR THE YEARS 2016 , 2017

2017 و 2016كمية المياه لألهوار للسنوات 

Month الشهر

( ³الف م ) (Thousand m³)ب (17/17)جدول 

قسم السياسات البيئية/ دائرة التخطيط والمتابعة / وزارة الموارد المائية : المصدر 

2016كمية المياه لألهوار لسنة 

Source: Ministry of Water Resources/ Planning and Follow up 

Department/ Environmental Policies Division

2017كمية المياه لألهوار لسنة 

Amount of marshes water for 2016Amount of marshes water for 2017



Table (17/18)

السنة
      كمية الكهرباء اإلجمالية المولدة     

(س.م و) 

+ كمية الكهرباء المستوردة 

***(س.م و)البارجات 

      كمية الكهرباء المعّدة للبيع          

***(س.م و) 
*عدد السكان 

نصيب الفرد من الكهرباء المعّدة 

(سنة/ساعة. ميكا واط )للبيع 

نصيب الفرد من الكهرباء المعّدة 

***(س.م و)للبيع 

year

Total amount of generated 

and produced electricity 

(Mw.H)

    amount of imported 

electricity + barges 

(Mw.H)

Amount of electricity 

prepared for sale (Mw.H)
No . population *

The electricity per 

capita prepared for 

sale (Mw.H/ year)

The electricity per 

capita prepared for sale 

(Mw.H)

2012638919141017023449122501342072441.4360.00016

2013584220411220162962705135302183672.080.00024

2014677679951225055171299854309944762.300.00026

2015686883251310420374215110303085142.450.00028

2016800302531196487881247235311318262.610.00030

2017855080461364440789223335319670752.790.00032

2018821301942241187495439296328145902.910.00033

Mw.H =Miga watt. Hour 

**** Represents the electricity bought from Kurdistan region, the electricity 

imported from the neighboring countries and the electricity added from investment 

noting that there are no electrical energy from barges for 2017 due to the financial 

crisis

ساعة. ميكا واط =  س .و.م

/ ساعة . ميكا واط )نصيب الفرد من الكهرباء  = (ساعة. ميكا واط )نصيب الفرد من الكهرباء : مالحظة 

( ساعة24x يوم365) ÷ (سنة

Note: Elctricity per hour per-capita  = Elctricity per-capita  (mega watt. Hour\year) 

÷ (365 day × 24 hour)

 Source : Ministry of Electricity / Informational center and systems / Central Statistic Departmentقسم اإلحصاء المركزي/ مركز المعلوماتية والنظم / وزارة الكهرباء : المصدر 

(2018-2012)كمية الطاقة الكهربائية اإلجمالية المنتجة المولّـدة والمستوردة والمعّـدة للبيع ونصيب الفرد مـن الكهرباء المعـّدة للبيع للسنوات 

سنة/ ساعة. ميكا واط = سنة / س.و.م

* No. of population according to (CSO) estimates excluding Kurdistan Region and 

excluding (2012) that include Kurdistan Region population

Including bought energy from kurdistan region **بضمنها الطاقة المشتراة من إقليم كردستان** 

MW.H/ year = mega watts. Hour/ year

Note: no. of population for (2015 , 2016 , 2017) according to  to (CSO) estimates

حسب تقديرات الجهاز المركزي لإلحصاء،  (2017 ، 2016 ، 2015)عدد السكان للسنوات : مالحظة 

وبناءاً على ماشهده العراق من حمالت قتل وإبادة جماعية مارسها داعش وقوى إرهابية ضد العراقيين 

والدمار الذي لحق البالد بسبب األوضاع األمنية غير المستقرة التي مر بها البلد ، تم إعداد إسقاطات سكانية 

جديدة بناءاً على فرضيات سكانية تتالئم مع واقع البلد من حيث تخفيض الخصوبة وتوقع العمرعند الوالدة

بضمنها  (2012)عدد السكان حسب تقديرات الجهاز المركزي لإلحصاء عدا اقليم كردستان بإستثناء سنة * 

سكان إقليم كردستان

تمثل الطاقة المستوردة من دول الجوار والطاقة المضافة من االستثمار بضمنها البارجات*** 

TOTAL AMOUNT OF GENERATED AND IMPORTED ELECTRICITY PREPARED FOR SALE AND THE ELECTRICITY PREPARED FOR SALE PER 

CAPITA FOR (2012 - 2018)

(18/17)جدول 

*** Represent the imported energy from the neighbouring countries and the added 

energy including the barges

تمثل الطاقة المشتراة من إقليم كردستان والطاقة المستوردة من دول الجوار والطاقة المضافة من **** 

 بسبب االزمة المالية وإنهاء عقد 2017االستثمار مع العلم بعدم وجود طاقة كهربائية من البارجات لسنة 

الشركة

**

***

****

****



اجمالي المبيعات

المتجاوزينالصناعيالزراعيالحكوميالتجاريالمنزلي

DomesticCommercial Governmental Agricultural Industrialabusers

2741398163703759.753487719.535425212.966840.21642216.0443271.6Al - Risafaالرصافة

5260322242091246.04528248.6150122228.5750041.465358312.41567773.0Al - Karkhالكرخ

1990221153814277.322309611.21924839.731430.2148100.7185470.9Al- Saderالصدر

 9991941559609156.0121079712.1204795720.5848310.88326148.32196512.2Total of Baghdadإجمالي بغداد

2910924188252264.7812362.81570455.4348031.234891112.040640714.0Dialaديالى

125706482578865.7282212.222036817.5146151.21067698.5613034.9AL-Anbarاألنبار

2960160172705558.31012523.448583316.4520871.843647414.71574595.3Ninevahنينوى

94721752223955.1246902.621964723.2321363.49430710.0541985.7Salah Al-Deenصالح الدين

192142779706441.5736493.828131714.6626673.343252022.527421014.3kirkukكركوك

1987730154955078.0925344.71332846.7209001.11387987.0526642.6Babylonبابل

3004512199975066.61625005.458326419.4139310.51324194.41126483.7AL-Najafالنجف

1780817101890957.2396872.21040395.81108496.2513872.945594625.6Wasitواسط

208322496793846.51753068.469358233.3132300.61805648.7526042.5Kerbelaكربالء

113765687300276.7385623.4885617.8218771.9657085.8499464.4AL-Qadisiyaالقادسية

52105541015478.7223114.3382747.3127832.5243184.7132152.5AL-Muthannaالمثنى

2539901187537873.8668352.62306629.136580.11248454.92385239.4Thi - Qarذي قار

4985935211377042.41663053.33580647.2144350.3178246835.755089311.0Basrahالبصرة

1564430118584375.8275481.824260815.5113190.7314272.0656854.2Missanميسان

395939932334505359.023114335.8588450514.95041211.3478352912.127653527.0إجمالي

2018توزيع الطاقة الكهربائية المباعة حسب أصناف اإلستهالك ونسبها المئوية موّزعة حسب الشركات والمحافظات لسنة 

Table (17/19) Aأ (19/17)جدول 

المحافظةالشركات

Consumpition typeأصناف اإلستهالك

Governorate Total amount 

of electrical 

energy sales

%%

( ساعة. ميكا واط  ) 

DISTRIBUTION OF SOLD ELECTRICAL ENERGY PY CONSUMPTION TYPE AND ITS PERCENTAGE DISTRIBUTED PY COMPANIES AND GOVERNORATES FOR 2018

 (Mega watt.Hour)

%% %%

الجنوب

Total

بغداد

الشمال

الوسط

 Source : Ministry of Electricity / Informational center and systems / Central Statistic Departmentقسم اإلحصاء المركزي/ مركز المعلوماتية والنظم / وزارة الكهرباء : المصدر 



Table (17/19) A

Companies

DISTRIBUTION OF SOLD ELECTRICAL ENERGY PY CONSUMPTION TYPE AND ITS PERCENTAGE DISTRIBUTED PY COMPANIES AND GOVERNORATES FOR 2018

Total

South

Baghdad 

North

Middle

Source : Ministry of Electricity / Informational center and systems / Central Statistic Department 



اجمالي المبيعات

الصناعيالزراعيالحكوميالتجاريالمنزلي

DomesticCommercial Governmental Agricultural Industrial

3626324150988041.668002418.8122742233.8224400.61865575.1Al - Risafaالرصافة

5601790314510856.15049039.0147976126.4870801.63849376.9Al - Karkhالكرخ

2635128190251172.21739896.652378119.9110570.4237900.9Al- Saderالصدر

 11863242655749955.3135891611.5323096427.21205771.05952845.0Total of Baghdad إجمالي بغداد

2040599130447463.9474752.31323406.5460902.351022125.0Ninevahنينوى

2695795107773940.0915643.42243558.3586612.2124347646.1kirkukكركوك

51024231948062.6189523.79820619.2310876.1425178.3Salah Al-Deenصالح الدين

2893839192880466.7918443.268733123.8346961.21511625.2Babylonبابل

193991599214251.11708668.863020532.595100.51371937.1Kerbelaكربالء

2578281166862064.71696716.661026223.7460841.8836453.2AL-Najafالنجف

1712711126476973.8591923.523855213.9574663.4927325.4AL-Qadisiyaالقادسية

125886590099671.6515114.114346511.4254282.013746410.9AL-Anbarاألنبار

1886508158507384.0521062.81547318.2443632.4502352.7Dialaديالى

2114344166684778.8687573.31401966.61664707.9720733.4Wasitواسط

4916731235770448.02058894.266416213.5151590.3167381834.0Basrahالبصرة

2397322198266082.7678372.81854427.7151960.61461886.1Thi - Qarذي قار

122569192656275.6168311.423357319.1141891.2345362.8Missanميسان

73653845980662.4125541.718000324.4248153.4593608.1AL-Muthannaالمثنى

407706232499317561.324839656.1755378718.57097911.7502990412.3

2017توزيع الطاقة الكهربائية المباعة حسب أصناف اإلستهالك موّزعة على المديريات والمحافظات لسنة 

  DISTRIBUTION OF SOLD ELECTRICAL ENERGY PY CONSUMPTION TYPE DISTRIBUTED ON DIRESTORUTES AND GONERNORSTES FOR 2017

)ب (19/17)جدول  ساعة. ميكا واط  )  (Mega watt.Hour)Table (17/19) B

قسم اإلحصاء/ مركز المعلوماتية والنظم / وزارة الكهرباء : المصدر 

North

الفرات األوسط
Middle 

Euphrates

Middleالوسط

Southالجنوب

الشمال

Totalإجمالي

Note: the amount of electrical energy abusers are calculated within the sold energy for each type of consumption types in 

all governorates

Source : Ministry of Electricity / informational center and systems / Statistic Department

 Baghdad بغداد

كمية الطاقة الكهربائية بالنسبة للمتجاوزين محسوبة ضمناً مع مجموع الطاقة المباعة لكل صنف من أصناف اإلستهالك في كل : مالحظة 

المحافظات

Directorates المحافظةالمديريات

Consumpition typeاصناف اإلستهالك

Total amount of 

electrical 

energy sales

%%%
Governorate

%%



Table (17/20) Aأ (20/17)جدول 

%نسبة المشاركة  (س.م و)كمية اإلنتاج عدد المحطات

Number of 

stations

Amount of 

production (Mw.H)

Percentage of participation 

%

82864956627.4Steam stationsالمحطات البخارية

* 334836417646.3Gaseous station*المحطات الغازية 

** 600.0Transporting**المحطات المتنقلة 

818177021.7Hydroelectric stationsالمحطات الكهرومائية

557883144475.4Grand Totalإجمالي المحطات

STX1224036412.3Diesel stations + Hundai diesels + Diesels STXديزالت + ديزالت هونداي + محطات الديزل 

00.0Supporting diesels..ديزالت ساندة

8951090.9Ministry of Oil Diesels..ديزالت وزارة النفط

1232987503.2Grand Totalإجمالي الديزالت

678213019478.6Grand total of electrical energy productionإجمالي العراق إلنتاج الطاقة الكهربائية

2179335420.8Imported electrical energy + investmentاالستثمار+ الطاقة الكهربائية المستوردة 

6185200.6The electrical energy bought from Kurdistan regionالطاقة الكهربائية المشتراة من إقليم كردستان

الطاقة المشتراة + اجمالي الطاقة الكهربائية المستوردة 

الطاقة المضافة من اإلستثمار+ من إقليم كردستان 
2241187421.4

Total of imported electrical energy + the electrical 

energy bought from Kurdistan region+ the electrical 

energy added from the investment

104542068100.0Grand total of electrical energy in iraqإجمالي منظومة الطاقة الكهربائية في العراق

 Unavailable data..بيانات غير متوفرة.. 

عدد المحطات الغازية يمثل المحطات العاملة فقط* 

قسم اإلحصاء المركزي/ مركز المعلوماتية والنظم / وزارة الكهرباء : المصدر 

2018عدد محطات إنتاج الطاقة الكهربائية والكمية المنتجة ونسبة المشاركة لسنة 

NUMBER OF ELECRICAL ENERGY PRODUCTION STATIONS,THE BRODUCED AMOUNT AND THE PERCENTAGE OF PARTICIPATION FOR 2018

Production stations محطات اإلنتاج

* The number of gaseous stations represents the working stations only

Source : Ministry of Electricity / Informational center and systems / Central Statistic Department 

There are no amount of electrical energy production stations because they are out of work **ال توجد كميات إنتاج للطاقة الكهربائية للمحطات المتنقلة بسبب عطل هذه المحطات** 

Note: There are no electrical energy from barges for 2018 due to the financial crisis  بسبب االزمة المالية وانهاء عقد الشركة2018التوجد كمية للطاقة الكهربائية من البارجات لسنة : مالحظة 



Table (17/20) Bب (20/17)جدول 

%نسبة المشاركة (س.م و)كمية اإلنتاج عدد المحطات

Number of 

stations

Amount of 

production (Mw.H)

Percentage of 

participation %

83081630631.08Steam stationsالمحطات البخارية

* 335089763951.33Gaseous station*المحطات الغازية 

** 600.00Transporting**المحطات المتنقلة 

821760832.19Hydroelectric stationsالمحطات الكهرومائية

558389002884.61Grand Totalإجمالي المحطات

STX1215934081.61Diesel stations + Hundai diesels + Diesels STXديزالت + ديزالت هونداي + محطات الديزل 

00.00Supporting diesels..ديزالت ساندة

246100.02Ministry of Oil Diesels..ديزالت وزارة النفط

1216180181.63Grand Totalإجمالي الديزالت

678550804686.24Grand total of electrical energy productionإجمالي العراق إلنتاج الطاقة الكهربائية 

56359875.68Imported electricity from the neighbouring countriesالطاقة الكهربائية المستوردة من دول الجوار 

18571461.87Theelectrical energy  bought from Kurdistan regionالطاقة الكهربائية المشتراة من إقليم كردستان

61512746.20الطاقة الكهربائية المضافة الى الشبكة الكهربائية من االستثمار
The electricity added to the electrical net from the 

investment

الطاقة المشتراة من + اجمالي الطاقة الكهربائية المستوردة 

الطاقة المضافة من اإلستثمار+ إقليم كردستان 
1364440713.76

Total of imported electrical energy + the electrical 

energy bought from Kurdistan region+ the electrical 

energy added from the investment

99152453100.00Grand total of electrical energy in iraqإجمالي منظومة الطاقة الكهربائية في العراق

..Unavailable data 

Source : Ministry of Electricity / informational center and systems / Statistic Departmentقسم اإلحصاء/ مركز المعلوماتية والنظم / وزارة الكهرباء : المصدر 

2017عدد محطات إنتاج الطاقة الكهربائية والكمية المنتجة ونسبة المشاركة الفعلية لسنة 

NUMBER OF ELECRICAL ENERGY PRODUCTION STATIONS,THE BRODUCED AMOUNT AND THE PERCENTAGE OF PARTICIPATION FOR 2017

Production stations محطات اإلنتاج

No amount of electrical energy production stations because they are out of work **ال توجد كميات إنتاج للطاقة الكهربائية للمحطات المتنقلة بسبب عطل هذه المحطات** 

بيانات غير متوفرة.. 

عدد المحطات الغازية يمثل المحطات العاملة فقط* 

 بسبب االزمة المالية وانهاء عقد الشركة2017التوجد كمية للطاقة الكهربائية من البارجات لسنة : مالحظة 

* The number of gaseous stations represents the working stations only

note: there are no electrical energy from barges for 2017 due to the financial crisis



Table (17/21) Aأ (21/17)جدول 

المجموعإناثذكور

malefemaletotal

63624350107123.42.42.9Ninevahنينوى

2792230450963.52.93.2kirkukكركوك

3421271561364.23.43.8Dialaديالى

1945146734122.21.72.0AL- Anbarاألنبار

 2150817494390025.34.44.9Baghdadبغداد

4209357577844.13.53.8Babylonبابل

2823252553484.74.24.4Kerbelaكربالء

2743234250854.03.53.7Wasitواسط

2005158535902.52.02.3Salah Al-Deenصالح الدين

3527290464314.84.04.4AL- Najafالنجف

2568230448724.03.63.8AL- Qadisiyaالقادسية

1611143330444.03.63.8AL- Muthannaالمثنى

4083349075733.93.43.7Thi - Qarذي قار

2073163237053.83.03.4Missanميسان

64115563119744.43.94.2Basrahالبصرة

Kurdistan Regionإقليم كردستان

2768235551234.33.74.0Dohoukدهوك

3081234354242.92.22.5Al-Sulaimaniyaالسليمانية

3341266960103.62.93.3Erbilأربيل

77271630501403214.13.43.7Total of Iraqإجمالي العراق

2018نسمة حسب الجنس والمحافظة لسنة  (1000) عدد الوفيات الخام الكلّية ومعدل الوفيات لكل 

Governorate

Total number of mortality cases and its average per (1000) persons by gender and governorate for 2018

 avergae of 

mortality cases 

per (1000) male

 average of 

mortality cases per 

(1000) female

 average of 

mortality cases per 

(1000) persons of 

المحافظة

معدل الوفيات الخام لكل عـــدد الـوفيـات الخام الكلّية

نسمة من الذكور (1000)

معدل الوفيات الخام لكل 

نسمة من اإلناث (1000)

دائرة التخطيط وتنمية الموارد / القطاع الصحي / وزارة الصحة والبيئة : المصدر 

قسم اإلحصاء الصحي والحياتي/ 

Source: Ministry of Health and Environment/ health sector/ Department of Planning and 

Resources Development / Health Statistic Department

معدل الوفيات الخام لكل 

نسمة من  العراق (1000) Total number of mortality cases



Table (17/21) Bب (21/17)جدول 

المجموعإناثذكور

malefemaletotal

Ninevah * 68143921107355.33.24.3*نينوى 

2700214648464.23.43.8kirkukكركوك

3286274460304.03.43.7Dialaديالى

AL- Anbar * 1533108026132.01.51.7*األنبار 

 2531317232425456.24.45.3Baghdadبغداد

4275357878534.23.63.9Babylonبابل

3029262156505.04.44.7Kerbelaكربالء

2732218249144.03.33.6Wasitواسط

Salah Al-Deen * 1367115625232.42.12.2*صالح الدين 

3621305766785.04.24.6AL- Najafالنجف

2609227948884.13.63.9AL- Qadisiyaالقادسية

1580131528953.93.33.6AL- Muthannaالمثنى

4056357876343.93.53.7Thi - Qarذي قار

2005160336083.72.93.3Missanميسان

65205403119234.53.84.2Basrahالبصرة

Kurdistan Regionإقليم كردستان

3429258660155.44.14.7Dohoukدهوك

2924203249562.71.92.3Al-Sulaimaniyaالسليمانية

3571288964603.93.23.5Erbilأربيل

81364614021427664.63.54.1Total of Iraqإجمالي العراق

قسم اإلحصاء الصحي والحياتي/ دائرة التخطيط وتنمية الموارد / القطاع الصحي / وزارة الصحة والبيئة : المصدر 

(نينوى،األنبار وصالح الدين)البيانات ال تشمل جميع الحاالت في المحافظات * 

Source: Ministry of Health and Environment/ health sector/ Department of Planning and 

Resources Development / Health Statistic Department

* Data not involved all the infections in (Nineveh, Al- Anbar and Salah al- deen) governorate

2017نسمة حسب الجنس والمحافظة لسنة  (1000) عدد الوفيات الخام الكلّية ومعدل الوفيات لكل 

Total number of mortality cases and its average per (1000) persons by gender and governorate for 2017

المحافظة

معدل الوفيات الخام لكل عـــدد الـوفيـات الخام الكلّية

نسمة من الذكور (1000)

معدل الوفيات الخام لكل 

نسمة من اإلناث (1000)

معدل الوفيات الخام لكل 

نسمة من  العراق (1000)

Governorate
Total number of mortality cases

 avergae of 

mortality cases 

per (1000) male

 average of mortality 

cases per (1000) 

female

 average of 

mortality cases per 

(1000) persons of 



 الف نسمة100النسبة لكل %النسبة المئوية عدد الحاالت

NO . of casesPercentage %
Percentage per 

100000 cases

499619.513.8Breast1الثدي1

21238.35.9Bronchus and Lung2الرئة والقصبات الهوائية2

16576.54.6Leukemia (A)3(أ)الدم 3

15055.94.2Rectal4المستقيم- القولون 4

14195.63.9Bladder5المثانة5

12815.03.5Brain and other CNS (B)6(ب)الدماغ ومواقع اخرى من الجهاز العصبي المركزي 6

11964.73.3Non- Hodgkin's Lymphoma (C)7(ج)ورم الغدد اللمفاوية غير هودجيكيني 7

11234.43.1Thyroid8الغدة الدرقية8

9293.62.6Skin9الجلد9

7913.12.2Prostate10البروستات10

1702066.647.1

853633.423.6

25556100.070.7

Total number of cases for the first ten sites

Total cancer إجمالي حاالت األورام الكلّي

(C) : Non - Hodgkin Lymphomas Include (Nodal & Extra nodal origin) and other sitese.

Total number of other cases sites

Source: Ministry of Health and Environment / Health Sector/ Cancer Councilمجلس السرطان/ القطاع الصحي / وزارة الصحة والبيئة : المصدر

(العقدي واالورام العقدية االخرى )ورم الغدد اللمفاوية غير الهودجكيني يشمل  : (ج)

2016ألف نسمة على مستوى العراق لسنة  (100)العدد الكلّي لحاالت اإلصابة باألورام السرطانية وللمواقع العشرة األولى األكثر إنتشاراً ونسبها المئوية ونسبة اإلصابة لكل 

Table (17/22) Aأ (22/17)جدول 

Cancer location موقع الورم

TOTAL NUMBER OF CANCER INFECTIONS FOR THE FIRST TEN SITES CASES WHERE CANCER PREVAILS AND ITS 

PERCENTAGE AND INFECTIONS RATE PER 100000 PERSONS AT THE LEVEL OF IRAQ FOR 2016

إجمالي حاالت المواقع االخرى

(A) : Leukemia Includdes (Acute Leukemia , Chronic Leukemia , Lymphoid Leukemia , Myeloiad 

Leukemia ,Other Leukemiaُ s.
(الحاد، المزمن، اللمفاوي، النخاع الشوكي، اورام اخرى بالدم )امراض سرطان الدم يشمل  :  (أ)

االورام الخبيثة للمخيخ، اقصى )الدماغ ومواقع اخرى من الجهاز العصبي المركزي يشمل  : (ب)

(الدماغ، السحايا، الحبل الشوكي، األورام الحميدة ،وكل تشخيص األورام مستثنى من المجموع الكلي

(B) : Brain Tumors Include only malignant tumors of the brain cerebellum (Brain Stem , Meninges , 

Spinal cord , Benige Tumors and all The Diagnosis of Neoplasm are Excluded from the total 

number). 

إجمالي حاالت المواقع العشرة األولى



 الف نسمة100النسبة لكل %النسبة المئوية عدد الحاالت

NO . of casesPercentage %
Percentage per 

100000 cases

482419.113.7Breast1الثدي1

20278.05.8Bronchus and Lung2الرئة والقصبات الهوائية2

15846.34.5Leukemia (A)3(أ)الدم 3

15426.14.4Brain and other CNS (B)4(ب)الدماغ ومواقع اخرى من الجهاز العصبي المركزي 4

14545.84.1Rectal5المستقيم- القولون 5

12605.03.6Bladder6المثانة6

11014.43.1Non- Hodgkin's Lymphoma (C)7(ج)ورم الغدد اللمفاوية غير هودجيكيني 7

9723.82.8Thyroid8الغدة الدرقية8

8113.22.3Skin9الجلد9

8083.22.3Stomach10المعدة10

1638364.846.5

888635.225.2

25269100.071.8

االورام الخبيثة للمخيخ، اقصى )الدماغ ومواقع اخرى من الجهاز العصبي المركزي يشمل  : (ب)

(الدماغ، السحايا، الحبل الشوكي، األورام الحميدة ،وكل تشخيص األورام مستثنى من المجموع الكلي

(B) : Brain Tumors Include only malignant tumors of the brain cerebellum (Brain Stem , Meninges , 

Spinal cord , Benige Tumors and all The Diagnosis of Neoplasm are Excluded from the total 

number). 

.Non - Hodgkin Lymphomas Include (Nodal & Extra nodal origin) and other sitese : (C)(العقدي واالورام العقدية االخرى )ورم الغدد اللمفاوية غير الهودجكيني يشمل  : (ج)

Source: Ministry of Health and Environment / Health Sector/ Cancer Councilمجلس السرطان/ القطاع الصحي / وزارة الصحة والبيئة : المصدر

Total cancer إجمالي حاالت األورام الكلّي

(الحاد، المزمن، اللمفاوي، النخاع الشوكي، اورام اخرى بالدم )امراض سرطان الدم يشمل  :  (أ)
(A) : Leukemia Includdes (Acute Leukemia , Chronic Leukemia , Lymphoid Leukemia , Myeloiad 

Leukemia ,Other Leukemiaُ s.

Total number of other cases sitesإجمالي حاالت المواقع االخرى

2015ألف نسمة على مستوى العراق لسنة  (100)العدد الكلّي لحاالت اإلصابة باألورام السرطانية وللمواقع العشرة األولى األكثر إنتشاراً ونسبها المئوية ونسبة اإلصابة لكل 

TOTAL NUMBER OF CANCER INFECTIONS FOR THE FIRST TEN SITES CASES WHERE CANCER PREVAILS AND ITS 

PERCENTAGE AND INFECTIONS RATE PER 100000 PERSONS AT THE LEVEL OF IRAQ FOR 2015

Table (17/22) Bب (22/17)جدول 

Cancer location موقع الورم

Total number of cases for the first ten sitesإجمالي حاالت المواقع العشرة األولى



 الف نسمة100النسبة لكل %النسبة المئوية مجموع الحاالتاإلناثالذكور

MaleFemale
Total . of 

cases
Percentage %

Percentage per 

100000 cases

1305032516220.214.3Breast1الثدي1

160963622458.86.2Bronchus and Lung2الرئة والقصبات الهوائية2

88777416616.54.6Leukemia *3الدم * 3

81268915015.94.2Rectal4المستقيم- القولون 4

74673714835.84.1Brain and other CNS **5**الدماغ ومواقع اخرى من الجهاز العصبي المركزي 5

78261914015.53.9Non- Hodgkin's Lymphoma ***6***ورم الغدد اللمفاوية غير هودجيكيني 6

101934013595.33.8Bladder7المثانة7

4524008523.32.4Stomach8المعدة8

4483708183.22.3Skin9الجلد9

1875617482.92.1Thyroid10الغدة الدرقية10

7072101581723067.347.9

114111418725598100.071.1

(الحاد، المزمن، اللمفاوي، النخاع الشوكي، اورام اخرى بالدم )امراض سرطان الدم يشمل * 

(العقدي واالورام العقدية االخرى )ورم الغدد اللمفاوية غير الهودجكيني يشمل *** 

* Leukemia Includdes (Acute Leukemia , Chronic Leukemia , Lymphoid Leukemia , Myeloiad Leukemia ,Other 

Leukemiaُ s.

*** Non - Hodgkin Lymphomas Include (Nodal & Extra nodal origin) and other sitese.

Source: Ministry of Health and Environment / Health Sector/ Cancer Councilمجلس السرطان/ القطاع الصحي / وزارة الصحة والبيئة : المصدر

االورام الخبيثة للمخيخ، اقصى الدماغ، السحايا، الحبل )الدماغ ومواقع اخرى من الجهاز العصبي المركزي يشمل ** 

(الشوكي، األورام الحميدة ،وكل تشخيص األورام مستثنى من المجموع الكلي 

** Brain Tumors Include only malignant tumors of the brain cerebellum (Brain Stem , Meninges , Spinal cord , Benige 

Tumors and all The Diagnosis of Neoplasm are Excluded from the total number). 

Total number of cases for the first ten sitesإجمالي حاالت المواقع العشرة األولى

Total cancer إجمالي األورام

2014ألف نسمة على مستوى العراق لسنة  (100)العدد الكلّي لحاالت اإلصابة باألورام السرطانية وللمواقع العشرة األولى األكثر إنتشاراً ونسبها المئوية ونسبة اإلصابة لكل 

TOTAL NUMBER OF CANCER INFECTIONS FOR THE FIRST TEN SITES CASES WHERE CANCER PREVAILS AND ITS PERCENTAGE AND INFECTIONS 

RATE PER 100000 PERSONS AT THE LEVEL OF IRAQ FOR 2014

Table (17/22) Cج (22/17)جدول 

Cancer location موقع الورم



 الف نسمة100النسبة لكل %النسبة المئوية عدد الوفيات

No. of mortalityPercentage %
Percentage per 

100000 cases

1,25716.63.5Bronchus and Lung1الرئة والقصبات الهوائية1

90912.02.5Breast2الثدي2

7299.62.0Leukemia (A)3(أ) الدم 3

6048.01.7Brain and other CNS (B)4(ب)الدماغ ومواقع اخرى من الجهاز العصبي المركزي 4

4465.91.2Liver5الكبد5

4205.51.2Rectal6المستقيم- القولون 6

4055.41.1Bladder7المثانة7

3985.31.1Lymph Nodes (Lymphoma)8ورم غدد العقد اللمفاوية8

3805.01.1Pancreas9البنكرياس9

3304.40.9Stomach10المعدة10

587877.716.3

169022.34.7

7568100.020.9

TOTAL NUMBER OF CANCER MORTALITY FOR THE FIRST TEN SITES WHERE CANCER PREVAILS AND ITS PERCENTAGE AND 

MORTALITY RATE PER 100000 PERSONS AT THE LEVEL OF IRAQ FOR 2016

2016ألف نسمة على مستوى العراق لسنة  (100)عدد الوفيات الكلّي باألورام السرطانية وللمواقع العشرة األولى األكثر إنتشاراً ونسبها المئوية ونسبة الوفيات لكل 

Table (17/23) A

Total number of mortality for the first ten sites 

أ (23/17)جدول 

Cancer location موقع الورم

إجمالي وفيات المواقع العشرة األولى

إجمالي وفيات المواقع االخرى

(A) : Leukemia Includdes (Acute Leukemia , Chronic Leukemia , Lymphoid 

Leukemia , Myeloiad Leukemia ,Other Leukemiaُ s.

(B) : Brain Tumors Include only malignant tumors of the brain cerebellum (Brain 

Stem , Meninges , Spinal cord , Benige Tumors and all The Diagnosis of Neoplasm 

are Excluded from the total number). 

االورام الخبيثة للمخيخ، اقصى الدماغ، السحايا، الحبل الشوكي، األورام )الدماغ ومواقع اخرى من الجهاز العصبي المركزي يشمل  : (ب)

(الحميدة ،وكل تشخيص األورام مستثنى من المجموع الكلي

(الحاد، المزمن، اللمفاوي، النخاع الشوكي، اورام اخرى بالدم )امراض سرطان الدم يشمل  :  (أ)

Total number of other mortality sites

 Total cancer mortality إجمالي وفيات األورام الكلّي

Source: Ministry of Health and Environment / Health Sector/ Cancer Council

Note: no. of population for (2016) according  to (CSO) estimates

نسمة (36,169,123) 2016عدد سكان العراق حسب تقديرات الجهاز المركزي لإلحصاء لسنة 

.عد السكان حسب تقديرات الجهاز المركزي لإلحصاء: مالحظة 

مجلس السرطان/ القطاع الصحي / وزارة الصحة والبيئة : المصدر

No. of population for (2016) according to  (CSO) estimates (36169123) persons



 الف نسمة100النسبة لكل %النسبة المئوية عدد الوفيات

No. of mortalityPercentage %
Percentage per 

100000 cases

1,38015.63.9Bronchus and Lung1الرئة والقصبات الهوائية1

1,00211.42.8Breast2الثدي2

7979.02.3Brain 3الدماغ3

7328.32.1Leukemia4الدم4

5436.21.5Liver5الكبد5

4685.31.3Rectal6المستقيم- القولون 6

4455.01.3Lymph Nodes (Lymphoma)7ورم الغدد اللمفاوية7

4445.01.3Stomach8المعدة8

4334.91.2Bladder9المثانة9

4214.81.2Pancreas10البنكرياس10

666575.518.9

216024.56.1

8825100.025.1

2015ألف نسمة على مستوى العراق لسنة  (100)عدد الوفيات الكلّي باألورام السرطانية وللمواقع العشرة األولى األكثر إنتشاراً ونسبها المئوية ونسبة الوفيات لكل 

TOTAL NUMBER OF CANCER MORTALITY FOR THE FIRST TEN SITES WHERE CANCER PREVAILS AND ITS PERCENTAGE AND MORTALITY 

RATE PER 100000 PERSONS AT THE LEVEL OF IRAQ FOR 2015

Table (17/23) Bب (23/17)جدول 

Source: Ministry of Health and Environment / Health Sector/ Cancer Councilمجلس السرطان/ القطاع الصحي / وزارة الصحة والبيئة : المصدر

Cancer location موقع الورم

 Total number of mortality for the first ten sitesإجمالي وفيات المواقع العشرة األولى

Total number of other mortality sitesإجمالي وفيات المواقع االخرى

نسمة (35,212,600) 2015عدد سكان العراق حسب تقديرات الجهاز المركزي لإلحصاء لسنة 

Note: no. of population for (2016) according to (CSO) estimates

عد السكان حسب تقديرات الجهاز المركزي لإلحصاء، بناءاً على  ماشهده العراق من حمالت قتل : مالحظة 

وإبادة جماعية مارسها داعش وقوى إرهابية ضد العراقيين والدمار الذي لحق البالد بسبب األوضاع األمنية غير 

المستقرة التي مّر بها البلد، تم اعداد اسقاطات سكانية جديدة بناءاّ على فرضيات سكانية تتالئم مع واقع البلد من 

.حيث تخفيض الخصوبة وتوقع العمر عند الوالدة

Total cancer mortality إجمالي وفيات األورام الكلّي

No. of population for (2015) according to   (CSO) estimates (35212600) persons



 الف نسمة100النسبة لكل %النسبة المئوية مجموع الوفياتاإلناثالذكور

MaleFemale
No. of 

mortality
Percentage %

Percentage per 

100000 cases

9184211,33916.33.7Bronchus and Lung1الرئة والقصبات الهوائية1

2181283310.12.3Breast2الثدي2

3763697459.12.1Brain 3الدماغ3

3382605987.31.7Leukemia4الدم4

3112195306.51.5Liver5الكبد5

2482214695.71.3Rectal6المستقيم- القولون 6

2681844525.51.3Lymph Nodes (Lymphoma)7العقد اللمفاوية7

3141294435.41.2Bladder8المثانة8

2122064185.11.2Stomach9المعدة9

2391513904.71.1Pancreas10البنكرياس10

32452972621775.717.3

425239598211100.022.8

Source: Ministry of Health and Environment / Health Sector/ Cancer Council

No. of population for (2014) according to   (CSO) estimates (36004552) personsنسمة (36004552) 2014عدد سكان العراق حسب تقديرات الجهاز المركزي لإلحصاء لسنة 

مجلس السرطان/ القطاع الصحي / وزارة الصحة والبيئة : المصدر

Total cancer mortality إجمالي وفيات األورام الكلّي

2014ألف نسمة على مستوى العراق لسنة  (100)عدد الوفيات الكلّي باألورام السرطانية وللمواقع العشرة األولى األكثر إنتشاراً ونسبها المئوية ونسبة الوفيات لكل 

TOTAL NUMBER OF CANCER MORTALITY FOR THE FIRST TEN SITES WHERE CANCER PREVAILS AND ITS PERCENTAGE AND MORTALITY RATE PER 

100000 PERSONS AT THE LEVEL OF IRAQ FOR 2014

Table (17/23) Cج (23/17)جدول 

Cancer location موقع الورم

Total number of cases for the first ten sitesإجمالي وفيات المواقع العشرة األولى



Table (17/24)(24/17)جدول 

2010201120122013201420152016

183519031649201519531623636Ninevahنينوى

6817567037191023877878kirkukكركوك

5876717099809959631054Dialaديالى

7459258351010388447474AL-Anbarاألنبار

 5036583761975859692770447308Baghdadبغداد

1095116212641257135213981311Babylonبابل

725425692993108911661328Kerbelaكربالء

602607661767827784852Wasitواسط

615513593658547593540Salah Al-Deenصالح الدين

9798969201094106011261161AL-Najafالنجف

692676686722766721933AL-Qadisiyaالقادسية

304358343437468379462AL- Muthannaالمثنى

9349017351193129412161414Thi - Qarذي قار

396520519590623605662Missanميسان

1448142016381610196519692132Basrahالبصرة

16674175701814419904212772091121145Totalإجمالي

Kurdistan regionاقليم كردستان

306485387388758766768Duhoukدهوك

1016110210941085131111811051Sulaimaniyaالسليمانية

25135440379597711161583Erbilاربيل

1573194118842268304630633402Totalإجمالي

23577610731136127512951009Other sitesمواقع اخرى

18482202872110123308255982526925556Total of Iraqإجمالي العراق

* Cases in other sites have added to the total of Iraq

Source:Ministry of Health and Environment / Environment sector / Cancer Councilمجلس السرطان/ القطاع الصحي / وزارة الصحة والبيئة : المصدر

حاالت في مواقع اخرى تم إضافتها إلى إجمالي العراق* 

(2016-2010)عدد حاالت االصابة باألمراض السرطانية حسب المحافظة للسنوات 

NO. OF CANCER DISEASE CASES BY GOVERNORATE FOR THE YEARS (2010-2016)

Governorateالمحافظة
yesrsالسنوات

*



Table (17/25) A

المجموع الكلّيالمجموع الكلّي

ABCE
D (سريري) 

Clinical
Grand totalABC* (المزمن) E

D (سريري)  غير المحدد *

Clinical
Grand total

83970349403002024Ninevahنينوى

8366150659823100001kirkukكركوك

228322121732436300159Dialaديالى

07050075003227AL- Anbarاالنبار

217923901298164606311222Baghdad / al - Karkhالكرخ/ بغداد

3004191151432776627162011139Baghdad / al - Risafaالرصافة/ بغداد

188135780482883012058Babylonبابل

1314111037470660780430411Kerbelaكربالء

2358630044684819014005Wasitواسط

* 025748010251330000000Salah Al-Deen*صالح الدين 

1087512112102351012115AL-Najafالنجف

409502324356862001012AL- Qadisiyaالقادسية

31862018344000000AL-Muthannaالمثنى

02425013931442002013Thi - Qarذي قار

1463790231423000022Missanميسان

440471805051010110035Basrahالبصرة

7677119446467221503155262042649123Totalإجمالي

Kurdistan regionاقليم كردستان

Duhouk............176206700389دهوك

Sulaimaniya............22567105066760السليمانية

Erbil............02200022اربيل

Total............1987951120661171إجمالي

7875198957667222163272362042649123Total of Iraqإجمالي العراق

2018إصابات ووفيات مرض التهاب الكبد الفايروسي حسب النوع والمحافظة لسنة 

 HIPATITIS BY KIND AND DEATHS GOVERNORATE FOR 2018

أ (25/17)جدول 

المحافظة

 Hepatitis cases kinds انواع إصابات التهاب الكبد الفايروسي

Governorate

Hepatitis cases deaths وفيات التهاب الكبد الفايروسي

بيانات غير متوفرة.. 

قسم اإلحصاء الصحي والحياتي/ دائرة التخطيط وتنمية الموارد / القطاع الصحي / وزارة الصحة والبيئة : المصدر 
Source:  Ministry of Health and Environment / Environment sector / Department of Planning and Resources Development / 

Biological Health Statistics Division

 .. Unavailable Data  

على  (المزمن وغير المحدد)عند الوفاة يكون بإسم  ( سريريD و E)وفيات مرض إلتهاب الكبد الفيروسي للنوعين * 

التوالي حسب التصنيف الدولي لألمراض

* Deaths of viral hepatitis (E and D clinical) in death are in the chronic and undetermined name, respectively, according to 

the International Classification of Diseases



Table (17/25) B

المجموع الكلّيالمجموع الكلّي

ABCE
D (سريري) 

Clinical
Grand totalABC* (المزمن) E

D (سريري)  غير

Clinical* المحدد 
Grand total

Ninevah............79007086نينوى

7371240738906100001kirkukكركوك

1315515014191620010001Dialaديالى

AL- Anbar............129818022952423االنبار

56491100116120311Baghdad / al - Karkhالكرخ/ بغداد

11233241961437860220333211Baghdad / al - Risafaالرصافة/ بغداد

322081487548000112Babylonبابل

3795510311835171251312Kerbelaكربالء

2180360279029271063111Wasitواسط

133254025022889100113Salah Al-Deenصالح الدين

385380011111534001045AL-Najafالنجف

15140246789371102003AL- Qadisiyaالقادسية

3393058103000112AL-Muthannaالمثنى

8615140669784011024Thi - Qarذي قار

13294052197000055Missanميسان

143311401653530050611Basrahالبصرة

276511854267919941243966923133788Totalإجمالي

Kurdistan regionاقليم كردستان

Duhouk............59245300307دهوك

Sulaimaniya............8474159162704السليمانية

Erbil............122602251اربيل

Total............687411681841062إجمالي

283319265948020025254586923133788Total of Iraqإجمالي العراق

بسبب تدهور الوضع األمني فيهما (نينوى واالنبار)بيانات غير متوفرة في إقليم كردستان، أما في محافظتي .. 
..No data available in Kurdistan region, also in (Nineveh and Al- Anbar) the data are not available due to the bad 

security situation in these governorates

عند الوفاة يكون بإسم المزمن وغير المحدد على  ( سريريD و E)وفيات مرض إلتهاب الكبد الفيروسي للنوعين * 

التوالي حسب التصنيف الدولي لالمراض

* Deaths of viral hepatitis (E and D clinical) in death are in the chronic and undetermined name, respectively, according 

to the International Classification of Diseases

Source:  Ministry of Health and Environment / Environment sector / Department of Planning and Resources 

Development / Biological Health Statistics Division
قسم اإلحصاء الصحي والحياتي/ دائرة التخطيط وتنمية الموارد / القطاع الصحي / وزارة الصحة والبيئة : المصدر 

2017إصابات ووفيات مرض التهاب الكبد الفايروسي حسب النوع والمحافظة لسنة 

ب (25/17)جدول 

 HIPATITIS BY KIND AND DEATHS GOVERNORATE FOR 2017

Governorateالمحافظة

 Hepatitis cases kinds انواع إصابات التهاب الكبد الفايروسيHepatitis cases deaths وفيات التهاب الكبد الفايروسي



Table (17/26)(26/17)جدول 

InjuriesdeathsInjuriesdeaths

المجموعإناثذكورالمجموعإناثذكورالمجموعإناثذكورالمجموعإناثذكور

MaleFemaleTotalMaleFemaleTotalMaleFemaleTotalMaleFemaleTotal

000000101000Ninevahنينوى

303101404000kirkukكركوك

213000314000Dialaديالى

101000000000AL-Anbarاالنبار

2312400019625101Baghdad / al - Karkhالكرخ/ بغداد 

3323521337845011Baghdad / al - Risafaالرصافة/ بغداد 

415000303202Babylonبابل

213000314000Kerbelaكربالء

213000101000Wasitواسط

202000000000Salah Al-Deenصالح الدين

213011404101AL-Najafالنجف

101000202000AL-Qadisiyaالقادسية

000101101000AL-Muthannaالمثنى

202000224000Thi - Qarذي قار

101000000000Missanميسان

426000639011Basrahالبصرة

8210924268621107426Totalإجمالي

Kurdistan regionاقليم كردستان

000000000000Duhoukدهوك

000101000000Sulaimaniyaالسليمانية

303000314000Erbilاربيل

303101314000Totalإجمالي

8510955278922111426Total of Iraqإجمالي العراق

يَمثل المصابين في سنوات سابقة (األيدز)أن عدد الوفيات لمرض العوز المناعي : مالحظة 

Note: The number of deaths due to immunodeficiency syndrome (AIDS) represents the 

casualties in previous years

Source:  Ministry of Health and Environment / Environment sector / Department of 

Planning and Resources Development / Biological Health Statistics Division

Governorate
اصابة

 Immunodeficiency  2018العوز المناعي 

وفاةاصابة وفاة

قسم اإلحصاء الصحي والحياتي/ دائرة التخطيط وتنمية الموارد / القطاع الصحي / وزارة الصحة والبيئة : المصدر 

المحافظة

 Immunodeficiency  2017العوز المناعي 

2018 و 2017حسب الجنس والمحافظة لسنتي  (اإليدز)عدد اإلصابات والوفيات لمرض العوز المناعي 

NO. AND DEATHS OF PREVALENCE ASSOCIATED WITH AIDS BY SEX & GOVERNORATE FOR 2017 & 2018



Table (17/27)(27/17)جدول 

InjuriesالمعدلdeathsInjuriesالمعدلdeaths

المجموعإناثذكورالمجموعإناثذكورالمجموعإناثذكورالمجموعإناثذكور

MaleFemaleTotalMaleFemaleTotalMaleFemaleTotalMaleFemaleTotal

1621533158.44610Ninevah......1091372467.0نينوى

16022238225.044816818935722.33710kirkukكركوك

17218836023.0781516119936022.016420Dialaديالى

11510722213.002210411021412.1235AL-Anbarاالنبار

 10481187223528.084661509641112207625.5573491Baghdadبغداد

20118138219.014112515117632715.8459Babylonبابل

12413926322.050513312826121.4527Kerbelaكربالء

12818831624.041513621034625.1448Wasitواسط

15615130720.022412813626416.5101Salah Al-Deenصالح الدين

12012124117.045910313223516.0527AL-Najafالنجف

12614727322.08132112612224819.261117AL-Qadisiyaالقادسية

9711020726.0044417511614.2101AL-Muthannaالمثنى

29431761130.0761323923147022.4213Thi - Qarذي قار

10611622220.0661210813123921.5538Missanميسان

33030263222.018163427326854118.6262349Basrahالبصرة

32863613689922.016314430729973372636919.4141105246Totalإجمالي

Kurdistan regionاقليم كردستان

Duhouk......819317413.5......948417814.0دهوك

Sulaimaniya......12916329213.5......13418632015.0السليمانية

Erbil......13517230716.6......14716331017.0اربيل

Total......34542877314.6......37543380815.6إجمالي

36614046770721.016314430733423800714218.7141105246Total of Iraqإجمالي العراق

 .. Unavailable Data  

Note: the data of Communicable diseases for Nineveh and Al- Anbar governorates are collected to the ministry 

of health/ environment through the employee in the governorates directories for the emigrants in kurdistan 

region and for the regions not under the terrorists groups controlling for year 2017

* Data not involved all the infections in Salah al- deen governorate for year 2017

وفاة

قسم اإلحصاء الصحي والحياتي/ دائرة التخطيط وتنمية الموارد / القطاع الصحي / وزارة الصحة والبيئة : المصدر 
Source:  Ministry of Health and Environment / Environment sector / Department of Planning and 

Resources Development / Biological Health Statistics Division

بيانات غير متوفرة.. 

ترد إلى وزارة الصحة والبيئة عن طريق العاملين في  (نينوى واألنبار)إن البيانات الخاصة بمرض إلتهاب الكبد الفايروسي لمحافظتي : مالحظة 

2017دوائر المحافظتين للنازحين في إقليم كردستان وكذلك للمناطق غير الخاضعة لسيطرة المجاميع األرهابية لسنة 

2017البيانات ال تشمل جميع اإلصابات في محافظة صالح الدين لسنة * 

2018 و 2017ألف نسمة حسب الجنس والمحافظة لسنتي  (100)عدد اإلصابات والوفيات بمرض التدّرن ومعدل األصابة لكل 

NO. AND DEATHS OF PREVALENCE ASSOCIATED AND AVERAGE OF INFECTION PER (100000) PERSONS WITH TUBERCULOSIS BY SEX & GOVERNORATE 

FOR 2017 & 2018

Governorateالمحافظة
وفاةاصابة

Tuberculosis 2017 2018التدرنTuberculosis 2018

اصابة

2017التدرن 

AverageAverage



Table (17/28) Aأ (28/17)جدول 

المجموعإناثذكور

MaleFemaleTotal

1,0018411,84222.2Ninevahنينوى

48336184424.6kirkukكركوك

661527118827.6Dialaديالى

* 1931303234.4AL-Anbar*االنبار 

35582857641528.8Baghdadبغداد

1045867191230.6Babylonبابل

52745297923.3Kerbelaكربالء

55340695921.9Wasitواسط

* 19317837110.4Salah Al-Deen*صالح الدين 

768527129526.7AL-Najafالنجف

602511111331.3AL-Qadisiyaالقادسية

32827059821.7AL-Muthannaالمثنى

865681154625.7Thi - Qarذي قار

40625866418.3Missanميسان

14661220268627.9Basrahالبصرة

12649100862273524.1Totalإجمالي

Kurdistan regionاقليم كردستان

52342895120.9Duhoukدهوك

28822251012.0Sulaimaniyaالسليمانية

34925460311.1Erbilاربيل

Total..11609042064إجمالي

13809109902479922.8Total of Iraqإجمالي العراق

 .. Unavailable Data  

وزارة الصحة والبيئة : المصدر 

دائرة / القطاع الصحي / 

قسم / التخطيط وتنمية الموارد 

Source:  Ministry of Health and Environment / Environment sector / Department of 

Planning and Resources Development / Biological Health Statistics Division

2018والدة حيّة حسب الجنس والمحافظة لسنة  (1000)ومعدل الوفيات لكل  ( سنوات5أقل من ) عدد حاالت وفيات األطفال للفئة العمرية 

بيانات غير متوفرة.. 

(األنبار وصالح الدين)البيانات ال تشمل جميع الحاالت في محافظتي * 

Average of mortality per 

(1000) birth

 Number of mortality

قسم اإلحصاء / دائرة التخطيط وتنمية الموارد / القطاع الصحي / وزارة الصحة والبيئة : المصدر 

الصحي والحياتي

 *The data does not cover all cases in Anbar and Salah al-Din governorates.

NUMBER OF CHILD MORTALITY CASES FOR AGE GROUP UNDER (5) & AVERAGE OF MORTALITY PER (1000) BIRTH 

YEARS BY GENDER AND GOVERNORATE FOR 2018

المحافظة

عدد الوفيات

Governorate

والدة  (1000)معدل الوفيات لكل 

حيّة



Table (17/28) Bب (2817)جدول 

المجموعإناثذكور

MaleFemaleTotal

Ninevah........نينوى

42934977823.9kirkukكركوك

638503114126.3Dialaديالى

136882246.4AL-Anbarاالنبار

37392930666929.0Baghdadبغداد

1055791184628.8Babylonبابل

589472106124.8Kerbelaكربالء

56442398723.1Wasitواسط

92821746.1Salah Al-Deenصالح الدين

800589138928.2AL-Najafالنجف

549470101928.6AL-Qadisiyaالقادسية

31923355219.7AL-Muthannaالمثنى

890663155324.8Thi - Qarذي قار

* 36427463817.5Missan*ميسان 

14771312278927.8Basrahالبصرة

1164191792082025.0Totalإجمالي

Kurdistan regionاقليم كردستان

50840190917.6Duhoukدهوك

33726660312.5Sulaimaniyaالسليمانية

44835380111.6Erbilاربيل

Total..129310202313إجمالي

12934101992313323.1Total of Iraqإجمالي العراق

المحافظة

 (1000)معدل الوفيات لكل عدد الوفيات

والدة حيّة
Governorate

Average of mortality 

per (1000) birth

 Number of mortality

2017والدة حيّة حسب الجنس والمحافظة لسنة  (1000)ومعدل الوفيات لكل  ( سنوات5أقل من ) عدد حاالت وفيات األطفال للفئة العمرية 

NUMBER OF CHILD MORTALITY CASES FOR AGE GROUP UNDER (5) YEARS & AVERAGE OF MORTALITY PER (1000) 

BIRTH BY GENDER AND GOVERNORATE FOR 2017

بيانات غير متوفرة.. 

(األنبار وصالح الدين)البيانات ال تشمل جميع الحاالت في محافظتي * 

 Source:  Ministry of Health and Environment / Environment sector / Department ofقسم اإلحصاء / دائرة التخطيط وتنمية الموارد / القطاع الصحي / وزارة الصحة والبيئة : المصدر 

Source:  Ministry of Health and Environment / Environment sector / Department of 

Planning and Resources Development / Biological Health Statistics Division

 .. Unavailable Data  

* Data not involved all the infections in Al- Anbar and Salah al- deen governorates

قسم اإلحصاء / دائرة التخطيط وتنمية الموارد / القطاع الصحي / وزارة الصحة والبيئة : المصدر 

الصحي والحياتي



Table (17/29)(29/17)جدول 

InjuriesInjuries

المجموعإناثذكورالمجموعإناثذكور

MaleFemaleTotalMaleFemaleTotal

000328296624Ninevahنينوى

4941907059129kirkukكركوك

193554153177330Dialaديالى

033130112242AL-Anbarاالنبار

1862807055081213Baghdad / al - Karkhالكرخ/ بغداد

10123241,5723896Baghdad / al - Risafaالرصافة/ بغداد

41317155132287Babylonبابل

000218215433Kerbelaكربالء

9211351351702Wasitواسط

101117104591169Salah Al-Deenصالح الدين

61218323314637AL-Najafالنجف

000157140297AL-Qadisiyaالقادسية

313263323466AL-Muthannaالمثنى

6553118382340722Thi - Qarذي قار

* 20220171,0243041Missan*ميسان 

00032201,5794799Basrahالبصرة

214254468112757,31218587Totalإجمالي

Kurdistan regionاقليم كردستان

Duhouk......165418853539دهوك

Sulaimaniya......250322572السليمانية

Erbil......113184297اربيل

Total......201723914408إجمالي

22312645487611275731218587Total of Iraqإجمالي العراق

2018 و 2017عدد إصابات التسمم الغذائي حسب الجنس والمحافظة لسنتي 

NO. OF PREVALENCE ASSOCIATED WITH POISONING FOOD BY SEX & GOVERNORATE FOR 2017 & 2018

المحافظة

Poisoning food  2017  التسمم الغذائيPoisoning food  2018   التسمم الغذائي

قسم اإلحصاء الصحي / دائرة التخطيط وتنمية الموارد / القطاع الصحي / وزارة الصحة والبيئة : المصدر 

والحياتي

Governorate
اصابةاصابة

ترد إلى وزارة الصحة  (نينوى واألنبار)إن البيانات الخاصة بمرض إلتهاب الكبد الفايروسي لمحافظتي : مالحظة 

والبيئة عن طريق العاملين في دوائر المحافظتين للنازحين في إقليم كردستان وكذلك للمناطق غير الخاضعة 

2017لسيطرة المجاميع األرهابية لسنة 

Source:  Ministry of Health and Environment / Environment sector / Department of 

Planning and Resources Development / Biological Health Statistics Division

 .. Unavailable Data

Note: the data of Communicable diseases for Nineveh and Al- Anbar governorates

are collected to the ministry of health/ environment through the employee in the

governorates directories for the emigrants in kurdistan region and for the regions not

under the terrorists groups controlling for year 2017

بيانات غير متوفرة.. 



Table (17/30) A

*عدد السكان عدد المستشفيات الحكومية
الف نسمة من  (100)مستشفى حكومي لكل 

السكان

No. of public hospitals  No. of population *
Public hospital per (100000) 

persons of population

163,729,9980.4Ninevahنينوى

815978760.5kirkukكركوك

916372260.5Dialaديالى

1217716560.7AL- Anbarاالنبار

 4981267550.6Baghdadبغداد

1820650420.9Babylonبابل

912187320.7Kerbelaكربالء

813787230.6Wasitواسط

1115952350.7Salah Al-Deenصالح الدين

1414715921.0AL-Najafالنجف

912910480.7AL- Qadisiyaالقادسية

58143710.6AL-Muthannaالمثنى

920951720.4Thi - Qarذي قار

911126730.8Missanميسان

1429084910.5Basrahالبصرة

200328145900.6Totalإجمالي

Kurdistan regionاقليم كردستان

2212925351.7Duhoukدهوك

3521622791.6Sulaimaniyaالسليمانية

2418547781.3Erbilاربيل

8153095921.5Totalإجمالي

281381241820.7Total of Iraqإجمالي العراق

No. of population according to the CSO estimations *عدد السكان حسب تقديرات الجهاز المركزي لإلحصاء* 

الف نسمة من السكان وفق  (100)يحتسب المؤشر مستشفى حكومي لكل : مالحظة 

:المعادلة األتية

2018ألف نسمة لسنة  (100)عدد المستشفيات الحكومية حسب المحافظة والمعدل لكل 

NUMBER OF HOSPITALS BY GOVERNORATE AND THE AVERAGE PER (100000) PERSONS FOR 2018

أ (30/17)جدول 

Governorateالمحافظة

عدد السكان  ÷ (100000 *عدد المستشفيات الحكومية  ) 

Note: the governmental hospitals per 100000 persons indicator is calculated 

as:

 (No. of governmental hospitals* 100000) / No. of population

قسم / دائرة التخطيط وتنمية الموارد / القطاع الصحي / وزارة الصحة والبيئة : المصدر 

اإلحصاء الصحي والحياتي

Source:  Ministry of Health and Environment / Environment sector / Department of Planning and 

Resources Development / Biological Health Statistics Division



Table (17/30) B

*عدد السكان عدد المستشفيات الحكومية
الف نسمة من  (100)مستشفى حكومي لكل 

السكان

No. of public hospitals  No. of population *
Public hospital per (100000) 

persons of population

163,633,6480.4Ninevahنينوى

715566180.4kirkukكركوك

915949420.6Dialaديالى

1217259140.7AL- Anbarاالنبار

 4979168470.6Baghdadبغداد

1820117060.9Babylonبابل

911872450.8Kerbelaكربالء

813431250.6Wasitواسط

1215540370.8Salah Al-Deenصالح الدين

1414335831.0AL-Najafالنجف

812576890.6AL- Qadisiyaالقادسية

47933430.5AL-Muthannaالمثنى

920410660.4Thi - Qarذي قار

810839370.7Missanميسان

1428333750.5Basrahالبصرة

197319670750.6Totalإجمالي

Kurdistan regionاقليم كردستان

1912591501.5Duhoukدهوك

3321064231.6Sulaimaniyaالسليمانية

2418068711.3Erbilاربيل

7651724441.5Totalإجمالي

273371395190.7Total of Iraqإجمالي العراق

2017ألف نسمة لسنة  (100)عدد المستشفيات الحكومية حسب المحافظة والمعدل لكل 

NUMBER OF HOSPITALS BY GOVERNORATE AND THE AVERAGE PER (100000) PERSONS FOR 2017

ب (30/17)جدول 

Governorateالمحافظة

Source:  Ministry of Health and Environment / Environment sector / Department of Planning and Resources 

Development / Biological Health Statistics Division

Note: the governmental hospitals per 100000 persons indicator is calculated as:

عدد السكان حسب تقديرات الجهاز المركزي لإلحصاء، بناءاً على ماشهده العراق من حمالت قتل وإبادة جماعية مارسها داعش * 

وقوى إرهابية ضد العراقيين والدمار الذي لحق البالد بسبب األوضاع األمنية غير المستقرة التي مر بها البلد ، تم أعداد إسقاطات 

سكانية جديدة بناءاً على فرضيات سكانية تتالئم مع واقع البلد من حيث تخفيض الخصوبة وتوقع العمر عند الوالدة

:الف نسمة من السكان وفق المعادلة األتية (100)يحتسب المؤشر مستشفى حكومي لكل : مالحظة 

Note: no. of population according to   (CSO) estimates 

No. of population / (No. of governmental hospitals* 100000) عدد السكان  ÷ (100000 *عدد المستشفيات الحكومية  ) 

/ دائرة التخطيط وتنمية الموارد / القطاع الصحي / وزارة الصحة والبيئة : المصدر 

قسم اإلحصاء الصحي والحياتي



Table (17/31) A

عدد األطباء
عدد األطباء المنسبون من وزارة 

التعليم العالي
نسمة من السكان (10000)طبيب لكل *عدد السكان المجموع

No. of doctors

No. of doctors from 

ministry of high 

education

TotalNo. of population*
 Doctors per (10000) 

persons of population

271012272237299987.3Ninevahنينوى

105145109615978766.9kirkukكركوك

103619105516372266.4Dialaديالى

11579116617716566.6AL- Anbarاالنبار

 81973878584812675510.6Baghdadبغداد

2093992192206504210.6Babylonبابل

1239431282121873210.5Kerbelaكربالء

8912891913787236.7Wasitواسط

9541196515952356.0Salah Al-Deenصالح الدين

1326123144914715929.8AL-Najafالنجف

96181104212910488.1AL- Qadisiyaالقادسية

511145258143716.4AL-Muthannaالمثنى

118247122920951725.9Thi - Qarذي قار

6231063311126735.7Missanميسان

2380136251629084918.7Basrahالبصرة

26311106427375328145908.3Totalإجمالي

Kurdistan regionاقليم كردستان

106012925358.2Duhouk..1060دهوك

2930913021216227914.0Sulaimaniyaالسليمانية

31352163351185477818.1Erbilاربيل

71253077432530959214.0Totalإجمالي

33436137134807381241829.1Total of Iraqإجمالي العراق

.. Data are not available 

   

2018نسمة لسنة  (10000) عدد األطباء حسب المحافظة والمعدل لكل 

NUMBER OF DOCTORS BY GOVERNORATE AND THE AVERGE PER (10000) PERSONS FOR 2018

أ (31/17)جدول 

Governorateالمحافظة

بيانات غير متوفرة.. 

* No. of population according to the CSO estimations 

Note: the doctor per 100000 persons indicator is calculated as:

(No. of doctors * 100000) / No. of population

:نسمة من السكان وفق المعادلة األتية (10000)يحتسب المؤشر طبيب لكل : مالحظة 

عدد السكان  ÷ (10000 *عدد األطباء ) 

عدد السكان حسب تقديرات الجهاز المركزي لإلحصاء* 

 / Source:  Ministry of Health and Environment / Environment sectorدائرة / القطاع الصحي / وزارة الصحة والبيئة : المصدر 

قسم اإلحصاء الصحي والحياتي/ دائرة التخطيط وتنمية الموارد / القطاع الصحي / وزارة الصحة والبيئة : المصدر 
Source:  Ministry of Health and Environment / Environment sector / Department of 

Planning and Resources Development / Biological Health Statistics Division



Table (17/31) B

عدد األطباء
عدد األطباء المنسبون من وزارة 

التعليم العالي
نسمة من السكان (10000)طبيب لكل *عدد السكان المجموع

No. of doctors

No. of doctors from 

ministry of high 

education

TotalNo. of population*
 Doctors per (10000) 

persons of population

Ninevah..3633648......نينوى

98045102515566186.6kirkukكركوك

9641898215949426.2Dialaديالى

103322105517259146.1AL- Anbarاالنبار

 82934088701791684711.0Baghdadبغداد

154084162420117068.1Babylonبابل

111133114411872459.6Kerbelaكربالء

8262985513431256.4Wasitواسط

105945110415540377.1Salah Al-Deenصالح الدين

1265120138514335839.7AL-Najafالنجف

92386100912576898.0AL- Qadisiyaالقادسية

527145417933436.8AL-Muthannaالمثنى

111346115920410665.7Thi - Qarذي قار

6401765710839376.1Missanميسان

2299156245528333758.7Basrahالبصرة

22573112323696319670758.4Totalإجمالي

Kurdistan regionاقليم كردستان

985122110712591508.8Duhoukدهوك

31191593278210642315.6Sulaimaniyaالسليمانية

31831873370180687118.7Erbilاربيل

72874687755517244415.0Totalإجمالي

29860159131451371395199.4Total of Iraqإجمالي العراق

 .. Unavailable Data due to the bad security situation in Nineveh

2017نسمة لسنة  (10000) عدد األطباء حسب المحافظة والمعدل لكل 

NUMBER OF DOCTORS BY GOVERNORATE AND THE AVERGE PER (10000) PERSONS FOR 2017

ب (31/17)جدول 

Governorateالمحافظة

** The indicator calcuated after excluding Nineveh population

* No. of population according  to (CSO) estimates 

بيانات غير متوفرة في محافظة نينوى بسبب تدهور الوضع األمني فيها.. 

عدد السكان حسب تقديرات الجهاز المركزي لإلحصاء، بناءاً على ماشهده العراق من حمالت قتل وإبادة جماعية مارسها داعش وقوى * 

إرهابية ضد العراقيين والدمار الذي لحق البالد بسبب األوضاع األمنية غير المستقرة التي مر بها البلد ، تم أعداد إسقاطات سكانية جديدة 

بناءاً على فرضيات سكانية تتالئم مع واقع البلد من حيث تخفيض الخصوبة وتوقع العمر عند الوالدة

:Note: the doctor per 100000 persons indicator is calculated as:نسمة من السكان وفق المعادلة األتية (10000)يحتسب المؤشر طبيب لكل : مالحظة 

No. of population / (No. of doctors * 100000)عدد السكان  ÷ (10000 *عدد األطباء ) 

قسم اإلحصاء الصحي والحياتي/ دائرة التخطيط وتنمية الموارد / القطاع الصحي / وزارة الصحة والبيئة : المصدر 
Source:  Ministry of Health and Environment / Environment sector / Department of Planning 

and Resources Development / Biological Health Statistics Division

تم احتساب المؤشر على مستوى العراق بعد استبعاد سكان محافظة نينوى** 

**

**



Table (17/32) A

% *النسبة المئوية (يوم/³م)الكمية % *النسبة المئوية (يوم/³م)الكمية 

amount (m³/day)percentage %amount (m³/day)percentage %

54788.015.216215.08.9Chemical and petrochemicalالكيمياوي والبتروكيمياوي

68346.119.062810.634.6Engineeringالهندسي

3734.01.01980.01.1Food and pharmaceuticalالغذائي والدوائي

 5604.01.63903.02.2Textileالنسيجي

226887.063.196444.553.2Structural and Industrial Servicesاإلنشائي والخدمات الصناعية

36.00.026.00.0Mixed Sector Companiesشركات القطاع المختلط

359395.1100.0181379.1100.0Totalإجمالي

قسم البيئة/ دائرة  التطوير والتنظيم الصناعي / وزارة الصناعة والمعادن : المصدر
 Source : Ministry of Industry and Minerals / Industrial Arrangement and Development 

Department / Environment Department 

2018وشركات القطاع المختلط ونسبها المئوية حسب القطاع لسنة  (القطاع العام)المعدل اليومي لكمية المياه المستخدمة والمصّرفة من المعامل التابعة لوزارة الصناعة والمعادن 

أ (32/17)جدول 

القطاع

المياه المصّرفةالمياه المستخدمة

Sector
water discharged water used 

نتيجة عمليات التقريب (%100)مجموع النسب ال تساوي      * * The total percentage is not 100% due to the approximation

DAILY AVERAGE AMOUNT OF USED AND DRAINED WATER FROM FACTORIES RELATED TO THE MINISTRY OF INDUSTRY AND MINERALS 

(GENERAL SECTOR) AND MIXED SECTOR COMPANIES AND ITS PERCENTAGE BY SECTOR FOR 2018



Table (17/32) B

% *النسبة المئوية (يوم/³م)الكمية % *النسبة المئوية (يوم/³م)الكمية 

amount (m³/day)percentage %amount (m³/day)percentage %

52556.073.827266.075.0Chemical and petrochemicalالكيمياوي والبتروكيمياوي

2325.03.31612.04.4Engineeringالهندسي

4353.06.13005.08.3Food and pharmaceuticalالغذائي والدوائي

5530.07.83539.09.7Textileالنسيجي

6410.09.0903.02.5Structural and Industrial Servicesاإلنشائي والخدمات الصناعية

36.00.126.00.1Mixed Sector Companiesشركات القطاع المختلط

71210.0100.036351.0100.0Totalإجمالي

DAILY AVERAGE AMOUNT OF USED AND DRAINED WATER FROM FACTORIES RELATED TO THE MINISTRY OF INDUSTRY AND 

MINERALS (GENERAL SECTOR) AND MIXED SECTOR COMPANIES AND ITS PERCENTAGE BY SECTOR FOR 2017

2017وشركات القطاع المختلط ونسبها المئوية حسب القطاع لسنة  (القطاع العام)المعدل اليومي لكمية المياه المستخدمة والمصّرفة من المعامل التابعة لوزارة الصناعة والمعادن 

Sector القطاع

المياه المصّرفة

ب (32/17)جدول 

المياه المستخدمة

water discharged water used 

The total percentage is not 100% due to the approximation * بسبب التقريب % 100مجموع النسب ال يساوي * 

قسم / دائرة التطوير والتنظيم الصناعي / وزارة الصناعة والمعادن : المصدر

البيئة

 Source : Ministry of Industry and Minerals / Industrial Arrangement and Development 

Department / Environment Department 



Table (17/33) A

%النسبة المئوية المجموعغير الخطرةالخطرة

Non- HazardousHazardousTotalpercentage %

0.0675.0675.00.0Chemical and petrochemicalالكيمياوي والبتروكيمياوي

13662.095334.0108996.00.9Engineeringالهندسي

0.08963.98963.90.1Food and pharmaceuticalالغذائي والدوائي

1150.01549.02699.00.0Textileالنسيجي

0.012388385.012388385.099.0Structural and Industrial Servicesاإلنشائي والخدمات الصناعية

0.01500.01500.00.0Mixed Sector Companiesشركات القطاع المختلط

14812.012496406.912511218.9100.0Totalإجمالي

Sector
Discharged hazardous and non hazardous solid industrial waste

وشركات القطاع المختلط حسب تصنيف المخلفات  (القطاع العام) المعدل الشهري لكمية المخلفات الصناعية الصلبة الخطرة وغير الخطرة المتولّدة من المعامل التابعة لوزارة الصناعة والمعادن 

2018والقطاع لسنة 

أ (33/17)جدول 

القطاع

(شهر/ كغم)كمية المخلفات الصناعية الصلبة 

MONTHLY AVERAGE AMOUNTS OF HAZARDOUS AND NON HAZARDOUS SOLID INDUSTRIAL WASTE GENERTED FROM THE FACTORIES OF 

THE MINISTTY OF INDUSTRY AND MINERALS (GENERAL SECTOR) AND MIXED SECTOR COMPANIES FOR 2018

 Source : Ministry of Industry and Minerals / Industrial Arrangement and Development Department / 

Environment Department 
قسم البيئة/ دائرة التطوير والتنظيم الصناعي / وزارة الصناعة والمعادن : المصدر

تم نقل بعض المعامل من قطاع الى أخر نتيجة دمج بعض الشركات مما أثر على كمية المخلفات الصلبة المتولّدة : مالحظة 

من القطاعات

Note: some factories are transported from one sector to another because some companies are 

merged which affected on the amount of solid waste generated from sectors  



Table (17/33) B

%النسبة المئوية المجموعغير الخطرةالخطرة

Non- HazardousHazardousTotalpercentage %

0.019212.319212.30.5Chemical and petrochemicalالكيمياوي والبتروكيمياوي

3776247.63776247.698.7Engineering..الهندسي

0.023685.223685.20.6Food and pharmaceuticalالغذائي والدوائي

1250.03873.55123.50.1Textileالنسيجي

0.01968.01968.00.1Structural and Industrial Servicesاإلنشائي والخدمات الصناعية

0.01000.01000.00.0Mixed Sector Companiesشركات القطاع المختلط

1250.03825986.63827236.6100.0Totalإجمالي

Unavailable Data .. بيانات غير متوفرة  .. 

قسم البيئة/ دائرة التطوير والتنظيم الصناعي / وزارة الصناعة والمعادن : المصدر
 Source : Ministry of Industry and Minerals / Industrial Arrangement and Development Department / 

Environment Department 

وشركات القطاع المختلط حسب تصنيف المخلفات  (القطاع العام) المعدل الشهري لكمية المخلفات الصناعية الصلبة الخطرة وغير الخطرة المتولّدة من المعامل التابعة لوزارة الصناعة والمعادن 

2017والقطاع لسنة 

MONTHLY AVERAGE AMOUNTS OF HAZARDOUS AND NON HAZARDOUS SOLID INDUSTRIAL WASTE GENERTED FROM THE FACTORIES OF 

THE MINISTTY OF INDUSTRY AND MINERALS (GENERAL SECTOR) AND MIXED SECTOR COMPANIES FOR 2017

ب (33/17)جدول 

القطاع

(شهر/ كغم)كمية المخلفات الصناعية الصلبة 

Sector
Discharged hazardous and non hazardous solid industrial waste

تم نقل بعض المعامل من قطاع الى أخر نتيجة دمج بعض الشركات مما أثر على كمية المخلفات الصلبة  : 1مالحظة 

المتولّدة من القطاعات

ارتفاع كمية المخلفات الصناعية في القطاع الهندسي يعود إلى إعادة تشغيل بعض المعامل المتوقفة، وإنخفاض  : 2         

كمية المخلفات الصناعية الصلبة في القطاع االنشائي والخدمات الصناعية بسبب توقف بعض المعامل التابعة له او دمجها 

مع شركات تابعة لقطاعات اخرى

2. the reason of increasing the amount of industrial wastes in the engineering sector is because of 

the reacting of some stopped factories, and the reason of decreasing the amount of solid industrial 

wastes in the structural and industrial sector because of the stopped factories or mixing them with 

other companies

Note: 1. some factories are transported from one sector to another because some companies are 

merged which affected on the amount of solid waste generated from sectors



إسالة ) شبكة عامة 

(ماء
 المجموع أخرى صهريج(اّبار) مياه جوفية  مياه سطحية

إسالة ) شبكة عامة 

(ماء
 المجموع أخرى صهريج(اّبار) مياه جوفية  مياه سطحية

public network 

(piped water)
surface water

ground 

water (walls)
tanker OtherTotal

public network 

(piped water)

surface 

water

ground 

water 

(walls)

tanker OtherTotal

110.00.020.00.00.020.052800.00.0100.00.00.0100.0نينوى

4222.00.025.00.00.047.01148646.80.053.20.00.0100.0كركوك

310.06.012.00.00.018.048000.033.366.70.00.0100.0ديالى

7739.00.00.06.00.045.01057086.70.00.013.30.0100.0االنبار

2283.00.00.00.00.083.027750100.00.00.00.00.0100.0بغداد

7744.00.00.07.00.051.01313686.30.00.013.70.0100.0بابل

000.00.00.00.00.00.000.00.00.00.00.00.0كربالء

3225.00.00.00.00.025.08280100.00.00.00.00.0100.0واسط

115.00.00.00.00.05.01800100.00.00.00.00.0100.0صالح الدين

2267.00.00.00.00.067.019430100.00.00.00.00.0100.0النجف

5557.00.00.011.00.068.01600583.80.00.016.20.0100.0القادسية

3012.00.02.02.00.016.0418875.00.012.512.50.0100.0المثنى

3335.00.00.00.00.035.08500100.00.00.00.00.0100.0ذي قار

600.00.00.035.00.035.0107500.00.00.0100.00.0100.0ميسان

2224.00.00.00.00.024.06360100.00.00.00.00.0100.0البصرة

4935413.06.059.061.00.0539.014833576.61.111.011.30.0100.0إجمالي

مجازر اللحوم الحمراء في المحافظات: المصدر 

 عدد مجازر اللحوم الحمراء 

العاملة والعاملة جزئياً

عدد مجازر اللحوم الحمراء 

العاملة والعاملة جزئيا التي 

تحتوي على شبكة مجاري 

داخلية نظامية

التوزيع النسبي لكمية المياه المجّهزة حسب المصدر

Percentage distribution of water supply by source Quantity of water processed by source (m3 / year)

Source: Red meat slaughterhouses in the governorates

في عدد ايام عمل المجزرة في  (يوم/³م)لكل محافظة بضرب كمية المياه المجهزة لكل مجزرة  (سنة/³م)يتم احتساب كمية المياه المجهزة الكلية :  مالحظة 

(سنة/³م)السنة ثم يتم جمع المياه المجهزة لكل المجازر 

Not : The total amount of supplied water (m3 l year) per each governorae calculating by multiplying the amount of supplied water per each massare 

(m3 l year) by the number of working days in the year then collecting the supplied water for all the masscres (m3 l year)

2018عدد مجازر اللحوم الحمراء العاملة والعاملة جزئياً التي تحتوي على شبكة مجاري داخلية نظامية وكمية ونسبة المياه المجّهزة للمجازر حسب المصدر والمحافظة لسنة 

NUMBER OF WORKING AND PARTIALLY OPERATING RED MEAT SLAUGHTERHOUSES CONTAINING A NETWORK OF REGULAR AND QUANTITATIVE INTERNAL SEWERAGE AND 

PERCENTAGE OF PROCESSED WATER FOR SLAUGHTERHOUSES BY SOURCE AND GOVERNORATE FOR 2018

أ (34/17)جدول 

المحافظة

كمية المياه 

المجّهزة الكلية 

(سنة/³م)

Total 

amount 

of 

supplied 

water 

(m3/year)

Number of 

working and 

partially working 

red meat 

slaughterhouses 

Number of working 

and partially 

operating red meat 

slaughterhouses 

containing regular 

indoor sewer 

systems

(سنة/³م)كمية المياه المجّهزة حسب المصدر 



Table (17/34) A

Ninevah

kirkuk

Diala

AL- Anbar

Baghdad

Babylon

Kerbela 

Wasit

Salah Al-Deen

AL- Najaf

AL- Qadisiya

AL- Muthanna

Thi - Qar

Missan

Basrah

Total

Source: Red meat slaughterhouses in the governorates

Not : The total amount of supplied water (m3 l year) per each governorae calculating by multiplying the amount of supplied water per each massare 

(m3 l year) by the number of working days in the year then collecting the supplied water for all the masscres (m3 l year)

2018عدد مجازر اللحوم الحمراء العاملة والعاملة جزئياً التي تحتوي على شبكة مجاري داخلية نظامية وكمية ونسبة المياه المجّهزة للمجازر حسب المصدر والمحافظة لسنة 

NUMBER OF WORKING AND PARTIALLY OPERATING RED MEAT SLAUGHTERHOUSES CONTAINING A NETWORK OF REGULAR AND QUANTITATIVE INTERNAL SEWERAGE AND 

PERCENTAGE OF PROCESSED WATER FOR SLAUGHTERHOUSES BY SOURCE AND GOVERNORATE FOR 2018

Governorate



إسالة ) شبكة عامة 

(ماء
 المجموع أخرى صهريج(اّبار) مياه جوفية  مياه سطحية

إسالة ) شبكة عامة 

(ماء
 المجموع أخرى صهريج(اّبار) مياه جوفية  مياه سطحية

public network 

(piped water)
surface water

ground 

water (walls)
tanker OtherTotal

public network 

(piped water)

surface 

water

ground 

water 

(walls)

tanker OtherTotal

000.00.00.00.00.00.000.00.00.00.00.00.0نينوى

3210.60.050.00.00.060.61483017.50.082.50.00.0100.0كركوك

200.00.02.02.00.04.011240.00.050.050.00.0100.0ديالى

4413.00.00.010.00.023.0644756.50.00.043.50.0100.0االنبار

33128.00.00.00.00.0128.043800100.00.00.00.00.0100.0بغداد

7738.01.00.00.00.039.01127097.42.60.00.00.0100.0بابل

000.00.00.00.00.00.000.00.00.00.00.00.0كربالء

3218.20.00.01.00.019.2580794.80.00.05.20.0100.0واسط

114.00.00.00.00.04.01200100.00.00.00.00.0100.0صالح الدين

226.00.00.050.00.056.01680010.70.00.089.30.0100.0النجف

5588.00.00.08.00.096.02295391.70.00.08.30.0100.0القادسية

309.00.05.04.00.018.0459050.00.027.822.20.0100.0المثنى

3323.00.00.00.00.023.05520100.00.00.00.00.0100.0ذي قار

5010.00.00.00.00.010.03078100.00.00.00.00.0100.0ميسان

2235.00.00.00.00.035.09100100.00.00.00.00.0100.0البصرة

4331382.81.057.075.00.0515.814651974.20.211.114.50.0100.0إجمالي

Quantity of water processed by source (m3 / year)

Source: Red meat slaughterhouses in the governoratesمجازر اللحوم الحمراء في المحافظات: المصدر 

Percentage distribution of water supply by source

Number of 

working and 

partially working 

red meat 

slaughterhouses 

Number of working 

and partially 

operating red meat 

slaughterhouses 

containing regular 

indoor sewer 

systems

المحافظة

 عدد مجازر اللحوم الحمراء 

العاملة والعاملة جزئياً

عدد مجازر اللحوم الحمراء 

العاملة والعاملة جزئيا التي 

تحتوي على شبكة مجاري 

داخلية نظامية

في عدد ايام عمل المجزرة في  (يوم/³م)لكل محافظة بضرب كمية المياه المجهزة لكل مجزرة  (سنة/³م)يتم احتساب كمية المياه المجهزة الكلية :  مالحظة 

(سنة/³م)السنة ثم يتم جمع المياه المجهزة لكل المجازر 

Not : The total amount of supplied water (m3 l year) per each governorae calculating by multiplying the amount of supplied water per each massare 

(m3 l year) by the number of working days in the year then collecting the supplied water for all the masscres (m3 l year)

2017عدد مجازر اللحوم الحمراء العاملة والعاملة جزئياً التي تحتوي على شبكة مجاري داخلية نظامية وكمية ونسبة المياه المجّهزة للمجازر حسب المصدر والمحافظة لسنة 

NUMBER OF WORKING AND PARTIALLY OPERATING RED MEAT SLAUGHTERHOUSES CONTAINING A NETWORK OF REGULAR AND QUANTITATIVE INTERNAL SEWERAGE AND PERCENTAGE OF 

PROCESSED WATER FOR SLAUGHTERHOUSES BY SOURCE AND GOVERNORATE FOR 2017

ب (34/17)جدول 

التوزيع النسبي لكمية المياه المجّهزة حسب المصدر(سنة/³م)كمية المياه المجّهزة حسب المصدر  كمية المياه 

المجّهزة الكلية 

(سنة/³م)

Total 

amount 

of 

supplied 

water 

(m3/year)



Table (17/34) B

Ninevah

kirkuk

Diala

AL- Anbar

Baghdad

Babylon

Kerbela 

Wasit

Salah Al-Deen

AL- Najaf

AL- Qadisiya

AL- Muthanna

Thi - Qar

Missan

Basrah

Total

Governorate

Source: Red meat slaughterhouses in the governorates

Not : The total amount of supplied water (m3 l year) per each governorae calculating by multiplying the amount of supplied water per each massare 

(m3 l year) by the number of working days in the year then collecting the supplied water for all the masscres (m3 l year)

2017عدد مجازر اللحوم الحمراء العاملة والعاملة جزئياً التي تحتوي على شبكة مجاري داخلية نظامية وكمية ونسبة المياه المجّهزة للمجازر حسب المصدر والمحافظة لسنة 

NUMBER OF WORKING AND PARTIALLY OPERATING RED MEAT SLAUGHTERHOUSES CONTAINING A NETWORK OF REGULAR AND QUANTITATIVE INTERNAL SEWERAGE AND PERCENTAGE OF 

PROCESSED WATER FOR SLAUGHTERHOUSES BY SOURCE AND GOVERNORATE FOR 2017



Table (17/35) A

 أخرى مبزل سبتك تانك مجاري وحدة معالجة %  (سنة/³م) الكمية 

 Quantity 

(m³/year)
Percentage

Treatment 

units
sewageseptic tanktrocarOther

150003.70.0100.00.0100.00.0Ninevahنينوى

4106507.825.00.025.050.025.0kirkukكركوك

338602.80.033.333.333.30.0Dialaديالى

799807.40.00.071.428.60.0AL- Anbarاالنبار

22510018.5100.0100.00.00.00.0Baghdadبغداد

7127309.40.042.985.70.00.0Babylonبابل

 000.00.00.00.00.00.0Kerbelaكربالء

376505.60.033.333.30.033.3Wasitواسط

115001.10.00.00.0100.00.0Salah Al-Deenصالح الدين

21700012.50.00.0100.00.00.0AL- Najafالنجف

51512911.10.00.0100.00.00.0AL- Qadisiyaالقادسية

339002.90.00.0100.00.00.0AL- Muthannaالمثنى

372005.30.00.0100.00.00.0Thi - Qarذي قار

6101307.50.00.00.0100.00.0Missanميسان

258744.3100.00.0100.00.00.0Basrahالبصرة

49135703100.010.216.359.226.54.1Totalإجمالي

كمية ونسبة المخلفات السائلة الكلّية المطروحة من مجازر اللحوم الحمراء العاملة والعاملة جزئياً والنسب المئوية للمجازر حسب أساليب التخلص من مخلفاتها السائلة والمحافظة لسنة 

2018

QUANTITY AND PERCENTAGE OF TOTAL LIQUID WASTE FROM SLAUGHTER OF WORKING RED MEAT AND PARTIALLY FUNCTIONING 

AND PERCENTAGES OF SLAUGHTERHOUSES ACCORDING TO DISPOSAL METHODS OF LIQUID WASTE AND GOVERNORATE FOR 2018

أ (35/17)جدول 

المحافظة

 عدد مجازر اللحوم الحمراء 

العاملة والعاملة جزئياً

النسبة المئوية للمجازر حسب أساليب التخلص من المخلفات السائلة الكلّية المطروحة

Governorate

Total amount of disposed 

liquid waste

Number of working 

and partially working 

red meat 

slaughterhouses 

 المخلفات السائلة الكلّية المطروحة

Percentage of slaughterhouses according to disposal 

methods of total liquid waste

نتيجة عمليات التقريب (%100)مجموع النسب قد ال تساوي : مالحظة 

مجازر اللحوم الحمراء في المحافظات: المصدر 
Source: Red meat slaughterhouses in the governorate

 .. Unavailable Data due to the bad security situation in Ninevah & AL-Anbar 



Table (17/35) B

 أخرى مبزل سبتك تانك مجاري وحدة معالجة %  (سنة/³م) الكمية 

 Quantity 

(m³/year)
Percentage

Treatment 

units
sewageseptic tanktrocarOther

000.00.00.00.00.00.0Ninevahنينوى

31417010.40.033.333.30.033.3kirkukكركوك

29400.70.00.050.050.00.0Dialaديالى

456004.00.0075.025.00.0AL- Anbarاالنبار

33970029.133.3100.00.00.00.0Baghdadبغداد

7108608.00.028.685.714.30.0Babylonبابل

 00.00.00.00.00.00.00.0Kerbelaكربالء

356104.133.30.033.333.30.0Wasitواسط

111000.80.00.00.0100.00.0Salah Al-Deenصالح الدين

21625011.90.00.0100.00.00.0AL- Najafالنجف

52105515.40.00.0100.00.00.0AL- Qadisiyaالقادسية

343003.10.00.0100.00.00.0AL- Muthannaالمثنى

352003.80.00.0100.00.00.0Thi - Qarذي قار

529652.20.00.00.0100.00.0Missanميسان

288506.5100.00.0100.00.00.0Basrahالبصرة

43136600100.09.314.062.823.32.3Totalإجمالي

المحافظة

 عدد مجازر اللحوم الحمراء 

العاملة والعاملة جزئياً

 المخلفات السائلة الكلّية المطروحة

Number of working 

and partially working 

red meat 

slaughterhouses 

كمية ونسبة المخلفات السائلة الكلّية المطروحة من مجازر اللحوم الحمراء العاملة والعاملة جزئياً والنسب المئوية للمجازر حسب أساليب التخلص من مخلفاتها السائلة والمحافظة لسنة 

2017 

QUANTITY AND PERCENTAGE OF TOTAL LIQUID WASTE FROM SLAUGHTER OF WORKING RED MEAT AND PARTIALLY FUNCTIONING 

AND PERCENTAGES OF SLAUGHTERHOUSES ACCORDING TO DISPOSAL METHODS OF LIQUID WASTE AND GOVERNORATE FOR 2017

ب (35/17)جدول 

النسبة المئوية للمجازر حسب أساليب التخلص من المخلفات السائلة الكلّية المطروحة

Governorate

Total amount of disposed 

liquid waste

Percentage of slaughterhouses according to disposal 

methods of total liquid waste

 Unavailable Data due to the bad security situation in Ninevah & AL-Anbar .. نتيجة عمليات التقريب (%100)مجموع النسب قد ال تساوي : مالحظة 

مجازر اللحوم الحمراء في المحافظات: المصدر 
Source: Red meat slaughterhouses in the governorate



المجموعمتوقفةعاملة جزئياًعاملة

Working
Partially 

working
StoppedTotal

000000000.00.0نينوى

000000000.00.0كركوك

000000000.00.0ديالى

01014000032000320000100.080.0االنبار

3014955000155000090000065000058.194.2امانة بغداد

300310800047000470000100.043.5اطراف بغداد

10012400030000300000100.0125.0بابل

000000000.00.0كربالء

003358000400000400000.00.0واسط

21145600037500147002280039.226.3صالح الدين

110285000102520670003552065.478.8النجف

11132700055000200003500036.474.1القادسية

010137500100008000200080.021.3المثنى

0123412503080003300027500010.780.0ذي قار

30141864002210001480007300067.079.4ميسان

0101236000150000145000500096.761.4البصرة

147930185415025830201444700113832055.977.9إجمالي

2018عدد محطات المعالجة المركزية التابعة لمديريات مجاري المحافظات ودائرة مجاري بغداد والحالة العملية لها ومجموع طاقاتها التصميمية ومعدل كمية المياه العادمة المتولدة والمعالجة وغير المعالجة ونسبها المئوية حسب المحافظة لسنة 

أ (36/17)جدول 

المحافظة

معدل كمية المياه 

العادمة غير المعالجة 

(يوم/ ³م)

Total number of 

designed 

capacities (m³/day)

Average amount of 

generated waste 

water  (m³/day)

Average amount of 

treated waste water  

(actual capacities) 

(m³/day)

Percentage of 

treated to generated 

waste water %

Average 

untreated 

wastewater 

(m3 / day)

عدد محطات المعالجة المركزية حسب الحالة العملية

Number of central treatment stations by their practical 

status

مجموع الطاقات التصميمية 

(يوم/ ³م)

معدل كمية المياه العادمة 

(يوم/ ³م)المتولدة 

معدل كمية المياه العادمة المعالجة 

(يوم/ ³م) (الطاقات الفعلية)

النسبة المئوية للمياه العادمة 

%المعالجة إلى المتولدة 

** The percentage increased because the amount of wastewater is bigger than the designed capacity.

            2. Mayoralty of Baghdad/ Baghdad Sewage Department

NUMBER OF CENTRAL TREATMENT STATIONS RELATED TO THE SEWAGE DIRECTORATES OF GOVERNORATES AND BAGHDAD SEWAGE DEPARTMENT BY PRACTICAL STATUS AND ITS 

DESIGNED CAPACITIES AND THE AVERAGE AMOUNT OF GENERATED TO TREATED WASTEWATER AND ITS PERCENTAGE BY GOVERNORAT FOR 2018

Percentage of 

actual to the 

designed 

capacities %

النسبة المئوية للطاقات 

الفعلية إلى الطاقات 

%التصميمية 

Source: 1. Ministry of Construction and Housing and Municipalities and Public Works/ Governorate Sewage Directoriesمديريات مجاري المحافظات/ وزارة اإلعمار واإلسكان والبلديات واألشغال العامة . 1: المصدر

دائرة مجاري بغداد/ أمانة بغداد . 2           

إرتفاع نسبة  المياه العادمة المعالجة الى التصميمية يعود الى تحميل محطات المعالجة أكثر من طاقاتها التصميمية على حساب نوعية المياه المعالجة *  



Table (17/36) A

Ninevah

kirkuk

Diala

AL- Anbar

Amant Baghdad

Baghdad outskirts

Babylon

Kerbela 

Wasit

Salah Al-Deen

AL- Najaf

AL- Qadisiya

AL- Muthanna

Thi - Qar

Missan

Basrah

Total

2018عدد محطات المعالجة المركزية التابعة لمديريات مجاري المحافظات ودائرة مجاري بغداد والحالة العملية لها ومجموع طاقاتها التصميمية ومعدل كمية المياه العادمة المتولدة والمعالجة وغير المعالجة ونسبها المئوية حسب المحافظة لسنة 

Governorate

** The percentage increased because the amount of wastewater is bigger than the designed capacity.

            2. Mayoralty of Baghdad/ Baghdad Sewage Department

NUMBER OF CENTRAL TREATMENT STATIONS RELATED TO THE SEWAGE DIRECTORATES OF GOVERNORATES AND BAGHDAD SEWAGE DEPARTMENT BY PRACTICAL STATUS AND ITS 

DESIGNED CAPACITIES AND THE AVERAGE AMOUNT OF GENERATED TO TREATED WASTEWATER AND ITS PERCENTAGE BY GOVERNORAT FOR 2018

Source: 1. Ministry of Construction and Housing and Municipalities and Public Works/ Governorate Sewage Directories



المجموعمتوقفةعاملة جزئياًعاملة

Working
Partially 

working
StoppedTotal

000000000.00.0نينوى

000000000.00.0كركوك

000000000.00.0ديالى

001196000096000009600000.00.0االنبار

3014955000150000090000060000060.094.2امانة بغداد

20026400030000300000100.046.9اطراف بغداد

10012400030000300000100.0125.0بابل

000000000.00.0كربالء

001124000200000200000.00.0واسط

21145600037500147002280039.226.3صالح الدين

110285000102520670003552065.478.8النجف

02022200045000250002000055.6113.6القادسية

0101375002000018000200090.048.0المثنى

01233500010800080001000007.422.9ذي قار

30141864001710001590001200093.085.3ميسان

010123600095247952470100.040.4البصرة

127726268490031192671346947177232043.250.2إجمالي

عدد محطات المعالجة المركزية حسب الحالة العملية
مجموع الطاقات التصميمية 

(يوم/ ³م)

معدل كمية المياه العادمة 

(يوم/ ³م)المتولدة 

            2. Mayoralty of Baghdad/ Baghdad Sewage Department

Source: 1. Ministry of Construction and Housing and Municipalities and Public Works/ Governorate Sewage Directoriesمديريات مجاري المحافظات/ وزارة اإلعمار واإلسكان والبلديات واألشغال العامة . 1: المصدر

الف نسمة (500)تم تحويل المحطة التابعة لمحافظة كربالء الى وحدات المعالجة المتوسطة لكونها تخدم عدد سكان أقل من                               *

** The percentage increased because the amount of wastewater is bigger than the designed capacity. إرتفاع النسبة لمعدل كمية المياه العادمة المعالجة الى التصميمية بسبب تحميل محطات ووحدات المعالجة أكثر من طاقاتها التصميمية على حساب نوعية المياه المعالجة* *  

دائرة مجاري بغداد/ أمانة بغداد . 2           

*The station related to kerbala governorate transferred into medium treatment units because it serves number of population 

less than (500000) persons

2017عدد محطات المعالجة المركزية التابعة لمديريات مجاري المحافظات ودائرة مجاري بغداد والحالة العملية لها ومجموع طاقاتها التصميمية ومعدل كمية المياه العادمة المتولدة والمعالجة وغير المعالجة ونسبها المئوية حسب المحافظة لسنة 

NUMBER OF CENTRAL TREATMENT STATIONS RELATED TO THE SEWAGE DIRECTORATES OF GOVERNORATES AND BAGHDAD SEWAGE DEPARTMENT BY PRACTICAL STATUS AND ITS 

DESIGNED CAPACITIES AND THE AVERAGE AMOUNT OF GENERATED TO TREATED WASTEWATER AND ITS PERCENTAGE BY GOVERNORAT FOR 2017

ب (36/17)جدول 

معدل كمية المياه العادمة المعالجة 

(يوم/ ³م) (الطاقات الفعلية)

معدل كمية المياه 

العادمة غير المعالجة 

(يوم/ ³م)

النسبة المئوية للمياه العادمة 

%المعالجة إلى المتولدة 

النسبة المئوية للطاقات 

الفعلية إلى الطاقات 

%التصميمية 
Number of central treatment stations by their practical 

status

Total number of 

designed 

capacities (m³/day)

Average amount of 

generated waste 

water  (m³/day)

Average amount of 

treated waste water  

(actual capacities) 

(m³/day)

Average 

untreated 

wastewater 

(m3 / day)

Percentage of 

treated to generated 

waste water %

Percentage of 

actual to the 

designed 

capacities %

المحافظة



Table (17/36) B

Ninevah

kirkuk

Diala

AL- Anbar

Amant Baghdad

Baghdad outskirts

Babylon

Kerbela 

Wasit

Salah Al-Deen

AL- Najaf

AL- Qadisiya

AL- Muthanna

Thi - Qar

Missan

Basrah

Total

            2. Mayoralty of Baghdad/ Baghdad Sewage Department

Source: 1. Ministry of Construction and Housing and Municipalities and Public Works/ Governorate Sewage Directories

** The percentage increased because the amount of wastewater is bigger than the designed capacity.

*The station related to kerbala governorate transferred into medium treatment units because it serves number of population 

less than (500000) persons

2017عدد محطات المعالجة المركزية التابعة لمديريات مجاري المحافظات ودائرة مجاري بغداد والحالة العملية لها ومجموع طاقاتها التصميمية ومعدل كمية المياه العادمة المتولدة والمعالجة وغير المعالجة ونسبها المئوية حسب المحافظة لسنة 

NUMBER OF CENTRAL TREATMENT STATIONS RELATED TO THE SEWAGE DIRECTORATES OF GOVERNORATES AND BAGHDAD SEWAGE DEPARTMENT BY PRACTICAL STATUS AND ITS 

DESIGNED CAPACITIES AND THE AVERAGE AMOUNT OF GENERATED TO TREATED WASTEWATER AND ITS PERCENTAGE BY GOVERNORAT FOR 2017

Governorate



المجموعمتوقفةعاملة جزئياًعاملة

Working
Partially 

working
StoppedTotal

0033213600000.00.0نينوى

30033600118011800100.032.8كركوك

000000000.00.0ديالى

102315600112001000102008.96.4االنبار

50057500075000750000100.0100.0امانة بغداد

000000000.00.0اطراف بغداد

0022120080008000.00.0بابل

031475000110000100001000009.113.3كربالء

000000000.00.0واسط

000000000.00.0صالح الدين

20021000020000100001000050.0100.0النجف

000000000.00.0القادسية

0022100000000.00.0المثنى

000000000.00.0ذي قار

011214000130003500950026.925.0ميسان

300398805800495085085.350.1البصرة

144112923564023698010563013135044.644.8إجمالي

2018عدد وحدات المعالجة المتوسطة والصغيرة التابعة لمديريات مجاري المحافظات ودائرة مجاري بغداد والحالة العملية لها ومجموع طاقاتها التصميمية ومعدل كمية المياه العادمة المتولدة والمعالجة وغير المعالجة ونسبها المئوية حسب المحافظة لسنة 

أ (37/17)جدول 

المحافظة

عدد وحدات المعالجة المتوسطة والصغيرة حسب الحالة العملية
مجموع الطاقات التصميمية 

(يوم/ ³م)

معدل كمية المياه العادمة 

(يوم/ ³م)المتولدة 

معدل كمية المياه العادمة المعالجة 

(يوم/ ³م) (الطاقات الفعلية)

معدل كمية المياه 

العادمة غير المعالجة 

(يوم/ ³م)
Average 

untreated 

wastewater 

(m3 / day)

NUMBER OF MEDIUM & SMALL TREATMENT UNITS RELATED TO THE SEWAGE DIRECTORATES OF GOVERNORATES AND BAGHDAD SEWAGE DEPARTMENT BY PRACTICAL STATUS AND ITS 

DESIGNED CAPACITIES AND THE AVERAGE AMOUNT OF GENERATED TO TREATED WASTEWATR AND ITS PERCENTAGE BY GOVERNORATEFOR 2018

دائرة مجاري بغداد/ أمانة بغداد . 2           

Source: 1. Ministry of Construction and Housing and Municipalities and Public Works/ Governorate Sewage Directoriesمديريات مجاري المحافظات/ وزارة اإلعمار واإلسكان والبلديات واألشغال العامة . 1: المصدر

النسبة المئوية للمياه العادمة 

%المعالجة إلى المتولدة 

النسبة المئوية للطاقات 

الفعلية إلى الطاقات 

%التصميمية 
No. of  middle & small treatment units by their practical 

status

Total number of 

designed capacities 

(m³/day)

Average amount 

of generated 

waste water  

(m³/day)

Average amount of 

treated waste water  

(actual capacities) 

(m³/day)

Percentage of 

treated to generated 

waste water %

Percentage of 

actual to the 

designed 

capacities %

            2. Mayoralty of Baghdad/ Baghdad Sewage Department



Table (17/37) A

Ninevah

kirkuk

Diala

AL- Anbar

Amant Baghdad

Baghdad outskirts

Babylon

Kerbela 

Wasit

Salah Al-Deen

AL- Najaf

AL- Qadisiya

AL- Muthanna

Thi - Qar

Missan

Basrah

Total

2018عدد وحدات المعالجة المتوسطة والصغيرة التابعة لمديريات مجاري المحافظات ودائرة مجاري بغداد والحالة العملية لها ومجموع طاقاتها التصميمية ومعدل كمية المياه العادمة المتولدة والمعالجة وغير المعالجة ونسبها المئوية حسب المحافظة لسنة 

NUMBER OF MEDIUM & SMALL TREATMENT UNITS RELATED TO THE SEWAGE DIRECTORATES OF GOVERNORATES AND BAGHDAD SEWAGE DEPARTMENT BY PRACTICAL STATUS AND ITS 

DESIGNED CAPACITIES AND THE AVERAGE AMOUNT OF GENERATED TO TREATED WASTEWATR AND ITS PERCENTAGE BY GOVERNORATEFOR 2018

Source: 1. Ministry of Construction and Housing and Municipalities and Public Works/ Governorate Sewage Directories

Governorate

            2. Mayoralty of Baghdad/ Baghdad Sewage Department



المجموعمتوقفةعاملة جزئياًعاملة

Working
Partially 

working
StoppedTotal

0033213600000.00.0نينوى

300340004000350050087.587.5كركوك

000000000.00.0ديالى

003324000240000240000.00.0االنبار

50057500075000750000100.0100.0امانة بغداد

000000000.00.0اطراف بغداد

0022120080008000.00.0بابل

3014800006700060000700089.675.0كربالء

000000000.00.0واسط

000000000.00.0صالح الدين

1012100001500040001100026.740.0النجف

000000000.00.0القادسية

0022100000000.00.0المثنى

000000000.00.0ذي قار

0112140001400040001000028.628.6ميسان

200270004000325075081.346.4البصرة

14113282465602038001497505405073.560.7إجمالي

Average amount 

of generated 

waste water  

(m³/day)

Average amount of 

treated waste water  

(actual capacities) 

(m³/day)

Average 

untreated 

wastewater 

(m3 / day)

Percentage of 

treated to generated 

waste water %

2017عدد وحدات المعالجة المتوسطة والصغيرة التابعة لمديريات مجاري المحافظات ودائرة مجاري بغداد حسب الحالة العملية ومجموع طاقاتها التصميمية ومعدل كمية المياه العادمة المتولدة والمعالجة وغير المعالجة ونسبها المئوية حسب المحافظة لسنة 

NUMBER OF MEDIUM & SMALL TREATMENT UNITS RELATED TO THE SEWAGE DIRECTORATES OF GOVERNORATES AND BAGHDAD SEWAGE DEPARTMENT BY PRACTICAL STATUS AND ITS 

DESIGNED CAPACITIES AND THE AVERAGE AMOUNT OF GENERATED TO TREATED WASTEWATR AND ITS PERCENTAGE BY GOVERNORATEFOR 2017

ب (37/17)جدول 

Source: 1. Ministry of Construction and Housing and Municipalities and Public Works/ Governorate Sewage Directoriesمديريات مجاري المحافظات/ وزارة اإلعمار واإلسكان والبلديات واألشغال العامة . 1: المصدر

Mayoralty of Baghdad/ Baghdad Sewage Department .2            دائرة مجاري بغداد/ أمانة بغداد . 2           

Percentage of 

actual to the 

designed 

capacities %

المحافظة

عدد وحدات المعالجة المتوسطة والصغيرة حسب الحالة العملية
مجموع الطاقات التصميمية 

(يوم/ ³م)

معدل كمية المياه العادمة 

(يوم/ ³م)المتولدة 

معدل كمية المياه العادمة المعالجة 

(يوم/ ³م) (الطاقات الفعلية)

معدل كمية المياه 

العادمة غير المعالجة 

(يوم/ ³م)

النسبة المئوية للمياه العادمة 

%المعالجة إلى المتولدة 

النسبة المئوية للطاقات 

الفعلية إلى الطاقات 

%التصميمية 
No. of  middle & small treatment units by their practical 

status

Total number of 

designed capacities 

(m³/day)



Table (17/37) B

Ninevah

kirkuk

Diala

AL- Anbar

Amant Baghdad

Baghdad outskirts

Babylon

Kerbela 

Wasit

Salah Al-Deen

AL- Najaf

AL- Qadisiya

AL- Muthanna

Thi - Qar

Missan

Basrah

Total

2017عدد وحدات المعالجة المتوسطة والصغيرة التابعة لمديريات مجاري المحافظات ودائرة مجاري بغداد حسب الحالة العملية ومجموع طاقاتها التصميمية ومعدل كمية المياه العادمة المتولدة والمعالجة وغير المعالجة ونسبها المئوية حسب المحافظة لسنة 

NUMBER OF MEDIUM & SMALL TREATMENT UNITS RELATED TO THE SEWAGE DIRECTORATES OF GOVERNORATES AND BAGHDAD SEWAGE DEPARTMENT BY PRACTICAL STATUS AND ITS 

DESIGNED CAPACITIES AND THE AVERAGE AMOUNT OF GENERATED TO TREATED WASTEWATR AND ITS PERCENTAGE BY GOVERNORATEFOR 2017

Source: 1. Ministry of Construction and Housing and Municipalities and Public Works/ Governorate Sewage Directories

            2. Mayoralty of Baghdad/ Baghdad Sewage Department

Governorate



Table (17/38) A

 المخدومين بـشبكات 

العادمة )المجاري 

(،المشتركة

المخدومين بنظام المعالجة 

(سبتك تانك)المستقلة 

غيرالمخدومين بـشبكات المجاري 

ونظام المعالجة  (العادمة، المشتركة)

(سبتك تانك)المستقلة 

*عدد  السكان الكلي

 المخدومين بـشبكات 

العادمة )المجاري 

(،المشتركة

المخدومين بنظام المعالجة 

(سبتك تانك)المستقلة 

العادمة )غيرالمخدومين بـشبكات المجاري 

سبتك )ونظام المعالجة المستقلة  (،المشتركة

(تانك

المجموع

 (العادمة ،المشتركة)شبكات المجاري 

المرتبطة شبكاتهم بمحطات ووحدات 

المعالجة

االمطار، )شبكات مياه االمطار 

(المشتركة

population 

served with 

wastewater nets 

(sewage and 

common)

population 

served with 

(septic-tank) 

system

population non served 

with wastewater nets 

(sewage and common) 

and (sptic-tank) system

Total number 

of population 

*

population 

served with 

wastewater nets 

(sewage and 

common)

population 

served with 

(septic-tank) 

system

population non served 

with wastewater nets 

(sewage and common) 

and (sptic-tank) system

Total 

wastewater nets 

(sewage and 

common) and linked 

with treatment units 

and stations

rain water nets 

(rain and common)

8579036069083730037299982.396.71.0100.02.317.0Ninevahنينوى

5905595872658009515978763.760.036.3100.03.744.4kirkukكركوك

40277130978128716816372262.580.017.5100.00.014.3Dialaديالى

2481121417325106219177165614.080.06.0100.014.040.0AL- Anbarاالنبار

55136004794430599304392.08.00.0100.084.6100.0Amant Baghdadامانة بغداد

446876166642920407213371220.978.11.0100.020.920.9Baghdad outskirtsاطراف بغداد

119626181723712817920650425.888.06.2100.05.83.0Babylonبابل

453069280308485355121873237.223.039.8100.018.638.8Kerbelaكربالء

165957827234385532137872312.060.028.0100.012.018.1Wasitواسط

1870291180474227732159523511.774.014.3100.011.710.4Salah Al-Deenصالح الدين

88281151505773724147159260.035.05.0100.031.252.8AL- Najafالنجف

1553161032838102894129104812.080.08.0100.011.59.7AL- Qadisiyaالقادسية

1775206107782607381437121.875.03.2100.016.322.7AL- Muthannaالمثنى

8203341022444252394209517239.248.812.0100.019.627.6Thi - Qarذي قار

80541629597111286111267372.426.61.0100.047.172.4Missanميسان

9920921745095171304290849134.160.05.9100.031.038.2Basrahالبصرة

111528801876604828956623281459034.057.28.8100.028.040.4Totalإجمالي

2018وشبكات مياه األمطار حسب المحافظة لسنة  (سبتك تانك)ونظام المعالجة المستقلة  (العادمة، المشتركة)النسب المئوية للسكان المخدومين بـشبكات المجاري 

PERCENTAGE OF POPULATION SERVED WITH SEWAGE NETS (WASTE WATER AND COMMON) AND SEPTIC-TANK SYSTEM AND RAIN WATER NETS BY GOVERNORATE FOR 2018

أ (38/17)جدول 

Governorateالمحافظة

النسبة المئوية للسكان المخدومين بـالتوزيع النسبي للسكان

No. of population *

*عدد السكان 

            2. Mayoralty of Baghdad/ Baghdad Sewage Department

Percentage of population served with..

Source: 1. Ministry of Construction and Housing and Municipalities and Public Works/ Governorate Sewage Directories

No. of population according to CSO estimations *عدد السكان حسب تقديرات الجهاز المركزي لإلحصاء* 

دائرة مجاري بغداد/ أمانة بغداد . 2           

مديريات مجاري المحافظات/ وزارة اإلعمار واإلسكان والبلديات واألشغال العامة . 1: المصدر

Relative distribution of population



Table (17/38) B

 المخدومين بـشبكات 

العادمة )المجاري 

(،المشتركة

المخدومين بنظام المعالجة 

(سبتك تانك)المستقلة 

غيرالمخدومين بـشبكات المجاري 

ونظام المعالجة  (العادمة، المشتركة)

(سبتك تانك)المستقلة 

*عدد  السكان الكلي

 المخدومين بـشبكات 

العادمة )المجاري 

(،المشتركة

المخدومين بنظام المعالجة 

(سبتك تانك)المستقلة 

العادمة )غيرالمخدومين بـشبكات المجاري 

سبتك )ونظام المعالجة المستقلة  (،المشتركة

(تانك

المجموع

 (العادمة ،المشتركة)شبكات المجاري 

المرتبطة شبكاتهم بمحطات ووحدات 

المعالجة

االمطار، )شبكات مياه االمطار 

(المشتركة

population 

served with 

wastewater nets 

(sewage and 

common)

population 

served with 

(septic-tank) 

system

population non served 

with wastewater nets 

(sewage and common) 

and (sptic-tank) system

Total number 

of population 

*

population 

served with 

wastewater nets 

(sewage and 

common)

population 

served with 

(septic-tank) 

system

population non served 

with wastewater nets 

(sewage and common) 

and (sptic-tank) system

Total 

wastewater nets 

(sewage and 

common) and linked 

with treatment units 

and stations

rain water nets 

(rain and common)

835743550074036336482.397.70.0100.02.313.3Ninevahنينوى

5753093397156511715566183.760.036.3100.03.744.4kirkukكركوك

39237127595427975115949422.580.017.5100.00.013.3Dialaديالى

129486138073121569717259147.580.012.5100.07.530.0AL- Anbarاالنبار

55813682568830583825195.64.40.0100.090.8100.0Amant Baghdadامانة بغداد

4244505196491134497207859620.425.054.6100.020.420.4Baghdad outskirtsاطراف بغداد

116536177030112486920117065.888.06.2100.05.82.9Babylonبابل

441362273066472817118724537.223.039.8100.012.538.8Kerbelaكربالء

161672805875375578134312512.060.028.0100.012.018.1Wasitواسط

1821981149987221852155403711.774.014.3100.011.710.4Salah Al-Deenصالح الدين

86000750175471822143358360.035.05.0100.031.252.8AL- Najafالنجف

1513031006151100235125768912.080.08.0100.09.69.7AL- Qadisiyaالقادسية

1729395950072539779334321.875.03.2100.016.322.7AL- Muthannaالمثنى

917053632730491283204106644.931.024.1100.029.728.9Thi - Qarذي قار

78461510839288483108393772.41.026.6100.047.172.4Missanميسان

9664671700025166883283337534.160.05.9100.030.738.2Basrahالبصرة

110697971636299745342813196707534.651.214.2100.029.139.4Totalإجمالي

2017وشبكات مياه األمطار حسب المحافظة لسنة  (سبتك تانك)ونظام المعالجة المستقلة  (العادمة، المشتركة)النسب المئوية للسكان المخدومين بـشبكات المجاري 

PERCENTAGE OF POPULATION SERVED WITH SEWAGE NETS (WASTE WATER AND COMMON) AND SEPTIC-TANK SYSTEM AND RAIN WATER NETS BY GOVERNORATE FOR 2017

Source: 1. Ministry of Construction and Housing and Municipalities and Public Works/ Governorate Sewage Directories

النسبة المئوية للسكان المخدومين بـالتوزيع النسبي للسكان

Governorate

Relative distribution of population

* Note: no. of population according to  to (CSO) estimates 

بناءاً على ما شهده العراق من حمالت قتل وإبادة جماعية مارسها داعش وقوى إرهابية ضد العراقيين والدمار )عدد السكان حسب تقديرات الجهاز المركزي لإلحصاء * 

الذي لحق بالبالد بسبب األوضاع األمنية غير المستقرة التي مر بها البالد، تم إعداد أسقاطات سكانية جديدة بناءاً على فرضيات سكانية تتالئم مع واقع البلد من حيث 

.(تخفيض الخصوبة وتوقع العمر عند الوالدة

ب (38/17)جدول 

Mayoralty of Baghdad/ Baghdad Sewage Department .2            دائرة مجاري بغداد/ أمانة بغداد . 2           

مديريات مجاري المحافظات/ وزارة اإلعمار واإلسكان والبلديات واألشغال العامة . 1: المصدر

المحافظة

*عدد السكان 

No. of population *Percentage of population served with..



Table (17/39) A

Totalالمجموعruralالريف                    urbanالحضر

*عدد السكان 
نسبة السكان المخدومين بخدمة 

%جمع النفايات 

عدد السكان 

المخدومين
*عدد السكان 

نسبة السكان المخدومين 

%بخدمة جمع النفايات 

عدد السكان 

المخدومين

عدد السكان الكلي 

*

نسبة السكان المخدومين 

%بخدمة جمع النفايات 

عدد السكان 

المخدومين

No. of 

municipalities

 number of 

population *

percentage of 

population served 

with waste collection 

service %

No. of 

population 

served

 number of 

population *

percentage of 

population served 

with waste 

collection service 

%

No. of 

population 

served

total 

number of 

population *

percentage of 

population served 

with waste 

collection service 

%

No. of 

population 

served 

31226192997.6220745614680690.00372999859.22207456Ninevahنينوى

**12118110698.111581344167700.00159787672.51158134kirkuk**كركوك 

2280553781.165336583168913.0107890163722646.5761255Dialaديالى

2188611581.37204688855417.263770177165644.3784238AL- Anbarاالنبار

15599304395.0569339100.00599304395.05693391Amant Baghdadامانة بغداد

16111719168.5765276101652112.5127065213371241.8892341Baghdad outskirtsاطراف بغداد

1699688586.586244510681570.00206504241.8862445Babylonبابل

** 781487286.070105740386040.9165084121873271.1866141Kerbela**كربالء 

1782978393.07713775489400.00137872355.9771377Wasitواسط

1871934153.438424487589410.087864159523529.6472108Salah Al-Deenصالح الدين

9105096699.4104428442062618.075772147159276.11120056AL- Najafالنجف

1573960176.45647335514470.00129104843.7564733AL- Qadisiyaالقادسية

1236983393.63461784445381.8787281437143.5354050AL- Muthannaالمثنى

20134481075.410137387503620.00209517248.41013738Thi - Qarذي قار

1582185395.078076029082039.6115247111267380.5896007Missanميسان

15236212390.0212638554636855.1300831290849183.52427216Basrahالبصرة

2612229498888.8197932911051960210.010513953281459063.520844686Totalإجمالي

2018عدد المؤسسات البلدية والنسب المئوية للسكان المخدومين بخدمة جمع النفايات حسب البيئة والمحافظة لسنة 

NUMBER OF MUNICIPALITIES AND PERCENTAGE OF POPULATION SERVED WITH WASTE COLLECTION SERVICE BY GOVERNORATE FOR 2018

أ (39/17)جدول 

المحافظة

عدد المؤسسات البلدية

Governorate

* No. of population according to CSO estimations عدد السكان حسب تقديرات الجهاز المركزي لإلحصاء* 

Mayoralty of Baghdad / Environment and Soild Waste Department .2            دائرة المخلفات الصلبة والبيئة/ أمانة بغداد  . 2        

لكن يتم تقديم الخدمة لهم عن طريق تقديم  (قرة هنجير، شوان، يايجي والملتقى)نواحي ال تحتوي على مؤسسات بلدية وهي  (4)توجد  (كركوك)في محافظة ** 

فأن نسبة السكان المخدومين في الحضر قلت مقارنة بالسنوات السابقة بسبب قلة عدد اآلليات الخاصة لجمع ونقل  (كربالء)طلبات للمحافظة، أما في محافظة 

الحر، الحسينية والجدول )النفايات في المؤسسات البلدية وأرتفعت نسبة السكان المخدومين في الريف بسبب تخصيص مبالغ لخدمة المناطق الريفية والنواحي 

قد أصبحت أقضية وتم شمولها بخدمة جمع النفايات (الغربي

** In Kirkuk there are (4) sub districts without municipal institutions (qara henjeer, shwan, yayjee and al- multaqa) but the 

services are done by presenting requests to the governorate, while in Kerbala the percentage of urban population served 

dicreased compared with the previous years due to the lack of machines and the percentage of rural population increased 

because ( al- hur, al- husainiyah and al- jadwal al-gharbi) sub districts became districts and covered with waste collection 

service.

قسم / مديريات بلديات المحافظات ومديرية البلديات العامة / مديرية بلدية مركز المحافظات / وزارة االعمار واالسكان والبلديات واألشغال العامة   . 1: المصدر

البيئة

Source:1. Ministry of housing, Municipalities and Public Workes / General Directorate of the Municipal/ Environment 

Department/ Municipal directorate of the center of government and Municipal directorates of the governorates



Table (17/39) B

Totalالمجموعruralالريف                    urbanالحضر

*عدد السكان 
نسبة السكان المخدومين 

%بخدمة جمع النفايات 
*عدد السكان عدد السكان المخدومين

نسبة السكان المخدومين 

%بخدمة جمع النفايات 
عدد السكان المخدومين

عدد السكان الكلي 

*

نسبة السكان المخدومين 

%بخدمة جمع النفايات 

عدد السكان 

المخدومين

No. of 

municipalities

 number of 

population *

percentage of 

population served 

with waste 

collection service %

No. of 

population 

served

 number of 

population *

percentage of 

population served 

with waste 

collection service 

%

No. of 

population 

served

total 

number of 

population *

percentage of 

population served 

with waste 

collection service 

%

No. of 

population 

served 

31220350397.6215061914301450.00363364859.22150619Ninevahنينوى

**7115060799.010370704060110.00155661866.61037070kirkuk**كركوك 

2278473478.561601681020812.9104517159494245.2720533Dialaديالى

**1686323755.04067778626778.362403172591427.2469180AL- Anbar**االنبار

15583825195.0554633800.00583825195.05546338Amant Baghdadامانة بغداد

16108833466.572374299026211.5113880207859640.3837622Baghdad outskirtsاطراف بغداد

1697113786.584003410405690.00201170641.8840034Babylonبابل

779381691.272396039342917.267670118724566.7791630Kerbelaكربالء

1780835990.37299485347660.00134312554.3729948Wasitواسط

1870076068.64807218532772.823892155403732.5504613Salah Al-Deenصالح الدين

9102381899.4101767540976518.073758143358376.11091433AL- Najafالنجف

1572049080.95828765371990.00125768946.3582876AL- Qadisiyaالقادسية

1236028993.63372314330541.8779579334343.5345026AL- Muthannaالمثنى

20131007674.69773177309900.00204106647.9977317Thi - Qarذي قار

1580062895.076059728330935.299725108393779.4860322Missanميسان

15230111191.8211242053226437.2198002283337581.52310422Basrahالبصرة

2512171915087.719043341102479257.37516423196707561.919794983Totalإجمالي

عدد السكان حسب تقديرات الجهاز المركزي لإلحصاء، وبناءاً على ماشهده العراق من حمالت قتل وإبادة جماعية مارسها داعش * 

وقوى إرهابية ضد العراقيين والدمار الذي لحق البالد بسبب األوضاع األمنية غير المستقرة التي مر بها البلد، تم إعداد إسقاطات سكانية 

جديدة بناءاً على فرضيات سكانية تتالئم مع واقع البلد من حيث تخفيض الخصوبة وتوقع العمرعند الوالدة

* No. of population according to the CSO estimations

خالية  (الملتقى)نواحي تحت سيطرة المجاميع اإلرهابية وناحية  (5)مؤسسات بلدية فقط بسبب كون  (7)عدد المؤسسات البلدية في محافظة كركوك  : 1مالحظة 

لم تتوفر بيانات عنها بسبب كونها من النواحي  (الربيع)ال توجد فيها مؤسسة بلدية منفصلة وناحيتي شوان وقرة هنجير  (يايجي)من السكان رغم تحريرها وناحية 

المتنازع عليها مع السليمانية

Note: 1. the number of municipal institutions in kirkuk was (7) because (5) of them are under the terrorism groups control, al- multaqa 

subdistrict is empty from population, yayji district has no separated municipal institution andUnavailable data for shwan and qara 

hanjeer subdistricts

عنة، القائم، )خالية لعدم عودة السكان اليها والنواحي  (الوليد)مؤسسات بلدية فقط بسبب كون ناحية  (16)عدد المؤسسات البلدية في محافظة األنبار  : 2مالحظة 

في طور التحرير وغير خاضعة لسلطة الحكومة المركزية (العبور، العبيدي وراوة

2. the number of municipal institutions in al- anbar was (16) because al- waleed subdistrict is empty from population, and (ana, al- 

qaim, al- uboor, al- obaidi and rawa) subdistrict are not under the central government control

تم إحتسابها بعد إستبعاد  (كركوك واألنبار)النسبة المئوية وعدد السكان المخدومين بخدمة جمع النفايات في حضر وريف محافظتي ** 

النواحي غير الخاضعة لسلطة الحكومة المركزية

قسم / مديريات بلديات المحافظات ومديرية البلديات العامة / مديرية بلدية مركز المحافظات / وزارة االعمار واالسكان والبلديات واألشغال العامة   . 1: المصدر

البيئة

Source:1. Ministry of housing, Municipalities and Public Workes / General Directorate of the Municipal/ Environment Department/ 

Municipal directorate of the center of government and Municipal directorates of the governorates

Mayoralty of Baghdad / Environment and Soild Waste Department .2              دائرة المخلفات الصلبة والبيئة/ أمانة بغداد  . 2           

** The percentage and the number of urban and rural population served in kirkuk and al- anbar was clculated after excluding the 

subdistricts not under the central government control

2017عدد المؤسسات البلدية والنسب المئوية للسكان المخدومين بخدمة جمع النفايات حسب البيئة والمحافظة لسنة 

NUMBER OF MUNICIPALITIES AND PERCENTAGE OF POPULATION SERVED WITH WASTE COLLECTION SERVICE BY GOVERNORATE FOR 2017

ب (39/17)جدول 

المحافظة

عدد المؤسسات البلدية

Governorate

**

**

**

******

**

**



Table (17/40) A

Lifted wasteالنفايات الخطرةHazardous waste

النفايات اإلعتيادية 

(سنة/طن)

مخلفات الهدم )األنقاض 

(سنة/طن )(والبناء
(سنة/طن)السكراب 

مجموع كمية المخلفات 

(سنة/طن)المرفوعة 

مجموع كمية المخلفات 

(يوم/طن)المرفوعة 

مجموع كمية النفايات 

(يوم/كغم)الخطرة المرفوعة 

مجموع كمية النفايات 

الخطرة المرفوعة 

 **(سنة/كغم)

No. of 

Municipalities

Waste 

(ton/year)

 Rubble 

(ton/year)

Scrap 

(ton/year)

Total of waste 

removed  

(ton/year)

Total of waste 

removed  

(ton/day)

Total amount of  

hazardous lifted 

waste (kg/day)

Total amount of  

hazardous lifted 

waste (kg/year)**

31776295.03930116.815291.04721702.812936.20.00.0Ninevahنينوى

12269741.0199990.4661.0470392.41288.70.00.0kirkukكركوك

22345757.0115974.439029.0500760.41371.90.00.0Dialaديالى

21726846.01716195.278089.02521130.26907.20.00.0AL- Anbarاالنبار

152421808.058240.00.02480048.06794.70.00.0Amant Baghdadامانة بغداد

16443562.0109536.011600.0564698.01547.10.00.0Baghdad outskirtsاطراف بغداد

16430301.0213970.61582.0645853.61769.50.00.0Babylonبابل

7505325.6324881.67521.6837728.82295.10.00.0Kerbelaكربالء

17314183.0211050.817446.0542679.81486.80.00.0Wasitواسط

18538434.0315162.062776.0916372.02510.632.48748.0Salah Al-Deenصالح الدين

9606062.0466036.81497.01073595.82941.40.00.0AL- Najafالنجف

15274786.0152672.01800.0429258.01176.01800.0486000.0AL- Qadisiyaالقادسية

12182971.7126166.40.0309138.1847.01600.0432000.0AL- Muthannaالمثنى

20654043.052664.0500.0707207.01937.60.00.0Thi - Qarذي قار

15332388.065312.825015.0422715.81158.10.00.0Missanميسان

15802602.0165425.13267.2971294.32661.10.00.0Basrahالبصرة

2619625105.38223394.9266074.818114575.049629.03432.4926748.0Totalإجمالي

** The number of hazardous lifted wastes' days are (270) days per year

Note: the amount of rubble in each of (nineveh, al- anbar and salah al- deen) is increased due to exposing these 

governorates to military operaions that led to destroying the infrastructure.

2018والنفايات الخطرة حسب المحافظة لسنة  (النفايات اإلعتيادية واألنقاض والسكراب)كمية المخلفات المرفوعة 

أ (40/17)جدول 

Governorateالمحافظة

AMOUNT OF LIFTED WASTE (ORDINARY, RUBBLE AND SCRAP) AND HAZARDOUS WASTE BY GOVERNORATE FOR 2018

المخلفات المرفوعة

دائرة المخلفات الصلبة والبيئة/ أمانة بغداد . 2    

أمانة )تم تضمين كمية السكراب مع كمية األنقاض في بلدية المركز، اما في  (نينوى)في محافظة * 

ال ( المثنى)تم ادراج كمية السكراب مع االنقاض بسبب عدم وجود موازين، و في محافظة  (بغداد

يوجد سكراب مرفوع من قبل المؤسسات البلدية

(السكراب+ األنقاض وتضم مخلفات الهدم والبناء + النفايات اإلعتيادية )المخلفات المرفوعة تشمل : مالحظة 

عدد المؤسسات البلدية

مديرية بلدية مركز المحافظات / وزارة االعمار واالسكان والبلديات واألشغال العامة   . 1: المصدر

قسم البيئة/ مديريات بلديات المحافظات ومديرية البلديات العامة / 

Source:1. Ministry of housing, Municipalities and Public Workes / General Directorate of the Municipal/ Environment Department/ 

Municipal directorate of the center of government and Municipal directorates of the governorates

Note: the ifted waste includes (ordinary+ rubble+ scrap)

              2. Mayoralty of Baghdad / Environment and Soild Waste Department

* In Nineveh the amount of scrap involved with the amount of rubble in the center of the municipality and this is the 

same in the mayoralty of baghdad while in al- muthanna there are no scrap lifted by the municipal institutions

يوم في السنة (270)عدد أيام رفع النفايات الخطرة ** 

بسبب تعرضهما إلى هجمات إرهابية  (نينوى واألنبار)إرتفاع كمية األنقاض في محافظتي : مالحظة 

وعمليات عسكرية أدت إلى هدم عدد كبير من المباني والبنى التحتية فيها

*

*

*



Table (17/40) B

hazardous wasteالنفايات الخطرة

النفايات اإلعتيادية 

(سنة/طن)

مخلفات الهدم )األنقاض 

(سنة/طن )(والبناء
(سنة/طن)السكراب 

مجموع كمية 

المخلفات المرفوعة 

(سنة/طن)

مجموع كمية المخلفات 

(يوم/طن)المرفوعة 

مجموع كمية النفايات 

الخطرة المرفوعة 

(يوم/كغم)

مجموع كمية النفايات 

الخطرة المرفوعة 

 **(سنة/كغم)

No. of 

Municipalities
Waste (ton/year)

 Rubble 

(ton/year)

Scrap 

(ton/year)

Total of waste 

removed  

(ton/year)

Total of waste 

removed  

(ton/day)

Total amount of  

hazardous lifted 

waste (kg/day)

Total amount of  

hazardous lifted 

waste (kg/year)**

31688984.03210299.40.03899283.4106830.00.0Ninevahنينوى

7297291.086412.8717.0384420.81053.20.00.0kirkukكركوك

22335029.074223.230906.0440158.21205.9514.0138780.0Dialaديالى

16472265.02073483.0408616.02954364.08094.10.00.0AL- Anbarاالنبار

152165373.559766.420.02225159.96096.30.00.0Amant Baghdadامانة بغداد

16436353.0117424.0127000.0680777.01865.10.00.0Baghdad outskirtsاطراف بغداد

16388307.0186884.8683.0575874.81577.70.00.0Babylonبابل

7455789.4331769.67182.4794741.42177.40.00.0Kerbelaكربالء

17303330.0219078.017136.0539544.01478.20.00.0Wasitواسط

18404982.0823911.5327661.01556554.54264.50.00.0Salah Al-Deenصالح الدين

9675821.0490947.01533.01168301.03200.80.00.0AL- Najafالنجف

15307839.0236712.010108.0554659.01519.62300.0621000.0AL- Qadisiyaالقادسية

12155570.060435.23072.0219077.2600.21600.0432000.0AL- Muthannaالمثنى

20605490.095707.0625.5701822.51922.80.00.0Thi - Qarذي قار

15331039.046364.024516.0401919.01101.10.00.0Missanميسان

15963657.02249905.662977.03276539.68976.80.00.0Basrahالبصرة

2518987119.910363323.51022752.920373196.355816.74414.01191780.0Totalإجمالي

              2. Mayoralty of Baghdad / Environment and Soild Waste Department

/ مديرية بلدية مركز المحافظات / وزارة االعمار واالسكان والبلديات واألشغال العامة   . 1: المصدر

قسم البيئة/ مديريات بلديات المحافظات ومديرية البلديات العامة 

دائرة المخلفات الصلبة والبيئة/ أمانة بغداد . 2    

Note: the ifted waste includes (ordinary+ rubble+ scrap)(السكراب+ األنقاض وتضم مخلفات الهدم والبناء + النفايات اإلعتيادية )المخلفات المرفوعة تشمل : مالحظة 

The number of hazardous lifted wastes' days are (270) days per year **يوم في السنة (270)عدد أيام رفع النفايات الخطرة ** 

Source:1. Ministry of housing, Municipalities and Public Workes / General Directorate of the Municipal/ 

Environment Department/ Municipal directorate of the center of government and Municipal directorates of the 

governorates

بسبب تعرض المحافظات إلى هجمات إرهابية  (نينوى ، األنبار وصالح الدين)إرتفاع كمية األنقاض في المحافظات : مالحظة 

وعمليات عسكرية أدت إلى هدم عدد كبير من المباني والبنى التحتية فيها، أما في محافظة البصرة فيعود السبب إلى رفع األنقاض من 

المناطق الصناعية ووجود حمالت عديدة لرفع التجاوزات في المحافظة

Note: the amount of rubble in each of (nineveh, al- anbar and salah al- deen) is increased due to exposing 

these governorates to military operaions that led to destroying the infrastructure, while this amount increased 

in basrah due to lifted the waste from the industrial area.

2017والنفايات الخطرة حسب المحافظة لسنة  (النفايات اإلعتيادية واألنقاض والسكراب)كمية المخلفات المرفوعة 

AMOUNT OF LIFTED WASTE (WASTE & RUBBLE &SCRAP) AND HAZARDOUS WASTE BY GOVERNORATE FOR 2017

ب (40/17)جدول 

المحافظة

The amount of scrap are included within the amount of rubble in nineveh *تم تضمين كمية السكراب مع كمية األنقاض في محافظة نينوى* 

Governorate

lifted waste

عدد المؤسسات البلدية

المخلفات المرفوعة

*



Table (17/41) A

عدد السكان المخدومين 

بخدمة جمع النفايات

كمية النفايات اإلعتيادية 

(سنة/ طن)المرفوعة 

كمية النفايات اإلعتيادية 

(يوم/ طن)المرفوعة 

كمية النفايات االعتيادية 

(سنة/كغم)المرفوعة 

معدل كمية النفايات االعتيادية 

(يوم/كغم)المرفوعة 

معدل كمية النفايات اإلعتيادية 

(يوم/كغم)المتولّدة عن كل فرد 

 No. of population 

served with waste 

collection service

Amount of lifted waste 

(ton/year)

Amount of lifted 

waste (ton/day)

Amount of lifted 

waste (kg/year)

Amount of lifted waste 

(kg/day)

Amount of per capita 

generated waste  

(kg/day)

2207456776295.02126.87762950002126835.61.0Ninevahنينوى

1158134269741.0739.0269741000739016.40.6kirkukكركوك

761255345757.0947.3345757000947279.51.2Dialaديالى

784238726846.01991.47268460001991358.92.5AL- Anbarاالنبار

56933912421808.06635.124218080006635090.41.2Amant Baghdadامانة بغداد

892341443562.01215.24435620001215238.41.4Baghdad outskirtsاطراف بغداد

862445430301.01178.94303010001178906.81.4Babylonبابل

866141505325.61384.55053256001384453.71.6Kerbelaكربالء

771377314183.0860.8314183000860775.31.1Wasitواسط

472108538434.01475.25384340001475161.63.1Salah Al-Deenصالح الدين

1120056606062.01660.46060620001660443.81.5AL- Najafالنجف

564733274786.0752.8274786000752838.41.3AL- Qadisiyaالقادسية

354050182971.7501.3182971700501292.31.4AL- Muthannaالمثنى

1013738654043.01791.96540430001791898.61.8Thi - Qarذي قار

896007332388.0910.7332388000910652.11.0Missanميسان

2427216802602.02198.98026020002198909.60.9Basrahالبصرة

208446869625105.326370.2962510530026370151.51.3Totalإجمالي

2018كمية النفايات اإلعتيادية المرفوعة ومعدل كمية النفايات المتولّدة عن كل فرد حسب المحافظة لسنة 

AMOUNT OF LIFTED AND GENERATED WASTE PER EACH PERSON BY GOVERNORATE FOR 2018

أ (41/17)جدول 

Governorateالمحافظة

* The increasing in the amount of generated wastes per each person in (al- anbar and salah al-deen) due to

the increasing in the amount of ordinary wastes during the previous period due to the war and returning the

population to their region, in (babylon) due to the waste of the visitors by their way to kerbala and najaf, in

(diala and al- qadisiyah) the residential areas are located in the agricultural lands and the municipal

institutions lifted their wastes, while in (kerbala and al- najaf) because the increasing of the visitors to the

holy places, and in (al- muthanna), (Thi- qar) and (suburbs of baghdad) the municipal institutions lifted these

wastes weakly from the areas served with this servise, the agricultural areas and the random areas

دائرة المخلفات الصلبة والبيئة/ أمانة بغداد . 2        

مديريات بلديات المحافظات ومديرية / مديرية بلدية مركز المحافظات / وزارة االعمار واالسكان والبلديات واألشغال العامة   . 1: المصدر

قسم البيئة/ البلديات العامة 

Source:1. Ministry of housing, Municipalities and Public Workes / General Directorate of the Municipal/ 

Environment Department/ Municipal directorate of the center of government and Municipal directorates of the 

governorates

بسبب إرتفاع كمية النفايات اإلعتيادية المتراكمة  (األنبار وصالح الدين)إن إرتفاع معدل كمية النفايات المتولّدة عن كل فرد في محافظتي * 

بسبب تراكم النفايات فيها لمرور الزائرين  بمحافظتهم  (بابل)خالل المدة السابقة بسبب الحرب وعودة السكان إلى محافظاتهم، وفي محافظة 

بسبب إن هناك بعض  (ديالى والقادسية)إلى كربالء والنجف وتوجد حمالت للتنظيف في مناطق السكن العشوائي بالمحافظة، وفي محافظتي 

بسبب توافد أعداد  (كربالء والنجف)المناطق السكنية تقع في أراضي زراعية وتقوم المؤسسات البلدية بجمع نفاياتها، وبالنسبة لمحافظتي 

فيعود السبب إن المؤسسات البلدية تقوم بحمالت  (أطراف بغداد)و (ذي قار)و  (المثنى)كبيرة من الزائرين إلى العتبات المقدسة، أما في 

إضافية لرفع النفايات اسبوعياً من المناطق المشمولة بالخدمة وكذلك رفع النفايات من المناطق الزراعية وأيضاً من المناطق للسكان 

.المتجاوزين في مناطق السكن العشوائي

بسبب قلة كمية النفايات المرفوعة من قبل المؤسسات البلدية كون  (كركوك)إن معدل كمية النفايات المتولّدة عن كل فرد قليل في محافظة ** 

اشهر من السنة فقط والـ  (9)قلت بسبب إن كمية النفايات المرفوعة لـ  (البصرة)نسبة عودة السكان للمناطق المحررة قليل فيها، وفي محافظة 

.اشهر االولى كانت شركة التنظيف مسؤولة عنها ولم يتم تزويد بلدية مركز المحافظة بالموقف عنها (3)

              2. Mayoralty of Baghdad / Environment and Soild Waste Department

** In (kirkuk) the decreasing in the amount of wastes generated per each person returns to the low amount of

lifted waste by the municipal institutions because the percentage of population is so low, and in (al- basrah)

the amount decreased because the amount of lifted waste is only for the (9) months of the year and the first

(3) months the cleaning company was responsible for it.

*

*

*

*

*

*

*

*

**

*

*

**



Table (17/41) B

عدد السكان المخدومين 

بخدمة جمع النفايات

كمية النفايات 

اإلعتيادية المرفوعة 

(سنة/ طن)

كمية النفايات اإلعتيادية 

(يوم/ طن)المرفوعة 

كمية النفايات االعتيادية 

(سنة/كغم)المرفوعة 

معدل كمية النفايات 

االعتيادية المرفوعة 

(يوم/كغم)

معدل كمية النفايات اإلعتيادية 

(يوم/كغم)المتولّدة عن كل فرد 

 No. of population 

served with waste 

collection service

Amount of lifted 

waste (ton/year)

Amount of lifted 

waste (ton/day)

Amount of lifted 

waste (kg/year)

Amount of lifted 

waste (kg/day)

Amount of per capita 

generated waste  

(kg/day)

2150619688984.01887.66889840001887627.40.9Ninevahنينوى

1037070297291.0814.5297291000814495.90.8kirkukكركوك

720533335029.0917.9335029000917887.71.3Dialaديالى

469180472265.01293.94722650001293876.72.8AL- Anbarاالنبار

55463382165373.55932.521653735005932530.11.1Amant Baghdadامانة بغداد

837622436353.01195.54363530001195487.71.4Baghdad outskirtsاطراف بغداد

840034388307.01063.93883070001063854.81.3Babylonبابل

791630455789.41248.74557894001248738.11.6Kerbelaكربالء

729948303330.0831.0303330000831041.11.1Wasitواسط

504613404982.01109.54049820001109539.72.2Salah Al-Deenصالح الدين

1091433675821.01851.66758210001851564.41.7AL- Najafالنجف

582876307839.0843.4307839000843394.51.4AL- Qadisiyaالقادسية

345026155570.0426.2155570000426219.21.2AL- Muthannaالمثنى

977317605490.01658.96054900001658876.71.7Thi - Qarذي قار

860322331039.0907.0331039000906956.21.1Missanميسان

2310422963657.02640.29636570002640156.21.1Basrahالبصرة

197949838987119.924622.2898711990024622246.31.2Totalإجمالي

2017كمية النفايات اإلعتيادية المرفوعة ومعدل كمية النفايات المتولّدة عن كل فرد حسب المحافظة لسنة 

AMOUNT OF LIFTED AND GENERATED WASTE PER EACH PERSON BY GOVERNORATE FOR 2017

ب (41/17)جدول 

Governorateالمحافظة

مديريات / مديرية بلدية مركز المحافظات / وزارة االعمار واالسكان والبلديات واألشغال العامة   . 1: المصدر

قسم البيئة/ بلديات المحافظات ومديرية البلديات العامة 

Source:1. Ministry of housing, Municipalities and Public Workes / General Directorate of the 

Municipal/ Environment Department/ Municipal directorate of the center of government and 

Municipal directorates of the governorates

دائرة المخلفات الصلبة والبيئة/ أمانة بغداد . 2        

بسبب إرتفاع كمية  (األنبار وصالح الدين)إن إرتفاع معدل كمية النفايات المتولّدة عن كل فرد في محافظتي * 

 (بابل)النفايات اإلعتيادية المتراكمة خالل المدة السابقة بسبب الحرب وعودة السكان إلى محافظاتهم، وفي محافظة 

بسبب تراكم النفايات فيها لمرور الزائرين  بمحافظتهم إلى كربالء والنجف وتوجد حمالت للتنظيف في مناطق 

بسبب إن هناك بعض المناطق السكنية تقع في  (ديالى والقادسية)السكن العشوائي بالمحافظة، وفي محافظتي 

بسبب توافد أعداد  (كربالء والنجف)أراضي زراعية وتقوم المؤسسات البلدية بجمع نفاياتها، وبالنسبة لمحافظتي 

فيعود السبب إن المؤسسات  (أطراف بغداد)و (ذي قار)و  (المثنى)كبيرة من الزائرين إلى العتبات المقدسة، أما في 

البلدية تقوم بحمالت إضافية لرفع النفايات اسبوعياً من المناطق المشمولة بالخدمة وكذلك رفع النفايات من المناطق 

.الزراعية وأيضاً من المناطق للسكان المتجاوزين في مناطق السكن العشوائي

* the increasing in the amount of generated wastes per each person in (al- anbar and salah al-

deen) due to the increasing in the amount of ordinary wastes during the previous period and

returning the population to their region, and in al- qadisiyah the residential area are located in

the agricultural lands and the municipal institutions lifted their wastes, while in (kerbala and al-

najaf) because the increasing of the visitors to the holy places, and in Thi- qar and suburbs of

baghdad the municipal institutions lifted these wastes weakly from the agricultural area and the

random area

              2. Mayoralty of Baghdad / Environment and Soild Waste Department

*

*

*

*

*

*

*



Table (17/42) A

Total

للمحطات التحويلية النظامية

للمحطات التحويلية 

مواقع )غير النظامية 

(التجميع المؤقت

لمواقع طمر النفايات الحاصلة 

على الموافقة البيئية

لمواقع طمر النفايات غير 

الحاصلة على الموافقة 

البيئية

 لمواقع الرمي العشوائي للنفايات

No.of regular  

transferring 

stations

Number of 

irregular 

(temporary 

aggregation 

sites)

No. of healthy land 

fill sites approved

No. of healthy 

land fill sites 

non approved

    No. of random       

throwing sites

105270Ninevahنينوى

202100kirkukكركوك

060229Dialaديالى

067150AL- Anbarاالنبار

913122Amant Baghdadامانة بغداد

020216Baghdad outskirtsاطراف بغداد

110610Babylonبابل

14210Kerbelaكربالء

001140Wasitواسط

011188Salah Al-Deenصالح الدين

65210AL- Najafالنجف

014570AL- Qadisiyaالقادسية

001100AL- Muthannaالمثنى

005120Thi - Qarذي قار

024120Missanميسان

312150Basrahالبصرة

23646414935Totalإجمالي

دائرة المخلفات الصلبة والبيئة/ أمانة بغداد . 2   

مديريات بلديات / مديرية بلدية مركز المحافظات / وزارة االعمار واالسكان والبلديات واألشغال العامة   . 1: المصدر

قسم البيئة/ المحافظات ومديرية البلديات العامة 

              2. Mayoralty of Baghdad / Environment and Soild Waste Department

Source:1. Ministry of housing, Municipalities and Public Workes / General 

Directorate of the Municipal/ Environment Department/ Municipal directorate 

of the center of government and Municipal directorates of the governorates

ومواقع طمر النفايات الحاصلة وغير الحاصلة على الموافقة البيئية وعدد مواقع الرمي  (مواقع التجميع المؤقت) عدد المحطات التحويلية النظامية وغير النظامية 

2018العشوائي الكلّي حسب المحافظة لسنة 

أ (42/17)جدول 

Governorateالمحافظة

العدد الكلّي

NUMBER OF ENVIRONMENTALLY APPROVED AND NON-APPROVED HEALTHY LANDFILL SITES, REGULAR AND 

IRREGULAR TRANSFERRING STATIONS AND RANDOM THROWING SITES BY GOVERNORATE FOR 2018



Table (17/42) B

Total

للمحطات التحويلية النظامية

للمحطات التحويلية 

مواقع )غير النظامية 

(التجميع المؤقت

لمواقع طمر النفايات الحاصلة 

على الموافقة البيئية

لمواقع طمر النفايات غير 

الحاصلة على الموافقة 

البيئية

 لمواقع الرمي العشوائي للنفايات

No.of regular  

transferring 

stations

Number of 

irregular 

(temporary 

aggregation 

sites)

No. of healthy land 

fill sites approved

No. of healthy 

land fill sites 

non approved

    No. of random       

throwing sites

105270Ninevahنينوى

20160kirkukكركوك

060227Dialaديالى

060166AL- Anbarاالنبار

914125Amant Baghdadامانة بغداد

020216Baghdad outskirtsاطراف بغداد

114560Babylonبابل

00232Kerbelaكربالء

001130Wasitواسط

0141417Salah Al-Deenصالح الدين

75111AL- Najafالنجف

091120AL- Qadisiyaالقادسية

001100AL- Muthannaالمثنى

001160Thi - Qarذي قار

203120Missanميسان

121160Basrahالبصرة

23595714854Totalإجمالي

Mayoralty of Baghdad / Environment and Soild Waste Department .2              دائرة المخلفات الصلبة والبيئة/ أمانة بغداد . 2   

مديريات / مديرية بلدية مركز المحافظات / وزارة االعمار واالسكان والبلديات واألشغال العامة   . 1: المصدر

قسم البيئة/ بلديات المحافظات ومديرية البلديات العامة 

Source:1. Ministry of housing, Municipalities and Public Workes / General 

Directorate of the Municipal/ Environment Department/ Municipal directorate 

of the center of government and Municipal directorates of the governorates

ومواقع طمر النفايات الحاصلة وغير الحاصلة على الموافقة البيئية وعدد مواقع الرمي  (مواقع التجميع المؤقت) عدد المحطات التحويلية النظامية وغير النظامية 

2017العشوائي الكلّي حسب المحافظة لسنة 

NUMBER OF ENVIRONMENTALLY APPROVED AND NON-APPROVED HEALTHY LANDFILL SITES, REGULAR AND 

IRREGULAR TRANSFERRING STATIONS AND RANDOM THROWING SITES BY GOVERNORATE FOR 2017

ب (42/17)جدول 

العدد الكلّي

Governorate المحافظة



Table (17/43)(43/17)جدول 

المجموعقيد اإلنشاءالمتوقفةالعاملة

WorkingStopped
Under 

construction
Total

 معمل في جانب الكرخ ومعمل

في جانب الرصافة

One in al- karkh and 

the other in al- rusafa

ناحية/ قضاء المحمودية   

اليوسفية

Al- mahmodiyah 

district/ al- yousfiyah 

sub district

مركز القضاء/ قضاء الناصرية 

Al- Nasiriyah district/ 

district center

 112412165795510.0Totalإجمالي
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