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 مقدمــــــةال

تصاالت فً بناء مجتمع معرفً من خالل تهٌئة بنٌة تحتٌة قوٌة ومتطورة ومجتمع قادر على التواصل إلا نشاط ٌساعد
 .باستخدام احدث تقنٌات االتصاالت

فــً داخل راد ــلقٌام الدولة حٌث ٌساعد فً تمكٌن العالقات بٌن الجماعات واألف الرئٌسةاما البرٌد ٌعتبر أحد الدعائم  
تصاالت والبرٌد على مدى عصور وٌؤكد علماء التارٌخ والحضارة بأهمٌة نشاط اإل وٌربطهم بالعالم الخارجًالبلد 

قتصادٌة مما ٌؤثر على تقدم االمـــــــم وازدهارها من نشطة األستخدام خدماته فً مختلف األالحضارة االنسانٌة وذلك أل
 تصاالت والبرٌدخدمـــــــــات اإلم ــعلى تقدٌا  تصاالت حالٌوزارة اإلوتحرص خالل تكامل جمٌع خدمات هذا النشاط 

حدٌثة ومتطورة  ل عملـعتمد على وسائٌتظمة تقوم على أساس فعال ومنظم  ورة ومنـــــــللجمهور بأسالٌب متط
تحتٌة والقدرات المادٌة تصاالت والبرٌد مما ٌؤدي الــى االستغالل األمثل للبنى اللتحقٌق تحول نوعً فً خدمات اإل

والبشرٌة وإٌصال الخدمات المقدمة من الوزارة الــى الجهات المختلفة بجودة وأمنٌة عالٌة وأسعار مشجعة للوصول 
ستثمار لفتح افاق مشاركته فً بناء قطاع الى كافة مناطق العراق اضافة الى تفعٌل دور القطاع الخاص وتشجٌع األ

ال الهواتف النقالة وأصبحت الوسٌلة األولى ــــغٌر مسبوق فً مج ا  شهد العراق تطور وقدتصاالت وتطوٌر البلد اإل
 . تصاالت إلى جانب الهواتف الثابتة لإل
 

 شركات حسب التشكٌل اإلداري وهً كاالتً : اربعوتتضمن وزارة اإلتصاالت باإلضافة الى مركز الوزارة 
  

خالل ات التابعة للوزارة من ــالشرك من اهمتصاالت تعتبر الشركة العامة لإل :العامة لإلتصاالت الشركة  - أ

لبنى التحتٌة )السلكٌة امتالكها ال ا  نظرتصاالت الدولٌة والوطنٌة والمحلٌة خدمات فً مجال اإلالتقدٌم 
 رٌة (. صاالت الفضائٌة والكوابل البحتإلوالالسلكٌة ، التراسل الماٌكروي والضوئً ونقل البٌانات ، ا

 

كانت مدٌرٌة البرٌد والتوفٌر ضمن تشكٌل الشركة العامة لالتصاالت  الشركة العامة للبرٌد والتوفٌر: - ب

تم انفصال البرٌد عن االتصاالت وتم تأسٌس  6106( لسنة 858وبعد قرار من مجلس الوزراء المرقم )
الطرود الصادرة والواردة من بلدان الشركة العامة للبرٌد والتوفٌر ومن الخدمات التً تقدمها الشركة ) 

العالم ، البعائث بانواعها ، الطوابع البرٌدٌة، بٌع البطاقات، التوفٌر البرٌدي ، بٌع البطاقات البرٌدٌة ، 
 التسوٌق البرٌدي، الصنادٌق البرٌدٌة(.

 

ً تزوٌد تعتبر من الشركات المتخصصة الرائدة ف العامة لخدمات الشبكة الدولٌة للمعلومات : الشركة - ت

خدمات االنترنت المتنوعة السلكٌة والالسلكٌة بمختلف انواعها وتطبٌقاتها فضال عن خبراتها فً بناء 
وصٌانة وتأهٌل الشبكات الالسلكٌة الداخلٌة الواسعة واستضافة المواقع االلكترونٌة علـــى الشبكة العالمٌة 

 للمعلومات االساسٌة والدوائر الحكومٌة.
 

اصبح اسمها شركة  0990الشركة منذ تأسٌسها كمركز للبحوث الفنٌة ، وفً عام  بدأتشركة السالم :-ج

تصاالت إضافة الى تخصٌصات اخرى فً مجال السالم العامة ٌغلب على عمل الشركة الطابع االلكترونً واإل
 المٌكانٌك والفٌزٌاء والكٌمٌاء وتكنولوجٌا المعلومات والبناء .

 
ٌة وحسابات ختامٌة تبٌن نشاط الشركة ، ومن كل شركة اعاله نحصل على بٌانات وكل شركة لها مٌزانٌة عموم

 احصائٌة تتضمن مؤشرات إقتصادٌة .
الهواتف وٌوضح تقرٌرنا هذا حصٌلة االنتاج السنوي لنشاط وزارة االتصاالت وهٌئة االعالم واالتصاالت و عدد 

من السكان ، خطوط الهاتف النقال للشركات العاملة إضافة  فرد 011الثابتة ، عدد البداالت ، الكثافة الهاتفٌة لكل 
إلى مؤشرات أخرى تساعـد الباحثٌن ومتخذي القرار فً رسم السٌاسات الخاصة بهذا القـطاع وتطوٌـر دوره فً 

 قتصادٌة والبشـرٌـة  . إلالتنمٌة ا
 
 

 صاالت والبرٌدإلتأهمٌة ا

 .قتصادٌة إلجتماعٌة واإلفً الحٌاة ا أ  هام ا  ٌلعب دور -0

 .االتصال داخل الوطن وخارجه وٌفك العزلة  سهلٌ   -6
 .ٌساعد االدارات والمؤسسات على تبادل الوثائق واالخبار بسرعة  -8
 االنترنت واإلتصاالت.طرٌق  عنأصبح وسٌلة اعالمٌة هامة فً نشر الثقافة  -4
 .قتصاد الوطنً إلعملٌات البٌع والشراء وٌنشط ا ٌسهل’ -5
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 .ستثمار إلخار وادإلعلى اٌنظم المراسالت وٌشجع  -6
 .ٌساعد على توفٌر األمن والجهد والمال والوقت  -7
 مؤسسات الدولة والمواطنٌن والعالم الخارجً . ٌنمً العالقات بٌن -8

 

 خدمات اإلتصاالت والبرٌد
 
 ارسال النقود وتسلٌمها بواسطة الحواالت والصكوك البرٌدٌة ودفاتر االدخار . -0
 العادٌة والمضمونة .نقل وتوزٌع الرسائل والطرود  -6
 ( باإلضافة الى خدمات التوفٌر . ًخدمات البرق والهاتف بأنواعه )السلكً والالسلك -8
 بٌع الطوابع البرٌدٌة والجباٌة . -4
 توسٌع شبكة الخطوط الهاتفٌة . -5
 .تطوٌر االتصاالت السلكٌة والالسلكٌة -6
 

 منهجٌة العمل 
 

بإستٌفاء البٌانات المطلوبة من خالل تنسٌق العمل االحصائً بٌن الجهاز تقوم مدٌرٌة احصاءات النقل واالتصاالت 
 المركزي لإلحصاء ووزارة االتصاالت و هٌئة االعالم واالتصاالت .

حٌث تقوم المدٌرٌة بإعداد جداول خاصة لجمع البٌانات االساسٌة ومقارنتها بالسنوات السابقة وتحلٌلها واستخراج 
الرسوم البٌانٌة والخرائط إلهم المؤشرات  متضمنا  اصدار التقرٌر بالشكل النهائً المؤشرات اإلحصائٌة لغرض 

المستّخرجة . وتقرٌر نشاط االتصاالت والبرٌد سنوي ٌغطً كافة شركات وزارة االتصاالت باإلضافة الى بٌانات هٌئة 
ؤشرات السنوات السابقة كانت تخص االعالم واالتصاالت وشركات الهواتف النقالة التابعة لها فً القطاع الخاص،اما م

الشركة العامة لالتصاالت والبرٌد فقط . حٌث تم اضافة مجموعة من الجداول والمؤشرات للوصول الى انتاج الوزارة 
 االجمالً ومعرفة قٌمة ما اضافه العمل والبنى التحتٌة من قٌمة مادٌة وخدمٌة لهذا النشاط  . 

 

 والمصطلحاتتعارٌف ال
 
 ن ـــً ٌمكـال الهاتفـــات واإلفراد ومن خالل االتصـــهً وسٌلة للتواصل وتبادل المعلومات بٌن المؤسستصاالت :إلا

 .النفاذ الى مجتمع تكنولوجٌا المعلومات عبر اجهزة وخدمات سلكٌة وال سلكٌة ومحطات فضائٌة .......الخ
 

هو أسلوب لنقل البٌانات أو المواد الملموسة وتوزٌعها سواء كانت رسائل مكتوبة أو وثائق أو صنادٌق أو  البرٌد :

 .طرود وتوصٌلها وتسلٌمها لمواقع معٌنة حول العالم
 

( ٌؤمن ربط المشتركٌن مع بعضهم سواء ضمن نفس البدالة )نفس المنطقة(   switchعبارة عن مفتاح )  البدالة :

 ) مناطق متعددة (.أو بٌن بداالت مختلفة 
 

عبارة عن مجموعة من المفاتٌح مرتبة على شكل (: Crossbarالبدالة الالكترومٌكانٌكٌة كروسبار )

 ( والبداالت الالكترونٌة.Step by step) مصفوفة ، وٌعتبر هذا النوع من البداالت الم رحلة بٌن بداالت الـ

 

اعدة ــة القــرك ومحطــن المشتــة بٌــات الرادٌوٌــدم الموجـــداالت التً تستخـوهً البة: ــالبداالت الالسلكٌ

(Base station)  تستخدم تقنٌةCDMA  ( بمفهومWll Wireless Local Loop اذ ٌمكن للمشترك التنقل )

 عدد محدد من المحطات المجاورة فقط.ضمن المحطة االم او 

 

والتً تمكن المشترك من امرار مكالمته من بدالته الى بدالة  MT2Sوحدات الربط الالكترونٌة الفرنسٌة ٌورات: 

 اخرى ) محلٌة، وطنٌة، دولٌة(.
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وهً البداالت التً تقوم عاملة البدالة بربط المشتركٌن ٌدوٌا  اذ  :Manual Exchangeالبداالت الٌدوٌة 

ٌتم التعرف على المشترك الذي ٌروم اجراء مكالمة باضاءة مصباح ٌشٌر الى المشترك عند رفعه السماعة وتقوم بعد 

 ذلك بربط المشترك الطالب بالرقم المطلوب ٌدوٌا .

 

NGN (Next Geneneration Network :شبكات االتصال الجٌل القادم ) شبكة تعتمد الرزم

(Packet( قادرة على تقدٌم خدمات االتصاالت للمستخدمٌن ولها القدرة على استخدامات النطاق العرٌض )broad 

band تتمٌز بان الخدمات المقدمة مفصولة عن التكنولوجٌا الناقلة وتمكن المستخدمٌن من النفاذ غٌر المحدود الى )

 ومجهزي الخدمات بناء  على رغبتهم. شبكات

 

التً توفر متطلبات الصوت والصورة وكافة  FTTH(: شبكات نفاذ ضوئٌة FTTHمشروع شبكة النفاذ الضوئً )

 خدمات االتصاالت.

 

 .الة فً البدالة غهو عدد الخطوط الشّ  ( :المشتركٌن) الخطوط المشغولة 

 

 .فً البدالة  غٌر المشغولة عدد الخطوط  هًالخطوط الشاغرة :

 

 )المشغولة+الشاغرة(.الخطوط الكلٌة فً البدالة  هًالسعة :

 

 هو إتصال من خالل الكابالت . اتصال سلكً :

 

وٌشمل انواع االتصاالت غٌر السلكٌة مثل شبكات األجهزة المحمولة وأنظمة اإلتصاالت الفضائٌة  اتصال السلكً :

 وغٌرها .
 

تتالف من الكابالت النحاسٌة وملحقاتها حٌث تكون الكابالت النحاسٌة مختلفة السعات، اما الشبكة الخارجٌة: 

 -الدروب واٌر -الجمبرواٌر -الراوترات -االعمدة -التقاسٌم -الكابٌنات –بخصوص الملحقات تتضمن العقد الهاتفٌة 

 زوج والتً بواسطتها ٌتم اٌصال الخدمة الى المشتركٌن.011تكسات 

 

زوج تستخدم فٌها كابالت جمبرواٌر لغرض  011عبارة عن ركات توضع فٌها تكسات سعة لداخلٌة: الشبكة ا

 زوج. 611زوج او  011سعة  pvcالتسلٌك حٌث تربط الشبكة الداخلٌة مع الشبكة الخارجٌة بواسطة كابالت 

 FTTHشبكات نفاذ ضوئٌة  % الى71وحالٌا  تم التحول التدرٌجً من الشبكات النحاسٌة القدٌمة والمتضررة بنسبة 

 التً توفر متطلبات الصوت والصورة وكافة خدمات االتصاالت.

 

عبارة عن مقسم المرحلة االولٌة )الرئٌسً( عملها استالم الكابالت الرئٌسٌة فً البدالة وتوزٌعها الى الكابٌنات: 

 التقاسٌم لٌتم توزٌعها الى المشتركٌن.

 

 الثانوٌة وهو توزٌع الخطوط الى المشتركٌن وٌتم وضعه على العمود.عبارة عن مقسم المرحلة التقاسٌم: 
 

 ٌقصد به تغذٌة المشتركٌن من البدالة الى التقاسٌم والى المشتركٌن دون ربطه بالكابٌنة.القطاع ) المباشر(:
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 المؤشرات الرئٌسة
 
( 0984.4مقابـل ) 6107فــــً سنة  خطلف باأل( 6166.4))سعة البداالت(  خطوط الهاتف الثابتبلغ عدد   .0

 نــــاكـــواتف المخصصــــة للمســل نسبـــــة الهــوتشـــــــــك %(8.9نسبته ) رتفاعبأ 6106سنة  خط لفباأل
%( من  4.4) ةــالحكومٌ التابعة للدوائرة الهواتف ــنسبو%( 8.4ة )ــ%( تلٌها المحالت والمكاتب بنسب 87.6)

 .(6و0كما فً جدول ) المشغولةمجموع األرقام 
 

  تبلغ ارتفاع بنسبة 6106بدالــــة سـنة  (664)مـقابل  6107بدالـة سـنة  (676)بلـغ عــــدد الـبداالت  .6
وجود اكثر من بدالة داخل بناٌة بعض البداالت فً ٌعزى الى فً المحافظات عدد البداالت  ارتفاع أنو %(4.5)

( لبداالت 5كربالء ، واسط ، المثنى ، البصرة ( والضافة شبكة النفاذ الضوئً عدد )كل من المحافظات ) االنبار ، 
 .(6و0كما فً جدول ) محافظة بغداد

 
، 6107شخص سنة  011( لكل 7.8لعموم العراق عـدا إقلٌم كردستان ) ةتالثابالكثافة الهاتفٌة للهواتف  بلغت  .8

( على 01.4( و)06.0ة حٌث بلغت )ـــة الهاتفٌـــافــالكثة من ـــأعلى نسب والنجف دٌــالىوتشكل محافظتً 
 .(8كما فً جدول )التوالً 
 

( مكتب فــــــــً محافظة بغداد 57منها ) 6107( مكتب سنة 098بلغ عدد مكاتب الخدمة الهاتفٌة فً العراق ) .4
 .(4كما فً جدول ) على باقً المحافظات  ة( مكتب موزع040و)

 
ملٌون خط فً حٌن بلغت  (41) النقال للشركات العاملة فً العراق بما فٌها إقلٌم كردستانبلغ عدد خطوط الهاتف  .5

، أما عدد خطوط الهاتف الالسلكً للشركات العاملة فً  6107لسنة  (017.7) شخص 011الكثافة الهاتفٌة لكل 
 .(6و 5كما فً جدول )  6107خط لسنة  الف (684.4) العراق فكان

 
( ملٌون خط اما خدمة االنترنت 09.6االنترنت للهاتف النقال للشركات العاملة فً العراق )بلغ عدد خطوط خدمة  .6

 .(8كما فً جدول )  6107( ألف خط لسنة 085.0للهاتف الالسلكً للشركات العاملة فً العراق  )
 

طرد برٌدي  (6668)و وارد  برٌدي طرد (04565)طرد منها ( 07088بلغ مجموع الطرود البرٌدٌة الدولٌة ) .7
 .(01و 9كما فً جدول )صادر 
 

( 48886) الكلٌة عــــــــدد الصنادٌق البرٌدٌة اما،  6107( مكتب فً سنة 679بلغ عــدد المكاتب البرٌدٌــــة ) .8
كما فً جدول برٌدي شاغر  صندوق (45815ر و )مؤج ( صندوق برٌدي8180صندوق برٌدي منهـــــــا )

 .(05و08)

 
    سنة   ( ألف مودع078مقابل )  6107سنة  ألف مودع (061)بلغ عدد مودعً صـنادٌق التوفٌر فً العراق  .9

 .(06كما فً جدول ) %( 7.5) بنسبة انخفاض 6106
 
 



Table (1)

الصناديق البريدية الكليةالمكاتب البريدية(سعة البداالت بااللف) عدد خطوط الهاتف الثابت عدد البداالت* 

 No. of Switches*Land phones (capacity 1000) No. of post office No. of post box 

3282070.429959,802

3292059.029959,834

3232172.429960,054

3212179.429950,961

2641984.429546,863

2762062.427948,386

4.53.9-5.43.2

Source: Ministry of Communications

سبب ارتفاع عدد البداالت هو وجود اكثر من بدالة داخل بناية بعض البداالت في كل من المحافظات * 

.لبداالت بغداد (5)والضافة شبكة النفاذ الضوئي عدد  (االنبار، كربالء، واسط، المثنى، البصرة)

*the presence of more than switch in some  switch buildings in the governorates of 

(Al- Anbar,kerbala, Wasit,Al-Muthana ,Al basra)and the addition of 5 optical access 

networks for Baghdad switches. 

Key Indicators For Telecommunications and Post For years (2012 - 2017 )

نسبة التغير لسنتي

 2017-2016

وزارة االتصاالت: المصدر 
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  2017 - 2012عدد البداالت للسنوات (: 1)شكل 
Figure (1): No. of Switches For the Years 2012- 2017 

2070.4 
2059 

2172.4 2179.4 

1984.4 

2062.4 

1850

1900

1950

2000

2050

2100

2150

2200

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

2017 - 2012للسنوات ( سعة البداالت باأللف) عدد خطوط الهاتف الثابت  (:2)شكل    
Figure (2): The Number of fixed phone lines ( switches capcity per 

thousand) For the years 2012 - 2017 
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Table (2)(2)جدول 

دوائر حكومٌةمحالت ومكاتبمساكن

No. of 

Switches 
 Houses

 Shops & 

Offices

Governmental 

institutions
Total

Connected 

lines

No. of land 

phone lines

Ninevah**0000000نٌنوى**

1736,6323,7303,01343,37538,22581,600Kirkukكركوك

2070,5911,8731,31673,780119,848193,628Dialaدٌالى

2985,6532,9712,27990,90334,825125,728AL-Anbarاالنبار

42350,77856,89721,113428,788266,943695,731Baghdadبغداد***

1891,6121,6934,78098,08557,779155,864Babylonبابل

1029,4913,7651,53334,78929,60364,392Kerbelaكربالء

1628,6592,7721,50032,93138,50971,440Wasitواسط

 1934,9391,3521,78738,07841,92280,000Salah Al-Deenصالح الدٌن

1452,4922,9031,98457,37991,621149,000Najafالنجف

2138,7882,3321,88043,00038,42481,424AL-Qadisiyaالقادسٌة

1423,0562,8151,17827,04926,61853,667AL-Muthannaالمثنى

2234,5751,3351,68337,59348,22785,820Thi-Qarذي قار

77,2831047168,10356,89765,000Missanمٌسان

2759,3446,4613,17168,97690,150159,126AL-Basrahالبصرة

276943,89391,00347,9331,082,829979,5912,062,420Totalالمجموع

Source: Ministry of Communicationsوزارة االتصاالت:  المصدر

.لبداالت بغداد (5)تمت اضافة شبكة النفاذ الضوئً عدد *** 

Excluding Kurdistan Region *عدا اقلٌم كردستان* 

** In spite of the liberation of the province of Nineveh is still a communication 

system (switches and their accessories of the system of communication and 

networks, cabins, etc.)are not working at the present time and can not get any 

information from them currently because of the presence of places completely 

destroyed and can not be reached now.

*** Adding (5) light access network for Baghdad exchanges.

البداالت )على الرغم من تحرر محافظة نٌنوى من داعش مازالت منظومة االتصاالت **

متوقفة عن العمل فً  (الخ...وملحقاتها من منظومة التراسل والشبكات والكابٌنات والتقاسٌم 

الوقت الحاضر والٌمكن استحصال اي معلومات منها حالٌاً وذلك لوجود اماكن مدمرة بالكامل 

.وال ٌمكن الوصول الٌها حالٌاً 

2017عدد البداالت  واالرقام المشغولة والشاغرة والسعة حسب المحافظة  والنوع واالستخدام لسنة 

*Governorate المحافظة*

Active numbers االرقام المشغولة 

Number of Switches , Active Numbers and Capacity By GovernorateType and Use For years 2017  

االرقام الشاغرةالمجموععدد البداالت
عدد خطوط الهاتف 
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Figure (3): Number of Switches By Governorate For years 2017 
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Table (3)

المجموع****ٌدوٌةٌوراتالسلكً
طوعٌة  

voluntary
المجموعٌوراتالسلكً

Population**
كروسبار 

Crossbar

الكترونٌة 

Electronic
WirelessDiazolidinylManual****Total

الكترونٌة 

Electronic
Wireless DiazolidinylTotal

Active 

numbers

Active 

numbers

*Telephone 

density per 

100 

population

Ninevah***000000000000000000نٌنوى***

81,60043,37538,2255.2Kirkuk-40,000--1741,600-2---15-1,556,618كركوك

193,62873,780119,84812.1Diala-40,000-2053,628100,000-1--181-1,594,942دٌالى

125,72890,90334,8257.3AL-Anbar----29125,728-----29-1,725,914االنبار**** 

86,80052000695,731428,788266,9438.8Baghdad-2542396,931160,000--7,916,8472321بغداد****

155,86498,08557,7797.7Babylon-60,000-1847,86448,000-3--141-2,011,706بابل

64,39234,78929,6035.4Kerbela-24,832--1039,560-1---9-1,187,245كربالء**** 

903371,44032,93138,5095.3Wasit---11662,407----15-1,343,125واسط**** 

 80,00038,07841,9225.1Salah Al-Deen----1980,000-----19-1,554,037صالح الدٌن

50,0006000149,00057,37991,62110.4Najaf-211443,00050,000--101-1,433,583النجف

20,000500081,42443,00038,4246.5AL-Qadisiya--112156,424---19-1,257,689القادسٌة

53,66727,04926,6186.8Muthanna----1453,667-----14-793,343المثنى**** 

20,0001848085,82037,59348,2274.2Thi-Qar--112247,340---20-2,041,066ذي قار

20,0001100065,0008,10356,8976.0Missan--11734,000---5-1,083,937مٌسان

60,00013500159,12668,97690,1505.6Basrah--312785,626---23-2,833,375البصرة**** 

28,333,427224240017112761,167,775358,0000421,632115,0132,062,4201,082,829979,5917.3Totalالمجموع

2017عدد البداالت وسعتها حسب النوع واالرقام المشغولة والشاغرة والكثافة الهاتفٌة حسب المحافظة لسنة 

Number of Switches and Capacity by Type, Active Numbers and Telephone density By Governorate For 2017

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

Governorate
NGN

 Access

 نفاذ) 

(ضوئً

) 3 (جدول 

المحافظة

No. of Switches by typeعدد البداالت حسب النوع  

عدد السكان**

 Access

(نفاذ ضوئً) 

voluntaryطوعٌة  
االرقام الشاغرةاالرقام المشغولة

الكثافة الهاتفٌة * 

 شخص100لكل 

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

NGN

Source: Ministry of Communications وزارة االتصاالت: المصدر

Data unavailableـــ 

100* عدد السكان  / )سعة البداالت(عدد خطوط الهاتف الثابت =  شخص 100الكثافة الهاتفٌة لكل  * 

** the population For the year 2017 except for the Kurdistan region

*** Despite the liberation of thegovernorate of Nineveh from ISIS  (42) switchs still not working at the present time, and the presence of switches 

completely destroyed, which affected the number of switches.

2017عدد السكان عدا اقلٌم كردستان لسنة ** 

- بٌانات غٌر متوفرة 

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

.لبداالت بغداد )5(والضافة شبكة النفاذ الضوئً عدد  )االنبار، كربالء، واسط، المثنى، البصرة(ارتفع عدد البداالت وذلك لوجود اكثر من بدالة داخل بناٌة بعض البداالت فً كل من المحافظات **** 
**** The number of switches increased because of the presence of more than one switch inside the building of some switches in each of the 

governorates (Anbar, Karbala, Wasit, Muthanna, Basrah) and adding (5) optical access network r for Baghdad exchanges.

   10



Table (4)

غٌر مؤجرةمؤجرة

 Rented Not rentedTotal officesl  
phones inside 

offices

0141469Ninevahنٌنوى

12380Kirkukكركوك

02020105Dialaدٌالى

12829174AL-Anbarاالنبار

391857677Baghdadبغداد

281080Babylonبابل

01163Kerbelaكربالء

3101364Wasitواسط

 0111134Salah Al-Deenصالح الدٌن

05551Najafالنجف

16766AL-Qadisiyaالقادسٌة

01130AL-Muthannaالمثنى

11251Thi-Qarذي قار

1192087Missanمٌسان

055123Basrahالبصرة

491491981754Totalالمجموع

* Excluding Kurdistan Region

Source: Ministry of Communications وزارة االتصاالت: المصدر

*عدا اقلٌم كردستان  

Telephone Service Offices By Governorate For 2017

*Governorate

2017مكاتب الخدمة الهاتفٌة  حسب المحافظة لسنة 

( 4 )جدول 

*المحافظة

Detailالتفاصٌل   

عدد الهواتف الكلٌةعدد المكاتب الكلٌة
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Table (5)(5) جدول 

السنة

Year

2012

2013

2014

2015

2016

2017

100* عدد السكان / مجموع الخطوط الهاتفية = الكثافة الهاتفية  *  

107.7

 شخص لخطوط الهاتف النقال100الكثافة الهاتفية لكل  *

  * Telephone density per 100 population 

for mobile phone lines 

هيئة االعالم واالتصاالت: المصدر

40,001,723

90.6

29,763,880

34,256,788

35,846,824

Source: Communication and media Commission 

2017 - 2012  عدد المشتركين لخطوط الهاتف النقال في العراق للسنوات 

Number of subscribers For mobile phone lines in Iraq  For 2012-2017                   

Population of Iraq=37139519 for 2017 2017 لسنة 37139519= عدد سكان العراق مع اقليم كردستان  

97.6

99.6

92.3

*Telephone density= Total of 

lines/populationˣ100

مجموع عدد المشتركين لخطوط الهاتف النقال

(زين، اسيا سيل، كورك) 

Total number of subscribers For 

mobile phone lines (Zain ,Asiacell, 

Korek)

34,957,526

87.0

33,470,916

29763880 

34256788 
35846824 

33470916 34957526 

40001723 

0

5000000

10000000

15000000

20000000

25000000

30000000

35000000

40000000

45000000

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

2017-2012)لخطوط الهاتف النقال في العراق للسنوات  عدد المشتركين(: 4)شكل  (  
Figure (4): Number of Subscribers For Mobile Phone Lines in Iraq For (2012-2017) 
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Table (6)

Year

Total number of Subscribers For 

wireless Phone Lines 

(Itisaluna,Kelemat,Fannos)

Total

2012511,559511,559

2013903,5261,201,778

2014472,8071,226,718

2015570,8331,140,409

2016*99,877389,812

2017*275,168634,426

( 6 ) جدول 

Data unavailable -

هٌئة االعالم واالتصاالت ووزارة االتصاالت: المصدر 
 Source: Communication and media Commission and 

ministry of communications

مجموع عدد المشتركٌن لخطوط الهاتف الالسلكً 

(وطنٌة+ أمنٌة)للشركة العامة لالتصاالت والبرٌد 
السنة

مجموع عدد المشتركٌن لخطوط الهاتف الالسلكً 

(اتصالنا، كلمات، فانوس)
المجموع

.لم تتوفر بٌانات شركة اتصالنا لوجود اجراءات قانونٌة لدى الشركة*

ــ بٌانات غٌر متوفرة

(2017 - 2012)عدد المشتركٌن لخطوط الهاتف الالسلكً  فً العراق للسنوات 

Number of subscribers For wireless phone lines  In Iraq For (2012-2017)            

Total number of Subscribers For  

wireless Phone Lines Iraq 

communication & post commission 

(Umniya,Wataniya)

-

298,252

753,911

569,576

289,935

359,258

*Not a vailable data for Itisaluna Com. Cause of legal 

procedures.

511559 

1201778 1226718 
1140409 

389812 

634426 

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

(2017-2012)المشتركٌن لخطوط الهاتف الالسلكً فً العراق للسنوات   عدد(: 5)شكل   
Figure (5): Number of Subscribers For Wireliess Phone In Iraq For (2012-2017) 

  13



Table (7) (7)جدول 

مجموع عدد المشتركٌن لخطوط الهاتف 

النقال 

(زٌن، اسٌا سٌل، كورك)

مجموع عدد المشتركٌن لخطوط الهاتف الالسلكً 

كلمات،فانوس، الشركة العامة لالتصاالت والبرٌد )

((وطنٌة+ أمنٌة  )

Total number of Subscribers 

For Mobile  phone lines 

(Zain ,Asiacell, Korek)

Total number of Subscribers For 

wireless Phone Lines  

(Kelemat,Fannos, Iraq 

communication &post commission

 (Umniya + Wataniya))

3,742,15215,554Ninevahنٌنوى

1,183,33533,883Kirkukكركوك

1,502,03751,452Dialaدٌالى

1,653,1011,524AL-Anbarاالنبار

9,678,893139,796Baghdadبغداد

1,791,786158,730Babylonبابل

1,672,63558,966Kerbelaكربالء

1,321,5091,887Wasitواسط

 1,025,2232,638Salah Al-Deenصالح الدٌن

1,789,984107,615Najafالنجف

1,261,13026,257AL- Qadisiyaالقادسٌة

687,5795,568AL-Muthannaالمثنى

1,916,522346Thi-Qarذي قار

935,46783Missanمٌسان

2,446,0664,937Basrahالبصرة

Dohuk-1,578,821دهوك

3,360,574777Erbilاربٌل

2,454,90924,413Sulaimaniyaالسلٌمانٌة

40,001,723634,426Totalالمجموع

 no lines ــ 

 Source: Communication and media Commission and ministry of communications

2017عدد المشتركٌن لخطوط الهاتف النقال والالسلكً حسب المحافظة لسنة 

Number of Subscribers For Mobile and wireless Phone Lines By Governorat For 2017                   

Governorate Of Kurdistan Region

Governorateالمحافظة

هئٌة االعالم واالتصاالت ووزارة االتصاالت: المصدر 

التوجد خطوط  -  

محافظات اقلٌم كردستان
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Table (8)(8)جدول 

2,143,29627,296Ninevahنٌنوى

551,92521,539Kirkukكركوك

645,490325Dialaدٌالى

748,078230AL-Anbarاالنبار

4,137,46989,480Baghdadبغداد

869,2875,991Babylonبابل

964,7676,474Kerbelaكربالء

540,019170Wasitواسط

 665,2862926Salah Al-Deenصالح الدٌن

900,86119,284Najafالنجف

520,9342,799AL-Qadisiyaالقادسٌة

283,863115AL-Muthannaالمثنى

708,609164Thi-Qarذي قار

337,2911,113Missanمٌسان

998,5107,167Basrahالبصرة

Governorates of Kurdistan Region

Dohuk-934,977دهوك

Erbil-1,952,251اربٌل

Sulaimaniya-1,266,304سلٌمانٌة

19,169,217185,073Totalالمجموع

 no lines ــ 

Source: Commission and media commission  هٌئة االعالم واالتصاالت: المصدر

- التوجد خطوط

محافظات اقلٌم كردستان

2017عدد المشتركٌن لخطوط خدمة االنترنت للهاتف النقال والالسلكً  حسب المحافظة  لسنة 

Number of  Subscribers For mobile and wireless Internet Service Lines By  Governorate For 2017

Total number of Subscribers 

For mobile  Internet Service 

Lines (Zain ,Asiacell, Korek)

Total number of Subscribers For 

wireless Internet Service Lines  

(Kelemat,Fannos,Iraq 

Communication & Post Commission 

(Umniya,Wataniya))

مجموع عدد المشتركٌن لخطوط خدمة 

االنترنت للهاتف النقال 

(زٌن، اسٌا سٌل، كورك)

مجموع عدد المشتركٌن لخطوط خدمة االنترنت للهاتف 

كلمات ، فانوس ، الشركة العامة لالتصاالت )الالسلكً 

((وطنٌة ، امنٌة)والبرٌد 

Governorate المحافظة
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Table (9)

عدد المطبوعاتعدد الرسائل
عدد 

الرسائل
عدد الرزم المسجلةعدد الرزم العادٌةعدد المطبوعات

No. of 

postal 

parcel

percentage 

of postal 

parcel

Express 

mail
letterspublicationsletterspublications

Regular 

packages 

Recorded 

packages

 Asia 1,0607.35852,75391456,32116,06212,17516,307اسٌا

6,16242.43066,162412594,37364,7172,3993,437Europeاوربا

00.05008000Africaافرٌقٌا

4,89833.71,4688202556,71111,4551,62741North Americaامرٌكا الشمالٌة

10.031025000South Americaامرٌكا الجنوبٌة

6374.41821289,56850315468Australiaاسترالٌا

1,76712.23182,625355104,64135,9460716Arab countriesالدول العربٌة

14,525100.02,68613,1821,734821,647128,68316,35520,569Totalالمجموع

2017اجمالً البرٌد الدولً الوارد حسب المجامٌع الدولٌة لسنة 

Total International Received Post By Country  Groups For 2017

Source: Ministry of communications وزارة االتصاالت: المصدر

( 9 )جدول  

Country group

 recorded 

internationally
  Surface mail                                         Small packages

المجامٌع الدولٌة

الرزم الصغٌرةالبرٌد العاديالمسجالت الدولٌة

عدد البرٌد 

السرٌع

النسبة المئوٌة 

%للطرود البرٌدٌة

عدد الطرود 

البرٌدٌة

12.2 

4.4 

33.7 

42.4 

7.3 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

 اسٌا  اوروبا امرٌكا الشمالٌة استرالٌا الدول العربٌة

  2017الدولٌة لسنة  النسبة المئوٌة للطرود البرٌدٌة الدولٌة الواردة حسب المجامٌع( : 6)شكل 

 Figure (6): Percentage Of Received International Postal Parcels By Country Group For 2017 
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Table (10)

عدد الرزمعدد المطبوعاتعدد الرسائلعدد المطبوعاتعدد الرسائل

No. of postal 

parcel

percentage of 

postal parcel
letterspublicationsletterspublications

No.of 

Packages

No. of 

express mail

 Asia 692.64911591115037123247اسٌا

142553.513694001427210587367Europeاوروبا

40.25627218110Africaافرٌقٌا

78729.6300237910265243356North Americaامرٌكا الشمالٌة

80.378221014150South Americaامرٌكا الجنوبٌة

1666.21501982897501Australiaاسترالٌا

2047.77444538252045317430Arab countriesالدول العربٌة

2663100.031881300193766592778201Totalالمجموع

2017اجمالً البرٌد الدولً الصادر حسب المجامٌع الدولٌة لسنة 

 recorded

وزارة االتصاالت:  المصدر

Total International Sent Post By International Groups For 2017

( 10 )جدول  

Source: ministry of Transport

  Surface mail                                       

البرٌد المسجلالبرٌد العادي

المجامٌع الدولٌة

عدد الطرود البرٌدٌة
النسبة المئوٌة 

%للطرود البرٌدٌة
عدد البرٌد السرٌع

Country  groups

7.7 6.2 

0.3 

29.6 

0.2 

53.5 

2.6 

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

 اسٌا  اوروبا افرٌقٌا امرٌكا الشمالٌة امرٌكا الجنوبٌة استرالٌا الدول العربٌة

  2017الدولٌة لسنة  النسبة المئوٌة للطرود البرٌدٌة الدولٌة الصادرة حسب المجامٌع(: 7)شكل 

Figure (7): Percentage Of Received International Sent Postal Parcels By Country Group For 2017 
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Table (11)( 11 )جدول  

Letters
Locally 

recorded
Total

0964964Ninevahنٌنوى

743,3753,449Kirkukكركوك

1433,2583,401Dialaدٌالى

401,5191,559AL-Anbarاالنبار

3,309119,254122,563Baghdadبغداد

2136,1666,379Babylonبابل

1342,4622,596Kerbelaكربالء

1102,8142,924Wasitواسط

 311,2701,301Salah Al-Deenصالح الدٌن

1852,5942,779Najafالنجف

782,6812,759AL-Qadisiyaالقادسٌة

672,4882,555AL-Muthannaالمثنى

1452,7522,897Thi-Qarذي قار

1192,5732,692Missanمٌسان

4715,9636,434Basrahالبصرة

Governorates of Kurdistn regionمحافظات اقلٌم كردستان

35380415Dohukدهوك

571,5291,586Erbilاربٌل

391,1621,201Sulaimaniyaسلٌمانٌة

5,250163,204168,454Totalالمجموع

Source: Ministry of Communicationsوزارة االتصاالت:  المصدر

2017حركة البرٌد الداخلً الوارد حسب المحافظة لسنة 

Governorateالمحافظة

 Local Post Received By Governorate For 2017

المجموعمسجلة محلٌةرسائل عادٌة
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Table (12)(12)جدول  

 المجموع مسجلة محلٌةمطبوعات عادٌةرسائل عادٌة

letterspublications
recorded 

nationally
Total

1,3849,6172,20213,203Ninevahنٌنوى

3,0243,5373,67510,236Kirkukكركوك

2,9482,4503,1518,549Dialaدٌالى

1,5221,2912,2555,068AL-Anbarاالنبار

20,26476,682112,623209,569Baghdadبغداد

3,8083,0506,54113,399Babylonبابل

2,2862,7022,7477,735Kerbelaكربالء

3,2001,3983,3487,946Wasitواسط

 1,7191,6522,0865,457Salah Al-Deenصالح الدٌن

3,0583,1733,1689,399Najafالنجف

2,6223,0362,8058,463AL-Qadisiyaالقادسٌة

2,1431,3102,7146,167AL-Muthannaالمثنى

2,7662,4202,9218,107Thi-Qarذي قار

2,2712,2932,7017,265Missanمٌسان

3,94411,1726,09421,210Basrahالبصرة

Governorates of Kurdistn regionمحافظات اقلٌم كردستان

2,1364,8085927,536Dohukدهوك

4,5255,1171,65211,294Erbilاربٌل

3,7824,7901,3329,904Sulaimaniyaسلٌمانٌة

67,402140,498162,607370,507Totalالمجموع

وزارة االتصاالت:  المصدر

Local Post Received By Governorate For 2017

2017حركة البرٌد الداخلً الصادر حسب المحافظة لسنة 

Governorate المحافظة

Source: Ministry of Communications
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Table (13)(13)جدول 

RentedEmptyTotal post boxes

Ninevah**000نٌنوى**

1451,3531,498Kirkukكركوك

601,0901,150Dialaدٌالى

AL-Anbar**000االنبار**

1,83523,85025,685Baghdadبغداد

1631,6891,852Babylonبابل

1331,5271,660Kerbelaكربالء

81854935Wasitواسط

 181,4821,500Salah Al-Deenصالح الدٌن

2461,2471,493Najafالنجف

682,8022,870AL-Qadisiyaالقادسٌة

56834890AL-Muthannaالمثنى

532,0472,100Thi-Qarذي قار

1131,0221,135Missanمٌسان

1105,5085,618Basrahالبصرة

3,08145,30548,386Totalالمجموع

2017الصنادٌق البرٌدٌة حسب المحافظة لسنة 

عدا اقلٌم كردستان* 

وزارة االتصاالت:  المصدر

Post Boxes By Governorate For 2017

عدد صنادٌق البرٌد الكلٌةالشاغرةالمؤجرة

ٌتم ارسال رسائل برٌدٌة  لكن لم تتوفرصنادٌق برٌدٌة  داخل المحافظة لكل من  ** 

بسبب الظروف االمنٌة  التً تمر بها المحافظة (نٌنوى واالنبار )محافظة  

**  sending mails but post boxes wasn't provided  

within the governorate for each of the governorates 

(Nineveh, Anbar) because of security conditions 

experienced by the governorate

*Governorate

* Excluding Kurdistan Region

Source: Ministry of communications

المحافظة*

5618 

1135 2100 890 
2870 1493 1500 935 1660 1852 

25685 

1150 1498 

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

2017الصنادٌق البرٌدٌة حسب المحافظة لسنة (: 8)شكل   
 Figure (8): Post Boxes By Governorate For 2017 
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Table (14)(14)جدول 

عدد الدراجاتعدد الموزعين

Number of 

distributors
Number of bicycles 

260Ninevahنينوى

133Kirkukكركوك

185Dialaديالى

70AL-Anbarاالنبار

11392Baghdadبغداد

186Babylonبابل

87Kerbelaكربالء

1123Wasitواسط

 40Salah Al-Deenصالح الدين

78Najafالنجف

57AL-Qadisiyaالقادسية

34AL-Muthannaالمثنى

62Thi-Qarذي قار

1419Missanميسان

3227Basrahالبصرة

273233Totalالمجموع

Source: Ministry of Communicationsوزارة االتصاالت:  المصدر

0

2017عدد المراكز التوزيعية والموزعين وعدد الدراجات حسب المحافظة لسنة 

Governorateالمحافظة

عدد المراكز التوزيعية

21

0

0

0

21

0

Number of distribution centers, distributors and number of bicycles by 

governorate for 2017

Number of 

distribution centers

0

0

43

0

1

0

0

0

0
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Table (15)

عدد المكاتب التً تقدم خدمة 

التوفٌر الممكنن

عدد المكاتب التً تقدم 

خدمة التوفٌر الٌدوي

Number of offices 

offering a mechanized 

savings service

Number of offices 

providing manual 

savings service

Office provides 

savings service

Office with no 

savings service
Total post offices

21618624Ninevahنٌنوى

01212214Kirkukكركوك

11920424Dialaدٌالى

01111415AL-Anbarاالنبار

352661263Baghdadبغداد

12021021Babylonبابل

32505كربالء
Kerbela

11112113واسط
Wasit

 01313215Salah Al-Deenصالح الدٌن

156410Najafالنجف

11415419AL-Qadisiyaالقادسٌة

12303AL-Muthannaالمثنى

31518018Thi-Qarذي قار

01212113Missanمٌسان

12122022Basrahالبصرة

5019924930279Totalالمجموع

 عدد المكاتب البرٌدٌة الكلٌة

Number of Post Offices By Governorate and Service For 2017

*Governorate

2017عدد المكاتب البرٌدٌة الكلٌة حسب المحافظة ونوع الخدمة لسنة 

( 15 )جدول 

Excluding Kurdistan Region *عدا اقلٌم كردستان *

Source: Ministry of communicationsوزارة االتصاالت: المصدر

عدد المكاتب التً تقدم خدمة التوفٌر

Office provides savings service

المحافظة* 

عدد المكاتب التً تقدم 

خدمة التوفٌر

عدد المكاتب التً التقدم 

خدمة التوفٌر

22 
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صالح  النجف القادسٌة المثنى ذي قار مٌسان البصرة
 الدٌن

 نٌنوى كركوك دٌالى االنبار بغداد بابل كربالء واسط
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 Table (16)

الرصٌد فً بداٌة السنة 

2017/1/1
المسحوباتاالٌداعات

الرصٌد فً نهاٌة السنة *

2017/12/31
الصافً النقدي**

Year
No. of 

depositors  

Credit at the 

biginning of the 

year

Amounts 

deposited

Amounts 

withdrawn

*Credit at the end of 

the year
**Net operations

2012238110,642112,6079,318130,23219,590

2013237130,232112,92390,236152,91922,687

2014234152,920103,57695,625160,8717,951

2015179160,87188,37692,465156,782-4,089

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

2017160140,14077,68371,070146,7536,613

(ملٌون دٌنار  ) حركة المبالغ النقدٌة خالل السنة 

(2017 - 2012)نشاط خدمات صنادٌق التوفٌر فً العراق للسنوات 

وزارة االتصاالت:  المصدر

Activity of Savings Services For (2012-2017)

(باأللف)عدد المودعٌن السنة
Payments Movement during the year (million ID)

Source: Ministry of Communications

(16)جدول 

المسحوبات- االٌداعات = الصافً النقدي ** 

المسحوبات - (االٌداعات + الرصٌد فً بداٌة السنة  )= الرصٌد فً نهاٌة السنة * 

** Net cash = deposits - withdrawals

* Balance at the end of the year = (Balance at the beginning of the 

year + deposits) - withdrawals
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Table (17)(17)جدول 

عدد السكان 
عدد خطوط الهاتف 

(سعة البداالت)الثابت 

الكثافة الهاتفٌة لكل 

شخص الهاتف  (100)

(سعة البداالت)الثابت 

عدد المشتركٌن لالرقام 

المشغولة

 (100)الكثافة الهاتفٌة لكل 

مشتركٌن لالرقام )شخص 

(المشغولة

No. of 

Population

No. of land 

phone lines

Telephone 

density per 100 

population

No. of 

Subscribers

Telephone density 

per 100 population 

(subscribers)

Ninevah**00000نٌنوى**

1,556,61881,6005.243,3752.8Kirkukكركوك

1,594,942193,62812.173,7804.6Dialaدٌالى

1,725,914125,7287.390,9035.3AL-Anbarاالنبار

7,916,847695,7318.8428,7885.4Baghdadبغداد

2,011,706155,8647.798,0854.9Babylonبابل

1,187,24564,3925.434,7892.9Kerbelaكربالء

1,343,12571,4405.332,9312.5Wasitواسط

 1,554,03780,0005.138,0782.5Salah Al-Deenصالح الدٌن

1,433,583149,00010.457,3794.0Najafالنجف

1,257,68981,4246.543,0003.4AL-Qadisiyaالقادسٌة

793,34353,6676.827,0493.4AL-Muthannaالمثنى

2,041,06685,8204.237,5931.8Thi-Qarذي قار

1,083,93765,0006.08,1030.7Missanمٌسان

2,833,375159,1265.668,9762.4Basrahالبصرة

28,333,4272,062,4207.31,082,8293.8Totalالمجموع

من وزارة االتصاالت: المصدر

2017وعدد المشتركٌن والكثافة الهاتفٌة حسب المحافظة لسنة  (سعة البداالت )عدد السكان وعدد خطوط الهاتف الثابت 

Number of Population,  Land phone Lines, Number of Subscribers and Telephone Density By 

Governorate For 2017

Governorate*المحافظة *

* Excluding Kurdistan Region

البداالت وملحقاتها من  )على الرغم من تحرر محافظة نٌنوى من داعش مازالت منظومة االتصاالت **

متوقفة عن العمل فً الوقت الحاضر وال ٌمكن  (الخ...منظومة التراسل والشبكات والكابٌنات والتقاسٌم 

استحصال اي معلومات منها حالٌاً وكذلك لوجود اماكن مدمرة بالكامل وال ٌمكن الوصول الٌها حالٌاً

**  In spite of the liberation of the province of Nineveh is still a 

communication system (switches and their accessories of the 

system of communication and networks, cabins, etc.)are not 

working at the present time and can not get any information 

from them currently because of the presence of places 

completely destroyed and can not be reached now. 

عدا اقلٌم كردستان* 

Source: Ministry of Communications
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Table (18)

عدد ابراج شركات الهاتف 

(2G)النقال للجٌل الثانً 

عدد ابراج شركات الهاتف 

(3G)النقال للجٌل الثالث 

عدد ابراج شركات 

الهاتف الالسلكً الثابت

عدد االبراج  للشركة العامة 

لالتصاالت والبرٌد

عدد االبراج للشركة العامة 

لخدمات الشبكة الدولٌة 

للمعلومات

Number of 

towers of mobile 

phone 

companies for 

the second 

generation (2G)

 Number of 

towers of mobile 

phone 

companies for 

the third 

generation (3G)

 Number of 

towers of fixed 

wireless 

telephone 

companies

No. of Towers For 

Telecommunication 

and post Company

  No. of Towers 

For  State 

Company For 

Internet Services

268Ninevah-1,21275471نٌنوى

6864481532628Kirkukكركوك

4871926532172Dialaدٌالى

5732297274AL-Anbarاالنبار

3,2242,59117675308Baghdadبغداد

417200802721Babylonبابل

436316491053Kerbelaكربالء

34016861324Wasitواسط

 47824132247Salah Al-Deenصالح الدٌن

3662537124189Najafالنجف

247190151515AL-Qadisiyaالقادسٌة

1896669104AL-Muthannaالمثنى

44816131073Thi-Qarذي قار

2871241098Missanمٌسان

957771371698Basrahالبصرة

Dohuk--55135122دهوك

Erbil--1,21986228اربٌل

Sulaimaniya--1,4051,060219سلٌمانٌة

13,5228,9771,0503171,372Totalالمجموع

هٌئة االعالم واالتصاالت ووزارة االتصاالت: المصدر 
 Source: Communication and media Commission and ministry of 

communications

- التوجد ابراج

(18)جدول  

2017حسب المحافظة لسنة  (االنترنت )عدد ابراج  االتصاالت  

Number of Telecommunication Towers (Internet) By Governorate For 2017

Governorateالمحافظة

محافظات اقلٌم كردستان

 no towers ــ 

Governorate Of Kurdistan Region
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Table (19)

سعة الشبكة الخارجٌةسعة الشبكة الداخلٌة

Intranet capacityExtranet capacity

Ninevah--نٌنوى

81,600109,850Kirkukكركوك

72,69079,111Dialaدٌالى

143,837140,155AL-Anbarاالنبار

507,482649,040Baghdadبغداد

112,579117,870Babylonبابل

67,58873,690Kerbelaكربالء

79,28061,640Wasitواسط

 54,50067,250Salah Al-Deenصالح الدٌن

79,48083,880Najafالنجف

98,77697,970AL-Qadisiyaالقادسٌة

77,02466,055AL-Muthannaالمثنى

74,78290,417Thi-Qarذي قار

54,00024,100Missanمٌسان

131,250148,730Basrahالبصرة

1,634,8681,809,758Totalالمجموع

عدا اقلٌم كردستان* 

Source: Ministry of communications

2017اجمالً سعة الشبكة الداخلٌة والخارجٌة حسب المحافظة لسنة 

Total Capacity of Intranet and Extranet By Governorate For 2017

(19)جدول 

Governorate*المحافظة*

* Excluding Kurdistan Region

وزارة االتصاالت:  المصدر

- Data unavailableــ بٌانات غٌر متوفرة
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Table (20)(20)جدول  

عدد التقاسٌمعدد الكابٌنات

No. of cabinsNo. of swiches

Ninevah--نٌنوى

كركوك
 مباشر 16 + 260

(Direct)
8,498Kirkuk

2437,412Dialaدٌالى

41914,405AL-Anbarاالنبار

185157,854Baghdadبغداد

32610,269Babylonبابل

269كربالء
 مباشر 44 + 7398

(Direct)
Kerbela

1625,841Wasitواسط

 1996,238Salah Al-Deenصالح الدٌن

236النجف
 مباشر 64 + 8581

(Direct)
Najaf

2357,852AL-Qadisiyaالقادسٌة

148المثنى
 مباشر 3 + 5464

(Direct)
AL-Muthanna

2036,242Thi-Qarذي قار

943,509Missanمٌسان

47012,668Basrahالبصرة

المجموع
 مباشر 16 + 5115

(Direct)

 مباشر 111 + 162231

(Direct)
Total

عدا اقلٌم كردستان*

Source: Ministry of communicationsوزارة االتصاالت: المصدر

2017حسب المحافظة لسنة  (الهاتف االرضً )اجمالً عدد الكابٌنات والتقاسٌم 

Total Cabins and Switches By Governorate For 2017

Governorate*المحافظة*

- Data unavailableــ بٌانات غٌر متوفرة

* Excluding Kurdistan Region
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Table (21)

نقل  العاملٌن

No. of Employees
Wages, benefits in-Kind and 

contribution to insurances
Employees suppliesEmployees transport

4329,593,09700

Table (22)

Tax on incomes of state institutions employeesالضرٌبة على دخول منتسبً دوائر الدولة

Stamp feesرسم الطابع

Miscellaneous revenuesاٌرادات متنوعة 

Repeated salariesرواتب معادة 

Grants and Subsidies ( Assistances During The Year)*(التعزٌزات خالل العام )المنح واالعانات *

 Totalالمجموع

Source: ministry of communications

Table (23)

Miscellaneous revenuesاالٌرادات المتنوعة

Fees for financial stampsرسوم طوابع مالٌة

Other feesرسوم اخرى

Finesالغرامات

 Totalالمجموع

Source: Ministry of communications

Value (1000 ID)
                                  Indicatorالمؤشرات

19,293,775

وزارة االتصاالت:  المصدر

29,311

96

1,531

1,852

19,260,985

المنح  تشمل  الشركات التابعة للوزارة باالضافة الى وزارة المالٌة * 

(الف دٌنار  )القٌمة 

* Grants include companies affiliated to the ministry as well as the Ministry of Finance

(22)جدول 

9,593,097

2017لسنة  (مقر الوزارة)القطاع الحكومً / االٌرادات لنشاط االتصاالت حسب التشكٌل االداري فً وزارة االتصاالت 

Revenues  For  Telecommunications Activity By Administrative Formation / Public Sector ( Ministry Headquarter) For 2017

2017لسنة  (مقر الوزارة )القطاع الحكومً / عدد المشتغلٌن وتعوٌضاتهم  لنشاط االتصاالت حسب التشكٌل االداري فً وزارة االتصاالت 

Number of Employees and Compensation For  Telecommunications Activity By Administrative Formation / Public Sector ( Ministry Headquarter) For 2017

تعوٌضات المشتغلٌن

Compensation of employees

(21)جدول 

عدد العاملٌن
االجور والمزاٌا العٌنٌة والمساهمات فً التامٌنات 

االجتماعٌة
تجهٌزات العاملٌن

(الف دٌنار )القٌمة 
Value (1000 ID) 

وزارة االتصاالت:  المصدر

2,742

182,820

2017لسنة  (مقر الوزارة)القطاع الحكومً / االٌرادات االخرى لنشاط االتصاالت حسب التشكٌل االداري فً وزارة االتصاالت 

Other Revenues for the communications activity by administrative formation in the Ministry of communications / public sector (ministry's headquarters) for the 

year 2017

(23)جدول 

39,047

                                       Indicatorالمؤشرات
Value (1000 ID) 

(الف دٌنار  )القٌمة 

1,371

139,660
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Table (24)(24)جدول 

Bonuses for non-workingمكافات لغير العاملين

Personal liability insuranceتامين المسؤولية الشخصية

Judicial Feesالرسوم القضائية

 Totalالمجموع

Source: ministry of communicationsوزارة االتصاالت:  المصدر

Table (25)

Travel expenses and allocationsمخصصات ونفقات السفر

Delegation expenses and allocationsمخصصات ونفقات االيفاد

Transport means rentايجار وسائط نقل 

Accomodation and Delegatesالضيافة والوفود

Telecommunications and Telegraphyاالتصاالت والبرق 

Printingالطبع 

participation in courcesاالشتراك في الدورات

Asset maintenanceالمؤتمرات والندوات

Asset maintenanceصيانة الموجودات

Bank servicesالخدمات المصرفية 

Guards wagesاجور حماية المنشآت

Other services/ mascillaneousمتنوعة/خدمات اخرى 

Total service suppliesمجموع المستلزمات الخدمية

Table (26)(26)جدول  

نوع السلعة

Stationary and publicationsقرطاسية ومطبوعات 

Fuel expensesنفقات الوقود

Materials and requirementsالمواد واللوازم

Total commodity suppliesمجموع المستلزمات السلعية

Source: ministry of communicationsوزارة االتصاالت:  المصدر

2017لسنة  (مقر الوزارة )القطاع الحكومي / قيمة المستلزمات السلعية لنشاط االتصاالت حسب التشكيل االداري في وزارة االتصاالت 

Value of Commodity Supplies For Telecommunication Activity By Administrative Formation / Public Sector   (Ministry Headquarter) For 2017

Commodity
(الف دينار)القيمة 

Value (1000 ID)

15,185

266,590

13,679

295,454

983,075

1,574

46,325

12,784

7,644

3,968

480

500

144,742

280

764,195

523

60

1,435

754

250

2,439

2017لسنة  (مقر الوزارة )القطاع الحكومي /             قيمة المستلزمات الخدمية لنشاط االتصاالت حسب التشكيل االداري في وزارة االتصاالت  

Value of Service Supplies For Communication Activity By Administrative Formation / Public Sector (Ministry Headquarter) For 2017

(25)جدول 

نوع الخدمة
(الف دينار )القيمة 

Service
Value (1000 ID)

2017لسنة  (مقر الوزارة)القطاع الحكومي / المصروفات االخرى لنشاط االتصاالت حسب التشكيل االداري في وزارة االتصاالت 

Other expenses for the communications activity by administrative formation in the Ministry of communications / public sector (ministry's headquarters) for the 

year 2017

المؤشرات
(الف دينار  )القيمة 

Indicator
Value (1000 ID) 



االجور والمزاٌا العٌنٌة والمساهمات فً التامٌنات 

االجتماعٌة
نقل العاملٌنتجهٌزات العاملٌن

Wages, benefits in-Kind and 

contribution to insurances
Employees suppliesEmployees transport

4,425,67403,321

Service activity revenue

Total revenues (product value)

Transferring and other revenues

Commodity product activity revenues

(الف دٌنار )القٌمة 

Value (1000 ID)

0

4,333,202

4,333,202

Table (29)

وزارة االتصاالت:  المصدر

3254,428,995

Transferring and Other Revenues  For  Telecommunications Activity By Administrative Formation / Public Sector (Al Salam Company) For 2017

(28)جدول 

2017لسنة  (شركة السالم )القطاع العام / قٌمة االٌرادات المتحققة لنشاط االتصاالت حسب التشكٌل االداري فً وزارة االتصاالت 

Value of expenses for the communications activity by forming administrative in the Ministry of communications / public sector (Al-Salam Co.) for the year 2017

(29)جدول 

مصروفات سنوات سابقة 

المصروفات االخرى

Source: ministry of communications

المجموع الكلً للمصروفات

اٌراد نشاط  الخدمً

(قٌمة االنتاج )المجموع الكلً لالٌرادات المتحققة 

2017لسنة  (شركة السالم)القطاع العام / قٌمة المصروفات لنشاط االتصاالت حسب التشكٌل االداري فً وزارة االتصاالت 

(27)جدول 

No. of Employees

2017لسنة  (شركة السالم)القطاع العام / عدد المشتغلٌن وتعوٌضاتهم لنشاط االتصاالت حسب التشكٌل االداري فً وزارة االتصاالت

Number of Employees and Compensation For Telecommunications Activity By Administrative Formation / Public Sector ( Al Salam Company) For 2017

اٌراد نشاط  االنتاج السلعً 

Value (1000 ID)

تعوٌضات المشتغلٌن 

Compensation of employees

عدد العاملٌن

(الف دٌنار )القٌمة 

Transferring and other revenues االٌرادا ت المتحققة

Commodity product activity revenues

Table (27)

Table (28)

Total expenses

(الف دٌنار )القٌمة 

Value (1000 ID)

15,525

15,525

  34



Table (30)(30)جدول 

Maintenance Serviceخدمات الصٌانة

Research and consultations servicesخدمات ابحاث واستشارات

Advertising, printing and hospitalityدعاٌة وطبع وضٌافة 

Employees transportنقل العاملٌن 

contracts and servicesمقاوالت وخدمات

Delegation and communicationsاٌفاد واتصاالت

Fixed assets rentalاستئجار موجودات ثابتة

Miscellaneous service expensesمصروفات خدمٌة متنوعة

Total service suppliesمجموع المستلزمات الخدمٌة

Table (31)

Spare partsادوات احتٌاطٌة

Miscellaneousالمتنوعات

Fuel and labricantsالوقود والزٌوت

Total commodity suppliesمجموع المستلزمات السلعٌة

Table (32)(32)جدول 

Miscellaneous transferring revenuesاٌرادات تحوٌلٌة متنوعة

Financing grantsمنح تموٌلٌة

Revenues of previous yearاٌرادات سنوات سابقة 

 Incidentalاٌرادات عرضٌة 

Total other revenuesمجموع االٌرادات االخرى

Source: Ministry of communicationsوزارة االتصاالت: المصدر

33,832

2017لسنة  (شركة السالم)القطاع العام /قٌمة المستلزمات الخدمٌة  لنشاط االتصاالت حسب التشكٌل االداري فً وزارة االتصاالت 

Value of Service Supplies By Administrative Formation/ Public Sector (Alsalam Company) For 2017

Value (1000 ID) 

6,785

2,000

7,112

23,626

472

3,321

3,763,053

(الف دٌنار)القٌمة 
Serviceنوع الخدمة

122,169

3,840,201

2017لسنة  (شركة السالم)القطاع العام  /قٌمة المستلزمات السلعٌة  لنشاط االتصاالت حسب التشكٌل االداري فً وزارة االتصاالت 
Value of Commodity Supplies By Administrative Formation/ Public Sector (Alsalam Company) For 2017

(31)جدول 

(الف دٌنار)القٌمة 
نوع السلعة

4,434,195

Commodity

461

13986

4,466,461

227,678

2017لسنة   (شركة السالم)القطاع العام  / قٌمة االٌرادات االخرى لنشاط االتصاالت حسب التشكٌل االداري فً وزارة االتصاالت 

Value of Other Revenues By Administrative Formation/ Public Sector ( Al Salam Company) For 2017

نوع االٌرادات
(الف دٌنار )القٌمة 

Revenue
Value (1000 ID) 

17,819

93,425

Value (1000 ID) 

12,084
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Table (33)(33)جدول 

االجور والمزايا العينية والمساهمات في 

التامينات االجتماعية
نقل العاملينتجهيزات العاملين

Employees

Wages, benefits and 

contributions to social 

insurances

Employees 

supplies
Employees transport

3424,409,7360502

Table (34)(34)جدول 

Miscellaneous service revenue

Source: Ministry of communications

Table (35)(35)جدول 

Source: Ministry of communications

المجموع الكلي لمشتريات لغرض البيع

indecator
(الف دينار )القيمة 

Value (1000 ID)

Purchases for the purpose of selling 14,640

Total Purchases for the purpose of selling 14,640

2017لسنة  (خدمات الشبكة الدولية للمعلومات)القطاع العام /     مشتريات لغرض البيع  لنشاط االتصاالت حسب التشكيل االداري في وزارة االتصاالت 

Purchases for the purpose of selling activity communications by Administrative Formation in the Ministry of communications / public sector 

(General Company for Post & Telecommunications) for the year 2017

المؤشر

مشتريات لغرض البيع 

(الف دينار )القيمة 

Value (1000 ID)

Telecommunications service revenue

(قيمة االنتاج)المجموع لاليرادات المتحققة 

Revenue نوع االيرادات

444,563

1,145

505,278

ايراد خدمات االتصاالت

Total revenues ( product value)

وزارة االتصاالت:  المصدر

ايراد خدمات متنوعة 

2017لسنة  (خدمات الشبكة الدولية للمعلومات)القطاع العام  /        عدد المشتغلين وتعويضاتهم لنشاط االتصاالت حسب التشكيل االداري في وزارة االتصاالت

Number of Employees and Compensations By Administrative Formation/ Public Sector (SCIS) For 2017

Value (1000 ID)

تعويضات المشتغلين

Compensation of employees                                   

(الف دينار )القيمة 

عدد العاملين

59570Commissions and licensesعموالت وتراخيص

وزارة االتصاالت:  المصدر

4,410,238

2017القطاع العام خدمات الشبكة الدولية للمعلومات لسنة / قيمة االيرادات المتحققة لنشاط االتصاالت حسب التشكيل االداري في وزارة االتصاالت 

Value of Revenues  By Administrative Formation/ Public Sector (SCIS) For 2017
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Table (36)

Maintenance Serviceخدمات الصٌانة

Employees transportنقل العاملٌن

Transport, delegation and communicationsاٌفاد واتصاالت

Advertising, printing and hospitalityدعاٌة وطبع وضٌافة 

Fixed assets rentalاستئجار موجودات ثابتة 

Miscellaneous service expensesمصروفات خدمٌة متنوعة 

Total service suppliesمجموع المستلزمات الخدمٌة

Table (37)(37)جدول 

Fuel and lubricants expensesنفقات الوقود والزٌوت

Waterالماء

Electricityالكهرباء

Spare partsادوات احتٌاطٌة 

Miscellaneousالمتنوعات

Total commodity suppliesمجموع المستلزمات السلعٌة

Table (38)(38)جدول  

Revenues of previous yearاٌرادات سنوات سابقة 

Incidental revenuesاٌرادات عرضٌة 

Total other revenuesمجموع االٌرادات االخرى

Source: Ministry of Communicationsوزارة االتصاالت:  المصدر

234,406

177,645

3,319

13,377

9,336

30,729

96,112

2017لسنة  (خدمات الشبكة الدولٌة للمعلومات)القطاع العام  /قٌمة المستلزمات الخدمٌة  لنشاط االتصاالت حسب التشكٌل االداري فً وزارة االتصاالت 

Value of Service Supplies By Administrative Formation / Public Sector ( SCIS) For 2017

(36)جدول 

Value (1000 ID)

271,470

502

(الف دٌنار )القٌمة 
Serviceنوع الخدمة

24,449

33,589

90,400

516,522

2017لسنة   (خدمات الشبكة الدولٌة للمعلومات )     قٌمة المستلزمات السلعٌة  لنشاط االتصاالت حسب التشكٌل االداري فً وزارة االتصاالت القطاع العام 

Value of Commodity Supplies By Administrative Formation / Public Sector ( SCIS) For 2017

Commodity نوع السلعة
(الف دٌنار )القٌمة 

Value (1000 ID)

717

1,187,403

Value (1000 ID)

1,186,686

2017لسنة   (خدمات الشبكة الدولٌة للمعلومات )القطاع العام  /    قٌمة االٌرادات االخرى  لنشاط االتصاالت حسب التشكٌل االداري فً وزارة االتصاالت 

Value of Other Revenues  By Administrative Formation / Public Sector ( SCIS) For 2017

(الف دٌنار )القٌمة 
 Revenueنوع االٌرادات
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(39)جدول  

االجور والمزايا العينية والمساهمات في التامينات 

االجتماعية
تجهيزات العاملين

Number of Employees
Wages, benefits-in kind and 

contributions in social insurances
Employees supplies

11,431123,656,0085,275

Table (40)(40)جدول 

مشتريات لغرض البيع 

المجموع الكلي لمشتريات لغرض البيع 

Table (41)(41)جدول 

 ايرادات النشاط التجاري

ايرادات النشاط الخدمي

(قيمة االنتاج  )المجموع الكلي لاليرادات المتحققة 

Source: Ministry of communications

Revenues

Commercial activity revenues

Current activity revenues

Total revenues (product value)

175,939123,837,222

Employees transportationCompensation of employees

Purchases for the purpose of selling activity communications by Administrative Formation in the Ministry of communications / public sector (General Company 

for Post & Telecommunications) for the year 2017

2017لسنة  (الشركة العامة لالتصاالت والبريد)القطاع العام  /     مشتريات لغرض البيع  لنشاط االتصاالت حسب التشكيل االداري في وزارة االتصاالت 

من وزارة االتصاالت: المصدر

Value of Revenues By Administrative Formation / Public Sector(Iraqi Telecommunications and Post Company) For 2017

نوع االيرادات
(الف دينار )القيمة 

Value (1000 ID)

3,245,275

230,352,023

233,597,298

2017لسنة  (الشركة العامة لالتصاالت والبريد )القطاع العام /  عدد المشتغلين وتعويضاتهم لنشاط االتصاالت حسب التشكيل االداري في وزارة االتصاالت 

Number of Employees and Compensations By Administrative Formation / Public Sector(Iraqi Telecommunications and Post Company) For 2017

Table (39)

Value (1000 ID)

تعويضات المشتغلين  نقل العاملين

عدد العاملين

(الف دينار )القيمة 

2017لسنة  (الشركة العامة لالتصاالت والبريد )القطاع العام / قيمة االيرادات االخرى لنشاط االتصاالت حسب التشكيل االداري في وزارة االتصاالت 

indecatorالمؤشر
(الف دينار )القيمة 

Value (1000 ID)

2,120

2,120

Purchases for the purpose of selling

Total Purchases for the purpose of selling

 38



Table (42)

Maintenance Serviceخدمات الصٌانة

Research and consultations servicesخدمات ابحاث واستشارات

Advertising, printing and hospitalityدعاٌة واعالن  وضٌافة  

Employees transportنقل العاملٌن

Delegation and communicationsاٌفاد واتصاالت

Fixed assets rentalاستئجار موجودات ثابتة

Subscriptions and affiliationsاشتراكات وانتماءات

Insurance premiumsاقساط التامٌن

Contracts and Servicesالمقاوالت والخدمات

Other service expendituresمصارٌف خدمٌة اخرى

Miscellaneous service expensesمصارٌف خدمٌة متنوعة

Total service suppliesمجموع المستلزمات الخدمٌة

Table (43)

Spare partsاالدوات االحتٌاطٌة

Fuel and lubricants expensesنفقات الوقود والزٌوت

Workers equipmentتجهٌزات العاملٌن

Miscellaneousالمتنوعات

Waterمٌاه وكهرباء

Total commodity suppliesمجموع المستلزمات السلعٌة

Table (44)

Revenue of previous yearاٌرادات سنوات سابقة 

Incidental revenuesاٌرادات عرضٌة 

Interests and land rentalالفوائد واٌجار االراضً 

Miscellaneous transferring revenuesاٌرادات تحوٌلٌة متنوعة 

Total other revenuesمجموع االٌرادات االخرى

Source: Ministry of communicationsمن وزارة االتصاالت: المصدر

28,916

543,124

665,653

351,646

5,267,135

5,275

464,543

3,054,246

2017لسنة  (الشركة العامة لالتصاالت والبرٌد )قٌمة المستلزمات السلعٌة  لنشاط االتصاالت حسب التشكٌل االداري فً وزارة االتصاالت القطاع العام 

Value of Commodity Supplies By Administrative Formation / Public Sector(Iraqi Telecommunications and Post Company) For 2017

2017لسنة  (الشركة العامة لالتصاالت والبرٌد )    قٌمة المستلزمات الخدمٌة لنشاط االتصاالت حسب التشكٌل االداري فً وزارة االتصاالت القطاع العام 

Value of Service Supplies By Administrative Formation / Public Sector(Iraqi Telecommunications and Post Company) For 2017

(42)جدول 

نوع السلعة
(الف دٌنار )القٌمة 

Commodity
Value (1000 ID)

5,689,123

13,980

451,417

1,209,607

269,254

175,939

229,184

13,621,097

 Value (1000 ID)

9,846,737

677

3,544,499

1,055

9,142,845

2017لسنة  (الشركة العامة لالتصاالت والبرٌد )القطاع العام  / قٌمة االٌرادات االخرى لنشاط االتصاالت حسب التشكٌل االداري فً وزارة االتصاالت 

(الف دٌنار )القٌمة 
Revenue نوع االٌرادات

Value of Other Revenues By Administrative Formation / Public Sector(Iraqi Telecommunications and Post Company) For 2017

 ( 44)جدول  

(43)جدول  

Commodity
(الف دٌنار )القٌمة 

  Value (1000 ID)
نوع السلعة

1,622,058

10,670,126
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Key Indicators  

1. Number of land phones (switch capacity) amounted (2062.4) thousand in 

2017 compared to 2016 where amounted (4891.4) thousand with a increase 

(3.8%). (87.2%) of land phones for houses. (8.4%) for shops and offices 

whereas (4.1%) for institutions of total active lines. As shown in Table   (1, 2).   

 

2. Number of switches amounted (276) in 2017, (261) in 2016 at increase (4.5%) 

due The increase in the  number of switches  in governorates due to the to the 

presence of more than switch in some  switch buildings in the governorates of 

(Al- Anbar,kerbala, Wasit,Al-Muthana ,Al basra)and the addition of 5 

optical access networks for Baghdad switches as shown in table (1, 2). 

 

3. Telephone density for the whole of Iraq excluding Kurdistan Region 

amounted (6.9) per 100 population in 2016, Dial and Najaf had the higher 

percentage (12) (10.2) respectively as shown in table (3). 

 

4. Number of phone service offices amounted (198) in 2017 of which (57) offices 

in Baghdad and (141) distributed on the rest of governorates, as shown in 

table (4). 

 

5. Number of mobile lines for companies in service including Kurdistan Region 

amounted (53) million whereas phone density per 100 population amounted 

(92.5) in 2016. Number of Wireless phone lines excluding Kurdistan Region 

amounted (389.8) thousand for 2016. As shown in table (5-6). 

 

6. Number of internet service for mobile phone amounted (45.6) million while 

internet service for wireless phone amounted (89.9) thousand for 2016 as 

shown in table (8).  

 

7. Total postal parcels amounted (17188) of which (44525) delivered and (2665) 

sent as shown in table (9). 

 

8. Post offices amounted (298) in 2019, number of post boxes amounted (48386) 

of which (3081) rented, (45305) empty as shown in table (13-14). 

 

9. Number of depositor decreased at (166) thousand for the year 2019 where 

(495) in 2016 decreasing by (9.3%) as shown in table (16).  
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columns-routers- jump wire-drop wire routes 100 pair and by which service 

delivery is to Participants. 

 

racks have routes 100 pair capacity using jump wire cables for Internal network: 

the purpose of internal network connecting Lube with external network cables 

by pvc cables having capacity of 100 or 200 pair . Currently a gradual 

transformation of the old copper networks affected by 70% to FTTH optical 

access networks that provide the requirements of sound and image and all 

communications services. 

 an initial phase splitter (main) its function to receive operator major Cabins:

cables and distributed to the partitions and distributed to participants. 

 

 secondary distribution lines to participants and placed on columns. Splitter:

 

Feeding subscribers from switch to lines without being connected Sector (direct): 

to cabin. 
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Concepts and Definitions 

 A method of communicate and exchange data among Communications:

institutions and individuals where through phone call we can penetrate to 

Information technology community by wired and wireless , satellite ……,etc, 

services.  

 

 A method to transfer data or tangible materials to be distributed and Post:

delivered to certain locations around the world such as letters, documents, boxes 

or parcels. 

 

 A switch ensures linking subscribers with each other within the same Switch:

switch (same area) or different switches (different areas). 

 

a set of keys arranged in the form of a Electromechanical switch (Crossbar): 

matrix, this type of phone switches is between the (Step by step) switch and 

electronic switch. 

 

switch that use radio waves and between participants and the Wireless switch: 

Base station, using CDMA technology in the concept (Wll Wireless Local Loop) 

which can move within the mother station or a number of neighbouring stations 

only. 

 

 French electronically connecting units MT2S, which enables participants, Yorat:

to pass his call to from a switch to another (local, national, international. 

 

switches where the operator bind participants manually the Manual Exchange: 

recognition that purports to make a call light indicates the participant when 

lifting the handset and then connect the caller with the number manually. 

 

packages dependent network (Packet) able to NGN (Next Generation Network): 

provide telecommunications services to users and have the ability of broadband 

uses, that distinguished services are separated from the carrier technology and 

enables users to unlimited access to networks and service providers based on 

theirs desires. 

 

FTTH which provides requirements for sound,  (FTTH) optical access networks: 

picture and all communications services. 

 

number of lines activated in the switch. Active lines (subscribers): 

 

Number of lines not activated in the switch. Connected lines: 

 

 Total lines (active and connected). Capacity:

 

Communication through cables. Wired communication: 

 

includes mobile networks, satellite systems and other. Wireless communication: 

 

 composed of copper cables and accessories where copper cables are in Extranet:

different capacities, regarding accessories includes phone knots - cabins-splitter-
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 This report shows the outcome of the annual production of the activity of the 

Ministry of communications and the communications and Media Commission: 

number of land phones, PBX, telephone density per 100 inhabitants, mobile 

phone lines for companies in service in addition to other indicators that help 

researchers and decision-makers in formulating policies for this sector and 

develop its role in the economic and human development. 

 

Importance of telecommunication and post 

1. Plays a significant role in the social and economic life. 

2. Facilitate connection inside and outside the country. 

3. Accelerate exchange of documents and news among institutions. 

4. Becomes an important means to spread culture through selling postage 

stamps. 

5. Facilitate Sale and purchase processes and activate national economy. 

6. Regulate correspondences and encourage savings and investment. 

7. Save security, effort, money and time. 

8. Enhance relationships among State institutions, citizens and the outside 

world.  

 

Telecommunication and postal services 

 

1. Send and deliver money by remittances, savings certificates and saving 

accounts. 

2. Send and distribute letters and regular parcels.  

3. Telecommunications services (wired and wireless) in addition to saving 

services.  

4. Sale of postage stamps and collection.  

5.  Widen phone lines network.  

6. Develop wired and wireless telecommunications. 

 

Methodology  

Directorate of Transport and communications collects required data through 

coordination between Central Statistical Organization, Ministry of Transport 

and Communication and Media Commission.  

The directorate prepares tables to collect essential data to be compared with 

previous years and analysed as well as calculates statistical indicators to produce 

the final report which includes charts and maps for key indicators. The annual 

report covered the activity of Ministry of Communication's companies in 

addition to the ministry headquarter while reports of previous years included 

indicators of Iraq Telecommunications and Post Company. 
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Introduction 

Telecommunications activity helps in building a knowledgeable community 

capable of communicating by using modern communication techniques through 

establishing advanced and strong infrastructure. Post is considered to be one of 

the main cores to strengthen relations between groups as well as individuals 

inside the country and connect them to the world where history and civilization 

emphasize the importance of post and communications as an important indicator 

reflects the progress and prosperity of the states. Ministry of Communication 

adhere to provide post and telecommunication services of good quality and 

prices to the public as well as activate private sector role, encourage investment 

to build communication sector, Iraq witnessed unprecedented progress in the 

field of mobile phone where it became the first means for communications 

besides land phones.  

In addition to the ministry headquarter; Ministry of Communications includes 

three companies according to the administrative formations as follows:  

I. Telecommunication and Post Company: The most important company of the 

ministry, this importance reflected in providing services in the field of 

national and international communications by possessing infrastructure 

(wired, wireless optical, data transfer, satellite communications and 

submarine cables), postal services, savings in addition to the high institute of 

post and communications.  

II. Post and  savings general company: savings and postal Directorate within 

formation of  Telecommunication Company after a decision of the Council of 

Ministers numbered (358) mail is separated from communication is 2016 

secession and mail company was established and the services provided by the 

company (outbound packages And from the countries of the world, different 

kinds of items, stamps, cards, postal savings, sell postcards, postal marketing 

mailing boxes). 

III. State company for Internet services: A leading company specialized in 

providing various Internet and telecommunications services of all kinds and 

applications as well as its expertise in building and maintaining wireless 

networks and hosting websites on the World Wide Web of key information 

and Governmental institutions. 

IV. Al- Salam Company:  the company starts as a centre for technical research 

then its name was changed into Al- Salam Company in 1991 for 

telecommunications and other specializations in in the field of mechanics, 

physics, chemistry, information technology and construction.  

Each company has its balance sheet and final accounts that show company's 

activity, each company provides its statistical data that includes economic 

indicators. 
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