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

201820192020مؤشرات القطاع الحقيقي

الناتج المحلي االجمالي 
باالسعار الجارية
)ترليون دينار(

268.9276.2219.8

متوسط نصيب الفرد من الناتج 
7.17.15.5باالسعار الجارية )مليون دينار(

مساهمة نشاط النفط الخام في 
الناتج المحلي باالسعار الجارية 

)%(
44.240.928.4

مساهمة نشاط الزراعة من 
الناتج المحلي باالسعار الجارية 

)%(
2.83.75.9

مساهمة نشاط الصناعة من 
الناتج المحلي باالسعار الجارية 

)%(
2.02.12.7

نسبة مساهمة القطاع الخاص 
الى اجمالي الناتج المحلي 

باالسعار الجارية )%(
33.636.2543.7

0.20.6-0.4التضخم )%(

كمية انتاج النفط الخام
1610.01674.81463.4)مليون برميل(

كمية النفط الخام المصدر
1410.01449.31254.8)مليون برميل(

اهم املؤشرات االقتصادية
للمدة من )2018  -  2020(
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65.661.038.4معدل سعر البرميل )دوالر(

قيمة النفط المصدر
83.878.541.7) مليار دوالر (

كمية الطاقة الكهربائية 
المستوردة
)م .و .س(

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

كمية الطاقة الكهربائية المنتجة
 114,756,1773116,424,030 82,748,714)م .و .س(

201820192020مؤشرات االنفاق

نسبة االنفاق على التعليم الى 
27.823.321.0اجمالي االنفاق الحكومي )%(

نسبة االنفاق على الصحة الى 
10.210.29.6اجمالي االنفاق الحكومي )%(
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العام الدراسي 2019 / 2020مؤشرات التعليم عدا اقليم كردستان 

28141عدد المدارس االجمالي 

1244رياض االطفال

17945االبتدائي

8612الثانوي

316المهني

24معاهد الفنون الجميلة 

العام الدراسي 2019 / 2020عدد األبنية )الحكومية( حسب المرحلة :

1208رياض األطفال

13121االبتدائي

4722الثانوي

235المهني

21معاهد الفنون الجميلة 

العام الدراسي 2019 / 2020عدد الطلبة حسب المرحلة :

209935رياض االطفال

6637127االبتدائي

3258718الثانوي

52131المهني

8819معاهد الفنون الجميلة

أهم املؤشرات الرتبوية والتعليمية
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العام الدراسي 2019 / 2020عدد أعضاء الهيئة التدريسية حسب المرحلة :

8465رياض االطفال

291904االبتدائي

173805الثانوي

10741المهني

1239معاهد الفنون الجميلة 

عدد الجامعات الحكومية وعدد الطلبة في الجامعات الحكومية العام الدراسي 2019 / 2020

373عدد الجامعات الحكومية 

541455عدد الطلبة الموجودين في الجامعات الحكومية 

عدد الكليات التقنية وعدد الطلبة في الكليات التقنية العام الدراسي 2019 / 2020

18عدد الكليات التقنية

22699عدد الطلبة الموجودين في الكليات التقنية

عدد المعاهد التقنية وعدد الطلبة في المعاهد التقنية العام الدراسي 2019 / 2020

30عدد المعاهد التقنية

69443عدد الطلبة الموجودين في المعاهد التقنية

عدد الكليات االهلية وعدد الطلبة في الكليات االهلية العام الدراسي 2019 / 2020

165عدد الكليات االهلية 

212535عدد الطلبة الموجودين في الكليات االهلية 
المصدر / التعليم الجامعي والتقني في العراق 2019 / 2020

عدد دور الحضانة في القطاعين العام والخاص وعدد األطفال الموجودين فيها والموظفين 
والعاملين االخرين لسنة 2019

العاملين االخرينالموظفين األطفال الموجودين دور الحضانة 
7063401442091353
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الطلبة الموجودين في الدراسات الجامعية االولية للعام الدراسي  ) 2019 / 2020 (

جمموعاناثذكور عدد الطلبة  

258724282731541455الجامعات الحكومية 

517644037892142الكليات التقنية + المعاهد التقنية

13232980206212535الكليات االهلية

442817403315846132المجموع الكلي 

مؤشرات التعليم االبتدائي والثانوي للعام الدراسي  ) 2019 / 2020 (

التعليم الثانويالتعليم االبتدائيالجنسالمؤشرات

عدد التالميذ الموجودين 

34899891759633ذكور

31471381499085اناث

66371273258718المجموع

عدد أعضاء الهيئة التعليمية 

9542679424ذكور

19647894381اناث

291904173805المجموع

عدد الشعب 

6180443874ذكور

5574738528اناث

688036421مختلط

18635488823المجموع

عدد المدارس 

46233971ذكور

40753145اناث

92471496مختلط

179458612المجموع
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2020المؤشرات الصحية بضمنها بيانات اقليم كردستان

450عدد المستشفيات الحكومية واالهلية

295عدد المستشفيات الحكومية 

155عدد المستشفيات االهلية

48032عدد األسرة المهيئة للرقود الحكومية واالهلية 

40825عدد األسرة المهيئة للرقود في المستشفيات الحكومية 

54.4**نسبة اشغال األسرة في المستشفيات الحكومية %

38865عدد األطباء

14003عدد أطباء االسنان

16512عدد الصيادلة

2805عدد مراكز الرعاية الصحية األولية

835متوسط عدد السكان لكل سرير

1033متوسط عدد السكان لكل طبيب

2867متوسط عدد السكان لكل طبيب اسنان

2432متوسط عدد السكان لكل صيدلي

مالحظة** بدون أقليم كردستان .

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

أهم املؤشرات الصحية
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عدد السكان
20192020

3912788940150174

مؤشرات السكان 

نسبة النوع ) عدد النساء لكل 100 رجل ( للسكان عمر 65 سنة فأكثر لسنة 2021

نسبة النوعإناثذكور

595335671373112.8

2020مؤشرات ديموغرافية

40150174تقديرات السكان )نسمة(

20284823تقديرات السكان / ذكور )نسمة(

19868351تقديرات السكان / اناث )نسمة(

28052252تقديرات السكان / حضر )نسمة(

12097922تقديرات السكان / ريف )نسمة(

69.9نسبة الحضر )%( 

30.1نسبة الريف )%( 

14.7نسبة الفئة العمرية )0 - 4( سنة %

25.8نسبة الفئة العمرية )5 - 14( سنة %

49.3نسبة الفئة العمرية )15 - 49( سنة %

56.5نسبة الفئة العمرية )15 - 64( سنة %

3.1نسبة السكان 65 سنة فأكثر %

435052المساحة االجمالية )كم2(

92.2الكثافة السكانية )فرد/كم2(
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مؤشرات المنشآت الصناعية الكبيرة

2020المؤشرات 

682عدد المنشآت الصناعية 

1313397مجموع األجور والمزايا )مليون دينار(

6293593اجمالي قيمة اإلنتاج )مليون دينار(

3416457مجموع قيمة المستلزمات )مليون دينار(

5780828قيمة المبيعات )مليون دينار(

مؤشرات المنشآت الصناعية الكبيرة حسب القطاع لسنة 2020

خاصخمتلطعام املؤشرات 

576619عدد املنشآت الصناعية 

112841925825159153جمموع األجور واملزايا )مليون دينار(

35472884102222336083امجالي قيمة اإلنتاج )مليون دينار(

15525603450831518813جمموع قيمة املستلزمات )مليون دينار(

مؤشرات المنشآت الصناعية الصغيرة 2018

25747عدد املنشآت الصغرية 

298802جمموع األجور واملزايا )مليون دينار(

1939289جمموع قيمة اإلنتاج )مليون دينار(

1027393قيمة مستلزمات اإلنتاج )مليون دينار(

مؤشرات املنشآت الصناعية 
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مؤشرات البناء والتشييد

المؤشرات الرئيسة لمشاريع األبنية واالنشاءات في القطاع العام

815,704,821الكلفة الكلية المصروفة عدا عوائد المقاولين )الف دينار(

550,479,563قيمة المواد اإلنشائية ) الف دينار (

134,576,895األجور والمزايا المدفوعة للعاملين

مؤشرات النقل واإلتصاالت

مؤشرات اإلتصاالت والبريد

2020المؤشر

280عدد البداالت 

2150658عدد خطوط الهاتف الثابت

عدد خطوط الهواتف النقالة  للشركات ) زين ، عراقنا ، اسيا 
39281711سيل ، كورك (  

282عدد المكاتب البريدية

45188عدد الصناديق البريدية

مؤشرات إحصاء حوادث المرور المسجلة

عدد الجرحىعدد الوفياتعدد الحوادثالسنة

2020818621528383
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مؤشرات زراعية

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

              المؤشر
الذرة القطنالشلب

زهرة البطاطاالصفراء 
الشمس

38492613325906766732381المساحة المزروعة ) دونم (

42246333744004661271183اإلنتاج ) طن (

متوسط الغلة ) كغم / دونم ( 
5230.81148.86079.4496.9. 109إلجمالي المساحة المزروعة

مؤشرات محاصيل ) الحنطة ، الشعير ( لسنة 2021

الشعيرالحنطةالتفاصيل

94642253092461اجمالي المساحة دونم

4233714266581كمية اإلنتاج المتحقق طن

447.386.2متوسط الغلة ) كغم / دونم ( 

كمية انتاج التمور ومتوسط اإلنتاجية للنخلة المنتجة والتي في مرحلة اإلنتاج لسنة 2020

اإلنتاج )طن(
متوسط إنتاجية 
النخلة المنتجة 
فعالً )كغم/نخلة(

متوسط إنتاجية 
النخلة في 

مرحلة اإلنتاج 
)كغم(

73535368.266.7
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مؤشرات إجتماعية

مؤشرات وحدات ذوي اإلعاقة واألحتياجات الخاصة

التفاصيل

124وحدات ذوي اإلعاقة واألحتياجات الخاصة

4335المستفيدون )الموجودون(

2190العاملون

المبالغ المصروفة للمشمولين والمشموالت برواتب شبكة الحماية اإلجتماعية لسنة 
2020

المبلغ المصروف )باأللف دينار(عدد األسر المستفيدة برواتب شبكة الحماية اإلجتماعية

1,806,115,962,243ذكور   964653

604,862,493,910اناث     425263

2,410,978,456,153المجموع     1389916
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مؤشرات األرقام القياسية

االرقام القياسية السعار المستهلك

2021القسم

101.7االغذية والمشروبات غير الكحولية

104.9المالبس واالحذية

116السكن ، المياه ، الكهرباء، الغاز 

102.3التجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة

147.3الصحة

110.8النقل

115.8االتصال

103.3الترفيه والثقافة

147.5التعليم

116.5المطاعم

129السلع والخدمات المتنوعة

111.5الرقم القياسي العام

الرقم القياسي ألسعار المستهلك
هو رقم نسبي لقياس معدل التغير في أسعار السلع والخدمات الضرورية للمستهلك عبر الزمن 

وأن معدل التضخم تحسب من خالل معدل التغيير في الرقم القياسي ألسعار المستهلك .
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المؤشرات االجمالية لنشاط الفنادق ومجمعات االيواء السياحي

2020المؤشر

2291عدد الفنادق ومجمعات األيواء السياحي

12989عدد المشتغلين

61785مجموع األجور والمزايا ) مليون دينار (

7804721عدد النزالء

11930335عدد ليالي المبيت

384688مجموع اإليرادات ) مليون دينار (

168343مجموع المصروفات ) مليون دينار (
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مؤشرات البيئة

مؤشرات اإلحصاءات البيئية لسنة 2020

2020المؤشر

428نصيب الفرد من الماء المستهلك )لتر/يوم(

34.0نسبة السكان المخدومين بشبكات المجاري )العادمة والمشتركة( )%(

57.1نسبة السكان المخدومين بنظام المعالجة المستقلة )سبتك تانك( )%(

265عدد المؤسسات البلدية الكلي

89.9نسبة السكان المخدومين بخدمة جمع النفايات في الحضر )%(

64.6نسبة السكان المخدومين بخدمة جمع النفايات في المحافظة )%(

19710535.4كمية المخلفات المرفوعة )طن/سنة(

11831529,1كمية النفايات المرفوعة )طن/سنة(

1.5كمية النفايات المتولدة عن كل فرد )كغم/ يوم(

74عدد مواقع الطمر الصحي الحاصلة على الموافقة البيئية

146عدد مواقع الطمر الصحي غير الحاصلة على الموافقة البيئية

مالحظة : البيانات عدا اقليم كردستان 
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