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  مقدمــــــةال
 

 
تصاالت فً بناء مجتمع معرفً من خالل تهٌئة بنٌة تحتٌة قوٌة ومتطورة ومجتمع قادر على إلا نشاط ٌساعد

.التواصل باستخدام احدث تقنٌات االتصاالت  
 ًــف رادــلقٌام الدولة حٌث ٌساعد فً تمكٌن العالقات بٌن الجماعات واألف الرئٌسةٌعتبر أحد الدعائم  اما البرٌد 

االتصاالت والبرٌد على مدى  نشاط بأهمٌةعلماء التارٌخ والحضارة  وٌؤكد وٌربطهم بالعالم الخارجًبلد ال داخل
م ـــــــاالم تقدموذلك الستخدام خدماته فً مختلف االنشطة االقتصادٌة مما ٌؤثر على  عصور الحضارة االنسانٌة

ات ـــــــــخدمم ــعلى تقدٌوزارة االتصاالت حالٌا وتحرص ط هذا النشاتكامل جمٌع خدمات  من خالل وازدهارها 
ل ـعتمد على وسائٌ تظمة تقوم على أساس فعال ومنظم ورة ومنـــــــمتط للجمهور بأسالٌب  االتصاالت والبرٌد

 للبنى األمثلى االستغالل ــما ٌؤدي المخدمات االتصاالت والبرٌد  لتحقٌق تحول نوعً فً حدٌثة ومتطورة عمل
بجودة وأمنٌة  ى الجهات المختلفةــال ةالوزار منالخدمات المقدمة  وإٌصال المادٌة والبشرٌة التحتٌة والقدرات

دور القطاع الخاص وتشجٌع االستثمار كافة مناطق العراق اضافة الى تفعٌل  للوصول الىمشجعة  وأسعار عالٌة
ال ــــفً مج وقبغٌر مس وقد شهد العراق تطوراٌر البلد وفً بناء قطاع االتصاالت وتط مشاركتهفاق الفتح 

. جانب الهواتف الثابتة  إلىلالتصاالت  األولىالوسٌلة  وأصبحت الهواتف النقالة  
 

 كاالتً :وهً  اإلداريحسب التشكٌل ثالث شركات الى مركز الوزارة  باإلضافةتصاالت إلاوزارة وتتضمن 
  

ات ــالشرك من اهملشركة العامة لالتصاالت والبرٌد تعتبر ا : والبرٌد لإلٌصاالتالعامة الشركة  - أ

متالكها نظرا الخدمات فً مجال االتصاالت الدولٌة والوطنٌة والمحلٌة التقدٌم خالل التابعة للوزارة من 
الفضائٌة  ٌصاالتإلالبنى التحتٌة )السلكٌة والالسلكٌة ، التراسل الماٌكروي والضوئً ونقل البٌانات ، ا

 والبرٌد.  ٌصاالتإللٌة ( والخدمات البرٌدٌة والتوفٌر فضال عن المعهد العالً والكوابل البحر
 

تعتبر من الشركات المتخصصة الرائدة فً  العامة لخدمات الشبكة الدولٌة للمعلومات : الشركة - ب

تزوٌد خدمات االنترنت المتنوعة السلكٌة والالسلكٌة بمختلف انواعها وتطبٌقاتها فضال عن خبراتها فً 
ى الشبكة ـــالشبكات الالسلكٌة الداخلٌة الواسعة واستضافة المواقع االلكترونٌة عل وتأهٌلاء وصٌانة بن

 .ةالعالمٌة للمعلومات االساسٌة والدوائر الحكومٌ
 

اصبح اسمها  1991وفً عام  ، الشركة منذ تأسٌسها كمركز للبحوث الفنٌة تأسست شركة السالم : -ج

الى تخصٌصات اخرى فً  إضافةلى عمل الشركة الطابع االلكترونً واالتصاالت شركة السالم العامة ٌغلب ع
 مجال المٌكانٌك والفٌزٌاء والكٌمٌاء وتكنولوجٌا المعلومات والبناء .

 
ومن كل شركة اعاله نحصل على  ،تبٌن نشاط الشركة عمومٌة وحسابات ختامٌة وكل شركة لها مٌزانٌة 

 . صادٌةقتإت احصائٌة تتضمن مؤشرات بٌانا
عدد  وهٌئة االعالم واالتصاالت و االتصاالت لنشاط وزارةاالنتاج السنوي هذا حصٌلة وٌوضح تقرٌرنا 

فرد من السكان ، خطوط الهاتف النقال للشركات  100الهواتف الثابتة ، عدد البداالت ، الكثافة الهاتفٌة لكل 
طاع ـقرار فً رسم السٌاسات الخاصة بهذا القد الباحثٌن ومتخذي الـتساع أخرىمؤشرات  إلى إضافة العاملة
  .  ةـرٌـقتصادٌة والبشإلفً التنمٌة ا هدور رـوتطوٌ

 
 

 والبرٌد صاالتتإلاأهمٌة 
 .قتصادٌة إلجتماعٌة واإلٌلعب دورا هاما فً الحٌاة ا -1
 .االتصال داخل الوطن وخارجه وٌفك العزلة  ٌسهل’ -2
 .واالخبار بسرعة ٌساعد االدارات والمؤسسات على تبادل الوثائق  -3
 . تصاالتإلاالنترنت واطرٌق  عنأصبح وسٌلة اعالمٌة هامة فً نشر الثقافة  -4
 .قتصاد الوطنً إلعملٌات البٌع والشراء وٌنشط ا ٌسهل’ -5
 .ستثمار إلوا ذخارإلاٌنظم المراسالت وٌشجع على  -6
 .ٌساعد على توفٌر األمن والجهد والمال والوقت  -7
 . والمواطنٌن والعالم الخارجًولة مؤسسات الد ٌنمً العالقات بٌن -8
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 خدمات االتصاالت والبرٌد
 
 .ارسال النقود وتسلٌمها بواسطة الحواالت والصكوك البرٌدٌة ودفاتر االدخار  -1
 .نقل وتوزٌع الرسائل والطرود العادٌة والمضمونة  -2
 .الى خدمات التوفٌر  باإلضافة(  ًوالالسلك)السلكً  بأنواعهخدمات البرق والهاتف  -3
 .ٌع الطوابع البرٌدٌة والجباٌة ب -4
 .الخطوط الهاتفٌة شبكة توسٌع  -5
 .تطوٌر االتصاالت السلكٌة والالسلكٌة -6
 

 منهجٌة العمل 
 

ستٌفاء البٌانات المطلوبة من خالل تنسٌق العمل االحصائً بٌن إٌة احصاءات النقل واالتصاالت بتقوم مدٌر     
 و هٌئة االعالم واالتصاالت . حصاء ووزارة االتصاالتإلالجهاز المركزي ل

جداول خاصة لجمع البٌانات االساسٌة ومقارنتها بالسنوات السابقة وتحلٌلها واستخراج  بإعدادحٌث تقوم المدٌرٌة 
هم إلالرسوم البٌانٌة والخرائط ٌن التقرٌر تضموحصائٌة لغرض اصدار التقرٌر بالشكل النهائً إلالمؤشرات ا
 باإلضافةوزارة االتصاالت  شركات وتقرٌر نشاط االتصاالت والبرٌد سنوي ٌغطً كافة .جة رالمستخ   المؤشرات

اما مؤشرات السنوات اص،خبٌانات هٌئة االعالم واالتصاالت وشركات الهواتف النقالة التابعة لها فً القطاع الالى 
من الجداول والمؤشرات . حٌث تم اضافة مجموعة فقط السابقة كانت تخص الشركة العامة لالتصاالت والبرٌد 

للوصول الى انتاج الوزارة االجمالً ومعرفة قٌمة ما اضافه العمل والبنى التحتٌة من قٌمة مادٌة وخدمٌة لهذا 
 النشاط  . 

 

 تعارٌف والمفاهٌمال
 
 
 هً وسٌلة للتواصل وتبادل المعلومات بٌن المؤسسات واإلفراد ومن خالل االتصال الهاتفً ٌمكن  تصاالت :إلا

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

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

 أو طرود وتوصٌلها وتسلٌمها لمواقع معٌنة حول العالم 
 

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

 مناطق متعددة (. )نفس المنطقة (  أو بٌن بداالت مختلفة  )
 

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

 

 .فً البدالة  المشغولة غٌر عدد الخطوط  هً : الخطوط الشاغرة

 

 .)المشغولة+الشاغرة(الخطوط الكلٌة فً البدالة  هً السعة :

 

 صال من خالل الكابالت .إتهو  اتصال سلكً :

 

صاالت إلتوٌشمل انواع االتصاالت غٌر السلكٌة مثل شبكات األجهزة المحمولة وأنظمة ا اتصال السلكً :

 .الفضائٌة وغٌرها 
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 ةالمؤشرات الرئٌس

 
              مقابـل 2015 ً سنةــــ( ألف هاتف ف 2179.4)سعة البداالت (  ) خطوط الهاتف الثابتعدد  بلغ - 1
ــة الهواتف المخصصــــة وتشـــــــــكل نسبـــــــــ (% 0.3) بزٌادة نسبتها 2014( ألف هاتف سنة 2172.4 )

 للدوائرالتابعة الهواتف  %( فً حٌن كانت نسبة  9.5 )% ( تلٌها المحالت والمكاتب بنسبة   86.1 ) للمساكن
 (2و1)كما فً جدول  .المشغولة األرقاممن مجموع  % ( 4.4 ) الحكومٌة

 
 
  تبلغ خفاضان بنسبة 2014نة ـ( بدالــــة س 323 ) قابلـم 2015 نةـة سـ( بدال 321بداالت )ــــدد الـغ عـبل - 2
و انخفاض عدد مشتركً  محافظة مٌسان وذلك لرفع عدد البداالت سبب انخفاض عدد البداالت هو % (0.6)

سٌد احمد الرفاعً( مما ادى الى  تلف الشبكة الهاتفٌة  )المٌمونة /المشرح /علً الغربً /المجرالكبٌر/السالم/
 ..(2و1كما فً جدول ) .وشمولها ببدالة الواٌرلس.

 
 
شخص سنة  100( لكل  6.9كردستان ) إقلٌمدا ـع العراقلعموم  الثابنةللهواتف  الكثافة الهاتفٌة  بلغت – 3

             (10.5( و)12.3حٌث بلغت ) نسبة من الكثافة الهاتفٌة أعلى والنجف دٌالى محافظتً وتشكل ،2015
 (3كما فً جدول ) .على التوالً 

 
 
فــــــــً محافظة  مكتب(  58  منها ) 2015سنة  مكتب (199) العراق مكاتب الخدمة الهاتفٌة فًالعدد  بلغ - 4

 (4كما فً جدول ) .موزعه على باقً المحافظات  مكتب(  141 ) بغداد و
 
 
ملٌون خط فً (  33.5  ) كردستان إقلٌم بما فٌها  ة فً العراقلللشركات العام عدد خطوط الهاتف النقال بلغ - 5 

عدد خطوط الهاتف الالسلكً للشركات  ، أما 2015لسنة  (90.6) شخص 100غت الكثافة الهاتفٌة لكل حٌن بل
  (6و 5كما فً جدول ) .  2015 خط لسنة ملٌون (1.140 )  فكانعدا اقلٌم كردستان العاملة فً العراق 

  
( ملٌون خط اما خدمة االنترنت 5.7) لنقال للشركات العاملة فً العراقبلغ عدد خطوط خدمة االنترنت للهاتف ا -6

 (8كما فً جدول ) 2015( ألف خط لسنة 226.1العاملة فً العراق  )للهاتف الالسلكً للشركات 
 
               و وارد برٌدي طرد(  12814منها ) طرد( 18119 الطرود البرٌدٌة الدولٌة فقد بلغت ) بلغ مجموع -7
 (10و 9) كما فً جدول. صادر برٌدي طرد( 5305 )
 
عــــــــدد  اما ، 2014فً سنة وهو نفس العدد  2015فً سنة  مكتب( 299عــدد المكاتب البرٌدٌــــة ) بلغ - 8

    ( 46655) و رمؤج برٌدي صندوق( 4306 ) منهـــــــا برٌدي صندوق(  50961الصنادٌق البرٌدٌة )
 (14و13كما فً جدول ). ةصندوق برٌدي شاغر

 
 
  مودع ألف(   234  مقابل )  2015 سنة مودع لفأ(  179) العراقنادٌق التوفٌر فً ـعدد مودعً ص بلغ - 9

 (15كما فً جدول ).% (  24  ) بنسبة انخفاض  2014  سنة
 
 
 
 
 
 
 



Table (1)

 No. ofعدد البداالت *

Switches

     عدد خطوط الهاتف الثابت    

 Landسعة البداالت بااللف  )   

phones(capacity 000)

. Noالمكاتب البرٌدٌة 

of post office
No. of post boxالصنادٌق البرٌدٌة الكلٌة 

3312,004.329958,476

3282,070.429959,802

3292,059.029959,834

3232,172.429960,054

3212,179.429950,961

-0.60.30.0-15.1

Source: Ministry of Communications

Key Indicators For Telecommunications and Post For years (2011 - 2015 )

(2015-2011)المؤشرات الرئٌسة لالتصاالت والبرٌد للسنوات 

2014

Yearالسنة        

(1)جدول 

2015

2011

2012

2013

2015-2014نسبة التغٌر لسنتً 

ناحٌة /المجرالكبٌر/علً الغربً /المشرح /المٌمونة )سبب انخفاض عدد البداالت هو انخفاض عدد مشتركً  محافظة مٌسان وذلك لرفع عدد من البداالت فً بعض االقضٌة والنواحً فً المحافظة منها * 

.مما ادى الى  تلف الشبكة الهاتفٌة وشمولها ببدالة الواٌرلس (ناحٌة سٌد احمد الرفاعً/السالم

االتصاالث وزارة:  انًصدر
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 ( 1 )  شكم

 ( 2 )شكل  

2015 - 2011للسنوات  (سعة البداالت بااللف )عدد خطوط الهاتف الثابت 

 Figure (2)

 Figure (1)

(2015 - 2011) نهسُىاث انبداالث عدد
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Table (2)

مساكن 

Houses

محالت 

ومكاتب 

Shops 

 &

Offices

دوائر حكومٌة 

Governmenta

l institutions

Ninevah**4281,17410,7674,27996,22095,744191,964نٌنوى**

1736,6623,7242,96343,34938,25181,600Kirkukكركوك

2767,2781,8741,40970,561123,877194,438Dialaدٌالى

AL-Anbar**4287,0552,9712,29992,32535,033127,358االنبار**

37356,36569,56521,795447,725237,967685,692Baghdadبغداد

1993,0803,3944,796101,27052,394153,664Babylonبابل

929,4793,7581,61334,85029,54264,392Kerbelaكربالء

1528,6532,7721,49032,91529,49262,407Wasitواسط

 Salah Al-Deen**1940,9431,4242,04744,41424,58669,000صالح الدٌن**

1452,2602,9011,97957,14091,860149,000Najafالنجف

2038,3022,3321,86442,49833,92676,424AL-Qadisiyaالقادسٌة

1223,0532,8161,20927,07826,58953,667AL-Muthannaالمثنى

2237,7641,3351,67340,77245,04885,820Thi-Qarذي قار

66,4281016417,17046,83054,000Missanمٌسان

2070,8115,7603,52580,09649,904130,000AL-Basrahالبصرة

3211,049,307115,49453,5821,218,383961,0432,179,426Totalالمجموع

Figure (3)

2015عدد البداالت  واالرقام المشغولة والشاغرة والسعة حسب المحافظة  والنوع واالستخدام لسنة 

2015عدد البداالت حسب المحافظة لسنة 

Governorate

( 2 )جدول  

المحافظة*

عدد البداالت 

No. of 

Switches

Active numbers االرقام المشغولة 

Source: Ministry of Communicationsوزارة االتصاالت:  المصدر

وذلك بسبب الظروف االمنٌة التً تمر بها  (نٌنوى ، االنبار ، صالح الدٌن ) لكل من محافظة 2014تم اعتماد بٌانات **

تلك المحافظة

Number of Switches By Governorate For years 2015

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

2015  

عدا اقلٌم كردستان* 

المجموع 

Total

االرقام 

الشاغرة 

Connect

ed lines

عدد خطوط 

الهاتف الثابت 

 (سعة البدالة)

No. of 

land 

phone 

lines

* Excluding Kurdistan Region

                      ( 3 )شكل  
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Table (3)

كروسبار 

Crossbar

الكترونٌة 

Electronic
ٌورات

Ninevah***191,96496,22095,7445.3-30060,000-42116,66415,000-32-361-3,612,339نٌنوى***

81,60043,34938,2515.3Kirkuk-40,000---1741,600-2---15-1,548,212كركوك

194,43870,561123,87712.3Diala--810-2793,628100,000--7-191-1,584,948دٌالى

AL-Anbar***127,35892,32535,0337.4--930--42126,428--9--1,715,149330االنبار***

685,692447,725237,9678.7Baghdad-100,000--37425,692160,000-2--7,877,8882321بغداد

153,664101,27052,3947.7Babylon-50,000--1955,66448,000-2--161-1,999,034بابل

64,39234,85029,5425.5Kerbela-----964,392-----9-1,180,545كربالء

62,40732,91529,4924.7Wasit---600-1561,807---2-13-1,335,230واسط

69,00044,41424,5864.5-----1969,000-----19-1,544,081صالح الدٌن***
***Salah Al-

Deen 

149,00057,14091,86010.5Najaf-50,000--1449,00050,000-2--111-1,425,723النجف

76,42442,49833,9266.1AL-Qadisiya-----2076,424-----20-1,250,166القادسٌة

53,66727,07826,5896.8Muthanna-----1253,667-----12-788,262المثنى

20,0001848085,82040,77245,0484.2Thi-Qar---112247,340---20-2,029,345ذي قار

54,0007,17046,8305.0Missan-----654,000-----6-1,078,086مٌسان

130,00080,09649,9044.6Basrah-20,000---20110,000-1---19-2,818,804البصرة

31,787,812527752191213211,445,306373,0006002040340,000184802,179,4261,218,383961,0436.9Totalالمجموع

المجموع  

Total

Source: Ministry of Transport وزارة االتصاالت: المصدر

عدد السكان  **

Population
السلكً 

Wireless
ٌورات

المجموع  

Total

الكثافة * 

الهاتفٌة لكل 

 شخص 100

Telephone 

density 

per 100 

population

Electronicطوعٌة 

طوعٌة  

Automatic

السلكً  

Wireless

Data unavailable 

االرقام 

Activالشاغرة

e numbers

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

2015 مما ادى الى انخفاض الكثافة الهاتفٌة فً عام 2014تم اعتماد السعة الهاتفٌة وعدد المشتركٌن الكلً لعام  (نٌنوى ، صالح الدٌن ، االنبار)نظرا للظروف االمنٌة فً المحافظات *** 

2015عدد السكان عدا اقلٌم كردستان لسنة ** 

- بٌانات غٌر متوفرة 

2015عدد 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 2015

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

Governorate ٌدوٌة  

Manual
NGNAccess

( 3 )جدول 

المحافظة

No. of Land phone lines (سعة البداالت  )عدد خطوط الهاتف الثابت No. of Switches by typeعدد البداالت حسب النوع  

االرقام 

المشغولة  

Active 

numbers

ٌدوٌة  

Manual
NGNAccess
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Table (4)

مؤجرة  

Rented

 To beقيد التسليم 

delivered

غير مؤجرة  

Not rented

141469Ninevah--نينوى

1380Kirkuk-2كركوك

1820105Diala-2ديالى

2729174AL-Anbar-2االنبار

4211558677Baghdadبغداد

71080Babylon-3بابل

1163Kerbela--كربالء

41364Wasit-9واسط

صالح 

الدين
--111134Salah Al-Deen 

5551Najaf--النجف

7766AL-Qadisiya--القادسية

1130AL-Muthanna--المثنى

1251Thi-Qar-1ذي قار

192087Missan-1ميسان

55123Basrah--البصرة

6211361991754Totalالمجموع

Telephone Service Offices By Governorate For 2015

Governorate

2015مكاتب الخدمة الهاتفية  حسب المحافظة لسنة 

( 4 )جدول 

المحافظة

*

Detailالتفاصيل   
عدد المكاتب الكلية  

Total  officesl

عدد الهواتف الكلية  

phones inside 

offices

* Excluding Kurdistan Region

Data unavailable 

Source: Ministry of Communications وزارة االتصاالت: المصدر

*عدا افليم كردستان  

- بيانات غير متوفرة 
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20112012201320142015**

الكثافة الهاتفٌة   *

 شخخص 100لكل 

لخطوط الهاتف 

النقال

12,435,35813,695,97315,881,91213,768,12911,093,01430.0

8,978,65410,086,93210,734,93813,208,81910,794,42529.2

3,949,5835,980,9757,639,9388,869,87611,583,47731.4

25,363,59529,763,88034,256,78835,846,82433,470,91690.6

36933714=عدد سكان العراق مع اقلٌم كردستان  

Figure (4)( 4 )شكل  

2015 - 2011   عدد خطوط الهاتف النقال حسب نوع الشركة العاملة فً العراق للسنوات 

2015   عدد خطوط الهاتف النقال حسب نوع الشركة العاملة فً العراق لسنة 

المجموع

اسم الشركة

(اثٌر + عراقنا  )زٌن  

اسٌا سٌل

كورك

(5) جدول 

Number of mobile phone lines By Company 2011-2015                   

Company

Zain (Iraquna + Atheer)

Asiacell

Korek

Total

Table (5)

100* عدد السكان / عدد الخطوط الهاتفٌة = الكثافة الهاتفٌة  *  
*Telephone density= No. of lines/populationˣ100

Population of Iraq=36933714

هٌئة االعالم واالتصاالت: المصدر

 بٌنما البٌانات التً كانت تزود الٌنا 2015سبب انخفاض  اعداد خطوط الهواتف النقالة عدا خط كورك هو اخذ مجموع اعداد الخطوط الفعالة فقط  لسنة **  

-الموصل )فً السنوات السابقة  كانت مجموع اعداد الخطوط الفعالة وغٌر الفعالة والسبب االخر هو العملٌات العسكرٌة  التً حدثت فً المناطق الساخنة 

.وتضرر العدٌد من االبراج وعدم امكانٌة تامٌن اتصال من قبل المشتركٌن فً تلك المناطق  ادى ذلك الى انخفاضها  (االنبار - صالح الدٌن 

Source: Communication and media Commission and ministry of communications

11093014 

10794425 

11583477 

10200000

10400000

10600000

10800000

11000000

11200000

11400000

11600000

11800000

 كورك اسيا سيل  (اثير + عراقنا ) زين  
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Table (6)

20112012201320142015*Company

184,692287,300244,452211,415155,396Itisaluna

164,150224,259300,917261,392328,912Kelemat

227,898-143,242380,911196,576Umniya

449,749-358,157-86,525Fanoos

41,698-155,010373,000373,000
Iraq Telecommunication and 

post company

1,068,187511,5591,201,7781,226,7181,140,409Total

-

Figure (5)             ( 5 )شكل  

Data unavailable -

 هو سوء فً الخدمات المقدمة  لهذه الشركات  وعزوف الكثٌر من 2015سبب انخفاض بعض من هذه الشركات لسنة *

وترك خطوطهم مما ٌؤدي الى عدم االقبال لتلك  (فانوس ، النخٌل ، اتصالنا )المشتركٌن عن استخدام خدمات شركة 

2015    عدد خطوط الهاتف الالسلكً حسب  نوع الشركة العاملة فً العراق لسنة 

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

(2015 - 2011)    عدد خطوط الهاتف الالسلكً حسب نوع الشركة العاملة فً العراق للسنوات 

Number of wireless phone lines By company For (2011-2015)            

( 6 )       جدول 

اتصالنا

كلمات

(امنٌة  )النخٌل 

فانوس

المجموع

الشركة العامة 

لالتصاالت والبرٌد

اسم الشركة

  بٌانات غٌر متوفرة

155396 

328912 

196576 

86525 

373000 

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

 الشركة العامة  لالتصاالت والبريد فانوس (امنية )النخيل  كلمات اتصالنا
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Table (7)( 7 )جدول 

AsiacellKorekTotalItisalunaKelematUmniyaFannos
Iraq communication 

&post commission
Total*

15,00015,000Ninevah----41,88338,099743,838823,820نٌنوى

39,587Kirkuk---39,587-171,654689,598403,7851,265,037كركوك

100,000102,818Diala---408,200770,364185,6881,364,2522,818دٌالى

853AL-Anbar----330,97833,77810,654375,410853االنبار

160,000435,689Baghdad-2,525,1053,913,2762,487,2648,925,64579,124186,27910,286بغداد

48,000151,449Babylon-1,057,913402,855148,2551,609,0233,14923,49176,809بابل

64,930Kerbela--702,123482,787205,3121,390,2227,96617,33839,626كربالء

3,172Wasit--604,057380,816113,6251,098,4986601,2971,215واسط

 Salah Al-Deen------345,272401,62740,507787,406صالح الدٌن

50,000142,910Najaf-992,809260,593297,2281,550,6305,32634,81952,765النجف

24,481AL- Qadisiya--582,197138,048110,621830,8662,14118,4853,855القادسٌة

9,280AL-Muthanna--6,980-473,02565,76334,015572,8032,300المثنى

3,711Thi-Qar--540-1,091,500155,523178,0381,425,0613,171ذي قار

11,641Missan--82-371,070388,974124,125884,16911,559مٌسان

48,363Basrah--738,6761,370,968312,2662,421,91036,3297,6164,418البصرة

محافظات اقلٌم كردستان

Dohuk------91,07596,0601,465,1171,652,252دهوك

Erbil------363,621273,3543,172,1483,809,123اربٌل

Sulaimaniya------201,856931,9421,550,9912,684,789سلٌمانٌة

11,093,01410,794,42511,583,47733,470,916155,396328,912196,57686,525373,0001,140,409Totalالمجموع

بٌانات غٌر متوفرة  -   

2015عدد خطوط الهاتف النقال والالسلكً  حسب  نوع الشركة العاملة و المحافظة لسنة 

Governorate

هئٌة االعالم واالتصاالت ووزارة االتصاالت: المصدر 

Number of Mobile and wireless Phone Lines By Governorat For 2015                    

عدد خطوط الهاتف الالسلكً
المحافظة

عدد خطوط الهاتف النقال

No. of mobile phone linesNo. of wireless phone lines

(zain Iraquna +Atheer)

 - Data unavailable

Source: Communication and media commissionn and ministry of communications

لم توزع اعدادها حسب المحافظة وانما ارسل لنا المجموع الكلً حسب ماورد فً   (فانوس)نالحظ هنا ان المجموع العمودي  ال ٌساوي  المجموع االفقً ذلك الن عدد خطوط * 

كتاب  هٌئة االعالم واالتصاالت
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Table (8)( 8 )جدول

( اثٌر+زٌن عراقنا  )
الشركة العامة 

 فانوسلالتصاالت والبرٌد
المجموع    * 

المحافظة

   ( Iraquna + Atheer) Iraq 

communication 

 &post 

commission

Fannos         Tota*                   

Ninevah-----25,0913,398235,186263,675نٌنوى

Kirkuk-----28,785113,87368,991211,649كركوك

1,701Diala---41,360135,77632,742209,8781,701دٌالى

AL-Anbar-----53,9775,3654,17763,519االنبار

62637Baghdad-308,378692,290366,7881,367,4569,84310,05742,737بغداد

35873Babylon--35,873-111,90443,66115,780171,345بابل

20710Kerbela--20,710-94,05368,64721,668184,368كربالء

4877Wasit--4,877-69,18345,93112,918128,032واسط

 Salah Al-Deen-----48,81876,44912,667137,934صالح الدٌن

47732Najaf-25,93221,800-121,54145,09331,754198,388النجف

3879AL-Qadisiya--3,879-78,90314,6949,378102,975القادسٌة

1,082AL-Muthanna--1,082-48,9726,7633,81959,554المثنى

429Thi-Qar--429-116,35415,33517,536149,225ذي قار

105Missan--105-27,74060,10618,165106,011مٌسان

7859Basrah--112,442278,49948,443439,3842,5025,357البصرة

محافظات اقلٌم كردستان

Dohuk-----34,35915,137461,873511,369دهوك

Erbil-----87,83348,156758,457894,446اربٌل

Sulaimaniya-----69,681148,251254,994472,926سلٌمانٌة

1,479,3741,817,4242,375,3365,672,13414,046108,30164,53739,241226125Totalالمجموع

Data unavailable

هئٌة االعالم واالتصاالت: المصدر 

Number of mobile and wireless Internet Service Lines By Governorate For 2015

Wireless phone service Mobile phone service

Source: Commission and media commission 

 (امنٌة  )   النخٌل 

umniya

  اتصالنا        

Itisaluna
Totalالمجموع  

   كورك   

Korek

    اسٌا سٌل    

Asiacell
Governorate

2015عدد خطوط خدمة االنترنت للهاتف النقال والالسلكً  حسب نوع الشركة العاملة والمحافظة لسنة 

خطوط خدمة االنترنت للهاتف الالسلكً          خطوط خدمة االنترنت للهاتف النقال

.لم توزع اعدادها حسب المحافظة وانما ارسل لنا المجموع الكلً حسب ماورد من هٌئة االعالم واالتصاالت   (فانوس)نالحظ هنا ان المجموع العمودي  ال ٌساوي  المجموع االفقً ذلك الن عدد خطوط * 

- بٌانات غٌر متوفرة 
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Table (9)

عدد الرزم المسجلةعدد الرزم العادٌةعدد المطبوعاتعدد الرسائلعدد المطبوعاتعدد الرسائل

No. of postal 

parcel

Express 

mail
letterspublicationsletterspublications

Regular 

packages 

Recorded 

packages

 Asiacell *9567.55202,738524115,56115,05618,8018,654اسٌا

5,38942.13086,501410385,98062,0152,4223,912Europeاوربا

20.00107000Africaافرٌقٌا

4,17132.51,94851543030,41611,3692,41313North Americaامرٌكا الشمالٌة

40.00000000South Americaامرٌكا الجنوبٌة

3762.931,0924312,3452,987345171Australiaاسترالٌا

1,91615.07382,490634114,49035,23026,2501,712Arab countriesالدول العربٌة

12,814100.03,51713,3372,041658,799126,65750,23114,462Totalالمجموع

Percentage of Received International Postal Parcels By Country  Group For 2014

2015النسبة المئوٌة للطرود البرٌدٌة الدولٌة الواردة حسب المجامٌع الدولٌة لسنة 

Source: Ministry of communications وزارة االتصاالت: المصدر

2015اجمالً البرٌد الدولً الوارد حسب المجامٌع الدولٌة لسنة 

Total International Received Post By Country  Groups For 2015

المجامٌع الدولٌة

( 9 )جدول  

 Figure (6) ( 6 )شكل  

Country group

عدد الطرود البرٌدٌة
عدد البرٌد 

السرٌع

 recordedالمسجالت الدولٌة 

internationally

Small packagesالرزم الصغٌرة  Surface mailالبرٌد العادي  

النسبة المئوٌة 

للطرود 

%البرٌدٌة

7.5 

42.1 

0.0 

32.5 

0.0 

2.9 

15.0 

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

45.0

 الدول العربية استراليا امريكا الجنوبية امريكا الشمالية افريقيا اوروبا اسيا 
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Table (10)

عدد 

الرسائل
عدد الرزمعدد المطبوعاتعدد الرسائلعدد المطبوعات

 Asiacell 2003.87283579242522444968اسٌا

226742.723694807409686661155Europeاوروبا

70.111072676243Africaافرٌقٌا

178833.74653668111166730348North Americaامرٌكا الشمالٌة

110.217319122740South Americaامرٌكا الجنوبٌة

4939.318444834462825Australiaاسترالٌا

53910.2107488362600158124487Arab countriesالدول العربٌة

5305100.05103220831077434091697266Totalالمجموع

 Figure ( 7)

2015النسبة المئوٌة للطرود البرٌدٌة الدولٌة الصادرة حسب المجامٌع الدولٌة لسنة 
Percentage of Received International Sent Postal Parcels By Country  Group For 2015

2015اجمالً البرٌد الدولً الصادر حسب المجامٌع الدولٌة لسنة 

البرٌد المسجل

عدد البرٌد 

السرٌع

وزارة االتصاالت:  المصدر

المجامٌع الدولٌة

النسبة 

المئوٌة 

للطرود 

%البرٌدٌة

Total International Sent Post By International Groups For 2015

Country  groups
عدد الطرود 

البرٌدٌة

( 10 )جدول  

( 7 )شكل 

Source: ministry of Transport

البرٌد العادي

3.8 

42.7 

0.1 

33.7 

0.2 

9.3 10.2 

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

45.0

 الدول العربية استراليا امريكا الجنوبية امريكا الشمالية افريقيا اوروبا اسيا 
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Table (11)( 11 )جدول  

Letters
Locally 

recorded
Total

97171268Ninevahنٌنوى

1882,2572,445Kirkukكركوك

2874,1344,421Dialaدٌالى

95150245AL-Anbarاالنبار

7,122113,814120,936Baghdadبغداد

8817,4198,300Babylonبابل

3083,8064,114Kerbelaكربالء

1503,5543,704Wasitواسط

 14014Salah Al-Deenصالح الدٌن

5972,5283,125Najafالنجف

1273,2433,370AL-Qadisiyaالقادسٌة

1172,3752,492AL-Muthannaالمثنى

1243,2653,389Thi-Qarذي قار

1812,9643,145Missanمٌسان

9577,5078,464Basrahالبصرة

محافظات اقلٌم كردستان

38160198Dohukدهوك

59712771Erbilاربٌل

60434494Sulaimaniyaسلٌمانٌة

11,402158,493169,895Totalالمجموع

Source: Ministry of Communications

2015حركة البرٌد الداخلً الوارد حسب المحافظة لسنة 

Governorateالمحافظة

 Local Post Received By Governorate For 2015

االتصاالث وزارة:  انًصدر

رسائل 

عادٌة
المجموعمسجلة محلٌة

22



Table (12)(12)جدول  

Governorateالمجموعمسجلة محلٌةمطبوعات عادٌةرسائل عادٌةالمحافظة

2,6689,7502,15514,573Ninevahنٌنوى

3,5583,5712,95910,088Kirkukكركوك

4,9172,7524,17811,847Dialaدٌالى

1,3811,3931,7074,481AL-Anbarاالنبار

84,04380,060121,271285,374Baghdadبغداد

5,8343,0276,52615,387Babylonبابل

5,8033,0974,34513,245Kerbelaكربالء

4,9011,4134,29710,611Wasitواسط

 1,9791,8302,2096,018Salah Al-Deenصالح الدٌن

5,0663,0574,02312,146Najafالنجف

4,6723,3523,33111,355AL-Qadisiyaالقادسٌة

4,0651,5782,1917,834AL-Muthannaالمثنى

5,8852,7223,63312,240Thi-Qarذي قار

4,8412,6013,04510,487Missanمٌسان

8,77210,2806,65125,703Basrahالبصرة

محافظات اقلٌم كردستان

3,1753,7192707,164Dohukدهوك

7,9503,95197312,874Erbilاربٌل

4,7003,6291,2429,571Sulaimaniyaسلٌمانٌة

164,210141,782175,006480,998Totalالمجموع

Source: Ministry of 

Communications
وزارة االتصاالت:  المصدر

Local Post Received By Governorate For 2015

2015حركة البرٌد الداخلً الصادر حسب المحافظة لسنة 
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Table (13)

RentedEmptyTotal post boxes

Ninevah**---نٌنوى**

2321,2661,498Kirkukكركوك

611,0891,150Dialaدٌالى

AL-Anbar**---االنبار**

3,00522,68025,685Baghdadبغداد

2121,5901,802Babylonبابل

3481,3121,660Kerbelaكربالء

48887935Wasitواسط

 Salah Al-Deen**---صالح الدٌن**

05,6185,618Najafالنجف

922,7782,870AL-Qadisiyaالقادسٌة

67823890AL-Muthannaالمثنى

1021,9982,100Thi-Qarذي قار

1161,0191,135Missanمٌسان

235,5955,618Basrahالبصرة

4,30646,65550,961Totalالمجموع

* Excluding Kurdistan Region

Source: Ministry of 

communications

Figure (8)

المحافظة*

Post Boxes By Governorate For 2015

2015الصنادٌق البرٌدٌة حسب المحافظة لسنة 

2015الصنادٌق البرٌدٌة حسب المحافظة لسنة 

عدا اقلٌم كردستان* 

وزارة االتصاالت:  المصدر

Post Boxes By Governorate For 2015

*Governorate

( 13 )جدول  

عدد صنادٌق البرٌد الكلٌةالشاغرةالمؤجرة

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

بسبب الظروف االمنٌة  التً تمر بها المحافظة (نٌنوى واالنبار وصالح الدٌن )

( 8 )شكل  

1498 1150 
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1802 1660 935 
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Table (14)

عدد المكاتب التً 

تقدم خدمة التوفٌر

عدد المكاتب التً 

التقدم خدمة التوفٌر

 عدد المكاتب البرٌدٌة 

الكلٌة

Office 

provides 

savings 

service

Office with no 

savings 

service

Total post offices

Ninevah**181028نٌنوى**

12517Kirkukكركوك

20222Dialaدٌالى

AL-Anbar**11617االنبار**

66066Baghdadبغداد

21021Babylonبابل

505Kerbelaكربالء

12113Wasitواسط

 Salah Al-Deen**13215صالح الدٌن**

6410Najafالنجف

15419AL-Qadisiyaالقادسٌة

358AL-Muthannaالمثنى

18018Thi-Qarذي قار

12113Missanمٌسان

22527Basrahالبصرة

25445299Totalالمجموع

* Excluding Kurdistan Region

Figure (9)

 Post Offices By Governorate For 2015

وزارة االتصاالت: المصدر

Number of Post Offices By Governorate and Service For 2015

المحافظة* 

2015عدد المكاتب البرٌدٌة الكلٌة حسب المحافظة ونوع الخدمة لسنة 

*Governorate

2015عدد المكاتب البرٌدٌة الكلٌة حسب المحافظة لسنة 

( 14 )جدول 

( 9 )شكل  

عدا اقلٌم كردستان *

وذلك بسبب الظروف االمنٌة التً تمر بها تلك  (نٌنوى ، االنبار ، صالح الدٌن ) لكل من محافظة 2014تم اعتماد بٌانات ** 

المحافظة
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 Table (15)

 انسُت بدايت في انرصيد

2015/1/1
انًسحىباثااليداعاث

 انسُت َهايت في انرصيد*

2015/12/31
انُقدي انصافي**

Year
No. of 

depositors  

Credit at the 

biginning of the 

year

Amounts 

deposited

Amounts 

withdrawn

Credit at the end 

of the year
Net operations

201124397,11586,22772,700110,64213,528

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

( ديُار يهيىٌ ) انسُت خالل انُقديت انًبانغ حركت 

(2015 - 2011) نهسُىاث انعراق في انتىفير صُاديق خدياث َشاط

االتصاالث وزارة:  انًصدر

Activity of Savings Services For (2011-2015)

انسُت
 انًىدعيٍ عدد

( باألنف)

Payments Movement during the year (million ID)

Source: Ministry of Communications

( 15 )  جدول

انًسحىباث-  االيداعاث=  انُقدي انصافي** 

انًسحىباث - ( االيداعاث+  انسُت بدايت في انرصيد )=  انسُت َهايت في انرصيد* 
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Table (16)(16)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**3,612,339191,9645.396,2202.7نٌنوى**

1,548,21281,6005.343,3492.8Kirkukكركوك

1,584,948194,43812.370,5614.5Dialaدٌالى

AL-Anbar**1,715,149127,3587.492,3255.4االنبار**

7,877,888685,6928.7447,7255.7Baghdadبغداد

1,999,034153,6647.7101,2705.1Babylonبابل

1,180,54564,3925.534,8503.0Kerbelaكربالء

1,335,23062,4074.732,9152.5Wasitواسط

 Salah Al-Deen**1,544,08169,0004.544,4142.9صالح الدٌن**

1,425,723149,00010.557,1404.0Najafالنجف

1,250,16676,4246.142,4983.4AL-Qadisiyaالقادسٌة

788,26253,6676.827,0783.4AL-Muthannaالمثنى

2,029,34585,8204.240,7722.0Thi-Qarذي قار

1,078,08654,0005.07,1700.7Missanمٌسان

2,818,804130,0004.680,0962.8Basrahالبصرة

31,787,8122,179,4266.91,218,3833.8Totalالمجموع

عدا اقلٌم كردستان* 

Source: Ministry of Communicationsمن وزارة االتصاالت: المصدر

2015وعدد 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 2015

Governorateالمحافظة *

* Excluding Kurdistan Region

 مما ادى الى 2014تم اعتماد السعة الهاتفٌة وعدد المشتركٌن الكلً لعام  (نٌنوى ، صالح الدٌن ، االنبار)نظرا للظروف االمنٌة فً المحافظات **

2015انخفاض الكثافة الهاتفٌة فً عام 
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Table (17)

No. of Towers*Governorate/ عدد االبراج    **المحافظة*

نٌنوى
50

Ninevah

كركوك
27

Kirkuk

دٌالى
46

Diala

االنبار
0

AL-Anbar

بغداد
98

Baghdad

بابل
53

Babylon

كربالء
14

Kerbela

واسط
13

Wasit

صالح الدٌن
0

Salah Al-Deen 

النجف
22

Najaf

القادسٌة
22

AL-Qadisiya

المثنى
12

AL-Muthanna

ذي قار
10

Thi-Qar

مٌسان
19

Missan

البصرة
17

Basrah

403المجموع
Total

Excluding Kurdistan Region *عدا اقلٌم كردستان* 

No.of towers belong to telecommunication and post company **والتً تخص الشركة العامة لالتصاالت والبرٌد  (االنترنت )عدد ابراج االتصاالت   ** 

من وزارة االتصاالت: المصدر

2015حسب المحافظة لسنة  (االنترنت )عدد ابراج  االتصاالت  

Number of Telecommunication Towers (Internet) By Governorate For 2015

(17)جدول  

Source: Ministry of Communications
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Table (18)

سعة الشبكة الخارجٌةسعة الشبكة الداخلٌة

Intranet capacityExtranet capacity

نٌنوى**
149,504173,235

**Ninevah

كركوك
81,600109,850

Kirkuk

دٌالى
79,19084,811

Diala

االنبار**
145,567142,575

**AL-Anbar

بغداد
541,660645,845

Baghdad

بابل
112,579118,610

Babylon

كربالء
64,39270,840

Kerbela

واسط
62,00050,140

Wasit

صالح الدٌن**
77,50066,950

**Salah Al-Deen 

النجف
80,73085,190

Najaf

القادسٌة
88,77670,505

AL-Qadisiya

المثنى
77,02466,055

AL-Muthanna

ذي قار
74,78290,420

Thi-Qar

مٌسان
50,20083,650

Missan

البصرة
121,250126,050

Basrah

1,806,7541,984,726Totalالمجموع

عدا اقلٌم كردستان* 

من وزارة : المصدر

االتصاالت
Source: Ministry of communications

2015اجمالً سعة الشبكة الداخلٌة والخارجٌة حسب المحافظة لسنة 

Total Capacity of Intranet and Extranet By Governorate For 2015

(18)جدول  

Governorate*المحافظة*

* Excluding Kurdistan Region

 (نٌنوى ، االنبار ، صالح الدٌن ) لكل من محافظة 2014تم اعتماد بٌانات ** 

وذلك بسبب الظروف االمنٌة التً تمر بها تلك المحافظة
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Table (19)(19)جدول  

عدد التقاسٌمعدد الكابٌنات

No. of cabinsNo. of swiches

51+478قطاع مباشر نٌنوى*** **13,256***Ninevah

كركوك
2608,497

Kirkuk

دٌالى
2407,283

Diala

االنبار***
36914,632

***AL-Anbar

بغداد
185758,037

Baghdad

بابل
32410,238

Babylon

كربالء
2697,442

Kerbela

واسط
1415,188

Wasit

صالح الدٌن***
2176,462

***Salah Al-Deen 

** قطاع مباشر 1+238النجف
8,521

Najaf

القادسٌة
2327,687

AL-Qadisiya

المثنى
1485,463

AL-Muthanna

ذي قار
2036,243

Thi-Qar

مٌسان
943,509

Missan

البصرة
44210,480

Basrah

المجموع
4,796172,938

Total

عدا اقلٌم كردستان*
* Excluding Kurdistan 

Region

Source: Ministry of communicationsوزارة االتصاالت: المصدر

2015حسب المحافظة لسنة  (الهاتف االرضً )اجمالً عدد الكابٌنات والتقاسٌم 

Total Cabins and Switches By Governorate For 2015

Governorate*المحافظة*

هو حلقة الكابٌنة المفقودة لكل من محافظتً نٌنوى والنجف اي ربطها  من البدالة الى البٌت بدون  (قطاع مباشر)وٌقصد ** 

كابٌنة ومجموع عدد الكابٌنات الٌحتوي على هذا النوع

وذلك  (نٌنوى ، االنبار ، صالح الدٌن ) لكل من محافظة 2014تم اعتماد بٌانات *** 

بسبب الظروف االمنٌة التً تمر بها تلك المحافظة

30



 Table (20 )                                                                                                                                                                                (20)جدول  

(الف دٌنار  )القٌمة 

االجور والمزاٌا العٌنٌة 

والمساهمات فً التامٌنات 

االجتماعٌة

نقل  العاملٌنتجهٌزات العاملٌن

No. of Employees

Wages, benefits in-

Kind and contribution 

to insurances

Employees suppliesEmployees transport

4179,952,0981,7220

Table (21)

                                  Value (000ID ) Indicatorالمؤشرات

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

Stamp feesرسم الطابع

Miscellaneous revenuesاٌرادات متنوعة 

Repeated salariesرواتب معادة 

Aids(التعزٌزات خالل العام )المنح واالعانات *

 Totalالمجموع

Source: ministry of communications

Table (22)

                                       Value (000ID )    Indicatorالمؤشرات

مكافات لغٌر العاملٌن

تامٌن المسؤولٌة الشخصٌة

 Totalالمجموع

Source: ministry of communications

(الف دٌنار  )القٌمة 

وزارة االتصاالت:  المصدر

750

1,670

2015لسنة  (مقر الوزارة)القطاع الحكومً  / المصروفات االخرى لنشاط االتصاالت حسب التشكٌل االداري فً وزارة االتصاالت 

(22)جدول  

920

13,913,010

وزارة االتصاالت:  المصدر

29,331

934

2,221

2,667

13,877,857

المنح  تشمل  الشركات التابعة للوزارة باالضافة الى وزارة المالٌة * 

(21)جدول  

2015 لسنة (الىزارة مقر ) الحكىمي القطاع/  االتصاالت وزارة في االداري التشكيل االتصاالتحسب لنشاط  وتعىيضاتهم المشتغلين عدد

Number of Employees and Compensation For  Telecommunications Activity By Administrative Formation / Public Sector ( Ministry Headquarter) For 2015

تعوٌضات المشتغلٌن عدد العاملٌن

Compensation of employees

9953820

2015لسنة  (مقر الوزارة)القطاع الحكومً  / االٌرادات واالٌرادات االخرى لنشاط االتصاالت حسب التشكٌل االداري فً وزارة االتصاالت 

Transferring and Other Revenues  For  Telecommunications Activity By Administrative Formation / Public Sector ( Ministry Headquarter) For 2015

(الف دٌنار  )القٌمة 

Table (20

Value (000ID ) 
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Table (23)

Travel expenses and allocationsمخصصات ونفقات السفر

Delegation expenses and allocationsمخصصات ونفقات االٌفاد

Transport means rentاٌجار وسائط نقل 

Accomodation and Delegatesالضٌافة والوفود

Telecommunications and Telegraphyاالتصاالت والبرق 

Printingالطبع 

participation in courcesاالشتراك فً االدورات

صٌانة الموجودات 

Media and publishing expensesنفقات النشر واالعالم

Bank servicesالخدمات المصرفٌة 

Guards wagesاجور حماٌة المنشآت

Other services/ mascillaneousمتنوعة/خدمات اخرى 

Total service suppliesمجموع المستلزمات الخدمٌة

Table (24)(24)جدول  

16,119Stationary and publications

379,382Fuel expenses

1,722مالبس الموظفٌن

411Books and magazines

16,650Materials and requirements

414,284Total commodity supplies

Source: ministry of communicationsوزارة االتصاالت:  المصدر

13,168

2015لسنة  (مقر الوزارة )القطاع الحكومً /             قٌمة المستلزمات الخدمٌة لنشاط االتصاالت حسب التشكٌل االداري فً وزارة االتصاالت  
Value of Service Supplies For Communication Activity By Administrative Formation / Public Sector ( Ministry Headquarter) For 2015

(23)جدول 

نوع الخدمة
(الف دٌنار )القٌمة 

Service
Value (000 ID)

12,909

17,760

78,050

1,171,714

19,168

2,791

4,594

42

830,375

581

2,665

189,611

نفقات الوقود

كتب ومجالت

المواد واللوازم

مجموع المستلزمات السلعٌة

2015لسنة  (مقر الوزارة )القطاع الحكومً / قٌمة المستلزمات السلعٌة لنشاط االتصاالت حسب التشكٌل االداري فً وزارة االتصاالت 
Value of Commodity Supplies For Telecommunication Activity By Administrative Formation / Public Sector   (inistry Headquarter) For 

Value (000 IDCommodity )  (الف دٌنار )القٌمة نوع السلعة

قرطاسٌة ومطبوعات 
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Table (25)

االجور والمزاٌا العٌنٌة 

والمساهمات فً 

التامٌنات االجتماعٌة

نقل العاملٌنتجهٌزات العاملٌن

Wages, benefits 

in-Kind and 

contribution to 

insurances

Employees 

supplies

Employees 

transport

5,761,795759,895

Table (26)

Transferring and 

other revenues

Commodity product 

activity revenues

Service activity 

revenue

Total revenues 

(product value)

Table (27)

Transferring and 

other revenues

Commodity product 

activity revenues

Source: ministry of 

communications

Compensation of employees

1,517,245المجموع الكلً للمصروفات

وزارة االتصاالت:  المصدر

4505771765

Transferring and Other Revenues  For  Telecommunications Activity By Administrative Formation / Public Sector (Al Salam Company) For 2015

(26)جدول 

2015لسنة  (شركة السالم)القطاع العام / قٌمة االٌرادات المتحققة لنشاط االتصاالت حسب التشكٌل االداري فً وزارة االتصاالت 

2015لسنة  (شركة السالم)القطاع العام / قٌمة االمصروفات لنشاط االتصاالت حسب التشكٌل االداري فً وزارة االتصاالت 
(27)جدول 

Value (000ID  )                              (الف دٌنار  )القٌمة المصروفات االخرى

1,517,245مصروفات سنوات سابقة 

( 25 )جدول  

No. of Employees

2015لسنة  (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 2015

0اٌراد نشاط  االنتاج السلعً 

2,726,020اٌراد نشاط  الخدمً

قٌمة  )المجموع الكلً لالٌرادات المتحققة 

(االنتاج
2,726,020

Value (000ID  )                              (الف دٌنار  )القٌمة  االٌرادا ت المتحققة

عددالعاملٌن

Value (000ID )            (ألف دٌنار)القٌمة 

تعوٌضات المشتغلٌن 
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Table (28) (28)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 (29)

Crude and raw materials الخامات والمواد االولٌة

Electricity الماء والكهرباء

Spare partsادوات احتٌاطٌة

Employees suppliesتجهٌزات العاملٌن

Miscellaneousالمتنوعات

Fuel and labricantsالوقود والزٌوت

Total commodity suppliesمجموع المستلزمات السلعٌة

Table (30)(30)جدول  

Miscellaneous transferring revenuesاٌرادات تحوٌلٌة متنوعة

Revenues of previous yearاٌرادات سنوات سابقة 

 Incidentalاٌرادات عرضٌة 

Total other revenuesمجموع االٌرادات االخرى

Source: Ministry of communicationsوزارة االتصاالت: المصدر

139,230

2015لسنة  (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 2015

Value (000 ID Service )    (الف دٌنار)    القٌمة نوع الخدمة

55,359

2,175

4,244

27,502

8,700

9,895

2,059,689

94,963

2,306,794

2015لسنة  (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 2015

(29)جدول 

Value (000 ID Commodity ) (الف دٌنار )القٌمة نوع السلعة

810

947

11,958

124,896

75

453

22

67210

233,649

2015لسنة   (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 2015

نوع االٌرادات
(الف دٌنار )القٌمة 

Revenue
Value (000 ID) 

66735
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Table (30Table (31)  )                                                                                                                                                                                         (31)جدول  

االجور والمزاٌا العٌنٌة 

والمساهمات فً التامٌنات 

االجتماعٌة

تجهٌزات 

العاملٌن
نقل العاملٌن

Employees

Wages, benefits 

and contributions 

to social 

insurances

Employees 

 supplies

Employees 

transport

3514,467,8530559

Table (32)(32)جدول 

652,903اٌراد خدمات االتصاالت
Telecommunications service 

revenue

0Maintenance service revenueاٌراد خدمات الصٌانة 

8,005Miscellaneous service revenueاٌراد خدمات متنوعة 

المجموع لالٌرادات المتحققة 

(قٌمة االنتاج)
660,908Total revenues ( product value)

Source: Ministry of communications

2015 نسُت (نهًعهىياث اندونيت انشبكت خدياث)  انعاو انقطاع/ االتصاالث وزارة في االداري انتشكيم حسب االتصاالث نُشاط وتعىيضاتهى انًشتغهيٍ عدد       

Number of Employees and Compensations By Administrative Formation/ Public Sector (SCIS) For 2015

Value (000ID )  (ألف دٌنار)                                                         القٌمة 

تعوٌضات المشتغلٌن

Compensation of employees                                   

عدد العاملٌن

وزارة االتصاالت:  المصدر

4468412

2015القطاع العام خدمات الشبكة الدولٌة للمعلومات لسنة / قٌمة االٌرادات المتحققة لنشاط االتصاالت حسب التشكٌل االداري فً وزارة االتصاالت 
Value of Revenues  By Administrative Formation/ Public Sector (SCIS) For 2015

Revenueنوع االٌرادات Value (000ID ) (الف دٌنار )القٌمة 
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Table (33)

Serviceنوع الخدمة

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 (34)(34)جدول رقم 

195,762Fuel and lubricants expenses

1,360Waterالماء

6,087Electricity

7,048Spare parts

25,841Miscellaneousالمتنوعات

236,098Total commodity supplies

Table (35)(35)جدول  

 Revenueنوع االٌرادات

Revenues of previous yearاٌرادات سنوات سابقة 

Incidental revenuesاٌرادات عرضٌة 

Total other revenuesمجموع االٌرادات االخرى

Source: Ministry of Communicationsوزارة االتصاالت:  المصدر

105,787

2015لسنة  (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 2015

(33)جدول  

Value (000ID )            (الف دٌنار )القٌمة 

0

559

الكهرباء

13,661

85,481

68,873

274,361

2015لسنة   (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 2015

Value (000IDCommodity )   (الف دٌنار )القٌمة نوع السلعة

نفقات الوقود والزٌوت

79,001

4,418,764

Value (000ID )(الف دٌنار )القٌمة 

4,339,763

ادوات احتٌاطٌة 

مجموع المستلزمات السلعٌة

2015لسنة   (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 2015
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(36)جدول  

االجور والمزاٌا العٌنٌة والمساهمات 

فً التامٌنات االجتماعٌة
تجهٌزات العاملٌن

Number of Employees

Wages, benefits-in kind 

and contributions in 

social insurances

Employees 

supplies

13,063164,721,794696

Table (37)(37)جدول 

المؤشر

Table (38)(38)جدول 

Revenuesنوع االٌرادات

Current activity revenues

Total revenues (product value)

Source: Ministry of communications

2015لسنة  (الشركة العامة لالتصاالت والبرٌد)القطاع العام  /     مشترٌات لغرض البٌع  لنشاط االتصا الت حسب التشكٌل االداري فً وزارة االتصاالت 

2015لسنة  (الشركة العامة لالتصاالت والبرٌد )القطاع العام / قٌمة االٌرادات االخرى لنشاط االتصاالت حسب التشكٌل االداري فً وزارة االتصاالت 

2015لسنة  (الشركة العامة لالتصاالت والبرٌد )القطاع العام /  عدد المشتغلٌن وتعوٌضاتهم لنشاط االتصاالت حسب التشكٌل االداري فً وزارة االتصاالت 

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

For 2015

Table (36)

عدد العاملٌن

Value (000ID )                                            (ألف دٌنار)القٌمة 

 (الف دٌنار  ) تعوٌضات المشتغلٌن 

Compensation of employees

171,978164,894,468

نقل العاملٌن

Employees transportation

Value (000ID )                (الف دٌنار  )القٌمة 

24,561,171مشترٌات لغرض البٌع 

المجموع الكلً لمشترٌات لغرض البٌع 

من وزارة االتصاالت: المصدر

Value of Revenues By Administrative Formation / Public Sector(Iraqi Telecommunications and Post Company) For 2015

Value (000ID )                (الف دٌنار  )                           القٌمة 

18,249,873اٌرادات النشاط الخدمً

21,774,543(قٌمة االنتاج  )المجموع الكلً لالٌرادات المتحققة 

3,524,670 اٌرادات النشاط التجاري

24,561,171
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Table (39)

Maintenance Serviceخدمات الصيانة

Research and consultations servicesخدمات ابحاث واستشارات

Advertising, printing and hospitalityدعاية واعالن  وضيافة  

Employees transportنقل العاملين
Delegation and communicationsايفاد واتصاالت

Fixed assets rentalاستئجار موجودات ثابتة

Miscellaneous service expensesمصاريف خدمية متنوعة 

Total service suppliesمجموع المستلزمات الخدمية

Table (40)

394,981Spare parts

4,945,963Fuel and lubricants expenses

696تجهيزات العاملين

1,231,995Miscellaneousالمتنوعات

2,243,537Waterمياه وكهرباء

8,817,172Total commodity supplies

Table (41)

Revenue of previous yearايرادات سنوات سابقة 

Incidental revenuesايرادات عرضية 

Interests and land rentalالفوائذ وايجار االراضي 

Miscellaneous transferring revenuesايرادات تحويلية متنوعة 

Total other revenuesمجموع االيرادات االخرى

Source: Ministry of communicationsمن وزارة االتصاالت: المصدر

Value of Other Revenues By Administrative Formation / Public Sector(Iraqi Telecommunications and Post Company) For 2015

609,618

62,103,845

Value (1000 ID)Revenue      (الف دينار )القيمة نوع االيرادات

55,639,724

1,269,254

4,585,249

 ( 41)جدول  

نفقات الوقود والزيوت

مجموع المستلزمات السلعية

2015لسنة  (الشركة العامة لالتصاالت والبريد )القطاع العام  / قيمة االيرادات االخرى لنشاط االتصاالت حسب التشكيل االداري في وزارة االتصاالت 

4,468,477

االدوات االحتياطية

15,185,825

2015لسنة  (الشركة العامة لالتصاالت والبريد )قيمة المستلزمات السلعية  لنشاط االتصاالت حسب التشكيل االداري في وزارة االتصاالت    القطاع العام 

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

2015

(40)جدول  

Value (1000 ID)Commodity   (الف دينار )القيمة نوع السلعة

2015لسنة  (الشركة العامة لالتصاالت والبريد )    قيمة المستلزمات الخدمية لنشاط االتصاالت حسب التشكيل االداري في وزارة االتصاالت القطاع العام 

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

2015
 (39 )جدول  

نوع السلعة
(الف دينار )القيمة 

Commodity
Value (1000 ID)

8,550,200

23,109

507,893

1,146,557

317,611

171,978
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