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كلمة معالي وزير التخطيط 
االجتماعية  الخدمات  نحو تطوير  العامة  السياسات  لتحسين  الضرورية  األدوات  االجتماعية واالقتصادية من  المراقبة  نظم  تعتبر 
واالقتصادية لجميع المواطنين، وتكتسب هذه األدوات أهمية خاصة في الحاالت التي يمر بها المجتمع بتحوالت اجتماعية واقتصادية 
كما هو الحال في العراق. لذلك، فقد سعت الحكومة العراقية ممثلة بوزارة التخطيط إلى تطوير التخطيط المبني على الحقائق، وخلق 
البيئة المواتية لتعزيز هذا النهج على المستوى االتحادي وعلى مستوى الحكومات المحلية ومجالس المحافظات. وفي هذا السياق 
بادر الجهاز المركزي لإلحصاء وبدعم من منظمات األمم المتحدة لتطوير نظام إحصائي للمراقبة االجتماعية واالقتصادية يقوم 
على توفير بيانات دورية وبشكل منتظم لعدد من المؤشرات اإلحصائية مما يتيح مراقبة التقدم االجتماعي واالقتصادي وحاجات 

المواطنين على مستوى القضاء الواحد. 

االجتماعية  المراقبة  منظومة  ومأسسة  تنفيذ  طريق  على  مهمة  كخطوة  العراق  معرفة  شبكة  مسح  تنفيذ  يأتي  اإلطار  هذا  وفي 
واالقتصادية حيث يوفر هذا المسح معلومات هامة حول عدد من المؤشرات الرئيسية في مجال الخدمات األساسية والحكم الرشيد 
ومستويات اإلنفاق األسري باإلضافة إلى مؤشرات عامة عن سوق العمل في العراق ومواصفات القوى العاملة العراقية ومعدالت 

البطالة وغيرها من المؤشرات االقتصادية الهامة. 

يسرنا أن نقدم التقرير اإلحصائي لمسح شبكة معرفة العراق لعام 2011 وسوف يتبع ذلك مجموعة من التقارير التحليلية في عدد 
من المجاالت أهمها القوى العاملة والحكم الرشيد واألمن الغذائي باإلضافة إلى الخدمات األساسية المقدمة للمواطنين، والتي من 
شأنها أن توفر معلومات إحصائية وتحليلية شاملة في مختلف المجاالت، ومفصلة جغرافيًا على مستوى كل العراق، وإقليم كردستان 
والمحافظات وحتى على مستوى األقضية مما يتيح لمجالس المحافظات والسلطات المحلية األخرى تطوير قدراتها التخطيطية على 

أساس منهج التخطيط المبني على الحقائق، وتعزيز آليات تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المجاالت. 

إقليم  إحصاء  وهيئة  لإلحصاء  المركزي  الجهاز  بين  ما  كاملة  بشراكة  العراق  معرفة  شبكة  وتنفيذ مسح  وتخطيط  تصميم  تم  لقد 
كردستان ومنظمات األمم المتحدة العاملة في العراق. وفي هذا السياق نود أن نثمن روح التعاون والشراكة التي قدمها خبراء صندوق 
األمم المتحدة للسكان، وبرنامج الغذاء العالمي، وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، منظمة العمل الدولية ومنظمة األمم المتحدة للتربية 
المدني ميرسي  المجتمع  بالمخدرات والجريمة، ومنظمة  المعني  المتحدة  العالمية، ومكتب األمم  الصحة  والعلم والثقافة، ومنظمة 

كورس، والجهد التنسيقي الذي قامت به وحدة تحليل المعلومات المشتركة بين منظمات األمم المتحدة العاملة بالعراق. 

األستاذ الدكتور علي يوسف الشكري
وزير التخطيط
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األمم  ومنسق  العراق  في  المتحدة  لألمم  العام  لألمين  الخاص  الممثل  نائب  كلمة 
المتحدة المقيم ومنسق الشؤون اإلنسانية 

لقد أدت الحروب والعقوبات االقتصادية، وضعف االستثمار إلى العديد من التحديات والصعوبات في طريق العراق نحو الرفاه 
االقتصادي والتنمية المستدامة. وال تزال بعض القضايا األساسية المتعلقة بالوصول إلى الخدمات األساسية واألمن الغذائي وتوفر 
فرص العمل المناسبة وغياب بعض ممارسات الحكم الرشيد مصدر اهتمام لكثير من العراقيين. باإلضافة إلى ذلك، فإن العراق يواجه 
اليوم تحديات عديدة على طريق تحقيق عدد من األهداف اإلنمائية لأللفية منها ارتفاع معدالت االلتحاق في مراحل التعليم االبتدائية 

والحد من البطالة وتأمين الحصول على مياه آمنة ونظام صرف صحي جيد.

على صعيد آخر، ال يزال الفقر منتشرًا في أنحاء عديدة من العراق، وما زال العديد من العراقيين يكافحون من أجل تغطية نفقاتهم 
اليومية، كما ال زالت مصادر الدخل المحدودة وغير المستقرة تشكل تحديات كبيرة أمام العديد من األسر العراقية، باإلضافة إلى أن 
عدم وجود فرص عمل للشباب والشابات في العراق يشكل مصدرًا للقلق مهم. إذ أنه منذ وقت ليس ببعيد كان طفل من بين خمسة 
أطفال عراقيين تحت سن الخامسة يعاني من سوء التغذية المزمن، هذا باإلضافة إلى محدودية الوصول إلى خدمات أساسية جيدة 

مما يحد من فرص حصولهم على حياة صحية ومنتجة.

يعد الحكم الرشيد أساسًا للرفاه وللتنمية المستدامة، إذ أن شفافية وتعاون وفعالية المؤسسات الحكومية أمر أساسي في عملية تواصل 
الحكومة العراقية مع شعبها. وتعد المؤسسات البناءة أساسًا لالزدهار االقتصادي المستدام والمنصف في السنوات المقبلة، كما أن 

سيادة القانون والنظام القضائي العراقي مهمة جدًا لتعزيز ثقة الشعب في المؤسسات العراقية وفي محاربة الفساد.

لقد اتخذت الحكومة االتحادية عدد من خطوات الالزمة لمواجهة هذه التحديات وتحسين حياة الشعب العراقي. ولدعم هذه الجهود، 
استمرت الشراكة بين حكومة العراق واألمم المتحدة بهدف تحقيق أهداف التنمية في العراق كما هي مبينة في خطة التنمية الوطنية 

2010-2014 وفي إطار عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية 2011-2014 وفي األهداف اإلنمائية لأللفية.

يعتبر كل من مسح شبكة معرفة العراق ونظام المراقبة االجتماعية واالقتصادية في العراق من األدوات الهامة التي حاولت الحكومة 
ومنظمات األمم المتحدة تطويرها في سبيل تحسين التخطيط القائم على الحقائق، وفي االستجابة بشكل أفضل الحتياجات الشعب 
بين  العمل بشراكة وتعاون كاملين ما  أهمية  دلياًل مهمًا على  النشاط  إنجاز هذا  . ويمثل  القصير والمتوسط  المدى  العراقي على 

المؤسسات الحكومية في العراق ومنظمات األمم المتحدة وشركاء التنمية اآلخرون. 

إننا نشعر بالرضى عن مستوى هذا التعاون وندعو إلى المزيد من التعاون المشترك في مجاالت أخرى عديدة، ونأمل أن تشكل نتائج 
مسح شبكة معرفة العراق أساسًا علميًا متينًا على طريق تحسين التخطيط المبني على الحقائق وتعزيز أسس الحكم الصالح على 

المستوى الوطني واألقاليمي والمحلي ليحظى العراقيون بحياة أفضل ومستقبل واعد.

  كرستين مكناب
 نائب الممثل الخاص لألمين العام لألمم المتحدة في العراق
ومنسق األمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون اإلنسانية 
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شكـر وتقدير
لقد تم تصميم وتنفيذ مسح شبكة معرفة العراق بجهد مشترك ما بين الجهاز المركزي لإلحصاء وهيئة إحصاء إقليم كردستان وبدعم 
من منظمات األمم المتحدة. وفي هذا السياق نود أن نعبر عن تقديرنا البالغ للجهود الحثيثة التي قدمتها منظمات األمم المتحدة ال سيما 
وحدة تحليل المعلومات المشتركة بين منظمات األمم المتحدة وصندوق األمم المتحدة للسكان، وبرنامج األغذية العالمي، وبرنامج 
األمم المتحدة اإلنمائي، منظمة العمل الدولية ومنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، ومنظمة الصحة العالمية، ومكتب األمم 

المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومنظمة المجتمع المدني ميرسي كورس.

لم يكن مسح شبكة معرفة العراق ليرى النور ال سيما في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها العراق لوال تضافر جهود العديد من 
النساء والرجال العاملين في المؤسسات الوطنية ومنظمات األمم المتحدة ومؤسسات المجتمع المدني، وقبل كل ذلك لوال التعاون 

منقطع النظير الذي أبدته األسر العراقية في مختلف المحافظات.

تولت اآلنسة نجالء علي مراد إدارة المسح في مختلف مراحله، وتولى السيد سيروان محمد محي الدين رئيس هيئة إحصاء إقليم 
كردستان قيادة العمل الميداني في إقليم كردستان. كما تولت السيدة فرانسين بيكب، رئيس وحدة المعلومات والتحليل المشتركة بين 
منظمات األمم المتحدة تنسيق جهود اللجنة الفنية للمشروع، وتولى د. لؤي شبانه، رئيس االستشاريين الفنيين لدى صندوق األمم 
المتحدة للسكان توفير الدعم الفني وضمان الجودة لمختلف مراحل المسح، ومراجعة التقرير والجداول اإلحصائية. كما ساهم كل 
من السيد طارق أبو الحاج من برنامج األغذية العالمي والسيد حيدر رشيد من صندوق األمم المتحدة للسكان بمراجعة أدوات البحث 
ومتابعة التدريب وفحص البيانات في مختلف مراحلها، وتعاقب كل من السيد إدوارد بونت والسيد بالل الكسواني على تنسيق المتابعة 
الفنية اليومية مع الجهاز المركزي لإلحصاء وهيئة إحصاء إقليم كردستان، والسيد أنتوني تاموسوزا على مراجعة البيانات وجدولتها، 

و د. صالح الكفري على جدولة بيانات القوى العاملة. 

فيهم  بمن  الميداني  العمل  وفرق  المحافظات  في  اإلحصاء  ومدراء  كردستان  وإقليم  المركز  في  المركزي  اإلشراف  فريق  تولى 
المشرفون المحليون والباحثون الميدانيون بذل جهود استثنائية في تجاوز الصعاب خالل تنفيذ العمل الميداني للمسح .

لقد بذلت السيدة إيمان هادي وفريق عمل إدخال البيانات والسيد إياد جواد حسن، مدير وحدة تحليل البيانات في الجهاز المركزي 
الفتاح مدير أحوال  لإلحصاء، وكل العاملين في وحدة التحليل جهودًا هامة في استخراج نتائج المسح. كما قدم السيد قصي عبد 
المعيشة مساهمة هامة في معالجة البيانات. وال ننسى جهود الذين عملوا على وضع خطة وأدوات نشر البيانات وإدخال وتحليل 

البيانات والتصميم الجرافيكي وعلى ترجمة هذا التقرير ضمن فريق وحدة تحليل المعلومات.

وأخيرًا ال بد من تسجيل شكر خاص لجهود اللجنة التوجيهية للمسح برئاسة نائب الممثل الخاص لألمين العام لألمم المتحدة في العراق 
ومنسق األمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون اإلنسانية، ورئيس الجهاز الجهاز المركزي لإلحصاء وعضوية رئيس هيئة إحصاء 
إقليم كردستان وممثلي برنامج األغذية العالمي وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي وصندوق األمم المتحدة للسكان ومنظمة العمل الدولية 
ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة. كما نكرر الشكر إلى مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون 
اإلنسانية للعراق وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي وصندوق األمم المتحدة للسكان وبرنامج األغذية العالمي والوكالة األمريكية للتنمية 

لدعمهم المالي والذي ساعدنا في تحقيق أهداف المسح. 

د.مهدي محسن العالق
وكيل وزارة التخطيط
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الجزء األول
مسح شبكة معرفة العراق
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الملخص التنفيذي
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الملخص التنفيذي 
تم إعداد التقرير اإلحصائي لمسح شبكة معرفة العراق بشراكة كل من الجهاز المركزي لإلحصاء في العراق وبدعم من منظمات األمم المتحدة في العراق. يهدف 
هذا التقرير إلى تزويد الجهات المعنية وصناع القرار بقاعدة بيانات لرصد التقدم الحاصل في العراق من خالل النتائج التي توصل إليها المسح، إذ استكمل الباحثون 
الميدانيون استمارات حول 28,875 أسرة عراقية من جميع محافظات العراق. وقد شكلت البيانات المسجلة في هذه االستمارات المادة العلمية للبحث، بحيث يمكن 

تصنيفها حسب الجنس والعمر ونوع التجمع السكاني )حضر وريف( باإلضافة إلى عدد من المتغيرات األخرى لتشمل بياناٍت على مستوى األقضية. 

تألفت استمارة المسح من أربعة اجزاء )الخدمات األساسية، القوى العاملة، اإلنفاق اإلستهالكي واألمن الغذائي، الحكم الرشيد(، ويعرض هذا التقرير النتائج التي تم 
إعدادها من خالل األجزاء األربعة. ويتوفر كل من المؤشرات األساسية وموجز التحليل في بوابة المعلومات حول العراق، كما يمكن الحصول على معلومات حول 
منهجية ونتائج المسح من خالل الموقع اإللكتروني للجهاز المركزي لإلحصاء )www.cosit.gov.iq(، والموقع اإللكتروني الخاص بوحدة المعلومات والتحليل 
المشتركة بين منظمات األمم المتحدة )www.iauiraq.org(، باإلضافة إلى أن التقارير التحليلية المخصصة لكل مكون من مكونات المسح األساسية والتي ستصدر 

الحقًا بعد انتهاء عمليات التحليل التي تقوم بها مجموعات تحليل متخصصة من الباحثين العراقيين بمساندة عدد من منظمات االمم المتحدة المتخصصة. 

الخصائص الديموغرافية والقوى العاملة 
بلغ متوسط عدد األفراد في األسرة 6.4 فردًا ويزيد في المناطق الريفية ليصل إلى 7.1 فردًا. وتشير نتائج مسح شبكة معرفة العراق إلى أن 41% من السكان هم 

دون سن الخامسة عشرة.

وفقًا للتعريف المتراخي للبطالة الصادر عن منظمة العمل الدولية، فقد بلغت نسبة البطالة في العراق 11% وترتفع هذه النسبة بين الشباب لتصل إلى 18% بواقع %27 
لإلناث و17% للذكور.

ويبين المسح أيضًا أن نسبة المشاركة في القوى العاملة بلغت 42%، ما يشكل 7.9 مليون نسمة، بواقع 72% بين الذكور و13% بين اإلناث 15 سنة فأكثر. ظهر 
تفاوت بين المحافظات في مستوى المشاركة في القوى العاملة، حيث احتلت محافظة األنبار، النجف وواسط نسب مشاركة أعلى تراوحت بين 47-48%. كما إحتلت 
محافظتا ذي قار واألنبار النسب األعلى لمعدل البطالة بواقع 17% و16% على التوالي، في حين انخفضت معدالت البطالة وكانت األدنى في محافظة كركوك %2، 

تليها محافظة اربيل %4.

اإلنفاق واألمن الغذائي والحصص التموينية
بلغ متوسط إنفاق الفرد الشهري حسب أسعار السوق 180.673 دينار عراقي في الربع األول من عام 2011. وتشكل المواد الغذائية أعلى نسبة )34.5%( من مجموع 
اإلنفاق االستهالكي لألسرة، إذ استهلك العراقيون ما معدله   6.4 من أصل 8 مجموعات غذائية ممكنة في اليوم الواحد. كما أشارت 22% من األسر إلى أنها إضطرت 

إلى تغيير نمطها االستهالكي نتيجة لعدم امتالكها ما يكفي من الغذاء والمال خالل عام 2011. 

تشير النتائج إلى أن 80% من األسر العراقية حصلت على مادة واحدة على األقل من مواد نظام البطاقة التموينية في الفترة ما بين تموز 2010 وكانون الثاني 2011. 
ويعد كل من الطحين والرز من أكثر األطعمة توفرًا في نظام البطاقة التموينية بنسب تصل إلى 71% و64% على التوالي، إذ أن نظام البطاقة التموينية هو المصدر 

الرئيسي للطحين لـ 72% من األسر والرز لـ 64% من األسر، كما يتلقى 5% من األسر التي لديها طفل رضيع تحت سن السنتين حليب األطفال.

الخدمات األساسية
تحصل األسر على ما معدله 14.6 ساعة من الكهرباء يوميًا، 7.6 ساعة منها من الشبكة العامة، أما األسر التي ُصنفت ضمن الخمس األدنى لإلنفاق حسب توزيع 
الفئات الخمسية في المناطق الريفية فإنها تحصل على معدالت أقل من الكهرباء بسبب محدودية الوصول إلى المولدات الكهربائية. كما صنفت )81%( من األسر 

خدمة الكهرباء على أنها “سيئة” أو “سيئة جدًا”.

يستخدم حوالي ثلثا األسر )65%( شبكة المياه العامة كمصدر رئيسي لمياه الشرب، كما أن استخدام الشبكة العامة قليل في المحافظات الجنوبية الشرقية ولكن معظم 
هذه المناطق تحصل على مياه من الخزانات أو على المياه المعبئة.  تصنف )35%( من األسر مدى توفر مياه الشرب على أنه “جيد” أو “جيد جدًا”. 

أفادت معظم األسر )94%( بتوفر نظام صرف صحي محسن1، إال أنه وعلى صعيد جودة هذا النظام فقد صنف )62%( من األسر نظام الصرف الصحي بأنه »سيء« 
أو »سيء جدًا«. يستخدم ثلث األسر )30%( شبكة الصرف الصحي العامة و يستخدم )40%( من األسر خزانات الصرف الصحي ويستخدم )25%( من األسر حفر 
امتصاصية مغطاة. كما يوجد أسوأ نظام صرف صحي في المناطق الريفية حيث تستخدم )7%( من األسر نظام صرف صحي غير محسن مثل الحفر االمتصاصية 

المفتوحة.

يحتاج )94%( من األسر ألقل من ساعة واحدة للوصول إلى أقرب مركز صحي، وتزيد هذه المدة في المناطق الريفية حيث يحتاج )13%( من األسر إلى أكثر من ساعة، 
كما تلجأ نسبة مهمة من األسر )45%( إلى المستشفيات العامة، بينما يتجه )17%( إلى العيادات أو المجمعات الطبية الخاصة عند إصابة أحد أفرادها بالمرض. 

أفادت أكثر من نصف األسر )54%( بأنه يتم جمع النفايات إما مباشرة من منزل األسرة أو من الحاويات.  ويالحظ تراجع مستوى خدمات جمع النفايات في المناطق 
الريفية ، حيث يقوم )87%( من األسر بحرق أو دفن النفايات أو رميها في المناطق النائية.

1  الهدف السابع من األهداف اإلنمائية لأللفية
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الحكم الرشيد
يعتقد )48%( من العراقيين أن أداء الحكومة في مكافحة الفساد “غير فعال” أو “غير فعال للغاية”. إذ يرى )62%( أن األحزاب السياسية هي األكثر تأثرًا بالفساد يليها 
موظفو الخدمة المدنية في الحكومة )61%( والبرلمان )54%(. وعند سؤال العراقيين عن مستوى ثقتهم في المؤسسات الوطنية والمحلية، كانت اإلجابة بأن أغلبية 
الثقة مرتكزة على رجال الدين الذين تلقوا تأييدًا من )94%( من السكان بدرجة ال تقل عن 5 من 10، كما عبر )91%( عن ثقتهم بشيوخ العشائر بدرجة ال تقل عن 
5 من 10 ، بينما عبر )88%( من العراقيين عن ثقتهم بالمؤسسات الحكومية بدرجة ال تقل عن 5 من 10 ، مقابل 22% لقوات األمن المتعددة الجنسيات و )%30( 

لمنظمات األمم المتحدة.

ومن بين األهداف اإلنمائية لأللفية فإن )86%( من العراقيين يرون بأن أول أو ثاني أولوية من أولويات الحكومة يجب أن تولى للتخفيف من الفقر )أول هدف من 
األهداف اإلنمائية لأللفية(، كما يعتقد )31%( من العراقيين أن استكمال جميع األطفال لتعليمهم االبتدائي )الهدف الثاني من األهداف اإلنمائية لأللفية( يجب أن يكون 

من أولويات الحكومة األولى أو الثانية.
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األهداف والمنهجية
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مقدمة
االجتماعية  المراقبة  نظام  إنشاء  العراق كجزء من مشروع  إقليم كردستان مسح شبكة معرفة  وبالتعاون مع هيئة إحصاء  المركزي لإلحصاء  الجهاز  نفذ كل من 
واالقتصادية في العراق الذي ينفذ بالتعاون ما بين الجهاز المركزي لإلحصاء ومنظمات األمم المتحدة، حيث تم التخطيط لجولتين لمسح شبكة معرفة العراق ضمن 
مشروع نظام مراقبة الظروف االجتماعية واالقتصادية. أجريت الجولة األولى في عام2011، شملت عملية جمع البيانات حوالي 30 ألف أسرة في 18 محافظة في 

العراق، تقدم مؤشرات على الصعيد الوطني وعلى مستوى المحافظات واألقضية ولكل من البيئتين الحضرية والريفية.

 يعتبر مسح شبكة معرفة العراق األول من نوعه في العراق إذ يوفر معلومات شاملة وحديثة حول عدد من المؤشرات القياسية، إذ يتكون المسح من عدد من المكونات، 
البيانات إذ أن ذلك سيتيح الفرصة أمام الحكومة لمراقبة مؤشرات معينة وخلق آلية محددة لجمع  البلد من  بعضها يتكرر بشكل دوري وبعضها يتغير تبعًا لحاجة 

المعلومات المطلوبة من خالل النماذج أو المكونات األخرى. وعلى وجه التحديد، فقد اشتملت الجولة الحالية من المسح على أربعة مكونات هي: 

- القوى العاملة والخصائص الديمغرافية والسكانية وهي مكون أساسي يتكرر في كل جولة.

- الخدمات األساسية وهي مكون أساسي يتكرر في كل جولة.

- الحكم الرشيد وهو مكون اختياري لن يتكرر في الجولة القادمة.

- إنفاق األسرة واألمن الغذائي والحصص التموينية وهو مكون اختياري لن يتكرر في الجولة القادمة.

توفرالجولة األولى من مسح شبكة معرفة العراق البيانات األساسية إلنشاء نظام مراقبة الظروف االجتماعية واالقتصادية في العراق باإلضافة إلى أنها توفر معلومات 
شاملة وحديثة حول الوضع اإلنساني في العراق. وُتعد بيانات الجولة األولى من مسح شبكة معرفة العراق المتعلقة بالقوى العاملة والخدمات األساسية واألمن الغذائي 
والحكم الرشيد واالنفاق االستهالكي لألسرة في العراق أساسًا متينًا للتخطيط االستراتيجي المبني على الحقائق للقطاعات التنموية األساسية. كما أن الجولة األولى من 
المسح توفر للحكومة العراقية واألمم المتحدة والشركاء اآلخرين الدعم الالزم لتحقيق أهداف خطة التنمية الوطنية العراقية للفترة 2010- 2014 وإطار عمل األمم 

المتحدة للمساعدة اإلنمائية للفترة 2011- 2014 واألهداف اإلنمائية الوطنية لأللفية.

1 - أهداف المسح 
يهدف مسح شبكة معرفة العراق إلى ما يأتي:

1. إنشاء قاعدة بيانات لرصد األوضاع االجتماعية واالقتصادية لألسر العراقية في إطار نظام مراقبة الظروف االجتماعية واالقتصادية في العراق.

2. توفير بيانات دورية وشاملة ومتكاملة عن مجموعة من المؤشرات المتفق عليها والتي شملت األهداف اإلنمائية لأللفية.

3. سد الفجوة في المجاالت ذات األهمية من قبل الحكومة العراقية واألمم المتحدة والمجتمع المدني من خالل توفير المؤشرات على مستوى القضاء وإنشاء آلية 
مستقرة لجمع البيانات.

2- استمارة المسح 

اواًل: تصميم االستمارة
تم تصميم استمارة المسح بالتعاون مع منظمات األمم المتحدة كل حسب مجال اهتمامه واختصاصه. وقد خضعت هذه االستمارة لعدة مراحل لتطويرها والتوصل إلى 

النسخة النهائية التي تبنت المقاييس والمفاهيم الدولية أساسًا للعمل الميداني للمسح .

ثانيًا: التجربة القبلية
نفذ فريق إدارة العمل الميداني في الجهاز المركزي لإلحصاء عمليات فحص االستمارة على مرحلتين، األولى من خالل فحص نموذج االستمارة، والثانية من خالل 
تنفيذ التجربة القبلية للمسح، حيث تم من خالل مراحل الفحص هذه التوصل إلى معطيات مهمة ساهمت في تطوير النسخة األخيرة من االستمارة وسهل تطبيقها في 
الميدان استنادًا إلى آليات جمع البيانات في مسوح ميزانية األسرة. كما استهدف االختبار أيضًا فحص أسئلة االستمارة والتعليمات ومدى استجابة األسر لألسئلة الواردة 
فيها باإلضافة إلى الوقت الالزم لملء بيانات كل قسم من أقسامها إلى تقدير حجم الكادر المطلوب، حيث قام فريق إدارة العمل الميداني في الجهاز المركزي لإلحصاء 

باختبار المسح في مناطق متفاوتة في طابعها المعيشي في كل من بغداد والنجف وللبيئتين الحضرية والريفية.

ُنفذت المرحلة األولى من االختبار بتاريخ 18 آذار واستمرت لغاية 20 آذار من عام 2010 أي لمدة ثالثة أيام متتالية وكان عدد األسر المشمولة باالختبار 24 أسرة. 
أما المرحلة الثانية فقد ُنفذت بتاريخ 17 تشرين األول واستمرت لثالثة أيام وباألسلوب الذي اعُتمد في المرحلة األولى، وقد أعد الجهاز تقريرًا تفصيليًا عن المناطق 

المختارة وفرق العمل والوقت المستغرق الستيفاء بيانات أقسام االستمارة باإلضافة إلى مالحظات حول االستمارة وتعليمات استيفائها. 

ثالثًا: مكونات اإلستمارة
تألفت استمارة المسح من ثالثة أجزاء رئيسية:

الجزء األول: استمارة األسرة: تّضمن هذا الجزء خمسة أقسام حيث شمل القسم األول البيانات التعريفية، وشملت االستمارة في قسمها الثاني بيانات عن أفراد األسرة 
والقوى العاملة، وفي القسم الثالث بيانات عن الغذاء واستراتيجيات األمن الغذائي، وفي القسم الرابع بيانات عن الدخول التحويلية بما فيها شبكة الحماية االجتماعية 

والسلع المعمرة، أما القسم الخامس فقد شمل بيانات الخدمات والسكن باإلضافة إلى بيانات التواصل االجتماعي.
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الجزء الثاني: استمارة اإلنفاق: تّضمن هذا الجزء خمسة أقسام، حيث شمل القسم األول اإلنفاق اليومي على المواد الغذائية وغير الغذائية، وتّضمن القسم الثاني 
بيانات عن اإلنفاق على السلع والخدمات غير الغذائية خالل 30 يومًا، أما القسم الثالث فتضمن بيانات عن اإلنفاق على السلع والخدمات غير الغذائية خالل 90 يومًا، 
كما تضمن القسم الرابع بيانات عن اإلنفاق على السلع والخدمات غير الغذائية خالل 12 شهرًا السابقة ليوم المقابلة، أما القسم الخامس فشمل أسئلة عن استالم مواد 
البطاقة التموينية واستهالكها باإلضافة إلى سلع غذائية أخرى. ولتعبئة القسم األول المتعلق باإلنقاق اليومي عند الزيارة األولى يودع الباحث الميداني السجل اليومي 
لدى األسرة، حيث يوضح للشخص المدلي بالبيانات، كيفية تدوين بيانات اإلنفاق اليومي حسب فترة اإلسناد المحددة وهي سبعة أيام اعتبارًا من يوم الزيارة األولى 
لها، يتضمن السجل 14 صفحة خصصت صفحتان لتدوين إنفاق كل يوم من أيام اإلنفاق، وقد تم تثبيت المعلومات المطلوبة فيه مثل )الكمية والقيمة التقديرية وسعر 

المادة ومصدر اإلنفاق لكل سلعة تم الحصول عليها(.

الجزء الثالث: استمارة الحكم الرشيد: تّضمنت هذه االستمارة ثالثة أقسام، ركّزت أسئلة القسم األول على مفاهيم النزاهة وتقييم مؤسسات الدولة في مدى مكافحتها 
للفساد، واختصت أسئلة القسم الثاني بالمشاركة المجتمعية والمشاركة في االنتخابات، وكانت األسئلة حول اإلعالم والقنوات الفضائية هي طابع أسئلة القسم الثالث من 

اإلستمارة.

3 - عينة المسح
بالنظر للحاجة إلى توفير بيانات على مستوى القضاء فقد بلغ حجم عينة المسح 29,7852 أسرة موزعة على األقضية والمحافظات وللبيئتين الحضرية والريفية، أما 

صيغة االحتساب التي اعتمدت في تقدير حجمها في كل قضاء فكانت كاألتي:

حيث أن: 

:  Z=1.96 %95 القيمة المعيارية المجدولة والمقابلة لمستوى الثقة

:p )1-p( لتقابل أعلى تباين محتمل P=0.5 0.5=0.25 تم اختيار النسبة )05-1( 

:deff)معامل تأثير التصميم )قدر بـ1.35 بناءا على تجارب سابقة
:NR

:E
نسبة عدم االستجابة )قدرت بـ%5(

الخطأ المسموح به )%7.4(

وطبقت الصيغة أعاله على مستوى كل قضاء حيث تم تقدير حجم العينة المقبول في كل قضاء وباعتماد حجم العنقود )12( أسرة فإن عدد العناقيد المختارة في كل 
قضاء بلغ 21 عنقود وأصبح حجم العينة في كل قضاء مساويًا لـ 252 أسرة، تم توزيع العينة في القضاء حسب نسبة السكان في الحضر والريف باعتماد نتائج الحصر 

والترقيم لسنة 2010-2009.

جدول عدد العناقيد في كل من الحضر والريف ومجموع األسر حسب المحافظات

عدد االقضيةالمحافظة
مجموع األسر في كل عدد العناقيد لألسر المشمولة بالعينة حسب البيئة

محافظة المجموعالريفالحضر

796891852221نينوى

43747841008كركوك

668581261512ديالى

8102661682016االنبار

10158522102520بغداد

44044841008بابل

3333063756كربالء

673531261512واسط

879891682016صالح الدين

3392463756النجف

44539841008القادسية

44044841008المثنى

563421051260ذي قار

2  من بينها 28,875 أكملت المقابلة
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عدد االقضيةالمحافظة
مجموع األسر في كل عدد العناقيد لألسر المشمولة بالعينة حسب البيئة

محافظة المجموعالريفالحضر

672541261512ميسان

7109381471764البصرة

792431351618دهوك

10137732102520اربيل

162211133344013السليمانية

1181489989247829736المجموع

4 - مراحل اختيار العينة:
اعُتمدت نتائج الحصر والترقيم المنجزة في إطار التعداد العام للسكان والمساكن لسنة 2009-2010 في جميع المحافظات بما فيها إقليم كردستان كإطار لتحديد األسر 
وقد تم االختيار وسحب العينة بمرحلتين، في المرحلة األولى تم اختيار وحدات المعاينة األولية )البلوكات( في كل طبقة )قضاء( ولكل من الحضر والريف بطريقة 
نظامية ذات االحتمال المتناسب مع الحجم، وقد بلغ مجموع وحدات المعاينة األولية التي تم اختيارها )2478( وحدة. في المرحلة الثانية تم اختيار 12 أسرة لتكوين 
عنقود من كل وحدة معاينة أولية مختارة بطريقة نظامية وبذلك أصبح حجم العينة لمجموع عناقيد المسح 29785 أسرة موزعة على المحافظات حسب عدد االقضية 

فيها وبواقع 252 أسرة في كل قضاء.

5 - حاالت استثنائية: 
ظهرت في المرحلة األولى من العمل الميداني بعض العناقيد التي تعذر الوصول إليها وقد استبدلت هذه العناقيد الموجودة في محافظات )نينوى وكركوك واألنبار 
وبغداد وصالح الدين( بعناقيد أخرى آمنة بطريقة عشوائية أيضًا كما أن إجراءات االستبدال هذه تمت في مركز العمل في الجهاز المركزي لإلحصاء. وبلغ عدد حاالت 

االستبدال في كل المحافظات 16 حالة وقد شكلت نسبة 2% من المجموع الكلي لعدد العناقيد.

المحافظةالرقم
عدد وحدات المعاينة األولية 

الكلية
عدد وحدات المعاينة التي تم 

استبدالها
النسبة المئوية )%(

18553نينوى1

8422كركوك2

16842االنبار3

21021بغداد4

16832صالح الدين5

815162المجموع

بدأ العمل بتاريخ 2011/1/3 وتأخر لمدة أسبوعين لتداخله مع مناسبة دينية، أدت الى توقفه للفترة من 15 ولغاية 2011/1/28.

6 - نسبة االستجابة:
بلغ عدد األسر المشمولة بالمسح 29,785 أسرة، أما عدد األسر غير المستجيبة فقد بلغ 910 أسر، أي أن نسبة االستجابة كانت 96.9%، كما بلغ عدد األسر المستجيبة 

28,875 أسرة. ُسجلت أعلى نسب لالستجابة في المحافظات )القادسية، ديالى، صالح الدين( أما اقل نسب استجابة فكانت في المحافظات )دهوك، ديالى(.

 نسب االستجابة حسب المحافظات
نسبة االنجاز )%(المحافظةنسبة االنجاز )%(المحافظة

99.3كربالء91.8دهوك

99.3واسط91.5نينوى

99.4صالح الدين97. 8السليمانية

99.2النجف99.0كركوك

99.5القادسية89.7اربيل

99.4المثنى99.4ديالى

96.0ذي قار97.2االنبار

98.6ميسان97.9بغداد

99.3البصرة99.3بابل



15

7 - الصيغة المستخدمة وأوزان العينة:
تم احتساب احتمال االختيار hij[P[ لألسرة hij والعنقود hi للطبقة h وفق الصيغة التاليـة: 

P]hij]=K]h] n]hi] m]hi] / N]h] n’]hi]  ...... )2(   

 حيث أن:

K]h])238 عددها( h عدد وحدات المعاينة األولية التي تم اختيارها عشوائيا في الطبقة

N]hi]2010 حسب نتائج الحصر والترقيم hi عدد األسر في وحدة المعاينة

N]h]2010 حسب نتائج الحصر والترقيم )h( مجموع عدد األسر في الطبقة

m]hi])عددها 12 أسرة( hi عدد األسر التي تم اختيارها في كل وحدة معاينة أولية

n’]hi]2010 حسب تحديثات العينة hi عدد األسر في وحدة المعاينة

8 - عينة استمارة الحكم الرشيد
تم شمول أحد أفراد االسرة بعمر )18-64( سنة لإلجابة على أسئلة استمارة الحكم الرشيد، فبعد الزيارة األولى واستيفاء بيانات القسم الخاص بأفراد األسرة بما يتعلق 
بالعمر والجنس ،يتم اختيار الفرد في كل أسرة من األسر المشمولة بالمسح بطريقة عشوائية باستخدام طريقة Kish حيث يعطى رمز لألسرة حسب ترتيبها في العنقود 
ويبدأ هذا الرمز من الحرف A الى L لكون العنقود يتكون من 12 أسرة ثم يتم بعدها اختيار أفراد األسرة الذين تتراوح اعمارهم ما بين 18-64 سنة من استمارة 
األسرة )الجزء االول( وكما ورد تسلسلهم في القسم الخاص باألفراد، يتم ترتيب األفراد الذكور تنازليًا ثم اإلناث تنازليًا وباالعتماد على الرقم العشوائي الذي تم اختياره 
من جدول Kish يتم معرفة تسلسل الفرد الذي سيتم اختياره للمقابلة خالل الزيارة الثالثة )األخيرة( وفي حالة تعذر مقابلة الفرد المشمول ال يجوز اختيار بديل عنه بل 

يكتب الباحث سبب عدم مقابلة الفرد على غالف االستمارة. 

9 - التدريب:
لغرض تأهيل كوادر العمل الميداني المشاركة في تنفيذ المسح، تم األخذ بعين االعتبار منذ البداية اختيار األشخاص الذين لهم خبرة ودراية في تنفيذ المسوح األسرية 
حيث جرى التدريب والتأهيل على مرحلتين، في المرحلة األولى تم تدريب المدربين األساسيين والمشرفين المركزيين في المحافظات من الكادر الفني في الجهاز، وقد 
ُأقيمت أول ورشة تدريبية لهم في عّمان في الفترة ما بين 11 إلى 16 حزيران 2010، ونظرًا لتأجيل المسح الذي كان مقررًا إجراؤه في شهر تموز من عام 2010 
بسبب األعمال التحضيرية للتعداد العام للسكان فقد تطلب ذلك إجراء دورة تنشيطية ثانية للمدربين خالل الفترة ما بين 1 إلى 5 تشرين الثاني 2010، وكان التدريب 

في المرحلتين تدريبًا نظريًا على االستمارة وتعليمات استيفائها. 

وبعد إعداد المدربين وقبل البدء الفعلي بتنفيذ المسح الميداني تم افتتاح 11 مركزًا تدريبيًا في العراق وقد تم تحديد عدد المراكز بناًء على الظروف األمنية واألوضاع 
السائدة في بعض المحافظات، كما تم توفير كل مستلزمات التدريب من استمارات وتعليمات وشاشات عرض باإلضافة إلى برنامج تدريبي )عروض موحدة( لكل 
المراكز. واستمر التدريب لمدة سبعة أيام في نهاية شهر كانون األول، عدا إقليم كردستان حيث تم التدريب في اربيل خالل الفترة ما بين 3 إلى 9 كانون الثاني وفي 

السليمانية ودهوك نفذ في الفترة 5 الى 11 كانون الثاني.

10 - العمل الميداني 
كما أشير سابقًا تكّونت استمارة شبكة معرفة العراق من عدد كبير من األسئلة تم تنظيمها في ثالثة أجزاء، وتكّون كل جزء من عدة أقسام، شمل الجزء الثاني من 
االستمارة بيانات إنفاق األسرة إذ عادًة ما تتطلب مسوح اإلنفاق إجراءات خاصة في استيفاء بياناتها خصوصًا تلك المتعلقة باإلنفاق االستهالكي اليومي لألسرة حيث 
يوَدع دفتر للتسجيل اليومي لدى األسرة منذ اليوم األول للزيارة للحصول على بيانات سليمة، مما يتطلب زيارات إضافية لألسرة لمتابعة التسجيل اليومي للسلع التي تم 
اإلنفاق عليها. وفي مسح شبكة معرفة العراق، أعدت خطة لتنفيذ العمل الميداني للفريق الواحد الذي تكون من 4 باحثين ليقوم الفريق الواحد بزيارة عنقودين متجاورين 
خالل اليوم ويقوم كل باحث في الفريق باستيفاء بيانات 3 أسر في كل عنقود بحيث يكون مجموع األسر التي يقابلها كل باحث في الفريق 6 أسر يوميًا. ويتم وضع 
جدول لزيارات الباحث لكل أسرة مشمولة بالمسح بدءًا من اليوم األول لتسليم دفتر التسجيل اليومي ولغاية الزيارة األخيرة التي يتم بموجبها سحب دفتر التسجيل من 
األسرة. وتم تقسيم فترة العمل الميداني التي استغرقت حوالي 48 يومًا إلى أربع موجات كل موجة تكونت من 12 يوم، وقد جرى تنفيذ الزيارات خالل كل موجة 

حسب الجدول اآلتي: 
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جدول خطة تنفيذ العمل الميداني للباحثين الميدانيين

واجبات الباحث الميدانيالزياراتالتاريخاليومالموجة

لى
الو

ة ا
وج

الم
ل 

خال
رة 

الس
ي ل

دان
لمي

ث ا
اح

 الب
ت

را
زيا

3- كانون ثاني -11اليوم األول
3أسر من 

العنقود االول
3أسر من 

العنقود الثاني
توزيع دفتر التسجيل اليومي على االسر واستيفاء بيانات الجزء األول 

من األستمارة

4-كانون ثاني-11اليوم الثاني
3أسر من 

العنقود الثالث
3أسر من 

العنقود الرابع
توزيع دفتر التسجيل اليومي على االسر واستيفاء بيانات الجزء األول 

من األستمارة

5-كانون ثاني-11اليوم الثالث
3أسر من 

العنقود الخامس
3أسر من 

العنقود السادس
توزيع دفتر التسجيل اليومي على االسر واستيفاء بيانات الجزء األول 

من األستمارة

6-كانون ثاني-11اليوم الرابع
3أسر من 

العنقود السابع
3أسر من 

العنقود الثامن
توزيع دفتر التسجيل اليومي على االسر واستيفاء بيانات الجزء األول 

من األستمارة

7-كانون ثاني-11اليوم الخامس
3أسر من 

العنقود االول
3أسر من 

العنقود الثاني

ترحيل بيانات االيام االربعة الماضية من دفتر التسجيل اليومي الى القسم 
)1( في الجزء الثاني من االستمارة، باالضافة الى استيفاء بيانات الجزء 

الثاني )االنفاق( من االستمارة

8-كانون ثاني-11اليوم السادس
3أسر من 

العنقود الثالث
3أسر من 

العنقود الرابع

ترحيل بيانات االيام االربعة الماضية من دفتر التسجيل اليومي الى القسم 
)1( في الجزء الثاني من االستمارة، باالضافة الى استيفاء بيانات الجزء 

الثاني )االنفاق( من االستمارة

9-كانون ثاني-11اليوم السابع
3أسر من 

العنقود الخامس
3أسر من 

العنقود السادس

ترحيل بيانات االيام االربعة الماضية من دفتر التسجيل اليومي الى القسم 
)1( في الجزء الثاني من االستمارة، باالضافة الى استيفاء بيانات الجزء 

الثاني )االنفاق( من االستمارة

10-كانون ثاني-11اليوم الثامن
3أسر من 

العنقود السابع
3أسر من 

العنقود الثامن

ترحيل بيانات االيام االربعة الماضية من دفتر التسجيل اليومي الى القسم 
)1( في الجزء الثاني من االستمارة، باالضافة الى استيفاء بيانات الجزء 

الثاني )االنفاق( من االستمارة

11-كانون ثاني-11اليوم التاسع
3أسر من 

العنقود االول
3أسر من 

العنقود الثاني
سحب دفتر التسجيل اليومي من االسرة واستيفاء بيانات الجزء الثالث من 

االستمارة )الحوكمة(

12-كانون ثاني-11اليوم العاشر
3أسر من 

العنقود الثالث
3أسر من 

العنقود الرابع
سحب دفتر التسجيل اليومي من االسرة واستيفاء بيانات الجزء الثالث من 

االستمارة )الحوكمة(
اليوم الحادي 

عشر
13-كانون ثاني-11

3أسر من 
العنقود الخامس

3أسر من 
العنقود السادس

سحب دفتر التسجيل اليومي من االسرة واستيفاء بيانات الجزء الثالث من 
االستمارة )الحوكمة(

14-كانون ثاني-11اليوم الثاني عشر
3أسر من 

العنقود السابع
3أسر من 

العنقود الثامن
سحب دفتر التسجيل اليومي من االسرة واستيفاء بيانات الجزء الثالث من 

االستمارة )الحوكمة(

15-كانون ثاني-11اليوم الثالث عشر
مراجعة مكتبية

16-كانون ثاني-11اليوم الرابع عشر

تم استيفاء بيانات الجزء الثالث من االستمارة )الحكم الرشيد( في الزيارة األخيرة حتى ال تؤثر بيانات الجزء الثالث سلبًا على بيانات األجزاء األخرى لالستمارة، نظرًا 
لخصوصية وحساسية البيانات المطلوبة في هذا الجزء، إذ أنها تتعلق بمفاهيم النزاهة والفساد اإلداري باإلضافة الى أسئلة أخرى. 

11 - هيكل العاملين في المسح 
 تم تنظيم هيكل العاملين في المسح على النحو االتي:

1. اإلشراف العام: رئيس الجهاز المركزي لإلحصاء.

2. مدير المسح: المدير العام التنفيذي الستراتيجية التخفيف من الفقر. 

3. مدير العمل في إقليم كردستان: رئيس هيئة اإلحصاء في إقليم كردستان.

4. مدير إدارة البيانات: فني في دائرة الحاسبة االلكترونية . 

5. اإلشراف المركزي: تألف الفريق من 16 شخص من الكادر المتخصص في الجهاز المركزي لإلحصاء وهيئة إحصاء إقليم كردستان وكانت مهمتهم تدريب 
فرق العمل في المحافظات واإلشراف ومتابعة العمل الميداني كل حسب المحافظات المكلف بها .
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6. منسقو المحافظات: وعددهم 18 شخص تّمثل بمدراء اإلحصاء في المحافظات الذين كان دورهم اإلشراف اإلداري على فرق العمل وتسهيل إجراءات تنفيذ 
المسح في محافظاتهم . 

7. اإلشراف المحلي: عددهم 80 شخص جميعهم من ذوي الخبرة السابقة في تنفيذ المسوح األسرية في المحافظات وكانت مهمتهم اإلشراف وإدارة عمل الفريق 
باإلضافة إلى إجراء التدقيق المكتبي والميداني للباحثين الذين هم بمعيته. 

8. الباحثون الميدانيون: تألفوا من 310 باحث ميداني، بعضهم من منتسبي الجهاز والبعض اآلخرمن األشخاص الذي سبق لهم العمل في الجهاز بصيغة عقد في 
تنفيذ مسوح أسرية سابقة. 

9. فريق التحليل: يتكون من 6 محللين في وحدة تحليل البيانات في الجهاز المركزي لإلحصاء.

10. مدخلو البيانات: تألف هذا الفريق من 58 شخص متخصصين في إدخال البيانات في مركز اإلدخال في الجهاز واإلقليم. 

11. الفريق اإلداري والمالي: تألف من 6 أشخاص، ويترأس الفريق المدير العام للشؤون اإلدارية والمالية في الجهاز، وكانت مهمتهم توفير مستلزمات العمل 
اللوجستية والمالية. 

12. فريق الترميز والتدقيق المكتبي: تألف من 20 شخص من الموظفين المتخصصين لتدقيق وترميز حقول االستمارة مثل المهنة والنشاط في مركز االدخال 
في الجهاز المركزي لإلحصاء .
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12 - إدخال ومعالجة البيانات 
اسُتخدم برنامج نظام معالجة التعداد والمسح )CSPro( في بناء منظومة إدخال ومعالجة البيانات وهو نظام متخصص في إدخال ومعالجة بيانات المسوح األسرية، 

حيث تكونت منظومة االدخال من 456 متغير و18 شاشة موزعة على جزئيين رئيسيين هما:

الجزء االبتدائي:
 يختص بإدخال رمز مدخل البيانات ورمز العنقود ورمز األسرة حيث يتم خلق ملف األسرة الواحدة وتسميته وفق اآللية التالية )dat.IKcccchh( حيث يشير الحقل 

)cccc( إلى رمز العنقود و)hh( إلى رمز األسرة داخل العنقود، ومن ثم يقوم بتشغيل الجزء الرئيس.

الجزء الرئيس:
وهو الجزء الذي يتم خالله إدخال أقسام االستمارة من خالل 16 شاشة ابتداءًا من غالف االستمارة وانتهاءًا بالقسم االخير الستمارة الحكم الرشيد. وقد تم وضع قواعد 

تدقيق على معظم الحقول والشاشات للسيطرة على البيانات المدخلة واسُتخدمت قواعد التدقيق لتحقيق اآلتي:

1. التأكد من دقة إدخال البيانات وأن قواعد وتعليمات ملء االستمارات اعُتمدت بشكل سليم.

2. تصويب وتشخيص حاالت عدم االتساق بالبيانات والقفز بين الحقول.

تم إنشاء مجال )Domain( شبكي ضمن شبكة حاسبات المركز، خصص هذا المجال لعمليات إدخال ومعالجة استمارات المسح حيث يحتوي هذا المجال على فرعيين 
أساسيين هما:

1. مجال )CSPro( محمي بكلمة سر، مخصص لإلدخال فقط وعلى ضوئه تم تعديل برنامج اإلدخال لغرض خزن البيانات في الخادم المخصص لهذا المجال 
من ثم على جهاز الخزن )device Storage( وهو منفصل عن جهاز الخزن الخاص بأعمال التعداد.

.)SPSS( وهو محمي بكلمة سر أيضًا ومخصص لمراجعة البيانات بعد تحويلها إلى صيغة )SPSS( 2. مجال

- يتم اخذ نسخ احتياطية للبيانات يوميًا بطريقة غير تراكمية لغرض الرجوع ألي نسخة من البيانات.

 SSPS إلى CSPro 13 - عمليات تحويل البيانات من
تم تصميم وتنفيذ برنامج خاص بعملية تحويل بيانات االستمارة وفقًا للوحدة اإلحصائية حيث أن بيانات المسح كانت موزعة على 13 ملف بصيغة SPSS إذ يتكون 

هذا البرنامج من جزئيين رئيسيين هما:

 DAT 1. الجزء األول يقوم بدمج ملفات بيانات األسر بملف واحد بصيغة

 SPSS 2. الجزء الثاني يقوم بعمليات تحوير وربط بين البيانات ذات العالقة الواحدة ومن ثم تجزئتها إلى ملفات بصيغة
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15 - إجراءات التدقيق النوعي 

أ. مرحلة العمل الميداني
تتكون إجراءات التدقيق النوعي من الخطوات التالية: 

1. نموذج التدقيق المكتبي لكافة االستمارات: يقوم المشرف المحلي بتدقيق كل جزء من أجزاء االستمارة المنجزة بعد استالمها من الباحث الميداني.

2. نموذج إعادة المقابلة: يختار المشرف المحلي أسرة واحدة لكل باحث من أعضاء فريقه في كل موجة بغرض إعادة مقابلتها وفق النموذج المعدل.

3. التدقيق المكتبي لالستمارات المنجزة: حيث يقوم بهذه المهمة المشرف المركزي عند زيارته للمحافظات حيث يقوم بتدقيق عينة من االستمارات المنجزة وعند 
اكتشاف أي خطأ يقوم بإبالغ المشرف المحلي ليلزم الباحث بتصحيحها من خالل الرجوع إلى األسر التي تضمنها تقرير األخطاء، كما يقوم المشرف المركزي 
بتقديم تقرير إلى مدير العمل الميداني يتضمن مالحظات حول سير العمل في المحافظة، وبناءًا عليه يقوم مدير العمل الميداني بتقديم ملخص الى مدير المسح 

يتضمن المالحظات والمشاكل التي يتوجب متابعتها. 

4. التدقيق والسيطرة على النوعية للمشرف المركزي: قام المشرفون المركزيون بملء نموذج إعادة مقابلة خاصة بالمشرف المحلي بعد انتهاء العمل الميداني 
أجزاء  المثبتة في  المعلومات  المقابلة مع  نتائج  مقابلتها ومطابقة  إعادة  أسرة من كل محافظة بشكل عشوائي بغرض  اختيار 20  تم  األربعة وقد  للموجات 

االستمارة.

ب. التدقيق المكتبي
بعد انتهاء كل موجة تقوم دائرة اإلحصاء في المحافظة بإرسال استمارات الموجة إلى مراكز اإلدخال حيث تقوم مجموعة التدقيق المكتبي بتدقيق البيانات الرئيسة في 
االستمارة لتهيئتها لمرحلة اإلدخال. وعند الكشف عن أي خطأ في االستمارة يتم االتصال بالمشرف المركزي لتلك المحافظة ليقوم بدوره باالتصال بالمشرف ثم الباحث 

الميداني لمعالجة أو تصحيح الخطأ وإعادته الى مركز اإلدخال.

ج. عمليات التدقيق بعد االنتهاء من إدخال البيانات
 بعد االنتهاء من إدخال البيانات في كل موجة يتم تجميع ملفات األسر في ملف واحد ومن ثم إصدار تقارير األخطاء وفقًا لآلتي: 

Edit Batch CSPro أ- تقارير األخطاء الصادرة عن طريق برنامج مصمم بلغة

.SPSS ب- تقارير األخطاء الصادرة باستخدام برنامج

د. عمليات مراجعة أخطاء االستمارات
يتم مراجعة وتصحيح األخطاء في هذه المرحلة بمساعدة المشرفين المركزيين حيث يتم في بعض األحيان تصحيح البيانات آليًا في بعض الحاالت مثل حدوث بعض 

األخطاء في الترميز أو وجود بعض األسعار غير المنطقية...الخ.

ه. مرحلة مراجعة البيانات من قبل فريق تحليل البيانات
بعد ترحيل البيانات من CSPro الى SPSS تقوم وحدة تحليل البيانات باستخدام أوامر البرنامج لتدقيق البيانات وعلى النحو التالي:

1. تدقيق العالقات المنطقية بين المؤشرات.

2. استخراج القيم غير المنطقية ومراجعتها مع فريق اإلشراف المركزي.

3. تأشير القيم المفقودة الموجودة في البيانات ومحاولة معالجتها من خالل مراجعة االستمارات )أسعار السلع، رمز السلعة..الخ(

16 - جودة البيانات
لقد تم إجراء بعض التحليالت على متغيرات مختارة من المتغيرات الديمغرافية، حيث اشارت النتائج إلى اتساق معقول في البيانات بالمقارنة مع المقاييس الديموغرافية 
لجودة البيانات. كما تم مقارنة بعض النتائج بمصادر بيانات خارجية مثل المسوح السابقة ونتائج الحصر والترقيم للتعداد العام للسكان، وقد أشارت النتائج إلى معقولية 

البيانات ومنطقيتها بشكل مقبول.

المفاهيم والمصطلحات المستخدمة في المسح

يقصد بها النواحي واألقضية والمحافظات واإلقليم حسب حدودها اإلدارية المثبتة.الوحدات اإلدارية

حدود البلدية أو أمانة 
بغداد 

هي الحدود المثبتة من قبل البلديات أو )أمانة بغداد( لمنطقة ما ألداء خدمات البلدية.

يقصد به المناطق الواقعة ضمن حدود البلديات أو ضمن حدود أمانة بغداد، وهي مناطق مكونة من أحياء ومحالت.الحضــر
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يقصد به المناطق الواقعة خارج حدود البلديات أو خارج حدود أمانة بغداد، وهي مناطق مكونة من مقاطعات وقرى.الريف

المسكن

هو مبنى أو جزء منه، وهو مكان لإلقامة منفصل ومستقل بناءًا، أعد أصال لسكن أسرة معيشية واحدة أو أكثر مهما كانت صفة 
إشغاله وقت المسح سواء كان مشغواًل وقت الحصر بأسرة أو أكثر من أسرة، خاليًا من السكان )غير مشغول(، يتواجد به أسرة أو 
منشأة، تشغله منشأة أو أكثر، أو أن يكون تحت التشييد وقت المسح. وللمسكن مدخل مستقل يمكن شاغليه من الدخول والخروج منه 
دون اضطرارهم للمرور بمسكن آخر، ويتكون المسكن من غرفة أو أكثر مع ملحقاتها، وال تعتبر مسكنًا المباني المهجورة التي ال 

تصلح للسكن اآلدمي.

ويتألف المسكن من غرف متصلة ذات مدخل مستقل أو مجموعة من الغرف المنفصلة ذات مداخل مستقلة.

ملكية المسكن

هو حيازة األسرة للمسكن في حد ذاته أي البناء المشيد وليس لألرض القائم عليها.

1. ملك: يكون المسكن ملك خاص لألسرة أو ألحد أفرادها الذي يقيمون بالمسكن عادة.

2. ايجار: يكون المسكن مستأجرًا مقابل بدل نقدي )إيجار( يتم دفعه شهريًا أو كل مدة معينة.

3. سكن مجاني: في حالة حيازة المسكن دون دفع أي مبالغ كأن يكون المالك أب أو أم أو أحد أقارب رئيس االسرة أو أحد أفرادها 
الذين ال يقيمون بالمسكن أو مقدمًا من جهة أخرى دون مقابل.

نوع المسكن 

يقصد بنوع المسكن الشكل الهندسي أو المعماري للمسكن والذي قد يكون كاآلتي:

1. دار: هو مبنى دائم ومستقل إنشائيًا، معد أصاًل لسكن أسرة معيشية واحدة أو أكثر من أسرة يتكون من غرفة أو أكثر مع 
ملحقاته الخدمية، المطبخ، الحمام، المرافق الصحية، المياه المنقولة باألنابيب وله منفذ منفصل إلى الشارع مباشرة أو عن 

طريق حديقة.

2. شقة: هي مبنى أو جزء من مبنى تتكون من غرفة أو أكثر مع توفر الملحقات الخدمية لها كالمطبخ، الحمام والمرافق، ولها 
باب يؤدي إلى مدخل العمارة أو المبنى الموجودة فيه دون الدخول في شقق أو منازل أخرى.

3. صريفة أو كوخ: هو مأوى أو بناء مستقل مؤقت مبني بمواد خام متوفرة كالقصب، سعف النخيل، الطين، التنك.

4. خيمة أو بيت شعر: هي مأوى مصنع من الوبر أو الشعر أو القماش يمكن تحريكها ونقلها بسهولة.

5. كرفان: هو مبنى سابق التجهيز مثبت بصفة مؤقتة أو دائمة، والمادة األساسية في بناءه هي الخشب أو الحديد أو الجينكو 
ويستخدم للسكن أو العمل.

المادة الرئيسية للجدران 
الخارجية للمسكن 

هي المادة التي يتألف منها معظم الجدران الخارجية للمسكن، وقد تكون من الطابوق، أو الحجر أو البلوك االسمنتي،..الخ

نوع إشغال الوحدة 
السكنية 

هي الصفة التي بموجبها تستخدم األسرة الوحدة السكنية، كأن تكون مملوكة بدون دفع أقساط أو مملوكة مع دفع أقساط أو مستأجرة 
أو مستخدمة بدون مقابل ..الخ

الغرفة 

هي مساحة أو حيز داخل المسكن أو أي مكان آخر مستعمل للسكن محاطة بجدران تمتد من األرضية إلى السقف ويصل ارتفاعها 
إلى مترين على األقل وتتسع مساحتها لتستوعب سرير لشخص بالغ، أي أن ال تقل مساحتها عن أربعة أمتار مربعة، وتعد غرفًا 
تلك المستخدمة للنوم، الطعام، الجلوس، الدراسة، المطبخ، وال تعد غرفًا كل من الممرات، الحمامات، والمرافق الصحية، والشرفات 
لعيادة  الغرفة المخصصة  العمل مثل  الغرف المخصصة ألغراض  المسكن كذلك كل  الخارجية، وال تعتبر من غرف  والبلكونات 

الطبيب أو الخياطة للغير إال إذا استخدمت فعاًل أو أعدت الستخدامها للنوم أو الطعام أو الجلوس أو الدراسة أو التسلية.
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األسرة 

تعرف األسرة االعتيادية ألغراض التعداد بأنها فرد أو مجموعة أفراد تربطهم أو ال تربطهم صلة قرابة، ويقيمون في وحدة سكنية 
واحدة أو جزء منها ويشتركون في المأكل وغيره من ضروريات الحياة، وقد تكون األسرة االعتيادية إما:

1. أسرة معيشية متكونة من شخص واحد: يقوم بتوفير الغذاء أو غيره من ضروريات الحياة لنفسه دون االرتباط بأي شخص 
آخر، كمجموعة األفراد الذين يقيمون في مسكن تقليدي )دار أو شقة(. 

2. أسرة معيشية متعددة األشخاص: أي مجموعة من شخصين أو أكثر يقيمون معا” ولديهم رب أسرة، ويشتركون في توفير 
الغذاء أو غيره من ضروريات الحياة، وقد تكون لهم ميزانية مشتركة أو ال تكون )يساهمون معا في اإلنفاق من دخل رئيس 
االسرة أو بعض أفرادها(، وقد تربطهم قرابة أو ال تربطهم أو مزيج من الحالتين، وقد يشترك أفراد األسرة في وجبات الطعام 

جميعها أو في بعضها.

ويعتبر من أفراد األسرة المعيشية كل من يتغيب عن مسكن األسرة بصفة مؤقتة خارج العراق ولمدة ال تزيد على السنة يعود بعدها 
لإلقامة معها، بإستثناء الطلبة والمرضى يعتبرون من ضمن أفراد األسرة بغض النظر عن مدة وجودهم خارج العراق. وليس كل من 
يساهم في اإلنفاق على األسرة بالضرورة هو فرد من أفرادها. ويمكن أن تكون األسرة المعيشية عديمة المأوى تحمل متاعها القليل 

معها وتنام في الشوارع أو في مداخل المباني أو على األرصفة أو أي حيز آخر بصورة عشوائية. 

رئيس األسرة

هو الشخص المقيم إقامة معتادة مع األسرة والذي عرف بأنه يحمل هذه الصفة من قبل باقي أفراد األسرة بغض النظر عن جنسه، 
وعادة ما يكون هذا الشخص صاحب السلطة والمسؤول عن تدبير الشؤون االقتصادية لألسرة وقد يشاركه اآلخرون في ذلك. وقد 
يكون رئيس االسرة ذكرا أو أنثى مع مراعاة أن ال يقل عمره عن 12 سنة، وليس بالضرورة أن يكون أكبر أفرادها سنًا أو أكثرهم 

دخاًل، كما ال يشترط صلة قربى ببعض أو جميع أفراد األسرة.

عالقة الفرد برئيس 
األسرة 

هي درجة القرابة التي تربط أفراد األسرة برئيس األسرة كأن يكون زوجه، أوالده، أزواج األوالد، أقارب، آخرون من غير ذوي 
القربى.

عدد األفراد المقيمين في األسرة إقامة معتادة وقت تنفيذ المسححجم األسرة

مدة اإلقامة في مكان 
اإلقامة المعتادة الحالية

هي المدة الزمنية السابقة حتى تاريخ المقابلة معبرًا عنها بالسنوات الكاملة التي أقام فيها الفرد في مكان إقامته المعتاد الحالية حتى 
وقت تاريخ المقابلة. 

مكان اإلقامة المعتادة 
السابقة

هو المكان الجغرافي )المحافظة أو البلد( الذي أقام فيه الفرد إقامة معتادة )ستة أشهر أو أكثر( قبل انتقاله إلى مكان إقامته المعتاد 
الحالي مباشرة. 

الحالة الزوجية 

هي الحالة الشخصية لكل فرد فيما يتعلق بقوانين وعادات الزواج المعمول بها . 

لم يتزوج أبدا )أعزب(: هو الفرد الذي يبلغ عمره 12 سنة فأكثر ولم يسبق له الزواج أبدًا وفقًا للعرف السائد سواء كان ذكرًا أو 
أنثى. 

متزوج: الفرد الذي يبلغ عمره 12 سنة فأكثر والمتزوج زواجًا فعليًا وفقًا للعرف السائد سواء كان الزوجان مقيمان معًا أم ال وقت 
المقابلة.  

مطلق: الفرد الذي يبلغ عمره 12 سنة فأكثر وسبق له الزواج فعاًل وإنفصل )إنحل( آخر زواج بالطالق المسجل شرعًا ولم يتزوج 
مرة أخرى وليس له زوجة أخرى على قيد الحياة. 

أرمل: الفرد الذي يبلغ عمره 12 سنة فأكثر وسبق له الزواج فعاًل ولكن إنفصل )إنحل( آخر زواج له بوفاة الطرف اآلخر ولم يتزوج 
مرة أخرى وليس له زوجة أخرى على قيد الحياة. 

منفصل: الفرد الذي يبلغ عمره 12 سنة فأكثر وسبق له الزواج وإنفصل آخر زواج له لسبب ما دون أي إثبات مسجل رسميًا وقانونيًا 
ولم يتزوج مرة أخرى وليس له زوجة أخرى على قيد الحياة. 
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اإلعاقة 

هو الفرد الذي لديه قصور رئيسي كلي أو جزئي في نوع أو عدد من األنشطة التي يؤديها في أي من حواسه وقدراته البدنية أو 
النفسية أو العقلية أو مشكلة صحية إستمرت أو من المتوقع أن تستمر إلى المدى الذي يحد من إمكانية التعلم والتأهيل أو العمل بحيث 
ال يستطيع ممارسة حياته العادية في ظروف أمثاله من غير المعاقين، ويستثنى من ذلك حاالت العجز قصيرة األمد الناجمة عن حالة 

طارئة ككسر في الساقين أو مرض. 

1. صعوبة في اإلبصار: تعني عدم قدرة الفرد على اإلبصار ومالحظة ما يدور حوله، حتى لو إستخدم نظارات طبية. 

2. صعوبة في السمع: تعني عدم إستخدام الشخص إلذنيه وقدراته السمعية لمعرفة ما يقال حوله وسماع أي أصوات، حتى عند 
إستخدام الشخص لسماعات طبية.

3. صعوبة في الحركة: تشمل األفراد الذين لديهم بعض اإلشكاالت الصحية في التنقل والتجول على األقدام والتي قد تحد من 
أدائهم لألنشطة اليومية. 

4. صعوبة في العناية في النفس: تشمل األفراد الذين يواجهون صعوبة في رعاية أنفسهم بشكل مستقل. 

5. صعوبة في التذكر أو التركيز: عدم قدرة الشخص على تبادل المعلومات واألفكار مع اآلخرين والتعامل معهم من خالل 
إستخدام النطق، أو اإلشارة، أو الحركة أو الكتابة للمعلومات التي يرغبون بتبادلها مع اآلخرين. 

6. التذكر يشير إلى استخدام الفرد قدرة الذاكرة لتذكر ما حدث من حولهم. هذا يعني أن الفرد يمكن أن يجلب إلى الذهن أو التفكير 
مرة أخرى عن شيء حدث في الماضي )سواء في الماضي القريب أو البعيد(.

هذا  يرتبط  شيء.  تعلم  األرقام،  حساب  القراءة،  مثل  المهام  بعض  إلنجاز  العقلية  قدرته  يستخدم  فرد  إلى  يشير  التركيز   .7
مع التركيز على المهمة في متناول اليد من أن إتمام هذه المهمة. هو توجيه اإلهتمام الكامل لموضوع واحد دون األشياء 

األخرى.

8. ال توجد إعاقة: األشخاص الذين يتمتعون بسالمة بدنية وعقلية وحركية وبصرية أي عدم وجود صعوبة أو قصور في أداء 
أي نشاط .

درجة الحدة )الصعوبة( 
في اإلعاقة

يقصد به مقدار اإلعاقة المحددة في األداء المعين كأن تكون قليلة أو كبيرة أو ال يمكن األداء نهائيًا وهو العجز الكامل.

االلتحاق بالدراسة
يقصد بها حالة الفرد من التعليم من حيث إلتحاقه وإستمراره بالتعليم أو عدمه كأن يكون إلتحاقه منتظم بمؤسسة تعليمية نظامية معتمدة 
أو ببرنامج عام أو خاص مخصص للتعليم المنتظم في أي مرحلة من المراحل الدراسية وقت تنفيذ المسح في العراق أو خارجه. 

واألصل في اإللتحاق أن الفرد يذهب الى المؤسسة التعليمية بإنتظام بقصد التعليم والحصول على مؤهل تعليمي أو شهادة علمية. 

المرحلة التعليمية 
هي عبارة عن سنوات دراسية للحصول على مستوى تعليمي معين كأن تكون ابتدائية ومدتها ست سنوات أو متوسطة ومدتها تسع 

سنوات ..الخ. 

المؤهل العلمي 
هو أعلى مؤهل علمي حصل عليه الفرد وبالنسبة للفرد الذي لم يحصل على مؤهل علمي يقصد به حالته من حيث معرفة القراءة 
والكتابة من عدمها . ويصنف المؤهل العلمي في درجات هي أمي، يقرأ ويكتب، ابتدائية، متوسطة، إعدادية، دبلوم، بكالويوس، دبلوم 

عالي، ماجستير، دكتوراه.اليستطيع قراءة وكتابة جملة بسيطة بأي لغة كانت. 
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العالقة بقوة العمل 

يقصد بها حالة الفرد الذي يبلغ من العمر 12 سنة فأكثر من حيث ارتباطه بسوق العمل، خالل السبعة أيام الماضية المنتهية في اليوم 
الذي يسبق يوم المقابلة وتشتمل على الحاالت التالية:

1. مستخدم بأجر: هو الفرد الذي يعمل في أي قطاع ويتقاضى أجرًا مقطوعًا، سواء كان هذا األجر نقديًا أم عينيًا.

2. صاحب عمل: هو الفرد الذي يملك ويدير مشروعه اإلقتصادي الخاص، أو يشتغل مستقالًّ في مهنة أو تجارة، يشغل شخصًا 
واحدًا أو أكثر بأجر نقدي أو عيني.

3. يعمل لحسابه: هو الفرد الذي يدير مشروعه اإلقتصادي الخاص أو يشتغل مستقالًّ في مهنة أو تجارة من دون أن يستخدم أي 
شخص لمساعدته.

4. يعمل لدى األسرة بدون أجر: هو الفرد الذي يزاول عماًل خاصًا تمتلكه األسرة أو احد أفرادها دون أن يتقاضى أجرًا عينيًا 
أو نقديًا وليس له نصيب مقطوع في األرباح.

5. متعطل سبق له العمل: هو الفرد الذي سبق له اإلرتباط بعمل ما بهدف الكسب، إال أنه خالل فترة اإلسناد الزمني ليس له 
إرتباط بأي عمل رغم أنه متاح للعمل، وقام بالبحث عنه خالل فترة اإلسناد الزمني.

6. متعطل لم يسبق له العمل: هو الفرد الذي لم يسبق له اإلرتباط بأي عمل داخل الدولة أو خارجها، ومتاح للعمل، كما قام 
بالبحث عنه خالل فترة اإلسناد الزمني.

7. طالب متفرغ: هو الفرد الملتحق بالدراسة، والذي يواظب عليها بهدف الحصول على مؤهل علمي.

8. متفرغة لألعمال المنزلية: هي األنثى غير العاملة، والتي ال تبحث عن عمل، وال تلتحق بمؤسسات علمية، بل تتفرغ ألعمال 
المنزل، باستثناء خدم المنازل فال يشملون بهذا المفهوم وإنما يصنفون ضمن يعمل.

9. له دخل أو إيراد: هو الفرد القادر على العمل لكنه ال ينتمي إلى مؤسسة أو شركة بسبب حصوله على إيراد ثابت من أمالك 
أو عقارات أو استثمارات أخرى او من عائدات تقاعدية.

10. عاجز عن العمل )اإلعاقة(، المرض: هو الفرد غير القادر على العمل بسبب إعاقة جسمية أو عقلية أو بسبب أي مرض 
آخر.

11. كبر السن: هو الفرد غير القادر على العمل بسبب كبر السن.

12. ال يريد العمل )زاهد عن العمل(: هو الفرد القادر على العمل ولكنه غير مرتبط به لعدم رغبته في العمل.

كل عامل يعمل مدة تزيد عن 34 ساعة في األسبوع وليس لديه رغبة في تغيير عمله الحالي او البحث عن عمل إضافي.العمالة التامة

العمالة الناقصة الظاهرة
كل من يعمل أقل من 35 ساعة باالسبوع و يريد ان يزيد ساعات اضافية في نفس عمله الحالي أو ان يعمل عماًل اضافيًا الى جانب 

عمله الحالي أو ان يغير عمله.

العمالة الناقصة غير 
الظاهرة

كل من يعمل أكثر من 34 ساعة باالسبوع و يريد ان يزيد ساعات اضافية في نفس عمله الحالي أو ان يعمل عماًل اضافيًا الى جانب 
عمله الحالي أو ان يغير عمله بسبب عدم كفاية الراتب أو لقلة عدد ساعات العمل المتوفرة أو ألن عمله الحالي ال يناسب مؤهالته 

العلمية أو ألنه عمل موسمي، مؤقت أوعرضي. 

الحالة العملية

حالة العامل في عمله من حيث ارتباطه بالعمل وجهة التشغيل، ويصنف العاملون من حيث الحالة العملية في أربع فئات

1. صاحب عمل: كل من يعمل في منشاة يملكها أو يملك جزءًا منها ولديه على األقل مستخدم واحد باجر 

2. يعمل لحسابه: كل من يعمل في منشأة يملكها او يملك جزءًا منها وليس لديه مستخدمين بأجر

3. عامل باجر: كل من يعمل في منشأة ال يملكها وال يملك جزءا منها ويعمل لقاء اجر محدد قد يكون على شكل بدل نقدي أو 
عيني، وقد تكون االجرة يومية او شهرية أو على القطعة أو نسبة من الربح،,,الخ.

هو العمل الذي يقضي فيه العامل اكثر من نصف وقت عملهالعمل الرئيسي

البطالة )التعريف 
القياسي(

كل االفراد ضمن سن العمل الذين لم يعملوا حتى ولو لساعة واحدة خالل اسبوع االسناد، وال حتى كعامل بدون اجر لدى االسرة، و 
الذي كانوا متاحين للعمل أو تأسيس مصلحة خاصة خالل اسبوع االسناد و بحثوا عن عمل او حاولوا تأسيس مصلحة خاصة بشكل 

جدي خالل االربعة اسابيع السابقة للمسح. و يستثني ذلك كل من كان غائبًا عن عمله خالل اسبوع االسناد.

البطالة )التعريف 
المتراخي(

كل االفراد ضمن سن العمل الذين لم يعملوا حتى ولو لساعة واحدة خالل اسبوع االسناد، وال حتى كعامل بدون اجر لدى االسرة، 
و الذي كانوا متاحين للعمل أو تأسيس مصلحة خاصة خالل اسبوع االسناد. و يستثني ذلك كل من كان غائبًا عن عمله خالل اسبوع 

االسناد.
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سبب البقاء خارج القوى 
العاملة

هو السبب الذي يحدده المبحوث لعدم القيام بالعمل اوالرغبة بالعمل او البحث عنه. وقد يكون ذلك بسبب التفرغ للدراسة، أو التفرغ 
لالعمال المنزلية، او كبر السن او اإلعاقة أو العجز، أو عدم الرغبة بالعمل للكسب من خارج العمل أو ألي أسباب أخرى.

معدل اإلعالة
لغايات هذا المسح، تم تعريف معدل اإلعالة لتعكس عدد االفراد الذين يعيلهم الشخص الواحد من أفراد القوى العاملة، ويحسب من 

خالل قسمة مجموع السكان باستثناء القوى العاملة )العاملين والعاطلين عن العمل( على عدد القوى العاملة. 

قطاع العمل

هو تبعية المنشأة التي يمارس فيها نشاط معين وهو إما أن يكون:

1. حكومي: أن تكون المنشأة مملوكة للحكومة سواء كانت تمارس عماًل إداريًا أو تنظيميًا ويكون التمويل فيها مركزيًا .

2. عام: أن تكون المنشأة مملوكة للحكومة و تمارس إنتاجًا على شكل سلع أو خدمات ويكون التمويل فيها ذاتيًا .

3. مختلط: أن يشترك في رأسمال المنشأة كاًل من القطاع الخاص والحكومي بغض النظر عن نسب المشاركة.

4. خاص: إما أن تكون المنشأة ذات ملكية كاملة لفرد واحد فقط أو أن تعود ملكيتها الى مجموعة من األفراد في هيئة شركة 
بغض النظر عن الشكل القانوني للمنشأة.

5. تعاوني: هي المنشأة التي تنتمي ملكيتها إلى الجمعيات التعاونية، والتي يتكون رأسمالها من أسهم غير محددة العدد.

6. أجنبي: أن تكون المنشأة مملوكة كليًا للقطاع الخاص لشخص غير عراقي أو شركة وتدار من قبل أشخاص غير عراقيين.

العاملون في القطاع 
المؤسسي 

لغايات هذا المسح تم تعريف العاملين في القطاع المؤسسي على أنهم العاملين في منشآت او وحدات اقتصادية.

النشاط االقتصادي 
الرئيسي الحالي

أو  للسوق  تقدمه من خدمات سواء كان  ما  أو  اإلقتصادية  السلع  الفرد من  فيها  يعمل  التي  المؤسسة  تنتجه  ما  به توصيف   يقصد 
للمقايضة أو لالستهالك الخاص. أمـا العاملون غير المرتبطين بمؤسسات فيتم تحديد وتسجيل نشاطهم اإلقتصادي إستنادًا إلى المهنة 

التي يمارسونها.

يقصد بها نوع العمل الذي مارسه الفرد المشتغل خالل األسبوع السابق ليوم المقابلة.المهنة الرئيسية

ساعات العمل الفعلية 
خالل السبعة أيام التي 

تسبق يوم المقابلة

ويقصد بذلك عدد الساعات الفعلية التي عملها الفرد خالل فترة اإلسناد الزمني، و تشمل ساعات العمل االعتيادية و ساعات العمل 
االضافي. 

مقدار الدخل الشهري

وهو عبارة عن مجموع ما يتقاضاه أو يحصل عليه الفرد من العمل خالل الشهر السابق وقد يكون على النحو التالي: 

1. الدخل من االستخدام: هو األجر أو الراتب الذي يتقاضاه الموظف أو العامل )سواء كان منتظمًا أو مؤقتًا أو متدربًا( مقابل 
قيامه بعمل لآلخرين وقد يكون هذا األجر أو الراتب نقديًا أو عينيًا، ويشمل المكافآت وأجور العمل اإلضافي.

2. دخول العاملين لحسابهم الخاص: ويقصد بها العائد النقدي أو العيني الذي يحصل عليه الفرد نتيجة ممارسته لعمل لحسابه 
الخاص سواء كان لديه مستخدمين أو يعمل بمفرده وسواء كان ذلك في مجال الزراعة أو الصناعة أو التجارة أو الخدمات 

أو ما شابه ذلك.

مدة البحث عن العمل
ويقصد بها الفترة الزمنية )باألشهر والسنوات( التي قضاها الفرد في البحـث عن عمل من تاريخ بدء البحث عن عمل وحتى تاريخ 

المقابلة. 

األمن الوظيفي

لغايات هذا المسح، تم قياس االمن الوظيفي من صيغة التعاقد ما بين العامل وجهة التشغيل. وقد صنف ذلك في ثالثة مستويات: 

1. محمي: يتضمن كل موظف حكومي أو غير حكومي أو قطاع خاص عامل بعقد )أو بموجب عقد( و لديه تقاعد و اجازة 
سنوية. و يتضمن ايضا كل صاحب عمل أو من يعمل لحسابه الخاص داخل المنشأت.

2. غير محمي: هو العمل الذي من المتوقع ان يفقده العامل في حال حصول أي أزمة أو أي مشكلة في سوق العمل. 
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إنفاق األسـرة االستهالكي

يقصد به إنفاق أي من أفراد األسرة على السلع والخدمات ألغراض األسرة االستهالكية سواء أكانت تتعلق باألسرة ككل مثل الغذاء 
والسكن واستهالك المياه والكهرباء أو تتعلق بأفراد األسرة كالمالبس واألدوات الفردية ومشتريات األطفال. وينقسم إنفاق األسرة 

االستهالكي إلى ثالثة أنواع رئيسية:-

اإلنفاق النقــــدي: يقصد بها مشتريات األسرة من السلع والخدمات سواء أكان الدفع عليها نقدًا أو بالتقسيط أو بالدين ويسجل هذا 
اإلنفاق كامال حينما تصبح السلعة أو الخدمة تحت تصرف األسرة سواء تم استهالكه وقت الحصول عليه أو بقي مخزونًا لديها بالنسبة 

للسلع.

اإلنفاق غير النقــــدي: ويقصد به ما تحصل عليه األسرة من سلع من آخرين دون دفع مبالغ نقدية وإنما مقابل عمل أو كهدية أو معونة 
شرط أن ال يكون مصدر السلعة أسرة قد حصلت عليها بشكل يؤدي إلى تسجيلها ضمن إنفاقها لو كانت مشمولة بالمسح )كأن تكون 
األسرة التي قدمت السلعة قد اشترتها أو حصلت عليها مقابل عمل أو كهدية أو معونة(. كما يشمل هذا اإلنفاق على الخدمات التي 

تحصل عليها األسرة من آخرين دون دفع مبالغ نقدية شرط أن تكون الجهة التي قدمت هذه الخدمات تبيعها للغير

االستهالك الذاتي: هو قيمة ما تستهلكه األسرة من إنتاج مزرعتها أو حيواناتها أو حديقتها أو صناعتها. وخالفا للمشتريات النقدية 
واإلنفاق غير النقدي، ال يسجل هذا اإلنفاق كامال حينما تصبح السلعة أو الخدمة تحت تصرف األسرة و إنما يسجل ما تم استهالكه 

فعال خالل اليوم.

هو مجموع قيمة االنفاق االستهالكي لالسرة مقسوما على عدد االفرادمتوسط انفاق الفرد

المصدر الرئيسي لمياه 
الشرب 

هو المصدر الذي تحصل األسرة منه على أكبر كمية من استخدامها لمياه الشرب بالمقارنة مع المصادر األخرى. ومن بين المصادر 
الشبكة العامة، العبوات..الخ

المصدر الرئيسي 
للكهرباء

هو المصدر الذي تحصل األسرة منه على أكبر كمية من استخدامها من الكهرباء لالستخدام المنزلي بالمقارنة مع المصادر األخرى. 
ومن بين المصادر الشبكة العامة، العبوات,,الخ.

هي المراكز أو المؤسسات التابعة لوزارة الصحة والتي تقدم خدمات الرعاية الصحية للمواطنين.مركز صحي حكومي

استراتيجية تفادي الخطر 
هو اإلجراء الوقائي الذي يتخذه المواطن للتقليل من احتمال وقوع األخطار مثل التعرض للجرائم أو لحوادث معينة. ويشمل ذلك تغيير 

االماكن التي يتردد عليها بشكل منتظم ..الخ.

النزاهة
النزاهة ذلك السلوك القويم الذي يربى عليه اإلنسان ، وهي السلوك غير التلقائي الذي يكتسبه اإلنسان بالتربية والتعليم والتوعية منذ 

نعومة إظفاره , وهي الطريق المؤدي إلى تقديم خدمات فعالة وحقيقية للمواطنين من قبل القائمين علـى إدارة الدولة والحكم .

الفساد
هو »استعمال الوظيفة العامة للكسب الخاص )الشخصي( غير المشروع )ليس له أي أساس قانوني( مثال، عندما يقوم موظف عمومي 
بقبول أو طلب مال أو سلعة، أو خدمة أو معروف من المواطن. وتشمل أيضا الرشوة والتزوير واالبتزاز وسوء استخدام موارد 

المؤسسات العامة لخدمة األغراض الخاصة أو الشخصية.

لغايات هذا المسح، تم تعريف فعالية مكافحة الفساد على أنها األفعال التي تساعد على منع الفساد وعلى مكافحته.الفعالية
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موظف الخدمة المدنية

هو الشخص الذي يستخدم بصفة نظامية، ليقوم بواجبات ومسئوليات وظيفة ما، مقابل أجر محدد ويتمتع لقاء ذلك بالحقوق واالمتيازات 
المرتبطة بها. ويقصد بالموظف في الخدمة المدنية للدولة أيضًا كل من يشغل وظيفة مدنية من وظائف الجهات الحكومية أيًا كانت 
طبيعة عمله أو مسمى وظيفته”. كما أن الموظف العام هو الذي يعهد إليه بعمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص 
القانون العام األخرى عن طريق شغله منصبًا يدخل في التنظيم اإلداري لذلك المرفق. وقد عرف قانون الخدمة المدنية العراقي النافذ 
ذي العدد 24 لسنة 1960 وتعديالته في الفقرة الثانية من المادة الثانية الموظف العام بأنه: كل شخص عهدت إليه وظيفة دائمة داخلة 
في المالك الدائم. كما أن قانون مكافحة الفساد الذي أعدته هيئة النزاهة جاء منسجمًا مع االتفاقية الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة 
لعام 2007 من خالل تحديده مفهوم وتعريف الموظف العام، إذ عرفت الفقرة )أواًل( من المادة األولى من المشروع بأنه )كل شخص 

عهدت إليه وظيفة دائمة أو مؤقتة في دوائر الدولة والقطاع العام(.

المنظمات غير الحكومية

أو  أساس محلي  ينظمها مواطنون على  الربح  تستهدف  الحكومية مجموعات طوعية ال  المتحدة:هي  المنظمات غير  األمم  حسب 
قطري أو دولي. ويتمحور عملها حول مهام معينة ويقودها أشخاص ذوو اهتمامات مشتركة، وهي تؤدي طائفة متنوعة من الخدمات 
المستوى  على  السياسية  المشاركة  وتشجع  السياسات  وترصد  المواطنين،  شواغل  على  الحكومات  وتطلع  اإلنسانية،  والوظائف 
االتفاقات  وتنفيذ  في رصد  المبكر، فضال عن مساعدتها  لإلنذار  آليات  بمثابة  وتعمل  والخبرات  التحليالت  توفر  المجتمعي. وهي 
البيئة أو الصحة. وتختلف عالقاتها  أو  قبيل حقوق اإلنسان  المنظمات حول مسائل محددة من  الدولية. ويتمحور عمل بعض هذه 
بالمكاتب والوكاالت التابعة لمنظومة األمم المتحدة باختالف أهدافها ومكانها وواليتها. وثمة ما يربو على 500 1 منظمة غير حكومية 
ذات برامج إعالمية متينة متعلقة بالقضايا التي تهم األمم المتحدة، ترتبط بإدارة شؤون اإلعالم، مما يتيح لألمم المتحدة إقامة صالت 
قيَّمة بالجمهور عموما حول العالم. وتساعد إدارة شؤون اإلعالم هذه المنظمات في حيازة ونشر معلومات تتعلق بطائفة من المسائل 
التي تشارك األمم المتحدة في معالجتها، بغية تمكين الجمهور من استيعاب أهداف ومقاصد المنظمة العالمية بصورة أفضل. وحسب 

مسودة القانون المعد من قبل وزارة الدولة لشؤون المجتمع المدني: 

أوال - المنظمة غير الحكومية - هي مجموعة من األشخاص الطبيعية أو المعنوية سجلت واكتسبت الشخصية المعنوية وفقا ألحكام 
هذا القانون ، تسعى لتحقيق أغراض غير ربحية. 

ثانيا - المنظمة غير الحكومية األجنبية - وهي فرع منظمة غير حكومية مؤسسة بموجب قانون دولة أخرى، ويمارس عمل المنظم 
في جمهورية العراق ويسجل وفق أحكام هذا القانون.

ثالثا- شبكة المنظمات  غير الحكومية- هي منظمة غير حكومية مسجلة بموجب أحكام هذا القانون، وتتألف من عدد من المنظمات 
غير الحكومية وتتمتع كل منها بالشخصية المعنوية .

الرشوة

تنص اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد على صورتين للرشوة:- أولهما الصورة التقليدية للرشوة عندما تقع من موظف عام وطني 
)م 15( وثانيهما الصورة المستخدمة للرشوة حين تقع من موظف عام أجنبي أو موظف في مؤسسة دولية عمومية )م 16(. رشوة 
الموظف العام الوطني:- تتضمن المادة )15( من اتفاقية مكافحة الفساد صورتين للرشوة األولى:- هي الرشوة التي يجرم فيها فعل 
كل من وعد موظف عمومي بمزية غير مستحقة أو عرضها عليه أو منحه إياها بشكل مباشر أو غير مباشر سواء لصالح الموظف 
نفسه أو لصالح شخص أو كيان آخر لكي يقوم الموظف بفعل ما أو يمتنع عن القيام بفعل ما لدى أداء واجباته الرسمية.  أما الصورة 
الثانية فهي الرشوة التي يجرم فيها سلوك الموظف نفسه وهو التماس موظف عمومي أو قبوله بشكل مباشر أو غير مباشر مزية 
غير مستحقة سواء لصالح الموظف نفسه أو لصالح شخص أو كيان آخر لكي يقوم ذلك الموظف بفعل ما أو يمتنع عن القيام بفعل 

ما لدى أداء واجباته الرسمية. 

المجتمعية المشاركة 

مادية  تكون  قد  اإلسهامات  وهذه  تطوعية  جماعات  أو  أفرادًا  كانوا  سواء  المواطنون  يقدمها  التي  اإلسهامات  هي 
. أهدافه  وتحقيق  المجتمع  تنمية  إلى  تؤدى  التي  األمور  من  ذلك  غير  أو  بالتمويل  أو  بالعمل  أو  بالرأي  أو  عينية   أو 
أو/ هي ما يقوم به أعضاء المجتمع من أنشطة لخدمة مجتمعهم في كافة مجاالته السياسية واالجتماعية والثقافية والتعليمية وقد يكون 
والوجدان  والنزوع  الوعي  و  التطوع  ، وتعتمد سلوكيات هؤالء األعضاء علي  أو مؤسسات  أو جماعات  أفرادًا  هؤالء األعضاء 

والشفافية وااللتزام وليس على الجبر واإللزام ، وقد تكون هذه األنشطةُ تمارس بطرق مباشرة أو غير مباشرة.

الكيان االجتماعي
يمكن تعريفه بأنه أي نظام ثقافي أو فكري أو سياسي اجتماعي اقتصادي قائم في مكان ما بكل ايجابياته و سلبياته. يدخل في نطاق 
المؤسسة نظام الدولة وأهل الحكم ، التجمع القبلي والسكاني سواء قرية أو مدينة أو تجمع ديني و طريقة الوصول إليه سواء كانت 
مشروعة أم غير مشروعة و سلطات الحكام و ضوابط هذه السلطات و األحزاب القائمة إن كان هناك أحزاب و الوسائل المقبولة أم 

المرفوضة التي تجري عليها اللعبة السياسية.

   اإلعالم    

اإلعالم: هو التعريف بقضايا العصر وبمشاكله، وكيفية معالجة هذه القضايا في ضوء النظريات والمبادئ التي اعتمدت لدى كل نظام 
أو دولة من خالل وسائل اإلعالم المتاحة داخليا وخارجيا، وباألساليب المشروعة أيضا لدى كل نظام وكل دولة. ويمكن أن يكون 
تعريف اإلعالم ، كل نقل للمعلومات والمعارف والثقافات الفكرية والسلوكية، بطريقة معينة، خالل أدوات ووسائل اإلعالم والنشر، 
الظاهرة والمعنوية، ذات الشخصية الحقيقية أو االعتبارية، بقصد التأثير، سواء عبر موضوعيا أو لم يعبر، وسواء كان التعبير لعقلية 

الجماهير أو لغرائزها.
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الجداول اإلحصائية 

مالحظات هامة للمستخدمين
1. تم تقسيم الجداول حسب الموضوع وقد تتكرر بعض المؤشرات في بعض الجداول من اجل ربط المتغيرات إلفادة القارئ.

2. المعلومات الواردة في الجداول هي وفقًا إلفادة المبحوثين.

3. تم استيفاء بيانات قسم الحكم الرشيد من الشخص المعني، بينما تم الحصول على بيانات األسرة وبقية أفرادها في مواضيع التعليم والخدمات األساسية والعمل 
من أحد البالغين الذي خولته األسرة بذلك، حيث اجاب عن كل أفراد األسرة.

4. بعض المجاميع في الجداول ال تساوي 100% بالضبط نظرًا للتقريب.

5. بعض التقديرات مثل معدل البطالة أو نسبة العاملين باجر تختلف قلياًل باختالف المتغيرات الخلفية )التعليم، العمر،..الخ( نتيجة لوجود بعض القيم المفقودة في 
المتغيرات الخلفية التي يحسب على أساسها التقدير.

الرموز المستخدمة في الجداول 

)..(: البيانات قليلة وال تكفي لحساب المؤشر.

)-(: المتغير ال ينطبق على الفئة المستهدفة.

).(: القيمة صغيرة جدًا مقاربة إلى الصفر.
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الجزء الثاني
 جداول البيانات
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جدول 1-1: عدد األسر في العينة حسب المحافظة والتقسيم الجغرافي

 المحافظة / التقسيم الجغرافي
االسر المشمولة بالعينة )عدد(

اإلجماليريفحضر

10144721486دهوك

91811142032نينوى

259813263924السليمانية

437561998كركوك

14296132042اربيل

8116921503ديالى

11887721960األنبار

18496172466بغداد

4775241001بابل

393358751كربالء

8736281501واسط

94010632003صالح الدين

462288750النجف

5384651003القادسية

4775251002المثنى

7234871210ذي قار

8486431491ميسان

12864661752البصرة

التقسيم الجغرافي

504124117452كردستان

18496172466بغداد

10371858618957بقية المحافظات 

172611161428875اإلجمالي
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جدول 1-2: توزيع األسر حسب المحافظة والتقسيم الجغرافي 

المحافظة / التقسيم 
الجغرافي

 توزيع األسر بين المحافظات % توزيع األسر ضمن المحافظات %

اإلجماليريف حضرالمجموعريف حضر

74.525.5100.03.83.63.8دهوك

61.438.6100.07.312.88.8نينوى

86.413.6100.09.34.17.9السليمانية

77.922.1100.05.24.14.9كركوك

84.815.2100.07.73.86.7أربيل

52.547.5100.03.07.54.2ديالى

52.048.0100.02.76.93.8األنبار

89.810.2100.026.98.522.0بغداد

52.547.5100.03.79.25.1بابل

70.229.8100.03.03.53.1كربالء

63.037.0100.02.74.43.2واسط

49.350.7100.02.57.23.8صالح الدين

73.426.6100.03.73.73.7النجف

61.238.8100.02.44.32.9القادسية

51.148.9100.01.23.21.8المثنى

66.533.5100.04.25.94.7ذي قار

73.426.6100.02.62.62.6ميسان

82.617.4100.07.94.67.0البصرة

التقسيم الجغرافي

83.416.63100.020.811.518.4كردستان

89.810.19100.026.98.522.0بغداد

64.435.6100.052.380.059.6بقية المحافظات

73.526.5100.0100.0100.0100.0اإلجمالي 
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جدول 1-3: توزيع األفراد حسب المحافظة والتقسيم الجغرافي 

المحافظة / التقسيم 
الجغرافي

توزيع األفراد ما بين المحافظات )%( توزيع األفراد ضمن المحافظات )%(

اإلجماليريفحضرالمجموعريفحضر

74.425.6100.03.92.93.6دهوك

60.139.9100.08.412.39.6نينوى

84.915.1100.06.92.75.6السليمانية

71.728.3100.04.33.84.2كركوك

83.216.8100.05.82.64.8أربيل

47.053.0100.03.07.54.4ديالى

48.451.6100.03.37.84.7األنبار

87.212.8100.026.78.721.1بغداد

47.252.8100.03.79.35.5بابل

66.533.5100.03.13.43.2كربالء

57.942.1100.03.04.93.6واسط

44.255.8100.02.77.64.2صالح الدين

71.128.9100.04.03.63.9النجف

56.543.5100.02.84.83.4القادسية

43.756.3100.01.43.92.2المثنى

62.937.1100.05.06.65.5ذي قار

72.427.6100.03.12.62.9ميسان

79.920.1100.08.84.97.6البصرة

التقسيم الجغرافي

81.618.4100.016.68.314.0كردستان

87.212.8100.026.78.721.1بغداد

60.239.8100.056.683.064.8بقية المحافظات

68.931.1100.0100.0100.0100.0اإلجمالي 
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جدول 1-4: توزيع األفراد حسب خصائصهم الديموغرافية والتعليمية والجنس )%( - يتبع                    

خصائص األفراد
اإلجماليريفحضر

اإلجماليإناثذكوراإلجماليإناثذكوراإلجماليإناثذكور

العمر )سنة(

 4 - 014.013.813.917.015.816.415.014.414.7

 9 - 513.412.713.016.315.616.014.313.613.9

 14 - 1011.811.611.714.013.513.812.512.212.3

19 - 1510.910.610.811.311.111.211.110.710.9

24 - 209.69.49.58.67.98.39.39.09.1

29 - 258.17.87.96.97.17.07.77.67.6

34 - 306.67.06.85.76.86.26.37.06.6

39 - 356.26.26.25.75.85.76.06.16.1

44 - 405.25.65.44.74.54.65.15.25.1

49 - 453.94.34.12.93.53.23.64.03.8

 54 - 502.83.13.01.51.91.72.42.72.6

55 - 592.72.92.82.02.42.22.52.72.6

 64 - 601.61.91.81.21.41.31.51.81.6

653.13.33.22.12.62.42.83.12.9 فأكثر

العالقة برب االسرة 

29.33.416.426.21.814.228.32.915.8رب األسرة

0.229.114.50.227.313.40.228.514.2زوج / زوجة

60.848.554.762.951.357.261.549.355.5إبن / إبنة

0.16.83.40.16.43.10.16.73.3زوجة االبن / زوج األبنة

5.95.75.86.15.55.86.05.65.8حفيد /حفيدة 

0.32.41.40.22.91.50.32.61.4أب / أم 

2.02.02.03.12.32.72.32.12.2 أخت / أخ 

1.32.01.71.32.72.01.32.21.8أقارب أخرون

0.00.10.10.00.00.00.00.10.0التربطه قرابة باألسرة 

الحالة الزواجية 

29.924.927.426.822.724.829.024.226.6غير متزوج

36.437.436.932.735.233.935.336.736.0متزوج

0.20.70.40.10.30.20.20.60.4مطلق /مطلقة 

0.10.20.10.00.10.00.10.00.0منفصل

0.65.32.90.44.32.30.55.02.7أرمل / أرملة

32.831.632.239.937.438.735.033.434.2العمر أقل من 12 سنة 

التحصيل التعليمي للبالغين

7.015.511.311.626.218.78.518.813.6أمي

10.811.211.013.013.513.311.511.911.7يقرأ ويكتب 

22.119.821.021.617.219.422.019.020.5إبتدائي
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 تابع / جدول 1-4: توزيع األفراد حسب خصائصهم الديموغرافية والتعليمية والجنس )%(    

خصائص األفراد
اإلجماليريفحضر

اإلجماليإناثذكوراإلجماليإناثذكوراإلجماليإناثذكور

10.99.210.16.83.35.19.67.48.5متوسطة 

6.65.25.93.41.32.35.64.04.8إعدادية

4.53.74.12.00.71.43.72.83.2معهد )دبلوم(

5.23.84.51.90.51.24.22.83.5بكلوريوس فأعلى

32.731.632.239.737.338.534.933.334.1أقل من 12 سنة 

حالة النشاط االقتصادي

40.36.823.737.48.023.039.47.223.5العاملين

3.11.32.23.40.52.03.21.02.1العاطلين

0.341.921.00.243.221.30.342.321.1ربة منزل

14.912.313.612.35.99.114.110.312.2طالب 

2.22.82.51.82.82.32.12.82.4متقاعد كبير السن

1.20.71.01.00.60.81.20.70.9عاجز أو معوق 

5.12.43.73.91.42.74.72.13.4أخرى

32.931.832.340.037.538.835.133.534.4العمر أقل من 12 سنة 

100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0اإلجمالي
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جدول 1-5: توزيع األسر واألفراد حسب حجم األسرة وحسب عدد األطفال

حـــجـــم األسرة/ عدد 
األطفال

األفراد%األسر %

اإلجماليريف حضراإلجماليريف حضر

حـــجـــم األسرة

 2 - 17.25.06.62.21.31.9

38.86.08.14.32.53.8

414.810.013.59.75.68.5

516.413.415.613.59.512.3

615.713.815.215.411.714.3

712.413.212.614.313.013.9

88.210.88.910.712.211.2

95.68.26.38.310.59.0

103.66.74.45.99.46.9

 12 - 114.06.44.67.510.48.3

133.36.54.28.213.99.9 فأكثر

عدد األطفال

20.812.518.612.96.511.0ال يوجد

115.710.814.413.07.511.4

220.115.418.918.312.416.6

318.417.718.219.616.518.7

412.316.413.415.317.816.0

56.911.68.19.914.111.1

63.28.14.55.411.37.2

71.44.22.12.76.83.9

   9- 8 0.92.41.32.24.62.9

100.30.90.40.82.51.3 فأكثر

100.0100.0100.0100.0100.0100.0المجموع 
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جدول 1-6: متوسط حجم األسرة ونسبة البالغين حسب المحافظة والتقسيم الجغرافي

المحافظة /التقسيم 
الجغرافي

نسبة البالغين عمر15 سنة فأكثر)%( متوسط حجم األسرة )فرد(

اإلجماليريفحضراإلجماليريفحضر

6.67.06.763.657.462.0دهوك

6.57.16.761.755.159.1نينوى

4.95.24.969.765.069.1السليمانية

5.16.15.368.159.566.2كركوك

5.25.85.366.561.065.6أربيل

5.86.66.165.361.163.3ديالى

7.17.67.360.655.057.9األنبار

6.26.96.366.558.865.8بغداد

6.27.26.763.655.359.7بابل

5.96.76.163.756.061.4كربالء

5.86.86.264.055.660.9واسط

6.77.87.362.755.058.8صالح الدين

6.57.26.761.955.760.2النجف

6.78.27.362.854.359.5القادسية

7.08.27.661.055.358.2المثنى

7.18.07.460.151.857.3ذي قار

7.38.27.657.351.155.7ميسان

6.26.66.361.057.460.4البصرة

التقسيم الجغرافي

5.36.05.467.461.366.4كردستان

6.26.96.366.558.865.8بغداد

6.37.36.762.555.760.1بقية المحافظات

6.17.16.464.656.662.5 اإلجمالي 
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جدول 1-7: توزيع األفرادالذين يقيمون حاليا في المحافظة حسب مكان الميالد ومكان اإلقامة المعتاد )%( - يتبع

مستوى التفصيل
مكان اإلقامة المعتادمكان الوالدة

المجموعخارج العراقفي محافظة أخرىفي هذه المحافظةالمجموعخارج العراقفي محافظة أخرىفي هذه المحافظة

المحافظة

91.86.81.4100.0100.00.00.0100.0دهوك

98.01.80.2100.0100.00.00.0100.0نينوى

93.85.60.6100.099.90.10.1100.0السليمانية

96.83.00.1100.0100.00.00.0100.0كركوك

91.46.71.9100.099.60.20.2100.0أربيل

95.24.70.1100.0100.00.00.0100.0ديالى

96.63.30.1100.0100.00.00.0100.0األنبار

93.06.90.1100.099.80.20.0100.0بغداد

96.53.50.0100.099.90.00.0100.0بابل

80.519.00.5100.099.80.20.0100.0كربالء

93.86.10.1100.099.90.00.0100.0واسط

94.25.70.1100.099.90.10.0100.0صالح الدين

84.815.10.1100.099.80.20.1100.0النجف

95.24.70.1100.099.90.10.0100.0القادسية

97.52.40.1100.0100.00.00.0100.0المثنى

97.72.20.1100.0100.00.00.0100.0ذي قار

96.93.00.1100.0100.00.00.0100.0ميسان

96.73.00.3100.099.60.40.0100.0البصرة

التقسيم الجغرافي

92.56.31.2100.099.80.10.1100.0كردستان

93.06.90.1100.099.80.20.0100.0بغداد

95.04.90.2100.099.90.10.0100.0بقية المحافظات

العمر )سنة(

4 - 098.31.60.1100.0100.00.00.0100.0

9 596.53.30.2100.099.90.10.0100.0

 14 - 1095.54.20.3100.099.90.10.0100.0

19 - 1594.55.00.4100.099.80.20.0100.0

24 - 2094.05.50.5100.099.90.00.0100.0

29 - 2593.46.30.3100.099.80.10.1100.0

34 - 3092.47.20.4100.099.80.10.0100.0

39 - 3591.28.50.3100.099.80.20.0100.0

44 - 4091.58.10.4100.099.80.10.0100.0

49 - 4590.59.20.3100.099.70.20.1100.0

 54 - 5089.410.30.3100.099.90.10.0100.0

59 - 5590.79.00.3100.099.70.20.1100.0

64 - 6089.510.20.2100.099.70.30.0100.0

6588.910.90.2100.099.80.20.0100.0 فأكثر
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تابع / جدول 1-7: توزيع األفرادالذين يقيمون حاليا في المحافظة حسب مكان الميالد ومكان اإلقامة المعتاد)%( - يتبع

مستوى التفصيل
مكان اإلقامة المعتادمكان الوالدة

المجموعخارج العراقفي محافظة أخرىفي هذه المحافظةالمجموعخارج العراقفي محافظة أخرىفي هذه المحافظة

العالقة برب األسرة

90.88.90.3100.099.80.10.0100.0رب األسرة

90.69.00.4100.099.80.20.0100.0زوج/زوجة

95.93.80.3100.099.90.10.0100.0ابن/ابنة

92.47.40.2100.099.50.40.1100.0زوجة االبن/زوج االبنة

97.72.10.3100.099.90.00.1100.0حفيد/حفيدة

90.69.30.1100.099.50.50.0100.0أب/آم

93.76.20.1100.0100.00.00.0100.0أخ/أخت

95.05.00.1100.0100.00.00.0100.0أقارب آخرون

75.219.05.8100.0100.00.00.0100.0ال تربطه قرابة باألسرة

الحلة الزواجية

94.94.60.5100.099.90.10.0100.0غير متزوج

91.48.30.3100.099.80.20.0100.0متزوج

89.310.60.1100.099.01.00.0100.0مطلق / مطلقة 

74.925.10.0100.0100.00.00.0100.0منفصل/ منفصلة

89.210.70.2100.099.50.40.1100.0أرمل/ أرملة

97.12.70.2100.099.90.00.0100.0العمر أقل من 12 سنة

التحصيل التعليمي للبا لغين

90.98.60.4100.099.80.20.0100.0أمي

93.26.50.3100.099.80.20.0100.0يقرأ ويكتب

93.85.90.3100.099.90.10.0100.0إبتدائية

93.16.40.6100.099.90.10.0100.0متوسطة

92.86.80.4100.099.90.10.1100.0أعدادية

91.97.90.2100.099.80.20.0100.0دبلوم معهد

90.98.80.3100.099.80.10.1100.0بكلوريوس فأعلى

97.12.70.2100.099.90.00.0100.0العمر أقل من 12 سنة

حالة النشاط اإلقتصادي

92.67.10.3100.099.90.10.0100.0عامل

93.26.40.4100.099.80.20.0100.0عاطل عن العمل

91.97.80.3100.099.70.20.0100.0متفرغة لألعمال المنزلية 

95.34.20.6100.099.90.10.0100.0طالب

88.711.20.2100.099.80.20.0100.0متقاعد / كبير السن 

91.58.20.3100.0100.00.00.0100.0عاجز أو معوق

92.07.60.5100.099.60.20.2100.0أخرى

97.12.70.2100.099.90.00.0100.0العمر أقل من 12 سنة

94.25.50.3100.099.90.10.0100.0اإلجمالي
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جدول 1-8: توزيع األفراد حسب مدة اإلقامة في مكان اإلقامة الحالي )%( - يتبع

المجموعأقل من سنة من 1-5 سنواتأكثر من 5 سنوات منذ الوالدةمستوى التفصيل

المحافظة

88.76.84.20.4100.0دهوك

96.81.80.90.5100.0نينوى

90.37.71.90.1100.0السليمانية

95.83.30.80.1100.0كركوك

89.07.72.11.2100.0أربيل

93.43.82.70.1100.0ديالى

96.41.12.40.0100.0األنبار

92.95.21.80.1100.0بغداد

96.61.81.20.4100.0بابل

76.413.88.41.4100.0كربالء

93.63.72.50.2100.0واسط

93.93.02.70.4100.0صالح الدين

82.310.46.21.1100.0النجف

95.03.61.20.3100.0القادسية

97.31.61.00.1100.0المثنى

97.21.51.00.3100.0ذي قار

97.01.71.10.2100.0ميسان

95.92.91.10.1100.0البصرة

التقسيم الجغرافي

89.47.52.50.6100.0كردستان

92.95.21.80.1100.0بغداد

94.13.52.10.4100.0بقية المحافظات

العمر )سنة(

4 - 098.20.21.10.4100.0

9 596.11.32.10.5100.0

 14 - 1094.92.62.30.2100.0

19 - 1593.93.32.50.4100.0

24 - 2093.04.02.70.3100.0

29 - 2591.95.22.40.5100.0

34 - 3090.96.62.20.3100.0

39 - 3589.38.22.30.2100.0

44 - 4089.67.82.10.4100.0

49 - 4588.39.42.20.2100.0

 54 - 5087.310.12.40.3100.0

59 - 5588.79.41.50.3100.0

64 - 6086.711.61.40.3100.0

6586.511.52.00.1100.0 فأكثر
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تابع / جدول 1-8: توزيع األفراد حسب مدة اإلقامة في مكان اإلقامة الحالي )%(

المجموعأقل من سنة من 1-5 سنواتأكثر من 5 سنوات منذ الوالدةمستوى التفصيل

العالقة برب األسرة

88.78.82.20.3100.0رب األسرة

88.68.42.60.3100.0زوج/زوجة

95.32.51.90.3100.0ابن/ابنة

91.63.63.90.8100.0زوجة االبن/زوج االبنة

97.50.61.30.6100.0حفيد/حفيدة

89.38.62.00.1100.0أب/آم

93.24.71.90.1100.0أخ/أخت

94.72.32.50.6100.0أقارب آخرون

76.25.917.90.0100.0ال تربطه قرابة باألسرة

الحلة الزواجية

94.03.82.00.2100.0غير متزوج

89.77.42.50.4100.0متزوج

89.07.23.50.2100.0مطلق / مطلقة 

71.722.65.60.0100.0منفصل/ منفصلة

86.910.91.90.3100.0أرمل/ أرملة

96.91.01.70.4100.0العمر أقل من 12 سنة

التحصيل التعليمي للبا لغين

89.28.02.50.3100.0أمي

91.85.91.80.4100.0يقرأ ويكتب

92.55.02.30.2100.0إبتدائية

91.85.62.30.3100.0متوسطة

91.65.72.50.2100.0أعدادية

90.66.92.20.3100.0دبلوم معهد

89.17.43.10.4100.0بكلوريوس

96.91.01.70.4100.0العمر أقل من 12 سنة

حالة النشاط االإقتصادي

91.26.32.20.3100.0عامل

91.36.12.30.3100.0عاطل عن العمل

90.56.72.50.4100.0متفرغة لألعمال المنزلية 

94.23.22.30.2100.0طالب

86.212.11.60.1100.0متقاعد

88.58.92.20.5100.0عاجز أو معوق

90.37.22.10.4100.0أخرى

96.91.01.70.4100.0العمر أقل من 12 سنة

93.24.42.10.3100.0اإلجمالي
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جدول 1-9: توزيع األفراد المقيمين حاليا في المحافظة حسب محل اإلقامة السابق )%( - يتبع

مستوى التفصيل
مكان اإلقامة المعتادة السابقة 

المجموعخارج العراقفي محافظة أخرىفي هذه المحافظة

المحافظة

3.267.129.7100.0دهوك

37.059.83.2100.0نينوى

13.165.621.3100.0السليمانية

5.489.25.4100.0كركوك

17.355.327.4100.0أربيل

20.969.49.7100.0ديالى

11.686.02.4100.0األنبار

31.565.62.9100.0بغداد

5.589.74.9100.0بابل

39.060.40.6100.0كربالء

27.771.01.3100.0واسط

11.587.31.2100.0صالح الدين

16.380.23.5100.0النجف

27.066.26.8100.0القادسية

26.368.84.9100.0المثنى

3.393.63.1100.0ذي قار

11.881.27.0100.0ميسان

16.468.615.0100.0البصرة

التقسيم الجغرافي 

11.962.425.7100.0كردستان

31.565.62.9100.0بغداد

21.973.84.3100.0بقية المحافظات

العمر )سنة(

4 - 038.058.04.0100.0

9 526.368.75.0100.0

 14 - 1024.465.510.1100.0

19 - 1519.769.910.4100.0

24 - 2019.069.311.8100.0

29 - 2521.569.09.4100.0

34 - 3019.270.710.1100.0

39 - 3520.970.88.3100.0

44 - 4018.572.09.5100.0

49 - 4522.771.06.3100.0

 54 - 5022.869.77.5100.0

59 - 5517.172.710.1100.0

64 - 6018.176.15.9100.0

6523.969.96.2100.0 فأكثر
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تابع / جدول 1-9: توزيع األفراد المقيمين حاليا في المحافظة حسب محل اإلقامة السابق )%( - يتبع

مستوى التفصيل
مكان اإلقامة المعتادة السابقة 

المجموعخارج العراقفي محافظة أخرىفي هذه المحافظة

العالقة برب األسرة

21.570.77.8100.0رب األسرة

19.472.68.0100.0زوج/زوجة

22.467.110.4100.0ابن/ابنة

26.769.93.4100.0زوجة االبن/زوج االبنة

40.551.08.5100.0حفيد/حفيدة

12.582.74.7100.0أب/آم

19.575.05.4100.0أخ/أخت

29.460.310.3100.0أقارب آخرون

21.474.74.0100.0ال تربطه قرابة باألسرة

الحالة الزواجية

19.166.814.1100.0غير متزوج

21.271.37.5100.0متزوج

15.382.52.2100.0مطلق / مطلقة 

21.078.50.6100.0منفصل/ منفصلة

20.074.75.3100.0أرمل/ أرملة

28.365.75.9100.0العمر أقل من 12 سنة

التحصيل التعليمي للبا لغين

18.672.09.4100.0أمي

23.667.58.8100.0يقرأ ويكتب

21.470.68.0100.0إبتدائية

19.968.012.0100.0متوسطة

18.470.611.0100.0أعدادية

19.170.710.2100.0دبلوم معهد

24.071.24.8100.0بكلوريوس فأعلى

28.365.75.9100.0العمر أقل من 12 سنة

حالة النشاط االقتصادي 

20.970.88.3100.0عامل

14.973.611.5100.0عاطل عن العمل

20.572.37.1100.0متفرغة لألعمال المنزلية 

22.661.116.2100.0طالب

20.871.28.0100.0متقاعد

21.369.19.6100.0عاجز أو معوق

18.072.59.5100.0أخرى

28.365.75.9100.0العمر أقل من 12 سنة

21.969.68.5100.0اإلجمالي
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جدول 1-10: توزيع األفراد الذين غيروا محل إقامتهم حسب السبب الرئيسي لإلنتقال )%( - يتبع 

مستوى التفصيل

سبب تغيير مكان االقامة للفرد

دراسة أو إنهاء العمل
دراسة

زواج،طالق 
ترحيل ،تهجير مرافقة األسرة ،ترمل

قسري 

العودة من 
الترحيل،العودة 
من الترحيل 

القسري 

لجوء داخل 
المجموعاخرىالعراق

المحافظة

7.80.06.422.533.717.01.411.1100.0دهوك

11.91.09.043.028.20.01.45.5100.0نينوى

11.90.27.633.432.69.81.92.5100.0السليمانية

9.91.914.228.323.721.90.00.0100.0كركوك

17.11.17.522.135.512.23.31.2100.0أربيل

9.01.513.746.422.13.10.04.3100.0ديالى

13.40.18.240.935.60.00.01.8100.0األنبار

23.51.016.645.811.10.60.01.3100.0بغداد

8.71.435.731.819.60.00.03.0100.0بابل

11.91.417.349.114.90.31.53.7100.0كربالء

12.80.019.236.317.98.90.04.9100.0واسط

11.00.712.949.624.50.60.00.8100.0صالح الدين

13.51.714.661.27.60.20.01.2100.0النجف

12.30.219.430.818.14.80.513.9100.0القادسية

23.80.220.845.010.10.00.00.0100.0المثنى

5.03.211.141.429.98.20.30.9100.0ذي قار

7.00.036.138.710.33.50.04.4100.0ميسان

14.31.29.853.36.112.80.02.5100.0البصرة

التقسيم الجغرافي

12.70.57.326.433.912.62.34.4100.0كردستان

23.51.016.645.811.10.60.01.3100.0بغداد

11.81.215.946.317.53.70.43.3100.0بقية المحافظات
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تابع / جدول 1-10: توزيع األفراد الذين غيروا محل إقامتهم حسب السبب الرئيسي لإلنتقال )%( - يتبع 

مستوى التفصيل

سبب تغيير مكان االقامة للفرد

دراسة أو إنهاء العمل
دراسة

زواج،طالق 
ترحيل ،تهجير مرافقة األسرة ،ترمل

قسري 

العودة من 
الترحيل،العودة 
من الترحيل 

القسري 

لجوء داخل 
المجموعاخرىالعراق

العمر )سنة(

4 - 03.30.01.765.319.45.20.24.9100.0

9 54.30.50.667.420.03.10.23.8100.0

 14 - 106.11.30.362.520.84.10.54.2100.0

19 - 156.42.19.750.522.35.00.63.4100.0

24 - 208.40.116.645.220.25.81.42.3100.0

29 - 2511.10.619.541.519.94.30.72.2100.0

34 - 3014.21.822.831.917.67.21.43.1100.0

39 - 3519.00.520.130.520.35.60.93.1100.0

44 - 4018.90.322.127.920.75.61.33.3100.0

49 - 4523.31.215.632.521.23.30.52.4100.0

 54 - 5022.01.820.931.018.44.10.31.5100.0

59 - 5530.22.015.825.217.94.30.24.4100.0

64 - 6029.70.921.624.115.14.01.53.0100.0

6530.70.710.733.016.46.60.31.7100.0 فأكثر

العالقة برب األسرة

39.01.26.719.822.95.31.33.8100.0رب األسرة

5.80.837.135.115.13.90.61.7100.0زوج/زوجة

6.01.10.361.821.35.90.53.2100.0ابن/ابنة

زوجة االبن/
زوج االبنة

2.60.063.521.49.71.90.60.3100.0

6.10.71.653.122.88.30.07.3100.0حفيد/حفيدة

9.40.525.739.214.05.80.35.1100.0أب/آم

13.90.00.453.123.92.01.85.0100.0أخ/أخت

1.93.812.854.021.70.80.05.0100.0أقارب آخرون

ال تربطه قرابة 
باألسرة

56.20.00.07.633.03.20.00.0100.0
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تابع / جدول 1-10: توزيع األفراد الذين غيروا محل إقامتهم حسب السبب الرئيسي لإلنتقال )%( 

مستوى التفصيل

سبب تغيير مكان االقامة للفرد

دراسة أو إنهاء العمل
دراسة

زواج،طالق 
ترحيل ،تهجير مرافقة األسرة ،ترمل

قسري 

العودة من 
الترحيل،العودة 
من الترحيل 

القسري 

لجوء داخل 
المجموعاخرىالعراق

الحالة الزواجية 

7.51.60.156.722.47.21.03.5100.0غير متزوج

21.21.022.828.718.44.30.82.7100.0متزوج

16.80.014.936.423.57.90.00.6100.0مطلق / مطلقة 

19.40.029.132.016.13.40.00.0100.0منفصل/ منفصلة

9.40.226.537.818.54.80.52.2100.0أرمل/ أرملة

4.20.40.865.820.43.80.34.2100.0العمر أقل من 12 سنة

التحصيل التعليمي للبا لغين

13.60.419.536.220.66.00.92.9100.0أمي

14.50.916.940.318.34.91.13.0100.0يقرأ ويكتب

15.90.716.737.220.55.60.43.0100.0إبتدائية

16.31.713.137.221.86.50.82.7100.0متوسطة

18.51.013.142.517.74.00.92.3100.0أعدادية

21.73.219.631.916.53.01.22.9100.0دبلوم معهد

31.03.111.933.515.11.91.02.5100.0بكلوريوس فأعلى 

4.20.40.865.820.43.80.34.2100.0العمر أقل من 12 سنة

حالة النشاط االقتصادي 

28.51.06.233.021.75.31.03.1100.0عامل

8.20.08.749.525.65.10.02.8100.0عاطل عن العمل

متفرغة لألعمال 
المنزلية 

4.90.634.235.617.74.50.61.8100.0

7.23.11.657.019.76.31.04.1100.0طالب

30.80.012.731.415.96.00.62.5100.0متقاعد

16.40.917.227.228.73.81.93.9100.0عاجز أو معوق

24.21.612.934.117.04.40.65.3100.0أخرى

4.20.40.865.820.43.80.34.2100.0العمر أقل من 12 سنة

14.71.014.141.719.84.90.73.1100.0اإلجمالي
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القسم الثاني
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جدول 2-1: توزيع االفراد الذين يواجهون صعوبة في االبصار حتى وان استخدموا النظارات )%(

المجموعاليمكن االبصار نهائيُايصعب كثيرًايصعب قلياُلالتوجد صعوبةمستوى التفصيل

العمر )سنة(

4-099.50.30.20.1100.0
9-599.50.30.10.1100.0

14-1099.30.50.20.0100.0
19-1598.90.80.30.0100.0
24-2099.10.70.10.0100.0
29-2599.00.80.10.0100.0
34-3098.90.90.10.1100.0
39-3598.31.50.20.0100.0
44-4097.12.50.30.1100.0
49-4594.64.60.60.1100.0
54-5093.45.70.70.1100.0
59-5589.19.11.60.2100.0
64-6080.815.13.40.6100.0

6562.726.49.71.2100.0 فأكثر

الجنس

97.22.10.60.1100.0ذكر
97.02.30.60.1100.0انثى

المحافظة

97.22.20.50.1100.0دهوك
97.32.00.60.1100.0نينوى

93.05.31.60.1100.0السليمانية
97.52.20.30.0100.0كركوك

95.72.81.50.1100.0اربيل
97.32.30.30.1100.0ديالى

98.81.00.10.1100.0األنبار
96.82.50.60.1100.0بغداد
98.31.30.30.1100.0بابل

98.41.30.10.2100.0كربالء
97.02.10.70.2100.0واسط

97.31.80.70.1100.0صالح الدين
95.44.10.30.2100.0النجف

98.51.10.30.1100.0القادسية
97.91.60.50.1100.0المثنى

97.11.80.70.3100.0ذي قار
98.01.40.60.0100.0ميسان

98.41.30.30.0100.0البصرة

التقسيم الجغرافي

95.03.71.30.1100.0كردستان
96.82.50.60.1100.0بغداد

97.71.80.40.1100.0بقية المحافظات

التجمع السكاني

96.72.60.60.1100.0حضر
97.91.50.50.1100.0ريف

97.12.20.60.1100اإلجمالي
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جدول 2-2: توزيع االفراد الذين يواجهون صعوبة في السمع )%(

المجموعاليمكن السمع نهائيُايصعب كثيرًايصعب قلياُلالتوجد صعوبةمستوى التفصيل

العمر )سنة(

4-099.40.30.10.1100.0

9-599.60.30.10.1100.0

14-1099.60.30.10.1100.0

19-1599.50.20.20.1100.0

24-2099.60.20.10.1100.0

29-2599.70.20.00.1100.0

34-3099.40.40.10.1100.0

39-3599.30.60.10.1100.0

44-4099.20.60.10.1100.0

49-4598.71.10.10.0100.0

54-5097.42.30.30.0100.0

59-5594.64.60.70.1100.0

64-6091.27.61.20.0100.0

6573.319.56.80.3100.0 فأكثر

الجنس

98.51.10.30.1100.0ذكر

98.31.30.40.1100.0انثى

المحافظة

98.70.90.20.1100.0دهوك

98.51.30.20.1100.0نينوى

96.72.21.00.1100.0السليمانية

98.61.20.20.1100.0كركوك

98.01.30.60.1100.0اربيل

98.41.20.30.1100.0ديالى

99.40.50.10.0100.0األنبار

98.11.40.40.1100.0بغداد

99.10.60.20.0100.0بابل

99.00.80.10.1100.0كربالء

98.21.20.40.2100.0واسط

98.40.90.40.2100.0صالح الدين

97.72.00.30.1100.0النجف

99.20.40.20.2100.0القادسية

98.21.30.50.1100.0المثنى

98.11.30.40.1100.0ذي قار

98.70.90.30.2100.0ميسان

98.90.70.20.1100.0البصرة

التقسيم الجغرافي

97.71.60.70.1100.0كردستان

98.11.40.40.1100.0بغداد

98.61.00.30.1100.0بقية المحافظات

التجمع السكاني

98.31.30.30.1100.0حضر

98.61.00.30.1100.0ريف

98.41.20.30.1100.0اإلجمالي
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جدول 2-3: توزيع االفراد الذين يواجهون صعوبة في الحركة مثل )المشي او صعود الدرج( )%(

المجموعاليمكن الحركة نهائيُايصعب كثيرًايصعب قلياُلالتوجد صعوبةمستوى التفصيل

العمر )سنة(

4-089.13.93.33.7100.0

9-599.20.50.20.1100.0

14-1099.20.50.20.1100.0

19-1599.10.40.30.2100.0

24-2098.90.60.40.2100.0

29-2599.00.50.30.1100.0

34-3098.60.80.50.1100.0

39-3598.01.10.70.2100.0

44-4097.22.00.70.2100.0

49-4595.43.21.40.1100.0

54-5093.44.81.30.5100.0

59-5588.98.32.50.2100.0

64-6078.716.24.40.7100.0

6558.325.313.92.5100.0 فأكثر

الجنس

95.52.41.30.8100.0ذكر

95.22.61.40.7100.0انثى

المحافظة

95.72.21.20.9100.0دهوك

91.14.12.52.3100.0نينوى

92.74.62.40.2100.0السليمانية

92.83.11.82.2100.0كركوك

96.42.11.20.4100.0اربيل

96.31.71.10.9100.0ديالى

96.52.00.90.5100.0األنبار

96.22.51.00.4100.0بغداد

98.01.10.70.2100.0بابل

98.11.40.40.1100.0كربالء

96.51.91.10.5100.0واسط

94.32.32.01.5100.0صالح الدين

97.21.70.80.3100.0النجف

97.91.00.70.3100.0القادسية

97.21.80.70.3100.0المثنى

96.02.01.40.6100.0ذي قار

94.22.12.11.6100.0ميسان

94.13.61.80.6100.0البصرة

التقسيم الجغرافي

94.73.11.70.5100.0كردستان

96.22.51.00.4100.0بغداد

95.22.41.41.0100.0بقية المحافظات

التجمع السكاني

95.295.21.40.7100.0حضر

95.72.01.31.0100.0ريف

95.32.51.40.8100.0اإلجمالي
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جدول 2-4: االفراد الذين يواجهون صعوبة في التذكر او التركيز )%(

المجموعاليمكن التذكر او التركيز نهائيُايصعب كثيرًايصعب قلياُلالتوجد صعوبةمستوى التفصيل

العمر )سنة(

4-093.32.82.21.7100.0

9-598.70.80.40.1100.0

14-1099.30.30.20.1100.0

19-1599.10.40.40.2100.0

24-2099.20.30.30.2100.0

29-2599.20.40.40.1100.0

34-3099.00.60.30.1100.0

39-3598.70.80.30.2100.0

44-4098.80.80.30.1100.0

49-4598.31.30.40.1100.0

54-5097.02.30.50.2100.0

59-5596.42.80.80.1100.0

64-6092.46.11.40.1100.0

6577.116.75.70.5100.0 فأكثر

الجنس

97.41.40.80.4100.0ذكر

97.21.70.70.4100.0انثى

المحافظة

98.21.00.50.3100.0دهوك

96.21.91.30.6100.0نينوى

94.14.21.50.2100.0السليمانية

94.31.82.51.4100.0كركوك

97.81.40.70.2100.0اربيل

98.51.00.30.2100.0ديالى

97.51.10.80.6100.0األنبار

97.81.40.50.2100.0بغداد

99.10.50.40.0100.0بابل

99.10.30.30.2100.0كربالء

97.71.30.60.4100.0واسط

95.91.61.60.9100.0صالح الدين

98.61.00.30.1100.0النجف

98.90.40.50.2100.0القادسية

98.60.80.40.2100.0المثنى

96.81.90.90.4100.0ذي قار

95.22.51.31.1100.0ميسان

97.51.90.40.3100.0البصرة

التقسيم الجغرافي

96.42.41.00.2100.0كردستان

97.81.40.50.2100.0بغداد

97.31.40.80.5100.0بقية المحافظات

التجمع السكاني

97.31.60.80.3100.0حضر

97.31.40.80.5100.0ريف

97.31.60.80.4اإلجمالي
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جدول 2-5: االفراد الذين يواجهون صعوبة في التواصل مع االخرين )فهم االخرين او فهم االخرين له( )%(

المجموع اليمكن التواصل مع االخرين نهائيُايصعب كثيرًايصعب قلياُلالتوجد صعوبةمستوى التفصيل

العمر )سنة(

4-093.82.71.81.6100.0

9-598.60.90.40.2100.0

14-1099.20.30.30.1100.0

19-1599.00.30.50.2100.0

24-2099.10.30.30.3100.0

29-2599.00.50.40.1100.0

34-3099.10.40.30.2100.0

39-3598.90.60.30.2100.0

44-4099.00.60.30.1100.0

49-4598.70.80.40.1100.0

54-5098.41.10.40.2100.0

59-5597.41.80.60.2100.0

64-6094.83.81.20.1100.0

6584.011.34.10.6100.0 فأكثر

الجنس

97.61.20.80.4100.0ذكر

97.71.30.70.4100.0انثى

المحافظة

98.40.80.40.4100.0دهوك

96.71.71.10.6100.0نينوى

97.32.10.50.1100.0السليمانية

94.31.42.81.5100.0كركوك

98.70.80.50.1100.0اربيل

98.01.30.40.3100.0ديالى

97.71.00.80.6100.0األنبار

98.21.20.50.2100.0بغداد

99.00.40.40.2100.0بابل

98.90.30.50.2100.0كربالء

97.71.10.70.5100.0واسط

96.21.61.30.9100.0صالح الدين

98.90.60.30.2100.0النجف

99.00.30.40.3100.0القادسية

98.60.70.40.3100.0المثنى

97.11.51.00.4100.0ذي قار

95.92.21.20.7100.0ميسان

96.92.30.40.4100.0البصرة

التقسيم الجغرافي

98.11.30.50.2100.0كردستان

98.21.20.50.2100.0بغداد

97.41.30.80.5100.0بقية المحافظات

التجمع السكاني

97.71.20.70.4100.0حضر

97.41.30.80.5100.0ريف

97.61.20.70.4100.0اإلجمالي
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جدول 2-6: توزيع االفراد الذين يواجهون صعوبة في العناية بالنفس )االغتسال او ارتداء المالبس( )%(

المجموعاليمكن العناية بالنفس نهائيُايصعب كثيرًايصعب قلياُلالتوجد صعوبةمستوى التفصيل

العمر )سنة(

4-080.83.86.68.8100.0

9-594.23.71.50.5100.0

14-1099.00.60.30.2100.0

19-1599.20.30.30.2100.0

24-2099.10.30.30.2100.0

29-2599.30.40.20.1100.0

34-3099.10.40.30.1100.0

39-3599.00.40.30.2100.0

44-4099.00.60.20.1100.0

49-4598.51.10.30.0100.0

54-5097.81.30.60.3100.0

59-5595.53.31.00.2100.0

64-6091.66.21.50.7100.0

6577.414.26.61.8100.0 فأكثر

الجنس

94.91.91.61.6100.0ذكر

94.82.11.61.5100.0انثى

المحافظة

95.61.21.02.2100.0دهوك

86.73.54.55.3100.0نينوى

94.73.41.00.9100.0السليمانية

89.32.74.33.7100.0كركوك

97.01.60.70.7100.0اربيل

95.72.01.11.2100.0ديالى

96.11.21.41.3100.0األنبار

97.31.60.60.5100.0بغداد

98.21.10.40.2100.0بابل

98.50.80.50.2100.0كربالء

97.21.10.70.9100.0واسط

92.52.12.53.0100.0صالح الدين

98.11.10.50.3100.0النجف

98.90.50.30.2100.0القادسية

98.21.00.40.3100.0المثنى

96.21.31.21.2100.0ذي قار

88.13.54.24.2100.0ميسان

91.73.83.21.3100.0البصرة

التقسيم الجغرافي

95.72.20.91.2100.0كردستان

97.31.60.60.5100.0بغداد

93.82.12.12.0100.0بقية المحافظات

التجمع السكاني

95.02.11.61.3100.0حضر

94.51.81.71.9100.0ريف

94.82.01.61.5100.0اإلجمالي
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جدول 2-7: تقيم صحة االفراد )%(

المجموعالصحة سيئة جدًاالصحة سيئةالصحة جيدة الصحة جيدة جدًامستوى التفصيل

العمر )سنة(

4-084.215.00.60.2100.0

9-584.514.70.60.2100.0

14-1083.815.20.70.2100.0

19-1583.815.11.00.2100.0

24-2084.314.31.10.2100.0

29-2582.615.91.30.2100.0

34-3081.316.91.60.2100.0

39-3578.519.22.00.3100.0

44-4074.822.32.60.3100.0

49-4569.126.73.90.3100.0

54-5066.627.15.80.5100.0

59-5558.931.78.50.9100.0

64-6050.335.512.91.3100.0

6534.034.727.53.7100.0 فأكثر

الجنس

79.417.82.50.4100.0ذكر

79.218.02.50.4100.0انثى

المحافظة

86.310.72.40.6100.0دهوك

84.612.32.70.4100.0نينوى

84.610.14.60.7100.0السليمانية

77.619.82.40.3100.0كركوك

92.64.02.90.5100.0اربيل

80.817.11.80.3100.0ديالى

94.54.11.10.3100.0األنبار

79.418.12.20.3100.0بغداد

66.031.62.20.3100.0بابل

76.020.83.00.3100.0كربالء

78.418.02.70.9100.0واسط

75.321.62.70.4100.0صالح الدين

58.937.53.30.3100.0النجف

82.714.92.20.3100.0القادسية

95.22.61.60.6100.0المثنى

89.18.12.60.3100.0ذي قار

68.828.92.10.2100.0ميسان

62.335.32.20.2100.0البصرة

التقسيم الجغرافي

87.88.23.50.6100.0كردستان

79.418.12.20.3100.0بغداد

77.419.92.30.4100.0بقية المحافظات

التجمع السكاني

77.919.22.60.4100.0حضر

82.415.02.20.4100.0ريف

79.317.92.50.4100.0اإلجمالي
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جدول 3-1: توزيع األفراد بعمر 12 سنة حسب التحصيل التعليمي )%(

المجموعبكلوريوس فأعلىدبلوم /معهداعداديةمتوسطةابتدائييقرأ ويكتبأمي مستوى التفصيل

العمر: ذكر

19 - 128.924.544.319.03.10.10.0100.0

29 - 2011.718.031.114.413.55.65.7100.0

 39 - 3010.215.533.712.98.69.39.8100.0

49 - 408.811.128.314.412.911.413.0100.0

5031.012.923.310.26.26.69.6100.0 فأكثر

13.017.733.714.88.65.76.4100.0اإلجمالي

العمر: أنثى

19 - 1215.924.838.516.83.90.10.0100.0

29 - 2021.218.027.511.110.55.06.8100.0

 39 - 3020.918.032.810.15.06.66.5100.0

49 - 4031.714.324.29.37.37.75.5100.0

5066.69.011.73.92.23.43.2100.0 فأكثر

28.217.928.511.06.04.14.2100.0اإلجمالي

العمر: إجمالي

19 - 1212.324.741.517.93.50.10.0100.0

29 - 2016.318.029.312.812.05.36.2100.0

 39 - 3015.616.833.211.56.77.98.1100.0

49 - 4020.512.826.211.810.19.59.1100.0

5049.610.917.26.94.14.96.3100.0 فأكثر

المحافظة

30.717.124.912.46.74.43.7100.0دهوك

24.520.330.69.86.23.05.5100.0نينوى

23.420.127.514.47.84.32.5100.0السليمانية

18.516.939.310.36.45.13.4100.0كركوك

26.714.425.616.37.05.04.9100.0أربيل

15.816.437.411.97.75.85.0100.0ديالى

18.026.029.710.76.34.35.1100.0األنبار

11.913.332.717.710.35.68.5100.0بغداد

17.118.837.410.77.04.74.2100.0بابل

20.620.733.011.05.54.74.4100.0كربالء

24.220.028.69.26.26.65.2100.0واسط

23.217.236.39.65.54.53.7100.0صالح الدين

23.620.029.310.66.85.04.7100.0النجف

28.518.926.010.36.04.95.5100.0القادسية

32.928.121.58.13.43.42.6100.0المثنى

28.616.828.612.05.15.23.7100.0ذي قار

30.821.026.48.15.55.13.1100.0ميسان

18.117.631.814.87.05.35.4100.0البصرة
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تابع / جدول 3-1: توزيع األفراد بعمر 12 سنة حسب التحصيل التعليمي )%(

المجموعبكلوريوس فأعلىدبلوم /معهداعداديةمتوسطةابتدائييقرأ ويكتبأمي مستوى التفصيل

التقسيم الجغرافي

26.317.526.214.57.34.63.6100.0كردستان

11.913.332.717.710.35.68.5100.0بغداد

22.419.531.710.96.24.74.6100.0بقية المحافظات

التجمع السكاني

16.616.330.914.88.76.06.7100.0حضر

30.521.631.68.33.82.22.0100.0ريف

20.617.831.112.97.34.95.3100.0اإلجمالي
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جدول 3-2: متوسط عدد سنوات الدراسة / يتبع

مستوى التفصل
اإلجماليريفحضر

إجماليإناثذكرإجماليإناثذكرإجماليإناثذكر

العمر )سنة(

14 - 125.95.95.95.55.25.45.85.75.7

19 - 157.67.87.77.06.16.67.47.37.4

24 - 208.89.08.97.56.47.18.48.48.4

29 - 258.98.78.87.26.06.78.48.08.2

34 - 309.28.48.87.56.36.98.87.98.3

39 - 359.38.58.97.66.16.98.87.98.4

44 - 4010.08.79.48.66.57.89.68.39.0

49 - 4510.38.79.68.96.78.110.08.39.2

 54 - 509.88.59.38.56.27.99.58.39.1

 59 - 559.37.58.67.35.77.08.87.38.3

64 - 608.67.68.37.15.16.68.37.48.0

658.77.28.26.33.95.88.47.08.0 فاكثر

المحافظة

8.08.18.16.65.56.27.77.67.7دهوك

8.47.78.16.85.56.37.97.07.5نينوى

7.98.07.96.86.26.67.87.87.8السليمانية

8.17.67.97.45.66.68.07.17.6كركوك

8.58.08.36.86.46.68.37.88.0أربيل

9.08.08.58.06.77.48.57.48.0ديالى

9.07.68.47.15.66.48.16.77.5األنبار

9.28.89.08.16.87.59.18.68.8بغداد

8.58.08.27.26.06.77.97.07.5بابل

8.07.87.97.26.67.07.77.57.6كربالء

9.18.38.76.75.36.18.37.47.9واسط

8.77.58.17.86.17.08.26.87.6صالح الدين

8.47.78.17.05.86.58.07.37.7النجف

9.08.68.86.96.26.68.37.98.1القادسية

8.07.67.86.14.75.67.16.56.8المثنى

8.28.08.17.25.86.77.97.57.8ذي قار

8.27.47.95.54.55.27.77.07.4ميسان

8.28.08.18.17.37.88.27.98.1البصرة
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التقسيم الجغرافي

8.18.08.16.76.16.57.97.77.8كردستان

9.28.89.08.16.87.59.18.68.8بغداد

8.57.88.27.26.06.78.07.27.7بقية المحافظات

8.68.18.47.36.16.88.27.78.0اإلجمالي

مستوى التفصل
اإلجماليريفحضر

إجماليإناثذكرإجماليإناثذكرإجماليإناثذكر

تابع / جدول 3-2: متوسط عدد سنوات الدراسة
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جدول 3-3: توزيع االفراد حسب الحالة التعليمية لألفراد بعمر 12-29 سنة )%( - يتبع

المجموعلم يسبق له اإللتحاقملتحق بالماضي ملتحق حاليامستوى التفصيل

العمر: ذكر

14-1283.810.75.5100.0

17-1565.027.57.5100.0

21-1839.451.49.1100.0

29-2212.177.510.5100.0

44.447.08.5100.0اإلجمالي

العمر: انثى

14-1266.722.011.3100.0

17-1546.738.414.9100.0

21-1831.152.716.2100.0

29-227.472.220.5100.0

33.550.116.4100.0اإلجمالي

العمر: اإلجمالي

14-1275.416.38.4100.0

17-1556.132.811.1100.0

21-1835.552.012.5100.0

29-229.774.815.4100.0

39.148.612.4100.0اإلجمالي

المحافظة

51.237.011.9100.0دهوك

34.550.914.6100.0نينوى

54.838.86.4100.0السليمانية

38.153.98.0100.0كركوك

50.136.913.0100.0أربيل

40.953.55.6100.0ديالى

37.752.310.0100.0األنبار

40.851.97.3100.0بغداد

34.857.18.1100.0بابل

35.551.613.0100.0كربالء

32.649.418.0100.0واسط

33.350.815.9100.0صالح الدين

36.747.216.1100.0النجف

37.338.224.4100.0القادسية

28.647.224.1100.0المثنى

34.545.220.3100.0ذي قار

28.245.826.0100.0ميسان

37.849.512.7100.0البصرة
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تابع / جدول 3-3: توزيع االفراد حسب الحالة التعليمية لألفراد بعمر 12-29 سنة )%(

المجموعلم يسبق له اإللتحاقملتحق بالماضي ملتحق حاليامستوى التفصيل

التقسيم الجغرافي   

52.237.710.1100.0كردستان

40.851.97.3100.0بغداد

35.550.014.6100.0بقية المحافظات

التجمع السكاني

43.048.58.5100.0حضر

30.348.621.1100.0ريف

39.148.612.4100.0اإلجمالي
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القسم الرابع
القوى العاملة
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جدول 4-1: التوزيع النسبي للسكان بعمر 10 سنوات فأكثر حسب العالقة بقوة العمل والجنس والفئات العمرية والتقسيم الجغرافي 
)العراق(

الفئات 
العمرية 
والجنس

السكان النشيطون إقتصاديًا )داخل قوة العمل(السكان بعمر 10 سنوات فأكثر

المجموععاطلونعاملون بعمالة ناقصةعاملونالمجموعخارج قوة العملداخل قوة العمل

%عدد%عدد%عدد%عدد%عدد%عدد%عدد

ذكر

14 - 10937708.5101009591.51103865100.05503158.71539716.42334224.993770100.0

17 - 1529779827.279563272.81093429100.018041260.65619618.96118920.5297798100.0

29-18246670872.593629627.53403004100.0169106068.647931419.429633412.02466708100.0

285827551.0274202349.05600298100.0192650367.455090719.338086613.32858275100.0اإلجمالي

 24 - 15163990750.3162049649.73260403100.0104243363.632420519.827327016.71639907100.0

 34 - 25208192392.71641227.32246045100.0156623675.238720018.61284876.22081923100.0

44 - 35166936894.7926735.31762041100.0134317880.527419216.4519983.11669368100.0

+ 45127765762.676220937.42039866100.0111278587.11227699.6421043.31277657100.0

666885571.6263949928.49308355100.0506463275.9110836516.64958587.46668855100.0اإلجمالي

أنثى

14 - 10366013.4103237796.61068977100.03309690.48412.326637.336601100.0

17 - 15549185.299394994.81048867100.04823887.822104.044708.154918100.0

29-1838733812.0283630088.03223638100.027865571.9142193.79446424.4387338100.0

4788569.0486262691.05341482100.035998975.2172703.610159721.2478856100.0اإلجمالي

 24 - 152478638.0283830892.03086170100.017250669.684143.46694227.0247863100.0

 34 - 2539286917.3187943582.72272304100.032145681.8158094.05560314.2392869100.0

44 - 3534448319.4143018680.61774669100.030509688.6134813.9259067.5344483100.0

+ 4526159611.7197457888.32236174100.024342593.190603.591113.5261596100.0

124681113.3812250686.79369317100.0104248383.6467653.815756212.61246811100.0اإلجمالي

كال الجنسين

14 - 101303716.0204247294.02172842100.08812767.61623812.52600519.9130371100.0

17 - 1535271516.5178958183.52142296100.022865064.85840716.66565918.6352715100.0

29-18285404643.1377259656.96626642100.0196971569.049353217.339079913.72854046100.0

333713130.5760464969.510941780100.0228649268.556817717.048246214.53337131100.0اإلجمالي

 24 - 15188777029.7445880370.36346573100.0121493864.433261917.634021218.01887770100.0

 34 - 25247479254.8204355745.24518349100.0188769276.340300916.31840917.42474792100.0

44 - 35201385156.9152285943.13536709100.0164827481.828767314.3779033.92013851100.0

+ 45153925336.0273678764.04276040100.0135621088.11318298.6512143.31539253100.0

791566642.41076200657.618677672100.0610711577.2115513114.66534218.37915666100.0اإلجمالي
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تابع / جدول 4-1: التوزيع النسبي للسكان بعمر 10 سنوات فأكثر حسب العالقة بقوة العمل والجنس والفئات العمرية والتقسيم 
الجغرافي )كردستان(

الفئات 
العمرية 
والجنس

السكان النشيطون إقتصاديًا )داخل قوة العمل(السكان بعمر 10 سنوات فأكثر

المجموععاطلونعاملون بعمالة ناقصةعاملونالمجموعخارج قوة العملداخل قوة العمل

%عدد%عدد%عدد%عدد%عدد%عدد%عدد

ذكر

14 - 1043412.715752897.3161869100.0317373.14139.575517.44341100.0

17 - 152253715.712096184.3143498100.01727576.7348815.517747.922537100.0

29-1835225763.020695437.0559212100.024713570.28180123.2233226.6352257100.0

37913543.948544456.1864579100.026758370.68570122.6258516.8379135100.0اإلجمالي

 24 - 1518921838.630106261.4490280100.013128069.43966421.0182749.7189218100.0

 34 - 2533181289.53875410.5370566100.024465773.77380922.2133464.0331812100.0

44 - 3525464093.8169036.2271543100.019238675.65717922.550762.0254640100.0

+ 4520342563.211837936.8321804100.017296485.02167810.787824.3203425100.0

97909567.347509832.71454192100.074128775.719233019.6454784.6979095100.0اإلجمالي

أنثى

14 - 1012080.814674499.2147953100.098681.6....22318.41208100.0

17 - 1540902.814175797.2145847100.0294772.01984.894623.14090100.0

29-187829114.346982185.7548112100.05750173.441235.31666721.378291100.0

835909.975832290.1841912100.06143373.543215.21783621.383590100.0اإلجمالي

 24 - 15395718.244057791.8480148100.02404460.816614.21386635.039571100.0

 34 - 257264718.731484781.3387494100.06260286.239235.461228.472647100.0

44 - 355897021.921009178.1269061100.04912583.348618.249848.558970100.0

+ 453782510.831321889.2351043100.03452391.318835.014193.837825100.0

20901314.0127873386.01487746100.017029481.5123285.92639112.6209013100.0اإلجمالي

كال الجنسين

14 - 1055491.830427298.2309821100.0415874.94137.497817.65549100.0

17 - 15266279.226271890.8289345100.02022275.9368613.8272010.226627100.0

29-1843054938.967677561.11107324100.030463670.88592420.0399899.3430549100.0

46272527.1124376672.91706491100.032901671.19002219.5436879.4462725100.0اإلجمالي

 24 - 1522878923.674163976.4970428100.015532367.94132518.13214014.0228789100.0

 34 - 2540445953.435360146.6758060100.030725976.07773219.2194684.8404459100.0

44 - 3531361158.022699442.0540604100.024151277.06204019.8100593.2313611100.0

+ 4524124935.943159764.1672847100.020748786.0235619.8102014.2241249100.0

118810840.4175383159.62941938100.091158176.720465817.2718696.01188108100.0اإلجمالي
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تابع / جدول 4-1: التوزيع النسبي للسكان بعمر 10 سنوات فأكثر حسب العالقة بقوة العمل والجنس والفئات العمرية والتقسيم 
الجغرافي )بغداد(

الفئات 
العمرية 
والجنس

السكان النشيطون إقتصاديًا )داخل قوة العمل(السكان بعمر 10 سنوات فأكثر

المجموععاطلونعاملون بعمالة ناقصةعاملونالمجموعخارج قوة العملداخل قوة العمل

%عدد%عدد%عدد%عدد%عدد%عدد%عدد

ذكر

14 - 10159597.719252492.3208483100.01063066.6184011.5348921.915959100.0

17 - 156206428.915257371.1214636100.04282469.01081817.4842213.662064100.0

29-1849354472.718565027.3679194100.037136075.27991016.2422738.6493544100.0

57156651.953074848.11102314100.042481474.39256816.2541849.5571566100.0اإلجمالي

 24 - 1533025551.331410448.7644359100.023760171.95389216.33876311.7330255100.0

 34 - 2543232393.5302496.5462572100.034518379.86801615.7191234.4432323100.0

44 - 3535347996.5126753.5366154100.029562983.65540515.724460.7353479100.0

+ 4529940862.817757137.2476979100.026911489.9237907.965052.2299408100.0

141546572.653459927.41950064100.0114752681.120110214.2668374.71415465100.0اإلجمالي

أنثى

14 - 1052322.520438797.5209619100.05232100.0........5232100.0

17 - 1579073.720535696.3213263100.0695087.92453.17129.07907100.0

29-187331511.258135488.8654669100.04810665.615142.12369532.373315100.0

864548.099109792.01077551100.06028869.717602.02440628.286454100.0اإلجمالي

 24 - 15408426.459382893.6634670100.02535062.12450.61524637.340842100.0

 34 - 258994219.237945580.8469397100.06828775.930643.41859020.789942100.0

44 - 358221421.230499278.8387206100.07213387.721712.679109.682214100.0

+ 457567515.242280884.8498483100.06823590.233334.441075.475675100.0

28867214.5170108485.51989756100.023400581.188143.14585415.9288672100.0اإلجمالي

كال الجنسين

14 - 10211915.139691294.9418103100.01586274.918408.7348916.521191100.0

17 - 156997116.435792983.6427900100.04977471.11106315.8913413.169971100.0

29-1856685942.576700457.51333863100.041946674.08142414.46596811.6566859100.0

65802030.2152184569.82179865100.048510273.79432814.37859111.9658020100.0اإلجمالي

 24 - 1537109729.090793271.01279029100.026295170.95413714.65400914.6371097100.0

 34 - 2552226556.040970544.0931969100.041347079.27108113.6377147.2522265100.0

44 - 3543569357.831766742.2753360100.036776284.45757513.2103562.4435693100.0

+ 4537508338.560037961.5975462100.033734989.9271237.2106112.8375083100.0

170413843.3223568256.73939820100.0138153181.120991612.31126906.61704138100.0اإلجمالي
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تابع / جدول 4-1: التوزيع النسبي للسكان بعمر 10 سنوات فأكثر حسب العالقة بقوة العمل والجنس والفئات العمرية والتقسيم 
الجغرافي )بقية المحافظات(

الفئات 
العمرية 
والجنس

السكان النشيطون إقتصاديًا )داخل قوة العمل(السكان بعمر 10 سنوات فأكثر

المجموععاطلونعاملون بعمالة ناقصةعاملونالمجموعخارج قوة العملداخل قوة العمل

%عدد%عدد%عدد%عدد%عدد%عدد%عدد

ذكر

14 - 107347010.066004290.0733513100.04122856.11314317.91909926.073470100.0

17 - 1521319729.052209871.0735295100.012031456.44189119.65099323.9213197100.0

29-18162090674.954369225.12164598100.0107256466.231760319.623073914.21620906100.0

190757452.5172583247.53633406100.0123410664.737263719.530083015.81907574100.0اإلجمالي

 24 - 15112043452.7100533047.32125764100.067355260.123064920.621623319.31120434100.0

 34 - 25131778893.3951196.71412908100.097639674.124537518.6960187.31317788100.0

44 - 35106124994.4630955.61124344100.085516380.616160915.2444764.21061249100.0

+ 4577482462.446625937.61241083100.067070786.67730010.0268163.5774824100.0

427429572.4162980327.65904098100.0317581874.371493316.73835449.04274295100.0اإلجمالي

أنثى

14 - 10301604.268124595.8711405100.02687989.18412.824408.130160100.0

17 - 15429206.264683693.8689756100.03834189.317674.128126.642920100.0

29-1823573211.7178512588.32020857100.017304873.485813.65410223.0235732100.0

3088129.0311320691.03422019100.023826877.2111903.65935519.2308812100.0اإلجمالي

 24 - 151674508.5180390291.51971352100.012311273.565083.93782922.6167450100.0

 34 - 2523028016.3118513383.71415413100.019056782.888223.83089113.4230280100.0

44 - 3520329918.291510381.81118402100.018383890.464493.2130126.4203299100.0

+ 4514809610.7123855289.31386648100.014066795.038442.635852.4148096100.0

74912512.7514269087.35891815100.063818485.2256243.48531811.4749125100.0اإلجمالي

كال الجنسين

14 - 101036317.2134128792.81444918100.06810765.71398513.52153920.8103631100.0

17 - 1525611718.0116893482.01425051100.015865461.94365817.05380521.0256117100.0

29-18185663844.4232881755.64185455100.0124561267.132618417.628484115.31856638100.0

221638631.4483903868.67055424100.0147237466.438382717.336018516.32216386100.0اإلجمالي

 24 - 15128788431.4280923368.64097117100.079666461.923715718.425406219.71287884100.0

 34 - 25154806954.7128025245.32828320100.0116696375.425419716.41269098.21548069100.0

44 - 35126454856.497819843.62242745100.0103900182.216805813.3574884.51264548100.0

+ 4592292035.1170481164.92627731100.081137487.9811448.8304023.3922920100.0

502342042.6677249357.411795913100.0381400275.974055714.74688629.35023420100.0اإلجمالي
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جدول 4-2: توزيع األفراد بعمر 15 سنة فأكثر حسب حالة القوى العاملة، التحصيل العلمي، الجنس والتقسيم الجغرافي )العراق( 
- يتبع

التحصيل العلمي 
والجنس

السكان النشيطون إقتصاديًا )داخل قوة العمل(السكان بعمر 15 سنوات فأكثر

عاملون بعمالة عاملونالمجموعخارج قوة العملداخل قوة العمل
المجموععاطلونناقصة

%عدد%عدد%عدد%عدد%عدد%عدد%عدد

رجل

204546973.972419926.12769668100.0143590370.242956721.01799998.82045469100.0أمي/ يكتب ويقرأ

346472966.3176265033.75227379100.0266896277.054948415.92462837.13464729100.0إبتدائية - إعدادية

108847889.313098610.71219464100.090571083.211710810.8656606.01088478100.0دبلوم فأعلى

7018076.42166423.691844100.05405677.01220717.439175.670180100.0غير مبين

666885571.6263949928.49308355100.0506463275.9110836516.64958587.46668855100.0األجمالي

إمرأة

3458357.9403277492.14378610100.030232287.4175335.1259807.5345835100.0أمي/ يكتب ويقرأ

3370988.3372923891.74066336100.027330481.1136684.15012614.9337098100.0إبتدائية - إعدادية

55347267.826320532.2816677100.045964683.0151712.77865514.2553472100.0دبلوم فأعلى

104059.79729090.3107695100.0721169.33933.8280126.910405100.0غير مبين

124681113.3812250686.79369317100.0104248383.6467653.815756212.61246811100.0األجمالي

كال الجنسين

239130433.5475697366.57148277100.0173822572.744710018.72059798.62391304100.0أمي/ يكتب ويقرأ

380182740.9549188859.19293715100.0294226577.456315314.82964097.83801827100.0إبتدائية - إعدادية

164195080.639419119.42036141100.0136535783.21322798.11443158.81641950100.0دبلوم فأعلى

8058540.411895459.6199539100.06126776.01260015.667188.380585100.0غير مبين

791566642.41076200657.618677672100.0610711577.2115513114.66534218.37915666100.0األجمالي
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تابع / جدول 4-2: توزيع األفراد بعمر 15 سنة فأكثر حسب حالة القوى العاملة، التحصيل العلمي، الجنس والتقسيم الجغرافي - 
)كردستان(

التحصيل العلمي 
والجنس

السكان النشيطون إقتصاديًا )داخل قوة العمل(السكان بعمر 15 سنوات فأكثر

عاملون بعمالة عاملونالمجموعخارج قوة العملداخل قوة العمل
المجموععاطلونناقصة

%عدد%عدد%عدد%عدد%عدد%عدد%عدد

رجل

39202073.813919826.2531218100.027812970.99249323.6213985.5392020100.0أمي/ يكتب ويقرأ

44883359.330804440.7756877100.034565977.08387818.7192964.3448833100.0إبتدائية - إعدادية

11748685.51995614.5137442100.09955484.71328811.346444.0117486100.0دبلوم فأعلى

2075672.4789927.628655100.01794686.5267112.91400.720756100.0غير مبين

97909567.347509832.71454192100.074128775.719233019.6454784.6979095100.0األجمالي

إمرأة

488976.175243693.9801333100.03592573.5498510.2798716.348897100.0أمي/ يكتب ويقرأ

7344413.547118486.5544627100.05769978.640665.51167915.973444100.0إبتدائية - إعدادية

8383076.42593623.6109766100.07421488.531303.764877.783830100.0دبلوم فأعلى

28428.92917791.132019100.0245686.41475.22398.42842100.0غير مبين

20901314.0127873386.01487746100.017029481.5123285.92639112.6209013100.0األجمالي

كال الجنسين

44091733.189163566.91332552100.031405471.29747822.1293856.7440917100.0أمي/ يكتب ويقرأ

52227740.177922759.91301504100.040335877.28794416.8309755.9522277100.0إبتدائية - إعدادية

20131681.44589218.6247208100.017376886.3164188.2111305.5201316100.0دبلوم فأعلى

2359838.93707761.160675100.02040186.5281811.93791.623598100.0غير مبين

118810840.4175383159.62941938100.091158176.720465817.2718696.01188108100.0األجمالي
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تابع / جدول 4-2: توزيع األفراد بعمر 15 سنة فأكثر حسب حالة القوى العاملة، التحصيل العلمي، الجنس والتقسيم الجغرافي 
)بغداد(

التحصيل العلمي 
والجنس

السكان النشيطون إقتصاديًا )داخل قوة العمل(السكان بعمر 15 سنوات فأكثر

عاملون بعمالة عاملونالمجموعخارج قوة العملداخل قوة العمل
المجموععاطلونناقصة

%عدد%عدد%عدد%عدد%عدد%عدد%عدد

رجل

26653070.511161429.5378143100.020296376.24768317.9158856.0266530100.0أمي/ يكتب ويقرأ

84331269.137663230.91219944100.068932781.711551313.7384724.6843312100.0إبتدائية - إعدادية

28361886.94261713.1326235100.023982084.63165411.2121454.3283618100.0دبلوم فأعلى

2200585.5373614.525742100.01541770.1625328.43361.522005100.0غير مبين

141546572.653459927.41950064100.0114752681.120110214.2668374.71415465100.0األجمالي

إمرأة

419707.154981192.9591781100.03497383.314723.5552513.241970100.0أمي/ يكتب ويقرأ

787207.2102043092.81099151100.06007476.328943.71575220.078720100.0إبتدائية - إعدادية

16549162.49989937.6265391100.013870683.842022.52258313.6165491100.0دبلوم فأعلى

24907.43094392.633434100.025210.12459.9199480.02490100.0غير مبين

28867214.5170108485.51989756100.023400581.188143.14585415.9288672100.0األجمالي

كال الجنسين

30850031.866142568.2969925100.023793677.14915515.9214106.9308500100.0أمي/ يكتب ويقرأ

92203339.8139706260.22319094100.074940281.311840712.8542245.9922033100.0إبتدائية - إعدادية

44911075.914251624.1591626100.037852684.3358568.0347277.7449110100.0دبلوم فأعلى

2449641.43468058.659175100.01566864.0649826.523299.524496100.0غير مبين

170413843.3223568256.73939820100.0138153181.120991612.31126906.61704138100.0األجمالي
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تابع / جدول 4-2: توزيع األفراد بعمر 15 سنة فأكثر حسب حالة القوى العاملة، التحصيل العلمي، الجنس والتقسيم الجغرافي 
)بقية المحافظات(

التحصيل العلمي 
والجنس

السكان النشيطون إقتصاديًا )داخل قوة العمل(السكان بعمر 15 سنوات فأكثر

عاملون بعمالة عاملونالمجموعخارج قوة العملداخل قوة العمل
المجموععاطلونناقصة

%عدد%عدد%عدد%عدد%عدد%عدد%عدد

رجل

138691974.647338725.41860306100.095481268.828939120.914271610.31386919100.0أمي/ يكتب ويقرأ

217258366.8107797533.23250558100.0163397675.235009316.11885158.72172583100.0إبتدائية - إعدادية

68737490.9684139.1755787100.056633782.47216610.5488727.1687374100.0دبلوم فأعلى

2741973.21002826.837447100.02069475.5328312.0344112.627419100.0غير مبين

427429572.4162980327.65904098100.0317581874.371493316.73835449.04274295100.0األجمالي

إمرأة

2549688.5273052791.52985495100.023142490.8110764.3124684.9254968100.0أمي/ يكتب ويقرأ

1849347.6223762492.42422558100.015553084.167083.62269512.3184934100.0إبتدائية - إعدادية

30415168.913737031.1441520100.024672681.178392.64958516.3304151100.0دبلوم فأعلى

507312.03716988.042242100.0450488.800.056911.25073100.0غير مبين

74912512.7514269087.35891815100.063818485.2256243.48531811.4749125100.0األجمالي

كال الجنسين

164188733.9320391466.14845801100.0118623672.230046718.31551849.51641887100.0أمي/ يكتب ويقرأ

235751841.6331559958.45673116100.0178950675.935680115.12112119.02357518100.0إبتدائية - إعدادية

99152482.820578317.21197307100.081306382.0800058.1984579.9991524100.0دبلوم فأعلى

3249140.84719859.279689100.02519877.6328310.1401012.332491100.0غير مبين

502342042.6677249357.411795913100.0381400275.974055714.74688629.35023420100.0األجمالي
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جدول 4-3: توزيع األفراد بعمر 15 سنة فأكثر حسب حالة القوى العاملة، المحافظة والجنس - يتبع

المحافظة 
والجنس

السكان النشيطون إقتصاديًا )داخل قوة العمل(السكان بعمر 15 سنة فأكثر

المجموععاطلونعاملون بعمالة ناقصةعاملونالمجموعخارج قوة العملداخل قوة العمل

%عدد%عدد%عدد%عدد%عدد%عدد%عدد

رجل

21726364.511934435.5336607100.016816377.43584216.5132596.1217263100.0دهوك

54756473.319933526.7746899100.043059978.68954116.4274245.0547564100.0نينوى

43088868.020313932.0634027100.029692568.911071925.7232445.4430888100.0السليمانية

29082073.310616526.7396985100.027144493.3129664.564102.2290820100.0كركوك

33094468.415261431.6483558100.027620083.54576913.889752.7330944100.0أربيل

30952370.313107029.7440593100.022284572.05288917.13378910.9309523100.0ديالى

32168373.411666026.6438343100.022419969.74313413.45435016.9321683100.0األنبار

141546572.653459927.41950064100.0114752681.120110214.2668374.71415465100.0بغداد

36466371.414603228.6510695100.027483675.46895218.9208755.7364663100.0بابل

22875273.88111926.2309872100.016755073.25207522.891284.0228752100.0كربالء

25152573.78993626.3341461100.019558077.83466213.8212838.5251525100.0واسط

صالح 
الدين

27306870.611356729.4386636100.019820972.64196115.43289812.0273068100.0

27858474.99333025.1371914100.023205383.33088911.1156425.6278584100.0النجف

22317270.99179729.1314969100.015749570.64123818.52443911.0223172100.0القادسية

14891475.04971425.0198628100.012067981.082685.61996713.4148914100.0المثنى

34229369.015365631.0495949100.021548163.07130020.85551316.2342293100.0ذي قار

19139874.26645625.8257854100.012161363.54444123.22534413.2191398100.0ميسان

50233572.519096427.5693299100.034323668.312261824.4364817.3502335100.0بصرة

666885571.6263949928.49308355100.0506463275.9110836516.64958587.46668855100.0اإلجمالي
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تابع / جدول 4-3: توزيع األفراد بعمر 15 سنة فأكثر حسب حالة القوى العاملة، المحافظة والجنس - يتبع

المحافظة 
والجنس

السكان النشيطون إقتصاديًا )داخل قوة العمل(السكان بعمر 15 سنة فأكثر

المجموععاطلونعاملون بعمالة ناقصةعاملونالمجموعخارج قوة العملداخل قوة العمل

%عدد%عدد%عدد%عدد%عدد%عدد%عدد

إمرأة

3826110.632406789.4362328100.03368488.013683.632098.438261100.0دهوك

657558.967364991.1739404100.05675586.338415.851597.865755100.0نينوى

9284014.952957685.1622416100.07047875.966367.11572616.992840100.0السليمانية

5041112.635079987.4401210100.04722693.715363.016493.350411100.0كركوك

7791215.542509084.5503002100.06613284.943245.574579.677912100.0أربيل

5124912.137350187.9424750100.03422666.816433.21538030.051249100.0ديالى

8424619.534839180.5432637100.07314086.817772.1932911.184246100.0األنبار

28867214.5170108485.51989756100.023400581.188143.14585415.9288672100.0بغداد

9007917.342968382.7519762100.08038289.225922.971057.990079100.0بابل

268058.728115991.3307963100.02011175.018276.8486618.226805100.0كربالء

6566119.027992381.0345584100.05838588.918052.754708.365661100.0واسط

صالح 
الدين

5917514.834021385.2399388100.05568894.19721.625154.359175100.0

6501917.630479882.4369817100.05305881.613292.01063116.465019100.0النجف

3695411.428835088.6325304100.03111484.211793.2466112.636954100.0القادسية

136626.519571193.5209373100.01224689.63322.410847.913662100.0المثنى

483809.645636990.4504748100.03833579.212802.6876518.148380100.0ذي قار

2999211.123952788.9269519100.02397579.928379.5318010.629992100.0ميسان

617399.658061790.4642356100.05354286.726754.355238.961739100.0بصرة

124681113.3812250686.79369317100.0104248383.6467653.815756212.61246811100.0اإلجمالي
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تابع / جدول 4-3: التوزيع النسبي لألفراد بعمر 15 سنة فأكثر حسب حالة القوى العاملة، المحافظة والجنس 

المحافظة 
والجنس

السكان النشيطون إقتصاديًا )داخل قوة العمل(السكان بعمر 15 سنة فأكثر

المجموععاطلونعاملون بعمالة ناقصةعاملونالمجموعخارج قوة العملداخل قوة العمل

%عدد%عدد%عدد%عدد%عدد%عدد%عدد

كال الجنسين

25552436.644341163.4698935100.020184779.03721014.6164676.4255524100.0دهوك

61331841.387298458.71486302100.048735479.59338115.2325835.3613318100.0نينوى

52372841.773271558.31256443100.036740370.211735522.4389707.4523728100.0السليمانية

34123142.845696457.2798195100.031867093.4145034.380582.4341231100.0كركوك

40885641.457770458.6986560100.034233283.75009312.3164314.0408856100.0أربيل

36077241.750457258.3865344100.025707171.35453115.14917013.6360772100.0ديالى

40592946.646505153.4870980100.029733973.24491111.16368015.7405929100.0األنبار

170413843.3223568256.73939820100.0138153181.120991612.31126906.61704138100.0بغداد

45474244.157571555.91030457100.035521878.17154415.7279816.2454742100.0بابل

25555741.436227858.6617835100.018766173.45390221.1139945.5255557100.0كربالء

31718646.236985953.8687045100.025396680.13646711.5267548.4317186100.0واسط

صالح 
الدين

33224342.345378057.7786024100.025389876.44293312.93541310.7332243100.0

34360346.339812953.7741731100.028511283.0322189.4262737.6343603100.0النجف

26012640.638014759.4640273100.018860972.54241716.32910011.2260126100.0القادسية

16257639.824542660.2408001100.013292581.886005.32105112.9162576100.0المثنى

39067339.061002461.01000697100.025381665.07258018.66427816.5390673100.0ذي قار

22139042.030598358.0527373100.014558865.84727821.42852412.9221390100.0ميسان

56407442.277158157.81335655100.039677770.312529322.2420047.4564074100.0بصرة

791566642.41076200657.618677672100.0610711577.2115513114.66534218.37915666100.0اإلجمالي
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جدول 4-4: توزيع األفراد النشيطين إقتصاديًا بعمر 15 سنة فأكثر حسب الفئات العمرية، التجمع السكاني، الجنس، التحصيل 
العلمي والتقسيم الجغرافي )العراق( - يتبع

الفئات العمرية 
والتجمع السكاني

المجموعغير مبيندبلوم فأعلىإبتدائية - إعداديةأمي/ يكتب ويقرأ

المجموعإمرأةرجل المجموعإمرأةرجل المجموعإمرأةرجل المجموعإمرأةرجل المجموعإمرأةرجل 

حضر

24 - 1595.54.5100.093.26.8100.050.449.6100.090.99.1100.089.810.2100.0

 34 - 2594.06.0100.093.16.9100.061.638.4100.087.812.2100.084.115.9100.0

44 - 3590.69.4100.089.510.5100.064.635.4100.089.610.4100.082.018.0100.0

+ 4587.412.6100.088.211.8100.070.829.2100.082.717.3100.082.617.4100.0

92.57.5100.091.28.8100.063.936.1100.088.012.0100.084.415.6100.0اإلجمالي

ريف

24 - 1577.522.5100.089.410.6100.067.033.0100.090.19.9100.082.317.7100.0

 34 - 2579.420.6100.089.310.7100.081.318.7100.081.618.4100.084.215.8100.0

44 - 3575.025.0100.092.08.0100.082.417.6100.084.915.1100.085.114.9100.0

+ 4575.324.7100.096.04.0100.084.915.1100.077.722.3100.084.215.8100.0

77.222.8100.090.99.1100.081.118.9100.085.114.9100.083.816.2100.0اإلجمالي

حضر وريف

24 - 1586.713.3100.092.08.0100.053.146.9100.090.69.4100.086.913.1100.0

 34 - 2587.612.4100.092.08.0100.064.335.7100.085.914.1100.084.115.9100.0

44 - 3583.516.5100.090.29.8100.067.232.8100.088.111.9100.082.917.1100.0

+ 4582.317.7100.089.910.1100.072.627.4100.082.018.0100.083.017.0100.0

85.514.5100.091.18.9100.066.333.7100.087.112.9100.084.215.8100.0اإلجمالي
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تابع / جدول 4-4: توزيع األفراد النشيطين إقتصاديًا بعمر 15 سنة فأكثر حسب الفئات العمرية، التجمع السكاني، الجنس، 
التحصيل العلمي والتقسيم الجغرافي )كردستان(

الفئات العمرية 
والتجمع السكاني

المجموعغير مبيندبلوم فأعلىإبتدائية - إعداديةأمي/ يكتب ويقرأ

المجموعإمرأةرجل المجموعإمرأةرجل المجموعإمرأةرجل المجموعإمرأةرجل المجموعإمرأةرجل 

حضر

24 - 1594.35.7100.083.916.1100.034.565.5100.087.312.7100.081.518.5100.0

 34 - 2592.67.4100.086.213.8100.052.847.2100.096.13.9100.081.019.0100.0

44 - 3589.910.1100.084.715.3100.056.143.9100.084.115.9100.080.619.4100.0

+ 4588.611.4100.085.814.2100.077.722.3100.081.318.7100.085.114.9100.0

91.28.8100.085.114.9100.057.542.5100.088.511.5100.081.818.2100.0اإلجمالي

ريف

24 - 1586.813.2100.090.010.0100.067.932.1100.093.66.4100.087.812.2100.0

 34 - 2588.211.8100.090.39.7100.074.425.6100.076.823.2100.087.412.6100.0

44 - 3578.721.3100.092.67.4100.083.916.1100.093.86.2100.084.315.7100.0

+ 4575.124.9100.095.74.3100.0......50.050.0100.079.420.6100.0

82.517.5100.091.48.6100.076.223.8100.084.915.1100.085.314.7100.0اإلجمالي

حضر وريف

24 - 1592.37.7100.084.915.1100.037.362.7100.088.911.1100.082.717.3100.0

 34 - 2591.58.5100.086.713.3100.054.145.9100.092.67.4100.082.018.0100.0

44 - 3586.613.4100.085.714.3100.057.043.0100.085.114.9100.081.218.8100.0

+ 4585.314.7100.086.613.4100.078.022.0100.080.619.4100.084.315.7100.0

88.911.1100.085.914.1100.058.441.6100.088.012.0100.082.417.6100.0اإلجمالي



 القسم الرابع - القوى العاملة

83

تابع / جدول 4-4: توزيع األفراد النشيطين إقتصاديًا بعمر 15 سنة فأكثر حسب الفئات العمرية، التجمع السكاني، الجنس، 
التحصيل العلمي والتقسيم الجغرافي )بغداد(

الفئات العمرية 
والتجمع السكاني

المجموعغير مبيندبلوم فأعلىإبتدائية - إعداديةأمي/ يكتب ويقرأ

المجموعإمرأةرجل المجموعإمرأةرجل المجموعإمرأةرجل المجموعإمرأةرجل المجموعإمرأةرجل 

حضر

24 - 1589.910.1100.095.24.8100.056.743.3100.0......90.29.8100.0

 34 - 2593.46.6100.094.75.3100.059.940.1100.077.522.5100.082.917.1100.0

44 - 3587.512.5100.091.88.2100.062.337.7100.094.55.5100.080.919.1100.0

+ 4586.113.9100.085.714.3100.066.833.2100.0100.00.0100.079.320.7100.0

89.610.4100.092.27.8100.062.337.7100.092.77.3100.083.116.9100.0اإلجمالي

ريف

24 - 1578.721.3100.087.013.0100.069.930.1100.082.817.2100.084.115.9100.0

 34 - 2583.017.0100.082.817.2100.075.124.9100.085.714.3100.082.018.0100.0

44 - 3568.731.3100.089.610.4100.074.325.7100.087.612.4100.082.417.6100.0

+ 4569.830.2100.094.06.0100.093.16.9100.057.842.2100.083.316.7100.0

75.224.8100.087.512.5100.078.221.8100.082.817.2100.083.017.0100.0اإلجمالي

حضر وريف

24 - 1587.712.3100.093.56.5100.057.242.8100.092.17.9100.089.011.0100.0

 34 - 2591.38.7100.093.07.0100.060.739.3100.079.820.2100.082.817.2100.0

44 - 3582.917.1100.091.58.5100.063.136.9100.092.47.6100.081.118.9100.0

+ 4581.318.7100.086.613.4100.067.932.1100.095.74.3100.079.820.2100.0

86.413.6100.091.58.5100.063.236.8100.089.810.2100.083.116.9100.0اإلجمالي
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تابع / جدول 4-4: توزيع األفراد النشيطين إقتصاديًا بعمر 15 سنة فأكثر حسب الفئات العمرية، التجمع السكاني، الجنس، 
التحصيل العلمي والتقسيم الجغرافي )بقية المحافظات(

الفئات العمرية 
والتجمع السكاني

المجموعغير مبيندبلوم فأعلىإبتدائية - إعداديةأمي/ يكتب ويقرأ

المجموعإمرأةرجل المجموعإمرأةرجل المجموعإمرأةرجل المجموعإمرأةرجل المجموعإمرأةرجل 

حضر

24 - 1597.62.4100.095.24.8100.052.647.4100.088.012.0100.091.98.1100.0

 34 - 2594.95.1100.094.55.5100.064.935.1100.085.814.2100.085.814.2100.0

44 - 3592.17.9100.089.910.1100.067.532.5100.093.36.7100.083.017.0100.0

+ 4587.013.0100.090.39.7100.071.728.3100.040.759.3100.083.516.5100.0

94.06.0100.092.67.4100.066.433.6100.083.017.0100.086.014.0100.0اإلجمالي

ريف

24 - 1576.923.1100.089.710.3100.066.733.3100.094.06.0100.081.618.4100.0

 34 - 2577.822.2100.090.29.8100.082.617.4100.081.818.2100.084.016.0100.0

44 - 3574.825.2100.092.27.8100.083.616.4100.081.518.5100.085.514.5100.0

+ 4576.123.9100.096.43.6100.083.916.1100.090.39.7100.084.815.2100.0

76.723.3100.091.58.5100.081.618.4100.086.313.7100.083.816.2100.0اإلجمالي

حضر وريف

24 - 1585.914.1100.093.07.0100.055.744.3100.090.49.6100.087.013.0100.0

 34 - 2585.714.3100.092.87.2100.068.431.6100.084.215.8100.085.114.9100.0

44 - 3582.517.5100.090.89.2100.070.629.4100.086.913.1100.083.916.1100.0

+ 4581.318.7100.092.08.0100.073.926.1100.058.741.3100.084.016.0100.0

84.515.5100.092.27.8100.069.330.7100.084.415.6100.085.114.9100.0اإلجمالي



 القسم الرابع - القوى العاملة

85

جدول 4-5: معدل النشاط اإلقتصادي لألفراد بعمر 15 سنة فأكثر حسب الفئات العمرية، الجنس، التحصيل العلمي، التجمع السكاني 
والتقسيم الجغرافي )العراق( - يتبع

الفئات 
العمرية 
والجنس

حضر وريفريفحضر

أمي/ يكتب 
ويقرأ

إبتدائية - 
إعدادية

دبلوم 
أمي/ يكتب اإلجماليغير مبينفأعلى

ويقرأ
إبتدائية - 
إعدادية

دبلوم 
أمي/ يكتب اإلجماليغير مبينفأعلى

ويقرأ
إبتدائية - 
إعدادية

دبلوم 
اإلجماليغير مبينفأعلى

رجل

24 - 1573.536.473.352.246.879.043.882.063.857.975.838.474.956.150.3

 34 - 2590.092.194.388.992.093.494.796.195.494.491.392.994.690.792.7

44 - 3590.695.596.994.094.991.895.098.497.594.591.195.397.195.194.7

+ 4545.466.878.575.862.252.574.786.994.663.847.968.479.677.962.6

71.564.988.574.570.377.670.193.381.374.873.966.389.376.471.6اإلجمالي

إمرأة

24 - 153.03.148.54.05.616.68.263.68.113.69.34.249.95.08.0

 34 - 254.47.569.910.917.415.914.067.021.616.99.49.169.713.617.3

44 - 355.212.774.88.420.416.512.576.121.816.99.812.674.911.219.4

+ 453.114.968.311.312.29.38.771.219.510.45.114.168.512.211.7

3.77.667.68.012.914.310.869.615.614.47.98.367.89.713.3اإلجمالي

كال الجنسين

24 - 1535.721.058.524.926.642.730.074.938.036.738.823.360.628.729.7

 34 - 2541.751.983.247.454.846.658.588.958.754.743.753.783.950.454.8

44 - 3535.756.787.745.857.342.862.193.664.056.138.658.288.550.456.9

+ 4516.747.375.238.136.324.457.584.150.935.119.349.276.239.636.0

30.138.979.637.341.538.546.887.649.944.533.540.980.640.442.4اإلجمالي
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تابع / جدول 4-5: معدل النشاط اإلقتصادي لألفراد بعمر 15 سنة فأكثر حسب الفئات العمرية، الجنس، التحصيل العلمي، التجمع 
السكاني والتقسيم الجغرافي )كردستان(

الفئات 
العمرية 
والجنس

حضر وريفريفحضر

أمي/ يكتب 
ويقرأ

إبتدائية - 
إعدادية

دبلوم 
أمي/ يكتب اإلجماليغير مبينفأعلى

ويقرأ
إبتدائية - 
إعدادية

دبلوم 
أمي/ يكتب اإلجماليغير مبينفأعلى

ويقرأ
إبتدائية - 
إعدادية

دبلوم 
اإلجماليغير مبينفأعلى

رجل

24 - 1568.430.047.844.237.766.431.975.559.342.667.930.350.647.338.6

 34 - 2592.286.489.783.989.092.891.192.791.592.392.486.989.984.989.5

44 - 3592.295.493.388.393.991.196.094.8..93.391.995.493.489.593.8

+ 4550.474.687.771.863.755.184.182.135.060.351.475.487.670.863.2

73.059.885.371.867.276.556.588.776.568.173.859.385.572.467.3اإلجمالي

إمرأة

24 - 153.46.651.14.38.85.65.272.28.86.04.26.451.84.78.2

 34 - 255.117.985.73.719.99.319.579.628.612.86.118.185.57.318.7

44 - 356.228.890.912.722.916.421.262.37.917.58.828.190.412.321.9

+ 453.928.769.716.010.413.111.40.024.113.05.527.769.016.410.8

4.614.076.57.914.610.99.371.518.711.36.113.576.48.914.0اإلجمالي

كال الجنسين

24 - 1532.719.149.920.523.427.321.074.443.424.531.019.451.323.423.6

 34 - 2540.856.687.845.653.745.067.289.060.651.841.857.687.847.753.4

44 - 3538.570.492.345.358.646.476.187.558.155.440.571.192.146.458.0

+ 4521.560.882.943.536.130.666.166.928.634.523.161.282.743.035.9

31.840.381.337.340.637.339.383.952.139.233.140.181.438.940.4اإلجمالي
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تابع / جدول 4-5: معدل النشاط اإلقتصادي لألفراد بعمر 15 سنة فأكثر حسب الفئات العمرية، الجنس، التحصيل العلمي، التجمع 
السكاني والتقسيم الجغرافي )بغداد( 

الفئات 
العمرية 
والجنس

حضر وريفريفحضر

أمي/ يكتب 
ويقرأ

إبتدائية - 
إعدادية

دبلوم 
أمي/ يكتب اإلجماليغير مبينفأعلى

ويقرأ
إبتدائية - 
إعدادية

دبلوم 
أمي/ يكتب اإلجماليغير مبينفأعلى

ويقرأ
إبتدائية - 
إعدادية

دبلوم 
اإلجماليغير مبينفأعلى

رجل

24 - 1575.940.682.960.549.082.158.559.390.764.776.943.181.370.151.3

 34 - 2587.693.595.9..93.291.098.289.8..95.688.294.195.5..93.5

44 - 3595.096.396.2..96.298.299.098.8..98.895.696.796.4..96.5

+ 4538.966.671.480.161.362.981.398.0..75.243.068.172.581.162.8

68.567.786.582.271.480.078.993.096.080.770.569.186.985.572.6اإلجمالي

إمرأة

24 - 157.42.242.5..5.417.110.456.211.612.89.13.342.84.06.4

 34 - 255.65.364.913.719.012.321.172.116.720.27.17.365.114.219.2

44 - 357.09.065.28.221.520.112.579.220.019.49.99.565.811.721.2

+ 453.014.362.7..15.315.29.657.233.314.54.913.962.73.015.2

5.16.362.14.914.216.113.572.716.016.37.17.262.47.414.5اإلجمالي

كال الجنسين

24 - 1539.222.258.724.927.345.436.658.341.739.340.224.158.730.629.0

 34 - 2544.350.080.541.455.943.660.484.658.357.244.251.380.745.056.0

44 - 3536.853.881.662.057.944.357.592.966.957.538.454.382.363.557.8

+ 4514.743.768.337.137.832.356.193.454.244.217.444.869.038.338.5

30.038.475.338.342.540.349.187.751.648.231.839.875.941.443.3اإلجمالي
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تابع / جدول 4-5: معدل النشاط اإلقتصادي لألفراد بعمر 15 سنة فأكثر حسب الفئات العمرية، الجنس، التحصيل العلمي، التجمع 
السكاني والتقسيم الجغرافي )بقية المحافظات(

الفئات 
العمرية 
والجنس

حضر وريفريفحضر

أمي/ يكتب 
ويقرأ

إبتدائية - 
إعدادية

دبلوم 
أمي/ يكتب اإلجماليغير مبينفأعلى

ويقرأ
إبتدائية - 
إعدادية

دبلوم 
أمي/ يكتب اإلجماليغير مبينفأعلى

ويقرأ
إبتدائية - 
إعدادية

دبلوم 
اإلجماليغير مبينفأعلى

رجل

24 - 1573.836.677.452.948.679.743.384.755.458.876.739.079.253.952.7

 34 - 2589.693.294.789.292.593.794.597.195.094.591.593.795.391.593.3

44 - 3588.395.197.896.694.691.494.498.495.594.189.994.897.996.094.4

+ 4545.165.180.967.162.251.073.285.7100.062.847.967.481.882.162.4

71.865.090.270.870.977.570.193.576.674.974.666.890.973.272.4اإلجمالي

إمرأة

24 - 151.62.250.16.34.617.68.263.45.114.610.14.051.96.08.5

 34 - 253.86.068.516.315.817.212.765.221.317.110.98.368.118.316.3

44 - 354.111.477.93.319.116.212.175.825.816.510.211.677.610.018.2

+ 452.812.972.624.511.38.38.473.09.69.65.112.172.621.710.7

2.96.468.910.811.614.610.469.114.714.58.57.668.912.012.7اإلجمالي

كال الجنسين

24 - 1535.321.061.528.127.343.930.176.234.837.739.724.064.230.431.4

 34 - 2541.451.683.554.654.747.157.889.458.254.844.353.884.656.154.7

44 - 3533.854.790.333.556.642.161.993.863.856.038.057.391.045.156.4

+ 4515.446.878.333.035.622.957.383.452.434.118.649.479.238.135.1

29.538.881.736.441.338.647.287.848.544.733.941.682.840.842.6اإلجمالي
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جدول 4-6: توزيع األفراد النشيطين إقتصاديًا بعمر 15 سنة فأكثر حسب الفئات العمرية، الجنس، الحالة الزواجية، التجمع 
السكاني والتقسيم الجغرافي )العراق( - يتبع

الفئات العمرية 
والجنس

حضر وريفريفحضر

متزوجأعزب
أخرى 

)مطلق، 
أرمل، 
منفصل(

متزوجأعزبالمجموع
أخرى 

)مطلق، 
أرمل، 
منفصل(

متزوجأعزبالمجموع
أخرى 

)مطلق، 
أرمل، 
منفصل(

المجموع

رجل

24 - 1574.425.30.3100.073.026.80.2100.073.925.80.2100.0

 34 - 2529.370.00.7100.018.781.00.3100.026.173.20.6100.0

44 - 356.492.90.7100.02.996.60.5100.05.394.00.7100.0

+ 451.897.21.1100.01.297.21.6100.01.697.21.2100.0

28.071.30.7100.028.071.50.6100.028.071.40.6100.0اإلجمالي

إمرأة

24 - 1568.929.61.5100.068.430.80.8100.068.730.21.1100.0

 34 - 2535.461.72.9100.023.874.51.8100.031.965.52.6100.0

44 - 3523.167.29.8100.09.681.29.2100.019.670.79.6100.0

+ 4515.362.622.1100.05.180.414.5100.012.966.720.3100.0

31.659.19.3100.032.462.65.1100.031.860.28.0100.0اإلجمالي

كال الجنسين

24 - 1573.925.70.4100.072.227.50.3100.073.226.40.4100.0

 34 - 2530.268.71.1100.019.579.90.5100.027.172.00.9100.0

44 - 359.488.32.3100.03.994.31.8100.07.890.02.2100.0

+ 454.191.24.7100.01.894.53.7100.03.592.04.5100.0

28.569.42.0100.028.770.01.3100.028.669.61.8100.0اإلجمالي
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تابع / جدول 4-6: توزيع األفراد النشيطين إقتصاديًا بعمر 15 سنة فأكثر حسب الفئات العمرية، الجنس، الحالة الزواجية، التجمع 
السكاني والتقسيم الجغرافي )كردستان(

الفئات العمرية 
والجنس

حضر وريفريفحضر

متزوجأعزب
أخرى 

)مطلق، 
أرمل، 
منفصل(

متزوجأعزبالمجموع
أخرى 

)مطلق، 
أرمل، 
منفصل(

متزوجأعزبالمجموع
أخرى 

)مطلق، 
أرمل، 
منفصل(

المجموع

رجل

24 - 1579.720.10.2100.078.721.00.2100.079.520.30.2100.0

 34 - 2533.365.80.9100.018.181.70.2100.030.768.50.8100.0

44 - 355.993.60.5100.01.596.91.6100.05.194.20.7100.0

+ 452.696.50.9100.02.095.12.9100.02.596.31.2100.0

28.171.20.7100.025.273.81.0100.027.671.70.7100.0اإلجمالي

إمرأة

24 - 1567.931.50.6100.071.528.50.0100.068.431.10.5100.0

 34 - 2541.957.40.8100.027.072.30.7100.040.259.00.8100.0

44 - 3520.575.04.5100.010.879.010.2100.019.175.65.3100.0

+ 459.069.921.1100.04.479.416.2100.08.271.720.2100.0

35.059.75.3100.025.267.77.0100.033.760.85.5100.0اإلجمالي

كال الجنسين

24 - 1577.522.20.3100.077.921.90.2100.077.622.20.3100.0

 34 - 2534.964.20.9100.019.380.50.3100.032.466.80.8100.0

44 - 358.790.01.3100.03.094.13.0100.07.790.71.6100.0

+ 453.692.53.9100.02.591.95.6100.03.492.44.1100.0

29.469.11.5100.025.272.91.9100.028.769.81.6100.0اإلجمالي
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تابع / جدول 4-6: توزيع األفراد النشيطين إقتصاديًا بعمر 15 سنة فأكثر حسب الفئات العمرية، الجنس، الحالة الزواجية، التجمع 
السكاني والتقسيم الجغرافي )بغداد(

الفئات العمرية 
والجنس

حضر وريفريفحضر

متزوجأعزب
أخرى 

)مطلق، 
أرمل، 
منفصل(

متزوجأعزبالمجموع
أخرى 

)مطلق، 
أرمل، 
منفصل(

متزوجأعزبالمجموع
أخرى 

)مطلق، 
أرمل، 
منفصل(

المجموع

رجل

24 - 1575.024.60.3100.073.926.1..100.074.824.90.3100.0

 34 - 2530.468.61.0100.016.982.80.3100.028.770.40.9100.0

44 - 358.290.81.0100.01.598.00.5100.07.391.80.9100.0

+ 451.796.71.6100.01.197.11.8100.01.796.71.6100.0

28.670.41.0100.027.072.50.5100.028.470.70.9100.0اإلجمالي

إمرأة

24 - 1577.419.13.5100.064.635.4..100.073.823.62.5100.0

 34 - 2541.055.43.6100.022.976.30.8100.038.658.13.3100.0

44 - 3528.458.013.6100.08.073.818.2100.025.760.114.2100.0

+ 4525.552.721.8100.04.575.520.1100.023.455.021.6100.0

37.451.111.5100.027.064.48.6100.035.953.011.1100.0اإلجمالي

كال الجنسين

24 - 1575.324.10.6100.072.527.5..100.074.724.80.5100.0

 34 - 2532.266.31.5100.018.081.60.4100.030.468.31.3100.0

44 - 3512.184.53.4100.02.793.73.6100.010.885.83.4100.0

+ 456.787.65.8100.01.793.54.8100.06.088.35.7100.0

30.167.12.8100.027.071.11.9100.029.767.72.6100.0اإلجمالي
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تابع / جدول 4-6: توزيع األفراد النشيطين إقتصاديًا بعمر 15 سنة فأكثر حسب الفئات العمرية، الجنس، الحالة الزواجية، التجمع 
السكاني والتقسيم الجغرافي )بقية المحافظات(

الفئات العمرية 
والجنس

حضر وريفريفحضر

متزوجأعزب
أخرى 

)مطلق، 
أرمل، 
منفصل(

متزوجأعزبالمجموع
أخرى 

)مطلق، 
أرمل، 
منفصل(

متزوجأعزبالمجموع
أخرى 

)مطلق، 
أرمل، 
منفصل(

المجموع

رجل

24 - 1572.926.80.3100.072.527.30.2100.072.727.00.3100.0

 34 - 2527.472.10.5100.019.080.70.3100.024.275.40.5100.0

44 - 355.793.70.6100.03.296.40.4100.04.794.70.5100.0

+ 451.597.70.8100.01.197.41.5100.01.397.61.1100.0

27.771.80.6100.028.371.10.5100.027.971.50.5100.0اإلجمالي

إمرأة

24 - 1565.034.01.0100.068.730.40.9100.067.531.60.9100.0

 34 - 2529.067.53.5100.023.674.42.0100.026.770.42.9100.0

44 - 3521.269.19.7100.09.882.67.6100.017.373.79.0100.0

+ 4510.467.022.6100.05.481.313.3100.08.871.519.7100.0

26.763.69.7100.033.761.94.4100.029.762.87.4100.0اإلجمالي

كال الجنسين

24 - 1572.327.40.3100.071.827.90.4100.072.027.60.3100.0

 34 - 2527.671.41.0100.019.779.70.6100.024.574.60.8100.0

44 - 358.389.52.1100.04.294.41.5100.06.891.31.9100.0

+ 452.992.64.4100.01.795.03.3100.02.593.44.1100.0

27.570.61.8100.029.269.61.1100.028.270.21.6100.0اإلجمالي
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جدول 4-7: نسبة العاملين الى مجموع السكان بعمر 15 سنة فأكثر حسب الفئات العمرية، الجنس، التحصيل العلمي، التجمع 
السكاني والتقسيم الجغرافي )العراق( - يتبع

الفئات 
العمرية 
والجنس

حضر وريفريفحضر

أمي/ يكتب 
ويقرأ

إبتدائية - 
إعدادية

دبلوم 
أمي/ يكتب اإلجماليغير مبينفأعلى

ويقرأ
إبتدائية - 
إعدادية

دبلوم 
أمي/ يكتب اإلجماليغير مبينفأعلى

ويقرأ
إبتدائية - 
إعدادية

دبلوم 
اإلجماليغير مبينفأعلى

رجل

24 - 1561.830.448.345.638.767.336.755.958.848.864.132.249.750.041.9

 34 - 2584.687.286.985.386.487.789.086.891.388.285.887.786.987.087.0

44 - 3586.593.095.391.692.387.591.195.989.390.686.992.495.490.991.8

+ 4542.664.677.575.860.150.872.285.288.461.945.566.278.577.260.6

65.060.583.470.765.371.064.586.575.868.867.461.683.972.166.3اإلجمالي

إمرأة

24 - 152.11.722.33.33.015.67.925.15.712.48.43.122.53.95.9

 34 - 253.55.959.34.614.415.313.157.214.615.88.57.759.17.114.8

44 - 354.411.270.47.018.715.811.972.516.016.19.111.470.68.818.0

+ 453.013.867.011.311.79.28.171.219.510.25.013.067.312.211.3

3.16.158.25.810.913.710.257.911.413.57.37.158.17.111.6اإلجمالي

كال الجنسين

24 - 1529.817.132.721.621.237.325.543.934.231.333.119.234.225.324.4

 34 - 2538.848.674.342.450.544.054.979.553.151.240.950.274.945.250.7

44 - 3533.754.785.043.955.240.959.590.856.853.736.756.085.847.254.7

+ 4515.745.674.138.135.023.855.482.748.334.118.447.475.139.334.8

27.235.972.734.438.035.643.279.745.041.030.637.773.637.038.9اإلجمالي
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تابع / جدول 4-7: نسبة العاملين الى مجموع السكان بعمر 15 سنة فأكثر حسب الفئات العمرية، الجنس، التحصيل العلمي، 
التجمع السكاني والتقسيم الجغرافي )كردستان(

الفئات 
العمرية 
والجنس

حضر وريفريفحضر

أمي/ يكتب 
ويقرأ

إبتدائية - 
إعدادية

دبلوم 
أمي/ يكتب اإلجماليغير مبينفأعلى

ويقرأ
إبتدائية - 
إعدادية

دبلوم 
أمي/ يكتب اإلجماليغير مبينفأعلى

ويقرأ
إبتدائية - 
إعدادية

دبلوم 
اإلجماليغير مبينفأعلى

رجل

24 - 1563.727.630.244.234.459.227.159.954.937.062.527.533.246.434.9

 34 - 2587.483.388.183.185.589.285.287.191.588.087.883.588.184.385.9

44 - 3588.894.093.288.392.189.692.789.9..91.089.093.993.189.591.9

+ 4546.773.185.671.860.952.482.182.135.057.847.873.885.570.860.5

68.857.582.171.564.272.852.081.574.564.169.856.882.171.964.2اإلجمالي

إمرأة

24 - 152.93.835.43.05.63.64.416.18.84.13.13.934.83.55.4

 34 - 253.716.783.23.418.48.212.676.022.510.74.816.382.96.117.2

44 - 355.126.688.212.721.313.119.962.37.914.57.126.087.712.320.1

+ 453.728.368.316.010.012.48.2..24.112.25.227.167.716.410.4

3.811.870.97.412.99.27.454.215.99.45.111.370.58.112.3اإلجمالي

كال الجنسين

24 - 1530.316.533.519.720.223.417.945.440.320.728.216.734.222.420.3

 34 - 2538.054.385.745.151.242.861.083.957.648.739.255.085.646.850.8

44 - 3536.568.891.045.356.943.773.483.758.152.838.369.390.746.456.2

+ 4519.959.681.043.534.629.163.866.928.632.921.659.980.843.034.3

29.638.077.136.938.334.935.873.949.836.230.937.776.938.337.9اإلجمالي
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تابع / جدول 4-7: نسبة العاملين الى مجموع السكان بعمر 15 سنة فأكثر حسب الفئات العمرية، الجنس، التحصيل العلمي، 
التجمع السكاني والتقسيم الجغرافي )بغداد(

الفئات 
العمرية 
والجنس

حضر وريفريفحضر

أمي/ يكتب 
ويقرأ

إبتدائية - 
إعدادية

دبلوم 
أمي/ يكتب اإلجماليغير مبينفأعلى

ويقرأ
إبتدائية - 
إعدادية

دبلوم 
أمي/ يكتب اإلجماليغير مبينفأعلى

ويقرأ
إبتدائية - 
إعدادية

دبلوم 
اإلجماليغير مبينفأعلى

رجل

24 - 1565.935.757.960.542.579.255.920.090.761.668.138.555.470.145.2

 34 - 2582.990.089.5..88.891.096.377.5..92.984.390.888.7..89.3

44 - 3595.095.696.2..95.798.297.196.385.996.895.695.896.295.895.9

+ 4537.364.571.480.159.962.979.298.073.174.041.766.072.579.761.4

63.664.483.182.267.879.176.685.590.678.366.366.083.284.269.2اإلجمالي

إمرأة

24 - 155.00.919.5..2.716.210.441.05.912.17.02.120.02.04.0

 34 - 255.03.352.6..14.711.921.152.2..18.76.65.552.6..15.2

44 - 355.57.761.7..19.618.910.071.5..16.88.48.062.1..19.2

+ 452.812.860.8..14.315.29.657.233.314.54.712.660.73.014.4

11.815.512.960.46.415.16.25.753.81.512.2..4.14.753.7اإلجمالي

كال الجنسين

24 - 1533.219.034.924.922.743.635.226.638.237.435.021.234.629.424.8

 34 - 2541.847.271.132.151.543.359.470.150.055.242.148.771.135.952.0

44 - 3535.852.779.958.656.743.555.388.950.455.137.553.180.556.156.5

+ 4514.041.867.537.136.632.354.893.445.843.716.943.068.337.737.4

27.435.969.635.539.539.647.678.943.946.429.637.470.037.540.4اإلجمالي
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تابع / جدول 4-7: نسبة العاملين الى مجموع السكان بعمر 15 سنة فأكثر حسب الفئات العمرية، الجنس، التحصيل العلمي، 
التجمع السكاني والتقسيم الجغرافي )بقية المحافظات(

الفئات 
العمرية 
والجنس

حضر وريفريفحضر

أمي/ يكتب 
ويقرأ

إبتدائية - 
إعدادية

دبلوم 
أمي/ يكتب اإلجماليغير مبينفأعلى

ويقرأ
إبتدائية - 
إعدادية

دبلوم 
أمي/ يكتب اإلجماليغير مبينفأعلى

ويقرأ
إبتدائية - 
إعدادية

دبلوم 
اإلجماليغير مبينفأعلى

رجل

24 - 1560.228.850.038.838.567.235.258.648.548.663.631.152.142.742.5

 34 - 2583.786.985.380.585.787.288.287.888.387.885.487.485.983.586.5

44 - 3582.691.595.285.890.886.290.296.088.989.884.491.095.487.490.4

+ 4542.462.879.567.160.049.470.683.9..60.845.665.080.382.160.3

63.959.483.859.564.570.164.086.870.368.266.961.084.564.065.9اإلجمالي

إمرأة

24 - 151.11.318.25.62.216.77.924.95.113.49.43.219.15.46.6

 34 - 253.04.656.511.512.816.611.956.317.316.110.27.156.513.814.1

44 - 353.710.072.63.317.516.011.973.125.816.29.910.672.610.017.0

+ 452.712.071.824.510.98.37.673.09.69.55.011.271.921.710.4

2.55.357.69.59.714.110.057.813.413.88.16.757.710.711.3اإلجمالي

كال الجنسين

24 - 1528.616.431.521.120.938.125.045.130.731.833.519.234.024.525.2

 34 - 2538.447.773.047.749.744.253.980.352.951.041.349.974.349.850.2

44 - 3531.652.286.730.053.940.259.291.360.253.735.954.787.641.553.8

+ 4514.545.077.133.034.422.355.181.952.433.217.847.577.938.134.0

26.235.273.430.837.235.543.280.044.541.030.737.874.635.738.6اإلجمالي
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جدول 4-8: توزيع األفراد العاملين بعمر 15 سنة فأكثر حسب الفئات العمرية، الجنس، القطاع، التجمع السكاني والتقسيم 
الجغرافي )العراق( - يتبع

الفئات العمرية 
والجنس

حضر وريفريفحضر

قطاع 
)حكومي / 

عام(
قطاعات قطاع خاص

المجموعأخرى 
قطاع 

)حكومي / 
عام(

قطاعات قطاع خاص
المجموعأخرى 

قطاع 
)حكومي / 

عام(
قطاعات قطاع خاص

المجموعأخرى 

رجل

24 - 1519.079.21.8100.015.882.41.8100.017.880.41.8100.0

 34 - 2542.156.41.5100.037.261.21.6100.040.757.81.5100.0

44 - 3543.954.81.3100.037.361.41.3100.041.956.71.3100.0

+ 4544.953.91.2100.034.163.62.3100.042.156.41.5100.0

38.660.01.4100.031.067.31.7100.036.362.21.5100.0اإلجمالي

إمرأة

24 - 1558.540.21.3100.04.494.51.1100.022.276.61.2100.0

 34 - 2583.016.10.9100.016.482.51.1100.061.637.41.0100.0

44 - 3588.011.30.6100.021.776.71.6100.070.528.60.9100.0

+ 4585.513.60.8100.019.677.52.8100.069.429.21.3100.0

83.315.80.8100.014.384.21.5100.059.639.31.1100.0اإلجمالي

كال الجنسين

24 - 1521.576.81.7100.013.784.71.6100.018.380.01.7100.0

 34 - 2547.950.71.4100.034.064.51.5100.043.754.81.4100.0

44 - 3551.447.41.2100.035.063.71.3100.046.652.11.2100.0

+ 4551.847.11.2100.031.865.92.3100.046.751.81.5100.0

44.953.71.4100.028.370.11.6100.039.758.81.4100.0اإلجمالي
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تابع / جدول 4-8: توزيع األفراد العاملين بعمر 15 سنة فأكثر حسب الفئات العمرية، الجنس، القطاع، التجمع السكاني والتقسيم 
الجغرافي )كردستان(

الفئات العمرية 
والجنس

حضر وريفريفحضر

قطاع 
)حكومي / 

عام(
قطاعات قطاع خاص

المجموعأخرى 
قطاع 

)حكومي / 
عام(

قطاعات قطاع خاص
المجموعأخرى 

قطاع 
)حكومي / 

عام(
قطاعات قطاع خاص

المجموعأخرى 

رجل

24 - 1529.166.94.0100.036.756.37.0100.030.664.84.6100.0

 34 - 2550.446.43.3100.056.337.16.6100.051.444.83.8100.0

44 - 3547.249.13.6100.056.238.15.7100.048.847.24.0100.0

+ 4551.046.52.4100.038.055.07.0100.049.347.73.0100.0

45.950.83.3100.049.144.46.5100.046.549.73.8100.0اإلجمالي

إمرأة

24 - 1566.732.21.1100.036.955.67.5100.062.535.52.0100.0

 34 - 2585.613.70.7100.046.748.84.5100.081.617.31.1100.0

44 - 3591.17.31.6100.026.968.24.8100.082.915.12.0100.0

+ 4583.514.52.0100.021.670.97.5100.072.324.63.0100.0

84.314.41.3100.032.761.55.8100.077.620.51.9100.0اإلجمالي

كال الجنسين

24 - 1534.162.33.6100.036.756.37.1100.034.661.14.3100.0

 34 - 2556.840.52.8100.055.238.46.4100.056.540.13.4100.0

44 - 3555.441.33.2100.052.242.25.6100.054.941.53.6100.0

+ 4555.741.92.4100.034.858.17.1100.052.844.23.0100.0

52.344.73.0100.047.046.66.4100.051.545.03.5100.0اإلجمالي
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تابع / جدول 4-8: توزيع األفراد العاملين بعمر 15 سنة فأكثر حسب الفئات العمرية، الجنس، القطاع، التجمع السكاني والتقسيم 
الجغرافي )بغداد( 

الفئات العمرية 
والجنس

حضر وريفريفحضر

قطاع 
)حكومي / 

عام(
قطاعات قطاع خاص

المجموعأخرى 
قطاع 

)حكومي / 
عام(

قطاعات قطاع خاص
المجموعأخرى 

قطاع 
)حكومي / 

عام(
قطاعات قطاع خاص

المجموعأخرى 

رجل

24 - 1516.282.90.9100.012.086.81.2100.015.383.71.0100.0

 34 - 2535.563.51.0100.029.969.80.3100.034.864.31.0100.0

44 - 3539.660.00.5100.027.770.71.6100.037.961.40.6100.0

+ 4539.260.60.2100.030.168.02.0100.038.061.60.4100.0

33.565.90.7100.024.274.61.2100.032.167.10.8100.0اإلجمالي

إمرأة

24 - 1552.644.82.6100.02.393.14.7100.031.665.03.4100.0

 34 - 2580.218.61.2100.012.985.61.6100.069.829.01.2100.0

44 - 3585.314.70.0100.029.070.01.0100.078.321.50.1100.0

+ 4585.814.20.0100.015.184.9..100.078.321.70.0100.0

81.617.90.5100.014.283.92.0100.070.828.40.8100.0اإلجمالي

كال الجنسين

24 - 1518.480.61.0100.010.487.81.7100.016.782.21.2100.0

 34 - 2541.957.01.1100.026.972.60.5100.039.959.11.0100.0

44 - 3547.652.00.4100.027.970.61.5100.044.954.50.5100.0

+ 4548.651.30.2100.027.670.81.6100.045.953.70.3100.0

40.758.60.7100.022.576.11.3100.038.061.20.8100.0اإلجمالي
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تابع / جدول 4-8: توزيع األفراد العاملين بعمر 15 سنة فأكثر حسب الفئات العمرية، الجنس، القطاع، التجمع السكاني والتقسيم 
الجغرافي )بقية المحافظات(

الفئات العمرية 
والجنس

حضر وريفريفحضر

قطاع 
)حكومي / 

عام(
قطاعات قطاع خاص

المجموعأخرى 
قطاع 

)حكومي / 
عام(

قطاعات قطاع خاص
المجموعأخرى 

قطاع 
)حكومي / 

عام(
قطاعات قطاع خاص

المجموعأخرى 

رجل

24 - 1517.580.91.6100.014.783.91.4100.016.282.31.5100.0

 34 - 2542.556.51.0100.035.863.01.1100.039.959.01.1100.0

44 - 3544.954.11.0100.036.462.80.8100.041.657.50.9100.0

+ 4545.752.91.3100.034.363.91.8100.041.956.61.5100.0

38.760.11.2100.030.068.81.2100.035.363.51.2100.0اإلجمالي

إمرأة

24 - 1554.744.70.6100.03.595.90.5100.012.586.90.6100.0

 34 - 2583.215.90.9100.014.584.70.8100.052.047.10.9100.0

44 - 3588.311.10.6100.020.278.51.3100.064.035.10.8100.0

+ 4585.913.01.1100.020.177.22.7100.064.234.21.6100.0

83.915.30.8100.012.986.01.1100.050.648.41.0100.0اإلجمالي

كال الجنسين

24 - 1519.279.31.5100.012.486.31.2100.015.882.91.4100.0

 34 - 2547.651.41.0100.032.466.51.1100.041.657.41.1100.0

44 - 3551.947.10.9100.034.065.20.8100.045.253.90.9100.0

+ 4552.246.51.3100.032.166.01.9100.045.453.01.5100.0

44.554.41.1100.027.171.71.2100.037.561.31.2100.0اإلجمالي
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جدول 4-9: توزيع األفراد العاملين بعمر 15 سنة فأكثر حسب التحصيل العلمي، الجنس، قطاع العمل، التجمع السكاني والتقسيم 
الجغرافي )العراق( - يتبع

التحصيل العلمي 
والجنس

حضر وريفريفحضر

قطاع 
)حكومي / 

عام(
قطاعات قطاع خاص

المجموعأخرى 
قطاع 

)حكومي / 
عام(

قطاعات قطاع خاص
المجموعأخرى 

قطاع 
)حكومي / 

عام(
قطاعات قطاع خاص

المجموعأخرى 

رجل

20.677.02.4100.017.879.92.3100.019.478.22.4100.0أمي/ يكتب ويقرأ

35.363.41.3100.033.864.81.4100.034.963.81.3100.0إبتدائية - إعدادية

70.928.60.5100.076.223.60.2100.071.827.80.4100.0دبلوم فأعلى

25.870.93.3100.025.073.02.0100.025.671.52.9100.0غير مبين

38.660.01.4100.031.067.31.7100.036.362.21.5100.0األجمالي

إمرأة

26.570.82.7100.02.795.61.6100.08.589.61.9100.0أمي/ يكتب ويقرأ

76.522.31.2100.011.687.01.4100.054.943.81.3100.0إبتدائية - إعدادية

96.33.30.4100.097.91.70.4100.096.43.20.4100.0دبلوم فأعلى

61.039.00.0100.024.867.87.3100.047.449.82.8100.0غير مبين

83.315.80.8100.014.384.21.5100.059.639.31.1100.0األجمالي

كال الجنسين

21.076.62.4100.014.283.62.2100.017.879.82.3100.0أمي/ يكتب ويقرأ

38.460.31.3100.031.866.81.4100.036.562.21.3100.0إبتدائية - إعدادية

79.520.00.4100.080.019.80.3100.079.620.00.4100.0دبلوم فأعلى

29.068.03.0100.025.072.32.7100.027.869.32.9100.0غير مبين

44.953.71.4100.028.370.11.6100.039.758.81.4100.0األجمالي
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 القسم الرابع - القوى العاملة

تابع / جدول 4-9: توزيع األفراد العاملين بعمر 15 سنة فأكثر حسب التحصيل العلمي، الجنس، قطاع العمل، التجمع السكاني 
والتقسيم الجغرافي )كردستان(

التحصيل العلمي 
والجنس

حضر وريفريفحضر

قطاع 
)حكومي / 

عام(
قطاعات قطاع خاص

المجموعأخرى 
قطاع 

)حكومي / 
عام(

قطاعات قطاع خاص
المجموعأخرى 

قطاع 
)حكومي / 

عام(
قطاعات قطاع خاص

المجموعأخرى 

رجل

36.060.13.9100.044.149.26.7100.038.057.44.6100.0أمي/ يكتب ويقرأ

42.853.53.7100.053.439.86.8100.044.251.74.1100.0إبتدائية - إعدادية

84.715.20.1100.083.013.33.7100.084.615.10.3100.0دبلوم فأعلى

33.661.54.9100.050.649.40.0100.036.059.74.2100.0غير مبين

45.950.83.3100.049.144.46.5100.046.549.73.8100.0األجمالي

إمرأة

41.251.87.1100.019.773.96.4100.031.961.36.8100.0أمي/ يكتب ويقرأ

84.415.10.5100.055.540.83.6100.082.317.00.7100.0إبتدائية - إعدادية

97.02.90.2100.099.10.90.0100.097.02.80.2100.0دبلوم فأعلى

85.614.40.0100.064.99.625.4100.082.113.64.3100.0غير مبين

84.314.41.3100.032.761.55.8100.077.620.51.9100.0األجمالي

كال الجنسين

36.459.54.1100.040.453.06.7100.037.557.84.8100.0أمي/ يكتب ويقرأ

48.148.63.3100.053.639.86.6100.048.847.53.7100.0إبتدائية - إعدادية

89.810.10.2100.086.310.73.0100.089.610.10.3100.0دبلوم فأعلى

39.456.24.4100.052.544.13.4100.041.354.44.2100.0غير مبين

52.344.73.0100.047.046.66.4100.051.545.03.5100.0األجمالي
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تابع / جدول 4-9: توزيع األفراد العاملين بعمر 15 سنة فأكثر حسب التحصيل العلمي، الجنس، قطاع العمل، التجمع السكاني 
والتقسيم الجغرافي )بغداد(

التحصيل العلمي 
والجنس

حضر وريفريفحضر

قطاع 
)حكومي / 

عام(
قطاعات قطاع خاص

المجموعأخرى 
قطاع 

)حكومي / 
عام(

قطاعات قطاع خاص
المجموعأخرى 

قطاع 
)حكومي / 

عام(
قطاعات قطاع خاص

المجموعأخرى 

رجل

13.384.91.810013.085.51.5100.013.285.11.7100.0أمي/ يكتب ويقرأ

28.770.90.410024.174.61.3100.028.071.40.6100.0إبتدائية - إعدادية

62.936.80.310064.435.60.0100.063.036.70.3100.0دبلوم فأعلى

16.579.44.11004.695.40.0100.013.583.43.0100.0غير مبين

33.565.90.710024.274.61.2100.032.167.10.8100.0األجمالي

إمرأة

7.292.80.01000.096.43.6100.03.994.51.7100.0أمي/ يكتب ويقرأ

72.626.60.81005.393.71.0100.054.244.90.9100.0إبتدائية - إعدادية

95.04.50.5100.0........94.94.60.5100دبلوم فأعلى

0.00.00.0049.450.60.0100.049.450.60.0100.0غير مبين

81.617.90.510014.283.92.0100.070.828.40.8100.0األجمالي

كال الجنسين

12.785.61.61009.888.22.0100.012.086.21.7100.0أمي/ يكتب ويقرأ

31.568.10.410021.876.91.3100.029.969.50.6100.0إبتدائية - إعدادية

74.225.40.410071.628.40.0100.074.125.60.3100.0دبلوم فأعلى

16.579.44.11008.491.60.0100.014.382.73.0100.0غير مبين

40.758.60.710022.576.11.3100.038.061.20.8100.0األجمالي
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 القسم الرابع - القوى العاملة

تابع / جدول 4-9: توزيع األفراد العاملين بعمر 15 سنة فأكثر حسب التحصيل العلمي، الجنس، قطاع العمل، التجمع السكاني 
والتقسيم الجغرافي )بقية المحافظات(

التحصيل العلمي 
والجنس

حضر وريفريفحضر

قطاع 
)حكومي / 

عام(
قطاعات قطاع خاص

المجموعأخرى 
قطاع 

)حكومي / 
عام(

قطاعات قطاع خاص
المجموعأخرى 

قطاع 
)حكومي / 

عام(
قطاعات قطاع خاص

المجموعأخرى 

رجل

16.082.11.910014.384.01.8100.015.183.01.8100.0أمي/ يكتب ويقرأ

36.862.21.010034.065.11.0100.035.763.31.0100.0إبتدائية - إعدادية

72.127.30.710077.322.60.1100.073.326.20.5100.0دبلوم فأعلى

27.172.90.010028.468.13.5100.027.770.61.7100.0غير مبين

38.760.11.210030.068.81.2100.035.363.51.2100.0األجمالي

إمرأة

27.770.91.41001.697.41.1100.05.393.51.1100.0أمي/ يكتب ويقرأ

73.724.51.810010.588.11.4100.045.153.31.6100.0إبتدائية - إعدادية

96.92.70.410097.62.00.4100.097.02.60.4100.0دبلوم فأعلى

37.962.10.01007.687.64.8100.024.873.12.1100.0غير مبين

83.915.30.810012.986.01.1100.050.648.41.0100.0األجمالي

كال الجنسين

16.681.51.910011.187.31.6100.013.584.71.7100.0أمي/ يكتب ويقرأ

39.259.71.110031.967.11.0100.036.462.51.1100.0إبتدائية - إعدادية

79.919.60.610080.719.10.2100.080.019.50.5100.0دبلوم فأعلى

28.871.20.010025.570.83.7100.027.371.01.7100.0غير مبين

44.554.41.110027.171.71.2100.037.561.31.2100.0األجمالي
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جدول 4-10 أ: توزيع األفراد العاملين بعمر 15 سنة فأكثر حسب الفئات العمرية، الجنس، الحالة العملية، التجمع السكاني 
والتقسيم الجغرافي )العراق( - يتبع

الفئات العمرية 
والجنس

حضر وريفريفحضر

* عاملين 
لحسابهم 
الخاص

يعمل بأجر
يعمل لدى 

األسرة بدون 
أجر

المجموع
* عاملين 
لحسابهم 
الخاص

يعمل بأجر
يعمل لدى 

األسرة بدون 
أجر

المجموع
* عاملين 
لحسابهم 
الخاص

يعمل بأجر
يعمل لدى 

األسرة بدون 
أجر

المجموع

رجل

24 - 1522.471.16.5100.019.953.726.5100.021.564.613.9100.0

 34 - 2528.270.41.4100.027.764.77.6100.028.068.73.3100.0

44 - 3537.262.60.2100.040.656.33.1100.038.260.71.1100.0

+ 4541.158.50.4100.050.444.15.4100.043.554.81.7100.0

32.265.91.9100.032.756.111.1100.032.462.94.7100.0اإلجمالي

إمرأة

24 - 159.774.615.7100.05.45.689.0100.06.828.664.6100.0

 34 - 258.187.64.3100.07.318.774.0100.07.865.226.9100.0

44 - 358.489.52.1100.011.722.665.7100.09.272.118.7100.0

+ 4511.085.83.2100.014.119.666.3100.011.769.818.4100.0

9.186.74.2100.08.815.575.7100.09.062.328.7100.0اإلجمالي

كال الجنسين

24 - 1521.671.37.1100.017.144.638.3100.019.860.519.7100.0

 34 - 2525.372.81.8100.024.557.418.1100.025.168.26.7100.0

44 - 3532.267.20.6100.036.451.312.4100.033.462.64.0100.0

+ 4536.063.20.8100.044.640.215.1100.038.257.44.5100.0

28.968.92.2100.028.849.421.8100.028.962.88.3100.0اإلجمالي

* تشمل أصحاب العمل والعاملين لحسابهم الخاص
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 القسم الرابع - القوى العاملة

تابع / جدول4-10 أ: توزيع األفراد العاملين بعمر 15 سنة فأكثر حسب الفئات العمرية، الجنس، الحالة العملية، التجمع السكاني 
والتقسيم الجغرافي )كردستان( 

الفئات العمرية 
والجنس

حضر وريفريفحضر

* عاملين 
لحسابهم 
الخاص

يعمل بأجر
يعمل لدى 

األسرة بدون 
أجر

المجموع
* عاملين 
لحسابهم 
الخاص

يعمل بأجر
يعمل لدى 

األسرة بدون 
أجر

المجموع
* عاملين 
لحسابهم 
الخاص

يعمل بأجر
يعمل لدى 

األسرة بدون 
أجر

المجموع

رجل

24 - 1522.571.75.7100.023.765.510.7100.022.870.56.7100.0

 34 - 2526.373.40.3100.022.476.41.1100.025.674.00.4100.0

44 - 3535.164.80.1100.027.771.40.9100.033.865.90.2100.0

+ 4536.662.90.4100.049.346.44.3100.038.360.71.0100.0

30.268.61.2100.028.667.83.7100.029.968.41.6100.0اإلجمالي

إمرأة

24 - 1513.282.44.4100.016.039.444.6100.013.676.510.0100.0

 34 - 259.988.12.0100.019.647.233.2100.010.983.85.3100.0

44 - 358.590.80.7100.025.538.835.8100.010.684.25.2100.0

+ 4512.082.25.8100.036.621.941.5100.016.271.712.0100.0

10.387.02.7100.025.236.937.9100.012.280.57.2100.0اإلجمالي

كال الجنسين

24 - 1521.273.25.5100.023.063.014.0100.021.671.37.1100.0

 34 - 2523.376.10.6100.022.173.24.7100.023.175.61.3100.0

44 - 3530.269.60.2100.027.466.95.7100.029.769.21.1100.0

+ 4533.065.71.2100.046.941.711.4100.035.062.42.7100.0

26.971.71.5100.028.163.88.1100.027.170.42.5100.0اإلجمالي

* تشمل أصحاب العمل والعاملين لحسابهم الخاص
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تابع / جدول 4-10 أ: توزيع األفراد العاملين بعمر 15 سنة فأكثر حسب الفئات العمرية، الجنس، الحالة العملية، التجمع السكاني 
والتقسيم الجغرافي )بغداد(

الفئات العمرية 
والجنس

حضر وريفريفحضر

* عاملين 
لحسابهم 
الخاص

يعمل بأجر
يعمل لدى 

األسرة بدون 
أجر

المجموع
* عاملين 
لحسابهم 
الخاص

يعمل بأجر
يعمل لدى 

األسرة بدون 
أجر

المجموع
* عاملين 
لحسابهم 
الخاص

يعمل بأجر
يعمل لدى 

األسرة بدون 
أجر

المجموع

رجل

24 - 1528.565.75.8100.021.239.339.5100.027.060.612.4100.0

 34 - 2535.262.62.3100.036.950.512.6100.035.461.13.6100.0

44 - 3543.057.00.0100.064.133.02.9100.045.953.70.4100.0

+ 4548.451.60.1100.054.144.31.6100.049.150.60.3100.0

38.859.31.9100.042.541.615.9100.039.356.73.9100.0اإلجمالي

إمرأة

24 - 152.152.845.1100.015.64.779.7100.07.932.160.0100.0

 34 - 254.687.18.2100.016.010.673.3100.06.475.318.3100.0

44 - 358.686.35.1100.023.825.850.4100.010.578.810.7100.0

+ 458.987.33.8100.026.915.157.9100.010.879.59.7100.0

7.184.58.4100.019.913.566.6100.09.173.117.7100.0اإلجمالي

كال الجنسين

24 - 1526.965.08.1100.020.333.745.9100.025.558.316.2100.0

 34 - 2530.866.13.1100.033.243.523.3100.031.163.25.7100.0

44 - 3536.962.20.9100.057.731.810.5100.039.758.12.2100.0

+ 4540.558.70.8100.049.539.311.1100.041.656.32.1100.0

34.063.12.9100.038.737.024.3100.034.759.36.0100.0اإلجمالي

* تشمل أصحاب العمل والعاملين لحسابهم الخاص
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 القسم الرابع - القوى العاملة

تابع / جدول 4-10 أ: توزيع األفراد العاملين بعمر 15 سنة فأكثر حسب الفئات العمرية، الجنس، الحالة العملية، التجمع السكاني 
والتقسيم الجغرافي )بقية المحافظات(

الفئات العمرية 
والجنس

حضر وريفريفحضر

* عاملين 
لحسابهم 
الخاص

يعمل بأجر
يعمل لدى 

األسرة بدون 
أجر

المجموع
* عاملين 
لحسابهم 
الخاص

يعمل بأجر
يعمل لدى 

األسرة بدون 
أجر

المجموع
* عاملين 
لحسابهم 
الخاص

يعمل بأجر
يعمل لدى 

األسرة بدون 
أجر

المجموع

رجل

24 - 1519.473.57.1100.019.454.725.9100.019.464.815.8100.0

 34 - 2525.573.11.4100.027.364.87.8100.026.269.93.9100.0

44 - 3535.164.50.4100.039.157.53.4100.036.661.91.5100.0

+ 4538.960.60.5100.050.043.96.1100.042.655.02.4100.0

29.668.32.1100.031.956.811.3100.030.563.85.7100.0اإلجمالي

إمرأة

24 - 1511.280.88.0100.03.94.691.5100.05.218.276.5100.0

 34 - 259.187.53.4100.05.317.577.2100.07.455.437.2100.0

44 - 358.290.71.1100.08.720.570.9100.08.366.025.6100.0

+ 4512.186.02.0100.09.020.071.0100.011.164.524.4100.0

9.787.82.5100.06.114.279.7100.08.053.338.6100.0اإلجمالي

كال الجنسين

24 - 1519.173.87.1100.016.344.739.1100.017.759.123.3100.0

 34 - 2523.474.91.7100.023.857.219.0100.023.667.98.5100.0

44 - 3530.768.80.5100.034.652.113.3100.032.262.55.3100.0

+ 4534.564.80.7100.043.740.216.2100.037.656.55.9100.0

27.170.82.2100.027.649.622.8100.027.362.310.5100.0اإلجمالي

* تشمل أصحاب العمل والعاملين لحسابهم الخاص
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جدول 4-10 ب: توزيع األفراد العاملين بعمر 15 سنة فأكثر حسب التحصيل العلمي، الجنس، الحالة العملية، التجمع السكاني 
والتقسيم الجغرافي )العراق( - يتبع

التحصيل العلمي 
والجنس

حضر وريفريفحضر

* عاملين 
لحسابهم 
الخاص

يعمل بأجر
يعمل لدى 

األسرة بدون 
أجر

المجموع
* عاملين 
لحسابهم 
الخاص

يعمل بأجر
يعمل لدى 

األسرة بدون 
أجر

المجموع
* عاملين 
لحسابهم 
الخاص

يعمل بأجر
يعمل لدى 

األسرة بدون 
أجر

المجموع

رجل

35.262.32.5100.035.749.414.9100.035.457.07.6100.0أمي/ يكتب ويقرأ

35.562.42.1100.034.056.59.5100.035.160.74.2100.0إبتدائية - إعدادية

19.180.20.6100.013.483.43.2100.018.280.81.1100.0دبلوم فأعلى

36.162.21.7100.025.664.310.1100.033.062.84.2100.0غير مبين

32.265.91.9100.032.756.111.1100.032.462.94.7100.0األجمالي

إمرأة

36.136.027.9100.09.14.986.0100.015.712.571.8100.0أمي/ يكتب ويقرأ

14.681.04.4100.010.711.178.2100.013.357.828.8100.0إبتدائية - إعدادية

1.698.30.0100.01.896.81.4100.01.698.20.1100.0دبلوم فأعلى

49.146.94.1100.011.032.756.3100.033.841.225.0100.0غير مبين

9.186.74.2100.08.815.575.7100.09.062.328.7100.0األجمالي

كال الجنسين

35.360.64.1100.029.438.931.7100.032.650.516.9100.0أمي/ يكتب ويقرأ

34.063.82.3100.031.852.315.8100.033.360.56.2100.0إبتدائية - إعدادية

13.286.40.4100.011.485.72.9100.012.986.30.8100.0دبلوم فأعلى

37.160.91.9100.023.860.415.8100.033.160.86.2100.0غير مبين

28.968.92.2100.028.849.421.8100.028.962.88.3100.0األجمالي

* تشمل أصحاب العمل والعاملين لحسابهم الخاص
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 القسم الرابع - القوى العاملة

تابع / جدول 4-10 ب: توزيع األفراد العاملين بعمر 15 سنة فأكثر حسب التحصيل العلمي، الجنس، الحالة العملية، التجمع 
السكاني والتقسيم الجغرافي )كردستان(

التحصيل العلمي 
والجنس

حضر وريفريفحضر

* عاملين 
لحسابهم 
الخاص

يعمل بأجر
يعمل لدى 

األسرة بدون 
أجر

المجموع
* عاملين 
لحسابهم 
الخاص

يعمل بأجر
يعمل لدى 

األسرة بدون 
أجر

المجموع
* عاملين 
لحسابهم 
الخاص

يعمل بأجر
يعمل لدى 

األسرة بدون 
أجر

المجموع

رجل

33.964.51.6100.031.763.74.5100.033.464.32.3100.0أمي/ يكتب ويقرأ

33.565.31.1100.026.371.42.3100.032.666.11.3100.0إبتدائية - إعدادية

9.889.50.7100.02.097.01.0100.09.489.90.7100.0دبلوم فأعلى

25.173.41.4100.028.063.88.2100.025.572.12.4100.0غير مبين

30.268.61.2100.028.667.83.7100.029.968.41.6100.0األجمالي

إمرأة

40.947.411.6100.029.626.244.2100.036.038.225.7100.0أمي/ يكتب ويقرأ

8.388.82.9100.019.249.831.0100.09.186.05.0100.0إبتدائية - إعدادية

1.898.20.0100.00.099.10.9100.01.898.20.0100.0دبلوم فأعلى

49.250.80.0100.09.690.40.0100.042.557.50.0100.0غير مبين

10.387.02.7100.025.236.937.9100.012.280.57.2100.0األجمالي

كال الجنسين

34.563.22.3100.031.458.010.6100.033.661.84.5100.0أمي/ يكتب ويقرأ

30.268.41.4100.025.869.94.4100.029.768.61.7100.0إبتدائية - إعدادية

6.593.10.4100.01.697.40.9100.06.393.30.4100.0دبلوم فأعلى

27.870.91.3100.025.567.47.1100.027.570.42.1100.0غير مبين

26.971.71.5100.028.163.88.1100.027.170.42.5100.0األجمالي

* تشمل أصحاب العمل والعاملين لحسابهم الخاص
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تابع / جدول 4-10 ب: توزيع األفراد العاملين بعمر 15 سنة فأكثر حسب التحصيل العلمي، الجنس، الحالة العملية، التجمع 
السكاني والتقسيم الجغرافي )بغداد(

التحصيل العلمي 
والجنس

حضر وريفريفحضر

* عاملين 
لحسابهم 
الخاص

يعمل بأجر
يعمل لدى 

األسرة بدون 
أجر

المجموع
* عاملين 
لحسابهم 
الخاص

يعمل بأجر
يعمل لدى 

األسرة بدون 
أجر

المجموع
* عاملين 
لحسابهم 
الخاص

يعمل بأجر
يعمل لدى 

األسرة بدون 
أجر

المجموع

رجل

45.254.50.4100.052.132.515.4100.046.649.93.5100.0أمي/ يكتب ويقرأ

42.654.52.9100.041.141.117.9100.042.452.55.2100.0إبتدائية - إعدادية

22.677.00.4100.026.167.96.0100.022.876.50.7100.0دبلوم فأعلى

55.243.11.7100.032.559.67.9100.049.647.23.2100.0غير مبين

38.859.31.9100.042.541.615.9100.039.356.73.9100.0األجمالي

إمرأة

14.512.772.8100.022.10.077.9100.018.06.975.2100.0أمي/ يكتب ويقرأ

21.971.96.3100.019.16.874.1100.021.153.825.1100.0إبتدائية - إعدادية

1.298.80.0100.011.488.60.0100.01.598.50.0100.0دبلوم فأعلى

0.00.00.00.050.649.40.0100.050.649.40.0100.0غير مبين

7.184.58.4100.019.913.566.6100.09.173.117.7100.0األجمالي

كال الجنسين

42.450.76.9100.044.824.630.6100.043.044.412.6100.0أمي/ يكتب ويقرأ

41.355.63.1100.038.336.724.9100.040.852.56.6100.0إبتدائية - إعدادية

15.084.70.2100.023.272.14.8100.015.584.10.5100.0دبلوم فأعلى

55.243.11.7100.034.058.77.2100.049.647.23.2100.0غير مبين

34.063.12.9100.038.737.024.3100.034.759.36.0100.0األجمالي

* تشمل أصحاب العمل والعاملين لحسابهم الخاص
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تابع / جدول 4-10 ب: توزيع األفراد العاملين بعمر 15 سنة فأكثر حسب التحصيل العلمي، الجنس، الحالة العملية، التجمع 
السكاني والتقسيم الجغرافي )بقية المحافظات(

التحصيل العلمي 
والجنس

حضر وريفريفحضر

* عاملين 
لحسابهم 
الخاص

يعمل بأجر
يعمل لدى 

األسرة بدون 
أجر

المجموع
* عاملين 
لحسابهم 
الخاص

يعمل بأجر
يعمل لدى 

األسرة بدون 
أجر

المجموع
* عاملين 
لحسابهم 
الخاص

يعمل بأجر
يعمل لدى 

األسرة بدون 
أجر

المجموع

رجل

32.663.93.5100.034.948.716.4100.033.856.210.0100.0أمي/ يكتب ويقرأ

32.365.81.9100.033.457.98.7100.032.762.94.4100.0إبتدائية - إعدادية

19.379.90.8100.012.484.62.9100.017.881.01.3100.0دبلوم فأعلى

26.671.12.2100.021.666.711.7100.024.369.16.6100.0غير مبين

29.668.32.1100.031.956.811.3100.030.563.85.7100.0األجمالي

إمرأة

45.142.012.9100.06.33.690.1100.012.09.278.8100.0أمي/ يكتب ويقرأ

15.080.74.4100.08.19.782.1100.011.948.839.3100.0إبتدائية - إعدادية

1.898.10.1100.00.497.91.7100.01.798.10.3100.0دبلوم فأعلى

48.942.38.8100.00.013.386.7100.025.228.346.5100.0غير مبين

9.787.82.5100.06.114.279.7100.08.053.338.6100.0األجمالي

كال الجنسين

33.362.74.0100.027.937.634.5100.030.248.621.2100.0أمي/ يكتب ويقرأ

31.166.82.1100.031.253.715.1100.031.161.87.0100.0إبتدائية - إعدادية

13.985.60.6100.010.486.92.7100.013.285.81.0100.0دبلوم فأعلى

29.567.53.1100.018.659.422.0100.024.463.711.9100.0غير مبين

27.170.82.2100.027.649.622.8100.027.362.310.5100.0األجمالي

* تشمل أصحاب العمل والعاملين لحسابهم الخاص
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جدول 4-11: توزيع األفراد العاملين بعمر 15 سنة فأكثر حسب الفئات العمرية، الجنس، حالة العمل )محمي / غير محمي(، 
التجمع السكاني والتقسيم الجغرافي )العراق( - يتبع

الفئات العمرية والجنس

حضر وريفريفحضر

المجموععمل غير محميعمل محميالمجموععمل غير محميعمل محميالمجموععمل غير محميعمل محمي

رجل

24 - 1523.876.2100.018.581.5100.021.878.2100.0

 34 - 2549.850.2100.040.559.5100.047.053.0100.0

44 - 3557.342.7100.046.153.9100.054.046.0100.0

+ 4562.437.6100.047.852.2100.058.641.4100.0

49.250.8100.037.262.8100.045.654.4100.0اإلجمالي

إمرأة

24 - 1549.550.5100.04.895.2100.020.479.6100.0

 34 - 2581.218.8100.016.483.6100.060.439.6100.0

44 - 3586.613.4100.023.776.3100.070.129.9100.0

+ 4583.816.2100.022.577.5100.069.230.8100.0

80.919.1100.015.484.6100.058.641.4100.0اإلجمالي

كال الجنسين

24 - 1525.574.5100.015.984.1100.021.678.4100.0

 34 - 2554.345.7100.036.763.3100.049.051.0100.0

44 - 3562.337.7100.042.857.2100.056.643.4100.0

+ 4566.133.9100.043.856.2100.060.439.6100.0

53.846.2100.033.666.4100.047.652.4100.0اإلجمالي
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تابع / جدول 4-11: توزيع األفراد العاملين بعمر 15 سنة فأكثر حسب الفئات العمرية، الجنس، حالة العمل )محمي / غير 
محمي(، التجمع السكاني والتقسيم الجغرافي )كردستان( 

الفئات العمرية والجنس
حضر وريفريفحضر

المجموععمل غير محميعمل محميالمجموععمل غير محميعمل محميالمجموععمل غير محميعمل محمي

رجل

24 - 1534.066.0100.037.462.6100.034.665.4100.0

 34 - 2556.343.7100.059.340.7100.056.843.2100.0

44 - 3559.940.1100.061.738.3100.060.239.8100.0

+ 4567.532.5100.046.054.0100.064.735.3100.0

55.844.2100.053.047.0100.055.344.7100.0اإلجمالي

إمرأة

24 - 1553.146.9100.033.566.5100.050.349.7100.0

 34 - 2580.819.2100.048.851.2100.077.522.5100.0

44 - 3589.810.2100.031.668.4100.082.417.6100.0

+ 4581.218.8100.021.079.0100.070.329.7100.0

79.720.3100.033.966.1100.073.726.3100.0اإلجمالي

كال الجنسين

24 - 1536.663.4100.037.063.0100.036.763.3100.0

 34 - 2560.939.1100.058.141.9100.060.439.6100.0

44 - 3565.534.5100.057.542.5100.064.235.8100.0

+ 4569.630.4100.040.959.1100.065.634.4100.0

59.840.2100.050.549.5100.058.341.7100.0اإلجمالي
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تابع / جدول 4-11: توزيع األفراد العاملين بعمر 15 سنة فأكثر حسب الفئات العمرية، الجنس، حالة العمل )محمي / غير 
محمي(، التجمع السكاني والتقسيم الجغرافي )بغداد(

الفئات العمرية والجنس
حضر وريفريفحضر

المجموععمل غير محميعمل محميالمجموععمل غير محميعمل محميالمجموععمل غير محميعمل محمي

رجل

24 - 1523.676.4100.016.183.9100.022.177.9100.0

 34 - 2547.552.5100.043.356.7100.047.053.0100.0

44 - 3559.140.9100.050.949.1100.057.942.1100.0

+ 4561.938.1100.062.537.5100.061.938.1100.0

48.951.1100.041.059.0100.047.752.3100.0اإلجمالي

إمرأة

24 - 1551.648.4100.010.989.1100.034.465.6100.0

 34 - 2580.619.4100.016.883.2100.070.829.2100.0

44 - 3586.413.6100.040.459.6100.080.719.3100.0

+ 4587.912.1100.030.969.1100.081.818.2100.0

82.617.4100.023.676.4100.073.226.8100.0اإلجمالي

كال الجنسين

24 - 1525.374.7100.015.284.8100.023.176.9100.0

 34 - 2552.247.8100.038.761.3100.050.549.5100.0

44 - 3563.936.1100.049.350.7100.061.938.1100.0

+ 4567.132.9100.057.242.8100.065.834.2100.0

53.946.1100.038.161.9100.051.648.4100.0اإلجمالي
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تابع / جدول 4-11: توزيع األفراد العاملين بعمر 15 سنة فأكثر حسب الفئات العمرية، الجنس، حالة العمل )محمي / غير 
محمي(، التجمع السكاني والتقسيم الجغرافي )بقية المحافظات(

الفئات العمرية والجنس
حضر وريفريفحضر

المجموععمل غير محميعمل محميالمجموععمل غير محميعمل محميالمجموععمل غير محميعمل محمي

رجل

24 - 1521.079.0100.017.382.7100.019.380.7100.0

 34 - 2548.651.4100.038.062.0100.044.555.5100.0

44 - 3555.644.4100.043.756.3100.051.148.9100.0

+ 4560.939.1100.045.854.2100.055.844.2100.0

47.352.7100.035.164.9100.042.557.5100.0اإلجمالي

إمرأة

24 - 1545.254.8100.03.296.8100.011.788.3100.0

 34 - 2581.818.2100.013.986.1100.051.049.0100.0

44 - 3585.414.6100.020.679.4100.062.537.5100.0

+ 4582.018.0100.021.378.7100.062.637.4100.0

80.419.6100.012.987.1100.049.150.9100.0اإلجمالي

كال الجنسين

24 - 1522.277.8100.014.485.6100.018.381.7100.0

 34 - 2552.847.2100.034.165.9100.045.454.6100.0

44 - 3560.539.5100.040.359.7100.052.947.1100.0

+ 4564.435.6100.042.058.0100.056.943.1100.0

51.648.4100.031.468.6100.043.556.5100.0اإلجمالي
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جدول 4-12: توزيع األفراد العاملين بعمر 15 سنة فأكثر حسب التحصيل العلمي، الجنس، حالة العمل )محمي / غير محمي( ، 
التجمع السكاني والتقسيم الجغرافي )العراق( - يتبع

التحصيل العلمي والجنس
حضر وريفريفحضر

المجموععمل غير محميعمل محميالمجموععمل غير محميعمل محميالمجموععمل غير محميعمل محمي

رجل

29.770.3100.024.775.3100.027.672.4100.0أمي/ يكتب ويقرأ

48.052.0100.040.759.3100.045.954.1100.0إبتدائية - إعدادية

78.221.8100.077.023.0100.078.022.0100.0دبلوم فأعلى

41.059.0100.025.474.6100.036.463.6100.0غير مبين

49.250.8100.037.262.8100.045.654.4100.0األجمالي

إمرأة

27.172.9100.04.295.8100.010.189.9100.0أمي/ يكتب ويقرأ

72.327.7100.012.887.2100.052.947.1100.0إبتدائية - إعدادية

94.95.1100.095.74.3100.094.95.1100.0دبلوم فأعلى

60.739.3100.034.265.8100.051.448.6100.0غير مبين

80.919.1100.015.484.6100.058.641.4100.0األجمالي

كال الجنسين

29.570.5100.019.980.1100.025.174.9100.0أمي/ يكتب ويقرأ

49.950.1100.038.161.9100.046.553.5100.0إبتدائية - إعدادية

83.916.1100.080.219.8100.083.416.6100.0دبلوم فأعلى

42.957.1100.026.573.5100.038.062.0100.0غير مبين

53.846.2100.033.666.4100.047.652.4100.0األجمالي
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تابع / جدول 4-12: توزيع األفراد العاملين بعمر 15 سنة فأكثر حسب التحصيل العلمي، الجنس، حالة العمل )محمي / غير 
محمي(، التجمع السكاني والتقسيم الجغرافي )كردستان(

التحصيل العلمي والجنس
حضر وريفريفحضر

المجموععمل غير محميعمل محميالمجموععمل غير محميعمل محميالمجموععمل غير محميعمل محمي

رجل

44.355.7100.048.451.6100.045.354.7100.0أمي/ يكتب ويقرأ

55.844.2100.058.241.8100.056.143.9100.0إبتدائية - إعدادية

88.411.6100.079.320.7100.087.912.1100.0دبلوم فأعلى

39.061.0100.045.954.1100.039.960.1100.0غير مبين

55.844.2100.053.047.0100.055.344.7100.0األجمالي

إمرأة

39.760.3100.022.078.0100.032.267.8100.0أمي/ يكتب ويقرأ

77.422.6100.053.546.5100.075.624.4100.0إبتدائية - إعدادية

93.86.2100.099.10.9100.093.96.1100.0دبلوم فأعلى

85.614.4100.064.935.1100.082.117.9100.0غير مبين

79.720.3100.033.966.1100.073.726.3100.0األجمالي

كال الجنسين

44.056.0100.044.255.8100.044.056.0100.0أمي/ يكتب ويقرأ

58.741.3100.057.942.1100.058.641.4100.0إبتدائية - إعدادية

90.69.4100.083.316.7100.090.39.7100.0دبلوم فأعلى

44.056.0100.048.451.6100.044.655.4100.0غير مبين

59.840.2100.050.549.5100.058.341.7100.0األجمالي
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تابع / جدول 4-12: توزيع األفراد العاملين بعمر 15 سنة فأكثر حسب التحصيل العلمي، الجنس، حالة العمل )محمي / غير 
محمي(، التجمع السكاني والتقسيم الجغرافي )بغداد(

التحصيل العلمي والجنس
حضر وريفريفحضر

المجموععمل غير محميعمل محميالمجموععمل غير محميعمل محميالمجموععمل غير محميعمل محمي

رجل

26.373.7100.036.863.2100.028.471.6100.0أمي/ يكتب ويقرأ

46.153.9100.039.960.1100.045.154.9100.0إبتدائية - إعدادية

74.125.9100.073.626.4100.074.125.9100.0دبلوم فأعلى

45.354.7100.04.495.6100.034.765.3100.0غير مبين

48.951.1100.041.059.0100.047.752.3100.0األجمالي

إمرأة

11.888.2100.012.487.6100.012.187.9100.0أمي/ يكتب ويقرأ

75.025.0100.013.286.8100.058.042.0100.0إبتدائية - إعدادية

95.44.6100.0......95.34.7100.0دبلوم فأعلى

..................غير مبين

82.617.4100.023.676.4100.073.226.8100.0األجمالي

كال الجنسين

25.075.0100.030.969.1100.026.473.6100.0أمي/ يكتب ويقرأ

47.952.1100.036.563.5100.046.153.9100.0إبتدائية - إعدادية

81.618.4100.078.921.1100.081.518.5100.0دبلوم فأعلى

45.354.7100.012.287.8100.036.263.8100.0غير مبين

53.946.1100.038.161.9100.051.648.4100.0األجمالي
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تابع / جدول 4-12: توزيع األفراد العاملين بعمر 15 سنة فأكثر حسب التحصيل العلمي، الجنس، حالة العمل )محمي / غير 
محمي(، التجمع السكاني والتقسيم الجغرافي )بقية المحافظات(

التحصيل العلمي والجنس
حضر وريفريفحضر

المجموععمل غير محميعمل محميالمجموععمل غير محميعمل محميالمجموععمل غير محميعمل محمي

رجل

24.275.8100.020.279.8100.022.277.8100.0أمي/ يكتب ويقرأ

46.753.3100.039.560.5100.044.056.0100.0إبتدائية - إعدادية

78.121.9100.077.322.7100.077.922.1100.0دبلوم فأعلى

38.561.5100.030.869.2100.035.065.0100.0غير مبين

47.352.7100.035.164.9100.042.557.5100.0األجمالي

إمرأة

27.372.7100.02.098.0100.06.094.0100.0أمي/ يكتب ويقرأ

67.832.2100.010.189.9100.042.357.7100.0إبتدائية - إعدادية

95.05.0100.094.85.2100.095.05.0100.0دبلوم فأعلى

41.258.8100.07.692.4100.028.271.8100.0غير مبين

80.419.6100.012.987.1100.049.150.9100.0األجمالي

كال الجنسين

24.475.6100.015.784.3100.019.680.4100.0أمي/ يكتب ويقرأ

48.151.9100.036.963.1100.043.956.1100.0إبتدائية - إعدادية

83.416.6100.080.219.8100.082.817.2100.0دبلوم فأعلى

39.061.0100.027.772.3100.033.966.1100.0غير مبين

51.648.4100.031.468.6100.043.556.5100.0األجمالي
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جدول 4-13: توزيع األفراد العاملين بعمر 15 سنة فأكثر حسب النشاط اإلقتصادي، الجنس، التقسيم الجغرافي والتجمع السكاني 

النشاط اإلقتصادي والجنس

بقية المحافظاتبغدادكردستانالعراق

حضر ريفحضر
حضر ريفحضروريف

حضر ريفحضروريف
حضر ريفحضروريف

وريف

رجل

1.727.59.53.117.05.50.436.45.71.827.411.8الزراعة والصيد والغابات وصيد األسماك

7.23.96.25.11.44.56.82.56.18.24.36.7التعدين والمقالع والصناعات التحويلية

17.219.217.89.912.110.317.015.116.719.720.520.0البناء والتشييد

1.81.21.61.20.61.11.71.51.71.91.21.6السكن والغذاء وأنشطة الخدمات )اإلقامة(

النقل والتخزين وأنشطة المعلومات 
واالتصاالت

11.59.210.86.75.06.415.211.714.711.39.310.5

االدارة العامة والدفاع والضمان 
االجتماعي

20.818.520.113.020.414.323.814.522.421.918.820.7

39.820.533.960.943.558.035.118.232.635.118.528.6أنشطة خدمية أخرى

100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0المجموع

إمرأة

4.381.330.53.055.19.88.383.320.32.683.139.9الزراعة والصيد والغابات وصيد األسماك

4.11.13.14.00.93.62.22.02.25.31.03.3التعدين والمقالع والصناعات التحويلية

1.10.81.01.11.21.10.50.20.51.40.81.1البناء والتشييد

0.10.00.10.00.30.00.30.10.00.0..0.1السكن والغذاء وأنشطة الخدمات )اإلقامة(

النقل والتخزين وأنشطة المعلومات 
واالتصاالت

1.30.20.90.60.30.50.70.00.61.90.21.1

االدارة العامة والدفاع والضمان 
االجتماعي

17.51.512.19.82.38.829.31.524.914.11.48.3

71.515.152.481.540.176.158.713.051.474.413.446.2أنشطة خدمية أخرى

100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0المجموع

كال الجنسين

2.136.312.73.122.16.21.644.17.91.936.815.9الزراعة والصيد والغابات وصيد األسماك

6.83.45.84.91.44.36.12.45.57.83.86.2التعدين والمقالع والصناعات التحويلية

14.916.215.38.410.78.814.512.714.217.317.217.2البناء والتشييد

1.51.01.41.00.60.91.51.31.51.71.01.4السكن والغذاء وأنشطة الخدمات )اإلقامة(

النقل والتخزين وأنشطة المعلومات 
واالتصاالت

10.17.79.35.74.35.513.09.812.610.17.89.2

االدارة العامة والدفاع والضمان 
االجتماعي

20.315.718.912.518.013.424.612.422.820.915.918.9

44.319.736.764.443.060.938.717.435.540.217.631.2أنشطة خدمية أخرى

100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0المجموع
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جدول 4-14: توزيع األفراد العاملين بعمر 15 سنة فأكثر حسب المهنة، الجنس، التجمع السكاني والتقسيم الجغرافي 

المهنة والجنس

بقية المحافظاتبغدادكردستانالعراق

حضر ريفحضر
حضر ريفحضروريف

حضر ريفحضروريف
حضر ريفحضروريف

وريف

رجل

8.58.48.415.017.115.73.83.73.87.17.17.1مهن القوات المسلحة

1.30.50.91.30.30.91.00.10.81.30.50.9المدراء

االختصاصيون,الفنيون ومساعدو 
االختصاصيين والموظفون المكتبيون

18.78.514.317.77.314.119.112.117.218.98.414.0

28.417.023.631.224.829.029.113.925.027.415.721.9عاملو البيع والخدمات

العاملون الماهرون في الزراعة والغابات 
والصيد

2.727.413.23.717.08.31.238.511.32.728.614.9

22.918.721.110.04.98.326.720.024.926.521.424.1الحرفيون والمهن المرتبطة بهم

11.09.810.59.08.38.815.39.313.710.910.210.5مشغلو المصانع واآلالت وعمال التجميع

6.69.77.912.220.215.03.82.33.45.28.26.6المهن األولية

100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0المجموع

إمرأة

1.00.30.62.31.01.80.30.00.20.60.20.4مهن القوات المسلحة

1.60.20.92.00.71.52.10.01.31.40.10.7المدراء

االختصاصيون,الفنيون ومساعدو 
االختصاصيين والموظفون المكتبيون

75.810.042.565.613.746.076.013.153.779.69.139.9

5.31.53.45.73.04.76.50.54.34.91.42.9عاملو البيع والخدمات

العاملون الماهرون في الزراعة والغابات 
والصيد

5.477.341.88.665.830.29.684.036.03.378.745.7

5.71.33.56.81.74.93.11.42.55.91.23.3الحرفيون والمهن المرتبطة بهم

1.00.50.70.80.00.50.50.00.31.20.60.9مشغلو المصانع واآلالت وعمال التجميع

4.28.86.58.314.010.42.10.91.73.18.76.2المهن األولية

100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0المجموع

كال الجنسين

7.57.17.313.314.613.73.33.03.26.35.96.1مهن القوات المسلحة

1.30.40.91.40.41.01.10.10.81.30.50.9المدراء

االختصاصيون,الفنيون ومساعدو 
االختصاصيين والموظفون المكتبيون

25.98.718.424.18.218.626.912.322.826.38.517.7

25.514.420.627.821.525.626.011.321.824.613.319.1عاملو البيع والخدمات

العاملون الماهرون في الزراعة والغابات 
والصيد

3.135.717.44.324.411.42.347.215.02.837.019.3

20.715.818.69.64.57.823.516.521.524.018.021.1الحرفيون والمهن المرتبطة بهم

9.78.39.17.97.17.613.37.611.79.78.69.1مشغلو المصانع واآلالت وعمال التجميع

6.39.67.711.719.314.33.62.13.15.08.36.6المهن األولية

100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0المجموع
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جدول 4-15: توزيع األفراد العاملين بعمر 15 سنة فأكثر حسب الحالة العملية، الجنس، التجمع السكاني والتقسيم الجغرافي 

الحالة العملية والجنس

بقية المحافظاتبغدادكردستانالعراق

حضر ريفحضر
حضر ريفحضروريف

حضر ريفحضروريف
حضر ريفحضروريف

وريف

رجل

9.58.09.19.26.38.713.121.014.27.96.67.4صاحب عمل

22.524.723.220.922.321.225.621.525.021.625.323.0يعمل لحسابه

65.756.062.868.467.768.359.141.656.668.056.763.6يعمل بأجر

2.211.35.01.43.71.82.215.94.22.511.56.0يعمل لدى األسرة بدون أجر

100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0المجموع

إمرأة

2.02.42.22.54.12.72.411.23.81.51.21.4صاحب عمل

7.16.46.87.721.19.44.68.75.38.25.06.7يعمل لحسابه

86.515.562.286.636.980.284.513.573.187.614.253.3يعمل بأجر

4.575.728.83.238.07.78.466.617.72.779.738.7يعمل لدى األسرة بدون أجر

100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0المجموع

كال الجنسين

8.57.18.08.16.07.811.519.312.67.15.76.5صاحب عمل

20.321.720.718.722.119.322.419.422.019.921.920.7يعمل لحسابه

68.649.462.771.563.870.262.937.059.170.549.562.1يعمل بأجر

2.621.98.51.78.12.73.224.36.32.622.910.7يعمل لدى األسرة بدون أجر

100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0المجموع
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جدول 4-16: توزيع األفراد العاملين بعمر 15 سنة فأكثر حسب الحالة العملية، الجنس، التحصيل العلمي والتقسيم الجغرافي

الحالة العملية 
والجنس

بقية المحافظاتبغدادكردستانالعراق

ب 
يكت

ي/ 
أم

قرأ
وي

 - 
ئية

تدا
إب

دية
عدا

إ

وم 
دبل

لى
أع

ف

ين
 مب

ير
غ

لي
جما

اإل

ب 
يكت

ي/ 
أم

قرأ
وي

 - 
ئية

تدا
إب

دية
عدا

إ

وم 
دبل

لى
أع

ف

ين
 مب

ير
غ

لي
جما

اإل

ب 
يكت

ي/ 
أم

قرأ
وي

 - 
ئية

تدا
إب

دية
عدا

إ

وم 
دبل

لى
أع

ف

لي
جما

اإل

ين
 مب

ير
غ

ب 
يكت

ي/ 
أم

قرأ
وي

 - 
ئية

تدا
إب

دية
عدا

إ

وم 
دبل

لى
أع

ف

ين
 مب

ير
غ

لي
جما

اإل

رجل

8.510.36.012.99.07.911.03.85.08.815.415.68.314.123.87.28.15.49.87.4صاحب عمل

26.924.612.120.023.225.521.55.620.521.230.926.614.525.025.826.424.512.314.423.1يعمل لحسابه

56.860.580.762.862.864.266.089.972.168.249.752.376.556.747.256.062.680.969.163.5يعمل بأجر

يعمل لدى األسرة 
بدون أجر

7.94.61.14.25.02.41.50.72.41.83.95.50.74.23.210.34.81.46.66.0

100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0المجموع

إمرأة

3.33.10.618.62.05.42.80.334.82.39.67.70.53.750.62.01.50.72.41.4صاحب عمل

10.010.40.922.86.6).(12.410.21.015.26.830.66.21.57.69.58.413.41.05.3يعمل لحسابه

12.557.798.141.262.338.184.998.257.580.56.953.898.573.249.49.248.897.828.353.4يعمل بأجر

يعمل لدى األسرة 
بدون أجر

71.929.00.325.028.825.96.1).().(7.875.225.10.017.8).(78.839.30.546.538.7

100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0المجموع

كال الجنسين

7.79.84.313.58.07.610.02.48.47.814.715.05.612.524.46.47.64.18.96.5صاحب عمل

24.823.58.619.620.826.019.63.919.019.328.125.79.821.925.223.823.49.115.620.7يعمل لحسابه

50.460.386.260.862.761.768.393.370.470.244.352.484.159.347.248.561.685.763.762.1يعمل بأجر

يعمل لدى األسرة 
بدون أجر

17.16.50.96.28.64.72.10.42.12.813.06.90.56.33.221.47.41.211.910.7

100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0المجموع
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جدول 4-17: توزيع األفراد العاملين بعمر 15 سنة فأكثر حسب الحالة العملية، الجنس، الفئات العمرية والتقسيم الجغرافي

الحالة العملية 
والجنس

بقية المحافظاتبغدادكردستانالعراق

24
-1

5

34
-2

5

44
-3

5

+ 
45

لي
جما

اإل

24
-1

5

34
-2

5

44
-3

5

+ 
45

لي
جما

اإل

24
-1

5

34
-2

5

44
-3

5

+ 
45

لي
جما

اإل

24
-1

5

34
-2

5

44
-3

5

+ 
45

لي
جما

اإل

رجل

4.87.111.014.69.15.46.711.012.18.77.211.217.222.014.23.85.88.812.37.4صاحب عمل

16.620.927.128.923.217.318.922.726.221.219.824.028.727.125.015.420.427.730.323.0يعمل لحسابه

64.368.560.654.862.870.573.865.760.768.360.460.853.650.656.664.469.861.754.963.6يعمل بأجر

يعمل لدى األسرة 
بدون أجر

14.33.51.31.85.06.70.60.51.01.812.64.00.60.44.216.34.11.82.66.0

100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0المجموع

إمرأة

1.61.72.23.22.22.62.92.23.52.74.31.74.94.73.80.81.31.12.41.4صاحب عمل

5.36.17.18.56.811.07.98.412.79.43.64.75.66.15.34.46.17.28.76.7يعمل لحسابه

28.664.972.169.862.276.582.984.171.680.232.175.378.879.573.118.255.266.064.553.3يعمل بأجر

يعمل لدى األسرة 
بدون أجر

64.627.318.718.528.810.06.35.312.17.760.018.310.79.717.776.537.425.624.438.7

100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0المجموع

كال الجنسين

4.46.39.512.78.05.16.09.410.87.86.99.815.018.612.63.55.17.610.76.5صاحب عمل

15.318.723.825.520.716.517.020.224.119.318.521.224.623.022.014.118.424.526.820.7يعمل لحسابه

60.268.062.457.362.771.375.469.062.470.258.262.958.056.259.158.767.862.456.462.1يعمل بأجر

يعمل لدى األسرة 
بدون أجر

20.17.04.24.68.57.11.61.42.72.716.46.12.42.26.323.78.75.56.110.7

100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0المجموع
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جدول 4-18: متوسط ساعات العمل األسبوعية للعمل الكلي للعاملين بعمر 15 سنة فأكثر حسب الفئات العمرية، الجنس، التجمع 
السكاني والتقسيم الجغرافي 

الفئات العمرية 
والجنس

بقية المحافظاتبغدادكردستانالعراق

حضر ريفحضرحضر وريفريفحضرحضر وريفريفحضر
حضر ريفحضروريف

وريف

رجل

24 - 1545.140.443.351.045.650.045.743.045.243.239.741.6

 34 - 2545.543.945.047.846.147.543.843.943.845.543.744.8

44 - 3545.642.144.651.746.450.845.042.544.744.041.643.1

+ 4543.039.542.145.542.845.144.143.644.041.638.640.6

44.941.843.948.945.548.344.643.244.443.841.242.8اإلجمالي

إمرأة

24 - 1539.630.733.549.829.447.036.141.938.533.029.730.2

 34 - 2533.630.332.536.042.536.635.735.335.731.029.030.1

44 - 3533.929.532.734.328.933.636.338.436.532.428.331.0

+ 4535.130.634.043.327.540.836.537.336.631.629.831.0

34.530.333.138.732.437.936.238.236.531.829.230.6اإلجمالي

كال الجنسين

24 - 1544.738.642.250.944.149.645.142.844.642.837.740.2

 34 - 2543.841.843.245.745.745.742.742.442.643.741.342.8

44 - 3543.640.342.748.543.947.843.541.843.242.239.741.2

+ 4541.738.140.845.240.044.542.542.542.540.037.239.1

43.539.942.347.243.946.743.342.443.242.339.241.1اإلجمالي
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جدول 4-19: متوسط ساعات العمل األسبوعية للعمل الكلي للعاملين بعمر 15 سنة فأكثر حسب التحصيل العلمي، الجنس، التجمع 
السكاني والتقسيم الجغرافي 

التحصيل العلمي 
والجنس

بقية المحافظاتبغدادكردستانالعراق

حضر وريفريفحضرحضر وريفريفحضرحضر وريفريفحضرحضر وريفريفحضر

رجل

44.740.342.946.345.446.146.343.545.843.539.341.4أمي/ يكتب ويقرأ

46.443.645.651.147.050.545.443.945.245.643.344.7إبتدائية - إعدادية

40.938.840.647.535.746.940.440.440.439.838.739.5دبلوم فأعلى

49.140.846.851.145.250.450.334.246.345.143.544.4غير مبين

44.941.843.948.945.548.344.643.244.443.841.242.8األجمالي

إمرأة

34.229.630.735.130.333.038.237.437.931.228.929.2أمي/ يكتب ويقرأ

36.631.534.940.739.140.638.139.538.533.429.331.5إبتدائية - إعدادية

33.732.233.638.334.338.235.236.135.331.331.531.3دبلوم فأعلى

36.031.533.737.245.738.70.042.042.034.926.530.1غير مبين

34.530.333.138.732.437.936.238.236.531.829.230.6األجمالي

كال الجنسين

44.037.741.145.543.144.945.642.044.742.936.739.4أمي/ يكتب ويقرأ

45.742.544.849.846.449.445.043.444.744.842.143.8إبتدائية - إعدادية

38.537.638.443.735.443.438.639.538.737.137.537.2دبلوم فأعلى

48.439.745.850.245.249.650.334.946.244.141.042.7غير مبين

43.539.942.347.243.946.743.342.443.242.339.241.1األجمالي
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جدول 4-20: توزيع األفراد العاملين بعمالة ناقصة بعمر 15 سنة فأكثر حسب نوع العمالة الناقصة، الفئات العمرية، الجنس، 
التجمع السكاني والتقسيم الجغرافي )العراق( - يتبع

الفئات العمرية والتجمع 
السكاني

كال الجنسينإمرأةرجل 

عمالة ناقصة 
ظاهرة

عمالة ناقصة 
عمالة ناقصة المجموعغير الظاهرة

ظاهرة
عمالة ناقصة 
عمالة ناقصة المجموعغير الظاهرة

ظاهرة
عمالة ناقصة 
المجموعغير الظاهرة

حضر وريف

24 - 1540.060.0100.049.650.4100.040.259.8100.0

 34 - 2529.370.7100.046.253.8100.030.070.0100.0

44 - 3526.773.3100.031.268.8100.026.973.1100.0

+ 4530.969.1100.020.479.6100.030.269.8100.0

32.068.0100.037.562.5100.032.267.8100.0اإلجمالي

حضر

24 - 1535.864.2100.049.550.5100.036.263.8100.0

 34 - 2527.172.9100.046.353.7100.028.072.0100.0

44 - 3524.175.9100.029.970.1100.024.475.6100.0

+ 4528.771.3100.06.893.2100.027.372.7100.0

29.071.0100.034.565.5100.029.270.8100.0اإلجمالي

ريف

24 - 1547.652.4100.049.950.1100.047.752.3100.0

 34 - 2534.165.9100.046.054.0100.034.465.6100.0

44 - 3532.567.5100.037.262.8100.032.667.4100.0

+ 4537.662.4100.051.448.6100.038.761.3100.0

38.461.6100.046.553.5100.038.661.4100.0اإلجمالي
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تابع / جدول 4-20: توزيع األفراد العاملين بعمالة ناقصة بعمر 15 سنة فأكثر حسب نوع العمالة الناقصة، الفئات العمرية، 
الجنس، التجمع السكاني والتقسيم الجغرافي )كردستان(

الفئات العمرية والتجمع 
السكاني

كال الجنسينإمرأةرجل 

عمالة ناقصة 
ظاهرة

عمالة ناقصة 
عمالة ناقصة المجموعغير الظاهرة

ظاهرة
عمالة ناقصة 
عمالة ناقصة المجموعغير الظاهرة

ظاهرة
عمالة ناقصة 
المجموعغير الظاهرة

حضر وريف

24 - 1534.465.6100.045.754.3100.034.865.2100.0

 34 - 2525.474.6100.038.062.0100.026.173.9100.0

44 - 3530.070.0100.027.073.0100.029.770.3100.0

+ 4529.570.5100.065.035.0100.032.367.7100.0

29.170.9100.038.861.2100.029.770.3100.0اإلجمالي

حضر

24 - 1534.765.3100.042.657.4100.035.065.0100.0

 34 - 2526.074.0100.035.764.3100.026.573.5100.0

44 - 3529.770.3100.029.570.5100.029.770.3100.0

+ 4527.172.9100.041.358.7100.027.772.3100.0

29.170.9100.034.765.3100.029.470.6100.0اإلجمالي

ريف

24 - 1532.867.2100.062.137.9100.033.966.1100.0

 34 - 2522.877.2100.045.254.8100.024.375.7100.0

44 - 3531.069.0100.018.181.9100.029.770.3100.0

+ 4541.158.9100.085.314.7100.050.549.5100.0

29.270.8100.050.249.8100.031.069.0100.0اإلجمالي
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جدول 4-20: توزيع األفراد العاملين بعمالة ناقصة بعمر 15 سنة فأكثر حسب نوع العمالة الناقصة، الفئات العمرية، الجنس، 
التجمع السكاني والتقسيم الجغرافي )بغداد(

الفئات العمرية والتجمع 
السكاني

كال الجنسينإمرأةرجل 

عمالة ناقصة 
ظاهرة

عمالة ناقصة 
عمالة ناقصة المجموعغير الظاهرة

ظاهرة
عمالة ناقصة 
عمالة ناقصة المجموعغير الظاهرة

ظاهرة
عمالة ناقصة 
المجموعغير الظاهرة

حضر وريف

24 - 1529.970.1100.0......29.770.3100.0

 34 - 2519.380.7100.0......18.581.5100.0

44 - 3513.087.0100.0......12.587.5100.0

+ 4519.980.1100.0......17.482.6100.0

19.680.4100.0......20.579.5100.0اإلجمالي

حضر

24 - 1527.372.7100.0......27.372.7100.0

 34 - 2519.980.1100.0......19.081.0100.0

44 - 3513.286.8100.0......12.687.4100.0

+ 4519.980.1100.0......17.782.3100.0

19.380.7100.0......20.179.9100.0اإلجمالي

ريف

24 - 1542.857.2100.0......41.758.3100.0

 34 - 2515.784.3100.0......15.284.8100.0

44 - 3512.287.8100.0......11.988.1100.0

+ 4519.980.1100.0......16.283.8100.0

21.378.7100.0......22.477.6100.0اإلجمالي
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تابع / جدول 4-20: توزيع األفراد العاملين بعمالة ناقصة بعمر 15 سنة فأكثر حسب نوع العمالة الناقصة، الجنس، الفئات 
العمرية، التجمع السكاني والتقسيم الجغرافي )بقية المحافظات(

الفئات العمرية والتجمع 
السكاني

كال الجنسينإمرأةرجل 

عمالة ناقصة 
ظاهرة

عمالة ناقصة 
عمالة ناقصة المجموعغير الظاهرة

ظاهرة
عمالة ناقصة 
عمالة ناقصة المجموعغير الظاهرة

ظاهرة
عمالة ناقصة 
المجموعغير الظاهرة

حضر وريف

24 - 1543.356.7100.052.547.5100.043.556.5100.0

 34 - 2533.366.7100.065.934.1100.034.465.6100.0

44 - 3530.369.7100.044.955.1100.030.869.2100.0

+ 4534.865.2100.016.383.7100.033.966.1100.0

36.064.0100.049.850.2100.036.463.6100.0اإلجمالي

حضر

24 - 1539.061.0100.052.048.0100.039.460.6100.0

 34 - 2530.469.6100.069.730.3100.032.167.9100.0

44 - 3526.373.7100.040.959.1100.027.172.9100.0

+ 4532.567.5100.02.397.7100.031.069.0100.0

32.467.6100.047.452.6100.033.067.0100.0اإلجمالي

ريف

24 - 1549.150.9100.053.346.7100.049.250.8100.0

 34 - 2537.562.5100.053.846.2100.037.962.1100.0

44 - 3535.964.1100.064.635.4100.036.463.6100.0

+ 4539.860.2100.061.738.3100.040.659.4100.0

41.358.7100.056.443.6100.041.658.4100.0اإلجمالي



132

 القسم الرابع - القوى العاملة

جدول 4-21: توزيع األفراد العاملين بعمالة ناقصة بعمر 15 سنة فأكثر حسب نوع العمالة الناقصة، التحصيل العلمي، الجنس، 
التجمع السكاني والتقسيم الجغرافي )العراق( - يتبع

التحصيل العلمي والتجمع 
السكاني

كال الجنسينإمرأةرجل 

عمالة ناقصة 
ظاهرة

عمالة ناقصة 
عمالة ناقصة المجموعغير الظاهرة

ظاهرة
عمالة ناقصة 
عمالة ناقصة المجموعغير الظاهرة

ظاهرة
عمالة ناقصة 
المجموعغير الظاهرة

حضر وريف

38.461.6100.051.848.2100.039.061.0100.0أمي/ يكتب ويقرأ

29.670.4100.034.365.7100.029.770.3100.0إبتدائية - إعدادية

19.081.0100.024.975.1100.019.780.3100.0دبلوم فأعلى

33.666.4100.0......34.765.3100.0غير مبين

32.068.0100.037.562.5100.032.267.8100.0األجمالي

حضر

35.864.2100.053.546.5100.036.363.7100.0أمي/ يكتب ويقرأ

27.372.7100.032.567.5100.027.572.5100.0إبتدائية - إعدادية

17.482.6100.025.574.5100.018.581.5100.0دبلوم فأعلى

18.981.1100.0......19.280.8100.0غير مبين

29.071.0100.034.565.5100.029.270.8100.0األجمالي

ريف

42.757.3100.050.249.8100.043.156.9100.0أمي/ يكتب ويقرأ

35.164.9100.045.754.3100.035.264.8100.0إبتدائية - إعدادية

26.074.0100.03.496.6100.025.674.4100.0دبلوم فأعلى

48.151.9100.0......50.449.6100.0غير مبين

38.461.6100.046.553.5100.038.661.4100.0األجمالي
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تابع / جدول 4-21: توزيع األفراد العاملين بعمالة ناقصة بعمر 15 سنة فأكثر حسب نوع العمالة الناقصة، التحصيل العلمي، 
الجنس، التجمع السكاني والتقسيم الجغرافي )كردستان(

التحصيل العلمي والتجمع 
السكاني

كال الجنسينإمرأةرجل 

عمالة ناقصة 
ظاهرة

عمالة ناقصة 
عمالة ناقصة المجموعغير الظاهرة

ظاهرة
عمالة ناقصة 
عمالة ناقصة المجموعغير الظاهرة

ظاهرة
عمالة ناقصة 
المجموعغير الظاهرة

حضر وريف

37.262.8100.049.850.2100.037.862.2100.0أمي/ يكتب ويقرأ

21.978.1100.026.373.7100.022.177.9100.0إبتدائية - إعدادية

18.581.5100.039.460.6100.022.577.5100.0دبلوم فأعلى

26.373.7100.0......27.872.2100.0غير مبين

29.170.9100.038.861.2100.029.770.3100.0األجمالي

حضر

38.861.2100.044.355.7100.039.061.0100.0أمي/ يكتب ويقرأ

21.578.5100.024.275.8100.021.678.4100.0إبتدائية - إعدادية

18.281.8100.041.458.6100.022.877.2100.0دبلوم فأعلى

22.977.1100.0......24.076.0100.0غير مبين

29.170.9100.034.765.3100.029.470.6100.0األجمالي

ريف

31.668.4100.054.745.3100.034.265.8100.0أمي/ يكتب ويقرأ

24.675.4100.045.254.8100.025.374.7100.0إبتدائية - إعدادية

21.178.9100.08.191.9100.019.680.4100.0دبلوم فأعلى

46.253.8100.0......51.648.4100.0غير مبين

29.270.8100.050.249.8100.031.069.0100.0األجمالي
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تابع / جدول 4-21: نوزيع األفراد العاملين بعمالة ناقصة بعمر 15 سنة فأكثر حسب نوع العمالة الناقصة، التحصيل العلمي، 
الجنس، التجمع السكاني والتقسيم الجغرافي )بغداد(

التحصيل العلمي والتجمع 
السكاني

كال الجنسينإمرأةرجل 

عمالة ناقصة 
ظاهرة

عمالة ناقصة 
عمالة ناقصة المجموعغير الظاهرة

ظاهرة
عمالة ناقصة 
عمالة ناقصة المجموعغير الظاهرة

ظاهرة
عمالة ناقصة 
المجموعغير الظاهرة

حضر وريف

21.079.0100.0......21.778.3100.0أمي/ يكتب ويقرأ

21.478.6100.0......22.078.0100.0إبتدائية - إعدادية

6.793.3100.0......7.692.4100.0دبلوم فأعلى

46.753.3100.0......48.551.5100.0غير مبين

19.680.4100.0......20.579.5100.0األجمالي

حضر

20.679.4100.0......20.979.1100.0أمي/ يكتب ويقرأ

23.077.0100.0......23.676.4100.0إبتدائية - إعدادية

6.593.5100.0......7.492.6100.0دبلوم فأعلى

17.382.7100.0......17.382.7100.0غير مبين

19.380.7100.0......20.179.9100.0األجمالي

ريف

23.976.1100.0......26.973.1100.0أمي/ يكتب ويقرأ

13.886.2100.0......14.185.9100.0إبتدائية - إعدادية

8.691.4100.0......9.490.6100.0دبلوم فأعلى

58.141.9100.0......61.338.7100.0غير مبين

21.378.7100.0......22.477.6100.0األجمالي
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تابع / جدول 4-21: توزيع األفراد العاملين بعمالة ناقصة بعمر 15 سنة فأكثر حسب نوع العمالة الناقصة، التحصيل العلمي، 
الجنس، التجمع السكاني والتقسيم الجغرافي )بقية المحافظات(

التحصيل العلمي والتجمع 
السكاني

كال الجنسينإمرأةرجل 

عمالة ناقصة 
ظاهرة

عمالة ناقصة 
عمالة ناقصة المجموعغير الظاهرة

ظاهرة
عمالة ناقصة 
عمالة ناقصة المجموعغير الظاهرة

ظاهرة
عمالة ناقصة 
المجموعغير الظاهرة

حضر وريف

41.658.4100.059.540.5100.042.357.7100.0أمي/ يكتب ويقرأ

34.066.0100.053.946.1100.034.465.6100.0إبتدائية - إعدادية

24.076.0100.032.567.5100.024.975.1100.0دبلوم فأعلى

13.986.1100.0......13.986.1100.0غير مبين

36.064.0100.049.850.2100.036.463.6100.0األجمالي

حضر

38.461.6100.064.835.2100.039.360.7100.0أمي/ يكتب ويقرأ

30.969.1100.051.848.2100.031.468.6100.0إبتدائية - إعدادية

22.477.6100.032.567.5100.023.776.3100.0دبلوم فأعلى

15.584.5100.0......15.584.5100.0غير مبين

32.467.6100.047.452.6100.033.067.0100.0األجمالي

ريف

45.254.8100.054.745.3100.045.654.4100.0أمي/ يكتب ويقرأ

39.160.9100.066.233.8100.039.360.7100.0إبتدائية - إعدادية

29.270.8100.0......29.270.8100.0دبلوم فأعلى

11.388.7100.0......11.388.7100.0غير مبين

41.358.7100.056.443.6100.041.658.4100.0األجمالي
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جدول 4-22: توزيع األفراد العاملين بأجر بعمر 15 سنة فأكثر حسب طبيعة العمل، الجنس، قطاع العمل والتقسيم الجغرافي

قطاع العمل والتقسيم 
الجغرافي

كال الجنسينإمرأةرجل

دوام 
كامل

دوام 
جزئي

دوام مؤقت / 
دوام المجموعأخرىموسمي

كامل
دوام 
جزئي

دوام مؤقت / 
دوام المجموعأخرىموسمي

كامل
دوام 
جزئي

دوام مؤقت / 
المجموعأخرىموسمي

العراق

95.53.90.40.2100.098.01.30.20.4100.096.13.30.30.3100.0قطاع حكومي

قطاع عام / قطاع 
مختلط

82.69.96.11.5100.090.07.41.70.9100.083.89.55.41.4100.0

48.215.833.62.4100.058.717.819.24.3100.048.415.933.32.4100.0قطاع خاص

43.715.317.523.5100.014.370.59.85.5100.042.018.617.022.4100.0قطاعات أخرى

75.29.114.41.3100.095.52.61.30.6100.078.28.112.51.2100.0اإلجمالي

كردستان

88.111.50.20.2100.095.83.50.10.6100.089.99.60.20.3100.0قطاع حكومي

قطاع عام / قطاع 
مختلط

48.932.213.85.2100.066.129.04.90.0100.052.431.512.04.1100.0

48.920.425.65.0100.046.016.525.212.3100.048.820.325.65.3100.0قطاع خاص

35.512.119.233.1100.024.150.216.59.3100.034.615.119.031.3100.0قطاعات أخرى

74.214.98.62.3100.091.75.41.71.2100.077.513.17.32.1100.0اإلجمالي

بغداد

97.61.40.50.4100.099.20.40.20.3100.098.11.10.40.4100.0قطاع حكومي

قطاع عام / قطاع 
مختلط

94.94.50.50.0100.099.9).().(0.0100.095.93.70.40.0100.0

64.211.222.02.6100.081.618.40.00.0100.064.511.321.52.6100.0قطاع خاص

64.018.018.00.0100.00.00.00.00.00.064.018.018.00.0100.0قطاعات أخرى

83.15.89.71.4100.098.61.00.10.3100.086.04.97.91.2100.0اإلجمالي

بقية المحافظات

97.22.30.40.2100.098.40.90.30.4100.097.42.00.30.2100.0قطاع حكومي

قطاع عام / قطاع 
مختلط

84.16.67.91.4100.091.04.02.22.9100.084.96.37.31.6100.0

43.316.438.51.8100.056.018.123.12.7100.043.516.438.21.8100.0قطاع خاص

46.021.815.117.1100.0..........48.317.815.818.0100.0قطاعات أخرى

73.08.617.41.0100.095.62.21.70.6100.075.87.815.40.9100.0اإلجمالي
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جدول 4-23: توزيع األفراد العاملين بأجر بعمر 15 سنة فأكثر حسب الفئات العمرية، الجنس، قطاع العمل والتقسيم الجغرافي 

قطاع العمل والتقسيم 
الجغرافي

كال الجنسينإمرأةرجل

المجموع45 +44-3435-2425-15المجموع45 +35-2544-1534-24المجموع45 +24-1534-2544-35

العراق

10.635.630.823.0100.05.732.135.626.6100.09.534.831.923.8100.0قطاع حكومي

15.234.223.527.1100.09.129.121.840.0100.014.233.423.329.1100.0قطاع عام / قطاع مختلط

38.433.218.59.8100.030.940.221.07.9100.038.333.418.69.7100.0قطاع خاص

28.238.321.911.6100.015.852.826.45.0100.027.539.122.211.2100.0قطاعات أخرى

22.534.625.417.5100.07.332.534.326.0100.020.234.326.718.8100.0اإلجمالي

كردستان

11.538.128.521.9100.09.738.333.718.3100.011.138.129.721.1100.0قطاع حكومي

27.737.319.415.7100.040.532.94.821.7100.030.336.416.416.9100.0قطاع عام / قطاع مختلط

33.034.120.612.3100.046.431.018.24.4100.033.534.020.512.0100.0قطاع خاص

21.850.121.86.3100.026.620.444.68.4100.022.147.823.66.5100.0قطاعات أخرى

18.837.025.718.6100.012.937.631.917.6100.017.737.126.818.4100.0اإلجمالي

بغداد

9.632.432.425.5100.04.929.633.931.6100.08.331.632.827.3100.0قطاع حكومي

27.626.446.0100.013.235.718.532.6100.0).(16.337.616.629.4100.0قطاع عام / قطاع مختلط

39.632.416.811.1100.03.755.019.921.4100.038.832.916.911.3100.0قطاع خاص

0.029.552.018.5100.00.00.00.00.00.00.029.552.018.5100.0قطاعات أخرى

23.032.724.719.5100.04.630.532.832.1100.019.532.326.321.9100.0اإلجمالي

بقية المحافظات

10.635.731.122.6100.04.530.937.227.4100.09.434.832.323.5100.0قطاع حكومي

9.930.430.529.1100.01.828.826.343.2100.09.030.230.130.7100.0قطاع عام / قطاع مختلط

39.133.318.78.9100.034.438.622.34.7100.039.033.418.88.9100.0قطاع خاص

100.035.732.417.214.7100.0).().(99.7).(37.628.918.115.5100.0قطاعات أخرى

23.334.525.616.7100.06.331.436.026.3100.021.234.126.917.9100.0اإلجمالي
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جدول 4-24: توزيع األفراد العاملين بأجر بعمر 15 سنة فأكثر حسب التحصيل العلمي، الجنس، قطاع العمل والتقسيم الجغرافي 

قطاع العمل والتقسيم 
الجغرافي

كال الجنسينإمرأةرجل

أمي/ 
يكتب 
ويقرأ

إبتدائية - 
إعدادية

دبلوم 
فأعلى

غير 
اإلجماليمبين

أمي/ 
يكتب 
ويقرأ

إبتدائية - 
إعدادية

دبلوم 
فأعلى

غير 
اإلجماليمبين

أمي/ 
يكتب 
ويقرأ

إبتدائية - 
إعدادية

دبلوم 
فأعلى

غير 
اإلجماليمبين

العراق

15.950.433.00.7100.03.623.073.10.3100.013.144.341.90.6100.0قطاع حكومي

قطاع عام / قطاع 
مختلط

19.746.332.91.1100.06.032.161.70.2100.017.544.037.50.9100.0

42.450.45.71.4100.038.533.426.21.9100.042.350.16.21.4100.0قطاع خاص

51.941.34.22.6100.034.759.80.05.5100.050.942.43.92.8100.0قطاعات أخرى

27.350.221.41.0100.05.723.970.00.4100.024.146.428.60.9100.0اإلجمالي

كردستان

32.143.522.71.7100.08.334.756.11.0100.026.441.430.71.5100.0قطاع حكومي

قطاع عام / قطاع 
مختلط

45.044.78.61.7100.04.938.755.50.9100.036.943.518.11.6100.0

47.745.53.63.3100.042.241.714.02.0100.047.545.34.03.2100.0قطاع خاص

46.548.12.62.9100.058.532.20.09.3100.047.446.82.43.4100.0قطاعات أخرى

37.544.216.12.2100.010.335.253.51.1100.032.542.523.02.0100.0اإلجمالي

بغداد

6.653.239.50.6100.00.717.681.50.2100.04.942.851.80.5100.0قطاع حكومي

قطاع عام / قطاع 
مختلط

11.444.142.61.8100.02.731.765.60.0100.09.741.747.11.5100.0

28.058.911.12.0100.09.921.368.70.0100.027.658.112.32.0100.0قطاع خاص

49.230.00.020.8100.00.00.00.00.00.049.230.00.020.8100.0قطاعات أخرى

16.255.127.41.3100.01.218.780.00.1100.013.448.237.31.1100.0اإلجمالي

بقية المحافظات

13.551.834.20.5100.03.220.975.80.2100.011.545.742.40.4100.0قطاع حكومي

قطاع عام / قطاع 
مختلط

17.848.633.40.2100.011.828.359.90.0100.017.146.336.40.2100.0

45.948.84.50.9100.046.734.416.42.5100.045.948.54.70.9100.0قطاع خاص

100.054.239.95.80.0100.0).().(99.7).(57.036.86.10.0100.0قطاعات أخرى

28.150.321.00.7100.06.122.071.60.3100.025.446.827.20.6100.0اإلجمالي
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جدول 4-25: نسبة العاملين بأجر بعمر 15 سنة فأكثر حسب أمتيازات العمل، قطاع العمل، الجنس والتقسيم الجغرافي

امتيازات العمل والتقسيم 
الجغرافي

كال الجنسينإمرأةرجل

قطاع 
حكومي

قطاع عام 
/ قطاع 
مختلط

قطاعات قطاع خاص
أخرى

قطاع 
حكومي

قطاع عام 
/ قطاع 
مختلط

قطاعات قطاع خاص
أخرى

قطاع 
حكومي

قطاع عام 
/ قطاع 
مختلط

قطاعات قطاع خاص
أخرى

العراق

المساهمة في تمويل التقاعد / 
مكافئة نهاية الخدمة

89.863.32.65.894.082.314.46.490.866.42.95.8

منح اجازات سنوية مدفوعة او 
تعويض بدل اجازة

80.757.82.37.187.274.312.86.882.160.52.57.1

86.662.13.611.891.177.818.353.387.664.73.914.1منح اجازة مرضية مدفوعة

منح اجازة امومة مدفوعة
)للنساء فقط(

----91.878.813.812.391.878.813.812.3

كردستان

المساهمة في تمويل التقاعد / 
مكافئة نهاية الخدمة

87.232.46.36.288.137.814.412.287.433.56.66.6

منح اجازات سنوية مدفوعة او 
تعويض بدل اجازة

73.414.35.23.680.721.914.213.775.215.85.54.2

86.027.312.28.487.033.325.511.086.328.612.78.6منح اجازة مرضية مدفوعة

منح اجازة امومة مدفوعة
)للنساء فقط(

----86.733.919.912.386.733.919.912.3

بغداد

المساهمة في تمويل التقاعد / 
مكافئة نهاية الخدمة

92.271.52.737.896.894.927.20.093.676.33.137.8

منح اجازات سنوية مدفوعة او 
تعويض بدل اجازة

88.470.42.950.894.793.627.20.090.275.23.350.8

91.271.43.050.897.293.627.20.093.075.93.450.8منح اجازة مرضية مدفوعة

منح اجازة امومة مدفوعة
)للنساء فقط(

----97.095.66.70.097.095.66.70.0

بقية المحافظات

المساهمة في تمويل التقاعد / 
مكافئة نهاية الخدمة

89.967.21.91.995.192.410.70.090.970.12.11.8

منح اجازات سنوية مدفوعة او 
تعويض بدل اجازة

80.762.31.64.386.079.08.10.081.764.21.74.1

85.466.72.29.689.783.513.1100.086.268.62.414.4منح اجازة مرضية مدفوعة

منح اجازة امومة مدفوعة
)للنساء فقط(

----91.291.313.90.091.291.313.90.0
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جدول 4-26: توزيع األفراد العاملين بأجر بعمر 15 سنة فأكثر حسب حالة العمل )محمي / غير محمي(، الجنس، قطاع العمل 
والتقسيم الجغرافي

قطاع العمل والتقسيم 
الجغرافي

كال الجنسينإمرأةرجل

عمل غير عمل محميالمجموععمل غير محميعمل محمي
المجموععمل غير محميعمل محميالمجموعمحمي

العراق

97.03.0100.097.92.1100.097.12.9100.0قطاع حكومي

34.365.7100.054.445.6100.036.863.2100.0قطاع عام / قطاع مختلط

0.899.2100.07.892.2100.01.099.0100.0قطاع خاص

2.297.8100.012.587.5100.02.897.2100.0قطاعات أخرى

57.742.3100.091.68.4100.061.938.1100.0اإلجمالي

كردستان

97.52.5100.098.11.9100.097.62.4100.0قطاع حكومي

6.393.7100.016.783.3100.07.892.2100.0قطاع عام / قطاع مختلط

1.798.3100.02.098.0100.01.798.3100.0قطاع خاص

1.598.5100.014.385.7100.02.797.3100.0قطاعات أخرى

67.932.1100.089.810.2100.071.128.9100.0اإلجمالي

بغداد

97.12.9100.098.71.3100.097.52.5100.0قطاع حكومي

48.851.2100.084.615.4100.054.945.1100.0قطاع عام / قطاع مختلط

1.198.9100.023.176.9100.01.598.5100.0قطاع خاص

16.783.3100.00.00.00.016.783.3100.0قطاعات أخرى

54.145.9100.094.75.3100.060.639.4100.0اإلجمالي

بقية المحافظات

96.73.3100.097.62.4100.096.83.2100.0قطاع حكومي

44.655.4100.064.735.3100.046.553.5100.0قطاع عام / قطاع مختلط

0.699.4100.08.791.3100.00.799.3100.0قطاع خاص

1.698.4100.00.0100.0100.01.698.4100.0قطاعات أخرى

54.345.7100.091.98.1100.058.541.5100.0اإلجمالي
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جدول 4-27: توزيع األفراد غير النشيطين إقتصاديًا )خارج قوة العمل( بعمر 15 سنة فأكثر حسب سبب البقاء خارج القوى 
العاملة، الجنس، الفئات العمرية والتقسيم الجغرافي

الفئات العمرية 
والتقسيم 
الجغرافي

كال الجنسينإمرأةرجل 

لب
طا

غة 
فر

 مت
يت

ة ب
رب

لية
نز

الم
ل 

عما
لأل

و 
ة أ

عاق
ض,إ

مر
جز

ع

سن
 ال

بر
ك

رى
أخ

وع
جم

الم

لب
طا

غة 
فر

 مت
يت

ة ب
رب

لية
نز

الم
ل 

عما
لأل

و 
ة أ

عاق
ض,إ

مر
جز

ع

سن
 ال

بر
ك

رى
أخ

وع
جم

الم

لب
طا

غة 
فر

 مت
يت

ة ب
رب

لية
نز

الم
ل 

عما
لأل

و 
ة أ

عاق
ض,إ

مر
جز

ع

سن
 ال

بر
ك

رى
أخ

وع
جم

الم

العراق

24 - 1582.1-2.7-15.2100.032.064.10.7-3.2100.050.141.51.4-7.0100.0

 34 - 2529.0-18.0-52.9100.01.594.80.8-2.9100.03.588.12.1-6.3100.0

44 - 354.4-31.72.960.9100.00.896.00.80.32.1100.01.090.82.50.55.2100.0

+ 450.3-10.645.044.1100.00.268.83.022.25.8100.00.250.05.128.516.3100.0

6.813.327.3100.011.778.01.35.53.5100.021.659.52.67.49.0100.0-52.6اإلجمالي

كردستان

24 - 1586.8-1.4-11.8100.050.941.50.5-7.1100.065.524.70.9-9.0100.0

 34 - 2540.7-5.8-53.5100.04.188.70.5-6.6100.08.179.31.1-11.5100.0

44 - 350.0-37.01.661.4100.00.895.50.90.32.5100.00.789.73.10.46.1100.0

+ 450.0-17.265.817.0100.00.173.54.220.22.1100.00.153.67.732.56.1100.0

6.716.617.8100.018.669.91.55.05.0100.029.451.22.98.18.4100.0-58.8اإلجمالي

بغداد

24 - 1585.1-1.8-13.1100.036.260.80.5-2.6100.053.040.30.9-5.8100.0

 34 - 2525.2-17.7-57.2100.01.295.00.4-3.4100.02.988.51.6-7.0100.0

44 - 3512.3-14.50.073.3100.00.396.20.80.22.5100.00.892.81.30.25.0100.0

+ 450.4-4.840.354.5100.00.266.62.723.27.3100.00.347.13.328.221.1100.0

4.013.530.5100.013.076.21.15.83.9100.022.258.41.77.610.0100.0-52.0اإلجمالي

بقية المحافظات

24 - 1579.7-3.4-16.9100.026.070.70.8-2.4100.045.146.31.7-6.9100.0

 34 - 2525.1-23.7-51.2100.00.896.41.1-1.7100.02.590.32.6-4.6100.0

44 - 353.9-33.93.858.4100.01.096.00.80.41.9100.01.290.42.80.65.1100.0

+ 450.3-11.141.547.1100.00.268.42.722.36.3100.00.250.15.027.517.1100.0

7.812.328.9100.09.580.61.35.53.1100.019.361.92.97.18.8100.0-51.0اإلجمالي
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جدول 4-28: توزيع األفراد غير النشيطين إقتصاديًا )خارج قوة العمل( بعمر 15 سنة فأكثر حسب سبب البقاء خارج القوى 
العاملة، الجنس، التحصيل العلمي والتقسيم الجغرافي

التحصيل العلمي 
والتقسيم الجغرافي

كال الجنسينإمرأةرجل 

لب
طا

غة 
فر

 مت
يت

ة ب
رب

لية
نز

الم
ل 

عما
لأل

و 
ة أ

عاق
ض,إ

مر
جز

ع

سن
 ال

بر
ك

رى
أخ

وع
جم

الم

لب
طا

غة 
فر

 مت
يت

ة ب
رب

لية
نز

الم
ل 

عما
لأل

و 
ة أ

عاق
ض,إ

مر
جز

ع

سن
 ال

بر
ك

رى
أخ

وع
جم

الم

لب
طا

غة 
فر

 مت
يت

ة ب
رب

لية
نز

الم
ل 

عما
لأل

و 
ة أ

عاق
ض,إ

مر
جز

ع

سن
 ال

بر
ك

رى
أخ

وع
جم

الم

العراق

17.232.940.4100.01.082.92.210.23.8100.02.270.84.513.68.9100.0-9.5أمي/ يكتب ويقرأ

2.75.419.4100.023.772.50.40.82.6100.039.249.91.12.37.6100.0-72.5إبتدائية - إعدادية

5.813.559.8100.06.776.70.61.714.2100.011.451.52.35.629.1100.0-20.9دبلوم فأعلى

10.36.537.1100.07.188.80.60.33.2100.014.074.22.31.48.1100.0-46.0غير مبين

6.813.327.3100.011.778.01.35.53.5100.021.659.52.67.49.0100.0-52.6األجمالي

كردستان

15.746.028.9100.01.483.62.28.14.7100.02.670.94.213.98.3100.0-9.4أمي/ يكتب ويقرأ

2.73.811.7100.046.247.80.50.64.9100.060.229.01.41.97.5100.0-81.9إبتدائية - إعدادية

1.414.936.6100.034.045.40.30.519.8100.039.925.00.87.027.3100.0-47.0دبلوم فأعلى

24.67.020.6100.06.591.50.00.11.9100.014.873.24.91.55.6100.0-47.9غير مبين

6.716.617.8100.018.669.91.55.05.0100.029.451.22.98.18.4100.0-58.8األجمالي

بغداد

11.532.849.2100.01.076.42.314.85.5100.01.963.83.817.812.6100.0-6.5أمي/ يكتب ويقرأ

1.37.121.6100.020.775.20.31.42.3100.033.955.40.62.97.2100.0-70.0إبتدائية - إعدادية

8.619.360.6100.02.182.51.42.311.7100.04.958.03.67.326.2100.0-11.6دبلوم فأعلى

0.014.826.3100.05.989.91.80.02.4100.011.780.01.61.65.0100.0-58.9غير مبين

4.013.530.5100.013.076.21.15.83.9100.022.258.41.77.610.0100.0-52.0األجمالي

بقية المحافظات

19.129.041.7100.00.984.02.29.83.1100.02.272.24.712.68.3100.0-10.2أمي/ يكتب ويقرأ

3.15.220.9100.020.376.50.30.62.2100.036.552.41.22.17.8100.0-70.7إبتدائية - إعدادية

5.39.566.2100.05.478.00.11.515.0100.09.952.61.84.131.6100.0-19.1دبلوم فأعلى

3.62.953.9100.08.585.70.00.85.0100.015.070.70.81.212.4100.0-39.6غير مبين

7.812.328.9100.09.580.61.35.53.1100.019.361.92.97.18.8100.0-51.0األجمالي
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جدول 4-29: توزيع األفراد العاطلين وغير النشيطين إقتصاديًا بعمر 15 سنة فأكثر الذين سبق لهم العمل حسب التوقف عن العمل 
السابق خالل 12 شهرًا الماضية، الجنس، الفئات العمرية والتقسيم الجغرافي - يتبع 

السبب الرئيس للتوقف عن العمل 
والتقسيم الجغرافي

كال الجنسينإمرأةرجل 

اإلجمالي45 +35-2544-1534-24اإلجمالي45 +35-2544-1534-24اإلجمالي45 +24-1534-2544-35

العراق

49.570.668.833.654.659.056.231.037.447.750.768.861.434.053.7إنتهاء موسم / عمل مؤقت

الطرد / تقليص العمل / إغالق 
المنشأة 

13.011.08.611.911.60.00.03.70.00.911.49.57.710.610.1

أسباب شخصية / زواج / تقاعد / 
حمل / مرض ..الخ

28.08.514.544.324.339.832.830.862.639.729.511.617.746.326.4

9.59.98.110.29.51.211.034.40.011.68.410.113.39.09.8أسباب أخرى

100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0المجموع

كردستان

32.465.269.559.051.241.069.674.767.061.333.366.270.060.652.8إنتهاء موسم / عمل مؤقت

الطرد / تقليص العمل / إغالق 
المنشأة 

2.30.26.412.25.10.00.025.30.02.92.00.28.39.84.7

أسباب شخصية / زواج / تقاعد / 
حمل / مرض ..الخ

58.73.710.824.332.258.030.40.033.035.558.69.99.726.032.7

6.630.813.34.511.51.00.00.00.00.36.023.711.93.69.8أسباب أخرى

100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0المجموع

بغداد

11.347.078.247.535.752.7........47.077.947.541.154.2إنتهاء موسم / عمل مؤقت

الطرد / تقليص العمل / إغالق 
المنشأة 

10.48.213.05.89.1........0.010.48.113.05.08.8

أسباب شخصية / زواج / تقاعد / 
حمل / مرض ..الخ

13.99.639.540.722.3........88.713.99.439.548.524.7

0.028.74.30.010.813.8........28.74.30.012.514.3أسباب أخرى

100.0100.0100.0100.0100.0100.0........100.0100.0100.0100.0100.0المجموع

بقية المحافظات

56.270.372.521.455.863.849.225.113.644.557.367.760.420.954.2إنتهاء موسم / عمل مؤقت

الطرد / تقليص العمل / إغالق 
المنشأة 

17.413.88.713.314.30.00.00.80.00.314.912.16.712.412.2

أسباب شخصية / زواج / تقاعد / 
حمل / مرض ..الخ

19.69.311.353.422.135.034.635.086.439.121.912.417.355.624.6

6.76.77.512.07.91.216.139.10.016.25.97.815.511.29.1أسباب أخرى

100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0المجموع
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جدول 4-30: توزيع األفراد العاطلين وغير النشيطين إقتصاديًا بعمر 15 سنة فأكثر الذين سبق لهم العمل حسب تأريخ التوقف 
عن ممارسة آخر عمل خالل 12 شهرًا الماضية، الجنس، الفئات العمرية والتقسيم الجغرافي 

تأريخ التوقف عن العمل 
والتقسيم الجغرافي

كال الجنسينإمرأةرجل 

اإلجمالي45 +35-2544-1534-24اإلجمالي45 +35-2544-1534-24اإلجمالي45 +24-1534-2544-35

العراق

39.448.040.017.837.228.331.920.634.928.338.045.936.119.736.0أقل من 3 أشهر

540.618.930.421.029.438.032.342.525.135.740.220.732.821.530.3-3 أشهر

816.217.411.814.315.411.712.40.920.510.615.616.79.615.014.7-6 أشهر

123.915.717.946.918.022.023.436.019.425.46.116.721.443.819.0-9 أشهر 

100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0المجموع

كردستان

21.566.147.620.233.60.036.426.00.713.619.159.345.316.530.5أقل من 3 أشهر

548.918.838.543.040.483.434.966.352.557.952.822.541.444.843.1-3 أشهر

827.52.63.610.514.87.926.17.842.123.925.38.14.016.616.2-6 أشهر

122.112.410.426.311.28.62.60.04.74.72.810.19.322.110.2-9 أشهر 

100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0المجموع

بغداد

88.756.938.942.830.443.6........56.939.542.819.841.9أقل من 3 أشهر

0.021.220.012.820.019.4........521.220.312.823.020.2-3 أشهر

11.318.85.68.219.013.9........818.84.28.221.913.9-6 أشهر

0.03.135.536.230.623.1........123.136.036.235.224.0-9 أشهر 

100.0100.0100.0100.0100.0100.0........100.0100.0100.0100.0100.0المجموع

بقية المحافظات

42.545.936.516.437.435.630.619.849.930.841.444.032.218.636.4أقل من 3 أشهر

541.318.730.611.527.626.331.939.40.029.439.020.332.810.727.9-3 أشهر

811.623.115.614.115.912.64.40.01.06.011.820.811.613.214.4-6 أشهر

124.712.317.458.119.125.433.140.849.133.87.814.923.357.521.3-9 أشهر 

100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0المجموع
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جدول 4-31: توزيع األفراد المعاقين بعمر 15 سنة فأكثر حسب حالة قوة العمل، الفئات العمرية والجنس

الفئات 
العمرية 
والجنس

السكان النشيطون إقتصاديًا )داخل قوة العمل(السكان بعمر 15 سنوات فأكثر

المجموععاطلونعاملون بعمالة ناقصةعاملونالمجموعخارج قوة العملداخل قوة العمل

%عدد%عدد%عدد%عدد%عدد%عدد%عدد

رجل

24 - 152668726.17541573.9102103100.01538557.6580821.8549420.626687100.0

 34 - 255451462.63262537.487139100.03277260.11685730.948859.054514100.0

44 - 357929175.12633124.9105622100.05719872.11957724.725163.279291100.0

+ 4515851833.032185567.0480373100.012987981.91858311.7100576.3158518100.0

31901141.245622758.8775237100.023523473.76082519.1229527.2319011100.0اإلجمالي

إمرأة

24 - 1554608.55915591.564616100.0429978.7280.5113320.85460100.0

 34 - 251161419.64770480.459318100.0990985.31551.3155013.311614100.0

44 - 351639819.16962880.986026100.01167471.2217813.3254515.516398100.0

+ 45289475.153483994.9563786100.02599289.811684.017886.228947100.0

624198.171132791.9773746100.05187383.135305.7701711.262419100.0اإلجمالي

كال الجنسين

24 - 153214819.313457180.7166718100.01968461.2583618.2662720.632148100.0

 34 - 256612845.28033054.8146458100.04268064.51701225.764359.766128100.0

44 - 359568949.99595950.1191648100.06887272.02175522.750615.395689100.0

+ 4518746618.085669482.01044160100.015587183.11975110.5118446.3187466100.0

38143024.6116755475.41548983100.028710775.36435416.9299687.9381430100.0اإلجمالي

* الفرد المعاق: هو الفرد الذي يعاني على األقل صعوبة واحدة من الصعوبات الستة )اإلبصار -السمع - الحركة - التذكر أو التركيز -التواصل أو فهم اآلخرين - العناية بالنفس(



146

 القسم الرابع - القوى العاملة

جدول 4-32: معدل البطالة والنشاط اإلقتصادي لألفراد البالغين حسب الفئات العمرية، التحصيل العلمي )فئات مختارة(، المحافظة 
والجنس )التعريف القياسي( - يتبع

المحافظة 
والجنس

اإلجمالي45 فأكثر30 -1544 - 29

دبلوم معهد إعدادية فأقل
دبلوم معهد إعدادية فأقلاإلجماليفأكثر

دبلوم معهد إعدادية فأقلاإلجماليفأكثر
دبلوم معهد إعدادية فأقلاإلجماليفأكثر
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رجل

47.88.785.69.850.58.793.84.895.21.094.04.356.24.985.41.859.54.461.96.489.34.364.56.1دهوك

64.48.291.824.266.09.293.11.899.40.794.21.659.41.777.60.562.71.471.14.990.16.073.35.0نينوى

52.16.578.212.153.87.194.64.195.60.294.63.760.26.681.70.062.15.866.55.585.64.468.05.4السليمانية

60.75.284.58.562.05.497.60.298.80.097.90.260.90.078.60.663.20.170.82.390.42.073.32.2كركوك

54.14.860.57.854.94.890.71.093.50.491.20.860.92.191.43.666.92.566.12.883.33.368.42.7أربيل

57.715.693.624.860.916.892.88.896.12.793.57.553.15.281.35.458.45.266.611.291.29.970.310.9ديالى

62.029.094.125.664.228.694.39.697.72.195.07.957.37.479.03.162.66.170.418.891.28.273.416.9األنبار

59.88.589.715.962.29.196.81.596.62.196.81.759.43.072.50.062.82.269.44.986.94.372.64.7بغداد

59.79.095.212.062.29.490.83.299.22.892.23.158.82.781.81.563.42.468.45.892.65.171.45.7بابل

65.44.291.122.066.75.695.64.198.50.196.23.257.52.283.50.061.01.871.43.892.65.473.84.0كربالء

62.510.674.623.764.112.792.16.290.24.991.46.264.55.779.70.067.94.371.78.083.08.473.78.5واسط

صالح 
الدين

59.717.486.730.161.318.692.06.997.97.493.47.259.05.571.83.661.35.167.911.988.511.970.612.0

64.37.294.618.465.98.198.62.797.33.998.32.964.85.083.73.268.44.672.35.392.17.274.95.6النجف

59.617.183.835.660.818.691.88.096.83.893.07.158.33.081.10.062.52.368.111.389.49.570.911.0القادسية

69.218.997.321.771.019.094.07.8100.06.394.77.653.110.982.24.656.110.073.213.794.411.975.013.4المثنى

59.027.690.631.461.128.390.67.498.73.692.46.548.110.581.50.051.78.765.617.293.410.169.016.2ذي قار

66.524.682.521.167.524.394.44.497.20.094.93.654.34.091.29.060.05.172.014.191.28.174.213.2ميسان

56.816.187.79.858.815.495.93.397.61.896.33.062.70.991.60.068.20.669.18.293.72.972.57.3البصرة

59.612.486.918.861.512.994.24.097.02.394.83.758.73.979.61.462.63.368.97.789.36.071.67.4اإلجمالي
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تابع / جدول 4-32: معدل البطالة والنشاط اإلقتصادي لألفراد البالغين حسب الفئات العمرية، التحصيل العلمي )فئات مختارة(، 
المحافظة والجنس )التعريف القياسي( 

المحافظة 
والجنس

اإلجمالي45 فأكثر30 -1544 - 29

دبلوم معهد إعدادية فأقل
دبلوم معهد إعدادية فأقلاإلجماليفأكثر

دبلوم معهد إعدادية فأقلاإلجماليفأكثر
دبلوم معهد إعدادية فأقلاإلجماليفأكثر
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إمرأة

4.014.073.515.910.815.17.40.080.30.012.30.04.80.076.07.97.83.35.15.475.510.910.68.4دهوك

4.57.240.734.86.115.47.92.260.415.412.27.46.00.066.40.010.60.05.83.555.514.88.97.8نينوى

6.838.277.816.712.527.515.917.588.36.321.314.09.65.061.90.011.34.110.420.180.011.314.916.9السليمانية

8.80.847.429.311.78.411.60.081.20.016.00.08.40.061.10.010.10.09.50.361.211.212.63.3كركوك

8.526.355.35.512.118.615.48.396.70.023.64.58.45.469.80.012.03.510.414.873.41.915.59.6أربيل

5.234.569.066.610.051.47.428.583.617.917.221.84.615.184.41.79.28.05.728.278.231.312.130.0ديالى

15.018.778.222.817.619.419.87.084.93.225.85.88.71.280.40.014.00.715.212.181.88.519.511.1األنبار

5.127.253.131.39.430.09.117.267.710.121.113.28.67.962.73.115.25.47.117.662.413.614.515.9بغداد

11.23.469.861.114.217.516.43.085.53.023.93.010.60.069.90.015.00.012.62.676.919.017.37.9بابل

1.633.861.140.65.438.88.417.461.48.714.113.44.25.264.70.08.72.44.217.461.919.48.718.2كربالء

18.73.944.643.820.310.414.110.862.44.221.78.810.33.658.30.013.42.515.05.956.412.919.08.3واسط

صالح 
الدين

12.23.051.926.613.76.513.41.389.27.119.43.57.50.068.10.010.80.011.62.071.810.414.84.3

10.411.069.752.615.125.416.76.775.512.924.29.211.515.373.86.314.113.312.510.472.927.717.616.4النجف

3.816.950.344.76.830.37.012.176.06.717.98.44.40.092.11.811.51.24.911.271.513.611.412.6القادسية

1.719.162.011.04.713.43.811.683.44.510.46.82.30.090.10.05.30.02.411.875.56.06.57.9المثنى

3.925.938.561.35.939.38.012.479.710.016.811.04.45.881.45.37.55.65.215.964.920.39.618.1ذي قار

4.53.969.423.17.512.210.315.585.211.518.313.55.30.080.00.09.90.06.38.578.712.911.110.6ميسان

2.812.466.828.17.322.54.93.869.32.314.22.82.30.068.30.07.90.03.36.668.310.09.68.9البصرة

6.815.859.132.410.422.410.910.174.47.819.09.17.24.868.51.811.73.58.111.167.814.213.312.6اإلجمالي
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تابع / جدول 4-32: معدل البطالة والنشاط اإلقتصادي لألفراد البالغين حسب الفئات العمرية، التحصيل العلمي )فئات مختارة(، 
المحافظة والجنس )التعريف القياسي(

المحافظة 
والجنس

اإلجمالي45 فأكثر30 -1544 - 29

دبلوم معهد إعدادية فأقل
دبلوم معهد إعدادية فأقلاإلجماليفأكثر

دبلوم معهد إعدادية فأقلاإلجماليفأكثر
دبلوم معهد إعدادية فأقلاإلجماليفأكثر

اإلجماليفأكثر

ط 
شا

الن
ل 

عد
م

دي
صا

إلقت
ا

الة
بط

 ال
دل

مع

ط 
شا

الن
ل 

عد
م

دي
صا

إلقت
ا

الة
بط

 ال
دل

مع

ط 
شا

الن
ل 

عد
م

دي
صا

إلقت
ا

الة
بط

 ال
دل

مع

ط 
شا

الن
ل 

عد
م

دي
صا

إلقت
ا

الة
بط

 ال
دل

مع

ط 
شا

الن
ل 

عد
م

دي
صا

إلقت
ا

الة
بط

 ال
دل

مع

ط 
شا

الن
ل 

عد
م

دي
صا

إلقت
ا

الة
بط

 ال
دل

مع

ط 
شا

الن
ل 

عد
م

دي
صا

إلقت
ا

الة
بط

 ال
دل

مع

ط 
شا

الن
ل 

عد
م

دي
صا

إلقت
ا

الة
بط

 ال
دل

مع

ط 
شا

الن
ل 

عد
م

دي
صا

إلقت
ا

الة
بط

 ال
دل

مع

ط 
شا

الن
ل 

عد
م

دي
صا

إلقت
ا

الة
بط

 ال
دل

مع

ط 
شا

الن
ل 

عد
م

دي
صا

إلقت
ا

الة
بط

 ال
دل

مع

ط 
شا

الن
ل 

عد
م

دي
صا

إلقت
ا

الة
بط

 ال
دل

مع

كال الجنسين

25.69.178.313.330.19.948.04.489.80.652.13.827.74.482.53.531.74.232.26.482.77.236.66.4دهوك

35.58.268.427.137.29.648.71.887.04.053.52.229.11.574.00.334.81.237.74.877.78.241.35.3نينوى

30.89.878.014.534.210.654.36.192.42.757.75.632.96.376.60.035.45.538.47.583.17.441.77.4السليمانية

35.74.766.415.837.85.851.00.294.70.056.90.131.00.074.50.534.30.138.92.081.24.242.82.4كركوك

30.97.857.76.633.07.452.22.194.90.256.81.632.32.686.12.939.12.637.34.579.12.741.44.0أربيل

32.717.083.039.736.821.348.110.491.38.055.39.726.46.282.14.533.15.635.812.686.417.041.713.6ديالى

39.027.188.224.741.626.754.29.193.82.460.17.429.76.479.32.337.45.041.817.588.38.246.615.7األنبار

33.29.969.822.336.111.849.83.183.35.157.63.931.73.769.01.038.52.837.46.175.97.743.36.6بغداد

35.98.285.128.039.010.951.83.193.82.957.63.130.92.278.21.137.11.939.45.386.89.744.16.2بابل

34.24.875.729.736.58.049.15.385.22.354.74.629.82.577.60.034.81.937.24.580.59.641.45.5كربالء

41.69.263.029.243.612.250.46.978.74.755.66.732.65.373.90.037.93.942.27.673.19.746.28.4واسط

صالح 
الدين

36.415.073.329.238.216.547.86.095.57.355.06.529.04.670.82.733.64.238.110.383.411.542.310.7

39.27.681.633.742.011.152.63.488.57.058.84.335.46.981.83.840.66.241.76.184.714.146.37.6النجف

32.017.167.039.034.219.846.98.387.94.954.67.327.92.884.90.735.22.135.211.381.811.040.611.2القادسية

34.818.981.618.137.518.746.98.092.05.551.27.525.510.484.43.329.39.036.413.686.39.739.812.9المثنى

31.727.466.539.433.829.247.17.891.85.654.77.223.810.081.51.628.08.234.317.182.513.239.016.5ذي قار

34.323.277.121.936.723.050.65.592.64.156.45.227.63.687.86.534.04.437.513.686.69.742.012.9ميسان

31.715.977.217.734.716.150.03.386.42.056.32.930.60.884.40.037.90.636.88.283.55.242.27.4البصرة

33.912.773.324.236.614.250.24.788.04.256.34.630.24.076.21.536.03.337.78.180.68.842.48.3اإلجمالي
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جدول 4-33: معدل البطالة والنشاط اإلقتصادي لألفراد البالغين حسب الفئات العمرية، التحصيل العلمي )فئات مختارة(، المحافظة 
والجنس )التعريف المتراخي( - يتبع

المحافظة 
والجنس

اإلجمالي45 فأكثر30 -1544 - 29

دبلوم معهد إعدادية فأقل
دبلوم معهد إعدادية فأقلاإلجماليفأكثر

دبلوم معهد إعدادية فأقلاإلجماليفأكثر
دبلوم معهد إعدادية فأقلاإلجماليفأكثر
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رجل

49.010.986.110.451.610.794.35.396.11.994.44.858.18.085.41.861.17.063.08.189.95.065.67.6دهوك

65.19.294.126.166.810.294.53.299.40.795.32.760.63.677.60.563.72.972.16.290.66.674.26.2نينوى

55.311.981.715.857.012.396.76.295.60.296.55.662.09.287.86.964.28.969.09.088.47.470.58.8السليمانية

60.85.484.58.562.15.697.80.498.80.098.00.360.90.178.60.663.30.271.02.490.42.073.42.3كركوك

55.36.960.78.156.06.791.41.794.51.591.91.662.14.191.43.667.83.867.24.383.73.869.44.1أربيل

58.416.693.624.861.517.793.99.997.23.894.68.653.96.581.35.459.06.267.512.391.710.471.011.9ديالى

64.431.694.525.966.631.295.710.997.82.296.19.057.47.482.87.563.57.572.120.792.59.475.118.8األنبار

61.711.492.318.464.212.096.91.797.12.697.02.060.14.373.51.463.63.470.76.588.15.573.86.3بغداد

62.613.395.212.064.913.292.44.899.22.893.64.561.67.083.13.165.96.070.99.193.05.673.68.6بابل

67.97.691.122.069.49.395.64.198.50.196.23.359.15.083.50.062.54.173.16.092.65.475.56.1كربالء

63.311.774.623.764.813.793.27.491.05.792.77.565.87.579.70.068.95.772.79.383.38.874.69.6واسط

61.319.587.030.462.820.692.77.598.57.994.07.859.96.972.54.662.26.469.213.589.112.571.813.5صالح الدين

66.510.394.618.468.011.099.23.397.33.998.83.465.15.483.73.268.64.973.87.292.17.276.17.2النجف

61.018.983.835.662.020.392.89.096.83.893.77.859.85.581.10.063.74.269.412.989.49.571.912.3القادسية

70.019.897.321.771.719.895.39.0100.06.395.88.653.711.982.24.656.610.874.014.794.411.975.814.3المثنى

61.330.390.631.463.430.892.99.798.73.694.28.350.214.483.62.553.812.367.920.093.810.471.118.7ذي قار

68.126.385.724.169.226.196.06.099.42.296.65.357.28.891.29.062.48.873.916.293.210.076.115.3ميسان

61.021.988.210.362.820.896.53.998.22.496.93.663.01.591.60.068.51.171.511.494.03.374.69.9البصرة

61.515.188.119.863.415.595.25.097.42.895.64.559.95.780.52.463.74.970.49.790.06.873.09.2اإلجمالي
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تابع / جدول 4-33: معدل البطالة والنشاط اإلقتصادي لألفراد البالغين حسب الفئات العمرية، التحصيل العلمي )فئات مختارة(، 
المحافظة والجنس )التعريف المتراخي( 

المحافظة 
والجنس

اإلجمالي45 فأكثر30 -1544 - 29

دبلوم معهد إعدادية فأقل
دبلوم معهد إعدادية فأقلاإلجماليفأكثر

دبلوم معهد إعدادية فأقلاإلجماليفأكثر
دبلوم معهد إعدادية فأقلاإلجماليفأكثر
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إمرأة

5.740.874.416.912.426.67.63.083.23.512.73.25.03.576.07.97.95.36.120.976.712.311.616.4دهوك

4.79.865.059.27.329.38.36.863.219.112.711.66.00.071.77.311.03.66.06.366.328.79.715.7نينوى

11.162.582.521.516.946.624.145.488.36.328.836.312.225.161.90.013.821.615.446.382.614.019.837.5السليمانية

8.81.347.429.311.78.611.60.081.20.016.00.08.40.061.10.010.10.09.50.561.211.212.63.4كركوك

11.244.357.08.314.733.217.117.297.20.525.110.09.516.669.80.013.111.312.528.874.43.117.419.6أربيل

5.538.569.066.610.352.88.840.283.617.918.427.14.615.184.41.79.28.06.334.978.231.312.633.0ديالى

16.325.480.525.018.925.320.49.885.53.826.48.28.82.680.90.614.32.416.116.982.99.720.415.1األنبار

6.946.163.442.412.045.310.729.369.412.422.819.39.012.562.73.115.67.88.531.066.118.616.324.9بغداد

11.99.579.565.815.424.017.27.488.15.824.96.811.25.574.86.615.95.813.37.982.324.318.413.2بابل

3.469.467.246.07.857.910.433.462.910.916.124.06.033.164.70.010.318.06.042.965.023.210.834.1كربالء

19.26.347.747.421.013.214.110.863.05.021.89.110.44.658.30.013.53.315.27.357.614.719.39.9واسط

12.87.554.029.514.410.714.05.489.27.119.96.07.61.768.91.211.01.612.06.072.811.615.37.4صالح الدين

11.519.374.655.716.431.619.018.075.512.926.216.112.723.285.218.815.722.213.919.776.431.019.223.4النجف

4.631.958.352.38.141.58.729.280.511.920.118.14.40.092.11.811.51.25.724.876.118.812.621.2القادسية

2.442.575.026.35.931.83.813.483.44.510.57.52.30.090.10.05.30.02.823.480.812.27.216.1المثنى

4.129.558.474.57.250.58.114.083.013.617.313.84.45.881.45.37.55.65.318.173.930.010.424.4ذي قار

4.66.578.832.38.118.311.624.985.211.519.518.65.89.880.00.010.45.16.815.882.016.411.916.1ميسان

3.325.673.334.58.231.25.05.369.32.314.23.22.56.668.30.08.01.83.614.170.412.710.113.2البصرة

8.028.766.740.112.033.312.320.775.79.520.415.57.811.469.53.212.38.09.222.071.318.514.720.7اإلجمالي
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تابع / جدول 4-33: معدل البطالة والنشاط اإلقتصادي لألفراد البالغين حسب الفئات العمرية، التحصيل العلمي )فئات مختارة(، 
المحافظة والجنس )التعريف المتراخي(

المحافظة 
والجنس

اإلجمالي45 فأكثر30 -1544 - 29

دبلوم معهد إعدادية فأقل
دبلوم معهد إعدادية فأقلاإلجماليفأكثر

دبلوم معهد إعدادية فأقلاإلجماليفأكثر
دبلوم معهد إعدادية فأقلاإلجماليفأكثر
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كال الجنسين

27.114.179.014.131.513.948.35.191.52.452.54.628.77.682.53.532.66.833.39.383.68.237.69.0دهوك

36.09.380.838.338.212.049.53.587.85.054.43.829.63.275.72.635.43.038.36.282.012.942.17.3نينوى

34.619.682.118.838.019.559.514.392.42.762.412.735.112.281.15.537.711.342.215.885.810.245.415.0السليمانية

35.84.966.415.837.96.051.00.394.70.057.00.331.10.174.50.534.40.238.92.281.24.242.82.5كركوك

33.013.458.78.234.912.453.44.395.71.057.93.433.46.086.12.940.15.138.98.479.73.542.97.3أربيل

33.318.483.039.737.322.349.412.792.08.856.511.626.87.382.14.533.46.536.514.286.817.342.315.0ديالى

40.830.489.225.643.629.955.210.794.02.661.08.829.86.682.35.838.06.543.120.089.59.548.018.1األنبار

35.014.776.629.238.417.150.84.984.46.358.55.532.35.569.72.039.14.338.79.378.210.544.79.7بغداد

37.712.788.931.140.915.253.05.394.83.958.75.032.46.780.64.138.76.041.08.989.012.045.89.5بابل

36.310.578.932.539.014.050.27.485.73.055.76.331.57.877.60.036.36.139.08.981.711.043.29.6كربالء

42.210.564.230.544.213.650.97.979.45.556.27.933.27.073.90.038.45.242.88.973.710.546.89.7واسط

37.417.574.330.139.318.848.47.296.07.755.67.529.56.271.53.734.15.638.912.284.112.243.112.4صالح الدين

40.911.584.135.743.714.654.16.288.57.060.16.336.18.984.06.341.58.343.29.286.015.447.810.4النجف

33.119.871.042.535.522.648.210.989.86.956.09.728.65.084.90.735.83.736.313.983.713.141.813.7القادسية

35.620.687.423.538.520.847.69.292.05.551.78.525.811.384.43.329.69.837.015.088.612.040.614.5المثنى

32.930.275.746.735.632.848.310.193.06.855.99.124.813.582.93.329.011.435.519.986.216.840.519.4ذي قار

35.225.082.927.337.825.252.18.294.05.557.87.629.28.987.86.535.48.238.716.289.012.243.215.4ميسان

34.322.180.721.337.321.950.34.086.82.456.73.530.81.784.40.038.21.238.211.584.66.443.610.3البصرة

35.516.677.628.438.418.251.47.088.85.157.46.531.06.577.12.736.85.539.011.282.510.843.811.1اإلجمالي
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جدول 4-34: توزيع األفراد العاملين البالغين حسب المحافظة والجنس ونسبة العاملين من األطفال بعمر 10-14 سنة - يتبع

نسبة العاملين من المجموع45 +35 - 2544 - 1534 - 24المحافظة والجنس
األطفال بعمر 14-10

رجل

22.131.626.220.0100.01.4دهوك

18.937.125.618.4100.04.7نينوى

26.331.423.718.6100.00.6السليمانية

17.033.528.720.8100.01.1كركوك

20.333.625.520.6100.01.9أربيل

19.533.025.022.5100.03.6ديالى

22.830.826.919.6100.01.6األنبار

21.632.229.017.3100.03.4بغداد

21.630.626.021.7100.03.9بابل

24.830.026.518.7100.03.6كربالء

26.027.427.019.6100.07.1واسط

22.529.727.320.6100.06.2صالح الدين

24.533.025.217.3100.06.4النجف

27.827.123.621.4100.03.3القادسية

21.832.125.120.9100.06.1المثنى

25.734.923.715.7100.03.4ذي قار

20.933.129.616.4100.05.3ميسان

22.032.527.817.7100.02.0البصرة

19.332.726.121.9100.03.5اإلجمالي

إمرأة

16.631.029.223.2100.00.2دهوك

15.748.719.216.4100.00.7نينوى

15.730.922.031.4100.00.2السليمانية

10.836.829.922.5100.02.7كركوك

23.329.524.223.0100.00.6أربيل

16.830.034.318.9100.00.7ديالى

9.330.136.224.5100.01.1األنبار

23.432.828.015.7100.01.4بغداد

10.529.430.629.5100.04.8بابل

21.824.131.822.3100.00.0كربالء

6.927.737.627.9100.05.2واسط

28.533.318.819.4100.06.3صالح الدين

29.427.426.616.6100.04.5النجف

23.629.826.220.4100.00.9القادسية

12.028.531.727.8100.00.4المثنى

16.735.429.118.8100.01.7ذي قار

11.627.240.720.4100.01.6ميسان

16.136.526.920.5100.00.5البصرة

12.133.633.221.1100.01.7اإلجمالي
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تابع / جدول 4-34: توزيع األفراد العاملين البالغين حسب المحافظة والجنس ونسبة العاملين من األطفال بعمر 10-14 سنة 

نسبة العاملين من المجموع45 +35 - 2544 - 1534 - 24المحافظة والجنس
األطفال بعمر 14-10

كال الجنسين

21.331.526.720.5100.00.8دهوك

18.538.824.618.1100.02.7نينوى

25.231.323.619.9100.00.4السليمانية

16.134.028.921.1100.01.8كركوك

20.733.025.320.9100.01.3أربيل

19.032.426.721.9100.02.2ديالى

21.230.728.020.1100.01.4األنبار

22.032.328.816.9100.02.4بغداد

19.930.426.722.9100.04.3بابل

24.228.827.619.4100.01.8كربالء

24.327.428.020.4100.06.2واسط

23.730.425.520.4100.06.3صالح الدين

25.432.025.517.2100.05.5النجف

27.127.624.021.3100.02.1القادسية

20.531.626.021.9100.03.2المثنى

24.935.024.215.9100.02.5ذي قار

19.832.431.016.9100.03.5ميسان

21.233.127.718.1100.01.3البصرة

18.532.826.921.8100.02.6اإلجمالي
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جدول 4-35: توزيع األفراد العاملين البالغين حسب التحصيل العلمي، المحافظة والجنس - يتبع

اإلجماليغير مبيندبلوم فأعلىإبتدائية - إعداديةأمي/ يكتب ويقرأالمحافظة والجنس

رجل

30.252.116.61.1100.0دهوك

48.237.612.91.3100.0نينوى

38.646.713.41.2100.0السليمانية

40.149.010.10.9100.0كركوك

28.655.215.20.9100.0أربيل

33.847.614.24.4100.0ديالى

23.457.119.10.5100.0األنبار

32.347.319.80.6100.0بغداد

18.659.720.11.6100.0بابل

24.758.616.50.3100.0كربالء

32.353.014.30.3100.0واسط

34.046.818.21.0100.0صالح الدين

27.855.516.30.5100.0النجف

37.945.616.00.5100.0القادسية

38.143.817.30.8100.0المثنى

48.840.110.11.0100.0ذي قار

31.550.617.70.2100.0ميسان

39.345.215.40.1100.0البصرة

24.956.418.30.4100.0اإلجمالي

إمرأة

29.426.343.60.7100.0دهوك

18.227.453.70.8100.0نينوى

35.428.335.60.7100.0السليمانية

25.336.837.01.0100.0كركوك

28.244.924.82.1100.0أربيل

21.433.742.62.3100.0ديالى

16.327.555.40.8100.0األنبار

54.916.628.30.2100.0بغداد

15.025.958.90.2100.0بابل

35.635.228.60.7100.0كربالء

18.525.753.42.4100.0واسط

52.919.226.71.3100.0صالح الدين

49.325.824.90.0100.0النجف

45.923.230.10.8100.0القادسية

25.913.060.80.3100.0المثنى

19.813.665.31.3100.0ذي قار

32.019.348.70.0100.0ميسان

37.116.646.40.0100.0البصرة

15.216.668.10.0100.0اإلجمالي
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تابع / جدول 4-35: توزيع األفراد العاملين البالغين حسب التحصيل العلمي، المحافظة والجنس 

اإلجماليغير مبيندبلوم فأعلىإبتدائية - إعداديةأمي/ يكتب ويقرأالمحافظة والجنس

رجل

30.148.320.61.0100.0دهوك

43.836.118.81.3100.0نينوى

38.344.815.71.2100.0السليمانية

37.747.014.30.9100.0كركوك

28.653.716.61.1100.0أربيل

31.645.119.34.0100.0ديالى

22.653.623.20.5100.0األنبار

37.340.621.70.5100.0بغداد

18.054.526.01.4100.0بابل

26.854.018.80.3100.0كربالء

31.150.517.90.5100.0واسط

37.941.120.01.1100.0صالح الدين

31.949.817.90.4100.0النجف

39.341.818.40.5100.0القادسية

36.439.523.30.8100.0المثنى

46.337.715.01.0100.0ذي قار

31.646.821.40.2100.0ميسان

39.041.219.70.1100.0البصرة

23.952.123.70.3100.0اإلجمالي
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جدول 4-36: توزيع األفراد العاملين البالغين حسب الحالة العملية، المحافظة والجنس - يتبع

المجموعيعمل لدى األسرة بدون أجريعمل بأجريعمل لحسابهصاحب عملالمحافظة والجنس

رجل

9.123.262.85.0100.0دهوك

7.515.574.72.3100.0نينوى

9.818.766.94.6100.0السليمانية

9.127.462.51.0100.0كركوك

7.926.659.95.7100.0أربيل

9.116.871.62.5100.0ديالى

9.619.667.63.2100.0األنبار

8.415.667.88.2100.0بغداد

14.225.056.64.2100.0بابل

6.725.058.49.9100.0كربالء

7.326.364.22.2100.0واسط

10.726.254.28.9100.0صالح الدين

10.024.254.311.5100.0النجف

11.721.558.58.3100.0القادسية

4.731.258.95.3100.0المثنى

4.021.569.35.2100.0ذي قار

2.625.768.43.3100.0ميسان

4.427.060.87.8100.0البصرة

3.721.871.43.1100.0اإلجمالي

إمرأة

2.26.862.228.8100.0دهوك

2.211.682.63.7100.0نينوى

2.18.451.138.4100.0السليمانية

2.412.776.38.6100.0كركوك

1.910.450.837.0100.0أربيل

3.44.683.28.7100.0ديالى

2.36.372.718.8100.0األنبار

0.11.332.965.6100.0بغداد

3.85.373.117.7100.0بابل

2.39.641.446.7100.0كربالء

2.88.388.90.0100.0واسط

0.68.138.852.5100.0صالح الدين

1.05.231.762.1100.0النجف

2.33.846.847.1100.0القادسية

1.33.577.018.2100.0المثنى

1.74.388.55.6100.0ذي قار

0.07.065.327.7100.0ميسان

1.017.058.923.1100.0البصرة

0.83.987.57.8100.0اإلجمالي
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تابع / جدول 4-36: توزيع األفراد العاملين البالغين حسب الحالة العملية، المحافظة والجنس 

المجموعيعمل لدى األسرة بدون أجريعمل بأجريعمل لحسابهصاحب عملالمحافظة والجنس

كال الجنسين

8.020.762.78.5100.0دهوك

6.714.975.92.5100.0نينوى

9.017.665.38.1100.0السليمانية

8.025.164.72.2100.0كركوك

7.024.258.610.2100.0أربيل

8.114.673.73.6100.0ديالى

8.818.168.25.0100.0األنبار

6.612.560.120.8100.0بغداد

12.622.059.16.3100.0بابل

5.922.055.117.0100.0كربالء

6.924.766.42.0100.0واسط

8.622.551.117.9100.0صالح الدين

8.320.650.121.0100.0النجف

10.118.656.514.8100.0القادسية

4.227.361.47.1100.0المثنى

3.820.071.05.2100.0ذي قار

2.223.468.06.3100.0ميسان

3.925.660.510.0100.0البصرة

3.419.973.13.6100.0اإلجمالي
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جدول 4-37: توزيع األفراد العاملين بأجر بعمر 15 سنة فأكثر حسب قطاع العمل، المحافظة والجنس - يتبع

المجموعقطاعات أخرىقطاع خاصقطاع عام / قطاع مختلطقطاع حكوميالمحافظة والجنس

رجل

54.53.241.70.5100.0دهوك

62.64.831.01.6100.0نينوى

43.31.355.10.2100.0السليمانية

65.51.332.11.2100.0كركوك

62.20.237.70.0100.0أربيل

65.54.128.71.6100.0ديالى

54.80.743.90.7100.0األنبار

59.31.639.00.1100.0بغداد

50.46.243.20.2100.0بابل

54.21.244.10.5100.0كربالء

46.21.352.40.1100.0واسط

54.84.540.00.7100.0صالح الدين

66.85.227.70.3100.0النجف

46.31.251.80.6100.0القداسية

55.91.942.20.0100.0المثنى

50.60.548.90.0100.0ذي قار

56.94.037.81.4100.0ميسان

66.71.630.01.7100.0البصرة

47.45.447.20.1100.0اإلجمالي

إمرأة

90.83.65.50.2100.0دهوك

89.35.25.00.5100.0نينوى

88.14.37.60.0100.0السليمانية

91.92.35.30.5100.0كركوك

90.50.09.50.0100.0أربيل

89.83.95.70.6100.0ديالى

94.80.05.20.0100.0األنبار

96.80.72.50.0100.0بغداد

89.56.44.10.0100.0بابل

95.31.82.90.0100.0كربالء

85.40.011.72.8100.0واسط

89.43.27.40.0100.0صالح الدين

96.22.31.50.0100.0النجف

82.24.513.20.0100.0القادسية

95.32.52.20.0100.0المثنى

96.40.03.60.0100.0ذي قار

93.55.31.30.0100.0ميسان

89.10.910.00.0100.0البصرة

100.0).(89.82.08.2اإلجمالي
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تابع / جدول 4-37: توزيع األفراد العاملين بأجر بعمر 15 سنة فأكثر حسب قطاع العمل، المحافظة والجنس 

المجموعقطاعات أخرىقطاع خاصقطاع عام / قطاع مختلطقطاع حكوميالمحافظة والجنس

كال الجنسين

59.93.336.40.5100.0دهوك

66.84.926.91.4100.0نينوى

46.91.651.30.2100.0السليمانية

70.41.527.11.0100.0كركوك

65.80.134.00.0100.0أربيل

70.34.124.21.4100.0ديالى

59.70.639.10.6100.0األنبار

63.71.534.70.1100.0بغداد

57.86.235.80.1100.0بابل

60.01.338.20.4100.0كربالء

50.81.147.60.4100.0واسط

60.34.334.80.6100.0صالح الدين

70.34.924.60.2100.0النجف

51.11.746.70.5100.0القادسية

62.82.035.20.0100.0المثنى

55.50.544.00.0100.0ذي قار

61.24.133.41.2100.0ميسان

69.81.527.31.5100.0البصرة

52.85.042.20.1100.0اإلجمالي
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جدول 4-38: التوزيع النسبي للعاملين بأجر حسب حالة العمل )محمي/غير محمي(، طبيعة دوام العمل، المحافظة والجنس - يتبع

دوام مؤقت / دوام جزئيدوام كاملالمجموععمل غير محميعمل محميالمحافظة والجنس
المجموعأخرىموسمي

رجل

61.838.2100.073.211.611.63.6100.0دهوك

42.957.1100.069.16.523.90.5100.0نينوى

64.535.5100.074.314.99.41.4100.0السليمانية

57.642.4100.082.810.26.90.0100.0كركوك

62.937.1100.074.317.35.33.1100.0أربيل

53.146.9100.059.811.927.11.2100.0ديالى

58.141.9100.089.14.16.70.1100.0األنبار

52.947.1100.082.96.09.81.3100.0بغداد

53.446.6100.063.75.229.31.8100.0بابل

44.355.7100.066.910.321.81.0100.0كربالء

53.146.9100.075.610.48.15.9100.0واسط

65.834.2100.075.813.89.90.6100.0صالح الدين

45.055.0100.083.67.48.70.3100.0النجف

55.045.0100.067.81.628.52.0100.0القادسية

49.150.9100.089.45.94.70.0100.0المثنى

56.743.3100.076.611.111.40.8100.0ذي قار

65.634.4100.080.93.215.40.4100.0ميسان

49.350.7100.065.513.220.60.6100.0البصرة

54.245.8100.075.29.114.41.3100.0اإلجمالي

إمرأة

88.012.0100.093.45.11.20.2100.0دهوك

90.89.2100.093.11.62.52.8100.0نينوى

90.99.1100.094.73.31.60.4100.0السليمانية

81.218.8100.093.20.95.90.0100.0كركوك

85.914.1100.086.88.62.02.5100.0أربيل

94.65.4100.094.04.61.40.0100.0ديالى

94.25.8100.097.61.80.30.3100.0األنبار

94.25.8100.098.61.00.10.3100.0بغداد

93.56.5100.093.72.12.61.6100.0بابل

82.018.0100.092.96.30.80.0100.0كربالء

88.411.6100.097.31.90.90.0100.0واسط

92.08.0100.098.50.70.80.0100.0صالح الدين

83.216.8100.091.95.60.61.9100.0النجف

97.12.9100.098.60.01.40.0100.0القادسية

92.27.8100.0100.00.00.00.0100.0المثنى

95.84.2100.093.56.50.00.0100.0ذي قار

91.48.6100.096.00.33.60.0100.0ميسان

86.413.6100.098.30.01.40.2100.0البصرة

90.89.2100.095.42.71.30.6100.0اإلجمالي
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تابع / جدول 4-38: توزيع األفراد العاملين بأجر حسب حالة العمل )محمي/غير محمي(، طبيعة الدوام العمل، المحافظة والجنس 

دوام مؤقت / دوام جزئيدوام كاملالمجموععمل غير محميعمل محميالمحافظة والجنس
المجموعأخرىموسمي

كال الجنسين

66.034.0100.076.410.610.03.1100.0دهوك

46.853.2100.071.06.122.20.7100.0نينوى

69.430.6100.078.112.88.01.2100.0السليمانية

60.539.5100.084.19.06.80.0100.0كركوك

67.532.5100.076.815.54.63.0100.0أربيل

58.141.9100.064.011.024.01.1100.0ديالى

62.437.6100.090.13.86.00.1100.0األنبار

60.639.4100.085.95.07.91.1100.0بغداد

59.240.8100.067.94.825.61.7100.0بابل

48.851.2100.070.09.819.30.8100.0كربالء

58.641.4100.079.09.17.05.0100.0واسط

68.931.1100.078.512.28.80.5100.0صالح الدين

50.349.7100.084.77.27.60.5100.0النجف

62.437.6100.073.11.423.81.7100.0القادسية

53.746.3100.090.55.34.20.0100.0المثنى

61.338.7100.078.610.610.10.7100.0ذي قار

69.130.9100.083.02.813.80.4100.0ميسان

54.046.0100.069.611.618.20.6100.0البصرة

59.640.4100.078.28.212.41.2100.0اإلجمالي
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جدول 4-39: توزيع األفراد العاطلين البالغين حسب الفئات العمرية، المحافظة والجنس - يتبع

المجموع45 +35 - 2544 - 1534 -24المحافظة والجنس

رجل

62.64.831.01.6100.0دهوك

43.31.355.10.2100.0نينوى

65.51.332.11.2100.0السليمانية

62.20.237.70.0100.0كركوك

65.54.128.71.6100.0أربيل

54.80.743.90.7100.0ديالى

59.31.639.00.1100.0األنبار

50.46.243.20.2100.0بغداد

54.21.244.10.5100.0بابل

46.21.352.40.1100.0كربالء

54.84.540.00.7100.0واسط

66.85.227.70.3100.0صالح الدين

46.31.251.80.6100.0النجف

55.91.942.20.0100.0القادسية

50.60.548.90.0100.0المثنى

56.94.037.81.4100.0ذي قار

66.71.630.01.7100.0ميسان

47.45.447.20.1100.0البصرة

54.53.241.70.5100.0اإلجمالي

إمرأة

89.35.25.00.5100.0دهوك

88.14.37.60.0100.0نينوى

91.92.35.30.5100.0السليمانية

90.50.09.50.0100.0كركوك

89.83.95.70.6100.0أربيل

94.80.05.20.0100.0ديالى

96.80.72.50.0100.0األنبار

89.56.44.10.0100.0بغداد

95.31.82.90.0100.0بابل

85.40.011.72.8100.0كربالء

89.43.27.40.0100.0واسط

96.22.31.50.0100.0صالح الدين

82.24.513.20.0100.0النجف

95.32.52.20.0100.0القادسية

96.40.03.60.0100.0المثنى

93.55.31.30.0100.0ذي قار

89.10.910.00.0100.0ميسان

89.82.08.20.0100.0البصرة

90.83.65.50.2100.0اإلجمالي
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جدول 4-39: توزيع األفراد العاطلين البالغين حسب الفئات العمرية، المحافظة والجنس - يتبع

المجموع45 +35 - 2544 - 1534 -24المحافظة والجنس

كال الجنسين

66.84.926.91.4100.0دهوك

46.91.651.30.2100.0نينوى

70.41.527.11.0100.0السليمانية

65.80.134.00.0100.0كركوك

70.34.124.21.4100.0أربيل

59.70.639.10.6100.0ديالى

63.71.534.70.1100.0األنبار

57.86.235.80.1100.0بغداد

60.01.338.20.4100.0بابل

50.81.147.60.4100.0كربالء

60.34.334.80.6100.0واسط

70.34.924.60.2100.0صالح الدين

51.11.746.70.5100.0النجف

62.82.035.20.0100.0القادسية

55.50.544.00.0100.0المثنى

61.24.133.41.2100.0ذي قار

69.81.527.31.5100.0ميسان

52.85.042.20.1100.0البصرة

59.93.336.40.5100.0اإلجمالي
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جدول 4-40: توزيع األفراد العاطلين البالغين حسب التحصيل العلمي، المحافظة والجنس - يتبع

اإلجماليغير مبيندبلوم فأعلىإبتدائية - إعداديةأمي/ يكتب ويقرأالمحافظة والجنس

رجل

62.628.49.00.0100.0دهوك

38.944.916.20.0100.0نينوى

44.247.08.20.6100.0السليمانية

19.267.013.80.0100.0كركوك

31.551.217.30.0100.0أربيل

14.867.917.10.3100.0ديالى

44.945.88.70.6100.0األنبار

23.857.618.20.5100.0بغداد

30.254.314.70.9100.0بابل

32.148.319.50.0100.0كربالء

24.651.718.15.6100.0واسط

29.652.416.01.9100.0صالح الدين

38.140.921.00.0100.0النجف

50.334.314.70.7100.0القادسية

63.527.48.80.2100.0المثنى

37.750.610.21.4100.0ذي قار

44.246.88.80.1100.0ميسان

38.654.46.90.0100.0البصرة

36.349.713.20.8100.0اإلجمالي

إمرأة

6.522.071.40.0100.0دهوك

11.216.372.50.0100.0نينوى

28.448.123.00.5100.0السليمانية

0.07.192.90.0100.0كركوك

44.545.87.62.2100.0أربيل

7.532.658.81.1100.0ديالى

53.925.121.00.0100.0األنبار

12.034.449.24.3100.0بغداد

3.018.878.20.0100.0بابل

8.633.358.10.0100.0كربالء

8.740.743.37.3100.0واسط

8.825.765.40.0100.0صالح الدين

13.927.059.10.0100.0النجف

17.116.866.10.0100.0القادسية

25.126.848.10.0100.0المثنى

12.531.356.20.0100.0ذي قار

16.325.957.70.0100.0ميسان

3.819.077.20.0100.0البصرة

16.531.849.91.8100.0اإلجمالي
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تابع / جدول 4-40: توزيع األفراد العاطلين البالغين حسب التحصيل العلمي، المحافظة والجنس 

اإلجماليغير مبيندبلوم فأعلىإبتدائية - إعداديةأمي/ يكتب ويقرأالمحافظة والجنس

رجل

51.727.121.20.0100.0دهوك

34.540.425.10.0100.0نينوى

37.847.514.20.6100.0السليمانية

15.354.730.00.0100.0كركوك

37.448.712.91.0100.0أربيل

12.556.930.10.5100.0ديالى

46.242.810.50.5100.0األنبار

19.048.130.82.1100.0بغداد

23.345.330.80.6100.0بابل

24.043.132.90.0100.0كربالء

21.449.523.25.9100.0واسط

28.250.519.51.8100.0صالح الدين

28.335.336.40.0100.0النجف

45.031.523.00.5100.0القادسية

61.627.410.90.2100.0المثنى

34.348.016.51.2100.0ذي قار

41.144.514.30.1100.0ميسان

34.149.816.20.0100.0البصرة

31.545.422.11.0100.0اإلجمالي
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جدول 4-41: توزيع األفراد غير النشيطين إقتصاديًا حسب السبب الرئيس لعدم المشاركة في القوى العاملة، المحافظة والجنس - 
يتبع

المجموعأخرىكبر السنمرض,إعاقة أو عجزأعمال المنزلالدراسةالمحافظة والجنس

رجل

6.814.316.1100.0-62.7دهوك

9.47.728.6100.0-54.3نينوى

6.518.315.9100.0-59.3السليمانية

7.46.828.7100.0-57.2كركوك

7.016.022.1100.0-54.8أربيل

10.410.623.3100.0-55.6ديالى

5.613.224.0100.0-57.2األنبار

4.013.530.5100.0-52.0بغداد

8.610.430.8100.0-50.2بابل

13.413.634.1100.0-39.0كربالء

9.912.433.5100.0-44.2واسط

7.811.628.5100.0-52.1صالح الدين

8.713.222.4100.0-55.7النجف

8.09.033.8100.0-49.2القادسية

9.628.711.3100.0-50.5المثنى

4.818.232.8100.0-44.2ذي قار

8.617.130.0100.0-44.2ميسان

3.312.232.8100.0-51.8البصرة

6.813.327.3100.0-52.6اإلجمالي

إمرأة

19.069.91.45.44.3100.0دهوك

8.580.31.33.66.2100.0نينوى

19.766.41.95.36.7100.0السليمانية

9.582.41.53.33.3100.0كركوك

17.074.21.04.43.4100.0أربيل

10.681.91.15.41.0100.0ديالى

11.479.11.36.22.1100.0األنبار

13.076.21.15.83.9100.0بغداد

9.081.50.95.43.2100.0بابل

10.882.31.72.72.6100.0كربالء

7.781.02.06.62.7100.0واسط

7.581.71.76.22.8100.0صالح الدين

12.077.12.25.33.3100.0النجف

11.478.21.66.42.4100.0القادسية

6.485.70.86.60.5100.0المثنى

9.775.41.410.43.1100.0ذي قار

7.782.61.46.32.0100.0ميسان

9.982.10.64.33.1100.0البصرة

11.778.01.35.53.5100.0اإلجمالي
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تابع / جدول 4-41: توزيع األفراد غير النشيطين إقتصاديًا حسب السبب الرئيس لعدم العمل، المحافظة والجنس 

المجموعأخرىكبر السنمرض,إعاقة أو عجزأعمال المنزلالدراسةالمحافظة والجنس

كال الجنسين

30.751.12.97.87.5100.0دهوك

18.962.43.14.611.0100.0نينوى

30.648.13.28.99.2100.0السليمانية

20.464.22.94.18.4100.0كركوك

26.855.22.57.48.1100.0أربيل

22.161.23.56.76.6100.0ديالى

22.859.82.47.97.2100.0األنبار

22.258.41.77.610.0100.0بغداد

19.262.12.86.69.3100.0بابل

17.064.74.25.09.0100.0كربالء

16.462.23.98.09.5100.0واسط

18.462.33.27.58.6100.0صالح الدين

22.160.13.77.26.9100.0النجف

20.559.83.27.19.6100.0القادسية

15.169.12.511.02.3100.0المثنى

18.357.32.312.39.9100.0ذي قار

15.665.42.98.77.4100.0ميسان

20.162.21.36.210.2100.0البصرة

21.659.52.67.49.0100.0اإلجمالي
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جدول 4-41: توزيع األفراد غير النشيطين إقتصاديًا حسب السبب الرئيس لعدم المشاركة في القوى العاملة، المحافظة والجنس - 
يتبع

المجموعأخرىكبر السنمرض,إعاقة أو عجزأعمال المنزلالدراسةالمحافظة والجنس

رجل

6.814.316.1100.0-62.7دهوك

9.47.728.6100.0-54.3نينوى

6.518.315.9100.0-59.3السليمانية

7.46.828.7100.0-57.2كركوك

7.016.022.1100.0-54.8أربيل

10.410.623.3100.0-55.6ديالى

5.613.224.0100.0-57.2األنبار

4.013.530.5100.0-52.0بغداد

8.610.430.8100.0-50.2بابل

13.413.634.1100.0-39.0كربالء

9.912.433.5100.0-44.2واسط

7.811.628.5100.0-52.1صالح الدين

8.713.222.4100.0-55.7النجف

8.09.033.8100.0-49.2القادسية

9.628.711.3100.0-50.5المثنى

4.818.232.8100.0-44.2ذي قار

8.617.130.0100.0-44.2ميسان

3.312.232.8100.0-51.8البصرة

6.813.327.3100.0-52.6اإلجمالي

إمرأة

19.069.91.45.44.3100.0دهوك

8.580.31.33.66.2100.0نينوى

19.766.41.95.36.7100.0السليمانية

9.582.41.53.33.3100.0كركوك

17.074.21.04.43.4100.0أربيل

10.681.91.15.41.0100.0ديالى

11.479.11.36.22.1100.0األنبار

13.076.21.15.83.9100.0بغداد

9.081.50.95.43.2100.0بابل

10.882.31.72.72.6100.0كربالء

7.781.02.06.62.7100.0واسط

7.581.71.76.22.8100.0صالح الدين

12.077.12.25.33.3100.0النجف

11.478.21.66.42.4100.0القادسية

6.485.70.86.60.5100.0المثنى

9.775.41.410.43.1100.0ذي قار

7.782.61.46.32.0100.0ميسان

9.982.10.64.33.1100.0البصرة

11.778.01.35.53.5100.0اإلجمالي
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تابع / جدول 4-41: توزيع األفراد غير النشيطين إقتصاديًا حسب السبب الرئيس لعدم العمل، المحافظة والجنس 

المجموعأخرىكبر السنمرض,إعاقة أو عجزأعمال المنزلالدراسةالمحافظة والجنس

كال الجنسين

30.751.12.97.87.5100.0دهوك

18.962.43.14.611.0100.0نينوى

30.648.13.28.99.2100.0السليمانية

20.464.22.94.18.4100.0كركوك

26.855.22.57.48.1100.0أربيل

22.161.23.56.76.6100.0ديالى

22.859.82.47.97.2100.0األنبار

22.258.41.77.610.0100.0بغداد

19.262.12.86.69.3100.0بابل

17.064.74.25.09.0100.0كربالء

16.462.23.98.09.5100.0واسط

18.462.33.27.58.6100.0صالح الدين

22.160.13.77.26.9100.0النجف

20.559.83.27.19.6100.0القادسية

15.169.12.511.02.3100.0المثنى

18.357.32.312.39.9100.0ذي قار

15.665.42.98.77.4100.0ميسان

20.162.21.36.210.2100.0البصرة

21.659.52.67.49.0100.0اإلجمالي
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جدول 4-42: مؤشرات على مستوى رب األسرة حسب الجنس، التجمع السكاني والتقسيم الجغرافي 

مستوى التفصيل
بقية المحافظاتبغدادكردستانالعراق

اإلجماليإمرأةرجلاإلجماليإمرأةرجلاإلجماليإمرأةرجلاإلجماليإمرأةرجل

حضر وريف

حالة النشاط اإلقتصادي لرب األسر ة

83.813.376.480.822.474.982.617.577.382.517.776.6نشط إقتصاديًا

16.286.723.619.277.625.117.482.522.717.582.323.4غير نشط إقتصاديًا

100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0المجموع

حالة العمل لرب األسرة

77.485.677.584.481.684.381.191.781.381.187.981.3يعمل

19.711.119.514.19.614.015.56.015.315.97.815.8يعمل بعمالة ناقصة

3.03.33.01.48.71.73.42.33.42.94.33.0عاطل عن العمل

100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0المجموع

حضر

حالة النشاط اإلقتصادي لرب األسر ة

81.518.075.083.512.375.679.421.973.181.718.475.6نشط إقتصاديًا

18.582.025.016.587.724.420.678.126.918.381.624.4غير نشط إقتصاديًا

100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0المجموع

حالة العمل لرب األسرة

82.087.482.177.886.478.085.281.685.182.191.382.3يعمل

15.48.015.219.111.119.013.49.313.314.96.314.7يعمل بعمالة ناقصة

2.64.62.73.12.53.11.49.11.63.02.43.0عاطل عن العمل

100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0المجموع

ريف

حالة النشاط اإلقتصادي لرب األسر ة

84.616.680.584.618.278.989.631.586.984.115.079.9نشط إقتصاديًا

15.483.419.515.481.821.110.468.513.115.985.020.1غير نشط إقتصاديًا

100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0المجموع

حالة العمل لرب األسرة

79.290.079.475.382.275.480.081.780.079.793.279.8يعمل

17.17.117.022.311.422.118.213.618.116.35.016.2يعمل بعمالة ناقصة

3.62.93.62.46.42.51.84.71.84.01.84.0عاطل عن العمل

100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0المجموع
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الخدمات والتواصل االجتماعي
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القسم الخامس - الخدمات والتواصل االجتماعي

جدول 5-1: توزيع األفراد حسب المصدر الرئيس للماء )%( - يتبع

سيارة حوضيةبئر / نبع محميمياه معبئةشبكة عموميةمستوى التفصيل
المجموعمياه سطحية/ أخرى)صهريج(

المحافظة

88.01.29.80.70.3100.0دهوك

72.10.212.314.80.7100.0نينوى

85.50.311.92.10.2100.0السليمانية

10.11.36.3100.0..82.3كركوك

92.20.27.10.30.3100.0اربيل

71.70.93.811.711.9100.0ديالى

82.310.70.24.12.8100.0االنبار

81.612.70.11.73.9100.0بغداد

70.29.71.11.717.3100.0بابل

4.60.2100.0..58.137.2كربالء

71.84.37.64.811.6100.0واسط

77.32.23.58.58.6100.0صالح الدين

4.00.4100.0..22.972.7النجف

59.130.52.52.95.1100.0القادسية

26.55.80.367.20.3100.0المثنى

12.8100.0..33.252.21.7ذي قار

5.687.50.15.01.8100.0ميسان

30.40.2100.0..0.968.4البصرة

التقسيم الجغرافي

88.50.59.61.10.3100.0كردستان

81.612.70.11.73.9100.0بغداد

53.126.73.810.85.7100.0بقية المحافظات

التجمع السكاني

72.521.21.74.40.2100.0حضر

46.815.49.214.314.4100.0ريف

انفاق الفرد )الف دينار / شهر(

37.820.09.020.512.6100.0اقل من 60

6050.521.64.916.07.0100.0 - اقل من 80

8061.217.94.59.66.8100.0 - اقل من 100

10062.421.03.47.85.4100.0 - اقل من 120

12064.220.53.97.14.4100.0 - اقل من 140

14071.117.83.24.23.6100.0 - اقل من 160

16070.519.03.44.13.0100.0 - اقل من 180

18071.019.72.63.82.9100.0 - اقل من 200

20074.818.62.82.61.4100.0 - اقل من 300

30073.022.32.31.21.1100.0 - اقل من 400

40078.616.52.81.50.4100.0 فاكثر
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تابع / جدول 5-1: توزيع األفراد حسب المصدر الرئيس للماء )%(

سيارة حوضيةبئر / نبع محميمياه معبئةشبكة عموميةمستوى التفصيل
المجموعمياه سطحية/ أخرى)صهريج(

حجم األسرة

 2 - 173.115.83.34.92.8100.0

370.218.53.65.62.1100.0

470.817.53.65.42.7100.0

568.119.23.75.83.3100.0

667.818.63.36.63.7100.0

767.018.73.86.93.6100.0

862.819.95.17.54.7100.0

961.820.04.98.54.8100.0

1059.519.04.810.26.4100.0

12 - 1158.922.53.78.96.0100.0

1358.822.22.78.77.7100.0 فأكثر

64.919.53.97.34.4100.0اإلجمالي
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جدول 5-2: توزيع األفراد حسب الزمن المستغرق للوصول الى مصدر الماء )%( - يتبع

 ساعة الى اقل من 2 اقل من ساعة 1مستوى التفصيل
ساعة

2ساعة إلى أقل من 24 
المجموعال اعرفيوم كاملساعة

المحافظة

44.239.72.711.81.6100.0دهوك

41.725.729.71.11.9100.0نينوى

100.0).(..89.58.81.6السليمانية

100.0....80.814.64.6كركوك

100.0..73.37.28.311.2اربيل

44.027.912.41.514.2100.0ديالى

100.0..41.114.343.51.1االنبار

100.0).().(78.119.61.5بغداد

100.0....93.20.26.6بابل

100.0......78.921.1كربالء

100.0..57.132.06.14.8واسط

38.245.714.10.91.2100.0صالح الدين

100.0......76.923.1النجف

100.0).(87.09.91.31.3القادسية

100.0....83.914.71.4المثنى

92.21.51.52.12.8100.0ذي قار

38.911.127.517.45.2100.0ميسان

2.0100.0).(70.423.44.1البصرة

التقسيم الجغرافي

100.0).(73.915.93.76.0كردستان

100.0).().(78.119.61.5بغداد

64.320.511.81.22.3100.0بقية المحافظات

التجمع السكاني

72.616.28.41.51.3100.0حضر

64.021.410.71.82.2100.0ريف

انفاق الفرد )الف دينار / شهر(

58.123.814.81.91.5100.0اقل من 60

6063.422.611.01.51.6100.0 - اقل من 80

8064.720.99.41.63.3100.0 - اقل من 100

10067.320.68.31.22.6100.0 - اقل من 120

12069.718.26.61.54.0100.0 - اقل من 140

100.0).(14076.915.06.31.4 - اقل من 160

100.0).(16074.016.76.82.2 - اقل من 180

1.5100.0).(18070.014.014.3 - اقل من 200

100.0..20077.912.96.42.7 - اقل من 300

100.0..30076.213.59.21.1 - اقل من 400

40072.514.23.55.04.8100.0 فاكثر
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تابع / جدول 5-2: توزيع األفراد حسب الزمن المستغرق للوصول الى مصدر الماء )%(

 ساعة الى اقل من 2 اقل من ساعة 1مستوى التفصيل
ساعة

2ساعة إلى أقل من 24 
المجموعالاعرفيوم كاملساعة

حجم األسرة

 2 - 174.015.08.31.61.1100.0

373.017.37.51.7).(100.0

470.815.410.71.81.3100.0

567.417.710.62.61.7100.0

666.418.510.01.83.3100.0

768.518.710.01.11.7100.0

863.022.011.31.22.5100.0

968.019.78.02.51.7100.0

1067.119.310.02.21.3100.0

12 - 1165.222.29.21.32.1100.0

1361.924.211.11.21.6100.0 فأكثر

66.519.910.01.71.9100.0اإلجمالي
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جدول 5-3: توزيع األفراد حسب زمن توفر الماء عبر الشبكة العمومية )%( - يتبع

 ساعة الى اقل من اقل من ساعة 1مستوى التفصيل
2 ساعة

 2ساعة اقل من 10 
ساعات

 ساعات 10 الى اقل 
المجموعال اعرفيوم كاملمن 24 ساعة

المحافظة

100.0).(15.251.625.73.33.6دهوك

100.0).(9.415.335.521.118.4نينوى

100.0..39.243.712.02.12.9السليمانية

100.0).(6.07.252.627.16.6كركوك

100.0..17.813.814.218.635.6اربيل

4.523.734.716.211.69.3100.0ديالى

100.0).(1.812.461.621.12.5االنبار

9.02.411.130.245.71.5100.0بغداد

100.0..10.114.836.235.03.9بابل

100.0..4.43.419.647.425.2كربالء

100.0).(7.313.936.617.124.4واسط

100.0).(11.622.330.629.84.9صالح الدين

3.07.019.825.243.11.9100.0النجف

100.0).(2.32.732.549.612.7القادسية

100.0..).(5.616.468.18.9المثنى

2.04.937.519.834.61.2100.0ذي قار

100.0).(2.3)-(88.43.45.2ميسان

12.15.734.337.61.29.0100.0البصرة

التقسيم الجغرافي

100.0).(25.134.416.38.715.4كردستان

9.02.411.130.245.71.5100.0بغداد

7.013.238.826.413.31.3100.0بقية المحافظات

التجمع السكاني

11.312.522.826.126.21.1100.0حضر

12.023.039.514.89.81.0100.0ريف

انفاق الفرد)الف دينار / شهر(

12.412.736.420.515.52.5100.0اقل من 60

100.0).(6011.316.434.820.816.1 - اقل من 80

809.816.334.321.017.61.0100.0 - اقل من 100

10010.815.628.520.123.41.5100.0 - اقل من 120

12011.414.929.524.318.81.1100.0 - اقل من 140

14010.316.027.425.120.01.1100.0 - اقل من 160

16010.312.522.928.025.41.0100.0 - اقل من 180

18010.011.426.329.921.31.1100.0 - اقل من 200

20011.812.820.625.428.31.0100.0 - اقل من 300

30012.915.318.924.227.71.0100.0 - اقل من 400

100.0).(40015.419.719.019.725.4 فاكثر
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تابع / جدول 5-3: توزيع األفراد حسب زمن توفر الماء عبر الشبكة العمومية )%(

 ساعة الى اقل من اقل من ساعة 1مستوى التفصيل
2 ساعة

 2ساعة اقل من 10 
ساعات

 ساعات 10 الى اقل 
المجموعالاعرفيوم كاملمن 24 ساعة

حجم األسرة

 2 - 114.417.624.418.424.11.1100.0

315.217.123.418.424.81.0100.0

412.315.122.724.024.81.0100.0

511.613.728.325.419.71.2100.0

611.115.025.324.223.11.2100.0

713.513.625.823.322.61.2100.0

811.014.026.424.123.60.9100.0

911.115.427.023.122.41.0100.0

1013.418.529.118.719.31.0100.0

12 - 118.215.827.224.523.6).(100.0

137.412.929.626.522.21.4100.0 فأكثر

11.414.826.523.622.61.1100.0اإلجمالي
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جدول 5-4: توزيع األفراد حسب وسيلة الصرف الصحي الرئيسة )%( - يتبع

المجموعاليوجد مرافقأخرىحفرة امتصاصية مغطاة خزان داخليشبكة مجاري عامةمستوى التفصيل

المحافظة

0.0100.0).(5.591.82.1دهوك

5.479.312.92.00.3100.0نينوى

15.11.10.0100.0).(83.1السليمانية

16.112.560.110.70.6100.0كركوك

82.32.20.2100.0).(14.7اربيل

0.878.210.810.10.1100.0ديالى

1.0100.0).(8.783.06.5االنبار

66.418.97.76.90.0100.0بغداد

2.468.823.74.10.9100.0بابل

27.037.530.84.60.0100.0كربالء

11.444.938.63.61.4100.0واسط

1.5100.0).(9.243.445.0صالح الدين

12.561.819.94.51.3100.0النجف

15.029.047.44.24.4100.0القادسية

0.1100.0).(2.874.522.5المثنى

20.830.839.46.62.4100.0ذي قار

59.61.125.213.11.0100.0ميسان

24.837.826.79.80.9100.0البصرة

التقسيم الجغرافي

39.123.935.61.30.1100.0كردستان

66.418.97.76.90.0100.0بغداد

14.451.327.85.41.1100.0بقية المحافظات

التجمع السكاني

40.738.116.15.00.1100.0حضر

3.344.345.05.22.2100.0ريف

انفاق الفرد )الف دينار / شهر(

7.340.843.25.03.7100.0اقل من 60

609.946.135.96.91.3100.0 - اقل من 80

8015.748.228.56.70.9100.0 - اقل من 100

10020.946.226.26.30.4100.0 - اقل من 120

12026.741.824.26.70.5100.0 - اقل من 140

14029.844.420.25.40.2100.0 - اقل من 160

16031.040.622.65.60.2100.0 - اقل من 180

18038.538.718.34.30.2100.0 - اقل من 200

20044.834.217.43.40.2100.0 - اقل من 300

30054.529.114.12.30.0100.0 - اقل من 400

40056.423.418.21.90.0100.0 فاكثر
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تابع / جدول 5-4: توزيع األفراد حسب وسيلة الصرف الصحي الرئيسة )%(

المجموعاليوجد مرافقأخرىحفرة امتصاصية مغطاة خزان داخليشبكة مجاري عامةمستوى التفصيل

حجم األسرة

 2 - 136.330.826.06.30.6100.0

341.529.522.75.90.4100.0

437.433.322.46.30.5100.0

536.936.721.24.70.5100.0

632.438.822.16.20.4100.0

731.938.424.24.80.6100.0

825.943.026.93.60.7100.0

924.443.126.25.31.0100.0

1021.045.626.95.31.2100.0

12 - 1124.344.026.34.41.0100.0

1320.245.628.74.41.0100.0 فأكثر

29.640.024.65.10.7100.0اإلجمالي
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جدول 5-5: توزيع األفراد حسب وسيلة الصرف الصحي )%( - يتبع

داخل الوحدة السكنية خاص مستوى التفصيل
لالسرة

داخل الوحدة السكنية 
ومشترك

خارج الوحدة السكنية خاص 
لالسرة

خارج الوحدة السكنية
المجموع)تشمل ال يوجد(

المحافظة

87.48.13.21.3100.0دهوك

100.0).(82.85.011.7نينوى

79.71.917.11.3100.0السليمانية

79.13.215.42.3100.0كركوك

100.0).(68.03.028.5اربيل

100.0).(60.62.835.7ديالى

100.0).(57.23.239.0االنبار

100.0).(90.93.05.3بغداد

61.02.734.51.8100.0بابل

93.23.42.01.5100.0كربالء

100.0).(64.610.224.3واسط

62.64.031.91.5100.0صالح الدين

100.0).(85.78.25.1النجف

76.83.915.53.7100.0القادسية

100.0).(86.22.910.9المثنى

100.0).(79.01.418.9ذي قار

71.87.119.81.3100.0ميسان

90.93.05.11.0100.0البصرة

التقسيم الجغرافي

77.53.917.61.0100.0كردستان

100.0).(90.93.05.3بغداد

75.54.219.11.2100.0بقية المحافظات

التجمع السكاني

100.0).(88.63.67.4حضر

56.24.536.52.8100.0ريف

انفاق الفرد )الف دينار / شهر(

68.33.126.12.5100.0اقل من 60

6071.03.323.81.8100.0 - اقل من 80

8071.74.622.81.0100.0 - اقل من 100

10076.34.118.41.2100.0 - اقل من 120

12079.33.416.31.0100.0 - اقل من 140

14079.34.515.01.2100.0 - اقل من 160

16081.45.811.81.1100.0 - اقل من 180

100.0).(18085.13.210.8 - اقل من 200

100.0).(20085.13.710.6 - اقل من 300

100.0).(30088.53.18.0 - اقل من 400

100.0).(40087.64.17.9 فاكثر
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تابع / جدول 5-5: توزيع األفراد حسب وسيلة الصرف الصحي )%(

داخل الوحدة السكنية خاص مستوى التفصيل
لالسرة

داخل الوحدة السكنية 
ومشترك

خارج الوحدة السكنية خاص 
لالسرة

خارج الوحدة السكنية
المجموع)تشمل ال يوجد(

حجم األسرة

 2 - 178.65.914.60.9100.0

378.95.714.31.1100.0

482.14.412.41.0100.0

581.05.013.3).(100.0

682.23.912.81.1100.0

781.13.014.81.1100.0

879.43.416.01.3100.0

978.23.317.01.4100.0

1076.33.818.71.2100.0

12 - 1174.92.921.01.2100.0

100.0).(1373.84.221.2 فأكثر

79.23.915.91.1100.0اإلجمالي
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جدول 5-6: توزيع األفراد حسب طريقة التخلص من النفايات )%( - يتبع 

جامعي القمامة من مستوى التفصيل
المسكن

جامعي القمامة من اماكن 
المجموع*رميها في اماكن مكشوفةحرق او دفنحاويات عامةاخرى

المحافظة

9.09.0100.0).(79.02.2دهوك

20.28.94.73.462.7100.0نينوى

84.52.71.32.68.7100.0السليمانية

35.17.913.02.241.8100.0كركوك

8.7100.0).(80.83.55.3اربيل

19.34.65.619.750.9100.0ديالى

19.83.322.517.936.4100.0االنبار

24.115.020.87.932.0100.0بغداد

31.51.39.312.645.2100.0بابل

36.21.713.924.823.2100.0كربالء

17.32.818.89.751.1100.0واسط

31.92.45.030.430.2100.0صالح الدين

36.68.518.55.331.0100.0النجف

5.418.47.29.958.9100.0القادسية

11.022.41.139.126.0100.0المثنى

15.35.518.25.954.8100.0ذي قار

18.08.020.011.641.8100.0ميسان

7.120.331.710.929.8100.0البصرة

التقسيم الجغرافي

81.82.92.63.68.8100.0كردستان

24.115.020.87.932.0100.0بغداد

21.48.313.912.543.7100.0بقية المحافظات

التجمع السكاني

41.711.318.33.824.7100.0حضر

7.23.32.625.161.7100.0ريف

انفاق الفرد )الف دينار / شهر(

9.95.16.614.763.3100.0اقل من 60

6014.95.29.413.556.9100.0 - اقل من 80

8019.88.710.414.446.7100.0 - اقل من 100

10023.010.013.512.540.7100.0 - اقل من 120

12027.79.617.010.135.6100.0 - اقل من 140

14033.88.916.79.331.3100.0 - اقل من 160

16032.511.517.210.028.7100.0 - اقل من 180

18036.112.517.89.224.4100.0 - اقل من 200

20043.59.216.87.023.1100.0 - اقل من 300

30052.09.913.05.919.2100.0 - اقل من 400

40063.88.810.62.313.9100.0 فاكثر
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تابع / جدول 5-6: توزيع األفراد حسب طريقة التخلص من النفايات )%(

جامعي القمامة من مستوى التفصيل
المسكن

جامعي القمامة من اماكن 
المجموع*رميها في اماكن مكشوفةحرق او دفنحاويات عامةاخرى

حجم األسرة

 2 - 144.09.613.27.125.9100.0

343.37.914.37.127.2100.0

438.79.115.96.829.0100.0

536.710.315.67.929.5100.0

634.39.813.29.532.9100.0

733.110.314.29.432.7100.0

829.08.614.311.936.2100.0

927.37.412.710.442.0100.0

1027.17.29.412.244.1100.0

12 - 1124.27.813.511.742.7100.0

1321.57.812.114.444.1100.0 فأكثر

31.58.913.610.135.6100.0اإلجمالي

* المجموع تقريبي
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جدول 5-7: توزيع األفراد حسب عدد مرات جمع النفايات في المنطقة )%( - يتبع

ال تجمع النفايات مستوى التفصيل
وال أعرف

عدة مرات في 
السنة

مرة في 
االسبوعين

مرة او مرتين في 
االسبوع

ثالث مرات في 
المجموعكل يوميوم بعد يوماالسبوع

المحافظة

5.816.927.028.420.0100.0).(1.1دهوك

4.43.215.952.113.57.63.3100.0نينوى

2.218.217.425.532.9100.0).(3.4السليمانية

1.73.120.540.720.511.52.0100.0كركوك

9.820.914.014.724.9100.0).(15.2اربيل

16.82.56.117.926.99.120.7100.0ديالى

5.02.317.360.75.81.87.2100.0االنبار

12.32.47.531.519.88.517.9100.0بغداد

3.811.817.118.347.0100.0).(1.6بابل

4.49.314.921.446.6100.0).(3.2كربالء

3.62.43.214.220.222.833.6100.0واسط

5.32.119.337.820.75.39.6100.0صالح الدين

2.14.315.174.6100.0).().(3.0النجف

2.37.517.330.639.2100.0).(2.9القادسية

7.616.336.338.6100.0).().(0.8المثنى

6.410.714.832.029.4100.0).(6.2ذي قار

1.28.924.724.234.9100.0..6.1ميسان

4.321.932.816.414.1100.0).(9.8البصرة

التقسيم الجغرافي

5.818.918.522.226.9100.0).(7.1كردستان

12.32.47.531.519.88.517.9100.0بغداد

5.21.48.424.618.116.226.2100.0بقية المحافظات

التجمع السكاني

6.91.37.224.218.116.625.8100.0حضر

14.23.311.833.024.86.86.2100.0ريف

انفاق الفرد )الف دينار / شهر(

6.92.29.923.130.012.715.2100.0اقل من 60

605.71.77.430.219.416.319.4100.0 - اقل من 80

807.92.89.525.519.314.420.7100.0 - اقل من 100

1005.01.79.426.222.314.820.6100.0 - اقل من 120

9.327.319.917.020.0100.0).(1205.9 - اقل من 140

1407.61.17.127.617.315.723.6100.0 - اقل من 160

1606.81.38.826.621.714.320.6100.0 - اقل من 180

1808.11.48.026.815.717.022.9100.0 - اقل من 200

2009.41.77.023.316.116.326.1100.0 - اقل من 300

3007.91.04.419.317.418.731.3100.0 - اقل من 400

4.621.016.714.735.5100.0).(4007.0 فاكثر
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تابع / جدول 5-7: توزيع األفراد حسب عدد مرات جمع النفايات في المنطقة )%(

ال تجمع النفايات مستوى التفصيل
وال أعرف

عدة مرات في 
السنة

مرة في 
االسبوعين

مرة او مرتين في 
االسبوع

ثالث مرات في 
المجموعكل يوميوم بعد يوماالسبوع

حجم األسرة

2 - 17.81.56.323.818.618.623.4100.0

37.2).(5.824.819.813.627.8100.0

47.32.15.927.217.315.524.8100.0

58.11.97.924.217.013.527.4100.0

67.0).(8.722.317.918.524.7100.0

77.41.09.023.518.118.422.6100.0

810.22.07.022.518.815.224.3100.0

97.8).(7.326.318.815.224.0100.0

107.2).(6.828.520.318.218.2100.0

 12 - 115.32.36.926.619.413.725.8100.0

134.81.57.427.922.413.222.8100.0 فأكثر

7.41.47.524.818.615.924.4100.0اإلجمالي
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جدول 5-8: توزيع األفراد حسب مصدر الطاقة الكهربائية للوحدة السكنية )%( - يتبع

مستوى التفصيل

المصدر الثالثالمصدر الثانيالمصدر االول

الشبكة 
العامة

مولدة 
مشتركة

مولدة 
الشبكة اإلجماليخاصة

العامة
مولدة 
مشتركة

مولدة 
الشبكة اإلجماليخاصة

العامة
مولدة 
مشتركة

مولدة 
اإلجماليخاصة

المحافظة

100.01.92.495.7100.0).(100.079.519.6).(21.877.3دهوك

99.4100.0).(20.777.02.1100.091.24.94.0100.00.4نينوى

100.05.493.61.0100.00.41.298.4100.0).(93.46.5السليمانية

99.2100.0).(36.156.77.2100.071.922.75.4100.00.7كركوك

81.217.81.0100.020.977.91.2100.04.02.193.9100.0اربيل

99.5100.0).(96.01.12.3100.01.476.821.7100.00.0ديالى

90.7100.0).(37.459.42.9100.069.218.012.8100.08.5االنبار

94.3100.0).(38.760.01.2100.062.928.68.4100.04.7بغداد

93.4100.0).(78.718.92.2100.022.966.210.9100.05.9بابل

99.3100.0..100.06.392.21.5100.00.7).(91.06.5كربالء

93.8100.0..78.816.73.9100.027.559.812.7100.06.2واسط

60.533.35.8100.051.632.316.1100.03.71.794.6100.0صالح الدين

97.0100.0..36.858.24.3100.066.332.41.4100.03.0النجف

1.9100.00.683.016.4100.00.01.598.5100.0).(96.4القادسية

100.0100.0..100.01.686.911.5100.00.0).(97.81.2المثنى

100.0100.0..100.01.393.45.3100.00.0).(98.01.0ذي قار

100.014.078.37.7100.01.12.196.8100.0).(89.010.3ميسان

100.0100.0..100.01.994.73.3100.00.0..97.91.8البصرة

التقسيم الجغرافي

100.031.068.01.0100.01.91.796.4100.0).(70.628.8كردستان

94.3100.0).(38.760.01.2100.062.928.68.4100.04.7بغداد

97.2100.0).(68.129.02.4100.036.855.08.3100.02.3بقية المحافظات

التجمع السكاني

95.9100.0).(100.045.052.72.3100.03.3).(56.742.9حضر

75.018.75.3100.032.144.223.7100.01.81.396.9100.0ريف

انفاق الفرد )الف دينار / شهر(

74.919.63.6100.035.851.412.8100.02.82.594.7100.0اقل من 60

6071.825.42.3100.036.651.611.8100.04.41.294.5100.0 - اقل من 80

8065.631.82.4100.040.548.710.7100.02.32.495.3100.0 - اقل من 100

97.0100.0).(10065.032.81.8100.038.653.77.7100.02.2 - اقل من 120

98.5100.0).(12061.236.72.1100.041.951.86.3100.01.1 - اقل من 140

95.3100.0).(14060.038.51.4100.042.650.37.1100.04.1 - اقل من 160

95.9100.0).(16058.540.31.1100.043.449.86.8100.03.6 - اقل من 180

95.1100.0).(18055.442.41.6100.045.748.45.9100.04.0 - اقل من 200

95.4100.0).(20054.444.11.5100.046.648.84.6100.04.2 - اقل من 300

96.2100.0).(30055.443.41.2100.046.349.93.8100.02.1 - اقل من 400

97.1100.0).(40060.838.11.0100.040.156.43.4100.02.5 فاكثر
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تابع / جدول 5-8: توزيع األفراد حسب مصدر الطاقة الكهربائية للوحدة السكنية )%(

مستوى التفصيل

المصدر الثالثالمصدر الثانيالمصدر االول

الشبكة 
العامة

مولدة 
مشتركة

مولدة 
الشبكة اإلجماليخاصة

العامة
مولدة 
مشتركة

مولدة 
الشبكة اإلجماليخاصة

العامة
مولدة 
مشتركة

مولدة 
اإلجماليخاصة

حجم األسرة

 2 - 165.434.0).(100.039.956.83.2100.02.0).(97.9100.0

365.033.71.2100.038.757.53.7100.02.31.596.2100.0

463.335.9).(100.040.355.83.8100.02.81.195.5100.0

561.137.61.1100.042.553.04.4100.00.9).(97.5100.0

660.238.11.5100.043.151.35.5100.01.8).(97.8100.0

760.438.11.3100.044.649.16.3100.03.5).(96.2100.0

864.832.62.6100.039.252.88.0100.01.6).(97.7100.0

963.234.81.7100.041.749.58.8100.04.41.594.1100.0

1061.634.33.4100.042.546.710.8100.09.2).(90.3100.0

12 - 1160.935.62.9100.044.645.110.3100.06.61.192.3100.0

97.2100.0).(1363.033.22.8100.041.147.311.6100.02.4 فأكثر

62.135.71.8100.042.150.87.1100.03.10.796.0100.0اإلجمالي
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جدول 5-9: توفر الكهرباء للوحدة السكنية خالل االيام السبعة الماضية - يتبع

مستوى التفصيل
الطاقة الكهربائية المجهزة )ساعة / يوم(عدد ايام االستعمال )يوم / اسبوع(

مولدة خاصةمولدة مشتركةالشبكة العامةمولدة خاصةمولدة مشتركةالشبكة العامة

المحافظة

6.97.00.410.96.60.8دهوك

7.07.00.06.74.00.0نينوى

6.96.70.010.25.30.0السليمانية

7.07.00.36.15.20.1كركوك

6.96.90.010.67.10.0اربيل

7.07.00.010.56.60.0ديالى

7.07.00.47.04.60.1االنبار

7.07.02.88.26.31.1بغداد

7.07.04.56.55.02.4بابل

7.07.03.57.17.40.4كربالء

7.06.90.16.75.30.0واسط

7.07.00.08.04.40.0صالح الدين

7.07.00.06.35.80.0النجف

7.07.00.08.06.00.0القادسية

7.06.80.011.25.82.0المثنى

7.07.00.08.87.90.0ذي قار

7.07.06.17.15.94.0ميسان

7.07.00.011.98.10.0البصرة

التقسيم الجغرافي

6.96.90.410.46.60.3كردستان

7.07.02.88.26.31.1بغداد

7.07.00.68.54.70.3بقية المحافظات

التجمع السكاني

7.07.04.09.25.72.3حضر

7.06.90.18.14.40.0ريف

انفاق الفرد )الف دينار / شهر(

7.06.99.07.94.40.3اقل من 60

607.07.00.08.54.80.0 - اقل من 80

807.07.00.28.65.10.1 - اقل من 100

1007.07.00.08.85.20.0 - اقل من 120

1207.07.00.28.95.30.1 - اقل من 140

1407.07.00.18.95.40.1 - اقل من 160

1607.07.03.29.05.81.4 - اقل من 180

1807.07.04.49.15.91.4 - اقل من 200

2007.07.01.39.25.90.7 - اقل من 300

3007.07.03.49.25.92.5 - اقل من 400

4007.07.01.99.45.90.7 فاكثر
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تابع / جدول 5-9: توفر الكهرباء للوحدة السكنية خالل االيام السبعة الماضية 

مستوى التفصيل
الطاقة الكهربائية المجهزة )ساعة / يوم(عدد ايام االستعمال )يوم / اسبوع(

مولدة خاصةمولدة مشتركةالشبكة العامةمولدة خاصةمولدة مشتركةالشبكة العامة

حجم األسرة

2 - 16.97.01.69.25.70.8

37.07.01.29.45.60.3

47.07.03.29.35.81.1

57.07.02.59.15.51.3

67.07.00.29.15.60.1

77.07.01.08.95.70.8

87.07.00.98.85.30.4

97.07.00.78.75.30.3

107.07.03.18.45.31.2

12 - 117.07.00.48.45.40.2

137.07.00.48.15.30.1 فأكثر

7.07.01.28.85.50.5اإلجمالي
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جدول 5-10: توزيع األفراد حسب مصادر الكهرباء للوحدة السكنية )%( - يتبع

الشبكة العامة ومصدر الشبكة العامة فقطمستوى التفصيل
اخر

الشبكة العامة ومصدرين 
اخرين

مصدر واحد فأكثر خارج 
المجموعاليوجد كهرباءالشبكة العامة

المحافظة

0.7100.0).(1.889.18.3دهوك

13.369.615.11.70.3100.0نينوى

6.772.917.12.40.9100.0السليمانية

0.0100.0).(12.064.822.7كركوك

6.172.713.22.75.3100.0اربيل

22.159.615.22.30.7100.0ديالى

0.5100.0).(11.574.413.1االنبار

0.1100.0).(4.665.429.7بغداد

0.3100.0).(15.064.719.3بابل

3.570.623.01.21.7100.0كربالء

0.6100.0).(28.954.615.5واسط

0.4100.0).(25.558.814.7صالح الدين

7.376.011.44.60.7100.0النجف

21.863.311.81.81.3100.0القادسية

0.7100.0).(33.260.35.4المثنى

0.7100.0).(21.969.67.5ذي قار

0.3100.0).(24.865.49.3ميسان

0.3100.0).(12.677.69.4البصرة

التقسيم الجغرافي

5.277.013.51.92.4100.0كردستان

0.1100.0).(4.665.429.7بغداد

16.967.513.91.10.5100.0بقية المحافظات

التجمع السكاني

0.4100.0).(4.773.321.3حضر

30.757.27.82.91.3100.0ريف

انفاق الفرد )الف دينار / شهر(

38.352.34.72.81.9100.0اقل من 60

6027.362.77.61.60.7100.0 - اقل من 80

8017.969.311.11.40.3100.0 - اقل من 100

0.5100.0).(10011.773.413.6 - اقل من 120

1209.274.614.51.10.5100.0 - اقل من 140

0.2100.0).(1407.774.516.9 - اقل من 160

0.6100.0).(1606.375.117.4 - اقل من 180

1.0100.0).(1804.773.719.9 - اقل من 200

0.5100.0).(2004.268.825.8 - اقل من 300

0.5100.0).(3003.664.631.1 - اقل من 400

1.1100.0).(4003.363.931.1 فاكثر
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تابع / جدول 5-10: توزيع األفراد حسب مصادر الكهرباء للوحدة السكنية )%(

الشبكة العامة ومصدر الشبكة العامة فقطمستوى التفصيل
اخر

الشبكة العامة ومصدرين 
اخرين

مصدر واحد فأكثر خارج 
المجموعاليوجد كهرباءالشبكة العامة

حجم األسرة

 2 - 114.972.111.4).(0.7100.0

311.372.114.71.10.8100.0

410.470.717.50.60.7100.0

59.469.919.3).(0.7100.0

69.968.520.0).(0.7100.0

712.269.017.41.00.5100.0

813.069.515.61.50.4100.0

915.366.416.21.40.6100.0

1015.568.513.71.31.0100.0

12 - 1115.964.118.2).(0.9100.0

1313.566.917.21.31.1100.0 فأكثر

12.468.517.31.00.7100.0اإلجمالي
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جدول 5-11: توزيع األفراد حسب استقرار مصدر الشبكة العمومية خالل الشهر الماضي )%( - يتبع

انقطاعات يومية اكثر من مستوى التفصيل
12 ساعة في اليوم

انقطاعات يومية اكثر من 
ثالث ساعات ولغاية 12 

ساعة
انقطاعات يومية لغاية 
ثالث ساعات في اليوم

انقطاعات إسبوعية 
المجموعاليوجد انقطاع في التياروشهرية

المحافظة

37.953.38.40.30.1100.0دهوك

63.133.32.21.20.2100.0نينوى

51.243.42.00.92.5100.0السليمانية

100.0..61.836.21.01.0كركوك

62.029.76.11.01.2100.0اربيل

100.0..57.934.55.02.6ديالى

100.0..79.219.31.30.2االنبار

100.0..86.912.40.30.3بغداد

100.0..90.68.40.80.3بابل

100.0..94.84.00.30.9كربالء

100.0..89.67.50.92.0واسط

100.0..75.521.61.61.2صالح الدين

100.0..88.010.61.10.3النجف

100.0..92.86.40.60.2القادسية

100.0..35.557.66.80.1المثنى

100.0..70.026.03.40.6ذي قار

77.518.83.40.20.1100.0ميسان

100.0..22.963.011.52.5البصرة

التقسيم الجغرافي

51.541.35.10.81.4100.0كردستان

100.0..86.912.40.30.3بغداد

100.0..68.826.93.11.0بقية المحافظات

التجمع السكاني

68.527.92.70.70.2100.0حضر

74.221.23.01.20.4100.0ريف

انفاق الفرد )الف دينار / شهر(

100.0..65.829.13.91.3اقل من 60

100.0..6068.727.03.40.9 - اقل من 80

8069.825.73.50.80.2100.0 - اقل من 100

10071.824.33.00.80.1100.0 - اقل من 120

12069.026.93.00.70.4100.0 - اقل من 140

14073.123.42.40.90.2100.0 - اقل من 160

16073.423.52.00.80.4100.0 - اقل من 180

18071.425.42.11.00.1100.0 - اقل من 200

20071.525.32.10.70.4100.0 - اقل من 300

30068.627.13.20.80.3100.0 - اقل من 400

40066.629.62.50.90.4100.0 فاكثر
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تابع / جدول 5-11: توزيع األفراد حسب استقرار مصدر الشبكة العمومية خالل الشهر الماضي )%(

انقطاعات يومية اكثر من مستوى التفصيل
12 ساعة في اليوم

انقطاعات يومية اكثر من 
ثالث ساعات ولغاية 12 

ساعة
انقطاعات يومية لغاية 
ثالث ساعات في اليوم

انقطاعات إسبوعية 
المجموعاليوجد انقطاع في التياروشهرية

حجم األسرة

 2 - 166.029.43.31.00.3100.0

366.529.52.41.30.3100.0

467.129.12.21.10.5100.0

569.027.02.61.00.4100.0

670.824.82.81.30.3100.0

770.326.42.40.70.2100.0

869.326.63.00.80.4100.0

970.324.93.90.80.1100.0

1069.725.73.80.8..100.0

12 - 1171.226.12.20.4..100.0

100.0..1375.221.43.00.3 فأكثر

70.126.02.80.90.2100.0اإلجمالي
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جدول 5-12: توزيع األفراد حسب الوقت المستغرق للوصول الى اقرب خدمة طبية )%( - يتبع

المجموعاكثر من 1 ساعة )تشمل يوم فأكثر(اقل من 1 ساعة مستوى التفصيل

المحافظة

97.03.0100.0دهوك

84.615.4100.0نينوى

93.86.2100.0السليمانية

98.11.9100.0كركوك

94.35.7100.0اربيل

94.85.2100.0ديالى

97.72.3100.0االنبار

95.24.8100.0بغداد

98.51.5100.0بابل

98.71.3100.0كربالء

84.915.1100.0واسط

92.87.2100.0صالح الدين

90.39.7100.0النجف

92.57.5100.0القادسية

97.92.1100.0المثنى

91.48.6100.0ذي قار

97.42.6100.0ميسان

98.41.6100.0البصرة

التقسيم الجغرافي

94.75.3100.0كردستان

95.24.8100.0بغداد

93.66.4100.0بقية المحافظات

التجمع السكاني

97.62.4100.0حضر

86.413.6100.0ريف

انفاق الفرد )الف دينار / شهر(

85.514.5100.0اقل من 60

6091.98.1100.0 - اقل من 80

8093.16.9100.0 - اقل من 100

10092.97.1100.0 - اقل من 120

12095.05.0100.0 - اقل من 140

14095.94.1100.0 - اقل من 160

16096.04.0100.0 - اقل من 180

18094.06.0100.0 - اقل من 200

20096.63.4100.0 - اقل من 300

30097.62.4100.0 - اقل من 400

40096.53.5100.0 فاكثر
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تابع / جدول 5-12: توزيع األفراد حسب الوقت المستغرق للوصول الى اقرب خدمة طبية )%(

المجموعاكثر من 1 ساعة )تشمل يوم فأكثر(اقل من 1 ساعة مستوى التفصيل

حجم األسرة

 2 - 195.05.0100.0

395.84.2100.0

496.23.8100.0

595.34.7100.0

694.55.5100.0

794.45.6100.0

894.55.5100.0

992.47.6100.0

1092.17.9100.0

 12 - 1192.08.0100.0

1393.66.4100.0 فأكثر

94.15.9100.0اإلجمالي
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جدول 5-13: توزيع األفراد حسب المرفق الرئيسي لتلقي الرعاية في حالة االصابة بالمرض )%( - يتبع

مركز للرعاية مستوى التفصيل
مركز صحي مستشفى خاصمستشفى حكوميالصحية االولية

حكومي
عيادة، مجمع طبي 

المجموعاخرىصيدلية خاص

المحافظة

100.0).().(9.446.23.225.814.9دهوك

15.929.01.635.39.51.27.4100.0نينوى

100.0).(4.954.95.418.07.78.7السليمانية

100.0..14.739.53.024.815.82.2كركوك

5.345.39.119.09.34.08.1100.0اربيل

9.645.42.718.418.21.64.1100.0ديالى

100.0).().(1.337.62.022.336.5االنبار

4.635.03.421.229.25.71.0100.0بغداد

100.0..).(21.216.8).(4.057.2بابل

100.0..).(25.450.41.813.68.4كربالء

100.0..8.924.82.3).(3.559.5واسط

100.0..9.652.71.710.321.74.0صالح الدين

100.0..6.551.85.021.613.71.0النجف

100.0....33.435.81.116.812.9القادسية

100.0..).().(15.6).(1.781.5المثنى

100.0..).(3.846.61.140.97.1ذي قار

100.0....10.848.54.527.29.1ميسان

100.0).().(2.854.31.029.012.0البصرة

التقسيم الجغرافي

6.249.36.220.310.14.93.1100.0كردستان

4.635.03.421.229.25.71.0100.0بغداد

9.946.81.824.214.81.11.4100.0بقية المحافظات

التجمع السكاني

6.845.13.420.919.03.01.8100.0حضر

11.343.41.527.712.92.01.2100.0ريف

انفاق الفرد )الف دينار / شهر(

15.543.01.232.54.81.21.8100.0اقل من 60

6012.843.21.431.67.12.51.4100.0 - اقل من 80

8010.646.81.128.010.31.61.8100.0 - اقل من 100

1007.848.51.625.212.71.52.7100.0 - اقل من 120

1209.147.71.822.914.82.41.4100.0 - اقل من 140

1408.142.52.024.817.63.61.4100.0 - اقل من 160

1607.246.43.023.316.12.61.4100.0 - اقل من 180

1804.645.83.518.122.44.31.3100.0 - اقل من 200

2004.744.53.017.924.83.41.8100.0 - اقل من 300

100.0).(3003.541.46.412.832.33.0 - اقل من 400

4004.737.410.410.031.84.31.3100.0 فاكثر
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تابع / جدول 5-13: توزيع األفراد حسب المرفق الرئيسي لتلقي الرعاية في حالة االصابة بالمرض )%(

مركز للرعاية مستوى التفصيل
مركز صحي مستشفى خاصمستشفى حكوميالصحية االولية

حكومي
عيادة، مجمع طبي 

المجموعاخرىصيدلية خاص

حجم األسرة

 2 - 17.146.35.418.917.04.01.4100.0

36.245.74.719.419.53.7).(100.0

47.446.14.519.217.53.61.6100.0

57.343.33.421.618.93.02.5100.0

67.540.33.823.320.43.11.7100.0

77.845.72.023.515.83.81.3100.0

88.747.63.521.515.01.81.9100.0

99.642.82.925.915.51.71.5100.0

109.943.31.027.615.71.31.3100.0

12 - 117.547.91.424.515.32.51.0100.0

139.645.51.222.917.61.71.5100.0 فأكثر

8.244.62.922.917.22.71.6100.0اإلجمالي



200

القسم الخامس - الخدمات والتواصل االجتماعي

جدول 5-14: توزيع األفراد حسب توفر التامين الصحي )%( - يتبع

جميع افراد االسرة لهم تامين مستوى التفصيل
صحي

بعض افراد االسرة لهم تامين 
صحي

الاحد في االسرة له تامين 
المجموعالاعرفصحي

المحافظة

100.0..0.13.496.5دهوك

0.00.899.00.2100.0نينوى

0.31.797.70.3100.0السليمانية

100.0..0.80.199.1كركوك

0.42.295.81.6100.0اربيل

0.03.593.82.7100.0ديالى

0.00.299.50.3100.0االنبار

0.43.293.92.6100.0بغداد

0.11.487.710.8100.0بابل

100.0..0.299.8..كربالء

0.597.52.0100.0..واسط

1.42.695.80.3100.0صالح الدين

100.0..0.10.199.8النجف

0.599.30.1100.0..القادسية

100.0..0.10.299.7المثنى

1.71.197.00.2100.0ذي قار

2.697.20.2100.0..ميسان

0.10.298.21.5100.0البصرة

التقسيم الجغرافي

0.32.396.70.7100.0كردستان

0.43.293.92.6100.0بغداد

0.31.097.21.5100.0بقية المحافظات

التجمع السكاني

0.42.096.31.3100.0حضر

0.20.996.72.2100.0ريف

انفاق الفرد )الف دينار / شهر(

0.498.41.2100.0..اقل من 60

600.30.997.71.0100.0 - اقل من 80

800.21.196.52.2100.0 - اقل من 100

1000.21.895.62.4100.0 - اقل من 120

1200.21.196.72.0100.0 - اقل من 140

1400.42.595.31.8100.0 - اقل من 160

1600.21.196.62.2100.0 - اقل من 180

1800.50.897.71.0100.0 - اقل من 200

2000.52.595.51.5100.0 - اقل من 300

3000.43.095.80.9100.0 - اقل من 400

4000.82.995.60.7100.0 فاكثر



القسم الخامس - الخدمات والتواصل االجتماعي

201

تابع / جدول 5-14: توزيع األفراد حسب توفر التامين الصحي )%(

جميع افراد االسرة لهم تامين مستوى التفصيل
صحي

بعض افراد االسرة لهم تامين 
صحي

الاحد في االسرة له تامين 
المجموعالاعرفصحي

حجم األسرة

 2 - 10.81.696.21.4100.0

30.32.096.41.3100.0

40.51.497.11.0100.0

50.52.095.91.7100.0

60.31.496.71.5100.0

70.31.297.01.4100.0

80.32.295.22.2100.0

90.31.297.50.9100.0

100.11.197.01.7100.0

12 - 110.31.795.62.4100.0

130.22.495.91.5100.0 فأكثر

0.31.796.41.6100.0اإلجمالي



202

القسم الخامس - الخدمات والتواصل االجتماعي

جدول 5-15: توزيع األفراد حسب العوائق للحصول على الخدمة الطبية من مركز الرعاية الصحية االولية )%( - يتبع

مستوى التفصيل

عدم القدرة على تحمل 
عدم توفر المعدات الطبيةعدم توفر طبيبعدم توفر طبيبة / ممرضةصعوبة تامين وسيلة النقلالنفقات

النعمالنعمالنعمالنعمالنعم

المحافظة

20.879.217.182.935.364.733.966.135.564.5دهوك

11.288.815.984.120.179.915.684.424.975.1نينوى

40.859.233.366.742.757.344.755.351.548.5السليمانية

8.691.416.783.333.666.425.574.536.663.4كركوك

17.982.119.780.318.082.021.278.827.572.5اربيل

6.893.27.292.817.482.613.686.425.574.5ديالى

8.191.925.174.942.557.545.154.952.447.6االنبار

6.094.09.990.123.676.419.380.734.066.0بغداد

19.380.721.478.637.262.845.654.461.638.4بابل

1.998.16.693.431.868.234.365.738.361.7كربالء

19.380.730.869.217.782.316.783.326.273.8واسط

9.490.616.283.832.867.228.971.140.959.1صالح الدين

4.895.212.687.44.295.82.797.38.491.6النجف

1.598.55.794.37.692.43.696.411.988.1القادسية

1.298.88.491.61.398.71.398.77.792.3المثنى

3.896.215.085.01.798.32.997.15.494.6ذي قار

4.695.414.985.120.080.022.577.529.670.4ميسان

7.792.39.890.222.477.623.276.841.458.6البصرة

التقسيم الجغرافي

27.772.324.575.532.068.033.666.439.061.0كردستان

6.094.09.990.123.676.419.380.734.066.0بغداد

8.491.615.085.021.578.520.879.230.769.3بقية المحافظات

التجمع السكاني

10.489.611.688.422.377.721.178.931.168.9حضر

12.088.024.375.726.673.425.874.236.563.5ريف

انفاق الفرد )الف دينار / شهر(

14.885.228.871.219.680.418.681.424.475.6اقل من 60

6011.188.919.081.022.177.919.580.527.272.8 - اقل من 80

8010.090.017.482.622.377.720.679.431.768.3 - اقل من 100

1009.390.714.985.122.277.823.176.933.666.4 - اقل من 120

12010.889.214.985.125.474.624.076.036.763.3 - اقل من 140

14012.187.914.885.226.373.723.476.635.664.4 - اقل من 160

16010.289.811.388.725.774.324.775.334.565.5 - اقل من 180

18010.689.412.287.824.575.523.976.132.967.1 - اقل من 200

2009.990.111.888.225.774.324.575.535.065.0 - اقل من 300

3009.990.112.887.222.877.224.275.832.767.3 - اقل من 400

40013.087.010.789.321.878.219.880.233.766.3 فاكثر



القسم الخامس - الخدمات والتواصل االجتماعي

203

تابع / جدول 5-15: توزيع األفراد حسب العوائق للحصول على الخدمة الطبية من مركز الرعاية الصحية االولية )%( - يتبع

مستوى التفصيل

عدم القدرة على تحمل 
عدم توفر المعدات الطبيةعدم توفر طبيبعدم توفر طبيبة / ممرضةصعوبة تامين وسيلة النقلالنفقات

النعمالنعمالنعمالنعمالنعم

حجم األسرة

 2 - 114.985.119.780.322.777.322.277.831.768.3

314.985.116.683.424.375.724.475.636.663.4

414.086.018.082.025.274.824.275.834.765.3

511.988.114.585.523.476.621.079.032.567.5

610.289.813.886.223.276.823.077.032.867.2

711.788.315.484.624.375.721.178.932.767.3

810.789.316.983.123.776.323.376.731.668.4

910.489.614.685.421.978.121.578.531.168.9

1010.789.314.485.623.276.824.076.033.067.0

12 - 118.791.317.382.724.875.224.675.434.165.9

137.292.813.186.922.877.220.479.631.069.0 فأكثر

10.989.115.484.623.676.422.577.532.767.3اإلجمالي



204

القسم الخامس - الخدمات والتواصل االجتماعي

تابع / جدول 5-15: توزيع األفراد حسب العوائق للحصول على الخدمة الطبية من مركز الرعاية الصحية االولية )%( - يتبع

مستوى التفصيل

عدم الشعور باالمان 
هناك

عدم الشعور باالمان 
بالذهاب الى هناك

تم رفض تقديم الخدمات 
الطبية لي هناك في الماضي

عدم الثقة بمؤهالت موظفي 
الخدمات الطبية العامة

لدي تجربة سيئة سابقة 
اغالق الطرقفي المركز الصحي

النعمالنعمالنعمالنعمالنعمالنعم

المحافظة

7.292.85.694.44.195.98.991.13.196.91.998.1دهوك

12.487.614.285.85.894.212.987.15.294.838.161.9نينوى

16.683.414.985.118.082.026.573.514.385.714.985.1السليمانية

6.094.03.496.610.489.615.984.111.288.88.791.3كركوك

5.794.35.894.213.186.916.683.48.991.14.295.8اربيل

7.792.37.192.94.895.214.985.14.595.518.881.2ديالى

8.691.47.892.28.491.621.278.88.791.339.260.8االنبار

13.886.211.888.27.892.218.981.18.891.221.278.8بغداد

12.088.011.688.413.586.523.077.011.089.020.679.4بابل

13.686.412.487.612.787.318.082.09.890.225.075.0كربالء

11.089.010.389.75.494.611.388.74.695.413.186.9واسط

9.390.77.792.36.593.517.782.311.588.516.583.5صالح الدين

99.53.097.03.296.83.296.81.998.1).(1.099.0النجف

99.8).(99.42.997.15.494.62.098.0).(99.7).(القادسية

100.0..99.6).(99.4).(99.9).(100.0..100.0..المثنى

99.26.593.5).(99.75.294.8).(99.9).(99.2).(ذي قار

99.4).(4.795.32.197.91.198.98.891.23.196.9ميسان

17.682.414.985.14.395.718.481.65.095.018.181.9البصرة

التقسيم الجغرافي

10.489.69.390.712.887.218.681.49.690.47.992.1كردستان

13.886.211.888.27.892.218.981.18.891.221.278.8بغداد

8.691.47.892.25.894.213.586.55.994.117.782.3بقية المحافظات

التجمع السكاني

10.589.59.490.67.592.515.384.77.192.915.484.6حضر

8.891.27.892.27.192.915.884.27.292.820.679.4ريف

انفاق الفرد )الف دينار / شهر(

8.491.68.092.04.595.510.589.54.795.319.380.7اقل من 60

6010.389.79.190.95.494.613.286.86.393.719.280.8 - اقل من 80

808.691.47.692.46.893.211.788.37.292.819.780.3 - اقل من 100

1009.390.79.490.66.793.313.486.66.293.816.583.5 - اقل من 120

12011.988.19.890.27.592.516.084.07.392.718.881.2 - اقل من 140

1409.290.88.691.47.892.218.181.97.592.516.383.7 - اقل من 160

1609.890.210.090.09.690.415.984.17.892.215.484.6 - اقل من 180

1809.790.38.791.37.292.815.984.16.393.717.582.5 - اقل من 200

20011.188.99.091.08.991.117.882.29.091.014.285.8 - اقل من 300

30010.889.211.188.97.892.220.080.07.692.417.382.7 - اقل من 400

4009.890.27.192.98.691.419.580.57.093.013.087.0 فاكثر



القسم الخامس - الخدمات والتواصل االجتماعي

205

تابع / جدول 5-15: توزيع األفراد حسب العوائق للحصول على الخدمة الطبية من مركز الرعاية الصحية االولية )%( 

مستوى التفصيل

عدم الشعور باالمان 
هناك

عدم الشعور باالمان 
بالذهاب الى هناك

تم رفض تقديم الخدمات 
الطبية لي هناك في الماضي

عدم الثقة بمؤهالت موظفي 
الخدمات الطبية العامة

لدي تجربة سيئة سابقة 
اغالق الطرقفي المركز الصحي

النعمالنعمالنعمالنعمالنعمالنعم

حجم األسرة

 2 - 18.691.49.290.88.891.216.383.77.992.114.285.8

311.788.310.289.88.391.718.181.99.190.914.985.1

411.288.89.390.78.391.716.383.77.592.516.583.5

511.089.08.791.37.992.117.482.68.092.015.384.7

610.489.69.990.18.191.916.183.97.792.318.381.7

79.890.28.791.36.693.415.284.86.493.616.883.2

89.790.38.991.16.893.213.986.16.993.115.184.9

911.089.010.989.16.793.315.184.95.794.316.883.2

108.291.86.593.57.192.912.887.26.493.618.581.5

12 - 118.991.17.592.55.694.414.785.36.293.819.380.7

138.491.68.391.78.191.915.284.87.792.318.181.9 فأكثر

10.090.08.991.17.492.615.584.57.192.916.983.1اإلجمالي



206

القسم الخامس - الخدمات والتواصل االجتماعي

جدول 5-16: توزيع األفراد حسب العوائق للحصول على الخدمة الطبية من مستشفى حكومي )%( - يتبع

مستوى التفصيل

عدم القدرة على تحمل 
عدم توفر المعدات الطبيةعدم توفر طبيبعدم توفر طبيبة / ممرضةصعوبة تامين وسيلة النقلالنفقات

النعمالنعمالنعمالنعمالنعم

المحافظة

28.171.932.167.924.475.623.276.827.872.2دهوك

13.686.427.572.510.689.48.891.215.284.8نينوى

36.163.939.061.037.063.042.357.746.653.4السليمانية

10.889.221.678.417.782.318.581.523.077.0كركوك

13.186.921.878.215.384.717.982.121.278.8اربيل

8.191.910.589.511.488.610.289.820.579.5ديالى

8.191.931.768.332.567.534.565.538.261.8االنبار

7.892.220.179.915.784.315.984.130.169.9بغداد

19.380.725.374.733.366.736.163.950.349.7بابل

3.796.311.688.427.572.530.469.631.568.5كربالء

18.981.131.468.614.086.014.885.220.379.7واسط

10.789.320.080.018.481.618.481.625.374.7صالح الدين

4.795.315.484.61.898.22.197.90.999.1النجف

2.397.77.592.54.495.63.196.99.790.3القادسية

100.05.794.3..100.0..1.498.611.588.5المثنى

5.794.318.481.61.398.71.798.34.795.3ذي قار

8.291.817.782.38.991.111.988.115.384.7ميسان

10.389.719.380.725.974.127.972.136.263.8البصرة

التقسيم الجغرافي

25.974.131.168.926.173.928.871.232.867.2كردستان

7.892.220.179.915.784.315.984.130.169.9بغداد

9.890.220.579.515.784.316.383.722.477.6بقية المحافظات

التجمع السكاني

10.989.118.481.617.282.818.381.725.774.3حضر

14.385.730.769.317.782.317.882.225.674.4ريف

انفاق الفرد )الف دينار / شهر(

17.782.335.364.714.185.914.285.818.981.1اقل من 60

6013.286.826.074.014.385.714.785.318.581.5 - اقل من 80

8013.586.526.373.715.784.316.084.023.676.4 - اقل من 100

10011.089.021.978.116.084.017.482.624.475.6 - اقل من 120

12010.889.222.777.317.482.618.981.128.171.9 - اقل من 140

14011.388.720.779.318.281.818.681.427.172.9 - اقل من 160

16011.388.717.982.119.480.619.480.626.973.1 - اقل من 180

1809.190.919.280.819.180.917.982.126.273.8 - اقل من 200

20010.289.817.882.219.480.620.379.728.271.8 - اقل من 300

30011.788.317.782.319.680.421.978.130.769.3 - اقل من 400

40012.088.015.984.118.281.821.678.432.267.8 فاكثر



القسم الخامس - الخدمات والتواصل االجتماعي

207

تابع / جدول 5-16: توزيع األفراد حسب العوائق للحصول على الخدمة الطبية من مستشفى حكومي )%( - يتبع

مستوى التفصيل

عدم القدرة على تحمل 
عدم توفر المعدات الطبيةعدم توفر طبيبعدم توفر طبيبة / ممرضةصعوبة تامين وسيلة النقلالنفقات

النعمالنعمالنعمالنعمالنعم

حجم األسرة

2 - 114.985.125.474.618.181.919.280.825.974.1

316.683.422.177.919.380.721.878.231.468.6

414.585.524.775.319.580.520.080.028.871.2

512.088.021.178.918.481.618.381.725.774.3

611.288.821.478.618.281.820.279.827.972.1

711.688.421.978.118.381.717.282.824.875.2

812.287.822.777.316.183.919.081.025.574.5

911.988.122.177.915.784.316.883.222.078.0

1012.287.822.277.816.483.616.283.824.175.9

12 0 1110.389.723.476.616.683.417.482.626.173.9

139.590.519.680.414.885.215.884.223.276.8 فأكثر

11.988.122.177.917.382.718.281.825.774.3اإلجمالي



208

القسم الخامس - الخدمات والتواصل االجتماعي

تابع / جدول 5-16: توزيع األفراد حسب العوائق للحصول على الخدمة الطبية من مستشفى حكومي )%( - يتبع

مستوى التفصيل

عدم الشعور باالمان 
هناك

عدم الشعور باالمان 
بالذهاب الى هناك

تم رفض تقديم الخدمات 
الطبية لي هناك في الماضي

عدم الثقة بمؤهالت موظفي 
الخدمات الطبية العامة

لدي تجربة سيئة سابقة 
اغالق الطرقفي المركز الصحي

النعمالنعمالنعمالنعمالنعمالنعم

المحافظة

9.190.97.692.42.797.34.595.51.998.11.898.2دهوك

16.084.024.475.65.294.89.290.84.695.455.644.4نينوى

17.382.715.384.716.283.823.876.213.686.416.983.1السليمانية

5.394.74.295.89.890.212.187.97.392.710.889.2كركوك

5.494.65.794.310.090.013.186.97.992.14.395.7اربيل

11.089.010.989.15.294.813.386.74.695.424.375.7ديالى

7.792.37.992.17.592.518.581.55.794.347.053.0االنبار

13.087.014.685.410.389.721.778.312.687.438.661.4بغداد

11.488.611.788.313.986.118.781.311.288.826.573.5بابل

13.786.312.487.611.888.213.286.89.290.843.256.8كربالء

10.489.610.389.75.594.59.990.14.695.414.585.5واسط

10.889.29.091.08.991.113.286.813.586.520.179.9صالح الدين

99.30.899.23.496.63.596.52.098.03.196.9).(النجف

99.10.799.34.295.84.595.53.596.51.798.3).(القادسية

100.0..99.8).(99.7).(99.7).(100.0..99.6).(المثنى

99.45.894.2).(99.51.898.2).(99.30.599.5).(ذي قار

5.095.02.497.61.398.76.793.32.098.05.394.7ميسان

18.581.515.584.56.693.412.887.25.894.221.478.6البصرة

التقسيم الجغرافي

11.089.010.090.010.589.515.184.98.691.48.691.4كردستان

13.087.014.685.410.389.721.778.312.687.438.661.4بغداد

9.490.69.990.16.293.810.489.65.594.523.876.2بقية المحافظات

التجمع السكاني

10.689.411.188.98.092.014.585.57.992.123.876.2حضر

10.090.010.589.57.392.711.488.66.693.426.573.5ريف

انفاق الفرد )الف دينار / شهر(

8.891.29.990.15.894.29.091.04.595.523.576.5اقل من 60

6011.588.512.187.95.694.48.092.04.695.424.475.6 - اقل من 80

8011.388.712.487.67.093.010.589.56.193.927.073.0 - اقل من 100

10010.189.910.689.47.093.011.588.56.793.322.477.6 - اقل من 120

12011.089.010.789.37.892.212.787.37.292.825.374.7 - اقل من 140

1409.790.39.790.37.992.112.887.27.992.123.476.6 - اقل من 160

16010.090.010.689.47.592.514.485.68.591.523.576.5 - اقل من 180

1809.490.68.991.17.192.914.086.06.693.426.873.2 - اقل من 200

20010.289.810.689.49.990.116.883.29.790.324.875.2 - اقل من 300

30011.888.213.786.39.190.920.779.310.090.027.172.9 - اقل من 400

40010.489.610.389.710.289.822.277.811.788.323.077.0 فاكثر
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تابع / جدول 5-16: توزيع األفراد حسب العوائق للحصول على الخدمة الطبية من مستشفى حكومي )%(

مستوى التفصيل

عدم الشعور باالمان 
هناك

عدم الشعور باالمان 
بالذهاب الى هناك

تم رفض تقديم الخدمات 
الطبية لي هناك في الماضي

عدم الثقة بمؤهالت موظفي 
الخدمات الطبية العامة

لدي تجربة سيئة سابقة 
اغالق الطرقفي المركز الصحي

النعمالنعمالنعمالنعمالنعمالنعم

حجم األسرة

 2 - 110.489.610.489.69.290.814.785.38.291.822.078.0

311.988.111.888.29.190.915.784.39.390.724.175.9

410.689.410.389.78.691.413.686.48.191.924.275.8

511.288.812.088.07.792.316.983.19.091.024.076.0

611.288.811.688.48.591.515.184.97.492.626.074.0

710.489.611.288.87.892.212.887.27.192.924.175.9

810.389.710.589.56.993.112.088.07.192.924.076.0

911.988.112.387.77.892.212.987.18.891.225.174.9

109.790.38.391.75.794.311.688.46.793.324.475.6

12 - 118.491.69.790.36.593.512.187.96.493.625.474.6

138.491.610.589.58.991.112.587.56.493.624.975.1 فأكثر

10.489.610.989.17.892.213.686.47.692.424.675.4اإلجمالي
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جدول 5-17: توزيع األفراد حسب العوائق للحصول على الخدمة الطبية من مستشفى خاص )%( - يتبع

مستوى التفصيل
عدم توفر المعدات الطبيةعدم توفر طبيبعدم توفر طبيبة / ممرضةصعوبة تامين وسيلة النقلعدم القدرة على تحمل النفقات

النعمالنعمالنعمالنعمالنعم

المحافظة

65.634.439.061.017.282.813.286.815.384.7دهوك

71.328.741.458.610.989.19.590.512.887.2نينوى

67.532.547.852.225.674.426.973.129.270.8السليمانية

52.447.626.573.517.682.418.181.919.180.9كركوك

58.241.824.076.07.992.110.090.09.790.3اربيل

74.525.517.782.312.387.711.488.611.988.1ديالى

72.527.540.659.422.277.825.674.423.276.8االنبار

68.931.130.169.914.185.99.990.112.787.3بغداد

80.919.136.363.739.560.537.562.546.153.9بابل

73.626.423.276.823.776.324.375.721.978.1كربالء

79.021.055.444.613.686.413.286.816.483.6واسط

70.629.426.573.514.485.613.586.513.686.4صالح الدين

77.023.023.976.16.993.17.192.96.893.2النجف

99.62.897.2).(99.5).(60.339.717.782.3القادسية

100.01.698.4..100.0..65.234.825.474.6المثنى

67.632.427.972.11.698.41.598.51.398.7ذي قار

68.931.132.367.77.792.38.191.99.190.9ميسان

81.718.337.662.421.678.423.077.023.176.9البصرة

التقسيم الجغرافي

63.736.337.162.917.282.817.482.618.781.3كردستان

68.931.130.169.914.185.99.990.112.787.3بغداد

71.928.132.267.814.785.314.785.316.183.9بقية المحافظات

التجمع السكاني

67.132.929.071.014.685.413.786.315.484.6حضر

76.723.340.959.116.084.015.184.916.783.3ريف

انفاق الفرد )الف دينار / شهر(

83.216.849.850.212.088.011.688.412.287.8اقل من 60

6078.621.441.958.114.185.913.386.713.386.7 - اقل من 80

8077.522.538.661.415.184.914.285.815.584.5 - اقل من 100

10077.322.734.665.413.486.613.886.214.985.1 - اقل من 120

12074.425.634.066.015.884.216.583.518.881.2 - اقل من 140

14073.126.931.768.315.584.514.585.516.983.1 - اقل من 160

16067.532.528.171.916.683.415.684.416.583.5 - اقل من 180

18064.435.626.973.115.984.113.886.214.785.3 - اقل من 200

20062.937.124.875.216.183.914.485.617.282.8 - اقل من 300

30052.847.222.377.716.683.413.986.117.482.6 - اقل من 400

40047.452.622.177.913.786.312.687.415.184.9 فاكثر
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تابع / جدول 5-17: توزيع األفراد حسب العوائق للحصول على الخدمة الطبية من مستشفى خاص )%( - يتبع

مستوى التفصيل
عدم توفر المعدات الطبيةعدم توفر طبيبعدم توفر طبيبة / ممرضةصعوبة تامين وسيلة النقلعدم القدرة على تحمل النفقات

النعمالنعمالنعمالنعمالنعم

حجم األسرة

 2 - 165.734.335.664.415.484.613.986.116.583.5

366.833.233.067.016.283.815.085.017.182.9

467.432.634.365.717.282.816.683.418.781.3

566.833.231.468.614.885.214.585.516.183.9

668.331.732.068.016.483.615.284.818.381.7

770.129.931.668.415.584.513.686.415.584.5

870.829.232.967.112.987.113.486.615.085.0

973.626.432.767.313.686.413.686.413.786.3

1074.026.034.665.414.785.313.286.814.885.2

12 - 1172.127.934.365.716.183.914.985.117.182.9

1371.328.730.269.812.787.311.188.911.688.4 فأكثر

70.030.032.567.515.085.014.185.915.884.2اإلجمالي
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تابع / جدول 5-17: توزيع األفراد حسب العوائق للحصول على الخدمة الطبية من مستشفى خاص )%( - يتبع

مستوى التفصيل

عدم الشعور باالمان 
هناك

عدم الشعور باالمان 
بالذهاب الى هناك

تم رفض تقديم الخدمات 
الطبية لي هناك في الماضي

عدم الثقة بمؤهالت موظفي 
الخدمات الطبية العامة

لدي تجربة سيئة سابقة 
اغالق الطرقفي المركز الصحي

النعمالنعمالنعمالنعمالنعمالنعم

المحافظة

10.189.99.091.02.397.76.493.61.998.12.098.0دهوك

26.673.434.565.55.394.75.894.24.096.061.039.0نينوى

16.983.115.684.412.687.416.084.08.791.316.783.3السليمانية

6.293.84.895.29.690.410.389.79.290.811.188.9كركوك

6.193.95.694.44.795.34.795.34.295.84.395.7اربيل

14.285.813.886.27.292.86.993.14.096.026.773.3ديالى

22.277.825.174.910.489.615.085.07.892.253.346.7االنبار

12.287.816.483.67.892.212.387.77.492.640.859.2بغداد

13.786.314.185.912.088.015.284.810.389.736.963.1بابل

13.686.412.387.711.988.110.989.110.289.850.149.9كربالء

18.981.118.781.38.691.410.189.97.992.122.177.9واسط

9.990.19.690.44.495.66.293.83.097.021.978.1صالح الدين

5.194.94.195.96.094.06.593.55.494.65.494.6النجف

99.52.697.43.097.01.798.3).(99.7).(99.7).(القادسية

100.0..99.9).(99.9).(100.0..100.0..100.0..المثنى

100.06.693.4..99.81.498.6).(99.8).(99.9).(ذي قار

5.095.04.195.92.098.02.897.21.898.216.483.6ميسان

17.982.116.183.94.495.69.890.24.995.122.078.0البصرة

التقسيم الجغرافي

11.388.710.489.67.292.89.690.45.494.68.591.5كردستان

12.287.816.483.67.892.212.387.77.492.640.859.2بغداد

12.987.113.886.26.094.07.792.35.194.927.872.2بقية المحافظات

التجمع السكاني

11.988.113.586.56.693.49.890.26.094.026.673.4حضر

14.086.014.685.46.493.67.292.85.095.030.070.0ريف

انفاق الفرد )الف دينار / شهر(

14.086.015.484.65.494.66.493.64.395.728.171.9اقل من 60

6015.085.017.083.04.995.15.194.93.396.727.972.1 - اقل من 80

8014.185.915.484.65.594.57.692.46.193.931.868.2 - اقل من 100

10012.887.212.987.16.493.67.792.35.594.526.673.4 - اقل من 120

12013.686.413.986.17.292.89.690.46.493.629.470.6 - اقل من 140

14011.188.911.988.16.793.39.290.86.293.826.573.5 - اقل من 160

16011.988.113.386.77.892.210.090.06.293.826.373.7 - اقل من 180

18010.489.610.789.35.294.88.991.14.995.126.673.4 - اقل من 200

20011.888.213.286.88.092.011.388.76.393.726.074.0 - اقل من 300

30011.788.314.885.26.993.111.388.75.294.828.871.2 - اقل من 400

4008.891.212.287.87.192.912.287.87.692.424.875.2 فاكثر
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تابع / جدول 5-17: توزيع األفراد حسب العوائق للحصول على الخدمة الطبية من مستشفى خاص )%(

مستوى التفصيل

عدم الشعور باالمان 
هناك

عدم الشعور باالمان 
بالذهاب الى هناك

تم رفض تقديم الخدمات 
الطبية لي هناك في الماضي

عدم الثقة بمؤهالت موظفي 
الخدمات الطبية العامة

لدي تجربة سيئة سابقة 
اغالق الطرقفي المركز الصحي

النعمالنعمالنعمالنعمالنعمالنعم

حجم األسرة

 2 - 111.488.612.387.78.191.911.089.07.592.525.174.9

313.087.015.284.86.793.310.989.18.092.026.973.1

411.988.112.587.57.992.19.091.06.094.026.973.1

513.286.813.986.17.192.910.389.76.693.426.074.0

613.087.015.085.07.792.310.189.96.693.428.771.3

711.488.612.687.46.094.08.191.95.394.726.173.9

812.088.012.987.14.895.28.291.84.795.326.773.3

915.484.615.884.27.093.09.091.05.994.127.772.3

1012.887.212.887.25.394.78.391.74.795.329.470.6

12 - 1111.388.713.186.95.694.48.191.95.294.828.871.2

1311.788.315.484.66.793.38.291.84.195.929.870.2 فأكثر

12.587.513.886.26.693.49.091.05.794.327.672.4اإلجمالي
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جدول 5-18: توزيع األفراد حسب العوائق للحصول على الخدمة الطبية من مركز صحي حكومي )%( - يتبع 

مستوى التفصيل
عدم توفر المعدات الطبيةعدم توفر طبيبعدم توفر طبيبة / ممرضةصعوبة تامين وسيلة النقلعدم القدرة على تحمل النفقات

النعمالنعمالنعمالنعمالنعم

المحافظة

28.271.827.472.620.579.518.281.823.276.8دهوك

9.390.715.484.616.183.914.485.623.476.6نينوى

34.765.333.366.741.158.944.855.252.547.5السليمانية

11.089.018.981.128.771.322.078.032.367.7كركوك

14.485.616.683.414.285.818.082.024.375.7اربيل

8.191.96.693.414.285.812.287.824.375.7ديالى

7.192.922.277.840.060.040.859.247.752.3االنبار

6.593.510.589.519.580.518.281.834.665.4بغداد

19.280.821.079.035.364.743.856.257.342.7بابل

6.094.09.091.031.368.733.666.436.163.9كربالء

18.581.528.371.714.385.713.986.120.080.0واسط

10.289.816.983.129.071.025.374.734.665.4صالح الدين

7.392.714.385.73.696.43.396.75.194.9النجف

2.197.96.593.55.194.92.197.97.692.4القادسية

99.21.398.76.493.6).(1.698.48.891.2المثنى

3.796.312.887.21.798.31.998.14.295.8ذي قار

6.993.114.885.213.786.318.681.421.378.7ميسان

8.691.411.888.226.373.727.972.141.458.6البصرة

التقسيم الجغرافي

25.874.225.874.226.373.728.571.535.065.0كردستان

6.593.510.589.519.580.518.281.834.665.4بغداد

8.991.115.085.019.680.419.680.427.672.4بقية المحافظات

التجمع السكاني

10.589.512.487.619.180.919.580.529.270.8حضر

12.487.623.776.324.175.923.676.432.767.3ريف

انفاق الفرد )الف دينار / شهر(

15.884.228.072.018.281.817.982.122.777.3اقل من 60

6010.090.018.381.719.680.419.081.024.275.8 - اقل من 80

8011.388.718.681.420.080.019.081.028.671.4 - اقل من 100

10010.389.715.384.719.980.118.581.531.668.4 - اقل من 120

12012.088.016.483.622.577.524.475.632.667.4 - اقل من 140

14011.988.115.284.821.778.321.478.631.368.7 - اقل من 160

16010.189.912.687.422.177.922.078.032.567.5 - اقل من 180

1809.190.912.587.522.377.721.278.830.769.3 - اقل من 200

20010.189.911.888.220.979.121.978.132.167.9 - اقل من 300

30010.189.911.988.120.179.923.676.433.366.7 - اقل من 400

40011.588.512.487.619.680.419.880.234.265.8 فاكثر
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تابع / جدول 5-18: توزيع األفراد حسب العوائق للحصول على الخدمة الطبية من مركز صحي حكومي )%(

مستوى التفصيل
عدم توفر المعدات الطبيةعدم توفر طبيبعدم توفر طبيبة / ممرضةصعوبة تامين وسيلة النقلعدم القدرة على تحمل النفقات

النعمالنعمالنعمالنعمالنعم

حجم األسرة

 2 - 115.384.720.279.819.380.720.779.330.169.9

314.985.116.883.222.677.423.176.934.265.8

413.986.119.580.522.477.622.577.533.266.8

512.187.915.584.520.679.420.879.230.569.5

610.889.214.785.319.980.121.378.731.668.4

711.488.615.184.921.079.019.780.329.470.6

811.288.815.484.620.179.921.978.129.470.6

99.091.015.784.319.880.221.079.027.472.6

1011.488.616.183.920.579.520.979.130.469.6

12 - 118.691.417.182.921.278.820.879.229.870.2

138.691.413.087.019.780.317.083.029.170.9 فأكثر

11.188.915.784.320.679.420.779.330.369.7االحمالي
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جدول 5-18: توزيع األفراد حسب العوائق للحصول على الخدمة الطبية من مركز صحي حكومي )%( - يتبع

مستوى التفصيل

عدم الشعور باالمان 
هناك

عدم الشعور باالمان 
بالذهاب الى هناك

تم رفض تقديم الخدمات 
الطبية لي هناك في الماضي

عدم الثقة بمؤهالت موظفي 
الخدمات الطبية العامة

لدي تجربة سيئة سابقة 
اغالق الطرقفي المركز الصحي

النعمالنعمالنعمالنعمالنعمالنعم

المحافظة

9.490.67.792.32.197.95.594.51.198.91.798.3دهوك

6.793.39.790.35.594.511.188.94.895.235.364.7نينوى

16.983.114.485.616.983.126.573.513.186.914.685.4السليمانية

7.692.44.195.98.691.415.584.59.890.210.789.3كركوك

6.293.85.095.013.087.017.083.09.790.34.195.9اربيل

8.092.07.592.54.995.112.387.74.195.918.281.8ديالى

7.192.97.692.46.993.119.680.47.692.438.561.5االنبار

13.286.812.987.17.192.921.878.28.291.822.877.2بغداد

12.487.612.287.812.787.320.679.412.187.922.877.2بابل

13.087.012.287.812.088.018.781.39.590.529.370.7كربالء

10.489.611.388.77.692.412.787.36.193.914.885.2واسط

9.490.68.191.96.493.616.084.010.989.115.184.9صالح الدين

1.898.21.598.53.296.84.495.63.296.82.098.0النجف

99.8).(99.51.198.93.696.41.798.3).(99.7).(القادسية

99.60.0100.0).(99.5).(99.9).(100.0..99.9).(المثنى

99.15.394.7).(99.74.695.4).(99.9).(99.5).(ذي قار

4.295.82.297.81.298.85.994.12.597.51.398.7ميسان

17.882.215.484.65.594.516.483.66.193.918.082.0البصرة

التقسيم الجغرافي

11.288.89.390.711.888.217.882.28.991.17.692.4كردستان

13.286.812.987.17.192.921.878.28.291.822.877.2بغداد

7.792.37.492.65.694.412.387.75.994.117.782.3بقية المحافظات

التجمع السكاني

10.489.69.790.36.993.115.584.57.093.016.483.6حضر

7.292.87.292.86.993.114.585.56.593.519.180.9ريف

انفاق الفرد )الف دينار / شهر(

7.592.58.191.95.194.910.989.14.995.118.082.0اقل من 60

608.791.38.991.14.895.211.188.95.794.318.381.7 - اقل من 80

807.692.47.592.56.193.911.388.76.393.719.280.8 - اقل من 100

1009.290.87.292.86.094.014.285.86.293.815.484.6 - اقل من 120

12010.789.39.890.26.393.715.184.97.392.718.581.5 - اقل من 140

1408.591.58.791.37.492.615.284.86.393.716.183.9 - اقل من 160

1609.790.39.190.97.292.814.086.06.593.515.284.8 - اقل من 180

1809.990.17.992.17.792.316.583.56.393.718.481.6 - اقل من 200

20010.789.39.590.59.091.018.181.98.391.715.284.8 - اقل من 300

30012.587.513.186.98.491.621.678.48.791.321.378.7 - اقل من 400

4009.490.69.590.57.992.121.878.28.491.615.784.3 فاكثر
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تابع / جدول 5-18: توزيع األفراد حسب العوائق للحصول على الخدمة الطبية من مركز صحي حكومي )%(

مستوى التفصيل

عدم الشعور باالمان 
هناك

عدم الشعور باالمان 
بالذهاب الى هناك

تم رفض تقديم الخدمات 
الطبية لي هناك في الماضي

عدم الثقة بمؤهالت موظفي 
الخدمات الطبية العامة

لدي تجربة سيئة سابقة 
اغالق الطرقفي المركز الصحي

النعمالنعمالنعمالنعمالنعمالنعم

حجم األسرة

 2 - 19.590.59.290.88.191.914.285.88.591.515.784.3

39.890.29.790.39.091.017.282.87.592.515.984.1

410.789.39.490.68.591.514.885.27.592.517.382.7

510.789.39.890.28.092.017.083.07.093.016.783.3

69.890.210.989.17.292.816.084.07.792.318.481.6

79.390.78.491.67.392.714.685.46.293.816.883.2

88.391.78.191.95.794.314.385.75.994.116.283.8

99.790.39.890.26.493.615.184.96.993.116.683.4

108.891.26.094.05.694.414.585.55.894.218.181.9

12 - 118.191.97.692.44.895.213.686.46.593.517.682.4

139.190.98.591.56.693.415.484.67.392.718.181.9 فأكثر

9.590.58.991.16.993.115.284.86.993.117.282.8االحمالي
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جدول 5-19: توزيع األفراد حسب العوائق للحصول على الخدمة الطبية من عيادة / مجمع طبي خاص )%( - يتبع

مستوى التفصيل
عدم توفر المعدات الطبيةعدم توفر طبيبعدم توفر طبيبة / ممرضةصعوبة تامين وسيلة النقلعدم القدرة على تحمل النفقات

النعمالنعمالنعمالنعمالنعم

المحافظة

56.843.235.764.319.280.815.184.918.082.0دهوك

51.648.424.775.314.285.812.687.413.986.1نينوى

61.238.841.858.225.574.527.772.329.370.7السليمانية

40.159.926.173.917.982.119.580.520.579.5كركوك

49.650.421.978.18.991.18.591.510.689.4اربيل

54.545.514.086.012.487.611.588.515.284.8ديالى

52.347.728.072.025.274.828.671.424.775.3االنبار

37.662.415.085.011.388.79.790.316.883.2بغداد

70.129.927.772.336.263.837.262.844.555.5بابل

52.847.215.184.923.576.524.875.222.877.2كربالء

61.538.542.058.013.786.311.788.314.685.4واسط

57.442.622.977.116.383.714.985.115.884.2صالح الدين

62.137.921.978.17.992.17.892.28.491.6النجف

99.71.798.3).(99.8).(50.249.814.086.0القادسية

100.01.698.4..100.0..30.769.39.790.3المثنى

55.844.217.482.61.898.21.498.61.498.6ذي قار

44.755.319.580.59.290.86.993.15.994.1ميسان

58.441.623.276.821.278.822.477.622.477.6البصرة

التقسيم الجغرافي

56.044.033.266.818.082.017.782.319.880.2كردستان

37.662.415.085.011.388.79.790.316.883.2بغداد

54.345.722.577.515.484.615.484.616.483.6بقية المحافظات

التجمع السكاني

46.853.218.681.413.886.213.586.516.883.2حضر

60.639.432.068.017.682.416.983.117.682.4ريف

انفاق الفرد )الف دينار / شهر(

70.529.535.864.212.987.112.587.514.086.0اقل من 60

6061.238.829.270.816.483.614.785.313.386.7 - اقل من 80

8059.640.426.573.516.783.314.685.417.282.8 - اقل من 100

10056.843.223.876.215.284.815.184.917.382.7 - اقل من 120

12054.145.923.476.616.483.616.783.318.281.8 - اقل من 140

14050.749.322.277.815.384.715.384.719.780.3 - اقل من 160

16045.654.419.081.016.183.915.484.618.581.5 - اقل من 180

18042.957.117.282.814.785.313.586.518.181.9 - اقل من 200

20041.258.816.783.313.986.114.285.818.181.9 - اقل من 300

30036.163.916.583.513.686.413.986.117.182.9 - اقل من 400

40034.565.516.683.411.688.412.587.515.284.8 فاكثر
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تابع / جدول 5-19: توزيع األفراد حسب العوائق للحصول على الخدمة الطبية من عيادة / مجمع طبي خاص )%(

مستوى التفصيل
عدم توفر المعدات الطبيةعدم توفر طبيبعدم توفر طبيبة / ممرضةصعوبة تامين وسيلة النقلعدم القدرة على تحمل النفقات

النعمالنعمالنعمالنعمالنعم

حجم األسرة

 2 - 149.950.127.872.214.285.813.686.415.884.2

351.248.826.273.814.785.315.184.917.882.2

448.451.625.174.916.483.616.583.519.280.8

549.450.622.977.114.185.913.386.717.482.6

649.950.121.878.215.184.915.684.419.081.0

752.947.122.777.315.884.214.785.317.582.5

852.647.423.576.513.886.213.786.316.483.6

953.146.921.278.814.285.814.985.114.185.9

1053.047.022.977.116.084.014.285.816.183.9

12 - 1151.348.723.776.316.084.014.885.218.181.9

1347.752.317.682.413.486.612.987.114.485.6 فأكثر

50.949.122.677.414.985.114.585.517.083.0اإلجمالي
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جدول 5-19: توزيع األفراد حسب العوائق للحصول على الخدمة الطبية من عيادة / مجمع طبي خاص )%( - يتبع 

مستوى التفصيل

عدم الشعور باالمان 
هناك

عدم الشعور باالمان 
بالذهاب الى هناك

تم رفض تقديم الخدمات 
الطبية لي هناك في الماضي

عدم الثقة بمؤهالت موظفي 
الخدمات الطبية العامة

لدي تجربة سيئة سابقة 
اغالق الطرقفي المركز الصحي

النعمالنعمالنعمالنعمالنعمالنعم

المحافظة

10.489.68.891.22.497.65.694.41.798.31.898.2دهوك

11.188.914.585.53.496.65.095.04.295.839.360.7نينوى

16.283.814.585.512.387.717.083.09.690.415.584.5السليمانية

6.993.14.995.110.189.912.287.89.290.811.388.7كركوك

6.593.55.095.04.595.55.294.83.396.73.996.1اربيل

10.189.99.390.76.993.19.490.64.595.526.273.8ديالى

16.183.916.183.99.290.815.684.47.992.141.059.0االنبار

9.690.412.887.26.193.910.789.36.693.426.573.5بغداد

12.587.511.988.110.689.414.585.59.690.426.373.7بابل

13.386.712.887.211.788.39.990.19.890.236.963.1كربالء

13.886.213.486.67.892.29.091.07.093.016.183.9واسط

9.091.07.692.44.395.76.493.62.997.117.382.7صالح الدين

5.095.04.695.46.993.17.692.46.193.95.994.1النجف

99.11.498.6).(99.61.598.5).(99.8).(99.9).(القادسية

100.0..99.7).(99.7).(100.0).(100.0..100.0..المثنى

99.86.793.3).(99.2).(99.8).(100.0..99.9).(ذي قار

3.796.33.496.61.898.22.697.42.197.97.592.5ميسان

17.782.315.584.55.494.610.789.35.494.618.481.6البصرة

التقسيم الجغرافي

11.388.79.790.37.093.09.990.15.494.67.992.1كردستان

9.690.412.887.26.193.910.789.36.693.426.573.5بغداد

9.490.69.290.85.694.47.892.25.194.920.679.4بقية المحافظات

التجمع السكاني

10.189.910.689.45.994.19.390.75.694.418.981.1حضر

8.991.18.991.16.094.07.692.45.194.922.577.5ريف

انفاق الفرد )الف دينار / شهر(

8.891.210.289.85.394.77.392.74.695.420.080.0اقل من 60

6010.090.09.290.84.295.86.393.75.394.720.679.4 - اقل من 80

809.890.210.489.65.794.37.892.25.594.521.778.3 - اقل من 100

1009.590.58.291.85.794.37.592.55.194.920.080.0 - اقل من 120

12011.188.910.589.56.593.59.690.45.694.421.578.5 - اقل من 140

1409.890.29.990.16.094.08.691.45.894.218.281.8 - اقل من 160

1609.490.610.589.56.693.49.790.35.494.618.581.5 - اقل من 180

1808.191.99.091.04.395.78.991.15.095.020.779.3 - اقل من 200

20010.389.711.188.97.492.69.790.36.593.517.882.2 - اقل من 300

30011.388.712.587.56.293.810.689.45.294.822.177.9 - اقل من 400

4007.492.69.190.95.694.412.187.94.695.419.880.2 فاكثر
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تابع / جدول 5-19: توزيع األفراد حسب العوائق للحصول على الخدمة الطبية من عيادة / مجمع طبي خاص )%(

مستوى التفصيل

عدم الشعور باالمان 
هناك

عدم الشعور باالمان 
بالذهاب الى هناك

تم رفض تقديم الخدمات 
الطبية لي هناك في الماضي

عدم الثقة بمؤهالت موظفي 
الخدمات الطبية العامة

لدي تجربة سيئة سابقة 
اغالق الطرقفي المركز الصحي

النعمالنعمالنعمالنعمالنعمالنعم

حجم األسرة

 2 - 19.390.710.189.97.392.710.389.76.993.117.782.3

311.288.811.988.16.393.711.188.96.393.719.580.5

49.790.39.690.46.893.29.990.15.794.319.680.4

510.589.510.589.56.193.910.189.95.994.118.481.6

610.389.711.089.07.093.09.690.46.193.921.578.5

79.190.99.091.05.694.48.092.05.594.518.981.1

89.190.99.590.55.794.38.391.74.695.418.981.1

910.989.111.488.65.394.78.291.84.995.119.081.0

108.891.28.591.55.894.26.793.35.194.921.578.5

12 - 119.790.310.090.04.995.17.592.54.295.821.678.4

138.791.310.090.05.294.88.691.45.994.121.678.4 فأكثر

9.790.310.189.95.994.18.891.25.494.619.980.1اإلجمالي
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تابع / جدول 5-20: توزيع األفراد حسب العوائق للحصول على الخدمة الطبية من صيدلية )%( - يتبع    

مستوى التفصيل

عدم القدرة على تحمل 
عدم توفر المعدات الطبيةعدم توفر طبيبعدم توفر طبيبة / ممرضةصعوبة تامين وسيلة النقلالنفقات

النعمالنعمالنعمالنعمالنعم

المحافظة

54.445.631.069.016.183.912.787.314.885.2دهوك

32.867.216.383.714.185.912.687.413.886.2نينوى

57.142.935.864.238.761.337.262.840.559.5السليمانية

26.373.719.880.220.679.419.280.817.482.6كركوك

44.955.117.882.210.189.911.888.211.488.6اربيل

31.368.77.992.117.182.917.782.322.677.4ديالى

48.551.521.478.616.483.619.480.614.185.9االنبار

29.370.77.592.511.688.411.688.416.683.4بغداد

70.629.424.675.428.771.337.962.135.864.2بابل

41.458.611.888.222.577.522.877.221.878.2كربالء

51.448.636.863.215.284.813.386.712.387.7واسط

47.352.721.478.625.574.527.472.624.175.9صالح الدين

35.065.013.087.011.288.811.788.312.887.2النجف

99.3).(99.9).(99.9).(38.761.37.892.2القادسية

99.71.598.5).(100.0..11.388.79.490.6المثنى

44.555.515.085.03.996.14.295.81.298.8ذي قار

33.067.016.183.914.685.415.584.59.590.5ميسان

33.766.310.989.123.676.423.976.131.668.4البصرة

التقسيم الجغرافي

52.147.928.271.822.877.221.978.123.676.4كردستان

29.370.77.592.511.688.411.688.416.683.4بغداد

39.860.216.683.416.283.817.182.917.083.0بقية المحافظات

التجمع السكاني

36.163.912.387.714.885.215.085.017.282.8حضر

47.352.726.273.819.680.420.679.419.980.1ريف

انفاق الفرد )الف دينار / شهر(

54.145.929.570.514.985.115.784.315.584.5اقل من 60

6046.853.222.677.418.881.217.282.817.782.3 - اقل من 80

8044.655.419.380.716.483.616.883.217.782.3 - اقل من 100

10040.359.715.884.215.684.416.683.418.082.0 - اقل من 120

12040.159.916.983.118.082.018.181.919.081.0 - اقل من 140

14039.760.314.485.615.784.315.984.116.283.8 - اقل من 160

16037.662.413.486.617.182.915.184.916.383.7 - اقل من 180

18032.767.312.287.814.885.216.983.118.082.0 - اقل من 200

20033.766.311.588.515.584.516.283.818.281.8 - اقل من 300

30032.267.812.187.915.584.517.482.620.479.6 - اقل من 400

40028.871.213.087.015.584.517.482.621.178.9 فاكثر
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تابع / جدول 5-20: توزيع األفراد حسب العوائق للحصول على الخدمة الطبية من صيدلية )%( - يتبع    

مستوى التفصيل

عدم القدرة على تحمل 
عدم توفر المعدات الطبيةعدم توفر طبيبعدم توفر طبيبة / ممرضةصعوبة تامين وسيلة النقلالنفقات

النعمالنعمالنعمالنعمالنعم

حجم األسرة

 2 - 142.557.521.778.316.483.616.084.017.882.2

341.958.119.180.915.984.116.783.320.279.8

440.559.519.480.617.382.718.981.121.178.9

537.662.416.283.815.984.116.483.618.781.3

639.061.014.985.116.383.717.882.218.481.6

740.060.016.683.417.083.016.683.418.481.6

839.360.715.684.415.484.615.085.017.782.3

941.059.016.983.114.785.315.884.215.684.4

1040.159.917.382.717.982.117.682.417.482.6

12 - 1140.060.017.582.517.182.917.782.318.381.7

1337.162.913.286.814.985.114.585.515.085.0 فأكثر

39.560.516.483.616.283.816.683.418.082.0اإلجمالي
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 تابع / جدول 5-20: توزيع األفراد حسب العوائق للحصول على الخدمة الطبية من صيدلية )%( - يتبع

مستوى التفصيل

عدم الشعور باالمان 
هناك

عدم الشعور باالمان 
بالذهاب الى هناك

تم رفض تقديم الخدمات 
الطبية لي هناك في الماضي

عدم الثقة بمؤهالت موظفي 
الخدمات الطبية العامة

لدي تجربة سيئة سابقة 
اغالق الطرقفي المركز الصحي

النعمالنعمالنعمالنعمالنعمالنعم

المحافظة

8.092.07.392.71.698.43.896.21.099.02.098.0دهوك

7.892.27.992.12.697.44.195.93.896.232.767.3نينوى

17.083.014.385.711.588.519.180.99.890.215.284.8السليمانية

2.697.42.797.35.594.54.295.84.096.09.390.7كركوك

6.193.95.394.75.394.76.593.53.596.54.195.9اربيل

8.791.38.092.06.094.08.691.44.195.919.081.0ديالى

9.790.310.189.98.591.515.284.86.893.235.564.5االنبار

6.193.98.291.84.195.910.789.34.995.115.184.9بغداد

12.088.012.187.910.090.014.385.710.289.822.078.0بابل

12.687.412.287.812.088.09.790.39.590.523.976.1كربالء

10.989.110.389.76.793.38.092.05.794.314.086.0واسط

9.890.27.692.44.096.07.692.43.296.815.484.6صالح الدين

5.294.82.397.71.099.01.398.70.599.51.498.6النجف

99.6).(99.9).(99.3).(100.0..99.7).(100.0..القادسية

100.0..100.0..100.0..99.7).(100.0..100.0..المثنى

99.95.594.5).(99.84.395.7).(99.8).(99.6).(ذي قار

3.996.13.396.72.098.03.196.91.998.13.496.6ميسان

22.677.415.584.55.394.714.685.47.392.718.781.3البصرة

التقسيم الجغرافي

10.889.29.390.76.793.310.889.25.394.77.992.1كردستان

6.193.98.291.84.195.910.789.34.995.115.184.9بغداد

8.591.57.392.74.695.47.492.64.495.616.883.2بقية المحافظات

التجمع السكاني

8.691.48.391.74.895.29.091.04.695.413.486.6حضر

7.692.46.793.34.895.27.892.24.795.319.081.0ريف

انفاق الفرد )الف دينار / شهر(

7.692.47.792.34.096.07.992.14.295.816.583.5اقل من 60

6010.090.08.291.84.295.86.393.74.595.518.082.0 - اقل من 80

807.992.17.192.93.996.17.592.54.895.218.681.4 - اقل من 100

1008.591.56.094.03.996.17.292.84.096.014.285.8 - اقل من 120

12010.289.87.892.24.995.18.191.94.195.916.183.9 - اقل من 140

1407.292.88.391.74.295.87.692.44.595.514.086.0 - اقل من 160

1607.792.38.092.05.095.08.391.75.494.614.485.6 - اقل من 180

1806.993.16.593.53.996.18.191.93.996.113.586.5 - اقل من 200

2008.191.98.591.56.493.69.890.25.095.012.587.5 - اقل من 300

3008.591.510.289.85.794.313.286.84.995.114.985.1 - اقل من 400

4008.291.87.992.16.094.013.486.65.994.113.586.5 فاكثر
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 تابع / جدول 5-20: توزيع األفراد حسب العوائق للحصول على الخدمة الطبية من صيدلية )%(

مستوى التفصيل

عدم الشعور باالمان 
هناك

عدم الشعور باالمان 
بالذهاب الى هناك

تم رفض تقديم الخدمات 
الطبية لي هناك في الماضي

عدم الثقة بمؤهالت موظفي 
الخدمات الطبية العامة

لدي تجربة سيئة سابقة 
اغالق الطرقفي المركز الصحي

النعمالنعمالنعمالنعمالنعمالنعم

حجم األسرة

 2 - 18.991.19.190.96.293.89.890.26.893.212.088.0

39.490.69.190.95.694.411.488.65.994.113.786.3

48.791.38.891.25.894.28.991.15.494.615.384.7

58.991.18.092.04.695.410.489.65.194.913.586.5

68.791.38.791.36.293.88.691.44.795.314.985.1

78.891.27.992.14.195.97.992.14.495.615.884.2

87.892.27.592.54.096.07.792.33.896.213.286.8

98.791.38.391.75.194.99.091.04.195.915.684.4

108.991.15.894.23.796.36.193.94.096.016.683.4

12 - 117.292.86.293.83.596.57.992.14.695.416.783.3

136.393.77.492.65.194.99.590.54.895.216.283.8 فأكثر

8.391.77.892.24.895.28.791.34.695.415.184.9اإلجمالي
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جدول 5-21: توزيع األفراد حسب تقديمهم للشكوى بعد تعرضهم للمشاكل المختلفة )%( - يتبع

مستوى التفصيل

بعض الممتلكات او المال 
قد سرقت مع العنف 

بعض الممتلكات او المال 
قد سرقت دون العنف 

شخص ما فتح باب او 
نافذة في المنزل بقوة 
او حاول الدخول من 

دون اذن

االصابة بجروح او القتل 
بسبب انفجار ناجم عن 
ىعملية انتحارية او 

ماشابه ذلك 

سرقة السيارة او بعض 
اجزاء منها 

االعتداء او المضايقة 
السباب سياسية او 

عرقية او دينية 

تقدم الفرد 
بشكوى 

رسمية الى 
السلطة 

 لم يتقدم 
الفرد 

بشكوى 
رسمية الى 

السلطة 

تقدم الفرد 
بشكوى 

رسمية الى 
السلطة 

 لم يتقدم 
الفرد 

بشكوى 
رسمية الى 

السلطة 

تقدم الفرد 
بشكوى 

رسمية الى 
السلطة 

 لم يتقدم 
الفرد 

بشكوى 
رسمية الى 

السلطة 

تقدم الفرد 
بشكوى 

رسمية الى 
السلطة 

 لم يتقدم 
الفرد 

بشكوى 
رسمية الى 

السلطة 

تقدم الفرد 
بشكوى 

رسمية الى 
السلطة 

 لم يتقدم 
الفرد 

بشكوى 
رسمية الى 

السلطة 

تقدم الفرد 
بشكوى 

رسمية الى 
السلطة 

 لم يتقدم 
الفرد 

بشكوى 
رسمية الى 

السلطة 

المحافظة

..100.0........100.0..65.134.937.862.2دهوك

32.367.7....0.032.967.1..9.890.231.268.8نينوى

100.062.038.016.183.9..42.657.438.861.274.026.0السليمانية

........100.00.028.671.40.00.0100.00.0كركوك

100.0..100.0..100.0..100.0..54.845.244.955.1اربيل

69.330.7..81.318.7100.0..81.118.948.651.4100.0ديالى

81.019.00.0100.0....14.685.455.244.837.162.9االنبار

27.772.339.360.751.448.675.924.162.637.419.280.8بغداد

..100.0....62.737.3..50.749.325.574.5100.0بابل

..100.0......86.613.4100.0..100.0....كربالء

15.284.89.190.972.327.774.925.183.017.043.057.0واسط

83.916.178.221.864.036.0)-(42.257.858.541.5100.0صالح الدين

....100.0....100.00.0..26.473.6..100.0النجف

....100.038.761.317.882.2..100.036.663.4..القادسية

....)-(......)-(..100.0......المثنى

....100.0......100.0..100.0..100.0..ذي قار

............36.263.842.557.590.29.8ميسان

......100.0....23.176.97.592.525.075.0البصرة

التقسيم الجغرافي

100.040.659.429.570.5..50.949.142.058.046.853.2كردستان

27.772.339.360.751.448.675.924.162.637.419.280.8بغداد

36.463.634.265.855.944.169.930.169.031.037.063.0بقية المحافظات

التجمع السكاني

33.966.136.463.656.143.973.226.863.236.828.171.9حضر

32.467.643.057.025.774.380.619.468.131.933.266.8ريف
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تابع / جدول 5-21: توزيع األفراد حسب تقديمهم للشكوى بعد تعرضهم للمشاكل المختلفة )%(

مستوى التفصيل

بعض الممتلكات او المال 
قد سرقت مع العنف 

بعض الممتلكات او المال 
قد سرقت دون العنف 

شخص ما فتح باب او 
نافذة في المنزل بقوة 
او حاول الدخول من 

دون اذن

االصابة بجروح او القتل 
بسبب انفجار ناجم عن 
ىعملية انتحارية او 

ماشابه ذلك 

سرقة السيارة او بعض 
اجزاء منها 

االعتداء او المضايقة 
السباب سياسية او 

عرقية او دينية 

تقدم الفرد 
بشكوى 

رسمية الى 
السلطة 

 لم يتقدم 
الفرد 

بشكوى 
رسمية الى 

السلطة 

تقدم الفرد 
بشكوى 

رسمية الى 
السلطة 

 لم يتقدم 
الفرد 

بشكوى 
رسمية الى 

السلطة 

تقدم الفرد 
بشكوى 

رسمية الى 
السلطة 

 لم يتقدم 
الفرد 

بشكوى 
رسمية الى 

السلطة 

تقدم الفرد 
بشكوى 

رسمية الى 
السلطة 

 لم يتقدم 
الفرد 

بشكوى 
رسمية الى 

السلطة 

تقدم الفرد 
بشكوى 

رسمية الى 
السلطة 

 لم يتقدم 
الفرد 

بشكوى 
رسمية الى 

السلطة 

تقدم الفرد 
بشكوى 

رسمية الى 
السلطة 

 لم يتقدم 
الفرد 

بشكوى 
رسمية الى 

السلطة 

انفاق الفرد )الف دينار / شهر(

52.247.8....7.492.612.088.020.579.584.115.9اقل من 60

45.754.3....82.317.7..6039.260.824.675.4100.0 - اقل من 80

85.614.460.739.3100.00.0..8054.645.472.028.0100.0 - اقل من 100

1.698.4..10037.562.524.175.947.552.599.20.8100.0 - اقل من 120

2.797.325.574.5..100.0100.0..12030.070.09.091.0 - اقل من 140

21.678.4....14033.266.814.785.36.193.969.130.9 - اقل من 160

100.039.560.5..100.067.332.7..16020.579.559.740.3 - اقل من 180

100.0..18032.567.537.362.785.614.433.466.691.09.0 - اقل من 200

20038.661.448.351.770.729.368.032.068.731.328.671.4 - اقل من 300

30054.945.133.466.617.482.670.729.361.938.153.846.2 - اقل من 400

40010.489.630.269.877.023.078.321.754.545.550.449.6 فاكثر

حجم األسرة

 2 - 136.963.147.152.952.947.174.325.7..100.073.326.7

339.660.422.277.838.761.381.618.4100.0..50.050.0

449.350.749.750.368.731.379.620.490.49.694.95.1

583.017.027.772.385.414.655.544.5100.0..72.127.9

653.546.537.063.060.040.086.113.98.791.325.874.2

733.466.645.954.1..100.074.026.045.654.416.483.6

824.575.556.843.238.561.5100.0..92.27.858.241.8

918.981.18.491.665.534.553.846.2..100.012.487.6

1023.176.919.280.8..100.0100.0..100.0..100.00.0

12 - 117.692.454.445.6..100.075.224.8100.0....100.0

6.493.6..138.291.834.965.165.934.160.939.1100.0 فأكثر

33.666.437.063.053.047.074.125.963.736.328.871.2اإلجمالي
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جدول 5-22: توزيع األفراد حسب شعورهم حول امن حياتهم اليومية )%( - يتبع

المجموع*امنة جداامنةامنة وغير امنةغير امنة غير امن جدامستوى التفصيل

المحافظة

32.864.2100.0).().(1.9دهوك

4.39.125.148.513.0100.0نينوى

3.242.853.0100.0).().(السليمانية

3.59.89.264.812.3100.0كركوك

27.271.9100.0).().().(اربيل

2.521.066.19.8100.0).(ديالى

2.523.643.928.51.4100.0االنبار

3.917.241.932.13.8100.0بغداد

4.766.927.5100.0).().(بابل

2.611.169.914.9100.0).(كربالء

1.84.512.060.421.2100.0واسط

2.55.120.058.214.1100.0صالح الدين

2.11.083.013.6100.0).(النجف

1.42.362.233.8100.0).(القادسية

0.331.367.2100.0).().(المثنى

1.51.01.663.932.0100.0ذي قار

2.974.921.1100.0).().(ميسان

1.810.173.214.4100.0).(البصرة

التقسيم الجغرافي

1.534.762.6100.0).().(كردستان

3.917.241.932.13.8100.0بغداد

1.75.113.360.918.9100.0بقية المحافظات

التجمع السكاني

2.28.018.949.321.2100.0حضر

1.64.614.853.425.5100.0ريف

انفاق الفرد )الف دينار / شهر(

1.55.112.461.419.7100.0اقل من 60

602.75.317.054.320.7100.0 - اقل من 80

801.35.218.955.319.2100.0 - اقل من 100

1001.96.116.855.419.7100.0 - اقل من 120

1202.77.316.854.518.7100.0 - اقل من 140

1401.96.817.752.620.7100.0 - اقل من 160

1602.05.318.750.023.6100.0 - اقل من 180

1802.67.118.848.522.2100.0 - اقل من 200

2001.98.121.442.725.4100.0 - اقل من 300

3002.212.517.341.126.5100.0 - اقل من 400

4001.510.214.938.434.4100.0 فاكثر
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تابع / جدول 5-22: توزيع األفراد حسب شعورهم حول امن حياتهم اليومية )%(

المجموع*امنة جداامنةامنة وغير امنةغير امنة غير امن جدامستوى التفصيل

حجم األسرة

2 - 12.56.114.746.030.3100.0

32.38.016.847.225.2100.0

41.87.817.146.926.1100.0

51.86.817.751.122.1100.0

61.67.919.549.221.2100.0

71.96.218.350.822.4100.0

81.67.315.652.822.5100.0

92.47.919.347.722.5100.0

102.44.816.154.022.5100.0

12 - 111.76.418.053.620.1100.0

132.87.217.551.321.2100.0 فأكثر

2.07.017.750.522.5100.0اإلجمالي

*المجموع تقريبي



230

القسم الخامس - الخدمات والتواصل االجتماعي

جدول 5-23: توزيع األفراد حسب تقييمهم للخدمات التعليمية في مناطقهم )%( - يتبع

المجموعالاعرفجيدة جداجيدةليست سيئة والجيدةسيئةسيئة جدامستوى التفصيل

المحافظة

1.69.013.265.38.32.6100.0دهوك

5.218.330.138.62.25.6100.0نينوى

2.611.319.856.16.83.5100.0السليمانية

8.015.124.646.13.52.8100.0كركوك

8.67.267.014.32.3100.0).(اربيل

5.210.742.136.34.51.3100.0ديالى

2.313.830.644.33.25.9100.0االنبار

3.7100.0).(8.817.436.433.3بغداد

4.3100.0).(10.518.528.937.2بابل

4.1100.0).(3.318.323.450.2كربالء

12.226.722.634.01.13.4100.0واسط

4.711.833.844.51.73.4100.0صالح الدين

100.0).(5.415.016.761.20.9النجف

5.420.022.544.90.96.3100.0القادسية

100.0).(1.18.430.456.23.1المثنى

11.818.022.040.01.46.8100.0ذي قار

3.8100.0).(12.618.730.234.2ميسان

4.5100.0).(6.916.449.122.8البصرة

التقسيم الجغرافي

1.69.713.762.39.92.8100.0كردستان

3.7100.0).(8.817.436.433.3بغداد

6.916.630.240.41.74.2100.0بقية المحافظات

التجمع السكاني

4.914.529.644.13.04.0100.0حضر

10.218.627.338.12.23.6100.0ريف

انفاق الفرد )الف دينار / شهر(

4.5100.0).(13.624.429.327.3اقل من 60

6011.218.230.234.41.74.2100.0 - اقل من 80

809.215.928.639.82.54.0100.0 - اقل من 100

1006.813.732.541.72.23.0100.0 - اقل من 120

1206.612.932.842.71.83.1100.0 - اقل من 140

1405.014.027.646.23.14.1100.0 - اقل من 160

1605.015.929.443.02.84.0100.0 - اقل من 180

1804.516.827.742.83.05.2100.0 - اقل من 200

2003.113.228.748.13.43.5100.0 - اقل من 300

3003.014.224.749.94.53.8100.0 - اقل من 400

4002.016.922.649.35.43.8100.0 فاكثر
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تابع / جدول 5-23: توزيع األفراد حسب تقييمهم للخدمات التعليمية في مناطقهم )%(

المجموعالاعرفجيدة جداجيدةليست سيئة والجيدةسيئةسيئة جدامستوى التفصيل

حجم األسرة

 2 - 13.811.523.444.73.013.6100.0

33.912.625.943.72.811.2100.0

44.114.629.242.63.46.2100.0

54.915.627.644.42.94.6100.0

65.415.828.143.43.43.8100.0

76.116.728.543.43.22.1100.0

87.216.226.743.82.83.2100.0

96.716.230.841.22.92.2100.0

107.715.633.438.51.92.8100.0

12 - 116.915.331.341.42.22.9100.0

1311.516.430.338.21.22.4100.0 فأكثر

6.415.728.942.32.83.9100.0اإلجمالي
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جدول 5-24: توزيع األفراد حسب تقييمهم لخدمة توفر مياه الشرب في مناطقهم )%( - يتبع 

المجموع*جيدة جداجيدةليست سيئة والجيدةسيئةسيئة جدامستوى التفصيل

المحافظة

5.717.218.351.67.1100.0دهوك

18.224.518.535.72.7100.0نينوى

6.412.913.556.810.3100.0السليمانية

100.0).(10.736.822.428.9كركوك

1.47.45.458.627.1100.0اربيل

100.0).(28.817.029.923.6ديالى

31.220.126.920.01.2100.0االنبار

100.0).(13.722.324.737.6بغداد

100.0).(29.531.315.423.5بابل

100.0-25.228.419.225.7كربالء

100.0).(29.832.516.320.4واسط

21.129.317.330.11.7100.0صالح الدين

100.0-16.341.210.731.8النجف

100.0).(22.140.810.725.8القادسية

100.0).(34.449.411.54.5المثنى

100.0).(33.336.014.914.1ذي قار

100.0).(44.737.06.911.3ميسان

100.0-17.831.627.223.1البصرة

التقسيم الجغرافي

4.512.011.856.115.4100.0كردستان

100.0).(13.722.324.737.6بغداد

100.0).(24.631.218.624.4بقية المحافظات

التجمع السكاني

11.924.721.337.73.9100.0حضر

36.229.813.019.31.2100.0ريف

انفاق الفرد )الف دينار / شهر(

100.0).(39.633.913.511.8اقل من 60

6030.831.314.920.91.7100.0 - اقل من 80

8024.327.522.423.42.1100.0 - اقل من 100

10021.228.720.926.12.8100.0 - اقل من 120

12020.426.420.731.11.3100.0 - اقل من 140

14016.525.320.234.43.1100.0 - اقل من 160

16015.225.618.537.23.2100.0 - اقل من 180

18013.730.118.834.02.7100.0 - اقل من 200

20010.721.220.442.94.2100.0 - اقل من 300

3007.321.518.946.35.2100.0 - اقل من 400

4007.218.714.350.78.9100.0 فاكثر
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جدول 5-24: توزيع األفراد حسب تقييمهم لخدمة توفر مياه الشرب في مناطقهم )%( - يتبع 

المجموع*جيدة جداجيدةليست سيئة والجيدةسيئةسيئة جدامستوى التفصيل

حجم األسرة

2 - 112.024.219.939.24.0100.0

311.424.417.042.83.6100.0

413.425.519.336.34.9100.0

514.825.020.435.93.4100.0

616.725.219.934.53.2100.0

717.026.519.033.43.8100.0

820.827.018.630.32.8100.0

921.326.119.129.83.3100.0

1024.228.019.825.91.7100.0

 12 - 1123.526.218.329.81.7100.0

1328.528.715.225.02.1100.0 فأكثر

19.126.218.932.33.1100.0اإلجمالي

*المجموع تقريبي
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جدول 5-25: توزيع األفراد حسب تقييمهم لخدمة توفر الصرف الصحي في مناطقهم )%( - يتبع

المجموعالاعرفجيدة جداجيدةليست سيئة والجيدةسيئةسيئة جدامستوى التفصيل

المحافظة

100.0).(8.021.521.638.210.3دهوك

100.0).().(21.038.618.320.3نينوى

100.0..9.19.57.757.016.8السليمانية

6.0100.0).(15.536.723.017.9كركوك

7.622.44.650.012.72.8100.0اربيل

100.0).().().(75.718.15.0ديالى

100.0).(55.424.012.95.61.5االنبار

1.2100.0).(24.032.821.320.3بغداد

100.0).(..49.736.08.75.4بابل

2.3100.0).(36.534.95.520.3كربالء

100.0).().(50.633.48.76.3واسط

100.0).().(44.337.29.17.9صالح الدين

100.0).().(24.547.98.218.6النجف

100.0).().(57.328.54.19.8القادسية

100.0..).(59.226.412.11.7المثنى

1.2100.0..38.032.212.416.3ذي قار

100.0).().(25.528.415.030.6ميسان

100.0).().(22.947.320.08.7البصرة

التقسيم الجغرافي

8.317.110.149.713.71.1100.0كردستان

1.2100.0).(24.032.821.320.3بغداد

1.0100.0).(38.334.912.712.6بقية المحافظات

التجمع السكاني

100.0).(22.030.216.826.73.5حضر

1.5100.0).(50.835.17.94.4ريف

انفاق الفرد )الف دينار / شهر(

1.2100.0).(48.336.18.16.2اقل من 60

100.0).().(6043.436.39.79.2 - اقل من 80

1.6100.0).(8037.234.414.211.8 - اقل من 100

100.0).(10033.135.915.114.11.3 - اقل من 120

100.0).().(12030.832.516.019.2 - اقل من 140

14029.932.214.319.22.61.8100.0 - اقل من 160

100.0).(16026.731.416.123.31.7 - اقل من 180

18025.630.014.526.22.81.0100.0 - اقل من 200

20022.926.616.928.14.31.2100.0 - اقل من 300

30017.528.014.632.36.51.1100.0 - اقل من 400

100.0).(40013.623.814.438.98.6 فاكثر
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تابع / جدول 5-25: توزيع األفراد حسب تقييمهم لخدمة توفر الصرف الصحي في مناطقهم )%(

المجموعالاعرفجيدة جداجيدةليست سيئة والجيدةسيئةسيئة جدامستوى التفصيل

حجم األسرة

 2 - 121.930.514.627.54.31.1100.0

323.028.415.927.54.21.0100.0

423.628.616.026.64.11.2100.0

525.830.215.124.82.91.2100.0

628.630.815.521.62.51.0100.0

730.131.313.620.93.4).(100.0

831.632.412.820.11.81.2100.0

934.332.014.915.02.61.3100.0

1035.035.912.114.21.11.6100.0

12 - 1133.630.616.216.41.91.3100.0

100.0).(1339.535.910.312.81.1 فأكثر

30.531.614.220.12.61.1100.0اإلجمالي
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جدول 5-26: توزيع األفراد حسب تقييمهم لخدمة التخلص من النفايات في مناطقهم )%( - يتبع 

المجموع*جيدة جداجيدةليست سيئة والجيدةسيئةسيئة جدامستوى التفصيل

المحافظة

8.616.816.040.817.7100.0دهوك

29.536.214.617.61.8100.0نينوى

8.211.411.749.219.4100.0السليمانية

100.0).(22.033.518.224.8كركوك

6.415.34.452.521.3100.0اربيل

100.0).(56.121.611.210.5ديالى

52.024.914.07.11.7100.0االنبار

100.0).(27.633.321.016.3بغداد

41.621.810.422.53.3100.0بابل

29.220.25.941.21.8100.0كربالء

100.0).(42.832.010.513.5واسط

100.0).(37.335.911.113.9صالح الدين

100.0).(19.225.710.044.3النجف

100.0).(50.428.510.810.1القادسية

41.131.36.416.54.7100.0المثنى

100.0).(39.132.311.515.3ذي قار

26.633.614.922.92.0100.0ميسان

100.0).(17.734.028.419.0البصرة

التقسيم الجغرافي

7.714.210.248.319.7100.0كردستان

100.0).(27.633.321.016.3بغداد

34.830.113.919.41.4100.0بقية المحافظات

التجمع السكاني

18.026.118.431.35.7100.0حضر

100.0).(55.033.66.34.1ريف

انفاق الفرد )الف دينار / شهر(

100.0).(48.035.28.07.2اقل من 60

6044.332.79.211.81.2100.0 - اقل من 80

8036.233.113.614.91.6100.0 - اقل من 100

10031.632.915.517.91.9100.0 - اقل من 120

12028.430.316.922.31.8100.0 - اقل من 140

14025.826.717.026.13.7100.0 - اقل من 160

16024.827.916.927.52.5100.0 - اقل من 180

18024.126.216.828.14.0100.0 - اقل من 200

20020.622.917.132.36.5100.0 - اقل من 300

30018.122.816.631.810.3100.0 - اقل من 400

40011.018.015.541.214.1100.0 فاكثر
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تابع / جدول 5-26: توزيع األفراد حسب تقييمهم لخدمة التخلص من النفايات في مناطقهم )%(

المجموع*جيدة جداجيدةليست سيئة والجيدةسيئةسيئة جدامستوى التفصيل

حجم األسرة

 2 - 119.425.615.232.26.6100.0

321.522.818.530.16.5100.0

422.826.117.427.35.8100.0

524.626.815.227.15.4100.0

626.327.816.224.64.7100.0

728.127.016.024.14.4100.0

830.227.014.523.93.7100.0

931.531.313.219.43.8100.0

1034.031.412.119.82.0100.0

12 - 1132.430.415.618.92.3100.0

1339.331.810.316.32.1100.0 فأكثر

29.028.314.823.34.1100.0اإلجمالي

*المجموع تقريبي
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جدول 5-27: توزيع األفراد حسب تقييمهم لخدمة شبكة الكهرباء في مناطقهم )%( - يتبع

المجموع*جيدة جداجيدةليست سيئة والجيدةسيئةسيئة جدامستوى التفصيل

المحافظة

19.933.030.315.51.3100.0دهوك

100.0).(60.233.03.02.9نينوى

15.833.425.620.24.9100.0السليمانية

100.0).().().(63.733.7كركوك

3.323.911.950.410.4100.0اربيل

100.0-32.428.531.77.4ديالى

100.0).(67.323.57.21.5االنبار

100.0).().(48.639.710.2بغداد

100.0).(67.226.04.81.7بابل

100.0-48.341.82.35.5كربالء

100.0).().(64.831.03.2واسط

50.937.46.73.81.0100.0صالح الدين

100.0-58.338.22.11.4النجف

100.0).(34.552.68.64.1القادسية

100.0-).(56.440.92.6المثنى

100.0-48.140.97.92.3ذي قار

100.0-).(50.044.74.5ميسان

100.0).(25.643.127.53.4البصرة

التقسيم الجغرافي

12.429.921.929.85.9100.0كردستان

100.0).().(48.639.710.2بغداد

100.0).(51.736.18.92.7بقية المحافظات

التجمع السكاني

40.238.412.57.31.2100.0حضر

100.0).(55.930.08.04.7ريف

انفاق الفرد )الف دينار / شهر(

100.0).(55.434.37.61.7اقل من 60

100.0).(6051.433.89.44.5 - اقل من 80

100.0).(8047.436.211.43.9 - اقل من 100

10047.136.710.64.61.0100.0 - اقل من 120

100.0).(12047.634.211.55.8 - اقل من 140

100.0).(14045.637.010.16.1 - اقل من 160

100.0).(16042.238.410.77.8 - اقل من 180

18045.735.69.27.41.4100.0 - اقل من 200

20039.437.112.49.11.4100.0 - اقل من 300

30037.535.514.39.52.6100.0 - اقل من 400

40032.335.616.312.53.0100.0 فاكثر
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تابع / جدول 5-27: توزيع األفراد حسب تقييمهم لخدمة شبكة الكهرباء في مناطقهم )%(

المجموع*جيدة جداجيدةليست سيئة والجيدةسيئةسيئة جدامستوى التفصيل

حجم األسرة

 2 - 137.433.013.813.12.0100.0

339.235.413.49.71.9100.0

439.436.311.910.91.1100.0

541.736.012.87.81.1100.0

643.135.912.86.41.3100.0

744.337.211.25.81.4100.0

846.434.99.87.4).(100.0

945.837.79.84.71.6100.0

1048.334.311.74.8).(100.0

12 - 1146.736.611.24.01.1100.0

100.0).(1353.734.87.53.6 فأكثر

44.935.911.26.51.1100.0اإلجمالي

* المجموع تقريبي بسبب ندرة حاالت ال أعرف
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جدول 5-28: توزيع األفراد حسب تقييمهم لخدمات العناية الصحية العامة في مناطقهم )%( - يتبع 

المجموعالاعرفجيدة جداجيدةليست سيئة والجيدةسيئةسيئة جدامستوى التفصيل

المحافظة

100.0).(5.322.427.941.82.2دهوك

100.0).().(14.935.531.017.5نينوى

100.0).(6.222.225.639.95.3السليمانية

1.0100.0).(13.529.735.619.2كركوك

2.515.814.657.87.91.4100.0اربيل

6.2100.0).(14.117.346.016.0ديالى

100.0).().(28.422.732.715.2االنبار

2.2100.0).(20.625.237.114.9بغداد

100.0).().(16.326.536.020.3بابل

8.5100.0).(7.412.728.342.4كربالء

100.0).().(26.237.620.914.2واسط

100.0).(15.934.025.322.41.9صالح الدين

100.0).().(11.618.219.450.3النجف

100.0).(7.219.235.636.61.3القادسية

100.0-3.69.831.652.03.0المثنى

1.7100.0).(19.723.024.431.1ذي قار

100.0).().(16.920.733.228.8ميسان

100.0).(-9.923.347.219.4البصرة

التقسيم الجغرافي

100.0).(4.620.022.346.85.5كردستان

2.2100.0).(20.625.237.114.9بغداد

1.3100.0).(15.025.132.725.2بقية المحافظات

التجمع السكاني

10.122.434.030.31.61.6100.0حضر

1.1100.0).(25.428.927.316.7ريف

انفاق الفرد )الف دينار / شهر(

1.3100.0).(25.931.725.915.0اقل من 60

6019.627.731.318.51.21.8100.0 - اقل من 80

1.2100.0).(8016.924.834.421.8 - اقل من 100

10015.126.032.424.11.21.2100.0 - اقل من 120

100.0).().(12014.024.932.327.4 - اقل من 140

14013.224.332.927.01.41.1100.0 - اقل من 160

1.1100.0).(16014.122.633.528.3 - اقل من 180

1.9100.0).(18013.821.833.828.0 - اقل من 200

20011.021.631.732.21.81.8100.0 - اقل من 300

3007.821.735.630.32.81.7100.0 - اقل من 400

4008.119.928.638.63.21.6100.0 فاكثر
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تابع / جدول 5-28: توزيع األفراد حسب تقييمهم لخدمات العناية الصحية العامة في مناطقهم )%(

المجموعالاعرفجيدة جداجيدةليست سيئة والجيدةسيئةسيئة جدامستوى التفصيل

حجم األسرة

 2 - 19.826.029.231.11.72.2100.0

311.322.132.430.81.51.8100.0

412.223.932.528.21.81.5100.0

512.322.132.929.61.41.7100.0

613.224.732.326.21.71.9100.0

714.423.731.428.51.1).(100.0

815.722.930.727.81.02.0100.0

914.925.332.224.21.61.9100.0

1016.831.830.319.6).(1.1100.0

12 - 1115.923.336.722.5).().(100.0

100.0).(1320.124.829.823.31.6 فأكثر

14.624.332.026.31.31.4100.0اإلجمالي
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جدول 5-29: توزيع األفراد حسب تقييمهم لجودة نظام العدالة في مناطقهم )%( - يتبع

المجموعال اعرفجيدة جداجيدةليست سيئة والجيدةسيئةسيئة جدامستوى التفصيل

المحافظة

2.49.214.463.63.47.0100.0دهوك

11.724.431.917.22.312.5100.0نينوى

7.816.028.437.74.16.0100.0السليمانية

12.520.628.634.32.91.1100.0كركوك

2.111.08.863.211.73.2100.0اربيل

7.110.438.718.98.716.1100.0ديالى

8.417.949.515.21.97.2100.0االنبار

8.9100.0).(11.315.639.523.8بغداد

10.3100.0).(9.421.833.325.0بابل

17.612.424.218.31.026.5100.0كربالء

4.8100.0).(15.722.630.825.4واسط

6.6100.0).(14.922.733.921.0صالح الدين

8.2100.0).(13.017.223.837.2النجف

12.517.626.336.81.05.8100.0القادسية

100.0)-(9.810.423.249.57.1المثنى

14.415.719.740.03.37.0100.0ذي قار

7.717.534.525.11.813.4100.0ميسان

13.9100.0).(4.921.034.625.2البصرة

التقسيم الجغرافي

4.412.517.953.36.65.2100.0كردستان

8.9100.0).(11.315.639.523.8بغداد

11.119.031.526.32.110.0100.0بقية المحافظات

التجمع السكاني

8.216.432.131.22.69.6100.0حضر

14.519.328.627.32.57.6100.0ريف

انفاق الفرد )الف دينار / شهر(

17.018.729.224.31.39.4100.0اقل من 60

6012.217.632.326.82.18.9100.0 - اقل من 80

8010.616.030.729.03.710.0100.0 - اقل من 100

1009.617.432.130.11.89.0100.0 - اقل من 120

1209.119.029.831.02.18.9100.0 - اقل من 140

1408.816.331.830.82.210.2100.0 - اقل من 160

1608.517.233.630.21.98.6100.0 - اقل من 180

18010.817.832.228.52.28.5100.0 - اقل من 200

2008.717.930.631.33.08.5100.0 - اقل من 300

3007.914.832.232.34.08.8100.0 - اقل من 400

4007.615.727.737.04.17.9100.0 فاكثر
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تابع / جدول 5-29: توزيع األفراد حسب تقييمهم لجودة نظام العدالة في مناطقهم )%(

المجموعال اعرفجيدة جداجيدةليست سيئة والجيدةسيئةسيئة جدامستوى التفصيل

حجم األسرة

 2 - 17.014.929.634.94.69.0100.0

39.315.131.131.23.39.9100.0

49.117.132.628.63.49.2100.0

59.515.929.531.82.510.8100.0

69.018.131.529.82.09.7100.0

710.717.530.929.32.98.7100.0

810.317.229.931.42.88.4100.0

99.816.133.829.83.07.4100.0

1010.121.232.926.71.77.5100.0

12 - 119.616.931.530.41.99.7100.0

1313.417.528.829.92.28.3100.0 فأكثر

10.117.331.130.02.69.0100.0اإلجمالي
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القسم الخامس - الخدمات والتواصل االجتماعي

جدول 5-30: توزيع األفراد حسب تصورهم ان معظم الناس في هذه المنطقة صادقين ويمكن الثقة بهم )%( - يتبع 

المجموعال اوافق بشدةال اوافقاوافقاوافق بشدةمستوى التفصيل

المحافظة

100.0).(30.765.73.2دهوك

23.763.29.43.7100.0نينوى

28.363.86.81.1100.0السليمانية

100.0).(18.274.07.2كركوك

100.0).(41.856.01.7اربيل

100.0).(28.862.48.5ديالى

100.0).(15.480.23.4االنبار

26.260.311.61.9100.0بغداد

8.280.010.21.6100.0بابل

19.869.99.31.0100.0كربالء

100.0).(15.276.08.1واسط

100.0).(24.666.58.6صالح الدين

100.0).(5.389.34.8النجف

100.0).(29.565.74.3القادسية

100.0-25.973.11.0المثنى

100.0).(26.070.03.8ذي قار

100.0-14.580.35.2ميسان

8.279.610.91.2100.0البصرة

التقسيم الجغرافي

100.0).(33.861.54.0كردستان

26.260.311.61.9100.0بغداد

18.573.07.41.1100.0بقية المحافظات

التجمع السكاني

21.468.28.81.5100.0حضر

100.0).(25.269.05.2ريف

انفاق الفرد )الف دينار / شهر(

21.871.75.41.1100.0اقل من 60

6021.370.17.31.2100.0 - اقل من 80

8022.668.77.11.6100.0 - اقل من 100

100.0).(10020.371.38.2 - اقل من 120

12023.269.06.81.1100.0 - اقل من 140

100.0).(14021.770.17.2 - اقل من 160

100.0).(16019.171.09.3 - اقل من 180

18020.371.76.51.5100.0 - اقل من 200

20023.067.78.01.3100.0 - اقل من 300

30025.860.811.81.6100.0 - اقل من 400

40030.557.88.92.9100.0 فاكثر
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تابع / جدول 5-30: توزيع األفراد حسب تصورهم ان معظم الناس في هذه المنطقة صادقين ويمكن الثقة بهم )%(

المجموعال اوافق بشدةال اوافقاوافقاوافق بشدةمستوى التفصيل

حجم األسرة

 2 - 127.364.76.71.3100.0

323.365.79.11.9100.0

423.465.99.71.0100.0

521.868.38.21.7100.0

621.769.27.61.5100.0

723.168.28.00.7100.0

821.868.18.81.3100.0

921.670.36.91.3100.0

1021.870.27.1).(100.0

12 - 1123.368.86.81.1100.0

1323.769.06.21.2100.0 فأكثر

22.668.47.81.2100.0اإلجمالي
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جدول 5-31: توزيع األفراد حسب تصورهم ان الناس دائمًا مهتمة في مصالحهم الخاصة فقط )%( - يتبع 

المجموعال اوافق بشدةال اوافقاوافقاوافق بشدةمستوى التفصيل

المحافظة

10.038.942.78.4100.0دهوك

25.251.422.40.9100.0نينوى

11.941.942.43.7100.0السليمانية

9.943.044.13.0100.0كركوك

22.843.932.21.1100.0اربيل

16.557.225.50.7100.0ديالى

4.433.455.56.7100.0االنبار

13.351.432.33.0100.0بغداد

8.456.933.31.5100.0بابل

5.855.336.32.7100.0كربالء

16.867.513.62.1100.0واسط

22.458.017.61.9100.0صالح الدين

3.153.742.21.0100.0النجف

28.553.716.61.2100.0القادسية

6.137.352.24.4100.0المثنى

14.547.433.74.4100.0ذي قار

7.150.041.21.7100.0ميسان

9.350.236.54.1100.0البصرة

التقسيم الجغرافي

15.341.838.84.0100.0كردستان

13.351.432.33.0100.0بغداد

13.751.132.62.5100.0بقية المحافظات

التجمع السكاني

12.950.533.72.9100.0حضر

16.147.933.12.9100.0ريف

انفاق الفرد )الف دينار / شهر(

14.751.531.42.4100.0اقل من 60

6014.750.032.13.2100.0 - اقل من 80

8013.750.832.43.1100.0 - اقل من 100

10013.652.431.82.3100.0 - اقل من 120

12014.848.733.92.6100.0 - اقل من 140

14013.245.737.83.2100.0 - اقل من 160

16011.556.129.82.6100.0 - اقل من 180

18013.048.336.42.3100.0 - اقل من 200

20013.649.633.63.2100.0 - اقل من 300

30014.548.434.22.9100.0 - اقل من 400

40015.643.337.73.4100.0 فاكثر
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تابع / جدول 5-31: توزيع األفراد حسب تصورهم ان الناس دائمًا مهتمة في مصالحهم الخاصة فقط )%(

المجموعال اوافق بشدةال اوافقاوافقاوافق بشدةمستوى التفصيل

حجم األسرة

 2 - 114.150.033.02.9100.0

313.949.633.23.4100.0

414.748.334.22.8100.0

512.751.132.73.5100.0

613.049.134.73.2100.0

715.049.133.22.7100.0

813.449.934.42.4100.0

915.151.830.52.6100.0

1012.952.331.73.1100.0

12 - 1113.448.435.32.9100.0

1314.848.234.52.5100.0 فأكثر

13.949.733.52.9100.0اإلجمالي
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جدول 5-32: توزيع األفراد حسب تصورهم ان الناس في هذه المنطقة جديرة بالثقة اكثر من غيرها )%( - يتبع

المجموعال اوافق بشدةال اوافقاوافقاوافق بشدةمستوى التفصيل

المحافظة

21.573.24.90.4100.0دهوك

22.864.98.83.6100.0نينوى

25.367.17.00.6100.0السليمانية

13.573.812.30.4100.0كركوك

35.661.32.70.3100.0اربيل

23.163.812.90.2100.0ديالى

16.378.15.10.6100.0االنبار

22.866.210.60.4100.0بغداد

8.574.713.93.0100.0بابل

22.361.614.51.6100.0كربالء

14.573.98.72.9100.0واسط

20.064.415.10.5100.0صالح الدين

6.987.35.50.4100.0النجف

19.659.420.50.5100.0القادسية

21.174.13.81.0100.0المثنى

17.467.214.21.1100.0ذي قار

15.678.35.40.6100.0ميسان

5.277.116.90.7100.0البصرة

التقسيم الجغرافي

28.066.64.90.4100.0كردستان

22.866.210.60.4100.0بغداد

15.971.111.61.4100.0بقية المحافظات

التجمع السكاني

18.069.910.91.2100.0حضر

22.467.99.00.7100.0ريف

انفاق الفرد )الف دينار / شهر(

17.172.89.30.7100.0اقل من 60

6018.169.111.90.9100.0 - اقل من 80

8017.071.310.31.4100.0 - اقل من 100

10017.071.311.00.6100.0 - اقل من 120

12018.969.710.01.4100.0 - اقل من 140

14019.368.310.91.4100.0 - اقل من 160

16016.470.412.01.1100.0 - اقل من 180

18021.069.78.41.0100.0 - اقل من 200

20021.067.410.70.9100.0 - اقل من 300

30021.267.510.21.2100.0 - اقل من 400

40027.264.67.40.8100.0 فاكثر
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تابع / جدول 5-32: توزيع األفراد حسب تصورهم ان الناس في هذه المنطقة جديرة بالثقة اكثر من غيرها )%(

المجموعال اوافق بشدةال اوافقاوافقاوافق بشدةمستوى التفصيل

حجم األسرة

 2 - 123.667.97.80.7100.0

324.363.610.41.7100.0

421.366.711.20.8100.0

518.171.78.91.3100.0

618.770.09.91.4100.0

717.670.610.61.2100.0

818.270.610.11.1100.0

918.468.711.91.0100.0

1018.768.811.31.2100.0

12 - 1119.270.110.20.5100.0

1322.166.910.70.3100.0 فأكثر

19.369.310.41.0100.0اإلجمالي
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جدول 5-33: توزيع األفراد حسب تصورهم بضرورة التأهب الدائم في التعامل مع اآلخرين )%( - يتبع 

المجموعال اوافق بشدةال اوافقاوافقاوافق بشدةمستوى التفصيل

المحافظة

8.424.856.610.2100.0دهوك

9.528.754.27.6100.0نينوى

10.538.344.07.1100.0السليمانية

3.622.766.47.3100.0كركوك

24.946.225.33.6100.0اربيل

9.235.350.25.3100.0ديالى

2.519.462.915.2100.0االنبار

4.933.052.59.6100.0بغداد

1.127.465.55.9100.0بابل

4.123.962.49.6100.0كربالء

6.937.446.09.7100.0واسط

6.821.158.313.8100.0صالح الدين

0.918.073.47.8100.0النجف

9.313.162.714.9100.0القادسية

1.418.434.246.0100.0المثنى

3.618.154.423.9100.0ذي قار

3.114.460.921.6100.0ميسان

0.619.171.29.1100.0البصرة

التقسيم الجغرافي

15.137.740.56.7100.0كردستان

4.933.052.59.6100.0بغداد

4.723.159.812.4100.0بقية المحافظات

التجمع السكاني

6.029.354.210.5100.0حضر

7.223.257.612.0100.0ريف

انفاق الفرد )الف دينار / شهر(

6.227.954.211.7100.0اقل من 60

605.725.454.913.9100.0 - اقل من 80

805.424.557.512.6100.0 - اقل من 100

1005.524.360.99.3100.0 - اقل من 120

1205.126.457.810.7100.0 - اقل من 140

1406.323.458.311.9100.0 - اقل من 160

1605.631.554.18.9100.0 - اقل من 180

1806.430.152.211.3100.0 - اقل من 200

2007.327.954.110.7100.0 - اقل من 300

3006.336.148.78.9100.0 - اقل من 400

40010.632.048.78.8100.0 فاكثر
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تابع / جدول 5-33: توزيع األفراد حسب تصورهم بضرورة التأهب الدائم في التعامل مع اآلخرين )%(

المجموعال اوافق بشدةال اوافقاوافقاوافق بشدةمستوى التفصيل

حجم األسرة

 2 - 19.328.153.68.9100.0

38.232.149.99.9100.0

47.430.952.59.2100.0

57.130.953.48.6100.0

66.628.854.310.4100.0

75.927.056.111.1100.0

86.527.456.59.6100.0

95.725.557.811.1100.0

106.225.156.012.7100.0

12 - 115.523.257.114.2100.0

135.024.956.014.1100.0 فأكثر

6.427.555.210.9100.0اإلجمالي
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جدول 5-34: توزيع األفراد حسب اتجاهاتهم في الحصول على المساعدة عند مواجهة أي مشكلة )%( - يتبع

المجموعال اوافق بشدةال اوافقاوافقاوافق بشدةمستوى التفصيل

المحافظة

31.365.23.30.2100.0دهوك

28.061.99.70.3100.0نينوى

25.064.39.90.7100.0السليمانية

19.374.25.31.1100.0كركوك

35.661.13.00.3100.0اربيل

24.568.76.50.4100.0ديالى

21.476.91.60.1100.0االنبار

23.468.47.70.5100.0بغداد

14.677.06.91.6100.0بابل

23.469.47.00.1100.0كربالء

16.677.55.90.1100.0واسط

23.072.64.20.2100.0صالح الدين

7.487.45.30.0100.0النجف

34.261.24.20.3100.0القادسية

36.063.00.70.3100.0المثنى

24.870.63.61.0100.0ذي قار

18.876.73.90.6100.0ميسان

10.574.014.90.6100.0البصرة

التقسيم الجغرافي

30.463.45.80.4100.0كردستان

23.468.47.70.5100.0بغداد

21.171.86.60.5100.0بقية المحافظات

التجمع السكاني

21.170.67.70.6100.0حضر

27.867.64.30.3100.0ريف

انفاق الفرد )الف دينار / شهر(

22.470.27.10.3100.0اقل من 60

6022.769.87.00.6100.0 - اقل من 80

8022.172.45.00.5100.0 - اقل من 100

10022.071.26.60.2100.0 - اقل من 120

12022.969.76.70.7100.0 - اقل من 140

14021.772.45.10.8100.0 - اقل من 160

16020.173.56.10.3100.0 - اقل من 180

18026.666.76.50.2100.0 - اقل من 200

20023.668.47.30.7100.0 - اقل من 300

30023.066.79.60.7100.0 - اقل من 400

40028.364.27.00.6100.0 فاكثر
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تابع / جدول 5-34: توزيع األفراد حسب اتجاهاتهم في الحصول على المساعدة عند مواجهة أي مشكلة )%(

المجموعال اوافق بشدةال اوافقاوافقاوافق بشدةمستوى التفصيل

حجم األسرة

 2 - 126.967.65.30.2100.0

322.268.98.00.9100.0

423.367.78.80.1100.0

521.870.07.60.6100.0

622.269.97.30.6100.0

722.369.97.30.4100.0

823.271.15.20.5100.0

922.971.35.30.5100.0

1022.771.15.80.4100.0

12 - 1124.270.15.00.6100.0

1325.467.26.80.6100.0 فأكثر

23.169.76.70.5100.0اإلجمالي
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جدول 5-35: توزيع األفراد حسب اعتقادهم بإستعداد اآلخرين في تقديم المساعدة عند الحاجة اليها )%( - يتبع

المجموعال اوافق بشدةال اوافقاوافقاوافق بشدةمستوى التفصيل

المحافظة

28.967.43.30.4100.0دهوك

23.161.712.23.0100.0نينوى

26.765.27.40.7100.0السليمانية

20.272.85.81.2100.0كركوك

36.460.43.10.1100.0اربيل

27.666.15.80.6100.0ديالى

24.672.72.30.4100.0االنبار

24.561.014.30.2100.0بغداد

17.266.813.72.3100.0بابل

23.268.97.50.4100.0كربالء

15.978.15.70.2100.0واسط

25.965.88.30.1100.0صالح الدين

9.884.55.70.0100.0النجف

38.656.44.80.3100.0القادسية

34.164.80.70.4100.0المثنى

25.371.43.10.3100.0ذي قار

20.674.34.11.0100.0ميسان

9.174.815.30.8100.0البصرة

التقسيم الجغرافي

30.764.04.80.4100.0كردستان

24.561.014.30.2100.0بغداد

21.569.57.91.0100.0بقية المحافظات

التجمع السكاني

21.567.410.11.0100.0حضر

28.665.35.80.2100.0ريف

انفاق الفرد )الف دينار / شهر(

22.770.06.90.5100.0اقل من 60

6021.569.58.40.6100.0 - اقل من 80

8023.267.48.11.3100.0 - اقل من 100

10021.369.88.50.4100.0 - اقل من 120

12023.666.79.00.8100.0 - اقل من 140

14022.969.36.71.0100.0 - اقل من 160

16020.171.66.81.5100.0 - اقل من 180

18026.866.36.10.8100.0 - اقل من 200

20025.064.79.80.5100.0 - اقل من 300

30025.957.815.70.5100.0 - اقل من 400

40028.659.411.30.7100.0 فاكثر
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تابع / جدول 5-35: توزيع األفراد حسب اعتقادهم بإستعداد اآلخرين في تقديم المساعدة عند الحاجة اليها )%(

المجموعال اوافق بشدةال اوافقاوافقاوافق بشدةمستوى التفصيل

حجم األسرة

 2 - 127.364.18.20.3100.0

323.565.110.60.8100.0

425.063.710.90.4100.0

521.967.09.91.2100.0

622.367.49.30.9100.0

723.467.08.90.7100.0

822.869.07.70.6100.0

923.467.67.81.1100.0

1023.167.68.31.0100.0

12 - 1125.966.77.10.3100.0

1325.765.68.30.4100.0 فأكثر

23.666.88.80.8100.0اإلجمالي
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جدول5-36: توزيع األفراد حسب اعتقادهم بانهم مقبولين كاعضاء في المنطقة التي يسكنون فيها )%( - يتبع 

المجموعال اوافق بشدةال اوافقاوافقاوافق بشدةمستوى التفصيل

المحافظة

40.956.12.30.7100.0دهوك

37.759.72.00.6100.0نينوى

25.068.95.40.6100.0السليمانية

24.372.72.70.3100.0كركوك

35.362.12.30.3100.0اربيل

36.961.31.80.0100.0ديالى

40.659.20.20.0100.0االنبار

31.765.82.40.1100.0بغداد

21.476.71.10.9100.0بابل

56.840.42.30.5100.0كربالء

26.470.33.20.1100.0واسط

36.262.41.50.0100.0صالح الدين

16.283.50.30.0100.0النجف

39.060.20.60.1100.0القادسية

45.554.00.40.1100.0المثنى

40.758.70.30.2100.0ذي قار

26.671.61.40.4100.0ميسان

21.275.92.90.0100.0البصرة

التقسيم الجغرافي

32.763.23.50.5100.0كردستان

31.765.82.40.1100.0بغداد

32.765.51.50.3100.0بقية المحافظات

التجمع السكاني

30.167.32.30.3100.0حضر

38.160.21.50.1100.0ريف

انفاق الفرد )الف دينار / شهر(

31.467.01.30.3100.0اقل من 60

6031.566.61.60.4100.0 - اقل من 80

8031.466.61.90.1100.0 - اقل من 100

10030.567.71.60.1100.0 - اقل من 120

12032.664.72.30.3100.0 - اقل من 140

14033.663.92.10.4100.0 - اقل من 160

16030.067.32.40.3100.0 - اقل من 180

18036.561.32.10.0100.0 - اقل من 200

20032.464.92.40.4100.0 - اقل من 300

30034.762.03.00.4100.0 - اقل من 400

40035.961.81.80.5100.0 فاكثر
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تابع / جدول5-36: توزيع األفراد حسب اعتقادهم بانهم مقبولين كاعضاء في المنطقة التي يسكنون فيها )%(

المجموعال اوافق بشدةال اوافقاوافقاوافق بشدةمستوى التفصيل

حجم األسرة

 2 - 130.866.42.60.2100.0

331.664.43.40.6100.0

430.167.32.40.3100.0

529.267.92.50.3100.0

631.565.82.50.2100.0

731.366.32.10.2100.0

831.566.12.30.2100.0

936.262.21.50.1100.0

1034.263.91.50.4100.0

12 - 1134.463.51.70.4100.0

1337.261.80.60.4100.0 فأكثر

32.565.22.00.3100.0اإلجمالي
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جدول 5-37: توزيع األفراد في الريف حسب اعتقادهم في الحصول على مساعدة أهل القرية عند فقدان الماشية )%( - يتبع

المجموعال اوافق بشدةال اوافقاوافقاوافق بشدةمستوى التفصيل

المحافظة

31.463.84.30.5100.0دهوك

32.556.56.74.3100.0نينوى

22.868.36.92.0100.0السليمانية

16.371.79.72.3100.0كركوك

36.760.31.91.0100.0اربيل

23.471.74.90.0100.0ديالى

28.670.50.70.1100.0االنبار

22.469.17.70.9100.0بغداد

20.376.91.90.9100.0بابل

19.976.43.70.0100.0كربالء

25.555.918.60.0100.0واسط

24.671.83.30.4100.0صالح الدين

14.783.02.30.0100.0النجف

48.046.34.90.7100.0القادسية

15.683.50.80.1100.0المثنى

29.668.61.80.0100.0ذي قار

12.974.812.00.4100.0ميسان

6.873.819.10.2100.0البصرة

التقسيم الجغرافي

30.464.14.41.1100.0كردستان

22.469.17.70.9100.0بغداد

24.468.75.91.1100.0بقية المحافظات

التجمع السكاني

9.868.216.25.8100.0حضر

27.068.34.40.3100.0ريف

انفاق الفرد )الف دينار / شهر(

22.769.95.81.6100.0اقل من 60

6024.467.48.00.1100.0 - اقل من 80

8025.469.24.31.2100.0 - اقل من 100

10024.668.96.00.5100.0 - اقل من 120

12024.268.36.41.0100.0 - اقل من 140

14025.767.44.92.0100.0 - اقل من 160

16024.069.06.01.0100.0 - اقل من 180

18029.065.65.40.1100.0 - اقل من 200

20025.368.34.91.4100.0 - اقل من 300

30029.263.25.42.2100.0 - اقل من 400

40021.469.08.01.6100.0 فاكثر
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تابع / جدول 5-37: توزيع األفراد في الريف حسب اعتقادهم في الحصول على مساعدة أهل القرية عند فقدان الماشية )%(

المجموعال اوافق بشدةال اوافقاوافقاوافق بشدةمستوى التفصيل

حجم األسرة

 2 - 127.465.85.51.3100.0

324.169.05.91.0100.0

422.268.38.70.9100.0

524.466.16.43.1100.0

620.870.57.90.8100.0

722.770.45.31.5100.0

826.667.25.80.4100.0

926.168.65.00.3100.0

1025.367.17.20.4100.0

12 - 1124.871.03.70.5100.0

1328.465.74.71.2100.0 فأكثر

24.768.35.91.0100.0اإلجمالي
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جدول 5-38: توزيع األفراد في الحضر حسب اعتقادهم افي الحصول على المساعدة عند فقدان محفظة أحد أفراد األسرة )%( - 
يتبع

المجموعال اوافق بشدةال اوافقاوافقاوافق بشدةمستوى التفصيل

المحافظة

28.963.95.81.3100.0دهوك

9.639.728.222.6100.0نينوى

21.463.113.12.4100.0السليمانية

9.257.126.77.0100.0كركوك

30.266.62.60.6100.0اربيل

13.464.119.03.4100.0ديالى

9.882.47.40.4100.0االنبار

13.558.420.97.3100.0بغداد

14.562.213.79.5100.0بابل

11.169.416.92.5100.0كربالء

10.762.323.23.8100.0واسط

20.666.912.00.5100.0صالح الدين

6.579.313.90.3100.0النجف

24.159.115.31.5100.0القادسية

12.181.85.30.8100.0المثنى

10.272.612.64.6100.0ذي قار

7.266.620.95.3100.0ميسان

2.956.636.64.0100.0البصرة

التقسيم الجغرافي

26.364.67.61.5100.0كردستان

13.558.420.97.3100.0بغداد

10.462.720.66.3100.0بقية المحافظات

التجمع السكاني

13.761.618.85.8100.0حضر

23.168.66.41.9100.0ريف

انفاق الفرد )الف دينار / شهر(

10.867.916.74.6100.0اقل من 60

609.365.520.84.5100.0 - اقل من 80

8010.962.119.77.3100.0 - اقل من 100

10011.064.820.34.0100.0 - اقل من 120

12010.063.819.56.7100.0 - اقل من 140

14013.362.616.08.1100.0 - اقل من 160

16012.864.017.16.2100.0 - اقل من 180

18014.265.714.35.8100.0 - اقل من 200

20017.159.518.54.9100.0 - اقل من 300

30018.454.820.56.3100.0 - اقل من 400

40022.756.316.24.8100.0 فاكثر



القسم الخامس - الخدمات والتواصل االجتماعي

261

تابع / جدول 5-38: توزيع األفراد في الحضر حسب اعتقادهم افي الحصول على المساعدة عند فقدان محفظة أحد أفراد األسرة 
)%(

المجموعال اوافق بشدةال اوافقاوافقاوافق بشدةمستوى التفصيل

حجم األسرة

 2 - 118.261.814.25.7100.0

316.559.818.94.7100.0

415.359.919.85.0100.0

514.662.417.06.0100.0

614.360.919.55.2100.0

714.461.817.26.6100.0

813.662.620.53.3100.0

913.260.819.16.8100.0

1012.167.315.45.1100.0

12 - 1112.857.620.29.4100.0

1313.266.315.94.7100.0 فأكثر

14.161.918.35.7100.0اإلجمالي
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جدول 5-39: توزيع األفراد حسب استالمهم للمال من اقاربهم خارج العراق خالل 6 اشهر الماضية )%( -يتبع 

المجموع*ال يوجد اقاربابدامرة واحدةاحيانابانتظاممستوى التفصيل

المحافظة

0.11.20.837.660.2100.0دهوك

0.51.90.310.586.6100.0نينوى

1.13.32.154.736.3100.0السليمانية

0.10.40.013.086.4100.0كركوك

0.72.01.436.759.1100.0اربيل

0.00.50.211.487.7100.0ديالى

0.00.80.419.578.8100.0االنبار

1.32.40.832.461.7100.0بغداد

0.30.20.114.684.8100.0بابل

0.71.10.422.375.5100.0كربالء

0.10.50.223.274.0100.0واسط

0.20.60.29.089.6100.0صالح الدين

0.40.70.630.467.9100.0النجف

0.20.70.42.696.1100.0القادسية

0.00.10.010.389.6100.0المثنى

0.00.70.26.692.4100.0ذي قار

0.00.10.312.286.5100.0ميسان

0.30.30.05.793.5100.0البصرة

التقسيم الجغرافي

0.72.31.543.950.5100.0كردستان

1.32.40.832.461.7100.0بغداد

0.20.70.212.885.7100.0بقية المحافظات

التجمع السكاني

0.71.60.725.870.4100.0حضر

0.20.80.212.785.7100.0ريف

انفاق الفرد )الف دينار / شهر(

0.40.50.011.187.3100.0اقل من 60

600.20.60.111.187.3100.0 - اقل من 80

800.10.70.415.682.9100.0 - اقل من 100

1000.20.50.318.480.2100.0 - اقل من 120

1201.30.40.418.079.8100.0 - اقل من 140

1400.60.90.519.577.4100.0 - اقل من 160

1600.11.70.725.471.4100.0 - اقل من 180

1800.52.80.524.671.4100.0 - اقل من 200

2000.71.70.929.266.7100.0 - اقل من 300

3000.22.11.235.060.1100.0 - اقل من 400

4002.04.41.240.051.1100.0 فاكثر
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تابع / جدول 5-39: توزيع األفراد حسب استالمهم للمال من اقاربهم خارج العراق خالل 6 اشهر الماضية )%(

المجموع*ال يوجد اقاربابدامرة واحدةاحيانابانتظاممستوى التفصيل

حجم األسرة

 2 - 10.91.71.025.070.4100.0

30.23.11.427.666.5100.0

40.91.90.627.668.0100.0

50.32.10.524.671.6100.0

60.31.40.825.471.3100.0

70.61.70.521.275.6100.0

80.80.60.422.275.5100.0

90.10.80.819.578.1100.0

100.90.50.818.178.8100.0

12 - 110.61.00.117.280.7100.0

130.60.70.016.082.2100.0 فأكثر

0.51.30.622.074.9100.0اإلجمالي

*المجموع تقريبي
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جدول 5-40: توزيع األفراد حسب تقديرهم بضرورة تحسين الخدمة كاولوية اولى )%( - يتبع 

نظام الرعاية مستوى التفصيل
تصريفالعدالةاالمنالكهرباءالماءالتعليمالصحية

النفايات
الصرف
المجموعالصحي

المحافظة

19.017.78.333.14.08.43.26.3100.0دهوك

100.0).(8.76.212.126.441.63.61.0نينوى

15.79.410.721.315.519.43.44.5100.0السليمانية

1.2100.0).(7.88.26.855.217.13.4كركوك

23.614.311.327.69.46.33.44.1100.0اربيل

2.4100.0).(4.818.622.311.431.77.9ديالى

11.01.92.823.551.07.71.01.2100.0االنبار

3.34.73.031.647.33.61.25.3100.0بغداد

11.013.115.136.218.02.60.04.0100.0بابل

1.2100.0).(4.47.89.038.334.24.4كربالء

3.2100.0).(6.710.115.847.712.63.6واسط

100.0).().(5.99.57.728.839.37.3صالح الدين

2.6100.0).(5.211.27.352.715.74.9النجف

4.0100.0).(12.412.16.947.29.47.5القادسية

4.4100.0).(4.26.811.063.01.68.2المثنى

2.0100.0).(18.212.516.633.612.23.9ذي قار

8.812.07.961.12.22.31.84.0100.0ميسان

8.8100.0).(7.94.113.252.212.41.0البصرة

التقسيم الجغرافي

19.313.310.326.510.412.03.44.8100.0كردستان

3.34.73.031.647.33.61.25.3100.0بغداد

8.89.211.439.023.64.50.72.9100.0بقية المحافظات

التجمع السكاني

7.78.66.636.229.45.61.24.6100.0حضر

13.09.516.033.420.35.11.11.5100.0ريف

انفاق الفرد )الف دينار / شهر(

1.5100.0).(12.47.519.736.917.04.2اقل من 60

2.6100.0).(609.07.814.939.920.64.3 - اقل من 80

3.2100.0).(809.28.711.935.925.05.4 - اقل من 100

1009.29.89.438.423.44.21.34.4100.0 - اقل من 120

1208.19.69.536.925.95.00.74.5100.0 - اقل من 140

1408.310.07.934.729.54.81.23.6100.0 - اقل من 160

1608.310.66.835.426.36.01.35.4100.0 - اقل من 180

1809.88.06.437.328.85.01.03.6100.0 - اقل من 200

2009.68.15.533.031.46.31.74.4100.0 - اقل من 300

3008.88.46.430.634.16.52.03.2100.0 - اقل من 400

4009.49.64.629.132.89.21.73.6100.0 فاكثر
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تابع / جدول 5-40: توزيع األفراد حسب تقديرهم بضرورة تحسين الخدمة كاولوية اولى )%(

نظام الرعاية مستوى التفصيل
تصريفالعدالةاالمنالكهرباءالماءالتعليمالصحية

النفايات
الصرف
المجموعالصحي

حجم األسرة

 2 - 111.45.98.737.725.95.51.04.0100.0

39.16.48.036.328.27.11.63.3100.0

410.17.97.934.127.86.71.73.7100.0

58.010.48.733.628.36.71.13.3100.0

69.58.99.932.129.15.11.63.8100.0

79.48.58.037.926.45.21.62.9100.0

89.69.810.633.626.05.01.04.4100.0

99.89.39.835.725.54.41.14.4100.0

109.67.712.834.323.76.21.04.5100.0

12 - 118.78.99.839.723.94.50.73.6100.0

138.69.09.138.126.34.90.83.3100.0 فأكثر

9.38.99.435.426.75.51.23.7100.0اإلجمالي
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جدول 5-41: توزيع األفراد حسب تقديرهم بضرورة تحسين الخدمة كاولوية ثانية )%( - يتبع 

نظام الرعاية مستوى التفصيل
تصريفالعدالةاالمنالكهرباءالماءالتعليمالصحية

النفايات
الصرف
المجموعالصحي

المحافظة

17.916.413.527.55.510.14.24.8100.0دهوك

100.0).(9.013.117.833.712.310.43.1نينوى

15.114.810.423.011.913.86.74.3100.0السليمانية

6.111.323.331.313.15.84.74.4100.0كركوك

19.916.49.829.54.89.15.45.1100.0اربيل

3.09.414.640.612.412.53.14.4100.0ديالى

13.08.78.937.417.710.41.62.4100.0االنبار

5.97.019.435.414.47.14.76.1100.0بغداد

8.016.321.036.210.03.41.53.5100.0بابل

5.211.215.535.919.78.22.12.3100.0كربالء

8.05.819.634.213.29.12.08.1100.0واسط

7.010.611.734.914.714.74.02.4100.0صالح الدين

5.913.619.623.220.38.91.17.3100.0النجف

9.010.422.831.27.87.23.48.4100.0القادسية

10.610.325.927.04.411.93.06.9100.0المثنى

7.713.023.429.99.16.35.35.3100.0ذي قار

7.213.033.223.55.14.47.56.1100.0ميسان

10.26.423.032.312.14.83.67.5100.0البصرة

التقسيم الجغرافي

17.515.811.026.57.811.25.64.7100.0كردستان

5.97.019.435.414.47.14.76.1100.0بغداد

8.111.119.632.712.48.33.34.5100.0بقية المحافظات

التجمع السكاني

8.810.616.632.213.18.94.15.8100.0حضر

9.711.822.232.69.97.43.72.7100.0ريف

انفاق الفرد )الف دينار / شهر(

8.09.729.134.57.84.82.73.2100.0اقل من 60

608.710.025.031.98.97.43.44.7100.0 - اقل من 80

807.211.121.333.711.17.23.84.7100.0 - اقل من 100

1009.111.418.431.211.97.34.66.1100.0 - اقل من 120

12010.211.117.632.912.27.94.13.9100.0 - اقل من 140

1409.611.513.832.012.211.33.85.8100.0 - اقل من 160

1608.69.516.734.113.67.13.96.6100.0 - اقل من 180

1807.510.117.129.215.89.85.64.9100.0 - اقل من 200

2009.411.914.731.113.610.04.44.9100.0 - اقل من 300

30010.211.013.831.413.811.03.35.5100.0 - اقل من 400

40011.411.711.434.414.29.93.73.4100.0 فاكثر
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جدول 5-41: توزيع األفراد حسب تقديرهم بضرورة تحسين الخدمة كاولوية ثانية )%( - يتبع 

نظام الرعاية مستوى التفصيل
تصريفالعدالةاالمنالكهرباءالماءالتعليمالصحية

النفايات
الصرف
المجموعالصحي

حجم األسرة

 2 - 111.38.718.732.411.78.84.24.2100.0

39.310.715.731.513.49.84.05.8100.0

49.910.416.031.813.68.44.45.5100.0

59.79.216.633.913.58.84.04.4100.0

68.511.115.634.113.18.43.75.6100.0

78.912.018.430.012.19.74.14.8100.0

88.511.318.534.611.58.13.34.3100.0

98.312.619.130.610.19.24.16.1100.0

108.512.619.632.011.96.54.14.9100.0

12 - 1110.09.521.832.410.78.03.64.0100.0

138.910.621.630.711.47.64.74.4100.0 فأكثر

9.110.918.232.312.18.54.04.9100.0اإلجمالي
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جدول 5-42: توزيع األفراد حسب تقديرهم بضرورة تحسين الخدمة كاولوية ثالثة )%( - يتبع

نظام الرعاية مستوى التفصيل
تصريف العدالةاالمنالكهرباءالماءالتعليمالصحية

المجموعالصرف الصحيالنفايات

المحافظة

20.517.08.715.35.415.07.210.8100.0دهوك

13.312.511.725.58.418.27.42.9100.0نينوى

16.514.914.714.611.314.27.06.9100.0السليمانية

16.78.213.48.813.512.410.616.4100.0كركوك

18.317.16.217.57.014.08.911.0100.0اربيل

6.211.812.318.015.115.95.415.2100.0ديالى

19.114.213.825.58.510.03.95.2100.0االنبار

12.312.712.817.312.410.011.610.8100.0بغداد

17.214.920.912.412.710.93.87.3100.0بابل

13.415.318.011.314.611.75.89.8100.0كربالء

17.113.811.610.611.513.84.816.9100.0واسط

9.216.512.219.010.717.94.010.5100.0صالح الدين

11.320.511.39.917.317.42.69.7100.0النجف

12.815.811.714.18.113.36.917.2100.0القادسية

15.610.917.56.56.321.511.110.6100.0المثنى

11.711.116.315.78.812.98.714.9100.0ذي قار

16.118.915.110.25.215.36.612.7100.0ميسان

15.512.214.69.711.312.46.917.3100.0البصرة

التقسيم الجغرافي

18.216.210.215.88.314.37.79.3100.0كردستان

12.312.712.817.312.410.011.610.8100.0بغداد

13.913.814.215.310.814.56.311.3100.0بقية المحافظات

التجمع السكاني

13.113.612.415.611.613.88.211.7100.0حضر

16.714.815.416.38.712.76.59.0100.0ريف

انفاق الفرد )الف دينار / شهر(

17.514.616.314.99.112.44.810.4100.0اقل من 60

6014.113.413.816.110.712.87.611.4100.0 - اقل من 80

8015.212.114.214.911.013.37.112.2100.0 - اقل من 100

10014.014.012.016.810.513.77.111.9100.0 - اقل من 120

12014.612.313.114.310.114.88.412.4100.0 - اقل من 140

14014.813.612.815.810.416.06.89.8100.0 - اقل من 160

16012.713.015.315.311.313.48.510.6100.0 - اقل من 180

18012.216.013.615.811.013.28.99.5100.0 - اقل من 200

20012.814.811.017.312.013.08.910.3100.0 - اقل من 300

30013.814.712.217.710.812.69.19.2100.0 - اقل من 400

40015.015.814.213.710.513.17.010.6100.0 فاكثر
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تابع / جدول 5-42: توزيع األفراد حسب تقديرهم بضرورة تحسين الخدمة كاولوية ثالثة )%(

نظام الرعاية مستوى التفصيل
تصريف العدالةاالمنالكهرباءالماءالتعليمالصحية

المجموعالصرف الصحيالنفايات

حجم األسرة

 2 - 117.310.013.514.310.914.68.311.3100.0

314.912.615.014.510.611.59.511.2100.0

413.512.913.216.810.414.38.210.6100.0

513.113.713.314.911.114.48.511.0100.0

614.812.213.814.411.314.59.49.6100.0

713.714.613.415.711.111.18.412.0100.0

814.514.712.915.711.814.45.910.1100.0

916.213.511.918.710.313.46.79.4100.0

1016.116.014.018.47.811.75.710.3100.0

12 - 1114.514.311.113.312.215.36.213.1100.0

1311.315.614.517.39.912.57.311.7100.0 فأكثر

14.213.913.315.810.813.57.710.9100.0اإلجمالي
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جدول 6-1: توزيع المسكن حسب نوع الوحدة السكنية )%( - يتبع 

المجموعأخرىشقةدارمستوى التفصيل

المحافظة

96.91.12.0100.0دهوك

96.13.10.8100.0نينوى

98.31.40.3100.0السليمانية

98.01.70.3100.0كركوك

97.61.70.7100.0اربيل

98.80.40.8100.0ديالى

94.35.00.6100.0االنبار

94.25.30.5100.0بغداد

98.01.70.4100.0بابل

97.61.50.8100.0كربالء

96.80.62.6100.0واسط

96.03.10.9100.0صالح الدين

98.80.30.8100.0النجف

99.10.30.7100.0القادسية

98.90.70.4100.0المثنى

98.30.80.9100.0ذي قار

90.03.16.9100.0ميسان

97.20.91.9100.0البصرة

التقسيم الجغرافي

97.71.50.8100.0كردستان

94.25.30.5100.0بغداد

97.01.81.2100.0بقية المحافظات

التجمع السكاني

96.03.40.6100.0حضر

97.80.31.9100.0ريف

انفاق الفرد )الف دينار / شهر(

96.50.43.1100.0اقل من 60

6097.21.01.8100.0 - اقل من 80

8096.42.41.2100.0 - اقل من 100

10097.11.81.1100.0 - اقل من 120

12097.51.90.6100.0 - اقل من 140

14095.93.60.6100.0 - اقل من 160

16096.72.80.5100.0 - اقل من 180

18097.41.70.9100.0 - اقل من 200

20096.33.30.4100.0 - اقل من 300

30094.55.20.3100.0 - اقل من 400

40095.34.00.8100.0 فاكثر



القسم السادس - السكن

 273

تابع / جدول 6-1: توزيع المسكن حسب نوع الوحدة السكنية )%(

المجموعأخرىشقةدارمستوى التفصيل

حجم األسرة

 2 - 194.44.51.2100.0

392.65.71.7100.0

494.54.41.1100.0

594.54.80.8100.0

696.03.01.0100.0

796.62.60.8100.0

898.01.40.6100.0

997.41.21.4100.0

1097.71.11.1100.0

12 - 1198.00.71.3100.0

1398.60.60.9100.0 فأكثر

96.52.51.0100.0اإلجمالي
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جدول 6-2: توزيع المسكن حسب نوع المادة الرئيسة لجدران الوحدة السكنية )%( - يتبع 

المجموعاخرىطين / حجر وطينكتل من البناء الجاهزبلوك اسمنتيحجرطابوقمستوى التفصيل

المحافظة

4.70.1100.0)..(0.54.989.7دهوك

100.0)..(1.76.270.31.420.5نينوى

0.86.486.80.25.20.6100.0السليمانية

100.0)..(12.5)..(4.522.560.5كركوك

6.00.1100.0)..(3.23.787.0اربيل

48.41.035.02.011.71.9100.0ديالى

22.655.412.68.40.70.4100.0االنبار

80.20.915.51.81.30.2100.0بغداد

4.10.3100.0)..(56.90.238.4بابل

54.12.334.72.55.70.6100.0كربالء

29.30.122.00.1100.0)..(48.5واسط

33.57.542.02.414.50.1100.0صالح الدين

80.60.311.80.36.80.3100.0النجف

100.0)..(25.61.415.8)..(57.2القادسية

69.51.923.01.14.30.2100.0المثنى

50.10.237.80.310.11.4100.0ذي قار

100.0)..(9.32.517.2)..(70.9ميسان

53.40.26.20.6100.0)..(39.6البصرة

التقسيم الجغرافي

1.65.087.60.15.40.3100.0كردستان

80.20.915.51.81.30.2100.0بغداد

40.27.139.51.511.20.4100.0بقية المحافظات

التجمع السكاني

51.24.839.51.42.90.2100.0حضر

22.96.947.41.320.70.7100.0ريف

انفاق الفرد )الف دينار / شهر(

19.43.640.90.534.80.8100.0اقل من 60

6028.45.249.70.915.50.4100.0 - اقل من 80

8035.44.447.71.610.40.5100.0 - اقل من 100

10042.25.243.21.67.50.4100.0 - اقل من 120

12042.56.843.31.75.40.3100.0 - اقل من 140

14047.25.939.91.75.00.2100.0 - اقل من 160

16048.86.938.51.43.80.6100.0 - اقل من 180

18052.16.337.01.52.80.3100.0 - اقل من 200

20054.16.136.41.41.90.2100.0 - اقل من 300

30056.44.635.61.71.40.3100.0 - اقل من 400

40045.84.647.40.61.30.4100.0 فاكثر
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تابع / جدول 6-2: توزيع المسكن حسب نوع المادة الرئيسة لجدران الوحدة السكنية )%( 

المجموعاخرىطين / حجر وطينكتل من البناء الجاهزبلوك اسمنتيحجرطابوقمستوى التفصيل

حجم األسرة

 2 - 139.05.546.51.27.70.2100.0

339.94.947.31.16.70.2100.0

441.05.745.51.36.30.1100.0

544.45.242.02.05.90.5100.0

643.95.142.71.56.40.4100.0

743.64.941.81.77.60.4100.0

841.35.142.31.49.60.2100.0

943.25.540.50.89.70.3100.0

1040.25.343.10.410.20.8100.0

12 - 1143.15.438.91.610.80.3100.0

1345.07.336.21.19.80.4100.0 فأكثر

42.95.441.81.48.20.4100.0اإلجمالي
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جدول 6-3: توزيع المسكن حسب نوع إشغال الوحدة السكنية )%( - يتبع

المجموعاخرىمقابل عملمستاجرمملوك مع دفع اقساطمملوك دون دفع اقساطمستوى التفصيل

المحافظة

81.81.510.30.85.7100.0دهوك

84.61.89.50.83.4100.0نينوى

81.03.311.60.43.6100.0السليمانية

79.40.815.90.13.9100.0كركوك

74.74.116.70.83.6100.0اربيل

81.02.211.40.35.1100.0ديالى

83.60.29.23.14.0100.0االنبار

73.33.217.71.24.5100.0بغداد

88.03.84.40.33.5100.0بابل

79.50.011.60.68.3100.0كربالء

83.80.47.14.24.6100.0واسط

85.71.27.82.92.5100.0صالح الدين

81.51.49.91.55.6100.0النجف

78.50.45.30.615.2100.0القادسية

92.81.23.92.10.0100.0المثنى

91.40.55.70.02.5100.0ذي قار

87.70.45.40.06.4100.0ميسان

84.81.66.91.15.6100.0البصرة

التقسيم الجغرافي

79.03.113.10.74.1100.0كردستان

73.33.217.71.24.5100.0بغداد

84.51.38.21.14.8100.0بقية المحافظات

التجمع السكاني

77.62.314.80.74.6100.0حضر

89.91.42.01.94.8100.0ريف

انفاق الفرد )الف دينار / شهر(

85.52.53.51.57.0100.0اقل من 60

6084.11.66.01.17.2100.0 - اقل من 80

8081.61.68.71.46.7100.0 - اقل من 100

10084.10.78.90.85.5100.0 - اقل من 120

12084.51.010.51.02.9100.0 - اقل من 140

14081.22.112.30.53.9100.0 - اقل من 160

16078.02.515.30.73.4100.0 - اقل من 180

18079.62.513.81.22.9100.0 - اقل من 200

20077.72.914.61.33.5100.0 - اقل من 300

30077.52.316.21.12.9100.0 - اقل من 400

40079.02.413.71.23.7100.0 فاكثر
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تابع / جدول 6-3: توزيع المسكن حسب نوع إشغال الوحدة السكنية )%(  

المجموعاخرىمقابل عملمستاجرمملوك مع دفع اقساطمملوك دون دفع اقساطمستوى التفصيل

حجم األسرة

2 - 173.82.215.71.37.0100.0

369.93.518.91.56.2100.0

470.42.820.10.85.8100.0

575.41.616.61.25.2100.0

680.61.812.01.24.4100.0

781.12.611.71.03.6100.0

883.62.47.91.54.7100.0

984.81.57.40.95.4100.0

1087.81.76.00.93.6100.0

12 - 1187.30.85.90.75.2100.0

1389.01.94.90.93.3100.0 فأكثر

81.22.011.11.14.6100.0اإلجمالي



القسم السادس - السكن

 278

جدول6-4: توزيع المسكن حسب فئات اإليجار الشهري التقديري للوحدة السكنية )%( - يتبع

مستوى التفصيل

فئات االيجار )ألف دينار/ شهريا(  

50-أقلأقل من 50
من 100

100-أقل من 
200

200-أقل
من300

300- أقل من 
المجموع غير مبين500 فأكثر500

المحافظة

5.616.921.116.919.99.310.3100.0دهوك

18.819.029.712.04.76.39.5100.0نينوى

7.99.429.515.318.87.211.8100.0السليمانية

7.713.224.422.513.42.915.9100.0كركوك

2.85.817.617.419.612.724.1100.0اربيل

13.117.937.716.12.80.911.5100.0ديالى

3.910.527.429.317.81.89.4100.0االنبار

0.53.312.716.430.319.017.8100.0بغداد

6.018.838.223.76.42.54.4100.0بابل

1.317.625.422.717.04.311.6100.0كربالء

25.713.927.315.76.83.47.2100.0واسط

11.014.935.321.47.52.17.8100.0صالح الدين

0.27.027.028.222.25.49.9100.0النجف

20.316.926.421.16.63.15.6100.0القادسية

4.812.547.820.19.81.23.9100.0المثنى

11.620.728.925.86.31.05.7100.0ذي قار

24.09.114.331.214.71.35.4100.0ميسان

3.312.528.326.815.27.06.9100.0البصرة

التقسيم الجغرافي

5.510.023.116.419.49.715.8100.0كردستان

0.53.312.716.430.319.017.8100.0بغداد

10.915.229.822.110.33.58.3100.0بقية المحافظات

التجمع السكاني

1.55.321.123.922.110.915.2100.0حضر

22.727.334.310.61.80.62.7100.0ريف

انفاق الفرد )الف دينار / شهر(

29.733.426.16.11.00.13.5100.0اقل من 60

6015.023.737.614.72.60.46.0100.0 - اقل من 80

809.919.836.117.76.90.49.2100.0 - اقل من 100

1007.412.134.023.411.22.69.3100.0 - اقل من 120

1205.79.029.725.816.82.310.7100.0 - اقل من 140

1405.18.023.428.318.73.612.8100.0 - اقل من 160

1604.46.220.227.018.67.815.8100.0 - اقل من 180

1802.95.420.721.424.810.214.6100.0 - اقل من 200

2002.14.115.820.427.115.315.2100.0 - اقل من 300

3001.42.814.818.424.022.316.3100.0 - اقل من 400

4001.82.39.216.127.428.514.8100.0 فاكثر
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تابع / جدول6-4: توزيع المسكن حسب فئات اإليجار الشهري التقديري للوحدة السكنية )%( 

مستوى التفصيل

فئات االيجار )ألف دينار/ شهريا(  

50-أقلأقل من 50
من 100

100-أقل من 
200

200-أقل
من300

300- أقل من 
المجموع غير مبين500 فأكثر500

حجم األسرة

2 - 16.910.523.918.914.27.617.9100.0

37.09.722.117.115.58.819.8100.0

45.59.820.419.117.37.120.9100.0

56.19.022.319.217.08.917.5100.0

66.09.324.421.317.68.712.6100.0

77.410.824.220.816.78.012.1100.0

88.413.125.820.915.08.68.2100.0

99.115.325.820.413.38.67.6100.0

1010.014.531.219.713.05.46.2100.0

12 - 1111.314.026.418.216.87.26.2100.0

138.714.728.820.216.46.24.9100.0 فأكثر

7.811.825.020.016.17.911.5100.0اإلجمالي
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جدول6-5: توزيع المسكن حسب فئات اإليجار الشهري المدفوع للوحدة السكنية )%( - يتبع 

مستوى التفصيل

فئات االيجار )ألف دينار/ شهريا(  

االسر التي التدفع 500 فأكثر300-أقل من 200500-أقل من50300-أقل من 200
المجموع غير مبينايجار

المحافظة

100.0)..(3.03.03.70.589.8دهوك

5.43.00.50.690.50.1100.0نينوى

100.0)..(89.3)..(5.42.92.4السليمانية

84.10.0100.0)..(6.97.31.7كركوك

4.45.53.82.981.02.5100.0اربيل

100.0)..(8.01.81.00.588.6ديالى

100.0)..(5.62.01.40.290.8االنبار

100.0)..(2.94.47.92.582.3بغداد

100.0)..(2.71.40.10.295.6بابل

100.0)..(3.94.43.10.388.4كربالء

100.0)..(3.92.00.80.492.9واسط

100.0)..(4.72.10.80.192.2صالح الدين

100.0)..(3.74.71.00.590.1النجف

100.0)..(94.7)..(2.32.50.6القادسية

100.0)..(96.1)..(2.11.60.0المثنى

100.0)..(2.72.10.50.494.3ذي قار

100.0)..(3.41.80.30.094.6ميسان

100.0)..(2.82.41.40.393.1البصرة

التقسيم الجغرافي

4.43.83.21.286.50.9100.0كردستان

100.0)..(2.94.47.92.582.3بغداد

100.0)..(4.22.80.90.391.8بقية المحافظات

التجمع السكاني

5.04.53.91.385.10.1100.0حضر

97.80.2100.0)..(1.60.40.1ريف

انفاق الفرد )الف دينار / شهر(

100.0)..(96.5)..()..(2.90.5اقل من 60

100.0)..(94.1)..(604.51.30.2 - اقل من 80

91.00.3100.0)..(804.43.70.6 - اقل من 100

100.0)..(1004.22.51.50.791.1 - اقل من 120

100.0)..(1205.62.72.10.189.6 - اقل من 140

1405.34.12.30.687.60.1100.0 - اقل من 160

100.0)..(1604.85.83.71.184.7 - اقل من 180

1803.64.94.70.485.90.4100.0 - اقل من 200

2003.04.65.31.785.20.2100.0 - اقل من 300

3003.42.96.33.184.20.1100.0 - اقل من 400

4002.23.45.03.085.80.6100.0 فاكثر
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تابع / جدول6-5: توزيع المسكن حسب فئات اإليجار الشهري المدفوع للوحدة السكنية )%( 

مستوى التفصيل

فئات االيجار )ألف دينار/ شهريا(  

االسر التي التدفع 500 فأكثر300-أقل من 200500-أقل من50300-أقل من 200
المجموع غير مبينايجار

حجم األسرة

2 - 16.65.23.00.983.60.7100.0

38.84.74.60.780.70.4100.0

48.86.34.00.879.70.4100.0

55.25.84.51.183.30.2100.0

64.33.63.10.987.90.1100.0

73.53.63.51.288.20.1100.0

82.82.01.71.292.20.2100.0

93.31.72.30.192.6)..(100.0

102.91.80.80.594.0)..(100.0

12 - 111.32.31.90.694.1)..(100.0

100.0)..(131.30.81.51.395.1 فأكثر

4.03.32.80.988.90.1100.0اإلجمالي
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جدول 6-6: مجموع الغرف الكلي في الوحدة السكنية )%( - يتبع 

المجموع8 فأكثر  134567 - 2 مستوى التفصيل

المحافظة

7.822.525.724.09.23.67.2100.0دهوك

11.927.128.818.76.44.62.5100.0نينوى

15.735.930.611.73.70.71.7100.0السليمانية

6.729.035.516.78.02.91.2100.0كركوك

21.830.825.812.76.01.51.2100.0اربيل

11.629.625.716.610.33.42.7100.0ديالى

5.712.719.927.617.711.55.0100.0االنبار

8.526.826.516.813.24.83.3100.0بغداد

10.419.828.824.210.04.32.5100.0بابل

15.028.325.517.96.44.62.2100.0كربالء

13.230.027.415.38.43.02.8100.0واسط

8.015.422.729.314.56.43.8100.0صالح الدين

15.724.226.217.49.24.33.0100.0النجف

13.816.828.921.213.24.91.2100.0القادسية

6.120.330.727.17.16.32.4100.0المثنى

10.624.030.420.78.64.31.3100.0ذي قار

15.127.522.321.68.83.21.5100.0ميسان

12.527.932.816.08.31.51.1100.0البصرة

التقسيم الجغرافي

15.930.727.615.25.91.82.9100.0كردستان

8.526.826.516.813.24.83.3100.0بغداد

11.224.027.920.49.64.52.3100.0بقية المحافظات

التجمع السكاني

10.925.127.618.610.34.33.2100.0حضر

12.326.927.619.48.73.71.4100.0ريف

انفاق الفرد )الف دينار / شهر(

16.528.627.816.07.22.61.2100.0اقل من 60

6012.826.228.618.38.34.11.7100.0 - اقل من 80

8013.027.728.617.78.23.61.3100.0 - اقل من 100

10011.826.525.418.312.13.72.1100.0 - اقل من 120

12011.426.028.221.18.53.61.2100.0 - اقل من 140

14011.125.032.618.97.53.51.4100.0 - اقل من 160

16011.226.329.318.78.24.22.1100.0 - اقل من 180

18012.027.124.817.511.73.13.9100.0 - اقل من 200

2009.323.927.020.510.35.13.8100.0 - اقل من 300

3007.822.023.720.414.45.95.8100.0 - اقل من 400

4007.522.826.517.513.26.26.3100.0 فاكثر
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تابع / جدول 6-6: مجموع الغرف الكلي في الوحدة السكنية )%(

المجموع8 فأكثر  134567 - 2 مستوى التفصيل

حجم األسرة

 2 - 125.138.021.510.32.80.91.5100.0

323.136.023.88.16.31.61.0100.0

420.735.824.210.35.51.81.7100.0

515.032.228.714.06.32.01.7100.0

613.529.728.716.86.82.52.0100.0

712.027.429.918.18.03.01.7100.0

811.025.228.420.49.52.72.9100.0

97.323.430.722.810.23.42.2100.0

106.722.630.721.413.34.11.3100.0

12 - 112.915.629.029.411.47.54.3100.0

132.07.319.825.723.713.97.5100.0 فأكثر

11.325.727.618.89.84.12.7100.0اإلجمالي
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جدول 6-7: مجموع غرف النوم في الوحدة السكنية )%( - يتبع 

المجموع5 فأكثر  1234مستوى التفصيل

المحافظة

13.450.823.87.44.6100.0دهوك

15.447.020.113.83.7100.0نينوى

56.437.25.10.70.6100.0السليمانية

32.650.610.75.40.7100.0كركوك

35.548.810.63.81.2100.0اربيل

29.047.015.26.52.3100.0ديالى

12.142.123.015.67.2100.0االنبار

16.944.223.210.35.4100.0بغداد

23.248.018.38.42.2100.0بابل

32.939.216.19.42.5100.0كربالء

42.634.414.07.02.0100.0واسط

21.643.919.610.24.7100.0صالح الدين

17.646.218.911.85.5100.0النجف

21.637.824.911.44.3100.0القادسية

9.746.829.510.53.6100.0المثنى

25.046.718.86.72.8100.0ذي قار

38.240.614.04.92.3100.0ميسان

20.749.520.97.11.8100.0البصرة

التقسيم الجغرافي

38.144.811.83.51.8100.0كردستان

16.944.223.210.35.4100.0بغداد

23.345.118.89.53.2100.0بقية المحافظات

التجمع السكاني

24.244.418.69.03.9100.0حضر

24.445.919.08.12.7100.0ريف

انفاق الفرد )الف دينار / شهر(

24.344.519.49.02.9100.0اقل من 60

6022.243.520.711.12.5100.0 - اقل من 80

8024.446.517.58.72.8100.0 - اقل من 100

10022.844.220.98.83.3100.0 - اقل من 120

12023.148.719.07.51.6100.0 - اقل من 140

14026.547.617.56.41.9100.0 - اقل من 160

16025.744.618.57.73.5100.0 - اقل من 180

18024.247.117.29.32.2100.0 - اقل من 200

20024.343.518.88.84.5100.0 - اقل من 300

30023.241.918.48.48.2100.0 - اقل من 400

40027.141.615.510.05.9100.0 فاكثر
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تابع / جدول 6-7: مجموع غرف النوم في الوحدة السكنية )%(

المجموع5 فأكثر  1234مستوى التفصيل

حجم األسرة

 2 - 160.529.37.81.41.1100.0

353.133.98.82.81.4100.0

447.539.87.33.81.6100.0

534.649.310.54.01.6100.0

628.752.413.24.31.4100.0

723.452.317.05.81.5100.0

820.550.219.37.12.9100.0

915.650.222.49.42.4100.0

1012.848.027.19.52.6100.0

12 - 116.439.333.414.66.4100.0

132.821.432.528.814.5100.0 فأكثر

24.244.918.78.73.5100.0اإلجمالي
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جدول 7-1: متوسط إنفاق الفرد على مجاميع السلع الرئيسة باسعار السوق حسب المحافظة )الف دينار / شهر( 

المحافظة

المواد 
الغذائية 

والمشروبات 
غير 

الروحية

مشروبات 
روحية وتبغ 

وتنباك
مالبس 
واحذية

مسكن 
وماء وغاز 
وكهرباء 

ومحروقات 
اخرى

اثاث 
وتجهيزات 

منزلية 
وصيانة 
مستمرة 
للسلع 
المنزلية

االتصاالتالنقلالصحة
الترويح 
والتسلية 
والثقافة

مطاعم التعليم
وفنادق 

سلع 
وخدمات 
متنوعة

مجموع 
اإلنفاق

53.61.220.454.616.57.616.07.05.02.70.97.5193.1دهوك

42.20.89.738.56.14.110.53.32.51.10.34.6123.8نينوى

103.71.024.770.025.013.449.09.56.81.82.811.2318.7السليمانية

65.90.913.757.610.05.611.53.82.80.10.64.6177.1كركوك

81.71.022.374.016.814.433.17.37.21.23.38.9271.2اربيل

56.50.811.339.08.55.411.04.82.81.01.24.3146.4ديالى

61.50.911.043.37.17.210.14.11.60.91.05.6154.2أالنبار

71.61.713.274.98.68.416.76.43.01.63.67.2217.1بغداد

56.40.916.139.013.07.912.44.73.60.70.85.6161.1بابل

58.00.913.349.212.45.622.85.32.80.51.67.0179.3كربالء

56.20.611.238.87.95.07.35.01.80.70.84.3139.6واسط

صالح 
الدين

65.50.914.938.712.29.619.34.92.80.71.15.1175.7

55.60.714.152.712.88.417.05.73.91.12.58.1182.6النجف

55.80.710.837.410.65.711.84.83.43.11.56.4152.1القادسية

45.40.712.929.16.22.95.03.51.20.10.43.8111.2المثنى

42.70.47.129.83.51.64.32.61.00.70.42.796.8ذي قار

56.10.612.436.89.26.57.64.72.80.81.16.8145.4ميسان

52.61.06.843.47.22.85.74.32.70.30.45.1132.3البصرة

62.31.013.552.510.47.115.95.33.31.21.76.3180.7اإلجمالي
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جدول 7-2: متوسط إنفاق األسرة على مجاميع السلع الرئيسة باسعار السوق حسب المحافظة )الف دينار / شهر( 

المحافظة
المواد الغذائية 
والمشروبات 
غير الروحية

مشروبات 
روحية وتبغ 

وتنباك
مالبس 
واحذية

مسكن 
وماء وغاز 
وكهرباء 

ومحروقات 
اخرى

اثاث 
وتجهيزات 

منزلية 
وصيانة 
مستمرة 
للسلع 
المنزلية

االتصاالتالنقلالصحة
الترويح 
والتسلية 
والثقافة

مطاعم التعليم
وفنادق

سلع 
وخدمات 
متنوعة

مجموع 
اإلنفاق

360.37.9137.5367.0110.950.8107.847.333.918.26.250.81298.6دهوك

283.15.665.1257.941.127.870.722.416.47.12.030.9830.0نينوى

508.74.7121.1343.3122.565.7240.346.833.58.713.654.81563.9السليمانية

350.14.572.8306.153.229.761.020.015.08.3.024.4940.6كركوك

436.15.2118.8395.289.676.8176.639.038.46.517.547.81447.7اربيل

347.14.969.4239.552.132.967.529.517.05.97.226.1899.1ديالى

449.66.680.1316.451.952.674.030.111.36.67.141.21127.5أالنبار

450.610.583.3471.554.453.2105.040.119.010.322.845.11365.7بغداد

377.45.8107.7261.186.852.683.231.424.34.65.537.41077.8بابل

355.35.381.2301.576.034.4139.832.717.32.89.942.91099.3كربالء

348.33.769.2240.049.131.245.230.710.94.55.026.8864.7واسط

صالح 
الدين

475.66.2107.9280.888.969.5140.035.820.25.28.037.11275.4

370.14.493.8350.785.056.0113.438.125.77.516.853.61215.1النجف

408.05.578.6273.577.141.786.235.325.022.510.947.01111.3القادسية

345.45.197.9221.847.022.438.126.89.56.3.128.8846.5المثنى

316.22.952.3220.325.611.632.119.67.54.93.119.8716.0ذي قار

423.94.593.7278.569.949.057.435.321.16.48.451.41099.6ميسان

330.26.142.7272.945.417.435.926.817.22.12.432.0830.9البصرة

396.26.486.0333.766.445.3101.133.820.97.411.039.81148.1اإلجمالي
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جدول 7-3: التوزيع النسبي لإلنفاق على مجاميع السلع الرئيسة باسعار السوق حسب المحافظة )%( 

المحافظة

المواد 
الغذائية 

والمشروبات 
غير 

الروحية

مشروبات 
روحية وتبغ 

وتنباك
مالبس 
واحذية

مسكن 
وماء وغاز 
وكهرباء 

ومحروقات 
اخرى

اثاث 
وتجهيزات 

منزلية 
وصيانة 
مستمرة 
للسلع 
المنزلية

االتصاالتالنقلالصحة
الترويح 
والتسلية 
والثقافة

مطاعم التعليم
وفنادق

سلع 
وخدمات 
متنوعة

المجموع

27.70.610.628.38.53.98.33.62.61.40.53.9100.0دهوك

34.10.77.831.14.93.38.52.72.00.90.23.7100.0نينوى

32.50.37.722.07.84.215.43.02.10.60.93.5100.0السليمانية

37.20.57.732.55.73.26.52.11.60.10.32.6100.0كركوك

30.10.48.227.36.25.312.22.72.70.51.23.3100.0اربيل

38.60.57.726.65.83.77.53.31.90.70.82.9100.0ديالى

39.90.67.128.14.64.76.62.71.00.60.63.7100.0أالنبار

33.00.86.134.54.03.97.72.91.40.81.73.3100.0بغداد

35.00.510.024.28.14.97.72.92.30.40.53.5100.0بابل

32.30.57.427.46.93.112.73.01.60.30.93.9100.0كربالء

40.30.48.027.85.73.65.23.51.30.50.63.1100.0واسط

صالح 
الدين

37.30.58.522.07.05.511.02.81.60.40.62.9100.0

30.50.47.728.97.04.69.33.12.10.61.44.4100.0النجف

36.70.57.124.66.93.87.83.22.32.01.04.2100.0القادسية

40.80.611.626.25.52.64.53.21.10.10.43.4100.0المثنى

44.20.47.330.83.61.64.52.71.00.70.42.8100.0ذي قار

38.50.48.525.36.44.55.23.21.90.60.84.7100.0ميسان

39.70.75.132.85.52.14.33.22.10.30.33.9100.0البصرة

34.50.67.529.15.84.08.82.91.80.61.03.5100.0اإلجمالي
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جدول 7-4: متوسط إنفاق الفرد على مجاميع السلع الرئيسة باالسعار المدفوعة حسب المحافظة )الف دينار / شهر( 

المحافظة

المواد 
الغذائية 

والمشروبات 
غير 

الروحية

مشروبات 
روحية وتبغ 

وتنباك
مالبس 
واحذية

مسكن 
وماء وغاز 
وكهرباء 

ومحروقات 
اخرى

اثاث 
وتجهيزات 

منزلية 
وصيانة 
مستمرة 
للسلع 
المنزلية

االتصاالتالنقلالصحة
الترويح 
والتسلية 
والثقافة

مطاعم التعليم
وفنادق

سلع 
وخدمات 
متنوعة

مجموع 
اإلنفاق

50.11.220.451.716.57.616.07.05.02.70.97.5186.8دهوك

39.10.89.737.06.14.110.53.32.51.10.34.6119.2نينوى

99.41.024.767.125.013.449.09.56.81.82.811.2311.6السليمانية

62.30.913.755.410.05.611.53.82.80.10.64.6171.3كركوك

76.41.022.374.616.814.433.17.37.21.23.38.9266.5اربيل

52.80.811.337.68.55.411.04.82.81.01.24.3141.3ديالى

57.10.911.042.37.17.210.14.11.60.91.05.6148.9أالنبار

67.91.713.270.28.68.416.76.43.01.63.67.2208.6بغداد

50.00.916.138.613.07.912.44.73.60.70.85.6154.2بابل

50.80.913.347.312.45.622.85.32.80.51.67.0170.3كربالء

51.30.611.237.67.95.07.35.01.80.70.84.3133.6واسط

صالح 
الدين

60.30.914.937.412.29.619.34.92.80.71.15.1169.2

51.90.714.151.512.88.417.05.73.91.12.58.1177.8النجف

50.30.710.836.910.65.711.84.83.43.11.56.4146.0القادسية

39.00.712.928.86.22.95.03.51.20.10.43.8104.4المثنى

36.70.47.128.43.51.64.32.61.00.70.42.789.4ذي قار

49.60.612.435.89.26.57.64.72.80.81.16.8137.9ميسان

47.91.06.843.27.22.85.74.32.70.30.45.1127.4البصرة

57.81.013.550.510.47.115.95.33.31.21.76.3174.2اإلجمالي
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جدول 7-5: متوسط إنفاق األسرة على مجاميع السلع الرئيسة باالسعار المدفوعة حسب المحافظة )الف دينار / شهر( 

المحافظة

المواد 
الغذائية 

والمشروبات 
غير 

الروحية

مشروبات 
روحية وتبغ 

وتنباك
مالبس 
واحذية

مسكن 
وماء وغاز 
وكهرباء 

ومحروقات 
اخرى

اثاث 
وتجهيزات 

منزلية 
وصيانة 
مستمرة 
للسلع 
المنزلية

االتصاالتالنقلالصحة
الترويح 
والتسلية 
والثقافة

مطاعم التعليم
وفنادق 

سلع 
وخدمات 
متنوعة

مجموع 
اإلنفاق

337.07.9137.5347.9110.950.8107.847.333.918.26.250.81256.2دهوك

262.15.665.1248.141.127.870.722.416.47.12.030.9799.2نينوى

487.64.7121.1329.4122.565.7240.346.833.58.713.654.81529.0السليمانية

330.94.572.8294.153.229.761.020.015.00.83.024.4909.4كركوك

407.75.2118.8398.289.676.8176.639.038.46.517.547.81422.3اربيل

324.64.969.4230.852.132.967.529.517.05.97.226.1867.9ديالى

417.96.680.1309.451.952.674.030.111.36.67.141.21088.9أالنبار

427.510.583.3441.454.453.2105.040.119.010.322.845.11312.6بغداد

334.55.8107.7257.986.852.683.231.424.34.65.537.41031.7بابل

311.65.381.2290.176.034.4139.832.717.32.89.942.91044.1كربالء

317.53.769.2233.149.131.245.230.710.94.55.026.8827.0واسط

437.56.2107.9271.888.969.5140.035.820.25.28.037.11228.2صالح الدين

345.64.493.8342.985.056.0113.438.125.77.516.853.61182.8النجف

367.35.578.6269.677.141.786.235.325.022.510.947.01066.8القادسية

297.05.197.9219.047.022.438.126.89.50.63.128.8795.3المثنى

271.42.952.3210.325.611.632.119.67.54.93.119.8661.3ذي قار

374.74.593.7270.369.949.057.435.321.16.48.451.41042.3ميسان

300.86.142.7271.645.417.435.926.817.22.12.432.0800.2البصرة

367.36.486.0321.166.445.3101.133.820.97.411.039.81106.6اإلجمالي
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جدول 7-6: التوزيع النسبي لإلنفاق على مجاميع السلع الرئيسة باالسعار المدفوعة حسب المحافظة )%( 

المحافظة

المواد 
الغذائية 

والمشروبات 
غير 

الروحية

مشروبات 
روحية وتبغ 

وتنباك
مالبس 
واحذية

مسكن 
وماء وغاز 
وكهرباء 

ومحروقات 
اخرى

اثاث 
وتجهيزات 

منزلية 
وصيانة 
مستمرة 
للسلع 
المنزلية

االتصاالتالنقلالصحة
الترويح 
والتسلية 
والثقافة

مطاعم التعليم
وفنادق

سلع 
وخدمات 
متنوعة

المجموع

26.80.610.927.78.84.08.63.82.71.40.54.0100.0دهوك

32.80.78.131.05.13.58.82.82.10.90.23.9100.0نينوى

31.90.37.921.58.04.315.73.12.20.60.93.6100.0السليمانية

36.40.58.032.35.83.36.72.21.70.10.32.7100.0كركوك

28.70.48.428.06.35.412.42.72.70.51.23.4100.0اربيل

37.40.68.026.66.03.87.83.42.00.70.83.0100.0ديالى

38.40.67.428.44.84.86.82.81.00.60.73.8100.0أالنبار

32.60.86.333.64.14.08.03.11.40.81.73.4100.0بغداد

32.40.610.425.08.45.18.13.02.40.40.53.6100.0بابل

29.80.57.827.87.33.313.43.11.70.30.94.1100.0كربالء

38.40.48.428.25.93.85.53.71.30.50.63.2100.0واسط

صالح 
الدين

35.60.58.822.17.25.711.42.91.60.40.73.0100.0

29.20.47.929.07.24.79.63.22.20.61.44.5100.0النجف

34.40.57.425.37.23.98.13.32.32.11.04.4100.0القادسية

37.30.612.327.55.92.84.83.41.20.10.43.6100.0المثنى

41.00.47.931.83.91.84.93.01.10.70.53.0100.0ذي قار

36.00.49.025.96.74.75.53.42.00.60.84.9100.0ميسان

37.60.85.333.95.72.24.53.32.10.30.34.0100.0البصرة

33.20.67.829.06.04.19.13.11.90.71.03.6100.0اإلجمالي
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جدول 7-7: متوسط انفاق الفرد حسب انواع اإلنفاق )الف دينار / شهر(

اإلنفاق االستهالكي باالسعار مستوى التفصيل
اإلنفاق االستهالكي باسعار دعم االسعارالمدفوعة

نفقات رأسماليةنفقات تحويليةالسوق

المحافظة

186.86.3193.110.22.3دهوك

119.24.6123.812.61.4نينوى

311.67.1318.749.54.9السليمانية

171.35.9177.11.11.0كركوك

266.54.8271.217.72.1اربيل

141.35.1146.46.32.2ديالى

148.95.3154.24.01.7أالنبار

208.68.4217.13.81.9بغداد

154.26.9161.111.72.2بابل

170.39.0179.312.12.9كربالء

133.66.1139.60.31.1واسط

169.26.5175.711.42.3صالح الدين

177.84.9182.66.33.2النجف

146.06.1152.110.23.0القادسية

104.46.7111.20.10.7المثنى

89.47.496.81.50.8ذي قار

137.97.6145.46.34.4ميسان

127.44.9132.30.21.2البصرة

التقسيم الجغرافي

263.86.1269.928.23.2كردستان

208.68.4217.13.81.9بغداد

139.66.0145.66.41.9بقية المحافظات

فئة إنفاق الفرد )ألف دينار/شهر(

43.83.447.30.60.4أقل من 60

6065.84.470.31.70.6 - أقل من 80

8086.23.990.11.60.9 - أقل من 100

100104.55.1109.61.21.2 - أقل من 120

120124.15.7129.82.41.4 - أقل من 140

140144.74.9149.68.41.6 - أقل من 160

160163.95.5169.53.82.0 - أقل من 180

180183.56.3189.818.31.8- أقل من 200

200233.97.7241.613.22.6- أقل من 300

300333.511.2344.718.74.9- أقل من 400

400570.917.2588.148.07.8 فأكثر

فئة إنفاق الفرد الخماسية للسكان

58.13.962.01.20.6ادنى %20

97.24.6101.81.41.0ثاني %20

136.95.3142.35.11.5ثالث %20

194.86.5201.412.22.2رابع %20

383.712.2395.926.65.1اعلى %20

174.26.5180.79.32.1اإلجمالي
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جدول 7-8: متوسط انفاق األسرة حسب انواع اإلنفاق )الف دينار / شهر(

 اإلنفاق االستهالكي باالسعار مستوى التفصيل
اإلنفاق االستهالكي باسعار دعم االسعارالمدفوعة

نفقات رأسماليةنفقات تحويليةالسوق

المحافظة

1256.242.51298.668.515.6دهوك

799.230.8830.084.89.4نينوى

1529.035.01563.9242.923.9السليمانية

909.431.2940.65.95.1كركوك

1422.325.51447.794.711.3اربيل

867.931.2899.138.413.4ديالى

1088.938.61127.529.212.3أالنبار

1312.653.11365.723.911.7بغداد

1031.746.11077.878.514.7بابل

1044.155.11099.374.417.7كربالء

827.037.7864.72.17.0واسط

1228.247.11275.482.916.4صالح الدين

1182.832.31215.141.821.4النجف

1066.844.51111.374.221.9القادسية

795.351.2846.50.85.2المثنى

661.354.7716.011.26.2ذي قار

1042.357.31099.647.733.6ميسان

800.230.7830.91.27.3البصرة

التقسيم الجغرافي

1434.233.11467.3153.217.6كردستان

1312.653.11365.723.911.7بغداد

929.939.7969.742.912.5بقية المحافظات

فئة إنفاق الفرد )ألف دينار/شهر(

414.032.5446.55.74.2أقل من 60

60576.338.8615.115.35.5 - أقل من 80

80666.830.0696.812.06.6 - أقل من 100

100797.239.1836.39.39.0 - أقل من 120

120853.539.4893.016.39.8 - أقل من 140

140932.131.5963.654.210.5 - أقل من 160

1601005.633.91039.523.412.3 - أقل من 180

1801079.737.11116.8107.510.7- أقل من 200

2001264.441.71306.171.214.1- أقل من 300

3001597.453.71651.189.623.4 - أقل من 400

4002194.266.02260.1184.629.9 فأكثر

فئة إنفاق الفرد الخماسية للسكان

520.134.8554.911.15.1ادنى %20

742.735.4778.110.58.0ثاني %20

904.935.1940.033.69.9ثالث %20

1125.537.81163.370.212.7رابع %20

1745.855.71801.5120.823.3اعلى %20

1106.641.41148.159.013.3اإلجمالي
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جدول 7-9: توزيع األسر واألفراد حسب فئات اإلنفاق

فئة اإلنفاق
األفراد )%(األسر )%(

إجماليريفالحضرإجماليريفالحضر

فئات إنفاق األسرة )ألف دينار/شهر(

3.411.85.62.58.44.2اقل من 400

4004.711.36.54.09.65.6- اقل من 500

5006.612.98.35.511.97.4 - اقل من 600

6007.911.88.97.211.58.5 - اقل من 700

7008.010.18.67.410.48.3 - اقل من 800

8008.67.88.48.08.08.0 - اقل من 900

9008.26.47.78.36.77.8 - اقل من 1000

100012.79.011.712.710.011.9 - اقل من 1200

120014.67.912.815.69.513.8 - اقل من 1500

150012.55.810.714.17.312.1 - اقل من 2000

200012.75.210.714.66.712.3 فأكثر

فئات انفاق الفرد )الف دينار/ شهر(

2.912.65.54.417.18.1اقل من 60

604.813.97.27.016.89.9- اقل من 80

806.914.58.99.015.310.8 - اقل من 100

1008.012.29.110.212.610.9 - اقل من 120

1208.210.28.89.49.79.5 - اقل من 140

1408.37.88.18.86.88.2 - اقل من 160

1607.65.87.17.75.06.9 - اقل من  180

1806.85.06.36.64.15.8 - اقل من 200

20023.211.020.020.78.217.0 - اقل من 300

30010.33.48.58.12.36.4 - اقل من 400

40013.23.510.68.22.16.4 فأكثر

فئة إنفاق الفرد الخماسية للسكان

8.829.314.212.837.020.0ادنى %20

13.924.116.617.925.020.0ثاني %20

18.920.019.220.718.320.0ثالث %20

24.515.222.023.312.120.0رابع %20

33.911.327.925.27.620.0اعلى %20

100.0100.0100.0100.0100.0100.0المجموع
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جدول 7-10: متوسط حجم األسرة ونسبة البالغين عمر 15 فأكثر )%( حسب فئات اإلنفاق

فئة اإلنفاق
   )%(نسبة البالغين عمر 15 فأكثر )متوسط حجم األسرة )فرد 

إجماليريفالحضرإجماليريفالحضر

فئات إنفاق األسرة )ألف دينار/شهر(

4.45.14.863.560.962.1اقل من 400

4005.16.05.562.754.759.0- اقل من 500

5005.16.55.763.252.558.8 - اقل من 600

6005.56.96.060.854.858.7 - اقل من 700

7005.67.36.162.754.260.0 - اقل من 800

8005.77.36.162.156.160.7 - اقل من 900

9006.17.46.460.857.160.0 - اقل من 1000

10006.17.96.564.556.662.9 - اقل من 1200

12006.58.56.965.358.964.3 - اقل من 1500

15006.98.97.267.360.266.3 - اقل من 2000

20007.09.17.370.662.269.5 فأكثر

فئات انفاق الفرد )الف دينار/ شهر(

9.29.69.450.046.948.1اقل من 60

608.98.68.852.549.751.1- اقل من 80

807.97.57.753.951.953.0 - اقل من 100

1007.87.37.655.353.954.8 - اقل من 120

1207.06.76.958.457.558.2 - اقل من 140

1406.56.26.459.758.259.3 - اقل من 160

1606.16.16.161.061.461.0 - اقل من  180

1805.95.85.962.265.262.8 - اقل من 200

2005.45.25.467.866.167.6 - اقل من 300

3004.84.84.873.572.873.4 - اقل من 400

4003.84.33.880.875.580.4 فأكثر

فئة إنفاق الفرد الخماسية للسكان

8.99.08.951.748.549.9ادنى %20

7.87.47.654.953.354.3ثاني %20

6.76.56.659.058.158.8ثالث %20

5.85.65.864.463.664.3رابع %20

4.54.74.675.172.474.8اعلى %20

6.17.16.464.656.662.5اإلجمالي
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جدول 7-11: توزيع االسر حسب فئات انفاق األسرة )%( - يتبع

900 - اقل من 800 - اقل من 700900 - اقل من 600800 - اقل من 500700 - اقل من 400600- اقل من 500اقل من 400مستوى التفصيل
1000

المحافظة

4.35.77.17.48.47.76.6دهوك

15.812.913.011.811.26.84.4نينوى

1.83.35.35.65.45.75.0السليمانية

3.46.111.014.09.114.410.3كركوك

3.22.14.75.26.48.78.5اربيل

7.810.113.312.810.88.97.3ديالى

5.26.511.39.08.97.88.2أالنبار

0.92.03.14.66.18.09.3بغداد

6.87.67.28.48.810.37.5بابل

6.18.08.811.49.48.16.6كربالء

9.210.510.712.812.49.28.2واسط

2.84.35.28.08.67.97.7صالح الدين

2.44.39.78.48.66.76.7النجف

8.77.69.69.09.38.46.2القادسية

7.411.612.913.311.79.18.5المثنى

18.513.816.313.19.16.77.1ذي قار

4.86.38.88.510.27.29.8ميسان

5.811.212.515.712.811.59.2البصرة

التقسيم الجغرافي

2.83.45.45.86.47.26.6كردستان

0.92.03.14.66.18.09.3بغداد

8.29.111.111.510.28.97.5بقية المحافظات

التجمع السكاني

3.44.76.67.98.08.68.2حضر

11.811.312.911.810.17.86.4ريف

حجم األسرة

 2 - 1 17.412.313.68.67.78.16.3

39.09.710.211.19.19.16.1

47.56.210.010.89.69.67.3

54.86.77.98.29.49.18.3

64.45.87.88.68.89.38.5

74.26.47.69.28.17.48.2

83.85.97.47.29.18.38.2

93.05.67.211.86.66.77.6

102.94.76.88.88.37.39.0

12-11 1.93.35.76.99.16.97.1

130.62.23.84.15.66.16.9 فأكثر
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تابع / جدول 7-11: توزيع االسر حسب فئات انفاق األسرة )%( - يتبع

900 - اقل من 800 - اقل من 700900 - اقل من 600800 - اقل من 500700 - اقل من 400600- اقل من 500اقل من 400مستوى التفصيل
1000

عدد األطفال

1.95.66.96.47.65.15.8ال يوجد

18.57.48.77.58.08.26.3

25.25.87.28.98.57.46.9

35.05.47.89.08.08.68.2

44.66.07.88.79.29.18.1

54.86.99.110.09.19.49.1

66.18.49.410.78.78.47.9

75.26.810.09.78.58.39.1

84.47.28.310.811.85.58.0 فأكثر

5.66.58.38.98.68.47.7اإلجمالي
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تابع / جدول 7-11: توزيع االسر حسب فئات انفاق األسرة )%( - يتبع

المجموعاكثرمن 15002000- اقل من 12002000 - اقل من 10001500 - اقل من 1200مستوى التفصيل

المحافظة

11.714.012.114.9100.0دهوك

6.87.65.34.4100.0نينوى

11.316.515.624.3100.0السليمانية

12.29.55.54.4100.0كركوك

11.315.215.918.8100.0اربيل

9.49.55.54.6100.0ديالى

11.311.010.710.1100.0أالنبار

16.118.417.014.5100.0بغداد

11.413.011.08.0100.0بابل

10.512.59.39.2100.0كربالء

11.07.94.33.8100.0واسط

15.813.612.813.3100.0صالح الدين

15.615.011.211.4100.0النجف

11.011.67.511.1100.0القادسية

9.49.14.42.7100.0المثنى

5.94.72.91.9100.0ذي قار

11.614.110.08.6100.0ميسان

7.97.33.82.2100.0البصرة

التقسيم الجغرافي

11.415.515.020.4100.0كردستان

16.118.417.014.5100.0بغداد

10.29.97.16.3100.0بقية المحافظات

التجمع السكاني

12.714.612.512.7100.0مركز محافظة

9.07.95.85.2100.0بقية الحضر 

حجم األسرة

 2 - 1 7.97.45.35.3100.0

39.711.37.27.7100.0

411.011.28.28.7100.0

513.512.810.78.7100.0

612.112.010.811.8100.0

712.014.412.010.5100.0

812.213.512.511.7100.0

914.312.711.113.6100.0

1013.016.011.911.4100.0

12-11 11.117.214.516.4100.0

139.518.220.722.1100.0 فأكثر
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تابع / جدول 7-11: توزيع االسر حسب فئات انفاق األسرة )%(

المجموعاكثرمن 15002000- اقل من 12002000 - اقل من 10001500 - اقل من 1200مستوى التفصيل

عدد األطفال

10.615.019.515.5100.0ال يوجد

111.311.510.512.1100.0

211.213.712.412.7100.0

312.513.910.910.7100.0

412.512.710.410.8100.0

510.712.49.58.8100.0

612.612.48.46.9100.0

711.111.69.710.0100.0

810.013.713.07.1100.0 فأكثر

11.712.810.710.7100.0اإلجمالي
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جدول 7-12: توزيع األسر حسب فئات انفاق األسرة وخصائص رب االسرة )%( - يتبع

400- اقل من اقل من 400خصائص رب األسرة
500

500 - اقل من 
600

600 - اقل من 
700

700 - اقل من 
800

800 - اقل من 
900

حالة النشاط االقتصادي لرب األسرة

4.76.38.49.39.08.8يعمل

14.210.910.19.27.87.0عاطل

10.67.29.410.47.58.3متفرغة لألعمال المنزلية

5.17.36.46.87.27.1له دخل أو إيراد 

8.26.08.17.57.87.0أخرى

قطاع العمل لرب األسرة

6.47.89.79.89.48.5خاص

2.95.48.36.88.611.2عام

2.24.26.78.68.49.1حكومي

7.58.67.58.18.48.1أخرى

3.84.53.818.69.57.8غير مبين

7.76.67.87.87.67.3غير نشط اقتصاديا

14.210.910.19.27.87.0عاطل

النشاط االقتصادي لرب األسرة

10.510.512.711.310.57.0الزراعة والصيد والغابات وصيد األسماك

3.05.89.710.19.19.7التعدين والمقالع والصناعات التحويلية

12.312.314.012.39.08.4البناء والتشييد

3.98.76.610.68.59.6السكن والغذاء وأنشطة الخدمات )اإلقامة(

3.76.47.810.810.79.2النقل والتخزين وأنشطة المعلومات واالتصاالت

2.24.47.49.18.99.7االدارة العامة والدفاع والضمان االجتماعي

5.55.77.17.67.87.9أنشطة خدمية أخرى

مهنة رب األسرة

3.25.19.410.49.49.6مهن القوات المسلحة

0.11.52.53.42.96.1المدراء

1.32.94.27.27.88.0االختصاصيون,الفنيون ومساعدو االختصاصيين والموظفون المكتبيون

3.45.57.78.88.99.6عاملو البيع والخدمات

10.810.712.711.610.97.4العاملون الماهرون في الزراعة والغابات والصيد

8.39.811.811.39.18.9الحرفيون والمهن المرتبطة بهم

3.96.88.111.010.310.0مشغلو المصانع واآلالت وعمال التجميع

11.411.315.010.39.48.0المهن األولية

7.66.77.97.87.67.2غير نشط اقتصاديا

14.210.910.19.27.87.0عاطل

الحالة العملية لرب األسرة

2.43.85.17.47.47.5صاحب عمل

5.16.58.39.910.08.9يعمل لحسابه

4.96.69.09.48.79.1يعمل بأجر

7.84.411.48.811.97.1يعمل لدى األسرة بدون أجر

4.76.38.49.39.08.8المجموع
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تابع / جدول 7-12: توزيع األسر حسب فئات انفاق األسرة وخصائص رب االسرة )%(

900 - اقل من خصائص رب األسرة
1000

1000 -اقل من 
1200

1200 - اقل من 
1500

1500- اقل من 
المجموعاكثرمن 20002000

حالة النشاط االقتصادي لرب األسرة

8.411.612.510.510.6100.0يعمل

3.68.312.29.37.4100.0عاطل

4.013.012.09.77.9100.0متفرغة لألعمال المنزلية

6.512.815.313.312.0100.0له دخل أو إيراد 

6.811.713.711.212.0100.0أخرى

قطاع العمل لرب األسرة

7.811.911.38.98.4100.0خاص

8.010.312.39.816.4100.0عام

9.111.514.112.913.2100.0حكومي

9.511.012.38.011.0100.0أخرى

10.711.212.33.814.1100.0غير مبين

6.212.313.911.611.3100.0غير نشط اقتصاديا

3.68.312.29.37.4100.0عاطل

النشاط االقتصادي لرب األسرة

6.69.09.16.76.0100.0الزراعة والصيد والغابات وصيد األسماك

10.59.812.111.29.0100.0التعدين والمقالع والصناعات التحويلية

7.08.17.54.94.1100.0البناء والتشييد

11.112.59.64.414.7100.0السكن والغذاء وأنشطة الخدمات )اإلقامة(

8.514.612.49.16.7100.0النقل والتخزين وأنشطة المعلومات واالتصاالت

8.911.513.812.611.3100.0االدارة العامة والدفاع والضمان االجتماعي

7.212.414.011.912.9100.0أنشطة خدمية أخرى

مهنة رب األسرة

9.410.911.210.211.1100.0مهن القوات المسلحة

8.47.017.412.038.8100.0المدراء

8.011.516.315.117.6100.0االختصاصيون,الفنيون ومساعدو االختصاصيين والموظفون المكتبيون

9.513.712.611.39.1100.0عاملو البيع والخدمات

6.79.19.15.55.5100.0العاملون الماهرون في الزراعة والغابات والصيد

8.39.810.17.55.0100.0الحرفيون والمهن المرتبطة بهم

8.813.811.48.67.3100.0مشغلو المصانع واآلالت وعمال التجميع

5.410.38.84.15.9100.0المهن األولية

6.112.313.911.611.3100.0غير نشط اقتصاديا

3.68.312.29.37.4100.0عاطل

الحالة العملية لرب األسرة

7.813.614.815.514.6100.0صاحب عمل

8.413.612.18.98.3100.0يعمل لحسابه

8.610.512.210.310.8100.0يعمل بأجر

9.48.911.28.310.8100.0يعمل لدى األسرة بدون أجر

8.411.612.510.510.6100.0المجموع
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القسم السابع - االنفاق

جدول 7-13: توزيع األسر حسب فئات انفاق الفرد )%( - يتبع

120 - اقل من 100 - اقل من 80120 - اقل من 60100- اقل من 80اقل من 60مستوى التفصيل
160 - اقل من 140180 - اقل من 140160

المحافظة

2.63.75.66.37.87.46.4دهوك

12.112.512.811.811.26.65.5نينوى

1.02.13.94.84.95.25.0السليمانية

2.24.28.812.510.014.411.7كركوك

1.71.23.44.75.77.58.7اربيل

5.57.711.512.511.09.57.3ديالى

3.15.09.78.18.07.77.9أالنبار

0.71.62.34.15.07.18.6بغداد

4.56.56.67.78.49.57.1بابل

4.57.07.311.49.37.86.5كربالء

7.79.810.211.912.510.18.4واسط

1.83.14.06.57.76.97.2صالح الدين

1.73.47.87.48.76.46.4النجف

6.96.48.68.79.08.65.5القادسية

5.19.611.113.011.810.010.2المثنى

13.512.816.213.99.56.67.4ذي قار

3.15.37.77.99.07.410.5ميسان

4.49.611.715.013.211.210.7البصرة

التقسيم الجغرافي

1.62.24.25.15.96.66.7كردستان

0.71.62.34.15.07.18.6بغداد

6.17.910.010.810.18.77.8بقية المحافظات

التجمع السكاني

2.54.05.57.27.48.08.3حضر 

8.49.611.911.510.48.06.7ريف

حجم األسرة

 2 - 1 15.912.213.58.88.18.46.2

39.09.710.211.19.19.16.1

47.56.210.010.89.69.67.3

54.86.77.98.29.49.18.3

64.45.87.88.68.89.38.5

74.26.47.69.28.17.48.2

83.85.97.47.29.18.38.2

93.05.67.211.86.66.77.6

102.94.76.88.88.37.39.0

 12 - 111.83.35.66.99.06.87.1

130.72.13.74.05.46.06.7 فأكثر
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تابع / جدول 7-13: توزيع األسر حسب فئات انفاق الفرد )%( - يتبع

120 - اقل من 100 - اقل من 80120 - اقل من 60100- اقل من 80اقل من 60مستوى التفصيل
160 - اقل من 140180 - اقل من 140160

عدد األطفال

1.74.65.85.66.85.15.9ال يوجد

15.25.56.96.78.08.06.4

24.04.76.17.87.86.87.0

34.04.76.78.27.88.27.9

43.95.47.28.48.78.68.2

54.26.38.49.58.89.18.8

65.37.58.710.38.38.37.7

74.66.19.29.28.08.09.4

83.66.17.99.811.75.47.5 فأكثر

4.25.67.48.58.38.07.8اإلجمالي
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القسم السابع - االنفاق

تابع / جدول 7-13: توزيع األسر حسب فئات انفاق الفرد )%( - يتبع 

المجموع400 فاكثر300 - اقل من 200400 - اقل من 180300 - اقل من 200مستوى التفصيل

المحافظة

11.915.813.918.6100.0دهوك

7.48.96.34.9100.0نينوى

11.516.617.827.3100.0السليمانية

13.711.46.24.8100.0كركوك

10.816.119.021.2100.0اربيل

11.111.86.55.8100.0ديالى

11.212.113.913.3100.0أالنبار

15.419.318.717.2100.0بغداد

11.315.512.310.6100.0بابل

10.312.412.211.4100.0كربالء

11.19.15.23.9100.0واسط

15.815.014.617.5100.0صالح الدين

16.515.013.613.0100.0النجف

11.913.18.612.7100.0القادسية

9.910.54.74.2100.0المثنى

7.35.84.02.8100.0ذي قار

11.615.312.010.2100.0ميسان

8.98.44.32.6100.0البصرة

التقسيم الجغرافي

11.416.217.222.9100.0كردستان

15.419.318.717.2100.0بغداد

10.811.38.57.9100.0بقية المحافظات

التجمع السكاني

12.715.614.114.6100.0حضر 

10.09.57.36.7100.0ريف

حجم األسرة

 2 - 1 8.07.75.75.6100.0

39.711.37.27.7100.0

411.011.28.28.7100.0

513.512.810.78.7100.0

612.112.010.811.8100.0

712.014.412.010.5100.0

812.213.512.511.7100.0

914.312.711.113.6100.0

1013.016.011.911.4100.0

 12 - 1111.117.314.516.5100.0

139.418.221.122.6100.0 فأكثر
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تابع / جدول 7-13: توزيع األسر حسب فئات انفاق الفرد )%(

المجموع400 فاكثر300 - اقل من 200400 - اقل من 180300 - اقل من 200مستوى التفصيل

عدد األطفال

10.415.121.417.6100.0ال يوجد

112.512.812.815.2100.0

211.414.814.615.0100.0

312.914.912.212.5100.0

412.513.411.112.7100.0

510.913.410.210.3100.0

612.713.39.88.1100.0

710.912.410.511.6100.0

89.815.714.28.5100.0 فاكثر

11.913.812.112.3100.0اإلجمالي
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القسم السابع - االنفاق

جدول 7-14: توزيع األسر حسب فئات انفاق الفرد وخصائص رب األسرة )%( - يتبع

80 - اقل من 60- اقل من 80اقل من 60خصائص رب األسرة
100

100 - اقل من 
120

120 - اقل من 
140

140 - اقل من 
160

حالة النشاط االقتصادي لرب األسرة

7.49.410.910.49.98.5يعمل

19.412.013.912.26.87.1عاطل

5.59.911.012.47.18.0متفرغة لألعمال المنزلية

7.69.19.813.07.77.9له دخل أو إيراد 

11.012.810.711.59.37.2أخرى

قطاع العمل لرب األسرة

9.711.112.411.310.38.3خاص

4.98.68.48.510.97.1عام

4.16.78.89.39.38.8حكومي

10.08.810.612.08.59.9أخرى

5.415.99.14.813.912.3غير مبين

9.211.210.512.18.57.6غير نشط اقتصاديا

19.412.013.912.26.87.1عاطل

النشاط االقتصادي لرب األسرة

20.017.115.113.59.26.2الزراعة والصيد والغابات وصيد األسماك

5.58.510.79.310.79.5التعدين والمقالع والصناعات التحويلية

12.214.416.112.010.26.9البناء والتشييد

3.110.617.66.39.27.0السكن والغذاء وأنشطة الخدمات )اإلقامة(

7.210.612.911.712.89.9النقل والتخزين وأنشطة المعلومات واالتصاالت

4.47.09.79.89.49.2االدارة العامة والدفاع والضمان االجتماعي

7.28.99.310.78.78.1أنشطة خدمية أخرى

مهنة رب األسرة

5.46.99.310.49.79.9مهن القوات المسلحة

0.57.14.44.95.24.8المدراء

االختصاصيون,الفنيون ومساعدو االختصاصيين والموظفون 
المكتبيون

2.54.97.67.07.88.7

5.67.610.010.310.39.9عاملو البيع والخدمات

20.218.315.413.69.46.0العاملون الماهرون في الزراعة والغابات والصيد

9.012.213.412.19.87.9الحرفيون والمهن المرتبطة بهم

7.711.013.212.213.09.1مشغلو المصانع واآلالت وعمال التجميع

13.713.713.810.412.28.1المهن األولية

9.211.210.412.28.57.6غير نشط اقتصاديا

19.412.013.912.26.87.1عاطل

الحالة العملية لرب األسرة

5.48.29.58.210.68.7صاحب عمل

9.311.411.212.89.98.4يعمل لحسابه

6.88.610.89.79.78.5يعمل بأجر

11.112.518.713.99.18.4يعمل لدى األسرة بدون أجر

7.49.410.910.59.98.5المجموع
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تابع / جدول 7-14: توزيع األسر حسب فئات انفاق الفرد وخصائص رب األسرة )%(

160 - اقل من  خصائص رب األسرة
180

180 - اقل من 
200

200 - اقل من 
300

300 - اقل من 
المجموع400 فاكثر400

حالة النشاط االقتصادي لرب األسرة

7.05.917.56.66.5100.0يعمل

5.54.111.63.54.0100.0عاطل

7.37.418.34.98.3100.0متفرغة لألعمال المنزلية

7.46.118.06.86.6100.0له دخل أو إيراد 

6.05.214.16.15.9100.0أخرى

قطاع العمل لرب األسرة

6.75.314.85.24.8100.0خاص

6.44.819.310.210.9100.0عام

7.56.721.68.48.8100.0حكومي

5.49.915.43.46.1100.0أخرى

4.21.211.717.34.4100.0غير مبين

6.65.815.96.16.5100.0غير نشط اقتصاديا

5.54.111.63.54.0100.0عاطل

النشاط االقتصادي لرب األسرة

4.53.86.62.61.4100.0الزراعة والصيد والغابات وصيد األسماك

7.55.918.27.86.5100.0التعدين والمقالع والصناعات التحويلية

7.44.310.33.62.6100.0البناء والتشييد

6.75.515.112.26.7100.0السكن والغذاء وأنشطة الخدمات )اإلقامة(

6.66.015.24.13.0100.0النقل والتخزين وأنشطة المعلومات واالتصاالت

7.85.821.38.27.4100.0االدارة العامة والدفاع والضمان االجتماعي

6.96.418.67.18.1100.0أنشطة خدمية أخرى

مهنة رب األسرة

8.35.619.26.68.6100.0مهن القوات المسلحة

2.34.826.416.023.6100.0المدراء

7.17.323.311.512.4100.0االختصاصيون,الفنيون ومساعدو االختصاصيين والموظفون المكتبيون

7.37.019.86.45.6100.0عاملو البيع والخدمات

4.14.06.11.81.0100.0العاملون الماهرون في الزراعة والغابات والصيد

8.34.314.55.33.3100.0الحرفيون والمهن المرتبطة بهم

7.16.013.34.13.3100.0مشغلو المصانع واآلالت وعمال التجميع

4.63.214.43.42.3100.0المهن األولية

6.75.816.06.16.4100.0غير نشط اقتصاديا

5.54.111.63.54.0100.0عاطل

الحالة العملية لرب األسرة

6.75.920.57.48.8100.0صاحب عمل

6.65.615.45.14.4100.0يعمل لحسابه

7.36.018.17.27.2100.0يعمل بأجر

3.47.710.52.72.0100.0يعمل لدى األسرة بدون أجر

7.05.917.56.66.5100.0المجموع
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القسم السابع - االنفاق

جدول 7-15: اإلنفاق حسب المحافظة - متوسط الفرد )ألف دينار/شهر( - يتبع

ديالى اربيل كركوك السليمانية نينوى دهوك مجموعة السلع والخدمات

المواد الغذائية والمشروبات غير الروحية

10.5 16.6 11.3 20.7 6.5 10.2 الحبوب ومنتجاتها

8.6 17.0 12.1 24.4 7.9 9.0 اللحوم

1.0 0.9 0.5 2.0 0.3 0.4 سمك وثمار البحر

6.6 7.9 7.4 8.8 5.6 7.1 األلبان والبيض 

3.0 4.7 4.0 5.0 3.0 4.3 زيوت ودهون

3.7 8.5 5.9 12.3 2.6 4.3 الفواكه

14.7 17.5 17.0 19.0 9.8 11.6 الخضراوات 

4.7 4.8 4.8 6.4 3.4 4.4 سكر ومربى وعسل وشوكوالته وسكاكر

1.3 1.0 1.0 1.1 0.9 0.6 منتجات غذائية غير مذكورة في مكان آخر

1.4 1.6 1.3 2.4 1.0 1.2 قهوة وشاي وكاكاو

0.9 1.1 0.7 1.4 1.2 0.6 مياه معدنية ومرطبات وعصير الفواكه والخضار

56.5 81.7 65.9 103.7 42.2 53.6 اإلجمالي

0.8 1.0 0.9 1.0 0.8 1.2 مشروبات روحية وتبغ وتنباك

المالبس واألحذية

8.3 17.5 10.7 19.4 7.6 16.4 المالبس

3.0 4.7 3.0 5.3 2.1 4.0 األحذية

11.3 22.3 13.7 24.7 9.7 20.4 اإلجمالي

مسكن وماء وغاز وكهرباء ومحروقات أخرى

21.3 46.0 35.2 42.6 23.2 32.8 االيجارات التقديرية

3.0 6.9 3.2 7.4 1.7 5.7 صيانة وتصليح المسكن

0.5 1.3 1.1 1.4 0.3 0.4 تزويد المياه وخدمات متفرقة تتعلق بالمسكن

14.1 19.9 18.1 18.6 13.3 15.6 كهرباء وغاز ومحروقات أخرى

39.0 74.0 57.6 70.0 38.5 54.6 اإلجمالي

أثاث وتجهيزات منزلية وصيانة مستمرة للسلع المنزلية

1.5 4.5 1.8 9.9 1.5 5.0 األثاث والمفروشات وأغطية األرضية 

1.2 1.9 1.3 1.8 0.9 2.5 المنسوجات المنزلية

2.4 3.9 2.3 5.1 1.2 3.2 آألجهزة المنزلية

0.3 0.5 0.2 1.0 0.2 0.5 األواني ولوازم السفرة 

0.5 1.5 0.8 2.2 0.4 1.0 معدات ولوازم تخص المسكن والحديقة

2.7 4.6 3.6 5.0 2.0 4.3
سلع وخدمات متعلقة بالصيانة المستمرة للسلع 

المنزلية

8.5 16.8 10.0 25.0 6.1 16.5 اإلجمالي

الصحة

1.8 5.8 3.1 5.9 1.8 2.7 المنتجات واآلالت واألجهزة الطبية

2.9 6.3 1.7 5.5 1.2 3.5 الخدمات الطبية في العيادات الخارجية

0.6 2.3 0.8 2.0 1.1 1.4 خدمات المستشفيات

5.4 14.4 5.6 13.4 4.1 7.6 اإلجمالي
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تابع / جدول 7-15: اإلنفاق حسب المحافظة- متوسط الفرد )ألف دينار/شهر( - يتبع

ديالى اربيل كركوك السليمانية نينوى دهوك مجموعة السلع والخدمات

النقل

3.8 22.2 1.9 34.5 2.6 9.9 شراء وسائط النقل

3.9 9.2 7.5 9.9 5.6 4.7 تشغيل وسائط النقل الشخصية

3.3 1.6 2.1 4.6 2.4 1.4 خدمات النقل

11.0 33.1 11.5 49.0 10.5 16.0 اإلجمالي

االتصاالت

0.0 ).( 0.0 ).( 0.0 ).( خدمات البريد

0.6 1.5 0.3 1.9 0.3 1.4 أجهزة الهاتف والفاكس

4.2 5.8 3.4 7.6 3.0 5.7 خدمات الهاتف والفاكس

4.8 7.3 3.8 9.5 3.3 7.0 اإلجمالي

الترويح والتسلية والثقافة

0.6 2.5 0.4 3.8 0.5 2.0
اآلالت السمعية والبصرية وأجهزة التصوير ومعالجة 

المعلومات

).( ).( 0.0 0.1 ).( ).( سلع معمرة ترفيهية وثقافية أخرى

0.2 0.8 0.1 0.5 0.7 0.3
سلع ووسائل ترفيهية أخرى وللعناية بالحدائق 

والحيوانات المنزلية

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 خدمات ترفيهية وثقافية

1.1 1.6 1.0 1.6 0.6 1.4 جرائد وكتب وقرطاسية

0.7 1.9 1.3 0.7 0.5 1.2 السفرات المنظمة

2.8 7.2 2.8 6.8 2.5 5.0 اإلجمالي

التعليم

0.5 0.3 0.1 0.7 0.4 1.7 التعليم قبل االبتدائي واالبتدائي

0.4 0.6 ).( 0.6 0.7 1.0 التعليم الثانوي

).( ).( ).( 0.1 ).( ).( التعليم ما بعد الثانوي

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 التعليم غير المحدد بمستوى

1.0 1.2 0.1 1.8 1.1 2.7 اإلجمالي

مطاعم وفنادق

0.9 1.0 0.5 2.5 0.2 0.3 خدمات المطاعم والمقاهي

0.3 2.3 0.1 0.2 0.1 0.7 خدمات االقامة في الفنادق

1.2 3.3 0.6 2.8 0.3 0.9 اإلجمالي

سلع وخدمات متفرقة

2.9 4.3 3.6 4.8 2.2 3.4 العناية الشخصية

0.8 2.5 0.8 4.3 1.5 2.5 سلع شخصية غير مذكورة في مكان آخر

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 خدمات الحماية االجتماعية

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 التأمين 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 خدمات مالية غير مذكورة في مكان آخر

0.5 2.1 0.2 2.1 0.9 1.7 خدمات أخرى غير مذكورة في مكان آخر

4.3 8.9 4.6 11.2 4.6 7.5 اإلجمالي

146.4 271.2 177.1 318.7 123.8 193.1 اإلجمالي العام
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القسم السابع - االنفاق

تابع / جدول 7-15: اإلنفاق حسب المحافظة - متوسط الفرد )ألف دينار/شهر( - يتبع

صالح الدين واسط كربالء بابل بغداد أالنبار مجموعة السلع والخدمات

المواد الغذائية والمشروبات غير الروحية

10.6 9.6 9.1 10.7 13.8 9.5 الحبوب ومنتجاتها

12.2 9.2 9.3 8.7 11.6 14.1 اللحوم

1.6 1.9 2.8 2.2 2.4 1.0 سمك وثمار البحر

7.9 4.8 6.7 5.4 9.7 6.8 األلبان والبيض 

4.4 3.1 3.0 3.3 3.2 4.0 زيوت ودهون

4.0 4.5 5.3 3.8 5.2 4.0 الفواكه

15.5 14.0 14.2 15.0 16.1 13.6 الخضراوات 

5.1 4.4 3.7 3.5 4.8 5.0 سكر ومربى وعسل وشوكوالته وسكاكر

1.5 2.3 1.8 1.7 1.7 1.3 منتجات غذائية غير مذكورة في مكان آخر

1.4 1.7 0.9 1.3 1.4 1.1 قهوة وشاي وكاكاو

1.2 0.7 1.2 0.7 1.8 1.2 مياه معدنية ومرطبات وعصير الفواكه والخضار

65.5 56.2 58.0 56.4 71.6 61.5 اإلجمالي

0.9 0.6 0.9 0.9 1.7 0.9 مشروبات روحية وتبغ وتنباك

المالبس واألحذية

11.7 8.3 10.4 12.9 10.1 8.2 المالبس

3.2 2.8 2.8 3.2 3.1 2.7 األحذية

14.9 11.2 13.3 16.1 13.2 11.0 اإلجمالي

مسكن وماء وغاز وكهرباء ومحروقات أخرى

20.8 23.3 34.4 23.8 55.3 25.8 االيجارات التقديرية

3.5 2.5 3.9 5.6 3.6 2.7 صيانة وتصليح المسكن

0.6 0.9 0.8 1.3 0.7 0.7 تزويد المياه وخدمات متفرقة تتعلق بالمسكن

13.7 12.0 10.0 8.3 15.3 14.0 كهرباء وغاز ومحروقات أخرى

38.7 38.8 49.2 39.0 74.9 43.3 اإلجمالي

أثاث وتجهيزات منزلية وصيانة مستمرة للسلع المنزلية

3.0 1.1 3.4 3.0 1.4 1.4 األثاث والمفروشات وأغطية األرضية 

1.9 0.9 2.0 2.1 0.9 0.9 المنسوجات المنزلية

3.4 2.5 3.5 3.5 2.3 1.5 آألجهزة المنزلية

0.1 0.2 0.2 0.3 0.2 0.3 األواني ولوازم السفرة 

1.0 0.8 1.0 1.3 0.8 0.5 معدات ولوازم تخص المسكن والحديقة

2.8 2.4 2.4 2.7 3.0 2.4 سلع وخدمات متعلقة بالصيانة المستمرة للسلع المنزلية

12.2 7.9 12.4 13.0 8.6 7.1 اإلجمالي

الصحة

3.2 2.1 3.0 3.0 3.6 2.5 المنتجات واآلالت واألجهزة الطبية

4.4 2.2 2.1 4.0 3.1 2.8 الخدمات الطبية في العيادات الخارجية

1.9 0.7 0.4 0.9 1.7 1.9 خدمات المستشفيات

9.6 5.0 5.6 7.9 8.4 7.2 اإلجمالي
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تابع / جدول 7-15: اإلنفاق حسب المحافظة - متوسط الفرد )ألف دينار/شهر( - يتبع

صالح الدين واسط كربالء بابل بغداد أالنبار مجموعة السلع والخدمات

النقل

8.5 2.6 14.8 4.2 2.5 2.3 شراء وسائط النقل

9.4 2.8 5.8 4.5 8.1 6.0 تشغيل وسائط النقل الشخصية

1.3 1.9 2.2 3.7 6.1 1.7 خدمات النقل

19.3 7.3 22.8 12.4 16.7 10.1 اإلجمالي

االتصاالت

).( 0.0 0.0 0.0 ).( ).( خدمات البريد

0.8 0.8 0.7 0.5 0.6 0.3 أجهزة الهاتف والفاكس

4.1 4.2 4.6 4.2 5.8 3.8 خدمات الهاتف والفاكس

4.9 5.0 5.3 4.7 6.4 4.1 اإلجمالي

الترويح والتسلية والثقافة

0.7 0.5 0.7 0.6 0.7 0.3
اآلالت السمعية والبصرية وأجهزة التصوير ومعالجة 

المعلومات

).( ).( 0.0 ).( ).( ).( سلع معمرة ترفيهية وثقافية أخرى

0.5 0.2 0.1 1.0 0.2 0.2
سلع ووسائل ترفيهية أخرى وللعناية بالحدائق 

والحيوانات المنزلية

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 خدمات ترفيهية وثقافية

0.7 0.9 0.6 1.1 1.4 0.8 جرائد وكتب وقرطاسية

0.7 0.1 1.4 0.7 0.5 0.1 السفرات المنظمة

2.8 1.8 2.8 3.6 3.0 1.6 اإلجمالي

التعليم

0.3 0.5 0.2 0.3 0.7 0.4 التعليم قبل االبتدائي واالبتدائي

0.3 0.2 0.3 0.3 0.6 0.4 التعليم الثانوي

).( ).( ).( ).( ).( ).( التعليم ما بعد الثانوي

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 التعليم غير المحدد بمستوى

0.7 0.7 0.5 0.7 1.6 0.9 اإلجمالي

مطاعم وفنادق

0.9 0.8 1.1 0.8 2.8 0.7 خدمات المطاعم والمقاهي

0.2 0.0 0.5 0.1 0.8 0.3 خدمات االقامة في الفنادق

1.1 0.8 1.6 0.8 3.6 1.0 اإلجمالي

سلع وخدمات متفرقة

3.5 3.4 3.2 4.0 4.8 3.7 العناية الشخصية

0.8 0.4 0.8 0.8 0.5 0.7 سلع شخصية غير مذكورة في مكان آخر

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 خدمات الحماية االجتماعية

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 التأمين 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 خدمات مالية غير مذكورة في مكان آخر

0.9 0.5 2.9 0.8 1.9 1.2 خدمات أخرى غير مذكورة في مكان آخر

5.1 4.3 7.0 5.6 7.2 5.6 اإلجمالي

175.7 139.6 179.3 161.1 217.1 154.2 اإلجمالي العام
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القسم السابع - االنفاق

تابع / جدول 7-15: اإلنفاق حسب المحافظة - متوسط الفرد )ألف دينار/شهر( - يتبع

البصرة ميسان ذي قار المثنى القادسية النجف مجموعة السلع والخدمات

المواد الغذائية والمشروبات غير الروحية

8.4 8.7 7.3 7.1 11.2 8.5 الحبوب ومنتجاتها

7.3 7.3 6.9 7.9 9.0 10.0 اللحوم

3.7 4.5 2.6 2.4 2.4 3.3 سمك وثمار البحر

5.6 6.5 4.9 5.6 5.6 6.7 األلبان والبيض 

2.6 1.9 2.3 2.1 2.6 2.0 زيوت ودهون

3.9 3.9 2.5 3.1 3.8 4.8 الفواكه

14.0 13.7 11.0 10.8 13.3 13.1 الخضراوات 

3.0 4.3 2.7 2.4 3.4 3.4 سكر ومربى وعسل وشوكوالته وسكاكر

1.8 1.6 0.9 1.5 1.7 1.0 منتجات غذائية غير مذكورة في مكان آخر

0.7 0.9 1.0 1.0 1.6 1.1 قهوة وشاي وكاكاو

1.6 2.7 0.8 1.5 1.1 1.5 مياه معدنية ومرطبات وعصير الفواكه والخضار

52.6 56.1 42.7 45.4 55.8 55.6 اإلجمالي

1.0 0.6 0.4 0.7 0.7 0.7 مشروبات روحية وتبغ وتنباك

المالبس واألحذية

4.8 9.7 5.3 10.1 8.5 11.5 المالبس

2.0 2.7 1.8 2.7 2.2 2.6 األحذية

6.8 12.4 7.1 12.9 10.8 14.1 اإلجمالي

مسكن وماء وغاز وكهرباء ومحروقات أخرى

34.1 21.9 20.6 20.8 21.3 35.0 االيجارات التقديرية

0.6 4.0 2.3 1.1 4.9 6.9 صيانة وتصليح المسكن

0.3 0.5 0.3 0.4 1.2 1.1 تزويد المياه وخدمات متفرقة تتعلق بالمسكن

8.5 10.4 6.6 6.8 10.0 9.8 كهرباء وغاز ومحروقات أخرى

43.4 36.8 29.8 29.1 37.4 52.7 اإلجمالي

أثاث وتجهيزات منزلية وصيانة مستمرة للسلع المنزلية

0.9 2.1 0.7 0.8 2.1 3.2 األثاث والمفروشات وأغطية األرضية 

1.0 1.2 0.4 1.3 1.8 1.6 المنسوجات المنزلية

1.1 2.1 0.7 1.4 3.4 2.8 آألجهزة المنزلية

0.2 0.3 0.1 0.2 0.2 0.2 األواني ولوازم السفرة 

0.6 0.8 0.4 0.6 0.8 1.6 معدات ولوازم تخص المسكن والحديقة

3.4 2.7 1.3 1.7 2.2 3.3 سلع وخدمات متعلقة بالصيانة المستمرة للسلع المنزلية

7.2 9.2 3.5 6.2 10.6 12.8 اإلجمالي

الصحة

1.1 2.6 0.5 1.3 2.2 3.2 المنتجات واآلالت واألجهزة الطبية

1.1 2.9 0.9 1.2 2.5 3.7 الخدمات الطبية في العيادات الخارجية

0.5 1.0 0.2 0.4 1.0 1.6 خدمات المستشفيات

2.8 6.5 1.6 2.9 5.7 8.4 اإلجمالي
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تابع / جدول 7-15: اإلنفاق حسب المحافظة - متوسط الفرد )ألف دينار/شهر( - يتبع

البصرة ميسان ذي قار المثنى القادسية النجف مجموعة السلع والخدمات

النقل

1.4 3.7 1.7 2.1 5.2 6.9 شراء وسائط النقل

2.7 2.9 1.4 1.5 3.6 6.9 تشغيل وسائط النقل الشخصية

1.6 1.0 1.2 1.4 3.0 3.2 خدمات النقل

5.7 7.6 4.3 5.0 11.8 17.0 اإلجمالي

االتصاالت

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 خدمات البريد

0.3 0.4 0.3 0.3 0.4 0.6 أجهزة الهاتف والفاكس

3.9 4.2 2.3 3.2 4.4 5.1 خدمات الهاتف والفاكس

4.3 4.7 2.6 3.5 4.8 5.7 اإلجمالي

الترويح والتسلية والثقافة

0.2 0.7 0.2 0.3 0.8 1.0
اآلالت السمعية والبصرية وأجهزة التصوير ومعالجة 

المعلومات

).( 0.0 ).( 0.0 ).( ).( سلع معمرة ترفيهية وثقافية أخرى

0.1 1.1 0.1 0.1 0.3 0.1
سلع ووسائل ترفيهية أخرى وللعناية بالحدائق والحيوانات 

المنزلية

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 خدمات ترفيهية وثقافية

1.1 0.7 0.4 0.6 0.6 0.9 جرائد وكتب وقرطاسية

1.1 0.3 0.1 0.1 1.6 1.7 السفرات المنظمة

2.7 2.8 1.0 1.2 3.4 3.9 اإلجمالي

التعليم

0.2 0.4 0.4 0.1 1.4 0.5 التعليم قبل االبتدائي واالبتدائي

0.1 0.5 0.2 0.0 1.5 0.6 التعليم الثانوي

).( ).( ).( ).( ).( ).( التعليم ما بعد الثانوي

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 التعليم غير المحدد بمستوى

0.3 0.8 0.7 0.1 3.1 1.1 اإلجمالي

مطاعم وفنادق

0.3 0.6 0.4 0.3 1.0 1.8 خدمات المطاعم والمقاهي

0.1 0.5 ).( 0.1 0.5 0.7 خدمات االقامة في الفنادق

0.4 1.1 0.4 0.4 1.5 2.5 اإلجمالي

سلع وخدمات متفرقة

4.3 3.9 2.0 3.2 2.9 4.2 العناية الشخصية

0.3 0.6 0.2 0.3 1.1 1.3 سلع شخصية غير مذكورة في مكان آخر

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 خدمات الحماية االجتماعية

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 التأمين 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 خدمات مالية غير مذكورة في مكان آخر

0.5 2.3 0.4 0.3 2.4 2.6 خدمات أخرى غير مذكورة في مكان آخر

5.1 6.8 2.7 3.8 6.4 8.1 اإلجمالي

132.3 145.4 96.8 111.2 152.1 182.6 اإلجمالي العام
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القسم السابع - االنفاق

تابع / جدول 7-15: اإلنفاق حسب المحافظة - متوسط الفرد )ألف دينار/شهر( - يتبع 

العراق بقية المحافظات بغداد كردستان مجموعة السلع والخدمات

المواد الغذائية والمشروبات غير الروحية

11.2 9.0 13.8 16.6 الحبوب ومنتجاتها

11.1 9.2 11.6 17.9 اللحوم

2.0 2.0 2.4 1.2 سمك وثمار البحر

7.2 6.1 9.7 8.0 األلبان والبيض 

3.3 3.0 3.2 4.7 زيوت ودهون

4.9 3.8 5.2 8.9 الفواكه

14.4 13.3 16.1 16.6 الخضراوات 

4.2 3.8 4.8 5.3 سكر ومربى وعسل وشوكوالته وسكاكر

1.4 1.4 1.7 1.0 منتجات غذائية غير مذكورة في مكان آخر

1.3 1.2 1.4 1.8 قهوة وشاي وكاكاو

1.3 1.2 1.8 1.1 مياه معدنية ومرطبات وعصير الفواكه والخضار

62.3 53.9 71.6 83.1 اإلجمالي

1.0 0.8 1.7 1.0 مشروبات روحية وتبغ وتنباك

المالبس واألحذية

10.5 8.8 10.1 18.0 المالبس

3.0 2.6 3.1 4.8 األحذية

13.5 11.3 13.2 22.7 اإلجمالي

مسكن وماء وغاز وكهرباء ومحروقات أخرى

34.8 26.0 55.3 41.3 االيجارات التقديرية

3.8 3.1 3.6 6.8 صيانة وتصليح المسكن

0.8 0.7 0.7 1.1 تزويد المياه وخدمات متفرقة تتعلق بالمسكن

13.2 11.2 15.3 18.3 كهرباء وغاز ومحروقات أخرى

52.5 40.9 74.9 67.5 اإلجمالي

أثاث وتجهيزات منزلية وصيانة مستمرة للسلع المنزلية

2.5 1.8 1.4 6.8 األثاث والمفروشات وأغطية األرضية 

1.3 1.3 0.9 2.0 المنسوجات المنزلية

2.5 2.1 2.3 4.2 آألجهزة المنزلية

0.3 0.2 0.2 0.7 األواني ولوازم السفرة 

0.9 0.8 0.8 1.6 معدات ولوازم تخص المسكن والحديقة

3.0 2.5 3.0 4.7 سلع وخدمات متعلقة بالصيانة المستمرة للسلع المنزلية

10.4 8.7 8.6 19.9 اإلجمالي

الصحة

2.9 2.2 3.6 5.1 المنتجات واآلالت واألجهزة الطبية

2.9 2.3 3.1 5.3 الخدمات الطبية في العيادات الخارجية

1.3 0.9 1.7 1.9 خدمات المستشفيات

7.1 5.4 8.4 12.3 اإلجمالي
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تابع / جدول 7-15: اإلنفاق حسب المحافظة - متوسط الفرد )ألف دينار/شهر( 

العراق بقية المحافظات بغداد كردستان مجموعة السلع والخدمات

النقل

6.8 4.0 2.5 23.9 شراء وسائط النقل

6.0 4.7 8.1 8.3 تشغيل وسائط النقل الشخصية

3.1 2.2 6.1 2.7 خدمات النقل

15.9 10.9 16.7 34.9 اإلجمالي

االتصاالت

).( ).( ).( ).( خدمات البريد

0.7 0.5 0.6 1.6 أجهزة الهاتف والفاكس

4.6 3.8 5.8 6.5 خدمات الهاتف والفاكس

5.3 4.3 6.4 8.1 اإلجمالي

الترويح والتسلية والثقافة

0.9 0.5 0.7 2.9
اآلالت السمعية والبصرية وأجهزة التصوير ومعالجة 

المعلومات

).( ).( ).( ).( سلع معمرة ترفيهية وثقافية أخرى

0.4 0.4 0.2 0.5
سلع ووسائل ترفيهية أخرى وللعناية بالحدائق والحيوانات 

المنزلية

0.0 0.0 0.0 0.0 خدمات ترفيهية وثقافية

1.1 0.8 1.4 1.6 جرائد وكتب وقرطاسية

0.8 0.7 0.5 1.3 السفرات المنظمة

3.3 2.6 3.0 6.5 اإلجمالي

التعليم

0.5 0.4 0.7 0.8 التعليم قبل االبتدائي واالبتدائي

0.5 0.4 0.6 0.7 التعليم الثانوي

).( ).( ).( 0.1 التعليم ما بعد الثانوي

0.0 0.0 0.0 0.0 التعليم غير المحدد بمستوى

1.2 0.8 1.6 1.8 اإلجمالي

مطاعم وفنادق

1.3 0.7 2.8 1.4 خدمات المطاعم والمقاهي

0.5 0.2 0.8 1.1 خدمات االقامة في الفنادق

1.7 0.9 3.6 2.5 اإلجمالي

سلع وخدمات متفرقة

3.8 3.3 4.8 4.3 العناية الشخصية

1.1 0.8 0.5 3.2 سلع شخصية غير مذكورة في مكان آخر

0.0 0.0 0.0 0.0 خدمات الحماية االجتماعية

0.0 0.0 0.0 0.0 التأمين 

0.0 0.0 0.0 0.0 خدمات مالية غير مذكورة في مكان آخر

1.4 1.1 1.9 2.0 خدمات أخرى غير مذكورة في مكان آخر

6.3 5.2 7.2 9.5 اإلجمالي

180.7 145.6 217.1 269.9 اإلجمالي العام
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القسم السابع - االنفاق

جدول 7-16: اإلنفاق حسب المحافظة - متوسط األسرة )ألف دينار/شهر( - يتبع

ديالى اربيل كركوك السليمانية نينوى دهوك مجموعة السلع والخدمات

المواد الغذائية والمشروبات غير الروحية

64.5 88.7 60.2 101.4 43.5 68.5 الحبوب ومنتجاتها

52.8 90.8 64.1 119.9 52.9 60.8 اللحوم

6.2 5.0 2.4 9.8 2.1 2.7 سمك وثمار البحر

40.8 42.4 39.1 43.0 37.8 47.5 األلبان والبيض 

18.7 24.8 21.4 24.6 19.8 28.6 زيوت ودهون

22.9 45.5 31.1 60.5 17.4 28.9 الفواكه

90.3 93.4 90.2 93.4 65.5 77.7 الخضراوات 

28.7 25.8 25.6 31.6 23.1 29.3 سكر ومربى وعسل وشوكوالته وسكاكر

7.9 5.3 5.3 5.6 6.0 4.2 منتجات غذائية غير مذكورة في مكان آخر

8.7 8.7 7.1 12.0 6.8 7.8 قهوة وشاي وكاكاو

5.6 5.7 3.5 6.9 8.1 4.4 مياه معدنية ومرطبات وعصير الفواكه والخضار

347.1 436.1 350.1 508.7 283.1 360.3 اإلجمالي

4.9 5.2 4.5 4.7 5.6 7.9 مشروبات روحية وتبغ وتنباك

المالبس واألحذية

51.2 93.6 56.8 95.1 51.1 110.3 المالبس

18.2 25.2 16.0 26.0 14.0 27.2 األحذية

69.4 118.8 72.8 121.1 65.1 137.5 اإلجمالي

مسكن وماء وغاز وكهرباء ومحروقات أخرى

131.1 245.3 186.9 209.0 155.7 220.8 االيجارات التقديرية

18.4 36.8 16.8 36.1 11.5 38.6 صيانة وتصليح المسكن

3.2 6.9 6.0 6.8 1.8 2.6 تزويد المياه وخدمات متفرقة تتعلق بالمسكن

86.9 106.3 96.3 91.4 88.9 105.0 كهرباء وغاز ومحروقات أخرى

239.5 395.2 306.1 343.3 257.9 367.0 اإلجمالي

أثاث وتجهيزات منزلية وصيانة مستمرة للسلع المنزلية

9.0 24.2 9.3 48.8 10.3 33.6 األثاث والمفروشات وأغطية األرضية 

7.1 10.0 6.9 8.8 5.7 16.5 المنسوجات المنزلية

14.5 20.6 12.2 24.8 8.1 21.8 آألجهزة المنزلية

1.7 2.4 1.2 5.0 1.2 3.1 األواني ولوازم السفرة 

2.9 8.0 4.2 10.8 2.6 6.7 معدات ولوازم تخص المسكن والحديقة

16.7 24.4 19.3 24.4 13.2 29.1 سلع وخدمات متعلقة بالصيانة المستمرة للسلع المنزلية

52.1 89.6 53.2 122.5 41.1 110.9 اإلجمالي

الصحة

11.1 31.1 16.7 29.1 12.2 18.0 المنتجات واآلالت واألجهزة الطبية

18.1 33.6 8.9 26.8 8.2 23.5 الخدمات الطبية في العيادات الخارجية

3.8 12.1 4.1 9.9 7.4 9.2 خدمات المستشفيات

32.9 76.8 29.7 65.7 27.8 50.8 اإلجمالي



القسم السابع - االنفاق
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جدول 7-16: اإلنفاق حسب المحافظة - متوسط األسرة )ألف دينار/شهر( - يتبع

ديالى اربيل كركوك السليمانية نينوى دهوك مجموعة السلع والخدمات

النقل

23.1 118.6 9.9 169.1 17.5 66.8 شراء وسائط النقل

23.9 49.3 39.9 48.6 37.2 31.5 تشغيل وسائط النقل الشخصية

20.5 8.7 11.2 22.6 15.9 9.5 خدمات النقل

67.5 176.6 61.0 240.3 70.7 107.8 اإلجمالي

االتصاالت

0.0 0.1 0.0 ).( 0.0 ).( خدمات البريد

3.8 8.3 1.8 9.4 2.2 9.1 أجهزة الهاتف والفاكس

25.7 30.7 18.2 37.4 20.2 38.2 خدمات الهاتف والفاكس

29.5 39.0 20.0 46.8 22.4 47.3 اإلجمالي

الترويح والتسلية والثقافة

3.9 13.4 2.3 18.6 3.4 13.4
اآلالت السمعية والبصرية وأجهزة التصوير ومعالجة 

المعلومات

0.0 0.1 0.0 0.3 ).( ).( سلع معمرة ترفيهية وثقافية أخرى

1.0 4.3 0.5 2.5 4.9 1.7
سلع ووسائل ترفيهية أخرى وللعناية بالحدائق 

والحيوانات المنزلية

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 خدمات ترفيهية وثقافية

6.9 8.6 5.2 7.8 4.3 9.4 جرائد وكتب وقرطاسية

4.4 10.3 6.8 3.4 3.5 8.3 السفرات المنظمة

17.0 38.4 15.0 33.5 16.4 33.9 اإلجمالي

التعليم

3.3 1.6 0.3 3.3 2.4 11.2 التعليم قبل االبتدائي واالبتدائي

2.4 3.4 0.1 3.1 4.5 6.6 التعليم الثانوي

).( 0.1 0.0 0.6 ).( 0.1 التعليم ما بعد الثانوي

0.2 1.4 0.4 1.7 0.2 0.3 التعليم غير المحدد بالمستوى

5.9 6.5 0.8 8.7 7.1 18.2 اإلجمالي

مطاعم وفنادق

5.5 5.4 2.7 12.5 1.4 1.8 خدمات المطاعم والمقاهي

1.8 12.1 0.4 1.2 0.6 4.4 خدمات االقامة في الفنادق

7.2 17.5 3.0 13.6 2.0 6.2 اإلجمالي

سلع وخدمات متفرقة

18.0 22.9 19.4 23.8 14.8 22.7 العناية الشخصية

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 سلع شخصية غير مذكورة في مكان آخر

4.9 13.5 4.2 20.9 9.7 16.5 خدمات الحماية االجتماعية

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 التأمين 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 خدمات مالية غير مذكورة في مكان آخر

3.2 11.4 0.8 10.2 6.3 11.5 خدمات أخرى غير مذكورة في مكان آخر

26.1 47.8 24.4 54.8 30.9 50.8 اإلجمالي

899.1 1447.7 940.6 1563.9 830.0 1298.6 اإلجمالي العام
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القسم السابع - االنفاق

تابع / جدول 7-16: اإلنفاق حسب المحافظة - متوسط األسرة )ألف دينار/شهر( - يتبع

صالح الدين واسط كربالء بابل بغداد أالنبار مجموعة السلع والخدمات

المواد الغذائية والمشروبات غير الروحية

76.9 59.6 55.6 71.9 87.1 69.4 الحبوب ومنتجاتها

88.8 57.1 57.2 58.3 72.9 102.9 اللحوم

11.8 11.9 17.4 14.8 15.2 7.6 سمك وثمار البحر

57.1 29.8 40.9 36.3 61.2 49.8 األلبان والبيض 

31.7 18.9 18.6 22.1 19.8 28.9 زيوت ودهون

28.9 27.7 32.3 25.4 32.6 29.0 الفواكه

112.6 86.4 86.8 100.5 101.4 99.5 الخضراوات 

37.1 27.3 22.6 23.3 30.0 36.3 سكر ومربى وعسل وشوكوالته وسكاكر

11.2 14.2 10.8 11.4 10.6 9.4 منتجات غذائية غير مذكورة في مكان آخر

10.5 10.8 5.6 8.6 8.6 8.1 قهوة وشاي وكاكاو

9.0 4.6 7.5 5.0 11.1 8.6 مياه معدنية ومرطبات وعصير الفواكه والخضار

475.6 348.3 355.3 377.4 450.6 449.6 اإلجمالي

6.2 3.7 5.3 5.8 10.5 6.6 مشروبات روحية وتبغ وتنباك

المالبس واألحذية

84.7 51.7 64.0 86.4 63.8 60.1 المالبس

23.1 17.6 17.3 21.3 19.5 20.0 األحذية

107.9 69.2 81.2 107.7 83.3 80.1 اإلجمالي

مسكن وماء وغاز وكهرباء ومحروقات أخرى

151.3 144.2 211.1 159.5 347.7 188.8 االيجارات التقديرية

25.2 15.7 23.9 37.3 22.6 19.5 صيانة وتصليح المسكن

4.6 5.6 4.9 8.8 4.7 5.4 تزويد المياه وخدمات متفرقة تتعلق بالمسكن

99.7 74.5 61.6 55.6 96.6 102.7 كهرباء وغاز ومحروقات أخرى

280.8 240.0 301.5 261.1 471.5 316.4 اإلجمالي

أثاث وتجهيزات منزلية وصيانة مستمرة للسلع المنزلية

21.9 6.8 20.6 20.1 9.1 10.2 األثاث والمفروشات وأغطية األرضية 

14.1 5.6 12.2 14.4 5.7 6.9 المنسوجات المنزلية

24.6 15.2 21.2 23.7 14.7 11.2 آألجهزة المنزلية

1.0 1.4 1.1 1.9 1.2 2.1 األواني ولوازم السفرة 

7.1 5.0 6.2 8.6 4.9 3.9 معدات ولوازم تخص المسكن والحديقة

20.2 15.1 14.7 18.1 18.8 17.7 سلع وخدمات متعلقة بالصيانة المستمرة للسلع المنزلية

88.9 49.1 76.0 86.8 54.4 51.9 اإلجمالي

الصحة

23.2 13.3 18.7 19.9 22.8 18.4 المنتجات واآلالت واألجهزة الطبية

32.3 13.4 13.1 26.5 19.5 20.4 الخدمات الطبية في العيادات الخارجية

14.1 4.5 2.6 6.2 10.9 13.8 خدمات المستشفيات

69.5 31.2 34.4 52.6 53.2 52.6 اإلجمالي



القسم السابع - االنفاق
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تابع / جدول 7-16: اإلنفاق حسب المحافظة - متوسط األسرة )ألف دينار/شهر( - يتبع

صالح الدين واسط كربالء بابل بغداد أالنبار مجموعة السلع والخدمات

النقل

61.8 15.9 90.6 28.4 15.7 17.2 شراء وسائط النقل

68.4 17.5 35.7 30.1 50.7 44.1 تشغيل وسائط النقل الشخصية

9.8 11.8 13.5 24.7 38.7 12.8 خدمات النقل

140.0 45.2 139.8 83.2 105.0 74.0 اإلجمالي

االتصاالت

0.1 0.0 0.0 0.0 ).( 0.2 خدمات البريد

5.8 4.8 4.4 3.5 3.7 1.9 أجهزة الهاتف والفاكس

29.9 25.9 28.3 27.9 36.3 28.0 خدمات الهاتف والفاكس

35.8 30.7 32.7 31.4 40.1 30.1 اإلجمالي

الترويح والتسلية والثقافة

4.9 3.3 4.1 4.0 4.5 2.2
اآلالت السمعية والبصرية وأجهزة التصوير ومعالجة 

المعلومات

0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 سلع معمرة ترفيهية وثقافية أخرى

3.8 1.2 0.6 6.9 1.2 1.5
سلع ووسائل ترفيهية أخرى وللعناية بالحدائق والحيوانات 

المنزلية

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 خدمات ترفيهية وثقافية

5.2 5.4 3.6 7.2 8.7 6.2 جرائد وكتب وقرطاسية

5.4 0.6 8.7 4.8 3.4 0.8 السفرات المنظمة

20.2 10.9 17.3 24.3 19.0 11.3 اإلجمالي

التعليم

2.2 3.0 1.0 1.8 4.2 3.2 التعليم قبل االبتدائي واالبتدائي

2.3 1.3 1.6 2.1 3.7 3.0 التعليم الثانوي

0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.1 التعليم ما بعد الثانوي

0.8 0.2 0.2 0.6 2.2 0.3 التعليم غير المحدد بالمستوى

5.2 4.5 2.8 4.6 10.3 6.6 اإلجمالي

مطاعم وفنادق

6.4 4.8 6.7 5.1 17.9 5.1 خدمات المطاعم والمقاهي

1.6 0.2 3.2 0.5 4.9 2.0 خدمات االقامة في الفنادق

8.0 5.0 9.9 5.5 22.8 7.1 اإلجمالي

سلع وخدمات متفرقة

25.2 21.1 19.9 26.6 30.1 27.3 العناية الشخصية

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 سلع شخصية غير مذكورة في مكان آخر

5.6 2.5 5.2 5.5 3.0 4.8 خدمات الحماية االجتماعية

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 التأمين 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 خدمات مالية غير مذكورة في مكان آخر

6.3 3.2 17.8 5.4 12.0 9.1 خدمات أخرى غير مذكورة في مكان آخر

37.1 26.8 42.9 37.4 45.1 41.2 اإلجمالي

1275.4 864.7 1099.3 1077.8 1365.7 1127.5 اإلجمالي العام
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القسم السابع - االنفاق

تابع / جدول 7-16: اإلنفاق حسب المحافظة - متوسط األسرة )ألف دينار/شهر( - يتبع

البصرة ميسان ذي قار المثنى القادسية النجف مجموعة السلع والخدمات

المواد الغذائية والمشروبات غير الروحية

52.9 66.0 54.1 53.8 82.1 56.6 الحبوب ومنتجاتها

45.9 55.3 50.8 60.2 65.9 66.7 اللحوم

23.1 33.8 19.2 18.4 17.8 21.9 سمك وثمار البحر

35.3 48.9 35.9 42.3 41.2 44.9 األلبان والبيض 

16.2 14.7 17.0 15.7 18.8 13.3 زيوت ودهون

24.3 29.4 18.3 23.9 27.7 31.6 الفواكه

87.7 103.5 81.2 82.4 97.4 87.4 الخضراوات 

18.8 32.6 20.1 18.5 25.0 22.9 سكر ومربى وعسل وشوكوالته وسكاكر

11.6 12.3 6.3 11.3 12.2 6.9 منتجات غذائية غير مذكورة في مكان آخر

4.4 6.8 7.7 7.7 11.9 7.5 قهوة وشاي وكاكاو

9.9 20.6 5.6 11.3 8.0 10.3 مياه معدنية ومرطبات وعصير الفواكه والخضار

330.2 423.9 316.2 345.4 408.0 370.1 اإلجمالي

6.1 4.5 2.9 5.1 5.5 4.4 مشروبات روحية وتبغ وتنباك

المالبس واألحذية

30.4 73.3 38.9 77.2 62.2 76.3 المالبس

12.3 20.4 13.5 20.8 16.4 17.5 األحذية

42.7 93.7 52.3 97.9 78.6 93.8 اإلجمالي

مسكن وماء وغاز وكهرباء ومحروقات أخرى

214.1 165.9 152.5 158.3 155.9 232.9 االيجارات التقديرية

3.5 30.1 16.9 8.4 35.8 45.7 صيانة وتصليح المسكن

1.6 3.8 2.3 3.3 9.0 7.0 تزويد المياه وخدمات متفرقة تتعلق بالمسكن

53.7 78.8 48.6 51.8 72.7 65.1 كهرباء وغاز ومحروقات أخرى

272.9 278.5 220.3 221.8 273.5 350.7 اإلجمالي

أثاث وتجهيزات منزلية وصيانة مستمرة للسلع المنزلية

5.8 16.2 5.0 6.3 15.0 21.5 األثاث والمفروشات وأغطية األرضية 

6.4 9.3 2.8 10.2 13.2 10.6 المنسوجات المنزلية

6.8 15.6 5.1 10.8 25.0 18.8 آألجهزة المنزلية

1.1 2.6 0.6 1.6 1.4 1.6 األواني ولوازم السفرة 

3.9 5.8 2.8 4.8 6.1 10.6 معدات ولوازم تخص المسكن والحديقة

21.5 20.4 9.3 13.3 16.3 22.0 سلع وخدمات متعلقة بالصيانة المستمرة للسلع المنزلية

45.4 69.9 25.6 47.0 77.1 85.0 اإلجمالي

الصحة

7.1 19.4 3.5 9.9 16.0 21.0 المنتجات واآلالت واألجهزة الطبية

7.0 22.1 6.8 9.3 18.1 24.6 الخدمات الطبية في العيادات الخارجية

3.3 7.5 1.3 3.2 7.7 10.4 خدمات المستشفيات

17.4 49.0 11.6 22.4 41.7 56.0 اإلجمالي



القسم السابع - االنفاق
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تابع / جدول 7-16: اإلنفاق حسب المحافظة - متوسط األسرة )ألف دينار/شهر( - يتبع

البصرة ميسان ذي قار المثنى القادسية النجف مجموعة السلع والخدمات

النقل

9.0 27.7 12.7 16.0 38.2 45.9 شراء وسائط النقل

16.9 22.3 10.7 11.3 26.4 46.0 تشغيل وسائط النقل الشخصية

10.0 7.4 8.8 10.9 21.6 21.4 خدمات النقل

35.9 57.4 32.1 38.1 86.2 113.4 اإلجمالي

االتصاالت

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 خدمات البريد

2.1 3.2 2.5 2.6 3.0 4.0 أجهزة الهاتف والفاكس

24.6 32.1 17.1 24.3 32.3 34.1 خدمات الهاتف والفاكس

26.8 35.3 19.6 26.8 35.3 38.1 اإلجمالي

الترويح والتسلية والثقافة

1.3 5.1 1.1 2.3 6.0 6.9
اآلالت السمعية والبصرية وأجهزة التصوير ومعالجة 

المعلومات

).( 0.0 ).( 0.0 ).( ).( سلع معمرة ترفيهية وثقافية أخرى

0.8 8.0 0.6 0.7 2.3 0.7
سلع ووسائل ترفيهية أخرى وللعناية بالحدائق والحيوانات 

المنزلية

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 خدمات ترفيهية وثقافية

6.8 5.1 3.0 4.7 4.5 6.3 جرائد وكتب وقرطاسية

6.8 2.4 0.5 0.6 11.5 11.1 السفرات المنظمة

17.2 21.1 7.5 9.5 25.0 25.7 اإلجمالي

التعليم

1.5 2.8 3.1 0.4 10.2 3.0 التعليم قبل االبتدائي واالبتدائي

0.5 3.6 1.8 ).( 11.0 3.9 التعليم الثانوي

).( ).( ).( ).( 0.1 0.2 التعليم ما بعد الثانوي

0.1 0.0 0.1 0.1 1.1 0.5 التعليم غير المحدد بالمستوى

2.1 6.4 4.9 0.6 22.5 7.5 اإلجمالي

مطاعم وفنادق

2.1 4.8 2.9 2.2 7.1 12.0 خدمات المطاعم والمقاهي

0.3 3.6 0.2 0.9 3.8 4.8 خدمات االقامة في الفنادق

2.4 8.4 3.1 3.1 10.9 16.8 اإلجمالي

سلع وخدمات متفرقة

26.8 29.5 15.0 24.1 21.2 27.9 العناية الشخصية

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 سلع شخصية غير مذكورة في مكان آخر

1.9 4.8 1.7 2.5 7.9 8.6 خدمات الحماية االجتماعية

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 التأمين 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 خدمات مالية غير مذكورة في مكان آخر

3.4 17.2 3.1 2.1 17.8 17.0 خدمات أخرى غير مذكورة في مكان آخر

32.0 51.4 19.8 28.8 47.0 53.6 اإلجمالي

830.9 1099.6 716.0 846.5 1111.3 1215.1 اإلجمالي العام
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القسم السابع - االنفاق

تابع / جدول 7-16: اإلنفاق حسب المحافظة - متوسط األسرة )ألف دينار/شهر(

العراق بقية المحافظات بغداد كردستان مجموعة السلع والخدمات

المواد الغذائية والمشروبات غير الروحية

71.5 60.0 87.1 90.1 الحبوب ومنتجاتها

70.3 61.0 72.9 97.2 اللحوم

12.6 13.5 15.2 6.6 سمك وثمار البحر

45.6 40.5 61.2 43.7 األلبان والبيض 

20.9 19.8 19.8 25.5 زيوت ودهون

31.2 25.4 32.6 48.6 الفواكه

91.7 88.6 101.4 90.2 الخضراوات 

27.0 25.3 30.0 29.0 سكر ومربى وعسل وشوكوالته وسكاكر

8.8 9.2 10.6 5.2 منتجات غذائية غير مذكورة في مكان آخر

8.3 7.7 8.6 9.9 قهوة وشاي وكاكاو

8.3 7.9 11.1 5.9 مياه معدنية ومرطبات وعصير الفواكه والخضار

396.2 359.0 450.6 451.9 اإلجمالي

6.4 5.2 10.5 5.5 مشروبات روحية وتبغ وتنباك

المالبس واألحذية

66.9 58.5 63.8 97.7 المالبس

19.2 17.0 19.5 25.9 األحذية

86.0 75.5 83.3 123.6 اإلجمالي

مسكن وماء وغاز وكهرباء ومحروقات أخرى

220.9 172.9 347.7 224.6 االيجارات التقديرية

23.9 20.4 22.6 36.9 صيانة وتصليح المسكن

4.8 4.4 4.7 5.9 تزويد المياه وخدمات متفرقة تتعلق بالمسكن

84.1 74.8 96.6 99.6 كهرباء وغاز ومحروقات أخرى

333.7 272.6 471.5 367.0 اإلجمالي

أثاث وتجهيزات منزلية وصيانة مستمرة للسلع المنزلية

16.0 12.2 9.1 36.7 األثاث والمفروشات وأغطية األرضية 

8.2 8.4 5.7 10.8 المنسوجات المنزلية

15.8 14.1 14.7 22.7 آألجهزة المنزلية

1.8 1.4 1.2 3.7 األواني ولوازم السفرة 

5.7 5.0 4.9 8.9 معدات ولوازم تخص المسكن والحديقة

18.9 17.0 18.8 25.4
سلع وخدمات متعلقة بالصيانة المستمرة للسلع 

المنزلية

66.4 58.0 54.4 108.2 اإلجمالي

الصحة

18.6 14.3 22.8 27.6 المنتجات واآلالت واألجهزة الطبية

18.6 15.3 19.5 28.6 الخدمات الطبية في العيادات الخارجية

8.1 6.3 10.9 10.5 خدمات المستشفيات

45.3 35.9 53.2 66.7 اإلجمالي
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تابع / جدول 7-16: اإلنفاق حسب المحافظة - متوسط األسرة )ألف دينار/شهر(

العراق بقية المحافظات بغداد كردستان مجموعة السلع والخدمات

النقل

43.1 26.5 15.7 129.8 شراء وسائط النقل

38.1 31.3 50.7 45.4 تشغيل وسائط النقل الشخصية

19.9 14.5 38.7 14.9 خدمات النقل

101.1 72.3 105.0 190.0 اإلجمالي

االتصاالت

).( ).( ).( ).( خدمات البريد

4.3 3.1 3.7 8.9 أجهزة الهاتف والفاكس

29.5 25.3 36.3 35.1 خدمات الهاتف والفاكس

33.8 28.4 40.1 44.1 اإلجمالي

الترويح والتسلية والثقافة

5.9 3.4 4.5 15.6
اآلالت السمعية والبصرية وأجهزة التصوير 

ومعالجة المعلومات

0.1 ).( ).( 0.2 سلع معمرة ترفيهية وثقافية أخرى

2.3 2.5 1.2 3.0
سلع ووسائل ترفيهية أخرى وللعناية بالحدائق 

والحيوانات المنزلية

0.0 0.0 0.0 0.0 خدمات ترفيهية وثقافية

6.7 5.4 8.7 8.4 جرائد وكتب وقرطاسية

5.0 4.9 3.4 6.9 السفرات المنظمة

20.9 17.1 19.0 35.4 اإلجمالي

التعليم

3.2 2.6 4.2 4.3 التعليم قبل االبتدائي واالبتدائي

3.1 2.6 3.7 3.9 التعليم الثانوي

0.1 ).( 0.2 0.3 التعليم ما بعد الثانوي

0.9 0.3 2.2 1.3 التعليم غير المحدد بالمستوى

7.4 5.6 10.3 9.9 اإلجمالي

مطاعم وفنادق

8.0 4.4 17.9 7.7 خدمات المطاعم والمقاهي

3.0 1.4 4.9 5.8 خدمات االقامة في الفنادق

11.0 5.8 22.8 13.5 اإلجمالي

سلع وخدمات متفرقة

24.0 22.0 30.1 23.2 العناية الشخصية

0.0 0.0 0.0 0.0 سلع شخصية غير مذكورة في مكان آخر

7.0 5.2 3.0 17.3 خدمات الحماية االجتماعية

0.0 0.0 0.0 0.0 التأمين 

0.0 0.0 0.0 0.0 خدمات مالية غير مذكورة في مكان آخر

8.9 7.2 12.0 10.9 خدمات أخرى غير مذكورة في مكان آخر

39.8 34.3 45.1 51.4 اإلجمالي

1148.1 969.7 1365.7 1467.3 اإلجمالي العام
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القسم السابع - االنفاق

جدول 7-17: التوزيع النسبي لإلنفاق حسب المحافظة )%( - يتبع

ديالى اربيل كركوك السليمانية نينوى دهوك مجموعة السلع والخدمات

المواد الغذائية والمشروبات غير الروحية

7.2 6.1 6.4 6.5 5.2 5.3 الحبوب ومنتجاتها

5.9 6.3 6.8 7.7 6.4 4.7 اللحوم

0.7 0.3 0.3 0.6 0.3 0.2 سمك وثمار البحر

4.5 2.9 4.2 2.7 4.6 3.7 األلبان والبيض 

2.1 1.7 2.3 1.6 2.4 2.2 زيوت ودهون

2.5 3.1 3.3 3.9 2.1 2.2 الفواكه

10.0 6.5 9.6 6.0 7.9 6.0 الخضراوات 

3.2 1.8 2.7 2.0 2.8 2.3 سكر ومربى وعسل وشوكوالته وسكاكر

0.9 0.4 0.6 0.4 0.7 0.3 منتجات غذائية غير مذكورة في مكان آخر

1.0 0.6 0.8 0.8 0.8 0.6 قهوة وشاي وكاكاو

0.6 0.4 0.4 0.4 1.0 0.3 مياه معدنية ومرطبات وعصير الفواكه والخضار

38.6 30.1 37.2 32.5 34.1 27.7 اإلجمالي

0.5 0.4 0.5 0.3 0.7 0.6 مشروبات روحية وتبغ وتنباك

المالبس واألحذية

5.7 6.5 6.0 6.1 6.2 8.5 المالبس

2.0 1.7 1.7 1.7 1.7 2.1 األحذية

7.7 8.2 7.7 7.7 7.8 10.6 اإلجمالي

مسكن وماء وغاز وكهرباء ومحروقات أخرى

14.6 16.9 19.9 13.4 18.8 17.0 االيجارات التقديرية

2.0 2.5 1.8 2.3 1.4 3.0 صيانة وتصليح المسكن

0.4 0.5 0.6 0.4 0.2 0.2 تزويد المياه وخدمات متفرقة تتعلق بالمسكن

9.7 7.3 10.2 5.8 10.7 8.1 كهرباء وغاز ومحروقات أخرى

26.6 27.3 32.5 22.0 31.1 28.3 اإلجمالي

أثاث وتجهيزات منزلية وصيانة مستمرة للسلع المنزلية

1.0 1.7 1.0 3.1 1.2 2.6 األثاث والمفروشات وأغطية األرضية 

0.8 0.7 0.7 0.6 0.7 1.3 المنسوجات المنزلية

1.6 1.4 1.3 1.6 1.0 1.7 آألجهزة المنزلية

0.2 0.2 0.1 0.3 0.1 0.2 األواني ولوازم السفرة 

0.3 0.5 0.5 0.7 0.3 0.5 معدات ولوازم تخص المسكن والحديقة

1.9 1.7 2.1 1.6 1.6 2.2 سلع وخدمات متعلقة بالصيانة المستمرة للسلع المنزلية

5.8 6.2 5.7 7.8 4.9 8.5 اإلجمالي

الصحة

1.2 2.1 1.8 1.9 1.5 1.4 المنتجات واآلالت واألجهزة الطبية

2.0 2.3 1.0 1.7 1.0 1.8 الخدمات الطبية في العيادات الخارجية

0.4 0.8 0.4 0.6 0.9 0.7 خدمات المستشفيات

3.7 5.3 3.2 4.2 3.3 3.9 اإلجمالي
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تابع / جدول 7-17: التوزيع النسبي لإلنفاق حسب المحافظة )%( - يتبع

ديالى اربيل كركوك السليمانية نينوى دهوك مجموعة السلع والخدمات

النقل

2.6 8.2 1.1 10.8 2.1 5.1 شراء وسائط النقل

2.7 3.4 4.2 3.1 4.5 2.4 تشغيل وسائط النقل الشخصية

2.3 0.6 1.2 1.4 1.9 0.7 خدمات النقل

7.5 12.2 6.5 15.4 8.5 8.3 اإلجمالي

االتصاالت

0.0 ).( 0.0 ).( 0.0 ).( خدمات البريد

0.4 0.6 0.2 0.6 0.3 0.7 أجهزة الهاتف والفاكس

2.9 2.1 1.9 2.4 2.4 2.9 خدمات الهاتف والفاكس

3.3 2.7 2.1 3.0 2.7 3.6 اإلجمالي

الترويح والتسلية والثقافة

0.4 0.9 0.2 1.2 0.4 1.0
اآلالت السمعية والبصرية وأجهزة التصوير ومعالجة 

المعلومات

).( ).( 0.0 ).( ).( ).( سلع معمرة ترفيهية وثقافية أخرى

0.1 0.3 0.0 0.2 0.6 0.1
سلع ووسائل ترفيهية أخرى وللعناية بالحدائق والحيوانات 

المنزلية

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 خدمات ترفيهية وثقافية

0.8 0.6 0.6 0.5 0.5 0.7 جرائد وكتب وقرطاسية

0.5 0.7 0.7 0.2 0.4 0.6 السفرات المنظمة

1.9 2.7 1.6 2.1 2.0 2.6 اإلجمالي

التعليم

0.4 0.1 ).( 0.2 0.3 0.9 التعليم قبل االبتدائي واالبتدائي

0.3 0.2 ).( 0.2 0.5 0.5 التعليم الثانوي

).( ).( ).( ).( ).( ).( التعليم ما بعد الثانوي

0.0 0.1 ).( 0.1 ).( ).( التعليم غير المحدد بالمستوى

0.7 0.5 0.1 0.6 0.9 1.4 اإلجمالي

مطاعم وفنادق

0.6 0.4 0.3 0.8 0.2 0.1 خدمات المطاعم والمقاهي

0.2 0.8 0.0 0.1 0.1 0.3 خدمات االقامة في الفنادق

0.8 1.2 0.3 0.9 0.2 0.5 اإلجمالي

سلع وخدمات متفرقة

2.0 1.6 2.1 1.5 1.8 1.7 العناية الشخصية

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 سلع شخصية غير مذكورة في مكان آخر

0.5 0.9 0.4 1.3 1.2 1.3 خدمات الحماية االجتماعية

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 التأمين 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 خدمات مالية غير مذكورة في مكان آخر

0.4 0.8 0.1 0.6 0.8 0.9 خدمات أخرى غير مذكورة في مكان آخر

2.9 3.3 2.6 3.5 3.7 3.9 اإلجمالي

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 المجموع
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القسم السابع - االنفاق

تابع / جدول 7-17: التوزيع النسبي لإلنفاق حسب المحافظة )%( - يتبع

صالح الدين واسط كربالء بابل بغداد أالنبار مجموعة السلع والخدمات

المواد الغذائية والمشروبات غير الروحية

6.0 6.9 5.1 6.7 6.4 6.2 الحبوب ومنتجاتها

7.0 6.6 5.2 5.4 5.3 9.1 اللحوم

0.9 1.4 1.6 1.4 1.1 0.7 سمك وثمار البحر

4.5 3.4 3.7 3.4 4.5 4.4 األلبان والبيض 

2.5 2.2 1.7 2.0 1.5 2.6 زيوت ودهون

2.3 3.2 2.9 2.4 2.4 2.6 الفواكه

8.8 10.0 7.9 9.3 7.4 8.8 الخضراوات 

2.9 3.2 2.1 2.2 2.2 3.2 سكر ومربى وعسل وشوكوالته وسكاكر

0.9 1.6 1.0 1.1 0.8 0.8 منتجات غذائية غير مذكورة في مكان آخر

0.8 1.2 0.5 0.8 0.6 0.7 قهوة وشاي وكاكاو

0.7 0.5 0.7 0.5 0.8 0.8 مياه معدنية ومرطبات وعصير الفواكه والخضار

37.3 40.3 32.3 35.0 33.0 39.9 اإلجمالي

0.5 0.4 0.5 0.5 0.8 0.6 مشروبات روحية وتبغ وتنباك

المالبس واألحذية

6.6 6.0 5.8 8.0 4.7 5.3 المالبس

1.8 2.0 1.6 2.0 1.4 1.8 األحذية

8.5 8.0 7.4 10.0 6.1 7.1 اإلجمالي

مسكن وماء وغاز وكهرباء ومحروقات أخرى

11.9 16.7 19.2 14.8 25.5 16.7 االيجارات التقديرية

2.0 1.8 2.2 3.5 1.7 1.7 صيانة وتصليح المسكن

0.4 0.6 0.4 0.8 0.3 0.5 تزويد المياه وخدمات متفرقة تتعلق بالمسكن

7.8 8.6 5.6 5.2 7.1 9.1 كهرباء وغاز ومحروقات أخرى

22.0 27.8 27.4 24.2 34.5 28.1 اإلجمالي

أثاث وتجهيزات منزلية وصيانة مستمرة للسلع المنزلية

1.7 0.8 1.9 1.9 0.7 0.9 األثاث والمفروشات وأغطية األرضية 

1.1 0.7 1.1 1.3 0.4 0.6 المنسوجات المنزلية

1.9 1.8 1.9 2.2 1.1 1.0 آألجهزة المنزلية

0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 0.2 األواني ولوازم السفرة 

0.6 0.6 0.6 0.8 0.4 0.3 معدات ولوازم تخص المسكن والحديقة

1.6 1.8 1.3 1.7 1.4 1.6 سلع وخدمات متعلقة بالصيانة المستمرة للسلع المنزلية

7.0 5.7 6.9 8.1 4.0 4.6 اإلجمالي

الصحة

1.8 1.5 1.7 1.8 1.7 1.6 المنتجات واآلالت واألجهزة الطبية

2.5 1.5 1.2 2.5 1.4 1.8 الخدمات الطبية في العيادات الخارجية

1.1 0.5 0.2 0.6 0.8 1.2 خدمات المستشفيات

5.5 3.6 3.1 4.9 3.9 4.7 اإلجمالي
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تابع / جدول 7-17: التوزيع النسبي لإلنفاق حسب المحافظة )%( - يتبع

صالح الدين واسط كربالء بابل بغداد أالنبار مجموعة السلع والخدمات

النقل

4.8 1.8 8.2 2.6 1.1 1.5 شراء وسائط النقل

5.4 2.0 3.3 2.8 3.7 3.9 تشغيل وسائط النقل الشخصية

0.8 1.4 1.2 2.3 2.8 1.1 خدمات النقل

11.0 5.2 12.7 7.7 7.7 6.6 اإلجمالي

االتصاالت

).( 0.0 0.0 0.0 ).( ).( خدمات البريد

0.5 0.6 0.4 0.3 0.3 0.2 أجهزة الهاتف والفاكس

2.3 3.0 2.6 2.6 2.7 2.5 خدمات الهاتف والفاكس

2.8 3.5 3.0 2.9 2.9 2.7 اإلجمالي

الترويح والتسلية والثقافة

0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.2 اآلالت السمعية والبصرية وأجهزة التصوير ومعالجة المعلومات

).( ).( 0.0 ).( ).( ).( سلع معمرة ترفيهية وثقافية أخرى

0.3 0.1 0.1 0.6 0.1 0.1
سلع ووسائل ترفيهية أخرى وللعناية بالحدائق والحيوانات 

المنزلية

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 خدمات ترفيهية وثقافية

0.4 0.6 0.3 0.7 0.6 0.6 جرائد وكتب وقرطاسية

0.4 0.1 0.8 0.4 0.3 0.1 السفرات المنظمة

1.6 1.3 1.6 2.3 1.4 1.0 اإلجمالي

التعليم

0.2 0.3 0.1 0.2 0.3 0.3 التعليم قبل االبتدائي واالبتدائي

0.2 0.1 0.1 0.2 0.3 0.3 التعليم الثانوي

).( ).( ).( ).( ).( ).( التعليم ما بعد الثانوي

0.1 ).( ).( 0.1 0.2 ).( التعليم غير المحدد بالمستوى

0.4 0.5 0.3 0.4 0.8 0.6 اإلجمالي

مطاعم وفنادق

0.5 0.6 0.6 0.5 1.3 0.4 خدمات المطاعم والمقاهي

0.1 0.0 0.3 ).( 0.4 0.2 خدمات االقامة في الفنادق

0.6 0.6 0.9 0.5 1.7 0.6 اإلجمالي

سلع وخدمات متفرقة

2.0 2.4 1.8 2.5 2.2 2.4 العناية الشخصية

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 سلع شخصية غير مذكورة في مكان آخر

0.4 0.3 0.5 0.5 0.2 0.4 خدمات الحماية االجتماعية

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 التأمين 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 خدمات مالية غير مذكورة في مكان آخر

0.5 0.4 1.6 0.5 0.9 0.8 خدمات أخرى غير مذكورة في مكان آخر

2.9 3.1 3.9 3.5 3.3 3.7 اإلجمالي

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 المجموع
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تابع / جدول 7-17: التوزيع النسبي لإلنفاق حسب المحافظة )%( - يتبع

البصرة ميسان ذي قار المثنى القادسية النجف مجموعة السلع والخدمات

المواد الغذائية والمشروبات غير الروحية

6.4 6.0 7.5 6.4 7.4 4.7 الحبوب ومنتجاتها

5.5 5.0 7.1 7.1 5.9 5.5 اللحوم

2.8 3.1 2.7 2.2 1.6 1.8 سمك وثمار البحر

4.3 4.4 5.0 5.0 3.7 3.7 األلبان والبيض 

1.9 1.3 2.4 1.9 1.7 1.1 زيوت ودهون

2.9 2.7 2.6 2.8 2.5 2.6 الفواكه

10.6 9.4 11.3 9.7 8.8 7.2 الخضراوات 

2.3 3.0 2.8 2.2 2.2 1.9 سكر ومربى وعسل وشوكوالته وسكاكر

1.4 1.1 0.9 1.3 1.1 0.6 منتجات غذائية غير مذكورة في مكان آخر

0.5 0.6 1.1 0.9 1.1 0.6 قهوة وشاي وكاكاو

1.2 1.9 0.8 1.3 0.7 0.8 مياه معدنية ومرطبات وعصير الفواكه والخضار

39.7 38.5 44.2 40.8 36.7 30.5 اإلجمالي

0.7 0.4 0.4 0.6 0.5 0.4 مشروبات روحية وتبغ وتنباك

المالبس واألحذية

3.7 6.7 5.4 9.1 5.6 6.3 المالبس

1.5 1.9 1.9 2.5 1.5 1.4 األحذية

5.1 8.5 7.3 11.6 7.1 7.7 اإلجمالي

مسكن وماء وغاز وكهرباء ومحروقات أخرى

25.8 15.1 21.3 18.7 14.0 19.2 االيجارات التقديرية

0.4 2.7 2.4 1.0 3.2 3.8 صيانة وتصليح المسكن

0.2 0.3 0.3 0.4 0.8 0.6 تزويد المياه وخدمات متفرقة تتعلق بالمسكن

6.5 7.2 6.8 6.1 6.5 5.4 كهرباء وغاز ومحروقات أخرى

32.8 25.3 30.8 26.2 24.6 28.9 اإلجمالي

أثاث وتجهيزات منزلية وصيانة مستمرة للسلع المنزلية

0.7 1.5 0.7 0.7 1.4 1.8 األثاث والمفروشات وأغطية األرضية 

0.8 0.8 0.4 1.2 1.2 0.9 المنسوجات المنزلية

0.8 1.4 0.7 1.3 2.3 1.5 آألجهزة المنزلية

0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 0.1 األواني ولوازم السفرة 

0.5 0.5 0.4 0.6 0.5 0.9 معدات ولوازم تخص المسكن والحديقة

2.6 1.9 1.3 1.6 1.5 1.8 سلع وخدمات متعلقة بالصيانة المستمرة للسلع المنزلية

5.5 6.4 3.6 5.5 6.9 7.0 اإلجمالي

الصحة

0.9 1.8 0.5 1.2 1.4 1.7 المنتجات واآلالت واألجهزة الطبية

0.8 2.0 1.0 1.1 1.6 2.0 الخدمات الطبية في العيادات الخارجية

0.4 0.7 0.2 0.4 0.7 0.9 خدمات المستشفيات

2.1 4.5 1.6 2.6 3.8 4.6 اإلجمالي
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تابع / جدول 7-17: التوزيع النسبي لإلنفاق حسب المحافظة )%( - يتبع

البصرة ميسان ذي قار المثنى القادسية النجف مجموعة السلع والخدمات

النقل

1.1 2.5 1.8 1.9 3.4 3.8 شراء وسائط النقل

2.0 2.0 1.5 1.3 2.4 3.8 تشغيل وسائط النقل الشخصية

1.2 0.7 1.2 1.3 1.9 1.8 خدمات النقل

4.3 5.2 4.5 4.5 7.8 9.3 اإلجمالي

االتصاالت

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 خدمات البريد

0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 أجهزة الهاتف والفاكس

3.0 2.9 2.4 2.9 2.9 2.8 خدمات الهاتف والفاكس

3.2 3.2 2.7 3.2 3.2 3.1 اإلجمالي

الترويح والتسلية والثقافة

0.2 0.5 0.2 0.3 0.5 0.6 اآلالت السمعية والبصرية وأجهزة التصوير ومعالجة المعلومات

).( ).( ).( ).( ).( ).( سلع معمرة ترفيهية وثقافية أخرى

0.1 0.7 0.1 0.1 0.2 0.1
سلع ووسائل ترفيهية أخرى وللعناية بالحدائق والحيوانات 

المنزلية

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 خدمات ترفيهية وثقافية

0.8 0.5 0.4 0.6 0.4 0.5 جرائد وكتب وقرطاسية

0.8 0.2 0.1 0.1 1.0 0.9 السفرات المنظمة

2.1 1.9 1.0 1.1 2.3 2.1 اإلجمالي

التعليم

0.2 0.3 0.4 0.1 0.9 0.2 التعليم قبل االبتدائي واالبتدائي

0.1 0.3 0.2 0.0 1.0 0.3 التعليم الثانوي

).( ).( ).( ).( ).( ).( التعليم ما بعد الثانوي

).( ).( ).( ).( 0.1 ).( التعليم غير المحدد بالمستوى

0.3 0.6 0.7 0.1 2.0 0.6 اإلجمالي

مطاعم وفنادق

0.2 0.4 0.4 0.3 0.6 1.0 خدمات المطاعم والمقاهي

0.0 0.3 0.0 0.1 0.3 0.4 خدمات االقامة في الفنادق

0.3 0.8 0.4 0.4 1.0 1.4 اإلجمالي

سلع وخدمات متفرقة

3.2 2.7 2.1 2.9 1.9 2.3 العناية الشخصية

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 سلع شخصية غير مذكورة في مكان آخر

0.2 0.4 0.2 0.3 0.7 0.7 خدمات الحماية االجتماعية

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 التأمين 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 خدمات مالية غير مذكورة في مكان آخر

0.4 1.6 0.4 0.3 1.6 1.4 خدمات أخرى غير مذكورة في مكان آخر

3.9 4.7 2.8 3.4 4.2 4.4 اإلجمالي

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 المجموع
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تابع/ جدول 7-17: التوزيع النسبي لإلنفاق حسب المحافظة )%(

العراق بقية المحافظات بغداد كردستان مجموعة السلع والخدمات

المواد الغذائية والمشروبات غير الروحية

6.2 6.2 6.4 6.1 الحبوب ومنتجاتها

6.1 6.3 5.3 6.6 اللحوم

1.1 1.4 1.1 0.4 سمك وثمار البحر

4.0 4.2 4.5 3.0 األلبان والبيض 

1.8 2.0 1.5 1.7 زيوت ودهون

2.7 2.6 2.4 3.3 الفواكه

8.0 9.1 7.4 6.1 الخضراوات 

2.4 2.6 2.2 2.0 سكر ومربى وعسل وشوكوالته وسكاكر

0.8 1.0 0.8 0.4 منتجات غذائية غير مذكورة في مكان آخر

0.7 0.8 0.6 0.7 قهوة وشاي وكاكاو

0.7 0.8 0.8 0.4 مياه معدنية ومرطبات وعصير الفواكه والخضار

34.5 37.0 33.0 30.8 اإلجمالي

0.6 0.5 0.8 0.4 مشروبات روحية وتبغ وتنباك

المالبس واألحذية

5.8 6.0 4.7 6.7 المالبس

1.7 1.8 1.4 1.8 األحذية

7.5 7.8 6.1 8.4 اإلجمالي

مسكن وماء وغاز وكهرباء ومحروقات أخرى

19.2 17.8 25.5 15.3 االيجارات التقديرية

2.1 2.1 1.7 2.5 صيانة وتصليح المسكن

0.4 0.5 0.3 0.4 تزويد المياه وخدمات متفرقة تتعلق بالمسكن

7.3 7.7 7.1 6.8 كهرباء وغاز ومحروقات أخرى

29.1 28.1 34.5 25.0 اإلجمالي

أثاث وتجهيزات منزلية وصيانة مستمرة للسلع المنزلية

1.4 1.3 0.7 2.5 األثاث والمفروشات وأغطية األرضية 

0.7 0.9 0.4 0.7 المنسوجات المنزلية

1.4 1.4 1.1 1.5 آألجهزة المنزلية

0.2 0.1 0.1 0.3 األواني ولوازم السفرة 

0.5 0.5 0.4 0.6 معدات ولوازم تخص المسكن والحديقة

1.6 1.8 1.4 1.7 سلع وخدمات متعلقة بالصيانة المستمرة للسلع المنزلية

5.8 6.0 4.0 7.4 اإلجمالي

الصحة

1.6 1.5 1.7 1.9 المنتجات واآلالت واألجهزة الطبية

1.6 1.6 1.4 1.9 الخدمات الطبية في العيادات الخارجية

0.7 0.7 0.8 0.7 خدمات المستشفيات

4.0 3.7 3.9 4.5 اإلجمالي
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تابع / جدول 7-17: التوزيع النسبي لإلنفاق حسب المحافظة )%(

العراق بقية المحافظات بغداد كردستان مجموعة السلع والخدمات

النقل

3.8 2.7 1.1 8.8 شراء وسائط النقل

3.3 3.2 3.7 3.1 تشغيل وسائط النقل الشخصية

1.7 1.5 2.8 1.0 خدمات النقل

8.8 7.5 7.7 12.9 اإلجمالي

االتصاالت

).( ).( ).( ).( خدمات البريد

0.4 0.3 0.3 0.6 أجهزة الهاتف والفاكس

2.6 2.6 2.7 2.4 خدمات الهاتف والفاكس

2.9 2.9 2.9 3.0 اإلجمالي

الترويح والتسلية والثقافة

0.5 0.4 0.3 1.1 اآلالت السمعية والبصرية وأجهزة التصوير ومعالجة المعلومات

).( ).( ).( ).( سلع معمرة ترفيهية وثقافية أخرى

0.2 0.3 0.1 0.2 سلع ووسائل ترفيهية أخرى وللعناية بالحدائق والحيوانات المنزلية

0.0 0.0 0.0 0.0 خدمات ترفيهية وثقافية

0.6 0.6 0.6 0.6 جرائد وكتب وقرطاسية

0.4 0.5 0.3 0.5 السفرات المنظمة

1.8 1.8 1.4 2.4 اإلجمالي

التعليم

0.3 0.3 0.3 0.3 التعليم قبل االبتدائي واالبتدائي

0.3 0.3 0.3 0.3 التعليم الثانوي

).( ).( ).( ).( التعليم ما بعد الثانوي

0.1 ).( 0.2 0.1 التعليم غير المحدد بالمستوى

0.6 0.6 0.8 0.7 اإلجمالي

0.0 0.0 0.0 0.0 مطاعم وفنادق

0.7 0.5 1.3 0.5 خدمات المطاعم والمقاهي

0.3 0.1 0.4 0.4 خدمات االقامة في الفنادق

1.0 0.6 1.7 0.9 اإلجمالي

سلع وخدمات متفرقة

2.1 2.3 2.2 1.6 العناية الشخصية

0.0 0.0 0.0 0.0 سلع شخصية غير مذكورة في مكان آخر

0.6 0.5 0.2 1.2 خدمات الحماية االجتماعية

0.0 0.0 0.0 0.0 التأمين 

0.0 0.0 0.0 0.0 خدمات مالية غير مذكورة في مكان آخر

0.8 0.7 0.9 0.7 خدمات أخرى غير مذكورة في مكان آخر

3.5 3.5 3.3 3.5 اإلجمالي

100.0 100.0 100.0 100.0 المجموع
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جدول 7-18: اإلنفاق حسب فئة إنفاق األسرة - متوسط الفرد )ألف دينار/شهر( - يتبع

700-اقل من 800 600-اقل من 700 500-اقل من 600 400-اقل من 500 اقل من400 مجموعة السلع والخدمات

المواد الغذائية والمشروبات غير الروحية

8.9 7.9 7.4 6.4 5.4 الحبوب ومنتجاتها

8.0 6.8 5.9 4.4 3.0 اللحوم

1.7 1.4 1.1 1.0 0.6 سمك وثمار البحر

6.1 5.4 5.0 4.4 3.5 األلبان والبيض 

2.9 2.6 2.5 2.3 2.0 زيوت ودهون

3.4 3.1 2.6 2.0 1.3 الفواكه

13.1 12.6 11.9 11.1 9.5 الخضراوات 

3.4 3.1 2.9 2.6 2.1 سكر ومربى وعسل وشوكوالته وسكاكر

1.2 1.2 1.0 0.9 0.6 منتجات غذائية غير مذكورة في مكان آخر

1.2 1.1 1.0 0.9 0.8 قهوة وشاي وكاكاو

1.0 1.0 0.8 0.8 0.7 مياه معدنية ومرطبات وعصير الفواكه والخضار

50.8 46.2 42.1 36.9 29.6 اإلجمالي

0.7 0.6 0.6 0.6 0.5 مشروبات روحية وتبغ وتنباك

المالبس واألحذية

6.9 5.9 5.3 4.1 3.2 المالبس

2.2 2.0 1.7 1.4 1.0 األحذية

9.1 7.9 7.0 5.5 4.2 اإلجمالي

مسكن وماء وغاز وكهرباء ومحروقات أخرى

26.2 22.8 21.2 17.3 14.0 االيجارات التقديرية

1.0 0.5 0.3 0.3 0.2 صيانة وتصليح المسكن

0.5 0.4 0.3 0.2 0.2 تزويد المياه وخدمات متفرقة تتعلق بالمسكن

10.9 10.0 9.3 8.1 7.4 كهرباء وغاز ومحروقات أخرى

38.6 33.8 31.0 25.9 21.8 اإلجمالي

أثاث وتجهيزات منزلية وصيانة مستمرة للسلع المنزلية

0.8 0.6 0.4 0.3 0.2 األثاث والمفروشات وأغطية األرضية 

0.7 0.7 0.5 0.4 0.2 المنسوجات المنزلية

1.3 1.1 0.9 0.6 0.3 آألجهزة المنزلية

0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 األواني ولوازم السفرة 

0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 معدات ولوازم تخص المسكن والحديقة

2.2 2.0 1.8 1.6 1.4 سلع وخدمات متعلقة بالصيانة المستمرة للسلع المنزلية

5.8 5.0 4.1 3.3 2.4 اإلجمالي

الصحة

1.8 1.7 1.4 1.3 1.0 المنتجات واآلالت واألجهزة الطبية

1.6 1.3 1.2 1.0 0.8 الخدمات الطبية في العيادات الخارجية

0.4 0.4 0.3 0.3 0.2 خدمات المستشفيات

3.8 3.4 2.9 2.6 2.1 اإلجمالي
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جدول 7-18: اإلنفاق حسب فئة إنفاق األسرة - متوسط الفرد )ألف دينار/شهر( - يتبع

700-اقل من 800 600-اقل من 700 500-اقل من 600 400-اقل من 500 اقل من400 مجموعة السلع والخدمات

النقل

0.1 0.1 0.1 ).( ).( شراء وسائط النقل

2.1 1.7 1.0 0.6 0.2 تشغيل وسائط النقل الشخصية

1.9 1.6 1.6 1.2 1.1 خدمات النقل

4.0 3.4 2.7 1.9 1.3 اإلجمالي

االتصاالت

).( 0.0 0.0 0.0 0.0 خدمات البريد

0.4 0.3 0.3 0.2 0.1 أجهزة الهاتف والفاكس

3.1 2.8 2.4 2.1 1.5 خدمات الهاتف والفاكس

3.5 3.1 2.7 2.3 1.6 اإلجمالي

الترويح والتسلية والثقافة

0.2 0.2 0.2 0.1 0.1
اآلالت السمعية والبصرية وأجهزة التصوير ومعالجة 

المعلومات

).( ).( ).( ).( ).( سلع معمرة ترفيهية وثقافية أخرى

0.2 0.2 0.1 0.1 0.1
سلع ووسائل ترفيهية أخرى وللعناية بالحدائق والحيوانات 

المنزلية

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 خدمات ترفيهية وثقافية

0.7 0.6 0.4 0.3 0.2 جرائد وكتب وقرطاسية

0.1 0.1 0.1 ).( ).( السفرات المنظمة

1.3 1.1 0.8 0.6 0.4 اإلجمالي

التعليم

0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 التعليم قبل االبتدائي واالبتدائي

0.1 0.1 ).( ).( ).( التعليم الثانوي

).( ).( ).( ).( 0.0 التعليم ما بعد الثانوي

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 التعليم غير المحدد بالمستوى

0.4 0.2 0.2 0.1 0.1 اإلجمالي

مطاعم وفنادق

0.5 0.4 0.3 0.2 0.2 خدمات المطاعم والمقاهي

).( ).( ).( ).( ).( خدمات االقامة في الفنادق

0.5 0.4 0.3 0.2 0.2 اإلجمالي

سلع وخدمات متفرقة

2.8 2.4 2.0 1.6 1.1 العناية الشخصية

0.3 0.2 0.2 0.1 0.1 سلع شخصية غير مذكورة في مكان آخر

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 خدمات الحماية االجتماعية

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 التأمين 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 خدمات مالية غير مذكورة في مكان آخر

0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 خدمات أخرى غير مذكورة في مكان آخر

3.6 3.0 2.5 2.0 1.3 اإلجمالي

122.0 108.1 97.0 81.9 65.5 اإلجمالي العام
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 تابع / جدول 7-18: اإلنفاق حسب فئة إنفاق األسرة - متوسط الفرد )ألف دينار/شهر(

العراق 2000 فأكثر 1500-اقل من 
2000

1200-اقل من 
1500

1000-اقل من 
1200

900-اقل من 
1000

800-اقل من 
900 مجموعة السلع والخدمات

المواد الغذائية والمشروبات غير الروحية

11.2 17.4 14.4 12.9 11.7 10.6 10.0 الحبوب ومنتجاتها

11.1 21.9 14.9 12.5 11.1 9.5 9.2 اللحوم

2.0 3.4 2.5 2.2 2.2 1.9 1.7 سمك وثمار البحر

7.2 10.8 8.9 8.0 7.6 6.7 6.4 األلبان والبيض 

3.3 4.4 3.9 3.7 3.4 3.2 3.0 زيوت ودهون

4.9 9.4 6.7 5.7 5.0 4.3 4.1 الفواكه

14.4 18.1 16.1 15.4 15.1 14.6 14.1 الخضراوات 

4.2 7.1 5.3 4.7 4.1 3.9 3.6 سكر ومربى وعسل وشوكوالته وسكاكر

1.4 1.9 1.6 1.5 1.5 1.4 1.3 منتجات غذائية غير مذكورة في مكان آخر

1.3 1.8 1.5 1.4 1.4 1.3 1.2 قهوة وشاي وكاكاو

1.3 2.1 1.8 1.5 1.2 1.1 1.1 مياه معدنية ومرطبات وعصير الفواكه والخضار

62.3 98.3 77.6 69.6 64.2 58.6 55.7 اإلجمالي

1.0 1.4 1.4 1.3 1.1 0.9 1.0 مشروبات روحية وتبغ وتنباك

المالبس واألحذية

10.5 22.6 14.8 11.7 10.1 8.4 8.0 المالبس

3.0 5.8 4.0 3.3 3.0 2.7 2.5 األحذية

13.5 28.5 18.7 15.0 13.1 11.1 10.5 اإلجمالي

مسكن وماء وغاز وكهرباء ومحروقات أخرى

34.8 53.8 47.6 41.2 36.7 33.1 31.0 االيجارات التقديرية

3.8 15.7 6.6 3.0 2.2 1.3 1.2 صيانة وتصليح المسكن

0.8 1.6 1.1 0.9 0.7 0.5 0.6 تزويد المياه وخدمات متفرقة تتعلق بالمسكن

13.2 20.3 16.5 14.9 13.2 11.9 12.1 كهرباء وغاز ومحروقات أخرى

52.5 91.4 71.8 60.0 52.8 46.8 45.0 اإلجمالي

أثاث وتجهيزات منزلية وصيانة مستمرة للسلع المنزلية

2.5 9.4 4.0 2.6 1.6 1.1 1.0 األثاث والمفروشات وأغطية األرضية 

1.3 3.3 1.8 1.4 1.2 1.0 0.9 المنسوجات المنزلية

2.5 6.4 3.5 3.0 2.4 1.7 1.7 آألجهزة المنزلية

0.3 0.6 0.4 0.3 0.3 0.2 0.2 األواني ولوازم السفرة 

0.9 1.9 1.3 1.0 0.8 0.9 0.7 معدات ولوازم تخص المسكن والحديقة

3.0 6.1 3.5 3.1 2.8 2.5 2.5 سلع وخدمات متعلقة بالصيانة المستمرة للسلع المنزلية

10.4 27.7 14.5 11.5 9.1 7.3 7.0 اإلجمالي

الصحة

2.9 6.0 4.3 3.4 2.9 2.2 2.3 المنتجات واآلالت واألجهزة الطبية

2.9 7.3 4.1 3.5 2.7 2.1 1.9 الخدمات الطبية في العيادات الخارجية

1.3 5.1 1.6 1.0 1.0 0.6 0.5 خدمات المستشفيات

7.1 18.3 9.9 7.9 6.6 4.9 4.6 اإلجمالي
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 تابع / جدول 7-18: اإلنفاق حسب فئة إنفاق األسرة - متوسط الفرد )ألف دينار/شهر(

العراق 2000 فأكثر 1500-اقل من 
2000

1200-اقل من 
1500

1000-اقل من 
1200

900-اقل من 
1000

800-اقل من 
900 مجموعة السلع والخدمات

النقل

6.8 46.8 5.8 1.1 1.1 0.3 0.2 شراء وسائط النقل

6.0 19.9 10.3 6.3 4.7 3.1 2.8 تشغيل وسائط النقل الشخصية

3.1 6.2 4.5 3.8 3.0 2.8 2.2 خدمات النقل

15.9 72.8 20.7 11.2 8.8 6.2 5.2 اإلجمالي

االتصاالت

).( ).( ).( ).( 0.0 ).( 0.0 خدمات البريد

0.7 1.7 1.1 0.8 0.6 0.5 0.5 أجهزة الهاتف والفاكس

4.6 9.8 6.3 5.2 4.4 3.7 3.6 خدمات الهاتف والفاكس

5.3 11.6 7.3 5.9 5.0 4.2 4.1 اإلجمالي

الترويح والتسلية والثقافة

0.9 3.2 1.7 1.0 0.6 0.4 0.3
اآلالت السمعية والبصرية وأجهزة التصوير ومعالجة 

المعلومات

).( ).( ).( ).( ).( ).( ).( سلع معمرة ترفيهية وثقافية أخرى

0.4 1.1 0.5 0.4 0.3 0.2 0.2
سلع ووسائل ترفيهية أخرى وللعناية بالحدائق 

والحيوانات المنزلية

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 خدمات ترفيهية وثقافية

1.1 2.1 1.5 1.3 1.1 0.9 0.8 جرائد وكتب وقرطاسية

0.8 4.1 0.7 0.7 0.3 0.3 0.2 السفرات المنظمة

3.3 11.0 4.7 3.6 2.4 1.8 1.6 اإلجمالي

التعليم

0.5 1.5 0.8 0.6 0.4 0.3 0.3 التعليم قبل االبتدائي واالبتدائي

0.5 2.4 0.7 0.4 0.2 0.1 0.1 التعليم الثانوي

).( 0.1 ).( ).( ).( ).( ).( التعليم ما بعد الثانوي

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 التعليم غير المحدد بالمستوى

1.2 4.6 1.6 1.1 0.7 0.6 0.5 اإلجمالي

مطاعم وفنادق

1.3 3.8 2.1 1.5 0.9 0.6 0.6 خدمات المطاعم والمقاهي

0.5 3.5 0.2 0.1 ).( ).( ).( خدمات االقامة في الفنادق

1.7 7.3 2.3 1.5 1.0 0.7 0.7 اإلجمالي

سلع وخدمات متفرقة

3.8 7.0 5.2 4.4 3.7 3.3 3.3 العناية الشخصية

1.1 4.3 1.7 1.0 0.6 0.5 0.4 سلع شخصية غير مذكورة في مكان آخر

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 خدمات الحماية االجتماعية

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 التأمين 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 خدمات مالية غير مذكورة في مكان آخر

1.4 5.5 1.9 1.4 1.0 0.5 0.5 خدمات أخرى غير مذكورة في مكان آخر

6.3 16.8 8.8 6.8 5.3 4.2 4.2 اإلجمالي

180.7 389.7 239.5 195.5 169.9 147.3 140.2 اإلجمالي العام
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جدول 7-19: اإلنفاق حسب فئة إنفاق األسرة- متوسط األسرة )ألف دينار/شهر( - يتبع

700-اقل من 800 600-اقل من 700 500-اقل من 600 400-اقل من 500 اقل من400 مجموعة السلع والخدمات

المواد الغذائية والمشروبات غير الروحية

54.6 47.9 42.4 35.4 26.0 الحبوب ومنتجاتها

48.9 41.1 33.4 24.3 14.2 اللحوم

10.2 8.5 6.4 5.3 3.0 سمك وثمار البحر

37.6 32.5 28.6 24.1 16.9 األلبان والبيض 

18.0 15.6 14.2 12.8 9.4 زيوت ودهون

20.8 18.4 14.6 11.3 6.2 الفواكه

80.2 75.9 67.7 61.2 45.3 الخضراوات 

21.0 18.7 16.3 14.5 10.1 سكر ومربى وعسل وشوكوالته وسكاكر

7.6 7.0 6.0 5.0 3.1 منتجات غذائية غير مذكورة في مكان آخر

7.3 6.6 5.5 5.1 3.9 قهوة وشاي وكاكاو

5.9 5.9 4.8 4.6 3.1 مياه معدنية ومرطبات وعصير الفواكه والخضار

312.1 278.2 239.7 203.6 141.2 اإلجمالي

4.3 3.9 3.5 3.1 2.2 مشروبات روحية وتبغ وتنباك

المالبس واألحذية

42.7 35.8 30.2 22.6 15.1 المالبس

13.4 11.9 9.6 7.8 4.9 األحذية

56.0 47.6 39.8 30.5 20.1 اإلجمالي

مسكن وماء وغاز وكهرباء ومحروقات أخرى

161.2 137.4 120.4 95.4 66.9 االيجارات التقديرية

6.1 3.3 1.8 1.5 1.0 صيانة وتصليح المسكن

3.0 2.4 1.8 1.3 1.1 تزويد المياه وخدمات متفرقة تتعلق بالمسكن

67.1 60.4 52.7 44.7 35.2 كهرباء وغاز ومحروقات أخرى

243.8 212.5 188.1 156.3 124.9 اإلجمالي

أثاث وتجهيزات منزلية وصيانة مستمرة للسلع المنزلية

4.7 3.4 2.3 1.5 0.8 األثاث والمفروشات وأغطية األرضية 

4.6 4.1 2.8 2.1 1.1 المنسوجات المنزلية

7.9 6.7 5.1 3.3 1.6 آألجهزة المنزلية

1.1 0.9 0.8 0.6 0.4 األواني ولوازم السفرة 

3.6 2.9 2.2 1.8 1.1 معدات ولوازم تخص المسكن والحديقة

13.5 11.9 10.3 9.1 6.5 سلع وخدمات متعلقة بالصيانة المستمرة للسلع المنزلية

35.4 29.9 23.5 18.4 11.4 اإلجمالي

الصحة

11.1 10.4 7.8 6.9 4.8 المنتجات واآلالت واألجهزة الطبية

9.9 8.0 6.7 5.6 4.0 الخدمات الطبية في العيادات الخارجية

2.5 2.2 1.8 1.8 1.1 خدمات المستشفيات

23.5 20.6 16.4 14.3 9.8 اإلجمالي
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تابع / جدول 7-19: اإلنفاق حسب فئة إنفاق األسرة- متوسط األسرة )ألف دينار/شهر( - يتبع

700-اقل من 800 600-اقل من 700 500-اقل من 600 400-اقل من 500 اقل من400 مجموعة السلع والخدمات

النقل

0.5 0.6 0.3 0.1 0.1 شراء وسائط النقل

12.6 10.1 5.6 3.4 0.8 تشغيل وسائط النقل الشخصية

11.7 9.8 9.2 6.7 5.3 خدمات النقل

24.9 20.5 15.1 10.3 6.2 اإلجمالي

االتصاالت

).( 0.0 0.0 0.0 0.0 خدمات البريد

2.2 1.7 1.5 1.0 0.5 أجهزة الهاتف والفاكس

19.1 17.0 13.8 11.4 7.3 خدمات الهاتف والفاكس

21.3 18.7 15.3 12.4 7.8 اإلجمالي

الترويح والتسلية والثقافة

1.5 1.2 0.9 0.4 0.5
اآلالت السمعية والبصرية وأجهزة التصوير ومعالجة 

المعلومات

).( ).( ).( ).( ).( سلع معمرة ترفيهية وثقافية أخرى

1.1 0.9 0.8 0.7 0.4
سلع ووسائل ترفيهية أخرى وللعناية بالحدائق والحيوانات 

المنزلية

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 خدمات ترفيهية وثقافية

4.1 3.4 2.4 1.9 1.0 جرائد وكتب وقرطاسية

0.4 0.6 0.3 0.2 0.1 السفرات المنظمة

7.7 6.4 4.6 3.3 2.0 اإلجمالي

التعليم

1.4 0.8 0.8 0.5 0.3 التعليم قبل االبتدائي واالبتدائي

0.5 0.3 0.2 ).( 0.1 التعليم الثانوي

).( ).( ).( ).( 0.0 التعليم ما بعد الثانوي

0.3 0.1 ).( ).( ).( التعليم غير المحدد بالمستوى

2.2 1.2 1.1 0.6 0.4 اإلجمالي

مطاعم وفنادق

2.9 2.3 1.7 1.3 0.9 خدمات المطاعم والمقاهي

0.1 0.1 0.1 ).( ).( خدمات االقامة في الفنادق

3.0 2.4 1.8 1.3 0.9 اإلجمالي

سلع وخدمات متفرقة

16.9 14.6 11.5 9.1 5.4 العناية الشخصية

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 سلع شخصية غير مذكورة في مكان آخر

2.1 1.4 1.2 0.7 0.4 خدمات الحماية االجتماعية

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 التأمين 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 خدمات مالية غير مذكورة في مكان آخر

3.1 2.3 1.8 1.3 0.6 خدمات أخرى غير مذكورة في مكان آخر

22.0 18.3 14.5 11.2 6.4 اإلجمالي

749.8 651.3 551.8 451.9 312.5 اإلجمالي العام
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تابع / جدول 7-19: اإلنفاق حسب فئة إنفاق األسرة- متوسط األسرة )ألف دينار/شهر(

العراق 2000 فأكثر 1500-اقل من 
2000

1200-اقل من 
1500

1000-اقل من 
1200

900-اقل من 
1000

800-اقل من 
900 مجموعة السلع والخدمات

المواد الغذائية والمشروبات غير الروحية

71.5 126.8 103.5 88.7 75.4 68.3 60.8 الحبوب ومنتجاتها

70.3 159.8 106.7 85.7 71.6 61.0 55.6 اللحوم

12.6 24.7 17.7 14.9 14.1 12.4 10.3 سمك وثمار البحر

45.6 78.7 63.7 54.7 49.1 43.3 39.1 األلبان والبيض 

20.9 32.4 28.2 25.1 22.0 20.8 18.0 زيوت ودهون

31.2 68.6 48.4 39.2 32.1 27.7 24.6 الفواكه

91.7 131.9 115.8 105.8 97.7 93.5 85.4 الخضراوات 

27.0 52.2 37.8 32.5 26.3 25.1 22.0 سكر ومربى وعسل وشوكوالته وسكاكر

8.8 14.0 11.6 10.5 9.4 8.9 7.9 منتجات غذائية غير مذكورة في مكان آخر

8.3 13.1 10.7 9.6 9.1 8.3 7.0 قهوة وشاي وكاكاو

8.3 15.5 13.0 10.0 8.0 7.0 6.6 مياه معدنية ومرطبات وعصير الفواكه والخضار

396.2 717.6 557.0 476.8 414.6 376.4 337.4 اإلجمالي

6.4 10.1 9.8 8.9 7.1 5.9 6.0 مشروبات روحية وتبغ وتنباك

المالبس واألحذية

66.9 165.1 106.0 80.5 65.0 53.8 48.5 المالبس

19.2 42.6 28.5 22.5 19.3 17.5 15.4 األحذية

86.0 207.7 134.5 103.0 84.3 71.3 63.9 اإلجمالي

مسكن وماء وغاز وكهرباء ومحروقات أخرى

220.9 392.9 341.4 282.5 237.3 212.6 187.9 االيجارات التقديرية

23.9 114.3 47.3 20.8 14.0 8.1 7.1 صيانة وتصليح المسكن

4.8 11.6 8.2 6.2 4.4 3.3 3.9 تزويد المياه وخدمات متفرقة تتعلق بالمسكن

84.1 148.5 118.6 101.8 85.2 76.7 73.5 كهرباء وغاز ومحروقات أخرى

321.1 598.0 464.7 391.4 328.4 297.0 274.7 اإلجمالي

أثاث وتجهيزات منزلية وصيانة مستمرة للسلع المنزلية

16.0 68.3 28.9 17.6 10.5 7.3 6.1 األثاث والمفروشات وأغطية األرضية 

8.2 24.1 12.8 9.7 7.9 6.1 5.5 المنسوجات المنزلية

15.8 46.3 25.0 20.4 15.5 10.7 10.5 آألجهزة المنزلية

1.8 4.6 3.0 2.1 1.6 1.3 1.2 األواني ولوازم السفرة 

5.7 14.1 9.2 7.1 5.1 5.5 4.1 معدات ولوازم تخص المسكن والحديقة

18.9 44.4 25.4 21.5 18.2 16.1 15.2 سلع وخدمات متعلقة بالصيانة المستمرة للسلع المنزلية

66.4 201.8 104.3 78.5 58.9 47.1 42.5 اإلجمالي

الصحة

18.6 43.5 30.7 23.4 18.9 14.0 13.7 المنتجات واآلالت واألجهزة الطبية

18.6 53.2 29.4 23.9 17.3 13.7 11.4 الخدمات الطبية في العيادات الخارجية

8.1 37.1 11.2 7.0 6.3 3.9 3.1 خدمات المستشفيات

45.3 133.8 71.2 54.3 42.5 31.5 28.2 اإلجمالي
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تابع / جدول 7-19: اإلنفاق حسب فئة إنفاق األسرة- متوسط األسرة )ألف دينار/شهر(

العراق 2000 فأكثر 1500-اقل من 
2000

1200-اقل من 
1500

1000-اقل من 
1200

900-اقل من 
1000

800-اقل من 
900 مجموعة السلع والخدمات

النقل

43.1 341.4 41.7 7.7 6.9 1.7 1.1 شراء وسائط النقل

38.1 144.9 74.3 42.9 30.3 19.8 16.7 تشغيل وسائط النقل الشخصية

19.9 45.1 32.5 26.3 19.6 18.3 13.5 خدمات النقل

101.1 531.4 148.5 76.9 56.8 39.8 31.3 اإلجمالي

االتصاالت

).( 0.1 ).( ).( 0.0 ).( 0.0 خدمات البريد

4.3 12.7 7.5 5.2 3.6 3.2 2.8 أجهزة الهاتف والفاكس

29.5 71.7 45.1 35.4 28.5 23.9 22.0 خدمات الهاتف والفاكس

33.8 84.5 52.6 40.6 32.1 27.2 24.9 اإلجمالي

الترويح والتسلية والثقافة

5.9 23.1 12.2 7.2 4.0 2.7 2.0
اآلالت السمعية والبصرية وأجهزة التصوير ومعالجة 

المعلومات

0.1 0.2 0.1 0.1 ).( ).( ).( سلع معمرة ترفيهية وثقافية أخرى

2.3 8.0 3.8 2.6 1.7 1.3 1.2
سلع ووسائل ترفيهية أخرى وللعناية بالحدائق 

والحيوانات المنزلية

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 خدمات ترفيهية وثقافية

6.7 15.6 11.0 8.9 7.1 5.5 4.7 جرائد وكتب وقرطاسية

5.0 30.2 5.3 4.6 1.8 1.7 1.3 السفرات المنظمة

20.9 80.6 33.8 24.7 15.2 11.8 9.8 اإلجمالي

التعليم

3.2 11.1 5.5 4.2 2.6 2.2 1.7 التعليم قبل االبتدائي واالبتدائي

3.1 17.3 5.0 2.6 1.6 0.9 0.6 التعليم الثانوي

0.1 0.8 0.2 0.1 ).( ).( ).( التعليم ما بعد الثانوي

0.9 4.4 1.1 0.9 0.5 0.7 0.6 التعليم غير المحدد بالمستوى

7.4 33.6 11.8 7.8 4.7 3.8 3.0 اإلجمالي

مطاعم وفنادق

8.0 28.0 15.4 10.1 5.9 4.1 3.8 خدمات المطاعم والمقاهي

3.0 25.3 1.4 0.5 0.3 0.2 0.2 خدمات االقامة في الفنادق

11.0 53.3 16.8 10.5 6.2 4.3 4.0 اإلجمالي

سلع وخدمات متفرقة

24.0 51.1 37.5 29.9 23.6 21.0 19.9 العناية الشخصية

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 سلع شخصية غير مذكورة في مكان آخر

7.0 31.1 12.5 7.0 4.1 3.1 2.4 خدمات الحماية االجتماعية

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 التأمين 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 خدمات مالية غير مذكورة في مكان آخر

8.9 40.0 13.5 9.3 6.3 3.2 3.3 خدمات أخرى غير مذكورة في مكان آخر

39.8 122.2 63.4 46.3 33.9 27.3 25.7 اإلجمالي

1148.1 2843.8 1719.2 1339.4 1097.3 947.0 849.1 اإلجمالي العام
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جدول 7-20: التوزيع النسبي لإلنفاق حسب فئة إنفاق األسرة )%( - يتبع

700-اقل من 800 600-اقل من 700 500-اقل من 600 400-اقل من 500 اقل من400 مجموعة السلع والخدمات

المواد الغذائية والمشروبات غير الروحية

7.3 7.3 7.7 7.8 8.3 الحبوب ومنتجاتها

6.5 6.3 6.1 5.4 4.5 اللحوم

1.4 1.3 1.2 1.2 1.0 سمك وثمار البحر

5.0 5.0 5.2 5.3 5.4 األلبان والبيض 

2.4 2.4 2.6 2.8 3.0 زيوت ودهون

2.8 2.8 2.6 2.5 2.0 الفواكه

10.7 11.7 12.3 13.5 14.5 الخضراوات 

2.8 2.9 3.0 3.2 3.2 سكر ومربى وعسل وشوكوالته وسكاكر

1.0 1.1 1.1 1.1 1.0 منتجات غذائية غير مذكورة في مكان آخر

1.0 1.0 1.0 1.1 1.2 قهوة وشاي وكاكاو

0.8 0.9 0.9 1.0 1.0 مياه معدنية ومرطبات وعصير الفواكه والخضار

41.6 42.7 43.4 45.1 45.2 اإلجمالي

0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 مشروبات روحية وتبغ وتنباك

المالبس واألحذية

5.7 5.5 5.5 5.0 4.8 المالبس

1.8 1.8 1.7 1.7 1.6 األحذية

7.5 7.3 7.2 6.7 6.4 اإلجمالي

مسكن وماء وغاز وكهرباء ومحروقات أخرى

21.5 21.1 21.8 21.1 21.4 االيجارات التقديرية

0.8 0.5 0.3 0.3 0.3 صيانة وتصليح المسكن

0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 تزويد المياه وخدمات متفرقة تتعلق بالمسكن

8.9 9.3 9.6 9.9 11.3 كهرباء وغاز ومحروقات أخرى

32.5 32.6 34.1 34.6 40.0 اإلجمالي

أثاث وتجهيزات منزلية وصيانة مستمرة للسلع المنزلية

0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 األثاث والمفروشات وأغطية األرضية 

0.6 0.6 0.5 0.5 0.4 المنسوجات المنزلية

1.1 1.0 0.9 0.7 0.5 آألجهزة المنزلية

0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 األواني ولوازم السفرة 

0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 معدات ولوازم تخص المسكن والحديقة

1.8 1.8 1.9 2.0 2.1 سلع وخدمات متعلقة بالصيانة المستمرة للسلع المنزلية

4.7 4.6 4.3 4.1 3.7 اإلجمالي

الصحة

1.5 1.6 1.4 1.5 1.5 المنتجات واآلالت واألجهزة الطبية

1.3 1.2 1.2 1.2 1.3 الخدمات الطبية في العيادات الخارجية

0.3 0.3 0.3 0.4 0.3 خدمات المستشفيات

3.1 3.2 3.0 3.2 3.1 اإلجمالي
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تابع / جدول 7-20: التوزيع النسبي لإلنفاق حسب فئة إنفاق األسرة )%( - يتبع

700-اقل من 800 600-اقل من 700 500-اقل من 600 400-اقل من 500 اقل من400 مجموعة السلع والخدمات

النقل

0.1 0.1 0.1 ).( ).( شراء وسائط النقل

1.7 1.6 1.0 0.8 0.3 تشغيل وسائط النقل الشخصية

1.6 1.5 1.7 1.5 1.7 خدمات النقل

3.3 3.2 2.7 2.3 2.0 اإلجمالي

االتصاالت

).( 0.0 0.0 0.0 0.0 خدمات البريد

0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 أجهزة الهاتف والفاكس

2.6 2.6 2.5 2.5 2.3 خدمات الهاتف والفاكس

2.8 2.9 2.8 2.8 2.5 اإلجمالي

الترويح والتسلية والثقافة

0.2 0.2 0.2 0.1 0.2
اآلالت السمعية والبصرية وأجهزة التصوير ومعالجة 

المعلومات

).( ).( ).( ).( ).( سلع معمرة ترفيهية وثقافية أخرى

0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
سلع ووسائل ترفيهية أخرى وللعناية بالحدائق والحيوانات 

المنزلية

خدمات ترفيهية وثقافية

0.6 0.5 0.4 0.4 0.3 جرائد وكتب وقرطاسية

0.1 0.1 0.1 ).( ).( السفرات المنظمة

1.0 1.0 0.8 0.7 0.6 اإلجمالي

التعليم

0.2 0.1 0.2 0.1 0.1 التعليم قبل االبتدائي واالبتدائي

0.1 0.1 ).( ).( ).( التعليم الثانوي

).( ).( ).( ).( 0.0 التعليم ما بعد الثانوي

).( ).( ).( ).( ).( التعليم غير المحدد بالمستوى

0.3 0.2 0.2 0.1 0.1 اإلجمالي

مطاعم وفنادق

0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 خدمات المطاعم والمقاهي

).( ).( ).( ).( ).( خدمات االقامة في الفنادق

0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 اإلجمالي

سلع وخدمات متفرقة

2.3 2.2 2.1 2.0 1.7 العناية الشخصية

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 سلع شخصية غير مذكورة في مكان آخر

0.3 0.2 0.2 0.2 0.1 خدمات الحماية االجتماعية

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 التأمين 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 خدمات مالية غير مذكورة في مكان آخر

0.4 0.4 0.3 0.3 0.2 خدمات أخرى غير مذكورة في مكان آخر

2.9 2.8 2.6 2.5 2.0 اإلجمالي

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 المجموع
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تابع/ جدول 7-20: التوزيع النسبي لإلنفاق حسب فئة إنفاق األسرة )%( - يتبع 

العراق 2000 فأكثر 1500-اقل من 
2000

1200-اقل من 
1500

1000-اقل من 
1200

900-اقل من 
1000

800-اقل من 
900 مجموعة السلع والخدمات

المواد الغذائية والمشروبات غير الروحية

6.2 4.5 6.0 6.6 6.9 7.2 7.2 الحبوب ومنتجاتها

6.1 5.6 6.2 6.4 6.5 6.4 6.5 اللحوم

1.1 0.9 1.0 1.1 1.3 1.3 1.2 سمك وثمار البحر

4.0 2.8 3.7 4.1 4.5 4.6 4.6 األلبان والبيض 

1.8 1.1 1.6 1.9 2.0 2.2 2.1 زيوت ودهون

2.7 2.4 2.8 2.9 2.9 2.9 2.9 الفواكه

8.0 4.6 6.7 7.9 8.9 9.9 10.1 الخضراوات 

2.4 1.8 2.2 2.4 2.4 2.6 2.6 سكر ومربى وعسل وشوكوالته وسكاكر

0.8 0.5 0.7 0.8 0.9 0.9 0.9 منتجات غذائية غير مذكورة في مكان آخر

0.7 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 0.8 قهوة وشاي وكاكاو

0.7 0.5 0.8 0.7 0.7 0.7 0.8 مياه معدنية ومرطبات وعصير الفواكه والخضار

34.5 25.2 32.4 35.6 37.8 39.7 39.7 اإلجمالي

0.6 0.4 0.6 0.7 0.7 0.6 0.7 مشروبات روحية وتبغ وتنباك

المالبس واألحذية

5.8 5.8 6.2 6.0 5.9 5.7 5.7 المالبس

1.7 1.5 1.7 1.7 1.8 1.8 1.8 األحذية

7.5 7.3 7.8 7.7 7.7 7.5 7.5 اإلجمالي

مسكن وماء وغاز وكهرباء ومحروقات أخرى

19.2 13.8 19.9 21.1 21.6 22.4 22.1 االيجارات التقديرية

2.1 4.0 2.7 1.6 1.3 0.9 0.8 صيانة وتصليح المسكن

0.4 0.4 0.5 0.5 0.4 0.3 0.5 تزويد المياه وخدمات متفرقة تتعلق بالمسكن

7.3 5.2 6.9 7.6 7.8 8.1 8.7 كهرباء وغاز ومحروقات أخرى

28.0 21.0 27.0 29.2 29.9 31.4 32.3 اإلجمالي

أثاث وتجهيزات منزلية وصيانة مستمرة للسلع المنزلية

1.4 2.4 1.7 1.3 1.0 0.8 0.7 األثاث والمفروشات وأغطية األرضية 

0.7 0.8 0.7 0.7 0.7 0.6 0.7 المنسوجات المنزلية

1.4 1.6 1.5 1.5 1.4 1.1 1.2 آألجهزة المنزلية

0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 األواني ولوازم السفرة 

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.5 معدات ولوازم تخص المسكن والحديقة

1.6 1.6 1.5 1.6 1.7 1.7 1.8 سلع وخدمات متعلقة بالصيانة المستمرة للسلع المنزلية

5.8 7.1 6.1 5.9 5.4 5.0 5.0 اإلجمالي

الصحة

1.6 1.5 1.8 1.7 1.7 1.5 1.6 المنتجات واآلالت واألجهزة الطبية

1.6 1.9 1.7 1.8 1.6 1.4 1.3 الخدمات الطبية في العيادات الخارجية

0.7 1.3 0.7 0.5 0.6 0.4 0.4 خدمات المستشفيات

4.0 4.7 4.1 4.1 3.9 3.3 3.3 اإلجمالي
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تابع / جدول 7-20: التوزيع النسبي لإلنفاق حسب فئة إنفاق األسرة )%(

العراق 2000 فأكثر 1500-اقل من 
2000

1200-اقل من 
1500

1000-اقل من 
1200

900-اقل من 
1000

800-اقل من 
900 مجموعة السلع والخدمات

النقل

3.8 12.0 2.4 0.6 0.6 0.2 0.1 شراء وسائط النقل

3.3 5.1 4.3 3.2 2.8 2.1 2.0 تشغيل وسائط النقل الشخصية

1.7 1.6 1.9 2.0 1.8 1.9 1.6 خدمات النقل

8.8 18.7 8.6 5.7 5.2 4.2 3.7 اإلجمالي

االتصاالت

).( ).( ).( ).( 0.0 ).( 0.0 خدمات البريد

0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 أجهزة الهاتف والفاكس

2.6 2.5 2.6 2.6 2.6 2.5 2.6 خدمات الهاتف والفاكس

2.9 3.0 3.1 3.0 2.9 2.9 2.9 اإلجمالي

الترويح والتسلية والثقافة

0.5 0.8 0.7 0.5 0.4 0.3 0.2
اآلالت السمعية والبصرية وأجهزة التصوير ومعالجة 

المعلومات

).( ).( ).( ).( ).( ).( ).( سلع معمرة ترفيهية وثقافية أخرى

0.2 0.3 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1
سلع ووسائل ترفيهية أخرى وللعناية بالحدائق 

والحيوانات المنزلية

خدمات ترفيهية وثقافية

0.6 0.5 0.6 0.7 0.6 0.6 0.6 جرائد وكتب وقرطاسية

0.4 1.1 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 السفرات المنظمة

1.8 2.8 2.0 1.8 1.4 1.2 1.2 اإلجمالي

التعليم

0.3 0.4 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 التعليم قبل االبتدائي واالبتدائي

0.3 0.6 0.3 0.2 0.1 0.1 0.1 التعليم الثانوي

).( ).( ).( ).( ).( ).( ).( التعليم ما بعد الثانوي

0.1 0.2 0.1 0.1 ).( 0.1 0.1 التعليم غير المحدد بالمستوى

0.6 1.2 0.7 0.6 0.4 0.4 0.4 اإلجمالي

مطاعم وفنادق

0.7 1.0 0.9 0.8 0.5 0.4 0.4 خدمات المطاعم والمقاهي

0.3 0.9 0.1 ).( ).( ).( ).( خدمات االقامة في الفنادق

1.0 1.9 1.0 0.8 0.6 0.5 0.5 اإلجمالي

سلع وخدمات متفرقة

2.1 1.8 2.2 2.2 2.1 2.2 2.3 العناية الشخصية

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 سلع شخصية غير مذكورة في مكان آخر

0.6 1.1 0.7 0.5 0.4 0.3 0.3 خدمات الحماية االجتماعية

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 التأمين 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 خدمات مالية غير مذكورة في مكان آخر

0.8 1.4 0.8 0.7 0.6 0.3 0.4 خدمات أخرى غير مذكورة في مكان آخر

3.5 4.3 3.7 3.5 3.1 2.9 3.0 اإلجمالي

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 المجموع
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جدول 7-21: اإلنفاق حسب فئة إنفاق الفرد - متوسط الفرد )ألف دينار/شهر( - يتبع

120-اقل من 140 100-اقل من 120 80-اقل من 100 60-اقل من 80 اقل من 60 مجموعة السلع والخدمات

المواد الغذائية والمشروبات غير الروحية

9.6 8.5 7.7 6.6 5.0 الحبوب ومنتجاتها

8.4 6.8 5.5 4.2 2.3 اللحوم

1.7 1.5 1.2 1.0 0.7 سمك وثمار البحر

6.0 5.4 4.8 3.9 2.6 األلبان والبيض 

2.9 2.7 2.6 2.2 1.7 زيوت ودهون

3.4 2.8 2.3 1.7 0.9 الفواكه

13.2 12.0 10.9 9.1 7.0 الخضراوات 

3.6 3.2 2.8 2.3 1.7 سكر ومربى وعسل وشوكوالته وسكاكر

1.2 1.1 0.9 0.8 0.5 منتجات غذائية غير مذكورة في مكان آخر

1.1 1.0 0.9 0.8 0.6 قهوة وشاي وكاكاو

1.0 0.8 0.8 0.7 0.6 مياه معدنية ومرطبات وعصير الفواكه والخضار

52.2 45.9 40.4 33.3 23.7 اإلجمالي

0.9 0.8 0.7 0.5 0.3 مشروبات روحية وتبغ وتنباك

المالبس واألحذية

8.0 6.6 5.5 4.1 2.6 المالبس

2.4 2.1 1.8 1.4 0.9 األحذية

10.4 8.7 7.3 5.5 3.5 اإلجمالي

مسكن وماء وغاز وكهرباء ومحروقات أخرى

25.5 20.8 16.4 12.1 7.7 االيجارات التقديرية

1.5 1.0 0.5 0.2 0.2 صيانة وتصليح المسكن

0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 تزويد المياه وخدمات متفرقة تتعلق بالمسكن

11.1 9.5 8.0 6.4 4.8 كهرباء وغاز ومحروقات أخرى

38.6 31.7 25.2 19.0 12.8 اإلجمالي

أثاث وتجهيزات منزلية وصيانة مستمرة للسلع المنزلية

1.0 0.7 0.4 0.2 0.1 األثاث والمفروشات وأغطية األرضية 

0.9 0.7 0.5 0.4 0.2 المنسوجات المنزلية

1.6 1.0 0.8 0.5 0.2 آألجهزة المنزلية

0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 األواني ولوازم السفرة 

0.6 0.6 0.4 0.3 0.2 معدات ولوازم تخص المسكن والحديقة

2.3 2.0 1.7 1.4 0.9 سلع وخدمات متعلقة بالصيانة المستمرة للسلع المنزلية

6.7 5.2 3.9 2.9 1.7 اإلجمالي

الصحة

2.2 1.8 1.3 0.9 0.6 المنتجات واآلالت واألجهزة الطبية

1.9 1.5 1.1 0.7 0.4 الخدمات الطبية في العيادات الخارجية

0.7 0.4 0.3 0.2 0.1 خدمات المستشفيات

4.8 3.8 2.7 1.9 1.1 اإلجمالي
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جدول 7-21: اإلنفاق حسب فئة إنفاق الفرد - متوسط الفرد )ألف دينار/شهر( - يتبع

120-اقل من 140 100-اقل من 120 80-اقل من 100 60-اقل من 80 اقل من 60 مجموعة السلع والخدمات

النقل

0.4 0.2 0.2 0.1 0.0 شراء وسائط النقل

3.1 2.6 1.6 1.1 0.5 تشغيل وسائط النقل الشخصية

2.1 1.9 1.4 1.1 0.7 خدمات النقل

5.6 4.7 3.1 2.2 1.2 اإلجمالي

االتصاالت

).( 0.0 ).( 0.0 0.0 خدمات البريد

0.4 0.3 0.2 0.2 0.1 أجهزة الهاتف والفاكس

3.3 3.0 2.3 1.8 1.2 خدمات الهاتف والفاكس

3.7 3.3 2.6 2.0 1.2 اإلجمالي

الترويح والتسلية والثقافة

0.3 0.2 0.1 0.1 ).(
اآلالت السمعية والبصرية وأجهزة التصوير ومعالجة 

المعلومات

).( ).( ).( ).( ).( سلع معمرة ترفيهية وثقافية أخرى

0.2 0.2 0.1 0.1 0.1
سلع ووسائل ترفيهية أخرى وللعناية بالحدائق 

والحيوانات المنزلية

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 خدمات ترفيهية وثقافية

0.9 0.8 0.6 0.4 0.2 جرائد وكتب وقرطاسية

0.2 0.1 0.1 ).( ).( السفرات المنظمة

1.7 1.4 1.0 0.7 0.4 اإلجمالي

التعليم

0.3 0.3 0.2 0.1 0.1 التعليم قبل االبتدائي واالبتدائي

0.2 0.1 ).( 0.1 ).( التعليم الثانوي

).( ).( ).( ).( ).( التعليم ما بعد الثانوي

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 التعليم غير المحدد بالمستوى

0.6 0.4 0.3 0.2 0.1 اإلجمالي

مطاعم وفنادق

0.6 0.4 0.3 0.2 0.1 خدمات المطاعم والمقاهي

).( ).( ).( ).( ).( خدمات االقامة في الفنادق

0.6 0.4 0.3 0.2 0.1 اإلجمالي

سلع وخدمات متفرقة

3.0 2.6 2.0 1.5 0.9 العناية الشخصية

0.5 0.3 0.2 0.1 0.1 سلع شخصية غير مذكورة في مكان آخر

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 خدمات الحماية االجتماعية

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 التأمين 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 خدمات مالية غير مذكورة في مكان آخر

0.7 0.5 0.4 0.2 0.1 خدمات أخرى غير مذكورة في مكان آخر

4.1 3.4 2.6 1.9 1.1 اإلجمالي

129.8 109.6 90.1 70.3 47.3 اإلجمالي العام
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تابع/ جدول 7-21: اإلنفاق حسب فئة إنفاق الفرد - متوسط الفرد )ألف دينار/شهر( - يتبع

اإلجمالي 400 فأكثر 300-اقل من 
400

200-اقل من 
300

180-اقل من 
200

160-اقل من 
180

140-اقل من 
160 مجموعة السلع والخدمات

المواد الغذائية والمشروبات غير الروحية

11.2 24.0 17.3 14.4 12.5 11.8 10.7 الحبوب ومنتجاتها

11.1 32.0 22.7 15.2 11.8 10.9 9.7 اللحوم

2.0 4.4 3.4 2.6 2.2 2.2 1.9 سمك وثمار البحر

7.2 15.0 12.3 9.5 7.8 7.6 7.0 األلبان والبيض 

3.3 5.8 4.9 4.0 3.6 3.5 3.3 زيوت ودهون

4.9 15.2 10.3 6.9 5.1 4.9 4.2 الفواكه

14.4 25.0 21.3 18.1 16.1 15.3 14.3 الخضراوات 

4.2 9.0 7.2 5.5 4.6 4.2 4.1 سكر ومربى وعسل وشوكوالته وسكاكر

1.4 2.6 2.4 1.8 1.6 1.5 1.3 منتجات غذائية غير مذكورة في مكان آخر

1.3 2.7 2.2 1.7 1.3 1.3 1.2 قهوة وشاي وكاكاو

1.3 3.3 2.5 1.7 1.3 1.2 1.1 مياه معدنية ومرطبات وعصير الفواكه والخضار

62.3 139.2 106.4 81.4 67.9 64.5 58.8 اإلجمالي

1.0 2.0 1.6 1.4 1.0 1.2 1.0 مشروبات روحية وتبغ وتنباك

المالبس واألحذية

10.5 30.6 19.8 14.6 11.6 9.8 9.4 المالبس

3.0 8.1 5.2 4.0 3.4 2.9 2.8 األحذية

13.5 38.6 24.9 18.6 15.0 12.8 12.2 اإلجمالي

مسكن وماء وغاز وكهرباء ومحروقات أخرى

34.8 97.0 67.9 50.8 40.8 35.2 30.2 االيجارات التقديرية

3.8 21.0 10.3 5.3 3.0 2.3 2.0 صيانة وتصليح المسكن

0.8 2.8 1.3 1.1 0.7 0.6 0.6 تزويد المياه وخدمات متفرقة تتعلق بالمسكن

13.2 31.9 23.0 17.5 14.5 13.6 11.9 كهرباء وغاز ومحروقات أخرى

52.5 152.7 102.5 74.8 59.0 51.7 44.8 اإلجمالي

أثاث وتجهيزات منزلية وصيانة مستمرة للسلع المنزلية

2.5 14.7 5.7 3.6 2.1 1.6 1.4 األثاث والمفروشات وأغطية األرضية 

1.3 4.4 2.6 1.8 1.4 1.3 1.1 المنسوجات المنزلية

2.5 9.8 5.1 3.6 2.8 2.3 2.0 آألجهزة المنزلية

0.3 1.1 0.6 0.4 0.3 0.3 0.2 األواني ولوازم السفرة 

0.9 2.9 1.7 1.3 0.9 0.8 0.7 معدات ولوازم تخص المسكن والحديقة

3.0 9.5 4.7 3.8 3.2 2.7 2.7
سلع وخدمات متعلقة بالصيانة المستمرة للسلع 

المنزلية

10.4 42.3 20.5 14.5 10.7 9.1 8.0 اإلجمالي

الصحة

2.9 9.4 5.9 4.1 3.3 2.8 2.2 المنتجات واآلالت واألجهزة الطبية

2.9 11.9 5.7 3.9 3.2 2.9 2.2 الخدمات الطبية في العيادات الخارجية

1.3 7.9 2.9 1.5 0.8 0.7 0.7 خدمات المستشفيات

7.1 29.3 14.4 9.5 7.3 6.4 5.1 اإلجمالي
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تابع / جدول 7-21: اإلنفاق حسب فئة إنفاق الفرد - متوسط الفرد )ألف دينار/شهر( - يتبع

اإلجمالي 400 فأكثر 300-اقل من 
400

200-اقل من 
300

180-اقل من 
200

160-اقل من 
180

140-اقل من 
160 مجموعة السلع والخدمات

النقل

6.8 73.4 13.6 5.1 2.1 1.0 0.6 شراء وسائط النقل

6.0 26.8 15.1 8.4 6.4 5.0 3.5 تشغيل وسائط النقل الشخصية

3.1 8.8 7.0 4.6 3.4 3.2 2.5 خدمات النقل

15.9 109.0 35.7 18.1 11.9 9.2 6.6 اإلجمالي

االتصاالت

).( ).( ).( 0.0 ).( 0.0 0.0 خدمات البريد

0.7 2.5 1.6 1.0 0.7 0.6 0.5 أجهزة الهاتف والفاكس

4.6 14.3 9.3 6.3 5.0 4.3 3.9 خدمات الهاتف والفاكس

5.3 16.8 10.9 7.3 5.7 4.9 4.3 اإلجمالي

الترويح والتسلية والثقافة

0.9 5.0 2.6 1.4 0.8 0.7 0.5
اآلالت السمعية والبصرية وأجهزة التصوير ومعالجة 

المعلومات

).( ).( ).( ).( ).( ).( ).( سلع معمرة ترفيهية وثقافية أخرى

0.4 1.6 0.6 0.3 0.4 0.4 0.4
سلع ووسائل ترفيهية أخرى وللعناية بالحدائق 

والحيوانات المنزلية

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 خدمات ترفيهية وثقافية

1.1 2.6 2.0 1.4 1.1 1.1 1.0 جرائد وكتب وقرطاسية

0.8 6.7 1.4 0.8 0.6 0.4 0.2 السفرات المنظمة

3.3 16.7 6.9 4.2 3.0 2.7 2.3 اإلجمالي

التعليم

0.5 1.6 1.3 0.7 0.5 0.4 0.5 التعليم قبل االبتدائي واالبتدائي

0.5 3.0 1.5 0.6 0.4 0.3 0.1 التعليم الثانوي

).( 0.2 ).( ).( ).( ).( ).( التعليم ما بعد الثانوي

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 التعليم غير المحدد بالمستوى

1.2 5.5 3.4 1.6 1.0 0.7 0.7 اإلجمالي

مطاعم وفنادق

1.3 6.5 3.0 1.9 1.0 0.8 0.8 خدمات المطاعم والمقاهي

0.5 5.7 0.9 0.2 0.1 ).( ).( خدمات االقامة في الفنادق

1.7 12.2 3.9 2.1 1.1 0.9 0.8 اإلجمالي

سلع وخدمات متفرقة

3.8 9.7 6.8 5.3 4.5 3.9 3.4 العناية الشخصية

1.1 6.7 2.6 1.4 0.7 0.7 0.7 سلع شخصية غير مذكورة في مكان آخر

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 خدمات الحماية االجتماعية

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 التأمين 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 خدمات مالية غير مذكورة في مكان آخر

1.4 7.3 4.2 1.7 1.0 0.9 0.9 خدمات أخرى غير مذكورة في مكان آخر

6.3 23.7 13.5 8.3 6.1 5.5 5.1 اإلجمالي

180.7 588.1 344.7 241.6 189.8 169.5 149.6 اإلجمالي العام
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جدول 7-22: اإلنفاق حسب فئة إنفاق الفرد- متوسط األسرة )ألف دينار/شهر( - يتبع

120-اقل من 140 100-اقل من 120 80-اقل من 100 60-اقل 80 اقل من 60 مجموعة السلع والخدمات

المواد الغذائية والمشروبات غير الروحية

66.2 64.5 59.8 57.4 46.9 الحبوب ومنتجاتها

57.6 52.3 42.8 36.7 21.8 اللحوم

11.4 11.5 8.9 9.1 6.2 سمك وثمار البحر

41.3 41.3 37.0 33.8 24.9 األلبان والبيض 

20.2 20.8 19.9 19.1 16.1 زيوت ودهون

23.6 21.3 17.5 15.2 8.9 الفواكه

91.1 91.4 84.6 79.8 66.6 الخضراوات 

24.7 24.7 21.8 20.3 16.3 سكر ومربى وعسل وشوكوالته وسكاكر

8.5 8.2 7.3 7.1 5.0 منتجات غذائية غير مذكورة في مكان آخر

7.6 7.7 7.2 6.7 5.5 قهوة وشاي وكاكاو

6.7 6.3 5.9 6.3 5.5 مياه معدنية ومرطبات وعصير الفواكه والخضار

358.9 349.9 312.8 291.4 223.7 اإلجمالي

6.5 6.4 5.1 4.4 2.8 مشروبات روحية وتبغ وتنباك

المالبس واألحذية

54.9 50.4 42.5 36.0 24.5 المالبس

16.8 15.8 13.7 12.0 8.1 األحذية

71.7 66.2 56.1 48.0 32.7 اإلجمالي

مسكن وماء وغاز وكهرباء ومحروقات أخرى

175.2 158.4 126.7 105.5 72.7 االيجارات التقديرية

10.5 8.0 3.9 2.1 1.6 صيانة وتصليح المسكن

3.4 3.4 2.5 2.1 1.3 تزويد المياه وخدمات متفرقة تتعلق بالمسكن

76.3 72.3 61.9 56.3 45.5 كهرباء وغاز ومحروقات أخرى

259.7 240.0 201.3 169.8 130.3 اإلجمالي

أثاث وتجهيزات منزلية وصيانة مستمرة للسلع المنزلية

6.9 5.1 3.4 2.1 1.1 األثاث والمفروشات وأغطية األرضية 

6.3 5.7 4.2 3.4 1.5 المنسوجات المنزلية

11.2 7.9 6.1 4.3 2.2 آألجهزة المنزلية

1.2 1.1 0.8 0.7 0.5 األواني ولوازم السفرة 

4.2 4.7 2.9 2.4 1.9 معدات ولوازم تخص المسكن والحديقة

16.1 15.1 13.0 12.1 8.9 سلع وخدمات متعلقة بالصيانة المستمرة للسلع المنزلية

45.8 39.6 30.5 25.0 16.1 اإلجمالي

الصحة

15.0 14.0 10.0 8.2 5.2 المنتجات واآلالت واألجهزة الطبية

13.4 11.7 8.8 6.3 4.3 الخدمات الطبية في العيادات الخارجية

4.7 3.1 2.3 2.1 1.4 خدمات المستشفيات

33.1 28.7 21.1 16.7 10.9 اإلجمالي
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تابع / جدول 7-22: اإلنفاق حسب فئة إنفاق الفرد- متوسط األسرة )ألف دينار/شهر( - يتبع

120-اقل من 140 100-اقل من 120 80-اقل من 100 60-اقل 80 اقل من 60 مجموعة السلع والخدمات

النقل

2.9 1.6 1.3 0.8 0.2 شراء وسائط النقل

21.3 19.5 12.3 9.5 4.9 تشغيل وسائط النقل الشخصية

14.3 14.6 10.7 9.4 6.5 خدمات النقل

38.5 35.7 24.4 19.7 11.6 اإلجمالي

االتصاالت

).( 0.0 0.0 0.0 0.0 خدمات البريد

2.6 2.5 1.8 1.4 0.8 أجهزة الهاتف والفاكس

22.6 22.8 18.1 16.2 10.9 خدمات الهاتف والفاكس

25.3 25.3 19.9 17.6 11.7 اإلجمالي

الترويح والتسلية والثقافة

2.0 1.6 1.1 0.6 0.4 اآلالت السمعية والبصرية وأجهزة التصوير ومعالجة المعلومات

).( ).( 0.1 ).( ).( سلع معمرة ترفيهية وثقافية أخرى

1.5 1.7 1.1 1.0 0.8 سلع ووسائل ترفيهية أخرى وللعناية بالحدائق والحيوانات المنزلية

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 خدمات ترفيهية وثقافية

6.1 5.8 4.4 3.9 2.3 جرائد وكتب وقرطاسية

1.3 1.0 0.4 0.2 ).( السفرات المنظمة

11.6 10.5 7.4 6.0 3.7 اإلجمالي

التعليم

2.3 2.3 1.7 1.3 0.5 التعليم قبل االبتدائي واالبتدائي

1.3 0.8 0.4 0.5 0.1 التعليم الثانوي

0.3 0.1 0.1 0.1 ).( التعليم ما بعد الثانوي

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 التعليم غير المحدد بالمستوى

3.9 3.2 2.1 1.9 0.7 اإلجمالي

مطاعم وفنادق

3.8 2.9 2.5 1.4 0.8 خدمات المطاعم والمقاهي

0.1 0.1 0.2 0.1 ).( خدمات االقامة في الفنادق

4.0 3.0 2.6 1.5 0.9 اإلجمالي

سلع وخدمات متفرقة

20.6 19.7 15.6 13.6 8.6 العناية الشخصية

3.2 2.2 1.4 1.3 0.7 سلع شخصية غير مذكورة في مكان آخر

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 خدمات الحماية االجتماعية

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 التأمين 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 خدمات مالية غير مذكورة في مكان آخر

4.6 3.6 2.8 2.1 1.4 خدمات أخرى غير مذكورة في مكان آخر

28.3 25.6 19.9 16.9 10.7 اإلجمالي

893.0 836.3 696.8 615.1 446.5 اإلجمالي العام
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تابع / جدول 7-22: اإلنفاق حسب فئة إنفاق الفرد- متوسط األسرة )ألف دينار/شهر(

اإلجمالي 400 فأكثر 300-اقل من 
400

200-اقل من 
300

180-اقل من 
200

160-اقل من 
180

140-اقل من 
160 مجموعة السلع والخدمات

المواد الغذائية والمشروبات غير الروحية

71.5 92.3 82.9 78.1 73.8 72.3 68.9 الحبوب ومنتجاتها

70.3 123.1 108.6 82.1 69.3 66.7 62.4 اللحوم

12.6 17.0 16.1 14.1 13.0 13.6 12.1 سمك وثمار البحر

45.6 57.8 58.7 51.1 45.7 46.6 45.3 األلبان والبيض 

20.9 22.3 23.4 21.5 21.1 21.2 21.2 زيوت ودهون

31.2 58.5 49.2 37.5 30.1 30.3 26.8 الفواكه

91.7 96.3 102.2 97.7 95.0 94.2 91.9 الخضراوات 

27.0 34.7 34.6 29.9 26.9 26.0 26.4 سكر ومربى وعسل وشوكوالته وسكاكر

8.8 10.2 11.5 9.5 9.1 9.1 8.7 منتجات غذائية غير مذكورة في مكان آخر

8.3 10.3 10.4 9.1 7.9 8.1 7.9 قهوة وشاي وكاكاو

8.3 12.7 12.0 9.3 7.6 7.6 7.0 مياه معدنية ومرطبات وعصير الفواكه والخضار

396.2 535.2 509.8 440.0 399.4 395.7 378.5 اإلجمالي

6.4 7.5 7.6 7.4 6.1 7.1 6.4 مشروبات روحية وتبغ وتنباك

المالبس واألحذية

66.9 117.5 94.6 78.8 68.4 60.3 60.7 المالبس

19.2 31.0 24.7 21.7 20.1 18.1 18.1 األحذية

86.0 148.5 119.3 100.6 88.5 78.4 78.8 اإلجمالي

مسكن وماء وغاز وكهرباء ومحروقات أخرى

220.9 372.8 325.2 274.9 240.2 215.7 194.3 االيجارات التقديرية

23.9 80.8 49.4 28.7 17.9 14.3 13.0 صيانة وتصليح المسكن

4.8 10.9 6.1 5.9 4.0 3.9 4.1 تزويد المياه وخدمات متفرقة تتعلق بالمسكن

84.1 122.4 110.4 94.7 85.3 83.2 76.9 كهرباء وغاز ومحروقات أخرى

321.1 535.8 455.5 385.6 336.8 312.1 287.4 اإلجمالي

أثاث وتجهيزات منزلية وصيانة مستمرة للسلع المنزلية

16.0 56.3 27.5 19.6 12.4 9.9 8.8 األثاث والمفروشات وأغطية األرضية 

8.2 16.9 12.6 9.7 8.5 7.9 7.0 المنسوجات المنزلية

15.8 37.7 24.6 19.7 16.5 14.2 12.9 آألجهزة المنزلية

1.8 4.2 2.8 2.0 1.7 1.7 1.4 األواني ولوازم السفرة 

5.7 11.0 8.2 7.1 5.5 5.1 4.4 معدات ولوازم تخص المسكن والحديقة

18.9 36.6 22.6 20.4 18.6 16.7 17.1 سلع وخدمات متعلقة بالصيانة المستمرة للسلع المنزلية

66.4 162.7 98.3 78.5 63.2 55.6 51.6 اإلجمالي

الصحة

18.6 36.2 28.1 22.2 19.3 17.4 14.2 المنتجات واآلالت واألجهزة الطبية

18.6 45.9 27.2 21.0 18.8 17.7 14.0 الخدمات الطبية في العيادات الخارجية

8.1 30.4 13.8 8.2 4.6 4.1 4.4 خدمات المستشفيات

45.3 112.4 69.0 51.4 42.7 39.1 32.6 اإلجمالي
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تابع / جدول 7-22: اإلنفاق حسب فئة إنفاق الفرد- متوسط األسرة )ألف دينار/شهر(

اإلجمالي 400 فأكثر 300-اقل من 
400

200-اقل من 
300

180-اقل من 
200

160-اقل من 
180

140-اقل من 
160 مجموعة السلع والخدمات

النقل

43.1 282.1 65.2 27.7 12.1 6.3 3.6 شراء وسائط النقل

38.1 102.9 72.1 45.2 37.6 30.6 22.8 تشغيل وسائط النقل الشخصية

19.9 33.8 33.6 24.7 20.1 19.3 16.3 خدمات النقل

101.1 418.7 170.9 97.7 69.8 56.2 42.6 اإلجمالي

االتصاالت

).( ).( 0.1 0.0 ).( 0.0 0.0 خدمات البريد

4.3 9.7 7.8 5.4 4.1 3.7 3.0 أجهزة الهاتف والفاكس

29.5 55.0 44.5 33.9 29.4 26.3 24.8 خدمات الهاتف والفاكس

33.8 64.8 52.4 39.3 33.5 30.0 27.8 اإلجمالي

الترويح والتسلية والثقافة

5.9 19.4 12.3 7.3 4.8 4.1 3.3
اآلالت السمعية والبصرية وأجهزة التصوير ومعالجة 

المعلومات

0.1 0.1 0.1 ).( ).( 0.1 ).( سلع معمرة ترفيهية وثقافية أخرى

2.3 6.1 2.8 1.9 2.2 2.7 2.6
سلع ووسائل ترفيهية أخرى وللعناية بالحدائق 

والحيوانات المنزلية

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 خدمات ترفيهية وثقافية

6.7 10.1 9.5 7.7 6.4 6.6 6.5 جرائد وكتب وقرطاسية

5.0 25.8 6.9 4.5 3.3 2.2 1.3 السفرات المنظمة

20.9 64.1 33.2 22.6 17.4 16.7 14.5 اإلجمالي

التعليم

3.2 6.3 6.2 3.7 3.2 2.5 3.0 التعليم قبل االبتدائي واالبتدائي

3.1 11.6 7.4 3.2 2.4 1.5 0.9 التعليم الثانوي

1.0 3.4 2.5 1.6 0.5 0.3 0.7 التعليم ما بعد الثانوي

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 التعليم غير المحدد بالمستوى

7.4 21.3 16.1 8.5 6.1 4.3 4.7 اإلجمالي

مطاعم وفنادق

8.0 24.8 14.4 10.1 6.1 5.2 4.9 خدمات المطاعم والمقاهي

3.0 22.0 4.2 1.0 0.5 0.1 0.2 خدمات االقامة في الفنادق

11.0 46.9 18.6 11.1 6.6 5.3 5.1 اإلجمالي

سلع وخدمات متفرقة

24.0 37.3 32.5 28.5 26.3 24.2 21.8 العناية الشخصية

7.0 25.9 12.4 7.5 3.9 4.1 4.6 سلع شخصية غير مذكورة في مكان آخر

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 خدمات الحماية االجتماعية

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 التأمين 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 خدمات مالية غير مذكورة في مكان آخر

8.9 28.0 19.9 9.0 5.8 5.5 6.1 خدمات أخرى غير مذكورة في مكان آخر

39.8 91.2 64.8 44.9 36.1 33.8 32.6 اإلجمالي

1148.1 2260.1 1651.1 1306.1 1116.8 1039.5 963.6 اإلجمالي العام
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جدول 7-23: التوزيع النسبي لإلنفاق حسب فئة إنفاق الفرد )%( - يتبع

120-اقل من 140 100-اقل من 120 80-اقل من 100 60-اقل من 80 اقل من 60 مجموعة السلع والخدمات

المواد الغذائية والمشروبات غير الروحية

7.4 7.7 8.6 9.3 10.5 الحبوب ومنتجاتها

6.4 6.3 6.1 6.0 4.9 اللحوم

1.3 1.4 1.3 1.5 1.4 سمك وثمار البحر

4.6 4.9 5.3 5.5 5.6 األلبان والبيض 

2.3 2.5 2.9 3.1 3.6 زيوت ودهون

2.6 2.5 2.5 2.5 2.0 الفواكه

10.2 10.9 12.1 13.0 14.9 الخضراوات 

2.8 3.0 3.1 3.3 3.7 سكر ومربى وعسل وشوكوالته وسكاكر

1.0 1.0 1.1 1.2 1.1 منتجات غذائية غير مذكورة في مكان آخر

0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 قهوة وشاي وكاكاو

0.8 0.8 0.9 1.0 1.2 مياه معدنية ومرطبات وعصير الفواكه والخضار

40.2 41.8 44.9 47.4 50.1 اإلجمالي

0.7 0.8 0.7 0.7 0.6 مشروبات روحية وتبغ وتنباك

المالبس واألحذية

6.1 6.0 6.1 5.8 5.5 المالبس

1.9 1.9 2.0 2.0 1.8 األحذية

8.0 7.9 8.1 7.8 7.3 اإلجمالي

مسكن وماء وغاز وكهرباء ومحروقات أخرى

19.6 18.9 18.2 17.2 16.3 االيجارات التقديرية

1.2 1.0 0.6 0.3 0.3 صيانة وتصليح المسكن

0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 تزويد المياه وخدمات متفرقة تتعلق بالمسكن

8.5 8.7 8.9 9.1 10.2 كهرباء وغاز ومحروقات أخرى

29.1 28.7 28.9 27.6 29.2 اإلجمالي

أثاث وتجهيزات منزلية وصيانة مستمرة للسلع المنزلية

0.8 0.6 0.5 0.3 0.2 األثاث والمفروشات وأغطية األرضية 

0.7 0.7 0.6 0.6 0.3 المنسوجات المنزلية

1.3 0.9 0.9 0.7 0.5 آألجهزة المنزلية

0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 األواني ولوازم السفرة 

0.5 0.6 0.4 0.4 0.4 معدات ولوازم تخص المسكن والحديقة

1.8 1.8 1.9 2.0 2.0 سلع وخدمات متعلقة بالصيانة المستمرة للسلع المنزلية

5.1 4.7 4.4 4.1 3.6 اإلجمالي

الصحة

1.7 1.7 1.4 1.3 1.2 المنتجات واآلالت واألجهزة الطبية

1.5 1.4 1.3 1.0 1.0 الخدمات الطبية في العيادات الخارجية

0.5 0.4 0.3 0.3 0.3 خدمات المستشفيات

3.7 3.4 3.0 2.7 2.4 اإلجمالي
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جدول 7-23: التوزيع النسبي لإلنفاق حسب فئة إنفاق الفرد )%( - يتبع

120-اقل من 140 100-اقل من 120 80-اقل من 100 60-اقل من 80 اقل من 60 مجموعة السلع والخدمات

النقل

0.3 0.2 0.2 0.1 0.0 شراء وسائط النقل

2.4 2.3 1.8 1.5 1.1 تشغيل وسائط النقل الشخصية

1.6 1.7 1.5 1.5 1.5 خدمات النقل

4.3 4.3 3.5 3.2 2.6 اإلجمالي

االتصاالت

).( 0.0 ).( 0.0 0.0 خدمات البريد

0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 أجهزة الهاتف والفاكس

2.5 2.7 2.6 2.6 2.4 خدمات الهاتف والفاكس

2.8 3.0 2.9 2.9 2.6 اإلجمالي

الترويح والتسلية والثقافة

0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 اآلالت السمعية والبصرية وأجهزة التصوير ومعالجة المعلومات

).( ).( ).( ).( ).( سلع معمرة ترفيهية وثقافية أخرى

0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 سلع ووسائل ترفيهية أخرى وللعناية بالحدائق والحيوانات المنزلية

خدمات ترفيهية وثقافية

0.7 0.7 0.6 0.6 0.5 جرائد وكتب وقرطاسية

0.1 0.1 0.1 ).( ).( السفرات المنظمة

1.3 1.3 1.1 1.0 0.8 اإلجمالي

التعليم

0.3 0.3 0.2 0.2 0.1 التعليم قبل االبتدائي واالبتدائي

0.1 0.1 0.1 0.1 ).( التعليم الثانوي

).( ).( ).( ).( ).( التعليم ما بعد الثانوي

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 التعليم غير المحدد بالمستوى

0.4 0.4 0.3 0.3 0.2 اإلجمالي

مطاعم وفنادق

0.4 0.3 0.4 0.2 0.2 خدمات المطاعم والمقاهي

).( ).( ).( ).( ).( خدمات االقامة في الفنادق

0.4 0.4 0.4 0.2 0.2 اإلجمالي

سلع وخدمات متفرقة

2.3 2.4 2.2 2.2 1.9 العناية الشخصية

0.4 0.3 0.2 0.2 0.2 سلع شخصية غير مذكورة في مكان آخر

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 خدمات الحماية االجتماعية

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 التأمين 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 خدمات مالية غير مذكورة في مكان آخر

0.5 0.4 0.4 0.3 0.3 خدمات أخرى غير مذكورة في مكان آخر

3.2 3.1 2.9 2.7 2.4 اإلجمالي

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 المجموع
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تابع / جدول 7-23: التوزيع النسبي لإلنفاق حسب فئة إنفاق الفرد )%(

اإلجمالي 400 فأكثر 300-اقل من 
400

200-اقل من 
300

180-اقل من 
200

160-اقل من 
180

140-اقل من 
160 مجموعة السلع والخدمات

المواد الغذائية والمشروبات غير الروحية

6.2 4.1 5.0 6.0 6.6 7.0 7.2 الحبوب ومنتجاتها

6.1 5.4 6.6 6.3 6.2 6.4 6.5 اللحوم

1.1 0.8 1.0 1.1 1.2 1.3 1.3 سمك وثمار البحر

4.0 2.6 3.6 3.9 4.1 4.5 4.7 األلبان والبيض 

1.8 1.0 1.4 1.6 1.9 2.0 2.2 زيوت ودهون

2.7 2.6 3.0 2.9 2.7 2.9 2.8 الفواكه

8.0 4.3 6.2 7.5 8.5 9.1 9.5 الخضراوات 

2.4 1.5 2.1 2.3 2.4 2.5 2.7 سكر ومربى وعسل وشوكوالته وسكاكر

0.8 0.5 0.7 0.7 0.8 0.9 0.9 منتجات غذائية غير مذكورة في مكان آخر

0.7 0.5 0.6 0.7 0.7 0.8 0.8 قهوة وشاي وكاكاو

0.7 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 مياه معدنية ومرطبات وعصير الفواكه والخضار

34.5 23.7 30.9 33.7 35.8 38.1 39.3 اإلجمالي

0.6 0.3 0.5 0.6 0.5 0.7 0.7 مشروبات روحية وتبغ وتنباك

المالبس واألحذية

5.8 5.2 5.7 6.0 6.1 5.8 6.3 المالبس

1.7 1.4 1.5 1.7 1.8 1.7 1.9 األحذية

7.5 6.6 7.2 7.7 7.9 7.5 8.2 اإلجمالي

مسكن وماء وغاز وكهرباء ومحروقات أخرى

19.2 16.5 19.7 21.0 21.5 20.8 20.2 االيجارات التقديرية

2.1 3.6 3.0 2.2 1.6 1.4 1.3 صيانة وتصليح المسكن

0.4 0.5 0.4 0.5 0.4 0.4 0.4 تزويد المياه وخدمات متفرقة تتعلق بالمسكن

7.3 5.4 6.7 7.3 7.6 8.0 8.0 كهرباء وغاز ومحروقات أخرى

28.0 23.7 27.6 29.5 30.2 30.0 29.8 اإلجمالي

أثاث وتجهيزات منزلية وصيانة مستمرة للسلع المنزلية

1.4 2.5 1.7 1.5 1.1 1.0 0.9 األثاث والمفروشات وأغطية األرضية 

0.7 0.7 0.8 0.7 0.8 0.8 0.7 المنسوجات المنزلية

1.4 1.7 1.5 1.5 1.5 1.4 1.3 آألجهزة المنزلية

0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 األواني ولوازم السفرة 

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 معدات ولوازم تخص المسكن والحديقة

1.6 1.6 1.4 1.6 1.7 1.6 1.8 سلع وخدمات متعلقة بالصيانة المستمرة للسلع المنزلية

5.8 7.2 6.0 6.0 5.7 5.3 5.4 اإلجمالي

الصحة

1.6 1.6 1.7 1.7 1.7 1.7 1.5 المنتجات واآلالت واألجهزة الطبية

1.6 2.0 1.6 1.6 1.7 1.7 1.4 الخدمات الطبية في العيادات الخارجية

0.7 1.3 0.8 0.6 0.4 0.4 0.5 خدمات المستشفيات

4.0 5.0 4.2 3.9 3.8 3.8 3.4 اإلجمالي
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تابع / جدول 7-23: التوزيع النسبي لإلنفاق حسب فئة إنفاق الفرد )%(

اإلجمالي 400 فأكثر 300-اقل من 
400

200-اقل من 
300

180-اقل من 
200

160-اقل من 
180

140-اقل من 
160 مجموعة السلع والخدمات

النقل

3.8 12.5 3.9 2.1 1.1 0.6 0.4 شراء وسائط النقل

3.3 4.6 4.4 3.5 3.4 2.9 2.4 تشغيل وسائط النقل الشخصية

1.7 1.5 2.0 1.9 1.8 1.9 1.7 خدمات النقل

8.8 18.5 10.4 7.5 6.3 5.4 4.4 اإلجمالي

االتصاالت

).( ).( ).( 0.0 ).( 0.0 0.0 خدمات البريد

0.4 0.4 0.5 0.4 0.4 0.4 0.3 أجهزة الهاتف والفاكس

2.6 2.4 2.7 2.6 2.6 2.5 2.6 خدمات الهاتف والفاكس

2.9 2.9 3.2 3.0 3.0 2.9 2.9 اإلجمالي

الترويح والتسلية والثقافة

0.5 0.9 0.7 0.6 0.4 0.4 0.3
اآلالت السمعية والبصرية وأجهزة التصوير ومعالجة 

المعلومات

).( ).( ).( ).( ).( ).( ).( سلع معمرة ترفيهية وثقافية أخرى

0.2 0.3 0.2 0.1 0.2 0.3 0.3
سلع ووسائل ترفيهية أخرى وللعناية بالحدائق 

والحيوانات المنزلية

خدمات ترفيهية وثقافية

0.6 0.4 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 جرائد وكتب وقرطاسية

0.4 1.1 0.4 0.3 0.3 0.2 0.1 السفرات المنظمة

1.8 2.8 2.0 1.7 1.6 1.6 1.5 اإلجمالي

التعليم

0.3 0.3 0.4 0.3 0.3 0.2 0.3 التعليم قبل االبتدائي واالبتدائي

0.3 0.5 0.4 0.2 0.2 0.1 0.1 التعليم الثانوي

0.1 0.2 0.2 0.1 ).( ).( 0.1 التعليم ما بعد الثانوي

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 التعليم غير المحدد بالمستوى

0.6 0.9 1.0 0.7 0.5 0.4 0.5 اإلجمالي

مطاعم وفنادق

0.7 1.1 0.9 0.8 0.5 0.5 0.5 خدمات المطاعم والمقاهي

0.3 1.0 0.3 0.1 ).( ).( ).( خدمات االقامة في الفنادق

1.0 2.1 1.1 0.9 0.6 0.5 0.5 اإلجمالي

سلع وخدمات متفرقة

2.1 1.6 2.0 2.2 2.4 2.3 2.3 العناية الشخصية

0.6 1.1 0.8 0.6 0.4 0.4 0.5 سلع شخصية غير مذكورة في مكان آخر

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 خدمات الحماية االجتماعية

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 التأمين 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 خدمات مالية غير مذكورة في مكان آخر

0.8 1.2 1.2 0.7 0.5 0.5 0.6 خدمات أخرى غير مذكورة في مكان آخر

3.5 4.0 3.9 3.4 3.2 3.3 3.4 اإلجمالي

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 المجموع
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جدول 7-24: اإلنفاق حسب حجم األسرة- متوسط الفرد )ألف دينار/شهر( - يتبع

العراق 13فأكثر 12-11 10 9 8 7 6 5 4 3 مجموعة السلع والخدمات 1 -2

المواد الغذائية والمشروبات غير الروحية

11.2 8.4 9.2 8.8 9.2 10.2 10.8 12.1 13.1 14.3 16.2 20.9 الحبوب ومنتجاتها

11.1 6.5 7.5 7.2 8.4 9.2 9.9 11.9 13.9 16.5 20.9 28.0 اللحوم

2.0 1.4 1.6 1.7 1.5 1.7 1.9 2.0 2.3 2.7 3.1 4.0 سمك وثمار البحر

7.2 4.8 5.3 5.1 5.8 6.1 6.7 7.5 8.7 10.2 12.8 15.4 األلبان والبيض 

3.3 2.6 2.7 2.6 3.0 2.9 3.2 3.5 3.6 4.0 4.7 6.4 زيوت ودهون

4.9 2.4 2.9 2.8 3.5 3.7 4.5 5.5 6.3 7.9 9.9 14.1 الفواكه

14.4 9.7 10.5 11.2 11.8 12.5 13.4 15.4 17.2 19.7 23.5 32.4 الخضراوات 

4.2 3.1 3.1 3.2 3.7 3.7 4.1 4.6 4.9 5.6 6.2 8.5 سكر ومربى وعسل وشوكوالته وسكاكر

1.4 0.8 1.0 1.0 1.1 1.2 1.3 1.5 1.7 1.9 2.4 3.0 منتجات غذائية غير مذكورة في مكان آخر

1.3 0.8 0.9 1.0 1.1 1.1 1.2 1.3 1.5 1.8 2.3 3.7 قهوة وشاي وكاكاو

1.3 0.8 0.8 0.9 1.0 1.0 1.2 1.4 1.7 1.9 2.5 2.9 مياه معدنية ومرطبات وعصير الفواكه والخضار

62.3 41.4 45.5 45.6 50.2 53.3 58.1 66.7 75.0 86.5 104.5 139.3 اإلجمالي

1.0 0.8 0.9 0.8 0.8 0.7 1.0 1.0 1.2 1.3 1.5 2.5 مشروبات روحية وتبغ وتنباك

المالبس واألحذية

10.5 7.0 8.4 8.5 8.3 8.9 10.0 11.3 12.2 14.2 16.7 23.4 المالبس

3.0 1.9 2.3 2.3 2.3 3.0 2.9 3.3 3.6 4.1 4.7 5.0 األحذية

13.5 8.9 10.7 10.9 10.7 11.9 12.9 14.6 15.8 18.2 21.4 28.4 اإلجمالي

مسكن وماء وغاز وكهرباء ومحروقات أخرى

34.8 13.5 18.1 18.3 22.3 27.4 31.9 38.2 47.1 56.5 75.2 116.4 االيجارات التقديرية

3.8 2.4 3.3 2.7 3.1 3.4 3.9 3.8 4.0 4.3 8.0 7.7 صيانة وتصليح المسكن

0.8 0.5 0.4 0.5 0.4 0.6 0.8 0.8 0.8 1.4 1.4 1.9 تزويد المياه وخدمات متفرقة تتعلق بالمسكن

13.2 7.5 8.5 8.4 9.5 10.8 12.6 14.5 16.5 19.6 24.7 35.1 كهرباء وغاز ومحروقات أخرى

52.5 23.9 30.3 29.9 35.4 42.2 49.2 57.3 68.4 81.9 109.2 161.1 اإلجمالي

أثاث وتجهيزات منزلية وصيانة مستمرة للسلع المنزلية

2.5 1.2 1.7 1.6 1.7 2.0 2.2 2.8 3.2 3.5 6.0 7.4 األثاث والمفروشات وأغطية األرضية 

1.3 0.8 1.1 1.1 1.1 1.1 1.2 1.3 1.5 1.7 2.1 3.4 المنسوجات المنزلية

2.5 1.2 1.4 1.7 1.6 2.1 2.3 2.7 3.3 3.6 5.0 7.4 آألجهزة المنزلية

0.3 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.9 األواني ولوازم السفرة 

0.9 0.5 0.6 0.6 0.6 1.0 0.8 0.9 1.1 1.3 1.5 2.1 معدات ولوازم تخص المسكن والحديقة

3.0 1.7 1.9 2.0 2.1 2.4 2.8 3.1 3.8 4.7 5.6 6.9
سلع وخدمات متعلقة بالصيانة المستمرة للسلع 

المنزلية

10.4 5.6 7.0 7.2 7.3 8.7 9.5 11.2 13.4 15.2 20.8 28.2 اإلجمالي

الصحة

2.9 1.7 2.1 1.9 2.3 2.4 2.7 2.8 3.5 4.2 5.6 10.6 المنتجات واآلالت واألجهزة الطبية

2.9 1.7 2.1 1.9 1.9 2.6 2.4 3.2 3.5 4.5 5.6 9.7 الخدمات الطبية في العيادات الخارجية

1.3 1.2 1.0 0.4 0.8 1.0 0.9 1.4 1.5 2.1 2.0 4.1 خدمات المستشفيات

7.1 4.6 5.2 4.2 5.1 6.0 6.0 7.4 8.5 10.9 13.2 24.3 اإلجمالي
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تابع / جدول 7-24: اإلنفاق حسب حجم األسرة- متوسط الفرد )ألف دينار/شهر(

العراق 13فأكثر 12-11 10 9 8 7 6 5 4 3 مجموعة السلع والخدمات 1 -2

النقل

6.8 3.0 2.6 4.3 5.2 6.7 5.7 7.6 9.4 10.8 13.9 13.6 شراء وسائط النقل

6.0 4.3 4.0 4.3 4.7 5.2 5.7 6.7 7.5 8.5 8.7 11.2 تشغيل وسائط النقل الشخصية

3.1 1.9 2.2 2.1 2.5 2.1 3.2 3.5 3.9 4.4 5.6 7.4 خدمات النقل

15.9 9.2 8.9 10.7 12.4 14.0 14.6 17.9 20.7 23.7 28.2 32.2 اإلجمالي

االتصاالت

).( 0.0 0.0 ).( 0.0 ).( ).( ).( ).( ).( ).( 0.0 خدمات البريد

0.7 0.3 0.4 0.5 0.5 0.6 0.6 0.7 0.8 1.1 1.4 1.6 أجهزة الهاتف والفاكس

4.6 2.8 3.1 3.1 3.6 3.8 4.4 5.0 5.8 7.0 8.3 10.4 خدمات الهاتف والفاكس

5.3 3.1 3.5 3.6 4.1 4.4 5.0 5.8 6.6 8.1 9.7 11.9 اإلجمالي

الترويح والتسلية والثقافة

0.9 0.3 0.5 0.5 0.6 0.7 0.9 1.1 1.2 1.6 2.0 2.5
اآلالت السمعية والبصرية وأجهزة التصوير 

ومعالجة المعلومات

).( ).( ).( ).( ).( ).( ).( ).( ).( ).( ).( ).( سلع معمرة ترفيهية وثقافية أخرى

0.4 0.3 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.5 0.3 0.8 0.8
سلع ووسائل ترفيهية أخرى وللعناية بالحدائق 

والحيوانات المنزلية

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 خدمات ترفيهية وثقافية

1.1 0.6 0.7 0.8 0.9 1.2 1.2 1.4 1.4 1.0 0.8 0.7 جرائد وكتب وقرطاسية

0.8 0.4 0.5 0.4 0.5 0.4 0.7 1.0 0.7 0.7 2.9 3.6 السفرات المنظمة

3.3 1.7 2.3 2.1 2.4 2.8 3.2 4.0 3.9 3.9 6.9 7.7 اإلجمالي

التعليم

0.5 0.3 0.3 0.4 0.5 0.6 0.6 0.7 0.7 0.4 0.2 0.1 التعليم قبل االبتدائي واالبتدائي

0.5 0.2 0.2 0.3 0.4 0.5 0.7 0.6 0.5 0.7 0.5 0.2 التعليم الثانوي

).( ).( ).( ).( ).( ).( ).( ).( ).( ).( ).( ).( التعليم ما بعد الثانوي

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 التعليم غير المحدد بالمستوى

1.2 0.6 0.7 0.7 0.9 1.3 1.5 1.4 1.4 1.6 1.1 0.4 اإلجمالي

مطاعم وفنادق

1.3 0.5 0.6 0.4 0.8 0.9 1.2 1.5 1.8 2.1 2.9 3.7 خدمات المطاعم والمقاهي

0.5 0.1 0.3 0.1 0.4 0.2 0.3 0.7 0.2 1.7 0.9 1.3 خدمات االقامة في الفنادق

1.7 0.6 0.9 0.6 1.2 1.1 1.4 2.2 2.1 3.8 3.7 5.0 اإلجمالي

سلع وخدمات متفرقة

3.8 2.6 2.8 2.7 2.9 3.2 3.4 3.9 4.9 5.5 6.8 6.9 العناية الشخصية

1.1 0.5 0.5 0.9 0.9 0.8 0.9 1.1 1.2 1.6 2.6 5.8 سلع شخصية غير مذكورة في مكان آخر

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 خدمات الحماية االجتماعية

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 التأمين 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 خدمات مالية غير مذكورة في مكان آخر

1.4 1.2 1.1 1.2 1.0 1.9 1.1 1.3 1.4 1.7 2.4 3.5 خدمات أخرى غير مذكورة في مكان آخر

6.3 4.3 4.4 4.8 4.7 5.8 5.4 6.3 7.6 8.8 11.8 16.2 اإلجمالي

180.7 104.7 120.3 121.0 135.2 152.3 167.8 195.8 224.6 264.0 332.1 457.2 اإلجمالي العام
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جدول 7-25: اإلنفاق حسب حجم األسرة - متوسط األسرة )ألف دينار/شهر( - يتبع

العراق 13فأكثر 12-11 10 9 8 7 6 5 4 3 مجموعة السلع والخدمات 1 -2

المواد الغذائية والمشروبات غير الروحية

71.5 126.6 104.5 87.8 83.2 81.4 75.6 72.8 65.4 57.3 48.7 38.4 الحبوب ومنتجاتها

70.3 97.9 85.2 72.1 76.0 73.2 69.3 71.2 69.5 65.9 62.8 51.4 اللحوم

12.6 21.8 18.2 17.4 13.8 13.8 13.1 12.0 11.5 10.8 9.3 7.4 سمك وثمار البحر

45.6 72.8 60.6 51.4 52.1 48.8 46.7 44.8 43.3 40.7 38.4 28.3 األلبان والبيض 

20.9 38.9 30.4 26.3 27.4 23.3 22.1 21.1 18.1 16.0 14.2 11.8 زيوت ودهون

31.2 36.5 33.1 28.5 31.6 29.5 31.8 32.9 31.5 31.6 29.6 26.0 الفواكه

91.7 145.7 119.6 111.6 106.3 99.9 94.0 92.5 86.1 78.8 70.5 59.5 الخضراوات 

27.0 47.3 35.8 32.4 32.9 29.6 28.9 27.4 24.7 22.6 18.5 15.6 سكر ومربى وعسل وشوكوالته وسكاكر

8.8 12.7 12.0 10.0 9.9 9.6 8.8 9.2 8.6 7.6 7.1 5.5 منتجات غذائية غير مذكورة في مكان آخر

8.3 12.4 10.4 9.7 9.7 8.9 8.3 8.0 7.6 7.4 7.0 6.7 قهوة وشاي وكاكاو

8.3 11.9 9.5 8.9 9.0 8.3 8.2 8.5 8.7 7.5 7.4 5.3 مياه معدنية ومرطبات وعصير الفواكه والخضار

396.2 624.6 519.2 456.1 451.9 426.3 406.8 400.4 375.1 346.0 313.5 256.0 اإلجمالي

6.4 11.5 10.7 8.3 7.2 6.0 6.7 6.3 5.9 5.1 4.6 4.5 مشروبات روحية وتبغ وتنباك

المالبس واألحذية

66.9 105.1 95.4 85.4 75.1 71.4 69.9 67.9 61.0 56.7 50.2 43.1 المالبس

19.2 29.2 26.4 23.3 21.1 24.1 20.1 19.5 17.9 16.3 14.1 9.1 األحذية

86.0 134.3 121.8 108.7 96.2 95.5 90.0 87.4 78.9 73.0 64.3 52.2 اإلجمالي

مسكن وماء وغاز وكهرباء ومحروقات أخرى

220.9 204.0 206.3 182.6 200.7 219.3 223.3 229.4 235.3 226.1 225.5 213.9 االيجارات التقديرية

23.9 35.9 38.0 27.2 28.2 27.3 27.3 22.9 20.0 17.3 24.1 14.1 صيانة وتصليح المسكن

4.8 7.1 4.1 5.2 3.8 4.9 5.5 4.6 4.2 5.6 4.1 3.5 تزويد المياه وخدمات متفرقة تتعلق بالمسكن

84.1 113.8 97.4 83.7 85.4 86.3 88.5 87.0 82.6 78.6 74.0 64.5 كهرباء وغاز ومحروقات أخرى

321.1 332.4 317.0 277.3 303.9 316.8 333.9 331.9 328.0 322.0 322.7 298.6 اإلجمالي

أثاث وتجهيزات منزلية وصيانة مستمرة للسلع المنزلية

16.0 17.8 19.6 15.7 15.4 15.8 15.3 16.9 16.2 14.1 17.9 13.6 األثاث والمفروشات وأغطية األرضية 

8.2 12.4 12.7 11.4 9.5 8.7 8.3 8.0 7.6 6.7 6.4 6.2 المنسوجات المنزلية

15.8 18.5 16.3 17.0 14.8 16.6 16.3 16.0 16.5 14.4 14.9 13.6 آألجهزة المنزلية

1.8 1.8 1.9 1.8 1.7 1.7 1.7 1.7 1.9 1.8 1.7 1.6 األواني ولوازم السفرة 

5.7 7.5 6.9 5.6 5.5 7.9 5.6 5.7 5.6 5.1 4.4 3.9 معدات ولوازم تخص المسكن والحديقة

18.9 25.9 22.2 20.2 19.0 19.2 19.5 18.7 19.1 18.8 16.9 12.8
سلع وخدمات متعلقة بالصيانة المستمرة للسلع 

المنزلية

66.4 83.9 79.7 71.7 65.9 69.9 66.6 66.9 66.9 60.9 62.3 51.8 اإلجمالي

الصحة

18.6 26.2 23.6 18.9 20.8 19.4 18.6 16.8 17.5 17.0 16.9 19.4 المنتجات واآلالت واألجهزة الطبية

18.6 25.6 24.4 18.7 17.3 20.5 16.9 18.9 17.4 18.2 16.7 17.7 الخدمات الطبية في العيادات الخارجية

8.1 17.7 11.9 4.1 7.5 8.3 6.4 8.7 7.4 8.4 6.1 7.5 خدمات المستشفيات

45.3 69.5 59.9 41.7 45.7 48.2 41.9 44.4 42.3 43.5 39.7 44.7 اإلجمالي
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تابع / جدول 7-25: اإلنفاق حسب حجم األسرة - متوسط األسرة )ألف دينار/شهر(

العراق 13فأكثر 12-11 10 9 8 7 6 5 4 3 مجموعة السلع والخدمات 1 -2

النقل

43.1 45.2 29.5 43.2 46.9 54.0 40.0 45.8 46.9 43.3 41.7 25.0 شراء وسائط النقل

38.1 64.7 46.2 43.4 42.4 41.4 39.8 40.4 37.3 34.0 26.2 20.7 تشغيل وسائط النقل الشخصية

19.9 28.8 25.3 20.8 22.5 16.4 22.6 21.1 19.3 17.7 16.8 13.6 خدمات النقل

101.1 138.8 101.0 107.5 111.7 111.8 102.4 107.3 103.5 94.9 84.7 59.2 اإلجمالي

االتصاالت

).( 0.0 0.0 ).( 0.0 0.2 ).( ).( ).( ).( ).( 0.0 خدمات البريد

4.3 5.0 4.5 4.7 4.5 4.6 4.4 4.4 4.2 4.3 4.2 2.9 أجهزة الهاتف والفاكس

29.5 42.0 35.8 31.0 32.2 30.2 30.5 30.3 29.0 28.1 25.0 19.1 خدمات الهاتف والفاكس

33.8 47.0 40.4 35.7 36.7 35.0 34.8 34.7 33.2 32.4 29.1 21.9 اإلجمالي

الترويح والتسلية والثقافة

5.9 4.6 5.9 4.6 5.3 5.4 6.3 6.7 6.1 6.3 6.1 4.5
اآلالت السمعية والبصرية وأجهزة التصوير 

ومعالجة المعلومات

0.1 0.2 ).( 0.1 ).( 0.1 0.1 ).( ).( ).( 0.1 ).( سلع معمرة ترفيهية وثقافية أخرى

2.3 5.0 4.9 3.3 3.0 2.7 1.8 1.6 2.3 1.2 2.5 1.4
سلع ووسائل ترفيهية أخرى وللعناية بالحدائق 

والحيوانات المنزلية

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 خدمات ترفيهية وثقافية

6.7 8.3 8.3 8.3 8.1 9.4 8.4 8.5 6.8 4.0 2.5 1.2 جرائد وكتب وقرطاسية

5.0 6.8 5.4 3.9 4.6 3.6 4.9 6.2 3.4 3.0 8.8 6.6 السفرات المنظمة

20.9 26.2 26.2 21.0 21.8 22.2 22.5 23.9 19.7 15.7 20.8 14.1 اإلجمالي

التعليم

3.2 4.6 3.7 3.8 4.1 5.1 4.4 4.0 3.7 1.4 0.6 0.2 التعليم قبل االبتدائي واالبتدائي

3.1 2.7 2.8 2.8 4.0 4.0 5.0 3.8 2.5 2.9 1.4 0.4 التعليم الثانوي

1.0 1.6 1.2 0.5 0.1 1.0 1.1 0.8 0.9 2.2 1.2 0.1 التعليم ما بعد الثانوي

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 التعليم غير المحدد بالمستوى

7.4 8.9 7.7 7.1 8.2 10.1 10.6 8.7 7.1 6.4 3.2 0.8 اإلجمالي

مطاعم وفنادق

8.0 7.9 6.7 4.5 6.8 7.0 8.1 9.0 9.1 8.6 8.6 6.8 خدمات المطاعم والمقاهي

3.0 1.0 3.7 1.4 3.9 1.8 1.9 4.0 1.2 6.7 2.6 2.4 خدمات االقامة في الفنادق

11.0 8.9 10.4 5.9 10.7 8.8 10.1 13.0 10.3 15.3 11.2 9.1 اإلجمالي

سلع وخدمات متفرقة

24.0 38.8 31.8 26.6 26.0 25.3 23.9 23.3 24.7 21.8 20.3 12.6 العناية الشخصية

7.0 8.0 6.2 9.4 7.9 6.0 6.2 6.4 6.1 6.3 7.8 10.7 سلع شخصية غير مذكورة في مكان آخر

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 خدمات الحماية االجتماعية

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 التأمين 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 خدمات مالية غير مذكورة في مكان آخر

8.9 18.5 12.1 11.7 8.8 15.1 7.4 7.9 7.1 6.8 7.2 6.4 خدمات أخرى غير مذكورة في مكان آخر

39.8 65.3 50.2 47.6 42.7 46.5 37.5 37.6 37.8 35.0 35.3 29.7 اإلجمالي

1148.1 1579.6 1372.7 1209.9 1217.0 1218.1 1174.5 1174.5 1122.8 1055.8 996.4 840.2 اإلجمالي العام
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جدول 7-26: التوزيع النسبي لإلنفاق حسب حجم األسرة )%( - يتبع 

العراق 13فأكثر 12-11 10 9 8 7 6 5 4 3 مجموعة السلع والخدمات 1 -2

المواد الغذائية والمشروبات غير الروحية

6.2 8.0 7.6 7.3 6.8 6.7 6.4 6.2 5.8 5.4 4.9 4.6 الحبوب ومنتجاتها

6.1 6.2 6.2 6.0 6.2 6.0 5.9 6.1 6.2 6.2 6.3 6.1 اللحوم

1.1 1.4 1.3 1.4 1.1 1.1 1.1 1.0 1.0 1.0 0.9 0.9 سمك وثمار البحر

4.0 4.6 4.4 4.3 4.3 4.0 4.0 3.8 3.9 3.9 3.9 3.4 األلبان والبيض 

1.8 2.5 2.2 2.2 2.3 1.9 1.9 1.8 1.6 1.5 1.4 1.4 زيوت ودهون

2.7 2.3 2.4 2.4 2.6 2.4 2.7 2.8 2.8 3.0 3.0 3.1 الفواكه

8.0 9.2 8.7 9.2 8.7 8.2 8.0 7.9 7.7 7.5 7.1 7.1 الخضراوات 

2.4 3.0 2.6 2.7 2.7 2.4 2.5 2.3 2.2 2.1 1.9 1.9 سكر ومربى وعسل وشوكوالته وسكاكر

0.8 0.8 0.9 0.8 0.8 0.8 0.7 0.8 0.8 0.7 0.7 0.7 منتجات غذائية غير مذكورة في مكان آخر

0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 قهوة وشاي وكاكاو

0.7 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 0.7 0.7 0.6 مياه معدنية ومرطبات وعصير الفواكه والخضار

34.5 39.5 37.8 37.7 37.1 35.0 34.6 34.1 33.4 32.8 31.5 30.5 اإلجمالي

0.6 0.7 0.8 0.7 0.6 0.5 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 مشروبات روحية وتبغ وتنباك

المالبس واألحذية

5.8 6.7 6.9 7.1 6.2 5.9 6.0 5.8 5.4 5.4 5.0 5.1 المالبس

1.7 1.9 1.9 1.9 1.7 2.0 1.7 1.7 1.6 1.5 1.4 1.1 األحذية

7.5 8.5 8.9 9.0 7.9 7.8 7.7 7.4 7.0 6.9 6.5 6.2 اإلجمالي

مسكن وماء وغاز وكهرباء ومحروقات أخرى

19.2 12.9 15.0 15.1 16.5 18.0 19.0 19.5 21.0 21.4 22.6 25.5 االيجارات التقديرية

2.1 2.3 2.8 2.2 2.3 2.2 2.3 2.0 1.8 1.6 2.4 1.7 صيانة وتصليح المسكن

0.4 0.4 0.3 0.4 0.3 0.4 0.5 0.4 0.4 0.5 0.4 0.4 تزويد المياه وخدمات متفرقة تتعلق بالمسكن

7.3 7.2 7.1 6.9 7.0 7.1 7.5 7.4 7.4 7.4 7.4 7.7 كهرباء وغاز ومحروقات أخرى

28.0 21.0 23.1 22.9 25.0 26.0 28.4 28.3 29.2 30.5 32.4 35.5 اإلجمالي

أثاث وتجهيزات منزلية وصيانة مستمرة للسلع المنزلية

1.4 1.1 1.4 1.3 1.3 1.3 1.3 1.4 1.4 1.3 1.8 1.6 األثاث والمفروشات وأغطية األرضية 

0.7 0.8 0.9 0.9 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7 0.6 0.6 0.7 المنسوجات المنزلية

1.4 1.2 1.2 1.4 1.2 1.4 1.4 1.4 1.5 1.4 1.5 1.6 آألجهزة المنزلية

0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 األواني ولوازم السفرة 

0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.7 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.5 معدات ولوازم تخص المسكن والحديقة

1.6 1.6 1.6 1.7 1.6 1.6 1.7 1.6 1.7 1.8 1.7 1.5
سلع وخدمات متعلقة بالصيانة المستمرة للسلع 

المنزلية

5.8 5.3 5.8 5.9 5.4 5.7 5.7 5.7 6.0 5.8 6.3 6.2 اإلجمالي

الصحة

1.6 1.7 1.7 1.6 1.7 1.6 1.6 1.4 1.6 1.6 1.7 2.3 المنتجات واآلالت واألجهزة الطبية

1.6 1.6 1.8 1.5 1.4 1.7 1.4 1.6 1.5 1.7 1.7 2.1 الخدمات الطبية في العيادات الخارجية

0.7 1.1 0.9 0.3 0.6 0.7 0.5 0.7 0.7 0.8 0.6 0.9 خدمات المستشفيات

4.0 4.4 4.4 3.4 3.8 4.0 3.6 3.8 3.8 4.1 4.0 5.3 اإلجمالي
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تابع / جدول 7-26: التوزيع النسبي لإلنفاق حسب حجم األسرة )%(

العراق 13فأكثر 12-11 10 9 8 7 6 5 4 3 مجموعة السلع والخدمات 1 -2

النقل

3.8 2.9 2.2 3.6 3.9 4.4 3.4 3.9 4.2 4.1 4.2 3.0 شراء وسائط النقل

3.3 4.1 3.4 3.6 3.5 3.4 3.4 3.4 3.3 3.2 2.6 2.5 تشغيل وسائط النقل الشخصية

1.7 1.8 1.8 1.7 1.8 1.3 1.9 1.8 1.7 1.7 1.7 1.6 خدمات النقل

8.8 8.8 7.4 8.9 9.2 9.2 8.7 9.1 9.2 9.0 8.5 7.1 اإلجمالي

االتصاالت

).( 0.0 0.0 ).( ).( ).( ).( ).( ).( ).( ).( 0.0 خدمات البريد

0.4 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 أجهزة الهاتف والفاكس

2.6 2.7 2.6 2.6 2.6 2.5 2.6 2.6 2.6 2.7 2.5 2.3 خدمات الهاتف والفاكس

2.9 3.0 2.9 3.0 3.0 2.9 3.0 3.0 3.0 3.1 2.9 2.6 اإلجمالي

الترويح والتسلية والثقافة

0.5 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.6 0.5 0.6 0.6 0.5
اآلالت السمعية والبصرية وأجهزة التصوير 

ومعالجة المعلومات

).( ).( ).( ).( ).( ).( ).( ).( ).( ).( ).( ).( سلع معمرة ترفيهية وثقافية أخرى

0.2 0.3 0.4 0.3 0.2 0.2 0.2 0.1 0.2 0.1 0.3 0.2
سلع ووسائل ترفيهية أخرى وللعناية بالحدائق 

والحيوانات المنزلية

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 خدمات ترفيهية وثقافية

0.6 0.5 0.6 0.7 0.7 0.8 0.7 0.7 0.6 0.4 0.2 0.1 جرائد وكتب وقرطاسية

0.4 0.4 0.4 0.3 0.4 0.3 0.4 0.5 0.3 0.3 0.9 0.8 السفرات المنظمة

1.8 1.7 1.9 1.7 1.8 1.8 1.9 2.0 1.8 1.5 2.1 1.7 اإلجمالي

التعليم

0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.3 0.3 0.1 0.1 ).( التعليم قبل االبتدائي واالبتدائي

0.3 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4 0.3 0.2 0.3 0.1 0.1 التعليم الثانوي

0.1 0.1 0.1 ).( ).( 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 ).( التعليم ما بعد الثانوي

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 التعليم غير المحدد بالمستوى

0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.8 0.9 0.7 0.6 0.6 0.3 0.1 اإلجمالي

مطاعم وفنادق

0.7 0.5 0.5 0.4 0.6 0.6 0.7 0.8 0.8 0.8 0.9 0.8 خدمات المطاعم والمقاهي

0.3 0.1 0.3 0.1 0.3 0.1 0.2 0.3 0.1 0.6 0.3 0.3 خدمات االقامة في الفنادق

1.0 0.6 0.8 0.5 0.9 0.7 0.9 1.1 0.9 1.4 1.1 1.1 اإلجمالي

سلع وخدمات متفرقة

2.1 2.5 2.3 2.2 2.1 2.1 2.0 2.0 2.2 2.1 2.0 1.5 العناية الشخصية

0.6 0.5 0.5 0.8 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.8 1.3 سلع شخصية غير مذكورة في مكان آخر

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 خدمات الحماية االجتماعية

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 التأمين 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 خدمات مالية غير مذكورة في مكان آخر

0.8 1.2 0.9 1.0 0.7 1.2 0.6 0.7 0.6 0.6 0.7 0.8 خدمات أخرى غير مذكورة في مكان آخر

3.5 4.1 3.7 3.9 3.5 3.8 3.2 3.2 3.4 3.3 3.5 3.5 اإلجمالي

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 المجموع
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جدول 8-1: نسبة االسر التي تستلم مواد الحصة التموينية شهريًا حسب المادة خالل الفترة تموز 2010 و كانون ثاني 2011

المادة
األشهر

كانون ثانيكانون اولتشرين ثانيتشرين اولايلولآبتموز

71.775.175.775.771.466.462.2طحين

61.266.067.067.064.162.162.7رز

4.711.08.14.82.41.52.4سكر

21.427.927.425.321.917.014.6زيت

6.47.07.68.410.415.620.0سمن

3.54.64.55.35.75.05.5حليب اطفال



القسم الثامن - األمن الغذائي

367

جدول 8-2: متوسط كمية طحين الحنطة المستلمة من خالل الحصة التموينية شهريًا خالل الفترة تموز 2010 و كانون ثاني 
2011

مستوى التفصيل
المستلمة كغم

كانون ثانيكانون اولتشرين ثانيتشرين اولايلولآبتموز

المحافظة

62.261.360.059.860.362.562.3دهوك

55.757.257.259.259.859.158.0نينوى

43.746.146.045.646.944.246.2السليمانية

55.945.146.550.046.344.743.0كركوك

78.868.359.544.745.143.621.9اربيل

49.551.052.652.953.552.053.0ديالى

61.963.864.463.763.863.467.6أالنبار

55.957.255.657.157.656.154.9بغداد

56.158.957.657.758.257.360.6بابل

50.554.053.953.252.851.554.3كربالء

42.651.250.649.050.644.647.4واسط

56.958.670.567.864.864.266.3صالح الدين

56.357.158.058.458.357.360.6النجف

66.266.262.265.563.264.362.6القادسية

62.865.765.865.966.265.768.3المثنى

59.964.368.282.266.962.964.4ذي قار

58.867.265.365.964.367.271.7ميسان

58.755.754.653.353.554.151.4البصرة

التقسيم الجغرافي

57.457.154.447.848.546.749.8كردستان

55.957.255.657.157.656.154.9بغداد

56.657.758.459.658.157.357.9بقية المحافظات

التجمع السكاني

55.955.655.054.253.953.252.1حضر

59.062.362.362.962.261.564.1ريف

56.657.557.156.756.355.556.5اإلجمالي
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جدول 8-3: متوسط كمية الرز المستلمة من خالل الحصة التموينية شهريًا خالل الفترة تموز 2010 و كانون ثاني 2011

مستوى التفصيل
المستلمة كغم

كانون ثانيكانون اولتشرين ثانيتشرين اولايلولآبتموز

المحافظة

26.720.620.620.820.521.521.8دهوك

20.219.819.720.420.420.320.0نينوى

16.616.216.816.916.716.816.0السليمانية

21.617.215.617.216.516.214.6كركوك

18.919.016.816.116.315.514.7اربيل

17.017.218.118.218.218.018.3ديالى

21.221.521.922.021.522.222.1أالنبار

19.319.818.819.520.019.518.9بغداد

22.020.020.020.219.819.820.4بابل

18.718.618.117.918.418.317.8كربالء

14.817.718.117.418.117.319.1واسط

19.120.325.224.923.123.223.6صالح الدين

19.420.120.221.620.320.620.7النجف

20.721.921.521.021.220.920.9القادسية

21.922.022.822.422.022.422.9المثنى

19.921.124.026.524.321.821.7ذي قار

20.422.623.022.727.927.327.9ميسان

18.818.119.318.418.519.017.8البصرة

التقسيم الجغرافي

19.118.217.517.317.116.916.5كردستان

19.319.818.819.520.019.518.9بغداد

20.119.620.220.520.220.019.8بقية المحافظات

التجمع السكاني

19.418.918.718.918.918.717.7حضر

21.020.921.221.721.321.121.7ريف

19.719.419.419.719.619.419.1اإلجمالي
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جدول 8-4: متوسط كمية السكر المستلمة من خالل الحصة التموينية شهريًا خالل الفترة تموز 2010 و كانون ثاني 2011

مستوى التفصيل
المستلمة كغم

كانون ثانيكانون اولتشرين ثانيتشرين اولايلولآبتموز

المحافظة

21.211.614.214.815.713.313.9دهوك

16.114.211.111.710.49.88.6نينوى

11.86.88.97.46.78.69.5السليمانية

13.818.018.070.411.80.00.0كركوك

7.85.95.16.36.76.26.0اربيل

9.715.19.58.79.823.31.0ديالى

18.915.414.915.99.87.345.0أالنبار

13.712.212.026.513.413.212.0بغداد

10.913.79.610.05.09.013.0بابل

12.112.312.312.128.112.41.0كربالء

9.59.88.98.24.810.710.1واسط

11.016.514.214.713.714.712.1صالح الدين

11.813.113.112.910.812.09.7النجف

7.410.314.59.69.912.111.7القادسية

15.033.96.60.05.14.92.0المثنى

11.913.814.514.09.59.015.8ذي قار

8.313.817.713.415.015.916.4ميسان

11.912.013.612.712.712.011.6البصرة

التقسيم الجغرافي

11.27.38.18.88.69.111.4كردستان

13.712.212.026.513.413.212.0بغداد

12.013.213.113.112.512.213.6بقية المحافظات

التجمع السكاني

12.412.612.317.212.412.012.1حضر

12.713.613.814.212.413.014.1ريف

12.412.912.716.412.412.112.6اإلجمالي



370

القسم الثامن - األمن الغذائي

جدول 8-5: متوسط كمية الزيت المستلمة من خالل الحصة التموينية شهريًا خالل الفترة تموز 2010 و كانون ثاني 2011

مستوى التفصيل
المستلمة كغم

كانون ثانيكانون اولتشرين ثانيتشرين اولايلولآبتموز

المحافظة

6.97.17.88.37.77.68.1دهوك

6.16.16.06.97.06.26.4نينوى

5.39.85.67.26.26.46.5السليمانية

3.00.00.00.00.00.00.0كركوك

6.45.85.45.45.45.26.3اربيل

5.36.16.57.56.25.65.3ديالى

10.811.48.98.74.46.36.5أالنبار

7.17.76.56.35.95.85.7بغداد

3.99.210.19.19.56.510.9بابل

0.019.014.70.010.05.36.1كربالء

6.06.94.64.45.36.46.7واسط

5.37.96.67.77.57.49.8صالح الدين

6.76.47.96.97.66.66.8النجف

7.07.08.77.26.97.36.6القادسية

7.06.36.59.05.06.77.5المثنى

6.66.96.96.86.96.87.0ذي قار

8.98.88.97.47.26.77.5ميسان

8.412.110.210.78.77.66.0البصرة

التقسيم الجغرافي

5.87.75.76.56.06.26.7كردستان

7.17.76.56.35.95.85.7بغداد

7.07.57.77.67.16.67.0بقية المحافظات

التجمع السكاني

6.67.86.66.86.36.16.2حضر

6.77.17.07.27.16.87.3ريف

6.67.66.76.96.56.36.5اإلجمالي
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جدول 8-6: متوسط كمية السمن المستلمة من خالل الحصة التموينية شهريًا خالل الفترة تموز 2010 و كانون ثاني 2011

مستوى التفصيل
المستلمة كغم

كانون ثانيكانون اولتشرين ثانيتشرين اولايلولآبتموز

المحافظة

10.58.87.718.38.010.59.7دهوك

8.98.15.63.81.88.90.0نينوى

5.26.15.26.824.35.27.0السليمانية

0.05.05.00.00.00.00.0كركوك

8.95.55.510.911.18.96.3اربيل

9.58.38.49.010.09.58.1ديالى

7.28.18.57.83.67.21.6أالنبار

10.58.77.97.68.810.56.9بغداد

10.29.78.57.98.410.28.6بابل

0.011.12.61.61.00.07.5كربالء

9.56.06.56.79.99.58.1واسط

8.18.016.913.59.38.19.9صالح الدين

8.418.98.97.58.08.47.3النجف

5.35.67.28.78.65.38.3القادسية

).().(0.6).(0.00.04.0المثنى

9.69.99.714.012.59.69.7ذي قار

8.99.010.79.822.18.910.2ميسان

9.18.19.38.310.09.18.5البصرة

التقسيم الجغرافي

8.87.16.411.611.48.86.5كردستان

10.58.77.97.68.810.56.9بغداد

8.810.59.49.410.58.88.7بقية المحافظات

التجمع السكاني

9.210.99.09.210.29.27.4حضر

9.27.78.610.210.79.28.7ريف

9.29.98.99.510.39.28.0اإلجمالي
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جدول 8-7: متوسط كمية حليب االطفال المستلمة من خالل الحصة التموينية شهريًا خالل الفترة تموز 2010 و كانون ثاني 
2011

مستوى التفصيل
المستلمة كغم

كانون ثانيكانون اولتشرين ثانيتشرين اولايلولآبتموز

المحافظة

2.82.42.43.949.12.92.6دهوك

0.01.80.91.81.91.71.8نينوى

2.91.92.12.73.33.62.3السليمانية

1.72.21.61.61.71.81.7كركوك

4.51.73.72.84.62.41.9اربيل

3.02.32.62.63.22.83.5ديالى

2.22.02.01.41.91.91.8أالنبار

4.75.02.93.23.84.04.4بغداد

2.22.93.12.42.62.31.9بابل

1.81.83.82.71.72.05.4كربالء

19.72.92.52.34.57.93.5واسط

4.03.53.53.74.32.82.8صالح الدين

1.81.91.92.72.42.10.0النجف

2.11.92.02.01.91.91.9القادسية

2.00.50.50.00.00.00.0المثنى

9.83.13.33.02.22.32.0ذي قار

8.42.63.13.42.73.72.8ميسان

2.11.92.23.032.22.052.0البصرة

التقسيم الجغرافي

3.12.03.12.87.82.62.1كردستان

4.75.02.93.23.84.04.4بغداد

3.92.22.32.33.82.45.4بقية المحافظات

التجمع السكاني

4.32.22.42.32.42.52.4حضر

2.52.22.82.98.42.46.5ريف

3.82.22.52.55.12.44.7اإلجمالي
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جدول 8-8: نسبة االسر التي تستلم طحين الحنطة من خالل الحصة التموينية شهريًا خالل الفترة تموز 2010 و كانون ثاني 
2011

مستوى التفصيل
% من االسر

كانون ثانيكانون اولتشرين ثانيتشرين اولايلولآبتموز

فئة إنفاق الفرد )ألف دينار/شهر(

54.974.174.276.772.761.364.5أقل من 60

6070.877.977.979.276.469.664.4 - أقل من 80

8071.677.580.279.577.171.766.0 - أقل من 100

10075.076.777.478.375.567.966.4 - أقل من 120

12076.375.876.377.174.269.665.7 - أقل من 140

14075.178.177.379.174.868.362.1 - أقل من 160

16073.074.473.974.971.265.464.1 - أقل من 180

18075.175.878.876.271.467.264.8- أقل من 200

20073.175.075.075.971.968.059.4- أقل من 300

30071.071.372.768.062.364.762.3- أقل من 400

40066.971.372.270.562.156.751.0 فأكثر

حجم األسرة

 2 - 166.471.172.970.567.461.653.6

369.570.972.674.768.562.259.9

471.874.575.574.568.864.961.8

570.774.973.775.270.867.163.6

671.574.777.376.072.868.663.5

774.576.377.877.573.467.562.8

873.377.276.476.770.865.760.8

972.376.175.876.374.267.862.5

1072.677.775.577.875.767.066.4

 12 - 1174.077.977.876.673.469.865.7

1372.677.078.978.273.368.664.0 فأكثر

حالة النشاط االقتصادي لرب األسرة

73.273.172.873.967.664.860.0يعمل

80.379.476.680.766.956.751.0عاطل عن العمل

71.575.576.475.972.166.362.7متفرغة لألعمال المنزلية

71.475.274.674.674.770.468.0له دخل أو إيراد 

71.774.476.076.969.866.756.9أخرى

قطاع العمل لرب األسرة

58.665.666.262.754.248.044.4خاص

71.775.375.776.171.766.463.5عام

71.875.375.675.672.267.562.1حكومي

78.180.983.780.065.857.239.8أخرى

52.865.170.569.169.962.950.3غير مبين

72.374.976.376.071.667.061.7غير نشط اقتصاديا

75.274.676.275.371.063.670.0عاطل

71.775.175.775.771.466.462.2اإلجمالي
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جدول 8-9: نسبة االسر التي تستلم الرز من خالل الحصة التموينية شهريًا خالل الفترة تموز 2010 و كانون ثاني 2011

مستوى التفصيل
% من االسر

كانون ثانيكانون اولتشرين ثانيتشرين اولايلولآبتموز

فئة إنفاق الفرد )ألف دينار/شهر(

48.968.567.473.864.854.158.0أقل من 60

6063.369.470.171.868.961.962.5 - أقل من 80

8060.868.570.370.268.165.564.5 - أقل من 100

10065.666.868.267.865.663.764.7 - أقل من 120

12064.066.867.469.765.063.863.3 - أقل من 140

14061.665.768.368.966.463.161.9 - أقل من 160

16060.864.964.366.063.260.866.0 - أقل من 180

18064.968.267.567.064.160.863.8- أقل من 200

20063.165.867.366.065.164.062.5- أقل من 300

30058.962.564.460.556.763.762.7- أقل من 400

40057.562.463.662.059.057.260.2 فأكثر

حجم األسرة

 2 - 156.364.865.264.162.560.461.7

358.963.264.063.863.159.762.2

459.365.466.566.361.761.662.8

561.064.665.366.764.062.263.3

661.365.468.867.564.464.363.6

764.469.569.069.065.963.063.7

864.268.267.968.763.260.959.5

962.265.666.464.267.460.861.8

1061.667.366.666.665.762.565.2

 12 - 1158.565.467.668.565.462.865.2

1365.665.970.372.563.963.660.5 فأكثر

حالة النشاط االقتصادي لرب األسرة

63.462.764.161.761.159.163.6يعمل

70.375.872.468.359.053.448.2عاطل عن العمل

60.666.367.467.764.362.262.3متفرغة لألعمال المنزلية

61.968.668.668.868.667.767.6له دخل أو إيراد 

62.165.366.767.463.461.260.9أخرى

قطاع العمل لرب األسرة

52.863.357.657.851.746.940.7خاص

61.065.667.266.863.462.062.9عام

60.965.666.567.165.562.763.5حكومي

69.669.777.174.463.458.448.0أخرى

58.663.467.773.767.669.157.0غير مبين

62.367.167.768.165.063.363.4غير نشط اقتصاديا

62.566.165.260.058.556.465.4عاطل

61.366.067.067.064.162.162.8اإلجمالي
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جدول 8-10: نسبة االسر التي تستلم السكر من خالل الحصة التموينية شهريًا خالل الفترة تموز 2010 و كانون ثاني 2011

مستوى التفصيل
% من االسر

كانون ثانيكانون اولتشرين ثانيتشرين اولايلولآبتموز

فئة إنفاق الفرد )ألف دينار/شهر(

2.88.89.64.71.61.43.8أقل من 60

604.412.610.96.22.71.12.8 - أقل من 80

804.413.69.64.42.81.62.2 - أقل من 100

1006.214.18.35.92.81.52.8 - أقل من 120

1205.513.17.76.02.61.22.5 - أقل من 140

1406.312.89.85.22.91.33.2 - أقل من 160

1605.79.68.05.72.81.82.0 - أقل من 180

1804.811.59.46.02.81.22.3- أقل من 200

2005.49.77.44.31.91.72.2- أقل من 300

3003.19.26.23.62.71.82.2- أقل من 400

4003.07.65.33.21.81.31.0 فأكثر

حجم األسرة

 2 - 14.68.27.13.41.71.11.9

33.79.36.24.72.61.42.4

44.110.28.05.12.31.52.5

54.410.36.95.22.51.21.7

64.212.58.74.72.61.52.4

75.611.79.24.82.11.73.1

85.610.78.13.72.31.52.7

96.311.97.94.12.21.21.8

104.511.68.56.12.81.42.1

12 - 113.511.39.06.12.91.32.6

137.313.511.36.33.53.23.2 فأكثر

حالة النشاط االقتصادي لرب األسرة

4.411.88.14.22.41.44.1يعمل

0.06.36.28.22.62.06.5عاطل عن العمل

4.710.58.24.82.31.42.0متفرغة لألعمال المنزلية

4.412.19.75.32.91.52.8له دخل أو إيراد 

6.011.76.65.12.61.82.3أخرى

قطاع العمل لرب األسرة

4.37.84.73.02.82.71.6خاص

4.611.48.95.02.31.32.6عام

4.810.77.74.62.51.62.3حكومي

4.39.75.14.01.31.51.7أخرى

11.45.81.35.93.21.20.5غير مبين

5.110.87.54.92.41.62.3غير نشط اقتصاديا

3.110.69.35.32.30.41.2عاطل

4.711.08.14.82.41.52.4اإلجمالي
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جدول 8-11: نسبة االسر التي تستلم الزيت من خالل الحصة التموينية شهريًا خالل الفترة تموز 2010 و كانون ثاني 2011

مستوى التفصيل
% من االسر

كانون ثانيكانون اولتشرين ثانيتشرين اولايلولآبتموز

فئة إنفاق الفرد )ألف دينار/شهر(

12.821.020.726.026.515.114.8أقل من 60

6017.223.624.525.721.315.513.9 - أقل من 80

8015.427.023.522.520.514.49.7 - أقل من 100

10015.124.123.722.919.113.313.7 - أقل من 120

12017.724.523.522.319.114.011.9 - أقل من 140

14016.126.225.821.919.913.612.1 - أقل من 160

16018.124.424.821.218.915.714.1 - أقل من 180

18021.626.527.024.119.416.114.7- أقل من 200

20021.829.128.425.322.317.414.0- أقل من 300

30028.832.531.228.420.419.920.2- أقل من 400

40036.938.739.534.930.926.722.1 فأكثر

حجم األسرة

 2 - 127.930.732.329.227.122.116.5

327.031.428.726.523.020.515.2

422.929.729.427.324.119.313.9

522.327.125.725.121.116.414.7

618.626.326.724.221.615.916.2

721.327.827.424.221.316.315.5

820.128.027.424.618.913.912.4

916.726.025.123.821.514.311.1

1017.125.723.924.421.316.313.1

12 - 1121.225.327.125.419.816.614.0

1317.728.626.423.419.714.216.6 فأكثر

حالة النشاط االقتصادي لرب األسرة

23.130.229.024.921.716.412.6يعمل

30.631.325.322.821.213.012.9عاطل عن العمل

20.627.326.925.222.016.914.7متفرغة لألعمال المنزلية

17.223.723.220.916.716.413.9له دخل أو إيراد 

26.131.731.329.624.918.517.3أخرى

قطاع العمل لرب األسرة

32.035.638.134.221.716.110.7خاص

18.925.524.922.921.715.613.3عام

21.529.528.726.821.818.115.9حكومي

33.139.844.235.625.412.710.5أخرى

44.033.343.643.641.529.315.3غير مبين

23.729.328.426.421.918.116.1غير نشط اقتصاديا

23.526.726.524.021.115.912.5عاطل

21.427.927.425.321.917.014.6اإلجمالي
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جدول 8-12: نسبة االسر التي تستلم السمن من خالل الحصة التموينية شهريًا خالل الفترة تموز 2010 و كانون ثاني 2011

مستوى التفصيل
% من االسر

كانون ثانيكانون اولتشرين ثانيتشرين اولايلولآبتموز

فئة إنفاق الفرد )ألف دينار/شهر(

7.76.67.78.67.510.516.7أقل من 60

607.47.18.27.28.910.718.5 - أقل من 80

806.37.59.48.38.212.320.9 - أقل من 100

1007.47.27.48.68.814.320.3 - أقل من 120

1208.19.59.79.09.815.119.6 - أقل من 140

1407.59.09.08.38.915.920.7 - أقل من 160

1606.77.99.410.211.916.019.0 - أقل من 180

1807.17.98.98.710.516.619.9- أقل من 200

2006.97.27.68.011.418.321.0- أقل من 300

3003.34.85.47.813.418.920.7- أقل من 400

4003.63.43.48.312.316.819.8 فأكثر

حجم األسرة

 2 - 14.76.55.58.810.517.021.6

33.95.65.28.911.716.019.9

45.76.87.17.79.915.819.5

55.87.17.67.79.614.918.8

66.17.57.98.510.216.318.6

78.16.88.58.410.314.718.8

87.17.37.68.812.615.921.2

95.96.57.27.48.813.520.5

105.15.18.88.19.815.721.7

12 - 119.88.09.98.510.615.321.3

1310.110.110.211.812.418.024.5 فأكثر

حالة النشاط االقتصادي لرب األسرة

7.16.16.78.410.717.122.1يعمل

2.84.57.99.211.920.820.1عاطل عن العمل

6.27.27.78.310.215.019.5متفرغة لألعمال المنزلية

6.67.37.68.49.914.317.6له دخل أو إيراد 

6.66.68.48.711.818.222.7أخرى

قطاع العمل لرب األسرة

3.52.33.73.419.820.321.1خاص

6.97.47.88.49.614.820.0عام

6.06.57.18.410.515.418.9حكومي

3.27.97.313.115.526.227.6أخرى

10.23.63.89.915.719.823.5غير مبين

6.37.08.18.611.116.820.7غير نشط اقتصاديا

5.99.68.97.29.411.820.4عاطل

6.47.07.68.410.415.620.0اإلجمالي
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جدول 8-13: نسبة االسر التي لديها طفلين وبعمر اقل من سنتين و تستلم حليب االطفال من خالل الحصة التموينية شهريًا خالل 
الفترة تموز 2010 و كانون ثاني 2011

مستوى التفصيل
% من االسر

كانون ثانيكانون اولتشرين ثانيتشرين اولايلولآبتموز

فئة إنفاق الفرد )ألف دينار/شهر(

5.45.24.04.99.06.28.0أقل من 60

606.46.75.46.06.97.78.9 - أقل من 80

804.06.16.26.07.06.17.8 - أقل من 100

1005.75.84.45.45.76.38.8 - أقل من 120

1204.15.37.28.47.76.87.2 - أقل من 140

1404.45.35.85.44.95.95.1 - أقل من 160

1604.66.07.57.08.36.27.2 - أقل من 180

1803.14.96.59.48.27.19.6- أقل من 200

2004.44.94.58.18.87.47.3- أقل من 300

3003.66.56.87.77.25.56.4- أقل من 400

4003.98.37.88.410.34.72.0 فأكثر

حجم األسرة

 2 - 1 0.00.00.00.00.00.00.0

36.87.36.58.09.89.36.2

42.84.77.39.38.07.36.3

52.84.05.35.96.14.98.1

64.74.25.16.27.05.47.9

75.87.16.97.19.26.26.0

84.56.54.76.97.47.35.4

92.55.53.45.97.97.810.9

106.07.16.48.16.55.56.3

12 - 114.35.36.36.55.26.27.9

137.18.15.55.48.66.99.5 فأكثر

حالة النشاط االقتصادي لرب األسرة

6.58.26.18.98.65.97.9يعمل

24.819.322.98.48.411.50.0عاطل عن العمل

4.35.55.96.97.46.47.2متفرغة لألعمال المنزلية

0.84.23.44.85.97.45.7له دخل أو إيراد 

6.06.05.25.28.17.111.1أخرى

قطاع العمل لرب األسرة

3.41.18.49.012.97.213.6خاص

4.75.85.86.77.06.16.2عام

4.86.36.18.28.46.88.6حكومي

9.68.18.37.410.87.913.9أخرى

0.010.95.016.46.11.40.8غير مبين

3.65.04.75.37.47.19.1غير نشط اقتصاديا

4.86.24.92.43.15.11.2عاطل

4.65.85.76.87.56.57.5اإلجمالي
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جدول 8-14: متوسط عدد أيام األستهالك ألنواع مختلفة من األغذية حسب نوعها - يتبع

الفواكةالخضراواتااللبانالحليباللحوم البيضاءاللحوم الحمراءبطاطارزالخبز/ طحينمستوى التفصيل

فئة إنفاق الفرد )ألف دينار/شهر(

6.95.43.80.81.71.82.95.11.5أقل من 60

606.95.54.01.12.02.23.45.52.0 - أقل من 80

806.95.64.11.22.02.13.45.62.3 - أقل من 100

1006.95.64.21.42.12.43.65.62.6 - أقل من 120

1206.95.64.21.52.22.23.75.72.8 - أقل من 140

1406.85.54.21.62.22.53.85.83.1 - أقل من 160

1606.85.44.11.72.32.73.85.83.2 - أقل من 180

1806.85.44.01.82.42.73.95.83.4- أقل من 200

2006.85.43.91.92.52.74.15.93.9- أقل من 300

3006.85.33.82.22.53.24.46.04.6- أقل من 400

4006.74.93.22.32.83.34.76.05.1 فأكثر

حجم األسرة

 2 - 16.74.63.11.52.22.03.85.33.7

36.84.93.41.72.32.73.85.53.7

46.85.13.51.62.22.73.95.63.6

56.85.33.81.72.32.63.95.83.5

66.95.54.01.72.32.63.85.83.4

76.85.64.11.62.32.43.85.83.1

86.85.64.21.62.32.63.95.73.1

96.95.64.31.62.42.53.95.82.9

106.95.84.41.62.32.63.85.82.8

12 - 116.95.94.71.82.62.84.06.03.0

137.06.15.01.82.63.44.36.13.0 فأكثر

حالة النشاط االقتصادي لرب األسرة

6.85.23.82.12.53.34.25.84.0يعمل

6.95.74.11.22.22.63.55.83.0عاطل عن العمل

6.85.44.01.62.32.53.85.73.2متفرغة لألعمال المنزلية

6.95.54.31.92.52.73.85.93.4له دخل أو إيراد 

6.95.43.81.52.32.23.95.63.2أخرى
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تابع / جدول 8-14: متوسط عدد أيام األستهالك ألنواع مختلفة من األغذية حسب نوعها

الفواكةالخضراواتااللبانالحليباللحوم البيضاءاللحوم الحمراءبطاطارزالخبز/ طحينمستوى التفصيل

المحافظة

6.95.73.01.03.02.65.25.23.5دهوك

6.94.33.01.12.41.94.04.82.3نينوى

6.95.41.90.92.22.35.75.35.2السليمانية

7.05.23.01.22.32.13.95.53.6كركوك

6.53.61.91.02.12.45.15.54.3اربيل

6.86.04.81.32.42.12.95.72.8ديالى

6.94.74.61.32.23.03.35.52.2أالنبار

6.75.65.12.32.53.43.76.13.6بغداد

6.85.75.01.71.82.73.36.13.1بابل

7.05.64.12.42.12.23.66.23.9كربالء

6.95.84.21.61.82.52.95.22.4واسط

6.95.54.51.03.03.03.95.62.4صالح الدين

6.75.34.63.12.32.23.86.43.7النجف

6.95.64.71.81.72.03.16.53.2القادسية

7.06.44.61.62.11.42.96.62.6المثنى

6.96.33.91.72.21.83.16.32.5ذي قار

6.85.65.32.22.52.74.16.33.6ميسان

6.86.23.62.01.93.33.45.62.9البصرة

6.85.43.91.72.32.63.95.73.3اإلجمالي
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جدول 8-15 أ: توزيع األسر حسب مصدر الغذاء ونوعه

الزيت و السمناللحوم البيضاءاللحوم الحمراءالبقولياتبطاطارزالخبز/ طحينمصدر الغذاء الرئيسي 

26.035.499.199.298.998.172.7شراء من السوق

0.70.20.50.30.41.10.6انتاج ذاتي

).().(0.0).().(0.80.1مقايضة

).().(0.1).().(0.1).(إستعارة

0.20.20.20.20.40.30.1هدية

26.4--0.3-72.263.7حصة تموينية

0.20.10.10.10.10.10.1مساعدات

).(0.10.1).().().().(أخرى

100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0المجموع

نسبة االسر التي لديها 
مصدر ثانوي للغذاء%

45.042.51.61.31.52.019.5

الزيت و السمناللحوم البيضاءاللحوم الحمراءالبقولياتبطاطارزالخبز/ طحينمصدر الغذاء الثانوي

77.070.871.666.076.766.963.0شراء من السوق

0.90.46.05.04.017.43.7انتاج ذاتي

).(0.20.11.21.41.00.1مقايضة

0.20.32.61.20.10.80.3إستعارة

0.70.911.86.214.55.31.0هدية

31.5--16.4-20.527.1حصة تموينية

1.50.2).().(0.30.20.2مساعدات

0.20.34.13.63.01.20.3أخرى

100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0المجموع
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جدول 8-15 ب: توزيع األسر حسب مصدر الغذاء ونوعه

السكر والعسلالتمورالفواكهالخضراواتااللبانالحليبالبيضمصدر الغذاء الرئيسي 

91.187.191.497.299.286.692.3شراء من السوق

8.310.77.32.40.48.60.1انتاج ذاتي

0.10.1).().().(0.1).(مقايضة

).().().().().().().(إستعارة

0.21.01.00.30.34.30.1هدية

0.37.2).().().(0.21.0حصة تموينية

0.10.10.10.10.10.10.1مساعدات

).(0.1).().().(0.1).(أخرى

100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0المجموع

نسبة االسر التي لديها مصدر 
ثانوي للغذاء%

3.53.12.41.81.91.22.2

السكر والعسلالتمورالفواكهالخضراواتااللبانالحليبالبيضمصدر الغذاء الثانوي

62.359.064.064.775.345.160.1شراء من السوق

26.813.311.419.99.011.70.8انتاج ذاتي

0.20.70.20.92.10.50.1مقايضة

0.52.01.71.90.30.21.1إستعارة

5.513.118.76.510.530.41.9هدية

2.79.01.20.90.33.933.8حصة تموينية

0.80.61.41.31.64.60.6مساعدات

1.12.31.43.91.03.51.6أخرى

100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0المجموع
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جدول 8-16: عدد االسر المسجلة في شبكة الضمان االجتماعي حسب فئة إنفاق الفرد )ألف دينار/شهر(

مستوى التفصيل

فئة إنفاق الفرد )ألف دينار/شهر(

60 - أقل أقل من 60
من 80

80 - أقل 
من 100

100 - أقل 
من 120

120 - أقل 
من 140

140 - أقل 
من 160

160 - أقل 
من 180

180- أقل من 
200

200- أقل 
من 300

300- أقل من 
400 فأكثر400

المحافظة

188).().().().().().(214).().().(دهوك

59899346258245263762366314852412942893209نينوى

1302165735809511032769304817665675).(السليمانية

).().(1688).(508451781172321810951255كركوك

321770457197486308023142703).(89160اربيل

).(2152243376833712546149417018692065173ديالى

11741411193922432054857866972292338561أالنبار

13853780435347273200279635991186688336181).(بغداد

223).(21141875354352781436278987615073118بابل

870879160515801027584159072919091231466كربالء

127820412297218023741244178710191900533252واسط

8811588225523451434853256571630941092492صالح الدين

54252225022456147528232318106139771234135النجف

2314271515151332166218457395631655666159القادسية

158128431458617580620594186670330153المثنى

134).(5535569521721417148920094071122567ذي قار

9031480141112463542066767678753307991ميسان

1537229716401926326849643910141232133706البصرة

حجم األسرة

 2 - 113439581461553711669812272523144676849

33072504574421166194627801138676547966218

4278417261828312650420223332352645127501783

5583173424653457470548222164220876523052500

61336332644935236473647664132258667471732501

73619457344446732781719594498213530513891879

835035747395356941906331620395333868999189

94382772938992408337024636589702876875).(

104160372439552737183091828933849740134

 12 - 11348761342933434521545497696812274788576

98).(13328134252832265318879417733201076 فأكثر

حالة النشاط االقتصادي لرب األسرة

2038260815601427161528601453107139685522358يعمل

).().(159).().(33296).(345658430عاطل عن العمل

متفرغة لألعمال 
المنزلية

1323223859212992423219803171591407585912836476236929

38463623354547425702246218222099431838015110له دخل أو إيراد 

56106707602967485603427140653771967879134331أخرى

2506937455328623714932756270482141515533464881989018728اإلجمالي



384

القسم الثامن - األمن الغذائي

جدول 8- 17 أ: عدد األسر التي تستلم مبالغ محولة خالل الستة أشهر الماضية حسب فئة إنفاق الفرد )ألف دينار/ شهر(

دخول تحويلية

فئة إنفاق الفرد )ألف دينار/ شهر(

60 - أقل من أقل من 60
80

80 - أقل من 
100

100 - أقل 
من 120

120 - أقل 
من 140

140 - أقل 
من 160

160 - أقل 
من 180

180- أقل 
من 200

200- أقل 
من 300

300- أقل 
400 فأكثرمن 400

13792246513493138720313933559837471331491273947008591809تقاعد مدني

2076131945427574135040587316602895935232784733704441932تقاعد عسكري

533384841008612869106709959109409106282251662025694تقاعد وراثي

252148603719491490734676205021201038755133807تقاعد حماية اجتماعية

637289027663085445629644991146317717453956دعم خاص

تبرعات شبكة الحماية 
االجتماعية

2531138730333073879732173273392159616140466041839815898

544328482626091432121230498834835911558دفعات طوارئ

3229881061143533172026727311508051666مخصصات تدريب

21185412993729960456588021835233099منح دراسية
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جدول 8-17 ب: عدد األسر التي استلمت دخول تحويلية خالل الستة اشهر الماضية حسب حالة النشاط االقتصادي لرب األسرة

دخول تحويلية
حالة النشاط االقتصادي لرب األسرة

أخرىله دخل أو إيراد متفرغة لألعمال المنزليةعاطليعمل

325252049175465175849153104تقاعد مدني

26262110719791711525390157تقاعد عسكري

17323477846571834727182تقاعد وراثي

347476130002862610776تقاعد حماية اجتماعية

1508524684149).(5620دعم خاص

2086727551880164015462501تبرعات شبكة الحماية االجتماعية

11468501041111703253دفعات طوارئ

23647564952596306مخصصات تدريب

26307566044416439منح دراسية
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جدول 8-18 أ: نسبة اإلسر حسب توافر السلع المعمرة

طباخ غازي او دراجة ناريةدراجة هوائيةسيارة خاصةمستوى التفصيل
نفطي

سخان 
ماء)كهربائي 

اوغاز اوشمسي 
او نفطي(

مدفئة)نفطية 
اوغازية او 
كهربائية(

مروحة 
ثالجةمكيف هواءمبردةكهربائية

المحافظة

39.24.10.997.391.199.195.989.025.578.7دهوك

39.48.02.098.079.399.395.881.618.888.4نينوى

42.010.85.794.274.999.284.789.131.496.2السليمانية

38.013.16.299.481.199.298.195.232.795.9كركوك

55.66.96.991.780.498.589.887.430.385.9اربيل

25.626.26.099.082.498.498.388.618.689.9ديالى

34.326.48.199.087.997.697.890.627.292.6أالنبار

40.715.67.299.191.198.598.795.842.894.3بغداد

26.717.17.596.976.595.197.779.224.786.6بابل

25.419.423.498.178.996.197.083.836.384.3كربالء

23.56.94.597.571.891.497.385.227.685.4واسط

47.218.17.798.280.998.496.290.629.786.5صالح الدين

31.015.511.198.174.092.095.480.740.586.6النجف

22.315.85.394.367.086.697.375.133.486.1القادسية

17.07.34.697.866.181.196.266.733.790.5المثنى

19.95.52.096.973.691.397.664.145.490.7ذي قار

22.916.38.796.069.196.597.882.543.687.8ميسان

21.29.77.198.688.497.398.831.579.292.9البصرة

التقسيم الجغرافي

46.48.05.193.980.298.988.988.529.888.9كردستان

40.715.67.299.191.198.598.795.842.894.3بغداد

29.414.16.897.978.595.597.376.435.889.3بقية المحافظات

التجمع السكاني

35.713.86.998.087.798.096.785.444.192.9حضر

33.011.95.695.864.793.594.376.114.383.1ريف

فئة إنفاق الفرد )ألف دينار/شهر(

16.37.83.695.150.588.194.156.712.473.0أقل من 60

6020.710.55.496.364.992.895.469.818.084.2 - أقل من 80

8023.312.35.296.772.794.196.477.420.586.1 - أقل من 100

10028.815.97.897.578.496.597.282.426.089.0 - أقل من 120

12028.714.46.697.582.696.897.280.931.991.6 - أقل من 140

14029.013.97.297.582.697.896.985.832.190.7 - أقل من 160

16031.513.27.997.485.298.096.483.833.790.4 - أقل من 180

18034.512.67.398.085.198.395.886.436.592.8- أقل من 200

20041.714.77.597.988.598.596.388.343.193.3- أقل من 300

30045.913.47.098.190.998.795.990.455.694.6- أقل من 400

40057.812.85.197.790.398.894.489.259.494.9 فأكثر
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جدول 8-18 أ: نسبة اإلسر حسب توافر السلع المعمرة

طباخ غازي او دراجة ناريةدراجة هوائيةسيارة خاصةمستوى التفصيل
نفطي

سخان 
ماء)كهربائي 

اوغاز اوشمسي 
او نفطي(

مدفئة)نفطية 
اوغازية او 
كهربائية(

مروحة 
ثالجةمكيف هواءمبردةكهربائية

حجم األسرة

 2 - 119.52.62.395.275.496.292.178.027.986.1

327.97.34.396.879.497.492.880.735.988.7

431.09.86.397.381.697.195.283.139.091.1

533.713.05.897.882.797.196.183.940.191.4

637.715.46.297.883.997.097.485.239.092.3

736.315.17.698.283.296.696.781.336.990.9

838.317.08.297.482.496.397.183.133.289.6

939.415.77.896.881.196.397.783.232.390.2

1037.918.88.197.379.596.096.882.830.688.8

12 - 1143.016.79.197.980.496.997.283.535.289.1

1351.819.610.197.680.996.797.185.834.588.6 فأكثر

35.013.36.697.481.696.896.082.936.290.3اإلجمالي
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جدول 8-18 ب: نسبة اإلسر حسب توافر السلع المعمرة - يتبع

غسالة براد ماءمجمدةمستوى التفصيل
مالبس

غسالة 
صحون

مكنسة 
حاسبة مولد كهربائيكهربائية

ستاليتجهاز العابشخصية
تلفزيون 
ملون او 

اسود وابيض
جهاز فديو او 

دفيدي

المحافظة

50.721.680.94.341.116.623.111.995.598.345.9دهوك

44.414.760.01.716.231.916.26.796.297.111.3نينوى

33.012.178.33.567.128.225.224.790.998.157.1السليمانية

59.59.373.33.035.633.313.99.496.098.330.8كركوك

33.815.675.78.057.537.125.227.085.095.260.1اربيل

38.65.649.00.711.744.09.06.698.398.810.1ديالى

54.012.555.80.615.150.616.35.996.096.211.8أالنبار

44.126.973.81.626.761.823.913.598.999.230.9بغداد

26.98.249.41.013.552.011.25.796.497.310.0بابل

35.812.460.61.519.743.016.310.299.099.312.8كربالء

37.610.937.31.815.335.310.34.196.096.911.3واسط

62.312.753.10.918.942.115.58.495.095.411.0صالح الدين

34.313.061.51.018.534.217.37.497.797.611.8النجف

34.35.446.50.612.737.013.77.495.395.915.5القادسية

36.37.240.70.49.020.17.55.197.397.86.1المثنى

30.43.934.30.85.821.24.82.797.398.110.4ذي قار

29.56.742.70.410.233.610.28.996.997.513.2ميسان

33.610.161.40.711.522.68.97.899.399.527.1البصرة

التقسيم الجغرافي

36.915.377.95.358.329.024.822.989.797.155.9كردستان

44.126.973.81.626.761.823.913.598.999.230.9بغداد

40.39.953.81.215.635.412.46.997.097.714.8بقية المحافظات

التجمع السكاني

44.318.572.32.532.240.221.414.196.898.531.0حضر

30.03.935.70.68.539.55.53.694.196.111.7ريف

فئة إنفاق الفرد )ألف دينار/شهر(

14.61.718.90.41.223.21.31.894.295.25.7أقل من 60

6025.32.731.40.43.425.62.31.995.796.98.8 - أقل من 80

8030.93.345.20.55.331.53.93.295.697.211.4 - أقل من 100

10034.14.450.81.28.433.06.44.797.598.215.8 - أقل من 120

12039.47.659.31.012.634.48.96.496.598.418.7 - أقل من 140

14040.210.064.11.618.937.311.67.596.398.222.8 - أقل من 160

16041.111.167.21.222.435.812.812.596.297.523.8 - أقل من 180

18043.113.868.81.627.542.116.413.097.298.325.9- أقل من 200

20045.219.976.02.336.647.724.616.196.098.635.6- أقل من 300

30051.931.278.83.846.552.034.820.696.798.239.4- أقل من 400

40056.234.383.45.662.553.939.421.694.797.945.8 فأكثر
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تابع / جدول 8-18 ب: نسبة اإلسر حسب توافر السلع المعمرة

غسالة براد ماءمجمدةمستوى التفصيل
مالبس

غسالة 
صحون

مكنسة 
حاسبة مولد كهربائيكهربائية

ستاليتجهاز العابشخصية
تلفزيون 
ملون او 

اسود وابيض
جهاز فديو او 

دفيدي

حجم األسرة

 2 - 127.411.749.01.225.723.69.32.986.292.017.9

331.317.060.42.433.933.817.46.695.497.227.2

433.615.465.02.630.735.317.111.096.798.531.5

540.918.169.82.430.841.421.316.096.698.230.2

642.818.067.32.829.144.221.215.597.198.627.9

743.813.865.72.025.142.617.612.596.898.425.7

844.613.561.71.421.743.215.712.196.398.424.5

943.911.656.91.717.842.715.49.497.498.221.7

1044.28.854.00.912.841.612.98.596.798.819.2

12 - 1150.49.057.90.916.245.313.66.597.598.220.3

1353.19.552.50.913.047.613.17.198.198.316.9 فأكثر

40.514.762.62.025.940.117.211.396.197.925.9اإلجمالي
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جدول 9-1: نسبة االفراد )بعمر 18 - 64( الذين كانوا على اتصال مع موظفي الخدمة المدنية، نسبة الذين دفعوا الرشاوي 
)النقدية أو العينية( و متوسط عدد المرات خالل ال 12 شهر الماضية )%(

االفراد الذين كانوا على اتصال مع موظفي مستوى التفاصيل
متوسط عدد مرات قيام الشخصاألفراد منهم الذين دفعوا رشوةالخدمة المدنية

بدفع رشوة

التقسيم الجغرافي

64.43.74.5كردستان

26.329.34.6بغداد

19.710.22.8بقية المحافظات

التجمع السكاني

27.412.54.1حضر

30.19.73.2ريف

التحصيل العلمي

30.58.73.4أمي/ يكتب ويقرأ

26.612.44.1إبتدائية - إعدادية

27.318.34.3دبلوم فأعلى

29.017.21.3غير مبين

الجنس

29.213.34.0ذكر

27.29.93.6انثى

28.211.63.9اإلجمالي
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جدول 9-2: نسبة االفراد بعمر )18 - 64( الذين كانوا على اتصال مع موظفي الخدمة المدنية، نسبة الذين دفعوا الرشاوي 
)النقدية أو العينية( )%( و متوسط عدد المرات خالل ال 12 شهر الماضية حسب جهة االتصال )%(

االفراد الذين كانوا على اتصال مع موظفي مستوى التفاصيل
متوسط عدد مرات قيام الشخصاألفراد منهم الذين دفعوا رشوةالخدمة المدنية

بدفع رشوة

6.512.42.6الشرطة

2.74.92.2 القضاة

1.74.73.7 االدعاء العام

19.91.72.4 االطباء في القطاع العام

13.87.82.1 الممرضات في القطاع العام

10.83.02.1المعلمون في القطاع العام

2.812.32.7 موظفو التسجيل العقاري

0.611.42.8موظفو الجمارك

1.312.11.3 الضرائب / موظفو االيرادات

 ضباط تسجيل السيارات/الضباط المخولين لمنح 
رخص السوق

3.011.22.1

9.39.42.0 موظقو الخدمات العامة )ماء، كهرباء، الخ(

موظفو دوائر الحماية االجتماعية الحكومية 
)الرواتب التقاعدية، الميزات االجتماعية، الخ(

3.87.51.9

5.04.51.5 موظفو الحكومة ذو عالقة بالبطاقة التموينية

3.28.33.6موظفو البلديات )الموظفين العموميين(

اعضاء مجالس البلدية او المجالس المحلية 
)الممثلين المنتخبين(

3.26.81.4
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جدول 9-3: توزيع االفراد )بعمر 18 - 64( الذين كانوا على اتصال مع موظفي الخدمة المدنية، نسبة الرشاوي النقدية أو العينية 
و متوسط عدد المرات خالل ال 12 شهر الماضية حسب السبب الرئيسي لدفع الرشاوي )%(

المجموعاخرى*إنهاء الخدمةمعاملة افضلالسرعة في تنفيذ الخدمةمستوى التفاصيل

التقسيم الجغرافي

44.610.428.516.6100.0كردستان

51.024.98.415.7100.0بغداد

38.831.314.915.1100.0بقية المحافظات

التجمع السكاني

48.726.011.014.3100.0حضر

37.528.415.218.9100.0ريف

التحصيل العلمي

38.128.913.119.8100.0أمي/ يكتب ويقرأ

46.326.710.816.3100.0إبتدائية - إعدادية

54.123.214.38.4100.0دبلوم فأعلى

68.126.85.10.0100.0غير مبين

الجنس

47.125.311.016.6100.0ذكر

43.828.713.613.9100.0انثى

45.826.612.015.5100.0اإلجمالي

* تعني األخرى )تقليل تكلفة االجراءات، تجنب دفع غرامة، الحصول على األمان …(
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جدول 9-4: توزيع الرشاوى خالل ال 12 شهر الماضية حسب النوع )%(

المجموعاخرىعينيةماليةمستوى التفاصيل

التقسيم الجغرافي

57.820.521.7100.0كردستان

76.77.116.1100.0بغداد

71.811.816.4100.0بقية المحافظات

التجمع السكاني

75.19.115.8100.0حضر

70.611.617.9100.0ريف

التحصيل العلمي

69.89.520.7100.0أمي/ يكتب ويقرأ

71.012.216.8100.0إبتدائية - إعدادية

86.93.59.7100.0دبلوم فأعلى

92.53.83.8100.0غير مبين

الجنس

74.410.315.3100.0ذكر

73.09.117.9100.0انثى

73.89.816.4100.0اإلجمالي
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جدول 9-5: توزيع االفراد )بعمر 18 - 64( الذين دفعوا الرشوة خالل ال 12 شهر الماضية حسب اسلوب فهمهم لحاجتهم للدفع 
)%(

المجموعاخرى بدون طلبعن طريق شخص ثالثطلب ضمنيطلب صريحمستوى التفاصيل

التقسيم الجغرافي

42.524.58.120.34.7100.0كردستان

43.323.211.019.62.9100.0بغداد

38.123.518.917.81.8100.0بقية المحافظات

التجمع السكاني

37.725.114.719.72.7100.0حضر

51.118.411.716.62.2100.0ريف

التحصيل العلمي

44.520.413.418.33.5100.0أمي/ يكتب ويقرأ

39.324.517.016.42.8100.0إبتدائية - إعدادية

40.726.98.323.11.0100.0دبلوم فأعلى

48.30.00.051.70.0100.0غير مبين

الجنس

41.523.315.018.51.7100.0ذكر

40.823.412.419.63.8100.0انثى

41.223.414.018.92.6100.0اإلجمالي



القسم التاسع - الحكم الرشيد

397

جدول 9-6: توزيع االفراد بعمر )18 - 64( الذين  دفعوا الرشوة خالل ال 12 شهر الماضية حسب أبالغهم عنها الى جهة 
رسمية )%(

المجموع لم يبلغوا  أبلغوامستوى التفاصيل

التقسيم الجغرافي

3.097.0100.0كردستان

5.095.0100.0بغداد

3.996.1100.0بقية المحافظات

التجمع السكاني

3.796.3100.0حضر

6.893.2100.0ريف

التحصيل العلمي

4.195.9100.0أمي/ يكتب ويقرأ

4.395.7100.0إبتدائية - إعدادية

5.894.2100.0دبلوم فأعلى

0.0100.0100.0غير مبين

الجنس

4.895.2100.0ذكر

4.096.0100.0انثى

4.595.5100.0اإلجمالي
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جدول 9-7: توزيع االفراد بعمر )18 - 64( حسب الجهة التي سيلجأون اليها في حالة ُطلب منهم تقديم رشوة )%(

الشرطةمستوى التفاصيل
المحكمة 
/ االدعاء 

العام
لجنة 
النزاهة

عضو في 
الحكومة 
البلدية او 

المحلية

المفتش 
العام

مشرف على 
المسؤولين )في نفس 
المؤسسة التي يعمل 
فيها الموظف الذي 

طلب دفع مبلغ(

زعماء 
رجال الدينالقبائل

وسائل 
االعالم / 
الصحافة

شخص
آخر

لن أتقدم 
المجموعببالغ

التقسيم الجغرافي

24.720.84.10.60.118.21.20.61.31.826.7100.0كردستان

14.21.121.61.810.316.60.92.11.00.629.6100.0بغداد

21.24.122.81.62.213.51.01.60.31.829.9100.0بقية المحافظات

التجمع السكاني

19.36.519.61.54.314.90.81.60.71.529.2100.0حضر

22.75.319.51.32.014.71.41.50.41.729.6100.0ريف

التحصيل العلمي

23.37.314.91.51.913.21.31.70.51.732.6100.0أمي/ يكتب ويقرأ

19.45.521.61.44.016.00.81.60.61.427.8100.0إبتدائية - إعدادية

14.55.026.81.77.316.10.61.20.91.424.5100.0دبلوم فأعلى

20.97.916.21.03.013.31.90.00.01.134.6100.0غير مبين

الجنس

20.46.322.01.64.216.10.81.70.60.625.7100.0ذكر

20.26.017.21.33.113.61.21.50.52.433.0100.0انثى

20.36.119.61.53.614.91.01.60.61.629.3100.0اإلجمالي
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جدول 9-8: معدل انتشار تقديم الرشاوى بين األفراد )18 - 64( خالل ال 12 شهر الماضية حسب التقسيم الجغرافي، التجمع 
السكاني، التحصيل العلمي و الجنس )%(

مدى الرشوةمستوى التفاصيل

التقسيم الجغرافي

4.3كردستان

17.9بغداد

5.6بقية المحافظات

التجمع السكاني

8.6حضر

6.6ريف

التحصيل العلمي

6.0أمي/ يكتب ويقرأ

8.8إبتدائية - إعدادية

11.2دبلوم فأعلى

9.6غير مبين

الجنس

8.6ذكر

7.4انثى

8.0اإلجمالي
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جدول 9-9: توزيع االفراد بعمر )18 - 64( حسب درجة موافقتهم على العبارة "اليمكن أن تقدم خدمة عامة واحدة دون اعطاء 
رشوة" )%( 

المجموعال اوافق بشدةال اوافقال اوافق وال اعارضاوافقاوافق بشدةمستوى التفاصيل

التقسيم الجغرافي

10.319.58.938.722.7100.0كردستان

20.427.715.431.25.4100.0بغداد

13.027.511.733.114.7100.0بقية المحافظات

التجمع السكاني

14.025.512.434.613.6100.0حضر

14.728.111.331.214.7100.0ريف

التحصيل العلمي

13.527.711.333.014.5100.0أمي/ يكتب ويقرأ

14.625.713.033.313.4100.0إبتدائية - إعدادية

14.624.410.836.813.5100.0دبلوم فأعلى

14.924.79.728.921.7100.0غير مبين

الجنس

14.426.012.034.113.6100.0ذكر

13.926.612.133.114.2100.0انثى

14.226.312.033.613.9100.0المجموع
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جدول 9-10: توزيع االفراد بعمر )18 - 64( حسب درجة موافقتهم على العبارة "الفساد أكثر في بغداد عما عليه في بقية مناطق 
العراق" )%(

المجموعال اوافق بشدةال اوافقال اوافق وال اعارضاوافقاوافق بشدةمستوى التفاصيل

التقسيم الجغرافي

14.229.77.430.118.6100.0كردستان

22.933.514.624.94.2100.0بغداد

15.441.313.921.18.3100.0بقية المحافظات

التجمع السكاني

16.736.713.224.49.1100.0حضر

18.140.513.020.48.1100.0ريف

التحصيل العلمي

16.838.413.122.29.6100.0أمي/ يكتب ويقرأ

16.937.713.823.28.4100.0إبتدائية - إعدادية

17.836.411.226.97.7100.0دبلوم فأعلى

19.138.19.118.615.1100.0غير مبين

الجنس

16.539.512.523.28.4100.0ذكر

17.635.813.823.49.3100.0انثى

17.037.813.123.38.8100.0اإلجمالي
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جدول 9 -11: توزيع االفراد بعمر )18 - 64( حسب درجة موافقتهم على العبارة "المنظمات الدولية فاسدة" )%(

المجموعال اوافق بشدةال اوافقال اوافق وال اعارضاوافقاوافق بشدةمستوى التفاصيل

التقسيم الجغرافي

10.737.714.121.915.6100.0كردستان

24.936.317.416.15.3100.0بغداد

17.335.016.522.19.1100.0بقية المحافظات

التجمع السكاني

17.535.716.421.29.2100.0حضر

20.035.616.419.38.7100.0ريف

التحصيل العلمي

16.936.416.920.39.5100.0أمي/ يكتب ويقرأ

19.035.516.420.28.8100.0إبتدائية - إعدادية

18.534.614.923.18.8100.0دبلوم فأعلى

17.932.621.817.310.4100.0غير مبين

الجنس

17.836.715.721.28.6100.0ذكر

18.734.517.220.19.5100.0انثى

18.235.716.420.79.1100.0اإلجمالي
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جدول 9-12: توزيع االفراد بعمر )18 - 64( حسب درجة موافقتهم على العبارة "المنظمات غير الحكومية الدولية فاسدة" )%(

المجموعال اوافق بشدةال اوافقال اوافق وال اعارضاوافقاوافق بشدةمستوى التفاصيل

التقسيم الجغرافي

10.937.514.920.516.3100.0كردستان

23.838.718.415.33.9100.0بغداد

16.335.617.422.48.4100.0بقية المحافظات

التجمع السكاني

16.737.417.520.38.3100.0حضر

19.234.616.921.08.4100.0ريف

التحصيل العلمي

16.136.817.320.59.3100.0أمي/ يكتب ويقرأ

17.936.417.820.27.7100.0إبتدائية - إعدادية

18.536.615.621.47.9100.0دبلوم فأعلى

16.235.618.220.89.2100.0غير مبين

الجنس

17.237.116.820.98.1100.0ذكر

17.635.918.020.08.5100.0انثى

17.436.617.320.58.3100.0اإلجمالي
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جدول 9-13: توزيع االفراد بعمر )18 - 64( حسب درجة موافقتهم على العبارة "الفساد في بالدنا اآلن أكثر مما كان علية قبل 
عامين" )%(

المجموعال اوافق بشدةال اوافقال اوافق وال اعارضاوافقاوافق بشدةمستوى التفاصيل

التقسيم الجغرافي

16.431.49.727.415.0100.0كردستان

25.331.216.823.13.6100.0بغداد

18.935.812.723.88.7100.0بقية المحافظات

التجمع السكاني

19.233.913.125.28.7100.0حضر

21.834.813.521.78.3100.0ريف

التحصيل العلمي

19.035.613.322.89.2100.0أمي/ يكتب ويقرأ

20.333.613.524.58.1100.0إبتدائية - إعدادية

20.832.411.527.08.3100.0دبلوم فأعلى

19.228.315.124.512.8100.0غير مبين

الجنس

19.634.612.724.98.2100.0ذكر

20.233.513.723.49.0100.0انثى

19.934.113.224.28.6100.0اإلجمالي
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جدول 9-14: توزيع االفراد بعمر )18 - 64( حسب قبولهم العبارة "الموظفين المدنيين يطلبون المال لتسريع اإلجراء" )%(

 ليس مقبول او غير مقبول احيانًامقبول دائمامستوى التفاصيل
المجموعغير مقبول على االطالقغير مقبول احيانًامقبول  

التقسيم الجغرافي

4.39.43.63.379.4100.0كردستان

5.29.06.519.160.1100.0بغداد

2.610.14.312.170.8100.0بقية المحافظات

التجمع السكاني

3.59.84.512.769.5100.0حضر

3.19.65.211.270.8100.0ريف

التحصيل العلمي

3.610.64.711.269.9100.0أمي/ يكتب ويقرأ

3.39.54.912.969.4100.0إبتدائية - إعدادية

3.48.83.813.170.9100.0دبلوم فأعلى

2.76.43.713.773.6100.0غير مبين

الجنس

3.510.14.712.469.3100.0ذكر

3.39.44.712.170.4100.0انثى

3.49.84.712.369.8100.0اإلجمالي
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جدول 9-15: توزيع االفراد بعمر )18 - 64( حسب قبولهم العبارة "قبول الموظف هدية من العمالء بسبب تدني المرتبات" )%(

 ليس مقبول او غير مقبول احيانًامقبول دائمامستوى التفاصيل
المجموعغير مقبول على االطالقغير مقبول احيانًامقبول  

التقسيم الجغرافي

2.810.13.93.479.7100.0كردستان

3.89.36.014.866.1100.0بغداد

2.07.15.113.672.3100.0بقية المحافظات

التجمع السكاني

2.68.24.911.972.2100.0حضر

2.37.65.412.971.8100.0ريف

التحصيل العلمي

2.88.35.211.672.2100.0أمي/ يكتب ويقرأ

2.38.15.312.671.6100.0إبتدائية - إعدادية

2.67.33.712.673.7100.0دبلوم فأعلى

2.74.64.614.873.3100.0غير مبين

الجنس

2.48.75.312.471.2100.0ذكر

2.67.44.912.073.1100.0انثى

2.58.05.112.272.1100.0اإلجمالي
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جدول 9-16: توزيع االفراد بعمر )18 - 64( حسب قبولهم العبارة "يجري تعيين موظف مدني عن طريق العالقات العائلية" )%(

 ليس مقبول او غير مقبول احيانًامقبول دائمامستوى التفاصيل
المجموعغير مقبول على االطالقغير مقبول احيانًامقبول  

التقسيم الجغرافي

10.99.53.22.873.7100.0كردستان

5.07.96.513.067.6100.0بغداد

6.611.34.111.067.0100.0بقية المحافظات

التجمع السكاني

6.610.04.410.468.5100.0حضر

7.810.94.69.567.2100.0ريف

التحصيل العلمي

8.210.34.79.167.8100.0أمي/ يكتب ويقرأ

6.110.54.710.568.2100.0إبتدائية - إعدادية

6.89.33.011.569.4100.0دبلوم فأعلى

4.610.03.915.266.3100.0غير مبين

الجنس

6.910.74.610.467.3100.0ذكر

6.99.94.39.869.0100.0انثى

6.910.34.510.168.2100.0اإلجمالي
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جدول 9-17: توزيع االفراد بعمر )18 - 64( حسب قبولهم العبارة "تطلب الشرطة المال الطالق سراحك رغم انك لم تفعل شيئا 
مخالفًا للقانون" )%(

 ليس مقبول او غير مقبول احيانًامقبول دائمامستوى التفاصيل
المجموعغير مقبول على االطالقغير مقبول احيانًامقبول  

التقسيم الجغرافي

1.24.63.92.987.4100.0كردستان

3.24.12.77.582.5100.0بغداد

1.74.73.810.279.7100.0بقية المحافظات

التجمع السكاني

1.94.83.68.481.4100.0حضر

2.13.93.78.681.7100.0ريف

التحصيل العلمي

2.15.04.08.480.5100.0أمي/ يكتب ويقرأ

1.84.23.48.582.0100.0إبتدائية - إعدادية

1.94.23.18.282.6100.0دبلوم فأعلى

1.43.54.010.880.3100.0غير مبين

الجنس

2.04.73.78.581.1100.0ذكر

1.94.43.58.481.9100.0انثى

1.94.53.68.481.5100.0اإلجمالي
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جدول 9-18: توزيع االفراد بعمر )18 - 64( حسب قبولهم العبارة "الموظف المدني يطلب المال مقابل توفير البطاقة التموينية 
لألسرة" )%(

 ليس مقبول او غير مقبول احيانًامقبول دائمامستوى التفاصيل
المجموعغير مقبول على االطالقغير مقبول احيانًامقبول  

التقسيم الجغرافي

1.13.93.83.288.0100.0كردستان

2.63.93.210.479.8100.0بغداد

1.14.03.710.480.8100.0بقية المحافظات

التجمع السكاني

1.44.13.79.181.7100.0حضر

1.53.53.69.781.7100.0ريف

التحصيل العلمي

1.64.34.09.181.0100.0أمي/ يكتب ويقرأ

1.33.73.59.482.0100.0إبتدائية - إعدادية

1.63.72.89.482.5100.0دبلوم فأعلى

0.33.53.48.684.2100.0غير مبين

الجنس

1.44.13.69.781.1100.0ذكر

1.43.83.78.982.3100.0انثى

1.43.93.69.381.7100.0اإلجمالي
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جدول 9-19: توزيع االفراد بعمر )18 - 64( حسب قبولهم العبارة "معلمون يطلبون المال لتقديم معاملة أفضل للطالب" )%(

 ليس مقبول او غير مقبول احيانًامقبول دائمامستوى التفاصيل
المجموعغير مقبول على االطالقغير مقبول احيانًامقبول  

التقسيم الجغرافي

1.03.94.03.088.1100.0كردستان

2.32.72.79.482.9100.0بغداد

0.83.33.08.584.3100.0بقية المحافظات

التجمع السكاني

1.23.63.17.984.3100.0حضر

1.22.53.27.885.3100.0ريف

التحصيل العلمي

1.23.83.67.583.9100.0أمي/ يكتب ويقرأ

1.13.03.07.984.9100.0إبتدائية - إعدادية

1.32.82.18.485.4100.0دبلوم فأعلى

0.42.42.610.684.0100.0غير مبين

الجنس

1.13.63.18.084.2100.0ذكر

1.23.03.27.784.9100.0انثى

1.23.33.17.984.6100.0اإلجمالي
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جدول 9-20: توزيع االفراد بعمر )18 - 64( حسب تقييمهم لدور الحكومة العراقية في مكافحة الفساد خالل العامين الماضيين 
)%(

ليس عندي علم غير فعال جداغير فعالال فعال او غير فعالفعالفعال جدًامستوى التفاصيل
المجموعبوجود مثل هذا االداء

التقسيم الجغرافي

5.332.411.228.510.012.6100.0كردستان

3.522.218.632.213.610.0100.0بغداد

3.622.512.836.514.110.5100.0بقية المحافظات

التجمع السكاني

4.125.714.133.212.510.4100.0حضر

3.219.912.937.215.311.5100.0ريف

التحصيل العلمي

3.722.013.532.312.016.5100.0أمي/ يكتب ويقرأ

3.624.614.435.513.97.9100.0إبتدائية - إعدادية

4.527.212.436.715.34.0100.0دبلوم فأعلى

8.129.912.426.115.67.8100.0غير مبين

الجنس

4.225.213.136.614.56.4100.0ذكر

3.422.814.532.012.215.1100.0انثى

3.824.013.834.313.310.8100.0اإلجمالي
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جدول 9-21: توزيع االفراد بعمر )18 - 64( حسب تقييمهم لمدى تأثر األحزاب السياسية بالفساد )%(

المجموعال أعرفلم تتأثر على االطالقبالكاد تأثرتتأثرت الى حد ماتأثرت جدًامستوى التفاصيل

التقسيم الجغرافي

25.838.26.29.020.8100.0كردستان

28.131.412.510.817.2100.0بغداد

31.829.912.78.317.3100.0بقية المحافظات

التجمع السكاني

28.932.411.89.117.8100.0حضر

32.929.411.38.518.0100.0ريف

التحصيل العلمي

28.428.810.38.024.5100.0أمي/ يكتب ويقرأ

30.533.012.19.714.7100.0إبتدائية - إعدادية

33.734.913.79.18.8100.0دبلوم فأعلى

27.129.012.88.922.2100.0غير مبين

الجنس

32.733.512.79.411.8100.0ذكر

27.429.610.68.523.8100.0انثى

30.031.611.69.017.8100.0اإلجمالي
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جدول 9-22: توزيع االفراد بعمر )18 - 64( حسب تقييمهم لمدى تأثر مجلس النواب بالفساد )%(

المجموعال أعرفلم تتأثر على االطالقبالكاد تأثرتتأثرت الى حد ماتأثرت جدًامستوى التفاصيل

التقسيم الجغرافي

14.239.36.214.026.3100.0كردستان

21.431.716.412.218.3100.0بغداد

22.531.717.210.118.6100.0بقية المحافظات

التجمع السكاني

19.833.215.411.819.9100.0حضر

23.832.314.99.519.5100.0ريف

التحصيل العلمي

19.631.112.510.126.7100.0أمي/ يكتب ويقرأ

21.533.317.011.816.4100.0إبتدائية - إعدادية

22.737.817.311.510.7100.0دبلوم فأعلى

20.228.315.313.322.9100.0غير مبين

الجنس

23.034.216.912.113.9100.0ذكر

18.931.713.610.225.6100.0انثى

20.932.915.211.119.8100.0اإلجمالي
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جدول 9-23: توزيع االفراد بعمر )18 - 64( حسب تقييمهم لمدى تأثر الحكومة بالفساد )%(

المجموعال أعرفلم تتأثر على االطالقبالكاد تأثرتتأثرت الى حد ماتأثرت جدًامستوى التفاصيل

التقسيم الجغرافي

13.632.15.024.624.8100.0كردستان

20.228.015.915.420.6100.0بغداد

21.527.117.615.618.2100.0بقية المحافظات

التجمع السكاني

18.728.514.817.920.1100.0حضر

23.027.216.114.619.1100.0ريف

التحصيل العلمي

18.726.513.015.826.0100.0أمي/ يكتب ويقرأ

20.528.816.417.616.8100.0إبتدائية - إعدادية

22.130.817.617.911.6100.0دبلوم فأعلى

18.026.513.021.621.0100.0غير مبين

الجنس

21.729.416.618.214.2100.0ذكر

18.226.913.815.825.4100.0انثى

20.028.115.217.019.8100.0اإلجمالي
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جدول 9-24: توزيع االفراد بعمر )18 - 64( حسب تقييمهم لمدى تأثر السلطة القضائية بالفساد )%(

المجموعال أعرفلم تتأثر على االطالقبالكاد تأثرتتأثرت الى حد ماتأثرت جدًامستوى التفاصيل

التقسيم الجغرافي

9.232.16.123.928.7100.0كردستان

19.330.018.614.317.8100.0بغداد

12.325.522.420.819.0100.0بقية المحافظات

التجمع السكاني

13.527.518.220.720.1100.0حضر

12.827.520.918.120.7100.0ريف

التحصيل العلمي

12.225.516.018.727.6100.0أمي/ يكتب ويقرأ

13.828.520.420.716.6100.0إبتدائية - إعدادية

14.730.123.120.811.3100.0دبلوم فأعلى

17.627.418.416.719.9100.0غير مبين

الجنس

14.228.820.722.014.2100.0ذكر

12.426.217.417.826.2100.0انثى

13.327.519.019.920.3100.0اإلجمالي
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جدول 9-25: توزيع االفراد بعمر )18 - 64( حسب تقييمهم لمدى تأثر موظفي الخدمة المدنية في الوزارات بالفساد )%(

المجموعال أعرفلم تتأثر على االطالقبالكاد تأثرتتأثرت الى حد ماتأثرت جدًامستوى التفاصيل

التقسيم الجغرافي

13.337.17.312.130.3100.0كردستان

37.234.812.44.311.4100.0بغداد

30.330.414.47.017.9100.0بقية المحافظات

التجمع السكاني

28.733.512.47.318.1100.0حضر

30.029.613.87.219.4100.0ريف

التحصيل العلمي

25.029.911.26.927.0100.0أمي/ يكتب ويقرأ

30.833.313.97.714.3100.0إبتدائية - إعدادية

34.736.613.86.78.2100.0دبلوم فأعلى

33.331.012.27.316.2100.0غير مبين

الجنس

31.134.613.57.812.9100.0ذكر

27.030.212.16.724.0100.0انثى

29.132.412.87.318.5100.0اإلجمالي
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جدول 9-26: توزيع االفراد بعمر )18 - 64( حسب تقييمهم لمدى تأثر موظفي الخدمة المدنية في الحكومة المحلية بالفساد )%(

المجموع ال أعرفلم تتأثر على االطالقبالكاد تأثرتتأثرت الى حد ماتأثرت جدًامستوى التفاصيل

التقسيم الجغرافي

11.936.16.014.531.5100.0كردستان

35.034.311.46.113.3100.0بغداد

28.929.616.28.716.6100.0بقية المحافظات

التجمع السكاني

27.132.513.19.118.2100.0حضر

28.529.414.79.018.4100.0ريف

التحصيل العلمي

24.029.211.98.326.6100.0أمي/ يكتب ويقرأ

29.332.514.49.814.0100.0إبتدائية - إعدادية

31.635.815.48.98.4100.0دبلوم فأعلى

26.132.014.58.718.6100.0غير مبين

الجنس

29.633.414.69.812.6100.0ذكر

25.529.912.58.323.8100.0انثى

27.531.613.59.118.3100.0اإلجمالي
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جدول 9-27: توزيع االفراد بعمر )18 - 64( حسب تقييمهم لمدى تأثر المؤسسات المملوكة للدولة بالفساد )%(

المجموع ال أعرفلم تتأثر على االطالقبالكاد تأثرتتأثرت الى حد ماتأثرت جدًامستوى التفاصيل

التقسيم الجغرافي

17.425.36.77.343.3100.0كردستان

29.636.512.14.916.9100.0بغداد

23.125.415.47.828.4100.0بقية المحافظات

التجمع السكاني

23.729.112.96.627.6100.0حضر

23.124.414.18.330.0100.0ريف

التحصيل العلمي

20.224.212.55.937.2100.0أمي/ يكتب ويقرأ

25.129.113.97.924.0100.0إبتدائية - إعدادية

28.433.513.57.617.0100.0دبلوم فأعلى

21.427.312.98.230.2100.0غير مبين

الجنس

26.329.114.37.922.3100.0ذكر

20.826.312.26.334.3100.0انثى

23.527.713.37.128.3100.0اإلجمالي
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جدول 9-28: توزيع االفراد بعمر)18 - 64( حسب تقييمهم لمدى تأثر القطاع الخاص بالفساد )%(

المجموع ال أعرفلم تتأثر على االطالقبالكاد تأثرتتأثرت الى حد ماتأثرت جدًامستوى التفاصيل

التقسيم الجغرافي

14.626.16.18.744.6100.0كردستان

27.129.013.67.322.9100.0بغداد

21.522.617.112.326.5100.0بقية المحافظات

التجمع السكاني

21.725.314.110.328.6100.0حضر

21.322.715.811.528.7100.0ريف

التحصيل العلمي

18.221.912.79.537.6100.0أمي/ يكتب ويقرأ

22.725.915.811.324.2100.0إبتدائية - إعدادية

28.727.415.811.316.8100.0دبلوم فأعلى

17.721.514.814.131.8100.0غير مبين

الجنس

23.726.715.511.622.4100.0ذكر

19.522.313.79.734.7100.0انثى

21.624.514.610.728.6100.0اإلجمالي
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جدول 9-29: توزيع االفراد بعمر )18 - 64( حسب تقييمهم لمدى تأثر وسائل االعالم بالفساد )%(

المجموع ال أعرفلم تتأثر على االطالقبالكاد تأثرتتأثرت الى حد ماتأثرت جدًامستوى التفاصيل

التقسيم الجغرافي

13.236.15.512.932.3100.0كردستان

17.132.317.111.222.3100.0بغداد

12.220.422.921.623.0100.0بقية المحافظات

التجمع السكاني

14.126.917.917.124.0100.0حضر

11.621.621.320.225.3100.0ريف

التحصيل العلمي

11.523.117.115.832.5100.0أمي/ يكتب ويقرأ

14.126.619.619.320.4100.0إبتدائية - إعدادية

16.728.221.819.813.5100.0دبلوم فأعلى

12.122.017.918.329.8100.0غير مبين

الجنس

14.327.020.420.018.4100.0ذكر

12.523.917.416.130.2100.0انثى

13.425.418.918.024.3100.0اإلجمالي
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جدول 9-30: توزيع االفراد بعمر )18 - 64( حسب األولوية األولى لألهداف اإلنمائية لأللفية )%(

مستوى التفاصيل
خفض عدد العراقيين 
الذين يعيشون في فقر 

مدقع

ضمان ان يتمكن طفال 
من إتمام المرحلة 

اإلبتدائية

خفض نسبة وفيات 
األطفال بسبب اإلصابة 

بمرض ماقبل عيد 
ميالدهم الخامس

القضاء على األمراض 
المعدية مثل األيدز 
، المالريا ، السل 

الرئوي

تمكين المرأة من 
خالل زيادة عدد 

الفتيات المسجالت 
في المدارس وعدد 
النساء الالتي يعملن 
او يبحثن عن وظيفة

خفض عدد األسر 
التي ليس لديها 

مصادر مياه شرب 
صالحة او هؤالء 

الذين اليملكون مرافق 
الصرف الصحي

المجموع

التقسيم الجغرافي

77.86.45.74.03.62.5100.0كردستان

66.35.917.14.30.85.6100.0بغداد

78.45.57.43.81.43.6100.0بقية المحافظات

التجمع السكاني

75.05.89.64.01.73.8100.0حضر

77.55.58.23.71.33.7100.0ريف

التحصيل العلمي

78.55.47.73.71.63.2100.0أمي/ يكتب ويقرأ

74.35.810.44.01.54.1100.0إبتدائية - إعدادية

72.96.79.34.41.94.8100.0دبلوم فأعلى

73.63.311.35.52.33.9100.0غير مبين

الجنس

76.25.78.84.11.04.2100.0ذكر

75.25.89.53.82.23.4100.0انثى

75.75.79.23.91.63.8100.0اإلجمالي
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جدول 9-31: توزيع االفراد بعمر )18 - 64( حسب األولوية الثانية لألهداف اإلنمائية لأللفية )%(

مستوى التفاصيل
خفض عدد العراقيين 
الذين يعيشون في فقر 

مدقع

ضمان ان يتمكن طفال 
من إتمام المرحلة 

اإلبتدائية

خفض نسبة وفيات 
األطفال بسبب اإلصابة 

بمرض ماقبل عيد 
ميالدهم الخامس

القضاء على األمراض 
المعدية مثل األيدز 
، المالريا ، السل 

الرئوي

تمكين المرأة من 
خالل زيادة عدد 

الفتيات المسجالت 
في المدارس وعدد 
النساء الالتي يعملن 
او يبحثن عن وظيفة

خفض عدد األسر 
التي ليس لديها 

مصادر مياه شرب 
صالحة او هؤالء 

الذين اليملكون مرافق 
الصرف الصحي

المجموع

التقسيم الجغرافي

8.124.615.222.613.615.8100.0كردستان

12.118.421.625.27.115.6100.0بغداد

9.127.717.717.46.321.7100.0بقية المحافظات

التجمع السكاني

9.924.618.621.17.917.9100.0حضر

9.026.717.017.07.123.2100.0ريف

التحصيل العلمي

8.826.017.719.38.419.8100.0أمي/ يكتب ويقرأ

10.025.018.419.86.820.0100.0إبتدائية - إعدادية

10.623.918.721.98.416.5100.0دبلوم فأعلى

12.121.018.524.49.614.4100.0غير مبين

الجنس

9.425.618.721.34.920.1100.0ذكر

9.824.817.618.610.418.7100.0انثى

9.625.218.219.97.719.4100.0اإلجمالي
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جدول 9-32: معدل الثقة لألفراد بعمر )18-64( حسب المؤسسات الحكومية / المنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية 

الشرطة مستوى التفاصيل
العراقية

الحكومة 
العراقية 

البرلمان 
العراقي

الحكومة المحلية 
/ قرية أو ناحية 

أو قضاء
شيوخ 
الجيش رجال الدينالعشائر 

العراقي

قوات األمن 
المتعددة 

الجنسيات في 
العراق

المنظمات العالمية
القضاء)األمم المتحدة(

التقسيم الجغرافي

81.374.571.170.174.687.983.347.949.072.9كردستان

49.953.449.548.269.074.760.021.128.757.1بغداد

65.458.754.558.670.480.070.518.828.366.6بقية المحافظات

التجمع السكاني

64.661.056.658.469.980.070.125.733.065.3حضر

64.758.155.258.272.980.870.918.728.266.4ريف

التحصيل العلمي

67.962.458.460.773.282.473.625.432.667.2أمي/ يكتب ويقرأ

63.359.155.157.470.279.668.821.930.365.0إبتدائية - إعدادية

60.357.053.554.965.375.466.125.033.563.6دبلوم فأعلى

65.565.059.059.575.083.471.725.531.562.2غير مبين

الجنس

64.059.655.757.870.379.870.023.631.865.6ذكر

65.360.756.659.071.380.670.723.531.365.7انثى

64.760.156.258.470.880.270.323.631.665.6اإلجمالي
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جدول 9-33: معدل الثقة لألفراد بعمر )18-64( حسب درجة إنتمائك

القرية أو المنطقة مستوى التفاصيل
الجهة الدينية التي عشيرتك / قبيلتكالتي تسكن فيها

تنتمي اليها
الجهة العرقية / 

الجهة التي تنتمي 
اليها

الحزب السياسي الذي عائلتكاألمة العربية
صوت له

التقسيم الجغرافي

92.496.198.195.745.497.887.8كردستان

82.585.484.876.366.592.552.3بغداد

88.991.391.387.580.097.050.4بقية المحافظات

التجمع السكاني

86.789.690.285.268.595.659.1حضر

91.793.893.089.878.997.652.9ريف

التحصيل العلمي

89.892.592.889.070.796.960.6أمي/ يكتب ويقرأ

87.890.590.685.872.795.955.2إبتدائية - إعدادية

83.986.886.981.769.994.854.6دبلوم فأعلى

91.393.091.588.468.895.766.3غير مبين

الجنس

88.191.091.186.371.296.358.0ذكر

88.190.790.986.771.996.056.5انثى

88.190.891.086.571.596.257.3اإلجمالي
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1. استمارة األسرة
البيانات سرية بموجب قانون اإلحصاء رقم 21 لسنة 1972 المعدل

1. البيانات التعريفية                                                                                              رقم العنقود  

         8. رقم تعداد المبنى 1. المحافظــة: ............................                        

9. رقم المسكن في البلوك2. القضاء: ..............................                   

10. عدد االسر في المسكن3. الناحية: ...............................

11. رقم تسلسل االسرة في العنقود4. البيئة:      1 حضر      2  ريف 

12. مجموع افراد االسرة5. اسم الحي/ المقاطعة: .................         

13. رقم الهاتف )ان وجد(6. اسم المحلة/ القرية:....................

14. رقم الفريق 7. رقم البلوك                                                  

15. اسم رئيس االسرة:  ...................................................................

زيارات الباحث الميداني

الزيارة النهائية123

يوم..................................................................... التاريــــــخ

شهر..................................................................... اسم الباحث

..................................................................... النتيجـــــة*
سنة

رمز الباحث

 الزيارة التالية:
التاريخ:

..............................................

..............................................الوقـت:

نتيجة الزيارة*
7. المسكن خالي او مغلق4. االسرة رفضت المقابلةتمت المقابلة

8. أخرى )حدد(5. االسرة ليست في البيتتمت المقابلة جزئيًا

...........................         6. لم يعثر على المسكنتمت المقابلة بشكل كامل أو جزئي والمعلومات غير مفيدة

مدخل البياناتالمدقق المكتبيالمشرف المحليالباحث الميداني

االسم: ..........................   

التاريخ:       /   /  201    

االسم: ..........................   

التاريخ:       /   /  201    

االسم: ..........................   

التاريخ:       /   /  201    

االسم: ..........................   

التاريخ:       /   /  201    

للباحث: إذا استخدمت استمارة اضافية ضع إشارة  X  في هذا الشكل.

2    0    1
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2. بيانات عن أفراد األسرة والقوى العاملة

D0D1D2D3D4D5D6

رقم
تسلسل

الفرد

اسم الفرد 
)من ثالثة مقاطع(

العالقة برئيس االسرة؟

1.  رئيس االسرة 
نفسه

2.  زوج / زوجة 
3.  ابن او ابنة  

4.  زوجة االبن او 
زوج 

    االبنة 
5.  حفيد او حفيدة 

6.  أب أو أم 
7.  أخ أو أخت 

8.  أقارب اخرون 
9.  ال تربطه قرابة 

باالسرة

الجنس
هل )اسم 

الفرد( ذكر ام 
انثى؟

1. ذكر
2. انثى

ما تاريخ ميالد )اسم الفرد( بالشهر 
والسنة

كم عمر )اسم 
الفرد( بالسنوات

الكاملة؟

اقل من
سنة 00

95 فاكثر
95

هل كان )اسم 
الفرد(  مقيمًا 

مع االسرة 15 
يومًا على االقل 

خالل ال 30 
يوم الماضية؟

1. نعم
2. ال

الرمزالرمزسنةشهرالرمزالرمز

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18
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2. بيانات عن أفراد األسرة والقوى العاملة

D0MIG1MIG2

رقم
تسلسل

الفرد

مكان الميالد الى )اسم الفرد(

1. في هذه المحافظة 
2. في محافظة اخرى ....  )حدد(

3. خارج العراق  ..... )حدد(

مكان االقامة المعتادة الحالية الى )اسم الفرد(

1. في هذه المحافظة
2. في محافظة اخرى ... )حدد(

3. خارج العراق... )حدد(

الرمزمحافظة\ البلدالرمزالرمزمحافظة\ البلدالرمز

1...............................................................................

2...............................................................................

3...............................................................................

4...............................................................................

5...............................................................................

6...............................................................................

7...............................................................................

8...............................................................................

9...............................................................................

10...............................................................................

11...............................................................................

12...............................................................................

13...............................................................................

14...............................................................................

15...............................................................................

16...............................................................................

17...............................................................................

18...............................................................................
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2. بيانات عن أفراد األسرة والقوى العاملة

D0MIG3MIG4MIG5

رقم
تسلسل

الفرد

مدة االقامة في مكان االقامة الحالي ل 
)اسم الفرد(؟

 DS1 1. منذ الوالدة  ◄ انتقل الى
2. اقل من سنة 

3. سنة فأكثر ....)اذكر عدد السنوات(

 مكان االقامة المعتادة السابقة الى )اسم الفرد(؟ 

1. في هذه المحافظة 
2. في محافظة اخرى ... )حدد(

3. خارج العراق  ...  )حدد(

سبب تغيير مكان االقامة ل )اسم 
الفرد(

1. عمل
2. دراسة او انهاء دراسة 

3. زواج، طالق، ترمل 
4. مرافقة االسرة 

5. ترحيل، تهجير قسري 
6. العودة من الترحيل، العودة من 

7. التهجير القسري
8. لجوء داخل العراق

9. اخرى...)حدد( 

الرمزالرمزمحافظة\ البلدالرمزعدد السنواتالرمز

1....................................

2....................................

3....................................

4....................................

5....................................

6....................................

7....................................

8....................................

9....................................

10....................................

11....................................

12....................................

13....................................

14....................................

15....................................

16....................................

17....................................

18....................................
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2. بيانات عن أفراد األسرة والقوى العاملة

D0DS1DS2DS3DS4DS5DS6HL1

رقم
تسلسل

الفرد

هل يواجه )اسم 
الفرد( صعوبة 

في اإلبصار حتى 
وان إستخدم 

النظارات؟

1 ال، ال توجد 
صعوبة

2 نعم، يصعب 
قليال

3 نعم، يصعب 
كثيرا

4 نعم، ال يمكن 
نهائيا

هل يواجه )اسم 
الفرد( صعوبة في 
السمع حتى وان 

إستخدم سماعات  
لتقوية السمع؟

1 ال، ال توجد 
صعوبة

2 نعم، يصعب 
قليال

3 نعم، يصعب 
كثيرا

4 نعم، ال يمكن 
نهائيًا

هل يواجه )اسم 
الفرد( صعوبة 

في الحركة )مثل 
المشي او صعود 

الدرج(؟

1 ال، ال توجد 
صعوبة

2 نعم، يصعب 
قليال

3 نعم، يصعب 
كثيرا

4 نعم، ال يمكن 
نهائيًا

هل يواجه )اسم 
الفرد( صعوبة 
في التذكر او 

التركيز؟

1 ال، ال توجد 
صعوبة

2 نعم، يصعب 
قليال

3 نعم، يصعب 
كثيرا

4 نعم، ال يمكن 
نهائيًا

هل يواجه )اسم 
الفرد( صعوبة 

في التواصل مع 
االخرين )فهم 

االخرين او فهم 
االخرين له( نتيجة 

لظروف صحية، 
بدنية، صحية 
عقلية، صحية 

نفسية؟

1 ال، ال توجد 
صعوبة

2 نعم، يصعب قليال
3 نعم، يصعب 

كثيرا
4 نعم، ال يمكن 

نهائيا

هل يواجه )اسم 
الفرد( صعوبة في 

العناية بالنفس 
)مثل االغتسال او
ارتداء المالبس(؟

1 ال، ال توجد 
صعوبة

2 نعم، يصعب 
قليال

3 نعم، يصعب 
كثيرا

4 نعم، ال يمكن 
نهائيًا

كيف تقيم صحة
)اسم الفرد(
هل هو في:

1 صحة جيدة 
جدا

2 صحة جيدة
3 صحة سيئة
4 صحة سيئة 

جدا

مالحظة
  هامة

 للباحث

الرمزالرمزالرمزالرمزالرمزالرمزالرمز

اذا كان 
عمر الفرد
12 سنة 

فأكثر 
استمر 

واذا كان 
عمر الفرد 

اقل من 
12 سنة 
انتقل الى 

الفرد 
التالي
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2. بيانات عن أفراد األسرة والقوى العاملة

D0MS1E1E2E3E4E5

رقم
تسلسل

الفرد

الحالة الزواجية ل 
)اسم الفرد(

1. اعزب/ لم يتزوج 
ابدا

2. متزوج
3. مطلق
4. ارمل

5. منفصل

هل )اسم الفرد( 
ملتحق حاليا او سبق 
له االلتحاق بمؤسسة 

تعليمية؟

1. نعم، ملتحق حاليا
2. نعم، سبق له 

االلتحاق
3. ال، لم يسبق له 

االلتحاق سؤال
E3 ◄  

عدد  سنوات 
الدراسة التي 
اكملها )اسم 

الفرد( بنجاح؟

الحالة التعليمية الى )اسم الفرد(

01 امي 
02 يقرأ ويكتب

03 ابتدائي
)1-3(  ◄ إستمر   

04 متوسطة   
05 اساسية    
06 اعدادية    

07 دبلوم
08 بكالوريوس
09 دبلوم عالي 
10 ماجستير   
11 دكتوراه    

12 اخرى
     LF1 4-12(  ◄ السؤال(

هل يستطيع )اسم الفرد( 
ان يقرأ رسالة بسيطة او 
عناوين الجرائد بسهولة

ام بصعوبة ام ال يستطيع 
ان يقرأ نهائيا؟

1.  نعم يقرأ بسهولة 
2.  نعم يقرأ بصعوبة 
3. ال يستطيع ان يقرأ 
نهائيا  ◄ الى سؤال 

LF1

هل يستطيع  )اسم 
الفرد( ان يكتب رسالة

بسيطة او ان يمأل 
نموذج طلب رسمي 

بسهولة، ام بصعوبة، 
ام ال يستطيع ان يكتب

نهائيا؟

1. نعم يكتب بسهولة 
2. نعم يكتب بصعوبة 

3. ال يستطيع ان يكتب 
نهائيا

الرمزالرمزالرمزالرمزالرمزالرمز
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2. بيانات عن أفراد األسرة والقوى العاملة

D0LF1LF2LF3LF4LF5

رقم 
تسلسل

الفرد

هل قام )اسم الفرد( بعمل 
مقابل أجر أو إيراد نقدي 

أو عيني في أي نوع 
من العمل ولو لساعة 

واحدة خالل  السبعة أيام 
الماضية؟

1 نعم  ◄ الى سؤال
LF08

2 ال  ◄ استمر

هل قام )اسم الفرد( 
بالمساعدة او العمل بدون 

أجر في مصلحة لألسرة 
سواء كان لحساب جمعية او 
تاجر او للتسويق الذاتي أو 
االستهالك األسرى بما في 
ذلك األعمال غير المنتظمة 

مثل: العناية بالحيوانات خالل 
السبعة أيام الماضية؟

LF08 1 نعم ◄ الى سؤال
2 ال ◄ استمر

هل كان لدى )اسم 
الفرد( عمل ولكن لم 

يزاوله/ كان غائبًا 
عنه خالل السبعة أيام 

الماضية )والذي سيعود 
له قطعًا(؟

1 نعم  ◄ استمر 
2 ال  ◄ الى سؤال 

LF05

ما السبب الرئيسي لتغيب )اسم الفرد( عن 
عمله خالل السبعة أيام الماضية؟

1 مرض أو اصابة 
2  إجازة او عطلة

3  سفر
4  خارج الموسم

5  اضراب
6  تقليص النشاط  بسبب قلة الطلب

7 خلل مؤقت في مكان العمل)بسبب تعطل
   مؤقت في اآلليات،الكهرباء، نقص  

   المواد األولية والوقود(
8 أسباب تتعلق باألمن

9  أسباب تتعلق بالسالمة
10 اخرى

LF08 الجميع الى سؤال ◄  

هل سبق أن عمل )اسم 
الفرد( من قبل مقابل أجر 
أو ربح نقدي أوعيني أو
بدون أجر في مصلحة 

لألسرة أو مزرعة خالل 
ال12 شهر السابقة؟

1 نعم  ◄ استمر
2 ال  ◄ الى سؤال 

LF24

الرمزالرمزالرمزالرمزالرمز
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2. بيانات عن أفراد األسرة والقوى العاملة

D0LF06LF07LF08LF09LF10

رقم
تسلسل

الفرد

ما هو السبب الرئيسي  وراء توقف 
 )اسم الفرد( عن عمله األخير؟

1 انتهاء عمل مؤقت
2 انتهاء الموسم 

3 الطرد أو تقليص عدد العمال
4 اغالق المنشأة أو التوقف عن 

العمل
5 تغيير مكان السكن،التهجير 

القسري
6  األمن و السالمة

7 البدء،الرجوع الى الدراسة أو 
التدريب

8 الزواج، التزامات 
عائلية،مجتمعية، 

   مرحلة الحمل، أعمال منزلية 
9 مرض أو اعاقة

10 اإلستقالة           
11 تقاعد

12 أسباب أخرى

منذ متى توقف )اسم 
الفرد( عن العمل؟

1 أقل من 3 أشهر 
2 )3 ــ 5( اشهر
3 )6 ــ 8( أشهر

4 )9 ــ 12( أشهر
I

                        
للجميع انتقل الى سؤال 

LF24

هل الحالة العملية الى  )اسم 
الفرد( في عمله الرئيسي 

كان؟

1. يعمل بأجر  ◄ أستمر
2. صاحب عمل 
3. يعمل لحسابه 

4. يعمل لدى األسرة بدون  
أجر 

5. اخرى            

◄ من )2-5( ال
LF14 انتقل الى السؤال

هل عمل )اسم الفرد( على 
أساس عقد عمل؟

 
1. نعم، عقد مكتوب  ◄ 

استمر
2. نعم، عقد شفوي  ◄ 

استمر
3. ال، ال اعرف  ◄ 

LF11

هل كان عقد / اتفاقية
)اسم الفرد(؟

 
1. دائمة أو لمدة غير 

محدودة
2. مؤقتة أو لمدة محددة 

)12 شهر أو أكثر(
3. موسمي، متقطع، يومي 

)أقل من 12 شهر(
4. اخرى

الرمزالرمزالرمزالرمزالرمز
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2.  بيانات عن أفراد األسرة والقوى العاملة

D0 LF11LF12LF13LF14LF15

رقم
تسلسل

الفرد

ما هي طبيعة 
دوام )اسم 

الفرد( في االعمل 
الحالي؟

 
1 دوام كامل  
2 دوام جزئي

3 دوام مؤقت/
موسمي

4 اخرى  

ما هي الفترة التي 
عمل فيها )اسم الفرد( 

بهذا العمل؟

1 أقل من 3 أشهر
2 )3 ــ5( أشهر
3 )6 ــ8( أشهر

4 )9 ــ11( شهر
5 )1 ــ 2(  سنة

6 )3 ــ4( سنوات
7 )5 ــ9( سنوات
8 )10( سنوات 

فأكثر

هل يقوم صاحب العمل )أي المستخِدم( بتوفيرأي من 
المتيازات التالية الى )اسم الفرد(؟

في اي قطاع يعمل 
)اسم الفرد(؟

1 حكومة                                      
2  قطاع عام 

)مؤسسة مملوكة  
للدولة(  

3 قطاع مختلط 
4  قطاع خاص  

5 تعاونية
6 اجنبي
7 اخرى

أين مكان العمل الرئيسي 
الحالي الى )اسم الفرد(؟

1 مصنع،مكتب،مؤسسة،
 معمل/الخ )ثابت و غير 

مرتبط    
   بمنزل األسرة( 

2  موقع/ورشة بناء
3  كشك ثابت

4  الشارع/متحرك 
5  مزرعة أرض زراعية

6  منزل األسرة  
7 مبنى مالصق لمنزل 

األسرة
8  منزل آخر )منزل الزبون 

أو صاحب العمل(
9  أماكن مختلفة غير ثابت

10 أخرى

1
المساهمة 
في تمويل 

التقاعد/
مكافأة نهاية 

الخدمة

2
منح إجازات

سنوية 
مدفوعة أو 

تعويض بدل 
إجازة

3
منح إجازة

مرضية 
مدفوعة

4
للنساء فقط
منح إجازة 

أمومة
مدفوعة

1 نعم
2 ال

3 ال اعرف

1 نعم
2 ال

3 ال اعرف

1 نعم
2 ال

3 ال اعرف

1 نعم
2 ال

3 ال اعرف
4 ال ينطبق

الرمزالرمزالرمزالرمزالرمزالرمزالرمزالرمز
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2. بيانات  عن أفراد األسرة والقوى العاملة

D0LF16LF17LF18

رقم
تسلسل

الفرد

ما هي المنتجات أو السلع أو الخدمات الرئيسية التي 
تنتجها أو تقدمها المؤسسة التي يعمل بها )اسم الفرد(، او 
المجال الذي يعمل به )اسم الفرد( اذا كان يعمل في المنزل 

أو خارج المنشآت؟

)النشاط االقتصادي الرئيسي(

ما هو العمل الرئيسي الذي يقوم به )اسم 
الفرد(؟

)المهنة الرئيسية(

ما مجموع ساعات العمل الفعلية التي عملها )اسم 
الفرد( خالل ال7 ايام الماضية؟

- مجموع الساعات = 
LF20 35 ساعة فأكثر  ◄ سؤال -

- اقل من 35 ساعة  ◄ استمر

العمل الثانويالعمل  الرئيسي
اكتب 96 اذا كان 

المجموع 95 
فأكثر

عدد الساعاتعدد الساعاتعدد الساعاتالرمزالمهنةالرمزالنشاط االقتصادي الرئيسي

1.....................................................

2.....................................................

3.....................................................

4.....................................................

5.....................................................

6.....................................................

7.....................................................

8.....................................................

9.....................................................

10.....................................................

11.....................................................

12.....................................................

13.....................................................

14.....................................................

15.....................................................
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D0 LF19LF20LF21LF22LF23

رقم
تسلسل

الفرد

لماذا كان عدد الساعات 
التي عملها )اسم الفرد( 
اقل من 35 ساعة خالل 

ال7 ايام الماضية؟

1. اليريد العمل لساعات 
اطول

2. اسباب شخصية )كبر 
السن، شغل المنزل، 

اجازة....(
3. هذه هي ساعات 

العمل المطلوبة،الطبيعية 
المعتادة

4. اضراب
5. خارج موسم العمل

6. لقلة الطلب، الزبائن
7. االمن والسالمة

8. لم يجد عمل اضافي
9. اخرى

هل يريد )اسم الفرد( ان 
يزيد ساعات اضافية في 

نفس عمله الحالي، او 
ان يعمل عماًل اضافيًا الى 

جانب عمله الحالي، او 
ان يغير عمله؟

1. نعم  ◄ استمر
2. ال  اذا:

 ◄  1 = LF08
LF22

3. ال اذا:
LF08= )2ــ5(  

◄الفرد التالي

ما السبب الرئيسي الذي جعل 
)اسم الفرد( يرغب في عمل 

اضافي، يغير عمله، ايجاد 
عمل اخر؟

1 عدم كفاية الراتب 
)يريد زيادة األجور(                     

2 لقلة عدد ساعات العمل 
المتوفرة

 3 ساعات العمل الحالي 
طويلة جدًا 

4 العمل ال يناسب المؤهالت 
العلمية

5 مكان العمل بعيد عن البيت
6 عدم تواجد مواصالت 

7 مشاكل في العمل 
8 العمل الحالي عمل 

موسمي، مؤقت،عرضي 
9 اخرى 

اذا: LF08 = 1  ◄ استمر
LF08=)2ــ5(  ◄ الفرد 

التالي

ما مقدار االجر الذي يتقاضاه )اسم الفرد(؟

ما هو عدد 
االيام التي 

عملها )اسم 
الفرد( 

المستخدم 
باجر خالل 

الشهر 
الماضي؟ 

انتقل الى الفرد
التالي

الفترة 
المحددة 

1.يومي
2.اسبوعي
3.شهري

المبلغ الذي 
يتقاضاه بااأللف

دينار / دوالر

نوع العملة

1.دينار 
عراقي

2.دوالر

الرمزالرمزالرمزالرمزالرمزالرمزالرمز
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2. بيانات عن أفراد األسرة والقوى العاملة 

D0  LF24LF25LF26LF27LF28LF29

رقم
تسلسل

الفرد

لو توفرت الى 
)اسم الفرد( 
فرصة عمل 
او تأسيس 

مصلحة خاصة 
خالل ال 7 ايام 

الماضية او 
ال 15 يوما 
الالحقة من 

هذا اليوم، فهل 
سيكون )اسم 
الفرد( متاحًا 

او مستعدًا 
للبدء بذلك؟

1. نعم  ◄ 
استمر

2. ال  ◄ 
LF29

هل بحث 
)اسم الفرد( 

عن عمل 
او حاول 
تأسيس 
مصلحة 
خاصة 
بشكل 

جدي خالل 
االربعة 
اسابيع 

الماضية؟

1. نعم  ◄ 
LF27

2. ال  ◄  
استمر

 ما هو السبب الرئيسي لعدم بحث 
)اسم  الفرد( عن عمل او لمحاولة 

تأسيس مصلحة خاصة خالل االربعة 
اسابيع الماضية؟

1 ينتظر العودة الى عمله السابق
2 وجد عمال وينتظر المباشرة به 

الحقا
LF28 ◄ )2,1(

3 ينتظر بدء موسم العمل
4 عدم وجود وظائف 

5 ال يعرف كيف يبحث عن عمل
6 ال يستطيع ان يجد عمال مناسبا 

7 غير مؤهل علميا او مهنيا
8 االجور منخفضة
9 اسباب اجتماعية

10 اخرى
LF29 ◄  )10-3(

ما هو األسلوب الرئيسي الذي قام به 
)اسم الفرد( للحصول على عمل أو 

تأسيس مصلحة خاصة؟ 

1 سجل في مكتب العمل
2 زار مؤسسات حكومية لالستفسار 

عن  فرص عمل
3 راجع أصحاب عمل مباشرًة
4 أعلن عبر وسائل االعالم 

5 سأل مساعدة األقارب و األصدقاء    
6 استجاب العالن عمل في وسائل 

االعالم  
7 طلب المساعدة المالية للبحث عن 

عمل أو بدء عمل تجاري
8 البحث عن أراضي، مباني، 

معدات، آالت لتستخدم لبدء أعمال 
تجارية أو زراعية 

9 التقدم بطلب تصريح أو ترخيص 
لبدء  نشاط تجاري 

LF10 أخرى ◄ 28أ

أ. ما هي الفترة الزمنية 
التي امضاها )اسم 

الفرد( بالبحث عن عمل 
منذ ان  بدأ البحث؟ 

ب. المدة التي مضت 
حتى اليوم )اسم الفرد( 

وهو ينتظر العودة 
لعمله السابق أو 

المباشرة بالعمل الحقًا؟

1 أقل من 3 أشهر 
2 )3 ــ 5( أشهر 
3 )6 ــ8( أشهر

4 )9 ــ11( شهر
5 )1 ــ2( سة

6 )3( سنوات فأكثر
 ◄ انتقل الى الفرد 

التالي

 ما هو السبب
الرئيسي لعدم 

اتاحة )اسم الفرد(
للعمل اوعدم
البحث عنه؟

1 طالب
2 مدبرة منزل/ 
متفرغة العمال 

المنزل
3 له دخل او 

ايراد
4 مرض،اعاقة، 

او العجز
5 كبر السن

6 ال يريد العمل 
)زاهد عن العمل(

7 اخرى

الرمزالرمزالرمزالرمزالرمزالرمز

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18
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3. بيانات عن الغذاء
FN1

تعلمون بان االسر تحصل على مواد حصة تموينية بشكل شهري لبعض المواد الغذائية، يرجى تحديد موعد آخر استالم للحصة التموينية لمادة “الطحين” و الكمية المستلمة 
بالوزن )كغم(؟ وأشهر االستالم

للباحث: وهكذا يسأل عن مادة طحين الحنطة لباقي االشهر السابقة، ثم ينتقل الباحث ويسأل بنفس االسلوب للمادة الثانية ولكل شهر على حدة، وهكذا لباقي المواد حيث يسجل 
الباحث الكمية بالكغم في المكان المخصص لذلك. وفي حال اذا لم تستلم األسرة حصتها خالل أي من األشهر المحددة الي مادة يسجل الرقم صفر )00(، واذا تعثر المستجيب 

ان يتذكر اذا تم استالم مادة معينة  خالل أي من األشهر لمادة ما يسجل الباحث الرقم 98

المادة
 1

طحين حنطة 
)كغم(

 2
رز )كغم(

 3
سكر )كغم(

4
زيت نباتي 

)لتر(

5
دهن نباتي 

)كغم(

6
حليب اطفال 
مجفف )كغم(

7
حدد

................

 8
حدد

.................

الكمية المستلمة في 
شهر كانون األول

 .  .  .  .  .  .  .  . 

عدد األشهر المغطاة

الكمية المستلمة في 
شهر تشرين الثاني

 .  .  .  .  .  .  .  . 

عدد األشهر المغطاة

الكمية المستلمة في 
شهر تشرين األول

 .  .  .  .  .  .  .  . 

عدد األشهر المغطاة

الكمية المستلمة في 
شهر أيلول

 .  .  .  .  .  .  .  . 

عدد األشهر المغطاة

الكمية المستلمة في 
شهر آب

 .  .  .  .  .  .  .  . 

عدد األشهر المغطاة

الكمية المستلمة في 
شهر تموز

 .  .  .  .  .  .  .  . 

عدد األشهر المغطاة
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تابع بيانات عن الغذاء
تعلمون بان افراد االسر يستهلكون مواد غذائية، ساطرح عليك بعضا من هذه المواد، فيرجى بعد ذكري لها تحديد عدد االيام التي استهلك بها افراد االسرة هذه المادة خالل 
ال 7 ايام السابقة ليوم المقابلة )FN2(، وفي حال وجود االستهالك في اي يوم يتم االستمرار في السؤال عن المصدر الرئيسي للحصول على هذه المادة )FN3(، وكذلك 

 .)FN4( المصدر الثانوي ان وجد

والسؤال يكون على النحو التالي: ما عدد االيام التي استهلك بها افراد االسرة مادة » الخبز/الطحين« خالل السبعة ايام السابقة؟ وما هو المصدر الرئيسي للحصول على مادة 
»الخبز/الطحين؟ وما المصدر الثانوي ان وجد؟ ثم ينتقل الباحث ويسأل بنفس االسلوب للمادة الثانية، وهكذا لباقي المواد حيث يسجل الباحث عدد االيام في المكان المخصص 

لذلك. اما في حال لم تستهلك األسرة هذه المادة خالل ال 7 ايام السابقة يسجل الرقم صفر )0(، واذا تعثر المجيب ان يتذكر اذا تم استهالك هذه المادة ام ال، يسجل الباحث 
الرقم 8، وفي هذه الحالة يتم االنتقال مباشرة الى المادة الثانية دون السؤال عن المصدر.

عدد المادة
االيام

1 الشراء من السوق                 4 استعارة             7 االغاثة 
2 االنتاج الذاتي                       5 استالم كهدية       8 مصادر اخرى

3 مقايضة ببضائع او خدمات        6 بطاقة التموين        

FN2المصدر الرئيسي للغذاء  FN3المصدر الثانوي للغذاء FN4

الخبز / الطحين1

الرز2

المعكرونة 3

الحبوب االخرى / الحبوب، البرغل،.....(4

البطاطا5

الفول / البقوليات6

اللحوم الحمراء )الغنم،الماعز، البقر(7

اللحوم البيضاء )الدواجن، السمك(8

السمن الحيواني، السمن، الزبدة، الزيوت النباتية9

البيض10

الحليب11

اللبن، الجبن12

الخضروات )البندورة....الخ(13

14
الخضروات االخرى )الخضراوات الورقية مثل الكرفس، الخس...

الخ(

الفواكه )الموز، التفاح، البرتقال(15

التمور16

السكر، العسل17

المعجنات )البسكويت، البقالوة، الزالبيا(18

الحلويات )الشوكوالتة، الحلوى....(19

المشروبات الغازية )ببسي، سفن اب ...(20

المياه المعدنية21

المكسرات )الفستق .....(22
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3. تابع بيانات عن الغذاء
مالحظة: )ارسم دائرة حول رمز االجابة الصحيحة(

FN5
هل كانت هناك اوقات كنت ال تملك ما يكفي من الغذاء او المال لشراء الغذاء خالل ال30 يوم الماضية؟

ال ◄ انتقل الى قسم مصادر الدخلنعم

1 2

FN6
كم يوم إضطر أفراد أسرتك إلى “إستهالك مواد غذائية منخفضة الجودة أو ارخص اي التحول إلى غذاء غير مفضل” بسبب انها ال تملك ما يكفي من الغذاء او المال خالل ال 

30 يوم الماضية؟ 

يضع الباحث دائرة حول االجابة التي تنطبق، وهكذا لبقية العبارات 

3-6 ايام كل يومالبنود
اسبوعيا

1-2 يوم 
اسبوعيا

اقل من يوم 
في االسبوع

ال يحصل 
اطالقا

112345. إستهالك مواد غذائية منخفضة الجودة أو أرخص اي التحول إلى غذاء غير مفضل

212345. إقتراض الغذاء من األقارب واألصدقاء والجيران 

312345. شراء المواد الغذائية باآلجل )الدين(

412345. بيع بعض المواد الغذائية التمونية لشراء مواد غذائية أخرى

512345. استهالك كمية أقل من الطعام ضمن وجبات الطعام

612345. خفض عدد الوجبات اليومية 

712345. الحد من وجبات األشخاص البالغين لتأمين حاجة األطفال من الغذاء 

812345. خفض إنفاق األسرة لشراء مواد غذائية

912345. إرسال بعض أفراد األسرة للعيش مع األقارب أو مع غيرها من األسر 

مالحظة: )ارسم دائرة حول رمز االجابة الصحيحة(

IS0
هل انت او أي فرد من أفراد االسرة مسجلون في شبكة الحماية االجتماعية؟

1. نعم
2. ال

3. ال اعرف

4. بيانات عن مصادر الدخل
IS1

هل تلقى أي من افراد األسرة دخل من “المصادر المذكورة  في السؤال” خالل ال 6 أشهر الماضية؟ وهكذا بالنسبة لباقي مصادر الدخل

ال أعرفالنعمالمصدر

123التقاعد المدني1

123التقاعد العسكري 2

123تقاعد موروث3

123تقاعد الضمان اإلجتماعي4

123صناديق التقاعد الخاصة5

123تخصيصات شبكة الحماية االجتماعية 6

123المدفوعات في حالة الطوارئ7

123مخصصات التدريب المهني8

123المنح التعليمية9
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IS2
 هل تملك هذه االسرة أو أحد افرادها أيًا من المواد المبينة أدناه؟

IS3
 ما عدد ...)السلعة المعمرة(... التي تملكها اسرتك أو أحد افرادها؟

عددالنعموصف السلع المعمرة

12سيارة خاصة1

12دراجة هوائية2

12دراجة بخارية3

12طباخ غاز او كهربائي او نفطي4

12سخان ماء كهربائي او غازي او بالطاقة الشمسية او نفطي5

12مدفأة نفطية او غازية او كهربائية6

12مروحة كهربائية 7

12مبردة هواء8

12مكيف9

12ثالجة10

12مجمدة11

12براد ماء12

12غسالة مالبس كهربائية13

12غسالة األواني14

12مكنسة كهربائية 15

12مولدة كهربائية 16

12حاسوب شخصي 17

12بالي ستيشن / العاب18

12ستاليت19

12تلفزيون ملون او ابيض واسود20

12مسجل فيديو او مشغل اقراص ليزرية 21

5. بيانات عن الخدمات والسكن
مالحظة: )ارسم دائرة حول رمز االجابة الصحيحة(

S2 كم يستغرق الوصول الى مصدر الماء واحضار الماء والعودة الى
المنزل؟

الرمز

اقل من ساعة واحدة 1

1 ساعة الى اقل من 2 ساعة2

2 ساعة الى اقل من 10 ساعات 3

10 ساعات الى اقل من 24 ساعة4

يوم كامل5

ال اعرف8

S4  ◄ إنتقل الى 
            

S1ما هو المصدر الرئيس لمياه الشرب لدى أسرتك؟

الرمز

1  S3 ◄ شبكة عمومية

2   S4 ◄ مياه معبئة

بئر/ نبع محمي3

مياه سطحية )نهر، جدول، بحيرة، سد، قناة ري(4

سيارة حوضية )صهريج(5

أخرى )حدد(6
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S4ما نوع وسيلة الصرف الصحي الرئيسة؟

الرمز

شبكة مجاري عامة1

خزان داخلي2

حفرة امتصاصية مغطاة)مجرى مفتوح(3

4S6 ◄  مجرى عام

5S6 ◄  )اخرى )حدد

6S6 ◄  ال يوجد مرافق
            

S3  كم ساعة في اليوم يتوفر الماء عبر الشبكة العمومية؟

الرمز

اقل من ساعة واحدة1

1 ساعة الى اقل من 2 ساعة2

2 ساعة الى اقل من 10 ساعات3

10 ساعات الى اقل من 24 ساعة4

يوم كامل 5

ال اعرف8

S6كيف تتخلصون من نفايات القمامة؟

الرمز

جامعي القمامة من المسكن1

جامعي القمامة من اماكن اخرى2

حاويات عامة3

4S8 ◄  حرق او دفن

5S8 ◄  رميها في اماكن مكشوفة

6S8 ◄  )اخرى )حدد             

S5اين مكان المرفق الصحية؟ 

الرمز

داخل الوحدة السكنية خاص لألسرة1

داخل الوحدة السكنية ومشترك2

خارج الوحدة السكنية خاص لألسرة3

خارج الوحدة السكنية ومشترك4

التوجد مرافق/ في العراء5

S7ما هو عدد مرات جمع النفايات في منطقتك؟

الرمز

ال تجمع النفايات في هذه المنطقة1

عدة مرات في السنة2

مرة في االسبوعين3

مرة  او مرتين في االسبوع4

ثالث مرات  في االسبوع5

يوم بعد يوم6

كل يوم7

ال اعرف8
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S8
ما هي المصادر الرئيسة للطاقة 

الكهربائية حسب توفرها؟

S9
كم عدد االيام التي 

استخدمت االسرة فيها 
)اسم المصدر( خالل ال 7 

ايام  الماضية؟

)اذا “صفر” انتقل المصدر 
التالي(

يوم/ اسبوع

S10
كم كان المعدل اليومي 

لعدد ساعات الطاقة 
الكهربائية المجهزة 

خالل اال 7 ايام  
الماضية؟

ساعة / يوم

ااذا كانت 
احد االجابات 

)الشبكة 
العمومية( 

ورمزها )1(، 
استمر بإستيفاء 
بيانات السؤال 

S11 وفي غير 
ذلك انتقل الى 
S12 السؤال

S11
كيف يمكنك ان تصف مدى االستقرار في مصدر 
الشبكة العمومية للكهرباء خالل الشهر الماضي؟

)ارسم دائرة حول رمز االجابة الصحيحة(          
الرمز 1الشبكة العمومية 

يرجى ترتيبها 
حسب االهمية

1انقطاعات يومية اكثر من 12 ساعة في اليوم2مولدات مشتركة 

3مولدات خاصة
انقطاعات يومية اكثر من ثالث ساعات ولغاية 

12 ساعة في اليوم
2

3انقطاعات يومية لغاية ثالث ساعات في اليوماسم المصدر االول:................                       

اسم المصدر الثاني:................                    
انقطاعات اسبوعية من 4 الى 6 ايام في 

االسبوع
4

اسم المصدر الثالث:...............                    
انقطاع من وقت آلخر حتى ثالث مرات  في 

الشهر
5

S12 ◄  4 .............6ال يوجد انقطاع في التيارال يوجد كهرباء

S12  ما هي واسطة النقل الرئيسية  للوصول إلى أقرب مركز للرعاية الصحية االولية؟ 
       هل هي مشيا، ام بسيارة خاصة، ام بسيارة عامة، ام بدراجة هوائية، ام باي وسيلة اخرى؟ 

ويستمر الباحث في استيفاء بيانات السؤال S13 المتعلق بالوقت المستغرق للوصول الى هذا المرفق، 
وهكذا بالنسبة الى المرافق الصحية االخرى الواردة في البنود 1_6، ويضع الباحث دائرة حول رمز االجابة 

.S13 التي تنطبق لكل مرفق، ويستمر الى سؤال
)ارسم دائرة حول رمز االجابة الصحيحة(

S13
كم من الوقت  تقديريًا يستغرق الوصول إلى )اسم المرفق 

مثال مركز الرعاية الصحية( باستخدام )اسم وسيلة االنتقال 
المستخدمة(؟

وهكذا للمرافق االخرى

سيارة مشيًاالبنود
خاصة

سيارة 
عامة

دراجة 
ساعةدقيقةأخرىهوائية

12345الرعاية الصحية األولية 

12345مستشفى حكومي 

12345مستشفى خاص

12345مركز صحي حكومي

12345عيادة، مجمع طبي خاص

12345صيدلية

S14  لمن تلجأون بشكل رئيسي عندما يصاب أحد أفراد األسرة بالمرض؟
)ارسم دائرة حول رمز االجابة الصحيحة(

1مركز للرعاية الصحية األولية

2مستشفى حكومي

3مستشفى خاص

4مركز صحي حكومي

5عيادة، مجمع طبي خاص

6صيدلية

7أخرى )حدد(

S15  هل لدى جميع أفراد األسرة تأمين صحي، ام ان البعض فقط له تأمين صحي، ام ال احد في االسرة له تأمين صحي؟
)ارسم دائرة حول رمز االجابة الصحيحة(

1نعم، جميع أفراد األسرة لهم تأمين صحي

2نعم، بعض أفراد األسرة لهم تأمين صحي

3ال احد في االسرة له تأمين صحي

8ال  أعرف
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S16
هل يشكل عدم القدرة المالية على تحمل النفقات عائق ألي فرد من أفراد أسرتك من السعي للحصول على خدمات طبية في مركز للرعاية االولية )S16a(؟ 

الباحث: يسأل بنفس الطريقة بالنسبة للعائق الثاني وحتي العائق االخير رقم 11، ثم وبنفس االسلوب ينتقل للسؤال عن عوائق الحصول على خدمات من المستشفى الحكومي 
)S16b( وهكذا بالنسبة الى الخدمات الصحية االخرى.

)ارسم دائرة حول رمز االجابة الصحيحة(

S16f

صيدلية

S16e

عيادة/ مجمع 
طبي خاص

S16d

مركز صحي
حكومي

S16c

مستشفى خاص

S16b

مستشفى 
حكومي

S16a

مركز الرعاية 
الصحية األولية

العوائق

ال نعم ال نعم ال نعم ال نعم ال نعم ال نعم

2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 عدم القدرة على تحمل النفقات 

2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 صعوبة تأمين وسيلة النقل

2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 عدم توفر طبيبة / ممرضة

2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 عدم توفر طبيب 

2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 عدم توفر المعدات الطبية

2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 عدم الشعور باألمان هناك 

2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 عدم الشعور باألمان بالذهاب الى هناك 

2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 تم رفض تقديم الخدمات الطبية لي هناك في الماضي 

2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 عدم الثقة بمؤهالت موظفي الخدمات الطبية العامة 

2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 لدي تجربة سيئة سابقة في المركز الصحي

2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 إغالق الطرق
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S20
لمن تفضلون اللجؤ في حال تعرض 
اي من افراد االسرة الى مثل )اسم 

الحالة اوالمشكلة(؟

1 صديق أو فرد من العائلة
2 المحكمة
3 الصحافة

4 عضوالمجلس البلدي/الحكومة 
المحلية

5 الشرطة
6 المدعي العام

7 القبيلة
8 رجال دين

9 جهات اخرى

S19
لماذا لم تقدم شكوى؟

1 لم اكن اعلم اني استطيع
2 لم اعرف كيف افعل ذلك
3 ستأخذ الكثير من الوقت

4 قد ال تساعد على االطالق
5 انها مكلفة للغاية

6 حاولت ولكن لم تكمل 
االجراءات

7 الخوف من االنتقام
8 اسباب اخرى )حدد(

S18
هل اشتكيتم 

الى اي 
سلطة، او 

قدمتم شكوى 
رسمية؟

 اذا نعم انتقل 
S20 الى

اذا ال استمر

 S17
هل واجه أي فرد من أسرتك ان بعض ممتلكاته الشخصية او ماله قد سرقت 

مع العنف مثل )الهاتف الخلوي، المالبس، كاميرا، المحفظة، المجوهرات، 
الخ( )المشكلة رقم 1( خالل ال6 أشهر الماضية؟   

الرمز 
)2(

الرمز 
)1(

للباحث: اذا كانت االجابة نعم الرمز 1 استمر في 
استيفاء بيانات السؤال S18  واذا كانت االجابة ال 
الرمز 2 انتقل الى الحالة )المشكلة( التالية. وهكذا 

بالنسبة للمشكالت االخرى        

ال نعم الحاالت )المشكالت(

2 1 2 1
1  بعض الممتلكات الشخصية او المال قد سرقت مع 

العنف مثل الهاتف الخلوي، المالبس، كاميرا، المحفظة،  
المجوهرات.. الخ 

2 1 2 1
2  بعض الممتلكات الشخصية او المال قد سرقت دون 
عنف مثل الهاتف الخلوي، المالبس، كاميرا، المحفظة، 

المجوهرات،.. الخ

2 1 2 1
3  شخص ما فتح باب او نافذة في المنزل بالقوة، او حاول 

الدخول من دون اذن

2 1 2 1
4  االصابة بجروح او القتل بسبب انفجار ناجم عن عملية 

انتحارية او ما شابه ذلك

2 1 2 1
5  سرقة السيارة او بعض اجزاء منها مثل اطارات، 

ستيريو، البطارية، الخ

2 1 2 1 6  االعتداء او المضايقة السباب سياسية أو عرقية أو دينية

S22  هي )ال( انتقل الى السؤال S17 اذا كانت جميع اجابات السؤال

 S21
هل قام أي من افراد اسرتك “بالذهاب لشراء البقالة من أماكن مختلفة عن المعتاد” تجنبًا للخطر، خالل ال 

6 أشهر الماضية؟ وهكذا بالنسبة لباقي حاالت تجنب الخطر

S22
هل أنت وأسرتك تشعرون بان حياتكم اليومية غير امنة جدا، ام 

انها امنة، ام انها امنة وغير امنة، ام انها امنة جدا؟

الرمز)ارسم دائرة حول رمز االجابة الصحيحة(ال أعرفالنعم )ارسم دائرة حول رمز االجابة التي تنطبق وهكذا لبقية الحاالت(

1غير امن جدا123ذهبت لشراء البقالة من أماكن مختلفة عن المعتاد

2غير امنة123االنتقال من قرية / حي آلخر

3امنة و غير امنة123عدم الذهاب الى المدرسة

4امنة123عدم الذهاب الى العمل

5امنة جدا123تغيير الطريق المعتاد للذهاب الى المدرسة او العمل

8ال اعرف123تجنب المشي وحيدًا في الشارع
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HOU2
ما نوع مواد البناء الغالبة للجدران الخارجية؟

الرمز)ارسم دائرة حول رمز االجابة الصحيحة(     

1طابوق

2حجر

3بلوك اسمنتي

4كتل من البناء الجاهز

5طين/حجر وطين

6الواح معدنية)جينكو(

7الواح خشبية

8اخرى )حدد(...........................

         

HOU1
ما نوع المسكن؟

الرمز)ارسم دائرة حول رمز االجابة الصحيحة(      

1دار

2شقة

3صريفة او كوخ

4خيمة او بيت شعر

5كرفان

6اخرى )حدد( ............................

HOU4
أ.ما مقدار االيجار الشهري الفعلي؟

  الف دينار عراقي

ب.ما مقدار االيجار الشهري التقديري؟
 الف دينار عراقي

HOU5
ما العدد الكلي لغرف المسكن ؟ 

HOU6
ما عدد غرف النوم في المسكن ؟ 

HOU7
ما عدد غرف النوم المشتركة مع اسر اخرى في المسكن؟         

HOU3
ما حيازة المسكن؟

)ارسم دائرة حول رمز االجابة 
الرمزالصحيحة(     

مملوك دون دفع اقساط 

مملوك مع دفع اقساط

مستأجر

مقابل عمل

اخرى

 HOU4b 1  ◄ السؤال

 HOU4b 2  ◄ السؤال

HOU4a 3  ◄ السؤال

HOU4b 4  ◄ السؤال

HOU4b 5  ◄ السؤال

AS1  سأقرأ عليك بعض العبارات التي تتعلق بتقييم بعض الخدمات في منطقتك، ارجو وبعد قرائتي لكل منها ان تخبريني عن تقييمك لها. 
هل )الخدمات التعليمية( في منطقتكم تعتبر  سيئة جدا، سيئة، جيدة، جيدة جدا؟ 

الباحث: استمر في طرح السؤال وبنفس االسلوب لباقي الخدمات 

)ارسم دائرة حول رمز االجابة الصحيحة(

سيئةسيئة جداالخدمات
ليست سيئة 

ال اعرفجيدة جداجيدةوال جيدة

123458الخدمات التعليمية

123458خدمة توفر مياه الشرب

123458خدمة توفر الصرف الصحي

123458خدمة التخلص من النفايات

123458خدمة شبكة الكهرباء

123458خدمات العناية الصحية العامة

123458جودة نظام العدالة
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SC1 سأقرأ عليك بعض العبارات، يرجى وبعد االنتهاء  من قراءتي لكل منها ان تخبرني ان كنت توافق بشدة، توافق، ال توافق، ال توافق بشدة عليها، وذلك على النحو 
التالي:

في رأيك هل توافق بشدة، توافق، ال توافق، ال توافق بشدة على أن )معظم الناس في هذه المنطقتة صادقين ويمكن أن تثق بهم(؟ 
)ارسم دائرة حول رمز االجابة الصحيحة(

ال أوافق بشدةال أوافقأوافقأوافق بشدةالحالة

1234معظم الناس في هذه المنطقة صادقين ويمكن أن تثق بهم.

1234الناس دائمًا مهتمة في مصالحهم الخاصة فقط. 

1234أعضاء هذه المنطقة جديرة بالثقة أكثر من غيرها.

في هذه المنطقة على المرء أن يكون في حالة تأهب ويمكن أن يتم استغاللك من قبل أي 
شخص 

1234

1234إذا كانت لديك مشكلة، هناك دائمًا شخص لمساعدتك

1234معظم الناس في هذه المنطقة هم على استعداد للمساعدة إذا كنت في حاجة إليهم

1234أنا وكل أفراد أسرتي نشعر بأننا مقبولين كأعضاء في هذه المنطقة. 

الريف: إذا فقدت واحدًا أو أكثر من الماشية، هل سيساعدك شخص من المنطقة في البحث عنه 
أو أن يعيده لك.

1234

الحضر: إذا سقطت محفظتك أو محفظة أي فرد في المنطقة، وسألت عنها: هل يعيدها 
الشخص الذي وجدها إليك. 

1234

PR1  ساذكر لك بعض الخدمات العامة، فارجو وبعد قرأتي لها ان تقوم باختيار 
اهم ثالث خدمات منها ترى ضرورة تحسين جودتها، وترتيب هذه الخدمات 
الثالث حسب اولويات تنفيذها كاولوية اولى ثم االولوية الثانية ثم االولوية 

الثالثة؟

الباحث: ابدء بقراءة الخدمات بشكل يستطيع المستجيب متابعته لك

1  نظام الرعاية الصحية 

االولوية االولى:.....................

االولوية الثانية: ....................

االولوية الثالثة: ...................

2  التعليم 

3  الماء 

4  الكهرباء 

5  األمن

6   العدالة 

7  تصريف النفايات 

8  الصرف الصحي

      

SC3  هل أرسل أي من األقارب الذين يعيشون في الخارج المال ألسرتك 
بانتظام،او احيانا، او لمرة واحدة، ام لم يرسلوا ابدا خالل ال 6 أشهر الماضية؟

الباحث: اذا لم يوجد اقارب لالسرة خارج العراق ضع دائرة حول الرمز 5

الرمز)ارسم دائرة حول رمز االجابة الصحيحة(

1نعم، بانتظام

2نعم، أحيانًا

3نعم، مرة واحدة

4ال، أبدًا 

5ال  يوجد أقارب 

8ال اعرف
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2. استمارة االنفاق
البيانات سرية بموجب اإلحصاء رقم 21 لسنة 1972 المعدل

1. البيانات التعريفية                                                                                              رقم العنقود  
8. رقم تعداد المبنى     1. المحافظة: 

9. رقم المسكن في البلوك 2. القضاء: 

10. عدد االسر في المسكن 3. الناحية: 

11. رقم تسلسل االسرة في العنقود 4. البيئة:     1 حضر    2 ريف

12. مجموع افراد االسرة 5. اسم الحي/ المقاطعة:

13. رقم الهاتف )ان وجد( 6. اسم المحلة/ القرية: 

14. رقم الفريق 7. رقم البلوك:

15. اسم رئيس االسرة:

زيارات الباحث الميداني

الزيارة النهائية123

يوم..................................................................... التاريــــــخ

شهر..................................................................... اسم الباحث

..................................................................... النتيجـــــة*
سنة

رمز الباحث

 الزيارة التالية:
التاريخ:

..............................................

..............................................الوقـت:

نتيجة الزيارة*
7. المسكن خالي او مغلق 4. االسرة رفضت المقابلة 1. تمت المقابلة

8. اخرى )حدد( 5. االسرة ليست في البيت 2. تمت المقابلة جزئيًا

6. لم يعثر على المسكن  3. تمت المقابلة بشكل كامل أو جزئي والمعلومات غير مفيدة

مدخل البيانات المدقق المكتبي المشرف المحلي الباحث الميداني

االسم:                                    

التاريخ:        /        /     201

االسم:                                    

التاريخ:        /        /     201

االسم:                                    

التاريخ:        /        /     201

االسم:                                    

التاريخ:        /        /     201

للباحث: إذا استخدمت استمارة اضافية ضع إشارة X في هذا الشكل 

2    0    1
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اليوم # 1 القسم االول: اإلنفاق اليومي على المواد الغذائية والسلع غير الغذائية المتكررة

تملء من قبل الباحث من دفتر التسجيل اليومي لالسرة عدد األسطر المستوفاة لهذه الصفحة   

مالحظات

14 13 12 11

الوصف )مفصاًل قدر االمكان( رقم

المصدر
1. انفاق نقدي

2. هبات وتبرعات 
من اسر اخرى

3. هبات وتبرع 
من خارج القطاع 

االسري
4. مقايضة مع 

مادة البطاقة 
التموينية

5. مقايضة مع 
مادة / خدمة أخرى

6. دفعة مقابل 
عمل

7. من انتاج ذاتي
8. أخرى تذكر بعد 

رمز االجابة

الكمية الكلية )محولة 
الى وحدة قياسية(

وحدة القياس
1. كيلوغرام

2. لتر
3. عدد

4. بدون وحدة قياس

القيمة الحقيقية او 
التقديرية

رمز المادة

الكمية  الوحدة الف دينار دينار

 . 1

 . 2

 . 3

 . 4

 . 5

 . 6

 . 7

 . 8

 . 9

 . 10

 . 11

 . 12

 . 13

 . 14

 . 15

 . 16

 . 17

 . 18

 . 19

المجموع .  20
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اليوم # 1 القسم االول: اإلنفاق اليومي على المواد الغذائية والسلع غير الغذائية المتكررة

تملء من قبل الباحث من دفتر التسجيل اليومي لالسرة عدد األسطر المستوفاة لهذه الصفحة   

مالحظات

14 13 12 11

الوصف  )مفصاًل قدر االمكان( رقم

المصدر
1. انفاق نقدي

2. هبات وتبرعات 
من اسر اخرى

3. هبات وتبرع 
من خارج القطاع 

االسري
4. مقايضة مع 

مادة البطاقة 
التموينية

5. مقايضة مع 
مادة / خدمة أخرى

6. دفعة مقابل 
عمل

7. من انتاج ذاتي
8.أخرى تذكر بعد 

رمز االجابة

الكمية الكلية )محولة 
الى وحدة قياسية(

وحدة القياس
1. كيلوغرام

2. لتر
3. عدد

4. بدون وحدة قياس

القيمة الحقيقية او 
التقديرية

رمز المادة

الكمية  الوحدة الف دينار دينار

 . 21

 . 22

 . 23

 . 24

 . 25

 . 26

 . 27

 . 28

 . 29

 . 30

 . 31

 . 32

 . 33

 . 34

 . 35

 . 36

 . 37

 . 38

 . 39

المجموع .   40

عدد االسطر المستوفاة لليوم األول:       
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اليوم # 2 القسم االول: اإلنفاق اليومي على المواد الغذائية والسلع غير الغذائية المتكررة

تملء من قبل الباحث من دفتر التسجيل اليومي لالسرة عدد األسطر المستوفاة لهذه الصفحة   

مالحظات

14 13 12 11

الوصف  )مفصاًل قدر االمكان( رقم

المصدر
1. انفاق نقدي

2. هبات وتبرعات 
من اسر اخرى

3. هبات وتبرع 
من خارج القطاع 

االسري
4. مقايضة مع 

مادة البطاقة 
التموينية

5. مقايضة مع 
مادة / خدمة أخرى

6. دفعة مقابل 
عمل

7. من انتاج ذاتي
8. أخرى تذكر بعد 

رمز االجابة

الكمية الكلية )محولة 
الى وحدة قياسية(

وحدة القياس
1. كيلوغرام

2. لتر
3. عدد

4. بدون وحدة قياس

القيمة الحقيقية او 
التقديرية

رمز المادة

الكمية  الوحدة الف دينار دينار

 . 1

 . 2

 . 3

 . 4

 . 5

 . 6

 . 7

 . 8

 . 9

 . 10

 . 11

 . 12

 . 13

 . 14

 . 15

 . 16

 . 17

 . 18

 . 19

المجموع .  20
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اليوم # 2 القسم االول: اإلنفاق اليومي على المواد الغذائية والسلع غير الغذائية المتكررة

تملء من قبل الباحث من دفتر التسجيل اليومي لالسرة عدد األسطر المستوفاة لهذه الصفحة   

مالحظات

14 13 12 11

الوصف  )مفصاًل قدر االمكان( رقم

المصدر
1. انفاق نقدي

2. هبات وتبرعات 
من اسر اخرى

3. هبات وتبرع 
من خارج القطاع 

االسري
4. مقايضة مع 

مادة البطاقة 
التموينية

5. مقايضة مع 
مادة / خدمة أخرى

6. دفعة مقابل 
عمل

7. من انتاج ذاتي
8 . خرى تذكر بعد 

رمز االجابة

الكمية الكلية )محولة 
الى وحدة قياسية(

وحدة القياس
1. كيلوغرام

2. لتر
3. عدد

4. بدون وحدة قياس

القيمة الحقيقية او 
التقديرية

رمز المادة

الكمية  الوحدة الف دينار دينار

 . 21

 . 22

 . 23

 . 24

 . 25

 . 26

 . 27

 . 28

 . 29

 . 30

 . 31

 . 32

 . 33

 . 34

 . 35

 . 36

 . 37

 . 38

 . 39

المجموع .   40

عدد االسطر المستوفاة لليوم الثاني:       



2. استمارة االنفاق

458

اليوم # 3 القسم االول: اإلنفاق اليومي على المواد الغذائية والسلع غير الغذائية المتكررة

تملء من قبل الباحث من دفتر التسجيل اليومي لالسرة عدد األسطر المستوفاة لهذه الصفحة   

مالحظات

14 13 12 11

الوصف  )مفصاًل قدر االمكان( رقم

المصدر
1 انفاق نقدي

2 هبات وتبرعات 
من اسر اخرى

3 هبات وتبرع 
من خارج القطاع 

االسري
4 مقايضة مع 

مادة البطاقة 
التموينية

5 مقايضة مع 
مادة / خدمة أخرى
6 دفعة مقابل عمل

7 من انتاج ذاتي
8 أخرى تذكر بعد 

رمز االجابة

الكمية الكلية )محولة 
الى وحدة قياسية(

وحدة القياس
1. كيلوغرام

2. لتر
3. عدد

4. بدون وحدة قياس

القيمة الحقيقية او 
التقديرية

رمز المادة

الكمية  الوحدة الف دينار دينار

 . 1

 . 2

 . 3

 . 4

 . 5

 . 6

 . 7

 . 8

 . 9

 . 10

 . 11

 . 12

 . 13

 . 14

 . 15

 . 16

 . 17

 . 18

 . 19

المجموع .   20
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اليوم # 3 القسم االول: اإلنفاق اليومي على المواد الغذائية والسلع غير الغذائية المتكررة

تملء من قبل الباحث من دفتر التسجيل اليومي لالسرة عدد األسطر المستوفاة لهذه الصفحة   

مالحظات

14 13 12 11

الوصف  )مفصاًل قدر االمكان( رقم

المصدر
1 انفاق نقدي

2 هبات وتبرعات 
من اسر اخرى

3 هبات وتبرع 
من خارج القطاع 

االسري
4 مقايضة مع 

مادة البطاقة 
التموينية

5 مقايضة مع 
مادة / خدمة أخرى
6 دفعة مقابل عمل

7 من انتاج ذاتي
8 أخرى تذكر بعد 

رمز االجابة

الكمية الكلية )محولة 
الى وحدة قياسية(

وحدة القياس
1. كيلوغرام

2. لتر
3. عدد

4. بدون وحدة قياس

القيمة الحقيقية او 
التقديرية

رمز المادة

الكمية  الوحدة الف دينار دينار

 . 21

 . 22

 . 23

 . 24

 . 25

 . 26

 . 27

 . 28

 . 29

 . 30

 . 31

 . 32

 . 33

 . 34

 . 35

 . 36

 . 37

 . 38

 . 39

المجموع .   40

عدد االسطر المستوفاة لليوم الثالث:       



2. استمارة االنفاق

460

اليوم # 4 القسم االول: اإلنفاق اليومي على المواد الغذائية والسلع غير الغذائية المتكررة

تملء من قبل الباحث من دفتر التسجيل اليومي لالسرة عدد األسطر المستوفاة لهذه الصفحة   

مالحظات

14 13 12 11

الوصف  )مفصاًل قدر االمكان( رقم

المصدر
1. انفاق نقدي

2. هبات وتبرعات 
من اسر اخرى

3. هبات وتبرع 
من خارج القطاع 

االسري
4. مقايضة مع 

مادة البطاقة 
التموينية

5. مقايضة مع 
مادة / خدمة أخرى

6. دفعة مقابل 
عمل

7. من انتاج ذاتي
8. أخرى تذكر بعد 

رمز االجابة

الكمية الكلية )محولة 
الى وحدة قياسية(

وحدة القياس
1. كيلوغرام

2. لتر
3. عدد

4. بدون وحدة قياس

القيمة الحقيقية او 
التقديرية

رمز المادة

الكمية  الوحدة الف دينار دينار

 . 1

 . 2

 . 3

 . 4

 . 5

 . 6

 . 7

 . 8

 . 9

 . 10

 . 11

 . 12

 . 13

 . 14

 . 15

 . 16

 . 17

 . 18

 . 19

المجموع .   20



2. استمارة االنفاق

461

اليوم # 4 القسم االول: اإلنفاق اليومي على المواد الغذائية والسلع غير الغذائية المتكررة

تملء من قبل الباحث من دفتر التسجيل اليومي لالسرة عدد األسطر المستوفاة لهذه الصفحة   

مالحظات

14 13 12 11

الوصف  )مفصاًل قدر االمكان( رقم

المصدر
1 انفاق نقدي

2 هبات وتبرعات 
من اسر اخرى

3 هبات وتبرع 
من خارج القطاع 

االسري
4 مقايضة مع 

مادة البطاقة 
التموينية

5 مقايضة مع 
مادة / خدمة أخرى
6 دفعة مقابل عمل

7 من انتاج ذاتي
8 أخرى تذكر بعد 

رمز االجابة

الكمية الكلية )محولة 
الى وحدة قياسية(

وحدة القياس
1. كيلوغرام

2. لتر
3. عدد

4. بدون وحدة قياس

القيمة الحقيقية او 
التقديرية

رمز المادة

الكمية  الوحدة الف دينار دينار

 . 21

 . 22

 . 23

 . 24

 . 25

 . 26

 . 27

 . 28

 . 29

 . 30

 . 31

 . 32

 . 33

 . 34

 . 35

 . 36

 . 37

 . 38

 . 39

المجموع .   40

عدد االسطر المستوفاة لليوم الرابع:       



2. استمارة االنفاق

462

اليوم # 5 القسم االول: اإلنفاق اليومي على المواد الغذائية والسلع غير الغذائية المتكررة

تملء من قبل الباحث من دفتر التسجيل اليومي لالسرة عدد األسطر المستوفاة لهذه الصفحة   

مالحظات

14 13 12 11

الوصف  )مفصاًل قدر االمكان( رقم

المصدر
1. انفاق نقدي

2. هبات وتبرعات 
من اسر اخرى

3. هبات وتبرع 
من خارج القطاع 

االسري
4. مقايضة مع 

مادة البطاقة 
التموينية

5. مقايضة مع 
مادة / خدمة أخرى

6. دفعة مقابل 
عمل

7. من انتاج ذاتي
8. أخرى تذكر بعد 

رمز االجابة

الكمية الكلية )محولة 
الى وحدة قياسية(

وحدة القياس
1. كيلوغرام

2. لتر
3. عدد

4. بدون وحدة قياس

القيمة الحقيقية او 
التقديرية

رمز المادة

الكمية  الوحدة الف دينار دينار

 . 1

 . 2

 . 3

 . 4

 . 5

 . 6

 . 7

 . 8

 . 9

 . 10

 . 11

 . 12

 . 13

 . 14

 . 15

 . 16

 . 17

 . 18

 . 19

المجموع .   20



2. استمارة االنفاق

463

اليوم # 5 القسم االول: اإلنفاق اليومي على المواد الغذائية والسلع غير الغذائية المتكررة

تملء من قبل الباحث من دفتر التسجيل اليومي لالسرة عدد األسطر المستوفاة لهذه الصفحة   

مالحظات

14 13 12 11

الوصف  )مفصاًل قدر االمكان( رقم

المصدر
1 انفاق نقدي

2 هبات وتبرعات 
من اسر اخرى

3 هبات وتبرع 
من خارج القطاع 

االسري
4 مقايضة مع 

مادة البطاقة 
التموينية

5 مقايضة مع 
مادة / خدمة أخرى
6 دفعة مقابل عمل

7 من انتاج ذاتي
8 أخرى تذكر بعد 

رمز االجابة

الكمية الكلية )محولة 
الى وحدة قياسية(

وحدة القياس
1. كيلوغرام

2. لتر
3. عدد

4. بدون وحدة قياس

القيمة الحقيقية او 
التقديرية

رمز المادة

الكمية  الوحدة الف دينار دينار

 . 21

 . 22

 . 23

 . 24

 . 25

 . 26

 . 27

 . 28

 . 29

 . 30

 . 31

 . 32

 . 33

 . 34

 . 35

 . 36

 . 37

 . 38

 . 39

المجموع .   40

عدد االسطر المستوفاة لليوم الخامس:       



2. استمارة االنفاق

464

اليوم # 6 القسم االول: اإلنفاق اليومي على المواد الغذائية والسلع غير الغذائية المتكررة

تملء من قبل الباحث من دفتر التسجيل اليومي لالسرة عدد األسطر المستوفاة لهذه الصفحة   

مالحظات

14 13 12 11

الوصف  )مفصاًل قدر االمكان( رقم

المصدر
1. انفاق نقدي

2. هبات وتبرعات 
من اسر اخرى

3. هبات وتبرع 
من خارج القطاع 

االسري
4. مقايضة مع 

مادة البطاقة 
التموينية

5. مقايضة مع 
مادة / خدمة أخرى

6. دفعة مقابل 
عمل

7. من انتاج ذاتي
8. أخرى تذكر بعد 

رمز االجابة

الكمية الكلية )محولة 
الى وحدة قياسية(

وحدة القياس
1. كيلوغرام

2. لتر
3. عدد

4. بدون وحدة قياس

القيمة الحقيقية او 
التقديرية

رمز المادة

الكمية  الوحدة الف دينار دينار

 . 1

 . 2

 . 3

 . 4

 . 5

 . 6

 . 7

 . 8

 . 9

 . 10

 . 11

 . 12

 . 13

 . 14

 . 15

 . 16

 . 17

 . 18

 . 19

المجموع .   20



2. استمارة االنفاق

465

اليوم # 6 القسم االول: اإلنفاق اليومي على المواد الغذائية والسلع غير الغذائية المتكررة

تملء من قبل الباحث من دفتر التسجيل اليومي لالسرة عدد األسطر المستوفاة لهذه الصفحة   

مالحظات

14 13 12 11

الوصف  )مفصاًل قدر االمكان( رقم

المصدر
1 انفاق نقدي

2 هبات وتبرعات 
من اسر اخرى

3 هبات وتبرع 
من خارج القطاع 

االسري
4 مقايضة مع 

مادة البطاقة 
التموينية

5 مقايضة مع 
مادة / خدمة أخرى
6 دفعة مقابل عمل

7 من انتاج ذاتي
8 أخرى تذكر بعد 

رمز االجابة

الكمية الكلية )محولة 
الى وحدة قياسية(

وحدة القياس
1. كيلوغرام

2. لتر
3. عدد

4. بدون وحدة قياس

القيمة الحقيقية او 
التقديرية

رمز المادة

الكمية  الوحدة الف دينار دينار

 . 21

 . 22

 . 23

 . 24

 . 25

 . 26

 . 27

 . 28

 . 29

 . 30

 . 31

 . 32

 . 33

 . 34

 . 35

 . 36

 . 37

 . 38

 . 39

المجموع .   40

عدد االسطر المستوفاة لليوم السادس:       



2. استمارة االنفاق

466

اليوم # 7 القسم االول: اإلنفاق اليومي على المواد الغذائية والسلع غير الغذائية المتكررة

تملء من قبل الباحث من دفتر التسجيل اليومي لالسرة عدد األسطر المستوفاة لهذه الصفحة   

مالحظات

14 13 12 11

الوصف  )مفصاًل قدر االمكان( رقم

المصدر
1. انفاق نقدي

2. هبات وتبرعات 
من اسر اخرى

3. هبات وتبرع 
من خارج القطاع 

االسري
4. مقايضة مع 

مادة البطاقة 
التموينية

5. مقايضة مع 
مادة / خدمة أخرى

6. دفعة مقابل 
عمل

7. من انتاج ذاتي
8. أخرى تذكر بعد 

رمز االجابة

الكمية الكلية )محولة 
الى وحدة قياسية(

وحدة القياس
1. كيلوغرام

2. لتر
3. عدد

4. بدون وحدة قياس

القيمة الحقيقية أو 
التقديرية

رمز المادة

الكمية  الوحدة الف دينار دينار

 . 1

 . 2

 . 3

 . 4

 . 5

 . 6

 . 7

 . 8

 . 9

 . 10

 . 11

 . 12

 . 13

 . 14

 . 15

 . 16

 . 17

 . 18

 . 19

المجموع .   20



2. استمارة االنفاق

467

اليوم # 7 القسم االول: اإلنفاق اليومي على المواد الغذائية والسلع غير الغذائية المتكررة

تملء من قبل الباحث من دفتر التسجيل اليومي لالسرة عدد األسطر المستوفاة لهذه الصفحة   

مالحظات

14 13 12 11

الوصف  )مفصاًل قدر االمكان( رقم

المصدر
1 انفاق نقدي

2 هبات وتبرعات 
من اسر اخرى

3 هبات وتبرع 
من خارج القطاع 

االسري
4 مقايضة مع 

مادة البطاقة 
التموينية

5 مقايضة مع 
مادة / خدمة أخرى
6 دفعة مقابل عمل

7 من انتاج ذاتي
8 أخرى تذكر بعد 

رمز االجابة

الكمية الكلية )محولة 
الى وحدة قياسية(

وحدة القياس
1. كيلوغرام

2. لتر
3. عدد

4. بدون وحدة قياس

القيمة الحقيقية او 
التقديرية

رمز المادة

الكمية  الوحدة الف دينار دينار

 . 21

 . 22

 . 23

 . 24

 . 25

 . 26

 . 27

 . 28

 . 29

 . 30

 . 31

 . 32

 . 33

 . 34

 . 35

 . 36

 . 37

 . 38

 . 39

المجموع .   40

عدد االسطر المستوفاة لليوم السابع:       



2. استمارة االنفاق

468

القسم الثاني: مصاريف على خدمات وسلع غير غذائية خالل الـ 30 يومًا الماضية

عدد األسطر المستوفاة لهذه الصفحة    تاريخ البدء _ _/ _ _ / _      تاريخ االنتهاء  _ _ / _ _ / _ 

24 23 22 21

رمز 
المادة

ما هو المصدر الرئيس 
لجميع هذه ... ]المواد[ 

المقتناة؟
1. انفاق نقدي

2. هبات وتبرعات من 
أسر أخرى

3. هبات وتبرعات من 
خارج القطاع األسري  

4. دفعة مقابل عمل
5. من انتاج ذاتي

6. أخرى تذكر بعد رمز 
 االجابة:

----------------------

كم انفقت اسرتك أو ماهي 
القيمة التقديرية لجميع 

الكميات من هذه ]المادة[ 
المشتراة او المستلمة 

خالل 30 يوما السابقة 
لليوم االول من المقابلة

ما كمية ]المادة[ ... التي 
اشترتها أو اقتنتها اسرتك 
خالل الـ 30 يومًا السابقة 

لليوم األول من المقابلة؟

هل اشتريت او تسلمت دون مقابل نقدي انت او احد افراد اسرتك...
]مادة[ خالل الـ 30 يومًا السابقة لليوم األول من المقابلة؟

1. نعم
2. ال  ◄ المادة التالية

ألف دينار   دينار الكمية الوحدة وصف المادة

مستلزمات االحذية

– – مادة دهن وأصباغ األحذية 4111

– – مواد صيانة األحذية 4115

– – أخرى )قياطين .... الخ( 4119

تصليح واستئجار االحذية

– – أجور صبغ وتصليح 4123

– – أخرى )استئجار احذية .... الخ( 4127

الكهرباء والماء

– – كهرباء من الشبكة العمومية 4140

– – كهرباء من المولدة المشتركة 4145

– – اجور الماء الصافي 4147

– – اجور الماء الخام 4149

– – اجور المجاري 4150

الغاز

قنينة .  4151 الغاز السائل من المحطة

قنينة .  4157 الغاز السائل تجاري

– – 4163 الغاز السائل بواسطة االنابيب 

وقود ودهون المولدات الخاصة

لتر .  كاز من المحطة  4165

لتر .  كاز تجاري 4167

لتر .  زيوت المحركات 4173

الوقود السائل

لتر .  النفط االبيض من المحطة 4181

لتر .  النفط االبيض تجاري 4183

مجموع الصفحة .  4190



2. استمارة االنفاق

469

القسم الثاني: مصاريف على خدمات وسلع غير غذائية خالل الـ 30 يومًا الماضية

عدد األسطر المستوفاة لهذه الصفحة    تاريخ البدء _ _/ _ _ / _      تاريخ االنتهاء  _ _ / _ _ / _ 

24 23 22 21

رمز 
المادة

ما هو المصدر الرئيس 
لجميع هذه ... ]المواد[ 

المقتناة؟
1. انفاق نقدي

2. هبات وتبرعات من 
أسر أخرى

3. هبات وتبرعات من 
خارج القطاع األسري  

4. دفعة مقابل عمل
5. من انتاج ذاتي

6. أخرى تذكر بعد رمز 
االجابة:

-----------------------

كم انفقت اسرتك أو ماهي 
القيمة التقديرية لجميع 

الكميات من هذه ]المادة[ 
المشتراة او المستلمة 

خالل 30 يوما السابقة 
لليوم االول من المقابلة

ما كمية ]المادة[ ... التي 
اشترتها أو اقتنتها اسرتك 
خالل الـ 30 يومًا السابقة 

لليوم األول من المقابلة؟

هل اشتريت او تسلمت دون مقابل نقدي انت او احد افراد اسرتك...
]مادة[ خالل الـ 30 يومًا السابقة لليوم األول من المقابلة؟

1. نعم
2. ال  ◄ المادة التالية

ألف دينار   دينار الكمية الوحدة وصف المادة

الوقود الصلب

– – الفحم  4211

– – الخشب  4223

– – مطال  4235

– – أخرى)بقايا النباتات ، السعف ..الخ( 4247

االدوات الصغيرة واللواحق المتنوعة

عدد . 
اآلالت اليدوية والمعدات )منشار ، مطرقة ، مناجل 

، كرك ..الخ(
4259

عدد .  ساللم أو درج  4261

عدد .  سكك للستائر 4273

عدد .  مصابيح كهربائية وفلورسنات 4285

عدد .  مصابح يدوية 4297

عدد .  بطاريات جافة  4309

عدد .  أجهزة االنذار 4311

عدد .  المقابض واألقفال 4323

عدد .  أخرى )االدوات الصغيرة واللواحق المتنوعة...( 4329

مجموع الصفحة .  4330



2. استمارة االنفاق

470

القسم الثاني: مصاريف على خدمات وسلع غير غذائية خالل الـ 30 يومًا الماضية

عدد األسطر المستوفاة لهذه الصفحة    تاريخ البدء _ _/ _ _ / _      تاريخ االنتهاء  _ _ / _ _ / _ 

24 23 22 21

رمز 
المادة

ما هو المصدر الرئيس 
لجميع هذه ... ]المواد[ 

المقتناة؟
1. انفاق نقدي

2. هبات وتبرعات من 
أسر أخرى

3. هبات وتبرعات من 
خارج القطاع األسري  

4. دفعة مقابل عمل
5. من انتاج ذاتي

6. أخرى تذكر بعد رمز 
 االجابة:

----------------------

كم انفقت اسرتك أو ماهي 
القيمة التقديرية لجميع 

الكميات من هذه ]المادة[ 
المشتراة او المستلمة 

خالل 30 يوما السابقة 
لليوم االول من المقابلة

ما كمية ]المادة[ ... التي 
اشترتها أو اقتنتها اسرتك 
خالل الـ 30 يومًا السابقة 

لليوم األول من المقابلة؟

هل اشتريت او تسلمت دون مقابل نقدي انت او احد افراد اسرتك...
]مادة[ خالل الـ 30 يومًا السابقة لليوم األول من المقابلة؟

1. نعم
2. ال  ◄ المادة التالية

ألف دينار   دينار الكمية الوحدة وصف المادة

   السلع المنزلية غير المعمرة

صابون تموين كغم .  4335

صابون تجاري كغم .  4347

مساحيق الغسيل والتنظيف تموين كغم .  4359

مساحيق الغسيل والتنظيف تجاري كغم .  4361

لتر .  سوائل الغسيل والتنظيف  4373

لتر .  قاصر 4385

– – معطر الجو 4397

– – منتجات تنظيف الزجاج 4409

– – مواد ضد الحشرات 4411

– – مياه مقطرة 4423

– – أدوات التنظيف والمكانس والماسحات 4435

– – فرش التنظيف 4447

– – مناشف األطباق 4459

– – قماش مماسح األرضيات 4461

– –
المنتجات الورقية )فوط المائدة ، أكياس المكانس 

الكهربائية ، األطباق( 
4473

– –

المواد األخرى )عيدان الثقاب ، الشموع، فتائل، 
شماعات المالبس ، الدبابيس، أبر الحياكة ، ابر 
التطريز ، كشتبانات ، خيط ، والخيط المفتول ، 

مسامير مطفأة الحريق ، القفازات المطاطية(  

4485

مجموع الصفحة .  4490



2. استمارة االنفاق

471

القسم الثاني: مصاريف على خدمات وسلع غير غذائية خالل الـ 30 يومًا الماضية

عدد األسطر المستوفاة لهذه الصفحة    تاريخ البدء _ _/ _ _ / _      تاريخ االنتهاء  _ _ / _ _ / _ 

24 23 22 21

رمز 
المادة

ما هو المصدر الرئيس 
لجميع هذه ... ]المواد[ 

المقتناة؟
1. انفاق نقدي

2. هبات وتبرعات من 
أسر أخرى

3. هبات وتبرعات من 
خارج القطاع األسري  

4. دفعة مقابل عمل
5. من انتاج ذاتي

6. أخرى تذكر بعد رمز 
 االجابة:

------------------------

كم انفقت اسرتك أو ماهي 
القيمة التقديرية لجميع 

الكميات من هذه ]المادة[ 
المشتراة او المستلمة 

خالل 30 يوما السابقة 
لليوم االول من المقابلة

ما كمية ]المادة[ ... التي 
اشترتها أو اقتنتها اسرتك 
خالل الـ 30 يومًا السابقة 

لليوم األول من المقابلة؟

هل اشتريت او تسلمت دون مقابل نقدي انت او احد افراد اسرتك...
]مادة[ خالل الـ 30 يومًا السابقة لليوم األول من المقابلة؟

1. نعم
2. ال  ◄ المادة التالية

ألف دينار   دينار الكمية الوحدة وصف المادة

الخدمات المنزلية

– – اجور خادمة  4497

– – اجور طباخ  4509

– – اجور سائق  4511

– – اجور فالح  4523

– – اجور مربية  4535

– – اجور حارس  4547

منتجات طبية اخرى

– –
أدوات طبية  )ترموتر ،محاقن، بالستر طبي ، شاش، 

قطن ..ألخ( 
4561

المنتجات الصيدالنية

– – أدوية األمراض المزمنة 4585

– – أدوية األمراض غير المزمنة 4597

– – وسائل منع الحمل  4609

– – المنتجات الصيدالنية أخرى 4613

الوقود والزيوت لمعدات النقل الشخصي

لتر .  كاز من المحطة 4647

لتر .  كاز تجاري 4659

لتر .  زيوت المحركات  من المحطة 4661

لتر .  زيوت المحركات تجاري 4673

– – اخرى )ماء مقطر،انترفريز...الخ( 4685

مجموع الصفحة .  4690



2. استمارة االنفاق

472

القسم الثاني: مصاريف على خدمات وسلع غير غذائية خالل الـ 30 يومًا الماضية

عدد األسطر المستوفاة لهذه الصفحة    تاريخ البدء _ _/ _ _ / _                 تاريخ االنتهاء  _ _ / _ _ / _ 

24 23 22 21

رمز 
المادة

ما هو المصدر الرئيس 
لجميع هذه ... ]المواد[ 

المقتناة؟
1. انفاق نقدي

2. هبات وتبرعات من 
أسر أخرى

3. هبات وتبرعات من 
خارج القطاع األسري  

4. دفعة مقابل عمل
5. من انتاج ذاتي

6. أخرى تذكر بعد رمز 
 االجابة:

----------------------

كم انفقت اسرتك أو ماهي 
القيمة التقديرية لجميع 

الكميات من هذه ]المادة[ 
المشتراة او المستلمة 

خالل 30 يوما السابقة 
لليوم االول من المقابلة

ما كمية ]المادة[ ... التي 
اشترتها أو اقتنتها اسرتك 
خالل الـ 30 يومًا السابقة 

لليوم األول من المقابلة؟

هل اشتريت او تسلمت دون مقابل نقدي انت او احد افراد اسرتك...
]مادة[ خالل الـ 30 يومًا السابقة لليوم األول من المقابلة؟

1. نعم
2. ال  ◄ المادة التالية

ألف دينار   دينار الكمية الوحدة وصف المادة

صيانة واصالح معدات النقل الشخصي

– –
اصالح المركبات )ميكانيكي، كهربائي ، سمكرة ، 

أدوات احتياطية ، بنجرجي(
4697

– – غسل وتشحيم السيارات 4709

اجور خدمات النقل

– – نقل الركاب بالقطار  4711

– – نقل الركاب جوا  4727

– – نقل الركاب بحرا  4735

خدمات النقل االخرى

– – اجور حمالية  4759

– – اجور مكاتب نقل االمتعة  4761

– – عموالت وكالء السفر  4773

خدمات البريد

– – نفقات البريد )طوابع ، طرود ، حواالت(  4785

مجموع الصفحة 4790



2. استمارة االنفاق

473

القسم الثاني: مصاريف على خدمات وسلع غير غذائية خالل الـ 30 يومًا الماضية

عدد األسطر المستوفاة لهذه الصفحة    تاريخ البدء _ _/ _ _ / _      تاريخ االنتهاء  _ _ / _ _ / _ 

24 23 22 21

رمز 
المادة

ما هو المصدر الرئيس 
لجميع هذه ... ]المواد[ 

المقتناة؟
1. انفاق نقدي

2. هبات وتبرعات من 
أسر أخرى

3. هبات وتبرعات من 
خارج القطاع األسري  

4. دفعة مقابل عمل
5. من انتاج ذاتي

6. أخرى تذكر بعد رمز 
 االجابة:

---------------------

كم انفقت اسرتك أو ماهي 
القيمة التقديرية لجميع 

الكميات من هذه ]المادة[ 
المشتراة او المستلمة 

خالل 30 يوما السابقة 
لليوم االول من المقابلة

ما كمية ]المادة[ ... التي 
اشترتها أو اقتنتها اسرتك 
خالل الـ 30 يومًا السابقة 

لليوم األول من المقابلة؟

هل اشتريت او تسلمت دون مقابل نقدي انت او احد افراد اسرتك...
]مادة[ خالل الـ 30 يومًا السابقة لليوم األول من المقابلة؟

1. نعم
2. ال  ◄ المادة التالية

ألف دينار   دينار الكمية الوحدة وصف المادة

خدمات الهاتف والفاكس

– – اجور نصب الهاتف  4807

– – اجور الهاتف االرضي  4815

– – اجور المكالمات الهاتفية  4823

عدد .  بطاقة هاتف نقال 4831

عدد .  كارت الثريا  4839

– – خدمات التلغراف والفاكس والتلكس  4847

– – خدمات نقل المعلومات واالنترنيت  4855

– – خدمات الربط بشبكة االنترنيت  4863

– – نفقات اتصاالت سلكية والسلكية  4871

– – استئجار الهواتف والفاكس  4879

– – خدمات الهاتف والفاكس اخرى  4887

الخدمات الثقافية

– – قيمة تذاكر السينما والمسرح والحفالت الموسيقية 4905

– – النفقات على المتاحف والمكتبات 4913

– – صاالت عرض االعمال الفنية والمعارض 4921

– –
نفقات زيارة اآلثار التاريخية والحدائق العامة وحدائق 

الحيوانات
4929

– – CD أستئجار أشرطة فديو و 4937

– –
خدمات المصورين )صور شخصية ، تحميض 

االفالم ... الخ(
4945

– – الخدمات الثقافية االخرى  4953

مجموع الصفحة .  4960
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474

القسم الثاني: مصاريف على خدمات وسلع غير غذائية خالل الـ 30 يومًا الماضية

عدد األسطر المستوفاة لهذه الصفحة    تاريخ البدء _ _/ _ _ / _      تاريخ االنتهاء  _ _ / _ _ / _ 

24 23 22 21

رمز 
المادة

ما هو المصدر الرئيس 
لجميع هذه ... ]المواد[ 

المقتناة؟
1. انفاق نقدي

2. هبات وتبرعات من 
أسر أخرى

3. هبات وتبرعات من 
خارج القطاع األسري  

4. دفعة مقابل عمل
5. من انتاج ذاتي

6. أخرى تذكر بعد رمز 
 االجابة:

------------------------

كم انفقت اسرتك أو ماهي 
القيمة التقديرية لجميع 

الكميات من هذه ]المادة[ 
المشتراة او المستلمة 

خالل 30 يوما السابقة 
لليوم االول من المقابلة

ما كمية ]المادة[ ... التي 
اشترتها أو اقتنتها اسرتك 
خالل الـ 30 يومًا السابقة 

لليوم األول من المقابلة؟

هل اشتريت او تسلمت دون مقابل نقدي انت او احد افراد اسرتك...
]مادة[ خالل الـ 30 يومًا السابقة لليوم األول من المقابلة؟

1. نعم
2. ال  ◄ المادة التالية

ألف دينار   دينار الكمية الوحدة وصف المادة

االدوات الكتابية ومواد الرسم

– – الدفاتر والكراسات 4979

– – االقالم بكافة انواعها 4987

– – مبراة وممحاة 4995

– – اوراق الكربون واالشرطة  5003

– –
الكابسات والدبابيس الخاصة بالكابسات ودبابيس 

الرسم
5011

– – مقصات الورق 5019

– – صمغ 5027

– – مشابك االوراق 5035

– –
مواد الرسم والطالء واقمشة الرسم )الورق ، االلواح 

، االصباغ الشمعية والباستيل والمائية والفرش(
5043

– –
أخرى )المساطر ، االدوات الهندسية ، الطباشير ، 

حافظة أقالم ... الخ(
5051

اجور الحضانة 

– – اجور حضانة 5073

– – اجور روضة 5077

– – مصاريف حضانة وروضة 5081

العناية الشخصية

– – اجور حالقة رجالية 5107

– – اجور حالقة نسائية 5115

– – اجور حمام 5123

– – اجور الساونا والمساج 5131

– – العناية الشخصية االخرى  5139

مجموع الصفحة 5140



2. استمارة االنفاق

475

القسم الثاني: مصاريف على خدمات وسلع غير غذائية خالل الـ 30 يومًا الماضية

عدد األسطر المستوفاة لهذه الصفحة    تاريخ البدء _ _/ _ _ / _      تاريخ االنتهاء  _ _ / _ _ / _ 

24 23 22 21

رمز 
المادة

ما هو المصدر الرئيس 
لجميع هذه ... ]المواد[ 

المقتناة؟
1. انفاق نقدي

2. هبات وتبرعات من 
أسر أخرى

3. هبات وتبرعات من 
خارج القطاع األسري  

4. دفعة مقابل عمل
5. من انتاج ذاتي

6. أخرى تذكر بعد رمز 
 االجابة:

---------------------
-------

كم انفقت اسرتك أو ماهي 
القيمة التقديرية لجميع 

الكميات من هذه ]المادة[ 
المشتراة او المستلمة 

خالل 30 يوما السابقة 
لليوم االول من المقابلة

ما كمية ]المادة[ ... التي 
اشترتها أو اقتنتها اسرتك 
خالل الـ 30 يومًا السابقة 

لليوم األول من المقابلة؟

هل اشتريت او تسلمت دون مقابل نقدي انت او احد افراد اسرتك...
]مادة[ خالل الـ 30 يومًا السابقة لليوم األول من المقابلة؟

1. نعم
2. ال  ◄ المادة التالية

ألف دينار   دينار الكمية الوحدة وصف المادة

جمع القمامة والنفايات

– – اجور جمع القمامة والنفايات )تسليك المجاري... الخ( 5143

   خدمات اخرى متعلقة بالمسكن

– – خدمات اخرى )حراسة ، صيانة مصاعد... الخ( 5146

   اجهزة اخرى ومنتجات معدة للعناية الشخصية

– –
اجهزة غير كهربائية )أدوات الحالقة ، ماكنة حالقة ، 

مقصات ، مبرد ، فرش أسنان ، مشط ... الخ(
5153

– –
مواد النظافة الشخصية )صابون حمام طبي ، كريم 

حالقة ، معجون أسنان ... الخ(
5161

– –
منتجات التجميل )أحمر الشفاه ، طالء األظافر ، 

معطر الجسم ، العطور والروائح(
5169

– –
منتجات اخرى )ورق حمام ، مناديل ورقية ، مناديل 

صحية ، حفاظات لالطفال ... الخ(
5177

مجموع الصفحة 5180

عدد االسطر المستوفاة للقسم الثاني:       



2. استمارة االنفاق

476

القسم الثالث:  مصاريف على خدمات وسلع غير غذائية خالل الـ  90  يومًا الماضية

عدد األسطر المستوفاة لهذه الصفحة    تاريخ البدء _ _/ _ _ / _      تاريخ االنتهاء  _ _ / _ _ / _ 

34 33 32 31

رمز 
المادة

ما هو المصدر الرئيس 
لجميع هذه ... ]المواد[ 

المقتناة؟
1. انفاق نقدي

2. هبات وتبرعات من 
أسر أخرى

3. هبات وتبرعات من 
خارج القطاع األسري  

4. دفعة مقابل عمل
5. من انتاج ذاتي

6. أخرى تذكر بعد رمز 
االجابة:

-----------------------

كم انفقت اسرتك أو 
ماهي القيمة التقديرية 

لجميع الكميات من هذه 
]المادة[ المشتراة او 
المستلمة خالل 90 
يوما السابقة لليوم 

االول من المقابلة

ما كمية ]المادة[ ... 
التي اشترتها أو اقتنتها 

اسرتك خالل الـ 90 
يومًا السابقة لليوم 
األول من المقابلة؟

هل اشتريت او تسلمت دون مقابل نقدي انت او احد افراد اسرتك...]مادة[ خالل 
الـ 90 يومًا السابقة لليوم األول من المقابلة؟

1. نعم
2.ال ◄ المادة التالية 

ألف دينار   دينار الكمية الوحدة وصف المادة

   مواد المالبس

متر .  أقمشة صوفية رجالية 5511

متر .  أقمشة صوفية نسائية 5523

متر .  أقمشة صوفية لألطفال 5535

متر .  أقمشة قطنية رجالية 5547

متر .  أقمشة قطنية نسائية 5559

متر .  أقمشة قطنية لألطفال 5561

متر .  أقمشة حريرية رجالية 5573

متر .  أقمشة حريرية نسائية 5585

متر .  أقمشة حريرية لألطفال 5597

متر .  أقمشة تركيبية رجالية 5609

متر .  أقمشة تركيبية نسائية 5611

متر .  أقمشة تركيبية لألطفال 5623

– – أجور خياطة مالبس رجالية 5635

– – أجور خياطة مالبس نسائية 5647

– – أجور خياطة مالبس أطفال 5659

– – مواد المالبس األخرى 5663

مجموع الصفحة .  5670



2. استمارة االنفاق

477

القسم الثالث:  مصاريف على خدمات وسلع غير غذائية خالل الـ  90  يومًا الماضية

عدد األسطر المستوفاة لهذه الصفحة    تاريخ البدء _ _/ _ _ / _      تاريخ االنتهاء  _ _ / _ _ / _ 

34 33 32 31

رمز 
المادة

ما هو المصدر الرئيس 
لجميع هذه ... ]المواد[ 

المقتناة؟
1. انفاق نقدي

2. هبات وتبرعات من 
أسر أخرى

3. هبات وتبرعات من 
خارج القطاع األسري  

4. دفعة مقابل عمل
5. من انتاج ذاتي

6. أخرى تذكر بعد رمز 
االجابة:

-----------------------
-----------

كم انفقت اسرتك أو 
ماهي القيمة التقديرية 

لجميع الكميات من هذه 
]المادة[ المشتراة او 
المستلمة خالل 90 
يوما السابقة لليوم 

االول من المقابلة

ما كمية ]المادة[ ... 
التي اشترتها أو اقتنتها 

اسرتك خالل الـ 90 
يومًا السابقة لليوم 
األول من المقابلة؟

هل اشتريت او تسلمت دون مقابل نقدي انت او احد افراد اسرتك...]مادة[ خالل 
الـ 90 يومًا السابقة لليوم األول من المقابلة؟

1. نعم
2. ال◄المادة التالية 

ألف دينار   دينار الكمية الوحدة وصف المادة

   المالبس

   مالبس جاهزة رجالية

عدد .  معاطف  5673

عدد .  جاكيتات 5685

عدد .  بنطلونات 5697

عدد .  قماصل 5709

عدد .  قمصان 5711

عدد .  مالبس داخلية 5723

عدد .  بدالت كاملة 5735

عدد .  دشداشة 5747

عدد .  عباءة صوف 5759

عدد .  بجامة 5761

عدد .  يشماغ 5773

عدد .  عقال 5785

عدد .  عرقجين 5797

زوج .  جواريب 5809

عدد .  مالبس رياضية 5811

عدد .  بلوز 5823

عدد .  تشيرت  5835

– – مالبس جاهزة رجالية أخرى 5847

مجموع الصفحة .  5850
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القسم الثالث:  مصاريف على خدمات وسلع غير غذائية خالل الـ  90  يومًا الماضية

عدد األسطر المستوفاة لهذه الصفحة    تاريخ البدء _ _/ _ _ / _      تاريخ االنتهاء  _ _ / _ _ / _ 

34 33 32 31

رمز 
المادة

ما هو المصدر الرئيس 
لجميع هذه ... ]المواد[ 

المقتناة؟
1. انفاق نقدي

2. هبات وتبرعات من 
أسر أخرى

3. هبات وتبرعات من 
خارج القطاع األسري  

4. دفعة مقابل عمل
5. من انتاج ذاتي

6. أخرى تذكر بعد رمز 
االجابة:

-----------------------

كم انفقت اسرتك أو 
ماهي القيمة التقديرية 

لجميع الكميات من هذه 
]المادة[ المشتراة او 
المستلمة خالل 90 
يوما السابقة لليوم 

االول من المقابلة

ما كمية ]المادة[ ... 
التي اشترتها أو اقتنتها 

اسرتك خالل الـ 90 
يومًا السابقة لليوم 
األول من المقابلة؟

هل اشتريت او تسلمت دون مقابل نقدي انت او احد افراد اسرتك...]مادة[ خالل 
الـ 90 يومًا السابقة لليوم األول من المقابلة؟

1. نعم
2. ال ◄ المادة التالية

ألف دينار   دينار الكمية الوحدة وصف المادة

   مالبس نسائية جاهزة

عدد .  معاطف  5859

عدد .  جاكيتات 5861

عدد .  بنطلونات 5873

عدد .  قماصل 5885

عدد .  قمصان 5897

عدد .  مالبس داخلية 5909

عدد .  بدالت كاملة 5911

عدد .  دشداشة 5923

عدد .  عباءة 5935

عدد .  بجامة 5947

عدد .  تنورة 5959

عدد .  جرغد 5961

عدد .  فوطة 5973

عدد .  ايشارب، ربطة 5985

زوج .  جواريب 5997

عدد .  مالبس رياضية 6009

عدد .  بلوزات  6011

عدد .  تشيرت  6017

عدد .  مالبس نسائية جاهزة أخرى 6023

مجموع الصفحة .  6030



2. استمارة االنفاق

479

القسم الثالث:  مصاريف على خدمات وسلع غير غذائية خالل الـ  90  يومًا الماضية

عدد األسطر المستوفاة لهذه الصفحة    تاريخ البدء _ _/ _ _ / _      تاريخ االنتهاء  _ _ / _ _ / _ 

34 33 32 31

رمز 
المادة

ما هو المصدر الرئيس 
لجميع هذه ... ]المواد[ 

المقتناة؟
1. انفاق نقدي

2. هبات وتبرعات من 
أسر أخرى

3. هبات وتبرعات من 
خارج القطاع األسري  

4. دفعة مقابل عمل
5. من انتاج ذاتي

6. أخرى تذكر بعد رمز 
االجابة:

-----------------------

كم انفقت اسرتك أو 
ماهي القيمة التقديرية 

لجميع الكميات من هذه 
]المادة[ المشتراة او 
المستلمة خالل 90 
يوما السابقة لليوم 

االول من المقابلة

ما كمية ]المادة[ ... 
التي اشترتها أو اقتنتها 

اسرتك خالل الـ 90 
يومًا السابقة لليوم 
األول من المقابلة؟

هل اشتريت او تسلمت دون مقابل نقدي انت او احد افراد اسرتك...]مادة[ خالل 
الـ 90 يومًا السابقة لليوم األول من المقابلة؟

1. نعم
2. ال ◄ المادة التالية

ألف دينار   دينار الكمية الوحدة وصف المادة

   مالبس االطفال

عدد .  معاطف  6035

عدد .  جاكيتات 6047

عدد .  بنطلونات 6059

عدد .  قماصل  6061

عدد .  قمصان 6073

عدد .  مالبس داخلية 6085

عدد .  بدالت كاملة 6097

عدد .  دشداشة 6109

عدد .  مالبس رياضية 6111

عدد .  بجامة 6123

عدد .  تنورة 6135

عدد .  بلوزات  6147

زوج .  جواريب 6159

– – مالبس االطفال األخرى 6161

مجموع الصفحة .  6170



2. استمارة االنفاق

480

القسم الثالث:  مصاريف على خدمات وسلع غير غذائية خالل الـ  90  يومًا الماضية

عدد األسطر المستوفاة لهذه الصفحة    تاريخ البدء _ _/ _ _ / _      تاريخ االنتهاء  _ _ / _ _ / _ 

34 33 32 31

رمز 
المادة

ما هو المصدر الرئيس 
لجميع هذه ... ]المواد[ 

المقتناة؟
1. انفاق نقدي

2. هبات وتبرعات من 
أسر أخرى

3. هبات وتبرعات من 
خارج القطاع األسري  

4. دفعة مقابل عمل
5. من انتاج ذاتي

6. أخرى تذكر بعد رمز 
االجابة:

-----------------------

كم انفقت اسرتك أو 
ماهي القيمة التقديرية 

لجميع الكميات من هذه 
]المادة[ المشتراة او 
المستلمة خالل 90 
يوما السابقة لليوم 

االول من المقابلة

ما كمية ]المادة[ ... 
التي اشترتها أو اقتنتها 

اسرتك خالل الـ 90 
يومًا السابقة لليوم 
األول من المقابلة؟

هل اشتريت او تسلمت دون مقابل نقدي انت او احد افراد اسرتك...]مادة[ خالل 
الـ 90 يومًا السابقة لليوم األول من المقابلة؟

1. نعم
2. ال ◄ المادة التالية

ألف دينار   دينار الكمية الوحدة وصف المادة

االصناف االخرى للمالبس ولواحق المالبس   
عدد .  ربطة عنق 6173

عدد .  مناديل 6185

زوج .  قفازات بكافة أنواعها 6197

عدد .  األحزمة 6209

عدد .  حماالت السراويل 6211

عدد .  قبعات 6223

– – خيوط الخياطة والحياكة 6235

– – ابزيمات 6247

– – أزرار 6259

– – أخرى 6261

   تنظيف المالبس واصالحها واستئجارها

– – اجور تصليح المالبس  6273

– – اجور حياكة المالبس  6285

– – كوي المالبس  6297

– – غسل الثياب  6309

– – صبغ المالبس  6311

– – ريافة المالبس  6323

– – استئجار المالبس  6335

– – اجور أخرى )تنظيف المالبس واصالحها واستئجارها( 6339

مجموع الصفحة .  6340



2. استمارة االنفاق

481

القسم الثالث:  مصاريف على خدمات وسلع غير غذائية خالل الـ  90  يومًا الماضية

عدد األسطر المستوفاة لهذه الصفحة    تاريخ البدء _ _/ _ _ / _      تاريخ االنتهاء  _ _ / _ _ / _ 

34 33 32 31

رمز 
المادة

ما هو المصدر الرئيس 
لجميع هذه ... ]المواد[ 

المقتناة؟
1. انفاق نقدي

2. هبات وتبرعات من 
أسر أخرى

3. هبات وتبرعات من 
خارج القطاع األسري  

4. دفعة مقابل عمل
5. من انتاج ذاتي

6. أخرى تذكر بعد رمز 
االجابة:

-----------------------

كم انفقت اسرتك أو 
ماهي القيمة التقديرية 

لجميع الكميات من هذه 
]المادة[ المشتراة او 
المستلمة خالل 90 
يوما السابقة لليوم 

االول من المقابلة

ما كمية ]المادة[ ... 
التي اشترتها أو اقتنتها 

اسرتك خالل الـ 90 
يومًا السابقة لليوم 
األول من المقابلة؟

هل اشتريت او تسلمت دون مقابل نقدي انت او احد افراد اسرتك...]مادة[ خالل 
الـ 90 يومًا السابقة لليوم األول من المقابلة؟

1. نعم
2. ال ◄ المادة التالية

ألف دينار   دينار الكمية الوحدة وصف المادة

   االحذية

   االحذية الرجالية

زوج .  أحذية جلدية 6347

زوج .  أحذية غير جلدية 6359

زوج .  شحاطة 6361

زوج .  احذية رياضية 6373

زوج .  أخرى )نعال .. قبقاب.. الخ( 6385

   احذية نسائية

زوج .  أحذية جلدية  6397

زوج .  أحذية غير جلدية 6409

زوج .  شحاطة 6411

زوج .  احذية رياضية 6423

زوج .  أخرى )نعال .. قبقاب.. الخ( 6435

   احذية اطفال

زوج .  أحذية جلدية  6447

زوج .  أحذية غير جلدية 6459

زوج .  شحاطة 6461

زوج .  احذية رياضية 6473

زوج .  أخرى )نعال .. قبقاب.. الخ( 6485

مجموع الصفحة .  6490



2. استمارة االنفاق

482

القسم الثالث:  مصاريف على خدمات وسلع غير غذائية خالل الـ  90  يومًا الماضية

عدد األسطر المستوفاة لهذه الصفحة    تاريخ البدء _ _/ _ _ / _      تاريخ االنتهاء  _ _ / _ _ / _ 

34 33 32 31

رمز 
المادة

ما هو المصدر الرئيس 
لجميع هذه ... ]المواد[ 

المقتناة؟
1. انفاق نقدي

2. هبات وتبرعات من 
أسر أخرى

3. هبات وتبرعات من 
خارج القطاع األسري  

4. دفعة مقابل عمل
5. من انتاج ذاتي

6. أخرى تذكر بعد رمز 
االجابة:

-----------------------

كم انفقت اسرتك أو 
ماهي القيمة التقديرية 

لجميع الكميات من هذه 
]المادة[ المشتراة او 
المستلمة خالل 90 
يوما السابقة لليوم 

االول من المقابلة

ما كمية ]المادة[ ... 
التي اشترتها أو اقتنتها 

اسرتك خالل الـ 90 
يومًا السابقة لليوم 
األول من المقابلة؟

هل اشتريت او تسلمت دون مقابل نقدي انت او احد افراد اسرتك...]مادة[ خالل 
الـ 90 يومًا السابقة لليوم األول من المقابلة؟

1. نعم
2. ال ◄ المادة التالية

ألف دينار   دينار الكمية الوحدة وصف المادة

   المنسوجات والمفروشات

عدد .  شراشف وفرشات 6497

عدد .  بطانيات ومحارم 6509

عدد .  وسائد جاهزة 6511

عدد .  دوشك ولحاف 6523

عدد .  مناشف وخاوليات 6535

عدد .  شراشف للموائد  6547

عدد .  فوط المائدة  6559

كغم .  الصوف 6561

كغم .  القطن 6573

كغم .  ريش 6585

متر .  اسفنج 6597

– – أجور ندافة 6609

متر .  أقمشة للمفروشات 6611

– – أجور خياطة المفروشات 6623

– – اجور تصليح 6635

– – المنسوجات والمفروشات األخرى 6639

   خدمات المنازل

– – غسيل السجاد والموكيت  6647

– – تنظيف البياضات والمفروشات المنزلية بالبخار  6659

– –
استئجار األثاث والمفروشات والسجاد والمعدات 

المنزلية 
6661

– – خدمات اخرى 6667

مجموع الصفحة .  6670



2. استمارة االنفاق

483

القسم الثالث:  مصاريف على خدمات وسلع غير غذائية خالل الـ  90  يومًا الماضية

عدد األسطر المستوفاة لهذه الصفحة    تاريخ البدء _ _/ _ _ / _      تاريخ االنتهاء  _ _ / _ _ / _ 

34 33 32 31

رمز 
المادة

ما هو المصدر الرئيس 
لجميع هذه ... ]المواد[ 

المقتناة؟
1. انفاق نقدي

2. هبات وتبرعات من 
أسر أخرى

3. هبات وتبرعات من 
خارج القطاع األسري  

4. دفعة مقابل عمل
5. من انتاج ذاتي

6. أخرى تذكر بعد رمز 
االجابة:

-----------------------

كم انفقت اسرتك أو 
ماهي القيمة التقديرية 

لجميع الكميات من هذه 
]المادة[ المشتراة او 
المستلمة خالل 90 
يوما السابقة لليوم 

االول من المقابلة

ما كمية ]المادة[ ... 
التي اشترتها أو اقتنتها 

اسرتك خالل الـ 90 
يومًا السابقة لليوم 
األول من المقابلة؟

هل اشتريت او تسلمت دون مقابل نقدي انت او احد افراد اسرتك...]مادة[ خالل 
الـ 90 يومًا السابقة لليوم األول من المقابلة؟

1. نعم
2. ال ◄ المادة التالية

ألف دينار   دينار الكمية الوحدة وصف المادة

   خدمات طبية

– – طبيب عام  6673

– – طبيب خاص                     6681

– – أختصاص تقويم األسنان 6689

   خدمات طب اسنان

– – طبيب أسنان 6709

– – تكاليف تركيب أطقم األسنان  6711

– – تصليح وصيانة 6723

– – خدمات طب اسنان اخرى  6727

   الخدمات الطبية المساعدة

– – أجور تحليل  6735

– – أجور أشعة 6747

– – أجور الممرضة 6759

– – أجور قابلة مأذونة  6761

– – عالج طبيعي 6773

– – استئجار المعدات العالجية  6785

– – األعشاب الطبية  6797

– – أجور تخطيط القلب 6809

– – اجور سونار  6811

– – أجور رنين 6823

– –
خدمات طبية أخرى )تمريض،زرق أبر ، تجبير، 

عالج طبيعي ،،،الخ(
6835

– – خدمات اسعاف 6847

– – استئجار معدات عالجية 6859

مجموع الصفحة 6860



2. استمارة االنفاق

484

القسم الثالث:  مصاريف على خدمات وسلع غير غذائية خالل الـ  90  يومًا الماضية

عدد األسطر المستوفاة لهذه الصفحة    تاريخ البدء _ _/ _ _ / _      تاريخ االنتهاء  _ _ / _ _ / _ 

34 33 32 31

رمز 
المادة

ما هو المصدر الرئيس 
لجميع هذه ... ]المواد[ 

المقتناة؟
1. انفاق نقدي

2. هبات وتبرعات من 
أسر أخرى

3. هبات وتبرعات من 
خارج القطاع األسري  

4. دفعة مقابل عمل
5. من انتاج ذاتي

6. أخرى تذكر بعد رمز 
االجابة:

-----------------------

كم انفقت اسرتك أو 
ماهي القيمة التقديرية 

لجميع الكميات من هذه 
]المادة[ المشتراة او 
المستلمة خالل 90 
يوما السابقة لليوم 

االول من المقابلة

ما كمية ]المادة[ ... 
التي اشترتها أو اقتنتها 

اسرتك خالل الـ 90 
يومًا السابقة لليوم 
األول من المقابلة؟

هل اشتريت او تسلمت دون مقابل نقدي انت او احد افراد اسرتك...]مادة[ خالل 
الـ 90 يومًا السابقة لليوم األول من المقابلة؟

1. نعم
2. ال ◄ المادة التالية

ألف دينار   دينار الكمية الوحدة وصف المادة

   خدمات عالجية اخرى

– – اجور غسل كلي  6861

– – عالج كيمياوي ذري  6873

– – خدمات عالجية اخرى  6877

   خدمات المستشفيات

– – مستشفى حكومي  6885

– – مستشفى خاص 6897

– – عيادة شعبية 6909

– – مركز صحي 6911

– – تكاليف العالج خارج العراق 6923

– – الخدمات االخرى للمستشفيات   6927

   وسائل التسجيل

– – اشرطة فديو  6935

– – اشرطة كاسيت واسطوانات  6947

– – اسطوانات الكومبيوتر الشخصي  6959

– – افالم تصوير عادية وملونة  6961

– – وسائل تسجيل اخرى 6967

   الحدائق والنباتات والزهور

– – نباتات طبيعية 6973

– – نباتات صناعية 6985

– – أخرى )مستلزمات مثل االسمدة ، السندان ... الخ( 6997

مجموع الصفحة 7000



2. استمارة االنفاق

485

القسم الثالث:  مصاريف على خدمات وسلع غير غذائية خالل الـ  90  يومًا الماضية

عدد األسطر المستوفاة لهذه الصفحة    تاريخ البدء _ _/ _ _ / _      تاريخ االنتهاء  _ _ / _ _ / _ 

34 33 32 31

رمز 
المادة

ما هو المصدر الرئيس 
لجميع هذه ... ]المواد[ 

المقتناة؟
1. انفاق نقدي

2. هبات وتبرعات من 
أسر أخرى

3. هبات وتبرعات من 
خارج القطاع األسري  

4. دفعة مقابل عمل
5. من انتاج ذاتي

6. أخرى تذكر بعد رمز 
االجابة:

-----------------------

كم انفقت اسرتك أو 
ماهي القيمة التقديرية 

لجميع الكميات من هذه 
]المادة[ المشتراة او 
المستلمة خالل 90 
يوما السابقة لليوم 

االول من المقابلة

ما كمية ]المادة[ ... 
التي اشترتها أو اقتنتها 

اسرتك خالل الـ 90 
يومًا السابقة لليوم 
األول من المقابلة؟

هل اشتريت او تسلمت دون مقابل نقدي انت او احد افراد اسرتك...]مادة[ خالل 
الـ 90 يومًا السابقة لليوم األول من المقابلة؟

1. نعم
2. ال ◄ المادة التالية

ألف دينار   دينار الكمية الوحدة وصف المادة

   الخدمات الترفيهية والرياضة

– – قيمة تذاكر مدينة العاب 7009

– – قيمة تذاكر المباريات الرياضية 7011

– –
قيمة اشتراك النوادي االجتماعية والرياضية والثقافية 
)بما في ذلك رسم العضوية والتبرعات للنادي ... الخ(

7023

– – نفقات مراكز اللياقة البدنية 7035

– – استئجار معدات ولوازم الرياضة والترفيه 7047

– – برامج تدريبية )السباحة ، الموسيقى ... الخ( 7059

– – خدمات االرشاد السياحي 7061

– – الخدمات الترفيهية والرياضة االخرى  7065

   خدمات االقامة داخل  العراق

– – الفنادق 7073

– – دور سياحية ومصايف 7085

– – االقسام الداخلية 7097

– – خدمات االقامة االخرى داخل  العراق  7103

   خدمات االقامة خارج العراق

– – نفقات االقامة خارج العراق 7125

مجموع الصفحة 7130

عدد االسطر المستوفاة للقسم الثالث    



2. استمارة االنفاق

486

القسم الرابع: اقتناء الخدمات والسلع غير الغذائية خالل الـ 12 شهرًا الماضية

عدد األسطر المستوفاة لهذه الصفحة    تاريخ البدء _ _/ _ _ / _      تاريخ االنتهاء  _ _ / _ _ / _ 

44 43 42 41

رمز 
المادة

ما هو المصدر الرئيس 
لجميع هذه ... ]المواد[ 

المقتناة؟
1. انفاق نقدي

2. هبات وتبرعات من 
أسر أخرى

3. هبات وتبرعات من 
خارج القطاع األسري  

4. دفعة مقابل عمل
5. من انتاج ذاتي

6. أخرى تذكر بعد رمز 
االجابة:

-------------------------

كم انفقت اسرتك 
أو ماهي القيمة 
التقديرية لجميع 
الكميات من هذه 

]المادة[ المشتراة او 
المستلمة خالل 12 
شهرًا السابقة لليوم 

االول من المقابلة

ما كمية ]المادة[ 
... التي اشترتها أو 
اقتنتها اسرتك خالل 

الـ 12 شهرًا السابقة 
لليوم األول من 

المقابلة؟

هل اشتريت او تسلمت دون مقابل نقدي انت او احد افراد اسرتك...]مادة[ خالل 
الـ 12 شهرًا الماضية؟

1. نعم
2. ال ◄ المادة التالية

ألف دينار   دينار الكمية الوحدة وصف المادة

   مواد صيانة المسكن واصالحه 

– – ترميم واصالح وصيانة المسكن  7511

– – أعمال ديكور المسكن 7523

– – صبغ المسكن 7535

   خدمات صيانة المسكن واصالحه

– – اعمال خدمات صيانة المسكن 7549

   االثاث والتجهيزات

– – غرفة نوم 7573

– – غرفة استقبال 7585

عدد .  منضدة طعام مع كراسي  7597

عدد .  بوفية طعام  7609

– – غرفة جلوس 7611

عدد .  سرير بكافة أنواعه  7623

عدد .  كرسي 7635

عدد .  طاولة 7647

عدد .  خزانة 7659

عدد .  مكتبة  7661

عدد .  كاونترات مطبخ  7673

عدد .  تيبل المب 7685

عدد .  صور ولوحات 7697

عدد .  تحف وتماثيل 7709

عدد .  ستائر جاهزة بكافة أنواعها 7711

عدد .  ثريات 7723

عدد .  مرآة 7735

عدد .  مزهريات 7747

– – أخرى )االثاث والتجهيزات ...( 7759

مجموع الصفحة .  7760
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عدد األسطر المستوفاة لهذه الصفحة    تاريخ البدء _ _/ _ _ / _      تاريخ االنتهاء  _ _ / _ _ / _ 

44 43 42 41

رمز 
المادة

ما هو المصدر الرئيس 
لجميع هذه ... ]المواد[ 

المقتناة؟
1. انفاق نقدي

2. هبات وتبرعات من 
أسر أخرى

3. هبات وتبرعات من 
خارج القطاع األسري  

4. دفعة مقابل عمل
5. من انتاج ذاتي

6. أخرى تذكر بعد رمز 
االجابة:

-----------------------

كم انفقت اسرتك 
أو ماهي القيمة 
التقديرية لجميع 
الكميات من هذه 

]المادة[ المشتراة او 
المستلمة خالل 12 
شهرًا السابقة لليوم 

االول من المقابلة

ما كمية ]المادة[ 
... التي اشترتها أو 
اقتنتها اسرتك خالل 

الـ 12 شهرًا السابقة 
لليوم األول من 

المقابلة؟

هل اشتريت او تسلمت دون مقابل نقدي انت او احد افراد اسرتك...]مادة[ خالل 
الـ 12 شهرًا الماضية؟

1. نعم
2. ال ◄ المادة التالية

ألف دينار   دينار الكمية الوحدة وصف المادة

السجاد وأغطية األرض

متر مربع .  سجاد 7761

متر مربع .  موكيت 7773

متر مربع .  حصران  7785

متر مربع .  بسط 7797

– – أجور تصليح 7803

– – أخرى )سجاد واغطية ارض.... الخ(  7807

الثالجات واجهزة التبريد 

عدد .  ثالجة  7811

عدد .  مجمدة 7823

عدد .  براد ماء  7835

– – أخرى )الثالجات واجهزة التبريد ...( 7839

الغساالت وأجهزة التجفيف والكي

عدد .  غسالة مالبس كهربائية 7847

عدد .  مجفف مالبس كهربائي 7859

عدد .  غسالة أطباق كهربائية 7861

عدد .  مكواة كهربائية 7873

– – أخرى )الغساالت وأجهزة التجفيف والكي ...( 7877

مجموع الصفحة .  7880
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عدد األسطر المستوفاة لهذه الصفحة    تاريخ البدء _ _/ _ _ / _      تاريخ االنتهاء  _ _ / _ _ / _ 

44 43 42 41

رمز 
المادة

ما هو المصدر الرئيس 
لجميع هذه ... ]المواد[ 

المقتناة؟
1. انفاق نقدي

2. هبات وتبرعات من 
أسر أخرى

3. هبات وتبرعات من 
خارج القطاع األسري  

4. دفعة مقابل عمل
5. من انتاج ذاتي

6. أخرى تذكر بعد رمز 
االجابة:

-----------------------

كم انفقت اسرتك 
أو ماهي القيمة 
التقديرية لجميع 
الكميات من هذه 

]المادة[ المشتراة او 
المستلمة خالل 12 
شهرًا السابقة لليوم 

االول من المقابلة

ما كمية ]المادة[ 
... التي اشترتها أو 
اقتنتها اسرتك خالل 

الـ 12 شهرًا السابقة 
لليوم األول من 

المقابلة؟

هل اشتريت او تسلمت دون مقابل نقدي انت او احد افراد اسرتك...]مادة[ خالل 
الـ 12 شهرًا الماضية؟

1. نعم
2. ال ◄ المادة التالية

ألف دينار   دينار الكمية الوحدة وصف المادة

   مواقد الطهي 

عدد .  طباخ غازي 7885

عدد .  طباخ كهربائي 7897

عدد .  طباخ  نفطي 7909

عدد .  فرن كهربائي 7911

عدد .  شواية كهربائية 7923

عدد .  شواية غازية 7935

عدد .  بريمز 7947

عدد .  تنور غازي 7959

– – أخرى )جولة .... الخ(  7963

   السخانات وأجهزة تكييف الهواء

عدد .  سخان كهربائي 7973

عدد .  سخان غازي 7985

عدد .  سخان نفطي 7997

عدد .  مكيف هواء )ايركندشن( ، وسبلت ....الخ  8009

عدد .  مبردة 8011

عدد .  مروحة كهربائية 8023

عدد .  مدفأة كهربائية 8035

عدد .  مدفأة غازية 8047

عدد .  مدفأة نفطية 8059

– – أخرى )السخانات وأجهزة تكييف الهواء ...( 8061

مجموع الصفحة .  8070
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عدد األسطر المستوفاة لهذه الصفحة    تاريخ البدء _ _/ _ _ / _      تاريخ االنتهاء  _ _ / _ _ / _ 

44 43 42 41

رمز 
المادة

ما هو المصدر الرئيس 
لجميع هذه ... ]المواد[ 

المقتناة؟
1. انفاق نقدي

2. هبات وتبرعات من 
أسر أخرى

3. هبات وتبرعات من 
خارج القطاع األسري  

4. دفعة مقابل عمل
5. من انتاج ذاتي

6. أخرى تذكر بعد رمز 
االجابة:

------------------------

كم انفقت اسرتك 
أو ماهي القيمة 
التقديرية لجميع 
الكميات من هذه 

]المادة[ المشتراة او 
المستلمة خالل 12 
شهرًا السابقة لليوم 

االول من المقابلة

ما كمية ]المادة[ 
... التي اشترتها أو 
اقتنتها اسرتك خالل 

الـ 12 شهرًا السابقة 
لليوم األول من 

المقابلة؟

هل اشتريت او تسلمت دون مقابل نقدي انت او احد افراد اسرتك...]مادة[ خالل 
الـ 12 شهرًا الماضية؟

1. نعم
2. ال ◄ المادة التالية

ألف دينار   دينار الكمية الوحدة وصف المادة

   معدات التنظيف

عدد .  مكنسة كهربائية 8073

عدد .  مكنسة غير كهربائية للسجاد والموكيت 8085

– – معدات التنظيف األخرى 8089

   أجهزة منزلية رئيسية أخرى

عدد .  مولدة خاصة 8097

عدد .  ماكنة خياطة كهربائية 8109

عدد .  ماكنة خياطة غير كهربائية 8111

عدد .  ماكنة حياكة كهربائية 8123

عدد .  ماكنة حياكة غير كهربائية 8135

عدد .  ماكنة تطريز كهربائية 8147

عدد .  ماكنة تطريز غير كهربائية 8159

عدد .  جهاز فلتر ماء  8161

عدد .  خزانة منزلية )قاصة( 8173

– – أجهزة منزلية رئيسية أخرى 8185

   األجهزة المنزلية الصغيرة

عدد .  مطحنة كهربائية 8197

عدد .  عصارة كهربائية 8209

عدد .  خالطات 8211

عدد .  قاليات 8223

عدد .  شوايات اللحوم 8235

عدد .  ست البيت 8247

عدد .  ماكنة لحم كهربائية 8259

عدد .  ماكنة لحم غير كهربائية 8261

عدد .  مطحنة غير كهربائية 8273

– – أخرى )توستر .... الخ( 8285

مجموع الصفحة .  8290
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القسم الرابع: اقتناء الخدمات والسلع غير الغذائية خالل الـ 12 شهرًا الماضية

عدد األسطر المستوفاة لهذه الصفحة    تاريخ البدء _ _/ _ _ / _      تاريخ االنتهاء  _ _ / _ _ / _ 

44 43 42 41

رمز 
المادة

ما هو المصدر الرئيس 
لجميع هذه ... ]المواد[ 

المقتناة؟
1. انفاق نقدي

2. هبات وتبرعات من 
أسر أخرى

3. هبات وتبرعات من 
خارج القطاع األسري  

4. دفعة مقابل عمل
5. من انتاج ذاتي

6. أخرى تذكر بعد رمز 
االجابة:

-----------------------

كم انفقت اسرتك 
أو ماهي القيمة 
التقديرية لجميع 
الكميات من هذه 

]المادة[ المشتراة او 
المستلمة خالل 12 
شهرًا السابقة لليوم 

االول من المقابلة

ما كمية ]المادة[ 
... التي اشترتها أو 
اقتنتها اسرتك خالل 

الـ 12 شهرًا السابقة 
لليوم األول من 

المقابلة؟

هل اشتريت او تسلمت دون مقابل نقدي انت او احد افراد اسرتك...]مادة[ خالل 
الـ 12 شهرًا الماضية؟

1. نعم
2. ال ◄ المادة التالية

ألف دينار   دينار الكمية الوحدة وصف المادة

   اصالح واستئجار األجهزة المنزلية

– – اصالح  األجهزة المنزلية 8297

– – استئجار  األجهزة المنزلية 8309

– – مواد احتياطية لألجهزة المنزلية 8311

   األدوات الزجاجية وأدوات المائدة واألدوات المنزلية

– – أدوات مطبخ زجاجية  8323

– – أدوات مطبخ غير زجاجية 8329

– – تصليح وصيانة واستئجار ادوات المطبخ  8337

   أدوات ومعدات المنازل والحدائق

عدد .  ماكنة قص الثيل  8351

– – أدوات ومعدات المنازل والحدائق األخرى 8357

   االجهزة والمعدات العالجية 

 . – – نظارات وعدسات الصقة  8369

 . – – سماعات  8373

عدد .  جهاز ضغط  8385

عدد .  كراسي المقعدين  8397

عدد .  عكازات  8409

عدد .  االربطة المقومة للعنق  8411

عدد .  جهاز قياس سكر 8423

عدد .  قيمة اطقم االسنان الصناعية  8435

عدد .  أطراف صناعية 8447

عدد .  احزمة طبية  8459

– – تصليح وصيانة  8473

– – اخرى )االجهزة والمعدات العالجية ...( 8477

مجموع الصفحة .  8480
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القسم الرابع: اقتناء الخدمات والسلع غير الغذائية خالل الـ 12 شهرًا الماضية

عدد األسطر المستوفاة لهذه الصفحة    تاريخ البدء _ _/ _ _ / _      تاريخ االنتهاء  _ _ / _ _ / _ 

44 43 42 41

رمز 
المادة

ما هو المصدر الرئيس 
لجميع هذه ... ]المواد[ 

المقتناة؟
1. انفاق نقدي

2. هبات وتبرعات من 
أسر أخرى

3. هبات وتبرعات من 
خارج القطاع األسري  

4. دفعة مقابل عمل
5. من انتاج ذاتي

6. أخرى تذكر بعد رمز 
االجابة:

-------------------------

كم انفقت اسرتك 
أو ماهي القيمة 
التقديرية لجميع 
الكميات من هذه 

]المادة[ المشتراة او 
المستلمة خالل 12 
شهرًا السابقة لليوم 

االول من المقابلة

ما كمية ]المادة[ 
... التي اشترتها أو 
اقتنتها اسرتك خالل 

الـ 12 شهرًا السابقة 
لليوم األول من 

المقابلة؟

هل اشتريت او تسلمت دون مقابل نقدي انت او احد افراد اسرتك...]مادة[ خالل 
الـ 12 شهرًا الماضية؟

1. نعم
2. ال ◄ المادة التالية

ألف دينار   دينار الكمية الوحدة وصف المادة

   النقل 

   شراء وسائل النقل

عدد .  السيارات 8519

عدد .  شراء مركبات )كرفان( 8523

عدد .  شراء قوارب 8535

عدد .  الدراجات البخارية 8547

عدد .  الدراجات الهوائية 8559

عدد .  المركبات التي تجرها الحيوانات  8561

عدد .  الحيوانات الالزمة لجر العربات 8573

– – اخرى )شراء وسائل النقل ...( 8579

   قطع الغيار ومستلزمات معدات النقل الشخصي

عدد .  اإلطارات 8585

عدد .  البطاريات السائلة 8597

– – أدوات احتياطية أخرى 8609

– – اكسسوارات للسيارت )فرش، قطع غيار أخرى(  8611

   الخدمات المتعلقة بمعدات النقل الشخصي

– – سنوية السيارة 8623

– – رخصة القيادة 8635

– – رسوم تسجيل السيارة 8647

– – أجور موقف السيارات 8659

– – مصاريف التأمين على السارات 8661

– –
نفقات أخرى )أجور تعليم القيادة ، استئجار السيارات 

بدون سائق(
8673

مجموع الصفحة .  8680
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عدد األسطر المستوفاة لهذه الصفحة    تاريخ البدء _ _/ _ _ / _      تاريخ االنتهاء  _ _ / _ _ / _ 

44 43 42 41

رمز 
المادة

ما هو المصدر الرئيس 
لجميع هذه ... ]المواد[ 

المقتناة؟
1. انفاق نقدي

2. هبات وتبرعات من 
أسر أخرى

3. هبات وتبرعات من 
خارج القطاع األسري  

4. دفعة مقابل عمل
5. من انتاج ذاتي

6. أخرى تذكر بعد رمز 
االجابة:

-------------------------

كم انفقت اسرتك 
أو ماهي القيمة 
التقديرية لجميع 
الكميات من هذه 

]المادة[ المشتراة او 
المستلمة خالل 12 
شهرًا السابقة لليوم 

االول من المقابلة

ما كمية ]المادة[ 
... التي اشترتها أو 
اقتنتها اسرتك خالل 

الـ 12 شهرًا السابقة 
لليوم األول من 

المقابلة؟

هل اشتريت او تسلمت دون مقابل نقدي انت او احد افراد اسرتك...]مادة[ خالل 
الـ 12 شهرًا الماضية؟

1. نعم
2. ال ◄ المادة التالية

ألف دينار   دينار الكمية الوحدة وصف المادة

   معدات الهاتف والفاكس 

عدد .  هاتف ارضي  8685

عدد .  هاتف نقال  8693

عدد .  هاتف السلكي  8701

عدد .  ثريا  8709

عدد .  فاكس  8717

عدد .  مكبرات الصوت للهواتف  8725

– – تصليح وصيانة  8733

– – اخرى  )معدات الهاتف والفاكس…الخ( 8741

   المعدات السمعية البصرية ومعدات تجهيز المعلومات 

عدد .  جهاز التلفزيون حجم اقل من 26 عقدة  8759

عدد .  جهاز التلفزيون حجم 26 عقدة فأكثر  8767

عدد .  مسجل  8775

عدد .  فديو  8783

عدد .  راديو  8791

عدد .  راديو مسجل  8799

عدد .  مكبرات الصوت  8807

عدد .  هوائيات التلفاز  8815

عدد .  اجهزة العاب تلفزيونية )اتاري ، بلي .....الخ(  8823

عدد .  اجهزة الستاليت  8831

– –
المعدات السمعية البصرية ومعدات تجهيز المعلومات 

االخرى 
8839

مجموع الصفحة .  8840
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القسم الرابع: اقتناء الخدمات والسلع غير الغذائية خالل الـ 12 شهرًا الماضية

عدد األسطر المستوفاة لهذه الصفحة    تاريخ البدء _ _/ _ _ / _      تاريخ االنتهاء  _ _ / _ _ / _ 

44 43 42 41

رمز 
المادة

ما هو المصدر الرئيس 
لجميع هذه ... ]المواد[ 

المقتناة؟
1. انفاق نقدي

2. هبات وتبرعات من 
أسر أخرى

3. هبات وتبرعات من 
خارج القطاع األسري  

4. دفعة مقابل عمل
5. من انتاج ذاتي

6. أخرى تذكر بعد رمز 
االجابة:

-------------------------

كم انفقت اسرتك 
أو ماهي القيمة 
التقديرية لجميع 
الكميات من هذه 

]المادة[ المشتراة او 
المستلمة خالل 12 
شهرًا السابقة لليوم 

االول من المقابلة

ما كمية ]المادة[ 
... التي اشترتها أو 
اقتنتها اسرتك خالل 

الـ 12 شهرًا السابقة 
لليوم األول من 

المقابلة؟

هل اشتريت او تسلمت دون مقابل نقدي انت او احد افراد اسرتك...]مادة[ خالل 
الـ 12 شهرًا الماضية؟

1. نعم
2. ال ◄ المادة التالية

ألف دينار   دينار الكمية الوحدة وصف المادة

   معدات التصوير والتصوير السنمائي واالجهزة المرئية 

عدد .  كاميرا للتصوير الفوتغرافي  8859

عدد .  كاميرا للفديو  8861

عدد .  معدات واجهزة اخرى )معدات تكبير ومعالجة االفالم(  8873

   معدات معالجة المعلومات 

عدد .  كومبيوتر شخصي  8885

عدد .  طابعات وبرامج جاهزة للحاسب االلي  8897

عدد .  االت الحاسبة  8909

عدد .  االت الكاتبة  8911

– – معدات معالجة المعلومات االخرى  8915

   صيانة وتصليح 

– –
تصليح وصيانة معدات الصوت والصورة ومعدات 

التصوير وتجهيز المعلومات 
8923

   السلع المعمرة الرئيسية االخرى المعدة للترويح والثقافة 

– – خيم للسفرات  8935

– – شراء زورق  8947

– – حصان  ، حمار .....الخ  8959

– – مركبات تجرها االحصنة  8961

– – اخرى )سروج ، لجام ، خدمات بيطرية وتغذية ...الخ(  8973

   اآلالت الموسيقية والمعدات المعمرة الرئيسية للترويح داخل المباني

– – آالت موسيقية )بيانو ، كمان ، قيثارة ، طبول ... الخ( 8985

– – طاوالت )بلياردو ، تنس ... الخ( 8997

– – صيانة وتصليح  9009

مجموع الصفحة .  9010
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494

القسم الرابع: اقتناء الخدمات والسلع غير الغذائية خالل الـ 12 شهرًا الماضية

عدد األسطر المستوفاة لهذه الصفحة    تاريخ البدء _ _/ _ _ / _      تاريخ االنتهاء  _ _ / _ _ / _ 

44 43 42 41

رمز 
المادة

ما هو المصدر الرئيس 
لجميع هذه ... ]المواد[ 

المقتناة؟
1. انفاق نقدي

2. هبات وتبرعات من 
أسر أخرى

3. هبات وتبرعات من 
خارج القطاع األسري  

4. دفعة مقابل عمل
5. من انتاج ذاتي

6. أخرى تذكر بعد رمز 
االجابة:

-------------------------

كم انفقت اسرتك 
أو ماهي القيمة 
التقديرية لجميع 
الكميات من هذه 

]المادة[ المشتراة او 
المستلمة خالل 12 
شهرًا السابقة لليوم 

االول من المقابلة

ما كمية ]المادة[ 
... التي اشترتها أو 
اقتنتها اسرتك خالل 

الـ 12 شهرًا السابقة 
لليوم األول من 

المقابلة؟

هل اشتريت او تسلمت دون مقابل نقدي انت او احد افراد اسرتك...]مادة[ خالل 
الـ 12 شهرًا الماضية؟

1. نعم
2. ال ◄ المادة التالية

ألف دينار   دينار الكمية الوحدة وصف المادة

   األلعاب واللعب والهوايات

– – ألعاب الورق والشطرنج والطاولة 9011

– –
اللعب بكافة انواعها )لعب السيارت ، االلعاب االلكترونية 

... الخ(
9023

– –
مستلزمات جمع الطوابع البريدية )طوابع البريد 
المستعملة او الملغاة ، البومات الطوابع ... الخ(

9035

– – برامج العاب الفديو 9047

– –
أخرى )جمع العمالت والمداليات ونماذج من الحيوانات 

االليفة والنباتات ... الخ(
9059

   معدات الرياضة والتخييم والترفيه خارج المنزل

– – مضارب  9061

– – كرة قدم ، تنس ، منضدة ... الخ 9073

– – معدات كمال االجسام واالثقال ... الخ 9085

– – سنارات صيد االسماك 9097

– –
معدات اخرى )أسلحة نارية الغراض الصيد والحماية 

الشخصية ، مواقد ، شوايات ، خيم للسفرات(
9109

– – تصليح وصيانة 9111

   الحيوانات االلليفة

– – شراء حيوانات اليفة 9123

– – مستلزمات الحيوانات االليفة 9135

– – 9137 مواد اخرى

   خدمات البيطرة

– – الطبيب البيطري 9147

– – االدوية الخاصة بالحيوانات 9159

– – خدمات البيطرة االخرى 9163

مجموع الصفحة 9170
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القسم الرابع: اقتناء الخدمات والسلع غير الغذائية خالل الـ 12 شهرًا الماضية

عدد األسطر المستوفاة لهذه الصفحة    تاريخ البدء _ _/ _ _ / _      تاريخ االنتهاء  _ _ / _ _ / _ 

44 43 42 41

رمز 
المادة

ما هو المصدر الرئيس 
لجميع هذه ... ]المواد[ 

المقتناة؟
1. انفاق نقدي

2. هبات وتبرعات من 
أسر أخرى

3. هبات وتبرعات من 
خارج القطاع األسري  

4. دفعة مقابل عمل
5. من انتاج ذاتي

6. أخرى تذكر بعد رمز 
االجابة:

-------------------------

كم انفقت اسرتك 
أو ماهي القيمة 
التقديرية لجميع 
الكميات من هذه 

]المادة[ المشتراة او 
المستلمة خالل 12 
شهرًا السابقة لليوم 

االول من المقابلة

ما كمية ]المادة[ 
... التي اشترتها أو 
اقتنتها اسرتك خالل 

الـ 12 شهرًا السابقة 
لليوم األول من 

المقابلة؟

هل اشتريت او تسلمت دون مقابل نقدي انت او احد افراد اسرتك...]مادة[ خالل 
الـ 12 شهرًا الماضية؟

1. نعم
2. ال ◄ المادة التالية

ألف دينار   دينار الكمية الوحدة وصف المادة

الكتب

– –
الكتب الثقافية )االطلس ، القاموس ، الموسوعات ، تجليد 

الكتب ... الخ(
9171

– – الكتب الدراسية المقررة 9179

– – الكتب الدراسية الخارجية 9187

مطبوعات متنوعة

– – الكاتالوكات ومواد الدعاية والكارتات 9197

– – الملصقات وبطاقات المعايدة واالعالنات والرسائل 9209

– – الخرائط ومجسمات الكرة االرضية 9211

– – مطبوعات اخرى 9215

الرحالت السياحية

– – قيمة اشتراك الرحالت المدرسية 9223

– –
رحالت سياحية داخل العراق )مصاريف االقامة 

والمعيشة والترفيه(
9229

– – رحالت الحج والعمرة 9237

– – رحالت اخرى خارج العراق 9245

التعليم

التعليم االبتدائي والمتوسطة واالعدادية

– – مصروفات ورسوم دراسية للمرحلة االبتدائية 9261

– – مصاريف دروس خصوصية للمرحلة االبتدائية 9273

– – مصروفات ورسوم دراسية للمرحلة المتوسطة 9285

– – مصاريف دروس خصوصية للمرحلة المتوسطة 9297

– – مصروفات ورسوم دراسية للمرحلة االعدادية 9309

– – مصاريف دروس خصوصية للمرحلة االعدادية 9311

– – مصاريف اخرى  9315

مجموع الصفحة 9320
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القسم الرابع: اقتناء الخدمات والسلع غير الغذائية خالل الـ 12 شهرًا الماضية

عدد األسطر المستوفاة لهذه الصفحة    تاريخ البدء _ _/ _ _ / _      تاريخ االنتهاء  _ _ / _ _ / _ 

44 43 42 41

رمز 
المادة

ما هو المصدر الرئيس 
لجميع هذه ... ]المواد[ 

المقتناة؟
1. انفاق نقدي

2. هبات وتبرعات من 
أسر أخرى

3. هبات وتبرعات من 
خارج القطاع األسري  

4. دفعة مقابل عمل
5. من انتاج ذاتي

6. أخرى تذكر بعد رمز 
االجابة:

-------------------------

كم انفقت اسرتك 
أو ماهي القيمة 
التقديرية لجميع 
الكميات من هذه 

]المادة[ المشتراة او 
المستلمة خالل 12 
شهرًا السابقة لليوم 

االول من المقابلة

ما كمية ]المادة[ 
... التي اشترتها أو 
اقتنتها اسرتك خالل 

الـ 12 شهرًا السابقة 
لليوم األول من 

المقابلة؟

هل اشتريت او تسلمت دون مقابل نقدي انت او احد افراد اسرتك...]مادة[ خالل 
الـ 12 شهرًا الماضية؟

1. نعم
2. ال ◄ المادة التالية

ألف دينار   دينار الكمية الوحدة وصف المادة

التعليم الجامعي والعالي

– – مصروفات ورسوم دراسية للمرحلة الجامعية 9321

– – مصروفات دراسات الدبلوم والماجستير والدكتوراه 9329

– – مصاريف دروس خصوصية 9337

– – مصاريف اخرى  9345

التدريب

– – التدريب المهني والتطويري 9357

– – برامج اللغات 9363

– – برامج الحاسبات 9375

– – برامج تدريبية وتطويرية أخرى 9387

األجهزة الكهربائية الخاصة بالعناية الشخصية

– – االدوات الكهربائية )ماكنة حالقة ، مجفف شعر ... الخ( 9399

– – تصليح وصيانة 9401

– –
أخرى )االجهزة الكهربائية الخاصة بالعناية الشخصية  

)...
9405

المجوهرات والساعات الكبيرة وساعات اليد

– – ذهب ومجوهرات للزينة 9413

– – ساعات حائط 9421

– – ساعات يد نسائي ورجالي 9429

– – صيانة واصالح الساعات والمجوهرات 9437

– – اخرى )المجوهرات والساعات الكبيرة وساعات اليد...( 9445

مجموع الصفحة 9450
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القسم الرابع: اقتناء الخدمات والسلع غير الغذائية خالل الـ 12 شهرًا الماضية

عدد األسطر المستوفاة لهذه الصفحة    تاريخ البدء _ _/ _ _ / _      تاريخ االنتهاء  _ _ / _ _ / _ 

44 43 42 41

رمز 
المادة

ما هو المصدر الرئيس 
لجميع هذه ... ]المواد[ 

المقتناة؟
1. انفاق نقدي

2. هبات وتبرعات من 
أسر أخرى

3. هبات وتبرعات من 
خارج القطاع األسري  

4. دفعة مقابل عمل
5. من انتاج ذاتي

6. أخرى تذكر بعد رمز 
االجابة:

-------------------------

كم انفقت اسرتك 
أو ماهي القيمة 
التقديرية لجميع 
الكميات من هذه 

]المادة[ المشتراة او 
المستلمة خالل 12 
شهرًا السابقة لليوم 

االول من المقابلة

ما كمية ]المادة[ 
... التي اشترتها أو 
اقتنتها اسرتك خالل 

الـ 12 شهرًا السابقة 
لليوم األول من 

المقابلة؟

هل اشتريت او تسلمت دون مقابل نقدي انت او احد افراد اسرتك...]مادة[ خالل 
الـ 12 شهرًا الماضية؟

1. نعم
2. ال ◄ المادة التالية

ألف دينار   دينار الكمية الوحدة وصف المادة

   أمتعة شخصية أخرى

– – حقيبة نسائية 9457

– – حقيبة رجالية ومحافظ 9463

– – حقيبة مدرسية 9475

– – حقيبة سفر 9487

– – سلع خاصة باالطفال )عربة اطفال ... الخ( 9499

– – امتعة شخصية متنوعة 9501

– – نظارات شمسية رجالي ونسائي 9513

– – قداحات 9525

– – شمسيات 9537

– – سالسل مفاتيح 9549

– – عكازة 9551

– – أكسسوارات غير ذهبية 9563

– – تصليح وصيانة االمتعة الشخصية االخرى 9575

– – أمتعة شخصية أخرى  9579

مجموع الصفحة 9580
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القسم الرابع: اقتناء الخدمات والسلع غير الغذائية خالل الـ 12 شهرًا الماضية

عدد األسطر المستوفاة لهذه الصفحة    تاريخ البدء _ _/ _ _ / _      تاريخ االنتهاء  _ _ / _ _ / _ 

44 43 42 41

رمز 
المادة

ما هو المصدر الرئيس 
لجميع هذه ... ]المواد[ 

المقتناة؟
1. انفاق نقدي

2. هبات وتبرعات من 
أسر أخرى

3. هبات وتبرعات من 
خارج القطاع األسري  

4. دفعة مقابل عمل
5. من انتاج ذاتي

6. أخرى تذكر بعد رمز 
االجابة:

-------------------------

كم انفقت اسرتك 
أو ماهي القيمة 
التقديرية لجميع 
الكميات من هذه 

]المادة[ المشتراة او 
المستلمة خالل 12 
شهرًا السابقة لليوم 

االول من المقابلة

ما كمية ]المادة[ 
... التي اشترتها أو 
اقتنتها اسرتك خالل 

الـ 12 شهرًا السابقة 
لليوم األول من 

المقابلة؟

هل اشتريت او تسلمت دون مقابل نقدي انت او احد افراد اسرتك...]مادة[ خالل 
الـ 12 شهرًا الماضية؟

1. نعم
2. ال ◄ المادة التالية

ألف دينار   دينار الكمية الوحدة وصف المادة

   نفقات على الخدمات االخرى

– – رسوم الخدمات القانونية 9587

– – رسوم العضوية واالشتراكات 9599

– – النفقات على االفراح والحفالت 9601

– – النفقات على المآتم 9613

– – النفقات على االعالنات  9625

– –
مصاريف استخراج اوراق رسمية مثل )االحوال المدنية 

، شهادة زواج ، شهادة وفاة ... الخ(
9637

– – اجور داللين 9649

– – اجور محامين 9651

– –
نفقات تصوير المستندات واستخراج الوثائق  )جواز سفر 

، شهادة دراسية ... الخ(
9663

– – نفقات على تصوير المذكرات الدراسية 9675

– – تكاليف اقتراض من البنوك 9687

– – اقساط التامين الصحي 9691

– – اقساط التامين ضد الحوادث  9695

– – اقساط التأمين على الحياة  9699

– – اقساط التامين الصحي  والحوادث اخرى  9703

– – رسوم نقل الملكية 9707

– – رسوم وعموالت مصرفية 9711

– – رسوم مغادرة الحدود 9715

– – رسوم المحاكم 9719

– – اخرى )نفقات على الخدمات ...( 9723

مجموع الصفحة 9730
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القسم الرابع: اقتناء الخدمات والسلع غير الغذائية خالل الـ 12 شهرًا الماضية

عدد األسطر المستوفاة لهذه الصفحة    تاريخ البدء _ _/ _ _ / _      تاريخ االنتهاء  _ _ / _ _ / _ 

44 43 42 41

رمز 
المادة

ما هو المصدر الرئيس 
لجميع هذه ... ]المواد[ 

المقتناة؟
1. انفاق نقدي

2. هبات وتبرعات من 
أسر أخرى

3. هبات وتبرعات من 
خارج القطاع األسري  

4. دفعة مقابل عمل
5. من انتاج ذاتي

6. أخرى تذكر بعد رمز 
االجابة:

-------------------------

كم انفقت اسرتك 
أو ماهي القيمة 
التقديرية لجميع 
الكميات من هذه 

]المادة[ المشتراة او 
المستلمة خالل 12 
شهرًا السابقة لليوم 

االول من المقابلة

ما كمية ]المادة[ 
... التي اشترتها أو 
اقتنتها اسرتك خالل 

الـ 12 شهرًا السابقة 
لليوم األول من 

المقابلة؟

هل اشتريت او تسلمت دون مقابل نقدي انت او احد افراد اسرتك...]مادة[ خالل 
الـ 12 شهرًا الماضية؟

1. نعم
2. ال ◄ المادة التالية

ألف دينار   دينار الكمية الوحدة وصف المادة

نفقات راسمالية لالسرة 

– – كلفة شراء مسكن لالسرة  9737

– – مصاريف بناء مسكن لالسرة او اضافة بناء  9749

– – كلفة شراء قطعة ارض للسكن  9751

– – اقساط مشاريع االسكان  9763

– – اقساط مد المجاري والتبليط  9775

– – شراء سبائك ذهب ومجوهرات وتحف نادرة  9787

– – شراء عمالت اجنبية  9799

– – شراء اسهم وسندات  9801

– – نفقات راسمالية أخرى لالسرة   9813

نفقات تحويلية اخرى 

– – المهر النقدي - جهاز العروس 9825

– – هدايا عينية 9837

– – هدايا نقدية 9849

– – التبرعات والصدقات والزكاة 9851

– – مؤخر الصداق والنفقة الشرعية 9863

– – المخالفات )المرور ... الخ( 9875

– – تحويالت اخرى داخل العراق 9887

– – تحويالت اخرى خارج العراق 9899

– – نذور ومصاريف دينية )كشوانية ... الخ( 9901

– – اشتراك الصندوق العشائري 9913

– – اشتراك الفصل العشائري 9925

– – نفقات تحويلية اخرى  9929

مجموع الصفحة 9930

عدد االسطر المستوفاة للقسم الرابع    
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القسم الخامس: الحصص التموينية المستلمة واشتهالك المواد التموينية ومواد أخرى

كم بطاقة تموينية لدى االسرة؟ 501

1. نعم
2. ال  ◄ الجزء 

 )B(

هل تتسلم االسرة التموين بموجب البطاقة التموينية؟ 502

C B A كم عدد افراد االسرة المسجلين في البطاقة/البطاقات التموينية 
لهذه االسرة؟ 503

المجموع أطفال دون السنة من 
العمر

افراد بعمر سنة واحدة 
فأكثر

العدد العدد العدد

D C B A ما هي الكلفة الكلية التي تدفعها األسرة الى وكيل الحصة التموينية 
بما في ذلك األكياس والحاويات والنقل؟ 504

المجموع كلفة النقل الى محل 
االقامة قيمة االكياس قيمة الحصة التموينية

الف دينار دينار الف دينار دينار الف دينار دينار الف دينار دينار
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القسم الخامس: الحصص التموينية المستلمة واستهالك المواد التموينية ومواد اخرى

513 512 511 510 509 508 507 506 505

رمز
المادة

لماذا 
بعت او 
قايضت 

هذه 
]المادة[؟ 

1. رداء 
النوعية
2. عدم 
االحتياج 

لها
 .3

الحاجة 
للمال
 .4

اخرى

ما قيمة 
...]المادة[ 

التي بيعت او 
قويضت؟ 

لمن بعت 
أو قايضت 

]المادة[ 
...؟

1. اقرباء 
اواصدقاء
2. وكيل 
التموين

3. مطعم / 
معمل

4. شخص 
يشتري 

مواد 
الحصة 

التموينية 
ويبيعها 
لالخرين

5. مخبز / 
فرن

6. اخرى

ما هي 
الكمية التي  

بعتها او 
قايضتها 

من... 
]المادة[ 

المستلمة؟

اكتب 
)صفر( اذا 

ال شيء

◄ أنتقل 
الى المادة 

التالية

ما هي 
الكمية التي 
وهبتها من 

]المادة[  
...؟ 

اكتب 
)صفر( اذا 

الشيء 

ما السعر الذي 
تدفعه لتشتري 

]المادة[ ... من 
نفس النوعية؟

ما عدد 
األشهر 

التي 
تغطيها 

هذه 
الكمية؟

ما كمية 
]المادة[... 

التي 
تسلمتها 
آخر مرة؟

 متى 
تسلمت 
االسرة 

آخر مرة 
...المادة 

من 
الوكيل ؟

سجل عدد 
األشهر 

في 
المربع

0 خالل 
ال 30 

يوم 
الماضية

99 لم 
تتسلم ابدا 

المادة
◄ انتقل 

للمادة 
التالية

الرمز الف 
دينار دينار الرمز الكمية الكمية الف 

دينار دينار دينار الكمية الرمز الوحدة المادة

. .  . كغم طحين حنطة 01

. .  . كغم رز 02

. .  . كغم سكر 03

. .  . كغم زيت نباتي 04

. .  . كغم دهن نباتي 05

. .  . كغم
حليب اطفال 

مجفف
06

. .  . كغم 07

. .  . كغم 08

. .  . كغم 09

. .  . كغم 10

11

12

13

14

. . . المجموع 15
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القسم الخامس:الحصص التموينية المستلمة واستهالك المواد التموينية ومواد اخرى

B: أستهالك الغذاء خالل ال 7 أيام الماضية

519 518 517 516 515 514

رمز 
المادة

ما القيمة الكلية 
لـ ...]المادة[... 

المستهلكة 
التي اشتريتها 

من  ...]المادة[  
مشتراة من 

السوق؟ )قيمة 
الكميات الواردة 

في 517( ؟

ما القيمة الكلية 
لـ ...]المادة[... 
المستهلكة التي 

اشتريتها من 
المادة التموينية 

المباعة في 
السوق)قيمة 

الكميات الواردة 
في 516( ؟

ما الكمية 
المستهلكة 

من  ...]المادة[  
مشتراة من 

السوق؟

أكتب )صفر( اذا 
ال شيء 

ما الكمية 
المستهلكة من 
...]المادة[... 

مشتراة من المادة 
التموينية المباعة 

في السوق؟

أكتب )صفر( اذا 
ال شيء 

ما الكمية 
المستهلكة من 
... ]المادة[... 
استلمت كجزء 

من الحصة 
التموينية ؟

اكتب )صفر( اذا 
الشيء

ما الكمية 
المستهلكة من 
... ]المادة[... 
خالل الـ 7 أيام 

الماضية؟

اكتب )صفر( اذا 
ال شيء 

◄ انتقل للمادة 
التالية

 أذا كانت االجابة )صفر( في كال 
العمودين إنتقل الى المادة التالية

الف دينار دينار الف دينار دينار الكمية الكمية الكمية الكمية الوحدة المادة

كغم .  .  .  .  طحين حنطة 01

كغم .  .  .  .  رز 02

كغم .  .  .  .  سكر 03

لتر .  .  .  .  زيت نباتي 04

كغم .  .  .  .  دهن نباتي 05

كغم .  .  .  .  حليب اطفال مجفف 06

كغم .  .  .  .  حمص 07

كغم .  .  .  .  فاصوليا بيضاء 08

كغم .  .  .  .  عدس 09

كغم .  .  .  .  حليب مجفف 10

كغم .  .  بطاطا 11

قطعة .  .  بيض )دجاج( 12

كغم .  .  معجون طماطِة 13

كغم .  .  لحم خروف 14

كغم .  .  لحم دجاج 15

المجموع .  .  .  .  16
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3. استمارة الحكم الرشيد
البيانات سرية بموجب قانون االحصاء رقم 21 لسنة 1972 المعدل

1. البيانات التعريفية                                                                                              رقم العنقود  
          8. رقم تعداد المبنى:                                        1. المحافظـة:                        

             9. رقم المسكن في البلوك:2. القضاء:                            

10. عدد االسر في المسكن:                     3. الناحية:                                       

                     11. رقم تسلسل االسرة في العنقود:                     4. البيئة:     1  حضر   2  ريف

          12. مجموع افراد االسرة:5. اسم الحي / المقاطعة:       

13. رقم الهاتف )ان وجد(:          6. اسم المحلة / القرية: 

          14. رقم الفريق:          7. رقم البلوك:                                             

15. اسم رئيس االسرة: 

 KISH TAB LE
:LETTER

___

عدد البالغين 
بعمر 64-18 

في االسرة

رقم الفرد 
المختار

1

2

3

4

5

7

8

9

10 فأكثر

       

KISH HOUSEHOLD LISTING
بيانات عن أفراد األسرة الذين أعمارهم 18- 64

بحسب الجنس)ذكور ثم اناث( و العمر)تنازليا(

اسم الفرد
)D1(

العالقة برب 
االسرة
)D2(

الجنس
)D3(

العمر
بالسنوات الكاملة

)D5(

تسلسل الفرد 
كما مدون 

في االستمارة 
الرئيسية
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1. مفاهيم النزاهة

GOV1 ما هو تقييمكم ألداء الحكومة العراقية بهدف مكافحة الفساد خالل العامين الماضيين؟
هل تعتقد أن األداء كان: فعال جدًا، فعال، غير فعال أو غير فعال جدًا ؟

1فعال جدًا

2فعال

3]ال تقرأ[ ال فعال او غير فعال

4غير فعال

5غير فعال جدًا

99]ال تقرأ[ ليس عندي علم بوجود مثل هذا االداء

GOV2 ربما تكون بعض المؤسسات اكثر عرضة للضرر من غيرها بسبب الفساد. الى اي مدى في تصوركم ان »االحزاب
السياسية” في العراق تأثرت بسبب الفساد: تأثرت جدًا، تأثرت الى حد ما، بالكاد تأثرت أو لم تتأثر على االطالق ؟ وهكذا بالنسبة للبنود االخرى

]ال تقرأ[ ال أعرفلم تتأثر على االطالقبالكاد تأثرتتأثرت الى حد ماتأثرت جدًاالبنود

1123499. االحزاب السياسية

2123499. البرلمان

3123499. رئاسة الحكومة

4123499. القضاء

5123499. موظفو الحكومة في الوزارات

6123499. موظفو الحكومة المحلية

7123499. الشركات المملوكة من قبل الدولة

8123499. القطاع الخاص/ قطاع األعمال

9123499. االعالم
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 GOV3
في األشهر ال 12 الماضية، هل كان لديك اتصاالت مباشرة أو غير 
مباشرة مع أي من العاملين في “الشرطة” )على سبيل المثال عند 

إستخدام خدمة عامة، او للحصول على المعلومات/المساعدة او لطلب 
وثيقة ما أو تم طلبك من قبلهم أو عن طريق إجراءات إدارية(؟ وهكذا 

للبنود االخرى

اذا كانت االجابة “نعم”  ◄ انتقل الى GOV4 لنفس البند
اذا كانت االجابة “ال”  ◄ انتقل للبند التالي

 GOV4
خالل األشهر ال12 الماضية، هل حدث ان 

اضطررت لتقديم هدية او اعطاء  اي مبلغ مالي 
اضافي للعاملين في “الشرطة” اما بشكل مباشر او 

غير مباشر )باستثناء المبالغ الرسمية المقررة(؟ 
وهكذا لباقي البنود

  GOV5 اذا كانت االجابة “نعم”  ◄ انتقل الى
لنفس البند

اذا كانت االجابة “ال”  ◄ انتقل للبند التالي

 GOV5
كم مرة اضطررت لتقديم هدية او اعطاء 

مبلغ 
إضافي من المال بصورة مباشرة او غير 

مباشرة في األشهر ال12 األخيرة ألي من 
العاملين في “الشرطة” )باستثناء المبالغ 

الرسمية المقررة(؟ وهكذا لباقي البنود

عدد المراتالنعمالنعمالبنود

11212. الشرطة

21212. القضاة

31212. االدعاء العام

41212. االطباء في القطاع العام

51212. الممرضات في القطاع العام

61212. المعلمون في القطاع العام

71212. موظفو التسجيل العقاري

81212. موظفو الجمارك

91212. الضرائب / موظفو االيرادات

10. ضباط تسجيل السيارات/الضباط المخولين لمنح 
رخص السوق

1212

111212. موظقو الخدمات العامة )ماء، كهرباء، الخ(

12. موظفو دوائر الحماية االجتماعية  الحكومية )الرواتب 
التقاعدية، الميزات االجتماعية، الخ(

1212

131212. موظفو الحكومة ذو عالقة بالبطاقة التموينية

141212. موظفو السفارة /القنصلية )اجنبية(

151212. موظفو البلديات )الموظفين العموميين(

16. اعضاء مجالس البلدية او المجالس المحلية )الممثلين 
المنتخبين(

1212

171212. اعضاء الحكومة الوطنية

181212. اعضاء البرلمان

191212. الجيش العراقي

201212. قوات االمن المتعددة الجنسيات في العراق

211212. موظفو الشركات االجنبية الخاصة 

22. موظفو المنظمات العالمية )األمم المتحدة، يونيسيف، 
الخ(

1212

23. المنظمات غير الحكومية )موظفو المنظمات غير 
الحكومية(

1212

)GOV8 انتقل الى ◄  GOV4 هي ال او لم تظهر اجابة نعم واحدة على االقل في  GOV3 اذا كانت جميع اجابات(
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GOV6a

)GOV4  يسأل هذا السؤال اذا ظهرت اجابة نعم واحدة على االقل في(
في آخر مرة خالل االشهر ال12 الماضية، التي كنت قد قدمت هدية او اعطيت مبلغ اضافي، الى أي جهة من الجهات التي ذكرتها سابقًا بتقديمها او 

اعطائها؟
)GOV3 اكتب اسم و رقم الجهة من قائمة(

                                                                                                                                  

GOV6b)في ذاك الوقت، ما السبب الرئيسي الذي دفعك لتقديم هدية او دفع مبلغ إضافي في آخر مرة قمت بمثل هذا العمل؟ )ضع عالمة على خيار واحد فقط

1لتسريع االجراءات

2لتمكين انهاء المعاملة

3لتقليل تكلفة االجراءات

4لتجنب دفع غرامة

5لتلقي معاملة/خدمة افضل

6للحصول على أمان لي و لعائلتي

7اغراض اخرى

88ال جواب]ال تقرأ[

GOV6cفي ذاك الوقت، هل قدمت او اعطيت »بعض المال« للموظف المدني/الموظف العمومي؟ )ضع عالمة على كل إجابة تنطبق( وهكذا للبنود االخرى

ال أتذكر )ال تقرأ(النعمالبنود

11288. بعض المال )يرجى تحديد المبلغ ___________(

21288. أشياء ثمينة )هواتف، اجهزة ألكترونية، ذهب، الخ(

31288. مواد غذائية

41288. مواد اخرى )يرجى التحديد ________________________(

51288. مقابل خدمة او مصلحة اخرى )يرجى التحديد _____________________(

GOV6d)في ذلك الوقت، كيف فهمت او عرفت ان من المطلوب منك ان تقدم هدية او ان تدفع مبلغ من المال؟ )ضع عالمة على خيار واحد فقط

1بطلب صريح من الموظف العام

2بطلب مفهوم ضمنيا من الموظف العام )مثال ان يذكر الموظف بأن مرتبه قليل خالل تأخير لإلجراءات(

3يقوم شخص ثالث بطلب دفع مبلغ مالي إضافي

4 ال أحد يطلب ذلك، فمن الطبيعي دفع مبلغ إضافي

5اخرى )حدد(

88 ال أتذكر )ال تقرأ(

GOV7aبعدما قمت بتقديم هدية او دفع مبلغ إضافي، هل قمت بتبليغ أي جهة رسمية )مثل: الشرطة، المحكمة، المسؤولين اإلداريين، الخ(؟

  ◄ )استمر الى GOV7b(1نعم

◄ )استمر الى GOV8(2ال
           

GOV7b )الى أي جهة او سلطة او مؤسسة قمت باإلبالغ عن تقديمك هدية او دفعك مبلغ إضافي من المال؟ )اجابة كل ما ينطبق

1الشرطة

2المحكمة / االدعاء العام

3لجنة النزاهة

4عضو في الحكومة البلدية او المحلية

5المفتش العام

6مشرف على المسؤولين )في نفس المؤسسة التي يعمل فيها الموظف الذي طلب دفع مبلغ(

7جهة اخرى )يرجى التحديد: ________________________(
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GOV8 اذا اضطررت اليوم لالبالغ عن طلب مال أو هدية من موظف عمومي، فمن هي المؤسسة او الجهة او الشخص الذي ستقوم بإبالغه/إبالغها؟ }إجابة
واحدة فقط{

1الشرطة

2المحكمة / االدعاء العام

3هيئة مكافحة الفساد )لجنة النزاهة(

4موظف بلدية/حكومة محلية 

5المفتش العام

6مسؤول الموظف طالب الرشوة )في نفس المؤسسة التى يعمل بها طالب الرشوة(

7زعماء القبائل

8رجال الدين

9وسائل االعالم / الصحافة

10شخص آخر، يرجى التحديد )-------------------------------------(

11لن أتقدم ببالغ

GOV9 هل تعرف اذا ما قام »فرد من افراد عائلتك« بتقديم هدية او دفع مبلغ إضافي من المال لموظف عمومي )باستثناء المبالغ الرسمية المقررة( خالل األشهر
ال12 الماضية من أجل الحصول على خدمة ما؟ وهكذا لباقي البنود

ال أتذكر )ال تقرأ(النعمالبنود

11288. فرد من افراد عائلتك

21288. أحد أقاربك

31288. أحد اصدقائك 

41288. شخص آخر تعرفه

GOV10 اود ان اعرف ما اذا كنت: توافق بشدة, توافق, ال توافق أو ال توافق بشدة على ان » ال يمكن الحد الحصول على أي خدمة عامة دون دفع رشوة«  ؟ وهكذا
لباقي البنود

اوافقاوافق بشدةالبنود
]ال تقرأ[ ال 
اوافق وال 

اعارض
ال اوافق ال اوافق

بشدة
]ال تقرأ[ ال 

اعرف
]ال تقرأ[ ال 

جواب

1. ال يمكن الحد الحصول على أي خدمة عامة 
دون دفع رشوة

123459988

2. ظاهرة الفساد منتشرة في بغداد اكثر من 
غيرها من مناطق العراق

123459988

3123459988. المنظمات الدولية فاسدة

4123459988. المنظمات غير الحكومية الدولية فاسدة

5. ان ظاهرة الفساد في العراق اكثر انتشارًا 
حاليًا مما كانت عليه قبل عامين

123459988
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GOV11 هل برأيك أن » موظف حكومي يطلب مبلغًا من المال لتسريع االجراءات« هو اجراء: مقبول دائمًا، مقبول احيانًا، غير مقبول احيانًا أو  غير مقبول على
االطالق؟ وهكذا لباقي البنود

مقبول مقبول دائمًاالبنود
احيانًا

]ال تقرأ[ 
ليس مقبول 

او غير 
مقبول

غير مقبول 
احيانًا

غير مقبول 
على 

االطالق

]ال تقرأ[ ال 
اعرف

]ال تقرأ[ ال 
جواب

1. موظف حكومي يطلب مبلغًا من المال 
لتسريع االجراءات

123459988

2. موظف حكومي يقبل هدية من العمالء بسبب 
تدني المرتبات

123459988

3. موظف حكومي يتم تعيينه بسبب عالقات 
عائلية

123459988

4. الشرطة تطلب المال لتخلي سبيلك بالرغم من 
عدم قيامك بفعل مخالف للقانون

123459988

5. موظف حكومي يطلب المال مقابل توفير 
البطاقة التموينية لألسرة

123459988

6. يطلب المعلم المال مقابل معاملة  التالميذ 
بشكل افضل

123459988

2. المشاركة

GOV12 اآلن اسمح لي ان اغير الموضوع. من فضلك قل لي، هل سبق لك وان تعاونت مع منظمة غير ربحية أو مجموعة مجتمعية مجانًا خالل أل 12 شهور
الماضية ؟

   ◄ )استمر الى GOV12a(1نعم

  ◄ )انتقل الى GOV12b(2ال

◄ )انتقل الى GOV13(88ال اجابة

GOV12a)ما السبب الرئيسي لتعاونك مع هذه الجهة؟ )خيار واحد فقط

1لتنظيم خدمات لالشخاص المحتاجين / الفئات المحتاجة 

2لتنظيم أنشطة تساهم في بناء مجتمع افضل

3للعمل مع السلطات المحلية والمنظمات الغير الحكومية او الجهات االخرى

4لكي اكون ناشطًا سياسيًا

5ألسباب اخرى

88]ال تقرأ[ ال جواب

)GOV13 انتقل الى( ◄  

GOV12bما السبب الرئيسي لعدم تعاونك مع منظمات غير ربحية او مجموعات مجتمعية؟

1انا غير مهتم في العمل المجتمعي

2ال اعتقد ان العمل المجتمعي سيغير شيئًا

3ال توجد منظمة غير ربحية مهمة حيثما اعيش

4ألسباب اخرى

88]ال تقرأ[ ال جواب

)GOV13 انتقل الى( ◄  
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GOV13 عادًة يستطيع االشخاص المشاركة في الشؤون العامة » كاالتصال بشخص سياسي للتعبير عن وجهة نظر او لحل مشكلة ما«، فهل فعلت ذلك، ام لم تفعل
ولكن من الممكن ان تفعل أو لم تفعل وليس من الممكن ان تفعل وذلك خالل أل 12 شهرا الماضية؟ وهذا للبنود االخرى

لم افعل ولكن من نعم قد فعلتالبنود
الممكن ان افعل

لم افعل وليس من 
الممكن ان افعل

]ال تقرأ[ 
ال جواب

112388. االتصال بشخص سياسي للتعبير عن وجهة نظر او لحل مشكلة ما

212388. االتصال بموظف عمومي للتعبير عن وجهة نظر او لحل مشكلة ما

312388. توظيف المال لغرض القيام بنشاط اجتماعي او سياسي

412388. حضور مناقشة سياسية او تجمع سياسي حاشد

512388. استخدام برامج الراديو اوالتلفزيون للتعبير عن وجهة نظر سياسية

612388. المشاركة في مظاهرات

712388. التوقيع على عريضة ما لخدمة مجتمعية

GOV14)هل تعتقد بوجود: حزب واحد فقط, اكثر من حزب أو ال يوجد حزب يمثل وجهة نظرك؟ )اختر اجابة واحدة فقط

1حزب واحد فقط يمثل ذلك

2 اكثر من حزب يمثل ذلك

3ال يوجد

88]ال تقرأ[ ال جواب

GOV15كما تعلم، انه بتاريخ 7 آذار 2010 تمكن العراقيون من االدالء بأصواتهم النتخاب اعضاء البرلمان. هل قمت بالتصويت في هذه االنتخابات؟

  ◄ )انتقل الىGOV17(1نعم

     ◄ )استمر الى GOV16(2ال

   ◄ )انتقل الى GOV17(88ال جواب

GOV16)ما السبب الرئيسي لعدم االدالء بصوتك في هذه االنتخابات؟  )اجابة واحدة فقط

1ال املك ما يكفي من المعلومات عن المرشحين

2ال املك ما يكفي من المعلومات حول عملية االنتخاب

3لم يكن هناك حزب/مرشح يعكس ارائي

4ألسباب أمنية

5لم يسمح لي باالنتخاب النني لم اكن في محافظتي

6افتقر للوثائق

7السباب اخرى

88]ال تقرأ[ ال جواب
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GOV17 وفقًا للمقياس التالي الذي يمثل الثقة الذي يبدأ من )0(درجة اي ال ثقة على االطالق ويتدرج حتى الدرجة 10 درجات وتعني ثقة كاملة. ارجو منك تحديد مدى
ثقتك »بالشرطة العراقية« وفقًا لهذا المقياس؟ وهكذا لباقي البنود

البنود
ثقة 

كاملة/
مطلقة

ال ثقة 
على 

االطالق

]ال 
تقرأ[ 

ال 
أعرف

]ال 
تقرأ[ 

ال 
جواب

11098765432109988. الشرطة العراقية

21098765432109988. الحكومة العراقية

31098765432109988. البرلمان العراقي

4. الحكومة المحلية في 
القرية \ ناحية او القضاء

1098765432109988

51098765432109988. شيوخ العشائر

61098765432109988. رجال الدين

71098765432109988. الجيش العراقي

8. قوات األمن المتعددة 
الجنسيات في العراق

1098765432109988

9. المنظمات العالمية 
)األمم المتحدة(

1098765432109988

101098765432109988. القضاء

GOV18 .وفقًا للمقياس التالي الذي يمثل االنتماء الذي يبدأ من )0( درجة اي ال يوجد انتماء على االطالق ويتدرج حتى الدرجة )10( درجات وتعني انتماء كامل/مطلق
ارجو منك تحديد درجة انتمائك الى »القرية او المنطقة التي تسكن فيها« وفقًا لهذا المقياس؟ وهكذا لباقي البنود

البنود
انتماء 
كامل/

مطلق                                                                              

ال 
يوجد 

انتماء 
على

]ال 
تقرأ[ 

ال 
أعرف

]ال 
تقرأ[ 

ال 
جواب

1. القرية او المنطقة التي 
تسكن فيها

1098765432109988

21098765432109988. عشيرتك/ قبيلتك

3. الجهة الدينية التي تنتمي 
اليها

1098765432109988

4. الجهة العرقية/القومية 
التي تنتمي الاليها

1098765432109988

51098765432109988. االمة العربية

61098765432109988. عائلتك

7. الحزب السياسي الذي 
صّوت له

1098765432109988
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GOV19

تشير االهداف اإلنمائية لأللفية الى المواضيع التي تحتاج تحسين في حياة شعوب البلدان ذات الدخل المنخفض. 
فأرجو منك وبعد ذكري لكل هدف من هذه االهداف ان تحدد لي درجة االولوية التي يجب على قادة البلد اعطائها الجل تحقيق هذا الهدف،

ما درجة االولوية لتحقيق هدف » خفض عدد العراقيين الذين يعيشون في فقر مدقع »، فهل هي اولوية قصوى ام اولوية اولى ام اولوية متوسطة ام اولوية 
منخفضة؟ وهكذا لباقي االهداف

اولوية االهداف
قصوى

اولوية 
اولى

اولوية 
متوسطة

اولوية 
منخفضة

]ال تقرأ[ 
ال أعرف

1123499. خفض عدد العراقيين الذين يعيشون في فقر مدقع

2123499. ضمان ان يتمكن جميع االطفال من اكمال المرحلة االبتدائية

3123499. خفض نسبة وفيات االطفال بسبب االصابة بمرض ما قبل عيد ميالدهم الخامس

4123499. القضاء على االمراض المعدية مثل االيدز،المالريا والسل الرئوي

5. تمكين المرأة من خالل زيادة عدد الفتيات المسجالت في المدارس وعدد النساء الالتي يعملن 
او يبحثن عن وظيفة

123499

6. خفض عدد االسر التي لديها مصادر مياه شرب سيئة او هؤالء الذين ال يملكون مرافق 
الصرف الصحي

123499

GOV20

هل يمكن ان تخبرني اي هدف من االهداف التالية )تذكر االهداف الستة( ينبغي ان يكون له االولوية االولى؟ و أي منها ينبغي ان يكون له االولوية الثانية؟

1. خفض عدد العراقيين الذين يعيشون في فقر مدقع
2. ضمان ان يتمكن جميع االطفال من اكمال المرحلة االبتدائية

3. خفض نسبة وفيات االطفال بسبب االصابة بمرض ما قبل عيد ميالدهم الخامس
4. القضاء على االمراض المعدية مثل االيدز،المالريا والسل الرئوي

5. تمكين المرأة من خالل زيادة عدد الفتيات المسجالت في المدارس وعدد النساء الالتي يعملن او يبحثن عن وظيفة
6. خفض عدد االسر التي لديها مصادر مياه شرب سيئة او هؤالء الذين ال يملكون مرافق الصرف الصحي

االولوية االولى

االولوية الثانية

3. اإلعالم

GOV21
ما هي دورية استخدامك االنترنت )في المنزل او في مكان العمل، او اي مكان آخر(: فهل هي يوميًا وبكل االوقات، يوميًا ولكن ليس على مدار الساعة، 6-4 

ايام في االسبوع، 1-3 ايام في االسبوع، 1-2 يوم في الشهر، اقل انتظامًا من 1-2 يوم في الشهر أم عدم توفر انترنت ؟
)اجابة واحدة فقط(

1يوميًا وبكل االوقات

2يوميًا ولكن ليس على مدار الساعة

43-6 ايام في االسبوع

14-3 ايام في االسبوع

15-2 يوم في الشهر

6اقل انتظامًا من 1-2 يوم في الشهر

7عدم توفر انترنت

8ال يستخدم االنترنت

9ال اعرف ما هو االنترنت
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GOV22
هل تشاهد / تستمع / تقرأ الى »محطات التلفزيون التابعة للحكومة«، يوميًا, أربعة إلى ستة ايام في االسبوع, يوم واحد إلى ثالثة ايام في االسبوع, يوم واحد 
إلى يومين في الشهر, اقل انتظامًا من يوم واحد إلى يومين في الشهر ام ابدا رغم توافرها، أو ابدا بسبب عدم توفرها وذلك خالل ال12 شهر السابقة ؟ وهكذا 

لباقي وسائل االعالم االخرى

يوميًاوسيلة االعالم
أربعة إلى 

ستة ايام في 
االسبوع

يوم واحد إلى 
ثالثة ايام في 

االسبوع

يوم واحد إلى 
يومين في 

الشهر

اقل انتظامًا 
من يوم واحد 

إلى يومين 
في الشهر

ابدًا، رغم 
توفرها

ابدا، بسبب 
عدم توفرها

11234567. محطات التلفزيون التابعة للحكومة

21234567. محطات التلفزيون الخاصة العراقية

31234567. محطات التلفزيون الفضائية االقليمية العربية

4. محطات التلفزيون التابعة للحكومات االجنبية )مثل: 
بي بي سي العربية(

1234567

51234567. محطات الراديو التابعة للحكومة العراقية

61234567. محطات الراديو الخاصة العراقية

71234567. محطات راديو اخرى الناطقة باللغة العربية

81234567. الصحف العراقية

91234567. صحف اللغة العربية على االنترنت

101234567. صحف اللغة األنجليزية على االنترنت

111234567. المجالت

GOV23 ما هي افضل وسيلة اعالم لديك للحصول على أالخبار
في العراق؟ وما هي ثاني افضل وسيلة اعالم؟

 أول افضل وسيلة    
1. محطات التلفزيون التابعة للحكومة

2. محطات التلفزيون الخاصة العراقية
3. محطات التلفزيون الفضائية االقليمية

4. محطات التلفزيون التابعة للحكومات االجنبية )مثل: بي بي سي العربية(
5. الصحف العراقية

6. صحف اللغة العربية على االنترنت

7. صحف اللغة األنجليزية على االنترنت
8. محطات الراديو التابعة للحكومة العراقية

9. محطات الراديو الخاصة العراقية
10. غيرها من محطات الراديو الناطقة باللغة العربية

11. المجالت
 ثاني افضل وسيلة        99. ]التقرأ[ ال اعرف

GOV24 هل عدد المرات التي تستمع فيها الى االخبار من خالل محطات الراديو هي: يوميًا، 4-6 ايام في االسبوع, يوم واحد إلى ثالثة ايام في االسبوع, يوم واحد إلى
يومين في الشهر, اقل انتظامًا من يوم واحد إلى يومين في الشهر, ال تستمع ابدًا رغم توافرها أو ال تستمع ابدًا بسبب عدم توافرها ؟

1يوميًا

2أربعة إلى ستة ايام في االسبوع

3يوم واحد إلى ثالثة ايام في االسبوع

4يوم واحد إلى يومين في الشهر

5اقل انتظامًا من يوم واحد إلى يومين في الشهر

6ال اسمع ابدًا، رغم توافرها

7ال اسمع ابدًا، بسبب عدم توافرها
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GOV25 هل عدد المرات التي تشاهد فيها االخبار على التلفاز: يوميًا، 4-6 ايام في االسبوع, يوم واحد إلى ثالثة ايام في االسبوع,  يوم واحد إلى يومين في الشهر, اقل
انتظامًا من يوم واحد إلى يومين في الشهر, ال تشاهد ابدًا رغم توافرها أو ال تشاهد ابدًا بسبب عدم توافرها  ؟

1يوميًا

2أربعة إلى ستة ايام في االسبوع

3يوم واحد إلى ثالثة ايام في االسبوع

4يوم واحد إلى يومين في الشهر

5اقل انتظامًا من يوم واحد إلى يومين في الشهر

6ال اشاهد ابدًا، رغم توفرها

7ال اشاهد ابدًا، بسبب عدم توافرها






