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 الثابتة الالسلكیة والھواتف النقالة وسلع االنترنیت    تعتبر صناعة سلع االتصاالت
شركة ال ل ال دم معام م ق ة رغ صناعات الحدیث ن ال راق م ي الع ة ف صناعات عام  لل

از IELI االلكترونیة زة التلف ع اجھ اج وتجمی ى انت ي درجت عل  في الزعفرانیة الت
یةوالمذیاع والحواسیب ات االرض شار ا! والتلفون م االنت صناعة رغ ذه ال ع وھ لواس

ى  صب عل لشبكات الھواتف النقالة في البالد الزالت تحبو ألن االھتمام الحكومي من
ذمر  صاعد ت استیراد الھواتف النقالة والتعامل مع شركات االتصاالت العاملة التي ت

  !المواطنین من خدماتھا السیئة
ان ال راق      ك رة  ع صاالت فت ا االت ال تكنولوجی ة بمج ة دول المنطق ي مقدم ف

زمن اال ان والثمانینیات  لسبعینیاتا ن ال ود م دة عق الم ولع ن الع ر ع االنقطاع الكبی
ي راق ف ل الع ح جع ف واض ن و!تخل صاالت م اع االت ات اقط ر القطاع ي اكث ا ف نتاج

ا  الفترة التي دفاع في حینھ ول وزارة ال ان یم ھ ك سبقت سقوط النظام البائد حتى ان
صل یراداتھ،وكانت توزع حوافز شھریةا من% 20 د ت ة ق وظفین كاف ى ا للم ر ال كث
تأتي یرادات كانت ھذه االو.رباح سنویةاللموظف الواحد وكذلك  الف دینار 150من 

دة ن ع صادر  م اام صال اال:ھمھ صال االق،رضي داخل العرااالت ارج  رضياالت خ
تكن ھناك وزارة في السابق اسمھا وزارة االتصاالت  مول!الخدمات البریدیة،العراق

ا كاناو شركةتنم مھا ال اك شركة اس وزارة   ھن ة ل د تابع صاالت والبری ة لالت العام
دماتاوھناك شركة ،النقل صة بخ ت خرى مخت اع .االنترنی ذا القط م ھ  17000وض
  !فرد
یدار ملف االتصاالت في العراق الیوم بواسطة مؤسستین كبیرتین اوالھما وزارة    

العالم واالتصاالت وھي ھیئة االتصاالت العراقیة،اما المؤسسة االخرى فھي ھیئة ا
ام  ست ع ة  و2004تأس ة حكومی ة جھ ة بأی ر مرتبط ستقلة غی ون م رض ان تك یفت

د  راخیص وتحدی نح الت ث وم یم الب ا تنظ ي ومھامھ تور العراق ب الدس ل بموج وتعم
راح  استعمال ذبذبات البث وتعمل على وضع السیاسات االتصاالتیة واالعالمیة واقت

تالع القوانین على الحكومة،اال ادئ الب ف الھ ومي والزح تبداد الحك  ان سیاسة االس
ن !الھیئات والمفوضیات المستقلة قد طال ھیئة االعالم واالتصاالت ایضا ة م محاول



الحكومة العراقیة والقوى السیاسیة المتنفذة االستحواذ علیھا وتسییرھا وفق ھوى 
  ! الفساد المشرعن

ات واال ا المعلوم ات تكنولوجی شیر معطی راق    ت ي الع صاالت ف  - 2008ام وعات
  : ان2009
  ارھم ن اعم وب مم ستخدمون الحاس ذین ی راد ال سبة االف أكثر 5ن نوات ف  س

  !اناث% 9.5ذكور و % 17.7،%13.7بلغت 
  سبة ل % 56.1االستخدام االكثر للحاسوب ھو لالستخدام الشخصي بن واألق

  %!15.5الغراض العمل بنسبة 
 ارھم نسبة االفراد الذین ال یستخدمون ن اعم وب مم أكثر 5 الحاس نوات ف  س

زة % 79.1،والسبب الجھل بكیفیة االستخدام %86.3بلغت  وفر االجھ او عدم ت
  %.12.1الحاسوبیة 

  ى لین عل ن الحاص م م ت ھ النسبة االعلى من مستخدمي الحاسوب واالنترنی
  !على التوالي% 45.1و % 69.1شھادة البكالوریوس فأعلى 

  ي االعلى في استخدام الحاسوب ھ24 – 20الفئة العمریة!    
  ي ول ھ ت والمحم اتف الثاب زة الھ ك اجھ ي تمتل ل الت سبة العوائ و % 17ن

 !تباعا% 94.3
  ال 1108000عدد خطوط الھاتف الثابت المستخدمة بلغ اتف النق  خط ،والھ

  ! خط19722000المحمول 
  ت اتف الثاب دا للھ ا واح ك خط اتف % 17نسبة العوائل التي تمتل ین ھ وخط
ول %0.1ت ثاب اتف محم ط ھ ول % 24.8،وخ ین محم وط 3و% 36وخط  خط

 %.33.5فاكثر 
 دة رة واح و م ت ھ تخدام االنترنی دل الس ى مع سبة /اعل ل وبن ى االق وم عل الی

48.5!%  
  ارھم ن اعم راد مم سكنیة 5لالف دور ال تخدام ال سبة اس غ ن اكثر تبل وام ف  اع

 %!38.8ومقاھي االنترنیت % 57للدخول الى االنترنیت 
  االنترنیت الدولي للعراق بات رمزiq.  
  9عدد مواقع تجھیز االنترنیت او مزود الخدمة بلغت!  
  مستخدم3259000عدد مستخدمي االنترنیت بلغ !  
  و ول ھ  دینار،واالرضي 38000متوسط االنفاق الشھري لالسر على المحم

 !  دینار35000 دینار،واالنترنیت 25000
  2003الھاتف الثابت التي دمرت عام التزال عملیة اصالح خطوط ومحوالت 

ة المحمول  ا خدم دة لتحسین المحاور،بینم مستمرة،وتجري اضافة محوالت جدی
   ! تمتد اقلیمیا لتحسین االتصاالت الواسعة للدولةGSM شبكات 3متاحة على 

  ة الزال ود الدول ار 964ك ى االقم ة عل صاالتھ الدولی ي ات راق ف د الع ،ویعتم
سات  صناعیة انتیل ة (Intelsatال سي والثانی ة االطل دة لمنطق محطتان،واح

سات  ) محطة واحدة لمنطقة االطلسي (Intersputnikوسبوتنیك  )للھندي وعرب



Arabsat) ة دة معطل ة واح ا واالردن )محط ى تركی ایكروویف ال ل م ،ومرح
وسوریا والكویت،ومخطط الیاف ضوئیة مع ایران،وكذلك الكیبل البحري العالمي 

  !ةلاللیاف الضوئی
  ى دد % 70مشاھدة القنوات الفضائیة متاحة ال شعب،وازداد ع اء ال ن ابن م

ام  ذ ع ارج  من ن الخ ،اال ان 2003محطات االذاعة والتلفاز المحلیة والتي تبث م
وى  ال للق عة اص ومي الخاض الم الحك بكة االع ا ش القنوات الحكومیة تشرف علیھ

 !  السیاسیة الطائفیة المتنفذة
  

 2004ت للسنوات ینترن لمسح مقاھي االةیالمؤشرات الرئیس
- 2007  

 
 

 2007 2006 2005 2004 المؤشرات
 454 358 280 201 عدد المقاھي

 17580.7 10798.8 5815.6 2983.2 )ملیون دینار ( االیرادات 

 17580.7 10798.8 5815.6 2983.2 )ملیون دینار(قیمة االنتاج 

 7320.5 5902.7 3365.5 1709.5 )ملیون دینار(قیمة المستلزمات 

 1865.8 1406.1 844.4 640.2 )ملیون دینار(تعویضات المشتغلین 

 5446 4383.6 4233.5 3717.9 )ملیون دینار(سمالیة أالنفقات الر

 
  2007بعض المؤشرات االحصائیة عام 

  
  8185980  عدد االفراد متصفحي االنترنیت

  %28  نسبة االناث من عدد افراد متصفحي االنترنیت

  107122  عدد الدور السكنیة المشتركة في خدمة االنترنیت عبر مقاھي االنترنیت

نسبة عدد الدور السكنیة المشتركة في خدمة االنترنیت عبر مقاھي 
  االنترنیت من اجمالي عدد الدور السكنیة في العراق عدا كردستان

28%  

  5474  عدد الحاسبات في مقاھي االنترنیت

  12  المقھى الواحد/معدل عدد الحاسبات

  
  

  2003العراق قبل عام الدینامیكیة المعلوماتیة في 
  

  القیمة  المؤشر
  19  1996 نسمة عام 1000/ عدد الصحف الیومیة 

  229  1997 نسمة عام 1000/ عدد اجھزة الرادیو 

  83  1997 نسمة  عام 1000/ عدد اجھزة التلفاز 



   توجدال  1998 نسمة عام 1000/ عدد اجھزة الستالیت 

  ال توجد  1998 نسمة عام 1000/ عدد اجھزة الھاتف النقال  

  ال توجد  1999 نسمة عام 1000/ عدد اجھزة االنترنیت 

  31  1998 نسمة عام 1000/ عدد خطوط الھاتف االرضي 

 1000/ عدد خطوط الھاتف االرضي في المدن الكبیرة 
  1998نسمة عام 

75  

  
  

 – 2002صاالت اعوام المؤشرات الرئیسیة لقطاع االت
2007  
 

  الصنادیق البریدیة  المكاتب البریدیة  آالف/الھواتف الكلیة   عدد البداالت  السنة
2002  285  1183.3  314  44218  

2003  279  1128.3      

2004  278  1198.2  282  47395  

2005  285  1235.8  285  49094  

2006  288  1278.2  286  55028  

2007  292  1306.1  288  55227  

2008  296  1525.2  355  53627  

  
     

   سنوات فأكثر5توزیع االفراد الذین اعمارھم 
 2008 عام  حسب استخدام الحاسوب والجنس والمحافظة

%  
  
  

المحافظ  المجموع  االناث  الذكور
یستخد  ة

 م

ال 
یستخد

 م
مجموال

 ع
یستخد

 م

ال 
یستخد

 م
مجموال

 ع
یستخد

 م

ال 
یستخد

 م
مجموال

 ع
 100 85.0 15.0 100 90.1 9.9 100 80.1 19.9 نینوى
 100 87.0 13.0 100 92.0 8.0 100 81.8 18.2 كركوك
 100 87.6 12.4 100 91.6 8.4 100 83.8 16.2 دیالى
 100 89.4 10.6 100 94.6 5.4 100 84.6 15.4 األنبار
 100 80.4 19.6 100 83.9 16.1 100 77.0 23.0 بغداد
 100 89.6 10.4 100 92.6 7.4 100 86.8 13.2 بابل

 100 88.2 11.8 100 91.8 8.2 100 84.7 15.3 كربالء
 100 90.5 9.5 100 95.3 4.7 100 86.1 13.9 واسط

 100 85.8 14.2 100 92.4 7.6 100 80.0 20.0 صالح الدین
 100 89.5 10.5 100 94.0 6.0 100 85.3 14.7 النجف



 100 91.5 8.5 100 94.5 5.5 100 88.5 11.5 القادسیة
 100 95.1 4.9 100 97.1 2.9 100 93.0 7.0 المثنى
 100 91.1 8.9 100 94.5 5.5 100 87.9 12.1 ذي قار
 100 90.4 9.6 100 95.7 4.3 100 85.5 14.5 میسان
 100 88.3 11.7 100 93.8 6.2 100 83.1 16.9 البصرة

 100 86.3 13.7 100 90.5 9.5 100 82.3 17.7 المجموع

  
   سنوات فأكثر5د الذین اعمارھم توزیع االفرا 

 2008 عام  والجنس والمحافظةنترنیت حسب استخدام اال
%  
  
  

المحافظ  المجموع  االناث  الذكور
یستخد  ة

 م

ال 
یستخد

 م
مجموال

 ع
یستخد

 م

ال 
یستخد

 م
مجموال

 ع
یستخد

 م

ال 
یستخد

 م
مجموال

 ع
 100 95.7 4.3 100 98.5 1.5 100 93.0 7.0 نینوى
 100 94.0 6.0 100 97.0 3.0 100 90.8 9.2 كركوك
 100 94.1 5.9 100 97.1 2.9 100 91.2 8.8 دیالى
 100 92.8 7.2 100 97.4 2.6 100 88.5 11.5 األنبار
 100 92.1 7.9 100 94.7 5.3 100 89.5 10.5 بغداد
 100 95.3 4.7 100 96.6 3.4 100 94.1 5.9 بابل

 100 96.0 4.0 100 98.0 2.0 100 94.1 5.9 كربالء
 100 96.9 3.1 100 99.1 0.9 100 94.9 5.1 واسط

 100 93.4 6.6 100 96.6 3.4 100 90.5 9.5 صالح الدین
 100 94.7 5.3 100 98.6 1.4 100 91.1 8.9 النجف

 100 96.2 3.8 100 97.7 2.3 100 94.6 5.4 القادسیة
 100 98.3 1.7 100 99.5 0.5 100 97.1 2.9 المثنى
 100 96.1 3.9 100 98.2 1.8 100 94.1 5.9 ذي قار
 100 95.1 4.9 100 98.6 1.4 100 91.8 8.2 میسان
 100 93.5 6.5 100 97.1 2.9 100 90.1 9.9 البصرة

 100 94.1 5.9 100 96.9 3.1 100 91.5 8.5 المجموع

  
  توزیع األسر حسب توفر األجھزة

  %2008 عام والبیئة.....)ھاتف ثابت،موبایل،تلفزیون،(
 
 

  المجموع  ریف  حضر  االجھزة
 17.0 2.9 23.6 متوفر
غیر 
 ھاتف ثابت 83.0 97.1 76.4 متوفر

 100 100 100 مجموع 



 94.3 90.1 96.2 متوفر
غیر 
 ھاتف محمول 5.7 9.9 3.8 متوفر

 100 100 100 مجموع 
 98.1 97.2 98.5 متوفر
غیر 
 تلفزیون  1.9 2.8 1.5 متوفر

 100 100 100 مجموع 
 97.4 96.3 97.9 متوفر
غیر 
  ستالیت 2.6 3.7 2.1 متوفر

 100 100 100 مجموع 
 47.5 44.6 48.8 متوفر
غیر 
 52.5 55.4 51.2 متوفر

  الرادیو
 100 100 100 مجموع
 0.3 0.1 0.4 متوفر
غیر 
 فاكس  99.7 99.9 99.6 متوفر

 100 100 100 مجموع 
 59.1 55.2 60.9 متوفر
غیر 
 المجموع الكلي 40.9 44.8 39.1 متوفر

 100 100 100 مجموع 

  
  2009 – 1999الخدمات الھاتفیة للسنوات 

  
عدد 

 االرقام المشغولة البداالت

 السنة
 یدویة طوعیة

الھواتف 
 الرئیسیة

 لمجموعا خاصة عمومیة محالت ومكاتب دوائر حكومیة مساكن

االرقام 
 الشاغرة

الكثافة 
الھاتفیة 

لكل 
)100 

 )شخص
1999 143 112 725604 518378 45808 83824 903 2992 651905 73699 3.2 
2000 178 84 731872 528818 45560 101477 917 732 677504 54368 3.2 
2001 193 77 873014 593984 48002 114270 586 638 757480 115534 3.5 
2002 232 53 1102502 676783 51663 121970 369 771 851556 250946 4.3 
 4.3 203303 924971 ــ ــ 134881 44144 745946 1128274 51 228 2003
 5.1 210297 987943 ــ ــ 131680 40336 815927 1198240 43 235 2004
 5.1 196033 1039805 ــ ــ 134784 41724 863297 1235838 38 247 2005
 5.1 215427 2341311 ــ ــ 134928 42984 884886 1278225 41 247 2006
 5.1 243821 1062290 ــ ــ 131151 43554 887585 1306111 37 255 2007
 5.8 442913 1082300 ــ ــ 131801 46059 904440 1525213 29 265 2008
2009 277 29 1650136 941574 47752 119070 - - 1108396 541740 6 

 ال تشمل كردستان والبیانات ال تشمل سعة البداالت الخاصة



  
د شكلت وزارة   ت صاالت بع ام االت شركة  2003 ع ا ال سیتین ھم ركتین رئی ن ش م

ة ت العام دمات االنترنی ركة خ د وش صاالت والبری وم لالت ا الی دد عاملیھ ،ویبلغ ع
ي الواحدة  كلفة االتصال الداخلي للدقیقة،و25000 للھاتف االرضي داخل المدینة ھ

ي ،بل سقوط النظامعلیھ ق كثر من ضعف ما كانا ة ف ة الدقیق ر من كلف لكنھ اقل بكثی
ال اتف النق ةاي ان !الھ اتف اال كلف ة للھ ل الدقیق ي تمث ة % 4رض ة الدقیق ن كلف م
  :وعموما یعاني قطاع االتصاالت الحكومي من.للھاتف النقال

ركاتالعطاء تراخیص یجري ا . 1 ى ھاتف النقال لعدة ش دورھا عل ،تعتمد ھي ب
سھ موظفيمن نسبة كبیرة  ومي نف وم وقامت ،قطاع االتصاالت الحك ت  والوتق زال

  .البنى التحتیة لوزارة االتصاالت باستخدام
ل  یقاف العمل على مشروع الھاتف النقالاتم  . 2 الحكومي الذي كان قد بدأ العم

  .براجاال بھ قبل سقوط النظام وتم نصب الكثیر من
راقامكاتب انترنیت في كل لتشغیل فتح الباب على مصراعیھ  . 3 اء الع دون  نح

ي الموضوع،مما  االتصاالت ان یكون لوزارةاضوابط تذكر ودون  دخل ف ى اي ت لغ
ة بلغ عدد المكاتب االلقد .االنترنیت تقریبا دور شركة خدمات ام  358ھلی  2006ع

اح  ناوبأرب ر م دمات  10 كث ركة خ ب ش دد مكات غ ع ین بل ي ح ار ف ارات دین ملی
ت22االنترنیت  ون دیناراق  مكتب وبأرباح بلغ ن ملی لت ال م ب،ووص اح المكات  رب

  .عراقي  ملیار دینار50كثر من الى ا 2010عام  االھلیة
دمات . 4 عة ال  شركة خدمات االنترنیت التابعة لوزارة االتصاالت تقدم خ متواض

  !ھلیة ال كما وال نوعاتنافس ما موجود عند المكاتب اال
صاالا في  المتعمدلتأخیرا . 5 اع االت ھ قط رض ل ا تع ارصالح م ن دم جراء  ت م
  .حداثاحداث سقوط النظام وما سبقھ من ا

د السریع تشغیل مامافتح الباب على مصراعیھ  . 6 ب البری ة (dhl)مكات   االھلی
  !دنى حدالى امما ھمش دور خدمات البرید وقلص وراداتھا 

ة . 7 ى التحتی ن البن ر م رض الكثی صاالت تع ي االت شبكات،ف للتدمیر ،وخاصة ال
  .للتنسیق الفاقدةعمار بسبب مشاریع اال

الغ  . 8 صیص مب عة تخ صاالتمتواض اع االت ن لقط صات م ة  تخصی الموازن
اتالحكومیةاالستثماریة  ي المحافظ ة ف ن مشاریع التنمی راق ! وكذلك م والزال الع

 !الھواتف نسبة لعدد السكان  في ذیل قائمة الدول العربیة في عددیقبع
اة  . 9 صاالت والمعان ة لالت شركة العام ي ال وظفین ف دالم دمات  بری ركة خ وش

بھم االنترنیت رف روات ي ص تالم من التأخر ف د  او اس ب بع ات الروات جراء ا فروق
ب لم روات ى س دیل عل ة التع وظفي الدول نھم ،م صات الوالكثیر م ستلم المخص  ی

القطاعات الشبیھة  قرانھم فياالھندسیة،ورواتب موظفي االتصاالت تقل بكثیر عن 
 !بعملھم كقطاع الكھرباء مثال

في كادر  لى زیادةادى اد ما وعیین عدد كبیر من الموظفین الجدد بصیغة عقت . 10
 .مكانیات الفعلیةالوزارة ال یتناسب مع االحتیاجات واال



ال انھ وبسبب غیاب سلطة ارضیة ارتفاع الطلب على شراء الخطوط اال رغم . 11
ي الھاتف اال  تخریب شبكاتالمعاالقانون وكثرة  دار االارضي والتأخر ف ساطص  ق

 ! كبیرةدرجةلى االھاتفیة  قساطالھاتفیة انخفضت نسبة تسدید اال
رة ب . 12 ن م ر م ذة اكث سیاسیة المتنف وى ال م والق ام الحك سفيرظالح قی   التع

ة المشروطة  ي والمراقب و الجزئ ة ھ ات الھاتفی ت والمكالم شبكات االنترنی د یتحدل
ن الشخصیة وتراجع  حریةلل ر ع بكات !ة المواطنوقحقخطی تغالل ش اتف واس الھ

 !النقال من قبلھا الرسال الرسائل الدعائیة دلیل على خوائھا ودیماغوجیتھا
ة  . 13 ائل الدعائی ھیئة االعالم واالتصاالت ال تتخذ اجراءات رادعة لمسألة الرس

صوصیة  ة لخ شتركین والمنتھك ى الم ال ال اتف النق ركات الھ لھا ش ي ترس الت
ة الحكو!المشترك سیاسیة وھذا ینطبق على الرسائل الدعائی وى ال ائل الق ة ورس می

 !المتنفذة في مختلف المناسبات
الوط الھاتف الخطمن مالیین المصیر  من تحققالتلكؤ في ال . 14 ا نق ي تطلقھ  الت

دون اخذ بیانات  وتحمل تراخیص فنیة على الرغم من انھا الالشركات ذات العالقة 
 !ونخص بالذكر شركة زین!تعریفیة من المشتركین

 !النقالالھاتف صاالت ال تتناسب مع خروقات شركات عقوبات ھیئة االت . 15
ن ات مدفوعة بشكل رئیسي لخدمة االغراض التجاریة یمقاھي االنترن . 16 ر م كث

  .كونھا لخدمة الزائر العام
اھي  . 17 اھرة مق الم ظ یم وضوابط مع دد ق ي تح حة الت شریعات الواض دام الت انع

ت بالمستھ ة االنترنی ن عالق ضال ع دف من االنترنیت وتنظیم عملھا ف ھ الھ لك كون
 .ھذه الخدمة،وبما یحد من سرقة المعلومات والتلصص على الشبكات الخاصة

الوضع االمني الذي یمنع الزبائن من تعاني مقاھي االنترنیت في العراق من  . 18
ردد عل اریھا،الت اع التی ذلك انقط شغیل  وك ود لت عار الوق اع اس ائي وارتف الكھرب

ع ش!عة واالیجارات المرتفالمولدات الخاصة  ركاتومن غالء االشتراك الشھري م
ضل االحوال12 ال تؤمن خدمتھا  العالمیة التياالنترنیت ي اف بة ف ا ! حاس ا م وغالب

الي  یقف وراء ھذه المقاھي  تجار وصناعیین متنفذین تضاعفت ارباحھم بشكل خی
داد المشتركین اكثر من طاقتھا بزیادة اتحمیل المنظومة بسبب  وفي زمن قیاسي ع

 !رغم المعوقات والعراقیل الكثیرة!فوق الحد المعقول سعیاً لزیادة الربحزبائن وال
ة غ . 19 ي جامع س ف ذي تأس ة المستھلك ال یاب دور مركز بحوث السوق وحمای

ام  داد ع ث 1997بغ الي والبح یم الع ي وزارة التعل ي ف ث العلم ز البح د مراك ،كأح
ضایا ا تم بق راق تھ ي الع میة ف سة رس ون اول مؤس ي لیك سوق والمستھلك العلم ل

 !والبحث عن سبل حمایتھ
سھم  . 20 اني ی ح المع یفتقر العراق الى قانون لالعالم واالتصاالت شفاف وواض

 ! للمواطن العراقي الحقیقیة الفعالةفي الحمایة القانونیة
یم  . 21 غیاب التنسیق والتعاون بین وزارة البیئة وھیئة االعالم واالتصاالت لتنظ

 !محمول وتوعیة المواطنین باالضرار الصحیة لھاومراقبة عمل ابراج الھاتف ال
  

  المؤشرات المعتمدة وقیمھا لسنوات األساس



  في قطاع االتصاالت2015 والقیم المستھدفة لعام 
 

رقم   المؤشر
  االساس

سنة 
  االساس

الرقم 
  الحالي

المطلوب عام   السنة
2015  

عدد خطوط الھاتف 
   نسمة100/الثابت

5.6  1990  5.1  2007  11.2  

عدد خطوط الھاتف النقال 
   نسمة100/ 

0  1990  39.1  2007  40  

نسبة االسر التي تمتلك 
  حاسبة شخصیة

3.6  2004  7.4  2007  10  

نسبة االسر التي تمتلك 
  الستالیت

32  2004  88.3  2007  100  

  
ة سرقة     ر عملی ي اكب وبھم ف تنزاف جی صاالت باس ویتھم المواطنون شركات االت

س النواب الحكومة العراقیة مسؤولیة تردي خدمات الھاتف منظمة،بینما یحمل مجل
النقال في بالدنا مؤكدا ان قیام الحكومة بسحب صالحیات ھیئة االتصاالت واالعالم 
ة  دماتھا،وان اللجن ردي خ ى ت ال ادى ال اتف النق دمات الھ ة خ المسؤولة عن مراقب

ال حول اتف النق ذه الوزاریة المسؤولة عن اعطاء الرخص لشركات الھ ضیة ھ ت ق
صول  الشركات من قضیة خدمات الى قضیة مالیة بحتة،وكان ھم اللجنة الوحید الح

  !على اموال كبیرة من الشركات ولیس تقدیم الخدمات الى المواطن
 وال یوجد امل في 2003   خدمة الھواتف األرضیة في العراق معطلة منذ عام 

بكات الھاتف النقال تنعدم فیھا وعقود ش!االفق،واعمال تخریبھا قائم على قدم وساق
الشفافیة والمنافسة الحرة والنزاھة التي تكفل تأمین افضل الخدمات،بأرخص 

االمر الذي استلزم تنظیم منح التراخیص !االسعار الممكنة،وضمان حقوق الدولة
لشركات الھاتف النقال العاملة في العراق،وفرض غرامات متصاعدة وكبیرة علیھا 

جابتھا لطلب تحسین خدماتھا،او تلبسھا بعملیات االحتیال الكبیرة في حال عدم است
كالفشل في تأمین االتصال،واستحالة اتمام المكالمة الواحدة دون !على المواطنین

ناھیك عن لجوء الشركات الى زیادة اعداد !محاوالت عدیدة ورداءة الصوت
ھذه الزیادة خارج المشتركین بسبب اللھاث وراء زیادة االیرادات حتى وان كانت 

طاقة االستیعاب التقني للشبكات القائمة ما یؤدي الى قطع المكالمات فیضطر 
المواطن الى اعادة االتصال عدة مرات،وعدم تنفیذ التزاماتھا ومنھا عدم فتح باب 
االستكتاب العام لبیع الحصة المقررة للمواطنین في العقد وبالسعر االسمي 

صة الدولة من نسبة االیرادات االجمالیة من موارد للسھم،وعدم االیفاء بدفع ح
كما وجب .الشركات،وتسدید األقساط الباقیة من قیمة التراخیص في الوقت المحدد

حساب رصید المكالمة على اساس الثانیة ولیس الدقیقة،وكما ھو متبع في بلدان 
م وبین العالم األخرى،وكما مثبت في العقد المبرم بین ھیئة االتصاالت واالعال

  . الشركات



رض      یالحظ بمرارة عدم اكتراث شركات الھاتف النقال بالعقوبات المادیة التي تف
واطنین  ن الم ا م ر جبایتھ دفعھا عب دمات،فھي ت دیم الخ ي تق ا ف سبب تلكؤھ ا ب علیھ

،من خالل سرقات منظمة ومبرمجة %1000 وبربحیة فائقة تعادل وبنفس الطریقة
  !ا المالیة من قیمة الترخیصاتبھا التزاماتھمثلما سددت 

دو     ريایب ا یج و ن م ا  ھ ارك فیھ صاالت ش اع االت دیم لقط ة تھ ن عملی ارة ع عب
ع  ویشارك الكثیر من الجھات صالح م دیھا م ي ل ذة الت حاب اوالشخصیات المتنف ص

ر مدروسة انھا !الوضع شركات االتصاالت المستفیدة من ھذا صة غی ة خصخ عملی
ة االنتیجة االتصاالت تؤدي ب لقطاع ات الفنی در الطاق لى تسریح آالف الموظفین وھ

صاالت االواال والعلمیة اع االت دمیر قط ي یمتلكونھا،وت ین داریة الت ن ارضیة في ح
ال  ھذا القطاع اتف النق ع الھ التوافق م الزال یعمل في كل دول العالم ویتم تطویره ب

ت ال والثاب اتف النق ركات الھ ة ش ادة ھیمن لكيالال(والثابت،وزی واطن ) س ى الم عل
  .االقتصاد العراقي دون خدمات ممیزة تذكر العراقي وعلى

  
  
 المصادر  
  
  ....راجع دراسات الكاتب في الحوار المتمدن والمواقع االلكترونیة االخرى   

  نحو استراتیجیة وطنیة شاملة لمواجھة االرھاب االبیض في العراق 
 ت الفقر والبطالة في العراقاللیبرالیة االقتصادیة الجدیدة وتنامي معدال 
 بنیة الفساد المركبة في العراق 
 مدخل عصري لتحلیل بنى الفساد المركبة في العراق 
  عراق التنمیة البشریة المستدامةالخدمات العامة في  

 
  :كما راجع الدراسات التالیة  
  

 بالسم جمیل الخلف/واقع القطاع الصناعي في العراق 
 الفساد االداري والمالي وراء تحطیم الصناعة العراقیة.. دعم المطلوب القطاع الصناعي العراقي وال / 

 جاسم الطیب
 زاھر الزبیدي / خارطة طریق ألنقاذ الصناعة العراقیة 
 ثائر محمود رشید/حول استراتیجیة دعم واصالح القطاع الصناعي في العراق 
  ٌ ُ واسعة   الحیدرينبیل/مام الصناعة العراقیة برغم قَِدم معاملھااالفرصة
 مركز االضواء للبحوث والدراسات/الصناعة في العراق آفاق وتطلعات  
 حنان الدلیمي/الصناعة في العراق 
 بیوار خنسي.د/المشاكل التي تعرقل استثمار الثروات الطبیعیة في كردستان 
 رعد الموسوي/القطاع الصناعي في العراق والحاجة الى التفاتة مسؤولة 
  لیث الحمداني/سست لھ الدولة الوطنیة ودمره االحتاللاالصناعة العراقیة مشروع 
  لیث الحمداني/عن الصناعة في العراق وما یكتب عنھا....سوى السواد) العیون (حین الترى بعض 
  محمد جبار ابراھیم. د/ وایام زمان.. البدایات.. الصناعة في العراق 
 بیبعادل عبد الزھرة ش/طاولة حوار حول واقع الصناعة العراقیة 
 راق ي الع اع الصناعي ف ي دعم القط ة ف ة-دور الدول ة میدانی د .د/ دراس امر احم شاوي وع د هللا ال عب

 محمد
  صباح كجھ جي/ 1980 - 1921التخطیط الصناعي في العراق 
 عبد الحسین العنبكي. د/االصالح االقتصادي في العراق 



 فالح خلف الربیعي/الصناعات الصغیرة والمتوسطة في العراق. 
 احمد الناصح/ الصناعات الصغیرة والمتوسطة في العراق واثرھا في التشغیلواقع. 
 ھاشم االطرقجي/توقف اغلب الصناعات الصغیرة في العراق. 
  خضیر النداوي/الواقع والتحدیات..2003الصناعات الصغیرة في العراق بعد. 
 نھج الفك بابیة الم ین ض راق ب ي الع ة ف صادیة الراھن ة االقت كالیة التنمی ات اش بط آلی ري وتخ

 .سالم رسن.د/التحول
 راق ة..الع وارد غنی ار..م صاد منھ سانیة..اقت ة االن رات التنمی ي مؤش ف ف دني مخی اكف /وت سان ع ح

 .حمودي
 اسعد جواد كاظم و عقیل عودة/التحول االقتصادي وتأثیره في الصناعات الصغیرة. 
 مدحت كاظم القریشي.د/الحمایة والنمو الصناعي في العراق 
 فارس مھدي محمد/ب الصناعي للصناعات الكبیرة في محافظة المثنىالتركی. 
  ابراھیم كبة.د/  تموز14ھذا ھو طریق 
  محمد سلمان حسن.د/ التطور االقتصادي في العراق 
  محمد سلمان حسن.د/دراسات في االقتصاد العراقي 
  النكلي. كاثلین م/ تصنیع العراق 
  ةسعید حماد/ النظام االقتصادي في العراق 
  توماس بالوك/ سیاسة االعمار االقتصادي في العراق 
  میر بصري/ دراسات في االقتصاد العراقي 
  خیر الدین حسیب/ 1961 – 1953تقریر الدخل القومي في العراق 
  حافظ شكر التكمجي.د/1958 تموز 14الخلفیات االقتصادیة لثورة 
 ایاد عطیة الخالدي/ھكذا ھرمت الصناعة العراقیة 
  عبد خلیل فضیل/الجغرافي للصناعة في العراقالتوزیع. 
 عبیر عبد الھادي/قتصادبرنامج المنطقة الصناعیة في العراق وتأثیره على استقرار اال 
 كاظم حبیب.د/ة الصناعة العراقیة ومحنة الصناعیین وسیاسة الحكومة التجاریةمزا 
 اقلیماحول األوضاع االقتصادیة واالجتماعیة في  رؤیة أولیة للحوار   كردستان العراق وسبل معالجتھ

 كاظم حبیب.د/ 
 كاظم حبیب.د/دراسات في التخطیط االقتصادي 
 فالح خلف الربیعي.د/مواجھتھا ازمة التنمیة في العراق وسبل 
 حسین ناصر الھاللي/ازمة في ازمة-الصناعة والكھرباء 
 وثائق المؤتمر الوطني التاسع للحزب الشیوعي العراقي 
 اض عبید سعوديری/الصناعة في خطر 
 نبیل جعفر عبد الرضا/المشاریع الصغیرة في العراق 
 عادل فرنسیس توماس/ استراتیجیة التصنیع في العراق 
 احمد ابریھي العلي/دور الطاقة االستیعابیة لالستثمار في التنمیة االقتصادیة 
 حسن فیاض.د/دور القطاع الصناعي الخاص في ظل االنفتاح االقتصادي  
 یوسف عفتان الراوي/دي لنشاط القطاع الخاص في العراقالدور االقتصا  
 عماد عبد اللطیف سالم/ الدولة والقطاع الخاص في العراق 
 راق للمدة ي الع ة ف د و )/2010 – 2000(الطاقات المعطلة في الصناعة التحویلی فوزي حسین محم

 .نشأت صبحي یعقوب
 لعزاويكریم عبیس ا/ واقع القطاع الخاص العراقي وسبل النھوض بھ  
  2007خصائص القوى العاملة في القطاع الخاص والعاطلین عن العمل في محافظة البصرة لسنة /

  حسام الدین زكي بنیان
 ادیب قاسم شندي و محمود المرسومي/ استقاللیة البنك المركزي العراقي و القطاع المصرفي الخاص  
 باقر الجبوري/  االسباب والنتائج المتوقعة - خصخصة القطاع العام في العراق  
 اسماء جاسم محمد / دور القطاع الخاص في النھوض بالواقع الزراعي في العراق  
 جمال باقر مطلك / تفعیل دور نشاط القطاع الخاص في مجال التمویل السكني  
 ستار البیاتي / المسؤولیة االجتماعیة للقطاع الخاص في العراق ودورھا في تأطیر حمایة المستھلك  



  قصي الكلیدار وآخرون / الزراعي الخاص على اإلنتاج الزراعي في العراقاثر التسلیف  
  عبد هللا الشاوي / "دراسة میدانیة"دور الدولة في دعم القطاع الصناعي في العراق  
  ثامر / دراسة نظریة -توظیف الصناعات الحرفیة المحلیة في تنشیط القطاع السیاحي في العراق

  الحیالي
 عبد الكریم جابر شنجار/ ؟ ما العمل - عراق ما بعد العقوبات الدولیة القطاع الزراعي في ال  
 عبد /قیاسیة  دراسة اقتصادیة- القطاع الخاص في العراق بین الھدر واستغالل الطاقات اإلنتاجیة

  الكریم عبد هللا
 ن زین العابدی / جریمة الرشوة في القطاع الخاص في ضوء أحكام القانون الجزائي العراقي والدولي

 عواد كاظم
  محمد صالح حمد علي/ 2003دور الدولة في حل معوقات التنمیة الزراعیة في العراق بعد عام  
 إشكالیات التنمیة االقتصادیة الراھنة في العراق بین ضبابیة المنھج الفكري وتخبط آلیات التحول /

  سالم عبد الحسن رسن
 محمد علي زیني.د/رتطور ام تقھق..االقتصاد العراقي في ظل نظام صدام حسین 
 عباس النصراوي.د/االقتصاد العراقي 
  حسین محمد علي كبة/ تحدیات االصالح االقتصادي 
 افتخار الدباغ/ وانتكاساتھاةالصناعھ العراقی 
 مظھر محمد صالح.د/م اغتراب اقتصادي؟ااستقطاب مالي ... االنتقالي في العراق شكالیة االقتصادا 
 صالح یاسر.د/2003 االجتماعیة بعد –بقیة بعض مالمح خریطة العالقات الط 
  كمال البصري.د/2014 – 2011الخیار االستراتیجي لالقتصاد العراقي 
 كمال البصري.د/االسرع نموا في العالم باتجاه مفترق طرق االقتصاد العراقي 
 صباح الدرة.د/التطور الصناعي في العراق 
 علي العالق/احتدام الجدل حول الخصخصة في العراق 
 احمد جوید / مستقبل السیاسة العراقیةرسم الستثمارات ودورھا في ا 
 شویھ و اء المنجزات االا سیاسة ت ورة لغ ضان ا تّموز و 14قتصادیة لث ي .د/  ..مراضاحت د عل محم

 عوض
 فالح عبد الجبار / والتراكم الحضاري المبّدد... التي تولد وال تولد  الوسطى العراقیة الطبقات 
 وزارة التخطیط / 2014 – 2010نیة للسنوات خطة التنمیة الوط 
  حسن لطیف الزبیدي.د/ المشھد االقتصادي في العراق 
  سمیرة الشماع/ مناطق الصناعة في العراق 
  مھا سعدي خلف/ التصنیف الوظیفي للمراكز الحضریة في محافظة االنبار 
 الي والبحث  /تحقیق االنتاج وانعكاساتھ المستقبلیة على واقع الصناعة في العراق یم الع  وزارة التعل

 جامعة بغداد/ كلیة االدارة واالقتصاد / العلمي 
 امي اج لنظ ى االنت سیطرة عل یط وال ام التخط تراتیجي لنظ ار االس اع )MRP، OPT (االختی ي قط  ف

 عقیلة مصطفى االتروشي/ الصناعة الھندسیة
 شركة العامة مالئمة نماذج التخطیط االجمالي لبیئة التصنیع في العراق وتقویم  ادائھا بالتطبیق في ال

 رعد الطائي / للصناعات الجلدیة
 جاسم محمد كاظم/ ھ نرید التمتع بمیزانیة العراق ال بدیمقراطیت 
  صبري زایر السعدي/ التجربة االقتصادیة في العراق الحدیث 
  محمد علي عبد الكریم الماشطة. د / 1985 النفط واتجاھات الطلب حتى عام –الطاقة 
 صفاء الحافظ.د/لقطاع العام وآفاق التطور االشتراكي في العراقا 
 345العدد /الثقافة الجدیدة/طاولة مستدیرة لمناقشة واقع الصناعة الوطنیة العراقیة 
  الحزب الشیوعي /سلسلة قضایا فكریة/2010 – 2003 االجتماعیة في العراق –التشكیلة االقتصادیة

  11العدد /العراقي
 قیس عباس جبر الزبیدي/ الواقع والطموح-القطاع الصناعي 
 احمد توفیق / المعوقات التي تجابھ شركات القطاع الصناعي المختلط وسبل معالجتھا 
  ات/ تقییم الوضع االقتصادي للقطاع الخاص ّدیات(تحدید المعوق ال )التح ة االعم ین بیئ والفرص لتمك

ي العراق برنامج التن/ وعمل مؤسسات القطاع الخاص في محافظة اربیل  ة / میة االقتصادیة ف الوكال
 .  TIJARA–USAID االمریكیة للتنمیة الدولیة 



  
 احمد عمر الراوي / دور المنشآت الصغیرة والمتوسطة في تنمیة االقتصاد العراقي  
 ثریا الخزرجي/برنامج مقترح لتمویل المشاریع الصغیرة في العراق  
  خضیر عباس النداوي/قع والتحدیاتالوا .. 2003الصناعات الصغیرة في العراق بعد 
 احمد الناصح / واقع الصناعات الصغیرة والمتوسطة في العراق وأثرھا في التشغیل  
 اسعد جواد كاظم / التحول االقتصادي وتأثیره في الصناعات الصغیرة  
 في ضوء تقویم فاعلیة مبادرات القروض في العراق ستراتیجیة دعم وتطویر الصناعات الصغیرةا / 

  د المعموري و ثائر العانيمحم
 سندس جاسم  / الدور االقتصادي لبرامج دعم المشروعات الصناعیة الصغیرة والمتوسطة في العراق

  و موسى خلف عواد
 محمد الھیتي / االقتصادي الحصار ظروف في للتنمیة قاعدة الصغیرة، لصناعاتا 

  
 محمود /  اإلشارة إلى سوق العراقتحلیل العوامل الموضوعیة المؤثرة في سوق األوراق المالیة مع

  صالح عطیة
 رواء النجار و زینة الصفار /  األكتتاب المغلق بأسھم الشركة المساھمة الخاصة  
 كریم عبد  / أھمیة الدور االقتصادي لالسواق المالیة مع التركیز على السوق العراقیة لالوراق المالیة

  النبي
 عودت ناجي الحمداني.د/ المساھمة في البورصةاالزمة السیاسیة الراھنة تحبط ھمة الشركات 

  
 
  

  وصال / آثار المتدفقات الصناعیة في تلویث المیاه القریبة من نقاط التصریف في محافظة البصرة
 فخري حسن وآخرون

 حیدر محمد عیسى/مصادر التلوث الصناعي لالنھر العراقیة 
 علي حنوش.د/نحو رؤیة اقتصادیة لتكالیف التلوث البیئي 
 ھاشم عبود الموسوي.د/ماھو الحل؟...وث الصناعي في بغدادالتل 
  بالمدن   تحلیل دراسات الجدوى الفنیة واالقتصادیة الخاصة بمشاریع معالجة النفایات المحلیة الصلبة

 حسن مظفر الرزو)/تطبیق میداني على مشروع مقترح في جمھوریة العراق(العربیة
 اللطیف محمد ابو العطاعبد .د/المخلفات الصناعیة واعادة تدویرھا 
 اوزجان یشار/الصناعات البالستیكیة وسالمة البیئة 
 مثنى عبد الرزاق العمر.د / المسببات واألخطار:بالد الرافدین التلوث في  

  
  

  كفایة عبد هللا العلي. د/ صناعة انتاج الطاقة الكھربائیة في محافظة البصرة  
 خلود موسى عمران/  العراق واقع وتوقعات الطلب على الطاقة الكھربائیة في  
  عبد العزیز محمد حبیب/ الطاقة الكھربائیة والتنمیة في العراق 

  
  

  ازھار سلمان زامل و نرجس ھادي رھیف/ التنبؤ بانتاج الطابوق في العراق  
 ناصر ادریس مھدي المدني/ العراق ینفق ملیار دوالر سنویا الستیراد االسمنت  
 عامر عبود الشیخ علي/راقتدھور الصناعات الجلدیة في الع 
 
 رشید السراي/حقائق عن االتصاالت في العراق 
  یوسف علي خان/  وخفایاھا – االنترنیت والموبایل –شركات االتصاالت 
 محمد شریف ابو میسم/المستھلك والھاتف النقال 
 اقدس رشید وآمال حسوني/الحمایة القانونیة لمشتركي الھواتف النقالة. 
 ھالة صالح الحدیثي.د/نوني لعقود الھواتف النقالةبحث عن النظام القا. 
 المسؤولیة المدنیة الناجمة عن اساءة استعمال اجھزة االتصاالت الحدیثة . 



 غسان شمخي/ المبادرة العربیة النترنیت حر-العراق  
  
 

  طالب عبد الجبار/ ربع قرن من تاریخ الحركة النقابیة العمالیة في العراق 
 كمال مظھر احمد.د/ التكون وبدایات التحرك–قیة الطبقة العاملة العرا 
 على جاسم العبیدي و ماھر صبري درویش/المشاكل التي تواجھ القوى العاملة في العراق 

 
  2000واقع ومقومات صناعة الدواجن وانعكاساتھا على اسعار البیض والدجاج في العراق للمدة من 

 .سالم نعمة محمد علي/  دراسة تحلیلیة2009 –
 صالح الكفیشي/یة صناعة الدواجناھم. 
 منى الموسوي/صناعة الدواجن في العراق. 
 سلمى الشبالوي/الصناعات الغذائیة في منطقة الفرات االوسط. 
 طالل خالد حسن/دراسة مسحیة لملح الطعام المنتج في العراق. 
 راقم ي الع ور ف سویق التم اج وت شاریة/شكالت انت ة است ل/دراس ق عم ب:.فری اظم حبیب،منی  ك

 السكوتي،عبد الوھاب حمید رشید
 سھى الشیخلي/ المردود االقتصادي لصناعة التمور 
 زحل الحسیني وآخرون/تحلیل اقتصادي لواقع انتاج واستھالك قصب السكر وبنجر السكر في العراق. 
  2016 – 2007توقعات انتاج واستھالك قمح الخبز في العراق باستخدام نموذج اریما لالعوام /

 ي احمد و محمد عبد ابراھیمعائدة فوز
 محمد حسن رشم/واقع انتاج محصولي القمح والرز في العراق واثره على مستقبل امنھ الغذائي. 
  ة الصناعة–التحلیل الجغرافي للصناعات الغذائیة في مدینة الكوت ي جغرافی اس / دراسة ف د عب محم

 .مجید
  
 

 ابراھیم الجرجريعدنان /اساسیات صناعة االلومنیوم من الخردة في العراق. 
 نھلة یحیى نزھت / صناعة الشخاط في العراق وامكانیة التصدیر لالسواق الخارجیة 
 صبري عبد الكریم حاتم/دراسة في صناعة االحذیة 
 ندى الحمداني/ الصناعات النسیجیة في مدینة بغداد 
 محمد العاني / بغداد مدینة في ومنتوجاتھا الخشبیة الصناعات 
 الكاتبیحیى / العراق في والنسیج الغزل لصناعة االقتصادي التقییم  
  ابراھیم جواد كاظم/ تقویم المعاییر المستخدمة في االحصاءات الصناعیة 
 خلیل اسماعیل ابراھیم/ اثر الغش في احداث الخسائر االقتصادیة في قطاع البناء العراقي 
 داد لل ة بغ ي محافظ اج محصول القطن ف ي المردود االقتصادي لمزارع انت م الزراع زحل /2009موس

 .الحسیني و عامر السوداني
  محمد علي جاسم و . د/  ) 2007 – 1995(دراسة تحلیلیة لواقع الصناعات الكیمیاویة في العراق للمدة

 .عامر بولص
 ھناء سلطان داود وآخرون/ الجدوى االقتصادیة لمشروع انتاج النباتات الطبیة في مدینة الموصل. 
 كاظم االسدي و راشد الشریفي.د/افظة البصرةالصناعات الطبیة في مح. 
 دراسة ) 2007  –  2002( تقییم كفاءة االداء االقتصادي للشركة العامة لصناعة االدویة في نینوى للمدة

 .عبد الغفور المعماري و حافظ المولى.د/تحلیلیة مقارنة
  ة دة SDIتقویم كفاءة للشركة العامة لصناعة االدویة والمستلزمات الطبی اد /1999 – 9801 للم زی

 .الجبوري
 سعدون الطائي وجورج الحلبي/انتاجیة المواد في المنشأة العامة للخیاطة. 

  
  

ط *   ي وناش ة واعالم ة الكھربائی ي الطاق شاري ف ر است خبی
 .سیاسي وحقوقي



  
  

  بغداد
31/3/2013 

 
 
 
 
 


