
 We are determined  to  move  forward  and record
 high indicators in the telecommunications sector
 in all its aspects, and for Iraq to be the leading
 regional center in Region E in the secured
 telecommunications and information sector,
 linking the East to the West

 The Iraqi Administration is
 determined to run for membership in
 the International Telecommunication

Union Council for the period

2023 - 2026

From the marshes
to the mountains 

 it was the first civilizations and the
beginnings of communication

 Since the earliest times, human felt the need to
  communicate with his fellow human being, so it  was
 the first form of contact with fire and smoke, and  
 from the wings of the pigeon was the beginning,
 From the civilization of mesopotamia, we tell you
 the story that it is a defining moment in the history
 of Iraq, and we are talking to you about a country
 that adorns its present with the achievements of its
 fragrant legacy and past Iraq is one of the first
 countries  to become a member of the International
Telecommunication Union, Since 1928

- Total area: 437072 km .
- Population: 42,248,900 million people .
- Iraq produces approximately 4.8 million barrels 
  of oil per day .
- Iraq's oil reserves are about (115) billion barrels .
   Iraq's oil reserves are the third in the world .
- Optical cable network about (11,000) km .
- Mobile telephone networks (36,946,600) million subscriber .
- Mobile broadband networks (20,678,849) million subscriber .
- Fixed broadband networks  (5,453,769) million subscriber .
- Internet capacities in Iraq (1,600) Gb/s .

 But at the present time we are ready to  
 return with strength to keep pace with the
 countries of the world in what it has
 reached, as the strategic location of Iraq is
 considered one of the most important
 features of the telecommunications sector
 as a vital center linking the East to the
 West and serving the Middle East region
 as a bridge linking the Arabian Gulf and
 East Asia from side, and Turkey - Europe
  from another side The succession of wars and crises that took place in Iraq

 prevented him from assuming positions in the International
Telecommunication Union

,

,

Contact us on : sdom@moc.gov.iq



من االهوار
الى الجبال ...

اولى الحضارات وبداية التواصل
اخيه  مع  للتواصل  بالحاجة  اإلنسان  شعر  العصور  أقدم  منذ 
على  ومن  والدخان  بالنار  االتصال  اشكال  اول  فكانت  االنسان 
نقص  الرافدين  وادي  حضارة  ومن  البداية  كانت  الحمام  أجنحة 
عليكم الحكاية انها لحظة فارقة في تاريخ العراق ونحن نحدثكم عن 
بلدا تزين حاضره بمنجزات من عبق ارثه وماضيه ويعتبر العراق من 
اوائل الدول التي انضمت الى عضوية االتحاد الدولي لالتصاالت 

, منذ ١٩٢٨ .   

ان اإلدارة العراقيـــة عازمــــة علـــى 
الترشح الى عضوية مجلس االتحاد 

الدولي لإلتصاالت للفترة

  2023 - 2026

- المساحة الكلية : 437072 كم .

- نسبة السكان   : 42,248,900 مليون نسمة .

- ينتج العراق ما يقارب (4,8) مليون برميل من النفط يوميًا .

- يبلغ احتياطي العراق من النفط حوالي (115) مليار برميل اذ يعد 

   احتياطي العراق من النفط الثالث عالميًا .

- شبكة الكوابل الضوئي حوالي (11000) كم .

- شبكات الهواتف المتنقلة (36,946,600) مليون مشترك .

- شبكات االنترنت المتنقل (20,678,849) مليون مشترك .

- شبكات النطاق العريض الثابت (5,453,769) مليون مشترك .

- سعات االنترنت في العراق (1,600) كيكا بت بالثانية . ً
منعته  العراق  على  توالت  التي  واالزمات  الحروب  تعاقب  ان 

من تسنم المناصب في االتحاد الدولي لالتصاالت ,

لكن في الوقت الراهن نحن مستعدون للعودة 
وبقوة  لمواكبة دول العالم في ما وصلت اليه 
من  للعراق  االستراتيجي  الموقع  يعتبر  حيث 
اهم مايميز قطاع االتصاالت بكونه مركز حيوي 
منطقة  بخدمة  ويقوم  بالغرب  الشرق  يربط 
الخليج  بين  ما  يربط  كجسر  االوسط  الشرق 
العربي وشرق اسيا من جهة وتركيا واوروبا من 

جهة أخرى .

نحن عازمون على المضي قدمًا وتسجيل مؤشرات عالية 
في قطــاع االتصاالت بكافة جوانبه وان يكون العــــــــراق 
المركز الرائـــد اقليميــــــًا في المنطقة E في قطــــــــــاع 
االتصـــــــــــاالت والمعلومات األمنة  يربط الشرق بالغرب 
ومقتنعون تمامًا بألتزامنا بتعزيز ودعم برامج االتحـــــــــــاد 
بفاعلية وتوصيل جميع سكان العالم وضمــان حق الجميع 

بالتواصل .

 sdom@moc.gov.iq : اتصل بنا على


