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CULTURE AND INFORMATIONالثقافة واإلعالم

يتضمن هذا الباب بيانات عن النشاط اإلذاعي والتلفزيوني ، كالمعدالت الشهرية للوقت

المخصص للبرامج التلفزيونية واإلذاعية كما يتضمن نشاط اإلنتاج المسرحي لدائرة

.السينما والمسرح كعدد المسرحيات المنتجة ، عدد أيام العرض وعدد المشاهدين

ويتضمن الباب أيضا مؤشرات عن معرض بغداد الدولي كعدد الدول العربية واألجنبية

والشركات المشاركة إضافة الى مؤشرات عن المكتبات كعدد الكتب وعدد قاعات

.المطالعة وعدد العاملين فيها وغيرها

This section includes data on T.V. and broadcasting activity as 

monthly average of the defined time for the T.V. and 

broadcasting programs , moreover , it includes the activity of 

theater and cinema department as indicators on show days , 

number of audiences and produced plays. As well as .

This section includes data on Arab and Foreign countries and 

companies participated in Baghdad International Fair and 

indicators about labraries such as number of books, reading 

halls and number of workers.



(1/11)جدول رقم 

عدد المشاهدينعدد الحفالتعدد العروضعدد المشاهدينعدد الحفالتعدد العروضعدد المشاهدينعدد الحفالتعدد العروضعدد المشاهدينعدد الحفالتعدد العروض

YEAR
No. of 

Performances

No. of 

concerts

No. of 

Audiences

No. of 

Performances

No. of 

concerts

No. of 

Audiences

No. of 

Performances

No. of 

concerts

No. of 

Audiences

No. of 

Performances

No. of 

concerts

No. of 

Audiences

2001192790003272000332000255713000

55000664000162621000ــ2002101512000

2003………………………………

500422000ــ3215001………2004

2005**………422000………422000

2006………………………………

2007………………………………

2008………………………………

2009………………………………

2010231250373500519400010298750

2011………………………………

2012………………………………

2013………………………………

2014………858500………858500

2015………776800………776800

2016………1312880011100014139800

2017………151512200………151512200

2018331500111155001150015157500

201955250013136500221000202010000

**

دائرة السينما والمسرح : المصدر 

**** .The data for (2003-2005) are missing because of the last war.فقدت بسبب ظروف الحرب االخيرة (2005-2003)بيانات المدة 

2019- 2001نشاطات الفنون الشعبية لدائرة السينما والمسرح للسنوات 

POPULAR ARTS ACTIVITIES OF  CINEMA AND THEATER DEPARTMENT FOR 2001-2019

.Includes , weekly and monthly showsتتضمن عروض شهرية واسبوعيه

Table (11/1)

السنة

Source : Cinema and Theater  Department

العروض الشهرية*

Monthly performances

المجموع

Total

عروض خارج العراقالعروض الخاصة

Private performances Performances Abroad



Table (11/2)(2/11)جدول رقم 

خارج العراقداخل العراقالمجموعلالطفالللكبار

For AdultsFor ChildrenTotalLocalAbroad

2003………………1

20044101422200022

20051911302323003…

2006…………………

2007…………………

2008…………………

2009…………………

2010606121200000

201114014282800000

201213417795700030

2013…………………

2014153181229092015

2015151161188106013

2016132151299048015

201715116873485406

2018101111234528326

201912113872533118

دائرة السينما والمسرح : المصدر 

2019 - 2003نشاطات االنتاج المسرحي لدائرة السينما والمسرح للسنوات 

ACTIVITIES OF THEATER PRODUCTION OF CINEMA AND THEATER DEPARTMENT FOR  2003 - 2019

السنة
المهرجانات

Vestivals

عدد المسرحيات المنتجة

No.of produced plays
عدد ايام العرض

Source : Cinema and Theater  Directorate

عدد المشاهدين

Year
No. of Show 

days

No. of 

Audiences



(3/11)جدول رقم 

السنة
الدول المشاركة 

ً رسميا

الدول المشاركة رسمياً 

ضمن مبادرة الشركة

الدول المشاركة 

ً بروتوكوليا

الدول المشاركة رسمياً من خالل 

وكالء التسويق المعتمدين

الشركات المشاركة 

ضمن اجنحة الدول

الجهات الحكومية المشاركة 

ضمن اجنحة ثابتة

التشكيالت المشاركة 

ضمن االجنحة الثابتة

التشكيالت الحكومية 

المشاركة بشكل مستقل

الشركات العربية 

واألجنبية المشاركة 

بشكل مستقل

وكالء التسويق 

المعتمدين

الجهات المشاركة من 

خالل وكالء التسويق 

المعتمدين

المساحة الداخلية 

2المحجوزة م

المساحة 

الخارجية 

2المحجوزة م

year

Countries 

officially 

participa-ting

Countries 

officially 

participating 

within the 

company's 

initiative

Countries 

Protocolally 

participating

countries officially  

participating through 

Marketing agents 

accredited 

Companies 

participating 

within  

pavilions of 

countries

Government 

entities 

participating 

whithin fixed 

pavilions

Formations 

participating 

within the 

fixed pavilions

Governmental 

entities 

participating 

independently

Arab and 

foreign 

companies 

participate 

independently

Marketing 

agents 

accredited

Participat-ing 

parties 

through 

authorized 

marketing 

agents

Reserved 

internal 

area m 2

Reserved 

external 

area m 2

2015228628711151157427109....

2016115...291986205636190103253123

2017176...22218118232919191110423974

2018177762331021027217812351105536770

20190000000000000

2019 - 2015الجهات المشاركة في معرض بغداد الدولي 

THE PARTICIPANTS IN THE BAGHDAD INTERNATIONAL FAIR FOR 2015 - 2019

Table (11/3)

Source : State company for Iraqi fairs and trade servicees.الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية: المصدر 



Table (11/4)(4/11)جدول رقم 

المجموع الكليالدول االجنبيةالدول العربيةالسنة

YearArab CountriesForeign CountriesGrand Total

20163811

201751217

201841317

2019000

2019 - 2016عدد الدول المشاركة في معرض بغداد الدولي 

NUMBER OF COUNTRIES PARTICIPATED IN BAGHDAD INTERNATIONAL FAIR FOR 2016 - 2019

Source : State company for Iraqi fairs and trade servicees.الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية: المصدر 



Table (11/5)(5/11)جدول رقم 

المجموعمستقلةضمن الجناحمستقلةضمن الجناحمستقلةضمن الجناح

Inside PavilionOutside PavilionInside Pavilion
Outside 

Pavilion
Inside Pavilion

Outside 

Pavilion
Total

201623596849163154

201712868932322191624

20186613516743233178411

20190000000

الشركات العربية

Arab Companies

الشركات األجنبية

Foreign Companies

المجموع الكلي

Grand Total

.الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية: المصدر 

2019 - 2016عدد الشركات  المشاركة في معرض بغداد الدولي حسب الجنسية 

NUMBER OF COMPANIES PARTICIPATED IN BAGHDAD INTERNATIONAL FAIR BY NATIONALITY FOR 2016 - 2019

السنة

Year

Source : State company for Iraqi fairs and trade servicees



Table (11/6)(6/11)جدول رقم 

المجموعقنوات فضائية اجنبيةقنوات فضائية عراقيةقنوات أرضيةAMاذاعات FMاذاعات السنة

Year
FM Radio 

station

AM Radio 

station
Tv channel

Iraqi satellite 

channel

Forgin satellite 

channel
Total

2003000000

20040064010

200528368045

200629368046

200733389053

2008403911063

20095741315089

201085513210124

201190613230132

2012106613280153

2013115613300164

2014128613320179

2015135613340188

2016137613380194

2017147613420208

201814747430201

201915027430202

هيئة االعالم واالتصاالت: المصدر 

2019-2003اإلذاعات والقنوات األرضية والفضائية العراقية واالجنبية للسنوات 

Radio stations,Tv and satellite channels Iraqi and forgin for the years 2003-2019

Source :Media and communications commission


