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السياحة من الكلمات التي لها مدلولها الخاص بعد أن كانت تعنى مجرد االنتقال والسفر من مكان الى أخر.           

وبعد ذلك أصبحت السياحة كلمة أخرى بغرض المشاهدة والمعرفة أو المتعة وأصبحت السياحة اليوم تعنى نشاطا 

جميعا لدخولها وتقدم كل دولة ما يميزها من خدمات سياحية  اقتصاديا ضخما وصناعة ال يستهان بها  تسعى دول العالم

وتسهيالت وتدفع الكثير في عمليات التسويق والترويج عن السياحة الى ان وصلت الى هذه المرحلة من االزدهار 

والتي اصبحت فيها عمالقا اقتصاديا ودعامة من دعامات االقتصاد القومي للكثير من الدول والشعوب وظهرت فيها 

   .أنماط سياحية جديدة مثل السياحة الطبيعية  وسياحة االهتمامات الخاصة والسياحة العلمية والعالجية والرياضية

تحتل قضية او مشكلة السياحة مركزا بالغ االهمية ضمن قائمة المشكالت التي عانى منها العراق لما لها من دور       

اعد السياحة في تشغيل أكبر عدد من الشباب والحد من البطالة وزيادة فعال في دفع عملية التقدم داخل العراق حيث تس

التفاعل والتعاون مع الدول االخرى من خالل السياحة الداخلية والخارجية كما تعمل على تحسين وضع العراق من 

  .خالل توفير العملة الصعبة مما يساعد على رفع المستوى االقتصادي للعراق
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א���.1���األنشطة التي يؤديها األشخاص أثناء رحالتهم واإلقامة خارج بيئتهم المعتادة لمدة تقل عن  :����

سنة واحدة (للترفيه، األعمال التجارية، الزيارة الدينية، الزيارة الترفيهية، دورات تدريبية، عالج، زيارة أقارب او 
   أصدقاء، أسباب أخرى).

.2����
أي شخص ينتقل إلى مكان خارج بيئته  :السياحة العالمية، يعني مصطلح السائحوفًقا لمنظمة 
:א�����

ويكون الدافع الرئيسي وراءه مخالف عن المشاركة في نشاط مقابل أجر في المكان  اً شهر12عن المعتادة، لفترة تقل 
  الذي تمت زيارته.


א����:א�د�3.�
 


 .الحركة السياحة الوافدة (عدد السائحين، ليالي المبيت، إنفاق السائح)يهدف مسح االنفاق السياحي إلى القاء الضوء على  -

 والحسابات الفرعية. حتساب الناتج المحلي االجمالي لنشاط السياحةتوفير بيانات ال -

   .قياس دور السياحة في االقتصاد -

  .لتكون بمثابة قاعدة للدراسات والتحليالت -

  السماح بإجراء مقارنات بين مختلف البلدان. -


��מ
א�����א�:4. 


  لجنسيةاحصر السائحون المغادرون حسب.  

 حصر السائحون المغادرون حسب طريقة المغادرة.  

 حصر السائحون المغادرون وعدد ليالي المبيت حسب الجنسية  

 حصر السائحون المغادرون حسب بلد االقامة.  

  .عدد ليالي المبيت للسائح 

  والكازينوهات (المأكوالت والمشروبات).إنفاق السائحون على المطاعم والمقاهي 

 .إنفاق السائحون على السكن 

 .إنفاق السائحون على النقل الخارجي 

 .إنفاق السائحون على النقل الداخلي 

 إنفاق السائحون على االتصاالت 

 .إنفاق السائحون على العالج 

 إنفاق السائحون على الترفيه 

 هدايا.إنفاق السائحون على شراء السلع والمالبس وال 

 إنفاق السائحون على شراء السلع الثمينة 

 .نفقات أخرى للسائحين 
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 �د���:א�5.

، حيث نفذت الدورة األولى في محافظة البصرة 2019تم تنفيذ دورتين كل دورة لمدة ثالثة أيام في سنة         

 فقد نفذت في إقليم كردستان فيلجميع محافظات العراق المشمولة بالمسح عدا إقليم كردستان، أما الدورة الثانية 

محافظة أربيل، لغرض تأهيل كوادر العمل الميداني المشاركين في تنفيذ مسح االنفاق السياحي، وقد تضمن البرنامج 

التدريبي التعريف بأهداف المسح وأسلوب جمع البيانات وشرح مفصل لجميع فقرات االستمارة، كما تم تنفيذ مسح 

  ب الباحثين على طريقة امالء االستمارة في مطاري البصرة وأربيل.تجريبي في كل دورة لتدري

باحث موزعين على المحافظات. بلغ عدد الباحثين الذين تم تدريبهم  91بلغ عدد الباحثين الكلي الذين تم تدريبهم       

باحث، كما تم تدريب  40باحث، أما عدد الباحثين الذين تم تدريبهم في إقليم كردستان فقد بلغ  51في إحصاء البصرة 

المشرفين المحليين والذين يمثلون مدراء اإلحصاء في المحافظات او من ينوب عنهم، وقد تضمن كل منفذ بري أو 

  جوي مشرف محلي تابع للمحافظة التي يقع فيه المنفذ، ومشرف مركزي من بغداد.

.6:������
א����
�����   

تم تقسيم كادر العمل الميداني حسب نسبة عدد السائحين الموجودين في كل منفذ باالعتماد على اإلطار الكلي ـ  1

لعدد السائحين وقد شمل المسح جميع المنافذ الرئيسية للسائحين (البرية والجوية) وبالتعاون مع هيئة المنافذ الحدودية، 

 وسلطة الطيران المدني لتقديم التسهيالت. 

م تقسيم كادر العمل الميداني حسب نسبة عدد السائحين الموجودين في كل منفذ باالعتماد على اإلطار الكلي تـ  2

لعدد السائحين وقد شمل المسح جميع المنافذ الرئيسية للسائحين (البرية والجوية) وبالتعاون مع هيئة المنافذ الحدودية، 

 وسلطة الطيران المدني لتقديم التسهيالت. 

ساعة في الفترة الطبيعية، وهي نفس فترة اإلسناد الزمني لفترة الذروة  24أيام ولمدة  7رة االسناد الزمني هو فتـ  3

(فترة الزيارة األربعينية) وقد تم تنفيذ المسح في جميع مطارات العراق الرئيسية (مطار بغداد، مطار النجف، مطار 

فذ ذ باشماغ الحدودي، منالبصرة، مطار السليمانية، مطار أربيل)، والمنافذ البرية وهي (منفذ ابراهيم الخليل، منف

برويز خان الحدودي، منفذ حاج عمران الحدودي، منفذ سفوان الحدودي، منفذ الشالمجة الحدودي، منفذ الشيب 

 الحدودي، منفذ زرباطية الحدودي، منفذ طريبيل الحدودي، منفذ المنذرية الحدودي).

ول المقابلة الشخصية ويعد الباحث الميداني المسؤتم استيفاء بيانات االستمارة عن طريق جمع البيانات بأسلوب ـ  4

عن جمع المعلومات من المستجيبين (السائحين المغادرين من العراق)، مع تقديم التسهيالت من قبل كادر المطارات 

 والمنافذ الحدودية.   
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:א����   

سائحين الخاصة بال الحدودية (البرية والجوية) نفذ وألول مرة، مسح االنفاق السياحي في العراق في جميع المنافذ      

الوافدين الى العراق من العرب واألجانب والعراقيين غير المقيمين في العراق، حيث تمت اجراء المقابالت للسائحين 

  ساعة وعلى مرحلتين: 24المغادرين لمدة سبعة أيام متواصلة وعلى مدار

يكون فيها دخول السائحين بشكل طبيعي، أي ال توجد مناسبات دينية وال المرحلة األولى: تسمى الفترة الطبيعية التي  -

  يوجد زخم كبير في أعداد السائحين الوافدين الى العراق.   .

المرحلة الثانية: تسمى فترة الذروة والتي تشمل فترة الزيارة األربعينية حيث يستقبل العراق الكثير من السائحين في  -

  ميع أوقات السنة من حيث عدد الوافدين الى العراق.هذه الفترة وهي تختلف عن ج


א�����:8.����ض
א���
 


 مدة اإلقامة: تكون مدة إقامة السائح على األقل ليلة واحدة ولمدة ال تتجاوز السنة. ـ  1

التاريخ (ليالي المبيت: عدد الليالي التي أقام فيها السائح في العراق وهي الفرق بين تاريخ دخوله الى العراق ـ  2

 المثبت بالجواز) وبين تاريخ المغادرة (تاريخ امالء االستمارة).

ليالي المبيت: عدد الليالي التي أقام فيها السائح في العراق وهي الفرق بين تاريخ دخوله الى العراق (التاريخ ـ  3

 المثبت بالجواز) وبين تاريخ المغادرة (تاريخ امالء االستمارة).

 أي مجموع عدد األشخاص الذين تمت معهم المقابلة + عدد مرافقيهم. )1هو (عدد المرافقين +عدد األشخاص: ـ  4

مكان اإلقامة: األماكن التي اقام فيها السائح فترة وجوده في العراق وقد تكون إقامة السائح في عدة أماكن مختلفة، ـ  5

ع األهل واألقارب أو األصدقاء، تأجير سكن، سكن وقد تم تحديد أماكن اإلقامة (فندق، موتيل، منتجع سياحي، السكن م

خاص (يكون ملك للسائح أو أحد افراد عائلته)، سكن مجاني يوفر من قبل صاحب العمل أو من جهة أخرى (كأن 

تستقبل األسر العراقية السائحين الغرباء في بيوتهم مجاناً، أو ان صاحب العمل يوفر سكن مجاني للقادمين من خارج 

 اء كان بيت أو مجمع سكني،  .. الخ)، أماكن أخرى مثل المبيت في (موكب، حسينية، جامع، تكية،... الخ).العراق سو

.9:����
��!�"�
 

 أقرب مرتبة عشرية. احتساب المؤشرات وفقاً للمفاهيم الدولية وتقدير المؤشرات إلى تم 

 فقط. عملة العراقيةبالفي جميع الجداول القيمة  

 األشخاص.عدد ÷ تم حساب إنفاق الفرد كاآلتي: إنفاق الفرد= مجموع االنفاق لكافة الفقرات  

إنفاق الفرد الواحد في الليلة الواحدة = إنفاق الفرد الواحد لجميع أوجه اإلنفاق عدا اإلنفاق على (الطريق الخارجي  

 مجموع ليالي المبيت. ÷ الطائرة والسيارة) 

 جداول تعني انه ال توجد قيمة.هذه اإلشارة (ــ) في ال 
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א����د$
א��#���מ10.%&

א���������

א)�#�ق:
 


التقويم االقتصادي لمجموع الخدمات المقدمة الى السائحين، بمعنى ان كل إنفاق من جانب السائح انما هو في مقابل ـ 

  خدمة سياحية يحصل عليها.

مقدار ما ينفقه السائح مقابل الخدمات المقدمة له اثناء رحلته لزيارة المواقع االثرية والتاريخية والعتبات المقدسة، ـ 

 ايراداً للوحدات الخدمية العاملة في السياحة. أخرى من زاويةوالذي يعد 

 مجموع إنفاق السائحين على شراء الخدمات السياحية خالل فترة أقل من سنة.ـ 

 إنفاق يتم داخل الدولة المضيفة ممن يعتبر سائحاً.كل  ـ

 كل ما يتم انفاقـه داخل البلد المضيف ممن اعتبر سـائحاً يؤثر في االقتصاد القومي.ـ 

كل ما ينفقـه السائح داخل البلد المضيف بما فيها الرسوم المستحصلة منه في المطارات والموانئ ومناطق الحدود، ـ 

 وتأشيرات المرور، والغرامات. األخرىوالنشاطات اضافة الى اجور النقل 

مقدار ما ينفقه السائح على شراء جميع انواع السلع والخدمات في البلد المضيف، والذي يعد ايراد للوحدات االقتصادية ـ 

 (الخدمية) العاملة في المجال السياحي.

  : تم سحب العينة للمرحلتين:(���
א����11.

 :*א,و�
االعتماد على اإلطار الكلي للمغادرين الذي تم الحصول عليه من جهاز المخابرات الوطني وقد تم  א������

 ).11000بلغ حجم العينة (

 ����-א�
تم االعتماد على عدد الوافدين في فترة الزيارة األربعينية والذي تم الحصول عليه من وزارة : א������

 ).5300وقد بلغ حجم العينة ( 2018الخارجية سنة 

���   :א�











هي مجموعة جزئية من المجتمع مسحوبة بطريقة علمية محددة، وذلك لصعوبة فحص كل عضو من اعضاء 

المجتمع. إن تحديد حجم العينة يشكل الخطوة األولى في التحضير واالعداد لتنفيذ المسوح، إذ يتوقف على القرار 

لقة بالنتائج المتوقعة من المسح من حيث الدقة وأخطاء ً العينة الخاص بحجم العينة تقرير العديد من المسائل المتع

ومستويات الثقة المتوقعة بالنتائج ويتحدد على هذا االساس أيضا المستلزمات المادية والبشرية، ، والزمن الالزم لتنفيذ 

حليل ولتكون ي قسم التالمسح. وبهدف توثيق المنهجيات المتعلقة بحساب حجم العينة للمسوح االقتصادية وللعاملين ف

   .دليال تعريفي لمستخدمي البيانات اإلحصائية باألسس العلمية لحساب حجم العينة لهذا المسح
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شمل المسح جميع المطارات والمنافذ للعراق وقد تم االعتماد على أسلوب المعاينة الطبقية العشوائية في جميع مناطق  ـ

 قبل سلطة الطيران المدني.العراق باالعتماد على إطار تم تهيئته من 

ولما كان الهدف من المسح الوصول الى مؤشرات تمثل مستوى كل طبقة من طبقات وهي المنافذ والمطارات، لذا ـ 

  فأن حجم العينة الكافي لكل طبقة تم ُحسبه بالصيغة اآلتية:

  

  

  

  حيث إن:

  قيمةZ∝    1.96الجدولية وتساوي  ⁄  �

  احتمال المؤشرP  0.5  الرئيس ويساوي  

  قيمة الخطأE     0.01 المسموح به ويساوي   

    احتمال عدم االستجابةnr     0.05 وتساوي   

   تأثير التصميم deff  1.5يساوي  

  حجم المجتمعN 

  طبقة الى طبقة وهو (وبالتالي يكون حجم العينة المناسب لكل طبقة متناسب مع الحجم ومختلف منniأعتمد )، و

 في توزيع العينة على طبقة بصورة متناسبة مع حجم الكلي لطبقة في عموم العراق.

  

استمارة توزعت على -11000تضمن المسح مرحلتان ففي المرحلة األولى بلغت حجم العينة  :��א�ل
א����12.

  استمارة.  5300جميع المنافذ وفي المرحلة الثانية، تضمنت العينة 

في المرحلة الطبيعية كان هناك نقص في الشمول في منفذي (حاج عمران وبرويز خان) حيث بلغ  :א���ول 13.

   استمارة، في حين لم يكن هناك أي نقص في الشمول في مرحلة الذروة، بسبب أعداد السائحين الكبيرة.  163النقص 

  

  

  

� =
��

�/�


��
��

�/�

�

 ∗ �
�� ∗
�

����
 



7 

 


����ل
א�����/14. 


 دينار عراقي 5,283,976,316في العراق في الفترة الطبيعية  الكلي في الليلة الواحدة قيمة اإلنفاق مجموعبلغت       

بلغ عدد السائحين الوافدين إلى العراق حيث  دينار عراقي 71,459.5 تقريباً، أما متوسط إنفاق الفرد الواحد فقد بلغ

  .سائح 73,944في هذه الفترة 

دينار  162,672,177,825في العراق  الكلي في الليلة الواحدةبلغت اجمالي قيمة اإلنفاق فقد  في فترة الذروةأما 

عدد السائحين الوافدين إلى العراق حيث بلغ  دينار عراقي 54,677.2 ، أما متوسط إنفاق الفرد الواحد فقد بلغعراقي

  .سائح 2,975,135في هذه الفترة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                   

  

  

  

  

  

  

  

 

 

) عدد السائحين في فترة الذروة والفترة 1شكل (
  الطبيعية (باأللف)

رة الذروة والفت) متوسط إنفاق السائح في فترة 2شكل (
 الطبيعية (بألف دينار عراقي)
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لم يكن العراقيين غير المقيمين في العراق هم النسبة األعلى من السائحين القادمين الى العراق، لكن نسبتهم كبيرة       

ان زيارة األهل واألقارب واألصدقاء هي من اهم أسباب دخول تأتي بالدرجة الثانية بعد االيرانيين وهذا ما يوضح 

) أما زيارة السائحين بسبب العمل %32.2نسبة (بيها السياحة الدينية ) تل%33.7السائحين الى العراق حيث بلغت (

  .)23كما في جدول () %17.5للعاملين الذين يكون اجرهم مدفوع من خارج العراق فقد احتل الدرجة الثالثة بنسبة (

��
א����&:  

) سنة حيث بلغت نسبتهم 44-35ان أعلى نسبة للسائحين القادمين إلى العراق كانت أعمارهم تتراوح من (     

) سنة حيث بلغت 54-45ثم الفئة العمرية ( %24.8) سنة حيث بلغت 34-25تليها الفئة العمرية ( 31.8%

  .)7كما في جدول ( %0.1سنة فأعلى حيث بلغت  85، أما أقل نسبة كانت من الذين تتراوح أعمارهم 23.3%

���
א��%����:  

أما الذين كانت فترة اقامتهم  %37.4) ليلة بنسبة 7-3السائحين في العراق كانت (تبين ان أكثر فترة أقام فيها       

، %12) ليلة بلغت نسبتهم 72-33للفترة ( السائحينتليها فترة إقامة  %15.6) ليلة بلغت نسبتهم 12-8في العراق (

) ليلة بنسبة 100-73والفترة ( %1.8أما أقل فترة أقام فيها السائحون في العراق هي ليلة واحدة وقد بلغت نسبتها 

 .)8كما في جدول ( 1.9%

  :و����
א���ل

لطريق ااستخدام الطريقين (البري والجوي) وقد كانت أعلى نسبة هي نسبة بانحصرت طرق الدخول الى العراق       

  .)19كما في جدول ( %40.1الطريق الجوي فقد بلغت استخدام أما نسبة  %59.9بلغت  حيثالبري 


  :א���لوא�ط�

لذا  ،يهف السائحيناإليرادات التي يحققها العراق من خالل إنفاق  قيمة حصول علىإلى النسعى في هذا المسح        

طائرة أو سيارة وقد كانت هذه الواسطة كان من الضروري معرفة ما إذا كانت واسطة النقل عراقية أم ال، سواء 

أما وسيلة النقل العراقية فقد  %95.1وسيلة نقل غير عراقية حيث بلغت  ااستخدمو السائحينأظهرت النتائج إن أغلب 

  . )13كما في جدول ( %4.9بلغت نسبتها 
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א��אق %&
  :��4ن
א)���3

هي السائحين في الفترة التي قضوها في العراق  على نسبة لمكان إقامةأن أ) 21في جدول (أظهرت النتائج       

(الفندق) بنسبة  تليها إقامة السائحين في %41.6(األهل أو األقارب أو األصدقاء) حيث بلغت نسبتهم  اإلقامة عند

أما نسبة  %13.3(سكن مجاني يوفر من قبل صاحب العمل أو من أي جهة أخرى) حيث بلغت نسبتهم ثم  31.7%

وسيتم  %10.9ة فقد بلغت نسبتها الذين قضوا مدتهم في العراق في (أماكن أخرى) لم تذكر فقراتها في االستمار

    .تفصيلها الحقاً 


:א���س 


كما  )%15.1) وهي أعلى نسبة من االناث حيث بلغت نسبة االناث (%84.9تبين ان نسبة السائحين من الذكور ( -

  ).9في جدول (

 

  א�2�ض
�ن
א�����: -

تليها نسبة الذكور  %32) سياحة دينيةبلغت أعلى نسبة للذكور من الذين كان غرضهم من زيارة العراق هو (ال       

 ،يعمل بأجر، ثم نسبة الذكور الذين قدموا الى العراق بسبب (%30.9) األصدقاء األقارب أوو األهل زيارةالذين (

، )األصدقاء األقارب أواألهل وزيارة ، أما أعلى نسبة لإلناث فقد كانت أيضا بسبب (%19.4 )مدفوع له من الخارج

من ن مدفوع له ،بأجر نيعمل، ثم نسبة اإلناث من اللواتي (%33)، بنسبة سياحة دينيةيليها (ال %49.6حيث بلغت 

 ).  23كما في جدول ( %6.6) حيث بلغت الخارج

  

- :��
א����&  

) سنة بنسبة 44-35ان أعلى فئة عمرية للذكور من السائحين القادمين إلى العراق هي الفئة التي تتراوح بين (      

، أما %22.9) سنة بنسبة 54-45تليها الفئة العمرية ( %25.5) سنة بنسبة 34-25تليها الفئة العمرية (، 31.7%

) سنة 54-45تليها الفئة العمرية ( %32.4) سنة بنسبة 44-35بالنسبة لإلناث فإن أعلى نسبة كانت للفئة العمرية (

 ).7جدول ( كما في %20.7) سنة بنسبة 34-25ثم الفئة العمرية ( %25.4بنسبة 

 

- :���
א��%���� 

) ليلة بنسبة 12-8) ليالي، تليها الفترة (7-3للفترة من ( %38.8بلغت أعلى نسبة لعدد ليالي المبيت للذكور       

) ليالي، تليها 7-3للفترة ( %30، أما بالنسبة لإلناث فهي تشبه ليالي المبيت للذكور، فقد كانت أعلى نسبة 14.7%

 ).   8كما في جدول ( %20.7) ليلة والتي بلغت 12-8للفترة (نسبة عدد الليالي 
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- :�����
א����
  א����طق

فقد  العربية االسيويةتليها الدول  %69.7 الدول االسيوية األخرىبلغت أعلى نسبة للذكور للذين جنسيتهم من        

ثم نسبة الذكور الذين  %1.8األوروبي فقد بلغت نسبة الذكور دول االتحاد أما  %24.9بلغت نسبة الذكور فيها 

، أما بالنسبة لإلناث فقد كانت أعلى نسبة لمن كانت جنسيتهم %1.3وقد بلغت  الدول العربية في أفريقياجنسيتهم من 

 ا الشماليةأمريك ، أما دول%43بنسبة  لدول العربية االسيوية، تليها ا%52.6وقد بلغت  لدول االسيوية األخرىمن ا

 ).45كما في جدول ( %0.8األوروبي بنسبة دول االتحاد ، وتأتي بعدها %1.7فقد كانت نسبتها 

  

��د
א)���3:
المناطق -
���  

يليها نسبة الذكور الذين كانت  %73.1 الدول االسيوية األخرىبلغت أعلى نسبة للذكور للذين بلد اقامتهم في       

 %9.7حيث بلغت نسبة الذكور فيها   العربية االسيويةتليها الدول  %11.6األوروبي بنسبة دول االتحاد اقامتهم في 

الدول العربية ، ثم نسبة الذكور الذين كانت بلد اقامتهم من %1.7فقد بلغت  أمريكا الشمالية أما نسبة الذكور في دول

دول ، تليها %58.2 لدول االسيوية األخرىل، أما بالنسبة لإلناث فقد كانت أعلى نسبة  %1.5وقد بلغت  في أفريقيا

 دول أمريكا الشماليةتليها   ،%16.6فقد كانت نسبتها  لدول العربية االسيوية، أما ا%17.5األوروبي بنسبة االتحاد 

 ).  46كما في جدول ( %1.6بنسبة  الدول األوروبية األخرى، ثم %3.9بنسبة 


א�6#�ق: 


7
א)�#�ق -� :�و

في أجور  السائحينمليار دينار عراقي تركز أغلب إنفاق  5.3بلغ مجموع قيمة إنفاق السائحين في العراق         

ين على السائح إنفاقمن بلد إقامتهم إلى العراق وبالعكس) وقد كانت مجموع قيمة  السائحينالطريق الخارجي (أي تنقل 

من مجموع اإلنفاق تليها  %37.3مليار دينار عراقي بنسبة  2(الطائرة أو السيارة الخاصة بالطريق الخارجي) بمقدار 

دينار عراقي مليون  711.3على (شراء احتياجات السائح من مالبس وسلع وهدايا) بمقدار  إنفاق السائحينمجموع قيمة 

نار مليون دي 608.7على (األطعمة والمأكوالت والمشروبات والمرطبات) بقيمة  نفاقتليها قيمة اإل %13.5 بنسبة

دينار مليون  551.7على (المبيت في الفنادق والمنتجعات السياحية) حيث بلغت  نفاقثم قيمة اإل %11.5 بنسبةعراقي 

السائح على (أجور النقل داخل العراق) في نفس المحافظة التي يسكن فيها وكذلك  إنفاقثم قيمة  %10.4 بنسبة عراقي

 504.1ظات أخرى داخل العراق سواء بالطائرة أو السيارة ، حيث بلغت التنقل من مكان اقامته في المحافظة الى محاف

مليون  474.2على (الفقرات األخرى) التي سيتم تفصيلها الحقاً بقيمة  نفاقثم قيمة اإل %9.5 بنسبة دينار عراقيمليون 

دينار مليون  21.3دار على (تأجير السكن) بمق نفاقهي اإل لسائحينل إنفاق، وكانت أقل نسبة %9 بنسبة دينار عراقي

أما بقية فقرات اإلنفاق كاإلنفاق على (شراء السلع الثمينة، االتصاالت، الترفيه والعالج) فكانت  %0.4 بنسبة عراقي

 ).24) على التوالي من مجموع انفاق السائحين كما في جدول (%0.8، %1.6، %1.7،%4.3نسبتهم (
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  :א���س -

 دينار عراقيمليار  1.5) حيث بلغت قيمته االنفاق على الطائرة والسيارةللذكور هو (بلغت أعلى قيمة إنفاق         

، أما %14.1بنسبة  دينار عراقيمليون  617.6) بمقدار االنفاق على شراء السلع والهدايا، يليها (%34.9 بنسبة

دينار مليون  440.2) وقد بلغت قيمته االنفاق على الطائرة والسيارةبالنسبة لإلناث فقد بلغت أعلى قيمة إنفاق هو (

 %10.5 بنسبة دينار عراقيمليون  93.7) حيث بلغ االنفاق على شراء السلع والهدايا، يليه (%49.2 بنسبة عراقي

 ).24كما في جدول (

 א�2�ض
�ن
א�����: -

 بنسبةمليار دينار عراقي  1.9) القيمة األعلى في اإلنفاق حيث بلغت ءأو األصدقااألقارب ان (لزيارة األهل و       

عراقي  مليار دينار 1.6) حيث بلغت قيمة انفاقهم سياحة دينيةتليها اإلنفاق من قبل القادمين الى العراق لغرض (ال 36.5%

غت ) التي بلمدفوع له من الخارج ،عمل بأجرالذي دخلوا العراق لغرض (ال سائحينإنفاق ال، تأتي بعدها قيمة %29.6 بنسبة

 .)30كما في جدول ( %14.4 بنسبة ون دينار عراقيملي 763.1

- :��
א����& 






 مليار 1.6) سنة فقد بلفت 44-35ومن حيث أعمار السائحين فإن أعلى قيمة إنفاق هي من الذين تتراوح أعمارهم بين ( 

عراقي  مليار دينار 1.4) سنة حيث بلغ 54-45ويكون اإلنفاق أقل للذين أعمارهم تتراوح بين ( %29.4 بنسبةعراقي  دينار

أما  %22 بنسبةمليار دينار عراقي  1.2) سنة 34-25ثم تنخفض قيمة اإلنفاق للذين تتراوح أعمارهم بين ( %26 بنسبة

وهي اقل قيمة  %0.1بنسبة  مليون دينار عراقي 3) سنة بلغت قيمة إنفاقهم 99-85األعمار الكبيرة التي تتراوح بين (

   .)25ا في جدول (إنفاق حسب فئات العمر كم

- :���
א��%���� 

تتفاوت ليالي المبيت للسائحين وتبدأ من ليلة واحدة وتنتهي بأفل من سنة وقد كانت أكثر ليالي المبيت التي تميزت        

تأتي بعدها الفترة  %37 مليار دينار عراقي بنسبة 2) ليلة وقد بلغت 7-3بأعلى قيمة إنفاق هي الفترة التي تتراوح بين (

-33تليها قيمة اإلنفاق في الفترة التي تتراوح ( %14.3 بنسبة مليون دينار عراقي 758.3) بقيمة 12-8التي تتراوح بين (

-73فيما كانت أقل قيمة أنفقها السائح للمدة التي تتراوح بين ( %11.2 بنسبة مليون دينار عراقي 591.4) ليلة بقيمة 72

ما كوهنا يتبين انه كلما زادت ليالي المبيت كلما قلت قيمة اإلنفاق  %1 بنسبة دينار عراقي مليون 51.6) ليلة حيث بلغت 100

    .  )26في جدول (

 א����طق: -

مليار  2.9وقد بلغت  الدول العربية االسيويةأما اإلنفاق على مستوى المناطق فإن أعلى قيمة إنفاق هي للذين جنسيتهم من        

 مليار دينار عراقي 2وقد بلغت  الدول االسيوية األخرىيليها انفاق السائحين الذين جنسيتهم من  %54.3 بنسبة دينار عراقي

فقد كان سائحين هذه المنطقة هم أعلى  الدول االسيوية األخرى، أما بالنسبة إلى الذين تكون بلد اقامتهم هي من %38.2 بنسبة



12 

 

 الدول العربية االسيويةيليها إنفاق الذين كانت بلد اقامتهم من  %43.0مليار دينار عراقي بنسبة  2.3قيمة إنفاق حيث بلغت 

 .)31،32كما في الجدولين ( %28.4 بنسبة دينار عراقيمليار  1.5بمقدار 


א�دول���

א��אق*�8

�������ن
א���د��ن��
:א�دد
א,4 


- �����  :א�

يليها  %45.3سائح بنسبة  62140ان أغلب السائحين الذين دخلوا العراق كانوا من الجنسية اإليرانية حيث بلغ عددهم 

تليها الجنسية التركية  %24.7سائح وقد بلغت  33843مجموع عدد السائحين الذين هم من الجنسية العراقية بمقدار 

 ).43كما في جدول ( %14.1سائح بنسبة  19399بمقدار 

��د
א)���3: -  

الذين  السائحينيليها مجموع عدد  %45.7 نسبةسائح ب 62681بلغ مجموع عدد السائحين الذين يقيموا في إيران 

بمقدار  المملكة المتحدةثم السائحين المقيمين في  %17.6وقد بلغت  سائح 24144يقيمون في تركيا بمقدار 

 ).43كما في جدول ( %8.8 نسبةب سائح12021

 :א����طق -

، 87761فقد أخذت المرتبة األولى لجنسية وبلد إقامة السائحين حيث بلغت ( الدول االسيوية األخرىفيما يخص  

الدول من  جنسيتهم) يليها مجموع عدد السائحين الذين هم %68.1، % 64.0سائح على التوالي بنسبة ( 93378)

األوروبي بالمرتبة الثانية من الدول التي دول االتحاد فيما كانت  %32.5بنسبة  سائح 44665بمقدار  العربية االسيوية

 ).    5،6كما في الجدولين ( %17.4 بنسبة سائح 23864حيث كان عددهم  سائحينيقيم فيها ال


��6-���:ا 


(بشراء  واقام نالذي ينوقد تبين إن جنسية السائح دينار عراقيمليار  7.9على االستثمار  نفاقبلغت قيمة اإل       

منزل أو قطعة أرض، ترميم منزل، شراء سيارة) من العراقيين فقط أما بلد إقامتهم فقد كانت (اإلمارات، الكويت، 

 5.6مانيا، الدنمارك، المملكة المتحدة، السويد) وقد بلغت أعلى قيمة استثمار لالهند، الواليات المتحدة األمريكية، أ

  .)35كما في جدول ( اليات المتحدة األمريكية)ممن يقيمون في الو دينار عراقيمليار 

   (دد
א,�:�ص:

ان عدد األشخاص يختلف عن عدد السائحين من الذكور واالناث الذين تمت المقابلة معهم، ان عدد األشخاص هو 

  جميع عدد السائحين الذين تمت المقابلة معهم مضافا اليه عدد المرافقين. 
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   :א�ط��ق -

أما عدد  %61.1 بنسبةسائح  83826إلى العراق باستخدام الطريق البري  ااألشخاص الذين قدموإن مجموع عدد        

من مجموع عدد السائحين في العراق  %38.9 بنسبة سائح 53317الذين استخدموا الطريق الجوي فقد كان  األشخاص

 ).36كما في جدول (

 وא�ط�
א���ل: -

الذين استخدموا واسطة نقل عراقية للقدوم من بلد اقامتهم إلى العراق وبالعكس فقد بلغت  ألشخاصأما بالنسبة ل       

 ).37كما في جدول ( %95.6واسطة نقل غير عراقية فقد بلغت نسبتهم  اأما الذين استخدمو %4.4نسبتهم 

��س�א  -:  

أما عدد األشخاص من اإلناث فقد بلغت نسبتهم  %82.5عدد األشخاص القادمين إلى العراق من الذكور  نسبةبلغت      

 ).38كما في جدول ( 17.5%

- :��
א����&  

حيث بلع  %25.5) سنة 54-45بلغت أعلى نسبة لعدد األشخاص القادمين إلى العراق الذين هم من الفئة العمرية (     

 ).39سائح كما في جدول ( 34883عددهم 

- :���
א��%����  

تليها ليالي  %38.1 بنسبة سائح 52204) ليلة 7-3األشخاص الذين كانت ليالي مبيتهم تتراوح بين (بلغ عدد          

تأتي بعدها ليالي المبيت الي تتراوح  %16.2 سائح بنسبة 22226) ليلة حيث بلغت 12-8المبيت الي تتراوح بين (

 ).40كما في جدول ( %14.5 بنسبة) ليلة 72-33بين (

  א���#ذ: -

هم من الذين استخدموا منفذ إبراهيم الخليل التابع لمحافظة دهوك بلغت نسبتهم  األشخاصإن أعلى نسبة عدد         

يليها مطار  %17.9 بنسبةيليها مجموع عدد األشخاص الذين استخدموا منفذ زرباطية التابع لمحافظة واسط  19.5%

ً من قبل ، أما المنفذ ا%12.2 بنسبةثم مطار النجف  %13.4أربيل بنسبة  فقد كان منفذي  السائحينألقل استخداما

القادمين  األشخاصمن مجموع عدد  %0.1 بنسبة(طريبيل التابع لمحافظة األنبار، والمنذرية التابع لمحافظة ديالى) 

 ).41إلى العراق كما في جدول (
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א�ذ�و16$.$��&
 


 א�2�ض
�ن
א�����:

وتتميز بكثره الزائرين إلى العراق بسبب السياحة الدينية لذلك توضح لنا النتائج  ةفترة الذروة تكون لها خصوصي      

) تليها زيارة %65.2حيث بلغت ( في هذه الفترة، ان السياحة الدينية هي من اهم أسباب دخول السائحين الى العراق

للعاملين الذين يكون اجرهم مدفوع من ) أما زيارة السائحين بسبب العمل %12.8نسبة (باألهل واألقارب واألصدقاء 

  .)23كما في جدول () %11.4خارج العراق فقد احتل الدرجة الثالثة بنسبة (

��
א����&:
 


) سنة حيث بلغت نسبتهم 44-35ان أعلى نسبة للسائحين القادمين إلى العراق كانت أعمارهم تتراوح من (      

) سنة حيث بلغت 54-45ثم الفئة العمرية ( %25.4) سنة حيث بلغت 34-25تليها الفئة العمرية ( 30.6%

  .)7كما في جدول ( %0.1سنة فأعلى حيث بلغت  85، أما أقل نسبة كانت من الذين تتراوح أعمارهم 22.6%

���
א��%����:
 


كانت فترة اقامتهم  أما الذين %45.7) ليلة بنسبة 7-3تبين ان أكثر فترة أقام فيها السائحين في العراق كانت (      

، %5.2) ليلة بلغت نسبتهم 17-13للفترة ( السائحينتليها فترة إقامة  %28.2) ليلة بلغت نسبتهم 12-8في العراق (

) ليلة بنسبة 100-73والفترة ( %0.8أما أقل فترة أقام فيها السائحون في العراق هي ليلة واحدة وقد بلغت نسبتها 

ذروة غالبا ما تكون السياحة الدينية هي األوفر حظاً فيها، ولن تكون ليلة واحدة كما حيث بدا واضحاً ان فترة ال 1%

 .)8في جدول (


:و����
א���ل 


 انحصرت طرق الدخول الى العراق في الطريقين (البري والجوي) وقد كانت أعلى نسبة هي نسبة الطريق البري     

وحيث إن أغلب السائحين القادمين إلى العراق هم من الجنسية اإليرانية وبلد إقامتهم إيران جارة العراق لذا فإن النسبة 

كما في جدول  %43.7نسبة الطريق الجوي فقد بلغت  أما %56.3وقد بلغت األعلى للذين استخدموا الطريق البري 

)19(.  


:وא�ط�
א���ل 


 فيه لذا كان من السائحيننسعى في هذا المسح للحصول على اإليرادات التي يحققها العراق من خالل إنفاق       

طائرة أو سيارة وقد أظهرت  كانت هذه الواسطة الضروري معرفة ما إذا كانت واسطة النقل عراقية أم ال، سواء

أما وسيلة النقل العراقية فقد بلغت  %95.2غت وسيلة نقل غير عراقية حيث بل ااستخدمو السائحينالنتائج إن أغلب 

  .  )13كما في جدول ( %4.8نسبتها 
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א��אق %&
  :��4ن
א)���3

أن أغلب السائحين في الفترة التي قضوها في العراق أقاموا عند (األهل أو  )21في جدول (أظهرت النتائج       

أما  %20.8) حيث بلغت نسبتهم الفندقالسائحين في ( تليها إقامة %22.4األقارب أو األصدقاء) حيث بلغت نسبتهم 

 %48.9في العراق في (أماكن أخرى) لم تذكر فقراتها في االستمارة فقد بلغت نسبتها  ة اقامتهمنسبة الذين قضوا مد

    .وسيتم تفصيلها الحقاً 


:א���س  

كما  )%13.6بلغت نسبة االناث () وهي أعلى نسبة من االناث حيث %86.4تبين ان نسبة السائحين من الذكور ( -

  ).9في جدول (

 : الغرض من الرحلة -

تليها نسبة  %65.5) سياحة دينيةبلغت أعلى نسبة للذكور هم من الذين كان غرضهم من زيارة العراق هو (ال     

زيارة بسبب (، ثم نسبة الذكور الذين قدموا الى العراق %12.1) من الخارج ممدفوع له ،بأجر ونيعملالذكور الذين (

 ) حيثسياحة دينية، أما أعلى نسبة لإلناث فقد كانت أيضا بسبب (ال%11.5) بمقدار األصدقاء األقارب أواألهل و

 ،بأجر نيعمل، ثم نسبة اإلناث من اللواتي (%20.8) بنسبة األصدقاء األقارب أواألهل وزيارة يليها ( %63.5بلغت 

 ).  23في جدول ( كما %6.9) حيث بلغت من الخارجن مدفوع له

 : فئات العمر -

) سنة بنسبة 44-35ان أعلى فئة عمرية للذكور من السائحين القادمين إلى العراق هي الفئة التي تتراوح بين (       

، أما %21.5) سنة بنسبة 54-45تليها الفئة العمرية ( %26.5) سنة بنسبة 34-25، تليها الفئة العمرية (31%

) سنة 44-35تليها الفئة العمرية ( %29.5) سنة بنسبة 54-45أعلى نسبة كانت للفئة العمرية (بالنسبة لإلناث فإن 

 ).7كما في جدول ( %18) سنة بنسبة 34-25ثم الفئة العمرية ( %28.4بنسبة 

  ليالي المبيت: -

، %27.7) ليلة بنسبة 12-8) ليالي، تليها الفترة (7-3للفترة من ( %46.1بلغت أعلى نسبة لعدد ليالي المبيت للذكور 

) ليالي، تليها نسبة عدد 7-3للفترة ( %43أما بالنسبة لإلناث فهي تشبه ليالي المبيت للذكور، فقد كانت أعلى نسبة 

أيام لذا فإن  10وهذا كان جلياً حيث ان فترة الزيارة األربعينية هي  %31.4) ليلة والتي بلغت 12-8الليالي للفترة (

 ).    8اق يزيد في هذه الفترة كما في جدول (عدد السائحين في العر

 المناطق حسب الجنسية: -

فقد  العربية االسيويةأما الدول  %77.2 الدول االسيوية األخرىبلغت أعلى نسبة للذكور للذين جنسيتهم من         

ثم نسبة الذكور الذين جنسيتهم  %1.6األوروبي دول االتحاد وقد بلغت نسبة الذكور ل %18.8بلغت نسبة الذكور فيها 

يث ح لدول االسيوية األخرى، أما بالنسبة لإلناث فقد كانت أعلى نسبة ل%0.6وقد بلغت  الدول العربية في أفريقيامن 
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 ، أما دول%1.7األوروبي بنسبة دول االتحاد ، ثم %23.4بنسبة  لدول العربية االسيوية، تليها ا%72.6بلغت 

 ).45كما في جدول ( %1.4بلغت نسبتها فقد  أمريكا الشمالية

  المناطق حسب بلد اإلقامة: -

تليها نسبة الذكور الذين  %78.1 الدول االسيوية األخرىبلغت أعلى نسبة للذكور للذين كان بلد اقامتهم في         

فقد بلغت نسبة الذكور  دول االتحاد االوروبيثم  %13.6حيث بلغت  لدول العربية االسيويةكانت بلدان اقامتهم في ا

، ثم نسبة الذكور الذين %1فقد بلغت  أمريكا الشمالية أما نسبة الذكور في دول %5.1للذين كانت بلدان اقامتهم فيها 

، أما بالنسبة لإلناث فقد كانت أعلى نسبة ممن كانت %0.8وقد بلغت  الدول األوروبية األخرىكان بلد اقامتهم من 

دول ، ثم %13.1بنسبة  لدول العربية االسيوية، تليها ا%75.3وقد بلغت  االسيوية األخرى لدولبلدان اقامتهم في ا

بنسبة  الدول األوروبية األخرى، ثم %1.6بنسبة  دول أمريكا الشماليةيأتي بعدها  ،%7.9األوروبي بنسبة االتحاد 

 ).  46كما في جدول ( 1.1%


א�6#�ق: 


 أوجه اإلنفاق:  -

في أجور  السائحينمليار دينار عراقي تركز أغلب إنفاق  162.7بلغ مجموع قيمة إنفاق السائحين في العراق        

ئحين السا إنفاقمن بلد إقامتهم إلى العراق وبالعكس) وقد كانت مجموع قيمة  السائحينالطريق الخارجي (أي تنقل 

من مجموع  %42مليار دينار عراقي بنسبة  68.3على (الطائرة أو السيارة الخاصة بالطريق الخارجي) بمقدار 

راق ) والتي تعني أجور النقل داخل العاالنفاق على النقل داخل العراقعلى ( إنفاق السائحيناإلنفاق تليها مجموع قيمة 

في نفس المحافظة التي يسكن فيها السائح وكذلك التنقل من مكان اقامته في المحافظة الى محافظات أخرى داخل 

شراء على ( نفاقتليها قيمة اإل %12.5 دينار عراقي بنسبة مليار 20.3ق سواء بالطائرة أو السيارة والتي بلغت العرا

على (المبيت في الفنادق والمنتجعات  نفاقثم قيمة اإل %11.1 بنسبةمليار دينار عراقي  18.1) بقيمة السلع والهدايا

 المأكوالت والمشروبات (السائح على إنفاقثم قيمة  %10.9 بنسبة دينار عراقيمليار  17.8السياحية) حيث بلغت 

على (الفقرات األخرى) التي سيتم تفصيلها  نفاقثم قيمة اإل %8.7مليار دينار عراقي بنسبة   14.1) حيث بلغت

ً بقيمة  دينار مليار  9.2) بمقدار شراء سلع ثمينة، يليها اإلنفاق على (%6.1 بنسبة دينار عراقيمليار  9.9الحقا

يأتي بعدها  %1.4 بنسبة دينار عراقيمليار  2.2) بمقدار االتصاالت، يليها اإلنفاق على (%5.7 بنسبة عراقي

 748.1) فقد بلغت قيمته العالجأما األنفاق على ( %1 بنسبة دينار عراقيمليار  1.7) حيث بلغ الترفيهاإلنفاق على (

مته ) فقد بلغت قيتأجير السكن(االنفاق على فاق في هذه الفترة فهي أما أقل قيمة إن %0.4 بنسبة دينار عراقيمليون 

 ).24من مجموع قيمة االنفاق على السائحين كما في جدول ( %0.2 بنسبة دينار عراقيمليون  305.6

  :الجنس -

 دينار عراقيمليار  53.7) حيث بلغت قيمته االنفاق على الطائرة والسيارةبلغت أعلى قيمة إنفاق للذكور هو (      

، أما بالنسبة %13.2بنسبة  دينار عراقيمليار  17.9) بمقدار االنفاق على النقل داخل العراق، يليها (%39.6 بنسبة
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 بنسبة دينار عراقيمليار  14.7) وقد بلغت قيمته االنفاق على الطائرة والسيارةلإلناث فقد بلغت أعلى قيمة إنفاق هو (

كما في جدول  %12.5 بنسبة دينار عراقيمليار  3.4) حيث بلغ شراء السلع والهدايااالنفاق على ، يليه (53.9%

)24.( 

  الغرض من الرحلة: -

هنا نعود إلى نفس النقطة وهي اننا في فترة الذروة التي تتميز بالزيارة األربعينية لذا فإن أعلى قيمة إنفاق هي         

مليار دينار عراقي  87.1) حيث بلغت سياحة دينيةالزيارة العراق هي (قيمة إنفاق السائحين الذين كان غرضهم من 

، وحيث ان الكثير من السائحين هم من العراقيين المقيمين خارج العراق وسبب قدومهم الى العراق هو رؤية  %53.5 بنسبة

هم ) حيث بلغت قيمة انفاقءاألصدقاأو األقارب زيارة األهل واألهل واألصدقاء فتكون قيمة االنفاق التالية هي اإلنفاق على (

مدفوع  ،عمل بأجرالذي دخلوا العراق لغرض (ال سائحينإنفاق ال، تأتي بعدها قيمة %25.2 بنسبةعراقي  مليار دينار 41

 .)30كما في جدول ( %6.2 بنسبة مليار دينار عراقي 10.1) التي بلغت له من الخارج

  فئات العمر: -

مليار  55) سنة فقد بلفت 44-35السائحين فإن أعلى قيمة إنفاق هي من الذين تتراوح أعمارهم بين (ومن حيث أعمار        

 مليار دينار 41.6) سنة حيث بلغ 54-45ويكون اإلنفاق أقل للذين أعمارهم تتراوح بين ( %33.8 بنسبةعراقي  دينار

مليار دينار عراقي  33.5) سنة بمقدار 34-25ين (ثم تنخفض قيمة اإلنفاق للذين تتراوح أعمارهم ب %25.6 بنسبةعراقي 

بنسبة  مليون دينار عراقي 216.2) سنة بلغت قيمة إنفاقهم 94-75أما األعمار الكبيرة التي تتراوح بين ( %20.6 بنسبة

   .)25وهي اقل قيمة إنفاق حسب فئات العمر كما في جدول ( 0.1%

 ليالي المبيت: -

للسائحين وتبدأ من ليلة واحدة وتنتهي بأفل من سنة وقد كانت أكثر ليالي المبيت التي تميزت تتفاوت ليالي المبيت        

تأتي بعدها  %48.6 مليار دينار عراقي بنسبة 79.1) ليلة وقد بلغت 7-3بأعلى قيمة إنفاق هي الفترة التي تتراوح بين (

تليها قيمة اإلنفاق في الفترة التي تتراوح  %17.3 سبةبن دينار عراقي مليار 28.1) بقيمة 12-8الفترة التي تتراوح بين (

-73فيما كانت أقل قيمة أنفقها السائح للمدة التي تتراوح بين ( %11.3 بنسبة عراقي دينار مليار 18.3) ليلة بقيمة 13-17(

 كماوهنا يتبين انه كلما زادت ليالي المبيت كلما قلت قيمة اإلنفاق  %1 بنسبة مليار دينار عراقي 1.6) ليلة حيث بلغت 100

 .  )26في جدول (

  المناطق: -

 90.3وقد بلغت  الدول العربية االسيويةأما اإلنفاق على مستوى المناطق فإن أعلى قيمة إنفاق هي للذين جنسيتهم من        

مليار  66.2وقد بلغت قيمته  الدول االسيوية األخرىالذين جنسيتهم من  يليها انفاق السائحين %55.5 بنسبة مليار دينار عراقي

ي فقد كان انفاق السائحين ف الدول االسيوية األخرى، أما بالنسبة إلى الذين تكون بلد اقامتهم هي من %40.7 بنسبة دينار عراقي

الدول يليها إنفاق الذين هم بلد اقامتهم من  %43.2مليار دينار عراقي بنسبة  70.2هذه المنطقة هو أعلى قيمة إنفاق حيث بلغ 

 .)31،32كما في الجدولين ( %34.9 بنسبة دينار عراقيمليار  56.8بمقدار  العربية االسيوية
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א�دد��
א���د��ن
�������ن
א,4*�8

א��אق���

:א�دول 


  الجنسية: -

سائح بنسبة  4266091اإليرانية حيث بلغ عددهمان أغلب السائحين الذين دخلوا العراق كانوا من الجنسية       

تليها الجنسية  %6سائح بنسبة  359692يليها مجموع عدد السائحين الذين هم من الجنسية التركية بمقدار  71.2%

 ).43كما في جدول ( %5.9بنسبة  سائح 354729العراقية بمقدار 

 :بلد اإلقامة -

من أهم الدول التي قدم منها السائحون والتي كانت هي بلدان اقامتهم هي إيران حيث بلغ عدد األشخاص القادمين  

 سائح 411840الذين يقيمون في تركيا بمقدار  السائحينيليها مجموع عدد  %71.4 نسبةسائح ب 4281422منها 

 ).43كما في جدول ( %3.3 نسبةب سائح 195764ثم السائحين المقيمين في لبنان بمقدار  %6.9بنسبة 

  المناطق: -

فقد أخذت المرتبة األولى لجنسية وبلد إقامة السائحين حيث بلغ عدد األشخاص ) األخرىالدول االسيوية فيما يخص (

) يليها مجموع عدد %82.2، % 81.2سائح على التوالي بنسبة ( 4925755) ،4867526القادمين منها (

لجنسية وبلد إقامة السائحين  سائح) 678390، 992758(بمقدار ) االسيويةالعربية  (الدول السائحين الذين هم من

  ).5،6) كما في الجدولين (%11.3، %16.6على التوالي بنسبة (


א��6-���: 


 (بشراء واقام نالذي ينوقد تبين إن جنسية السائح دينار عراقيمليار  93.2على االستثمار  نفاقبلغت قيمة اإل      

دول كما في ج مانيا)لمنزل أو قطعة أرض، ترميم منزل، شراء سيارة) من العراقيين فقط أما بلد إقامتهم فقد كانت (أ

)35.(  


:(دد
א,�:�ص 








ان عدد األشخاص يختلف عن عدد السائحين من الذكور واالناث الذين تمت المقابلة معهم، ان عدد األشخاص  

  هو جميع عدد السائحين الذين تمت المقابلة معهم مضافا اليه عدد المرافقين. 

 : الطريق -

 %62.1 بنسبةسائح  3720713إلى العراق باستخدام الطريق البري  اإن مجموع عدد األشخاص الذين قدمو     

من مجموع عدد  %37.9 بنسبة سائح 2272504 الذين استخدموا الطريق الجوي فقد كان األشخاصأما عدد 

  ).36السائحين في العراق كما في جدول (
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 واسطة النقل: -

الذين استخدموا واسطة نقل عراقية للقدوم من بلد اقامتهم إلى العراق وبالعكس فقد بلغت  ألشخاصأما بالنسبة ل      

 ).37كما في جدول ( %95.7واسطة نقل غير عراقية فقد بلغت نسبتهم  اأما الذين استخدمو %4.3نسبتهم 

  :الجنس  -

أما عدد األشخاص من اإلناث فقد بلغت نسبتهم  %85.9عدد األشخاص القادمين إلى العراق من الذكور  نسبةبلغت 

 ).38كما في جدول ( 14.1%

  فئات العمر: -

حيث  %29.4) سنة بنسبة 44-35بلغت أعلى نسبة لعدد األشخاص القادمين إلى العراق الذين هم من الفئة العمرية (

 ).39سائح كما في جدول ( 1762770بلع عددهم 

 :ليالي المبيت -

تليها ليالي  %49.2 بنسبةسائح  2945491 ) ليلة7-3الذين كانت ليالي مبيتهم تتراوح بين (بلغ عدد األشخاص  

تأتي بعدها ليالي  %31.8 سائح بنسبة 1907541عدد األشخاص  ) ليلة حيث بلغ12-8المبيت الي تتراوح بين (

 ).40دول (كما في ج %4.6 بنسبةسائح  272224بعدد أشخاص  ) ليلة17-13المبيت الي تتراوح بين (

  المنفذ: -

يليها  %36هم من الذين استخدموا منفذ زرباطية التابع لمحافظة واسط بلغت نسبتهم  األشخاصإن أعلى نسبة عدد 

منفذ يليها  %21.7 بنسبةالتابع لمحافظة النجف  مطار النجف االشرف الدوليمجموع عدد األشخاص الذين استخدموا 

، أما %8.5 بنسبة بغداد التابع للعاصمةمطار بغداد الدولي ثم  %9بنسبة  البصرةالتابع لمحافظة  الشالمجة الحدودي

ً من قبل  فقد كان منفذي (طريبيل التابع لمحافظة األنبار، والمنذرية التابع لمحافظة  السائحينالمنفذ األقل استخداما

القادمين إلى العراق، ويالحظ ان اعلى المنافذ نسبة هي المنافذ  األشخاصمن مجموع عدد  %0.1 بنسبةديالى) 

  ).41الخاصة بدخول اإليرانيين الى العراق وهذا واضحاً الن هذه الفترة خاصة بالزيارة األربعينية كما في جدول (
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اإلجمالي جوي بري

61.718.344.3 ايران

7.238.019.6 العراق

25.62.116.2 تركيا

0.83.82.0 البحرين

1.23.12.0 سوريا

1.52.31.8 باكستان

0.14.11.7 الهند

0.63.21.7 الكويت

0.03.31.3 الصين الشعبية

0.12.61.1 لبنان

0.12.00.9 مصر

0.01.80.7 المملكة المتحدة

0.11.70.7 الواليات المتحدة االمريكية

0.11.40.6 السعودية

0.01.10.5 كوريا الجنوبية

0.10.90.4 األردن

0.00.80.3 بنغالدش

0.00.60.2 كندا

0.00.60.2 السودان

0.00.60.2 روسيا االتحادية

0.30.00.2 جورجيا

0.00.50.2 فلبين

0.00.50.2 جنوب افريقيا

0.10.40.2 ايطاليا

0.00.40.2 ماليزيا

0.00.40.2 اليابان

0.10.30.2 المانيا

0.25.12.2بقية الدول

100100100المجموع

جدول (1)  التوزيع النسبي لجنسية السائح حسب وسيلة النقل في الفترة الطبيعية

الجنسية
وسيلة النقل
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اإلجمالي جوي بري

61.719.444.7 ايران
28.55.419.2 تركيا

0.413.05.5 المملكة المتحدة
2.73.63.1 الكويت
1.05.72.9 المانيا

0.84.42.3 البحرين
1.52.21.8 باكستان

0.14.11.7 الهند
0.82.51.5 السويد

0.23.31.4 الواليات المتحدة االمريكية
0.03.41.3 الصين الشعبية

0.12.91.2 لبنان
0.32.31.1 األردن

0.02.81.1 االمارات
0.02.51.0 مصر

0.31.50.8 هولندا
0.11.70.7 السعودية

0.01.80.7 سوريا
0.11.30.6 كندا

0.01.30.5 استراليا
0.01.20.5 كوريا الجنوبية

0.20.50.3 فرنسا
0.00.80.3 بنغالدش

0.10.60.3 ايطاليا
0.00.70.3 روسيا االتحادية

0.30.20.3 جورجيا
0.00.60.3 ماليزيا

0.10.50.2 النرويج
0.00.60.2 السودان

0.00.60.2 سلطنة عمان
0.00.50.2 الدنمارك

0.00.50.2 جنوب افريقيا
0.00.50.2 فلبين
0.00.50.2 فنلندا

0.00.40.2 سويسرا
0.00.40.2 اليابان

0.00.40.2 قطر
0.10.30.2 بلجيكا
0.00.40.2 النمسا

0.00.40.2 اذربيجان
0.44.01.8بقية الدول
100100100المجموع

جدول (2)  التوزيع النسبي لبلد اقامة السائح حسب وسيلة النقل في الفترة الطبيعية

بلد االقامة
وسيلة النقل
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اإلجمالي ان��  ذكر

45.140.244.3 ايران

17.829.219.6 العراق

17.210.616.2 ترك�ا

�ن�1.73.82 ال ح

1.54.52 سور�ا

2.10.51.8 'ا&ستان

1.90.31.7 الهند

1.42.81.7 ال-,�ت

1 الشعب�ة 1.60.11.3 الص23

1.11.11.1 لبنان

0.90.40.9 م5

0.80.40.7 الممل-ة المتحدة

�ك�ة�0.61.50.7 الوال=ات المتحدة االم

0.610.6 السعود=ة

0.500.5 كور�ا الجن,?�ة

0.40.50.4 األردن

0.40.20.3 بنغالدش

4.434.2'ق�ة الدول

 IJK100100100المجم,ع ال

جدول (3)  التوزيع النسبي ألهم الدول حسب جنسية السائح والجنس في الفترة الطبيعية

الجNس
الجNس�ة
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شكل (3)  التوزيع النسبي ألهم الدول حسب جنسية السائح في الفترة الطبيعية
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اإلجمالي ان��  ذكر

45.440.744.7 ايران

19.915.219.2 ترك�ا

58.45.5 الممل-ة المتحدة

2.84.53.1 ال-,�ت

2.74.12.9 المان�ا

�ن�23.92.3 ال ح

20.61.8 'ا&ستان

20.21.7 الهند

1.41.51.5 الس,�د

�ك�ة�1.22.81.4 الوال=ات المتحدة االم

1 الشعب�ة 1.60.21.4 الص23

1.21.31.2 لبنان

12.21.1 األردن

1.10.91.1 االمارات

1.10.41 م5

0.71.50.8 هولندا

0.71.10.8 السعود=ة

0.52.20.7 سور�ا

0.51.10.6 كندا

ال�ا PQ0.50.80.5 اس

0.600.5 كور�ا الجن,?�ة

6.26.46.2'ق�ة الدول

100100100المجم,ع

جدول (4)  التوزيع النسبي ألهم الدول حسب بلد إقامة السائح والجنس في الفترة الطبيعية

الجNس
'لد االقامة
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شكل (4)  التوزيع النسبي ألهم الدول حسب بلد إقامة السائح  في الفترة الطبيعية
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الNس ة %عدد االشخاص الجنسية حسب المناطق

8776164.0 الدول االسيوية األخرى

4466532.5 الدول العربية االسيوية

16171.2 دول االتحاد االوروبي

9480.7 الدول العربية في أفريقيا

8440.6 دول أمريكا الشمالية

6360.5 الدول األوروبية األخرى

3960.3 الدول االفريقية األخرى

1550.1 الدول االوقيانوسية

1000.1 دول أمريكا الجنوبية

140.0 دول أمريكا الوسطى

80.0 دول البحر الكاريبي

0.0ــ دول اخرى

137143100المجموع

جدول (5)  التوزيع النسبي لمجموع عدد األشخاص ألهم المناطق حسب جنسية السائح في الفترة الطبيعية
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شكل (5) التوزيع النسبي لمجموع عدد األشخاص ألهم المناطق حسب جنسية السائح في الفترة الطبيعية
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الNس ة %عدد االشخاصبلد االقامة حسب المناطق

93,37868.1الدول االسيوية األخرى

23,86417.4دول االتحاد االوروبي

13,2599.7الدول العربية االسيوية

2,5841.9دول أمريكا الشمالية

1,6211.2الدول األوروبية األخرى

1,1370.8الدول العربية في أفريقيا

6990.5الدول االوقيانوسية

3970.3الدول االفريقية األخرى

1000.1دول أمريكا الجنوبية

820.0دول اخرى

140.0دول أمريكا الوسطى

80.0دول البحر الكاريبي

137,143100المجموع

جدول (6)  التوزيع النسبي لمجموع عدد األشخاص ألهم المناطق حسب بلد إقامة السائح في الفترة الطبيعية
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شكل (6)  التوزيع النسبي لمجموع عدد األشخاص ألهم المناطق حسب بلد إقامة السائح في الفترة الطبيعية
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اإلجمالي انثى ذكر

24-15 6.56.66.5

34-25 25.520.724.8

44-3531.732.431.8

54-45 22.925.423.3

64-55 10.412.410.7

74-65 2.62.12.5

84-75 0.40.40.4

94-85 0.10.00.1

99-95 0.00.00.0

100100100المجموع

فئات العمر

الجنس

جدول (7)  التوزيع النسبي لفئات عمر السائح حسب الجنس في الفترة الطبيعية
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شكل (7) التوزيع النسبي للسائحين حسب فئات العمر في الفترة الطبيعية
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اإلجمالي انثى ذكر

1.91.11.8ليلة واحدة

5.63.25.2ليلتين

7-338.830.037.4

12-814.720.715.6

17-136.08.06.3

22-184.74.14.6

27-233.83.93.8

32-286.37.56.4

72-3311.216.212.0

100-732.01.61.9

1015.13.84.9 الى أقل من سنة

100100100المجموع

فئات ليالي المبيت

الجنس

جدول (8)  التوزيع النسبي لفئات ليالي مبيت السائح حسب الجنس في الفترة الطبيعية
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شكل (8) التوزيع النسبي للسائحين حسب فئات ليالي المبيت في الفترة الطبيعية
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المجموع انثى ذكر

70.629.4100 مطار اربيل الدولي- أربيل

84.016.0100 مطار سليمانية الدولي - السليمانية

89.310.7100 منفذ ابراهيم الخليل- دهوك

86.413.6100 منفذ باشماغ الحدودي- السليمانية

90.89.2100 منفذ برويزخان الحدودي- السليمانية

84.615.4100 منفذ حاج عمران الحدودي- أربيل

86.813.2100 مطار بغداد الدولي - بغداد

93.96.1100 مطار البصرة الدولي-البصرة

74.625.4100 منفذ سفوان الحدودي- البصرة

87.812.2100 منفذ الشالمجة الحدودي- البصرة

82.217.8100 مطار النجف االشرف الدولي- النجف

69.031.0100 منفذ الشيب الحدودي- ميسان

88.012.0100 منفذ زرباطية الحدودي- واسط

73.326.7100 منفذ طريبيل الحدودي- االنبار

77.522.5100 منفذ المنذريه الحدودي- ديالى

84.915.1100اإلجمالي

ة الطب�ع�ة PQس للفN1 حسب المنفذ و الج I للسائح23 Zس�Nــــع ال�جدول ( 9 )  التوز

المنفذ

الجنس
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المجموع99-95 94-85 84-75 74-65 64-55 54-45 34-2544-35  24-15

8.026.736.020.26.51.90.50.00.1100 مطار اربيل الدولي- أربيل

3.421.243.223.76.31.70.50.00.0100 مطار سليمانية الدولي - السليمانية

12.129.030.019.27.51.70.50.00.0100 منفذ ابراهيم الخليل- دهوك

5.733.631.720.06.21.90.50.30.0100 منفذ باشماغ الحدودي- السليمانية

5.428.831.423.68.22.00.60.00.0100 منفذ برويزخان الحدودي- السليمانية

7.733.831.517.66.22.80.30.00.0100 منفذ حاج عمران الحدودي- أربيل

3.620.132.628.812.32.50.10.00.0100 مطار بغداد الدولي - بغداد

4.225.039.524.36.30.70.00.00.0100 مطار البصرة الدولي-البصرة

7.216.430.925.814.54.60.60.00.0100 منفذ سفوان الحدودي- البصرة

6.831.231.219.18.52.80.40.10.0100 منفذ الشالمجة الحدودي- البصرة

1.514.728.532.620.32.20.10.10.0100 مطار النجف االشرف الدولي- النجف

3.018.329.826.818.22.71.00.20.0100 منفذ الشيب الحدودي- ميسان

4.820.029.324.515.75.10.50.10.0100 منفذ زرباطية الحدودي- واسط

40.720.08.720.07.32.70.00.70.0100 منفذ طريبيل الحدودي- االنبار

1.36.323.843.815.08.81.30.00.0100 منفذ المنذريه الحدودي- ديالى

6.524.831.823.310.72.50.40.10.0100اإلجمالي

ة الطب�ع�ة PQ1 حسب المنفذ و فئات العمر للف I للسائح23 Zس�Nــــع ال�جدول (10)  التوز

المنفذ
فئات العمر
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ليلة 
واحدة

73-33100-2872-2332-1827-1322-817-312-7ليلتين
101 الى أقل 

من سنة
المجموع

0.61.78.76.38.48.97.113.834.33.26.9100 مطار اربيل الدولي- أربيل

0.00.56.56.06.25.46.28.955.12.52.9100 مطار سليمانية الدولي - السليمانية

0.65.842.115.17.26.34.06.59.51.31.6100 منفذ ابراهيم الخليل- دهوك

8.611.442.511.47.83.74.76.42.70.20.6100 منفذ باشماغ الحدودي- السليمانية

2.811.245.611.26.65.05.27.83.61.00.0100 منفذ برويزخان الحدودي- السليمانية

0.312.948.515.36.24.82.74.64.10.50.1100 منفذ حاج عمران الحدودي- أربيل

0.50.312.915.59.07.65.14.517.67.119.8100 مطار بغداد الدولي - بغداد

0.50.64.85.84.44.14.116.834.45.918.6100 مطار البصرة الدولي-البصرة

4.312.243.619.94.83.10.93.04.61.61.9100 منفذ سفوان الحدودي- البصرة

9.112.543.112.27.26.73.54.10.90.40.4100 منفذ الشالمجة الحدودي- البصرة

0.91.643.229.27.30.81.83.74.51.15.8100 مطار النجف االشرف الدولي- النجف

1.33.379.810.82.80.30.30.20.70.30.0100 منفذ الشيب الحدودي- ميسان

0.84.864.321.91.60.52.52.41.00.10.0100 منفذ زرباطية الحدودي- واسط

0.00.71.38.02.09.38.76.027.33.333.3100 منفذ طريبيل الحدودي- االنبار

1.32.547.520.012.57.52.50.05.01.30.0100 منفذ المنذريه الحدودي- ديالى

1.85.237.415.66.34.63.86.412.01.94.9100اإلجمالي

ة الطب�ع�ة PQالمب�ت للف Ic1 حسب المنفذ و فئات ل�ا I للسائح23 Zس�Nــــع ال�جدول (11)  التوز

المنفذ

فئات ليالي المبيت
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اإلجمالي جوي بري

0.026.510.6 مطار اربيل الدولي- أربيل

0.05.42.2 مطار سليمانية الدولي - السليمانية

32.60.019.5 منفذ ابراهيم الخليل- دهوك

11.00.06.6 منفذ باشماغ الحدودي- السليمانية

3.00.01.8 منفذ برويزخان الحدودي- السليمانية

12.70.07.6 منفذ حاج عمران الحدودي- أربيل

0.021.38.5 مطار بغداد الدولي - بغداد

0.016.46.6 مطار البصرة الدولي-البصرة

3.90.02.3 منفذ سفوان الحدودي- البصرة

9.20.05.5 منفذ الشالمجة الحدودي- البصرة

0.030.412.2 مطار النجف االشرف الدولي- النجف

3.00.01.8 منفذ الشيب الحدودي- ميسان

24.00.014.4 منفذ زرباطية الحدودي- واسط

0.30.00.2 منفذ طريبيل الحدودي- االنبار

0.20.00.1 منفذ المنذريه الحدودي- ديالى

100100100المجموع

ة الطب�ع�ة PQ1 حسب وس�لة النقل والمنفذ للف I للسائح23 Zس�Nــــع ال�جدول (12)  التوز

المنفذ

وسيلة النقل
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المجموع كال نعم

10.489.6100 مطار اربيل الدولي- أربيل

23.276.8100 مطار سليمانية الدولي - السليمانية

0.499.6100 منفذ ابراهيم الخليل- دهوك

0.0100.0100 منفذ باشماغ الحدودي- السليمانية

0.0100.0100 منفذ برويزخان الحدودي- السليمانية

0.0100.0100 منفذ حاج عمران الحدودي- أربيل

8.991.1100 مطار بغداد الدولي - بغداد

8.092.0100 مطار البصرة الدولي-البصرة

0.499.6100 منفذ سفوان الحدودي- البصرة

0.0100.0100 منفذ الشالمجة الحدودي- البصرة

14.185.9100 مطار النجف االشرف الدولي- النجف

0.0100.0100 منفذ الشيب الحدودي- ميسان

0.0100.0100 منفذ زرباطية الحدودي- واسط

100.00.0100 منفذ طريبيل الحدودي- االنبار

0.0100.0100 منفذ المنذريه الحدودي- ديالى

4.995.1100اإلجمالي

ة الطب�ع�ة PQ1 حسب واسطة النقل و المنفذ للف I للسائح23 Zس�Nــــع ال�جدول (13) التوز

المنفذ
هل واسطة النقل عراقية
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النسبة %المنفذ

10.6 مطار اربيل الدولي- أربيل

2.2 مطار سليمانية الدولي - السليمانية

19.5 منفذ ابراهيم الخليل- دهوك

6.6 منفذ باشماغ الحدودي- السليمانية

1.8 منفذ برويزخان الحدودي- السليمانية

7.6 منفذ حاج عمران الحدودي- أربيل

8.5 مطار بغداد الدولي - بغداد

6.6 مطار البصرة الدولي-البصرة

2.3 منفذ سفوان الحدودي- البصرة

5.5 منفذ الشالمجة الحدودي- البصرة

12.2 مطار النجف االشرف الدولي- النجف

1.8 منفذ الشيب الحدودي- ميسان

14.4 منفذ زرباطية الحدودي- واسط

0.2 منفذ طريبيل الحدودي- االنبار

0.1 منفذ المنذريه الحدودي- ديالى

100.0المجموع

جدول (14) التوزيع النسبي للسائحين حسب المنفذ للفترة الطبيعية
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ة الطب�ع�ة PQالف I
1e 1 حسب المنافذ الحدود=ة I للسائح23 Zس�Nــــع ال�شfل (9) التوز
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المنفذ
قيمة (شراء بيت ، قطعة أرض، بناء بيت ، ترميم بيت، 

شراء سيارة)
النسبة %

6,857,307,36887.0 مطار اربيل الدولي- أربيل

1,019,677,10812.9 مطار سليمانية الدولي - السليمانية

9,767,8210.1 منفذ سفوان الحدودي- البصرة

7,886,752,297100المجموع

ة الطب�ع�ة PQ1 حسب المنفذ للف جدول (15) ق�مة وjس ة االسiثمار للسائح23
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المجموع انثى ذكر

90.49.6100 سياحة ترفيهية

100.00.0100 سياحة آثارية

84.515.5100 سياحة دينية

94.35.7100 يعمل بأجر .. مدفوع له من الخارج

86.813.2100 يعمل بأجر .. مدفوع له من العراق

94.85.2100 صاحب عمل

88.511.5100 ايفاد رسمي

83.017.0100 دراسة

77.822.2100 زيارة األقارب أواألصدقاء

64.235.8100 عالج

88.811.2100 أخرى

84.915.1100اإلجمالي

جدول (16) التوزيع النسبي للسائحين حسب الغرض من الرحلة والجنس للفترة الطبيعية

الغرض من الرحلة
الجنس
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المجموع99-95 94-85 84-75 74-65 64-55 54-45 34-2544-35  24-15

8.339.331.213.36.11.30.40.10.0100 سياحة ترفيهية

0.059.60.031.19.30.00.00.00.0100 سياحة آثارية

3.817.928.728.317.33.60.30.10.0100 سياحة دينية

5.131.235.821.55.90.30.20.00.0100 يعمل بأجر .. مدفوع له من الخارج

6.630.143.317.71.80.40.00.00.0100 يعمل بأجر .. مدفوع له من العراق

6.322.432.328.19.21.70.00.00.0100 صاحب عمل

0.013.134.126.126.70.00.00.00.0100 ايفاد رسمي

8.428.647.613.91.50.00.00.00.0100 دراسة

7.724.532.922.78.63.00.50.10.0100 زيارة األقارب أواألصدقاء

7.726.425.227.38.64.80.00.00.0100 عالج

23.331.326.48.56.53.10.90.00.0100 أخرى

6.524.831.823.310.72.50.40.10.0100اإلجمالي

جدول (17) التوزيع النسبي للسائحين حسب الغرض من الرحلة و فئات العمر للفترة الطبيعية

الغرض من الرحلة
فئات العمر
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73-33100-2872-2332-1827-1322-817-312-7ليلتينليلة واحدة
101 الى أقل 

من سنة
المجموع

2.410.547.414.45.73.83.06.04.90.61.4100 سياحة ترفيهية

0.020.240.40.010.429.00.00.00.00.00.0100 سياحة آثارية

1.23.956.625.94.81.42.02.61.10.20.3100 سياحة دينية

0.63.518.58.55.26.14.08.320.95.718.7100 يعمل بأجر .. مدفوع له من الخارج

0.01.113.911.26.55.65.89.115.66.924.4100 يعمل بأجر .. مدفوع له من العراق

2.58.042.88.611.37.03.35.47.80.82.5100 صاحب عمل

4.03.027.912.82.90.00.016.721.22.98.6100 ايفاد رسمي

0.00.07.80.08.45.015.56.038.511.57.2100 دراسة

2.45.825.312.18.06.95.59.119.92.03.0100 زيارة األقارب أواألصدقاء

5.94.125.68.49.40.97.06.129.63.00.0100 عالج

3.88.756.45.94.52.64.17.83.80.22.2100 أخرى

1.85.237.415.66.34.63.86.412.01.94.9100اإلجمالي

جدول (18) التوزيع النسبي للسائحين حسب الغرض من الرحلة و فئات ليالي المبيت للفترة الطبيعية

الغرض من الرحلة

فئات ليالي المبيت
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المجموع جوي بري

87.612.4100 سياحة ترفيهية

60.639.4100 سياحة آثارية

62.537.5100 سياحة دينية

37.762.3100 يعمل بأجر .. مدفوع له من الخارج

54.245.8100 يعمل بأجر .. مدفوع له من العراق

74.925.1100 صاحب عمل

16.283.8100 ايفاد رسمي

32.767.3100 دراسة

60.339.7100 زيارة األقارب أواألصدقاء

46.953.1100 عالج

77.222.8100 أخرى

59.940.1100اإلجمالي

جدول (19) التوزيع النسبي للسائحين حسب وسيلة النقل والغرض من الرحلة للفترة الطبيعية

الغرض من الرحلة

وسيلة النقل 

46



المجموع كال نعم

1.898.2100 سياحة ترفيهية

0.0100.0100 سياحة آثارية

5.095.0100 سياحة دينية

4.096.0100 يعمل بأجر .. مدفوع له من الخارج

0.0100.0100 يعمل بأجر .. مدفوع له من العراق

4.096.0100 صاحب عمل

0.0100.0100 ايفاد رسمي

0.0100.0100 دراسة

6.593.5100 زيارة األقارب أواألصدقاء

14.585.5100 عالج

1.598.5100 أخرى

4.995.1100اإلجمالي

جدول (20) التوزيع النسبي للسائحين حسب واسطة النقل والغرض من الرحلة للفترة الطبيعية

الغرض من الرحلة

 واسطة النقل عراقية
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موتيلفندقالغرض من الرحلة
منتجع 
سياحي

السكن مع 
أقارب أو 
أصدقاء

سكن مجاني 
يوفر من قبل 

صاحب العمل أو 
أي جهة أخرى

المجموع *أخرىسكن خاصتأجير سكن

45.54.21.348.01.02.12.01.2105.3 سياحة ترفيهية

31.10.00.010.429.029.50.00.0100.0 سياحة آثارية

67.61.40.212.01.41.00.819.7103.8 سياحة دينية

11.50.30.09.166.01.46.912.5107.7 يعمل بأجر .. مدفوع له من الخارج

0.00.00.022.477.60.00.00.0100.0 يعمل بأجر .. مدفوع له من العراق

34.21.80.025.42.69.822.78.0104.6 صاحب عمل

47.60.00.07.031.50.011.54.6102.3 ايفاد رسمي

6.80.00.040.50.020.37.228.6103.4 دراسة

6.40.80.887.42.20.54.41.5104.0 زيارة األقارب أواألصدقاء

9.70.00.080.82.70.04.91.8100.0 عالج

19.71.60.440.51.82.93.135.0104.8 أخرى

31.71.20.441.613.31.54.210.9104.7اإلجمالي

جدول (21) نسبة السائحين حسب الغرض من الرحلة ومكان اإلقامة في العراق للفترة الطبيعية

* المجموع اليساوي 100% الن الجدول متعدد االستجابة
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ة الطب�ع�ة 
 الف�
� حسب م�ان اإلقامة ��  للسائح�� �ش�ل (10) التوز#ــــع ال س�

* المجم:ع ال8ساوي 100% الن الرسم متعدد االستجا-ة
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الغرض من الرحلة
ااالنفاق على المبيت 
(فندق-موتيل-منتجع)

االنفاق على تأجير 
السكن

االنفاق على  
المأكوالت 

والمشروبات

االنفاق على  النقل 
داخل العراق

االنفاق على  
شراء السلع 

والهدايا

االنفاق على  
شراء سلع ثمينة

62925631243644962055619391923108865052719555378 سياحة ترفيهية

1169045826010887510201716732543881 سياحة آثارية

296121186421459317982640623118652217562146122177276 سياحة دينية

720100327171954109344426439428906516598842665217 يعمل بأجر .. مدفوع له من الخارج

ــــــــــــ يعمل بأجر .. مدفوع له من العراق

59201593540634043242384264279515334611024587871 صاحب عمل

111278781397834434297272938003104192254392 ايفاد رسمي

1403172588926376833873861032150674403 دراسة

3120218082789918274144412074765428816933790279864 زيارة األقارب أواألصدقاء

180030325015221610812926223626697538356 عالج

1700672274628924058188135553093240496024567923 أخرى

55165274621285475608665431504128462711288747225344560االجمالي

جدول (22) مجموع قيمة انفاق السائحين حسب الغرض من الرحلة للفترة الطبيعية - يتبع
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الغرض من الرحلة
االنفاق على  

االتصاالت
االنفاق على 

العالج
االنفاق على  

الترفيه
االنفاق على  

األخرى
االنفاق على  

الطائرة والسيارة
المجموع

115700111902241171088333174798958618360395763347 سياحة ترفيهية

709753ــ2329747080ــ42114 سياحة آثارية

1966665842131688972350615623685630981771566660165 سياحة دينية

194376291430810.41115052696006408294750152.5763076032 يعمل بأجر .. مدفوع له من الخارج

18211ــــــــ18211 يعمل بأجر .. مدفوع له من العراق

7007608991709.6560860753913606860517655.54325951365 صاحب عمل

49936063ــ6751512590126ــ316444 ايفاد رسمي

3657877ــ11588531330.43584122295707 دراسة

2856393223046471394550491803087489409929631926335541 زيارة األقارب أواألصدقاء

2316759988314.6125510278740625596142.6548228150 عالج

271092296647511374935971080526774726203639812 أخرى

89681089425705198481840447419270519703481775283976316االجمالي

جدول (22) مجموع قيمة انفاق السائحين حسب الغرض من الرحلة للفترة الطبيعية 
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اإلجمالي انثى ذكر

7.44.57.0 سياحة ترفيهية

0.00.00.0 سياحة آثارية

32.033.032.2 سياحة دينية

19.46.617.5 يعمل بأجر .. مدفوع له من الخارج

1.00.91.0 يعمل بأجر .. مدفوع له من العراق

4.51.44.1 صاحب عمل

0.30.20.3 ايفاد رسمي

0.20.20.2 دراسة

30.949.633.7 زيارة األقارب أواألصدقاء

0.30.90.4 عالج

3.82.73.6 أخرى

100100100المجموع

ة الطب�ع�ة PQس للفN1 حسب الغرض من الرحلة و الج I للسائح23 Zس�Nــــع ال�جدول (23) التوز

الغرض من الرحلة

الجنس
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ة الطب�ع�ة 
 الف�
�

� حسب الغرض من الرحلة �  للسائح�� �ش+ل (11) التوز#ــــع ال س�
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اإلجمالياالناثالذكوراالجمالي انثى ذكر

469,178,49282,474,254551,652,74610.79.210.4االنفاق على المبيت (فندق-موتيل-منتجع)

18,719,8622,565,61321,285,4750.40.30.4االنفاق على تأجير السكن

532,177,89076,487,541608,665,43112.18.611.5االنفاق على المأكوالت والمشروبات

436,209,90367,918,559504,128,4629.97.69.5االنفاق على النقل داخل العراق

617,610,10193,678,646711,288,74714.110.513.5االنفاق على شراء السلع والهدايا

177,875,91847,468,642225,344,5604.15.34.3االنفاق على شراء سلع ثمينة

81,222,4808,458,60889,681,0891.90.91.7االنفاق على االتصاالت

32,528,42010,042,10042,570,5190.71.10.8االنفاق على العالج

71,960,98912,857,41584,818,4041.61.41.6االنفاق على الترفيه

421,672,99552,519,710474,192,7059.65.99.0االنفاق على األخرى

1,530,107,452440,240,7251,970,348,17734.949.237.3االنفاق على الطائرة والسيارة

4,389,264,504894,711,8125,283,976,316100100100المجموع

جدول (24) التوزيع النسبي ومجموع قيمة انفاق السائحين حسب جنس السائح للفترة الطبيعية

االنفاق
النسبة %الجنس
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شكل (12) التوزيع النسبي لإلنفاق الكلي  للسائحين حسب أوجه اإلنفاق للفترة الطبيعية
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24-15 34-25 44-3554-45 64-55 

15,599,840100,186,546156,217,250154,488,231109,875,088االنفاق على المبيت (فندق-موتيل-منتجع)

826,6564,216,3366,227,5815,778,6213,645,789االنفاق على تأجير السكن

37,766,786143,248,280184,478,262154,751,49471,509,558االنفاق على المأكوالت والمشروبات

25,189,036108,783,777147,084,912112,462,27093,186,187االنفاق على النقل داخل العراق

42,604,663188,617,217203,281,113184,332,23073,293,481االنفاق على شراء السلع والهدايا

17,887,77451,030,33774,794,33064,744,95614,869,708االنفاق على شراء سلع ثمينة

4,846,36021,906,52332,118,07321,135,8618,323,834االنفاق على االتصاالت

2,136,1658,834,33814,030,94810,353,4795,689,872االنفاق على العالج

5,523,89723,655,26427,193,15217,454,8828,907,895االنفاق على الترفيه

44,921,078110,411,041134,966,278124,742,92142,775,635االنفاق على األخرى

153,567,386399,439,773572,383,767521,817,431274,882,355االنفاق على الطائرة والسيارة

350,869,6411,160,329,4341,552,775,6651,372,062,376706,959,401االجمالي

جدول (25) مجموع قيمة انفاق السائحين حسب فئات العمر للفترة الطبيعية - يتبع

االنفاق

فئات العمر
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المجموع 99-95 94-85 84-75 74-65

10,169,9124,328,556736,77850,545551,652,746االنفاق على المبيت (فندق-موتيل-منتجع)

21,285,475ــــــ590,493االنفاق على تأجير السكن

14,550,5111,951,810206,549202,181608,665,431االنفاق على المأكوالت والمشروبات

14,388,7502,326,067656,91650,545504,128,462االنفاق على النقل داخل العراق

16,467,0432,216,189207,234269,575711,288,747االنفاق على شراء السلع والهدايا

242,617225,344,560ــ1,284,049490,789االنفاق على شراء سلع ثمينة

989,636305,85221,25333,69789,681,089االنفاق على االتصاالت

1,411,54084,52819,54110,10942,570,519االنفاق على العالج

67,39484,818,404ــ1,898,007117,914االنفاق على الترفيه

10,890,5405,356,88644,08484,242474,192,705االنفاق على األخرى

1,970,348,177ــ30,161,49517,977,771118,200االنفاق على الطائرة والسيارة

102,801,97535,156,3642,010,5551,010,9055,283,976,316االجمالي

جدول (25) مجموع قيمة انفاق السائحين حسب فئات العمر للفترة الطبيعية

االنفاق

فئات العمر
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شكل (13) التوزيع النسبي لالنفاق الكلي للسائحين حسب فئات العمر للفترة الطبيعية
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18-1322-817-312-7ليلتينليلة واحدة

14,457,33634,116,799294,090,040115,914,53838,255,10817,484,938االنفاق على المبيت (فندق-موتيل-منتجع)

916,793459,2487,446,8193,991,117843,569721,711االنفاق على تأجير السكن

29,445,73645,339,329284,319,52392,004,84740,875,03227,453,327االنفاق على المأكوالت والمشروبات

63,554,80556,821,289258,750,02561,855,51619,517,25711,766,995االنفاق على النقل داخل العراق

44,194,62093,145,710322,727,28892,010,95841,162,83335,221,853االنفاق على شراء السلع والهدايا

7,985,29725,026,68761,123,39152,398,95212,695,52611,462,962االنفاق على شراء سلع ثمينة

8,137,6019,249,51937,587,07810,533,3375,188,2183,445,184االنفاق على االتصاالت

1,360,9352,605,67210,719,6344,541,2755,260,8032,879,554االنفاق على العالج

924,3679,071,88733,051,06910,412,4007,914,3655,154,724االنفاق على الترفيه

43,528,87564,874,051228,322,65357,232,15023,702,68014,049,744االنفاق على األخرى

5,538,5306,590,900419,680,563257,398,769190,171,239129,519,947االنفاق على الطائرة والسيارة

220,044,896347,301,0921,957,818,084758,293,860385,586,630259,160,939االجمالي

جدول (26) مجموع قيمة انفاق السائحين للسائحين حسب فئات ليالي المبيت للفترة الطبيعية - يتبع

االنفاق
فئات ليالي المبيت
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27-2332-2872-33100-73
101 الى أقل من 

سنة
المجموع

10,314,86510,705,76913,422,8771,978,496911,980551,652,746االنفاق على المبيت (فندق-موتيل-منتجع)

422,2311,643,1363,483,816219,8921,137,14221,285,475االنفاق على تأجير السكن

17,281,41222,654,81539,777,8044,409,3785,104,228608,665,431االنفاق على المأكوالت والمشروبات

7,140,3969,034,64312,266,6521,417,6532,003,232504,128,462االنفاق على النقل داخل العراق

16,201,69621,848,98038,095,3992,686,4803,992,930711,288,747االنفاق على شراء السلع والهدايا

4,733,67310,553,78633,149,6881,364,7884,849,809225,344,560االنفاق على شراء سلع ثمينة

2,797,4883,924,6546,411,579877,5911,528,83989,681,089االنفاق على االتصاالت

2,770,3163,285,8227,406,4111,125,080615,01842,570,519االنفاق على العالج

2,724,4215,227,9548,234,349740,3391,362,52884,818,404االنفاق على الترفيه

10,652,29510,852,02116,469,1401,460,5963,048,499474,192,705االنفاق على األخرى

95,341,714257,623,582412,701,31735,282,137160,499,4791,970,348,177االنفاق على الطائرة والسيارة

170,380,508357,355,161591,419,03251,562,430185,053,6855,283,976,316االجمالي

جدول (26) مجموع قيمة انفاق السائحين حسب فئات ليالي المبيت للفترة الطبيعية

االنفاق
فئات ليالي المبيت
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شكل (14) التوزيع النسبي لالنفاق الكلي للسائحين حسب فئات ليالي المبيت للفترة الطبيعية
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االجمالي جوي بري

184,561,287367,091,458551,652,746االنفاق على المبيت (فندق-موتيل-منتجع)

9,582,61011,702,86621,285,475االنفاق على تأجير السكن

301,856,496306,808,935608,665,431االنفاق على المأكوالت والمشروبات

305,128,091199,000,371504,128,462االنفاق على النقل داخل العراق

405,330,627305,958,121711,288,747االنفاق على شراء السلع والهدايا

81,079,236144,265,324225,344,560االنفاق على شراء سلع ثمينة

44,518,16145,162,92889,681,089االنفاق على االتصاالت

14,654,51827,916,00142,570,519االنفاق على العالج

32,563,48152,254,92384,818,404االنفاق على الترفيه

351,156,232123,036,473474,192,705االنفاق على األخرى

23,091,0281,947,257,1491,970,348,177االنفاق على الطائرة والسيارة

1,753,521,7673,530,454,5495,283,976,316المجموع

جدول (27) مجموع قيمة انفاق السائحين حسب وسيلة النقل للفترة الطبيعية

االنفاق
وسيلة النقل
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االجمالي كال نعم

53,565,768498,086,978551,652,746االنفاق على المبيت (فندق-موتيل-منتجع)

690,74920,594,72721,285,475االنفاق على تأجير السكن

43,874,646564,790,786608,665,431االنفاق على المأكوالت والمشروبات

26,251,679477,876,783504,128,462االنفاق على النقل داخل العراق

44,882,814666,405,933711,288,747االنفاق على شراء السلع والهدايا

16,899,157208,445,404225,344,560االنفاق على شراء سلع ثمينة

7,853,80981,827,28089,681,089االنفاق على االتصاالت

5,585,56836,984,95242,570,519االنفاق على العالج

6,168,51778,649,88784,818,404االنفاق على الترفيه

19,066,245455,126,460474,192,705االنفاق على األخرى

1,966,714,0973,634,0801,970,348,177االنفاق على الطائرة والسيارة

2,191,553,0483,092,423,2695,283,976,316المجموع

جدول (28) مجموع قيمة انفاق السائحين حسب واسطة النقل للفترة الطبيعية

االنفاق
 واسطة النقل عراقية
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منتجع سياحيموتيلفندقاالنفاق
السكن مع أقارب أو 

أصدقاء

سكن مجاني يوفر من قبل 
صاحب العمل أو أي جهة 

أخرى

527,757,90015,017,9014,872,87718,280,8181,133,748االنفاق على المبيت (فندق-موتيل-منتجع)

2,767,080152,89741,380367,157182,111االنفاق على تأجير السكن

259,939,3578,058,9943,227,923214,799,69851,583,360االنفاق على المأكوالت والمشروبات

249,064,4944,371,3861,569,530159,020,36425,300,991االنفاق على النقل داخل العراق

240,893,1515,603,5445,130,095349,674,81342,399,987االنفاق على شراء السلع والهدايا

51,852,5745,950,2481,654,941128,124,8719,146,657االنفاق على شراء سلع ثمينة

33,829,828951,634712,87433,654,65313,156,503االنفاق على االتصاالت

6,761,418293,025444,46730,517,9651,573,367االنفاق على العالج

29,050,5101,479,5171,132,12345,223,6944,742,512االنفاق على الترفيه

123,588,4952,340,907574,613226,012,29437,739,049االنفاق على األخرى

13,144,735934,900,961203,770,301ــ608,281,468االنفاق على الطائرة والسيارة

2,133,786,27544,220,05332,505,5592,140,577,288390,728,586االجمالي

جدول (29)  مجموع قيمة انفاق السائحين حسب مكان اإلقامة بالعراق للفترة الطبيعية - يتبع
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المجموعأخرىسكن خاصتأجير سكناالنفاق

290,258613,4814,905,938551,652,746االنفاق على المبيت (فندق-موتيل-منتجع)

16,632,6261,363,219161,74221,285,475االنفاق على تأجير السكن

11,167,04441,843,77743,041,612608,622,537االنفاق على المأكوالت والمشروبات

4,358,94814,898,35560,668,538504,095,466االنفاق على النقل داخل العراق

6,045,88838,174,01650,660,829711,255,751االنفاق على شراء السلع والهدايا

4,503,02036,691,4727,366,393225,344,560االنفاق على شراء سلع ثمينة

1,165,8066,189,3814,240,91189,674,490االنفاق على االتصاالت

231,0983,096,839902,40342,570,519االنفاق على العالج

1,141,2194,749,6702,898,68484,810,155االنفاق على الترفيه

3,767,69935,476,06378,233,731474,192,705االنفاق على األخرى

36,716,236188,299,96312,855,0361,970,348,177االنفاق على الطائرة والسيارة

86,019,842371,396,235265,935,8185,283,852,582االجمالي

جدول (29) مجموع قيمة انفاق السائحين حسب مكان اإلقامة بالعراق للفترة الطبيعية
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شكل (15) االنفاق الكلي للسائحين حسب مكان اإلقامة بالعراق للفترة الطبيعية
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 سياحة دينية سياحة آثارية سياحة ترفيهيةالغرض من الرحلة
 يعمل بأجر .. 

مدفوع له من الخارج

 يعمل بأجر، 
مدفوع له 
من العراق

 صاحب عمل

59,201,593ــ62,925,631116,904296,121,18672,010,032االنفاق على المبيت (فندق-موتيل-منتجع)

5,406,340ــ2,436,44958,2604,214,5937,171,954االنفاق على تأجير السكن

43,242,384ــ62,055,619108,875179,826,406109,344,426االنفاق على المأكوالت والمشروبات

26,427,951ــ39,192,310102,017231,186,52243,942,890االنفاق على النقل داخل العراق

53,346,110ــ88,650,527167,325175,621,46165,165,988االنفاق على شراء السلع والهدايا

24,587,871ــ19,555,37843,88122,177,27642,665,217االنفاق على شراء سلع ثمينة

11,570,01142,11419,666,65819,437,62918,2117,007,608االنفاق على االتصاالت

991,710ــ4,213,1681,430,810ــ1,902,241االنفاق على العالج

6,086,075ــ17,108,83323,2978,972,35011,150,526االنفاق على الترفيه

39,136,068ــ31,747,98947,08061,562,36896,006,408االنفاق على األخرى

60,517,656ــ563,098,177294,750,152ــ58,618,360االنفاق على الطائرة والسيارة

395,763,347709,7531,566,660,165763,076,03218,211325,951,365االجمالي

ة الطب�ع�ة - يiبع PQ1 حسب الغرض من الرحلة للف جدول (30) مجم,ع ق�مة انفاق السائح23
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 دراسة ايفاد رسميالغرض من الرحلة
 زيارة األقارب 

أواألصدقاء
المجموع أخرى عالج

11,127,878140,31731,202,1801,800,30317,006,722551,652,746االنفاق على المبيت (فندق-موتيل-منتجع)

139,783258,892827,89925,015746,28921,285,475االنفاق على تأجير السكن

4,434,297637,683182,741,4442,216,10824,058,188608,665,431االنفاق على المأكوالت والمشروبات

27,293,800387,386120,747,6541,292,62213,555,309504,128,462االنفاق على النقل داخل العراق

3,104,1921,032,150288,169,3373,626,69732,404,960711,288,747االنفاق على شراء السلع والهدايا

254,392674,40390,279,864538,35624,567,923225,344,560االنفاق على شراء سلع ثمينة

316,444115,88528,563,932231,6752,710,92289,681,089االنفاق على االتصاالت

31,33023,046,4719,988,315966,47542,570,519ــاالنفاق على العالج

675,15184,12239,455,049125,5101,137,49384,818,404االنفاق على الترفيه

2,590,126295,707180,308,7482,787,40659,710,805474,192,705االنفاق على األخرى

940,992,96325,596,14326,774,7261,970,348,177ــــاالنفاق على الطائرة والسيارة

49,936,0633,657,8771,926,335,54148,228,150203,639,8125,283,976,316االجمالي

ة الطب�ع�ة PQ1 حسب الغرض من الرحلة للف جدول (30) مجم,ع ق�مة انفاق السائح23
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ة الطب�ع�ة 
� حسب الغرض من الرحلة للف� � للسائح����� لالنفاق ال ش0ل (16) التوز'ــــع ال$س#"
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 الدول االسيوية األخرى الدول العربية االسيوية الجنسية حسب المناطق
 الدول العربية في 

أفريقيا
 الدول االفريقية 

األخرى
 دول أمريكا 

الشمالية
 دول أمريكا 

الوسطى

ــ225,251,008273,100,4787,610,1181,340,07110,000,503االنفاق على المبيت (فندق-موتيل-منتجع)

ــ6,404,32812,549,8411,657,153109,267131,046االنفاق على تأجير السكن

226,305,554337,694,6198,360,8131,687,3646,839,50032,240االنفاق على المأكوالت والمشروبات

128,377,526329,560,65110,719,315345,4413,419,16215,342االنفاق على النقل داخل العراق

ــ274,439,464412,614,2064,398,956676,7933,265,447االنفاق على شراء السلع والهدايا

ــ101,710,20577,278,652211,402139,783548,321االنفاق على شراء سلع ثمينة

32,379,87549,880,3721,216,5212,525,961653,0529,302االنفاق على االتصاالت

ــ30,962,18711,041,007286,4629,19036,682االنفاق على العالج

42,287,58735,057,6871,216,15878,0471,175,30015,194االنفاق على الترفيه

173,150,760271,612,3627,656,916851,3658,464,48822,556االنفاق على األخرى

ــ1,626,581,927207,077,30873,396,97427,292,2739,608,907االنفاق على الطائرة والسيارة

2,867,850,4192,017,467,184116,730,78735,055,55444,142,40894,634االجمالي

ة الطب�ع�ة - يiبع PQ1 للف جدول (31)  مجم,ع ق�مة االنفاق حسب المناطق لجNس�ة السائح23
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 الجنسية حسب المناطق
 دول البحر 

الكاريبي
 دول أمريكا 

الجنوبية
 دول االتحاد 

االوروبي
 الدول األوروبية 

األخرى
 الدول 

االوقيانوسية
المجموع

30,269,3881,638,0582,443,121551,652,746ــــاالنفاق على المبيت (فندق-موتيل-منتجع)

188,18221,285,475ــ245,658ــــاالنفاق على تأجير السكن

128,25522,968,5861,805,0952,843,406608,665,431ــاالنفاق على المأكوالت والمشروبات

6,55230,779,524379,637525,312504,128,462ــاالنفاق على النقل داخل العراق

126,36338,81210,847,1652,064,0452,817,496711,288,747االنفاق على شراء السلع والهدايا

225,344,560ــ45,413,82442,374ــــاالنفاق على شراء سلع ثمينة

58,1021,704,284472,028781,59489,681,089ــاالنفاق على االتصاالت

140,19922,82171,97142,570,519ــــاالنفاق على العالج

36,7853,566,008911,478474,16284,818,404ــاالنفاق على الترفيه

132,2939,855,8451,793,105653,013474,192,705ــاالنفاق على األخرى

1,970,348,177ــ16,428,1089,962,680ــــاالنفاق على الطائرة والسيارة

126,363400,799172,218,59019,091,32110,798,2585,283,976,316االجمالي

ة الطب�ع�ة PQ1 للف جدول (31)  مجم,ع ق�مة االنفاق حسب المناطق لجNس�ة السائح23
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بلد االقامة حسب المناطق
الدول العربية 

االسيوية
الدول االسيوية 

األخرى
الدول العربية في 

أفريقيا
الدول االفريقية 

األخرى
دول أمريكا 
الشمالية

دول أمريكا 
الوسطى

دول البحر 
الكاريبي

ــــ205,795,948273,697,8417,019,7931,340,07113,448,968االنفاق على المبيت (فندق-موتيل-منتجع)

ــــ4,467,47412,555,9671,657,153109,267468,149االنفاق على تأجير السكن

ــ123,849,445352,806,7438,925,8781,693,18816,697,09432,240االنفاق على المأكوالت والمشروبات

ــ99,420,348332,784,6169,020,198345,4416,149,85415,342االنفاق على النقل داخل العراق

126,363ــ118,806,509431,038,8967,439,270672,27713,212,193االنفاق على شراء السلع والهدايا

ــــ33,681,20880,544,115355,482139,7833,060,852االنفاق على شراء سلع ثمينة

ــ17,566,14852,497,8451,459,3402,525,9611,748,7129,302االنفاق على االتصاالت

ــــ5,871,36413,434,135304,4109,1902,631,068االنفاق على العالج

ــ16,569,61637,721,3431,827,49778,0474,001,44015,194االنفاق على الترفيه

ــ121,984,636278,029,6692,088,470856,07313,488,88622,556االنفاق على األخرى

ــــ754,788,482404,740,758127,745,05027,292,27321,996,615االنفاق على الطائرة والسيارة

1,502,801,1782,269,851,928167,842,54035,061,57096,903,83094,634126,363االجمالي

ة الطب�ع�ة - يiبع PQ1 للف جدول (32) مجم,ع ق�مة االنفاق حسب المناطق ل لد إقامة السائح23
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بلد االقامة حسب المناطق
دول أمريكا 
الجنوبية

دول االتحاد االوروبي
الدول األوروبية 

األخرى
الدول 

االوقيانوسية
المجموعدول اخرى

41,481,2795,583,9423,275,3569,547551,652,746ــاالنفاق على المبيت (فندق-موتيل-منتجع)

21,285,475ــ188,182ــ1,839,285ــاالنفاق على تأجير السكن

128,25592,533,9037,201,1454,652,553144,986608,665,431االنفاق على المأكوالت والمشروبات

6,55252,940,6891,474,7251,886,45484,242504,128,462االنفاق على النقل داخل العراق

38,812117,030,63917,241,6505,390,829291,309711,288,747االنفاق على شراء السلع والهدايا

225,344,560ــ103,456,2321,927,4102,179,479ــاالنفاق على شراء سلع ثمينة

58,10211,533,310929,6181,351,2631,48989,681,089االنفاق على االتصاالت

19,117,799955,936243,7532,86442,570,519ــاالنفاق على العالج

36,78521,444,4182,163,848936,81623,40184,818,404االنفاق على الترفيه

132,29346,402,4056,732,5454,434,87820,293474,192,705االنفاق على األخرى

1,970,348,177ــ601,349,84824,173,9998,261,152ــاالنفاق على الطائرة والسيارة

400,7991,109,129,80768,384,82032,800,716578,1325,283,976,316االجمالي

ة الطب�ع�ة PQ1 للف جدول (32) مجم,ع ق�مة االنفاق حسب المناطق ل لد إقامة السائح23
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ة الطب�ع�ة 
� للف� ش4ل (17) التوز+ــــع ال)س'&  لالنفاق ال"!  حسب المناطق ل�لد إقامة السائح��
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النسبة %األنفاق ال��� الج�س�ةالنسبة %االنفاق ع�  الطائرة والس�ارةالج�س�ة

1,796,168,98534.0 العراق1,080,200,07854.8 العراق

1,152,741,69021.8 ايران305,499,78415.5 ال()'ت

691,782,63713.1 ترك�ا73,396,9743.7 م,

451,178,8688.5 ال()'ت70,256,3803.6 ايران

200,504,5853.8 ال3ح1'ن66,165,0363.4 ال3ح1'ن

130,558,5252.5 لبنان57,121,0772.9 ترك�ا

9861,041,02616.3ق�ة الدول9317,708,84816.1ق�ة الدول

5,283,976,316100المجم)ع1,970,348,177100المجم)ع

ة الطب�ع�ة PQ1 للف جدول (33) أعJ ق�مة انفاق حسب جNس�ة السائح23
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ة الطب�ع�ة 
� للف� # ألع� ق�مة انفاق ع� الطائرة او الس�ارة حسب ج�س�ة السائح�� ش1ل (18) التوز)ــــع ال�س%$

ة الطب�ع�ة 
� للف� # ألع� ق�مة لالنفاق ال3�# حسب ج�س�ة السائح�� ش1ل (19) التوز)ــــع ال�س%$
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النسبة %األنفاق ال��� 9لد االقامةالنسبة %االنفاق ع�  الطائرة والس�ارة9لد االقامة

1,158,735,74021.9 ايران342,467,62117.4 ال()'ت

900,900,74917.1 ترك�ا286,914,10614.6 المان�ا

619,026,17711.7 ال()'ت205,019,41310.4 ترك�ا

369,232,6927.0 المان�ا147,918,5007.5 الممل(ة المتحدة

351,375,2986.7 الممل(ة المتحدة141,148,4277.2 األردن

228,049,4104.3 ال3ح1'ن124,771,0356.3 م,

195,997,3863.7 األردن85,392,4824.3 ال3ح1'ن

91,460,658,86327.6ق�ة الدول9636,716,59332.3ق�ة الدول

5,283,976,316100المجم)ع1,970,348,177100المجم)ع

ة الطب�ع�ة PQ1 للف جدول (34) أعJ ق�مة انفاق حسب 'لد اقامة السائح23
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ة الطب�ع�ة 
� للف� $ ألع� ق�مة انفاق ع� الطائرة والس�ارة حسب �لد اقامة السائح�� ش3ل (20) التوز*ــــع ال'س&%

ة الطب�ع�ة 
� للف� $ ألع� ق�مة االنفاق ال5�$ حسب �لد اقامة السائح�� ش3ل (21) التوز*ــــع ال'س&%
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القيمة حسب بلد االقامةالقيمة حسب الجنسية

ــ7,886,752,297 العراق

193,756,842ــ االمارات

9,767,821ــ الكويت

808,724,210ــ الهند

5,644,221,052ــ الواليات المتحدة االمريكية

312,692,308ــ المانيا

450,276,923ــ الدنمارك

449,802,371ــ المملكة المتحدة

17,510,769ــ السويد

7,886,752,2977,886,752,297المجموع

جدول (35) قيمة انفاق السائح على االستثمار حسب الجنسية وبلد اإلقامة في الفترة الطبيعية

قيمة (شراء بيت ، قطعة أرض، بناء بيت ، ترميم بيت، شراء 
سيارة)

الدولة
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النسبة %عدد االشخاصوسيلة النقل

8382661.1 بري

5331738.9 جوي

137143100المجموع

النسبة %عدد االشخاصهل واسطة النقل عراقية

60444.4 نعم

13109995.6 كال

137143100المجموع

النسبة %عدد االشخاصالجنس

11308482.5 ذكر

2406017.5 انثى

137143100المجموع

جدول (36) التوزيع النسبي للسائحين ومجموع عدد األشخاص حسب وسيلة النقل في الفترة الطبيعية

جدول (37) التوزيع النسبي للسائحين ومجموع عدد األشخاص حسب واسطة النقل في الفترة الطبيعية

جدول (38) التوزيع النسبي للسائحين ومجموع عدد األشخاص حسب الجنس في الفترة الطبيعية
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النسبة %عدد االشخاصفئات العمر

24-156,7764.9

34-2529,63221.6

44-3546,61934

54-4534,88325.5

64-5514,52610.6

74-654,0352.9

84-755940.4

94-85690.1

99-9580

137,143100المجموع

النسبة %عدد االشخاصفئات ليالي المبيت

1,8351.3ليلة واحدة

6,0974.4ليلتين

7-352,20438.1

12-822,22616.2

17-138,2086

22-185,9344.3

27-234,9643.6

32-288,6046.3

72-3319,91714.5

100-732,4141.8

1014,7383.5 الى أقل من سنة

137,143100المجموع

جدول (39) التوزيع النسبي للسائحين ومجموع عدد األشخاص حسب  فئات العمر في الفترة الطبيعية

جدول (40) التوزيع النسبي للسائحين ومجموع عدد األشخاص حسب ليالي المبيت في الفترة الطبيعية
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النسبة %عدد االشخاصالمنفذ

18,34813.4 مطار اربيل الدولي- أربيل

4,5683.3 مطار سليمانية الدولي - السليمانية

26,67119.5 منفذ ابراهيم الخليل- دهوك

8,9806.5 منفذ باشماغ الحدودي- السليمانية

1,6011.2 منفذ برويزخان الحدودي- السليمانية

10,0777.3 منفذ حاج عمران الحدودي- أربيل

8,5486.2 مطار بغداد الدولي - بغداد

5,1663.8 مطار البصرة الدولي-البصرة

3,4172.5 منفذ سفوان الحدودي- البصرة

6,1394.5 منفذ الشالمجة الحدودي- البصرة

16,68812.2 مطار النجف االشرف الدولي- النجف

2,1141.5 منفذ الشيب الحدودي- ميسان

24,49617.9 منفذ زرباطية الحدودي- واسط

1830.1 منفذ طريبيل الحدودي- االنبار

1470.1 منفذ المنذريه الحدودي- ديالى

137,143100المجموع

النسبة %عدد االشخاصالغرض من الرحلة

9,1596.7 سياحة ترفيهية

360.0 سياحة آثارية

48,47235.3 سياحة دينية

15,15311 يعمل بأجر .. مدفوع له من الخارج

1,4881.1 يعمل بأجر .. مدفوع له من العراق

4,4393.2 صاحب عمل

2630.2 ايفاد رسمي

2290.2 دراسة

53,99539.4 زيارة األقارب أواألصدقاء

5200.4 عالج

3,3892.5 أخرى

137,143100المجموع

جدول (41) التوزيع النسبي للسائحين ومجموع عدد األشخاص حسب المنفذ في الفترة الطبيعية

جدول (42) التوزيع النسبي للسائحين ومجموع عدد األشخاص حسب الغرض من الرحلة في الفترة الطبيعية

82



النسبة %بلد االقامةالدولالنسبة %الجنسيةالدول

62,68145.7 ايران62,14045.3 ايران

24,14417.6 تركيا33,84324.7 العراق

12,0218.8 المملكة المتحدة19,39914.1 تركيا

5,7124.2 المانيا3,0642.2 البحرين

3,9052.9 الكويت2,8362.1 سوريا

3,3232.4 البحرين2,2371.6 الكويت

2,2251.6 السويد2,0121.5 باكستان

2,0071.5 باكستان1,4071.0 الهند

1,7341.3 الواليات المتحدة االمريكية1,3711.0 لبنان

1,4871.1 لبنان1,1250.8 الصين الشعبية

1,4431.1 الهند6990.5 السعودية

1,2630.9 االمارات6920.5 مصر

1,1810.9 األردن6470.5 الواليات المتحدة االمريكية

1,1370.8 الصين الشعبية6280.5 المملكة المتحدة

1,0800.8 هولندا4800.4 كوريا الجنوبية

11,8008.6بقية الدول4,5633.4بقية الدول

137,143100المجموع137,143100المجموع

جدول (43) التوزيع النسبي للسائحين ومجموع عدد األشخاص حسب الجنسية وبلد اإلقامة في الفترة الطبيعية
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الNس ة %عدد االشخاصاالنفاق

551,652,74610.4االنفاق على المبيت (فندق-موتيل-منتجع)

21,285,4750.4االنفاق على تأجير سكن

608,665,43111.5االنفاق على المأكوالت والمشروبات

504,128,4629.5االنفاق على النقل داخل العراق

711,288,74713.5االنفاق على شراء السلع والهدايا

225,344,5604.3االنفاق على شراء سلع ثمينة

89,681,0891.7االنفاق على االتصاالت

42,570,5190.8االنفاق على العالج

84,818,4041.6االنفاق على الترفيه

474,192,7059االنفاق على األخرى

1,970,348,17737.3االنفاق على الطائرة والسيارة

5,283,976,316100المجموع

جدول (44) التوزيع النسبي ومجموع عدد األشخاص حسب انفاق السائح في الفترة الطبيعية
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االجمالي انثى ذكر

24.943.027.6 الدول العربية االسيوية

69.752.667.1 الدول االسيوية األخرى

1.30.61.2 الدول العربية في أفريقيا

0.50.60.5 الدول االفريقية األخرى

0.81.71.0 دول أمريكا الشمالية

0.00.00.0 دول أمريكا الوسطى

0.00.10.0 دول البحر الكاريبي

0.20.00.1 دول أمريكا الجنوبية

1.80.81.7 دول االتحاد االوروبي

0.60.50.6 الدول األوروبية األخرى

0.20.00.2 الدول االوقيانوسية

0.00.00.0 دول اخرى

100100100المجموع

جدول (45) التوزيع النسبي للسائحين لجنسية السائحين حسب المناطق والجنس في الفترة الطبيعية

 الجنسية حسب المناطق

الجنس
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االجمالي انثى ذكر

9.716.610.8الدول العربية االسيوية

73.158.270.8الدول االسيوية األخرى

1.50.61.3الدول العربية في أفريقيا

0.50.60.5الدول االفريقية األخرى

1.73.92.0دول أمريكا الشمالية

0.00.00.0دول أمريكا الوسطى

0.00.10.0دول البحر الكاريبي

0.20.00.1دول أمريكا الجنوبية

11.617.512.5دول االتحاد االوروبي

1.11.61.2الدول األوروبية األخرى

0.50.90.6الدول االوقيانوسية

0.00.00.0دول اخرى

100100100المجموع

جدول (46) التوزيع النسبي للسائحين لبلد اقامة السائحين حسب المناطق والجنس في الفترة الطبيعية

بلد االقامة حسب المناطق

الجنس
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اإلجمالي جوي بري

79.840.162.5 ايران

13.41.88.3 تركيا

1.714.37.2 العراق

0.18.43.7 لبنان

1.24.92.8 البحرين

1.82.72.2 الكويت

0.14.32.0 الهند

0.03.71.6 باكستان

0.32.71.4 سوريا

0.91.01.0 السعودية

0.01.80.8 الصين الشعبية

0.01.80.8 المملكة المتحدة

0.01.70.8 سلطنة عمان

0.01.30.6 الواليات المتحدة االمريكية

0.01.00.5 روسيا االتحادية

0.00.60.3 مصر

0.10.50.3 األردن

0.00.60.2 بنغالدش

0.00.50.2 كوريا الجنوبية

0.00.50.2 اذربيجان

0.10.30.2 المانيا

0.00.40.2 جنوب افريقيا

0.55.02.5بقية الدول

100100100المجموع

جدول (1)  التوزيع النسبي لجنسية السائح حسب وسيلة النقل في فترة الذروة

الجنسية
وسيلة النقل
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اإلجمالي جوي بري

79.741.062.8 ايران

13.93.69.4 تركيا

0.08.93.9 لبنان

3.12.93.0 الكويت

1.25.02.9 البحرين

0.04.31.9 الهند

0.03.61.6 المملكة المتحدة

0.03.61.6 باكستان

0.32.41.2 المانيا

0.32.11.1 السويد

0.91.21.0 السعودية

0.02.10.9 الواليات المتحدة االمريكية

0.01.90.9 سوريا

0.01.90.8 سلطنة عمان

0.01.80.8 الصين الشعبية

0.11.00.5 األردن

0.01.10.5 روسيا االتحادية

0.00.90.4 الدنمارك

0.00.90.4 االمارات

0.10.70.4 هولندا

0.00.60.3 استراليا

0.00.60.3 مصر

0.00.60.2 بنغالدش

0.00.50.2 كوريا الجنوبية

0.00.50.2 اذربيجان

0.00.50.2 كندا

0.00.50.2 ايطاليا

0.00.40.2 جنوب افريقيا

0.00.40.2 النرويج

0.00.40.2 بلجيكا

0.00.30.2 سويسرا

0.23.91.8بقية الدول

100100100المجموع

جدول (2)  التوزيع النسبي لبلد اقامة السائح حسب وسيلة النقل في فترة الذروة

بلد االقامة
وسيلة النقل
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اإلجما��  ان��  ذكر

62.562.562.5 ايران

8.85.28.3 ترك�ا

6.611.07.2 العراق

3.74.13.7 لبنان

3.01.82.8 ال'ح%$ن

2.12.32.1 ال*($ت

2.11.02.0 الهند

1.61.51.6 0ا/ستان

1.12.91.3 سور$ا

1.00.61.0 السعود5ة

8 الشعب�ة 0.80.60.8 الص:9

0.80.50.8 الممل*ة المتحدة

0.80.20.7 سلطنة عمان

0.51.30.6 الوال5ات المتحدة االم%$ك�ة

0.50.50.5 روس�ا االتحاد5ة

E0.30.10.3 م

0.30.40.3 األردن

03.53.53.5ق�ة الدول

100100100المجم(ع

جدول (3)  التوزيع النسبي ألهم الدول حسب جنسية السائح والجنس في فترة الذروة

الجLس
الجLس�ة
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شكل (3)  التوزيع النسبي ألهم الدول حسب جنسية السائح لفترة الذروة
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اإلجما��  ان��  ذكر

62.663.662.8 ايران

9.87.09.4 ترك�ا

3.84.23.9 لبنان

3.03.03.0 ال*($ت

3.01.82.8 ال'ح%$ن

2.00.91.9 الهند

1.61.91.6 الممل*ة المتحدة

1.61.41.6 0ا/ستان

1.02.21.2 المان�ا

1.01.81.1 الس($د

1.10.71.0 السعود5ة

0.81.50.9 الوال5ات المتحدة االم%$ك�ة

0.71.80.9 سور$ا

0.90.50.8 سلطنة عمان

8 الشعب�ة 0.80.60.8 الص:9

0.50.70.5 األردن

0.50.50.5 روس�ا االتحاد5ة

0.40.60.4 الدنمارك

0.40.40.4 االمارات

0.30.50.4 هولندا

ال�ا OP0.30.50.3 اس

E0.30.10.3 م

03.63.93.6ق�ة الدول

100100100المجم(ع

جدول (4)  التوزيع النسبي ألهم الدول حسب بلد إقامة السائح والجنس في فترة الذروة

الجLس
0لد االقامة
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شكل (4)  التوزيع النسبي ألهم الدول حسب بلد إقامة السائح  لفترة الذروة
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الLس'ة %عدد االشخاصالجنسية حسب المناطق

4,867,52681.2 الدول االسيوية األخرى

992,75816.6 الدول العربية االسيوية

62,1751.0 دول االتحاد االوروبي

19,5170.3 دول أمريكا الشمالية

16,2040.3 الدول األوروبية األخرى

16,0390.3 الدول العربية في أفريقيا

14,2770.2 الدول االفريقية األخرى

3,6740.1 الدول االوقيانوسية

5240.0 دول أمريكا الجنوبية

5240.0 دول اخرى

5,993,217100المجموع

ة الذروة OPف �
8U س�ة السائحLلمجم(ع عدد األشخاص ألهم المناطق حسب ج �س̀�Lجدول (5)  التوز$ــــع ال
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شكل (5)  التوزيع النسبي ألهم الدول حسب جنسية السائح لفترة الذروة
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النسبة %عدد االشخاصبلد االقامة حسب المناطق

4,925,75582.2 الدول االسيوية األخرى

678,39011.3 الدول العربية االسيوية

267,0564.5 دول االتحاد االوروبي

41,7270.7 دول أمريكا الشمالية

37,1200.6 الدول األوروبية األخرى

14,5920.3 الدول االفريقية األخرى

14,5310.2 الدول العربية في أفريقيا

12,9980.2 الدول االوقيانوسية

5240.0 دول أمريكا الجنوبية

5240.0 دول اخرى

ــــ دول أمريكا الوسطى

ــــ دول البحر الكاريبي

5,993,217100المجموع

جدول (6) التوزيع النسبي لمجموع عدد األشخاص ألهم المناطق حسب بلد إقامة السائح في فترة الذروة
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شكل (6)  التوزيع النسبي لمجموع عدد األشخاص ألهم المناطق حسب بلد إقامة السائح لفترة الذروة
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اإلجمالي انثى ذكر

24-15 7.54.97.1

34-25 26.518.025.4

44-3531.028.430.6

54-45 21.529.522.6

64-55 10.815.711.4

74-65 2.53.22.6

84-75 0.20.30.2

94-85 0.10.00.1

99-95 0.00.00.0

100100100المجموع

فئات العمر

الجنس

جدول (7)  التوزيع النسبي لفئات عمر السائح حسب الجنس في فترة الذروة
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شكل (7) التوزيع النسبي للسائحين حسب فئات العمر السائح لفترة الذروة
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اإلجمالي انثى ذكر

0.90.20.8ليلة واحدة

2.71.82.5ليلتين

7-346.143.045.7

12-827.731.428.2

17-135.06.55.2

22-183.03.83.1

27-231.81.81.8

32-284.43.64.3

72-335.24.05.0

100-731.10.61.0

1012.33.32.4 الى أقل من سنة

100100100المجموع

فئات ليالي المبيت

الجنس

جدول (8)  التوزيع النسبي لفئات ليالي مبيت السائح حسب الجنس في فترة الذروة

100



شكل (8) التوزيع النسبي للسائحين حسب فئات ليالي المبيت لفترة الذروة
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المجموع انثى ذكر

78.721.3100 مطار اربيل الدولي- أربيل

67.932.1100 مطار سليمانية الدولي - السليمانية

91.68.4100 منفذ ابراهيم الخليل- دهوك

83.916.1100 منفذ باشماغ الحدودي- السليمانية

95.05.0100 منفذ برويزخان الحدودي- السليمانية

83.716.3100 منفذ حاج عمران الحدودي- أربيل

82.817.2100 مطار بغداد الدولي - بغداد

92.17.9100 مطار البصرة الدولي-البصرة

95.54.5100 منفذ سفوان الحدودي- البصرة

80.719.3100 منفذ الشالمجة الحدودي- البصرة

84.815.2100 مطار النجف االشرف الدولي- النجف

81.019.0100 منفذ الشيب الحدودي- ميسان

90.49.6100 منفذ زرباطية الحدودي- واسط

84.615.4100 منفذ طريبيل الحدودي- االنبار

93.07.0100 منفذ المنذريه الحدودي- ديالى

86.413.6100اإلجمالي

جدول (9)  التوزيع النسبي للسائحين حسب المنفذ والجنس لفترة الذروة

المنفذ

الجنس
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المجموع99-95 94-85 84-75 74-65 64-55 54-45 34-2544-35  24-15

7.030.427.919.410.84.20.20.20.0100 مطار اربيل الدولي- أربيل

5.719.337.920.014.32.10.70.00.0100 مطار سليمانية الدولي - السليمانية

11.029.132.716.47.62.30.90.00.0100 منفذ ابراهيم الخليل- دهوك

7.639.126.716.47.03.00.00.30.0100 منفذ باشماغ الحدودي- السليمانية

2.130.032.922.98.62.10.70.70.0100 منفذ برويزخان الحدودي- السليمانية

6.338.930.015.57.11.80.00.30.0100 منفذ حاج عمران الحدودي- أربيل

1.519.735.227.712.73.00.00.00.0100 مطار بغداد الدولي - بغداد

1.525.837.925.86.72.40.00.00.0100 مطار البصرة الدولي-البصرة

7.028.530.524.58.01.50.00.00.0100 منفذ سفوان الحدودي- البصرة

8.636.025.017.69.83.10.00.00.0100 منفذ الشالمجة الحدودي- البصرة

1.210.037.034.017.00.80.00.00.0100 مطار النجف االشرف الدولي- النجف

12.034.526.019.56.51.00.50.00.0100 منفذ الشيب الحدودي- ميسان

13.929.924.316.311.43.90.30.10.0100 منفذ زرباطية الحدودي- واسط

3.114.630.035.413.83.10.00.00.0100 منفذ طريبيل الحدودي- االنبار

3.021.032.029.013.02.00.00.00.0100 منفذ المنذريه الحدودي- ديالى

7.125.430.622.611.42.60.20.10.0100اإلجمالي

جدول (10)  التوزيع النسبي للسائحين حسب المنفذ و فئات العمر لفترة الذروة

المنفذ
فئات العمر
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73-33100-2872-2332-1827-1322-817-312-7ليلتينليلة واحدة
101 الى 

أقل من سنة
المجموع

0.21.312.814.213.411.76.410.418.54.56.6100 مطار اربيل الدولي- أربيل

0.70.04.38.625.716.410.77.917.12.16.4100 مطار سليمانية الدولي - السليمانية

2.39.729.913.47.45.64.116.39.11.01.1100 منفذ ابراهيم الخليل- دهوك

1.89.445.219.48.24.83.95.51.80.00.0100 منفذ باشماغ الحدودي- السليمانية

4.315.033.617.92.97.17.110.70.70.00.7100 منفذ برويزخان الحدودي- السليمانية

1.37.648.713.97.16.14.54.75.50.00.5100 منفذ حاج عمران الحدودي- أربيل

0.20.026.036.79.02.22.51.78.52.210.7100 مطار بغداد الدولي - بغداد

0.60.33.32.72.75.56.429.429.17.312.7100 مطار البصرة الدولي-البصرة

0.08.558.022.56.01.51.51.00.50.50.0100 منفذ سفوان الحدودي- البصرة

0.51.741.939.89.06.00.50.20.50.00.0100 منفذ الشالمجة الحدودي- البصرة

0.71.066.227.33.01.00.00.00.80.00.0100 مطار النجف االشرف الدولي- النجف

0.00.564.532.02.00.00.00.50.50.00.0100 منفذ الشيب الحدودي- ميسان

0.91.457.638.31.00.40.00.00.40.00.0100 منفذ زرباطية الحدودي- واسط

0.00.02.312.313.110.812.37.730.87.73.1100 منفذ طريبيل الحدودي- االنبار

1.00.038.051.09.00.01.00.00.00.00.0100 منفذ المنذريه الحدودي- ديالى

0.82.545.728.25.23.11.84.35.01.02.4100اإلجمالي

جدول (11)  التوزيع النسبي للسائحين حسب المنفذ و فئات ليالي المبيت لفترة الذروة

المنفذ

فئات ليالي المبيت
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اإلجمالي جوي بري

0.010.64.6 مطار اربيل الدولي- أربيل

0.02.20.9 مطار سليمانية الدولي - السليمانية

15.10.08.5 منفذ ابراهيم الخليل- دهوك

5.10.02.9 منفذ باشماغ الحدودي- السليمانية

1.40.00.8 منفذ برويزخان الحدودي- السليمانية

5.90.03.3 منفذ حاج عمران الحدودي- أربيل

0.025.511.1 مطار بغداد الدولي - بغداد

0.013.15.7 مطار البصرة الدولي-البصرة

5.40.03.1 منفذ سفوان الحدودي- البصرة

17.00.09.6 منفذ الشالمجة الحدودي- البصرة

0.048.621.2 مطار النجف االشرف الدولي- النجف

5.50.03.1 منفذ الشيب الحدودي- ميسان

44.30.025.0 منفذ زرباطية الحدودي- واسط

0.20.00.1 منفذ طريبيل الحدودي- االنبار

0.20.00.1 منفذ المنذريه الحدودي- ديالى

100100100المجموع

جدول (12) التوزيع النسبي للسائحين حسب وسيلة النقل والمنفذ لفترة الذروة

المنفذ

وسيلة النقل
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المجموع كال نعم

11.588.5100 مطار اربيل الدولي- أربيل

27.972.1100 مطار سليمانية الدولي - السليمانية

0.0100100 منفذ ابراهيم الخليل- دهوك

0.0100100 منفذ باشماغ الحدودي- السليمانية

0.0100100 منفذ برويزخان الحدودي- السليمانية

0.0100100 منفذ حاج عمران الحدودي- أربيل

1.598.5100 مطار بغداد الدولي - بغداد

2.497.6100 مطار البصرة الدولي-البصرة

3.097.0100 منفذ سفوان الحدودي- البصرة

0.0100100 منفذ الشالمجة الحدودي- البصرة

16.583.5100 مطار النجف االشرف الدولي- النجف

0.0100100 منفذ الشيب الحدودي- ميسان

0.0100100 منفذ زرباطية الحدودي- واسط

95.44.6100 منفذ طريبيل الحدودي- االنبار

0.0100100 منفذ المنذريه الحدودي- ديالى

4.895.2100اإلجمالي

جدول (13) التوزيع النسبي للسائحين حسب واسطة النقل و المنفذ لفترة الذروة

المنفذ

هل واسطة النقل عراقية
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النسبة %المنفذ

4.6 مطار اربيل الدولي- أربيل

0.9 مطار سليمانية الدولي - السليمانية

8.5 منفذ ابراهيم الخليل- دهوك

2.9 منفذ باشماغ الحدودي- السليمانية

0.8 منفذ برويزخان الحدودي- السليمانية

3.3 منفذ حاج عمران الحدودي- أربيل

11.1 مطار بغداد الدولي - بغداد

5.7 مطار البصرة الدولي-البصرة

3.1 منفذ سفوان الحدودي- البصرة

9.6 منفذ الشالمجة الحدودي- البصرة

21.2 مطار النجف االشرف الدولي- النجف

3.1 منفذ الشيب الحدودي- ميسان

25.0 منفذ زرباطية الحدودي- واسط

0.1 منفذ طريبيل الحدودي- االنبار

0.1 منفذ المنذريه الحدودي- ديالى

100المجموع

جدول (14) التوزيع النسبي للسائحين حسب المنفذ لفترة الذروة
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ة الذروة OP8 حسب المنافذ الحدود5ة لف شhل (9)  التوز$ــــع الLس̀�� للسائح:9
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النسبة %قيمة (شراء بيت ، قطعة أرض، بناء بيت ، ترميم بيت، شراء سيارة)المنفذ

25,236,471,93627.1 مطار اربيل الدولي- أربيل

67,937,919,50472.9 مطار سليمانية الدولي - السليمانية

93,174,391,440100المجموع

جدول (15) قيمة ونسبة االستثمار للسائحين حسب المنفذ لفترة الذروة
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المجموع انثى ذكر

85.015.0100 سياحة ترفيهية

64.435.6100 سياحة آثارية

86.713.3100 سياحة دينية

91.88.2100 يعمل بأجر .. مدفوع له من الخارج

91.18.9100 يعمل بأجر .. مدفوع له من العراق

97.42.6100 صاحب عمل

75.724.3100 ايفاد رسمي

ــــــ دراسة

77.822.2100 زيارة األقارب أواألصدقاء

71.928.1100 عالج

95.14.9100 أخرى

86.413.6100اإلجمالي

ة الذروة OPس لفL8 حسب الغرض من الرحلة و الج جدول (16) التوز$ــــع الLس̀�� للسائح:9

الغرض من الرحلة

الجنس
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المجموع 99-95 94-85 84-75 74-65 64-55 44-3554-45 34-25 24-15

11.532.426.619.08.91.30.30.00.0100 سياحة ترفيهية

0.044.354.41.30.00.00.00.00.0100 سياحة آثارية

7.523.929.323.712.82.70.10.10.0100 سياحة دينية

2.826.843.720.55.60.60.00.10.0100 يعمل بأجر .. مدفوع له من الخارج

3.227.169.70.00.00.00.00.00.0100 يعمل بأجر .. مدفوع له من العراق

1.728.034.726.08.11.50.00.00.0100 صاحب عمل

0.07.660.432.00.00.00.00.00.0100 ايفاد رسمي

ــــــــــــــــــــ دراسة

6.026.726.822.112.94.80.60.20.0100 زيارة األقارب أواألصدقاء

5.24.015.734.219.721.20.00.00.0100 عالج

22.237.026.511.22.80.30.00.00.0100 أخرى

7.125.430.622.611.42.60.20.10.0100اإلجمالي

جدول (17) التوزيع النسبي للسائحين حسب الغرض من الرحلة و فئات العمر لفترة الذروة

الغرض من الرحلة

فئات العمر
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73-33100-2872-2332-1827-1322-817-312-7ليلتينليلة واحدة
101 الى 
أقل من 

سنة
المجموع

0.93.861.020.84.02.61.73.22.00.00.1100 سياحة ترفيهية

0.00.00.072.717.30.70.00.00.70.08.7100 سياحة آثارية

0.61.555.336.43.81.40.30.20.50.00.0100 سياحة دينية

0.50.67.36.06.25.05.323.324.65.216.1100 يعمل بأجر .. مدفوع له من الخارج

0.00.08.919.08.96.50.010.942.60.03.2100 يعمل بأجر .. مدفوع له من العراق

1.63.231.316.28.69.35.59.110.51.63.2100 صاحب عمل

0.00.032.048.70.019.30.00.00.00.00.0100 ايفاد رسمي

ــــــــــــــــــــــــ دراسة

0.75.928.814.311.58.26.27.810.42.83.3100 زيارة األقارب أواألصدقاء

7.35.221.817.79.29.20.00.429.20.00.0100 عالج

9.625.034.07.73.86.51.83.24.51.22.7100 أخرى

0.82.545.728.25.23.11.84.35.01.02.4100اإلجمالي

ة الذروة OPالمب�ت لف �8 حسب الغرض من الرحلة و فئات ل�ا� جدول (18) التوز$ــــع الLس̀�� للسائح:9

الغرض من الرحلة

فئات ليالي المبيت
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المجموع جوي بري

78.521.5100 سياحة ترفيهية

37.662.4100 سياحة آثارية

58.641.4100 سياحة دينية

25.374.7100 يعمل بأجر .. مدفوع له من الخارج

44.255.8100 يعمل بأجر .. مدفوع له من العراق

77.322.7100 صاحب عمل

0.0100.0100 ايفاد رسمي

ــــــ دراسة

56.543.5100 زيارة األقارب أواألصدقاء

42.357.7100 عالج

81.218.8100 أخرى

56.343.7100اإلجمالي

ة الذروة OP8 حسب وس�لة النقل والغرض من الرحلة لف  جدول (19) التوز$ــــع الLس̀�� للسائح:9

الغرض من الرحلة

وسيلة النقل

113



المجموع كال نعم

3.097.0100 سياحة ترفيهية

10.789.3100 سياحة آثارية

5.095.0100 سياحة دينية

1.398.7100 يعمل بأجر .. مدفوع له من الخارج

0.0100.0100 يعمل بأجر .. مدفوع له من العراق

3.396.7100 صاحب عمل

0.0100.0100 ايفاد رسمي

ــــــ دراسة

7.792.3100 زيارة األقارب أواألصدقاء

14.086.0100 عالج

5.194.9100 أخرى

4.895.2100اإلجمالي

ة الذروة OP8 حسب واسطة النقل والغرض من الرحلة لف جدول (20) التوز$ــــع الLس̀�� للسائح:9

الغرض من الرحلة

هل واسطة النقل عراقية
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موتيلفندقالغرض من الرحلة
منتجع 
سياحي

السكن مع 
أقارب أو 
أصدقاء

سكن مجاني يوفر من 
قبل صاحب العمل أو 

أي جهة أخرى
المجموع *أخرىسكن خاصتأجير سكن

35.41.00.123.90.42.10.344.9108.1 سياحة ترفيهية

28.027.70.08.70.00.00.035.6100.0 سياحة آثارية

24.31.00.011.60.40.11.068.4106.7 سياحة دينية

7.00.30.06.882.01.83.42.7104.1 يعمل بأجر .. مدفوع له من الخارج

0.00.00.00.00.00.00.0100.0100.0 يعمل بأجر .. مدفوع له من العراق

40.91.40.025.45.113.717.51.9105.8 صاحب عمل

60.40.07.60.024.30.07.60.0100.0 ايفاد رسمي

ــــــــــــــــــ دراسة

6.90.80.188.21.90.54.00.4102.8 زيارة األقارب أواألصدقاء

7.30.00.087.50.00.015.60.0110.4 عالج

12.02.50.037.54.31.22.447.1107.0 أخرى

20.80.90.022.410.10.72.048.9105.9االجمالي

ة الذروة OPالعراق لف �
8U ان اإلقامةh8 حسب الغرض من الرحلة و م جدول l (21)س'ة السائح:9

* المجموع اليساوي 100% الن الجدول متعدد االستجابة
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ة الذروة � حسب م�ان اإلقامة لف	� � للسائح�� ��ش�ل (10)  التوز!ــــع ال�س

* المجم8ع ال6ساوي 100% الن الرسم متعدد االستجا+ة
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الغرض من الرحلة
ااالنفاق على المبيت 
(فندق-موتيل-منتجع)

االنفاق على تأجير 
السكن

االنفاق على  
المأكوالت 

والمشروبات

االنفاق على  النقل 
داخل العراق

االنفاق على  شراء 
السلع والهدايا

االنفاق على  شراء 
سلع ثمينة

2,563,662,95125,605,3411,416,380,1081,396,402,7281,427,844,368237,171,208 سياحة ترفيهية

14,331,83710,456,7802,101,905289,409ــ28,163,770 سياحة آثارية

12,308,617,91928,499,8454,630,615,63815,186,653,9176,262,864,240512,717,885 سياحة دينية

958,340,74686,432,6682,065,179,790752,413,2451,039,273,260158,048,820 يعمل بأجر .. مدفوع له من الخارج

ــــــــــــ يعمل بأجر .. مدفوع له من العراق

930,164,603109,033,4071,225,704,002495,542,406877,080,7321,052,985,652 صاحب عمل

58,311,6193,320,588130,654,58539,359,50843,149,0041,819,766 ايفاد رسمي

ــــــــــــ دراسة

733,399,82647,377,0664,110,695,9882,156,586,6346,612,724,3566,806,683,141 زيارة األقارب أواألصدقاء

ــ32,637,19813,245,83937,844,684ــ3,667,355 عالج

196,982,0845,295,467474,916,440227,779,5431,798,850,696462,890,758 أخرى

17,781,310,872305,564,38414,101,115,58620,278,440,60118,101,733,2469,232,606,640االجمالي

ة الذروة - يmبع OP8 حسب الغرض من الرحلة لف جدول (22) مجم(ع ق�مة انفاق السائح:9
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الغرض من الرحلة
االنفاق على  

االتصاالت
االنفاق على 

العالج
االنفاق على  الترفيه

االنفاق على  
األخرى

االنفاق على  الطائرة 
والسيارة

المجموع

138,384,83211,533,666176,413,784459,621,5291,515,489,0739,368,509,589 سياحة ترفيهية

14,328,24280,3501,774,0462,797,420277,453,001351,776,760 سياحة آثارية

1,179,784,409110,124,745234,136,5324,332,704,64242,326,267,13787,112,986,909 سياحة دينية

357,829,22321,365,809233,127,569902,621,6503,522,146,00710,096,778,787 يعمل بأجر .. مدفوع له من الخارج

ــــــــــــ يعمل بأجر .. مدفوع له من العراق

126,119,84112,633,096188,455,984462,134,0111,088,523,7546,568,377,488 صاحب عمل

301,445,802ــ15,166,604ــــ9,664,127 ايفاد رسمي

ــــــــــــ دراسة

375,469,296446,343,208729,713,6722,221,391,95916,770,814,49241,011,199,638 زيارة األقارب أواألصدقاء

3,073,420144,027,9214,470,3803,690,607500,687,243743,344,647 عالج

30,724,8812,022,025132,735,3581,461,640,4152,323,920,5377,117,758,203 أخرى

2,235,378,271748,130,8201,700,827,3249,861,768,83868,325,301,243162,672,177,825االجمالي

ة الذروة  OP8 حسب الغرض من الرحلة لف جدول (22) مجم(ع ق�مة انفاق السائح:9
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اإلجمالي انثى ذكر

6.06.76.1 سياحة ترفيهية

0.10.30.1 سياحة آثارية

65.563.565.2 سياحة دينية

12.16.911.4 يعمل بأجر، مدفوع له من الخارج

0.30.20.3 يعمل بأجر، مدفوع له من العراق

2.20.42.0 صاحب عمل

0.10.20.1 ايفاد رسمي

ــــــ دراسة

11.520.812.8 زيارة األقارب أواألصدقاء

0.10.30.2 عالج

2.00.61.8 أخرى

100100100المجموع

ة الذروة OPس لفL8 حسب الغرض من الرحلة و الج جدول (23) التوز$ــــع الLس̀�� للسائح:9

الغرض من الرحلة

الجنس
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ة الذروة � حسب الغرض من الرحلة لف	� � للسائح�� ��ش(ل (11)  التوز!ــــع ال�س
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اإلجمالياإلناثالذكوراالجمالي انثى ذكر

15,108,235,6222,673,075,25017,781,310,87211.29.810.9االنفاق على المبيت (فندق-موتيل-منتجع)

287,516,15118,048,234305,564,3840.20.10.2االنفاق على تأجير السكن

12,354,284,0071,746,831,57914,101,115,5869.16.48.7االنفاق على المأكوالت والمشروبات

17,944,527,8172,333,912,78520,278,440,60113.28.612.5االنفاق على النقل داخل العراق

14,702,141,5283,399,591,71718,101,733,24610.912.511.1االنفاق على شراء السلع والهدايا

8,760,307,366472,299,2739,232,606,6406.51.75.7االنفاق على شراء سلع ثمينة

1,939,846,145295,532,1262,235,378,2711.41.11.4االنفاق على االتصاالت

503,920,655244,210,165748,130,8200.40.90.4االنفاق على العالج

1,378,606,751322,220,5741,700,827,3241.01.21.0االنفاق على الترفيه

8,836,019,2911,025,749,5469,861,768,8386.53.86.1االنفاق على األخرى

53,663,952,63014,661,348,61368,325,301,24339.653.942.0االنفاق على الطائرة والسيارة

135,479,357,96227,192,819,863162,672,177,825100100100المجموع

جدول (24) التوزيع النسبي ومجموع قيمة انفاق السائحين حسب جنس السائح لفترة الذروة

االنفاق
الLس'ة %الجنس
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شكل (12) التوزيع النسبي لإلنفاق الكلي  للسائحين حسب أوجه اإلنفاق لفترة الذروة
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24-15 34-25 44-3554-45 64-55 

247,361,0672,705,351,8807,150,009,3054,845,901,6692,625,165,672ااالنفاق على المبيت (فندق-موتيل-منتجع)

8,915,62262,933,950158,434,62454,540,18216,021,648االنفاق على تأجير السكن

486,280,0093,896,581,5694,955,004,2703,074,651,8101,384,936,673االنفاق على  المأكوالت والمشروبات

1,578,870,0295,347,748,7836,503,567,6874,275,195,1342,053,155,982االنفاق على  النقل داخل العراق

1,143,871,8225,796,827,0635,548,280,2593,413,132,5871,801,923,126االنفاق على  شراء السلع والهدايا

188,665,6821,770,155,3606,319,744,645673,687,413256,677,232االنفاق على  شراء سلع ثمينة

74,099,033541,302,336770,772,685560,137,004256,372,977االنفاق على  االتصاالت

3,638,106245,192,156145,363,021183,400,651137,989,131االنفاق على العالج

120,601,233541,672,324610,618,514242,416,703168,412,397االنفاق على  الترفيه

844,031,4852,727,156,5243,220,331,1601,940,909,0431,006,926,843االنفاق على  األخرى

2,830,373,1809,823,367,19719,652,521,40722,373,350,72912,512,505,982االنفاق على  الطائرة والسيارة

7,526,707,26833,458,289,14355,034,647,57741,637,322,92522,220,087,663االجمالي

جدول (25) مجموع قيمة انفاق السائحين حسب فئات العمر لفترة الذروة - يتبع

االنفاق
فئات العمر
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المجموع 99-95 94-85 84-75 74-65

17,781,310,872ــــ207,122,367398,912ااالنفاق على المبيت (فندق-موتيل-منتجع)

305,564,384ــــــ4,718,357االنفاق على تأجير السكن

14,101,115,586ــــ284,206,90619,454,349االنفاق على  المأكوالت والمشروبات

20,278,440,601ــ468,445,59744,221,9397,235,451االنفاق على  النقل داخل العراق

18,101,733,246ــ297,879,06719,861,77879,957,543االنفاق على  شراء السلع والهدايا

9,232,606,640ــــــ23,676,309االنفاق على  شراء سلع ثمينة

2,235,378,271ــــ30,994,2901,699,946االنفاق على  االتصاالت

748,130,820ــ40,401ــ32,507,353االنفاق على العالج

1,700,827,324ــــ14,770,8562,335,296االنفاق على  الترفيه

9,861,768,838ــ81,462,38640,696,656254,740االنفاق على  األخرى

68,325,301,243ــــــ1,133,182,747االنفاق على  الطائرة والسيارة

162,672,177,825ــ2,578,966,237128,668,87787,488,136االجمالي

جدول (25) مجموع قيمة انفاق السائحين حسب فئات العمر لفترة الذروة

االنفاق
فئات العمر
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شكل (13) التوزيع النسبي لإلنفاق الكلي للسائحين حسب فئات العمر لفترة الذروة
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18-1322-817-312-7ليلتينليلة واحدة

158,830,366742,691,56911,120,393,4674,214,305,298723,718,881358,985,212ااالنفاق على المبيت (فندق-موتيل-منتجع)

78,777,06233,131,80227,474,20249,445,248ــــاالنفاق على تأجير السكن

382,014,464767,630,6666,024,273,9033,066,810,2541,160,988,502659,362,494االنفاق على  المأكوالت والمشروبات

736,709,9111,284,612,66612,223,686,1324,384,294,004695,176,750331,017,100االنفاق على  النقل داخل العراق

1,637,767,5082,999,002,9067,342,038,5762,906,224,0721,117,235,195638,030,849االنفاق على  شراء السلع والهدايا

201,271,0721,679,418,404481,883,1485,727,311,003200,149,949ــاالنفاق على  شراء سلع ثمينة

49,820,64683,148,7111,084,883,971479,641,584161,200,93873,979,704االنفاق على  االتصاالت

24,007,92523,490,693163,000,89499,500,691144,817,36258,884,742االنفاق على العالج

29,003,022256,205,789581,337,525322,495,787173,555,03963,038,628االنفاق على  الترفيه

470,012,6851,346,244,8573,885,189,3541,958,187,8131,164,983,454197,058,999االنفاق على  األخرى

297,775,51034,888,027,78210,148,749,6617,230,698,7604,534,340,071ــاالنفاق على  الطائرة والسيارة

3,488,166,5278,002,074,44179,071,027,07028,095,224,11618,327,160,0867,164,292,995االجمالي

االنفاق
فئات ليالي المبيت

جدول (26) مجموع قيمة انفاق السائحين حسب فئات ليالي المبيت لفترة الذروة - يتبع
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27-2332-2872-33100-73
101 الى أقل من 

سنة
المجموع

84,019,406185,624,331141,011,17744,949,3046,781,86217,781,310,872ااالنفاق على المبيت (فندق-موتيل-منتجع)

4,049,89340,515,93342,907,9885,625,88823,636,369305,564,384االنفاق على تأجير السكن

452,413,041794,755,214554,734,52099,087,657139,044,87014,101,115,586االنفاق على  المأكوالت والمشروبات

179,313,417208,998,585167,069,73518,701,08848,861,21320,278,440,601االنفاق على  النقل داخل العراق

402,565,804481,150,116424,445,59571,743,77481,528,85118,101,733,246االنفاق على  شراء السلع والهدايا

195,695,890275,189,247234,660,256158,486,63778,541,0339,232,606,640االنفاق على  شراء سلع ثمينة

53,370,344104,665,086104,515,37018,276,73121,875,1862,235,378,271االنفاق على  االتصاالت

25,433,44727,430,742148,375,24915,304,33717,884,738748,130,820االنفاق على العالج

60,709,39799,657,48582,258,51512,284,02120,282,1161,700,827,324االنفاق على  الترفيه

202,300,223249,853,393262,761,68270,651,56554,524,8129,861,768,838االنفاق على  األخرى

1,332,118,9313,107,002,2673,220,658,4311,068,226,1752,497,703,65468,325,301,243االنفاق على  الطائرة والسيارة

2,991,989,7915,574,842,4005,383,398,5191,583,337,1782,990,664,704162,672,177,825االجمالي

االنفاق
فئات ليالي المبيت

جدول (26) مجموع قيمة انفاق السائحين حسب فئات ليالي المبيت لفترة الذروة
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شكل (14) التوزيع النسبي لإلنفاق الكلي للسائحين حسب فئات ليالي المبيت لفترة الذروة
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االجمالي جوي بري

2,808,850,65614,972,460,21617,781,310,872ااالنفاق على المبيت (فندق-موتيل-منتجع)

203,580,724101,983,661305,564,384االنفاق على تأجير السكن

4,396,582,4009,704,533,18614,101,115,586االنفاق على  المأكوالت والمشروبات

12,796,724,2667,481,716,33520,278,440,601االنفاق على  النقل داخل العراق

8,749,589,7649,352,143,48118,101,733,246االنفاق على  شراء السلع والهدايا

1,513,231,9997,719,374,6409,232,606,640االنفاق على  شراء سلع ثمينة

552,092,1711,683,286,1012,235,378,271االنفاق على  االتصاالت

175,571,264572,559,556748,130,820االنفاق على العالج

656,684,6541,044,142,6711,700,827,324االنفاق على  الترفيه

6,851,143,7523,010,625,0869,861,768,838االنفاق على  األخرى

653,643,67767,671,657,56568,325,301,243االنفاق على  الطائرة والسيارة

39,357,695,326123,314,482,498162,672,177,825المجموع

جدول (27) مجموع قيمة انفاق السائحين حسب وسيلة النقل لفترة الذروة

االنفاق
وسيلة النقل
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االجمالي كال نعم

3,104,260,87414,677,049,99817,781,310,872ااالنفاق على المبيت (فندق-موتيل-منتجع)

4,189,278301,375,106305,564,384االنفاق على تأجير السكن

1,696,634,59012,404,480,99614,101,115,586االنفاق على  المأكوالت والمشروبات

1,259,849,02519,018,591,57620,278,440,601االنفاق على  النقل داخل العراق

1,534,784,78216,566,948,46318,101,733,246االنفاق على  شراء السلع والهدايا

936,408,0588,296,198,5829,232,606,640االنفاق على  شراء سلع ثمينة

288,104,0881,947,274,1832,235,378,271االنفاق على  االتصاالت

142,483,792605,647,028748,130,820االنفاق على العالج

127,547,5511,573,279,7741,700,827,324االنفاق على  الترفيه

725,371,6099,136,397,2299,861,768,838االنفاق على  األخرى

67,741,371,429583,929,81468,325,301,243االنفاق على  الطائرة والسيارة

77,561,005,07685,111,172,749162,672,177,825المجموع

جدول ( 28) مجموع قيمة انفاق السائحين حسب واسطة النقل لفترة الذروة

االنفاق
هل واسطة النقل عراقية
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منتجع سياحيموتيلفندقاالنفاق
السكن مع أقارب أو 

أصدقاء

سكن مجاني يوفر من قبل 
صاحب العمل أو أي جهة 

أخرى

16,662,453,399657,984,71324,226,448366,919,32414,874,927ااالنفاق على المبيت (فندق-موتيل-منتجع)

3,320,58814,612,5982,194,015ــ16,562,415االنفاق على تأجير السكن

5,645,467,049211,908,6956,685,1034,690,739,1161,337,531,332االنفاق على  المأكوالت والمشروبات

5,280,377,879126,474,8552,739,2263,787,500,394572,874,060االنفاق على  النقل داخل العراق

5,892,107,417125,878,0238,292,9396,912,184,666862,387,694االنفاق على  شراء السلع والهدايا

7,434,451,17269,238,338ــ1,414,225,67422,002,581االنفاق على  شراء سلع ثمينة

878,282,37827,286,383159,155561,508,165298,210,200االنفاق على  االتصاالت

69,832,633324,42239,789618,090,98617,677,599االنفاق على العالج

534,104,8179,521,039137,772717,824,536142,712,550االنفاق على  الترفيه

2,400,228,26464,676,997468,2942,910,834,623680,954,483االنفاق على  األخرى

21,310,503,7473,555,505,216ــ33,097,270,644742,157,217االنفاق على  الطائرة والسيارة

71,890,912,5681,988,214,92546,069,31449,325,169,3287,554,160,416االجمالي

جدول (29) مجموع قيمة انفاق السائحين حسب مكان اإلقامة بالعراق لفترة الذروة - يتبع
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المجموعأخرىسكن خاصتأجير سكناالنفاق

2,232,7103,375,4081,644,710,04817,781,310,872ااالنفاق على المبيت (فندق-موتيل-منتجع)

264,836,0206,658,01413,402,719305,564,384االنفاق على تأجير السكن

233,385,2771,099,160,7481,796,652,34514,101,115,586االنفاق على  المأكوالت والمشروبات

127,649,838480,319,31210,925,266,29220,278,440,601االنفاق على  النقل داخل العراق

87,570,321644,507,4324,236,423,03318,101,733,246االنفاق على  شراء السلع والهدايا

21,159,491192,429,885356,818,7079,232,606,640االنفاق على  شراء سلع ثمينة

21,304,124120,359,542486,879,0252,235,378,271االنفاق على  االتصاالت

2,975,55416,418,65341,394,257748,130,820االنفاق على العالج

62,256,396111,788,758154,385,4981,700,827,324االنفاق على  الترفيه

92,904,704475,626,2703,617,014,3259,861,768,838االنفاق على  األخرى

193,571,0722,609,082,90213,209,379,96668,325,301,243االنفاق على  الطائرة والسيارة

1,109,845,5065,759,726,92536,482,326,214162,672,177,825االجمالي

جدول (29) مجموع قيمة انفاق السائحين حسب مكان اإلقامة بالعراق لفترة الذروة
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شكل (15) التوزيع النسبي لإلنفاق الكلي للسائحين حسب مكان اإلقامة بالعراق لفترة الذروة

* المجم�ع ال�ساوي 100% الن الرسم متعدد االستجا�ة
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 سياحة دينية سياحة آثارية سياحة ترفيهيةالغرض من الرحلة
 يعمل بأجر .. مدفوع له 

من الخارج
 صاحب عمل

2,563,662,95128,163,77012,308,617,919958,340,746930,164,603االنفاق على المبيت (فندق-موتيل-منتجع)

28,499,84586,432,668109,033,407ــ25,605,341االنفاق على تأجير السكن

1,416,380,10814,331,8374,630,615,6382,065,179,7901,225,704,002االنفاق على المأكوالت والمشروبات

1,396,402,72810,456,78015,186,653,917752,413,245495,542,406االنفاق على النقل داخل العراق

1,427,844,3682,101,9056,262,864,2401,039,273,260877,080,732االنفاق على شراء السلع والهدايا

237,171,208289,409512,717,885158,048,8201,052,985,652االنفاق على شراء سلع ثمينة

138,384,83214,328,2421,179,784,409357,829,223126,119,841االنفاق على االتصاالت

11,533,66680,350110,124,74521,365,80912,633,096االنفاق على العالج

176,413,7841,774,046234,136,532233,127,569188,455,984االنفاق على الترفيه

459,621,5292,797,4204,332,704,642902,621,650462,134,011االنفاق على األخرى

1,515,489,073277,453,00142,326,267,1373,522,146,0071,088,523,754االنفاق على الطائرة والسيارة

9,368,509,589351,776,76087,112,986,90910,096,778,7876,568,377,488االجمالي

ة الذروة - يmبع OP8 حسب الغرض من الرحلة لف جدول (30) مجم(ع ق�مة انفاق السائح:9
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 ايفاد رسميالغرض من الرحلة
 زيارة األقارب 

أواألصدقاء
المجموع أخرى عالج

58,311,619733,399,8263,667,355196,982,08417,781,310,872االنفاق على المبيت (فندق-موتيل-منتجع)

5,295,467305,564,384ــ3,320,58847,377,066االنفاق على تأجير السكن

130,654,5854,110,695,98832,637,198474,916,44014,101,115,586االنفاق على المأكوالت والمشروبات

39,359,5082,156,586,63413,245,839227,779,54320,278,440,601االنفاق على النقل داخل العراق

43,149,0046,612,724,35637,844,6841,798,850,69618,101,733,246االنفاق على شراء السلع والهدايا

462,890,7589,232,606,640ــ1,819,7666,806,683,141االنفاق على شراء سلع ثمينة

9,664,127375,469,2963,073,42030,724,8812,235,378,271االنفاق على االتصاالت

446,343,208144,027,9212,022,025748,130,820ــاالنفاق على العالج

729,713,6724,470,380132,735,3581,700,827,324ــاالنفاق على الترفيه

15,166,6042,221,391,9593,690,6071,461,640,4159,861,768,838االنفاق على األخرى

16,770,814,492500,687,2432,323,920,53768,325,301,243ــاالنفاق على الطائرة والسيارة

301,445,80241,011,199,638743,344,6477,117,758,203162,672,177,825االجمالي

ة الذروة OP8 حسب الغرض من الرحلة لف جدول (30) مجم(ع ق�مة انفاق السائح:9

135



ة الذروة � حسب الغرض من الرحلة لف	� �� للسائح���� لإلنفاق ال ش/ل (16) التوز&ــــع ال#س"!
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 الدول االسيوية األخرى الدول العربية االسيويةالجنسية حسب المناطق
 الدول العربية في 

أفريقيا
 الدول االفريقية 

األخرى
 دول أمريكا الشمالية

10,290,440,3347,012,505,70774,530,440252,76993,419,450االنفاق على المبيت (فندق-موتيل-منتجع)

ــ5,037,474ــ51,554,938214,419,656االنفاق على تأجير السكن

6,765,132,3626,501,862,530164,372,22859,247,694146,099,977االنفاق على المأكوالت والمشروبات

5,186,756,49014,866,582,06681,281,44312,737,08156,178,278االنفاق على النقل داخل العراق

6,544,655,95510,016,408,20249,998,12628,209,520159,715,719االنفاق على شراء السلع والهدايا

9,039,037ــ7,463,595,1871,465,277,7277,205,232االنفاق على شراء سلع ثمينة

1,045,766,2081,103,910,73226,045,2948,705,2789,736,801االنفاق على االتصاالت

577,938,078158,220,3971,802,2941,743,071880,127االنفاق على العالج

764,726,928776,044,3022,372,1055,123,6587,396,974االنفاق على الترفيه

4,086,676,6985,509,342,00523,562,1937,735,11668,317,991االنفاق على األخرى

47,509,039,75618,593,620,972124,289,624863,355,0341,091,598,319االنفاق على الطائرة والسيارة

90,286,282,93366,218,194,297555,458,978992,146,6951,642,382,674االجمالي

ة الذروة - يmبع OP8 لف جدول (31) مجم(ع ق�مة االنفاق حسب المناطق لجLس�ة السائح:9
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الجنسية حسب المناطق
 دول أمريكا 

الجنوبية
 دول االتحاد االوروبي

 الدول األوروبية 
األخرى

المجموع الدول االوقيانوسية

11,584,04917,781,310,872ــ298,578,123ــاالنفاق على المبيت (فندق-موتيل-منتجع)

305,564,384ــ4,487,75830,064,558ــاالنفاق على تأجير السكن

1,205,607357,794,46871,062,41534,338,30414,101,115,586االنفاق على المأكوالت والمشروبات

629,01359,133,4758,594,8316,547,92520,278,440,601االنفاق على النقل داخل العراق

1,240,585,64556,315,1365,844,94118,101,733,246ــاالنفاق على شراء السلع والهدايا

9,232,606,640ــــ287,489,457ــاالنفاق على شراء سلع ثمينة

27,653,08210,139,2843,421,5932,235,378,271ــاالنفاق على االتصاالت

748,130,820ــ6,939,515607,339ــاالنفاق على العالج

138,257,5366,361,765544,0561,700,827,324ــاالنفاق على الترفيه

150,763,38711,512,4963,858,9519,861,768,838ــاالنفاق على األخرى

68,325,301,243ــــ143,397,537ــاالنفاق على الطائرة والسيارة

1,834,6202,715,079,985194,657,82466,139,818162,672,177,825االجمالي

ة الذروة OP8 لف جدول (31) مجم(ع ق�مة االنفاق حسب المناطق لجLس�ة السائح:9
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 الدول االسيوية األخرى الدول العربية االسيويةبلد االقامة حسب المناطق
 الدول العربية في 

أفريقيا
 الدول االفريقية 

األخرى
 دول أمريكا الشمالية

10,228,026,7516,762,322,99084,998,153252,769120,862,317االنفاق على المبيت (فندق-موتيل-منتجع)

5,037,4742,987,818ــ36,233,505214,419,656االنفاق على تأجير السكن

3,903,909,6556,688,369,909166,949,90260,116,206316,067,799االنفاق على المأكوالت والمشروبات

4,408,959,91114,930,528,28674,587,72513,026,585198,979,043االنفاق على النقل داخل العراق

3,795,289,20410,237,013,32151,092,03728,615,523368,233,548االنفاق على شراء السلع والهدايا

35,263,353ــ531,364,5121,695,097,1076,156,877االنفاق على شراء سلع ثمينة

742,754,2681,151,431,73022,277,7328,474,37263,689,606االنفاق على االتصاالت

90,296,950221,084,1401,846,1071,743,0715,134,369االنفاق على العالج

305,821,913850,357,6192,372,1055,123,65852,220,185االنفاق على الترفيه

3,067,325,6185,766,722,1799,742,7187,735,116103,774,917االنفاق على األخرى

29,653,826,02921,692,926,545124,289,624863,355,0341,495,539,598االنفاق على الطائرة والسيارة

56,763,808,31570,210,273,482544,312,980993,479,8082,762,752,552االجمالي

ة الذروة - يmبع OP8 لف جدول (32) مجم(ع ق�مة االنفاق حسب المناطق ل'لد إقامة السائح:9
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بلد االقامة حسب المناطق
 دول أمريكا 

الجنوبية
 دول االتحاد االوروبي

 الدول األوروبية 
األخرى

المجموع الدول االوقيانوسية

523,043,3241,626,70560,177,86417,781,310,872ــاالنفاق على المبيت (فندق-موتيل-منتجع)

305,564,384ــ16,821,37230,064,558ــاالنفاق على تأجير السكن

1,205,6072,378,905,179391,530,801194,060,52614,101,115,586االنفاق على المأكوالت والمشروبات

629,013553,796,96561,364,34636,568,72820,278,440,601االنفاق على النقل داخل العراق

3,243,856,507252,951,500124,681,60618,101,733,246ــاالنفاق على شراء السلع والهدايا

6,845,630,32693,986,17525,108,2919,232,606,640ــاالنفاق على شراء سلع ثمينة

211,947,79024,317,60410,485,1702,235,378,271ــاالنفاق على االتصاالت

303,454,46697,410,85127,160,867748,130,820ــاالنفاق على العالج

408,281,23162,520,77614,129,8381,700,827,324ــاالنفاق على الترفيه

758,414,98660,921,25287,132,0529,861,768,838ــاالنفاق على األخرى

68,325,301,243ــــ14,495,364,413ــاالنفاق على الطائرة والسيارة

1,834,62029,739,516,5611,076,694,567579,504,940162,672,177,825االجمالي

ة الذروة OP8 لف جدول (32) مجم(ع ق�مة االنفاق حسب المناطق ل'لد إقامة السائح:9
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ة الذروة � لف	� �� لإلنفاق ال! � حسب المناطق ل�لد إقامة السائح ش3ل (17) التوز*ــــع ال'س&%
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الجنسية
االنفاق على  الطائرة 

والسيارة
النسبة %األنفاق الكليالجنسيةالنسبة %

39,981,100,30524.6 ايران19,533,162,95928.6 العراق

38,321,288,87823.6 العراق11,928,058,19917.5 لبنان

18,812,772,16711.6 لبنان7,981,376,55011.7 الكويت

13,160,797,7318.1 تركيا7,805,642,10311.4 ايران

13,142,019,5748.1 الكويت7,561,089,33311.1 باكستان

10,293,087,2376.3 البحرين4,234,210,0276.2 البحرين

9,484,524,1555.8 باكستان1,890,272,3332.7 السعودية

19,476,587,77711.9بقية الدول7,391,489,73810.8بقية الدول

162,672,177,825100المجموع68,325,301,243100المجموع

جدول (33) أعلى قيمة انفاق حسب جنسية السائحين لفترة الذروة
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ة الذروة � لف	� �! ألع� ق�مة انفاق ع� الطائرة او الس�ارة حسب ج�س�ة السائح ش/ل (18) التوز&ــــع ال�س#"

ة الذروة � لف	� �! ألع� ق�مة لالنفاق ال�1! حسب ج�س�ة السائح ش/ل (19)  التوز&ــــع ال�س#"

143



النسبة %األنفاق الكليبلد االقامةالنسبة %االنفاق على  الطائرة والسيارةبلد االقامة

39,398,806,36624.2 ايران12,112,085,03817.7 لبنان

19,357,736,52311.9 لبنان8,987,774,74313.2 الكويت

18,267,656,90111.2 تركيا7,680,806,58111.2 ايران

16,263,210,81710.0 الكويت7,561,089,33311.1 باكستان

14,304,019,3688.8 المانيا6,730,541,8479.9 المانيا

10,501,601,1086.5 البحرين4,806,150,4677.0 تركيا

9,433,865,9755.8 باكستان4,530,097,8536.6 الدنمارك

35,145,280,76621.6بقية الدول15,916,755,38023.3بقية الدول

162,672,177,825100المجموع68,325,301,243100المجموع

جدول (34) أعلى قيمة انفاق حسب بلد اقامة السائحين لفترة الذروة
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ة الذروة � لف	� �# ألع�  ق�مة انفاق ع� الطائرة والس�ارة حسب �لد اقامة السائح ش2ل (20) التوز(ــــع ال&س%$

ة الذروة � لف	� �# ألع� ق�مةلالنفاق ال4�# حسب �لد اقامة السائح ش2ل (21) التوز(ــــع ال&س%$
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قيمة (شراء بيت ، قطعة أرض، بناء بيت ، ترميم بيت، شراء 
سيارة)

بلد االقامةالجنسية

 المانيا العراق93,174,391,440

جدول (35) قيمة انفاق السائح على االستثمار حسب الجنسية وبلد اإلقامة في فترة الذروة
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النسبة %عدد االشخاصوسيلة النقل

372071362.1 بري

227250437.9 جوي

5993217100المجموع

النسبة %عدد االشخاصهل واسطة النقل عراقية

2562094.3 نعم

573700995.7 كال

5993217100المجموع

النسبة %عدد االشخاصالجنس

514771085.9 ذكر

84550714.1 انثى

5993217100المجموع

جدول (36) التوزيع النسبي للسائحين ومجموع عدد األشخاص حسب وسيلة النقل في فترة الذروة

جدول (37) التوزيع النسبي للسائحين ومجموع عدد األشخاص حسب واسطة النقل في فترة الذروة

جدول (38) التوزيع النسبي للسائحين ومجموع عدد األشخاص حسب الجنس في فترة الذروة
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النسبة %عدد االشخاصفئات العمر

24-15443,6027.4

34-251,425,16023.8

44-351,762,77029.4

54-451,451,62124.2

64-55736,08312.3

74-65157,6732.6

84-7512,2450.2

94-854,0630.1

5,993,217100المجموع

النسبة %عدد االشخاصفئات ليالي المبيت

37,1260.6ليلة واحدة

131,4792.2ليلتين

7-32,945,49149.2

12-81,907,54131.8

17-13272,2244.6

22-18150,7582.5

27-2373,4041.2

32-28158,1482.6

72-33199,5383.3

100-7338,9950.7

10178,5131.3 الى أقل من سنة

5,993,217100المجموع

جدول (39) التوزيع النسبي للسائحين ومجموع عدد األشخاص حسب  فئات العمر في فترة الذروة

جدول (40) التوزيع النسبي للسائحين ومجموع عدد األشخاص حسب ليالي المبيت في فترة الذروة
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النسبة %عدد االشخاصالمنفذ

231,3343.9 مطار اربيل الدولي- أربيل

42,2590.7 مطار سليمانية الدولي - السليمانية

384,6846.4 منفذ ابراهيم الخليل- دهوك

148,7462.5 منفذ باشماغ الحدودي- السليمانية

27,5060.5 منفذ برويزخان الحدودي- السليمانية

159,4012.7 منفذ حاج عمران الحدودي- أربيل

512,1338.5 مطار بغداد الدولي - بغداد

186,0833.1 مطار البصرة الدولي-البصرة

148,7902.5 منفذ سفوان الحدودي- البصرة

538,5819 منفذ الشالمجة الحدودي- البصرة

1,300,69521.7 مطار النجف االشرف الدولي- النجف

139,7082.3 منفذ الشيب الحدودي- ميسان

2,157,08636 منفذ زرباطية الحدودي- واسط

7,4930.1 منفذ طريبيل الحدودي- االنبار

8,7190.1 منفذ المنذريه الحدودي- ديالى

5,993,217100المجموع

النسبة %عدد االشخاصالغرض من الرحلة

447,0667.5 سياحة ترفيهية

4,1430.1 سياحة آثارية

4,321,84172.1 سياحة دينية

377,4476.3 يعمل بأجر .. مدفوع له من الخارج

10,1360.2 يعمل بأجر .. مدفوع له من العراق

73,5171.2 صاحب عمل

3,7120.1 ايفاد رسمي

673,22311.2 زيارة األقارب أواألصدقاء

14,4640.2 عالج

67,6691.1 أخرى

5,993,217100المجموع

جدول (41) التوزيع النسبي للسائحين ومجموع عدد األشخاص حسب المنفذ في فترة الذروة

جدول (42) التوزيع النسبي للسائحين ومجموع عدد األشخاص حسب الغرض من الرحلة في فترة الذروة
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النسبة %بلد االقامةالدولالنسبة %الجنسيةالدول

4,281,42271.4 ايران4,266,09171.2 ايران

411,8406.9 تركيا359,6926.0 تركيا

195,7643.3 لبنان354,7295.9 العراق

151,1432.5 البحرين182,9153.0 لبنان

145,4122.4 الكويت149,7782.5 البحرين

75,1891.3 باكستان111,8541.9 الكويت

72,7851.2 الهند77,1171.3 باكستان

71,0101.2 المانيا75,1161.2 الهند

64,3921.1 السعودية69,5181.2 سوريا

61,9421.0 السويد61,0601.0 السعودية

462,3197.7بقية الدول285,3484.8بقية الدول

5,993,217100المجموع5,993,217100المجموع

جدول (43) التوزيع النسبي للسائحين ومجموع عدد األشخاص حسب الجنسية وبلد اإلقامة في فترة الذروة
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الLس'ة %عدد األشخاصاالنفاق

17,781,310,87210.9االنفاق على المبيت (فندق-موتيل-منتجع)

305,564,3840.2االنفاق على تأجير سكن

14,101,115,5868.7االنفاق على المأكوالت والمشروبات

20,278,440,60112.5االنفاق على النقل داخل العراق

18,101,733,24611.1االنفاق على شراء السلع والهدايا

9,232,606,6405.7االنفاق على شراء سلع ثمينة

2,235,378,2711.4االنفاق على االتصاالت

748,130,8200.4االنفاق على العالج

1,700,827,3241.0االنفاق على الترفيه

9,861,768,8386.1االنفاق على األخرى

68,325,301,24342.0االنفاق على الطائرة والسيارة

162,672,177,825100المجموع

جدول (44) التوزيع النسبي ومجموع عدد األشخاص حسب انفاق السائح في فترة الذروة
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اإلجمالي انثى ذكر

18.823.419.4 الدول العربية االسيوية

77.272.676.6 الدول االسيوية األخرى

0.60.10.5 الدول العربية في أفريقيا

0.50.50.5 الدول االفريقية األخرى

0.51.40.6 دول أمريكا الشمالية

0.00.00.0 دول أمريكا الوسطى

0.00.00.0 دول البحر الكاريبي

0.00.00.0 دول أمريكا الجنوبية

1.61.71.6 دول االتحاد االوروبي

0.50.50.5 الدول األوروبية األخرى

0.10.00.1 الدول االوقيانوسية

0.00.00.0 دول اخرى

100100100المجموع

جدول (45) التوزيع النسبي للسائحين لجنسية السائحين حسب المناطق والجنس لفترة الذروة

الجنسية حسب المناطق

الجنس
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اإلجمالي انثى ذكر

13.613.113.5 الدول العربية االسيوية

78.175.377.8 الدول االسيوية األخرى

0.50.10.5 الدول العربية في أفريقيا

0.50.50.5 الدول االفريقية األخرى

1.01.61.1 دول أمريكا الشمالية

0.00.00.0 دول أمريكا الوسطى

0.00.00.0 دول البحر الكاريبي

0.00.00.0 دول أمريكا الجنوبية

5.17.95.5 دول االتحاد االوروبي

0.81.10.9 الدول األوروبية األخرى

0.30.50.3 الدول االوقيانوسية

0.00.00.0 دول اخرى

100100100المجموع

جدول (46) التوزيع النسبي للسائحين لبلد اقامة السائحين حسب المناطق والجنس لفترة الذروة

بلد االقامة حسب المناطق

الجنس
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. A1الجزء األول رقم المنفذ أو المطار، الجزء الثاني رقم  من ثالثة أجزاء تسلسل االستمارةيتكون   :تسلسل االستمارة ،

  ) وحتى آخر استمارة للمنفذ.1( الباحث، الجزء الثالث رقم االستمارة ، من رقم

 

                              تسلسل االستمارة 

  

A2:في الحقول األولى، وفي الحقلين التاليين يسجل الشهر، وفي الحقلين األخيرين  2019تم تسجيل سنة  . تاريخ مليء االستمارة

  يسجل اليوم.  

. A3 :المطار ويوضع الرمز في المربع.يسجل اسم المنفذ أو  اسم المنفذ أو المطار  

A4:يسجل الوافد عمره وفي حالة تكون عائلة يسجل عمر الشخص الذي تتم معه المقابلة.   . العمر بالسنوات  

A5 :الذي تتم معه المقابلة ففي حالة يكون الجنس ذكر يوضع ( يسجل جنس الوافد. الجنسX) وإذا كان 1) في مربع رقم (

  ).  2رقم ( ) في مربعXالجنس أنثى (

A6 :يسجل الوافد عدد المرافقين في حالة يكون غير مسافراً لوحده أي يرافقه أفراد عائلته أو أقاربه بشرط أن . عدد المرافقين

  يكون انفاقهم موحد.

A7:يسجل الوافد جنسيته المثبتة في جواز السفر ويملئ حقل الرمز الخاص بالجنسية من قبل الباحث حسب قائمة . الجنسية 

 الدول المرفقة بالتعليمات.

A8:يسجل الوافد اسم الدولة أو المحافظة التي يقيم فيها بشكل دائم ويملئ حقل الرمز من قبل الباحث حسب قائمة  . بلد االقامة

  الدول والمحافظات المرفقة بالتعليمات.

A9 :لمبيت التي يقيمها في العراق عن طريق تاريخوتسجل عدد ليالي ا يتم قياس مدة االقامة بالليلة. تاريخ الدخول الى العراق 

الدخول الى العراق وسيتم طرحه من تاريخ امالء االستمارة من قبل المبرمج الستخراج عدد ليالي المبيت، في هذا الحقل يسجل 

وقد يكون في سنة  ٢٠١٨في حقل السنة، فقد يكون الدخول الى العراق سنة  ٢٠تاريخ الدخول باليوم والشهر والسنة وقد تم كتابة 

  الن مدة بقاء السائح في العراق هي اقل من سنة. ٢٠١٩

رقم 
 المنفذ

رقم 
 الباحث

تسلسل 
 االستمارة
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A10 :يختار الوافد احدى االختيارات وفي حالة يكون أكثر من اختيار يكون االختيار للسبب الرئيسي مثالً . الغرض من الرحلة

ر قد اختيار السبب زيارة دينية، مثال آخ يكون السبب سياحة دينية والرغبة في زيارة مناطق سياحية أخرى أو زيارة طبيب فيتم

  وتوضع دائرة حول رقم الحقل الذي يختاره. يكون السبب الرئيسي عالج ويقوم بزيارة اقاربه أو أصدقاءه فيؤشر في حقل العالج

زيارة  نات،في حالة كون السائح زار العراق للذهاب للمناطق الترفيهية مثل مدينة األلعاب، حديقة الحيوا سياحة ترفيهية:.1

 كردستان لزيارة المناطق السياحية.

 زيارة المناطق االثارية مثل الملوية، قصر هرون، المدرسة المستنصرية، متحف بغداد،...... الخ.   .سياحة اثارية:2

 زيارة المناطق الدينية ومراقد األئمة. .سياحة دينية: 3

الى العراق يعمل بأجر كمدرس او طبيب او خبير ويأخذ اجره من  إذا كان الشخص الوافد: .يعمل بأجر مدفوع له من الخارج4

 دولته أو دولة أخرى غير العراق يعتبر سائح.

في حالة يكون الوافد يعمل بأجر مثل عامل بمطعم أو طبيب أو مدرس، ويستلم اجره من  .يعمل بأجر مدفوع له من العراق:5

 مارة.االستالعراق، في هذه الحالة ال يعتبر سائح وتنهي 

 يشمل المستثمر، صاحب شركة، تاجر، ... الخ..صاحب عمل: 6

في حالة ايفاد الموظفين من دولة أخرى الى العراق، او وفد رسمي أو موظف تابع إلحدى المنظمات الغير  .ايفاد رسمي:7

 شرط ان مصاريف االيفاد ليست من العراق. NGOحكومية 

 ون المدة التي يقضي فيها السائح وجوده في العراق اقل من سنة.تكون سبب زيارة العراق دراسة وتك دراسة:.8

أكثر هذه الحاالت تكون خاصة بالعراقيين المقيمين خارج العراق ويأتون الى العراق لزيارة أهلهم زيارة األقارب أو األصدقاء: .9

 أو أقربهم، وربما يكون للعراقيين أصدقاء من خارج العراق يأتون لزيارتهم.

 تكون زيارة الوافد خاصة للعالج. عالج:.10

 أي شيء لم يذكر أعاله.   أخرى:.11

  مالحظة:

يشمل العاملين بأجر مثل (عامل في مطعم أو متجر، عمال الخدمات، طبيب يعمل بأجر، مدرس يعمل بأجر، العمل بأجر: 

 خبير يعمل بأجر.... الخ). 

A11:السائح الى العراق، ويكون االختيار جوي في حالة وسيلة النقل هذا السؤال طريق السفر الذي استخدمه  . وسيلة النقل

  طائرة، ويكون بري في حالة تكون وسيلة النقل سيارة أو مشياً على األقدام.
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A12.  :تعني ان المردود المالي من السيارة او الطائرة هل واسطة النقل من الحدود العراقية الى الخارج وبالعكس (عراقية) ؟

) وفي حالة تكون االجابة (كال) ينتقل A13في حالة تكون االجابة (نعم) ينتقل لإلجابة في الحقل الذي بعده ( اقيكون الى العر

  ).  A14الى الحقل (

 A13يشمل هذا الحقل جميع اجور النقل التي دفعها الوافد لشركة الطيران  بالدوالر األمريكي: أو السيارة . االنفاق على الطائرة

ة يكون سفر السائح بالطائرة، وتسجل بالدوالر األمريكي، وفي حالة تكون شركة الطيران غير عراقية، يترك العراقية في حال

أما اذا سافر السائح عن طريق البر التي تنقله من الحدود العراقية الى خارج العراق ، ،  A14الحقل فارغ وينتقل الى الحقل 

لي يسجل المبلغ ا تكون السيارة عراقية (أي ان المردود المالي يكون للعراق) ومن خارج العراق الى الحدود العراقية ففي حالة

   .A14وينتقل الى الحقل  تم دفعه بالدوالر األمريكي اما اذا كانت السيارة غير عراقية فيترك الحقل فارغ

 مالحظة: 

عن طريق البر أو العكس وفي الحالتين في حالة سفر السائح من بلده الى العراق عن طريق الطائرة وعاد الى بلده بالسيارة  -
  .بالدوالر األمريكي A13المردود المالي الى العراق يجمع مبلغ الطائرة والسيارة وتسجل في حقل 

 

د المردو لكنفي حالة سفر السائح من بلده الى العراق عن طريق الطائرة وعاد الى بلده بالسيارة عن طريق البر أو العكس  -
كون فقط مبلغ الطائرة أو مبلغ السيارة يسجل المبلغ الذي يكون مردوده المالي الى العراق فقط سواء كان المالي الى العراق ي

 .بالدوالر األمريكي A13مبلغ الطائرة أو مبلغ السيارة في حقل 

 

 ه دون تغييرمن الممكن ان يستقل السائح سيارة من العراق من المكان الذي يسكن فيه أو من الكراج ويذهب مباشرة الى بلد -
  .بالدوالر األمريكي وإذا لم تكن عراقية يترك الحقل فارغ A13السيارة وكانت السيارة عراقية يسجل المبلغ في حقل 

 

في حالة يستقل السائح سيارة من المكان الذي يسكن فيه في العراق أو يستقل سيارة من أي كراج في العراق حتى الحدود  -
من الحدود العراقية الى بلد اخر يسجل فقط أجور السيارة التي نقلته من الحدود العراقية الى  العراقية ثم يستقل سيارة أخرى

خارج العراق في حالة يكون المردود المالي الى العراق، اما السيارة التي نقلته من داخل العراق وحتى الحدود العراقية وغادرها 
    ).4( فقرة  A15في الحدود تعتبر نقل داخلي وتسجل في سؤال 

 

A14 :يسجل المكان الذي يبيت فيه الوافد وممكن اختيار أكثر من حقل.. مكان االقامة في العراق  

. سكن مجاني 5. السكن مع األقارب أو األصدقاء 4. منتجع سياحي، بيوت سياحية، مجمع سكني، شقق 3. موتيل 2.فندق 1

  . أخرى.8. سكن خاص 7. تأجير سكن 6يوفر من قبل صاحب العمل أو من أي جهة أخرى 

يقصد به ان يمتلك الوافد بيت في العراق سواء كان بيته أو بيت أهله والبيت فارغ ويسكن فيه عند زيارته السكن الخاص:  

 العراق.

 .A15 :ييسجل الوافد جميع ما ينفقه بعد أن يدخل المنفذ أو المطار ف قيمة االنفاق داخل العراق أو المحافظة بالدينار العراقي 

  العراق وحتى مغادرته المطار أو المنفذ في العراق وحسب الفقرات التالية:
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يسجل الوافد كل ما يدفعه من مبالغ لقاء ليالي المبيت سواء في (الفندق، الشقة، المنتجع  A14) في 1،2،3يشمل ( .المبيت:1

 السياحي، تأجير سكن، .... الخ).

 ر بيت أو شقة في عمارة سكنية ليست سياحية.  تسجل أجور السكن في حالة تأجي.تأجير سكن: 2

جميع ما ينفقه الوافد على المأكوالت والمشروبات  .مأكوالت ومشروبات (عدا المشروبات الروحية والسكائر والنرجيلة):3

هزاً اوالمرطبات سواء كانت المأكوالت والمشروبات في المطاعم والكازينوهات أو تم تناول الطعام في البيت بعد شراءه ج

 او بعد شراءه وطبخه.... الخ. 

النقل داخل العراق كالتنقل من المطار الى الفندق او من الفندق الى  كل ما ينفقه الوافد على أجور .النقل داخل العراق:4

 ل داخلي.قالتي ينتقل فيها بين المحافظات ن السيارة أو الطائرةالسوق أو المطعم أو الى منطقة سياحية، طبيب .... الخ وتعتبر 

كل ما ينفقه الوافد على شراء ما يحتاجه هو أو مرافقيه من مالبس، مالبس سباحة، غطاء  .شراء سلع وهدايا ومالبس:5

صالة، سجادة صالة، شراء الهدايا، هاتف، سماعة أذن، شاحن اكسسوارات حقائب، المواد الغذائية المعلبة والحلويات أو 

 خذه الى بلده أو كهدايا أي ال يأكل منها شيئاً في العراق... الخ.  الشاي المعلب التي يأخذها سواء يأ

 كل ما ينفقه الوافد على شراء المصوغات الذهبية والتحف وجميع السلع الثمينة.   .شراء سلع ثمينة:6

 كل ما ينفقه الوافد على شراء سيم كارت، رصيد، االنترنيت، .... الخ. .االتصاالت:7

ه الوافد على األدوية، المستشفيات، العيادات، المراكز الصحية، العالج الطبيعي، شراء األدوية كل ما ينفق.العالج: 8

 والمستلزمات الطبية، الخ.

ما ينفقه الوافد على زيارة األماكن السياحية والمتنزهات والمناطق األثرية مثل االنفاق على (دخولية المكان .الترفيه: 9

 عاب والقارب واليخت، المسابح، قاعات الرياضة، الخ).   السياحي أو األثرية، ركوب األل

ما ينفقه الوافد على أي شيء لم يذكر أعاله، مثالً شراء سكائر، نرجيلة، معسل، مشروبات روحية،  لك:تذكر.أخرى 10

اره سيارة ستئجتأجير سيارة، أجور مترجم أو دليل سياحي، (شراء بنزين في حالة قدوم الوافد بسيارته الخاصة أو في حالة ا

من مكتب أو من أحد األشخاص)، تصليح سيارة، دفع رسوم فيزا أو أي رسوم أخرى، وتذكر جميع فقرات األخرى (كتابة) 

 الخ....)..10وتجمع المبالغ وتكتب في حقل (
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���وز�א�دول�وא����طق����א����מ �

الرمز 
 المحلي

  باإلنجليزيةاسم البلد   اسم البلد بالعربية
رمز 
  لالتكت

  وصف التكتل

 ال�ول الع��ة االس
	�ة  Jordan 1 األردن 110

 ال�ول الع��ة االس
	�ة  Syrian Arab Republic 1 س	ر�ا 111

 ال�ول الع��ة االس
	�ة  Iraq 1 الع�اق 112

 ال�ول الع��ة االس
	�ة  Lebanon 1 ل��ان 113

114 �� ال�ول الع��ة االس
	�ة  Yemen 1 ال

 ال�ول الع��ة االس
	�ة  United Arab Emirates 1 اراتاالم 120

121 ����� ال�ول الع��ة االس
	�ة  Bahrain 1 ال

 ال�ول الع��ة االس
	�ة  Saudi Arabia 1 ال ع	د�ة 122

 ال�ول الع��ة االس
	�ة  Oman 1 سل"�ة ع�ان 123

 ال�ول الع��ة االس
	�ة  Qatar 1 ق"� 124

 ال�ول الع��ة االس
	�ة  Kuwait 1 ال&	�% 125

275 �
 ال�ول الع��ة االس
	�ة  Palestine 1 فل "

 ال�ول االس
	�ة األخ�*  Israel 2 اس�ائ
ل 130

ا 131  ال�ول االس
	�ة األخ�*  Indonesia 2 ان�ون

 ال�ول االس
	�ة األخ�*  Iran (Islamic Republic of) 2 ای�ان 132

 ال�ول االس
	�ة األخ�*  Pakistan 2 0اك .ان 133

 ال�ول االس
	�ة األخ�*  Thailand 2 تایل�� 134

 ال�ول االس
	�ة األخ�*  Turkey 2 ت�2ا 135

 ال�ول االس
	�ة األخ�*  China 2 ال4
� ال3ع�ة 136

137 �
 ال�ول االس
	�ة األخ�*  Philippines 2 فل�

 ال�ول االس
	�ة األخ�*  Japan 2 الا0ان 139

 ال�ول االس
	�ة األخ�*  Afghanistan 2 ان .انافغ 140

 ال�ول االس
	�ة األخ�*  Brunei  2 ب�وني ( ب�ونا7 ) 141

 ال�ول االس
	�ة األخ�*  Taiwan 2 تای	ان 142

 ال�ول االس
	�ة األخ�*  Sri Lanka 2 س��الن&ا 143

 ال�ول االس
	�ة األخ�*  Singapore 2 س�غاف	رة 144

 ال�ول االس
	�ة األخ�*  korea, Republic of 2 ك	ر�ا ال=�	�ة 145
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 ال�ول االس
	�ة األخ�*  Korea, Democratic  2 ال�3الةك	ر�ا  146

 ال�ول االس
	�ة األخ�*  Malaysia 2 مال
<�ا 147

 ال�ول االس
	�ة األخ�*  India 2 اله�� 148

 ال�ول االس
	�ة األخ�*  Hong Kong 2 ه	نغ 2	نغ 149

ا 150�
 ال�ول االس
	�ة األخ�*  Armenia 2 ارم

 ال�ول االس
	�ة األخ�*  Bangladesh 2 ب�غالدش 151

 ال�ول االس
	�ة األخ�*  Bhutan 2 ب	تان 152

ة 153C�3ر ال	� ال�ول االس
	�ة األخ�*  East Timor 2 ت

 ال�ول االس
	�ة األخ�*  Viet Nam 2 ف
.�ام 154

 س
	�ة األخ�* ال�ول اال Kyrgyzstan 2 ق�غ
<س.ان 155

 ال�ول االس
	�ة األخ�*  Cambodia 2 ك��	د�ا 156

157 F�ال�ال� Maldives 2  *ة األخ��	
 ال�ول االس

 ال�ول االس
	�ة األخ�*  Mongolia 2 م�غ	لا 158

�ال 159
 ال�ول االس
	�ة األخ�*  Nepal 2 ن

 ال�ول االس
	�ة األخ�*  Azerbaijan 2 اذر�=ان 160

 ال�ول االس
	�ة األخ�*  Uzbekistan 2 اناوز�اك . 161

 ال�ول االس
	�ة األخ�*  Turkmenistan 2 ت��2ان .ان 162

 ال�ول االس
	�ة األخ�*  J Tajikistan 2اجاك .ان 163

 ال�ول االس
	�ة األخ�*  Kazakhstan 2 كازاخ .ان 164

 ال�ول االس
	�ة األخ�*  Macau 2 مKاو 165

 ال�ول االس
	�ة األخ�*  Others Asiain Countries 2 م�اMJ آس
	�ة اخ�*  166

 ال�ول االس
	�ة األخ�*  Myanamar 2 م
��ار 670

210 Nن	ت Tunisia 3 اOة في أف�� ال�ول الع��

ا Algeria 3 ال=<ائ� 211Oة في أف�� ال�ول الع��

ا Djibouti 3 ج
�	تي 212Oة في أف�� ال�ول الع��

اال� Sudan 3 ال 	دان 213Oة في أف�� ول الع��

ا Somalia 3 ال4	مال 214Oة في أف�� ال�ول الع��

ا 215�
ا Libyan Arab Jamahiriya 3 لOة في أف�� ال�ول الع��

ا Egypt 3 م�4 216Oة في أف�� ال�ول الع��

ا Morocco 3 ال�غ�ب 217Oة في أف�� ال�ول الع��

اال�ول ال Mauritania 3 م	ر�.انا 218Oة في أف�� ع��

ا Comoros 3 ج<ر الق�� 260Oة في أف�� ال�ول الع��
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ة األخ�*  Western Sahara 4 ال4��اء الغ��ة 219Oال�ول االف�� 

ا 220Oب اف��	ج� South Africa 4  *ة األخ�Oال�ول االف�� 

ة األخ�*  Swaziland 4 س	از�الن� 221Oال�ول االف�� 

ة األخ�*  Lesotho 4 ل	س	ت	 222Oال�ول االف�� 

ة األخ�*  Botswana 4 ب. 	انا 223Oال�ول االف�� 

ا 224�
ة األخ�*  Namibia 4 نامOال�ول االف�� 

ة األخ�*  Zimbabwe 4 زم�اب	7  225Oال�ول االف�� 

226 M
ة األخ�*  Mozambique 4 م	زام�Oال�ول االف�� 

ة األخ�*  Angola 4 انغ	ال 227Oال�ول االف�� 

ة األخ�*  Zambia 4 زام�ا 228Oال�ول االف�� 

ة األخ�*  Mauritius 4 م	ر�3
	ش 229Oال�ول االف�� 

ة األخ�*  Madagascar 4 م�غ3ق� 230Oال�ول االف�� 

ة األخ�*  Malawi 4 مالو7  231Oال�ول االف�� 

ة األخ�*  Tanzania  4 تان<انا 232Oال�ول االف�� 

ة األخ�*  Burundi 4 ب	رن�7 234Oال�ول االف�� 

ة األخ�*  Rwanda 4 روان�ا 235Oال�ول االف�� 

ا 236�
ة األخ�*  Kenya 4 كOال�ول االف�� 

ة األخ�*  Uganda 4 اوغ��ا 237Oال�ول االف�� 

ة األخ�*  Gabon 4 الغاب	ن  238Oال�ول االف�� 

ة األخ�*  Congo 4 ال&	نغ	 239Oال�ول االف�� 

ا 240�	
ة األخ�*  Ethiopia 4 اثOال�ول االف�� 

ة األخ�*  Eritrea 4 ارت
��ا 241Oال�ول االف�� 

ا ال	س"ى 242Oاف�� Central African Republic 4  *ة األخ�Oال�ول االف�� 

ة األخ�*  Cameroon 4 �ون 
ال&ام 243Oال�ول االف�� 

ة األخ�*  Chad 4 ت3اد 244Oال�ول االف�� 


��ا 245=ة األخ�*  Nigeria 4 نOال�ول االف�� 

246 �=ة األخ�*  Niger 4 ال�Oال�ول االف�� 

247 �
�
ة األخ�*  Benin 4 بOال�ول االف�� 

ة األخ�*  Togo 4 ت	غ	 248Oال�ول االف�� 

ة األخ�*  Burkina Faso 4 ب	ر2
�افاس	 249Oال�ول االف�� 

ة األخ�*  Mali 4 مالي 250Oال�ول االف�� 

ة األخ�*  Senegal 4 غالال � 251Oال�ول االف�� 
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ة األخ�*  Gambia 4 غام�ا 252Oال�ول االف�� 

ة األخ�*  Côte d'Ivoire 4 ساحل العاج 253Oال�ول االف�� 


��ا 254�
ة األخ�*  Liberia 4 لOال�ول االف�� 

ة األخ�*  Sierra Leone 4 س
�ال
	ن  255Oال�ول االف�� 

ا 256�
ة األخ�* ال Guinea 4 غOول االف��� 

ا ب او 257�
ة األخ�*  Guinea-Bissau 4 غOال�ول االف�� 

ة األخ�*  Ghana 4 غانا 258Oال�ول االف�� 

ة األخ�*  Seychelles 4 س3ل 261Oال�ول االف�� 

ة اخ�*  262Oاف�� MJم�ا Other African Countries 4  *ة األخ�Oال�ول االف�� 

ة األخ�*  Réunion 4 ر�	ن
	ن  638Oال�ول االف�� 

ة 310Kة االم���� دول أم��Kا ال�3الة United States of America 5 ال	ال�ات ال�.

 دول أم��Kا ال�3الة Canada 5 ك��ا 315

 دول أم��Kا ال	س"ى Belize 6 بالی< 320

 دول أم��Kا ال	س"ى Panama 6 ب��ا 321

 	س"ىدول أم��Kا ال Jamaica 6 جاما�Kا 322

 دول أم��Kا ال	س"ى Salvador 6 ال لفادور 323

 دول أم��Kا ال	س"ى Guatemala 6 غ	ات�اال 324

 دول أم��Kا ال	س"ى Costa Rica 6 ك	س.ار�Kا 325

326 Y Kال� Mexico 6 س"ى	ا الKدول أم�� 

 دول أم��Kا ال	س"ى Nicaragua 6 نKاراغ	ا 327

 �Kا ال	س"ىدول أم�  Honduras 6 ه��وراس 328

�� ال&ار��ي Antilles Islands 7 ج<ر االن.
ل 330� دول ال

�� ال&ار��ي Bahamas 7 ج<ر ال�اهاما 331� دول ال

�� ال&ار��ي Barbados 7 ج<ر ب��ادوس 332� دول ال

333 	
�� ال&ار��ي Puerto Rico 7 ب	رت	ر2� دول ال

�� ال&ار��ي Grenada 7 ج���ادا 334� دول ال

�� ال&ار��ي Antigua and Barbuda 7 ن.غ	ا و�ار�	داأ 335� دول ال

Kا 336�
�� ال&ار��ي Dominica 7 دوم� دول ال

Kان 337�
�� ال&ار��ي Dominican Republic 7 دوم� دول ال

�� ال&ار��ي Cuba 7 ك	�ا 338� دول ال

�� ال&ار��ي Haiti 7 های
.ي 339� دول ال

�� ال&ار��ي Guadeloupe 7 ج	ادیل	ب 343� دول ال
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�� ال&ار��ي Saint Lucia 7 سان% ل	� ا 346� دول ال

�� ال&ار��ي Turks and Caicos Islands 7 ج<ر ت	رN2 و2ا�K	س 348� دول ال

�� ال&ار��ي Virgin Islands (British) 7 ف
�ج� 349� دول ال

 Saint Vincent and the سان% ف� �% وغ���ادی� 462
Grenadines 7 ال&ار��ي ��� دول ال

�� ال&ار��ي Aruba 7 آرو�ا 526� دول ال

350 �
 دول أم��Kا ال=�	�ة Argentina 8 االرج�.

 دول أم��Kا ال=�	�ة Ecuador 8 االك	ادور 351

 دول أم��Kا ال=�	�ة Uruguay 8 االورغ	ا7 352

 دول أم��Kا ال=�	�ة Paraguay 8 ال�اراغ	7  353

 دول أم��Kا ال=�	�ة Brazil 8 ال��از�ل 354

 دول أم��Kا ال=�	�ة Bolivia 8 ب	لفا 355

 دول أم��Kا ال=�	�ة Peru 8 ال�
�و 356

 دول أم��Kا ال=�	�ة Chile 8 ش
لي 357

انا 358\ Guyana 8 ة دول أم��Kا ال=�	�

انا الف�ن ة 359\ French Guiana 8 ة دول أم��Kا ال=�	�

 دول أم��Kا ال=�	�ة Venezuela 8 ف�<و�ال 360

 دول أم��Kا ال=�	�ة Colombia 8 ك	ل	م�ا 361

 دول أم��Kا ال=�	�ة Suriname 8 س	ر��ام 362

 دول االت�اد االورو�ي  Cyprus 9 ق��ص 138

 دول االت�اد االورو�ي  Spain 9 اس�انا 410

 دول االت�اد االورو�ي  Germany 9 ال�انا 411

 دول االت�اد االورو�ي  Ireland 9 ی�ل��اا 412

 دول االت�اد االورو�ي  Italy 9 ا�"الا 413

 دول االت�اد االورو�ي  Portugal 9 ال��تغال 414

 دول االت�اد االورو�ي  Belgium 9 بل=Kا 415

 دول االت�اد االورو�ي  Denmark 9 ال�ن�ارك 416

 و�ي دول االت�اد االور  France 9 ف�ن ا 417

 دول االت�اد االورو�ي  Luxembourg 9 ل& ��	رغ 418

 دول االت�اد االورو�ي  United Kingdom 9 ال��ل&ة ال�.��ة 419

 دول االت�اد االورو�ي  Netherlands 9 ه	ل��ا 420

 دول االت�اد االورو�ي  Greece 9 ال
	نان 421

 دول االت�اد االورو�ي  Sweden 9 ال 	�� 431
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 دول االت�اد االورو�ي  Finland 9 ل��اف� 433

 دول االت�اد االورو�ي  Malta 9 مال"ا 434

 دول االت�اد االورو�ي  Austria 9 ال�� ا 436

 دول االت�اد االورو�ي  Bulgaria 9 بلغار�ا 441

 دول االت�اد االورو�ي  Poland 9 ب	ل��ا 442

 دول االت�اد االورو�ي  Romania 9 رومانا 443

 دول االت�اد االورو�ي  Hungary 9 ه�غار�ا 444

ا 448�
 دول االت�اد االورو�ي  Slovenia 9 سل	ف

 دول االت�اد االورو�ي  Croatia 9 ك�واتا 449

 دول االت�اد االورو�ي  Estonia 9 اس.	نا 453

 دول االت�اد االورو�ي  Latvia 9 الت`ا 454

 ت�اد االورو�ي دول اال  Lithuania 9 ل.	انا 456

ا 460K دول االت�اد االورو�ي  Czech Republic 9 ت3

 دول االت�اد االورو�ي  Slovakia 9 سل	فاكا 461

 ال�ول األورو�ة األخ�*  Andorra 10 أن�ورا 340

 ال�ول األورو�ة األخ�*  Iceland 10 ا� ل��ا 430

 ال�ول األورو�ة األخ�*  Switzerland 10 س	� �ا 432

 ال�ول األورو�ة األخ�*  Norway 10 ال��و�ج 435

 ال�ول األورو�ة األخ�*  Gibraltar 10 ج�ل Jارق  437

 ال�ول األورو�ة األخ�*  Liechtenstein 10 ل3�b.ای� 439

 ال�ول األورو�ة األخ�*  Albania 10 ال�انا 440

445 Yس�ة واله�س	ال� Bosnia and Herzegovina 10  ة األخ�* ال�ول األور و�

 ال�ول األورو�ة األخ�*  Serbia 10 ص��ا 446

 ال�ول األورو�ة األخ�*  Montenegro 10 م	ن.�غ�و 447

 ال�ول األورو�ة األخ�*  Russian Federation 10 روسا االت�اد�ة 450

 ال�ول األورو�ة األخ�*  Belarus 10 روسا ال�dاء)(ب
ال روسا  451

 ال�ول األورو�ة األخ�*  Georgia 10 ج	رجا 452

 ال�ول األورو�ة األخ�*  Ukraine 10 او�2انا 455

 ال�ول األورو�ة األخ�*  Macedonia 10 مق�ونا 457

ا 458eل�ا	م Moldova Republic of 10  *ة األخ� ال�ول األورو�

 ال�ول األورو�ة األخ�*  Monaco 10 م	ناك	 467

 ال�ول األورو�ة األخ�*  San Marino 10 سان مار��	 469
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 ال�ول األورو�ة األخ�*  Svalbard Islands 10 ج<ر سفال 0ارد 470

 ال�ول األورو�ة األخ�*  Bermuda 10 ب
�م	دا 661

ان	سة South Sudan 11 ج�	ب ال 	دان 263Cال�ول االو 

ان	سة Montserrat 11 م	ن. �ات 500Cال�ول االو 

ان	سة Australia 11 اس.�الا 510Cال�ول االو 

ان	سة New Zealand 11 ن
	ز�ل��ا 511Cال�ول االو 

ا ال=�ی�ة 512�
ان	سة Papua New Guinea 11 0اب	ا غCال�ول االو 


<�ا الف�ن ة 513�
ان	سة French Polynesia 11 ب	لCال�ول االو 

ان	سة Tonga 11 ت	نغا 514Cال�ول االو 

Yج<ر ال�اس 515` Pacific Ocean Island 11 ةان	سCال�ول االو 

ان	سة Solomon Islands 11 ج<ر سل�ان 516Cال�ول االو 

ان	سة Samoa 11 سام	ا 517Cال�ول االو 

ان	سة Guam 11 غ	ام 518Cال�ول االو 

ان	سة Vanuatu 11 فان	اتا 519Cال�ول االو 

=ي 520e Fiji 11 ان	سCةال�ول االو 

ان	سة New Caledonia 11 كل
�ونا ال=�ی��ة 521Cال�ول االو 

ان	سة Kiribati 11 ك
��اتي 522Cال�ول االو 

ان	سة اخ�*  523Cدول او Other Australian Countries 11 ةان	سCال�ول االو 

ان	سة Tuvalu 11 ت
	فال	 524Cال�ول االو 

ان	س Palau 11 بالو 532Cةال�ول االو 

ان	سة Wallis and Futuna Islands 11 ج<ر والN وف	ت	نا 535Cال�ول االو 

ان	سة McDonald Islands 11 ج<ر ال�اك�ونال� 900Cال�ول االو 
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 رموز املنافذ احلدودية الربية واجلوية

     

  رمز املنفذ  اسم املنفذ او املطار  احملافظة ت
 1  مطار اربيل الدولي أربيل 1

 2  مطار سليمانية الدولي السليمانية 2

 3  منفذ ابراهيم الخليل دهوك 3

 4  منفذ باشماغ الحدودي السليمانية 4

 5  منفذ برويزخان الحدودي السليمانية 5

 6  منفذ حاج عمران الحدودي أربيل 6

 7  مطار بغداد الدولي بغداد 7

 8  مطار البصرة الدولي البصرة 8

 9  الحدوديمنفذ سفوان  البصرة 9

 10  منفذ الشالمجة الحدودي البصرة 10

 11  مطار النجف االشرف الدولي النجف 11

 12  منفذ الشيب الحدودي ميسان 12

 13  منفذ زرباطية الحدودي واسط 13

 14  منفذ طريبيل الحدودي األنبار 14

 15  الحدودي ةمنفذ المنذري ديالى 15

  

  

 

 

 

 

 

 

� �
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.18: ارة المسح بثالث لغات (العربية واإلنكليزية والفارسية).صممت استم�א�����&�א���
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