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ا تكنولوجي ل ا قية لخبراء  لعرا ا لهيئة  ا

وِجدت الهيئة العراقية لخبراء التكنولوجيا لخدمة الشعب العراقي، وهي 

ن منبر متاح لجميع العراقيين العاملين في قطاع التكنولوجيا والمستخدمي

عضوية الهيئة متاحة للمؤسسات والشركات واألفراد ولهم الحرية .جميعا
. إلحدى الفرق للعمل التطوعي لتحقيق رؤية وأهداف الهيئةلالنضمام



الهيئةرؤية

القائمواالقتصادالحديثةالتكنولوجياأساسهجديدإنمائينموذجإنشاء
العلماستخداموتعزيزالتنميةنحووموّجهاإلنسانمحوره،المعرفةعلى

التنميةأجلمنواالبتكاروالتكنولوجيا .



:أعضاء الهيئة

عراق الهيئة تضم مجموعة من العراقيين المهنيين واألكاديميين المتطوعين من داخل وخارج ال

امل من معظم االختصاصات والخبرات لتكون منبر وطني للتواصل والتفاعل والتعاون والتك

.هدفها األسمى هو إعادة بناء العراق وبناء دولة مدنية يسودها العدل والمساواة



أهداف الهيئة 

تعزيز استخدام العلم 
والتكنولوجيا واالبتكار من 

أجل التنمية؛

اعتماد تكنولوجيات جديدة في
الخدمات اإللكترونية، 
بالتركيز على الحكومة 
اإللكترونية والمشاركة 

.اإللكترونية

التوصل إلى رؤية مشتركة 
لمجتمع المعلومات واقتصاد 

المعرفة، وبناء قدرات 
.عراقية لتنفيذها

وضع وتنفيذ سياسات 
تكنولوجيا المعلومات 

واالتصاالت التي تخدم أهداف 
.التنمية

بناء الثقة في البنية األساسية 
ا للتكنولوجيا، وال سيما في م
يتعلّق بالخصوصية واألمن 

.السيبراني



٢٠٣٠استراتيجية التحول الرقمي للعراق 

:التحول الرقمي

االستفادة التحول الرقمي هو االستثمار في الفكر وتغيير السلوك إلحداث تحول جذري في طريقة العمل، عن طريق
انات ضخمة ويوفر التحول الرقمي إمك. من التطور التقني الكبير الحاصل لخدمة المستفيدين بشكل أسرع وأفضل

تهلكين لبناء مجتمعات فعالة، تنافسية ومستدامة، عبر تحقيق تغيير جذري في خدمات مختلف األطراف من مس
ة مع إعادة وموظفين ومستفيدين، مع تحسين تجاربهم وانتاجيتهم عبر سلسلة من العمليات المتناسبة، مترافق

.صياغة اإلجراءات الالزمة للتفعيل والتنفيذ والمراقبة

مل، ابتداء من ويتطلب التحول الرقمي تمكين ثقافة اإلبداع في بيئة العمل، ويشمل تغيير المكونات األساسية للع
.البنية التحتية، ونماذج التشغيل، وانتهاًء بتسويق الخدمات والمنتجات



أركان التغيير للتحول الرقمي

بناء اإلنسان العراقي على 
استخدام تكنولوجيا المعلومات

اعتماد مناهج دراسية مبنية 
على اساس التحول الرقمي 

وتكنولوجيا المعلومات

استراتيجية ااًلعمال اًلرقميةً 
Digital Business Strategy

ديمومة االرتباط بين طموحات 
الموظفين والمواطنين و 

المستخدمين 

Staff & Customer 
Engagement

ثقافة ااًلبداعً 

Culture of Innovation

التقنيةً 

Technology

البيانات ًو اًلتحليًل 

Data & Analytics





The Government of Iraq (GOI) is committed to further advancing the digital economy and
aims to ensure affordable access to high speed internet, by doubling access to broadband
to 54% in 2021 and 90% by 2030, achieving 100% broadband network coverage,
establishing a conducive regulatory and policy framework for digital payments, developing
interoperable digital payments infrastructure, and striving towards 100% financial access.
The GOI is also committed to delivering digital government services and ensuring highest
standards of cybersecurity and data privacy to boost consumer trust. The GOI is also keen
to ensure that education and training programs meet current and future job market skills
needs.

https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2019/06/30/amman-communique-the-first-high-level-mashreq-
conference-on-digital-transformation-commitments

The Iraqi government is committed to advancing 
its digital economy (June 2019)

https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2019/06/30/amman-communique-the-first-high-level-mashreq-conference-on-digital-transformation-commitments




UN-ESCWA



٢٠٣٠للعراقالرقميالتحولاستراتيجية

Open Platform Eco System to 
develop Digital Transformation 
Strategy for Iraq to build:

Digital Economy

Digital Knowledge



ميزات التحول الرقمي

إعادة تشكيل الطريقة التي يعيش
ويعمل ويفكر ويتفاعل ويتواصل 
بها الناس، اعتماداً على التقنيات 
المتاحة، مع التخطيط المستمر 
والسعي الدائم إلعادة صياغة 

.الخبرات العملية

تحسين الكفاءة وتقليل اإلنفاق 
وتقليص االجراءات، وتطبيق 
.خدمات جديدة بسرعة ومرونة

تحقيق تغيير جذري في الخدمات 
المقدمة لألفراد في مجاالت 

الصحة والتعليم والسالمة واألمن، 
.وتحسين تجاربهم و إنتاجيتهم

تغيير نماذج العمل واالرتقاء 
.بأساليب التفكير

االستفادة من التقنيات الحديثة 
لتكون أكثر إدراكاً ومرونة في 

العمل وقدرة على التنبؤ والتخطيط 
.للمستقبل

تمكين االبتكار بشكل أسرع 
لتحقيق النتائج المرجوة والسير 

.نحو النجاح

توفير إستراتيجية لخلق قيمة 
تنافسية أعلى، وفرق عمل 

.متطورة، واستدامة ثقافة اإلبداع









مؤسسات 

الدولة .

المؤسسات 

االكاديمية 

القطاع للخاص

Digital Economy  Digital Transformation Strategy for Iraq 2030

منظمات 

مجتمع مدني





العملفرق

الحكومة اإللكترونية 

e-Government 

التعليم اإللكتروني 

e-Learning 

النظام الصحي الرقمي 
Digital Health system 

االبتكار وريادة األعمال 
entrepreneurship 
and  Innovation 

الشركات الصغيرة 
والمتوسطة 

SMEs

الشركات الكبيرة 

large Enterprise 

التشريعات والقوانين 
regulation and 

legislation 

التدريب والتأهيل 

training and 
development 

البحث والتطوير 
Research and 
Development 

البنية التحتية 
infrastructures 

الخصوصية وأمن 
المعلومات 

Cybersecurity 

االقتصاد الرقمي والمعرفي

Digital Economy 
Knowledge Economy

تأسيس نظام عمل مبني على 
الشراكة

Public-Private 
Partnership

المواهب والمهارات الرقمية

Digital Skills and 
Talents 







خطوة نحو االقتصاد الرقمي

الجهودفيتواالتصاالالمعلوماتلتكنولوجياالنطاقالواسعباالستخدامالرقمياالقتصاديعنى
جميعنوتحسياالقتصاديالنمووزيادةالفرصتوسيعفيويسهمواالقتصادية،االجتماعية

.المقدمةالعامةالخدمات

اتوحكومعامةسلطاتمنالجهات،تمكن“ذكيةمجتمعات”لخلقضروريالرقميواالقتصاد
الحدووافيةمعلوماتأساسعلىالقراراتأفضلاتخاذمنالشباب،السيماووأفرادوشركات

قرنالفيالصناعيةللثورةكانكماالمدىبعيدأثرالرقميةوللثورة.المساواةعدمأوجهمن
.عشرالتاسع

يقدمهاالتيالمزايامنيستفيدأنمنالبدبلالتوجههذاعنبعيداالعراقيبقىأنواليمكن
وشبابكبيرةبشريةطاقاتمنبهيتمتعبما،للعراقويمكن.بهالمرتبطةللمخاطرويتصدى

الرقميصاداالقتيتيحهاالتياالصوليستخدمأنمركزي،جغرافيوموقعماليةومواردمثقّفين
اقتصاداتهلتحويل



العملفرقالحدىلالنضمام

٢٠٣٠للعراقالرقميالتحوللتطويراستراتيجية

التاليةااللكترونيةاالستمارةملئيرجى

https://forms.gle/mjKM9sckfHLYmbF6A


للتواصل معنا او االنضمام لنا يرجى متابعتناعلى المواقع التاليه

LinkedIn Group: Join

Facebook: Join

YouTube Channel: Join

Tribe: https://irg-tech.tribe.so/

Mushtarek NewsSocial : Join

Telegram Channel: https://t.me/itb_tech

Website: https://www.iraqd.com/

https://www.linkedin.com/groups/10529649/
https://www.facebook.com/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-106887380976891/?modal=admin_todo_tour
https://www.youtube.com/watch?v=3MrOexSjCC4&t=1688s
https://irg-tech.tribe.so/
https://www.mushtarek.org/groups/5e773668baad4a000fb607e9
https://t.me/itb_tech
https://www.iraqd.com/
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