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   Introductionمقــــــــدمة 
 

قل بالسكك الحديد من خالل قدرتها الكبيرة على نقل الحموالت التقيلة ولمسافات بعيدة وبسرعة واضحة تفوق    نتبرز اهمية ال
دجيل     وتعتبر البداية الفعلية ، الكثير من الوسائل االخرى  داد وسميكة ال ين بغ وفي   1914عام  ) اإلسحاقي (لتسييرأول قطار ب

ام  ا خط   1918ع دة خطوط منه د ع م تمدي دها ت ة ، بع ل المحاصيل الزراعي ة لنق داد والحل ين بغ بوشر بانشاء خط قياسي ب
ه        م الشبكه األوربي ه ث الخطوط السورية والترآي م تسيير اول قطار من      1940في عام   والشرقاط الى الموصل  وتم ربطه ب ت

رى في       و، ) ول اسطنب( العراق  الى حيدر  باشا  ة الكب ة المحطة العالمي لموقع العراق الجغرافي تم وضع الحجراالساس لبناي
تحاول    سميت اآلن الشرآة العامه لسكك الحديد وهي  1953وانجزت بشكل نهائي عام  1948جانب الكرخ من بغداد في عام 

ادة وتأهي       واطنين من خالل اع ه للم ذي تؤدي ا االستيعابية    النهوض بمستوى األداء الخدمي ال ع طاقته ة ورف ل الشبكة الحالي
ودرجة األمان فيها واالرتقاء  بنوعية  ومواصفات البنى التحتية ونوعية الخدمات التي تقدمها وتعزيز واقع العراق الجغرافي  

ذه  ان وربط  في مجال نقل البضائع بالترانزيت بين اسيا وآل من اوربا وترآيا وسوريا ،    آقناة ًا     ه ل شريانًا مهم الشرآة تمث
وفر فرص    آما تبرز اهمية السكك البلد وخارج في حرآة نقل البضائع واألشخاص داخل  في مرحلتي االنتاج والتوزيع حيث تت

ات الحضرية         نقل للمواد االولية وعنصر العمل والسلع الوسيطة  اد التجمع ع السكان وايج ا المباشر في توزي من خالل تأثيره
  . مرور شبكات السكك فيها  الكبيرة جراء

ام ومشتقاته          ان نشاط سكك الحديد بحاجة الى دعم حقيقي نفط الخ ه وال واد الغذائي ل الم من قبل األنشطه األخرى من خالل نق
ادات الشرآة           إلتباع الشرآهذلك و ل وإيصال البضائع ضمن اعتم وءة وضمانات لنق ة آف سياسة سعريه مناسبة وتوفير أنظم

  .لزيارة العتبات المقدسة)  1جدول رقم  إنظر(النقل المجاني  خدماتاضافة الى  حديدالعامة لسكك ال
الزمن على قدر آبير من األهمية  بتطورتوفير البيانات والمؤشرات اإلحصائية للجهات التخطيطية عن هذا النشاط أصبحت ان 

ري بشكل عام وانطال     ل الب ة المؤشرات اإلحصائية من حيث        في التخطيط للنقل بالسكك الحديد بشكل خاص والنق ًا من أهمي ق
ا   ة تنظيمه دفقهاشموليتها ودق ة  ت رامج   وطريق ة الب ا في وضع الخطط ومتابع ى الجهات المستفيدة واعتماده لوصولها  إل

  . المطلوبة واتخاذ القرارات الصائبة في توجيه هذا النشاط ألغراض التنمية  
  
  
  

     Executive Summary اخلالصة التنفيذية
 

  . 2013م في نهاية سنة آـ) 2370(بلغت الحديد  سكك أطوال ان - 
 قاطرة مناقلة) 131(و  رئــيسةقـاطرة ) 283(منها  2013قاطرة في نهاية سنة ) 414( عدد القاطراتبلغ  - 
 . 2013الف مسافر سنة ) 134( عدد مسافري السكك الحديدبلغ   -
 .  2013 سنةمليون مسافر آم ) 68( عدد الكيلومترات السفرية المقطوعة اما-  

 . 2013نة ــس دينار) 11104.5(سافر الواحــــــــد ــط أجرة نقل المــغ متوسـبل  - 
 . 2013الف طن سنة ) 1703(بلغت  آمية البضائع المنقولة بأجر إن - 
 . 2013سـنة ) آم  .نط ( مليون) 231(قطوعة بأجرـــالم نيةـــــلومترات الطـــــدد الكيـــع أمـا   -
 . 2013دينار ســنة ) 6797.0(ن الواحـــــــــدــط أجرة نقل الطـبلغ متوس   -

   . 2013ة ــسن مليون دينار) 1488.0(افرينــساإليرادات المتحققة من نقل الم بلغت -  
  .2013ة ــسن مليون دينار) 11575.0(البضائع اإليرادات المتحققة من نقل  بلغت  - 
  ) 23( الف مسافر وبمسافة  آيلومترية  مقدارها  )380() زوار العتبات المقدسة ( بلغ عدد المسافرين المنقولين مجانَا    -  

  .آم   . مليون مسافر 
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    Methodology  املنهجـــــية   
    
تتضمن بيانات  الحديد الشرآة العامة لسكك لدى اداريه سنويه يتم جمع البيانات اإلحصائية من خالل جداول وسجالت  

 منتدقق البيانات في مديرية إحصاءات النقل واالتصاالت . للشرآة واالقتصادي  والمالي إحصائية تعكس النشاط النوعي
 مهأوتضمين   الوصفية األساليب استخراج المؤشرات اإلحصائية باستخدام إلىباإلضافة دقة المؤشرات وشموليتها حيث 
  .  ئيسةالمؤشرات الر ألهم ناتالبيا
الجهاز المرآزي لإلحصاء وبالتنسيق مع وزارة النقل إصدار النشرة اإلحصائية الخاصة بنشاط سكك الحديد في العراق  دأب

عدد القاطرات وأنواعها ، عدد المسافرين ، آمية البضائع المنقولة واإليرادات المتحققة من جراء نقل عن لتوفير مؤشرات 
  الخ. . . .سكك الحديدالمسافرين والبضائع ، أطوال خطوط 

  
  Defenation & Metadata والبيانات الوصفيةفاهيم امل
  

 ) رأس القطار( ماآنة : القاطرة  -1
 
 وهي القاطرات التي تسحب عربات المسافرين والبضائع : القاطرات الرئيسة   -2
 
 ماآنة  توصيل القاطرات بالعربات داخل المحطة: القاطرات المناقلة    -3

    
  -:عدد الكيلو مترات السفرية المقطوعة   -  4   

  .يقصد بها عدد المسافرين المنقولين للمسافات المقطوعة بواسطة القطارات        
 .)آم  .  مسافر (ووحدة القياس  عدد الكيلو مترات التي تقطعها القطارات ×عدد المسافرين المنقولين        

  
  -:عدد الكيلو مترات الطنية المقطوعة  - 5  

  . يقصد بها آمية البضاعة المنقولة للمسافات المقطوعة بواسطة القطارات        
  .)آم . طن  (ووحدة القياس عدد الكيلو مترات التي تقطعها القطارات   ×آمية البضاعة المنقولة        

  
  -:  متوسط أجرة نقل المسافر الواحد - 6
  . نقل مسافر واحد في خطوط سكك الحديد أجرةيقصد به معدل       

  .)بالدينار(  منقولينال دد المسافرينـبالقطارات على عرادات المتحققة من نقل المسافرين ـحاصل قسمة اإليوهو 
   

  -:متوسط طول السفرة لنقل المسافرين  -  7
  . مسافر واحد  ليقصد به معدل عدد آيلومترات المسير لنق       

  . )بالكيلومتر(  المنقولين وهو حاصل قسمة الكيلو مترات السفرية المقطوعة للقطارات على عدد المسافرين       
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  -:  Main Findingsالنتائج الرئيسة 
  

ا   2013م في نهاية سنة آـ) 2370(الحديد  سكك أطوال بلغت .1 م خطوط   ) 1922(منه  ، %)81.1(بنسبة  رئيسة  آ
 . )7(آما في جدول  %)18.9(بنسبة  آم) 448(فيبلغ طولها فرعيةالخطوط أما ال

  
غ  .2 اطراتبل دد ق ديزل  ع ودة ال نة  ) 414(الموج ة س ي نهاي اطرة ف ا  2013ق ـاطرة ) 283(منه ة قـ بة و رئيس بنس

ة) 131(و %) 68.4( اطرة مناقل بة ق اطرة) %31.6( وبنس ين ق ي ح دد ف غ ع اطرات   بل ديزل ق نة  ال ة لس العامل
ة وبنسبة    ) 22( و%) 66.7(قاطرة رئيسة وبنسبة   ) 44(منها قاطرة ) 66( 2013 اطرة مناقل ا   %)33.3( ق آم

  .)6(مبين في جدول رقم 
 
ل   2013الف مسافر سنة    ) 134( بأجر عدد مسافري السكك الحديد ان) 9( جدول رقم من تبين  .3  الف ) 148(مقاب

نة   افر س اض   2012مس بته  أي بانخف ت نس م   %)9.5(بلغ دول رق ا ج ي   )  5( ام رقم القياس ر ال ح مؤش يوض
افرين  ى للمس د انخفض ال ام ) 60.9(فق ان  2013ع د ان آ ام ) 67.3(بع ى  ،  2012ع اض ال بب االنخف ود س ويع

 .البصرة وعدم تفعيل النقل دولي  –تسيير خط واحد هو بغداد 
 
ومتر مليون مسافر ) 68( عدد الكيلومترات السفرية المقطوعة اما .4 ل   3201 سنة  لكل آيل ون ) 75(مقاب  مسافر  ملي

  .) 1(آما مبين في جدول رقم ) %9.3(بلغت نسبته  بانخفاض و 2012 سنة  لكل آيلومتر
  
ـ غ متوسـبل .5 ل الم  ـ ـ ط أجرة نق ـد  ـ ار س ) 11104.5(سافر الواحـــــــ ـ دين ل   2013نة ـ ار س ) 10736.5(مقاب ـ دين  نةـ

ل المسافرين      )%3.4( هبلغت نسبت بزيادهأي  2012 م  ) 507( مقارنة بمتوسط طول السفرة لنف مسافر سنة   / آ
م  ) 506(مقابـــــل  2013 ـتها     اي 2012مسافر سنة   / آ ـلغت نسب ـزيادة ب م       %)0.2( بـ ين في جدول رق ا مب آم

)2(. 
  
ـ مق 2013الف طن سنة   ) 1703(بلغت  )1(وآما مبين في جدول رقم آمية البضائع المنقولة بأجر إن.  6 ) 850(ابل ـــ

ة في         %)100.4( ابلغت نسبته أي بزيادة 2012 سنة  طنألف  ة البضائع المنقول رقم القياسي لكمي ومن مؤشر ال
غ  يبين تفسير تحليلي إلرتفاع البضائع المنقولة ) 5(جدول رقم   ان    2013عام  ) 364.4(حيث بل د ان آ ) 132.0(بع

  . 2012عام 
  
ـ لومترات الطـــــدد الكيـــع أمـا.  7 ـ نية المــــ أجر ــ د   قطوعة ب غ  فق ون ) 231(بل م   .نط  ( ملي ـ مق 2013سـنة  ) آ ابل ـــ

  .)1(وآما مبين في جدول رقم  %)13.8( ابلغت نسبته بزيادةأي  2012ســنة  )آم .طن(مليون  ) 203(
  
ـ ط أجرة نقل الطـبلغ متوس.  8 ـد ـ ـنة   ) 6797.0(ن الواحــــــــ ار سـ ـ م 2013دين ار س ) 11878(قابل ـ ـ دين  و 2012نة ـ

وفير الخدمات     )%42.8( هبلغت نسبت بأنخفاض ين   وذلك إلتباع الشرآه السياسه السعريه المنخفضة في ت ا مب وآم
  .)2(في جدول رقم 

  
سنة  دينار ونملي) 1589( مقابل 2013ة ــسن دينار ونملي) 1488( افرينــساإليرادات المتحققة من نقل الم بلغت .9

ل البضائع    ، في حين بلغت اإليرادات %) 6.4(بانخفاض بلغت نسبته  و 2012  ونملي ) 11575(المتحـققة من نق
ين في     %)14.6(وبزياده بلغت نسبتها     2012دينار سنة  مليون) 10096.4(مقابل  2013ة ــسن دينار ا مب وآم

 .)1(جدول رقم 
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بدون أجربأجربدون أجربأجر

20092370220010306441702155.87938.8

20102607212010009952492394.011606.5

آمية البضائع المنقولة 
بأجر(الف طن .آم)

عدد الكيلومترات الطنية 
المقطوعة بأجر(مليون طن. آم) اطوال الخطوط    السنوات

( آم )

 جدول رقم (1) 

اجمالي المؤشرات التحليلية الخاصة بنشاط سكك الحديد للفترة (2013-2009)
االيرادات المتحققة (مليون دينار) 

من نقل

البضائع المسافرين 

      عدد المسافرين        
    ( الف مسافر )

عدد الكيلومترات السفرية 
(مليون مسافر.آم)

20112627178949016601991941.210084.0

2012237014855475408502031589.010096.4

20132370134380682317032311488.011575.0

نسبة التغير لسنتي    
% 2012-20130.0-9.5-31.4-9.3-42.5100.313.8-6.414.6

معدل التغير للسنوات 
% 2009-20130.0-9.80.0-8.50.041.19.0-7.711.5

* االرقام التتضمن نقل دولي 
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المسافرين المنقولين بسكك الحديد للسنوات ( 2009- 2013)
شكل رقم (1)
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آمية البضائع المنقولة بأجر بسكك الحديد للسنوات(2009- 2013)
شكل رقم (2)
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134107220212178148134الف مسافرعدد المسافرين (بأجر)

6.12.053.7102.699.789.874.968.0مليون مسافر . آمعدد الكيلومترات السفرية المقطوعة (بأجر)

16.615.4740.22155.82394.01941.21589.01488.0مليون دينار االيرادات المتحققة من نقل المسافرين 
898.03468.06898.59809.111276.410893.310736.511104.5دينارمتوسط اجرة نقل المسافر الواحد

2.77.813.7921.0124222122دينارمتوسط  اجرة الكيلو متر السفري الواحد 
329445501467470504506507آم/ مسافرمتوسط طول السفرة لنقل المسافرين 

2591654326449956608501703الف  طن آمية البضائع المنقولة بأجر 
6449121170249199203231مليون طن . آمعدد الكيلو مترات الطنية  المقطوعة بأجر 
1388.71049.04318.07938.811606.510084.010096.411575.0مليون دينارااليرادات المتحققة من نقل البضائع بأجر 

535663579993123271166515279118786797 دينارمتوسط اجرة نقل الطن الواحد 
21.621.335.846.746.750.749.750دينارمتوسط اجرة نقل طن واحد لكيلو متر واحد 

248298279264250302239136آم متوسط طول السفرة لنقل البضائع 
240166171136499414414414عدد القاطرات الموجودة في نهاية السنة

237237282250255255307307عدد اجمالي عربات نقل المسافرين في نهاية السنة 
1206012060150001206015300153001275012750عدد اجمالي مقاعد عربات المسافرين

102661026610266103269315931593159315عدد شاحنات البضائع الموجودة في نهاية السنة 
257257257258233466466466الف طن حمولة شاحنات البضائع 

6060606060605050عدد  متوسط عدد مقاعد العربة الواحدة *
2525252525505050طن متوسط حمولة الشاحنة الواحدة 

200620072008200920102011

جدول رقم (2)

2012

اجمالي المؤشرات الرئيسة لنشاط سكك الحديد للفترة (2006  - 2013 )
وحدة القياس التفاصيل

* مقاعد عربات المسافرين فقط

2013
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23061291هندسي
25483502898فني
415545960اداري

35562913847اخرى

674912477996المجموع

101دآتوراه

101ماجستير

112دبلوم عالي

410192602بكالوريوس

440198638دبلوم 

19224312353اعدادية 

531162693متوسطة

23541682522ابتدائية

1089951184دون االبتدائية

674912477996المجموع

      اعداد العاملين حسب المستوى التعليمي والنوع االجتماعي للشرآة العامة لسكك 
الحديد لسنة 2013

اناثذآور

المجموعاناثذآور

جدول رقم (3)

 جدول رقم (4)

المجموع الشهادات

المالآات

    اعداد العاملين حسب االختصاص والنوع االجتماعي للشرآة العامة لسكك الحديد          
   لسنة 2013

7



عدد المسافرينالسنوات
 ( الف مسافر )

الرقم القياسي   
للمسافرين %

آمية البضائع
 ( الف طن )

         الرقم القياسي      
    للبضائع %

*2009220100.0644100.0

201021296.4995154.5

201117880.9660102.5

201214867.3850132.0

201313460.91703364.4

االرقام القياسية لعدد المسافرين المنقولين وآمية البضائع المنقولة بسكك الحديد لسنة 2013

  *اعتمدت سنة االساس  لمقارنة السنوات الالحقة بها

جدول رقم (5) 

االرقام القياسية لعدد المسافرين المنقولين وآمية البضاعة المنقولة بسكك الحديد
للفترة ( 2009 - 2013 )

( 3 ) شكل رقم

0.0 100.0 200.0 300.0 400.0

2009

2010

2011

2012

2013

الرقم القياسي للبضائع

الرقم القياسي للمسافرين
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 جدول رقم  (6) 

مناقلةرئيسةمناقلةرئيسة

2011283131414503585

2012283131414502575

2013283131414442266

عدد قاطرات الديزل (الموجودة والعاملة) حسب النوع للفترة (2011 -2013)

عدد قاطرات الديزل العاملةعدد قاطرات الديزل الموجودة

المجموع المجموع السنة

عدد قاطرات الديزل العاملة (الرئيسة والمناقلة ) حسب النوع  لسنة 2013
شكل رقم ( 4 )

0
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رئيسة

مناقلة
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فرعي

41194

2192

21148

014

20

85448

252

1922

608802 بغداد -- بصرة -- ام قصر

 جدول رقم (7)

أسم الخط 

رئيسي

665

266

بغداد -- القائم -- حصيبة --عكاشات *

517

المجموع

25

2370

مسيب -- عون**-- آربالء المقدسة

اطوال الخطوط (آم )

520

عدد المحطات العاملة وأطوال خطوط سكك الحديد (آم) حسب الخط والنوع لسنة 2013

612

بغداد -- موصل-- ربيعة

25

المجموع 

آرآوك -- بيجي -- حقالنية

عدد المحطات 
العاملة

الحمولة  ( طن )العدد المجموع خدمة مسافرينالمجموع**خدمة *مسافرين 

20112555230715300-153009315465750

20122555230712750-153009315465750

20132555230712750-127509315465750

      االعداد الخاصة للوحدات المتحرآة تشمل الصالح والعاطل

عدد المقاعد واالّسرة عدد العربات 

عدد مقطورات سكك الحديد للفترة (2013-2011)

* الخط بتضمن 104 آم مزدوج من خان ضاري - مفرق الرطبة

  *  خدمة : هي العربات السائدة لعملية نقل المسافرين ( عربات الطاقم والمطعم )

عربات المسافرين 

** تم استحداث محطة عون

جدول رقم (8)

السنة
شاحنات البضائع 

**

 11

         

  

 
 



                                  

نازل**صاعد*

7464359158133801679211487925بغداد ـــ البصرة 

عدد المسافرين والكيلومترات السفرية المقطوعة وااليرادات المتحققة حسب الخط لسنة 2013

عدد المسافرين المنقولين   
المجموع

 جدول رقم (9)

عدد الكيلومترات السفرية      
( بااللف )

         االيرادات المتحققة من       
    نقل المسافرين 

       ( الف دينار )***
اسم الخط

-----بغداد ــ سامراء

-----بغداد ــ حقالنية

7464359158133801679211487925المجموع 

   * صاعد - يقصد به قطار صاعد عكس مجرى النهر

 **  نازل - يقصد به قطار نازل مع مجرى النهر     
***قيمة االيرادات تدار الى السنة المالية الالحقة لذا التطابق الميزانية
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1705954076-975327264آانون الثاني

62700109089-1612630263شباط

100329186390-1213873923آذار

29651145824-3081085363نيسان

37099106379-670862572أيار

27058138042-750110234حزيران

44208132483-88275-تموز

65047173335-108288-آب

30374117742-87368-أيلول

44075214827-170752-تشرين األول

61395196626-135231-تشرين الثاني

46574127773-81199-آانون األول

5655691702586-762851060732المجموع

المجموع  بغداد  - القائم

جدول رقم (10)

الشهر

آمية البضائع المنقولة بأجر حسب الخط والشهر لسنة 2013

بغداد ــ بيجي -  بغداد  - البصرة  بغداد - الموصل
حقالنية

النسب المئوية للبضاعة المنقولة حسب الخط لسنة 2013
شكل رقم (5)

6%

41%

0%

53%

الموصل ‐بغداد  البصرة ‐بغداد  حقالنية‐بيجي‐بغداد القائم ‐بغداد 
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17839021-26514587آانون الثاني

877821772-158611408شباط

1443932663-155616668آذار

485331499-601020636نيسان

384313937-8449250أيار

209817693-14615449حزيران

610318337-12234-تموز

699822720-15722-آب

318516325-13140-أيلول

380015851-12051-تشرين األول

588419952-14068-تشرين الثاني

554811175-5627-آانون األول

67312230945-12793150840المجموع

88178399216-105560205478آانون الثاني

324786837753-92549420418شباط

5547411398679-79887764051آذار

1714021341884-250867919615نيسان

226574791101-74347490180أيار

1426781061676-3750915248حزيران

241140926659-685519-تموز

3459201215584-869664-آب

192438910684-718246-أيلول

229658993937-764279-تشرين األول

3237321046541-722809-تشرين الثاني

258544651218-392674-آانون األول

309979111574932-6069607868181المجموع

                   االيرادات المتحققة *من نقل البضائع بأجر حسب الخط والشهر لسنة 2013 ( الف دينار)

الشهر

                      عدد الكيلومترات الطنية المقطوعة بأجر حسب الخط والشهر لسنة 2013

المجموعبغداد - القائم بغداد ــ بيجي - حقالنية بغداد ــ  البصرة  بغداد ــ الموصل

جدول رقم ( 11)

جدول رقم (12)

بغداد ـ  القائمبغداد ــ بيجي - حقالنية بغداد ــ  البصرة  بغداد ــ الموصل المجموعالشهر

*قيمة االيرادات تدار الى السنة المالية الالحقة لذا التطابق الميزانية
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آمية البضاعة المنقولة    نوع البضاعة
(الف طن)

عدد الكيلومترات الطنية 
المقطوعة  ( مليون طن 

آم )

16672مشتقات نفطية 

23132خامات الفوسفات 

8712حجر تحكيم

3113حبوب

21غاز سائل

33373مواد متنوعة

850203المجموع 

جدول رقم ( 13)

10096

1332

732

772

3043

262

آمية البضائع المنقولة والكيلومترات الطنية المقطوعة وااليرادات المتحققة حسب نوع البضاعة لسنة 2013

االيرادات  
(مليون دينار)

3955

آمية البضاعة المنقولة (الف طن) حسب نوع البضاعة لسنة 2013

شكل رقم (6)

0 100 200 300 400 500 600 700 800

غاز سائل

حبوب

مشتقات نفطية

خامات الفوسفات

مواد متنوعة

حجر تحكيم
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آيلو مترات االيرادالكمية 
آيلو مترات االيرادالكمية الطنية

آيلو مترات االيرادالكمية الطنية
آيلو مترات االيرادالكمية الطنية

آيلو مترات االيرادالكمية الطنية
الطنية

(بااللف)    الف دينار الف طن(بااللف)     الف دينار الف طن(بااللف)    الف دينارالف طن(بااللف)     الف دينارالف طن(بااللف)    الف دينارالف طن

543992169021---10105560265127205478458717881781783آانون الثاني

10983775321772---169254915863042041811408633247868778شباط

186139867932663---12798871556747640511666810055474114439آذار

147134188431499---3125086760108691961520636301714024853نيسان

10679110113937---674347844634901809250372265743843أيار

138106167617693---1375014611091524815449271426782098حزيران

13292665918337---8868551912234442411406103---تموز

173121558422720---10886966415722653459206998---آب

11891068416325---8871824613140301924383185---أيلول

21599393715851---17176427912051442296583800---تشرين األول

197104654119952---13572280914068623237325884---تشرين الثاني

12865121811175---813926745627472585445548---آانون األول

170311574932230945---766069601279310617868181150840566309979167312المجموع

        

جدول رقم (14)

أجمالي آمية البضائع المنقولة بأجر والكيلومترات الطنية المقطوعة وااليرادات المتحققة حسب الخط والشهر لسنة 2013

المجموع  بغداد - بيجي - حقالنيةبغداد - القائم بغداد - البصرة بغداد - الموصل
الشهر
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المجموعنازلصاعدنازلصاعدنازلصاعد

120150270---120150270بغداد  - الموصل

94410311975355353708129913842683بغداد  -البصرة

5045021006---5045021006بغداد - القائم

---------بغداد - بيجي - آرآوك

156816833251355353708192320363959المجموع

عدد السفرات المتحققة للقطارات حسب الخط وطبيعة النقل خالل سنة 2013

الخــط

المجموع

جدول رقم (15)

نقل البضائع

المجموعالمجموع

نقل المسافرين
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جدول رقم (16)

المجموع اخرى نقل المسافرين المجموع فارغة محملة 

3961---140825533961عدد السفرات

791239---245935545304791239آيلو مترات المسير

14486136562814239451411535633498عدد السفرات

267642726172275293654217979377977129595648253218آيلو مترات المسير

19813---98001001319813عدد السفرات

2643602---129199713516052643602آيلو مترات المسير

-------عدد السفرات

-------آيلو مترات المسير

25694262225191639451411535657272عدد السفرات

4214359451413687284952179793779771295956411688059آيلو مترات المسير

عدد السفرات وآيلومترات المسير المقطوعة لشاحنات البضائع والعربات حسب الخطوط وطبيعة النقل لسنة 2013

مجموع الشاحنات والعرباتاسم الخط
العربـــــــــــــــــــــــــــاتشـــــــــــاحنات البضائــــــــــــــــــع 

المجموع

بغداد ــ الموصل

بغداد ــ البصرة

بغداد ــ القائم

بغداد ــ بيجي ــ 
آرآوك
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نازلصاعدنازلصاعد

2062061298613726

نازلصاعدنازلصاعد

122912297723081670

عدد السفرات  لعربات زوارالعتبات المقدسة (بدون أجر) خالل سنة 2013

41226712

المجموع

 جدول رقم ( 17 )

 جدول رقم ( 18 )

عدد السفرات لقطارات  زوار العتبات المقدسة (بدون أجر) خالل سنة 2013

الكيلومترات السفريةنقل المسافرين (الزوار )
المجموع

عدد قطارات الزوار
المجموع

الكيلومترات السفرية
المجموع

2458158900
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المؤشرات 
قيمة االنتاج

المستلزمات السلعية والخدمية

القيمة المضافة *

تعويضات المشتغلين 

فائض العمليات**

تعويضات المشتغلين مجموع العامليناناثذآور
     ( الف دينار )

67491247799669474865

مالحظة :- علمًا ان االندثار السنوي ( 6357247 ) الف دينار

    ** فائض العمليات = القيمة المضافة - تعويضات المشتغلين

جدول رقم (19)

جدول رقم (20)

16164056

10893004

5271052

69474865

المؤشرات االقتصادية لنشاط الشرآة العامة لسكك الحديد  لسنة 2013

   * القيمة المضافة = قيمة االنتاج - ( المستلزمات السلعية والخدمية ) 

القيمة ( الف دينار )

عدد المشتغلين وتعويضاتهم في الشرآة العامة لسكك الحديد لسنة 2013

-64203813

ايرادات خدمات اجتماعية

ايرادات متنوعة

استئجار موجودات ثابتة

ايراد تشغيل للغير

1212958مجموع االيرادات اخرى*

اجور خزن ونقل دولي وتأجير

ايراد نقل المسافرين (اشخاص)

االيرادات االخرى
652597

556936

3425

-

ايراد النشاط التجاري

جدول رقم (21)

 قيمة االيرادات المتحققة ( الف دينار ) للشرآة العامة لسكك الحديد لسنة 2013

     مالحظة :- تفاصيل االيرادات االخرى  انظرجدول رقم (24)

المجموع الكلي لاليرادات المتحققة ( قيمة االنتاج)

ايراد نشاط انتاج سلعي

13581232ايراد نقل البضائع

16164056

9840

-

1600

1358426

*
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380960

3489057

2256447

16262

446024

312385

6901135

جدول رقم (22)

القيمة (الف دينار )

قيمة المستلزمات السلعية للشرآة العامة لسكك الحديد لسنة 2013

متنوعات

ادوات احتياطية

نوع السلعة

خامات ومواد اولية

وقود ومحروقات وزيوت

ماء وآهرباء

مجموع المستلزمات السلعية

تجهيزات العاملين

قيمة المستلزمات السلعية (الف دينار) للشرآة العامة لسكك الحديد لسنة 2013
شكل رقم (7)

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

3500000

وقود 
ومحروقات 
وزيوت

ادوات 
احتياطية

ماء 
وآهرباء

خامات 
ومواد اولية

المتنوعات تجهيزات 
عاملين

21



560718خدمات الصيانة

48371دعاية وطبع وضيافة

513674نقل وايفاد واتصاالت

2925استئجار موجودات ثابتة

2866181مصروفات خدمية متنوعة

3991869مجموع المستلزمات الخدمية

نوع الخدمة

قيمة المستلزمات الخدمية للشرآة العامة لسكك الحديد لسنة 2013

القيمة (الف دينار )

جدول رقم ( 23 ) 

قيمة المستلزمات الخدمية (الف دينار ) للشرآة العامة لسكك الحديد لسنة 2013
جدول رقم (8)
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جدول رقم ( 24 ) 

القيمة (الف دينار )نوع االيراد
3425ايراد خدمات اجتماعية
-ايرادات متنوعة

652597استئجار موجودات ثابتة
556936ايراد تشغيل للغير

873854فوائد وايجارات االراضي
-ايراد استثمارات مالية
4051484تعويضات وغرامات
914842ايراد سنوات سابقة
115137ايرادات عرضية
-ايرادات رأسمالية

7168275المجموع

69474865الرواتب واالجور 
6901135المستلزمات السلعية 
3991869المستلزمات الخدمية

-فوائد وايجار اراضي مدينة
6357247اندثارات

439500مصروفات تحويلية
49188مصروفات اخرى

87213804المجموع

قيمة المصروفات والمصروفات االخرى للشرآة العامة لسكك الحديد لسنة 2013
القيمة (الف دينار )نوع المصروفات

مالحظة :يعتبر القرض المستلم من وزارة المالية والمصروف فعال لسنة 2013( 74) مليار دينار اعانة تسدد في حالة توفر ايراد وسيولة 
نقدية

قيمة االيرادات االخرى للشرآة العامة لسكك الحديد لسنة 2013

جدول رقم (25) 
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