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  2015لسنة والعام لقطاع الحكومي في اإحصاء نشاط النقل الجوي 

 
 المقدمة   

  
يحتل قطاع النقل الجوي مكانة متميزة في مختلف مجاالت النقل التنموية من خالل نقل المسافرين والبضائع واألمتعة والبريد 

الخدمات التي  إلى باإلضافةة ھذا يتسھيل عمليات النقل وزيادة الروابط والعالقات الدول إلى دتأوالتي  خرىأ إلىمن دولة 

ه لفائقة التي تمكنيتميز بالسرعة ا إذقل الحديث نوسائل ال أھمالجوي  لنقلويعتبرا جتماعيةاإلو قتصاديةاإليقدمھا لبقية األنشطة 

ھذا  قتصادياتإليحتل التخطيط مما قل الجوي التجاري المنتظم نجانب ال إلى باإلضافةھذا ابعد المسافات  إلىمن الوصول 

  . النشاط موقعا متقدما بالنسبة لشركات الطيران على اختالفھا

 تأھيل إعادةسابقا لوزارة التخطيط مشروع ) جمعية الطيران العراقية(من خالل نادي فرناس الجوي  قدمت وزارة النقل

تأسست جمعية الطيران العراقية .  لإلحصاءالمالكات الجوية وحضي برعايتھم في تكوين قاعدة معلومات في الجھاز المركزي 

 كانت تدارو  1948مديرية الطيران المدني العامة سنة  وأصبحتالطائرات بين الشباب  ستخدامبإ ىوكانت تعن 1933سنة 

مطار المعقل بمصلحة الموانئ العراقية ومطار بغداد بوزارة الدفاع والتي  لحقتامن قبل السلطات البريطانية التي  وقتھا

لحقت بوزارة المواصالت الجوية وا واألنواءوالحق بھا كل من الميناء الجوي  )مديرية الطيران المدني(تسمى  أصبحت

 . سابقا واألشغال

شكلت بموجبه المؤسسة العامة للطيران المدني العراقي تالذي  1969لسنة ) 160(صدر قانون وزارة النقل والمواصالت رقم 

  - : كاألتيتشكيالت المؤسسة العامة للطيران المدني العراقي  لتصبح

  .المنشأة العامة للمطارات المدنية  -1

  .لمنشأة العامة للخطوط الجوية العراقية ا -2

 .معھد الطيران المدني  -3

المنشأة العامة للطيران  إلىالمؤسسة العامة للمطارات المدنية  سمالمؤسسات وتم تغيير أ إلغاءوبصدور قرار  1987وفي عام 

لتي كانت تمارسھا المؤسسة والمسؤوليات ا واالختصاصاتممارسة كافة الواجبات حق المدني وترتبط بوزارة النقل ولھا 

  .ة معھد الطيران المدني بھذه المنشأ في العراق وتم ربطسلطة الطيران المدني  باعتبارھا

 اإلجازاتجميع  إصدارفي وھي الجھة المخولة العراقية  األجواءعلى  ةسلطة الطيران المدني ھي السلطة العليا المسيطر إن

عن منح التراخيص لھبوط  ولةالمسؤطيارين ومراقبين جويين وھي الطائرات و إدامةيران من مھندسي قطاع الطل للعاملين 

حقيقة عملھا ھو عمل وطني سيادي كدولة والتي بموجبھا تقوم أن فمطارات العراقية وبالتالي الالطائرات في عموم  وإقالع

 إلىعن منح شھادات المستثمر الجوي داخل فضائھا  ولةالمسؤوھي  )AOC(شركات الطيران بتنفيذ الرحالت عن منظمة 

قطاع الطيران المدني في العراق  يحدد عمل 1984لسنة ) 48(المدني مادة الطيران وبموجب . خارج العراق وبالعكس 

لية عن تنفيذ كافة قرارات منظمة الطيران الدولمطارات وكذلك التراخيص ل وإعادةمطارات ة عن تراخيص اليمسؤولبال

)ICAO ( لكون العراق جزء فاعل من المنظمة. 
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  2015لسنة والعام لقطاع الحكومي في اإحصاء نشاط النقل الجوي 

 
  

من مھامھا القيام بجميع أعمال النقل الجوي للمسافرين والبريد داخل العراق وخارجة لطائرات  العراقيةالخطوط الجوية 

بكافة الخدمات الفنية واألرضية للطائرات المدنية العربية واألجنبية في كافة المطارات المدنية في العراق  العراق فقط والقيام 

للطائرات المدنية ضمن اإلمكانيات المتاحة وبيع السلع والمنتجات على الطائرات والقيام بخدمات الصيانة المتوسطة والثقيلة 

وفتح األسواق الحرة في المطارات المدنية وتقديم الخدمات التنموية للطائرات والمساھمة في تنفيذ خطط النقل الجوي وفعاليات 

جال النقل الجوي المشاركة في المشاريع المشتركة ونشاطات اإلتحادات الدولية والمنظمات العربية والدولية المتخصصة في م

في مجال النقل الجوي وممارسة وسائل الدعاية والطباعة إلغراض النقل الجوي وتدريب الطيارين والمھندسين من خالل 

 . الشركات العريقة في الشرق األوسط 

  

  

   المنھجية

البيانات ألھمية توفير المؤشرات المطلوبة عن  ستيفاءبإ تصاالتواإلالنقل  إحصاءاتمديرية /  لإلحصاءلمركزي يقوم الجھاز ا

ت بواسطة السجال اإلحصاءشعبة / ووزارة النقل  لإلحصاءزي بين الجھاز المرك اإلحصائيھذا النشاط من خالل تنسيق العمل 

رين، عدد المساف ،المغادرةالطائرات الھابطة و عدادأنستوفي البيانات عن ومنھا  شركات ھذا النشاطالتي تعتمدھا  إلداريةا

اإليرادات  إلى باإلضافةر بغداد الدولي وبقية المطارات الرحالت الداخلية والدولية من والى مطا ،ينالقادمين والمغادر

المدني في عدد لعامة للطيران شرات المنشأة امؤ اعتمادتم و ،في إعداد التقرير النھائي الخاص بھذا النشاط لمصروفاتوا

الخطوط الجوية أما وحسب المنفذ الحدودي الترانزيت،  أجنبية أمسواء كانت عراقية  اتالطائرات الھابطة جميعا في المطار

  .  فقط  يةالعراق المطارات تحسب مؤشرات فالعراقية 

  

 اإلحصائيةستخراج المؤشرات إلى إباإلضافة لدقة والشمول لنقل واالتصاالت من حيث اا إحصاءات قق البيانات في مديريةتدو

ومقارنتھا مع السنوات لمستلمة اجداول خاصة لجمع البيانات األساسية  حيث تقوم مديريتنا بإعداداألساليب الوصفية  ستخدامبإ

الرسوم  اتضمنالنھائي م بشكلهھذا ألتقرير  إصدارلغرض  قتصاديةواإل اإلحصائيةالمؤشرات  ستخراجوإالسابقة وتحليلھا 

 .ة ة والخرائط ألھم المؤشرات الرئيسالبياني
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  المفاھيم والبيانات الوصفية

  

دة األرض من واسعة مساحة عن عبارة ويكون الطائرات وإقالع لھبوط مجھز أو صالح مكان ھو :المطار ـة العوائق عن البعي  الطبيعيــــــ

  .الطائرات ثقل وتتحمل المنحدرات من وتربتھا خالية

        

 لھا الالزمة المساعدات أنواع كل وتقديم أنواعھا ختالفإ على الطائرات ستقبالإل مجھزةھي مطارات  :الرئيسة المطارات

  المدن، خارج تنشأ فھي لذا كبيرة مساحات تشغل ةالرئيس المطارات أن وبما األرض، على أو الجو في كانت واءــــــس ولركابھا،

  . والھبوط اإلقالع أثناء الطائرات عليھا تندفع أن يمكن بممرات وتجھز ، العوائق نــــم تأمن حتى عنھا عدـــوتب

   

 أو الطوارئ حالة في ستعمالھاإل الرئيسة المطارات من قريبة مسافات على عادة وتوجد عددا أكثر ھي :اإلضافية المطارات

   . محدودة خدماتھا أن كما صغيرة، طائرات فيه يستعمل الذي الداخلي للنقل

 

 ستقبالإ يمكنه كما الطائرات، أنواع جميع ستقبالإ ويمكنه الخارجية، المدنية الخطوط لخدمة مجھز مطار ھو :الدولي المطار 

 ، ربيل ، السليمانيةبغداد، أ(مثل مطار  الخدمات، أنواع جميع ويقدم ممرات، عدة لوجود نظراً  واحد وقت في طائرة من أكثر

  .) نجف ، الموصلـالبصرة ، ال

 

ً ) الواحدة الدولة مدن بين( الداخلية المدنية الجوية الخطوط لخدمة مجھز مطار ھو :المحلي المطار   واحد ممر ذو يكون ما وغالبا

   .    محدودة خدمات وذو

  . عن طريق المطارات العراقية) ، المغادرون القادمون(يعني عدد المسافرين  :مجموع المسافرين المنقولين

ً ـعـميـجطارات ـمـطت في الـبـتي ھـعدد الطائرات ال ):القادمة(الطائرات الھابطة  خطوط الجويةـف الـتلـمخل راقـعـل الــداخا

  . )ة ، أجنبيةــيـربــة ،عـيــراقــع(

  .عدد الطائرات التي أقلعت من المطارات جميعاً من داخل العراق  :الطائرات المغادرة

  .   و المواد البريدية المنقولة بالطن  وزن البضائع واألمتعة المنقولة :كمية البضائع

وكافة ) بغداد، أربيل ، السليمانية ، البصرة ، النجف ، الموصل( عراقيةتعني حركة الطائرات بين المطارات  ال :الرحالت الدولية

 .دول العالم 
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 2015والعام لسنة الجوي في القطاع الحكوميإحصاء نشاط النقل 

                                                                                                                                                       

  القطاع الحكومي والعامتحليل ألھم مؤشرات نشاط النقل الجوي في 

  

الخطوط الجوية شركة  ويضمنھاالعاملة على مختلف شركات الطيران ) دوليةال( ات العراقيةمطارالالرحالت الجوية في عدد  -1

بنسبة و) 21324(مغادرة وال) %50.1(ھابطة وبنسبة ) 21397(منھا رحلة ) 42721( بلغت 2015العراقية لسنة 

  . )3(كما في جدول ) 49.9%(

  

 بلغت 2015على طائرات الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية لسنة )الدولية(الرحالت الجوية في المطارات العراقية  عدد -2

 . )4(كما في جدول %) 50.1(وبنسبة ) 9029(والمغادرة %) 49.9(ھابطة وبنسبة ) 8993(رحلة منھا  )18022(

  .بسبب الوضع األقتصادي للبلد ،)22352(بمقدار ) 40374(والتي كانت  2014وھذا العدد أقل من عدد الرحالت لسنة 

  

 2015لخطوط الجوية العراقية لسنة لعامة لالشركة اطائرات على ) داخليةال(لمطارات العراقية في ا لجويةا الرحالت عدد -3

 . )5(كما في جدول %) 49.4(وبنسبة ) 7015(المغادرة و%) 50.6(ھابطة وبنسبة ) 7173(رحلة منھا) 14188(بلغت 

  .بسبب الوضع األقتصادي للبلد  ،)3580(بمقدار ) 17768(والتي كانت  2014وھذا العدد أقل من عدد الرحالت لسنة 

 

بلغ  2015سنة للعاملة المختلف شركات الطيران  األشھرحسب ) النقل الدولي(المسافرين في مطار بغداد الدولي  عدد -4

جمالي إمن %) 12.5(مسافر وبنسبة ) 48413(مقداره  لثانيتشرين اخالل شھر  األعلى العددظھر منھا مسافر ) 388039(

بعدد  األولتشرين  ويليھا شھرجمالي إلا من%) 10.8(وبنسبة  مسافر) 41919(بعدد  األول شھر كانونيليھا المسافرين 

اإلجمالي من %) 66.2(مسافر وبنسبة ) 257104(بعدد ر شھوبقية األجمالي إلمن ا%) 10.5(مسافر وبنسبة ) 40603(

  . )6(كما في جدول 

 

لخطوط الجوية العراقية للعامة اشركة العلى طائرات  األشھرحسب ) النقل الداخلي(في مطار بغداد الدولي المسافرين عدد  -5

من  %)10.2(مسافر وبنسبة ) 67850( همقدار حزيرانخالل شھر  األعلى لعددا ظھرومسافر  )667180( بلغ 2015سنة ل

مسافر ) 61615(بعدد  اذارھرـويليھا ش جماليإلمن ا %)10.0(مسافر وبنسبة  )66729( بعدد أيار يليھا شھر جماليإلا

ي ــالــمــجإلن اــم%) 70.6(ة ــبــنســمسافر وب) 470986(عدد المسافرين ر شھوبقية األ اإلجماليمن %) 9.2( وبنسبة 

  . )7(كما في جدول 

    

  4                    العراق                                                                                                                       / الجھاز المركزي لإلحصاء -مديرية إحصاءات النقل واالتصاالت 
  

  



  

  

 

 2015والعام لسنةإحصاء نشاط النقل الجوي في القطاع الحكومي 

 
بلغت  2015لسنة لعراقية لجوية االخطوط ل لعامةا شركةاللدولي على طائرات الى مطار بغداد امن وكمية البضاعة المنقولة  -6

 )%11.1(وبنسبة  محملةطن بضاعة ) 938( منھا بلغو) %88.9(بنسبة وطن بضاعة مفرغة  )7529(منھا  طن) 8467(

  . )9( ولدكما في ج جماليمن اإل

 

 2015لسنة لعراقية لخطوط الجوية العامة لاشركة لالدولي على طائرات مطار بغداد امن المنقولة لبريدية اكمية البضاعة  -7

 . )11(كما في جدول  بضاعة بريدية مفرغة دوال يوج فقط بضاعة محملة طن) 42(بلغت 

 

 . )13(كما في جدول عامل ) 2027(بلغ  2015عدد العاملين للمنشأة العامة للطيران المدني لسنة  -8

 

  . )14(كما في جدول عامل ) 3053( بلغ 2015عدد العاملين للشركة العامة للخطوط الجوية العراقية لسنة 9- 

  

) ةــيــرات أولـديـقـت(ارـــنــليون ديــم) 49834(بلغت  2015لطيران المدني لسنة اإليرادات المتحققة للمنشأة العامة ل -10

    .)19(دول ـج يـما فـك

 

تقديرات (مليون دينار ) 579263( 2015لسنة العامة للخطوط الجوية العراقية  المتحققة للشركة يراداتإلاقيمة بلغت  -11

  . )24(كما في جدول ) أولية

 

   

  

  

 

  

  

  

  . مصدر بيانات التقرير وزارة النقل 
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Table (1)جدول (1)

الوحدة القياسية 
Measure unit

                   المؤشر           
Indicator        

               المجموع        
Total       

Details

14,188داخلية Domesticعدد الرحالت الجوية في المطارات العراقية على طائرات 

18,022دولية Internationalطائرات الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية 

16,166ھابطة Landingحركة الطائرات للخطوط الجوية العراقية 

16,044مغادرة Departing (داخلية ودولية)

Arrivals 1,344,440قادمون

Departures 1,463,437مغادرون

Cargo 8,467بضاعة

Mail 42بريد

Male 2,238ذكور

Female 815أناث

Male 1,513ذكور

Female 514أناث

مالحظة : المطارات كما في جدول (5،4)

Number of flights on Iraqi airways 

Aircrafts movement for iraqi airways 
(domestic and international)

Total passenders for Iraqi airways 
(domestic and international) by airport

Quantity of cargo transported from-to 
Baghdad international airport on iraqi 
airways 

كمية البضاعة المنقولة من والى مطار بغداد الدولي  على 
طائرات الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية 

2,807,877

8,508

Number عدد

مجموع المسافرين المنقولين للخطوط الجوية العراقية 
(داخلي ودولي) حسب المطارات

Passengerمسافر 

Flight 32,210رحلة

32,210

Ton طن

(Key Indicators) of Air Transport in Public and Governmental Sector For 2015 

 المؤشرات الرئيسة لنشاط النقل الجوي في القطاع الحكومي والعام لسنة 2015    

30 Number عدد

التفاصيل

30  Number of aircrafts in-service in Iraqiعدد الطائرات العاملة في المطارات العراقية
airports

3,053 Number عدد عدد العاملين للشركة العامة للخطوط الجوية العراقية

2,027 Number عدد

Note: Airports as in table(4,5)

Number of Employees in  Iraqi Airways

Number of Employees in Civil Aviation 
Authority

عدد العاملين للمنشأة العامة للطيران المدني
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Table (2)جدول (2)

المغادرون القادمون المغادرةالھابطة

Landing DepartingArrivalsDepartures

3016,16616,0441,344,4401,463,4372,807,877Iraqi airways aircrafts* طائرات الخطوط الجوية العراقية    

  13121,0229261,948Aircrafts of Kurdistan Region_الطائرات الخاصة لألقليم   

3,4863,488286,685286,012572,697_طائرات االقليم (العربية والدولية)
Aircrafts of Kurdistan Region ( Arab and 
international )  

12,40412,2951,640,0511,636,1143,276,165Arab and foreign Aircrafts_الطائرات العربية واألجنبية 

 3032,06931,8393,272,1983,386,4896,658,687Totalالمجموع

مالحظة (2) : البيانات أعاله تخص كافة المطارات العراقية وبضمنھا مطاربغداد الدولي .

 أسطول النقل الجوي وحركة الطائرات والمسافرين (الدولي والداخلي) لسنة 2015 

Air Transport Fleet and Aircrafts and Passengers Movement (International & Domestic) For 2015

المجموع 

* طائرات الخطوط الجوية العراقية حاصل جمع جدول (4 و5) .

Aircrafts fleet
    

Total aircraft movement  
(international + domestic)

 Total passengers movement
(international+domestic)

No. of aircrafts

*Iraqi airways is the sum of table (4+5)

 Total

حركة المسافرين اإلجمالي 
(الدولي + الداخلي)

عدد الطائرات اسطول النقل الجوي

  حركة الطائرات اإلجمالي 
(الدولي + الداخلي)

Note 1 : Fleet includes Iraqi,private, arab and forign aircrafts مالحظة (1)  : األسطول :- يشمل الطائرات ( العراقية والخاصة والعربية واألجنبية وأقليم كردستان ) .     

Note 3: Source of data  of Kurdistan Region is federal ministry of transport with KRSO

(-) Data unavailable: we don't have number of aircrafts but number of companies operating in 
Iraq : (7 domestic companies and (34) Arab and foreign 

Not 2: Data mentioned above relared to all airports including Baghdad international airport 

مالحظة (3) : بيانات األقليم مصدرھا وزارة النقل االتحادية مع ھيئة إحصاء اقليم كردستان . 

مالحظة (4) : بيانات غير متوفرة / اليتوفر لدينا عدد طائرات وانما لدينا عدد الشركات العاملة في العراق والتي ھي (7) شركات الناقل الوطني  
و(34) شركة عربيه واجنبيه  .
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جدول (3)

المجموع عدد الرحالت الدولية

المغادرون القادمون المغادرةالھابطة

Landing DepartingArrivalsDepartures

10,6605,3305,330612,544618,8651,231,409مطار بغـــداد الدولي

92650542145,80431,54277,346مطار أربيل الدولي

4,3972,1892,208174,672198,650373,322مطار السليمانية الدولي*   

7,0283,5093,519310,381313,312623,693مطار البصرة الدولي 

19,7109,8649,8461,361,2081,356,2492,717,457مطار النجف الدولي 

______مطارالموصل **

42,72121,39721,3242,504,6092,518,6185,023,227المجموع

* Data source is KRSO* Data 

** No movement due to terroristic  actions** No m

 الرحالت الدولية في المطارات العراقية  وحركة الطائرات والمسافرين (لمختلف شركات الطيران العاملة) وبضمنھا الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية لسنة 2015 

 No. of
 international

 flights

Baghdad International Airport

Erbil International Airport

Sulaimaniya International Airport*

 International flights in Iraqi Airports and Aircrafts and Passengers Movement (For Different Aviation Companies) Including Iraqi Airways For 2015

المطارات

 Total

                         حركة الطائرات                 
Aircrafts movement         

                   حركة المسافرين               
Passengers movement       

Table (3)

Airport

* بيانات مطار السليمانية الدولي مصدرھا ھيئة أحصاء إقليم كردستان . 

Najaf International Airport

Mosul International Airport **

Total 

** مطار الموصل الدولي الحركة متوقفة فية بسبب األعمال األرھابية .

Basrah  International Airport

 8



Table (4)جدول (4)

المجموع عدد الرحالت الدولية

المغادرون القادمون المغادرةالھابطة

Landing DepartingArrivalsDepartures

7,7303,8653,865420,298423,072843,370Baghdad International Airportمطار بغـــداد الدولي

92650542145,80431,54277,346Erbil International Airportمطار أربيل الدولي

* 4,3972,1892,208174,672198,650373,322Sulaimaniya International Airport مطار السليمانية الدولي * 

1,31765666140,86739,85280,719Basrah  International Airportمطار البصرة الدولي 

3,6521,7781,874182,917189,388372,305Najaf International Airportمطار النجف الدولي 

** Mosul International Airport______مطارالموصل الدولي **

 18,0228,9939,029864,558882,5041,747,062Totalالمجموع

No movement due to terroristic  actions **** مطار الموصل الدولي الحركة متوقفة فية بسبب األعمال األرھابية .

 الرحالت الدولية في المطارات العراقية وحركة الطائرات والمسافرين على طائرات (الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية) لسنة 2015

                   حركة الطائرات            
Aircrafts movement         

                   حركة المسافرين               
Passengers movement       

 No. of
 international

 flights

Airportالمطارات

Data source is KRSO ** بيانات مطار السليمانية الدولي مصدرھا ھيئة إحصاء إقليم كردستان . 

 Total

 International flights in Iraqi Airports and Aircrafts and Passengers Movement (Iraqi Airways) For 2015
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Table (5)جدول (5)

المجموع عدد الرحالت الداخلية

المغادرون القادمون المغادرةالھابطة

Landing DepartingArrivalsDepartures

9,2924,6464,646270,031397,149667,180Baghdad International Airportمطار بغـــداد الدولي

60738522244,51517,80862,323Erbil International Airportمطار أربيل الدولي

* 2,6021,3101,292113,03588,288201,323Sulaimaniya International Airportمطارالسليمانية الدولي **

88744744028,65835,34464,002Basrah  International Airportمطار البصرة الدولي 

80038541523,64342,34465,987Najaf International Airportمطار النجف الدولي 

** Mosul International Airport______مطارالموصل الدولي **

 14,1887,1737,015479,882580,9331,060,815Totalالمجموع

** No movement due to terroristic  actions

* Data source is KRSO

الرحالت الداخلية في المطارات العراقية وحركة الطائرات والمسافرين على طائرات (الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية) لسنة 2015  

Domesticl flights in Iraqi Airports and Aircrafts and Passengers Movement (Iraqi Airways)  For 2015

                   حركة الطائرات               
Aircrafts movement      

                   حركة المسافرين               
Passengers movement       

 No. of domestic
 flights

Airportالمطارات

* بيانات مطار السليمانية الدولي مصدرھا ھيئة إحصاء إقليم كردستان .

** مطار الموصل الدولي الحركة متوقفة فية بسبب األعمال األرھابية .

 Total
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Table (6)جدول (6)

النسبة المئوية %المجموعالمجموع

المغادرونالقادمون المغادرةالھابطة 

Landing DepartingArrivalsDepartures

10210220415,09914,33029,4297.6Januaryكانون الثاني

12012024011,57013,20024,7706.4Februaryشباط

11211222414,58015,83530,4157.8Marchأذار

11111122215,89017,65033,5408.7Aprilنيسان

13113126217,54016,33033,8708.7Mayأيار

12012024014,69018,00032,6908.4Juneحزيران

10010020011,48014,89026,3706.8Julyتموز

999919810,35011,50021,8505.6Augustآب

10410420811,82012,35024,1706.2Septemberأيلول

18018036021,17719,42640,60310.5Octoberتشرين األول

13313326625,60022,81348,41312.5Novemberتشرين الثاني

15315330622,45019,46941,91910.8Decemberكانون األول

1,4651,4652,930192,246195,793388,039100.0Total المجموع                 

مالحظة : الحركة أعاله ھي لمطار بغداد الدولي فقط . 

 حركة الطائرات وعدد المسافرين في مطار بغداد الدولي (النقل الدولي)  حسب االشھر (لمختلف شركات الطيران العاملة) لسنة 2015 *

 Aircraft Movement and Number of Passengers in Baghdad International Airport (International Transport) By Month on Different Operation 
Aviation Companies For 2015 *

                   حركة المسافرين                
Passengers movement      

                   حركة الطائرات                 
Aircrafts movement    

*The Movmement only in Baghdad Internationl Airport .

الشھر

TotalTotal

Month

Percentage 
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جدول (7)

النسبة المئوية %المجموعالمجموع

المغادرونالقادمون المغادرةالھابطة 

Landing DepartingArrivalsDepartures

31732263922,33034,62656,9568.5كانون الثاني

38538577025,22535,41360,6389.1شباط

45045190129,56532,05061,6159.2أذار

34534769223,15534,32357,4788.6نيسان

37637575124,09342,63666,72910.0أيار

44444088421,60146,24967,85010.2حزيران

36536873322,30533,58055,8858.4تموز

49048797724,47025,35049,8207.5آب

34534068520,15033,60053,7508.0أيلول

38538476919,99028,96348,9537.3تشرين األول

36636573117,80223,93541,7376.3تشرين الثاني

37838276019,34526,42445,7696.9كانون األول

4,6464,6469,292270,031397,149667,180100.0المجموع

Percentage 

 حركة الطائرات وعددالمسافرين في مطار بغداد الدولي (النقل الداخلي)  حسب األشھر (للشركة العامة للخطوط الجوية العراقية) لسنة 2015 *

Aircraft Movement and Number of Passengers in Baghdad International Airport (domestic transport) on  (Iraqi Airways) By Month on Iraqi 
Airways  For 2015 *

                   حركة الطائرات             
Aircrafts movement        

                   حركة المسافرين                
Passengers movement      

الشھر

TotalTotal

Table (7)

Month

January

February

March

April

May

June

July

Total

The Movmement only in Baghdad Internationl Airport . مالحظة : الحركة أعاله ھي لمطار بغداد الدولي فقط .

August

September

October

November

December
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Figure (1) Number of Passengers in Baghdad International Airport ( International 
Transport) By Month on Different Aviation Companies For 2015

شكل (1) عدد المسافرين في مطار بغداد الدولي (النقل الدولي) حسب األشھر لمختلف شركات الطيران 
لسنة 2015
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كانون الثاني شباط اذار نيسان ايار حزيران تموز اب ايلول تشرين الثانيتشرين االول كانون االول

المغادرون

القادمون

Figure (2) Number of Passengers in Baghdad International Airport ( Domestic 
Transport) By Month on Iraqi Airways For 2015

شكل (2) عدد المسافرين في مطار بغداد الدولي (النقل الداخلي) حسب األشھر للشركة ألعامة للخطوط 
الجوية العراقية لسنة 2015
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كانون الثاني شباط اذار نيسان ايار حزيران تموز اب ايلول تشرين االول تشرين الثاني كانون االول

المغادرون

القادمون
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Table (8)جدول (8)

المجموع المجموع 

المغادرون القادمون المغادرة الھابطة 

Landing DepartingArrivalsDepartures

الخطوط الجوية العراقية 
8,5118,51117,022690,329820,2211,510,550(دولي + داخلي)  

 ( Iraqi Airways  +International
Domestic)

TK 37037074047,33046,88094,210التركيةTurkisk- TK

RJ 37037074048,39050,15598,545األردنية ألملكيةRoyal Jordan- RJ

ME 33633667231,20034,65065,850بيروتBeirut- ME

EK 818116214,94312,95727,900طيران أألماراتEmirates- EK

FZ 999919811,22011,56022,780طيران دبيDubai Air - FZ

* EY أبو ظبي------Abu Dhabi- EY

MS 4444888,6777,29015,967المصريةEgyptian - MS

GF 3333665,2505,88011,130طيران ألخليجGulf Air

QR 3333664,5003,7508,250القطريةQatar Airways - QR

RB 3737748,7069,70618,412السوريةSyrian Air- RB

* HR السويدية------Sweden Air- HR

PC  2929585,5907,32512,915التركيةTurkisk- PC

3333666,4405,64012,080Air Arabia- Sharjahالعربية للطيران / الشارقة

9,9769,97619,952882,5751,016,0141,898,589Totalالمجموع

مالحظة : جميع الشركات أعاله لديھا رحالت أسبوعية من مطار البصرة والنجف وأربيل . 

النشاط اإلجمالي لحركة النقل الجوي في مطار بغداد الدولي لمختلف (شركات الطيران العاملة) وبضمنھا الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية لسنة 2015

Total Activity For Air Transport in Baghdad International Airport  on Different operating companies including  Iraqi Airways For 2015

Companyشركات الطيران العاملة

                   حركة الطائرات                
Aircrafts movement     

                   حركة المسافرين                    
Passengers movement  

* توقف رحالت شركة طيران EY (أبو ظبي) وشركة طيران HR (السويدية) الى بغداد وإلسباب تتعلق بالشركتين فقط . 

Note: All companies above have weekly flights from Basrah, Najaf and Erbil

* Flights from Ey and HR to Baghdad stopped due to reasons related to both companies.

TotalTotal
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Table (9)جدول (9)

المجموع المحملةالمفرغة

UnloadedLoaded Total

578,15852,909631,067Januaryكانون الثاني

79,197241,038320,235Februaryشباط

 452,20473,844526,048Marchأذار

669,56785,639755,206Aprilنيسان

532,269117,159649,428Mayأيار

720,34770,300790,647Juneحزيران

586,92176,142663,063Julyتموز

552,20549,244601,449Augustآب

1,082,74515,2141,097,959Septemberأيلول

563,86664,935628,801Octoberتشرين األول

614,92360,234675,157Novemberتشرين الثاني

1,096,73231,3921,128,124Decemberكانون األول

7,529,134938,0508,467,184Totalالمجموع

Table (10)جدول (10)

المحملة  المفرغة 

UnloadedLoaded

624,0072,486,918

مالحظة (1) : البضاعة المفرغة :- ھي البضاعة الواردة (من الخارج ) .

(الى الخارج) . البضاعة المحملة :- ھي البضاعة المصدرة : (2) مالحظة

Note1: Unloade: carego imported 

Note 2: Loaded: Carego exported 

   كميـــــة البضاعة المنقولة من والى مطار بغداد الدولي حسب األشھر علــــى طـائرات (الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية) لسنة 2015 
(كغم)

 Quantity of cargo Transported From - To Baghdad International Airport on Iraqi Airways By Month 
For 2015(Kg)

كمية البضاعة المنقولة من والى مطار بغداد الدولي لمختــلف شــركات الطيران العاملة (للمنشأة العامة للطيران المدني) لسنة 2015 (كغم)

 

Month الشھر

Quantity of Cargo Transported  From - To Baghdad International Airport (Civil Aviation 
Authority)For 2015(Kg)

المجموع 

Total

3,110,925
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Table (11)جدول (11)

Januaryكانون الثاني

Februaryشباط

 Marchأذار

Aprilنيسان

Mayأيار

Juneحزيران

Julyتموز

Augustآب

Septemberأيلول

Octoberتشرين األول

Novemberتشرين الثاني

Decemberكانون األول

Totalالمجموع

Table (12)جدول (12)

3,835

3,835

3,383

4,164

2,875

 كمية البضاعة البريدية (المحملة) المنقولة من مطار بغداد الدولي حسب األشھرعلى طائرات (الشركة العامة للخطوط الجوية 
العراقية)  لسنة 2015 (كغم)

كمية البضاعة البريدية (المحملة) المنقولة من مطار بغداد الدولي لمختلف  شركات الطيران العاملة (للمنشأة العامة للطيران 
المدني) لسنة 2015 (كغم)

Quantity of mail cargo transported from Baghdad international airport on Iraqi 
Wirways for 2015 (Kg) 

Quantity of Mail Cargo From - To Baghdad International Airport on Different 
Operating  Companies (Civil Aviation Authority) For 2015(Kg) 

Monthألشھر

4,635

41,930

المحملة

Loaded 

2,653

3,338

3,997

3,190

2,514

المحملة  

3,511

مالحظة : كمية الشحن الجوي لمطار بغداد الدولي تم اإلعتماد على جداول الخطوط 
الجوية العراقية .

Note: Tables of Iraqi airways were adopted to define 
quantity of cargo transported

37,450

المجموع 

Total Loaded 

37,450
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شكل (3) كمية البضاعة المنقولة (طن) من والى مطار بغداد الدولي على طائرات الشركة العامة 
للخطوط الجوية العراقية وعلى مختلف شركات الطيران العاملة لسنة 2015

Figure (3)  Quantity of Cargo Transported (ton) From - To Baghdad 
International Airport On Iraqi Airways and  Different Aviation Companies 

For 2015
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Figure (4)  Quantity of Cargo Transported (ton) From  Baghdad 
International Airport On Iraqi Airways and  Different Aviation 

Companies For 2015

شكل (4) كمية البضاعة البريدية المنقولة (طن) من مطار بغداد الدولي على طائرات ألشركة العامة 
للخطوط الجوية العراقية وعلى مختلف شركات الطيران العاملة لسنة 2015
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Table (13)جدول (13)

       المجموع

ھندسية  
Engineering

       فنية       
Technical

ادارية 
Administrative

Total

1778255111,513Maleذكور 

61190263514Femaleإناث

2381,0157742,027Totalالمجموع

Table (14)جدول (14)

       المجموع

ھندسية  
Engineering

       فنية       
Technical

ادارية 
Administrative

Total

3541,1717132,238Maleذكور 

5373689815Femaleإناث

4071,2441,4023,053Totalالمجموع

 عدد العاملين في نشاط النقل الجوي (للمنشأة العامة للطيران المدني) حسب طبيعة العمل والجنس لسنة  2015

الجنس

Work     طبيعة العمل

الجنس

Work     طبيعة العمل

 Sex

 Sex

 Number of Employees in Air Transport Activity ( Iraqi Airways) By Type of Work and Sex For 2015

 Number of Employees in Air Transport Activity (Civil Aviation Authority) By Type of work and sex 
For 2015

 عدد العاملين في نشاط النقل الجوي (للشركة العامة للخطوط الجوية العراقية) حسب طبيعة العمل والجنس لسنة 2015
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شكل (5) عدد العاملين في نشاط النقل الجوي حسب طبيعة العمل والجنس 
(للمنشأة العامة للطيران المدني) لسنة 2015

   Figure (5) Number of Employees in Air Transport 
Activity By Type of Work and Sex (Civil Aviation 

Authority) For 2015
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شكل (6) عدد العاملين في نشاط النقل الجوي حسب طبيعة العمل والجنس 
(للشركة العامة للخطوط الجوية العراقية)  لسنة 2015

 Figure (6) Number of Employees in Air Transport 
Activity By Type of Work and Sex ( Iraqi Airways) For 

2015
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Table (15)جدول (15)

المجموع اناث ذكور

MaleFemaleTotal

1Ph.D-1دكتوراه

10414Master degreeماجستير

3High Diploma-3دبلوم عالي

515199714Bachelorبكالوريوس

 24894342Diplomaدبلوم 

 212151363Secondaryإعدادية

10940149Intermediateمتوسطة

33522357Primaryإبتدائية

80484No certificateدون اإلبتدائية

1,5135142,027Totalالمجموع

Table (16)جدول (16)

المجموع اناث ذكور

MaleFemaleTotal

1Ph.D-1دكتوراه

11415Master degreeماجستير

325High Diplomaدبلوم عالي

521346867Bachelorبكالوريوس

 503115618Diplomaدبلوم 

 431268699Secondaryإعدادية

12649175Intermediateمتوسطة

52828556Primaryإبتدائية

1143117No certificateدون اإلبتدائية

2,2388153,053Totalالمجموع

* Data Unavailable * بيانات غير متوفرة 

Certificateالشھادات

 عدد العاملين في نشاط النقل الجوي (للمنشأة العامة للطيران المدني) حسب المستوى التعليمي والجنس لسنة 
2015

Number of Employees ( Civil Aviation Authority) by Educational Attainment 
and Sex for 2015

 عدد العاملين في نشاط النقل الجوي (للشركة العامة للخطوط الجوية العراقية) حسب المستوى التعليمي والجنس 
لسنة 2015

Number of Employees ( Iraqi Airways) by Educational Attainment and Sex for 
2015

Certificateالشھادات

Data Unavailable ** بيانات غير متوفرة 

 25



شكل (7) عدد العاملين في نشاط النقل الجوي حسب المستوى التعليمي والجنس (للمنشأة العامة للطيران 
المدني) لسنة 2015

Figure (7) Number of Employees ( Civil Aviation Authority) by Educational 
Attainment and Sex for 2015
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شكل (8) عدد العاملين في نشاط النقل الجوي حسب المستوى التعليمي والجنس (للشركة العامة للخطوط 
الجوية العراقية) لسنة 2015

Figure (8) Number of Employees ( Iraqi Airways) by Educational Attainment 
and Sex for 2015
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Table (17)جدول (17)

القيمة (الف دينار)

Value (000 ID)

169,676Stationary

935,370Electricity  wages

522,821Fuel expenses

13,651Wearing apparel 

763Pest control

1,376Pest Prevention 

59,586Other materials and requirements

3,146Water wages

50Other commodity inputs

1,706,439Total commodity inputs

مستلزمات سلعية اخرى (مطبوعات)

مجموع المستلزمات السلعية

إجور الكھرباء

نفقات الوقود

المالبس

مواد المكافحة

مواد الوقاية

المواد واللوازم االخرى

          قيمة المستلزمات السلعية (للمنشأة العامة للطيران المدني) لسنة 2015             

إجور الماء

القرطاسية

Commodity inputsالمستلزمات السلعية

    Value of Commodity inputs (Civil Aviation Authority)For 2015
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Table (18)جدول (18)

القيمة (الف دينار)

Value (000 ID)

 231,950Publishing and advertisingالنشر 

14,243Mediaاألعالم

1,346Mailالبريد

50,584Rent of machinery and equipmentاستئجارالمكائن والمعدات

96,212Hospitality and delegationsالضيافة والوفود

29,579Phone calles chargesإجور المكالمات الھاتفية 

201,386publishing expensesنفقات الطبع

9,776Rent of transport meansاستئجار وسائط النقل

37,427,044Participation in courcesاألشتراك في الدورات

1,357,575Cleaningتنظيف الدائرة

28,421,250Establishments guards wagesإجور حراسة المنشأت

42,159Other servicesالخدمات األخرى (المتنوعة)

566,721Domestic delegationsإيفادات داخلية

7,136External delegationsإيفادات خارجية

223,221Direct satellite transmissionالنقل المباشر لألقمار الصناعية

44,184Information network servicesخدمات شبكة المعلومات

2,787Accomodation costأجور سكن 

7,815,276Maintenance costمصاريف صيانة

4,348Transportation costاجور وسائط نقل

76,546,777Total service inputsمجموع المستلزمات الخدمية

 قيمة المستلزمات الخدمية (للمنشأة العامة للطيران المدني) لسنة 2015

المستلزمات الخدمية

 Value of service inputs (Civil Aviation Authority) For 2015

Service inputs
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Table (19)

القيمة (الف دينار)

Value (000 ID)

18,486,861Feesالرسوم

7,269,915revenues of state properties rentإيرادات إيجار ممتلكات الدولة

19,303,681Charges of landing and accomodationاجور ھبوط وايواء

462,625Advertising chargesاجور خدمات االعالنات

4,000Halls revenuesايراد دور صاالت االستراحة

4,111,645charges on using Iraq atmosphereإجور أستخدام المجال الجوي العراقي

57,965Tax on incomes of public sector employeesضريبة على دخول منتسبي القطاع العام

 Miscellaneous revenues 134,600إيرادات متنوعة

3,150Employees inclusionتضمين الموظفين

49,834,442Grand total of revenues (output value)المجموع الكلي لإليرادات المتحققة  (قيمة اإلنتاج) 

Table (20)جدول (20)

القيمة (الف دينار)
Value (000 ID)

6,371,463Land rentals (non-agricultural)فوائد وإيجارات األراضي (إيجار اراضي غير زراعية)

517,056Compensations and fines (administrative fines)تعويضات وغرامات (غــــــــرامات إدارية)

6,888,519Totalالمجموع

 قيمة اإليرادات المتحققة (للمنشأة العامة للطيران المدني) لسنة 2015 

 قيمة اإليرادات االخرى(للمنشأة العامة للطيران المدني) لسنة 2015

Revenues Value For (Civil Aviation Authority) For 2015

جدول (19)

Indicatorالمؤشرات

Value of Other Revenues (Civil Aviation Authority) For 2015

 Revenueنوع اإليراد
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Table (21)جدول (21)

مجموع العاملين
اإلجور والرواتب والمساھمة في التأمينات 

اإلجتماعية (الف دينار)
تجھيزات العاملين *نقل العاملين

تعويضات المشتغلين **
 (الف دينار)

Total Employees 
Wage, salary and contribution to 

social insurance (000ID)
Employees transportEmployees supplies Compensation of employees

2,02731,630,909013,65131,644,560

   **  تعويضات المشتغلين = االجور والرواتب والمساھمة في التأمينات االجتماعية + نقل العاملين + تجھيزات العاملين

 عدد المشتغلين وتعويضاتھم (للمنشأة العامة للطيران المدني) لسنة 2015

 Number of Employees and Compensation (Civil Aviation Authority)For 2015

clothes + food + medicine = Employees supplies                                                             

compensation of employees= wage, salary and contribution to social insuran

تجھيزات العاملين = مالبس + اغذية + طبية                                                           *     
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Table (22)جدول (22)

القيمة (الف دينار)

Value (000 ID)

6,641,121Crude and raw materials

97,330,820Fuel and lubricants 

21,696,005Spare parts

194,087Miscellaneous 

418,813Water & electricity

245,687Employees suppliesتجھيزات العاملين

26,127,862Other commodity inputs

152,654,395Total

Table (23)جدول (23)

القيمة (الف دينار)
Value (000 ID)

66,076,180Maintenance and repair costs

1,334,395Advertising, printing and host

4,160,394Transport, delegaion and communication*

23,333,614Fixed assets rent 

130,000,991Miscellaneous service expenses **

224,905,574Total

* يتضمن نقل عاملين

include subscribes + insurance installments *** * يتضمن اشتراكات وانتماءات + اقساط تأمين

إستئجار موجودات ثابتة 

مصروفات خدمية متنوعة **

تكاليف صيانة وتصليح

Service inputs value (Iraqi Airways) For 2015

* include employees transport

مجموع المستلزمات الخدمية 

 قيمة المستلزمات الخدمية (للشركة العامة للخطوط الجوية العراقية) لسنة 2015

Service inputs المستلزمات الخدمية

دعاية وطبع وضيافة

نقل وإيفاد واتصاالت *

 قيمة المستلزمات السلعية (للشركة العامة للخطوط الجوية العراقية) لسنة 2015

المستلزمات السلعية

المتنوعات

ماء وكھرباء

مجموع المستلزمات السلعية

المستلزمات السلعية اخرى

  Commodity inputs value (Iraqi Airways) For 2015

Commodity input 

خامات ومواد اولية                           

وقود ومحروقات وزيوت

ادوات احتياطية
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Table (24)جدول (24)

القيمة (الف دينار)
Value (000 ID)

63,541Commodity production activity revenueإيراد نشاط اإلنتاج السلعي

12,846,711Trade activity revenueإيراد النشاط االتجاري

3,498Reveues of employing othersإيراد تشغيل للغير

562,138,695Service activity revenueإيراد النشاط الخدمي *

579,262,629Grand total of revenues (output value)

Table (25)جدول (25)

القيمة (الف دينار)
Value (000 ID)

10,753,482Purchases for saleمشتريات لغرض البيع

10,753,482Totalالمجموع

Table (26)جدول (26)

القيمة (الف دينار)
Value (000 ID)

7,331Land rentals (no-agricultural) 

996,251Compensations and fines (administrative fines)

41,125,515Previous revenues

4,453,462Nonessential  revenues 

46,582,559Total

 قيمة االيرادات المتحققة (للشركة العامة للخطوط الجوية العراقية) لسنة 2015

Revenues Value For (Iraqi Airways) For 2015

المؤشرات

Value of Other Revenues (Iraqi Airways) For 2015

 قيمة اإليرادات االخرى (للشركة العامة للخطوط الجوية العراقية) لسنة 2015

Indicator

include fixed assets rent+ miscellaneous **  يتضمن ايجار موجودات ثابتة + االيرادات المتنوعة

المجموع الكلي لإليرادات المتحققة (قيمة اإلنتاج)

مشتريات لغرض البيع (للشركة العامة للخطوط الجوية العراقية) لسنة 2015

Indicatorالمؤشر

Purchases for Sale ( Iraqi Airways) for 2015

Revenue نوع اإليراد

فوائد وإيجارات االراضي (إيجار اراضي غير زراعية)

تعويضات وغرامات (غــــــــرامات إدارية)

إيراد سنوات سابقة 

إيرادات عرضية

المجموع
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Table (27)جدول (27)

القيمة (الف دينار)
Value (000 ID)

1,987,758

912,300اعانات

52,346,536

70,743,183

125,989,777

Table (28)جدول (28)

مجموع العاملين
اإلجور والرواتب والمساھمة في 
التامينات األجتماعية (الف دينار)

تعويضات المشتغلين ** (الف دينار)تجھيزات العاملين *نقل العاملين

Total Employees 
Wage, salary and 

contribution to social 
insurance (000ID)

Employees transportEmployees supplies Compensation of employees

3,05365,635,12638,998245,68765,919,811

* تجھيزات العاملين = مالبس + اغذية + طبية

* * تعويضات المشتغلين = االجور والرواتب والمساھمة في التأمينات االجتماعية + نقل العاملين + تجھيزات العاملين

Number of Employees and Compensation (Iraqi Airways) For 2015

* Employees supplies = clothes+food+medical

** Compensation of employees= Wages,slaries and contribution to soc

 قيمة المصروفات األخرى (للشركة العامة للخطوط الجوية العراقية) لسنة 2015       

مصروفات تحويلية متنوعة

األندثارات

المجموع

 عدد المشتغلين وتعويضاتھم (للشركة العامة للخطوط الجوية العراقية) لسنة 2015       

نوع المصروفات
Expenses

مصروفات اخرى

     Value of Other Expenses (Iraqi Airways) For 2015

Subsidies 

Miscellaneous transferring expenses

Other expenses

Depreciations

Total

 33
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