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 مقــــــــدمة ال .1
  

ة ،  ات العریق ن المؤسس ة م د العراقی كك الحدی ن الس ا م ا لھ ةلم ھ أھمی ا تلعب ل  وم ة نق ة حرك ي دیموم دم ف ن دور متق م
ة  ى إضافةالمسافرین وشحن البضائع والسلع والمواد المختلف وفیر  إل ل وت ع خدمي  أساسیاتنق ات النھوض بواق ومقوم

  .والتكنولوجیا الصناعیة المعاصرة  واألمانیتمتع بكافة سبل الراحة 
  
دة وبسرعة واضحة ثقل بالسكك الحدید من خالل قدرتھا الكبیرة على نقل الحموالت النال أھمیةتبرز و ة ولمسافات بعی قیل

ع السكان  أھمیةكما تبرز  ، األخرىتفوق الكثیر من الوسائل  ي توزی ادالسكك من خالل تأثیرھا المباشر ف ات  وإیج التجمع
دن  د من الم ي العدی ك ف ا نالحظ ذل ا وكم رور شبكات السكك فیھ ةالحضریة الكبیرة جراء م ي نمت  األوربی الصناعیة الت

" وازدھرت جراء وجود السكك الحدید فیھا ، وتعتبر السكك الحدید في مقدمة وسائل النقل التي تعتمد علیھا الدول اعتمادا
السكك  بإنشاءدیة واالجتماعیة والسیاسیة والعسكریة وعلى ذلك تقوم العدید من الدول االقتصا األھداففي تحقیق " كبیرا

ة  ة الحدیث ل الحدید وتحدیثھا بالوحدات المتحرك ل النق ا ویمث ب الب، كم د احد الجوان ل  األساسیةسكك الحدی ال النق ي مج ف
  .افات طویلة البري التي تحقق شروط النقل بأمان وبأقل تكلفة للمسافرین والبضائع ولمس

ام  1914عام ) اإلسحاقي(أول قطار بین بغداد وسمیكة الدجیل  لتسییرتعتبر البدایة الفعلیة  ي ع  بإنشاءبوشر  1918وف
ا خط الشرقاط  ىخط قیاسي بین بغداد والحلة لنقل المحاصیل الزراعیة ، بعدھا تم تمدید عدة خطوط منھ م  إل الموصل  وت

راق   1940في عام وربطھ بالخطوط السوریة والتركیھ ثم الشبكھ األوربیھ  ار من الع م تسییر اول قط ىت در  باشا  إل حی
ساس لبنایة المحطة العالمیة الكبرى في جانب الكرخ من بغداد في ألا لموقع العراق الجغرافي تم وضع الحجرو) اسطنبول(

  .، الحدید  سمیت الشركة العامھ لسكك و 1953ام بشكل نھائي ع وأنجزت 1948عام 
  
ر من  إن در كبی ى ق زمن عل ذا النشاط أصبحت بتطور ال ة عن ھ توفیر البیانات والمؤشرات اإلحصائیة للجھات التخطیطی

ة المؤشرات اإلحصائیة  اً من أھمی األھمیة في التخطیط للنقل بالسكك الحدید بشكل خاص والنقل البري بشكل عام وانطالق
ة لوص من حیث شمولیتھا ودقة تنظیمھا وطریقة  تدفقھا ولھا  إلى الجھات المستفیدة واعتمادھا في وضع الخطط ومتابع

  . البرامج المطلوبة واتخاذ القرارات الصائبة في توجیھ ھذا النشاط ألغراض التنمیة  
  
  
   الخالصة التنفیذیة .2
 

  . 2015كـم في نھایة سنة ) 2,890(أطوال سكك الحدید بلغت  إن - 
 قاطرة مناقلة) 25(قـاطرة رئــیسة و ) 38(منھا  2015قاطرة في نھایة سنة ) 63(الدیزل العاملة بلغ عدد قاطرات  - 
 .2015مسافر سنة  ألف) 393(بأجربلغ عدد مسافري السكك الحدید   -
 .  2015 سنة )كم .مسافر(ملیون ) 139(عدد الكیلومترات السفریة المقطوعة  أما-  

 . 2015دینار ســنة ) 11837.2(المــسافر الواحــــــــد بلـغ متوســط أجرة نقل  - 
  . 2015طن سنة  ألف) 318(إن كمیة البضائع المنقولة بأجر بلغت  - 
 . 2015سـنة ) كم . طن( ملیون ) 71(أمـا عـــدد الكیـــــلومترات الطـــــنیة المـــقطوعة بأجر  -
 . 2015دینار ســنة ) 10428(بلغ متوسـط أجرة نقل الطــن الواحـــــــــد  -
   . 2015ملیون دینار سنــة ) 4,652(بأجر  بلغت اإلیرادات المتحققة من نقل المــسافرین - 
  .2015ملیون دینار سنــة ) 3,316(بلغت اإلیرادات المتحققة من نقل البضائع  - 
    -  َ متریة   مسافر وبمسافة  كیلو ألف) 70) (زوار العتبات المقدسة (  بدون اجر بلغ عدد المسافرین المنقولین مجانا

  . )كم. مسافر (ملیون ) 1(مقدارھا 
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    المنھجـــــیة   . 3
    

الشركة العامة لسكك الحدید تتضمن بیانات  لدى سنویة إداریھیتم جمع البیانات اإلحصائیة من خالل جداول وسجالت   
تدقق البیانات في مدیریة إحصاءات النقل واالتصاالت من . النوعي والمالي واالقتصادي للشركة  إحصائیة تعكس النشاط

حیث دقة المؤشرات وشمولیتھا باإلضافة إلى استخراج المؤشرات اإلحصائیة باستخدام األسالیب الوصفیة وتضمین أھم 
  .  البیانات ألھم المؤشرات الرئیسة

لتنسیق مع وزارة النقل إصدار النشرة اإلحصائیة الخاصة بنشاط سكك الحدید في دأب الجھاز المركزي لإلحصاء وبا
العراق لتوفیر مؤشرات عن عدد القاطرات وأنواعھا ، عدد المسافرین ، كمیة البضائع المنقولة واإلیرادات المتحققة من 

  الخ. . . .جراء نقل المسافرین والبضائع ، أطوال خطوط سكك الحدید
  
  
 والبیانات الوصفیة  المفاھیم .4
  

1  رأس القطار(ماكنة  : القاطرة( . 
 
2  وھي القاطرات التي تسحب عربات المسافرین والبضائع  : القاطرات الرئیسة. 

  
3  ماكنة  توصیل القاطرات بالعربات داخل المحطة : القاطرات المناقلة . 
 
  :عدد الكیلومترات السفریة المقطوعة   - 4   
  

  .المسافرین المنقولین للمسافات المقطوعة بواسطة القطارات یقصد بھا عدد           
  ).كم.  مسافر ( عدد الكیلومترات التي تقطعھا القطارات  ووحدة القیاس ×عدد المسافرین المنقولین           

  
  :عدد الكیلومترات الطنیة المقطوعة  - 5

  
  . یقصد بھا كمیة البضاعة المنقولة للمسافات المقطوعة بواسطة القطارات          

  ).كم. طن (عدد الكیلومترات التي تقطعھا القطارات  ووحدة القیاس  ×كمیة البضاعة المنقولة          
  
  :متوسط أجرة نقل المسافر الواحد   - 6 
  

  .یقصد بھ معدل أجرة نقل مسافر واحد في خطوط سكك الحدید          
  ).بالدینار( وھو حاصل قسمة اإلیـرادات المتحققة من نقل المسافرین بالقطارات على عـدد المسافرین المنقولین   

  
  :متوسط طول السفرة لنقل المسافرین   - 7

  
  . یقصد بھ معدل عدد كیلومترات المسیر لنقل مسافر واحد          
  ) .بالكیلومتر( وھو حاصل قسمة الكیلومترات السفریة المقطوعة للقطارات على عدد المسافرین المنقولین         

  
 
 
 
 
 



 2015نشاط سكك الحدید لسنة  إحصاءتقریر 
 

 3  العراق / الجھاز المركزي لإلحصاء / مدیریة إحصاءات النقل واالتصاالت 
 

  
  -:  النتائج الرئیسة .5
  

ا  2015كـم في نھایة سنة ) 2,890(بلغت أطوال سكك الحدید  .1 ـنسبــسة بـیــم خطوط رئـك) 2,442(منھ ة ـ
ل  %)15.5(كم بنسبة ) 448(أما الخطوط الفرعیة فیبلغ طولھا%)  84.5( م سنة ) 2,370(مقاب  2014ك

اعأي  بتھ  بارتف غ نس بب  %)22.0(بل اع بس بب االرتف ود س افةویع م ) 520( إض والك یة  أط وط رئیس خط
 . )5,1(كما في جدول  مزدوجة لبعض خطوط سكك الحدید 

  
اطرات  .2 دد ق غ ع دیزل بل ودة ال نة ) 375(الموج ة س ي نھای اطرة ف یسة ـرة رئـقــاط) 269(نھا ـم 2015ق

اطرات   بلغ عدد في حین%) 28.3(قاطرة مناقلة وبنسبة ) 106(و% ) 71.7( ةـبـنسـوب دیزل ق لة ـعامــالال
ـل اطرة ) 63(2015سنة  ـ ا ق بة ) 38(منھ ة وبنس اطرة رئیس بة ) 25(و%) 60.3(ق ة وبنس اطرة مناقل ق
  . )4(كما مبین في جدول  %)39.7(

 
ل  2015مسافر سنة  ألف) 393( بأجرعدد مسافري السكك الحدید  إن )1(تبین من جدول  .3  ألف) 146(مقاب

للمسافرین یوضح مؤشر الرقم القیاسي ) 3(جدول  أما%) 169.2( بلغ نسبتھ بارتفاع أي 2014مسافر سنة 
د  عفق ى ارتف ام ) 178.6(إل د  2015ع ان  أنبع ام ) 66.4(ك بب ،  2014ع ود س اعویع ى االرتف راء إل  ش

 . قطارات جدیدةتسییر و
 
ومترملیون مسافر ) 139(عدد الكیلومترات السفریة المقطوعة  أما .4 ل  5201 سنة لكل كیل ون ) 74(مقاب ملی

  .) 7(كما مبین في جدول %) 87.8(بلغت نسبتھ رتفاع با و 2014سنة  لكل كیلومترمسافر 
  
ـد  .5 ـسافر الواحـــــــ ل المـ ـط أجرة نق ـنة ) 11837.2(بلـغ متوسـ ار سـ ل  2015دین ار ) 13473.0(مقاب دین

ة بمتوسط طول السفرة لن %)12.1(بلغ نسبتھ  بانخفاضأي  2014ســنة  م ) 354(ل المسافرین قمقارن ك
 . )2(كما مبین في جدول  2015سنة 

 
ل ــقــــابـــم 2015طن سنة  ألف) 318(بلغت ) 10,2(إن كمیة البضائع المنقولة بأجر وكما مبین في جدول   .6

نة  ) 1,067( ن س ف ط بتھ  2014أل غ  نس اض بل ة %) 70.2(أي بانخف ي لكمی رقم القیاس ر ال ن مؤش وم
عام ) 49.4(المنقولة حیث بلغ یبین تفسیر تحلیلي النخفاض مؤشر البضائع ) 3(البضائع المنقولة في جدول 

  . 2014عام ) 165.7(كان  أنبعد  2015
  
 
اض  2015عامل لسنة ) 6,626(بلغ عدد العاملین في الشركة العامة لسكك الحدید  .7 %) 12.0(وبنسبة انخف

 ) .17(عامل كما في جدول) 7,532(حیث كان  2014مقارنة مع سنة 
 
  
مقــــابل  2015سـنة ) كم . طن( ملیون ) 71(بلغ أمـا عـــدد الكیـــــلومترات الطـــــنیة المـــقطوعة بأجر فقد .  8

  ).11(وكما مبین في جدول %) 52.3(أي بانخفاض بلغ نسبتھ  2014ســنة ) كم. طن(ملیون ) 149(
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ة ــار ســنــنــدی) 6580( ـلمــقاب 2015ة ـدینار ســن) 10428( بلغ متوسـط أجرة نقل الطــن الواحـــــــــد.  9
  ).2(ن في جدولـبیـوكما م %)58.5(نسبتھ  بلغ بارتفاع و 2014

  
 ونملی) 1,967(مقابل  2015دینار سنــة  ونملی) 4,652( بأجر بلغت اإلیرادات المتحققة من نقل المــسافرین .10

نة  ار س اع و 2014دین بتھ  بارتف غ نس اع%) 136.6(بل بب االرتف ود س ى ویع أجر  إل افرین ب دد المس ادة ع زی
ل البضائع  والرزم والمطاعم للمسافرین األمتعة إیرادات إلى باإلضافة ، في حین بلغت اإلیرادات المتحـققة من نق

ار ونملی) 3,316( ـة  دین ل  2015سنـ بتھ  اضـفـخـانـوب 2014نة ـنار سـدی ونـلیـم) 7,021(مقاب غ نس بل
ات الفوسفات ،  %)52.8( ل خام ل بعض البضائع مث اض لتوقف نق ي جدول  ویعود سبب االنخف ین ف ا مب وكم
)2,1(. 
  
 
  االستنتاجات والتوصیات .6
  

 االستنتاجات  1.6
  

ولین  إن 2015نتائج سنة  أظھرت .1 أجرعدد المسافرین المنق ولین  ب ر من عدد المسافرین المنق دون اكب ب
  .  لھذه السنة اإلیراداتوبذلك زادت  اجر

ي عدد  2014عن سنة  2015المتحققة من نقل المسافرین ارتفعت في سنة  اإلیرادات .2 اع ف بسبب االرتف
  .والمطاعم  واألمتعةخاصة بالرزم  إیرادات وإضافةالمسافرین 

ي سنة  اإلیرادات .3 ة البضائع  2014عن سنة  2015المتحققة من نقل البضائع انخفضت ف اض كمی         النخف
  .الفوسفاتخامات ا المنقولة ومنھ

الرئیسي مزدوج الخط ال) كم 416( بإضافةوذلك  2015لسنة لسكك الحدید  الخطوط  أطوالتم زیادة عدد  .4
 )حصیبة –القائم  –بغداد (الخط المزدوج الرئیسي ) كم 104( وإضافة) معقل –شعیبة  –بغداد (
  

  التوصیات 2.6 
  
ادة . 1 ة وزی ث السرعات والحموالت المحوری ة وتحسین مواصفاتھا من حی تطویر وتوسیع الخطوط الحدیدی

واالرتقاء بنوعیة ومواصفات البنى التحتیة  األمانكفاءة شبكة النقل الحالیة وزیادة طاقاتھا االستیعابیة ودرجة 
  .وتنفیذھا ضمن برامج محددة لتحقیق السیاسات أولیاتھاووضع 

  . اإلجمالي الناتج القوميومساھمتھ في  إنتاجھنشر الوعي في ھذا النشاط من حیث . 2
  . للمواطنین اتالخدم أفضلتقدیم وتأھیل وتدریب العاملین تنشیط الوعي من خالل فتح الدورات التدریبیة و. 3
  .إكمال ازدواجیة الخطوط المنفردة وإلغاء جمیع خطوط السكك مع الطرق . 4
  .سرعة قطارات المسافرین وتحدیث شبكة اإلشارات واالتصاالت زیادة . 5
ل . 6 تجھیز الشركة بالقطارات الحدیثة والمتكاملة وعربات المسافرین والشاحنات الجدیدة لنقل البضائع وتأھی

  .وحداتھا المتحركة 
  .تطویر وتفعیل نقل البضائع بالسكك . 7
  .وارد تقلیل كلف النقل وتقلیص النفقات وتعظیم الم. 8
  .تعزیز موقع العراق الجغرافي في النقل وتجارة الترانزیت . 9
  
  
  المراجع والمصادر.7
 

  الشركة العامة للسكك الحدید العراقیة/ وزارة النقل  



  Table (1)  جدول (1) 

اطوال الخطوطالسنوات
   ( كم )

كمیة البضائع المنقولة 
بأجر(الف طن .كم)

    عدد الكیلومترات الطنیة 
المقطوعة بأجر(ملیون طن. كم)

اجمالي المؤشرات التحلیلیة الخاصة بنشاط سكك الحدید للفترة (2015-2011)

Total Analitical Indicators of Railway Activity for (2011-2015)

االیرادات المتحققة 
(ملیون دینار) من نقل

              عدد المسافرین          
    ( مسافر بااللف)

عدد الكیلومترات السفریة 
(ملیون مسافر.كم)

البضائع المسافرین بدون أجربأجربدون أجربأجر

Number of traveled 
kelometers measured 

in (million 
passenger.km) 

volume  of Goods 
transported with  

charge 
(1000.ton.km)

Number of  ton 
kelometers travelled with 

charge (million.ton.km) 

Revenues (million ID) from 
Transport

 Year  Rail way lines 
lengths(km)

Number of passengers
(thousand)

البضائع المسافرین بدون أجربأجربدون أجربأجر

with chargefreewith chargefreePassengersGoods

20112,627178949016601991,94110,084

20122,37014855475408502031,58910,096

*20132,37013438068231,70323114,88011,575

*20142,37014643074431,0671491,9667021.6

*20152,890393701391318714,6523,316

نسبة التغیر السنوي   (2014-
(% 2015

Change Rate (%) for 
(2015-2014)

معدل التغیر للسنوات   
(% 2011-2015)

Change rate (%) for 
(2015-2011)

136.6-52.8 22.0169.2-83.7-97.7

-13.0-16.135.0-16.8

-70.2-52.3 87.8

2,530.2-6.413.60

*Numbers don't include international transport            االرقام التتضمن نقل دولي *
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Figure(1)شكل(1)

عدد المسافرین المنقولین بأجربسكك الحدید للفترة (2015-2011)
Passengers transported in wage by railways for (2011-2015)
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Figure(2)شكل(2)

كمیة البضائع المنقولة بأجر بسكك الحدید للفترة (2015-2011)

Quntity of goods transported in wage by railways for (2011-2015)
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  Table (2)جدول (2)

 9455438043070Thousand--- مسافربااللف عدد المسافرین (بدون بأجر)
passengersNumber of Passengers (unpaid)        

 107220212178148134146393Thousand مسافربااللف عدد المسافرین (بأجر)
passengersNumber of Passengers (paid)        

 53.7102.699.789.874.968.074.0139.0Millionملیون مسافر . كمعدد الكیلومترات السفریة المقطوعة (بأجر)
passengers. KmNumber of trip Kilometers travelled

7402,1562,3941,9411,5891,4881,9674,652Million IDRevenues for passengers transportedملیون دینار االیرادات المتحققة من نقل المسافرین 

6898.59809.111276.410893.310736.511104.513473.011837.2IDtransport average  wage per passengerدینارمتوسط اجرة نقل المسافر الواحد

 13.821.024.022.621.221.926.633.5IDTrip average wage per kilometerدینارمتوسط  اجرة الكیلو متر السفري الواحد 

 501467470504506507507354KmTrip average length of passengersكممتوسط طول السفرة لنقل المسافرین 
transport

  4326449956608501,7031,067318Thousand ton Volume of goods transported by chargeالف  طن كمیة البضائع المنقولة بأجر 

12117024919920323114971Millon ton.KmNumber of kilometers crossed with chargeملیون طن . كمعدد الكیلو مترات الطنیة  المقطوعة بأجر 

4,3187,93911,60710,08410,09611,5757,0223,316Million IDRevenues of goods transported by chargeملیون دیناراالیرادات المتحققة من نقل البضائع بأجر 

 9993123271166515279118786797658010428IDTransport average wage per ton دینارمتوسط اجرة نقل الطن الواحد 

35.846.746.750.749.7504747IDTransport average wage per ton / Kmدینارمتوسط اجرة نقل طن واحد لكیلو متر واحد 

 279264250302239136140223KmTrip average length for goods transportكم متوسط طول السفرة لنقل البضائع 

171136499414414414375375No.Trains available at the end of the yearعدد القاطرات الموجودة في نھایة السنة

 282250255255307307325339No.Total passengers rail cars at the end of theعدد اجمالي عربات نقل المسافرین في نھایة السنة 
year

15,00012,06015,30015,30012,75012,75013,65019,034No.Total seats of passengers rail carsعدد اجمالي مقاعد عربات المسافرین

 10,26610,3269,3159,3159,3159,31510,98411,084No.Number of goods rail cars at the end ofعدد شاحنات البضائع الموجودة في نھایة السنة 
the year

257258233466466466549554Thousand ton Freight of goods vehicles طن بااللف حمولة شاحنات البضائع 

6060606050504256No.*Average seats per passenger carعدد  متوسط عدد مقاعد العربة الواحدة *

2525255050505050TonAverage freight per goods vehicleطن متوسط حمولة الشاحنة الواحدة 

2014 20122013 وحدة القیاس التفاصیل

* مقاعد عربات المسافرین فقط

اجمالي المؤشرات الرئیسة لنشاط سكك الحدید للفترة (2008  - 2015 )
Total Key Indicators of Railway Activity for (2008-2015)

Measurment Unit Details

*Only seats of passenger rail cars

20082009201020112015
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Table (3)جدول (3) 

عدد المسافرینالسنوات
 ( مسافر بااللف )

الرقم القیاسي  
 للمسافرین %

كمیة البضائع
 ( الف طن )

         الرقم القیاسي            
للبضائع %

YearsNumber of 
Passengers (1000)

Index Numbers of 
Passengers %

Volume of Goods 
(Tousand ton)

Index Numbers of Goods 
%

*2009220100.0644100.0

201021296.4995154.5

201117880.9660102.5

 Index numbers of passengers and volume of goods transported by railways for (2009- 2015) 

االرقام القیاسیة لعدد المسافرین المنقولین وكمیة البضائع المنقولة بسكك الحدید للفترة (2015-2009)

201117880.9660102.5

201214867.3850132.0

201313460.91,703264.4

201414666.41,067165.7

2015393178.631849.4

 Index numbers of Passengers and Goods Transported by Railways for
 (2009 - 2015)

االرقام القیاسیة لعدد المسافرین المنقولین وكمیة البضاعة المنقولة بسكك الحدید
للفترة (2009 - 2015)

  *  Base year was adopted to be compared with the following years                 اعتمدت سنة االساس  لمقارنة السنوات الالحقة بھا *  

 Figure (3)                        (3) شكل 

 (2009 - 2015)
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Table (4) جدول (4) 

عدد قاطرات الدیزل (الموجودة والعاملة) حسب النوع للفترة (2013 -2015)
       Number of Diesel Locomotives (existed and operating) by Type for  

(2013- 2015)

السنة

عدد قاطرات الدیزل الموجودة

المجموع

عدد قاطرات الدیزل العاملة

المجموع Number of Diesel Locomotives 
existed

Number of Diesel 
Locomotives operating

مناقلةرئیسةمناقلةرئیسة

MainConnectorMainConnector

2013283131414442266

2014269106375382664

2015269106*375382563

YearTotalTotal

عدد قاطرات الدیزل العاملة (الرئیسة والمناقلة) حسب النوع  لسنة 2015
Number of Diesel Locomotives (main and connectors) by Type for 2015

* اضافة لذلك یوجد (12) سیت قاطرة دیزل نوع (DMU) تشكیلة السیت الواحد یحتوي على (2) ماكنة سحب وطاقة + (7) عربات سیاحیة ومنام + (1) عربة مطعم

* There are (12) set of diesel locomotive (DMU) each set contin (2) trucked vehicles + (7) tourist and bed locomotive + (1) 
restaurant locomotive

                            Figure (4)  شكل (4)                      

44

38 38

22
26 25

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

2013 2014 2015

رئیسیة
مناقلة

 9





Table (5)

فرعي رئیسي

 جدول (5)

Lengths of Railways / Km
Total

عدد المحطات العاملة وأطوال خطوط سكك الحدید (كم) حسب الخط والنوع لسنة 2015

Railway lineأسم الخط 

Number of Operating Stations and Railway lines lengths (Km) by Line and Type for 2015

عدد المحطات 
المجموع اطوال الخطوط (كم )العاملة

Number of 
Operating فرعي

Sub-line

151Baghdad - Shuaiba -  Maqal

7Shuaiba - Um qasir

125Baghdad - Mosul    

39Mosul - Rabiah

968

56

رئیسي

34

3

بغداد - موصل

2

528 403 3

بغداد - شعیبة - معقل

بغداد - القائم - حصیبة

شعیبة - ام قصر

موصل - ربیعة

Main-line

63

1,119

Operating 
Stations

153

480

114

572

-

92Baghdad - AL-Kaim - Husaiba

34AL-Kaim - Ukashat

0Kirkuk - Beygee - Haklaniya   

0Msayab - Krblaa

448Total
 (-) الخط موجود ولكن الیعمل بسبب سوء االوضاع االمنیة

2,442

252

-

المجموع

2

25

كركوك - بیجي - حقالنیة

2,890

بغداد - القائم - حصیبة

القائم - منجم عكاشات

252 1

25 3

480572

178

(-) The line is not used due to unsafe situation

مسیب - كربالء

144

46

         

 11

  

 
 



12 

 



العدد المجموع خدمة مسافرینالمجموع**خدمة *مسافرین 

PassengersService*Total**PassengersServiceTotalNumber

عدد المقطورات الموجودة للشركة العامة لسكك الحدید للفترة (2015-2013)

Volume of load (ton)

Number of seats and beds

       Table (6)               

Goods  trucks

جدول (6)

عدد المقاعد واالّسرة عدد العربات 

Number of vehicles

عربات المسافرین 

السنة

شاحنات البضائع 

Year

Number of railway cars for (2013-2015)

Passenger cars

الحمولة  (طن)

PassengersService*Total**PassengersServiceTotalNumber

20132555230712,750-12,7509,315

20142735232513,650-13,65010,984

20152518833919,034-19,03411,084

Volume of load (ton)

549,200

465,750

Unavailable data (-)(-) عدم توفر البیانات

554,200

*Service: rail cars support passengers transport ( crew and restaurant rail cars)

 **Number of mobile units including the operating and broken ones

 *  خدمة : ھي العربات السائدة لعملیة نقل المسافرین ( عربات الطاقم والمطعم )

 ** االعداد الخاصة للوحدات المتحركة تشمل الصالح والعاطل

The number of passenger vehicles and cargo trucks in the railway for the period (2013-2015)
         شكل (5)

عدد عربات المسافرین وشاحنات البضائع الموجودة بسكك الحدید للفترة (2015-2013)

 Figure (5)                           
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Table (7) جدول (7)

عدد الكیلومترات السفریة 
( بااللف)

 االیرادات المتحققة من نقل المسافرین 
(الف دینار)

عدد المسافرین والكیلومترات السفریة المقطوعة واالیرادات المتحققة حسب الخط لسنة 2015

Number of Passengers, Trip kilometers and Revenues by Line for 2015

عدد المسافرین المنقولین بأجر   

المجموعنازل**صاعد*

 up*  Down**Total

 96,914221,0111133,940Baghdad - Basrah                 124,097بغداد ـــ البصرة 

Baghdad - Samarra-----بغداد ــ سامراء

Baghdad - Haklaniya-----بغداد ــ حقالنیة

Track اسم الخط

Number of Trip 
Kilometers (1000)

Revenues pf Passengers 
Transport (1000 ID)

Number of passengers 

88,99783,293172,29026529Krblaaكربالء

213,094180,207393,3011394,469Totalالمجموع 

* Up: train moves upriver
**  Down: Train moves downriver  
(-) There is no transport

   * صاعد - یقصد بھ قطار صاعد عكس مجرى النھر
 **  نازل - یقصد بھ قطار نازل مع مجرى النھر     

 (-) الیوجد نقل
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Table (8)جدول (8)

البصرة - بغداد الصاعدةبغداد - البصرة النازلة

 Baghdad -Basrah DownBasrah - Baghdad Up

94,26361,486Baghdad - AL- Basrahبغداد - البصرة

5,788AL- Basrah - Dywaniya-البصرة - دیوانیة

3,156947AL- Basrah - Samawaالبصرة - سماوة

1,16996AL- Nasiriya - Krblaaالناصریة - كربالء

15,864Hilla - AL- Basrah-حلة - البصرة

Krblaa - Soq AlShiyookh-464كربالء - سوق الشیوخ

Baghdad - AL- Nasiriya-12,431بغداد - الناصریة

1,7352,430Baghdad - AL- Samawaبغداد - السماوة

Baghdad - AL- Rumala-1,679بغداد - الرمیلة

Baghdad - AL- Shuaiba-2,078بغداد - الشعیبة 

Baghdad - Soq AlShiyookh-8,574بغداد - سوق الشیوخ

7,114Basrah - AL- Msayab-بصرة - المسیب

1,678Basrah - AL - Mahmodyaa-بصرة - المحمودیة

968Basrah - ALHashmiya-بصرة - الھاشمیة 

558Basrah - ALHamzah-بصرة - الحمزة 

AL- Basrah - Krblaa 12,5509,025البصرة - كربالء

AL- Samawa - Krblaa-20السماوة - كربالء

74,79674,174Krblaa - Baghdadكربالء - بغداد

 AL- Basrah - Nasiriya 3156البصرة - ناصریة 

 AL- Shuaiba  - Nasiriya-4الشعیبة - ناصریة 

 Baghdad  - AL- Hilla-12بغداد - الحلة 

 13223AL- Dywaniya - Baghdadالدیوانیة - بغداد

213,094180,207Totalالمجموع

Paid Visitors of Holy Shrines*20,08050,200* زوار العتبات المقدسة (مجانا")

There is no transport (-) (-)  الیوجد نقل 

Number of passengers by station for 2015

عدد المسافرین حسب المحطات  لسنة 2015

Stationsالمحطات
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Table (9)جدول (9)

البصرة - بغداد الصاعدةبغداد - البصرة النازلة

 Baghdad -Basrah DownBasrah - Baghdad Up

Baghdad-2,561بغداد

AL- Mahaweel-18,023المحاویل

AL- Msayab-1,140المسیب

1,182700AL- Hillaالحلة

50,3236,729Abu Ghrabابو غریب

10,3073,365AL- Dywaniyaالدیوانیة

70,4331,590AL- Samawaالسماوة

9,17116,591AL- Nasiriyaالناصریة

 953Soq Al - Shiyookh-سوق الشیوخ

268AL- khidhr-الخضر

 17,29413,500AL- Shuaibaالشعیبة

AL- Basrah-214البصرة

160AL- Mansour-المنصور

114AL- Zuber-الزبیر

1,92414,239Abu Tibikhابو طبیخ

AL- Bathah-540البطحاء

ALHamzah--الحمزة

76,264Um Qasir-ام قصر

183,112134,473Totalالمجموع

(-) There is no transport

Volume of goods transported by Station for 2015

كمیة البضائع المنقولة حسب المحطات لسنة 2015

Stationsالمحطات

 (-) الیوجد نقل 
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Table (10)جدول (10)

المجموع  بغداد  - القائم  بغداد  - البصرة  بغداد - الموصل

Baghdad-MosulBaghdad-BasrahBaghdad-Al-KaimTotal

                        كمیة البضائع المنقولة بأجر حسب الخط والشھر لسنة 2015 (طن)

Volume of goods transported With Charge by Line and Month for 2015 (Ton) 

Monthالشھر

 5,056January-5,056-كانون الثاني

58,6486,72965,377February-شباط

 81,83131,265113,096March-آذار

41,19919,05860,257April-نیسان

17,671May-17,671-أیار

15,756June-15,756-حزیران

5,205July-5,205-تموز

11,415August-11,415-آب

5,391September-5,391-أیلول

 10,356October-10,356-تشرین األول

4,714November-4,714-تشرین الثاني

3,291December-3,291-كانون األول

260,53357,052317,585Total-المجموع

%Percentages %100%18%82-النسبة المئویة %

    Figure (6)

(-) الخط موجود ولكن الیعمل بسبب سوء االوضاع االمنیة

          شكل (6)

النسب المئویة للبضاعة المنقولة حسب الخط لسنة 2015
 Percentages of  goods transported  by Line for 2015

(-) The line is not used due to unsafe situation

82%

18%
البصرة -بغداد 

القائم -بغداد 
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Table (11)جدول (11)

المجموعبغداد - القائم بغداد ــ  البصرة  بغداد ــ الموصل

Baghdad-MosulBaghdad-BasrahBaghdad-Al-KaimTotal

 1,025January-1,025-كانون الثاني

23,35712123,478February-شباط

 12,35856312,921March-آذار

13,12634313,469April-نیسان

5,108May-5,108-أیار

5,755June-5,755-حزیران

742July-742-تموز

4,761August-4,761-آب

1,791September-1,791-أیلول

 1,020October-1,020-تشرین األول

806November-806-تشرین الثاني

450December-450-كانون األول

70,2991,02771,326Total-المجموع

Table (12)جدول (12)

المجموعبغداد ـ  القائم بغداد ــ  البصرة  بغداد ــ الموصل

Baghdad-MouselBaghdad-BasrahBaghdad-Al-KaimTotal

 60,166January-60,166-كانون الثاني

1,003,78836,2501,040,038February-شباط

 564,186164,500728,686March-آذار

499,09398,750597,843April-نیسان

222,124May-222,124-أیار

225,617June-225,617-حزیران

38,833July-38,833-تموز

210,858August-210,858-آب

83,194September-83,194-أیلول

 51,488October-51,488-تشرین األول

37,727November-37,727-تشرین الثاني

19,800December-19,800-كانون األول

3,016,874299,5003,316,374Total-المجموع

                    عدد الكیلومترات الطنیة المقطوعة بأجر حسب الخط والشھر لسنة 2015 (الف طن)

 Number of ton kilometers by Line and Month for 2015 (1000 ton)                 

Month الشھر

Month الشھر

(-) The line is not used due to unsafe situation (-) الخط موجود ولكن الیعمل بسبب سوء االوضاع االمنیة

Revenues of Goods Transported With Charge by Line and Month
 for 2015(1000 ID)

        االیرادات المتحققة من نقل البضائع بأجر حسب الخط والشھر لسنة 2015 (الف دینار)

(-) The line is not used due to unsafe situation (-) الخط موجود ولكن الیعمل بسبب سوء االوضاع االمنیة
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Table (13)جدول (13)

كمیة البضاعة المنقولة 
(الف طن)

عدد الكیلومترات الطنیة 
المقطوعة 

 (ملیون طن كم)

Quantity of 
Good(1000 ton)

Ton kilometers (million 
ton/Km)

147Oil Derivativesمشتقات نفطیة 

839Control Stoneحجر تحكیم

االیرادات  
(ملیون دینار)

362

كمیة البضائع المنقولة والكیلومترات الطنیة المقطوعة واالیرادات المتحققة حسب نوع البضاعة لسنة 2015

Volume of Goods, Ton Kilometers and Revenues by Type of Goods for 2015 

Type of goodsنوع البضاعة
Revenues  
(million ID)

463 839Control Stoneحجر تحكیم

2211Cerealsحبوب

19944Miscellaneous materialsمواد متنوعة

31871Totalالمجموع 

           Figure (7)                

               Quantity of Goods  (thousand tons)  by type of good for 2015
كمیة البضاعة المنقولة (الف طن) حسب نوع البضاعة لسنة 2015             

                            شكل (7)

3,316

463

502

1,989

مواد متنوعة199

14

83

22

199

0 50 100 150 200 250

مشتقات نفطیة

حجر تحكیم

حبوب

مواد متنوعة
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Table (14)

      الكمیة     
  (الف طن)

االیراد
(الف دینار)

كیلو مترات الطنیة 
(بااللف)

   الكمیة 
(الف طن)

االیراد
(الف دینار)

كیلو مترات الطنیة 
(بااللف)

   الكمیة       
 (الف طن)

االیراد
(الف دینار)

كیلو مترات 
الطنیة (بااللف)

       الكمیة        
(الف طن)

االیراد
(الف دینار)

كیلو مترات 
الطنیة (بااللف)

Quantity 
Ton(000) 

RevenueDinar
(000)

Ton Kilometre
(thousand)

QuantityTo
n(000) RevenueDinar(000)Ton Kilometre

(thousand)
QuantityTon

(000) RevenueDinar(000)Ton Kilometre
(thousand)QuantityTon(000) Revenue Dinar(000)Ton Kilometre

(thousand)

 560,1661,025January-0-560,1661,025-0-كانون الثاني

591,003,78823,357736,250121661,040,03823,478February-0-شباط

 82564,18612,35831164,500563113728,68612,921March-0-آذار

41499,09313,1261998,75034360597,84313,469April-0-نیسان

18222,1245,108May-0-18222,1245,108-0-أیار

16225,6175,755June-0-16225,6175,755-0-حزیران

538,833742July-0-538,833742-0-تموز

12210,8584,761August-0-12210,8584,761-0-آب

583,1941,791September-0-583,1941,791-0-أیلول

 1051,4881,020October-0-1051,4881,020-0-تشرین األول

537,727806November-0-537,727806-0-تشرین الثاني

319,800450December-0-319,800450-0-كانون األول

2613,016,87470,29957299,5001,0273183,316,37471,326Total-0-المجموع

أجمالي كمیة البضائع المنقولة بأجر والكیلومترات الطنیة المقطوعة واالیرادات المتحققة حسب الخط والشھر لسنة 2015

Baghdad-BasrahBaghdad-Al-Kaim

بغداد - الموصل

الشھر

المجموع 

The line is not used due to unsafe situation (-)(-) الخط موجود ولكن الیعمل بسبب سوء االوضاع االمنیة 

Month

بغداد - البصرة 

Total goods transported with charge, ton kilometers and revenues by line and month for 2015

جدول (14)

بغداد - القائم 

Baghdad-Mousel
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 Table (15)جدول (15)

Lineالمجموعنازلصاعدالمجموعنازلصاعدالمجموعنازلصاعدالخــط

UpriverDownriverTotalUpriverDownriverTotalUpriverDownriverTotal

 4812Baghdad - Mosul---4812بغداد  - الموصل

3262675935595631,1228858301,715Baghdad-Basrahبغداد  -البصرة

23537Baghdad - Al-Kaim---23537بغداد - القائم

225232457225232457Kerbela---كربالء

 3323106427847951,5791,1161,1052,221Totalالمجموع

There is no transport (-) (-) الیوجد نقل

Goods TransportPassengers TransportTotal

عدد السفرات المتحققة للقطارات حسب الخط وطبیعة النقل لسنة 2015

المجموع نقل البضائع

Number of Trips by Line and Type of Transport During 2015

نقل المسافرین
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Table (16)جدول (16)

مجموع الشاحنات 
والعربات

المجموعأخرىنقل المسافرینالمجموعفارغةمحملة

LoadedUnloadedTotalPassenger 
TransportOtherTotal

158Noumber of trips---158158-عدد السفرات

67,902Noumber of Kms---67,90267,902-كیلو مترات المسیر

3,1204,4877,6077,6039908,59316,200Noumber of tripsعدد السفرات

779,7241,039,5751,819,2993,654,827547,4704,202,2976,021,596Noumber of Kmsكیلو مترات المسیر

602Noumber of trips---356246602عدد السفرات

220,527Noumber of Kms---132,79287,735220,527كیلو مترات المسیر

3,612403,6523,652Noumber of trips---عدد السفرات

725,16020,200745,360745,360Noumber of Kms---كیلو مترات المسیر

3,4764,8918,36711,2151,03012,24520,612Noumber of tripsعدد السفرات

912,5161,195,2122,107,7284,379,987567,6704,947,6577,055,385Noumber of Kmsكیلو مترات المسیر

Number of Trips and Kilometers Crossed by  Trucks and Vehicles by Line and Type of Transport for 2015

Baghdad- AL-Basrah

بغداد ــ الموصل

المجموع

Passengers Rail Cars
Number of Trips and 
Kilometers Crossed

عدد السفرات وكیلومترات المسیر المقطوعة لشاحنات البضائع والعربات حسب الخطوط وطبیعة النقل لسنة 2015

عدد السفرات 
وكیلومترات المسیر

Goods Rail Cars

Track Total Goods 
&Passengers Rail 

Cars

Total

Baghdad - AL-Kaim

شاحنات البضائع

بغداد ــ البصرة

بغداد ــ القائم

 There is no transport (-) (-) الیوجد نقل

Baghdad - AL-Mosul 

Kerbela

العربات

كربالء

اسم الخط
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Table (17)جدول (17)

المجموعاناثذكور
MaleFemaleTotal

21853271Engineerھندسي

5,0255525,577Technicianفني

343435778Administrativeاداري

5,5861,0406,626Totalالمجموع

Table (18) جدول  (18)

المجموعاناثذكور

MaleFemaleTotal

Ph.D---دكتوراه

1Master degree-1ماجستیر

112High Diplomaدبلوم عالي

384175559Bachelor's degreeبكالوریوس

377176553Diploma (after secondary)دبلوم 

 1,6353621,997Secondaryاعدادیة 

432121553Intermediateمتوسطة

1,9061302,036Primaryابتدائیة

85075925No certificateدون االبتدائیة

5,5861,0406,626Totalالمجموع

 (-) Unavailable data  (-) عدم توفر البیانات

Staff

 عدد المشتغلین حسب االختصاص والجنس للشركة العامة لسكك الحدید لسنة 2015 

Number of employees of General Company for Railways by specification and gender for 2015  

Certificate

عدد المشتغلین حسب المستوى التعلیمي والجنس للشركة العامة لسكك الحدید لسنة 2015

Number of employees of General Company for Railways by Educational level and gender for 2015  

الشھادات

المالكات
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اناثذكور اناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكور

MaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemale

--1-532069117417215Engineer

--3217341151,9421941,93820737935Technician

--1335681371971321553812Administrative

--3448222032,1484022,14437943852Total

5,577

778

6,626

271 53

العمر 61 فما فوق العمر 60-51

5,025

343

218 ھندسي

فني

اداري

5,586المجموع

Unavailable data (-) (-) عدم توفر البیانات 

1,040

552

435

عدد المشتغلین حسب الفئات العمریة والجنس للشركة العامة لسكك الحدید لسنة 2015
Number of employees of General Company for Railways by age and gender for 2015  

61 more

ذكور 

Total

اناث

51-60 20 years less

Table (19)

Grand total

جدول (19)

العمر 50-41 العمر 31-40العمر 21-30عشرون عام فما دون

الفئات العمریة
21-3041-50

Female

31-40

االصناف

Age groups

Categories

المجموع الكلي

المجموع

Male
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Table (20)

االجور والمزایا العینیة 
والمساھمات في 

التأمینات االجتماعیة *
تعویضات المشتغلین نقل عاملینتجھیزات العاملین

   (الف دینار)

wages , kind 
bonuses snd social 

insurance *

supplies of 
workers

Transportion of 
Employees   Compensations of 

employees (ID 1000)

7,53265,694,27910,2838,22665,712,788

60,801,27513,9157,65360,822,843

Table (21)

 Revenue of Socialایرادات خدمات اجتماعیة
Services

Miscellaneousایرادات متنوعة
Rent of fixed assetsاستئجار موجودات ثابتة

 Revenue ofایراد تشغیل للغیر
employment

Total Other Revenuesمجموع االیرادات اخرى

9,819,673Grand Total of Revenues (production value)المجموع الكلي لالیرادات المتحققة (قیمة االنتاج)

4,373,741Revenue of Passengers Transportایراد نقل المسافرین (اشخاص)

االیرادات االخرى

178,138

Other Revenues
0

855,958

195,028

1,229,124

4,212,618Revenue of good transportایراد نقل البضائع

0Storage, international transport and rent feesاجور خزن ونقل دولي وتأجیر

Number of employees and compensations(ID 1000) of the State Company for Railways for 2015  

جدول (21)

0Revenue of commodity production activityایراد نشاط انتاج سلعي

4,190Revenue of commercial activityایراد النشاط التجاري

2014

20156,626

* وتشمل (رواتب الموظفین الدائمیین ، رواتب موظفي العقود ، مكافئات نھایة الخدمة للمتقاعدین ، مكافئات عامة) 

مالحظة : الرواتب قرض من وزارة المالیة وقیمتھ (52,168 ملیار)

 قیمة االیرادات المتحققة  للشركة العامة لسكك الحدید لسنة 2015 (الف دینار)

 *Include salaries of perminant of employees and contractors end - service onuses of retired and general profits

note : saralries is aloan from ministry of finance valued (52,168)

عدد المشتغلین وتعویضاتھم في الشركة العامة لسكك الحدید لسنة 2015
Number of employees and compensations of the State Company for Railways

جدول (20)

عدد المشتغلین السنة

YearNumber employees
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Table (22)جدول (22)

القیمة (الف دینار)

Value (ID 1000)

163,526Raw Mterialsخامات ومواد اولیة

نوع السلعة

 
قیمة المستلزمات السلعیة  للشركة العامة لسكك الحدید لسنة 2015 (الف دینار)

Type of Commodity 

Value of commodity inputs by type of good for 2015 (ID 1000) 

163,526Raw Mterialsخامات ومواد اولیة

3,428,487Fuel and Oilsوقود ومحروقات وزیوت

415,540Spare partsادوات احتیاطیة

145,323Water and electricityماء وكھرباء

160,433Otherمتنوعات *

4,313,309Total commodity inputs

13,915Employees supplies

    Figure (8)                       

Varieties include (requirement and tools , staitionary , prints)

 شكل (8)                                      

مجموع المستلزمات السلعیة

قیمة المستلزمات السلعیة  للشركة العامة لسكك الحدید لسنة 2015 (الف دینار)

Value of commodity inputs of the state Company for Railways for 2015(ID1000)

تجھیزات العاملین

* المتنوعات وتشمل ( لوازم ومھمات ، قرطاسیة ، مطبوعات)

163,526

3,428,487

415,540
145,323 160,433

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

3500000

4000000

خامات ومواد اولیة  وقود ومحروقات وزیوت ادوات احتیاطیة ماء وكھرباء متنوعات
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Table (23)جدول (23) 

القیمة (الف دینار)

Value (ID 1000)

224,883Maintenanceخدمات الصیانة

20,518Propaganda- Print- Hospitalityدعایة وطبع وضیافة

قیمة المستلزمات الخدمیة  للشركة العامة لسكك الحدید لسنة 2015 (الف دینار)

Value of service inputs of the state Company for Railways for 2015 (ID 1000)

Type of Serviceنوع الخدمة

20,518Propaganda- Print- Hospitalityدعایة وطبع وضیافة

 137,090Transport, Delegation andایفاد واتصاالت
Communications

4,450Rent of Fixed Assetsاستئجار موجودات ثابتة

1,388,305Miscellaneous Service Expendituresمصروفات خدمیة متنوعة

1,775,246Total Service Inputمجموع المستلزمات الخدمیة

7,653EmployeesTransportنقل عاملین

                            Figure (9) شكل (9)               

Value of service inputs of the state Company for Railways for 2015 (ID 1000)

قیمة المستلزمات الخدمیة  للشركة العامة لسكك الحدید لسنة 2015 (الف دینار)

224,883

20,518
137,090

4,450

1,338,305

0
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400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

1600000

خدمات الصیانة دعایة وطبع وضیافة ایفاد واتصاالت  استئجار موجودات ثابتة مصروفات خدمیة متنوعة
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Table (24)جدول (24) 

القیمة (الف دینار )

Value in (ID 1000)

3,283,161Interests and rent for landsفوائد وایجارات االراضي

196,993Compensations and finesتعویضات وغرامات

1,920,158Revenues of previous yearsایراد سنوات سابقة

12,897Accidental revenuesایرادات عرضیة

5,413,209Totalالمجموع

Table (25)جدول (25) 

القیمة (الف دینار )

Value (ID 1000)

60,801,275Salaries and Wagesالرواتب واالجور 

4,327,224Commodity Inputsالمستلزمات السلعیة 

 1,782,899Service Inputsالمستلزمات الخدمیة

6,123,684Consumptionsاندثارات

21,678Transferring Expensesمصروفات تحویلیة

161,244Other Expendituresمصروفات اخرى

 73,218,004Totalالمجموع

قیمة المصروفات والمصروفات االخرى للشركة العامة لسكك الحدید لسنة 2015 (الف دینار)

Value of Expenses and Other Expenses of  the State Company for Railway for 2015 (ID 1000)

Type of Expensesنوع المصروفات

قیمة االیرادات االخرى للشركة العامة لسكك الحدید لسنة 2015 (الف دینار)

Value of other revenues of the General Company of Rail Way for 2015 (ID 1000)

Kind of revenueنوع االیراد
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