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 مقــــــــدمة ال
  

ةاحدى التشكیالت التابعھ لوزارة النقل  وھي ةتعتبر الشركة العامة لسكك الحدید العراقی في من المؤسسات العریق
د ن ،  البل ا م ا لھ ھةأھمیلم لع  وما تلعب ائع والس حن البض افرین وش ل المس ة نق ة حرك ي دیموم دم ف ن دور متق م

ة  واد المختلف افةإلىوالم وفیر  إض ل وت یاتنق ة  أساس بل الراح ة س ع بكاف دمي یتمت ع خ وض بواق ات النھ ومقوم
  .والتكنولوجیا الصناعیة المعاصرة  واألمان

  
ل الحموالت ال ةقدرالقل بالسكك الحدید من خالل نال أھمیةتبرز و ى نق رة عل دة وبسرعة ثالكبی ة ولمسافات بعی قیل

رز  ،األخرىواضحة تفوق الكثیر من الوسائل  ا تب ةكم أثیر المباشالسكك من خالل  أھمی ع السكان  رالت ي توزی ف
دن  وإیجاد ةالتجمعات الحضریة الكبیرة جراء مرور شبكات السكك فیھا وكما نالحظ ذلك في العدید من الم  األوربی
ي یة التي نمت وازدھرت جراء وجود سكك الحدید فیھا ، وتعتبر الصناع ل الت ة وسائل النق ي مقدم د ف سكك الحدی

ً تعتمد علیھا الدول اعتماد ً كبیر ا ق  ا ي تحقی ك  األھدافف ى ذل ة والسیاسیة والعسكریة وعل االقتصادیة واالجتماعی
ر ، سكك الحدید وتحدیثھا بالوحدات المتحركة الحدیثة بإنشاءتقوم العدید من الدول  الم تعتب ھذا وان اغلب دول الع

دھا غیر مباشرة ، وبالتالي الربحیة القومیة بمعنى ان عوائخطوط السكك الحدیدیة من ضمن المشاریع الوطنیة ذات
ل اعیة واقتصادیة ع الى مقاییس الربحیة التجاریھ وانما تقاس بما تحققھ من فوائد ومكاسب إجتمالتخض كما ویمث
ل  ب بالنق د الجوان د اح كك الحدی یةس ة  األساس ل تكلف ان وبأق ل بأم ق شروط النق ي تحق ري الت ل الب ال النق ي مج ف

  .للمسافرین والبضائع ولمسافات طویلة
  

ام ) اإلسحاقي(قطار بین بغداد وسمیكة الدجیل  لأوتسییر تعتبر البدایة الفعلیة  ام  1914ع ي ع بوشر  1918وف
ا خط الشرقاط بإنشاء  إلىخط قیاسي بین بغداد والحلة لنقل المحاصیل الزراعیة ، بعدھا تم تمدید عدة خطوط منھ

بكھاألوربیھ م الش ھ ث وریة والتركی الخطوط الس ھ ب م ربط ام ، الموصل  وت ي ع ییر اول ق 1940ف م تس ن ت ار م ط
م وضع الحجرا وبالنظر)اسطنبول(باشا  حیدر إلىالعراق ة أللموقع العراق الجغرافي ت ة المحطة العالمی ساس لبنای

سمیت الشركة العامھ لسكك و 1953بشكل نھائي عام  وأنجزت 1948الكبرى في جانب الكرخ من بغداد في عام 
  .الحدید

  
رن الماضي  اءونبین ان سكك الحدید في العراق قد دخلت منذ مطلع الق د  اثن راق ، وتمت ي الع اني ف التواجد البریط

وقد بدأ العراق باعادة تجدید وتطویر واستحداث العدید . خطوط شبكة السكك الحدیدیة من جنوب العراق الى شمالھ 
ول غ ط ث یبل راق  من خطوط الشبكة وقاطرات الركاب والبضائع حی ي الع د ف بكة سكك الحدی نة  2893ش ي س م ف ك

ً سكك الحدید مؤخیع شبكة ، وبدأ العراق بتوس 2120 ھ ) شالمجة –بصرة (ایران عن طریقةدولبلربطھا  را حیث ان
  . ، باالضافھ الى مشروع مترو بغداد وھو االول من نوعھ في العراق الخمسیة للشركةالخطھ من ضمن 

  
 والمؤشرات اإلحصائیة للجھات التخطیطیة عن ھذا النشاط أصبحت بتطور الزمن على قدر كبیرالبیانات توفیر ان 

ة المؤشرات من األھمیة في التخطیط للنقل ب اً من أھمی ام وانطالق سكك الحدید بشكل خاص والنقل البري بشكل ع
دفقھ ة  ت ا وطریق ة تنظیمھ ات ال ااإلحصائیة من حیث شمولیتھا ودق ى الجھ ي وصولھا  إل ا ف لمستفیدة واعتمادھ

  . وجیھ ھذا النشاط ألغراض التنمیة وضع الخطط ومتابعة البرامج المطلوبة واتخاذ القرارات الصائبة في ت
  

  المنھجـــــیة
 العراقیة العامة لسكك الحدید لدى الشركةسنویةة إدارییتم جمع البیانات اإلحصائیة من خالل جداول وسجالت   

تدقق البیانات في مدیریة إحصاءات . تتضمن بیانات إحصائیة تعكس النشاط النوعي والمالي واالقتصادي للشركة 
النقل واالتصاالت من حیث دقة المؤشرات وشمولیتھا باإلضافة إلى استخراج المؤشراتاإلحصائیة باستخدام 

  . األسالیب الوصفیة وتضمین أھم البیانات ألھم المؤشرات الرئیسة
دأب الجھاز المركزي لإلحصاء وبالتنسیق مع وزارة النقل إصدار النشرة اإلحصائیة الخاصة بنشاط سكك الحدید 

عدد المسافرین ،كمیة البضائع المنقولة واإلیرادات شرات عن عدد القاطرات وأنواعھا،لتوفیر مؤ یةالعراق
  الخ. . . .دیدالمتحققة من جراء نقل المسافرین والبضائع ، أطوال خطوط سكك الح
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 التعاریف والمصطلحات
  

 وھي القاطرات التي تسحب عربات المسافرین والبضائع  :القاطرات الرئیسة1 -
  
 )رأس القطار(ماكنة : القاطرة2-
  

 القاطرات بالعربات داخل المحطة ماكنة توصیل:قاطرات المناقلة3-
 
  :المقطوعةدد الكیلومترات السفریة ع-4

طة  ة بواس افات المقطوع ولین للمس افرین المنق دد المس ا ع د بھ اراتیقص ل (القط ن نق ة م ة المتحقق                            الطاق
  )المسافرین

 ).كم .مسافر(ووحدة القیاسكیلومترات التي تقطعھا القطارات عدد ال×عدد المسافرین المنقولین 
  

  :المقطوعةالكیلومترات الطنیةعدد  - 5
  ) الطاقة المتحققة من نقل المسافرین (افات المقطوعة بواسطة القطارات یقصد بھا كمیة البضاعة المنقولة للمس 

 ).كم .طن(القیاسووحدة التي تقطعھا القطارات  تعدد الكیلومترا ×كمیة البضاعة المنقولة 
  
  =متوسطاجرةنقاللمسافرالواحد  -6

 )بأجر( عددالمسافرین÷  )بأجر(االیراداتالمتحققةمننقاللمسافرین
  
  =متوسطاجرةالكیلومترالسفریالواحد -7

 )بأجر(متوسططواللسفرةلنقاللمسافرین÷ متوسطاجرةنقاللمسافرالواحد 
  
  =متوسططواللسفرةلنقاللمسافرینبأجر  -8

 )بأجر( عددالمسافرین÷ ) بأجر(المقطوعةعددالكیلومتراتالسفریة
  
  =متوسطاجرةنقاللطنالواحد  -9

 )بأجر(كمیة البضائع المنقولة ÷ )بأجر(المتحققةمننقاللبضائعاالیرادات
  

  =متوسط اجرة نقل الطن الواحد لكیلومتر واحد  -10
 )بأجر(عدد الكیلومترات الطنیة المقطوعة ÷) بأجر(االیراداتالمتحققةمننقاللبضائع 

  
  =متوسط طول السفرة لنقل البضائع  -11

 )بأجر( كمیةالبضائعالمنقولة÷ ) بأجر( عددالكیلومتراتالطنیةالمقطوعة
  

 مجموععددالعربات÷  عددالمقاعدواالسرة=متوسط عدد مقاعد العربة الواحدة   12
  

 عدد شاحنات البضائع÷  الحمولةلشاحناتالبضائع=  متوسط حمولة الشاحنة الواحدة  -13
  

تقوم بتقدیم خدمات نقل ھي الخطوط التي تربط المدن الكبیرة بعضھا ببعض و:رئیسیةك الخطوط السك -14
  .المدنوالبضائع المختلفة بین المسافرین

  
ین الخطوط الرئ:الفرعیةالسكك خطوط -15 د ب ي تمت ى اھي الخطوط الت ي التصلألسیة وتصل ال اكن الت ا  م الیھ

  .والتجاریةخدمات الخطوط الرئیسیة وترتبط بالمدن الصغیرة والضواحي والمناطق الصناعیة 
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  .الرئیسيویقصد بة الخط الموازي للخط :المزدوجالخط  -16
  

روفھإجمالي كمیة الوقود :ل المسافرینلنقالكفاءة الوقودیة -17 ارات المسافرین مقسومھ  المص ى قط سنویاً عل
  ).كم/ مسافر . سافرین لترللمالمصروفھ لوحده طاقھ النقلالوقود(ى الكیلومترات السفریة المقطوعھعل

    
ى  إجمالي:ل البضائعقالوقودیةلنالكفاءة  -18 ارات البضائع مقسومھ عل ى قط كمیة الوقود المصروفھ سنویاً عل

  ) .كم / طن . الوقود المصروفھ لوحده طاقھ النقل للبضائع لتر  (الكیلومترات الطنیةالمقطوعھ
  
  

  الشركة العامة لسكك الحدید  /النتائج الرئیسة 
  

 أطوال سكك الحدید  .1
سة ـیــم خطوط رئـك) 1697(منھا  2021كـم في سنة ) 2893(الحدید بلغت أطوال سكك 

الخطوط علماً بان طول  %)23.3(كم بنسبة ) 676(طولھا فبلغأماالخطوط الفرعیة %) 58.7(ةــنسبــب
ھي نفسھا في سنة  2020في حین اطوال سكك الحدید لسنة )18.0%(بنسبة ) 520(المزدوجة 

 .)1،8( يكما في جدول 2021
 

 SDG Indicator)) (مؤشر التنمیة المستدامة(عدد مسافري سكك الحدید  .2
) 77(مقابل  2120ألف مسافر لسنة ) 127(إن عدد مسافري سكك الحدید بأجر ) 1(من جدول  تبین

یوضح مؤشر الرقم القیاسي ) 3(أما جدول %) 64.9(بلغت نسبتھ  رتفاعأي با 2020ألف مسافر سنة 
، ویعود 2020لسنة ) 35.0(بعد أن كان  2021لسنة ) 57.7(المؤشر إلىھذا زاد للمسافرین فقد 

  .عدد المسافرینزیادةإلى  زیادةسبب ال
  

 عدد الكیلومترات السفریة المقطوعھ  .3
ملیون ) 31(مقابل 2021ملیون مسافر كیلومتر سنة ) 45(بلغ عدد الكیلومترات السفریة المقطوعة 

 ) .1(كما في جدول%) 45.2(انسبتھبلغت زیادةوب2020مسافر كیلومتر سنة  
  

 عدد الكیلومترات الطنیة المقطوعھ  .4
) 559(مقابل  2021سنة ) كم.ملیون طن() 335(أما عدد الكیلومترات الطنیة المقطوعة بأجر فقد بلغ 

عطل بعض الى االنخفاضسبب یعود %) 1.40(نسبتھ  تبلغبانخفاضأي  2020سنة ) كم.طن(ملیون 
  ).1(في جدول كما القطارات المسیرة

  
 االیرادات المتحققھ من نقل المسافرین بأجر .5

) 737(مقابل  2021ملیون دینار سنــة ) 1079(بلغت اإلیرادات المتحققة من نقل المــسافرین بأجر 
عدد  زیادةالى االرتفاعسبب ویعود %) 46.4(مقدارھا ارتفاعوبنسبة 2020ملیون دینار سنة

 2021ملیون دینار سنــة ) 16080(المسافرین ، في حین بلغت اإلیرادات المتحـققة من نقل البضائع 
الى زیادة السبب ویعود %) 281.0(مقدارھا زیادةوبـنسبة 2020مـلیـون دیـنار سـنة ) 4221(مقابل 
 ) .2،1( يكما في جدول المتحققھ البضائع تنقالعدد زیادة

  
 متوسط أجرة نقل المسافر الواحد  .6

دینار ســنة ) 9571(مقابل  2021دینار ســنة ) 8496(بلـغ متوســط أجرة نقل المــسافر الواحــــــــد 
كم ) 354(مقارنة بمتوسط طول السفرة لنقل المسافرین %) 11.2(بلغ نسبتھ  نخفاضباأي  2020
  ).2(كما في جدول2021سنة  
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 قولة بأجر نكمیة البضائع الم .7
ألف طن سنة  ) 1293(مـــقــــابــل  2021ألف طن سنة ) 593(إن كمیة البضائع المنقولة بأجر بلغت 

ومن مؤشر الرقم القیاسي لكمیة ) 1(وكما في جدول %) 54.1(بلغت نسبتھ  نخفاضباأي  2020
مؤشر البضائع المنقولة حیث بلغ  انخفاضیبین تفسیر تحلیلي ) 3(ول البضائع المنقولة في جد

قلة كمیة الى نخفاضسبب االویعود 2020لسنة  ) %200.8(بعد أن كان  2021لسنة ) 92.1%(
 .البضائع المنقولة 

  
 متوسط أجرة نقل الطن الواحد  .8

دیــنــار ) 3265(مــقابـل  2021دینار ســنـة ) 27116(بلغ متوسـط أجرة نقل الطــن الواحـــــــــد
 ).2(كما في جدول%) 730.5(بلغت نسبتھ  بارتفاعو2020ســنــة  

  
 عدد قاطرات الشركة العامة لسكك الحدید   .9

اطـرة رئـیسة قــ) 274(مـنھا  2021قاطرة في سنة ) 375(بلغ عدد قاطرات الدیزل الموجودة 
إعاله  ةالموجودومن قاطرات الدیزل %) 26.9(قاطرة مناقلة وبنسبة ) 101(و% )73.1(وبـنسـبـة 

قاطرة رئیسة وبنسبة ) 24(قاطرة عاملھ فقط ومنھا ) 36(وجد ان عدد القاطرات العاملھ قلیل وعددھا
وتم دعم الشركة العامھ لسكك ) 4(كما في جدول%) 33.3(قاطرة مناقلة وبنسبة ) 12(و%) 66.7(

 ) .DMU(الحدید العراقیھ بالقطار الصیني الجدید 
  

 عدد العاملین في الشركة العامة لسكك الحدید . 10
عامل ) 4201(مقابل  2021عامل لسنة ) 3942(بلغ عدد العاملین في الشركة العامة لسكك الحدید 

وذلك بسبب التقاعد والوفاة والتنسیب والنقل للموظفین %) 6.2(مقدارھا انخفاض وبنسبة  2020سنة
 ) .17(كما في جدول 

  
  
  
  
  
  المصدر

 
  . لسكك الحدید العراقیةالشركة العامة / وزارة النقل 



  Table (1)  جدول (1) 

اطوال الخطوطالسنوات
   (كم)

كمية البضائع المنقولة بأجر(الف 
طن )

    عدد الكيلومترات الطنية المقطوعة 
بأجر(مليون طن. كم)

البضائع المسافرين بدون أجربأجربدون أجربأجر

with chargefreewith chargefreePassengersGoods

*20172,893435731691104554,3131,560

*20182,893529341780.2003561994,4704,644

*20192,893435211640.1583721904,0135,206

*20202,8937703101,2935597374,221

*20212,89312704505933351,07916,080

 نسية التغير السنوي                         
%(2021-2020)      

                      Percentage rate 
for           (2020-2021)% 

*Numbers don't include international transport           

281.0 -54.1-40.1 0.045.2

المصدر / وزارة النقل - الشركة العامة لسكك الحديد العراقية .

0.0

Source / Ministry of transport  -  the General Company of Rail Way .

* االرقام التتضمن نقل دولي 

 Year  Rail way lines 
lengths(km)

46.4

اجمالي المؤشرات التحليلية الخاصة بنشاط سكك الحديد للسنوات (2017- 2021) 

االيرادات المتحققة 
(مليون دينار) من نقل عدد الكيلومترات السفرية  عدد المسافرين (بااللف)

(مليون مسافر.كم)

Total Analitical Indicators of Railway Activity for the years (2017-2021)

Number of traveled 
kelometers measured in 
(million passenger.km) volume  of Goods 

transported with  
charge (1000.ton)

Number of  ton kelometers 
travelled with charge 

(million.ton.km) 

Revenues (million ID) from Transport Number of passengers
(thousand)

0.064.9
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  Table (2)جدول (2)

        73342100Thousand passengersNumber of Passengers (unpaid) مسافرباأللف عدد المسافرين (بدون أجر)

        43552943577127Thousand passengersNumber of Passengers (paid) مسافرباأللف عدد المسافرين (بأجر)

 1691781643145Million passengers. KmNumber of trip Kilometers travelled (paid)مليون مسافر . كمعدد الكيلومترات السفرية المقطوعة (بأجر)

 4,3134,4704,0137371,079Million IDRevenues for passengers transported (paid)مليون دينار االيرادات المتحققة من نقل المسافرين (بأجر) 

9,9158,4509,2259,5718,496IDtransport average  wage per passengerدينارمتوسط اجرة نقل المسافر الواحد

 2625242424IDTrip average wage per kilometerدينارمتوسط  اجرة الكيلو متر السفري الواحد 

 389336377402354KmTrip average length of passengers transport (paid)كممتوسط طول السفرة لنقل المسافرين (بأجر)

   1043563721,293593Thousand ton Volume of goods transported by charge (paid)الف  طن كمية البضائع المنقولة (بأجر) 

 55199190559335Millon ton.KmNumber of kilometers crossed with charge (paid)مليون طن . كمعدد الكيلو مترات الطنية  المقطوعة (بأجر) 

 1,5604,6445,2064,22116,080Million IDRevenues of goods transported by charge (paid)مليون دينارااليرادات المتحققة من نقل البضائع (بأجر) 

 15,00013,00013,9953,26527,116IDTransport average wage per ton دينارمتوسط اجرة نقل الطن الواحد 

282327848IDTransport average wage per ton / Kmدينارمتوسط اجرة نقل الطن الواحد لكيلو متر واحد 

 529559511432565KmTrip average length for goods transportكم متوسط طول السفرة لنقل البضائع 

No.Trains available at the end of the yearسيت صيني 12+375سيت صيني 12+375سيت صيني 12+375375375عدد القاطرات الموجودة  الديزل  في نھاية السنة

No.Total passengers rail cars at the end of the yearسيت صيني 12+144سيت صيني 12+140سيت صيني 12+433144141عدد إجمالي عربات نقل المسافرين في نھاية السنة 

23,7196,6066,4301,9764,640No.Total seats of passengers rail carsعدد * إجمالي مقاعد عربات المسافرين

879687719694623No.Number of goods rail cars at the end of the yearعدد شاحنات البضائع الموجودة في نھاية السنة 

4534363531Thousand ton Freight of goods vehiclesالف  طن حمولة شاحنات البضائع 

5546461432No.*Average seats per passenger carعدد  متوسط عدد مقاعد العربة الواحدة 

5150505050TonAverage freight per goods vehicleطن متوسط حمولة الشاحنة الواحدة 

0,020,0180,0210.030,024L. Per traveler. K.M**Fuel efficiency for passenger transportلتر . لكل مسافر . كم الكفاءة الوقودية لنقل المسافرين 

0,020,0110,0130.010,013L. Per traveler. K.T**Fuel efficiency for transport of goodsلتر . لكل طن . كم** الكفاءة الوقودية لنقل البضائع

وحدة القياس التفاصيل

المصدر / وزارة النقل - الشركة العامة لسكك الحديد العراقية .

** الكفاءة الوقودية لنقل المسافرين = 0.024 لتر لكل مسافر . كم مع توفير تبريد وتكييف وانارة 
وشاشات عرض تلفزيون وماء ومطعم للمسافرين

اجمالي المؤشرات الرئيسة لنشاط سكك الحديد للسنوات (2021-2017)
Total Key Indicators of Railway Activity for the years (2017-2021)

Measurment Unit Details 2020 2018 2017

*conventional rail car + DMU rail car DMU عربات التقليدية + عربات *

20192021

 Source / Ministry of transport - the General Company of Rail Way

 Passenger transport efficiency=0.024 liters per passanger . With cooling air conditioning lighting** water and water display, and arestaurant 
for travelers
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Table (3)جدول (3) 

السنوات
عدد المسافرين بأجر

 (مسافر باأللف)
الرقم القياسي  
 للمسافرين %

كمية البضائع
 (الف طن)

         الرقم القياسي للبضائع %

Years
Number of 

Passengers with 
pay (1000)

Index Numbers of 
Passengers %

Volume of Goods 
(Tousand ton)

Index Numbers of Goods %

 *2009220100.0644100.0

201021296.4995154.5

201117880.9660102.5

201214867.3850132.0

201313460.91,703264.4

201414666.41,067165.7

2015393178.631849.4

2016417189.5528.1

2017435197.710416.1

2018529240.535655.3

2019435197.737257.8

20207735.01,293200.8

202112757.759392.1

Index numbers of passengers with pay and volume of goods transported by railways for the 
 years (2009- 2021) 

المصدر / وزارة النقل - الشركة العامة لسكك الحديد العراقية .
Source / Ministry of transport -  the General Company of 
Rail Way .

االرقام القياسية لعدد المسافرين المنقولين (بأجر) وكمية البضائع المنقولة بسكك الحديد للسنوات (2009- 2021)

*  Base year was adopted to be compared with the following years اعتمدت سنة االساس  لمقارنة السنوات الالحقة بھا *
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Table (4) جدول (4) 

مناقلةرئيسةمناقلةرئيسة

MainConnectorMainConnector

2019269106*375212142

2020222153*375231942

2021274101*375241236

YearTotalTotal

* من ضمنھا 330 قاطرة غير صالحة للعمل والبعض منھا قابلة 
للتصليح وقاطرات المناقلة ھي من قاطرات الديزل القديم ويقل عددھا 

سنوياً النھا قديمة والقطارات الجديدة ھي الصينية DMU القطار 
الصيني المتكامل (2) قطار جديد

 Including 330 locomotives are not suitable for 
 work, some of which can be repaired and
 locomotives are old diesel locomotives and less
 annually because it is old and the new trains are
 Chinese DMU Chinese train integrated (2) New

عدد قاطرات الديزل (الموجودة والعاملة) حسب النوع للسنوات (2019 -2021)

       Number of Diesel Locomotives (existed and operating) by Type for the years  
(2019- 2021)

السنة

عدد قاطرات الديزل الموجودة

المجموع

عدد قاطرات الديزل العاملة

المجموع Number of Diesel 
Locomotives existed

Number of Diesel 
Locomotives operating

 Source / Ministry of transport - the General Company of Rail Wayالمصدر / وزارة النقل - الشركة العامة لسكك الحديد العراقية .

train
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Figure(3): Number of Diesel Locomotives (main and connectors) by  Type 

for the years (2019-2021)    
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Table (5) جدول (5) 

existing   workingnot workin

24213Locomotive and power (boss)

36360First and second sleeping vehicle 

12120first Tourist vehicle 

36360Second Tourism Vehicle

12120Food Vehicle

1201173Total

Table (6) جدول (6) 

Source / Ministry of transpor t -  the General 
Company of Rail Way 

Number of Diesel and DMU 
Locomotives existed

Number of Diesel and DMU Locomotives operating

مجموع عدد القاطرات الرئيسة الموجوده والعامله ( الديزل  و DMU ) لسنة 2021

Total number of main locomotives existing and working (diesel and DMU) for the year 2021

 DMUعدد قاطرات الديزل  الرئيسة و
الموجودة

عدد قاطرات الديزل  الرئيسة وDMU العامله

29845

المصدر / وزارة النقل - الشركة العامة لسكك الحديد العراقية .

القطارات الموجودة والعاملة  (DMU) ( القطار الصيني المتكامل ) لسنة 2021

قاطرة وطاقه (رئيسه)

عربة منام اولى وثانية 

العاطل العاملة
 * نوع القاطرة 

The existing  and working trains  DMU (China Integrated Railway) for the year 2021

الموجودة 
Type of locomotive

عربة سياحية اولي

عربة سياحة ثانية 

عربة طعام 

DMU القطار الواحد يحتوي على (2) قاطرة رئيسه أي يوجد (12) سيت قطار *One train contains (2) Head locomotive , (12) DMU train set

. Source / Ministry of transport -  the General Company of Rail Wayالمصدر / وزارة النقل - الشركة العامة لسكك الحديد العراقية .

المجموع 

Chinese Train (DMU)القطار الصيني 
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عدد المقاعد واالّسرة 

Year
Number of 

seats and beds

العددمسافرينالمجموعخدمة مسافرين 

PassengersServiceTotalPassengersNumber

2019125161416430719

2020124161401,976694

2021128161444,640623

الحمولة  (طن)

Volume of load (ton)

31,150

35950

34,700

 عدد عربات المسافرين وشاحنات البضائع الموجودة لسكك الحديد للسنوات (2021-2019) 

 Number Pssenger cars and Goods trucks  existing for the years (2019-2021)

               Table (7) جدول (7)

السنة

عربات المسافرين 
شاحنات البضائع 

Passenger cars

عدد العربات 

Goods trucks
Number of vehicles

وزارة النقل - الشركة العامة لسكك الحديد العراقيه / المصدر

                                             

Source / Ministry of transport  -  the General Company of Rail Way .
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Figure (4): Number Pssenger cars and Goods trucks  existing for the years (2019-2021) 
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Table (8)

فرعيرئيسي

Main-lineSub-line

395523034161,271Baghdad -Basrah -  Maqal

27517119_636Baghdad - Mosul - Rabiah

24376237104717Baghdad - AL-Kaim - Husaiba

1425217_269Kirkuk - Beygee - Haditha   

عدد المحطات العاملة وأطوال خطوط سكك الحديد (كم) حسب الخط والنوع لسنة 2021

Number of Operating Stations and Railway lines lengths (Km) by Line and Type for the year 2021

بغداد - القائم - حصيبة 

Railway lineأسم الخط 

 جدول (8)

المجموع

Total

عدد 
المحطات 
العاملة

Number 
of 

Operatin

Lengths of Railways / Km

اطوال الخطوط (كم)

بغداد - بصرة - معقل

كركوك - بيجي - حديثة

بغداد - موصل - ربيعة 

الخط المزدوج 

Double hine

1041,6976765202,893Total

(-) There is no Activity

source/ ministry of transport - the 
General Company of Rali Way

المصدر / وزارة النقل - الشركة العامة لسكك الحديد العراقية

المجموع

  (-) اليوجد نشاط    
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Table (9) جدول (9)

عدد الكيلومترات السفرية المقطوعه 
(بااللف مسافر . كم)

 االيرادات المتحققة من نقل 
(المسافرين بااللف دينار)

المجموع**نازل*صاعد

 up*  Down**Total

 41,82733,70175,52841,415993,242Baghdad - AL-Basrahبغداد ــ  البصرة 

عدد المسافرين والكيلومترات السفرية المقطوعة وااليرادات المتحققة حسب الخط لسنة 2021

Number of Passengers, Trip kilometers and Revenues by Line for the year 2021

عدد المسافرين المنقولين بأجر   

Number of passengers Track اسم الخط

Number of Trip Kilometers 
(thousand passengers. Km)

Revenues pf Passengers 
Transport (thousand  ID)

Baghdad - Samarra_____***بغداد ــ سامراء

 29,62121,75951,3803,25485,954Baghdad - Krblaaبغداد ــ كربالء

71,44855,460126,90844,6691,079,196Totalالمجموع 

* Up: train moves upriver

**Down: Train moves downriver  

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

Source / Ministry of transport  -  the General Company of Rail Way . المصدر / وزارة النقل - الشركة العامة لسكك الحديد العراقية

* صاعد : يقصد به قطار صاعد عكس مجرى النھر

 ** نازل : يقصد به قطار نازل مع مجرى النھر     

***(-) الخط موجود ولكن اليعمل بسبب سوء االوضاع االمنية 
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Table (10)جدول (10)

المجموع البصرة - بغداد الصاعدةبغداد - البصرة النازلة

 Baghdad -Basrah DownBasrah - Baghdad UpTotal

16,10425,95942,063Baghdad - Basrahبغداد - بصرة

1,5861,5093,095Basrah - Samawaبصرة - سماوة

1,8825,0026,884Basrah - krblaaبصرة - كربالء  

6,55006,550Hilla - Basrhحلة - بصرة

Nasria-  Baghdad 04,2394,239 ناصرية - بغداد

1,9293,4985,427Baghdad - Samawaبغداد - سماوة

0838838Rmaila - Baghdadرميلة - بغداد 

shaaba - Baghdad 01,4801,480شعيبة - بغداد

 shaaba - krblaa 0218218شعيبة - كربالء

 0455455Swk ALshiwk - krblaaسوق الشيوخ - كربالء

03,8493,849Swk ALshiwk - Baghdadسوق الشيوخ - بغداد 

19,87723,50543,382Baghdad -  krblaaبغداد - كربالء

 Nasria -Kadar 0441441ناصرية -كربالء

Msayab -Basrh 2,44002,440مسيب - بصرة

8670867Mahmodyaa- Basrhمحمودية - بصرة 

1150115Mahmodyaa -Samawaمحمودية - سماوة 

Hashmea -Basrh 9820982ھاشمية - بصرة 

Dywaniy - Basrah 2,78502,785ديوانية - بصرة 

 0112112Bathah-Baghdadبطحاء - بغداد

Basrh - Samarra 343343686بصرة - سامراء

55,46071,448126,908Totalالمجموع 

Number of passengers by station for the year 2021
عدد المسافرين حسب المحطات  لسنة 2021

Stationsالمحطات

. Source / Ministry of transport  -  the General Company of Rail Way المصدر /وزارة النقل / الشركة العامة لسكك الحديد العراقية

There is no Paid Visitors of Holy Shrines**اليوجد زوار العتبات المقدسة (مجاناً )
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Table (11)جدول (11)

عدد المسافرين (بأجر)
             الكيلومترات السفرية        

      (الف كم .مسافر)
االيرادات (باأللف دينار)

Number of 
passengers 

(paid)

 Mileage (thousand km. 
Traveler) 

Revenues (in thousand 
dinars)

 17,0748,219191,879Januaryكانون الثاني

7,5183,59081,219Februaryشباط

 1,47071717,588Marchآذار

3,8301,85543,195Aprilنيسان  

May___* ايار  

5,5762,68764,815Juneحزيران

6,5033,13675,415Julyتموز

7,4733,72595,759Augustآب

56,37110,564256,001Septemberأيلول

 7,0523,44787,985Octoberتشرين األول

7,3663,54086,386Novemberتشرين الثاني

6,6753,18978,954Decemberكانون األول

126,90844,6691,079,196Totalالمجموع

source/Ministry of transport - the General company of Rail way

عدد المسافرين المنقولين بأجر والكيلومترات السفرية المقطوعة وااليرادات المتحققه من نقل المسافرين حسب االشھر لسنة 2021

Number of Passengers transported Kilometers Passed and Revenue from Passenger Transport by  
Month for the year 2021

Monthالشھر

There is no activity in these months due to the corona*  اليوجد في ھذا الشھر نشاط بسبب جائحة كورونا

 المصدر /وزارة النقل / الشركة العامة لسكك الحديد العراقية

    17



Table (12)جدول (12)

المجموع البصرة - بغداد الصاعدةبغداد - البصرة النازلة

 Baghdad -Basrah DownBasrah - Baghdad Up Total

3,4473,447Baghdad_بغداد

296,131296,131Hilla_حلة

Samawa___سماوة 

Dywaniy ___ديوانية

Ghabishia___غبيشية

Nasria ___ناصرية

130,800162,900293,700Um Qasirام قصر

130,800462,478593,278Totalالمجموع 

Volume of goods transported by Station for the year 2021 (Ton)

كمية البضائع المنقولة حسب المحطات لسنة 2021 (طن)

Stationsالمحطات

. Source / Ministry of transport  -  the General Company of Rail Wayالمصدر / وزارة النقل - الشركة العامة لسكك الحديد العراقية

There is no Activity (-)  (-) اليوجد نشاط    
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Table (13)جدول (13)

كمية البضاعة المنقولة 
(الف طن)

عدد الكيلومترات الطنية 
المقطوعة 

 (مليون طن كم)

Quantity of 
Good(1000 ton)

Ton kilometers 
(million ton/Km)

590333Oil Derivativesمشتقات نفطية 

حجر
__

Stone

32Miscellaneous materialsبقية االصناف

االيرادات االخرى
__

Other revenue

593335Totalالمجموع 

كمية البضائع المنقولة والكيلومترات الطنية المقطوعة وااليرادات المتحققة حسب نوع البضاعة لسنة 2021

Volume of goods, Ton Kilometers and Revenues by Type of Goods for the year 2021 

Type of goodsنوع البضاعة

Revenues  
(million ID)

االيرادات  
(مليون دينار)

15,841

16,080

_

20

219

                 

. Source / Ministry of transport  -  the General Company of Rail Wayالمصدر / وزارة النقل - الشركة العامة لسكك الحديد العراقية

There is no Activity (-)  (-) اليوجد نشاط    

590
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…مشتقات نفطية  …بقية االصناف

)  الف طن (2021كمية البضاعه المنقولة حسب نوع البضاعة لسنة ) 5( شكل
Figure(5): Quantity of Goods by type for the year 2021 (1000 Ton)
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Table (14)

(الف طن)         الكمية
االيراد

(الف دينار)
كيلومترات الطنية 

(بااللف)
(الف طن)         الكمية

االيراد
(الف دينار)

كيلومترات الطنية 
(بااللف)

(الف طن)          الكمية
االيراد

(الف دينار)
كيلومترات الطنية 

(بااللف)
      الكمية (الف طن)  

االيراد
(الف دينار)

كيلومترات الطنية 
(بااللف)

Quantity (1000 
ton) 

Revenue 
(1000 ID)

Ton 
Kilometre
(thousand)

Quantity (1000 
ton) 

Revenue 
(1000 ID)

Ton 
Kilometre
(thousand)

Quantity (1000 
ton) 

Revenue 
(1000 ID)

Ton 
Kilometre
(thousand)

Quantity (1000 
ton) 

Revenue 
(1000 ID)

Ton 
Kilometre
(thousand)

 45635,04119,586January___45635,04119,586___كانون الثاني

431,058,87919,494February___431,058,87919,494___شباط

 511,331,32928,406March___15625,50012,10536705,82916,301آذار

712,066,37942,000April___241,000,80019,368471,065,57922,632نيسان

701,981,46440,356May___20834,00016,140501,147,46424,216أيار

631,752,88236,791June___19750,60015,333441,002,28221,458حزيران

641,814,95936,914July___18750,60014,526461,064,35922,388تموز

451,068,34223,161August___8333,6006,45637734,74216,705آب

591,715,11934,930September___19788,30015,25230926,81919,678أيلول

 441,242,50825,559October___13542,10010,49131700,40815,068تشرين األول

271,014,40017,262November___16667,20012,91211347,2004,350تشرين الثاني

11398,37310,834December___11179,3008,87710219,0731,957كانون األول

59316,079,675335,293Total___1636,472,000131,4604309,607,675203,833المجموع

        Source / Ministry of transport  -  the General Company of Rail Way . المصدر / وزارة النقل - الشركة العامة لسكك الحديد العراقية

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

Month

بغداد - البصرة 

Total goods transported with charge, ton kilometers and revenues by line and month for the year 2021

جدول (14)

بغداد - القائم 

Baghdad-Mousel

أجمالي كمية البضائع المنقولة بأجر والكيلومترات الطنية المقطوعة وااليرادات المتحققة حسب الخط واالشھر لسنة 2021

Baghdad-BasrahBaghdad-Al-Kaim

بغداد - الموصل

الشھر

Total

المجموع 
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 Table (15)جدول (15)

المجموعنازلصاعدالمجموعنازلصاعدالمجموعنازلصاعد

UpriverDownriverTotalUpriverDownriverTotalUpriverDownriverTotal

 Baghdad - Mosul*0077232309_77232309*بغداد - موصل 

6916191,3101602083688518271,678Baghdad-AL-Basrahبغداد  -البصرة

Baghdad - Al-Kaim_________بغداد - القائم 

112671683681785kerbelaكربالء

 7698521,6212272244519961,0762,072Totalالمجموع

. Source / Ministry of transport  -  the General Company of Rail Wayالمصدر / وزارة النقل - الشركة العامة لسكك الحديد العراقية

عدد السفرات المتحققة للقطارات حسب الخط وطبيعة النقل لسنة 2021

المجموع نقل البضائع

Number of Trips by Line and Type of Transport During for the year 2021

نقل المسافرين

There is no activity (-) (-) اليوجد نشاط

Goods TransportPassengers TransportTotal
Lineالخــط

* تتضمن نقل بضائع فقط للمحطات الموجودة بين خط (بغداد - الموصل) بسبب سوء االوضاع االمنية 
مثل محطة بغداد - كاظمية - تاجي - بلد - سامراء

* Commodities transferred for stations in the road between Baghdad and 
Nineveh such as Baghdad - Kadhimia - Tajee - Balad - Samaraa because of 
security conditions
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مجموع الشاحنات 
والعربات

المجموعأخرىنقل المسافرينالمجموعفارغةمحملة

LoadedUnloadedTotal
Passenger 
Transport

OtherTotal

3,5341,0114,5457184,553Noumber of tripsعدد السفرات

2,851,938153,2103,005,1484,8376915,5283,010,676Noumber of Kmsكيلو مترات المسير

8,26413,32021,5842,5693672,93624,520Noumber of tripsعدد السفرات

3,914,0806,573,19210,487,2721,207,374172,4821,379,85611,867,128Noumber of Kmsكيلو مترات المسير

Noumber of trips_______عدد السفرات

Noumber of Kms_______كيلو مترات المسير

58183664664Noumber of trips___عدد السفرات

102,52214,646117,168117,168Noumber of Kms___كيلو مترات المسير

11,79814,33126,1293,1574513,60829,737Noumber of tripsعدد السفرات

6,766,0186,726,40213,492,4201,314,733187,8191,502,55214,994,972Noumber of Kmsكيلو مترات المسير

عدد السفرات وكيلومترات المسير المقطوعة لشاحنات البضائع والعربات حسب الخطوط وطبيعة النقل لسنة 2021

عدد السفرات 
وكيلومترات المسير

Goods Rail Cars
Track Total Goods 

&Passengers 
Rail Cars

Number of Trips and Kilometers Crossed byTrucks and Vehicles by Line and Type of Transport for the year 2021

العربات

Table (16)جدول (16)

اسم الخط
Number of Trips 
and Kilometers 

Crossed

شاحنات البضائع

المجموع

Passengers Rail Cars

. Source / Ministry of transport  -  the General Company of Rail Wayالمصدر / وزارة النقل - الشركة العامة لسكك الحديد العراقية

Baghdad - AL-Mosul 

بغداد ــ القائم

Baghdad- AL-Basrah

There is no  activity (-) (-) اليوجد نشاط

بغداد ــ الموصل

Total

Baghdad - AL-Kaim

بغداد ــ البصرة

kerbelaكربالء
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Table (17)جدول (17)

المجموعاناثذكور

MaleFemaleTotal

15437191Engineerھندسي

1,4621841,646Technicianفني

187287474Administrativeاداري

1,5051261,631Othersاخرى

3,3086343,942Totalالمجموع

Table (18) جدول  (18)

المجموعاناثذكور

MaleFemaleTotal

39635431No certificateدون االبتدائية

1,126691,195Primaryابتدائية

25370323Intermediateمتوسطة

 1,0182021,220Secondaryاعدادية 

252127379Diploma (after secondary)دبلوم 

259130389Bachelor's degreeبكالوريوس

101High Diplomaدبلوم عالي

314Master degreeماجستير

000Ph.Dدكتوراه

3,3086343,942Totalالمجموع

المصدر / وزارة النقل - الشركة العامة لسكك الحديد 
العراقيه

Source / Ministry of transport  -  the General Company of Rail 
Way .

Staff

 عدد العاملين حسب االختصاص والجنس للشركة العامة لسكك الحديد لسنة 2021 

Number of employees of General Company for Railways by specification and gender for 
the year 2021  

Certificate

عدد العاملين حسب المستوى التعليمي والجنس للشركة العامة لسكك الحديد لسنة 2021

Number of employees of General Company for Railways by Educational level and gender 
for  the year 2021

الشھادات

المالكات

المصدر / وزارة النقل - الشركة العامة لسكك الحديد 
العراقيه

#REF!
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ذكور اناثذكور اناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكور

MaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMale

0015283234898315437Engineer

20722354282826742051,462184Technician

0010186012611613716187287Administrative

10441275665684482011,505126Others

30141551,4412961,67426849153,308634Total

عدد العاملين حسب االختصاص والفئات العمرية والجنس للشركة العامة لسكك الحديد لسنة 2021

Number of employees of General Company for Rail ways by Jurisdiction and age and gender for the year 2021 

 61 more

جدول (19)

االختصاص

 30-21 40-31
الفئات 
العمرية

Age groups

Jurisdiction

المجموع الكلي

المجموع  50- 41 60-51

Table (19)

العمر 61 فما فوق 

 51-60

ھندسي

Grand total

 21-30 41-50  31-40

Female

Total

اناث

191

المصدر / وزارة النقل - الشركة العامة لسكك الحديد العراقية

فني

اخرى

Source / Ministry of transport  -  the General Company of Rail Way .

المجموع

اداري

1,646

474

1,631

3,942
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6. Transport avevage wage per passengwr 
The average fare per passenger (8496) dinars in 2021 compared to (9571) dinars 
in 2020, adecreaseof (11.2%) compared to the average length of travel passenger 
travel (354) km in 2021 as shown in Table (2). 

 
 
 

7. volume of goods transported by chavge paid 
The quantity of goods transported by pay amounted to (593) thousand tons in 
The quantity of goods tons in 2021 compared to (1293) thousand tons in 2020, an 
adecrease of (54.1%) as shown in Table (1) .The index of the quantity of goods 
transported in Table (3) shows an analytical explanation for the adecrease in the 
index of goods transported, which reached (%92.1) in 2021, after (%200.8) in 
2020 due to the reason for the decrease is due ti the small amount of goods 
transported . 

 
 

8. Transport average wage perton 
The average freight per ton (27116) dinars in 2021 compared to (3265) dinars in 

2020and height of( 730.5%) as shown in Table (2). 
 
 

9. Number of Locomotives in the state Railways Company  
The number of existing diesel trucks amounted (375) at the end of 2021 with (274) 

main truck making (73.1%) and (101) connector truck of (26.9%) ( 36) operating 
and (24) main truck as (66.7%) and (12)connector truck of (33.3%) as shown in 
table (4) And it was supported the general company of Rail way the new chinese 
traine (DUM) .  

 
 

10. Number of employess of the General Company of Rail Way 
 
The number of employees in the General Company for Railways (3942) workers for 

the year 2021 compared to (4201) workers in 2020 and a decrease of (6.2%) due 
to retirement and death and placement and transportation of staff as shown in 
Table (17). 

 

 
Source: 

 
Ministry of transport/ the General Company of Rail Way 
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18. Fuelefficiencyoftransportofgoods: the total amount of fuel spent annually oncargo 

trains divided by the kilometers traveled (Fuel spent for goods  transport capacity 

unit L. Ton / km). 

 
 

Main results/the General Compang of Railway : 
 

1. Rail way lines lengths  
The lengths of railway(2893)km the end of 2021 than (1697) km lines with your 
head (58.7%) in the branch line length (676) km(23.3%) Not that length of 
double li,es (520) of (18.0%) against(2893)km2020 in the table (1 and8). 
 

 
2. Number of passengers railway (SDG Indicator) 

Table (1) shows that the number of rail passengers with a wage (127) thousand 
passengers for the year 2021 compared to (77) thousand passengers in 2020,  an 
decline of (64.9%) .Table (3) shows the traveler increased to (57.7) in 2021 after 
it was (35.0) in 2020, the reason for the rise is the purchase and operation of 
increase the number of passengers. 
 
 

3. Number of trip kilometers traveled 
The number of kilometers traveled amounted to (45) million 2021 compared to 
(31) million passengers in 2020 down an increased of (45.2%) as shown in Table 
(1) 
 
 

4. Numper of kilometers crossed with charge   
The total number of goods transported through the operation of new trains for 
the transport of goods reached (335) million tons in 2021 compared to (559) 
million tons in 2020, an adecrease of (40.1%) the reason for the adecrease is due 
to the failure of some running trains in Table (1). 
 
 

5. Revenues for passengers transported (paid)  
Revenues from passenger transport amountedto(1079) million dinars in 2021 
against (737) million dinars in 2020, an height of (46.4%) The height was 
increased in the number of passengers, while the revenues from the transport of 
goods amounted to(16080) million dinars In 2021 compared to(4221) million 
dinars in 2020 and an increased of (281.0%). The more for the rise of new 
increase for the transport of goods as shown in Table (1,2) 
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Definition and terms 
1. Themainlocomotives: the locomotives that pull passenger cars and goods. 

2. locomotive: machine (head of train). 

3. Transportlocomotives: the machine connecting the locomotives within the station. 

4. ThenumberofkilometersMileagetraveled: Intended number of passengers transferred to 

mileage by trains (the energy obtained from passenger transport). 

(Number of passengers transported x Kilometers traveled by trains and unit of 

measurement (passenger. Km). 

5. TonnagemileagetraveledIntended amount of cargo train mileage 

The amount of cargo x claimed mileage trains and unit of measure (ton. km). 

6. Transportavevagewageperpassengwr = Revenues for passengers  

trans port (paid) / Number of passengers (paid) . 

7. Tripavergewageperkilometer = transport average wage per passenger / trip 

averaglength of passengers trans port (paid) . 

8. Tripavergelengthofpassengerstransport(paid) = Number of trip kilometers travelled 

(paid) / Number of passengers (paid) . 

9. transportaveragewageperTon = Revnues of goods trns ported by charge (paid ) / 

Volume goods trns ported by charge (paid ). 

10. TransportavevagewageperTon/Km = Revnues of goods trns ported by charge (paid) / 

Number of kilometers crssed with chanrge (paid) . 

11. Tripavergelengthforgoodstransport = Number of kilometers crossed with charge 

(paid) / volume of goods trans ported by chavge (paid) . 

12. Averagesetsperpassengercar = Number of seats and brds / total number of vehicles. 

13. Averagefreihtpergoodsvehicle = volume of load good truks / Number goods truks .  

14. Themainrailwaylines: are the lines connecting the large cities to each other and 

provide passenger services and different goods between cities. 

15. Subways: are the lines that extend between the main lines and reach the places not 

connected to the service es of the main lines and linked to small cities and suburbs 

and industrial and commercial areas. 

16. DoubleLine: This is the parallel line of the main line. 

17. PassengerFuelEfficiency: The total amount of fuel spent per year on passenger trains 

divided by kilometers traveled. 

(Fuel spent for Passenger transport capacity unit L.passenger / km). 



 1 
 

Introduction 
Iraqi railways prestigiousAs it one of the formations belonging to the ministry of transport  
institutions, because of their importance and the role of the advanced role in the sustainability 
movement of passengers and cargo and various goods and materials in addition to transport and 
provide the basics and promotion my servants enjoy all the comfort, safety and industrial 
technology. 
The importance of railway transport through the large capacity heavy cargo and for long 
distances and quickly clear superiority of a lot of other means, it also highlights the importance 
of the railroad through their direct impact on population distribution and creation of large 
urban agglomerations by passage of the railway networks, and we also note that in many 
industrial European cities that grew and prospered by the presence of the railway, the railway is 
at the forefront of transportation States depend heavily on "significant" in achieving economic, 
social and political goals And military and that many States establishing railway updated with 
modern units,moreor,most of the countries in the world consider the railways among the 
national progects of national profitability in the sense that its returns are indirect and there fore 
are not subjest to measures of commercial profitability, but rather are measured by the benefits 
and social and economic gains they achiereas railway transport represents one of the 
fundamental aspects of road transport that satisfy these conditions of carriage is safe and less 
expensive for passengers and goods and for long distancesIs the actual beginning of the first train 
running between Baghdad and thick Dujail (Ishaki) 1914 and 1918 Bucher creates a standard 
line between Baghdad and Hillah to transport crops, then were extended several lines including 
line of sharqat to Mosul and was linked to the Syrian and Turkish Airlines and European 
network and in 1940 was the first train running from Iraq to the Haydarpasa (Istanbul) and the 
geographical location of Iraq was laid the foundation stone for building major global station in 
the Karkh side of Baghdad in 1948 and completed once and for all 1953 and named after the 
railway company 
Showing that railways in Iraq has entered since the beginning of the last century while the 
British presence in Iraq, the railways network  extended from southern Iraq to the north. Iraq 
has begunto renew, develop and establishing many lines of the network ,passenger trains and 
cargo trains. The length of the railway network in Iraq is 2893 km in 2021, Iraq has begun to 
expand the railway network recently to connect with some neighboring countries, Iran through 
Basra - Shalamjah. Within the five-year plan of the company, in addition to the Baghdad Metro 
project which is the firstof its kind in Iraq. 
The Iraqi Railways Company can be used to transport goods and other materials instead of road 
trucks belonging to the private companies, because there are efficient systems and guarantees for 
the transport and delivery of goods within a specified period of time. 
To provide statistical data and indicators for the planning authorities about this activity has 
evolved a great deal of importance in the planning of railway transport and road transport in 
General and from the importance of statistical indicators in terms of comprehensiveness and 
accuracy of their organization and how its flow to reach the beneficiaries and their adoption 
plans and follow up the required software and make the right decisions in directing this activity 
for development 
Methodobjects 
Statistical data are collected through administrative records in tables and annual public 
railway company containing statistical data reflect the qualitative, financial, and 
economic activity of the company. Check data in transport and communication Statistics 
Directorate in terms of accuracy and coverage indicators in addition to extract statistical 
indicators using Meta and methods include the most important data of the most 
important indicators 
CentralStatistical Organization has in coordination with the Ministry of transport 
statistical bulletin for railway activity in Iraq to provide indicators on the number and 
types of locomotives, number of passengers, the amount of goods transported and the 
income from the transfer of passengers and cargo, rail lengths. Etc 
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