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  ـةـــــمقدمــال .1

 

عداد إبوبالتعاون مع وزارة النقل ( النقل واالتصاالت إحصاءاتمدٌرٌة ) لإلحصاءالجهاز المركزي  ٌقوم

لهذا  التابعةعن الشركات  ةإحصائٌوالذي ٌحتوي على مؤشرات  ,2015تقرٌر نشاط النقل المائً لسنة 

 -النشاط وهً :

 العراق . لموانئالشركة العامة  .1

 .ة للنقل البحري امالشركة الع .2

 

إن لنشاط النقل المائً دور مهم فً بناء اإلقتصاد الوطنً وتنشٌطه وإلهمٌة هذا النشاط الحٌوي علٌنا 

الحقٌقٌة التً تواجه هذا النشاط وخصوصا فً الموانئ العراقٌة ووضع الخطط المشاكل  إلىالوصول 

 . تحقٌقه فً موانئ الدول المتقدمة تمالذي بالمستوى المطلوب  االرتقاءالمستقبلٌة الهادفة إلى 

وألهمٌة هذا النشاط ٌقوم الجهاز المركزي لإلحصاء وبالتنسٌق مع وزارة النقل / شعبة اإلحصاء بإصدار 

لتوقف نشاط الشركتٌن  1991منذ عام  علٌهال الذي توقف تنفٌذ العمل ع  تقرٌر إحصائً عن هذا النشاط  الف

هوض فً تنشٌط وتفعٌل العمل فً هاتٌن الشركتٌن وتحفٌز العاملٌن بالعمل أعاله فً تلك الفترة ، وبعد الن

ورغم عدم ان الحقوق وفق المعاٌٌر الدولٌة من خبرة ولضم مالدٌهمعلى البواخر العراقٌة لإلبداع وتقدٌم 

 .لدنانتاج نشاط النقل المائً فً بوجود سفن لنقل المسافرٌن كان البد من إصدار هذا التقرٌر لمعرفة مدى إ

المٌاه اإلقلٌمٌة والقٌام  داخلالتً اختصت فً اإلدارة والمالحة  1909الموانئ العراقٌة سنة إدارة تأسست  

موانئ أم قصر وابوفلوس والمعقل وخور  كل من الصٌانة والحفر فً القنوات المالحٌة وتدٌر الشركة باعمال

مؤسسة  أصبحت 1976( وفً عام 40قم )أصبحت إدارة مستقلة بموجب القانون ر 1956الزبٌر وفً سنة 

أصبحت الشركة العامة  1997سمٌت المنشاة العامة لموانئ العراق وفً عام  1987الموانئ وفً سنة 

( وأصبح من مهام الشركة هو تقدٌم الخدمات البحرٌة للسفن 22لموانئ العراق بموجب قانون الشركات رقم )

اعرق موانئ المنطقة رغم ضٌق إطاللتها البحرٌة التً التتعدى  التجارٌة والنفطٌة وتعتبر موانئ العراق من

كٌلومتر والممتدة من رأس الفاو إلى مدخل خور عبد هللا وهناك أنواع من الموانئ كالموانئ النفطٌة  50

والمٌناء  (ةالُعمٌخور (العمٌق البكر سابقا( و) النفطً البصرة مثل مٌناءن وتفرٌغ النفط المتخصصة لشح

 إلىإضافة وأبو فلوس وخور الزبٌر كما إن هناك موانئ خاصة بالحمولة كموانئ المعقل وأم قصر  ،الرحوي

موانئ الصٌد البحري التً تمتاز بمخازنها المبردة كمٌناء العشار وهناك آلٌات ومعدات وفقاً لنوعٌة الحمولة 

 )الحبوب والسكر(. والحمولة السائبة كتفرٌغ الحاوٌات

 دٌنار( ملٌون) قدره برأسمال 1952 لسنة 76 رقم القانون بموجب تأسست البحري للنقل العامة الشركة أما

 المنقولة البحري النقل عملٌات وكذلك البواخر وتشغٌل واستئجار شراء هو تأسٌسها من الغرض وكان

 1959 عام البصرة فً لها فرع وفتح المالحٌة الشركات عن الوكاالت وقبول الشركة نفس بواخر بواسطة

بعدها تم التعاقد على  العراقٌة الموانئ إلى القادمة والناقالت البواخر عن البحرٌة الوكاالت بإعمال للقٌام

حٌث قامت الشركة بتسٌٌر  1962طن( واستلمت عام  6000شراء باخرتٌن لنقل البضائع حمولة كل منها )

عربً إضافة إلى البواخر المستأجرة وانكلترا إلى موانئ الخلٌج ال أورباخط مالحً منتظم من موانئ شمال 

باخرة منها للصٌد البحري والمبردة وٌعتبر نقل الشاحنات السائلة ( 14)من  أكثرعددها  أصبحوبذلك 

كالبترول والمنتجات البترولٌة أهم أنواع النقل البحري وفً السنوات األخٌرة ازداد نقل الشاحنات الجافة 

األخشاب وغٌرها وقد أثرت هذه التغٌرات فً تكوٌن األسطول البحري كالخامات الحدٌدٌة والفحم والحبوب و

 اإلجمالٌةإذ ارتفعت فٌه حصة السفن المتخصصة وعلى األخص ناقالت السوائل التً تختص بنصف الحمولة 

 .من صنف كناقالت السوائل والخاماتكذلك ظهرت السفن المتخصصة فً نقل أكثر 
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 المنهجـــــٌة     2 . 

   

العامة للموانئ العراقٌة الشركة  لدى سنوٌة ةدارٌإٌتم جمع البٌانات اإلحصائٌة من خالل جداول وسجالت   

تعكس النشاط النوعً والمالً  التً اإلحصائٌة والمتضمنة البٌاناتوالشركة العامة للنقل البحري 

 . لنشاط النقل المائًقتصادي واإل

 لتوفٌر العراق فً المائً قلــالن بنشاط الخاص اإلحصائً ٌرالتقرإلصدار  لإلحصاء المركزي الجهاز عىس

ن الموانئ ـ( م)المحملة ادرةـائع المغـفن البضـسوالسـفن القادمـة للموانئ العراقٌـــة دد ــن عـع راتـمؤش

المشتغلٌن  تعوٌضاتوعدد العاملٌن و المتحققة واإلٌراداتوالمصدرة  كمٌة البضائع المستوردة والعراقٌة 

 .الخ .....

وتعمل مدٌــرٌة إحصاءات النقل واالتصاالت على تدقٌق البٌانات من حٌث دقــة المؤشـرات وشـمولٌتها 

األسالٌب الوصفٌة وتضمٌن التقرٌر بٌانات ألهم  بإستخدامستخــراج المؤشــرات اإلحصائٌة إباإلضافة إلى 

المهتمة للنهوض بهال عتمادها من قبل الجهاتإل المؤشرات الرئٌسة  . ذا النشاط الفع 

 

 

  المفاهٌم والبٌانات الوصفٌة  .3

 

 أوتتردد علٌها السفن البحرٌة والمراكب اعتٌادٌاً لشحن البضائع  أو إلٌهاالمنطقة التً تأوي :  المٌناء .1
    .المعامالت الرسمٌة الخاصة بذلك وإجراءنزولهم  أو األشخاصصعود  أوتفرٌغها 

 
السفن للشحن  إلٌهوالبحٌرات تروم  واألنهارعلى حافة المحٌطات والبحار  هو مكان ٌقع الموانئ الطبٌعٌة : .2

مثل  السفن , وإقالعوغواطس مالئمة لرسو  أعماقنقل المسافرٌن وذات أو لوالتفرٌغ للحموالت والبضائع 
 .فلوس والفاووأبو الزبٌر والمعقل  قصر وخور أممٌناء 

 
 

والقطارات   عن طرٌق الشاحنات الٌابسة التً تم نقلها ائع على إلستقبال البضهو مٌناء  : الموانىء البحرٌة .3
 .وٌتم تخزٌن البضائع بالمستودعات وتكون مرتبطة بدائرة التخلٌص الكمركً

 
الشحن أو التفرٌغ أو التصلٌح أو القٌام  كاإلنتظار أو محددة ألغراضمنطقة لرسو السفن والمراكب  المرفأ : .4

 بأي إعمال أخرى .
 

 
 .مخصص لرسو السفن والمراكب بجوارهو جزء من مكونات المٌناء أو المرفأ الرصٌف : ه .5

 
ات بما والخام األولٌةوالزراعٌة والنفطٌة والمواد  هً جمٌع أنواع السلع والمنتجات الصناعٌة البضائع : .6

 وتشمل : فٌها النفط الخام والغاز ,
 
 : تعنً وزن البضاعة المفرغة )طن( عن طرٌق الموانئ .كمٌة البضائع المستوردة -
 : تعنً وزن البضاعة المحملة )طن( عن طرٌق الموانئ . كمٌة البضائع المصدرة   -
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والمخازن والساحات والٌها والى داخل المستودعات  األرصفةهً عملٌة نقل البضائع من  : المناولة .7

 طبقا للتعلٌمات التً تصدرها المنشاة.ثم شحنها من مكانها دود المٌناء وخارجها أو تكدٌسها ضمن ح

الدولٌة التً  هً المٌاه المحددة بموجب القوانٌن العراقٌة والمعاهدات واالتفاقٌات : المٌاه الداخلٌة .8

 .صادق العراق علٌها

لحقات وتعتبر م االعتٌادتخصص للمالحة البحرٌة على وجه  أوهً الوحدة العائمة التً تعد  : السفٌنة .9

 السفٌنة الالزمة لها جزء منها .

للسٌاحة النهرٌة وإنما تم  ال تمتلك الشركة العامة للنقل البحري جنائب مخصصة الجنٌبة السٌاحٌة : .10

الشركة المستثمرة من الجنائب الخاصة بنقل الحموالت إلى جنٌبة سٌاحٌة تم تشغٌلها مع  عددتحوٌر

 .عظمٌة ) تشغٌل مشترك (لمشروع مرسى األ

راكب ( من  40راكب ،  30راكب ، 12ة )ــاب سعـً نهري ٌستخدم لنقل الرك: زورق آلالتكسً النهري .11

وٌعتبر النقل بواسطة التكسً النهري مساعدا للنقل البري وتخفٌف  ,ضفة إلى ضفة أو التنزه بالنهر

 .ختناقات المرورٌةألا

 .(تصدٌر – اداستٌر) النفطٌة المنتجات بنقل تقوم بحرٌة وحدة هً:  الناقلة .12

 .والخضروات الفواكه مثل الصغٌرة الحموالت لنقل تستخدم الحجم صغٌرة خشبٌة بحرٌة وحدة:  اللنج .13

  . الرصٌف على الباخرة واقالع بإرساء تقوم بحرٌة وحدة:  الساحبة .14

       وخارج داخل أخر إلى مكان من البضائع لنقل تستخدم متوسطة أو صغٌرة بحرٌة وحدة:  البانطون .15

 . النفطٌة المنتجات لنقل أٌضا وتستخدم لبحرا

           العسكرٌة غراضلأل تستخدم أو الكهربائٌة الطاقة إلنتاج تستخدم كبٌرة بحرٌة وحدة:  البارجة  .16

  . ( البضائع تحمٌل عدا)              

  بالنسبة  لطاقم الحمولة اإلجمالٌة : تشمل الوزن بالطن لكل من التخزٌن والوقود والركاب والبضائع وا .17

 للسفن القادمة والمغادرة .

 اقة التحمٌل القصوى للناقلة الحمولة الكلٌة : ٌقصد بها ط  .18
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  للشركة العامة لموانئ العراق اإلحصائٌةالمؤشرات والتحلٌالت  أهم .4

 

( سفٌنة مقابل 2004) 2015سنة لالقادمة )المحملة( للموانئ العراقٌة البضائع بلغ عدد سفن  .1

   (.1) كما فً جدول 2014 سنةب%( مقارنة 17.9) بنسبة انخفاض 2014سفٌنة سنة ( 2442)

 

سنة ل) مٌناء خور الزبٌر ( ( من الموانئ العراقٌة المحملةعدد سفن البضائع المغادرة )ارتفع  .2

سفٌنة بزٌادة بلغت نسبتها ( 187التً كان عددها ) 2014بسنة مقارنة ( سفٌنة 279)الى  2015

 2015المغادرة من عدد السفن اعاله لسنة عراقٌة (, أما عدد السفن ال1فً جدول )%( كما 49.2)

 األجنبٌةمن مجموع السفن المغادرة لهذه السنة والسفن  %(72.8وبنسبة )( سفٌنة 203بلغ )

 .(6و) (2) ًكما فً جدول%( من المجموع الكلً 27.2وبنسبة )( سفٌنة 76)عددها 

 
 2015سنة ل( ألف طن 15157) العراقٌة  الموانئعن طرٌق  كمٌة البضائع المستوردة بلغت .3

 (.1%( كما فً جدول )4.3بزٌادة بلغت نسبتها ) 2014فً سنة  ألف طن( 14537مقابل)

 ،اء ام قصرـــمٌنق ــــعن طرٌالبضائع المستوردة تلك ن ــمآلف طــن  (10949الم )ــتم استحٌث 

( الف طن عن طرٌق مٌناء المعقل و 539و)طن عن طرٌق مٌناء خور الزبٌر  ألف( 3315و)

 .(3( الف طن عن طرٌق مٌناء ابو فلوس كما فً جدول )354)

 

كمٌة البضائـــع  كانت فٌما 2015ســـــنة ل( ألف طـــن 1844)درة ــكمٌة البضائـــع المصبلغت  .4

جـــدول ً %( كما ف38.4نسبتها  )بلغت وبزٌادة  2014ســـــنة ل( ألف طـــن 1332درة )ــالمص

%( من مجموع البضائع المصدرة لسنة 96.5( إلف طن نفط خام وبنسبة )1779منها  (1)

%( من المجموع 3.5( إلف طن وبنسبة مقدارها )65إما كمٌة التمور المصدرة فبلغت ) 2015

 (.5الكلً للبضائع المصدرة عن طرٌق مٌناء خور الزبٌر كما فً جدول )

 

وبلغت ألف طن  (68281) 2015لسنة  النفطٌةة من الموانىء بلغت حمولة البضائع المصدر  .5

 ( .8( ملٌار دٌنار كما فً جدول )114.5) قٌمة تلك الحمولة

 

مقابل  2015( عامل فً سنة 9704العاملٌن لدى الشركة العامة لموانئ العراق ) دعد بلغ .6

 عمل والتقاعدنتهاء الإ سبابأل %(3.8) بنسبة انخفاض مقدارها 2014فً سنة ل( عام10090)

 . (1كما فً جدول )

 
( ملٌار 336.1)التابعة لوزارة النقل مجموع اإلٌرادات المتحققة للشركة العامة لموانئ العراق  بلغ .7

 2014سنة ل( ملٌار دٌنار 346.8فً حٌن كانت اإلٌرادات المتحققة للشركة ) 2015سنة لدٌنار 

 .(1كما فً جدول ) %( 3.1) بلغت نسبته نخفاضوبإ
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   لإلحصاءالجهاز المركزي  /النقل واالتصاالت إحصاءاتمدٌرٌة   

  

  للشركة العامة للنقل البحري اإلحصائٌةالمؤشرات والتحلٌالت  أهم .5

 

 2015سنة لعاملة ( سفن 6بلغت عـدد السـفن العاملة التً تمتلكها الشركة العامة للنقل البحري ) .1

 (.18كما فً جدول ) 2014وهو نفس العدد لسنة 

 

فٌما  2015طن لسنة  الف( 383ردة )بضائع المصدرة والمستواللسفن  اإلجمالٌةبلغت الحمولة  .2

 2014 فً سنةطن  إلف( 259البضائع المصدرة والمستوردة ) لسفن اإلجمالٌةالحمولة كانت 

 (.18كما فً جدول )عن السنة السابقة  %(47.9) نسبتها بلغتبزٌادة 

 

                                                                                 2015سضضنة فضضً  عامضضل( 1787)الضضى دى الشضضركة العامضضة للنقضضل البحضضري العضضاملٌن لضض عضضددانخفضضض  .3

 . (18كما فً جدول ) %( 4.8) انخفاضبنسبة و عامل(1878)كان عددهم و 2014عن سنة 

 

فً  2015سنة ل( ملٌار دٌنار 53.6) المتحققة  للشركة العامة للنقل البحري اإلٌراداتمجموع  بلغ .4

 بلغت نسبته وبارتفاع 2014 سنةل ( ملٌار دٌنار48.1المتحققة للشركة ) اداتاإلٌرحٌن كانت 

  .  (18) كما فً جدولعن السنة السابقة %( 11.4)

 

( ملٌار 32.4بلغ مجموع االجور والمزاٌا المدفوعة للعاملٌن فً المنشأة العامة للنقل البحري ) .5

%( 9.5وبأرتفاع بلغت نسبته ) 2014 ( ملٌار دٌنار لسنة29.6فً حٌن كانت ) 2015دٌنار لسنة 

         (.18عن السنة السابقة كما فً جدول )



الشركة العامة للموانئ العراقیة

The General Company for 
Post of IRAQ



Table (1)جدول (1)

وحدة القیاس Measure التفاصیل
unit20142015

معدل التغیر لسنتي 
 Change rate for

2015-2014
Details

عـدد السـفن القادمـة للموانئ 
17.9-2,4422,004عدد .NOالعراقیـــة ( لنقل البضائع )

Number of ships arrive 
Iraqi ports (goods 
transportation)

(الف) طن

 ton(thousand) 

عدد الســــفن المغـادرة من 
18727949.2عدد  .NOالموانئ العراقیة (لنقل البضائع)

Number of ships 
departed the Iraqi 
ports (goods transport)

(الف) طن

 ton(thousand)

 3.8Number of workers as-10,0909,704عدد .NOعدد العاملین  كما في 12/31
recorded in 31/12

(ملیار) دینار 

ID (billion)

(ملیار) دینار

ID (billion)

مجموع االیرادات المتحققة لشركة 
 3.1-346.8الموانئ العراقیة

Total revenues of the 
General Company for 
ports of Iraq  

336.1

االجور والمزایا المدفوعة 
للعاملین في المنشأة العامة 

لموانئ العراق
162,2153,4-5.4

Wages and bonuses 
paid for the workers in 
the General Company 
for Ports of Iraq

الحمولة االجمالیة لسفن البضائع 
المصدرة والمغادرة من الموانئ 

العراقیة

Total cargo of exported 
good ships departed 
the Iraqi ports 

1,3321,84438.4

Key Indicators of the activity of the General Company for Ports of Iraq for 2015

المؤشرات الرئیسة لنشاط الشركة العامة لموانئ العراق لسنة 2015

الحمولة االجمالیة لسفن البضائع 
المستوردة والقادمة للموانئ 

العراقیة
14,53715,1574.3

Total cargo of 
imported good ships 
arrive Iraqi ports 
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Table (2)جدول (2)

عدد السفن القادمة والمغادرة لموانئ العراق وكمیــة البضــاعة المسـتوردة والمصـــدرة حسب الجنسیة لسنة 2015

Number of ships arrive and depart from Iraqi ports and quantity of imported and exported goods by 
nationality for 2015

السفن المغادرة (المحملة)السفن القادمة (المحملة)

كمیة االبضائع المستوردة **عدد السفن القادمة
كمیة البضائع المصدرة (الف طن)**عدد السفن المغادرة(الف طن)

NationalityNumberof ships 
arrived

Amount of imported 
goods (thousand ton)Number of ships departedAmount of exported goods

Iraqi /1,779*203____عراقیة

Arabic /عربیة________

Foreign /2,00415,1577665اجنبیة

2,00415,1572791,844المجموع

** توجد 18 وحدة بحریة تمت علیھا عملیات االستیراد والتصدیر في نفس الوقت

ships arrived (loaded)ships departed (loaded)

Number of ships loaded with crude oil **  تمثل عدد السفن المحملة (المصدرة) للنفط الخام

الجنسیة

ــ ال توجد بضاعة او سفن محملة

Number of ships arrived and departed the Iraqi ports for 2015
                           عدد السفن القادمة والمغادرة للشركة العامة لموانىء العراق لسنة 2015 

شكل (1)

2,004

279
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عدد السفن القادمة عدد السفن المغادرة
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Table (3)جدول  (3)

 Portالمجموعابو فلوسالمعقل*خور الزبیرام قصرالمیناء 

كمیة البضائع المستوردة عبر الموانئ العراقیة حسب المیناء ونوع البضاعة لسنة 2015 بــ (الطن)

Number of workers by gender and nature of work in the General Company for Navy Transport for 2015 (ton)

 Portالمجموعابو فلوسالمعقل*خور الزبیرام قصرالمیناء 

Um QasarChor AL-ZubeirAL-MakalAbu FloosTotal Goodنوع البضاعة 

499,259Cementــ96,302402,957ــسمنت

87,265281,8056,271,716Containerــ5,902,646حاویات

1,081,042Sugerــــ1,049,42631,616سكر

1,126,903Riceــــــ1,126,903رز

457,093Weatــــــ457,093حنطة

826,285Benzinــــ826,285ــبنزین

124,081carsــــــ124,081سیارات

381,514tubesــــ169,797211,717انابیب

11,000ironــــ11,000ــحدید

649,907stainless steelــــــ649,907ستیل

134,053keroseneــــ134,053ــكروسین

1,728,760gasolineــــ1,728,760ــكازولین 1,728,760gasolineــــ1,728,760ــكازولین

 10,269dust resulted from wellــ4,9435,326ــتراب حفر االبار
digging

1,221ــــــ1,221عجول

101,944ــــ101,944ــنفثالین

27,500ــــــ27,500فول الصویا

1,222,758153,60339,74271,9981,488,101متنوعة

**236,637ــ217,82514,8603,952 **مواد اخرى

10,949,1573,315,083539,242353,80315,157,285Totalالمجموع

(-) عدم وجود بضائع مستوردة 

** الكترونیات ، تراب الحدید ، برادة الحدید ، ثرمستون ، أمالح صناعیة .

*ضمن البضائع المستوردة حاویات عدد100وعجول عدد 25869

شكل (2)

كمیة البضائع المستوردة عبر الموانئ العراقیة حسب المیناء ونوع البضاعة لسنة 2015 (الف طن)

Quantity of goods imported (thousand ton)through iraqi ports by port for 2015             

354 539
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10,949
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12000
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Table (4)جدول (4)

 Portالمجموعابو فلوسالمعقلخور الزبیرام قصرالمیناء

Um QasarChor AL-ZubeirAL-MakalAbu FloosTotal Goodنوع البضاعة

300Cementــ13287ــسمنت

453847121629Containerحاویات

Number of ships of goods imported by ports of Iraq by port and kind of good for 2015 

عدد السفن الناقلة للبضائع المستوردة عبر الموانئ العراقیة حسب المیناء ونوع البضاعة لسنة 2015

453847121629Containerحاویات

68Sugerــــ4127سكر

38Riceــــــ38رز

9Weatــــــ9حنطة

51Benzinــــ51ــبنزین

4543364079909Other materialsمواد اخرى

9954353742002,004Totalالمجموع

 ــ بیانات غیر متوفرة
    شكل (3)

Number of ships of goods imported by ports of Iraq by port and kind of good for 2015
عدد السفن الناقلة للبضائع المستوردة عبر الموانئ العراقیة حسب المیناء لسنة 2015
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Table (5)جدول (5)

     Portالمجموعابو فلوسالمعقلخور الزبیرام قصر  المیناء

-Um QasarChor AL*نوع البضاعة
ZubeirAL-MakalAbu FloosTotal*Good

1,778,970Crude oilــ1,778,970ـنفط خام

65,048Datesــ65,048ـتمور

1,844,018Totalــ1,844,018ـالمجموع

Table (6)جدول  (6)

     Portالمجموعابو فلوسالمعقلخور الزبیرام قصر المیناء

-Um QasarChor AL*نوع البضاعة
ZubeirAL-MakalAbu FloosTotal*Good

203Crude oilــ203ـنفط خام

76Datesــ76ـتمور

279Totalــ279ـالمجموع

Table (7)جدول ( 7)
االرصفة*الطول (م)تاریخ االنجاز

20155,06624ام قصر

20152,71012خور الزبیر

20151,8649المعقل

20155253ابو فلوس
*وحدة قیاس الطول (م) ولیس (كم) علمًا ان االرصفة تختلف اطوالھا من رصیف الى اخر 

حسب تصمیم الرصیف .

10,949

5,159

354

539

مواصفات الموانىء العراقیة واالرصفة والطاقة االنتاجیة حسب المیناء لسنة 2015

المیناء
الطاقة االنتاجیة (الف طن)

Number of ships of goods exported by ports of Iraq by port and kind of good for 2015

(-) التوجد سفن بضائع مصدرة

Quantity of goods exported (in ton) via ports of Iraq by port and kind of good for2015

كمیة البضائع المصدرة عبر الموانئ العراقیة حسب المیناء ونوع البضاعة لسنة 2015 بــ (الطن)

(-) التوجد بضائع مصدرة

عدد السفن الناقلة للبضائع المصدرة عبر الموانئ العراقیة حسب المیناء ونوع البضاعة لسنة 2015

*لم یتم ادراج نشاط وزارة النفط ووزارة التجارة
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جدول (8)

القیمة (بالدینار)الحمولة (طن)عدد الناقالتالقیمة (بالدینار)الحمولة (طن)عدد الناقالتالقیمة (بالدینار)الحمولة (طن)عدد الناقالتالقیمة (بالدینار)الحمولة (طن)عدد الناقالت

202,923,7504,859,770,800101,678,5342,267,726,4002139,711263,809,200324,741,9957,391,306,400JANUARYكانون الثاني

222,620,2984,226,632,690111,739,7462,309,975,0105356,163427,395,600384,716,2076,964,003,300FEBRUARYشباط

181,993,7414,901,296,360111,766,5594,018,114,8002143,245189,454,640313,903,5459,108,865,800MARCHاذار

323,982,6215,180,386,3002160,7503,364,827,200152,404,338208,975,000496,547,7098,754,188,500APRILنیسان

192,331,9924,798,696,706101,599,7703,598,308,1945344,040762,338,200344,275,8029,159,343,100MAYایار

232,928,2534,995,808,900172,571,6714,606,532,0005353,453563,634,500455,853,37710,165,975,400JUNEحزیران

222,553,4474,800,835,300182,186,1765,105,653,0003223,900468,066,300434,963,52310,374,554,600JULYتموز

182,285,1365,145,287,572182,474,2875,573,129,1723223,161588,068,000394,982,58411,306,484,744AUGUSTاب

252,644,9584,535,322,400183,996,247392,657,8162148,6584,819,229,800456,789,8639,747,210,016SEPTEMBERایلول

222,823,2524,723,206,764152,223,3054,442,768,4003228,251301,258,100405,274,8089,467,233,264OCTOBERتشرین االول

344,086,6905,212,696,9964300,4535,644,385,000253,826,275390,588,900638,213,41811,247,670,896NOVEMBERتشرین الثاني

324,198,5214,949,134,9184327,3255,479,514,952233,492,420344,337,890598,018,26610,772,987,760DECEMBERكانون االول

28735,372,65958,329,075,70613821,024,82346,803,591,9449311,883,6159,327,156,13051868,281,097114,462,343,780TOTELالمجموع

عدد الناقالت والحموالت النفطیة ومقدار القیمة بــ (الدینار) لمیناء البصرة النفطي والمیناء الرحوي ومیناء العمیق للشركة العامة لموانىء العراق لسنة 2015

Table (8)

مالحظة : مصدر البیانات من وزارة النفط 

المجموعمیناء العمیقالمیناء الرحويمیناء البصرة النفطي

الشھر
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Table (9)جدول  (9)

المجموع اناث ذكور 

MaleFemaleTotal

32891419Engineersمھندسون

7,3583677,725Techniciansفنیون

1,0125481,560Administratorsاداریون

التفاصیل 

عدد العاملین في الشركة العامة لموانئ العراق حسب االختصاص والجنس لسنة 2015

Number of workers  in the General Company for Ports of Iraq  for them by specification and 
gender for 2015

Details

1,0125481,560Administratorsاداریون

8,6981,0069,704Totalالمجموع

شكل (4)

Number of workers by specification and gender in the General Company for Ports of Iraq in 2015

عدد العاملین حسب النوع االجتماعي للشركة العامة لموانئ العراق لسنة 2015

548 367 91
1,012
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Table (10)
المجموعاناثذكور

MaleFemaleTotal

Phdــــــدكتوراه

22426Master degreeماجستیر

415High Diplomaدبلوم عالي

1,2572991,556Bachelor's degreeبكالوریوس

539141680Diploma (after secondary)دبلوم 

الشھادات

           عدد العاملین حسب المستوى التعلیمي والجنس للشركة العامة لموانْى العراق لسنة 2015

 جدول (10)

Certificate

 1,5092231,732Secondaryاعدادیة 

1,0931271,220Intermediateمتوسطة

2,3551322,487Primaryابتدائیة

1,919791,998No certificateدون االبتدائیة

8,6981,0069,704Totalالمجموع

ــ بیانات غیر متوفرة 

 12



Table (11)جدول  (11)

Revenues of the commodity 
production activity

 **Revenues of the service 
activity

Total revenues (value of 
production
*
**

Table (12)

مجموع العاملین
االجور المدفوعة 

والمساھمات في التأمینات 
األجتماعیة

**تعویضات المشتغلیننقل العاملین

Total workers                              Compensations of employees

9,704153,388,4091,518,589157,606,386

عدد العاملین وتعویضاتھم في الشركة العامة لموانئ العراق لسنة 2015

Number of employees and compensations in (ID thousand) in the General Company for 
Ports of Iraq for 2015

جدول  (12)

تجھیزات العاملین

2,699,388

**تعویضات المشتغلین = االجور المدفوعة +تجھیزات العاملین+ نقل العاملین

The value of revenues achived by the General Company for Ports of Iraq for 2015

 قیمة االیرادات المتحققة للشركة العامة لموانئ العراق لسنة 2015

ایراد نشاط االنتاج السلعي

 **ایراد النشاط الخدمي

المجموع الكلي لالیرادات المتحققة 
( قیمة االنتاج خالل السنة)

القیمة (الف دینار)

615,508

335,476,640

336,092,148

 Value in ID thousand
 Revenues achieved**االیرادات المتحققة

* عدا االیرادات االخرى
**ضمنھا ایراد ایجار موجودات ثابتة
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جدول (13)

القیمة (الف دینار)

Value in ID thousand

285,703Crude and raw materialsخامات ومواد اولیة

10,483,012Fuel and oilsوقود ومحروقات وزیوت

1,373,770Spare materialsادوات احتیاطیة

2,699,388تجھیزات العاملین

855,728Water and electricityماء وكھرباء

1,478,040Various materialsمتنوعات

17,175,641Total good materialsمجموع المستلزمات السلعیة

Table (14)جدول  (14)  

القیمة (الف دینار)نوع الخدمة
Value in ID thousandKind of service

802,064Maintenance servicesخدمات الصیانة

104,261Advertisement, printing and hospitalityدعایة وطبع وضیافة

1,351,082Missioning and communicationایفاد واتصاالت

1,520,164Renting fixed assetsاستئجار موجودات ثابتة

1,518,589نقل العاملین

15,290,000اقساط التأمین
                                                                                        

45,482,261اشتراكات وانتماءات

503,673Variuos service expensesمصروفات خدمیة متنوعة

66,572,094Total service materialsمجموع المستلزمات الخدمیة

9,489,033مقاوالت وخدمات 

The value of good materials of the General Company for Ports of Iraq for 2015

The value of service materials of the General Company for Ports of Iraq for 2015

قیمة المستلزمات الخدمیة للشركة العامة لموانئ العراق لسنة 2015

 
قیمة المستلزمات السلعیة للشركة العامة لموانئ العراق  لسنة 2015

Table (13)

Kind of Goodنوع السلعة
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Table (15)جدول (15) 

القیمة (الف دینار)

Value in ID thousand

0Interests and rents for landsفوائد وایجارات االراضي

221,997Compensations and finesتعویضات وغرامات

1,441,651Revenues of previous yearsایراد سنوات سابقة

335,416Accidental revenuesایرادات عرضیة

1,549,880ایجار موجودات ثابتة

3,548,944Totalالمجموع

Table (16)

القیمة (الف دینار)نوع المصروف
Value in ID thousandKind of expenses

9,171,628Transformational expensesمصروفات تحویلیة

8,853,633Other expensesمصروفات اخرى

18,025,261Totalالمجموع

The expenses of the General Company for Ports of Iraq for 2015

جدول  (16) 

The value of revenues of the General Company for Ports of Iraq
 for 2015

قیمة االیرادات االخرى للشركة العامة لموانئ العراق لسنة 2015

قیمة المصروفات االخرى للشركة العامة لموانئ العراق لسنة 2015

Kind of revenues   نوع االیراد
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جدول(17)

26,58914,679JANUARYكانون الثاني

24,75614,891FEBRUARYشباط

28,71018,987MARCHاذار

28,15418,659APRILنیسان

32,09217,101MAYایار

29,00218,602JUNEحزیران

26,90516,330JULYتموز

30,87116,543AUGUSTاب

22,93114,000SEPTEMBERایلول

30,52815,828OCTOBERتشرین االول

31,59317,446NOVEMBERتشرین الثاني

25,95558,104DECEMBERكانون االول

338,086241,170المجموع

* مجموع االیرادات = قیمة االیرادات المتحققة + االیرادات االخرى عدا ایجار الموجودات الثابتة 

اجمالي االیرادات والنفقات للشركة العامة لموانىء العراق حسب الشھرلسنة 2015 بــ (الملیون دینار)

Table (17)

النفقات*االیراداتالشھر
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الشركة العامة للنقل البحري
The General Company for 

Navy Transport



Table (18)جدول (18)

وحدة القیاس

Measure unit

660Number of ships owned by the  Companyعدد  .NOعدد السفن الموجودة  التي تمتلكھا الشركة

 الحمولة االجمالیة لسفن البضائع* المصدرة
والمستوردة

(الف) طن
Thousand ton25938347.9*Gross cargo of the imported and expoted goods 

ships

4.8Number of workers-1,8781,787عدد .NOعدد العاملین 

(ملیار) دینار
ID Billion

48.153.611.4Total revenues achieved by the  Company(ملیار) دینارمجموع االیرادات المتحققة للشركة

ID Billion

 
 

**Wages and ponuses paid for the workers in the 
Company

** ارتفاع االجور المدفوعة للعاملین نتیجة لزیادة ایرادات الشركة 

المؤشرات الرئیسة لنشاط الشركة العامة للنقل البحري لسنة 2015

Details التفاصیل

Key Indicators of General Company for Navy Transport for 2015

2015
معدل التغیر لسنتي 

 Change rate for
2015-2014

2014

**االجور والمزایا المدفوعة للعاملین في 
29.632.49.5المنشأة العامة للنقل البحري

* تمثل الحمولة االجمالیة المنقولة للبضائع المصدرة والمستوردة بواسطة البواخر المملوكة للشركة
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Table (19)جدول (19)

                الحمولة الكلیة / طن                    

 Total load / ton

Baghdad 44,369 بغداد                             

Muthanaa ــ Al  112,177 المثنى                   

 Basrah ــ Al *128,500* البصرة                        

Hadbaa ــ Al  97,677 الحدباء                      

Nasser ــ Al**0** الناصر      

Ghadeer ــ Bayaat Al ***0 ***بیعة الغدیر    

382,723Totalالمجموع                                 

**الناصر / الباخرة راسیة في میناء ام قصر حالیا
*** بیعة الغدیر/لم تنجز اي سفرة بسبب عطل سایلو ام قصر 

*الباخرة البصرة مؤجرة الى شركة مارترید بأجر شھري مقطوع أبتداء من النصف الثاني لعام / 2015 
وان الحمولة التقدیریة للباخرة شھریا (15000) طن وعلیھ فان حمولة 6 أشھر ھي (90000) طن 
مضافة الى الحمولة الفعلیة قبل التاجیر ھي (38500) طن وعلیھ تصبح الحمولة الكلیة (128500)

الحمولة االجمالیة لسفن البضائع المملوكة المصدرة والمستوردة للشركة العامة للنقل البحري 
لسنة 2015 بـــ (الطن)

 The total tonnage of cargo vessels owned by exporting and importing the 
General Company for Maritime Transport for the year 2015 (ton)

 Ship name   اسم السفینة                
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Table (20)جدول  (20)

المجموع بارجةبانطونساحبةلنجناقلةباخرة حاویاتباخرة متنوعة
الكلي

miscellaneous 
ships

Container 
 ships

Cargo 
shipsLuncherTaggedPantoon 

shipsBargeGrand 
total

Number of navy units served by the General Company for Navy Transport for 2015

عدد الوحدات البحریة التي تم تقدیم الخدمة لھا من قبل الشركة العامة للنقل البحري لسنة 2015

Monthالشھر

16250791438261370Januaryكانون الثاني

12838861134241322Februaryشباط

14037991050331370Marchاذار

1213892348412345Aprilنیسان

12343103748442370Mayآیار

1134593036302319Juneحزیران

102411050272218315Julyتموز

108441120211617318Augustآب

874510014122013291Septemberایلول

95551014718248348Octoberتشرین االول

875110618222919332Novemberتشرین الثاني

117439510344511355Decemberكانون االول

1,3835301,171134388354954,055Grand totalالمجموع الكلي

 Figureشكل  (5)

الخدمات المقدمة من قبل الشركة العامة للنقل البحري للوحدات البحریة لسنة 2015

               أضافة وحدة بحریة ( یخت ) مع البارجة                                                         
مالحظة : أضافة وحدات بحریة ( جنیبة ، زورق ) مع البانطون                                                               
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Table(21)جدول (21)

المجموعاناثذكور

عدد العاملین في الشركة العامة للنقل البحري حسب االختصاص والجنس لسنة 2015

Number of workers by specification and gender  in the General Company for Navy Transport for 2015

MaleFemaleTotal

1424146Engineers

1,089181,107Technicians

348186534Administrators

1,5792081,787Total

عدد العاملین في الشركة العامة للنقل البحري حسب االختصاص والجنس لسنة 2015

Details التفاصیل

المجموع

اداریون

فنیون

مھندسون

شكل (6)

1,089

1000

1200
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18 4

348

142

0

200

400

600

800

1000

اداریون فنیون مھندسون

اناث

ذكور
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Table (22)

المجموعاناثذكور

MaleFemaleTotal

1Ph.Dــــ1دكتوراه

3Master degreeـــــ3ماجستیر

High Diplomaــــــــــــدبلوم عالي

35869427Bachelor's degreeبكالوریوس

9529124Diploma (after secondary)دبلوم 

 36580445Secondaryاعدادیة 

35119370Intermediateمتوسطة

33710347Primaryابتدائیة

69170No certificateدون االبتدائیة

1,5792081,787Totalالمجموع

ــ ال توجد بیانات
.

الشھادات

عدد العاملین حسب المستوى التعلیمي والجنس للشركة العامة للنقل البحري لسنة 2015

 جدول(22)

Certificate
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Table (23)جدول (23)

* عدا االیرادات االخرى 

 

Table (24)جدول (24)

 ** تعویضات المشتغلیننقل العاملینتجھیزات العاملینمجموع العاملین

Total employeesSupplies
 of employees

Employee 
transportation

Employees 
compensations

1,787559,02850,60233,019,843

53,634,384

Number of employees and their compensations in the General Company for Navy 
Transport activity for 2015

* االیرادات المتحققة 

**تعویضات المشتغلین = االجور المدفوعة +تجھیزات العاملین+ نقل العاملین

القیمة (الف دینار)
Value in ID thousand/

 قیمة االیرادات المتحققة للشركة العامة للنقل البحري لسنة 2015

The revenues achieved by the General Company for Navy Transport activity for 2015

 

32,410,213

Revenues of service activity ایراد النشاط  الخدمي

Total revenues 

االجور المدفوعة والمساھمات 
في التأمینات األجتماعیة

عدد العاملین وتعویضاتھم في الشركة العامة للنقل البحري لسنة 2015 ( الف دینار)

المجموع الكلي لالیرادات المتحققة 
( قیمة االنتاج ) خالل السنة

53,634,384
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Table (25)جدول (25 ) 

القیمة (الف دینار)

Value in ID/thousand

0Crude and raw materialsخامات ومواد اولیة

1,837,936Fuel and oilsوقود ومحروقات وزیوت

0canning and covering equipmentمواد التعبئة والتغلیف 

559,028تجھیزات العاملین

47,021Spare materialsادوات احتیاطیة

52,227Water and electricityماء وكھرباء

133,422Various materialsمتنوعات

2,629,634Total good materialsمجموع المستلزمات السلعیة

Table (26)جدول (26) 

القیمة (الف دینار)
Value in ID/ thousand

542,011Maintenance servicesخدمات الصیانة

121,532Advertisement, printing and hospitalityدعایة وطبع وضیافة

50,602نقل العاملین

1,080,750اشتراكات وانتماءات 

742,543,905اقساط التأمین 
Missioning and communication 888,958ایفاد واتصاالت

174,604Renting fixed assetsاستئجار موجودات ثابتة

2,518,560Variuos services expensesمصروفات خدمیة متنوعة

747,920,922Total services materialsمجموع المستلزمات الخدمیة

قیمة المستلزمات السلعیة للشركة العامة للنقل البحري لسنة 2015

The value of good materials of the General Company for Navy Transport activity for 
2015

نوع السلعة

Kind of service نوع الخدمة

Kind of Good

قیمة المستلزمات الخدمیة للشركة العامة للنقل البحري لسنة 2015

The value of services materials of the General Company for Navy Transport activity 
for 2015
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Table (27)جدول(27) 

القیمة (الف دینار) 

Value in ID thousand 

1,357Interests and rents for landsفوائد وایجارات االراضي

 0Revenues for financialایراد استثمارات مالیة
investments

0Compensations and finesتعویضات وغرامات

17,014,870Revenues of previous yearsایراد سنوات سابقة

The value of other revenues of the General Company for Navy 
Transport  for 2015

قیمة االیرادات االخرى للشركة العامة للنقل البحري لسنة 2015

Kind of revenuesنوع االیراد

242,428Accidental revenuesایرادات عرضیة

0Capitalistic revenuesایرادات رأسمالیة

17,258,655Totalالمجموع

Table (28)جدول (28)  

القیمة (الف دینار)

Value in ID thousand

100Transformational expensesمصروفات تحویلیة

48,583Other expensesمصروفات اخرى

The value of other expenses of the General Company for Navy 
Transport  for 2015

قیمة المصروفات االخرى للشركة العامة للنقل البحري لسنة 2015

Kind of expensesنوع المصروف

48683Totalالمجموع
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