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  ـةـــــمقدمــال .1

 

/ شعبة األحصاء وبالتعاون مع وزارة النقل ( النقل واالتصاالت إحصاءاتمدٌرٌة ) لإلحصاءالجهاز المركزي  ٌقوم

عن  ةإحصائٌوالذي ٌحتوي على مؤشرات  ,2020نشاط النقل المائً لسنة حصائً سنوي عن إتقرٌر  صدارإب

 -لهذا النشاط وهً : التابعةالشركات 

 العراق . لموانئامة الشركة الع .1

 .ة للنقل البحري الشركة العام .2

 

همٌة هذا النشاط الحٌوي علٌنا الوصول دور مهم فً بناء اإلقتصاد الوطنً وتنشٌطه وأل والبحري لنشاط النقل المائً

 فً الموانئ العراقٌة ووضع الخطط المستقبلٌة الهادفة ا  الحقٌقٌة التً تواجه هذا النشاط وخصوصالمشاكل  إلى

 . تحقٌقه فً موانئ الدول المتقدمة الذي تمبالمستوى المطلوب  رتقاءلال

فً تحقٌق اغلب اهداف التنمٌة المستدامة لٌواصل  محورٌا   وٌعتبر النقل المائً والبحري مسألة حٌوٌة وٌؤدي دورا  

وم علٌها التجارة العالمٌة خالل بالتوازن الدقٌق للطبٌعة، وهو الدعامة التً تققتصاد العالمً دون اإلهامه فً اإلسإ

 .مستدام فً بناء نقل مستدام من اجل كوكب اساسٌا   وسٌبقى عامال  

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

قصر وابوفلوس والمعقل وخور الزبٌر وفً سنة  موانئ أم كل من الصٌانة والحفر فً القنوات المالحٌة وتدٌر الشركة

وفً سنة ، مؤسسة الموانئ  أصبحت 1976( وفً عام 40أصبحت إدارة مستقلة بموجب القانون رقم ) 1956

أصبحت الشركة العامة لموانئ العراق بموجب قانون  1997وفً عام ، سمٌت المنشاة العامة لموانئ العراق  1987

ن مهام الشركة هو تقدٌم الخدمات البحرٌة للسفن التجارٌة والنفطٌة وتعتبر موانئ ( وأصبح م22الشركات رقم )

كٌلومتر والممتدة من رأس الفاو إلى  50العراق من اعرق موانئ المنطقة رغم ضٌق إطاللتها البحرٌة التً التتعدى 

 البصرة مثل مٌناءٌغ النفط ن وتفرمدخل خور عبد هللا وهناك أنواع من الموانئ كالموانئ النفطٌة المتخصصة لشح

كما إن هناك موانئ خاصة بالحمولة كموانئ المعقل  ،والمٌناء الرحوي (ةالُعمٌخور (العمٌق البكر سابقا( و) النفطً

موانئ الصٌد البحري التً تمتاز بمخازنها المبردة كمٌناء العشار وهناك  إلىإضافة وأبو فلوس وخور الزبٌر وأم قصر 

 )الحبوب والسكر(. والحمولة السائبة لنوعٌة الحمولة كتفرٌغ الحاوٌات آلٌات ومعدات وفقا  

شٌر الممرات أوتسعى الشركة العامة لموانئ العراق الى تحقٌق اهدافها كرفع طاقة الموانئ التصدٌرٌة وتطوٌر وت

م وتعزٌز القطاع الحاصل فً العالم ودع رالمالحٌة وانشاء موانئ رئٌسة لمواصفات عالمٌة حدٌثة تتطابق مع التطو

ستخدام إالخاص فً تنفٌذ وتشغٌل وتقدٌم الخدمات المٌنائٌة ورفع وتطوٌر الكوادر العاملة فً الموانئ العراقٌة و

  .نضمام الى المنظمات الدولٌة وفتح افاق سبل التعاون مع دول الجوارٌا الحدٌثة فً اعمال الموانئ واإلالتكنولوج

لموقع العراق  ا  الموانئ العالمٌة المتطورة وذلك استنادبمصاف  العراقٌة لتكون انئورؤٌة الشركة انشاء وتطوٌر المو

 .ستراتٌجً بٌن بلدان العالماإل

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

 نفس بواخر بواسطة المنقولة البحري النقل عملٌات وكذلك رالبواخ وتشغٌل ستئجارإو شراء هو تأسٌسها من الغرض

 البحرٌة الوكاالت بإعمال للقٌام 1959 عام البصرة فً لها فرع وفتح المالحٌة الشركات عن الوكاالت وقبول الشركة

حمولة كل منها بعدها تم التعاقد على شراء باخرتٌن لنقل البضائع  العراقٌة الموانئ إلى القادمة والناقالت البواخر عن

وانكلترا إلى  أورباحٌث قامت الشركة بتسٌٌر خط مالحً منتظم من موانئ شمال  1962طن( واستلمت عام  6000)

منها للصٌد البحري والمبردة وٌعتبر نقل الشاحنات السائلة  ربً إضافة إلى البواخر المستأجرةموانئ الخلٌج الع

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

الحدٌدٌة والفحم والحبوب واألخشاب وغٌرها وقد أثرت هذه التغٌرات فً تكوٌن األسطول البحري إذ ارتفعت فٌه حصة 

سفن كذلك ظهرت ال اإلجمالٌةالسفن المتخصصة وعلى األخص ناقالت السوائل التً تختص بنصف الحمولة 

 .من صنف كناقالت السوائل والخاماتالمتخصصة فً نقل أكثر 
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اعمار البنى التحتٌة للشركة وتقدٌم افضل واسرع عادة إتسعى الشركة العامة للنقل البحري الى تحقٌق اهدافها كو
لشركة والحد قتصادٌة للشركة وزٌادة مدخوالت موازٌن استٌرادٌة وتطوٌر التنمٌة اإلالخدمات للجهات التصدٌرٌة واأل

 .من مسببات التلوث الناتج من السفن وتطبٌق المعاٌٌر الدولٌة فً معالجة التلوث فً الماء والهواء
قتصادٌة ورؤٌة الشركة العامة للنقل البحري مواكبة حركة التجارة فً ظل فترة الحداثة والعولمة وتطوٌر التنمٌة اإل

هذا وتروم الشركة ببناء أسطول بحري مختلف األنواع لنقل  .،المستمرللدخل القومً العراقً لعراق مزدهر ٌنعم بالنفع 
 والمناطق المختلفة. البضائع والسلع للجهات اإلستراتٌجٌة والتقدٌرٌة للعراق

بواسطة زوارق التكسً النهري حسب األشهر للشركة العامة للنقل  عن نشاط نقل الركابضافة مؤشر جدٌد إهذا وتم 
خاصة  جدٌدة ف ومصطلحاتٌمحافظة البصرة والنجف )مرسى الكوفة( وتم اضافة تعارفً  2020البحري لسنة 

    بالموانئ.

 المنهجـــــٌة   .2
العامة الشركة بالتنسٌق والتعاون مع وزارة النقل والتشكٌالت التابعة لها وهً )البٌانات اإلحصائٌة وإستٌفاء ٌتم جمع 

أعدت من قبل مدٌرٌة من خالل جداول وسجالت إدارٌة سنوٌة  (للموانئ العراقٌة والشركة العامة للنقل البحري
لنشاط قتصادي تعكس النشاط النوعً والمالً واإل التً اإلحصائٌة والمتضمنة البٌاناتإحصاءات النقل واالتصاالت 

فضال   شـمولٌتهامن حٌث دقــة المؤشـرات ووٌتم تدقٌق البٌانات الواردة مكتبٌا  من قبل منتسبً المدٌرٌة  . النقل المائً
األشكال البٌانٌة والخرائط اإلٌضاحٌة لمؤشرات التقرٌر  عن اجراء التحلٌل اإلحصائً ألهم المؤشرات وٌتضمن التقرٌر

ن الموانئ ـ( م)المحملة ادرةـائع المغـفن البضـسوالسـفن القادمـة للموانئ العراقٌـــة دد ــعوتوفٌر مؤشرات عن 
 .الخ المشتغلٌن ..... تعوٌضاتوعدد العاملٌن و المتحققة واإلٌراداتوالمصدرة  توردةكمٌة البضائع المسوالعراقٌة 

 

 ف والمصطلحاتٌالتعار .3
تفرٌغها  أولشحن البضائع  عادة  تتردد علٌها السفن البحرٌة والمراكب  أو إلٌهاالمنطقة التً تأوي  : المٌناء .1

   .اصة بذلكالمعامالت الرسمٌة الخ وإجراءنزولهم  أو األشخاصصعود  أو
 
السفن للشحن  إلٌهوالبحٌرات تروم  واألنهارهو مكان ٌقع على حافة المحٌطات والبحار  الموانئ الطبٌعٌة : .2

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

 
من جوانبه بالٌابسة ولكنه ٌحتاج عمل صناعً لحماٌة المدخل  وٌكون مٌناء محاطا   ئ شبه الطبٌعٌة:موانال .3

 فقط.

 
مواج بواسطة كواسر ٌتم حماتٌها من العواصف واألوهً الموانئ التً  الموانئ الصناعٌة )غٌر الطبٌعٌة(: .4

 المواج او ٌتم انشاؤها عن طرٌق الحفر.أ
 

األرصفة والمراسً  ٌها خدمات الشحن والتفرٌغ لحموالت السفن وتكون فٌهاوٌتوفر ف الموانئ التجارٌة: .5
الضخمة او كجزء مستقل بذاته  وعادة ماتكون هذه الموانئ جزء من الموانئ غراض التعامل مع الحموالتأل

 المعادن...الخ وهذه حتما الفحم، بنوع من التجارة مثل مٌناء النفط، متخصصةوٌمكن ان ٌكون هناك موانئ 
 صة من الموانئ التجارٌة.صختانواع م

 
 .وتستخدم لرسو المراكب العسكرٌة او كمستودع الموانئ العسكرٌة: .6

 
وتلجأ الٌه السفن عند هبوب العواصف فً البحر، ٌمكن ان تتواجد كجزء من مٌناء تجاري  موانئ اللجوء: .7

 .ةضخم وٌلزم لهذا النوع من الموانئ وصول سهل وآمن من البحر ومرافئ جدٌد

 
والقطارات  عن طرٌق الشاحناتالٌابسة التً تم نقلها إلستقبال البضائع على هو مٌناء  : الموانىء البحرٌة .8

 .وٌتم تخزٌن البضائع بالمستودعات وتكون مرتبطة بدائرة التخلٌص الكمركً
 

لٌح أو القٌام الشحن أو التفرٌغ أو التص كاإلنتظار أو محددة ألغراضمنطقة لرسو السفن والمراكب  المرفأ : .9
 بأي إعمال أخرى .
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 .مخصص لرسو السفن والمراكب بجوارههو جزء من مكونات المٌناء أو المرفأ  الرصٌف : .10
 

ات بما فٌها والخام األولٌةوالزراعٌة والنفطٌة والمواد  هً جمٌع أنواع السلع والمنتجات الصناعٌة البضائع : .11
 وتشمل : النفط الخام والغاز ,

 تعنً وزن البضاعة المفرغة )طن( عن طرٌق الموانىء. مستوردة:كمٌة البضائع ال -
 تعنً وزن البضاعة المحملة )طن( عن طرٌق الموانىء. درة:كمٌة البضائع المص   -

 
والمخازن والساحات وخارجها والٌها والى داخل المستودعات  األرصفةهً عملٌة نقل البضائع من  : المناولة .12

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

الدولٌة التً صادق  تفاقٌاتلقوانٌن العراقٌة والمعاهدات واإلهً المٌاه المحددة بموجب ا : المٌاه الداخلٌة .13
 .العراق علٌها

 
وتعتبر ملحقات السفٌنة  عتٌاداإلتخصص للمالحة البحرٌة على وجه  أوهً الوحدة العائمة التً تعد  : السفٌنة .14

 الالزمة لها جزء منها .
 

للسٌاحة النهرٌة وإنما تم  ال تمتلك الشركة العامة للنقل البحري جنائب مخصصة الجنٌبة السٌاحٌة :  .15
الشركة المستثمرة لمشروع من الجنائب الخاصة بنقل الحموالت إلى جنٌبة سٌاحٌة تم تشغٌلها مع  عددتحوٌر

 .تشغٌل مشترك ( عظمٌة )مرسى األ
 

راكب ( من  40راكب ،  30راكب ، 12ة )ــاب سعـً نهري ٌستخدم لنقل الركزورق آل :التكسً النهري  .16
ختناقات ألالنقل بواسطة التكسً النهري مساعدا للنقل البري وتخفٌف اوٌعتبر ,ضفة إلى ضفة أو التنزه بالنهر

 .المرورٌة
 

 .(تصدٌر – استٌراد) النفطٌة تجاتالمن بنقل تقوم بحرٌة وحدة هً : الناقلة  .17
 

 .والخضروات الفواكه مثل الصغٌرة الحموالت لنقل تستخدم الحجم صغٌرة خشبٌة بحرٌة وحدة : اللنج  .18
 

رصفة او المنصات البحرٌة وتقوم بتقدٌم جمٌع تقوم بارساء واقالع السفن على األوحدة بحرٌة  : الساحبة  .19
  . ر،االنقاذ(الخدمات للسفن )مواكبة،نقل طواقم،القط

 
وحدة بحرٌة صغٌرة او متوسطة او كبٌرة تستخدم لنقل البضائع والحاوٌات من مكان الى اخر  : البانطون  .20

داخل وخارج البحر او فً القنوات المالحٌة واالخوار والخلجان وتستخدم اٌضا لنقل المنتجات لنفطٌة وتتحرك 
 ت صغٌرة.من خالل قطرها بواسطة الساحبات او الزوارق اذا كان

 
او كمعمل ألنتاج األسمنت الفل او  نتاج الطاقة الكهربائٌةبحرٌة متوسطة او كبٌرة تستخدم أل وحدة : البارجة  .21

 غراض عسكرٌة عدا )تحمٌل البضائع(.تستخدم أل
 

 متعةقود والزٌوت والمٌاه والركاب واألتشمل الوزن الكلً للسفٌنة لكل من التخزٌن والو الحمولة اإلجمالٌة :  .22
 والبضائع والطاقم.

 
 )طن(. اقة التحمٌل القصوى للناقلةٌقصد بها ط الحمولة الكلٌة :  .23

 
مكان اجراء مناولة البضائع واستقبال لمتاحة ألرصفة الموانىء التً باألهً تمثل الطاقة ا نتاجٌة :الطاقة األ  .24

 الواصلة من البواخر الى الرصٌف .البواخر علٌها ، وهً الحموالت الفعلٌة 
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 4 / العراقالجهاز المركزي لإلحصاء /مدٌرٌة إحصاءات النقل واالتصاالت
 

  المؤشرات للشركة العامة لموانئ العراق أهم .4

( 1836مقابل )  2020 سنةل سفٌنة (2060)القادمة )المحملة( للموانئ العراقٌة البضائع عدد سفن  بلغ .1
خاص بالخطة االستٌرادٌة لمؤسسات الدولة  سببها %(12.2) امقداره ارتفاع وبنسبة 2019ة سفٌنة سن

 . (1) كما فً جدول أو تجدٌدها .والتً تتضمن إنهاء العقود المبرمة 
 

بسنة مقارنة  2020سنة ل سفٌنة( 808)( من الموانئ العراقٌة المحملةعدد سفن البضائع المغادرة ) بلغ .2
تصدٌر المنتجات انخفاض بسبب  %(37.1) بلغت نسبته بأنخفاضسفٌنة ( 1284التً كان عددها ) 2019

علما  ان مٌناء خور الزبٌر بدأ ٌتحول الى مٌناء صناعً بعد  النفطٌة عبر مٌناء خور الزبٌر وام قصر الجنوبً
( سفٌنة 172بلغ ) 2020المغادرة من عدد السفن اعاله لسنة عراقٌة , أما عدد السفن الما كان مٌناء تجاري

المغادرة  األجنبٌةالسفن اما %( 1وبنسبة ) ( سفٌنة8وعدد السفن العربٌة المغادرة بلغ ) %(21.3وبنسبة )
كما فً ( 808لعدد السفن المغادرة )%( من المجموع الكلً 77.7وبنسبة )( سفٌنة 628)ددها عبلغ 

 .(6، 1،2)  ولاجدال
 

 مقابل 2020سنة لطن ألف ( 19569)العراقٌة  الموانئعن طرٌق  كمٌة البضائع المستوردة بلغت .3
دد الوحدات البحرٌة ع ارتفاعبسبب %( 17.1) مقدارها ارتفاعوبنسبة  2019فً سنة  طنألف ( 16708)

)السفن( الوافدة الى الموانىء ، اذ ان العالقة بٌن عدد الوحدات البحرٌة )السفن( والحموالت عالقة طردٌة 
 .(1كما فً جدول )اي كلما زادت عدد السفن زادت عدد الحموالت 

 و ،اء ام قصرـــــمٌنق ــــعن طرٌوردة ــائع المستـــالبضتلك ن ـــــمطــن ألف  (15690الم )ــــتم استحٌث 
 .(3كما فً جدول ) ابو فلوسطن عن طرٌق مٌناء  ألف( 1668)و خور الزبٌرعن طرٌق  طنألف ( 2211)
 

درة ــكمٌة البضائـــع المص كانت فٌما 2020ســـــنة ل( ألف طـــن 10213)درة ــ  كمٌة البضائـــع المصبلغت  .4
عدد الوحدات البحرٌة  نخفاضإبسبب %( 21) نسبتهغت بل بانخفاض 2019ســـــنة ل( ألف طـــن 12930)

)السفن( المغادرة وكما ذكر سابقا  العالقة بٌن عدد الوحدات البحرٌة )السفن( والحموالت عالقة طردٌة اي كل 
الف طن من تلك البضائع المصدرة عن (2602) حٌث تم تسلٌم  زٌادة تتبعها زٌادة وكل نقصان ٌتبعه نقصان 

( الف طن عن طرٌق مٌناء 1و ) الزبٌر الف طن عن طرٌق مٌناء خور (7609)قصر ، و  طرٌق مٌناء ام
 . (5و 1)ول اجدالكما فً   ابو فلوس

 
وبلغت قٌمة تلك  2020لسنة  طن ألف( 94603) النفطٌةدرة من الموانىء بلغت حمولة البضائع المص   .5

 . (8كما فً جدول )( ملٌار دٌنار 174.034) الحمولة
 

 لعام (8766مقابل ) 2020( عامل فً سنة 7867لعاملٌن لدى الشركة العامة لموانئ العراق )ا دعد بلغ .6
 . (1)كما فً جدول  العمل والتقاعد انتهاء بسبب %(10.3) نخفاض مقدارهاإبنسبة  2019 فً سنة

 
 2020سنة لر ( ملٌار دٌنا424.1)التابعة لوزارة النقل مجموع اإلٌرادات للشركة العامة لموانئ العراق  بلغ .7

%( 12.8) مقدارها انخفاضبنسبة و 2019سنة ل( ملٌار دٌنار 486.3فً حٌن كانت اإلٌرادات للشركة )
 British(BPاء خور الزبٌر للتخصص النفطً باالتفاق مع شركة )ــحموالت مٌن إنخفاضبسبب 

Petroleum (1فً جدول ) كما. 
 

( ملٌار دٌنار لسنة 179.8)العامة لموانئ العراق  الشركة بلغ مجموع االجور والمزاٌا المدفوعة للعاملٌن فً .8
%( عن السنة 9.8) مقدارها انخفاضبنسبة و 2019ملٌار دٌنار لسنة  (199.4)فً حٌن كانت  2020
   .       (1كما فً جدول )السابقة 
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 5 / العراقالجهاز المركزي لإلحصاء /مدٌرٌة إحصاءات النقل واالتصاالت
 

  المؤشرات للشركة العامة للنقل البحري أهم .5

( 8مقابل ) 2020سنة لعاملة ( سفن 7تمتلكها الشركة العامة للنقل البحري )بلغت عـدد السـفن العاملة التً  .1

( بسبب تم بٌع احدى السفن المملوكة للشركة كونها 12.5نسبة انخفاض مقدارها )وب 2019سفن لسنة 

 .(11كما فً جدول )اصبحت مستهلكة وغٌر صالحة للعمل وانتهاء حاجة الشركة لها 

 

طن لسنة  الف( 536)بواسطة السفن المملوكة بضائع المصدرة والمستوردة الفن لس اإلجمالٌةبلغت الحمولة  .2

 2019 سنةلطن  إلف( 374البضائع المصدرة والمستوردة ) لسفن اإلجمالٌةالحمولة فٌما كانت  2020

العرض والطلب حسب االسواق العالمٌة والعقود بسبب عن السنة السابقة %( (43.3مقدارها  إرتفاعبنسبة 

 .(11كما فً جدول )فرة لدى الشركة المتو

 

( الف طن 120درة والمستوردة بواسطة السفن المستأجرة )بلغت الحمولة اإلجمالٌة لسفن البضائع المص   .3

%( عن السنة 60وبنسبة انخفاض مقدارها ) 2019( الف طن لسنة 300فً حٌن كانت ) 2020لسنة 

كة مع وزارة التجارة لنقل مادة الرز الخاصة بالبطاقة العقود المبرمة المتفق علٌها من الشربسبب  السابقة

 .(11كما فً جدول ) التموٌنٌة 

 

الف راكب ( 2950) البحريتكسً النهري للشركة العامة للنقل بواسطة زوارق ال المنقولٌن بلغ عدد الركاب .4

سبب ب( %69.2وبنسبة انخفاض مقدارها ) 2019( الف راكب لسنة 9580فً حٌن كانت )  2020لسنة 

 .(15،11كما فً جدول )الظروف الصحٌة التً ٌمر بها البلد والخاصة بجائحة كورونا 

 

حٌث  2019ة سنب مقارنة 2020نة لس عامل( 1264دى الشركة العامة للنقل البحري )العاملٌن ل عددبلغ  .5

          ولا فً جدـكمانتهاء العمل والتقاعد  ألسباب %(17.9) مقدارهاانخفاض بنسبة  عامل (1539)كان 

(11 ، 16) 

 

 اإلٌراداتفً حٌن كانت  2020سنة ل( ملٌار دٌنار 184) للشركة العامة للنقل البحري اإلٌراداتمجموع  بلغ .6

بسبب عن السنة السابقة %( 120.6) مقدارهاتفاع رابنسبة  2019 سنةل ( ملٌار دٌنار83.4للشركة )

 . (11) كما فً جدول  ت الى الدول االوربٌةارتفاع اٌراد البواخر المملوكة للشركة لنقل الحموال

 

( ملٌار دٌنار لسنة 34.8العامة للنقل البحري ) شركةمدفوعة للعاملٌن فً الوالمزاٌا ال األجوربلغ مجموع  .7

%( عن السنة  10.1 ) مقدارها إرتفاعبنسبة و 2019ملٌار دٌنار لسنة  (31.6)فً حٌن كانت  2020

متقاعدٌن استنادا  الى قانون التقاعد الموحد باالضافة الى الزٌادة فً صرف مستحقات البسبب  السابقة 

         .(11كما فً جدول ) حساب المكافأة التشجٌعٌة )الحوافز( للعاملٌن فً الشركة



الشركة العامة للموانئ العراقٌة

The General Company for 

Post of IRAQ



Table (1)(1)جدول 

وحدة القٌاس
نسبة التغٌرلسنتً 

2019- 2020% 

Measure unit
Change rate for the the 

years 2019-2020%     

(لنقل البضائع )عـدد السـفن القادمـة للموانئ العراقٌـــة 
NO1,8362,06012.2.عدد 

Number of ships arrive Iraqi ports (goods 

transportation)

طن (الف)

(1000) ton

NO1,284808-37.1.عدد  (لنقل البضائع)عدد الســــفن المغـادرة من الموانئ العراقٌة 
Number of ships departed the Iraqi ports 

(goods transport)

طن (الف)

(1000) ton

NO8,7667,867-10.3.عدد عدد العاملٌن فً الشركة العامة لموانئ العراق
Number of workers in the General 

Company for Ports of Iraq 

االجور والمزاٌا المدفوعة للعاملٌن فً الشركة العامة لموانئ العراق
 (ملٌار دٌنار)

(billion) ID
199.4179.8-9.8

Wages and bonuses paid for the workers 

in the General Company for Ports of Iraq

12.8-486.3424.1مجموع االٌرادات للشركة العامة لموانئ العراق
Total revenues of the General Company 

for ports of Iraq  

Source: Ministry of transport / The general company for post of iraqالشركة العامة لموانئ العراق / وزارة النقل : المصدر

 (ملٌار دٌنار)

(billion) ID

16,70819,56917.1الحمولة االجمالٌة لسفن البضائع المستوردة والقادمة للموانئ العراقٌة
Total cargo of imported good ships arrive 

Iraqi ports 

الحمولة االجمالٌة لسفن البضائع المصدرة والمغادرة من الموانئ 

العراقٌة
12,93010,213-21.0

Total cargo of exported good ships 

departed the Iraqi ports 

2020المؤشرات الرئٌسة لنشاط الشركة العامة لموانئ العراق لسنة 

 Key Indicators of General Company for Ports of Iraq for the year 2020

20192020Detailsالتفاصٌل
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Table (2)(2)جدول 

عدد السفن القادمة
كمٌة البضائع المستوردة 

(الف طن)
عدد السفن المغادرة

كمٌة البضائع المصدرة

(الف طن)

Nationality
Number of ships 

arrived

Amount of imported 

goods (1000 ton)

Number of ships 

departed

Amount of exported 

goods (1000 ton)

Iraqi00172*1,740/ عراقٌة 

Arabic101888/ عربٌة 

Foreign2,05019,5516288,465/ اجنبٌة 

Total2,06019,56980810,213/ المجموع

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

الشركة العامة لموانئ العراق / وزارة النقل : المصدر
Source: Ministry of transport / The general company for 

post of iraq

2020عدد السفن القادمة والمغادرة لموانئ العراق وكمٌــة البضــاعة المسـتوردة والمصـــدرة حسب الجنسٌة لسنة 
Number of ships arriving and departing from ports of Iraq and goods imported and exported by 

nationality for the year 2020

الجنسٌة

(المحملة)السفن المغادرة (المحملة)السفن القادمة 

ships arrived (loaded)ships departed (loaded)

2060 

808 

0

500

1000

1500

2000

2500

 عدد السفن القادمة 
  Number of Ships arrived 

 عدد السفن المغادرة  
Number of Ships departed 

2020 ـدد السفن القادمة والمغادرة للشركة العامة لموانىء العراق لسنة ع(:1)شكل   

Figure (1): Number of ships arrived and departed  of General Company for Ports of Iraq for the year 2020 
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Table (3)(3)جدول 

 Portالمجموعالمعقلابو فلوسخور الزبٌرام قصرالمٌناء 

Umm QasrChor AL-ZubeirAbu FloosAL-MakalTotal Goodsنوع البضاعة 

7,830,037Container-108,358-7,721,679حاوٌات

1,667,133Variety--1,587,49379,640متنوعة

211,407Rice---211,407رز

74,124Iron-42,09818,70013,326حدٌد

31,075Shish Iron-29,994-1,081شٌش حدٌد

956,032Iron dust-1,419-954,613تراب حدٌد

7,318Iron shelman-7,318--حدٌد شٌلمان

847Iron shakhat-847--حدٌد شخاط

216Iron wire-216--اسالك حدٌد

4,534Copper---4,534نحاس

1,231Equipment--1,231-معدات

2,034,986Clinker-1,429,219-605,767كلنكر

290,405Steel---290,405ستٌل

162,880Pipes-111,59550,672613انابٌب

562,833Food oil---562,833زٌت طعام

60,751Krosene--60,751-كروسٌن

1,988,546Benzene--1,988,546-بنزٌن

435,219Soy bean---435,219فول الصوٌا

161,402Urea---161,402ٌورٌا

425,795Yellowcorn---425,795ذرة صفراء

972,864Suger---972,864سكر

191,568Fodder corn---191,568ذرة علفٌة

16,393Cement-3,41111,1891,793سمنت

486Cement Bag-486--سمنت مكٌس

14,449white Cement-8,502-5,947سمنت ابٌض

23,718Cars---23,718سٌارات

65,993wood---65,993خشب

528,408Ceramic-65,795-462,613سٌرامٌك

36,500Pills---36,500حبوب

724Dough paper---724عجٌنة ورق

8,827Cattle---8,827مواشً

300Plaster-300--جص

300Boat---300قارب

58Tires-58--اطارات

17,051Oxen---17,051ثٌران

777,693Chemical fertilizer---777,693سماد كٌمٌاوي

66Caravan---66كرفان

6,601Stone---6,601حجر

19,568,770Total-15,689,7972,210,7291,668,244المجموع

2020لسنة  (الطن)كمٌة البضائع المستوردة عبر الموانئ العراقٌة حسب المٌناء ونوع البضاعة بــ 

Quantity of goods imported via ports of Iraq by port and kind of good (Ton) for the year 2020 

unavailable imported goods (-)عدم وجود بضائع مستوردة  (-)

Source: Ministry of transport / The general company for post of iraq الشركة العامة لموانئ العراق / وزارة النقل : المصدر
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 2020لسنة  (الف طن) كمية البضائع المستوردة عبر الموانىء العراقية حسب الميناء ونوع البضاعة( :2)شكل 
Figure (2) : Guantity of goods imported through Iraqi ports by port and kind of goods  ( 1000 ton  ) 

for the year 2020 
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Table (4)(4)جدول 

 Portالمجموعالمعقلابو فلوسخور الزبٌرام قصرالمٌناء 

Umm QasrChor AL-ZubeirAbu FloosAL-MakalTotal Goodsنوع البضاعة 

706Container-66-640حاوٌات

309Variety--23178متنوعة

7Rice---7رز

60Iron-202515حدٌد

90Shish Iron-89-1شٌش حدٌد

10Iron dust-3-7تراب حدٌد

23Iron shelman-23--حدٌد شٌلمان

2Iron shakhat-2--حدٌد شخاط

1Iron wire-1--اسالك حدٌد

1Copper---1نحاس

7Equipment--7-معدات

335Clinker-272-63كلنكر

29Steel---29ستٌل

61Pipes-32272انابٌب

23Food oil---23زٌت طعام

2Kerosene--2-كروسٌن

61Benzene--61-بنزٌن

83Empty containers--4934حاوٌات فارغة

13Soy bean---13فول الصوٌا

16Urea---16ٌورٌا

12Yellow corn---12ذرة صفراء

28Suger---28سكر

3Fodder corn---3ذرة علفٌة

16Cement-2113سمنت

2Cement Bag-2--سمنت مكٌس

20white Cement-13-7سمنت ابٌض

31Cars---31سٌارات

9wood---9خشب

77Ceramic-33-44سٌرامٌك

1Pills---1حبوب

2Dough paper---2عجٌنة ورق

3Cattle---3مواشً

1Plaster-1--جص

1Boat---1قارب

1Tires-1--اطارات

5Oxen---5ثٌران

3Chemical fertilizer---3سماد كٌمٌاوي

1Caravan---1كرفان

5Stone---5حجر

2,060Total-1,289245526المجموع

Source: Ministry of transport / The general company for post of iraqالشركة العامة لموانئ العراق / وزارة النقل : المصدر

2020عدد السفن الناقلة للبضائع المستوردة عبر الموانئ العراقٌة حسب المٌناء ونوع البضاعة لسنة 

Number of ships carried imported goods  through ports of Iraq by port and kind of goods for the year 2020

unavailable ships carried imported goods (-)عدم وجود سفن ناقلة للبضائع المستوردة  (-)
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Table (5)(5)جدول 

     Portالمجموعابو فلوسالمعقلخور الزبٌرام قصر  المٌناء

Umm QasrChor AL-ZubeirAL-MakalAbu FloosTotalGoodsنوع البضاعة

6,538,562Fuel oil--2,043,3494,495,213زٌت الوقود

35,923Crude oil---35,923نفط خام

822,783Krosene--822,783-كروسٌن

1,224,079gasoline--1,224,079-كازولٌن

1,077,023Nitalin--396,688680,335نفثالٌن

64,586asphalt--64,586-سفلت

574Hydraulic--574-هاٌدرولٌك

36Empty cartoon---36كارتون فارغ

233,989Blanc cout--110,008123,981بالن كوت

16,415Molasses---16,415دبس السكر

186,958--186,958*Refined oil (VR)-(VR)مادة نفطٌة مكررة *

1,11012,021Dates-10,911-تمور

1,11010,212,949Total-2,602,4197,609,420المجموع

Table (6)(6)جدول  

     Portالمجموعابو فلوسالمعقلخور الزبٌرام قصر المٌناء

Umm QasrChor AL-ZubeirAL-MakalAbu FloosTotalGoodsنوع البضاعة

432Fuel oil--93339زٌت الوقود

22115Empty containers  -93حاوٌات فارغة

3Crude oil---3نفط خام

3Krosene--3-كروسٌن

39gasoline--39-كازولٌن

55Nitalin--2233نفثالٌن

33asphalt--33-سفلت

1Hydraulic--1-هاٌدرولٌك

1Empty cartoon---1كارتون فارغ

57Blanc cout--849بالن كوت

3Molasses---3دبس السكر

49--49*Refined oil (VR)-(VR)مادة نفطٌة مكررة *

417Dates-13-تمور

26808Total-223559المجموع

A refined oil substance refined by the importer again to extract oil and grease *وهً مادة نفطٌة مكررة تعاد تكرٌرها الجهة المستوردة مرة اخرى ألستخراج مادة الزٌوت والشحوم* 

Source: Ministry of transport / The general company for post of iraqالشركة العامة لموانئ العراق / وزارة النقل : المصدر

Source: Ministry of transport / The general company for post of iraqالشركة العامة لموانئ العراق / وزارة النقل : المصدر

2020عدد السفن الناقلة للبضائع المصدرة عبر الموانئ العراقٌة حسب المٌناء ونوع البضاعة لسنة 

Number of ships move exported goods through ports of Iraq by port and kind of goods for the year 2020

There are no cargo ships  exported (-)التوجد سفن بضائع مصدرة (-)

2020لسنة  (الطن)كمٌة البضائع المصدرة عبر الموانئ العراقٌة حسب المٌناء ونوع البضاعة بــ 

Quantity of goods exported (in ton) via ports of Iraq by port and kind of goods (ton) for the year 2020 

A refined oil substance refined by the importer again to extract oil and grease *وهً مادة نفطٌة مكررة تعاد تكرٌرها الجهة المستوردة مرة اخرى ألستخراج مادة الزٌوت والشحوم* 

There are no exported goods (-)التوجد بضائع مصدرة (-)
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Table (7)(7)جدول 

عدد 

السفن

كمٌة البضائع 

المنقولة

( طن1000 )

عدد 

السفن

كمٌة البضائع 

المنقولة

( طن1000 )

عدد 

السفن

كمٌة البضائع 

المنقولة

( طن1000 )

عدد 

السفن

كمٌة البضائع المنقولة

( طن1000 )

عدد 

السفن

كمٌة البضائع المنقولة

( طن1000 )

ships
goods

(1000 ton)
ships

goods

(1000 ton)
ships

goods

(1000 ton)
ships

goods

(1000 ton)
ships

goods

(1000 ton)

1701,353January--1048732026046220كانون الثانً

1631,423February--1131,0752121429134شباط

1471,284March--1071,0271515725100اذار

1471,215April--9122614936154 نٌسان

1773,096May--1012,920342542151اٌار

2051,801June--1231,4602318959152حزٌران

1981,525July--1301,1781217556172تموز

1791,430August--1201,1091620543116اب

1711,985September--1041,7021618251101اٌلول

1681,605October--1041,2602321841127تشرٌن االول

1841,451November--981,0412122665184تشرٌن الثانً

1511,401December--1001,133182113357كانون االول 

2,06019,569Totel--1,20415,6902452,2115261,668المجموع

Source: Ministry of transport / The general company for post of iraqالشركة العامة لموانئ العراق/ وزارة النقل :  المصدر 

Data not available (-)بٌانات غٌر متوفرة (-)

2020عدد السفن الناقلة وكمٌة البضائع المنقولة حسب المٌناء واألشهر للشركة العامة لموانىء العراق لسنة 

Number of ships and quantity of goods by port and months for general company of iraqi ports for the year 2020

الشهر

المجموعمٌناء المعقلمٌناء  أبو فلوسمٌناء خور الزبٌرمٌناء ام قصر

Month

Umm QasrKhour al- zubeerAbo-flousAl-makelTotal
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Table (8)(8)جدول 

(طن)الحمولة عدد الناقالت
القٌمة 

(ملٌون دٌنار)
(طن)الحمولة عدد الناقالت

القٌمة 

(ملٌون دٌنار )
(طن)الحمولة عدد الناقالت

القٌمة 

(ملٌون دٌنار)
(طن)الحمولة عدد الناقالت

القٌمة 

(ملٌون دٌنار)

Number of 

tankers
load (ton)

value in 

(1000000 ID)

Number of 

tankers
load (ton)

value in 

(1000000 ID)

Number of 

tankers
load (ton)

value in 

 (Million ID)

Number of 

tankers
load (ton)

value in 

(1000000 ID)

658,918,53716,368January---343,954,7377,513314,963,8008,855كانون الثانً

698,006,68815,213February---333,764,1627,152364,242,5268,061شباط

708,758,26216,640March---354,396,2098,198354,362,0538,442اذار

628,620,33116,379April---313,954,6377,514314,665,6948,865نٌسان

618,059,81713,813May---273,982,1676,038344,077,6507,775اٌار

647,387,96315,314June---292,818,1596,482354,569,8048,832حزٌران

607,609,38714,458July---252,645,7775,027354,963,6109,431تموز

477,572,89214,388August---272,830,5865,378204,742,3069,010اب

718,035,77512,512September---342,113,4153,853375,922,3608,659اٌلول

587,705,71414,831October---262,559,3935,207325,146,3219,624تشرٌن االول

477,393,82314,048November---232,716,8225,162244,677,0018,886تشرٌن الثانً

416,533,44410,070December---183,150,2343,641233,383,2106,429كانون االول

71594,602,633174,034Totel---34238,886,29871,16537355,716,335102,869المجموع

2020لمٌناء البصرة النفطً والمٌناء الرحوي ومٌناء العمٌق حسب األشهر للشركة العامة لموانىء العراق لسنة  (الملٌون دٌنار)عدد الناقالت والحموالت النفطٌة ومقدار القٌمة بــ 

 Number of tankers and oil cargo and the value in (Million ID) in Al-Basrah, AL-Rahawi and Al-Ameeq by months ports for the year 2020

الشهر

المجموعمٌناء العمٌقالمٌناء الرحويمٌناء البصرة النفطً

Month

Al-BasrahAL-Rahawi Al-Ameeq portsTotal

(-) Data not available

Source: ministary of oilوزارة النفط : المصدر 

بٌانات غٌر متوفرة (-)
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Table (9)(9)جدول  

المجموع اناث ذكور 

MaleFemaleTotal

247107354Engineersمهندسون

5,7182846,002Techniciansفنيون

9975141,511Administratorsاداريون

6,9629057,867Totalالمجموع

Table (10)

المجموعاناثذكور

MaleFemaleTotal

89730927No certificateدون االبتدائية

1,740901,830Primaryابتدائية

957911,048Intermediateمتوسطة

 1,4501621,612Secondaryاعدادية 

499129628Diplomaدبلوم 

1,3723881,760Bachelor'sبكالوريوس

426High Diplomaدبلوم عالي

401353Masterماجستير

303Phdدكتوراه

6,9629057,867Totalالمجموع

Certificateالشهادات

الشركة العامة لموانئ العراق / وزارة النقل : المصدر
Source: Ministry of transport / The general company for post of 

iraq

2020عدد العاملين حسب المستوى التعليمي والجنس للشركة العامة لموانْى العراق لسنة 

Number of employees  by educational level in the General Company for Ports of Iraq for the year 

2020

(10) جدول 

الشركة العامة لموانئ العراق / وزارة النقل : المصدر
Source: Ministry of transport / The general company for post of 

iraq

2020عدد العاملين في الشركة العامة لموانئ العراق حسب االختصاص والجنس لسنة 

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

for the year 2020

Detailsالتفاصيل 
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العاملين في الشركة العامة لموانئ العراق حسب االختصاص والجنس لسنةعدد ( : 3)شكل  2020    
Figure (3) :Number of workers by specification and gender in the General Company for Ports of Iraq for the year  

2020 

 15



الشركة العامة للنقل البحري

State Company for 

Maritime Transport



Table (11)(11)جدول 

وحدة القٌاس
نسبة التغٌر السنوي لسنتً 

2019 - %2020

Measure unit
Change rate for the 

the years 2019-2020%   

NO87-12.5.عدد  عدد السفن الموجودة  التً تمتلكها الشركة
Number of ships owned by the  

Company

الحمولة االجمالٌة لسفن البضائع المصدرة  * 

والمستوردة بواسطة السفن المملوكة
ton(1000)37453643.3طن  (الف)

*Gross cargo of the imported and 

expoted goods ships by owned ships

الحمولة االجمالٌة لسفن البضائع المصدرة والمستوردة 

بواسطة السفن المستاجرة
ton(1000)300120-60طن  (الف)

Gross tonnage of exported and 

imported cargo vessels by chartered 

vessels

NO9,5802,950-69.2.عدد  عدد الركاب المنقولٌن بواسطة زوارق التكسً النهري
 Number of passengers activity  

carried by river taxi

NO1,5391,264-17.9.عدد عدد العاملٌن فً الشركة العامة للنقل البحري
Number of workers in State 

Company for Maritime Transport

دٌنار (ملٌار)

(billion) ID

دٌنار (ملٌار)

(billion) ID

20192020Detailsالتفاصٌل

10.1

120.6

تمثل الحمولة االجمالٌة المنقولة للبضائع المصدرة والمستوردة بواسطة السفن المملوكة للشركة* 

الشركة العامة للنقل البحري/ وزارة النقل : المصدر

2020المؤشرات الرئٌسة لنشاط الشركة العامة للنقل البحري لسنة 

Key Indicators of State Company for Maritime Transport for the year 2020

* Represents the total tonnage transported goods imported and exported by ships owned by 

the company

Source: Ministry of transport / State Company for Maritime Transport

االجور والمزاٌا المدفوعة للعاملٌن فً الشركة العامة 

للنقل البحري
31.634.8

Wages and ponuses paid for the 

workers in State Company for 

Maritime Transport

83.4184مجموع االٌرادات للشركة العامة للنقل البحري
Total revenues for State Company 

for Maritime Transport
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Table (12)(12)جدول 

طن                    /                 الحمولة الكلٌة 

 Total load / ton

102,000Baghdadبغداد                             

120,279AL- Muthanaaالمثنى                   

160,683AL- Basrahالبصرة                        

98,455AL-Hadbaaالحدباء                      

Al- Nasser-الناصر *

Bayaat AL- Ghadeer-بٌعة الغدٌر  ** 

20,215AL- Assmaeاالصمعً *** 

34,202AL - Qurnaالقرنة **** 

535,834Totalالمجموع                                 

Unavailable date ــ بٌانات غٌر متوفرة 

2020/9/3تم بٌع الباخرة بتارٌخ * 

الجنٌبة راسٌة فً مٌناء ام قصر وتم تملٌكها للشركة** 

تزوٌد بواخر الشركة بالماء العذب وتبدٌل الطواقم فً مٌناء *** 

ام قصر

تزوٌد بواخر الشركة بالوقود فً مٌناء ام قصر**** 

الشركة العامة للنقل البحري/ وزارة النقل : المصدر 

* The vessel was sold on 3/9/2020

Source:Ministry of transport / State Company for Maritime Transport

2020لسنة  (الطن)الحمولة اإلجمالٌة لسفن البضائع المصدرة والمستوردة بواسطة السفن المملوكة للشركة العامة للنقل البحري بـــ 

The total tonnage of cargo by exporting and importing By owned ships of State Company for 

Maritime Transport (ton) for the year 2020 

Ship nameاسم السفٌنة

**Janeba anchored in Umm Qasr it is owned by the company

*** Provide the company's fresh water and replace crews at the port of Umm Qasr

****Supply the company's fuel tanks at the port of Umm Qasr
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Table (13)(13)جدول 

طن / الحمولة الكلٌة 

 Total load / ton

30,000Majestyماجستً

30,000Unityٌونتً

30,000East Bangkokأٌست بانكوك

30,000Sernty Cسٌرنتً سً

120,000Totalالمجموع                                 

Source: Ministry of transport / State Company for Maritime Transportالشركة العامة للنقل البحري / وزارة النقل : المصدر 

2020لسنة  (الطن)الحمولة اإلجمالٌة لسفن البضائع المصدرة والمستوردة بواسطة السفن المستأجرة  للشركة العامة للنقل البحري بـــ 

The total tonnage of cargo by exporting and importing by chartered ships of State Company for Maritime 

Transport (ton) for the year 2020 

Ship nameاسم السفٌنة
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Table (14)(14)جدول 

المجموع الكلًلنجزورقبانطونساحبةناقلةباخرة فارغةباخرة وقودباخرة متنوعةباخرة حاوٌات

Container 

ships

miscellaneous 

ships
Fuel steamersEmpty shipsCargo TaggedPantoon  boatLingGrand total

361January-12748462--5088كانون الثانً

318February-81252511-401297شباط

1326March-4683951793027اذار

279April--573333-4310013نٌسان

338May-9135331-441286آٌار

344June--1183230-481133حزٌران

311July----22-1121707تموز

299August----58-921418آب

322September-1201891-521193اٌلول

317October-9816161--58128تشرٌن االول

1321November-983434-57943تشرٌن الثانً

286December--6699-641362كانون االول

7061,42961511,0152802621623,822Grand totalالمجموع الكلً

No activity (-)(-) الٌوجد نشاط 

الشركة العامة للنقل البحري/ وزارة النقل : المصدر 

2020عدد الوحدات البحرٌة التً تم تقدٌم الخدمة لها من قبل الشركة العامة للنقل البحري حسب نوع الوحدة واالشهر لسنة 

 Number of maritime units served by State Company for Maritime Transport By unit type and months for the year 2020

الشهر

نوع الوحدة

Month

Type of unit

Source:Ministry of transport / State Company for Maritime Transport
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Table (15)(15)جدول 

المجموع(مرسى الكوفة)النجف البصرة

AL- BasraAL- Najaf (Marina Kufa)Total

300400700Januaryكانون الثانً

500450950Februaryشباط

0300300Marchاذار

000Aprilنٌسان

000Mayآٌار

000Juneحزٌران

000Julyتموز

000Augustآب

000Septemberاٌلول

2000200Octoberتشرٌن االول

4000400Novemberتشرٌن الثانً

4000400Decemberكانون االول

1,8001,1502,950Grand totalالمجموع الكلً

Source:Ministry of transport / State Company 

for Maritime Transport
الشركة العامة للنقل البحري/ وزارة النقل : المصدر 

2020 عدد الركاب المنقولٌن بواسطة زوارق التكسً النهري لمحافظتً البصرة والنجف حسب األشهر للشركة العامة للنقل البحري لسنة 

Number of passenger transport activity carried by river taxi boats for Basra and Najaf governorate by months 

of the State Company for Maritime Transport for the year 2020

Monthالشهر
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Table (16)(16)جدول 

المجموعاناثذكور

MaleFemaleTotal

11011121Engineers

63215647Technicians

350146496Administrators

1,0921721,264Total

ادارٌون

المجموع

Source: Ministry of transport / State Company for Maritime Transportالشركة العامة للنقل البحري/ وزارة النقل : المصدر

2020عدد العاملٌن فً الشركة العامة للنقل البحري حسب االختصاص والجنس لسنة 
Number of workers in State Company for Maritime Transport by specialization and sex 

for the year 2020

Detailsالتفاصٌل
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2020عدد العاملين في الشركة العامة للنقل البحري حسب االختصاص والجنس لسنة  (:4)شكل   
Figure (4): Number of workers in State Company for Maritime Transport by specialization and sex for the year2020 
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Table (17)

المجموعاناثذكور

MaleFemaleTotal

38644No certificateدون االبتدائٌة

1736179Primaryابتدائٌة

20910219Intermediateمتوسطة

 31334347Secondaryاعدادٌة 

682896Diplomaدبلوم 

 28587372Bachelor'sبكالورٌوس

011High Diplomaدبلوم عالً

 404Masterماجستٌر

202Ph.Dدكتوراه

1,0921721,264Totalالمجموع

Source: Ministry of transport / State Company for Maritime Transportالشركة العامة للنقل البحري / وزارة النقل : المصدر

2020عدد العاملٌن حسب المستوى التعلٌمً والجنس للشركة العامة للنقل البحري لسنة 

Number of workers in State Company for Maritime Transport by educational level and sex for the year 2020

(17) جدول 

Certificateالشهادات
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Water Transportation Statistics In Public sector 2020 

 

Transportation and Communication Statistics Directorate /CSO                                              5 

 

Statistical indicators and analyses of the State Company for Maritime 

Transport 

 

1. Number of operated ships amounted (7) for the year 2020 compared to 2019 and (8) 

ships for the year 2019 decrease (12.5%) for the previous year due amounted (8) 

operated due to one of the ships owned by the company was sold because it became 

worn out and unfit for work and the company needed it  as in the table (11) . 

 

 

2. Total loading shipment exported and imported by owned ships amounted (536) 

thousand ton for the year 2020 while in 2019 amounted (374) thousand ton increase 

ratio of (43.3%) for the previous year due to the supply and demand according to 

global markets and contracts available to the company  as in the table (11) . 

 

 

3. Total loading shipment exported and imported by chartered ships amounted (120) 

thousand ton for the year 2020 and (300) thousand ton for the year 2019 decrease 

(%60) for the previous year due the contracts agreed upon by the company with 

ministry of commerce to transfer the rise material for the ration card   as in the table 

(11,13) . 

 

 

4. The number of passengers by river taxi boats of the State Company for Maritime 

Transport (2950) thousand passengers for the year 2020 while in 2019 amounted (9580) 

thousand decreasing ratio of (%69.2) due to the health conditions the country is going 

through related to the corona pandemic  as in the table (11,15) . 

 

 

5. The number of employees in State Company for Maritime Transport decrease to (1264) 

workers for the year 2020 while in 2019 amounted (1539) workers decreased ratio of 

(17.9%) due to finishing work and retirement as in the table (11, 16) . 

 

 

6. Total revenues of company of (184) billion ID for the year 2020 while in 2019 amounted 

(83.4) billion ID increasing ratio of (120.6%) for the previous year due the increase in 

the revenues of the ships owned by the company to transport cargo to european 

countries as in the table (11) . 

 

 

7. The wages and benefits of employees amounted (34.8) billion ID for the year 2020 while 

in 2019 amounted (31.6) billion ID increase ratio amounted (10.1%) for the previous 

year due to disbursing pensioners entitlements based on the unified retirement law in 

addition to the increase in the incentive bonus calculation for employees of the 

company  as in the table (11) . 
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4. The importance statistical indicators and analyses of the General Company 
for Iraqi ports: 

 
 

1- Number of (loading) ships arrivals to Iraqi ports amounted for the year 2020 (2060) and 
(1836) for the year 2019 and increase ratio The amount (12.2%) due a special reason for 
the importing plan of state institute ions , which includes the termination or renewal of 
contracts as in the table (1). 
 

2- Number of departure ships (loaded) from Iraqi ports for the year 2020 (808) ships 
compare to 2019 (1284) ships the decrease ratio of (37.1%) due of the decrease in the 
export of petroleum products through the khor Al – Zubayr port and umm Quasar Al 
janoubi , knowing that the khor Al Zubays port started to become an industrial port 
after what was a commercial port, number of Iraqi ships departures for the year 2020 
amounted (172) a ratio of (21.3%) of total departure ships, number of Arabic ships 
departures (8) a ratio of (1%) foreign departure ships amounted (628) a ratio (77.7%) of 
the total number of departure ships (808) as in the tables (1,2 and 6) . 
 

3- Quantity of imported commodity by Iraqi ports amounted (19569) thousand ton for the 
year 2020 compared to 2019 where amounted (16708) thousand ton and increase ratio 
The amount (17.1%) due increase in the number of marine units (ships)arriving at 
ports, as the relationship between the number of marine units (ships) and tonnages is 
a direct relationships that is , the greater the number of ships , the greater the number 
of tonnages as in the table (1) where (15690) thousand ton of imported commodities 
received by Umm Qasr, (2211) thousand ton by Khor Al-zubair,(1668) thousand ton by 
Abu floos  as in the table (3) . 
 

4- Quantity of exported commodity amounted (10213) thousand ton for the year 2020 
opposite 2019 amounted (12930) thousand ton the decrease ratio of (21%)  due of the 
decrease in the number of marine units (ships) departing and as mention ed previously  
the direct relationship between the number of marine units (ships) and tonnages is a 
direct relationships , i.e. each increase is followed by an in crease and each decrease 
is followed by a decrease Where Delivery (2602) thousand ton of exported by Umm 
Qasr and (7609) thousand ton by Khor Al-Zubair and (1) thousand ton by Abu-floos  as 
in the table  (1 and 5). 
 

5- The exported loading commodity from oil ports for the year 2020 amounted  (94603) 
thousand ton and loading value amounted (174.034) billion ID as in the table )8(. 
 

6- Number of employees amounted (7867) for the year 2020 compared to 2019 (8766) 
employees at decrease ratio of (10.3%) due to finishing work and retirement as in the 
table (1). 
 
 

7- Total of revenues of Iraqi Port Company amounted (424.1) billion ID for the year 2020 
compared to 2019 (486.3) billion ID decrease ratio amounted (12.8%) due to the 
increase of the cargo of the port of Khor Al Zubair oil specialization in agreement with 
British Petroleum as in the table (1). 
 
 

8- The wages and benefits of employees amounted (179.8) billion ID for the year 2020 
while in 2019 amounted (199.4) billion ID decreased ratio amounted (9.8%) for the 
previous year as in the table (1) . 
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11. Goods: Several of industrial, oil, agricultural and crude materials Include: 

 
- Quantity of imported goods: weight of cargo in (ton) downloaded through ports. 

 
- Quantity of uploaded goods: weight of cargo in (ton) exported through ports. 

   
12. Delivering: commodity transferring to the warehouse and storages according to the 

formal information. 
 

13.  Interior water: determined water by Iraqi laws and international agreements. 
 
 

14.  Ship: floating unit that is maritime and considered extensions of their ship. 
 

15.   Tourist laterals: the company did not have any tourist laterals but preparing special 
laterals for tourist like Adhamia anchorage. 

 
16. River taxi: used for passengers (12 -30-40 passengers) from riverside to other. 

 
17.  Transferring: naval ship used for transferring petroleum products (import and export). 

 
18.  Launch: small naval wood boat used for transferring small quantities shipments like 

fruits and vegetables. 
 

19. Tugged : A marine unit that anchors and takes off ship on the docks or platforms and 
provides all services to ships (accompanying the transport of rescue crews. 
 

20.  Albunton: A memium or large marine unit used to transport goods and containers from 
one plase to another insaide and outside the sea or in shipping channels lagoons and 
bays and it is also used to transport petroleum products and moves through its diameter 
by tugs or boats if they are small. 

 
21. Barge: A medium or large marine unit used to produce electric power or as afactory for 

the production of fine cement or used for military purposes excep (loading cargo). 
 

22. Total area: the unloaded weigh of the ship, the weight of the holiday and the oils the load 
house the luggage the cargo and crew. 

 
23. Total cargo: the maximum loading capacity of the ship in (tons).    
 

 
24. Production capacity: It represents the energy available to the berths of the ports, which 

can handle the goods and receive the vessels on them, the actual cargo arriving from 
the ships to the pier. 
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State Company for Maritime Transport seeks to achieve its objectives such as the 
reconstruction of the infrastructure of the company and  to provide the best and fastest 
services to the export  and import sides, development of the economic development of the 
company , increasing the revenues of the balance of the company , reduce the causes of 
pollution resulting from ships and the application of international standards in the treatment of 
pollution in water and air 
In addition the vision of State Company for Maritime Transport is to keep pace with the 
movement of trade in light of the period of modernity , globalization and develop the economic 
development of the Iraqi national income for a prosperous Iraq with continuous benefits . 
The company plans to build a fleet of different types to transport various types of goods for 
the strategic and discretionary areas of Iraq and the different regions. 
This has been in Basra and Najaf governorate al-kufa marina port definitions and terminology 
havw been added. Passenger transport activity by river taxi boats by months of the State 
Company for Maritime Transport for the year 2020 . 

 

2. Methodology 
 
Statistical data are collected and updated in coordination and cooperation with the Ministry of 
Transport and (the General Company for Ports of Iraq and State Company for Maritime 
Transport) through annual tables prepared by the Directorate of Transport and 
Communications Statistics Which reflects the qualitative and financial activity of the company. 
The data received is audited by the employees of the Directorate in terms of accuracy, 
comprehensiveness and logic of the statistical figures as well as statistical analysis of the 
most important indicators. The report includes charts and of the indicators of the report and 
provides statistical indicators on the number of ships arriving and departing (loaded) Iraqi 
ports, the quantity of imported goods, revenues, number of employees, employees 
compensations…etc. 
 

 

3. Concepts and Metadata 
 

1. Port: An area passed by ships and boats for loading and unloading ships and boats or a 
place where travelers and persons passed by for completing official deals. 
 

2. Natural ports: for example Umm Qasr, Khor AL-Zubeir, AL-Maakel, Abou Floos. 
 

3. Semi-natural ports: Aport is surrounded by land but it needs industrial work to protect 
the entrance only. 

 
4. Unnatural industrial ports:  Are ports that are protected from storms and waves by 

breakwaters or are constructed by drilling. 
 

5. Commercial ports: There are shipping and unloading services for ship cargoes and there 
are berths and berths for the purposes of handling cargo usually these ports are part of 
the large ports or as an independent part on their own and there may be ports 
specialized in a type of trade such as the port of oil coal and minerals. 

 
6. Military ports: It is used for the mooring of military vessels or as a warehouse. 

 
7. Ports of refuge: and ships resort to it when storms blow at sea it can exist as part of a 

huge commercial port and this sleeping from the ports requires easy and safe access 
from the sea and new ports. 

 
8. Naval ports: a port of gmmoditeis received on land by trucks and trains storage in 

warehouse. 
 

9. Harbor: area of anchored ships and boats for waiting or shipping and repairing. 
 

10. Dock: a part of port for anchoring ships and boats. 
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Introduction 1.  
 

Central Statistical Organization (CSO) resumes issuing annual statistical report on water 
transport activity for 2020 in coordination with the Ministry of Transport/statistics division, 
which contains statistical indicators of the companies affiliated to this  activity: 
  

1. The General Company for Ports of Iraq 

2. State Company for Maritime Transport 

 

The water transport activity plays an important role in building and revitalizing the national 
economy and for the importance of this vital activity we have to reach the real problems facing 
this activity especially in the Iraqi ports and develop future plans aimed at upgrading the 
required level achieved in ports of developed countries. Water and maritime transport is 
consider a vital issue and plays apivotal role in achieving most of the sustainable development 
goals to continue its contribution to the global economy without disturbing the delicate 
balance of nature which is the pillar on which global trade is based and it will remain 
afundamental factor in building a sustainable transport for a sustainable planet. 
Iraqi Ports Administration was established in 1909, which specialized in the management and 
navigation within the territorial waters and the maintenance and drilling works in the 
Navigational channels. The company is managed by ports of Umm Qasr, Abo-flous, Maqal and 
Khor Al Zubair. In 1956 it became an independent administration under Law No. 40 and in 1976 
it became the Ports Corporation. In 1987, it was named the General Establishment of Iraqi 
Ports. In 1997,  
the General Company for Iraqi Ports was established under the Companies Law No. (22)  ,one 
of the company’s tasks is to provide maritime services for commercial and oil ships and the 
ports of Iraq is one of the oldest ports in the region despite the narrowness of the sea view, 
which does not exceed 50 kilometers, extending from the head of Faw to the entrance of Khor 
Abdullah and there are types of ports such as specialized oil ports for  lading and vacating oil, 
The port of Basrah oil (Previously al-baker) and Al-Ameek (Khor al-Amaya) and the port of 
Rahawi, and there are special ports of loading such as Al- Maqal , Umm Qasr , Khor al-Zubayr 
and Abu Flus, in addition to the sea fishing ports, which is characterized by refrigerated stores 
as the port of Al-Ashar  and there are mechanisms and equipment according to the quality of 
load, (Cereals and sugar). 
The General Company of Iraqi Ports seeks to achieve its objectives such as increasing the 
capacity of export ports, developing and marking shipping lanes , establishing major ports 
meeting  international modern specifications that correspond with developments in the world 
and support , strengthen the private sector in the implementation, operation and supply of port 
services, development of staff working in Iraqi ports and the use of modern technology in the 
works of Ports . 
Joining international organizations and open prospects for cooperation with neighboring 
countries. 
In addition, the vision of the company to establish and develop the Iraqi ports to be the ports 
of global ports developed, based on the strategic location of Iraq among the countries of the 
world. 
State Company for Maritime Transport was established by Law No. 76 of 1952 with a capital of 
(1) million dinar. The purpose of its establishment was to purchase, lease and operate ships, 
as well as navy transport operations transported by the same company ships. And the 
acceptance of agencies on shipping companies and opening a branch in Basra in 1959 to 
carry out the work of the navy agencies for ships and tankers coming to Iraqi ports, after that  ,
it was contracted to buy two ships to transport goods at weight (6000 tons). And received in 
1962, where the company operated a regular shipping line from the ports of North Europe and 
England to the ports of the Arabian Gulf in addition to the chartered vessels and thus for sea 
fishing and refrigerated. Transporting liquid trucks such as petroleum and petroleum products 
is the most important type of shipping 
In recent years, the transport of dry trucks, such as iron ore, coal, grain, timber and others, 
has increased. These changes have affected the formation of the naval fleet, with the share of 
specialized ships, particularly liquid tankers, Ships specialized in the transportation of more 
than one type of liquids and ore carriers also appeared. 
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