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                                                                                                                                            مقدمة
                              

  ومصطلحات مفاهيم 
  اتآلية جمع البيان

  المؤشرات الواردة في التقرير تحليل ألهم
  قائمة الجداول 

    . 2010 -  2009لسنتي  العراق لموانئالشرآة العامة ة لنشاط يالمؤشرات الرئيس): 1(جدول رقم  3

4 
خالل سنة  سيةعدد السفن القادمة والمغادرة للموانئ العراقية وآمية البضاعة المستوردة والمصدرة حسب الجن): 2(جدول رقم 

2010 . 

5  
خالل سنة  الجنسية حسبعدد السفن القادمة والمغادرة للموانئ العراقية وعدد المسافرين القادمين والمغادرين ): 3(جدول رقم 

2010 .

 . 2010عبر الموانئ العراقية حسب الميناء ونوع البضاعة خالل سنة  المستوردة ئعآمية البضا): 4(جدول رقم  6
2010آمية البضائع المصدرة عبر الموانئ العراقية حسب الميناء ونوع البضاعة خالل سنة  ):5(جدول رقم   7

 . 2010لسنة  المدفوعة لهم والمزايا واألجورعدد العاملين في الشرآة العامة للموانئ العراقية ): 6(جدول رقم  8
   قائمة االشكال 
. 2010لنقل البضائع  للموانئ العراقية حسب الجنسية لسنة لمغادرة وا عدد السفن القادمة) : 1(شكل رقم  4

  . 2010لنقل المسافرين  للموانئ العراقية حسب الجنسية لسنة  والمغادرة  عدد السفن القادمة) : 2(شكل رقم  5 
.  2010حسب الميناء لسنة) طن(آمية البضاعة المستوردة ) : 3(شكل رقم  6
  .       2010حسب الميناء لسنة ) طن(ة البضاعة المصدرة آمي) : 4(شكل رقم  7

. 2010عدد العاملين في الشرآة العامة للموانئ العراقية لسنة ) : 5(شكل رقم  8
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  ـةـــــمقدمــ
  

لتميزه عن باقي مجاالت النقل األخرى وذلك بنقله " او نهريا" آان ذلك بحريا تهتم الدول عادة بالنقل المائي سواء
" البضائع ذات الكميات الضخمة إضافة إلى رخص التكاليف وقلة األيدي العاملة المشتغلة في هذا المجال قياسا

ع وزارة ــــــوبالتنسيق م لإلحصاءوم الجهاز المرآزي ـــيق األهميةًا من هذه وانطالق ،  األخرىمجاالت النقل ب
 منذالنقل المائي التي آان يصدرها سابقا والتي توقفت  إحصاءنشرة  إصدار باستئناف اإلحصاءشعبة / النقل 
عدد و، او بضائع  أشخاصاآانت تنقل  السفن القادمة والمغادرة سواء إعدادلتوفير مؤشرات عن ، 1991

 أعداد إلى باإلضافةآمية البضائع المستوردة والمصدرة عبر الموانئ العراقية  و المسافرين القادمين والمغادرين 
  .والمزايا المدفوعة لهم واألجورالعاملين في الشرآة العامة لموانئ العراق 

  

  :مفاهيم ومصطلحات 
  

سواء آانت (لموانئ العراقية خالل السنة عدد السفن القادمة والمقصود بها مجمل السفن التي وصلت ا -1
  ) .لنقل االشخاص او البضائع

ة ـن الموانئ العراقية خالل السنــــــــــدد السفن المغادرة والمقصود بها مجمل السفن المغادرة مـــــــــع -2
 ).سواء آانت لنقل االشخاص او البضائع ( 

 .عن طريق الموانئ ) طن (آمية البضائع المستوردة تعني وزن البضاعة المفرغة  -3
 .عن طريق الموانئ) طن(آمية البضائع المحملة تعني وزن البضاعة  المصدرة  -4
الحمولة االجمالية تشمل الوزن بالطن لكل من التخزين والوقود والرآاب والبضائع والطاقم بالنسبة  -5

 .للسفن القادمة والمغادرة
 ) .طن ( قلة يقصد بها طاقة التحميل القصوى للناالحمولة الكلية  -6

  

  :آلية مجع البيانات
  

من  إعدادهاوالمؤشرات الرئيسة للنقل المائي من خالل جداول يتم  اإلحصائيةتتم عملية جمع واستيفاء البيانات 
من قبل الشرآة العامة لموانئ العراق وبعد ذلك يتم  البياناتبها جمع ت مديرية احصاءات النقل واالتصاالت قبل 

 ألهمالمؤشرات االحصائية وتضمين التقرير بالرسوم البيانية  وتحليلها واستخراج   لمتغيراتتدقيقها ومناقشة ا
  .المؤشرات 
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  :املؤشرات الواردة يف التقرير ألهمحتليل 
  

منها  2010سفينة خالل سنة ) 2248(للموانئ العراقية  ) المحملة (  القادمة سفن البضائع أعدادبلغت  .1
سفينة ) 2177(و %) 3.1(سفينة عربية وبنسبة ) 70(و %) 0.1(وبنسبة عـراقية   سفينة ) 1(

) 109(منها  2009خالل سنة قادمة للموانئ العراقية سفينة ) 4365( مقابل%) 96.8(وبنسبة  أجنبية
ه ـــوبانخفاض نسبت %)97.5(ة اجنبية وبنسبة ــــسفين) 4256(و %) 2.5(ة وبنسبة ـــــــسفينة عربي

 .2010وذلك يعود الى خطة االستيراد المرآزية لسنة  2009مقارنة بسنة %)48.5( 
 
 سفينة  )217(بلغت  2010 سنةمن الموانئ العراقية خالل ) المحملة (  المغادرة البضائع سفن  عدداما  .2

سفينة ) 151(و %) 26.3(سفينة عربية وبنسبة ) 57(و %) 4.1(سفينة عراقية وبنسبة ) 9(منها 
منها   2009 سنةخالل مغادرة من الموانئ العراقية سفينة ) 250(مقابل  %)69.6(وبنسبة  نبيةأج
سفينة ) 123(و %) 43.6(سفينة عربية وبنسبة ) 109(و %) 7.2(سفينة عراقية وبنسبة ) 18(

 .2009مقارنة بسنة % )  13.2( نسبته  وبانخفاض %)49.2(وبنسبة  ةـــأجنبي
 
  لسنة قادمة ومغادرةعربية سفينة )  57(  بلغ ان عدد سفن نقل المسافرين )3(يتضح من جدول رقم  .3

السفن على مسافرًا ) 2220( فقد بلغ عن طريق الموانئ العراقية المسافرين القادمين  عدد اما ، 2010
 .مسافرًا على السفن العربية ) 877(العربية ، اما المسافرون المغادرون فقد بلغ عددهم 

 
عن طريق  2010 سنة طن خالل  الف  )10612.1(ان آمية البضائع المستوردة  )4(رقم جدول  يشير  .4

طن عن طريق الف ) 2255.1(طن عن طريق ميناء ام قصر و  الف) 7545.5(الموانئ العراقية منها 
ابو طن عن طريق ميناء الف ) 571.1(و المعقل طن عن طريق ميناء الف ) 240.5(ميناء خورالزبير و

 . فلوس
 
نة ـــــالل ســخ نـــط)  555980 (ت ــبلغ درة ــالمصع ـــآمية البضائ ان الى )5(دول رقم ـــج يشير .5

 المعقلطن عن طريق ميناء ) 1452( ر و ـور الزبيــطن عن طريق ميناء خ)  554505 (ا ــمنه 2010
 . ابو فلوسطن عن طريق ميناء ) 23(و 

 
الباقي آانت سمنت و%) 83.6(واد اخرى ــآانت م 2010سنة  خالل البضائع المستوردة نسبة   ان تبين .6

 %)63.9(وبنسبة  تمورفكانت  البضائع المصدرة ، اما %) 0.9( وآلنكر بنسبة  %)15.5(وبنسبة 
 . %)0.1( ومواد اخرى بنسبة  %)36.0(وبنسبة   نفط خاموالباقي 

 
مقابل   2010ي سنة ــــــــــف مشتغل)  10208( لدى الشرآة العامة للموانئ العراقية العاملين  عددبلغ  .7

 ) 111.6( تعويضاتهم   في حين بلغت %) 4.2( وبنسبة زيادة   2009مشتغل في سنة )  9792( 
      %) .3.9( وبنسبة زيادة  2009دينار سنة  مليار ) 107.4( مقابل  2010سنة  دينار في مليار

  



معدل التغير لسنتي 20092010الوحدة القياسيةالتفاصيل
2010 - 2009

عـدد السـفن القادمـة للموانئ العراقيـــة 
48.5-43652248سفينة( لنقل البضائع )

الحمولة االجمالية لسفن البضائع المستوردة 
10509106121.0الف طنوالقادمة للموانئ العراقية

عدد الســــفن المغـادرة من الموانئ العراقية 
13.2-250217سفينة(لنقل البضائع)

المصدرة البضائع لسفن االجمالية الحمولة

جدول رقم ( 1 )

المؤشرات الرئيسية لنشاط الشرآة العامة لموانئ العراق لسنتي 2009 - 2010

الحمولة االجمالية لسفن البضائع المصدرة
32.1-817555الف طنوالمغادرة من الموانئ العراقية

عـــدد السفن القادمــة للموانئ العراقيــــة 
47.7-10957سفينة( لنقل المسافرين )

عــدد الســفن المغـــادرة من الموانــئ العراقيــة 
47.7-10957سفينة( لنقل المسافرين )

عدد المسافرين القادمين عن طريق الموانئ 
62.1-58602220مسافرالعراقية

عدد المسافرين المغادرين عن طريق الموانئ 
79.2-4224877مسافرالعراقية

9792102084.2عاملعدد العاملين  آما في 12/31

االجور والمزايا المدفوعة للعاملين في المنشأة 
107.4111.63.9مليار دينارالعامة لموانئ العراق

مجموع االيرادات المتحققة لشرآة الموانئ 
153.2178.516.5مليار دينارالعراقية *

*      االيرادات المتحققة من تقديم الخدمات البحرية للسفن التجارية والنفطية بموجب جدول العوائد الخاص بالشرآة .
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آمية االبضائع عدد السفن القادمة
آمية البضائع المصدرةعدد السفن المغادرةالمستوردة ( طن )

( طن )

1360918770عراقية

7010318457116780عربية

217710508520151420430اجنبية

224810612064217555980المجموع

جدول رقم (2)

عدد السفن القادمة والمغادرة للمــوانئ العراقية وآميــة البضــاعة المسـتوردة والمصـــدرة حسب 
الجنسية خالل سنة 2010

الجنسية
السفن المغادرة ( المحملة )السفن القادمة ( المحملة )

)1(شكل رقم 
لنقل البضائع للموانئ العراقية حسب  والمغادرةعدد السفن القادمة 

2010الجنسية لسنة 

عراقية عربية اجنبية

1 70

2177

9 57 151

السفن القادمة السفن المغادرة
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عدد المسافرين عدد السفن القادمة
عدد المسافرين عدد السفن المغادرةالقادمين

المغادرين

--------عراقية

57222057877عربية

--------اجنبية

57222057877المجموع

جدول رقم (3)

عدد السفن القادمة والمغادرة للموانئ العــراقية وعدد المســافرين القادمين والمغادريــن  حسب 
الجنسية خالل سنة 2010

الجنسية
السفن المغادرةالسفن القادمة

متوفرة غير بيانات        بيانات غير متوفرة--

)2(شكل رقم 
لسنة حسب الجنسية سفن القادمة والمغادرة لنقل المسافرين  للموانئ العراقية ال عدد

2010 
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السفن المغادرة
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المجموعابو فلوسالمعقلخور الزبيرام قصر

-----اسمدة

-----تمور

-----آبريت

368780108940018162676881647494سمنت

92309--820184108آلنكر*

-----اجهزة آهربائية

االستيرادات ( بالطن )

آمية البضائع المستوردة عبر الموانئ العراقية حسب الميناء ونوع البضاعة خالل سنة 2010

جدول رقم (4)

الميناء
نوع 

71685341081454589235633508872261مواد اخرى

7545515225496224054957103810612064المجموع
      بيانات غير متوفرة

( Calcareous Meterials ) ( جيرية والطينية ) هي المادة الخام الرئيسية التي تدخل في صناعة االسمنت وتتكون من مواد آلسية      
-
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ام قصر خور الزبير المعقل ابو فلوس

) 3( شكل رقم 
2010حسب الميناء لسنة ) طن ( آمية البضاعة المستوردة 

*
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المجموعابو فلوسالمعقلخور الزبيرام قصر

200389--200389-نفط خام

355388-3539361452-تمور

-----آبريت

-----سمنت

-----آلنكر*

-----اجهزة آهربائية

23203-180-مواد اخرى

جدول رقم (5)

الصادرات ( بالطن )

آمية البضائع المصدرة عبر الموانىء العراقية حسب الميناء ونوع البضاعة خالل سنة 2010

الميناء
نوع 

البضاعة

554505145223555980-المجموع
( Calcareous Meterials ) ( جيرية والطينية ) هي المادة الخام الرئيسية التي تدخل في صناعة االسمنت وتتكون من مواد آلسية *

) 4( شكل رقم 
2010حسب الميناء لسنة ) طن ( آمية البضاعة المصدرة 
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تعويضات المشتغلين العدد
( الف دينار )

43530867366

678250025721

299130696721

----

----

عدد العاملين في الشرآة العامة للموانئ العراقية واالجوروالمزايا المدفوعة لهم 
لسنة 2010

مهندسون

فنيون

اداريون

جدول رقم ( 6 )

التفاصيل

شبه الماهرون وغير 
الماهرون

اخرى 

10208111589808 المجموع

) 5( شكل رقم 
2010عدد العاملين في الشرآة العامة للموانئ العراقية لسنة 
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