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   اءلإلحصالجهاز المركزي  /النقل واالتصاالت إحصاءاتمدٌرٌة   

  

  ـةـــــمقدمــال .1

 

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

والذي ٌحتوي على مؤشرات  ,2016نشاط النقل المائً لسنة احصائً سنوي عن تقرٌر  صدارإباألحصاء 

 -لهذا النشاط وهً : التابعةعن الشركات  ةإحصائٌ

 العراق . لموانئامة الشركة الع .1

 .ة للنقل البحري الشركة العام .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 الذي تمبالمستوى المطلوب  الرتقاءاالمستقبلٌة الهادفة إلى 

لتوقف نشاط الشركتٌن أعاله فً  1991منذ عام  علٌهال الذي توقف تنفٌذ العمل ع  وألهمٌة هذا النشاط الف

بواخر تلك الفترة ، وبعد النهوض فً تنشٌط وتفعٌل العمل فً هاتٌن الشركتٌن وتحفٌز العاملٌن بالعمل على ال

كان البد من إصدار تقرٌر ان الحقوق وفق المعاٌٌر الدولٌة لضمأبداع ومن خبرة و لدٌهم ماتقدٌم لالعراقٌة 

 .نتاج نشاط النقل المائً فً بلدنالمعرفة مدى إسنوي 

 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 اعمالب

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

بحت الشركة العامة أص 1997وفً عام ، سمٌت المنشاة العامة لموانئ العراق  1987وفً سنة ، الموانئ 

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

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

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

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

 )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 راءش 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 )

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

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

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

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

 اإلجمالٌةص ناقالت السوائل التً تختص بنصف الحمولة إذ ارتفعت فٌه حصة السفن المتخصصة وعلى األخ

 .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    

قتصادي تعكس النشاط النوعً والمالً واإل التً اإلحصائٌة والمتضمنة البٌاناتللنقل البحري  والشركة العامة

 . لنشاط النقل المائً

 لتوفٌر العراق فً المائً قلــالن بنشاط الخاص اإلحصائً التقرٌرإلصدار  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 إإلى باإلضافة 

الال عتمادها من قبل الجهاتإل المؤشرات الرئٌسة  . مهتمة للنهوض بهذا النشاط الفع 
 

 

  المفاهٌم والبٌانات الوصفٌة  .3

رٌة والمراكب اعتٌادٌاً لشحن البضائع تتردد علٌها السفن البح أو إلٌهاالمنطقة التً تأوي :  المٌناء .1

   .المعامالت الرسمٌة الخاصة بذلك وإجراءنزولهم  أو األشخاصصعود  أوتفرٌغها  أو

  

السفن  إلٌهوالبحٌرات تروم  واألنهارهو مكان ٌقع على حافة المحٌطات والبحار  الموانئ الطبٌعٌة : .2

وغواطس مالئمة لرسو  أعماقن وذات نقل المسافرٌأو لللشحن والتفرٌغ للحموالت والبضائع 

 .فلوس والفاووأبو الزبٌر والمعقل  قصر وخور أممثل مٌناء  السفن , وإقالع

 

  عن طرٌق الشاحنات الٌابسة التً تم نقلها إلستقبال البضائع على هو مٌناء  : الموانىء البحرٌة .3

 .تخلٌص الكمركًوالقطارات وٌتم تخزٌن البضائع بالمستودعات وتكون مرتبطة بدائرة ال

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

 أو القٌام بأي إعمال أخرى .

 
 .مخصص لرسو السفن والمراكب بجوارهالرصٌف : هو جزء من مكونات المٌناء أو المرفأ  .5

 
 األولٌةوالزراعٌة والنفطٌة والمواد  عٌةهً جمٌع أنواع السلع والمنتجات الصنا البضائع : .6

 وتشمل : ات بما فٌها النفط الخام والغاز ,والخام
 كمٌة البضائع المستوردة: تعنً وزن البضاعة المفرغة )طن( عن طرٌق الموانىء. -

 كمٌة البضائع المصدرة: تعنً وزن البضاعة المحملة )طن( عن طرٌق الموانىء. -

 

والمخازن والساحات والٌها والى داخل المستودعات  األرصفةهً عملٌة نقل البضائع من  : المناولة .7

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

 المنشاة.

 

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

 .صادق العراق علٌها
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وتعتبر  االعتٌادتخصص للمالحة البحرٌة على وجه  أوهً الوحدة العائمة التً تعد  : السفٌنة .9

 ملحقات السفٌنة الالزمة لها جزء منها .

 

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

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

 .عظمٌة ) تشغٌل مشترك (لمشروع مرسى األ

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

لتكسً النهري مساعدا للنقل البري وٌعتبر النقل بواسطة ا ,من ضفة إلى ضفة أو التنزه بالنهر

 .ختناقات المرورٌةألوتخفٌف ا

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

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

 .والخضروات

 
  . الرصٌف على الباخرة اقالعو 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 البحر

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

  . ( البضائع تحمٌل عدا) ةـــــالعسكرٌ

 
 الحمولة اإلجمالٌة : تشمل الوزن بالطن لكل من التخزٌن والوقود والركاب والبضائع والطاقم  .17

 للسفن القادمة والمغادرة .  بالنسبة 

 
 )طن(. اقة التحمٌل القصوى للناقلةالحمولة الكلٌة : ٌقصد بها ط  .18
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   اءلإلحصالجهاز المركزي  /النقل واالتصاالت إحصاءاتمدٌرٌة   

  

  للشركة العامة لموانئ العراق ةاإلحصائٌالمؤشرات والتحلٌالت  أهم .4

( سفٌنة مقابل 1891) 2016 سنةلالقادمة )المحملة( للموانئ العراقٌة البضائع عدد سفن انخفض  .1

 (.1) كما فً جدول 2015 سنةب%( مقارنة 5.6) بنسبة انخفاض  2015( سفٌنة سنة 2004)

  

( سفٌنة 312)الى  2016سنة ل  ( من الموانئ العراقٌةالمحملةعدد سفن البضائع المغادرة )تفع ار .2

%( كما فً جدول 11.8سفٌنة بزٌادة بلغت نسبتها )( 279التً كان عددها ) 2015بسنة مقارنة 

وبنسبة ( سفٌنة 89بلغ ) 2016المغادرة من عدد السفن اعاله لسنة عراقٌة (, أما عدد السفن ال1)

وبنسبة ( سفٌنة 223)عددها  ةاألجنبٌمن مجموع السفن المغادرة لهذه السنة والسفن  %(28.5)

 .(6و) (2) ًكما فً جدول%( من المجموع الكلً 71.5)

 

 2016سنة ل( ألف طن 16068) العراقٌة  الموانئعن طرٌق  كمٌة البضائع المستوردة بلغت .3

 (.1%( كما فً جدول )6.0بزٌادة بلغت نسبتها ) 2015فً سنة  ألف طن( 15157مقابل)
 ،اء ام قصرـــمٌنق ــــعن طرٌالبضائع المستوردة تلك ن ــمف طــن آل (12360الم )ــتم استحٌث 

( الف طن عن طرٌق مٌناء المعقل و 74طن عن طرٌق مٌناء خور الزبٌر و) ألف( 3341و)

 .(3( الف طن عن طرٌق مٌناء ابو فلوس كما فً جدول )292)

 

كمٌة البضائـــع  كانت فٌما 2016ســـــنة ل( ألف طـــن 2060)درة ــكمٌة البضائـــع المصبلغت  .4

جـــدول %( كما فً 11.7نسبتها  )بلغت وبزٌادة  2015ســـــنة ل( ألف طـــن 1844درة )ــالمص

%( من مجموع البضائع المصدرة لسنة 95.4( إلف طن نفط خام وبنسبة )1966 (منها (1)

من المجموع  %(4.6( إلف طن وبنسبة مقدارها )95إما كمٌة التمور المصدرة فبلغت ) 2016

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

 

وبلغت ألف طن  (102.181) 2016لسنة  النفطٌةبلغت حمولة البضائع المصدرة من الموانىء  .5

 ( .8( ملٌار دٌنار كما فً جدول )148.1) قٌمة تلك الحمولة

 
مقابل  2016( عامل فً سنة 9178لعراق )العاملٌن لدى الشركة العامة لموانئ ا دعد بلغ .6

 العمل والتقاعد انتهاء سبابأل %(5.4) بنسبة انخفاض مقدارها 2015 فً سنة ل( عام9704)

 . (1كما فً جدول )

( ملٌار دٌنار 355153)التابعة لوزارة النقل مجموع اإلٌرادات للشركة العامة لموانئ العراق  بلغ .7

بلغت  بأرتفاعو 2015سنة ل( ملٌار دٌنار 336100للشركة ) فً حٌن كانت اإلٌرادات 2016سنة ل

 .(1كما فً جدول ) %( 5.7) نسبته
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   اءلإلحصالجهاز المركزي  /النقل واالتصاالت إحصاءاتمدٌرٌة   

  

  للشركة العامة للنقل البحري اإلحصائٌةالمؤشرات والتحلٌالت  أهم .5

 2016سنة لعاملة ( سفن 8بلغت عـدد السـفن العاملة التً تمتلكها الشركة العامة للنقل البحري ) .1

كما  %( 33.3بزٌادة بلغت نسبتها ) ( سفن عاملة6) 2015سنة فٌما كانت عدد السفن العاملة فً 

 (.19فً جدول )

فٌما  2016طن لسنة  الف( 370بضائع المصدرة والمستوردة )اللسفن  اإلجمالٌةبلغت الحمولة  .2

 2015 سنةل طن إلف( 383البضائع المصدرة والمستوردة ) لسفن اإلجمالٌةالحمولة كانت 

 (.19كما فً جدول )عن السنة السابقة %( 3.4) نسبته بلغت بانخفاض

 

ة عن سن 2016نة لس عامل( 1661)الى دى الشركة العامة للنقل البحري العاملٌن ل عددانخفض  .3

 . (19كما فً جدول ) %(7.1) انخفاضبنسبة و عامل(1787)كان حٌث  2015

 

فً حٌن كانت  2016سنة ل( ملٌار دٌنار 57.0) لنقل البحريللشركة العامة ل اإلٌراداتمجموع  بلغ .4

عن السنة %( 6.3) ابلغت نسبته بزٌادةو 2015 سنةل ( ملٌار دٌنار53.6للشركة ) اإلٌرادات

  .  (19) كما فً جدولالسابقة 

 

( ملٌار 28.0العامة للنقل البحري ) شركةمدفوعة للعاملٌن فً البلغ مجموع االجور والمزاٌا ال .5

بلغت نسبته  وبانخفاض 2015ملٌار دٌنار لسنة  (32.4)فً حٌن كانت  2016ر لسنة دٌنا

         (.19%( عن السنة السابقة كما فً جدول )13.6)

 
 
 

 



الشركة العامة للموانئ العراقٌة

The General Company for 

Post of IRAQ



Table (1)(1)جدول 

معدل التغير لسنتيوحدة القٌاس

Measure unit
Change rate for 

2016-2015      

عـدد السـفن القادمـة للموانئ العراقٌـــة 

NO2,0041,891-5.6.عدد (لنقل البضائع )
Number of ships arrive Iraqi ports 

(goods transportation)

طن (الف)

 (thousand) ton

عدد الســــفن المغـادرة من الموانئ 

(لنقل البضائع)العراقٌة 
NO27931211.8.عدد  

Number of ships departed the 

Iraqi ports (goods transport)

طن (الف)

(thousand) ton

NO9,7049,178-5.4.عدد 12/31عدد العاملٌن  كما فً 
Number of workers as recorded in 

31/12

دٌنار  (ملٌار)

(ID (billion

دٌنار (ملٌار)

(ID (billion

5.7مجموع االٌرادات لشركة الموانئ العراقٌة
Total revenues of the General 

Company for ports of Iraq  
336,100355,153

االجور والمزاٌا المدفوعة للعاملٌن فً 

المنشأة العامة لموانئ العراق
153,400-2.9

Wages and bonuses paid for the 

workers in the General Company 

for Ports of Iraq

149,000

الحمولة االجمالٌة لسفن البضائع المصدرة 

والمغادرة من الموانئ العراقٌة

Total cargo of exported good ships 

departed the Iraqi ports 
1,84411.7 2,060

 Key Indicators of General Company for Ports of Iraq for 2016

2016المؤشرات الرئٌسة لنشاط الشركة العامة لموانئ العراق لسنة 

الحمولة االجمالٌة لسفن البضائع 

المستوردة والقادمة للموانئ العراقٌة
15,1576.0

Total cargo of imported good ships 

arrive Iraqi ports 
16,068

Details 20152016 التفاصٌل
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Table (2)(2)جدول 

عدد السفن القادمة
كمية البضائع المستوردة 

(الف طن)
عدد السفن المغادرة

كمية البضائع المصدرة

(الف طن)

NationalityNumberof ships arrived
Amount of imported 

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

Iraqi____89*877/ عراقية

______Arabic/ عربية

Foreign1,89116,0682231,184/ اجنبية

Total1,89116,0683122,061/ المجموع

Figure (1)(1)شكل 

2016عدد السفن القادمة والمغادرة لموانئ العراق وكميــة البضــاعة المسـتوردة والمصـــدرة حسب الجنسية لسنة 

ships arrived (loaded)ships departed (loaded)

للنفط الخام (المصدرة)تمثل عدد السفن المحملة *  

Number of ships arriving and departing from ports of Iraq and goods imported and exported by 

nationality for 2016

* Number of ships loaded with crude oil

(المحملة)السفن المغادرة (المحملة)السفن القادمة 

الجنسية

.No loaded goods or ships-

Number of ships arrived and departed  of General Company for Ports of Iraq for 2016

 2016                           عدد السفن القادمة والمغادرة للشركة العامة لموانىء العراق لسنة 

ــ ال توجد بضاعة او سفن محملة

1891 
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 عدد السفن المغادرة عدد السفن القادمة 
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Table (3)(3)جدول  

 Portالمجموعالمعقلابو فلوسخور الزبير*ام قصرالميناء 

Um QasarChor AL-ZubeirAbu FloosAL-MakalTotal Goodsنوع البضاعة 

2,2119,1137,92319,247Cementـــسمنت

254,05765,1467,617,393Containerـــ7,298,190حاويات

804,690Otherـــ494,290281,07429,326متنوعة

1,953,005carsـــــــــ1,953,005سيارات

531,983stainless steelـــــــــ531,983ستيل

679,373Sugerــــــ678,3631,010سكر

252,500Weatـــــــــ252,500حنطة

68,783tubesــــــ32,99535,788انابيب

770,053Benzinــــــ0770,053بنزين

83,763Woodـــــــــ83,763خشب

27,000Lubricantsـــــــــ27,000زيت الوقود

61,246Blockـــــــــ61,246بلوك

136,544soybeanـــــــــ136,544فول الصويا

1,0001,000Industrial saltsـــــــــامالح صناعية

400,328Riceـــــــــ400,328رز

112,456ironــــــ71,52040,936حديد

182,863Crude oilـــــــــ182,863نفط خام

194,015Naphthaleneــــــ194,015ـــنفثالين

 758Oil stationــــــ758ـــوحدة التزود بالوقود

 1,080Cowsـــــــــ1,080ابقار

26,708Packed cornـــــــــ26,708ذرة مكيسة

 126,817calvesـــــــــ126,817عجول

1,182Ureaـــــــــ1,182يوريا

207,876keroseneــــــ207,876ـــكروسين

1,807,700gasolineــــــ1,807,700ـــكازولين

12,360,3773,341,421292,49674,06916,068,363Totalالمجموع

Figure (2)(2)شكل 

(الطن) بــ 2016كمية البضائع المستوردة عبر الموانئ العراقية حسب الميناء ونوع البضاعة لسنة 

عدم وجود بضائع مستوردة  (-)

Quantity of goods imported via ports of Iraq by port and kind of good for 2016

 في ميناء خور 9802 وعجول عدد722ضمن البضائع المستوردة حاويات عدد * 

الزبير  فقط وليس بالطن

(-) unavailable imported goods

722 containers and 9802  calves are imported in 

Khour Al-Zubair not in ton

(الطن) بــ 2016كمية البضائع المستوردة عبر الموانئ العراقية حسب الميناء ونوع البضاعة لسنة 

Quantity of goods imported through Iraqi ports by port and kind of goods for 2016       

74 292 
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Table (4)(4)جدول  

 Portالمجموعالمعقلابو فلوسخور الزبير*ام قصرالميناء 

Um QasarChor AL-ZubeirAbu FloosAL-MakalTotal Goodsنوع البضاعة 

1269Cementــسمنت

8122310848991Containerحاويات

360Otherــ18915318متنوعة

150carsــــــ150سيارات

17stainless steelــــــ17ستيل

23Sugerــــ212سكر

5Weatــــــ5حنطة

30tubesــــ1515انابيب

45Benzinــــ45ــبنزين

20woodــــــ20خشب

3lubricants bــــــ3زيت الوقود

3blockــــــ3بلوك

5soybeanــــــ5فول الصويا

24Emptyــــ1410فارغة

11industrial saltــــــامالح صناعية

13Riceــــــ13رز

14ironــــ311حديد

20crued oilــــــ20نفط خام

16Naphthaleneــــ16ــنفثالين

3oil stationــــ3ــوحدة التزود بالوقود

1cowsــــــ1ابقار

1packed cornــــــ1ذرة مكيسة

 22calvesــــ193عجول

1ureaــــــ1يوريا

Craneــــــــــكرين

12keroseneــــ12ــكروسين

102gasolineــــ102ــكازولين

1,312396128551,891Totalالمجموع

Figure (3)(3)شكل 

(الطن) بــ 2016عدد السفن الناقلة للبضائع المستوردة عبر الموانئ العراقية حسب الميناء ونوع البضاعة لسنة 

Number of ships carried imported goods  through ports of Iraq by port and kind of goods  for 2016

(الطن  ) بــ 2016عدد السفن الناقلة للبضائع المستوردة عبر الموانىء العراقية حسب الميناء ونوع البضاعة لسنة 

Quantity of goods imported through Iraqi ports by port and kind of goods for 2016       

55 128 
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Table (5)(5)جدول 

     Portالمجموعابو فلوسالمعقلخور الزبٌرام قصر  المٌناء

Um QasarChor AL-ZubeirAL-MakalAbu FloosTotal*Goodsنوع البضاعة*

1,965,530Crude oilــــــ1,965,530ـــنفط خام

94,691Datesــــــ94,691ـــتمور

229green beansــــــ229ـــماش

2,060,450Totalــــــ2,060,450ـــالمجموع

Table (6)(6)جدول  

     Portالمجموعابو فلوسالمعقلخور الزبٌرام قصر المٌناء

Um QasarChor AL-ZubeirAL-MakalAbu FloosTotal*Goodsنوع البضاعة*

211Crude oilــــــ211ـــنفط خام

100Datesــــــ100ـــتمور

1green beansــــــ1ـــماش

312Totalــــــ312ـــالمجموع

Table (7)(7 )جدول 

االرصفة(م)الطول *تارٌخ االنجاز

Achievement 

date
Length (m)Dock

 20155,06624Um Qasrام قصر

20152,71012Khor Al-Zubairخور الزبٌر

20151,8649Al-Ma'aqalالمعقل

20155253Abofloosابو فلوس

48Totalالمجموع

علماً ان االرصفة تختلف اطوالها من رصٌف الى اخر حسب  (كم)ولٌس  (م)وحدة قٌاس الطول *

.تصمٌم الرصٌف 

12,360

5,402

74

292

*The unit of measurement Length (m)  not (km) note that the 

total length of sidewalk pavements vary according to another 

pavement design.

18,128

2016مواصفات الموانىء العراقٌة واالرصفة والطاقة االنتاجٌة حسب المٌناء لسنة 

Characteristics of Iraqi ports, docks and productive capacity by port for 2016 

المٌناء

(الف طن)الطاقة االنتاجٌة 

Port 
Productive capacity 

(000) ton

Number of ships move exported goods through ports of Iraq by port and kind of goods for 2016

التوجد سفن بضائع مصدرة (-)

Quantity of goods exported (in ton) via ports of Iraq by port and kind of goods for 2016

(الطن) بــ 2016كمٌة البضائع المصدرة عبر الموانئ العراقٌة حسب المٌناء ونوع البضاعة لسنة 

التوجد بضائع مصدرة (-)

2016عدد السفن الناقلة للبضائع المصدرة عبر الموانئ العراقٌة حسب المٌناء ونوع البضاعة لسنة 

(-) There are no cargo ships  exported

(-) There are no cargo ships  exported

  Ministry of Oil and the Ministry of Trade Activity is not included**لم ٌتم ادراج نشاط وزارة النفط ووزارة التجارة
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(8)جدول 

(ملٌون دٌنار )القٌمة (طن)الحمولة عدد الناقالت(ملٌون دٌنار )القٌمة (طن)الحمولة عدد الناقالت(ملٌون دٌنار )القٌمة (طن)الحمولة عدد الناقالت(ملٌون دٌنار )القٌمة (طن)الحمولة عدد الناقالت

 tank ships oil containersvalue in (Million ID) tank ships oil containersvalue in  (Million ID) tank ships oil containersvalue in  (Million ID) tank ships oil containersvalue in  (Million ID)

404,704,2946,152253,583,4084,9962138,399180678,426,10111,328JANUARYكانون الثانً

374,339,4695,658223,391,6354,7482164,391214617,895,49510,620FEBRUARYشباط

384,456,7518,365233,891,6355,0632166,391218638,514,77713,646MARCHاذار

334,312,6075,606263,915,4705,4825359,161467648,587,23811,555APRILنٌسان

344,291,1476,014263,902,0244,8014245,539400648,438,71011,215MAYاٌار

323,802,0034,921253,611,5365,3842141,647184597,555,18610,489JUNEحزٌران

344,005,2225,229294,258,8787,3812146,129226658,410,22912,836JULYتموز

334,167,3966,309263,684,3175,823184,261126607,935,97412,259AUGUSTاب

303,807,2005,910314,550,3897,2812163,803276638,521,39213,466SEPTEMBERاٌلول

364,348,3987,013284,881,3976,5262142,108213669,371,90313,752OCTOBERتشرٌن االول

334,360,9776,545284,103,7206,5662116,897175638,581,59413,287NOVEMBERتشرٌن الثانً

374,266,5606,609285,614,3176,679161,97893669,942,85513,381DECEMBERكانون االول

41750,862,02474,33131749,388,72670,729271,930,7042,772761102,181,454147,833TOTELالمجموع

2016لمٌناء البصرة النفطً والمٌناء الرحوي ومٌناء العمٌق للشركة العامة لموانىء العراق لسنة  (الملٌون دٌنار)عدد الناقالت والحموالت النفطٌة ومقدار القٌمة بــ 

Number of tank ships and oil containers and the value in (Million ID) in Al-Basrah, AL-Rahawi and Al-Ameeq ports for 2016

Month

مصدر البيانات من وزارة النفط : مالحظة 

المجموعمٌناء العمٌقالمٌناء الرحويمٌناء البصرة النفطً

Al-BasrahAL-Rahawi Al-Ameeq portsTotal

الشهر

note :Data sorce ministary of oil
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Table (9)(9)جدول  

المجموع اناث ذكور 

MaleFemaleTotal

31289401Engineersمهندسون

69363497285Techniciansفنيون

9605321492Administratorsاداريون

82089709178Totalالمجموع

Figure (4)(4)شكل 

Table (10)

المجموعاناثذكور

MaleFemaleTotal

202Phdدكتوراه

23528Master degreeماجستير

415High Diplomaدبلوم عالي

12512971548Bachelor's degreeبكالوريوس

529138667Diploma (after secondary)دبلوم 

 14762101686Secondaryاعدادية 

10561201176Intermediateمتوسطة

21831262309Primaryابتدائية

1684731757No certificateدون االبتدائية

82089709178Totalالمجموع

Data unavailable ــــ بيانات غير متوفرة 

الشهادات

Number of workers by specification and gender in the General Company for Ports of Iraq in 2016

2016عدد العاملين في الشركة العامة لموانئ العراق حسب االختصاص والجنس لسنة 

التفاصيل 

2016عدد 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 2016

2016           عدد 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 2016

(10) جدول 

Certificate

Details

312 

6936 
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89 349 532 
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Table (11)(11)جدول  

Revenues of the commodity production 

activity

Revenues of the service activity

Total revenues of current activity

Table (12) (12)جدول 

Interests and rents for lands

Compensations and fines

Revenues of previous years

Accidental revenues

Total

2016 قٌمة اٌرادات النشاط الجاري للشركة العامة لموانئ العراق لسنة 

The value of current activity by the General Company for Ports of Iraq for 2016

اٌراد النشاط الجاري

(الف دٌنار)القٌمة 

Revenues of current activity 
 Value in ID thousand

Kind of revenues

2016قٌمة االٌرادات االخرى للشركة العامة لموانئ العراق لسنة 

The value of other revenues of the General Company for Ports of Iraq for 2016

1,533,107اٌراد نشاط االنتاج السلعً

349,249,591 اٌراد النشاط الخدمً

مجموع اٌراد النشاط الجاري
350,782,698

   نوع االٌراد

(الف دٌنار)القٌمة 

Value in ID thousand

4,370,428

فوائد واٌجارات االراضً

تعوٌضات وغرامات

اٌراد سنوات سابقة

اٌرادات عرضٌة

المجموع

0

491,818

1,579,603

2,299,007
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(13)جدول 

(الف دينار)القيمة 

Value in ID thousand

341,834Crude and raw materialsخامات ومواد اولية

10,508,887Fuel and oilsوقود ومحروقات وزيوت

2,084,682Spare materialsادوات احتياطية

3,223,373Employees suppliesتجهيزات العاملين

3,330,276Water and electricityماء وكهرباء

2,637,126Various materialsمتنوعات

22,126,178Total goods suppliesمجموع المستلزمات السلعية

Table (14)  (14)جدول  

(الف دينار)القيمة 

Value in ID thousand

945,500Maintenance servicesخدمات الصيانة

114,452دعاية وطبع وضيافة
Advertisement, printing and 

hospitality

2,083,361Missioning and communicationايفاد واتصاالت

1,998,173Renting fixed assetsاستئجار موجودات ثابتة

Emploees transport__نقل العاملين

2,891,414Variuos service expensesمصروفات خدمية متنوعة

8,032,900Total service suppliesمجموع المستلزمات الخدمية

 

2016قيمة المستلزمات السلعية للشركة العامة لموانئ العراق  لسنة 

Table (13)

Kind of Goodsنوع السلعة

Kind of serviceنوع الخدمة

The value of goods supplies of the General Company for Ports of Iraq for 2016

The value of service supplies of the General Company for Ports of Iraq for 2016

2016قيمة المستلزمات الخدمية للشركة العامة لموانئ العراق لسنة 
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Table (15)(15)جدول  

مجموع العاملين
االجور المدفوعة والمساهمات 

في التأمينات األجتماعية
تعويضات المشتغلين*نقل العاملينتجهيزات العاملين

Total emploees 

Wages paid and 

contributions to social 

insurance

Working equipment
emploees 

transportation

Compensations of 

employees

152,082,746ـــ9178148,859,3733,223,373

Table (16)

الرواتب واالجور 

المستلزمات السلعية 

المستلزمات الخدمية 

مقاوالت وخدمات 

االندثارات 

المصروفات التحويلية

Other expendituresمصروفات اخرى

المجموع

2016             عدد العاملين وتعويضاتهم في الشركة العامة لموانىء العراق لسنة 

Number of workers and their compensations in the General Company for Ports of Iraq  paid for 

them by specification and gender for 2016

*  employees Compensation =wages paid + 

working equipment + employees transport

2016قيمة المصروفات والمصروفات االخرى للشركة العامة لموانئ العراق لسنة 

The expenditures of the General Company for Ports of Iraq and other expenditures for 2016

Kind of expenses

(الف دينار)القيمة 

Value in ID thousand

نقل العاملين+ تجهيزات العاملين+االجور المدفوعة = تعويضات المشتغلين *

نوع المصروف

 (16)جدول  

Salary and wage

Contracts and services

Treansferring expenditures

Total

148,859,373

3,029,310

18,604,503

6,772,445

22,126,178

8,032,900

49,617,075

Commodity requirements

Depreciations

Service requirements

257,041,784
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(17)جدول 

المصروفاتاالٌرادات*

27,55814,621JANUARYكانون الثانً

27,37816,523FEBRUARYشباط

28,18917,822MARCHاذار

27,40714,856APRILنٌسان

25,86615,610MAYاٌار

26,58815,291JUNEحزٌران

31,08818,904JULYتموز

34,34219,431AUGUSTاب

33,22819,174SEPTEMBERاٌلول

31,04618,402OCTOBERتشرٌن االول

31,04817,936NOVEMBERتشرٌن الثانً

31,41568,471DECEMBERكانون االول

355,153257,041Totalالمجموع

Total revenues = value of revenue earned + other revenue except Rent of fixed assets* االٌرادات االخرى عدا اٌجار الموجودات الثابتة+ قٌمة االٌرادات المتحققة = مجموع االٌرادات * 

(الملٌون دٌنار) بــ 2016اجمالً االٌرادات والمصروفات للشركة العامة لموانىء العراق حسب الشهرلسنة 

Table (17)

Monthالشهر

Total revenues and expenditures of the General Company for Ports of Iraq  by month for 2016(million ID)

RevenuesExpendutres
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Table (18)(18)جدول

abo-flousl-makelTotal

عدد 

السفن

كمية البضائع المنقولة

(ألف طن)

عدد 

السفن

كمية البضائع المنقولة

(ألف طن)

عدد 

السفن

كمية البضائع المنقولة

(ألف طن)

عدد 

السفن

كمية البضائع المنقولة

(ألف طن)

عدد 

السفن

كمية البضائع المنقولة

(ألف طن)

shipsgoods(000 ton)shipsgoods(000 ton)shipsgoods(000 ton)shipsgoods(000 ton)shipsgoods(000 ton)

23114382JANUARYــــــــــــ23114382ــــــكانون الثاني

35161946FEBRUARYــــــــــــ35161946ــــــشباط

35283294MARCHــــــــــــ35283294ــــــاذار

35319441APRILــــــــــــ35319441ــــــنيسان

26189790MAYــــــــــــ26189790ــــــايار

11110173JUNEــــــــــــ11110173ــــــحزيران

986975JULYــــــــــــ986975ــــــتموز

13107400AUGUSTــــــــــــ13107400ــــــاب

24143454SEPTEMBERــــــــــــ24143454ــــــايلول

50219019OCTOBERــــــــــــ50219019ــــــتشرين االول

28192955NOVEMBERــــــــــــ28192955ــــــتشرين الثاني

23131621DECEMBERــــــــــــ23131621ــــــكانون االول 

3122060450TOTELــــــــــــ3122060450ــــــالمجموع

Month الشهر

2016عدد السفن الناقلة وكمية البضائع المنقولة  حسب الميناء للشركة العامة لموانىء العراق لسنة 

المجموعميناء المعقلميناء  أبو فلوسميناء خور الزبيرميناء ام قصر

Number of ships and quantity of goods by port for general company of iraqi ports for 2016

om qasserkhour al- zubeer
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الشركة العامة للنقل البحري

The General Company for 

Navy Transport



Table (19)(19)جدول 

وحدة القٌاس

Measure unit

NO6833.3Number of ships owned by the  Company.عدد  عدد السفن الموجودة  التً تمتلكها الشركة

المصدرة* الحمولة االجمالٌة لسفن البضائع  

والمستوردة

طن (الف)

Thousand ton
ــ3833703.4

*Gross cargo of the imported and expoted goods 

ships

Number of workersــNO178716617.1.عدد عدد العاملٌن 

دٌنار (ملٌار)

ID Billion

53.657.06.3Total revenues achieved by the  Companyدٌنار (ملٌار)مجموع االٌرادات واالٌرارات االخرى

ID Billion

 

Represents the total tonnage transported goods imported and exported by ships owned by the company *تمثل الحمولة االجمالٌة المنقولة للبضائع المصدرة والمستوردة بواسطة البواخر المملوكة للشركة* 

**Wages and ponuses paid for the workers in the 

Company

2016المؤشرات الرئٌسة لنشاط الشركة العامة للنقل البحري لسنة 

Details التفاصٌل

Key Indicators of State Company for Maritime Transport for 2016

2016

معدل التغٌر لسنتً 

Change rate for 

2016-2015

2015

االجور والمزاٌا المدفوعة للعاملٌن فً **

المنشأة العامة للنقل البحري
ــ32.428.013.6
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Table (20)(20)جدول 

طن                    /                 الحمولة الكلٌة 

 Total load / ton

Baghdad 49,000 بغداد                             

Muthanaa ــ Al  72,080 المثنى                   

 Basrah ــ Al 173,000البصرة                        

Hadbaa ــ Al  76,345 الحدباء                      

Nasser ــ Alــالناصر       *

Ghadeer ــ Bayaat Al ــبٌٌعة الغدٌر    **

AL-ASSMAEــاالصمعً ***

AL-QURNAــالقرنة *** 

370,425Totalالمجموع                                 

ships anchored in om qaseer port waitting for hiring

No departure fo JANEBA due to un available cargoes 

JANEBA  anchored in om qaseer port waitting for hiring

االجنٌبة لم تنجز الجنٌبة أي سفرة لعدم وجود حموالت ** 

الجنٌبة راسٌة فً مٌناء ام قصر وبأنتظار التأجٌر للعمل*** 

(الطن) بـــ 2016الحمولة االجمالٌة لسفن البضائع المملوكة المصدرة والمستوردة للشركة العامة للنقل البحري لسنة 

The total tonnage of cargo vessels owned by exporting and importing the General Company for Maritime 

Transport for 2016

 Ship name   اسم السفٌنة                

الباخرة راسٌة فً مٌناء ام قصر وبأنتظار التأجٌر للعمل* 
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Table (21)(21)جدول  

المجموع الكلًحفارزورقجنٌبةٌختبارجةبانطونساحبةلنجناقلةباخرة حاوٌاتباخرة متنوعة

miscellaneous 

ships

Container 

ships
Cargo shipsLuncherTaggedPantoon shipsBargeshipJaneebaboatdrillerGrand total

375Januaryــ29121ــ995210483733كاوىن الثاوي

347Februaryــــ2317ــ7156101123532شباط

375Marchــــ1119ــ805811794239اذار

327Aprilــــ1710ــ854411332926ويسان

754911013431112722342Mayآيار

274Juneــ16164161ــ765689حسيران

286Julyــــ816ــ2827ــ704889تمىز

312Augustــــ722ــ2426ــ6462107آب

284Septemberــــــ2ــ824898112122ايلىل

295Octoberــــــــــ8758104211114تشريه االول

220Novemberــــــ1ــ575498622تشريه الثاوي

331Decemberــــــ8ــ1216610541314كاوىن االول

121139423,768Grand totalــ9676511,23575292282المجمىع الكلي

 Number of maritime units served by State Company for Maritime Transport for 2016

2016عدد الوحدات البحرٌة التً تم تقدٌم الخدمة لها من قبل الشركة العامة للنقل البحري لسنة 

Monthالشهر

adding nav unit ( ship-janeeba-boat- driller)                                                       (حفار ‘ زورق‘ جنٌبة‘ ٌخت  ) أضافة وحدة بحرٌة
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2016 الخدمات المقدمة من قبل الشركة العامة للنقل البحري للوحدات البحرية لسنة 

Services provided by State Company for Maritime Transport/marine units for 2016

Figure (5) (5)شكل 
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Table (22)(22)جدول 

المجموعاناثذكور

MaleFemaleTotal

1335138Engineers

1002151017Technicians

338168506Administrators

14731881661Total

Figure (6)(6)شكل 

2016عدد العاملٌن فً الشركة العامة للنقل البحري حسب االختصاص والجنس لسنة 

2016عدد العاملٌن فً الشركة العامة للنقل البحري حسب االختصاص والجنس لسنة 

Number of workers in the State Company for Maritime Transport by specialization and sex for 2015

Number of workers in State Company for Maritime Transport by specialization and sex for 2016

Details التفاصٌل

المجموع
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Table (23)

المجموعاناثذكور

MaleFemaleTotal

1Ph.Dــ1دكتوراه

3Master degreeــ3ماجستٌر

High Diplomaــــــدبلوم عالً

33268400Bachelor's degreeبكالورٌوس

9128119Diploma (after secondary)دبلوم 

 34968417Secondaryاعدادٌة 

33514349Intermediateمتوسطة

3009309Primaryابتدائٌة

62163No certificateدون االبتدائٌة

14731881661Totalالمجموع

 ــdata unavailable ــ ال توجد بٌانات

.

الشهادات

2016عدد 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 2016

(23) جدول 

Certificate
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Table (24)(24)جدول 

except other revenues*عدا االٌرادات االخرى * 

Table (25) (25)جدول

فوائد واٌجارات االراضً

transfering revenuesاٌرادات تحوٌلٌة 

اٌراد سنوات سابقة

Accidental revenuesاٌرادات عرضٌة

Capitalistic revenuesاٌرادات رأسمالٌة

Totalالمجموع

199,412

-

372,739

Revenues of previous years

Value in ID thousand 

2016 قٌمة اٌرادات النشاط الجاري للشركة العامة للنقل البحري لسنة 

The revenues of current activity by the State Company for Maritime Transport activity for 2016

Revenue of current activity

Revenue of service activity اٌراد النشاط  الخدمً

*اٌراد النشاط الجاري
(الف دٌنار)القٌمة 

Value in ID thousand

المجموع الكلً لالٌرادات المتحققة 

خالل السنة (قٌمة االنتاج  )

56,409,236

56,409,236

نوع االٌراد

2016قٌمة االٌرادات االخرى للشركة العامة للنقل البحري لسنة 

The value of other revenues of the State Company for Maritime Transport for 2016

Kind of revenues

Interests and rents for lands

 (الف دٌنار)القٌمة 

29,653

44,585

99,089

Total revenues of achieved revenues ( production 

value) during the year
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Table (26) ( 26)جدول 

(الف دٌنار)القٌمة 

Value in ID/thousand

Crude and raw materialsــخامات ومواد اولٌة

2,521,336Fuel and oilsوقود ومحروقات وزٌوت

canning and covering equipmentــمواد التعبئة والتغلٌف 

24,863Employees suppliesتجهٌزات العاملٌن

Spare materialsــادوات احتٌاطٌة

98,930Water and electricityماء وكهرباء

159,795Various materialsمتنوعات

2,804,924Total good materialsمجموع المستلزمات السلعٌة

Table (27) (27)جدول 

(الف دٌنار)القٌمة 

Value in ID/ thousand

308,642Maintenance servicesخدمات الصٌانة

167,273Advertisement, printing and hospitalityدعاٌة وطبع وضٌافة

18,737Emploees transportationنقل العاملٌن

Missioning and communication 864,835اٌفاد واتصاالت

164,450Renting fixed assetsاستئجار موجودات ثابتة

2,822,885Variuos services expensesمصروفات خدمٌة متنوعة

4,346,822Total services materialsمجموع المستلزمات الخدمٌة

2016قٌمة المستلزمات السلعٌة للشركة العامة للنقل البحري لسنة 

The value of goods supplies of the State Company for Maritime Transport  for 2016

نوع السلعة

Kind of service نوع الخدمة

Kind of Good

2016قٌمة المستلزمات الخدمٌة للشركة العامة للنقل البحري لسنة 

The value of services supplies of the State Company for Maritime Transport for 2016
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Table (28) (28)جدول

مجموع العاملين
االجور المدفوعة والمساهمات في التأمينات 

األجتماعية
تعويضات المشتغلين * نقل العاملينتجهيزات العاملين

Total employees

Wages paid and contributions to 

social insuranceWorking equipmentEmployee transportation
Employees 

compensations

166128,022,07624,86318,73728,065,676

 

Table (29)  (29)جدول 

الرواتب واالجور

المستلزمات السلعية

المستلزمات الخدمية

االندثارات

مصروفات تحويلية

مصروفات اخرى

المجموع

Employees compensations=Wages paid + Working equipment + Employee transportation

4,346,822

6,744,751

379,500

105,478

42,403,551

service requirements

depreciations

transfering  expenses

Other expenses

Total

commidity requirements

Number of employees and their compensations in the State Company for Maritime Transport activity for 2016

(الف دينار ) 2016عدد العاملين وتعويضاتهم في الشركة العامة للنقل البحري لسنة 

The value of other expenses of the State Company for Maritime Transport for 2016

2016قيمة المصروفات والمصروفات االخرى للشركة العامة للنقل البحري لسنة 

نوع المصروف

نقل العاملين+ تجهيزات العاملين+االجور المدفوعة = تعويضات المشتغلين *

Kind of expenses

salary and wage

(الف دينار)القيمة 

Value in ID thousand

28,022,076

2,804,924
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Table (30)(30)جدول 

المصروفات    االيرادات

RevenuesExpendutres

4,7222,702JANUARYكانون الثانً

4,1053,604FEBRUARYشباط

4,6063,399MARCHاذار

5,0623,701APRILنٌسان

4,6383,550MAYاٌار

4,6883,860JUNEحزٌران

4,5803,058JULYتموز

5,1043,300AUGUSTاب

4,5173,750SEPTEMBERاٌلول

5,4313,645OCTOBERتشرٌن االول

4,5473,626NOVEMBERتشرٌن الثانً

4,5073,684DECEMBERكانون االول

56,50741,879Totalالمجموع

 البٌانات قبل التعدٌل على المٌزانٌة العمومٌة المصدر الشركة العامة للنقل البحري

 Total revenues = value of revenue earned + other revenues االٌرادات االخرى+ قٌمة االٌرادات المتحققة =  مجموع االٌرادات 

Total revenues and expenditures of the General Company for Ports of Iraq  by month for 2016

(المليون دينار ) بــ 2016اجمالي االيرادات والمصروفات للشركة العامة للنقل البحري حسب الشهرلسنة 

Monthالشهر

source: general company for navy transport data befor adjustment to 

balance of sheet 
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5. The important statistical indicators and analyses of the General Company  

for  Navy Transport 

1. Number of operated ships amounted (8) for 2016 compared to 2015 

amounted (6) with increasing ratio at 33.3% as shown in table 19. 

2. Total loading shipment exported and imported amounted 370 thousand 

ton for 2016 while in 2015amounted 383 thousand ton decreasing  ratio of 

3.4% as table in 19. 

3. The number of employees in general company of navy transport de-

creased to 1661 for 2016 while in 2015 amounted 1787 as ratio of 7.1% as 

table in 19. 

4. Total revenues of company of 57.0 billion ID for 2016 while in 2015 

amounted 53.6 billion ID increasing ratio of 6.3% as in table 19. 

5. The wages and benefits of employees amounted 28.0 billion ID for 2016 

while in 2015-amounted 32.4 billion ID decreasing ratio amounted 13.6% 

as in table 19. 
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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 2016 (1891) 

and (2004) for 2014 the decreasing ratio of (5.6%) as shown in table 1. 

2- Number of departure ships ( loaded ) from Iraqi ports for 2016 increased 

to (312) compare to 2015 (279) ships the increasing ratio of 11.8% as 

shown in table 1 ,number of Iraqi ships departures for 2016 amounted 89 

a ratio of 28.5% of total departure ships , foreign departure ships 

amounted 223 a ratio 71.5% of the total as shown in tables 2-6. 

3- Quantity of imported commodity by Iraqi ports amounted 16068 thou-

sand ton for 2016 compared to  2015 where amounted 15157 thousand ton 

as increasing ratio of 6.0 % as shown in table 1 where 12360 thousand ton 

of imported commodities recieved by Umkaser, 3341 thousand ton by 

Khor Al-zubair,74 by ALmakal and 292 by Abu floos port as shown in 

table 3. 

4- Quantity of exported commodity amounted 2060 thousand ton for 2016 

opposite 2015 amounted 1844 thousand ton of 11.7% as shown in table 1 

of which 1966 thousand ton of crude oil of 95.4% of total exported com-

modity for 2016 ,the quantity of exported dates amounted 95 thousand 

ton of 4.6% of total exported commodity by Khor Alzuber port as shown 

in table 5. 

5- The exported loading commodity from oil ports for 2016 amounted 

102.181 ton and loading value amounted 148.1 billion ID as shown in ta-

ble 8. 

6- Number of employees amounted 9178 for 2016 compared to 2015 (9704) 

employees  at decreasing ratio of 5.4% due to finishing work and  retire-

ment as shown in table 1. 

7- Total of revenues of Iraqi Port Company amounted 355153 billion ID for 

2016 compared to 2015 (336100) decreasing ratio amounted 5.7% as 

shown in table 1. 
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7. Delivering commodity transferring to the warehouse and storages according 

to the formal information. 

8.  Interior water: determined water by Iraqi laws and international agree-

ments. 

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

10.   Tourist laterals: the company did not have any tourist laterals but prepar-

ing special laterals for tourist like Adhamia anchorage. 

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

other. 

12.  Transferring: naval ship used for transferring petroleum products (import 

and export). 

13.  Launch: small naval wood boat used for transferring small quantities 

shipments like fruits and vegetables. 

14. Tugged: naval unit used to anchor or pull ship to the dock. 

15.  Albunton: small or medium flotation device used for transferring goods in/ 

out of water, also used for transferring petroleum products. 

16. Barge: large naval unit used for generating electricity or used for military 

purposes (except transferring cargo). 

17.  Aggregated cargo: includes weight in ton for storage, fuel, passengers, 

goods and crew for the arriving and departing ships. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 Directorate of Transport and Communications / CSO    

 
 

 

 

2. Methodology 
 

  Statistical data are compiled from annual administrative tables and registra-

tions of the General Company for Ports of Iraq and the General Company for 

Navy Transport, which include statistical data that reflect the kind, financial and 

economic activity of the Company. Data are checked by Transport Statistics Di-

rectorate from the indicators accuracy and competence aspects. Statistical indi-

cators are excluded using descriptive methods. The most important data are in-

cluded to the key indicators. 

 

Central Statistical Organization issues the statistical report that dealing with wa-

ter transport activity in Iraq so that it can provide indicators on the number of 

ships arriving and departing (loaded) Iraqi ports, the quantity of imported 

goods, revenues, number of employees, employees compensations…etc. so that 

these indicators could be adopted and useful for beneficiaries.  

 

 

 

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 Um Qasr, Khor AL-Zubeir, AL-Maakel, Abou 

Floos, and AL-Fao. 

 

3. Naval ports: a port of gmmoditeis received on land by trucks and trains 

storage in warehouse. 

 

4. Harbor: area of anchored ships and boats for waiting or shipping and re-

pairing. 

 

5. Dock : a part of port for anchoring ships and boats. 

 

6. Goods: Several of industrial, oil, agricultural and crude materials Iclude: 

 

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

ports. 

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

ports. 
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Introduction 1. 

 

Central Statistical Organization (CSO) resumes issuing annual statistical report on 

water transport activity for 2016 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. The General Company for Navy 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. Be-

cause of the importance of this activity which stopped since 1991 due to stoppage of 

the activities of these two companies above mentioned during that period.  The two 

companies have being activated and workers on Iraqi steamships have been supported 

and encouraged to be more creative and skillful in accordance with the international 

standards ,it was necessary to issue an annual report to know the extent of production 

of water transport activity in our country. 

Iraqi Ports Administration was established in 1909, which specialized in the manage-

ment 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 administra-

tion 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- 

Maa’kal , 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 for Navy 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 tank-

ers 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 the number of more than 

(14) ships for sea fishing and refrigerated. Transporting liquid trucks such as petrole-

um 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 carri-

ers also appeared. 
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