
 %)٢٦.٦(بة  
بة   جلة نس مس

2013 

134 

380 

ار س)  ـدين  نةـ
نة /  افر س مس

افر نة  /س م س آ

لماضي 

أجر سافر    بنسبة ب
نة  ر م ٢٠١٢س

20

14

55

  

)١٠٧٣٦.٥(ل 
م ) ٥٠٧( ن  /آ

ون) ٧٥ مس ملي

عن العام ال%) 

الف مس) ١٣٤
ف) ٧ افر ال مس

12 

48 

54 

  ) ية 

ل ٢٠١٣نة  مقاب
افرينقلن  ل المس
   )٠.٢(% . 

 ام الماضي
ل  ٢٠١٣ ٥(مقاب

2009

220

0

٢٠(

صحفي

%٩.٥(نسبة

ا (  مسافر منه
٧٠٢(ل ـمقاب 2

2011 

178 

94 

ي المناسبات  الديني

ار س) ١ ـدين نةـ
فرة ل ول الس ط ط
ة بـلغت نسبـتها

عن العا%) ٩
م / افر نةآ ٣ س

2010

212

0

٠٠٩-٢٠١٣(ن

 بيان ص
 
بنن المنقولين

الف) ٥١٤(ر
نة %) 2012س

2010

212

0

لعتبات المقدسة في

ـد ١١٠٤.٥(ـــ
ط ة بمتوس مقارن

اي بــزيادة ٢٠

٩.٣(ة بنسبة
ا) ٦ ون مس ملي

2011

178

94

السكك الحديدمن

دد المسافرين
٢٠١:  

دون أج أجر وب
بة %٧٣.٩(وبنس

  .م الماضي

0 

2 

زوار ا( بدون اجر

                 
سافر الواحــــــ
م )%٣.٤( هبت

١١مسافر سنة

رات المقطوعة
٨( ة المقطوعة

)٩.٣%(  

2012

148

554

ين المنقولين با

عد انخفاض  
٣لسنة  الحديد 

د ب لسكك الحدي
ر دون اج و ر ب

عن العام%) .٩

2009 

220 

0 

تم نقل المسافرين ب

                     
ل الم  رة نق ـ أج

ب ادة  ت نس بلغ
م/ آم ) ٥٠٦(ل 

عدد الكيلومتر
ومترات السفرية

(بلغت نسبته  ض

2013

134

380

عدد المسافري

صاء نشاط سكك

دد مسافري ا ع
ف) ٣ افر أل مس

٥.(ض مقدارها 

 السنة

 بأجر

 *بدون اجر

ت ٢٠١١من سنة "

                    
ـغ متوسـبل طـ

ازأي ب ٢٠١٢ ي
مقابـــــل ٢٠١٣

 
 
 

انخفاض في ع
غ وبل دد الكيل ع

بانخفاض ٢٠١٢

بأجر
اجربدون

 

إحص  
  
ع بلغ  
٨٠(و

انخفاض
  
 

"بدءا*
  
  
  

  
        
• 

٣

ا
ب •

ب



 

أي  ٢٠

ابل ــــمق

 ٢٠١٢نة ـ
 .  

سنة  دينار ون

 ٢٠١٢ر سنة   

2012 

850 

١٢سنة  طنف 

  

م 2013سـنة )  

ــدينار س) ١١٨
توفير الخدمات

  ضية
وملي) ١٥٨٩( ل

  
ون ) ١ ار ملي دين

2011 

660 

  م الماضي 
ألف) ٨٥٠(ابل ـ

آم /طن( مليون 
(% . 
٨٧٨(قابل ــم 2

ه المخفضة في ت

ن السنة الماض
مقابل ٢٠١٣ة ــ

لسنة الماضية
ل    ١٠٠٩٦.٤(ب

                 

2010 

995 

عن العام%) 
ــــمق ٢٠١٣نة

م) 231(بلغ قد
%١٣.٨(سبتها

2013ينار ســنة
السعريهلسياسه

عن ) %٦.٤(
ــسن دينار ونملي

عن الس)  %١٤
ون ار مقاب لي دين

                  

2009

644

-٢٠٠٩(

2009

644

١٠٠.٤( سبة
الف طن سن) ١٧

فق قطوعة بأجرـ
 بزيادة بلغت نس

دي  6797.0)( 
إلتباع الشرآه ال

(بنسبة فرين
م) ١٤٨٨( رين

. 

٤.٦( بنسبة  ع
مل) ١١٥٧٥(ع

 لإلحصاءي

                   

2010

995

-٢٠١٣)(آم .

2009 

43

نقولة بأجر بنس
٧٠٣(بلغت  جر

(%  

ـــنية المـــــ الط
أي 2012ســنة

ن الواحـــــــــدــ
وذلك إل )%٤٢

من نقل المساف
افرــسمن نقل الم

.%) ٦.٤(سبته

البضائعن نقل
ل البضائع من نق

١٤.(% 

   

الجهاز المرآزي

                  

2011

660

طنالف(بأجرة

08 

 2 )ن

البضاعة المنق
أجـــئع المنقولة ب

١٠٠.٤(سبتها 

لومتراتـــــالكي
س) آم/طن(يون 

ـط أجرة نقل الط
٨.(بلغت نسبته

مالشرآة  دات
دات المتحققة م
خفاض بلغت نس

منالشرآة  ت
دات المتحـققة م

٤.٦(ت  نسبتها

                     
٢٠١٤ة 

/ل واالتصاالت

                   
CSO_transco

Stat_t

2012 2

850

المنقولةبضاعة

 ة
طن ألف(لة بأجر

 
 

ازدادت آمية 
آمية البضائ إن
ادة بلغت نســـبزي

دد اـــع بلغ •
ملي ) 203(

طـبلغ متوس •
ببانخفاض 

إيرادانخفاض 
اإليرا بلغت •

بانخ ٢٠١٢
 

إيراداازدادت 
بلغت اإليراد •

وبزياده بلغت
 

                     
لسنة)   ٣٥ (ان

:ت االتصال 

النقل إحصاءات

                   
omm@Yahoo

trans@cosit.g

2013

1703

البآمية

السنة
لبضاعة المنقولة

ا      
• 

ب
 

  
•

•

 

•

    
 رقم البيا

 معلومات

 مديرية

        
o.com 

gov.iq 

آمية ال


