
 

 بیان صحفي 

: 2013 نشاط النقل المائي لسنةإحصاء   

وانخفاضھا في الشركة %) 16.7(العراق بنسبة  لموانئالمتحققة للشركة العامة  اإلیراداتتزاید مجموع 
عن العام الماضي%) 1.8(العامة للنقل البحري بنسبة   

ملیار دینار لسنة ) 318.8(ملیار دینار مقابل ) 372.0(العراق  لموانئالمتحققة للشركة العامة  اإلیراداتبلغ مجموع  •
) 38.4(المتحققة للشركة العامة للنقل البحري  اإلیراداتفي حین بلغ مجموع %) 16.7(وبزیادة بلغت نسبتھا  2012

 %) . 1.8(وبأنخفاض بلغت نسبتھ  2012لسنة ملیار دینار ) 39.1(ملیار دینار مقابل 

وتزاید كمیة البضائع المصدرة %) 5.6(العراقیة بنسبة  موانئللضائع المستوردة تزاید في كمیة الب
لسفن البضائع المصدرة والمستوردة للشركة العامة  اإلجمالیةالحمولة في  انخفاضو %)39.5(بنسبة 

  عن العام الماضي%) 42.6(للنقل البحري بنسبة 

لسنة الف طن ) 14404.7(طن عن طریق الموانئ العراقیة مقابل  ألف) 15204.7(بلغت كمیة البضائع المستوردة  •
 . % ) 5.6( نسبتھا بلغت بضائع مستوردة وبزیادة  2012

وبزیادة  2012لسنة بضائع مصدرة  طـــن ألف) 404.9( قابلطـــن م ألف) 564.7(درة ــبلغت كمیة البضائـــع المص •
 . %)39.5(بلغت نسبتھا 

) 54(الف طن مقابل ) 31(للشركة العامة للنقل البحري لسفن البضائع المصدرة والمستوردة  اإلجمالیة بلغت الحمولة  •
  .%) 42.6(وبانخفاض بلغت نسبتھ  2012طن لسنة  ألف

 2013 2012 السنة

)ألف طن( كمیة البضائع المستوردة  14405 15205 

)ألف طن( كمیة البضائع المصدرة  405 565 

  
2012 2013

14405 15205

405 565

)2013-2012( لسنتي ) الف طن(كمیة البضائع المصدرة والمستوردة للموانىء العراقیة 

كمیة البضائع المصدرة
كمیة البضائع المستوردة 
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عن العام الماضي%) 17.7(العراقیة بنسبة  للموانئ) المحملة(تزاید عدد السفن القادمة   

وبزیادة بلغت  2012سفینة لسنة ) 2076(سفینة مقابل ) 2443(للموانئ العراقیة ) المحملة(بلغ عدد السفن القادمة  •
 . %) 17.7(نسبتھا 

 

مغادرة  2012سفینة لسنة ) 135(سفینة  مقابل ) 127(من الموانئ العراقیة ) المحملة(بلغ عدد سفن البضائع المغادرة  •
 %) .5.9(العراقیة وبنسبة انخفاض بلغت  الموانئمن 

 
لسنة   سفینة عاملة وھو نفس عدد السفن ) 3( العاملة التي تمتلكھا الشركة العامة للنقل البحريعـدد السـفن بلغت  •

2012 . 
  

وفي الشركة العامة للنقل %) 3.7(تزاید في عدد العاملین في الشركة العامة لموانىء العراق بنسبة 
  عن العام الماضي%) 1.9(البحري بنسبة 

 2012مشتغل في سنة ) 9791(مشتغل مقابل ) 10158(بلغ عدد العاملین لدى الشركة العامة لموانىء العراق  •
) 1896(مشتغل مقابل ) 1932(وبلغ عدد العاملین لدى الشركة العامة للنقل البحري %) 3.7( وبزیادة بلغت نسبتھا

  %) .1.9(وبزیادة بلغت نسبتھا  2012مشتغل في سنة 
  

  

  

  

  

  

  

  2014 لسنة )  59    (رقم البیان 

 معلومات االتصال 

                                                                    الجھاز المركزي لإلحصاء/ مدیریة إحصاءات النقل واالتصاالت 
                      

CSO_transcomm@Yahoo.com 

Stat_trans@cosit.gov.iq 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

mailto:transcomm@Yahoo.com
mailto:Stat_trans@cosit.gov.iq
http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com

