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 5302كانون االول  5302رؤية تخطيطية استراتيجية لموانئ العراق لغاية عام 
 

i  عادل شامل المهندس عمار : أعداد 
 

    
  
  
  
  
  
  

  شكر وتقديرشكر وتقدير

بعد رحلة بحث و جهد و اجتهاد تكللت بإنجاز هذه الدراسة ، ال يسعنا إال أن نخص بأسمى عبارات 

المستمر  الشرافه( ام دائرة تخطيط القطاعاتمدير ع/ حسين علي داود . د )السيد  الشكر و التقدير

           السيدة  عد في أتمام هذه الدراسة ووالمباشر على الدراسة وتقديمة المشورة والدعم الذي سا

لمساعدتها ودعمها المستمر لنا ( قسم النقل واالتصاالت.ر/ مهندسين أقدم لمياء عبدالرضا جابر .ر)

من  لنالما قدمه ( قسم النقل واالتصاالت/ النقل.ش.ر/ يحيى فائق عبدالكريم مهندسين.ر)والسيد 

 هة لموقع الشركة خالل أحدى زياراتامة للموانئ العراقية وزيارتمساعدة من خالل اتصالة بالشركة الع

نجاز افي  اوالحصول على بعض المعلومات والبيانات المهمة التي ساعدتن لمحافظة البصرة الميدانية

 .المستمرة الفنية المشورة هتقديم  فضال عنهذه الدراسة 

 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



Iدائرة تخطيط القطاعات

رؤية تخطيطية إستراتيجية ملوانئ العراق لغاية عام 2035

 5302كانون االول  5302رؤية تخطيطية استراتيجية لموانئ العراق لغاية عام 
 

i  عادل شامل المهندس عمار : أعداد 
 

    
  
  
  
  
  
  

  شكر وتقديرشكر وتقدير

بعد رحلة بحث و جهد و اجتهاد تكللت بإنجاز هذه الدراسة ، ال يسعنا إال أن نخص بأسمى عبارات 

المستمر  الشرافه( ام دائرة تخطيط القطاعاتمدير ع/ حسين علي داود . د )السيد  الشكر و التقدير

           السيدة  عد في أتمام هذه الدراسة ووالمباشر على الدراسة وتقديمة المشورة والدعم الذي سا

لمساعدتها ودعمها المستمر لنا ( قسم النقل واالتصاالت.ر/ مهندسين أقدم لمياء عبدالرضا جابر .ر)

من  لنالما قدمه ( قسم النقل واالتصاالت/ النقل.ش.ر/ يحيى فائق عبدالكريم مهندسين.ر)والسيد 

 هة لموقع الشركة خالل أحدى زياراتامة للموانئ العراقية وزيارتمساعدة من خالل اتصالة بالشركة الع

نجاز افي  اوالحصول على بعض المعلومات والبيانات المهمة التي ساعدتن لمحافظة البصرة الميدانية

 .المستمرة الفنية المشورة هتقديم  فضال عنهذه الدراسة 

 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



دائرة تخطيط القطاعات II

رؤية تخطيطية إستراتيجية ملوانئ العراق لغاية عام 2035

 5302كانون االول  5302رؤية تخطيطية استراتيجية لموانئ العراق لغاية عام 
 

ii المهندس عمار عادل شامل:  أعداد 

 

  
  

  توضيحتوضيح
  
من هذه الدراسة والمعروضة  و الفصل الثاني االولنات االحصائية المستخدمة في الفصل ن جميع البياإ

انات معتمدة على قية وهي بيعلى شكل جداول تم الحصول عليها من الشركة العامة للموانئ العرا

أعتمدت على بيانات  الثالثكما أن البيانات االحصائية المعروضة في الفصل . أحصائيات واقعية

الصادر من وزارة ( المرحلة الثانية)للنقل الشامل ية تم أخذها من دراسة المخطط التوجيهي احصائ

وتقرير منظمة جايكا وكما هو موضح في قائمة المصادر في نهاية  عمار واالسكان والبلديات العامةاال

 . ها باالعتماد على سنة أساساقهي بيانات تم أستنط البياناتالدراسة وهذه 

قائمة المصادر الموضحة في  أعدادها باالعتماد على تم ومات المعروضة في هذه الدراسةمعلن بقية الإ

 .والمشار اليها برقم تسلسل المصدر خالل الدراسة نهاية الدراسة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  
  

 5302كانون االول  5302رؤية تخطيطية استراتيجية لموانئ العراق لغاية عام 
 

iii المهندس عمار عادل شامل:  أعداد 

 

  خالصة الدراسةخالصة الدراسة
 الموانئ امكانات تتناسب ال ذإ المختلفة انشطته امام عقبة تشكل عديدة مشاكل من قطاع الموانئ العراقي يعاني

 خدمات تتطلب التي الحاويات بسفن ممثلة نقلها وانماط البحري النقل اساطيل في حصلت التي التطورات مع الحالية

 والسريعة الحديثة المتخصصة والرافعات الحديثة االلكترونية واالنظمة للعاملين العالية الكفاءة مثل متطورة مينائية

 اساس وعلى الحديثة السفن لجذب مصدرا  بوضعها الحالي ال تشكل الموانئ العراقية  إذ  .المشاكل وغيرها من ءاالدا

 اختالف على فيه والقوى العاملة الموانئ لمرافق بعض عمليات التنمية اجراء ضرورة الى طرق الدراسةنت ذلك

 التعامل الناقل االجنبي تجبر وطنية قيود توجد ال إذ والحاجة المستقبلية الحديثة السفن متطلبات لتلبية اختصاصاتها

 كفاءة رفع ولذلك إن االقتصادية، مصالحه له يحقق الذي الكفوء الميناء عن االخير يبحث إذ الموانئ العراقية مع

 االقتصادي النشاط رفع كفاءة على شك وبدون سيساعد الحديث البحري النقل متطلبات مع يتناسب بما الموانئ

 النقل تطورات مع يتواكب بما هاايرادات زيادة عن فضال  ا فيه التجارية الحركة مستوى زيادة خالل من للموانئ

 .البحري

 على الظروف المستقبلية وانعكاساتهي العراق واقع قطاع الموانئ وتحليل عرض في الدراسة أهمية تكمن 

االستفادة من خطة محاوله  و التنمية في العراق واالجتماعية وتأثيرها على عملية والسياسية االقتصادية

ولتحقيق ذلك تتطرق الدراسة الى جوانب  .التنمية الوطنية لما لهذا القطاع من أهمية على الدخل القومي للبلد

والذي  5102/دراسة واقع حال قطاع الموانئ في عام و عديدة منها ابتداءا بتاريخ هذا القطاع وهيكلة االدراي 

مصروفات المالية لهذا القطاع ونشاط المناولة والمشاريع االستثمارية والنظرة يشمل االيرادات المتحققة وال

 . المستقبلية والتشغيل المشترك انتهائا برسم بعض التوصيات

وباالستفاده من الوثائق والخطط االستراتيجيه المعتمدة لهذا القطاع أن أبرز المخرجات التي توصلت لها الدراسة  

هذا القطاع بصورة  الالزمة لتطوير لتنفيذ مشاريع التوسعات الضروريةلية وضع خطة مستقبضرورة هي 

تأهيل ميناء كما اوصت الدراسة بضرورة . تستطيع سد الحاجة المستقبلية المتوقعة على الموانئ العراقية

ازدحام السفن  تجنب ألجل 5102عام  بحلول قصر أم في إضافية مراسي أم قصر وذلك بأنشاء سبعة

كما  .الزبير لنفس االسباب خور في ميناء واحد إضافي مرسى انشاء والمتواصل على الميناء السريع و

 وأبو مينائي المعقل في إضافية اليوجد حاجة الى أنشاء مراسي 5152بحلول عام اوصت الدراسة أن 

لالستدامه  يعتبران قديمان و مرافقاتها الخدمية غبر مواكبة للتطور كما انهما غير قابالن كونهما فلوس

باالضافة الى ذلك فأن الدراسة قد اكدت على  .5152االمر الذي قدر بأنة سيؤدي الى اغالقهما عام 

 . 5199بحلول عام الفاو ميناء في عالي أداء ذات مرسى 90 بينها من إضافي مرسى 93 أنشاء ضرورة

 5102/قل الشامل لعام بضرورة أعتماد دراسة المخطط التوجيهي للن في النهاية كما توصي الدراسة

والصادره من وزارة االعمار واالسكان والبلديات العامة و دراسة الخطة الشاملة لقطاع الموانئ في 

مستقبلية ال الخططوضع في  5102/جمهورية العراق والصادره من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي لعام 

ية والمستقبلية وزياده أيراداته كونهما وثيقتان والنهوض بة لسد الحاجة الحال هذا القطاع تطويرلغرض 

 . أستراتيجيتان غير مستثمرتان من قبل الجهات المختصة



IIIدائرة تخطيط القطاعات

 5302كانون االول  5302رؤية تخطيطية استراتيجية لموانئ العراق لغاية عام رؤية تخطيطية إستراتيجية ملوانئ العراق لغاية عام 2035
 

iii المهندس عمار عادل شامل:  أعداد 

 

  خالصة الدراسةخالصة الدراسة
 الموانئ امكانات تتناسب ال ذإ المختلفة انشطته امام عقبة تشكل عديدة مشاكل من قطاع الموانئ العراقي يعاني

 خدمات تتطلب التي الحاويات بسفن ممثلة نقلها وانماط البحري النقل اساطيل في حصلت التي التطورات مع الحالية

 والسريعة الحديثة المتخصصة والرافعات الحديثة االلكترونية واالنظمة للعاملين العالية الكفاءة مثل متطورة مينائية

 اساس وعلى الحديثة السفن لجذب مصدرا  بوضعها الحالي ال تشكل الموانئ العراقية  إذ  .المشاكل وغيرها من ءاالدا

 اختالف على فيه والقوى العاملة الموانئ لمرافق بعض عمليات التنمية اجراء ضرورة الى طرق الدراسةنت ذلك

 التعامل الناقل االجنبي تجبر وطنية قيود توجد ال إذ والحاجة المستقبلية الحديثة السفن متطلبات لتلبية اختصاصاتها

 كفاءة رفع ولذلك إن االقتصادية، مصالحه له يحقق الذي الكفوء الميناء عن االخير يبحث إذ الموانئ العراقية مع

 االقتصادي النشاط رفع كفاءة على شك وبدون سيساعد الحديث البحري النقل متطلبات مع يتناسب بما الموانئ

 النقل تطورات مع يتواكب بما هاايرادات زيادة عن فضال  ا فيه التجارية الحركة مستوى زيادة خالل من للموانئ

 .البحري

 على الظروف المستقبلية وانعكاساتهي العراق واقع قطاع الموانئ وتحليل عرض في الدراسة أهمية تكمن 

االستفادة من خطة محاوله  و التنمية في العراق واالجتماعية وتأثيرها على عملية والسياسية االقتصادية

ولتحقيق ذلك تتطرق الدراسة الى جوانب  .التنمية الوطنية لما لهذا القطاع من أهمية على الدخل القومي للبلد

والذي  5102/دراسة واقع حال قطاع الموانئ في عام و عديدة منها ابتداءا بتاريخ هذا القطاع وهيكلة االدراي 

مصروفات المالية لهذا القطاع ونشاط المناولة والمشاريع االستثمارية والنظرة يشمل االيرادات المتحققة وال

 . المستقبلية والتشغيل المشترك انتهائا برسم بعض التوصيات

وباالستفاده من الوثائق والخطط االستراتيجيه المعتمدة لهذا القطاع أن أبرز المخرجات التي توصلت لها الدراسة  

هذا القطاع بصورة  الالزمة لتطوير لتنفيذ مشاريع التوسعات الضروريةلية وضع خطة مستقبضرورة هي 

تأهيل ميناء كما اوصت الدراسة بضرورة . تستطيع سد الحاجة المستقبلية المتوقعة على الموانئ العراقية

ازدحام السفن  تجنب ألجل 5102عام  بحلول قصر أم في إضافية مراسي أم قصر وذلك بأنشاء سبعة

كما  .الزبير لنفس االسباب خور في ميناء واحد إضافي مرسى انشاء والمتواصل على الميناء السريع و

 وأبو مينائي المعقل في إضافية اليوجد حاجة الى أنشاء مراسي 5152بحلول عام اوصت الدراسة أن 

لالستدامه  يعتبران قديمان و مرافقاتها الخدمية غبر مواكبة للتطور كما انهما غير قابالن كونهما فلوس

باالضافة الى ذلك فأن الدراسة قد اكدت على  .5152االمر الذي قدر بأنة سيؤدي الى اغالقهما عام 

 . 5199بحلول عام الفاو ميناء في عالي أداء ذات مرسى 90 بينها من إضافي مرسى 93 أنشاء ضرورة

 5102/قل الشامل لعام بضرورة أعتماد دراسة المخطط التوجيهي للن في النهاية كما توصي الدراسة

والصادره من وزارة االعمار واالسكان والبلديات العامة و دراسة الخطة الشاملة لقطاع الموانئ في 

مستقبلية ال الخططوضع في  5102/جمهورية العراق والصادره من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي لعام 

ية والمستقبلية وزياده أيراداته كونهما وثيقتان والنهوض بة لسد الحاجة الحال هذا القطاع تطويرلغرض 

 . أستراتيجيتان غير مستثمرتان من قبل الجهات المختصة



دائرة تخطيط القطاعات IV

 5302كانون االول  5302رؤية تخطيطية استراتيجية لموانئ العراق لغاية عام رؤية تخطيطية إستراتيجية ملوانئ العراق لغاية عام 2035
 

iv المهندس عمار عادل شامل:  أعداد 

 

  الدراسةالدراسة  محتوياتمحتويات
 :مواضيع مختلفة تم مناقشتها بالتفصيل في الفصول االتية تناولت الدراسةلقد 

 المقدمة 

 5102الموانئ العراقية عام نبذة تاريخية وواقع حال  .0

 ومشاريع قطاع الموانئ نفقات ونشاط المناولةااليرادات وال .5

 التشغيل المشترك والتجارب الدولية و النظرة والحاجة المستقبلية لقطاع الموانئ .9

 والتوصيات االستنتاجات .2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vدائرة تخطيط القطاعات

 5302كانون االول  5302رؤية تخطيطية استراتيجية لموانئ العراق لغاية عام رؤية تخطيطية إستراتيجية ملوانئ العراق لغاية عام 2035
 

v المهندس عمار عادل شامل:  أعداد 

 

  قائمة المحتوياتقائمة المحتويات
  تت  العنوانالعنوان  الصفحةالصفحة

ii  00  شكر وتقديرشكر وتقدير  

iiii  66  توضيحتوضيح  

iiiiii  33  خالصة الدراسةخالصة الدراسة  

  44  مقدمةمقدمة  66

66--0044 6102/ واقع حال قطاع الموانئ عام  --الفصل االول الفصل االول      22  

االيرادات والنفقات ونشاط المناولة ومشاريع قطاع الموانئ  ––الفصل الثاني الفصل الثاني   0022--6666   22  

6633--3377 والتشغيل المشتركالنظرة والحاجة المستقبلية لقطاع الموانئ   --الفصل الثالث الفصل الثالث      77  

3388--4466 واالقتراحات توالتوصيا االستنتاجات  --  الرابعالرابعالفصل الفصل      88  

  99  المصادرالمصادر  4433

4422--2200   0101  ملحق بتفاصيل مشاريع قطاع الموانئملحق بتفاصيل مشاريع قطاع الموانئ  
  

  قائمة االشكال والصورقائمة االشكال والصور
  

  تت  الشكل والصورالشكل والصور  الصفحةالصفحة
توضح ميناء ام قصر (0)رقم  صورة  44  00  

ميناء خور الزبير( : 6)صورة رقم   77  66  

  33  ميناء أبو فلوس( : 4)صورة رقم   0011

ء المعقلمخطط لمينا( 2)صورة رقم   0066  44  

حسب األشهر6102األيرادات والنفقات للعام (: 0)مخطط بياني رقم   0022  22  

، 6104،6103،6106)لالعوام  واالرباح األيرادات والنفقات(: 6)مخطط بياني رقم   0077
6102)  

22  

6104،  6102مقارنة األيردات والنفقات للعامين  (: 3)مخطط بياني رقم   0088  77  

  88  نشاط المناولة في الموانئ: (4)مخطط بياني رقم   6611

6666  
تحليل ألبرز االمكانات والتحديات ونقاط الضعف والقوة لقطاع الموانئ (: 2)مخطط بياني رقم 

.  العراقي  
99  

  
  
  
  
  
  
  



دائرة تخطيط القطاعات VI

 5302كانون االول  5302رؤية تخطيطية استراتيجية لموانئ العراق لغاية عام رؤية تخطيطية إستراتيجية ملوانئ العراق لغاية عام 2035
 

vi المهندس عمار عادل شامل:  أعداد 

 

  قائمة الجداولقائمة الجداول
  تت  الجدولالجدول  رقم الصفحةرقم الصفحة

  00 (حسب النوع)  6102الحموالت الواصلة إلى ميناء أم قصر لعام (: 0)جدول رقم   22

  66 استيراد الحاويات في مينائي أم قصر( : 6)ل رقم جدو  22

و  6104في ميناء أم قصر للعامين ( االستيراد و التصدير ) نشاطات المناولة ( : 3)جدول رقم   22
6102 33  

 الحموالت المستوردة بواسطة البواخر واللنجات لميناء خور الزبير( : 4)جدول رقم   88
 6102للعام 

44  

بواسطة البواخر واللنجات لميناء خور الزبير  المصدرةحموالت ال( : 2)جدول رقم   88
 6102للعام 

22  

لميناء خور الزبير لعام ( االستيراد والتصدير ) أجمالي  المناولة ( : 2)جدول رقم   99
6102 

22  

في ميناء خور ( االستيراد والتصدير ) مقارنة نشاطات المناولة ( : 7)جدول رقم   99
 6102 و 6104الزبير للعامين 

77  

  88 6102الحموالت المستوردة بواسطة البواخر واللنجات للعام ( : 8)جدول رقم   0101

في ميناء أبو فلوس ( االستيراد و التصدير ) مقارنة نشاطات المناولة (: 9)جدول رقم   0000
 6104و  6102

99  

  0101 6102الحموالت المستوردة بواسطة البواخر واللنجات للعام( : 01)جدول رقم   0303

في ميناء المعقل ( االستيراد و التصدير ) مقارنة نشاطات المناولة ( : 00)جدول رقم   0303
 6102و  6104للعامين 

0000  

الحموالت النفطية  المصدرة وعدد الناقالت في مينائي البصرة ( : 06)جدول رقم   0404
 6102النفطي والرحوي والعميق للعام 

0606  

  0303 (حسب األشهر)  6102ات  للعام اإليرادات والنفق( : 03)جدول رقم   0202

و  6103و  6106و  6100)مقارنة اإليرادات والنفقات لألعوام  (: 04)جدول رقم   0202
 (6102و6104

0404  

حسب ) 6102و  6104مقارنة اإليرادات والنفقات للعامين ( : 02)جدول رقم   0808
 (األشهر

0202  

  0202 نشاط المناولة في الموانئ( : 02)جدول رقم   0909

  0707 6133تنبؤات حركة الشحن لغاية عام ( : 07)جدول رقم   6767

  0808 6132لغاية عام  بحسب دراسة منظمة جايكا اليابانية تنبؤات حركة الشحن( : 08)جدول رقم   6868

يوضح المراسي المطلوبة لمواكبة التقديرات المستقبلية للموانئ وحسب نوع  (09)رقم  جدول  3131
 الحمولة مع أداء محسن

0909  

يوضح المراسي المطلوبة لمواكبة التقديرات المستقبلية للموانئ وحسب نوع  (61)رقم  دولج  3030
 6132لغاية عام  الحمولة مع أداء محسن

6161  

والمراحل التي وصلت للموانئ العراقية دعوات التشغيل المشترك  (:60)رقم جدول   3232
 6102إليها لغاية نهاية عام 

6060  

 5302كانون االول  5302رؤية تخطيطية استراتيجية لموانئ العراق لغاية عام 
 

  المهندس عمار عادل شامل: أعداد  0
 

  الدراسةالدراسةمشكلة مشكلة 
وخطة التنمية  5102/لعام  وبحسب دراسة المخطط التوجيهي للنقل الشامل موانئ في العراققطاع ال يعاني

 انتفاء عن فضال   التحتية في المشاريع المنجزة وقيد االنجاز و البنى مشاكل عديده من (5102 – 5109)الوطنية 

التوجد هنالك رؤية  كما فيه العاملة الكفاءات مستوى في انخفاضمع  المتطورة االنظمة االلكترونية استخدام

هذه  حيث تعتبر لقطاع لغرض سد الحاجة الحالية والمستقبلية لهذاواضحة للشركة العامة للموانئ العراقية مستقبلية 

حدوث عجز في كفائة الموانئ العراقية مستقبال االمر الذي أنعكس  العوامل التي ستؤدي الىاالسباب اهم 

 .قطاع وتحقيق الهدف المنشود منةوسينعكس سلبا على كفائة هذا ال

  هدف الدراسة هدف الدراسة 
 والسياسية االقتصادية على الظروف المستقبلية وانعكاساتهالعراقي  واقع قطاع الموانئ تحليلالى  الدراسةتهدف 

والمصادر  االستفادة من خطة التنمية الوطنيةمحاوله و التنمية في العراق واالجتماعية وتأثيرها على عملية

 . المتزايدة تجارب الدوليه لغرض رفع طاقه هذا القطاع وتطويره وسد الحاجة المستقبليةاالخرى وال

    الدراسةالدراسة  فرضيةفرضية
البد من لسد الحاجة الحالية والمستقبلية  ألهمية هذا القطاع وكونة أحد مصادر الدخل وألجل تطوير قطاع الموانئ

أبرز التحديات التي تواجهه ؤيا واهداف القطاع والوقوف على واقع حال هذا القطاع ومعرفة تاريخة ومنجزاتة ور

 .المستقبلية الخاصة بتطوير قطاع الموانئ العراقيالخطط و

  مقدمةمقدمةالال
يعد قطاع النقل البحري من الركائز االساسية في االقتصاد القومي فقد ادى دورا  رائدا  في نقل الحضارات اذ 

وظهرت سفن الحاويات ذات الحموالت الكبيرة فاصبحت  تطورت السفن الى ناقالت عمالقة اكثر تنوعا  وتقدما  

الحاجة الى موانئ بحرية متطورة والى كفاءة ادارية عالية وشبكات نقل داخلية تصل الى مراكز االنتاج 

واالستهالك تكون قادرة على االستقبال والتعامل مع هذه السفن العمالقة فضال  عن وجود مراكز للتبادل 

 .اتااللكتروني للمعلوم

على  ولها أثر كبير االقليميه والعالميه البحرية لمالحةا حركة وتنشيط تفعيل في دور تلعب الموانئ العراقية

 على ذلك في تستند والتي لتنمية هذا القطاع األساسية األطر أهمالدراسة   توضحالمردود االقتصادي للعراق حيث 

 الحالي الواقع ناقشالدراسة ت أيضا فأن. المختلفة نقلها وسائل اطوأنم العالمية للتجارة الخارجية التغيرات يناسب ما

 إلى القادمة والسفن المستوردة الحاويات واعداد البضائع وكمية وطاقاتها األرصفة حيث من للموانئ العراقية

 وسبل شكالتالم تلك على والوقوف تتعرض لها الموانئ العراقية التي المشاكل والتحديات أهم وأيراداتها و الميناء

كما تناولت الدراسة جوانب أخرى مثل الحاجة المستقبلية لهذا القطاع  .منظم تجاري بحري نقل لتحقيق تذليلها

 من جملة بوضع كما أهتمت الدراسة. وطرق تطويرة كاستخدام أسلوب الشراكة بين القطاع العام والخاص

 اقتصادية بؤر العراقية الموانئ من ستجعل فأنها هاب األخذ حال في التي واالقتراحات ,والتوصيات االستنتاجات

 .تسهم في تطور االقتصاد العراقي وأزدهاره

  



1دائرة تخطيط القطاعات

 5302كانون االول  5302رؤية تخطيطية استراتيجية لموانئ العراق لغاية عام رؤية تخطيطية إستراتيجية ملوانئ العراق لغاية عام 2035
 

  المهندس عمار عادل شامل: أعداد  0
 

  الدراسةالدراسةمشكلة مشكلة 
وخطة التنمية  5102/لعام  وبحسب دراسة المخطط التوجيهي للنقل الشامل موانئ في العراققطاع ال يعاني

 انتفاء عن فضال   التحتية في المشاريع المنجزة وقيد االنجاز و البنى مشاكل عديده من (5102 – 5109)الوطنية 

التوجد هنالك رؤية  كما فيه العاملة الكفاءات مستوى في انخفاضمع  المتطورة االنظمة االلكترونية استخدام

هذه  حيث تعتبر لقطاع لغرض سد الحاجة الحالية والمستقبلية لهذاواضحة للشركة العامة للموانئ العراقية مستقبلية 

حدوث عجز في كفائة الموانئ العراقية مستقبال االمر الذي أنعكس  العوامل التي ستؤدي الىاالسباب اهم 

 .قطاع وتحقيق الهدف المنشود منةوسينعكس سلبا على كفائة هذا ال

  هدف الدراسة هدف الدراسة 
 والسياسية االقتصادية على الظروف المستقبلية وانعكاساتهالعراقي  واقع قطاع الموانئ تحليلالى  الدراسةتهدف 

والمصادر  االستفادة من خطة التنمية الوطنيةمحاوله و التنمية في العراق واالجتماعية وتأثيرها على عملية

 . المتزايدة تجارب الدوليه لغرض رفع طاقه هذا القطاع وتطويره وسد الحاجة المستقبليةاالخرى وال

    الدراسةالدراسة  فرضيةفرضية
البد من لسد الحاجة الحالية والمستقبلية  ألهمية هذا القطاع وكونة أحد مصادر الدخل وألجل تطوير قطاع الموانئ

أبرز التحديات التي تواجهه ؤيا واهداف القطاع والوقوف على واقع حال هذا القطاع ومعرفة تاريخة ومنجزاتة ور

 .المستقبلية الخاصة بتطوير قطاع الموانئ العراقيالخطط و

  مقدمةمقدمةالال
يعد قطاع النقل البحري من الركائز االساسية في االقتصاد القومي فقد ادى دورا  رائدا  في نقل الحضارات اذ 

وظهرت سفن الحاويات ذات الحموالت الكبيرة فاصبحت  تطورت السفن الى ناقالت عمالقة اكثر تنوعا  وتقدما  

الحاجة الى موانئ بحرية متطورة والى كفاءة ادارية عالية وشبكات نقل داخلية تصل الى مراكز االنتاج 

واالستهالك تكون قادرة على االستقبال والتعامل مع هذه السفن العمالقة فضال  عن وجود مراكز للتبادل 

 .اتااللكتروني للمعلوم

على  ولها أثر كبير االقليميه والعالميه البحرية لمالحةا حركة وتنشيط تفعيل في دور تلعب الموانئ العراقية

 على ذلك في تستند والتي لتنمية هذا القطاع األساسية األطر أهمالدراسة   توضحالمردود االقتصادي للعراق حيث 

 الحالي الواقع ناقشالدراسة ت أيضا فأن. المختلفة نقلها وسائل اطوأنم العالمية للتجارة الخارجية التغيرات يناسب ما

 إلى القادمة والسفن المستوردة الحاويات واعداد البضائع وكمية وطاقاتها األرصفة حيث من للموانئ العراقية

 وسبل شكالتالم تلك على والوقوف تتعرض لها الموانئ العراقية التي المشاكل والتحديات أهم وأيراداتها و الميناء

كما تناولت الدراسة جوانب أخرى مثل الحاجة المستقبلية لهذا القطاع  .منظم تجاري بحري نقل لتحقيق تذليلها

 من جملة بوضع كما أهتمت الدراسة. وطرق تطويرة كاستخدام أسلوب الشراكة بين القطاع العام والخاص

 اقتصادية بؤر العراقية الموانئ من ستجعل فأنها هاب األخذ حال في التي واالقتراحات ,والتوصيات االستنتاجات

 .تسهم في تطور االقتصاد العراقي وأزدهاره

  



دائرة تخطيط القطاعات 2

 5302كانون االول  5302رؤية تخطيطية استراتيجية لموانئ العراق لغاية عام رؤية تخطيطية إستراتيجية ملوانئ العراق لغاية عام 2035
 

  المهندس عمار عادل شامل: أعداد  5
 

  61026102/ / واقع حال قطاع الموانئ عام واقع حال قطاع الموانئ عام : :   الفصل االولالفصل االول
  نبذة تاريخية نبذة تاريخية   1.11.1

بعد انتهاء الحرب العالمية األولى بدأ تطوير ميناء البصرة وتحويله من ميناء عسكري  0303في عام 

ية إلى ميناء تجاري تحت إدارة  الكوادر العراقية حيث تم تطوير األرصفة وجلب معدات للقوات البريطان

كاملة لتشغيله وإنشاء سقائف ومخازن وأحيطت المنطقة بسياج حديدي وتشكيل وحدة شرطة للمحافظة 

 (.ميناء المعقل) على األمن داخل الميناء والذي يدعى حاليا بأسم 

افتتحت بناية مديرية  0390وفي العام  .انئ تحت أشراف وزارة الماليةأصبحت إدارة المو 0355في عام 

 .الملك فيصل األول بحضور المعقل في الموانئ العامة

 0321ثم أصبحت عام  .تحولت مهمة األشراف على الميناء إلى وزارة المواصالت واألشغال 0393في 

 .21مصلحة الموانئ العراقية إدارة مستقلة بموجب قانون رقم 

أصبحت الموانئ منشأة ثم في  0392وفي عام  2أصبحت الموانئ مؤسسة بالقانون رقم  0321 في عام

 .0332لسنة 55تأسست الشركة العامة لموانئ العراق بموجب قانون الشركات رقم  0332عام 

تدمرت البنى التحتية لموانئ العراق وتعرضت الكثير من منشأتها وألياتها للسلب  5119وبعد سنة 

عد عمليات القصف التي  قامت بها قوات التحالف االطلسي على القطاعات البحرية في احواض والنهب ب

 .([2)و ( 2)مصدر رقم ] الموانئ داخل المياه االقليمية العراقية

 

  أنشطة ومهام الشركة العامة لموانئ العراقأنشطة ومهام الشركة العامة لموانئ العراق  6.06.0
 أعمال الشحن و التفريغ لمختلف الصادرات و الواردات إلى العراق عبر الموانئ. 
 عمليات اإلرساء و اإلقالع للسفن القادمة والمغادرة لموانئ العراق. 

 الداللة البحرية للسفن في المياه اإلقليمية العراقية  . 

 القيام بأعمال الحفر وتطهير وتأثيث الممرات المالحية وتعميقها وإنارتها. 

  انويةالخاصة بتطوير الموانئ أو خدمة أنشطتها الرئيسية و الث المشاريعتنفيذ. 

 أعمال التسفين و الصيانة واإلصالح للسفن المحلية و األجنبية. 

 تقديم الخدمات التي تحتاجها السفن والوحدات البحرية. 

 أعمال اإلنقاذ و االنتشال في المياه اإلقليمية. 

 خدمات االتصاالت واإلسكان وبقية الخدمات العامة. 

 وشبكات الماء والكهرباء  أعمال الصيانة اآللية للمعدات والمكائن واآلليات. 

  تدريب وتأهيل مالكات الشركة لكافة االختصاصات والمهن البحرية والتفريغ

 .[(2)و ( 2)مصدر رقم ]والشحن
 

 5302كانون االول  5302رؤية تخطيطية استراتيجية لموانئ العراق لغاية عام 
 

  المهندس عمار عادل شامل: أعداد  0
 

  الهيكل التنظيمي للشركة العامة للموانئ العراقيةالهيكل التنظيمي للشركة العامة للموانئ العراقية  9.09.0
 شركة العامة للموانئ هو كما موضح في أدناه وسوف نتطرق الى مهام كل جزء من هذاالالهيكل أن 

من  هالقادم الفصولالهيكل بصورة تفصيلية وعرض البرز نشاطات وواقع حال كل منها بالتفصيل في 

  .هذا التقرير

 ميناء أم قصر 

 ميناء المعقل 

 ميناء أبو فلوس 

 ميناء خور الزبير 

 قسم المسافن والصناعات البحرية 

 قسم الشؤون الهندسية 

 قسم الشؤون اإلدارية المالية 

 قسم الشئوون البحرية 

 قسم التخطيط والمتابعة 

 قسم المخازن والمشتريات 

 قسم الدراسات والبحوث 

 قسم المحاسبة اإللكترونية 

 قسم التدقيق والرقابة الداخلية 

 القسم القانوني 

 مركز التدريب البحري 

 قسم اإلنقاذ البحري 

 ([2)و ( 2)مصدر رقم ]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3دائرة تخطيط القطاعات

 5302كانون االول  5302رؤية تخطيطية استراتيجية لموانئ العراق لغاية عام رؤية تخطيطية إستراتيجية ملوانئ العراق لغاية عام 2035
 

  المهندس عمار عادل شامل: أعداد  0
 

  الهيكل التنظيمي للشركة العامة للموانئ العراقيةالهيكل التنظيمي للشركة العامة للموانئ العراقية  9.09.0
 شركة العامة للموانئ هو كما موضح في أدناه وسوف نتطرق الى مهام كل جزء من هذاالالهيكل أن 

من  هالقادم الفصولالهيكل بصورة تفصيلية وعرض البرز نشاطات وواقع حال كل منها بالتفصيل في 

  .هذا التقرير

 ميناء أم قصر 

 ميناء المعقل 

 ميناء أبو فلوس 

 ميناء خور الزبير 

 قسم المسافن والصناعات البحرية 

 قسم الشؤون الهندسية 

 قسم الشؤون اإلدارية المالية 

 قسم الشئوون البحرية 

 قسم التخطيط والمتابعة 

 قسم المخازن والمشتريات 

 قسم الدراسات والبحوث 

 قسم المحاسبة اإللكترونية 

 قسم التدقيق والرقابة الداخلية 

 القسم القانوني 

 مركز التدريب البحري 

 قسم اإلنقاذ البحري 

 ([2)و ( 2)مصدر رقم ]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



دائرة تخطيط القطاعات 4

رؤية تخطيطية إستراتيجية ملوانئ العراق لغاية عام 2035
 5302كانون االول  5302رؤية تخطيطية استراتيجية لموانئ العراق لغاية عام 

 

  المهندس عمار عادل شامل: أعداد  4
 

 
  ونشاطهاونشاطها  51025102الموانئ العراقية عام الموانئ العراقية عام واقع حال واقع حال   2.02.0

  
  مينائي أم قصر الشمالي  والجنوبيمينائي أم قصر الشمالي  والجنوبي  0.2.00.2.0

  
كم من المدخل الجنوبي الغربي لمدينة  (22)يقع الميناء بالقرب من الخليج العربي على بعد 

بسبب التزايد بحركة التجارة الخارجية وحصول اكتظاظ في ميناء المعقل دعت الحاجة . البصرة

من الخليج العربي وعدم مرور البواخر  إلى التفكير بإنشاء ميناء جديد وبسبب قرب المنطقة

بالقنوات المالحية ولعمق المنطقة مما يساعد في استقبال بواخر ذات غاطس أكبر أدت تلك األمور 

 .([2)و ( 2)مصدر رقم ] (0312)إلى بناء ميناء أم قصر عام 

 .سنة/ مليون طن (  8،2) ين ئتبلغ الطاقة التصميمية للمينا

 

    ((GGooooggllee..ccoomm))  ام قصرء يناتوضح م (0)رقم  صورة

 

 



5دائرة تخطيط القطاعات

رؤية تخطيطية إستراتيجية ملوانئ العراق لغاية عام 2035

 5302كانون االول  5302رؤية تخطيطية استراتيجية لموانئ العراق لغاية عام 
 

  المهندس عمار عادل شامل: أعداد  2
 

 

 

 (حسب النوع)  6102الحموالت الواصلة إلى ميناء أم قصر لعام (: 0)جدول رقم 

 طن/الوزن  عدد الوحدات البحرية نوع الحمولة
 2315121 229 حاويات
 0555229 539 متنوعة
 0123251 20 سكر
 0051319 99 رز

 222139 3 حنطه
 2512 9 باص

 052190 20 سيارات
 013232 91 أنابيب
 123312 50 ستيل
 0211 0 بقر

 059922 03 خشب
 1 5 فارغة

 5032 0 زورق مسح
 2025 9 قطار

 13 0 شاحنات
 992 5 كرفان

 52211 0 فول الصويا
 21109 09 يوريا
 329 0 تانكر
 0550 0 عجول

 01949027 992 المجموع
  ([2)و ( 2)مصدر رقم ]

  

  

  

  

  

  



دائرة تخطيط القطاعات 6

 5302كانون االول  5302رؤية تخطيطية استراتيجية لموانئ العراق لغاية عام رؤية تخطيطية إستراتيجية ملوانئ العراق لغاية عام 2035
 

  المهندس عمار عادل شامل: أعداد  2
 

 استيراد الحاويات في مينائي أم قصر: ( 6)جدول رقم 

 ميناء ام قصر الشهر
 طن/الوزن عدد الحاويات عدد البواخر

 290999 52521 22 6ك
 113393 52920 25 شباط
 299132 51399 95 آذار

 999253 09229 92 نيسان
 299212 50532 92 ايار

 293222 59039 91 حزيران
 225225 51295 91 تموز
 250529 52219 93 اب

 215050 52211 93 أيلول
 212022 52921 25 0ت
 219232 52135 93 6ت
 251119 52191 21 0ك

 2916242 682122 423 المجموع
 6102و  6104في ميناء أم قصر للعامين ( االستيراد و التصدير ) نشاطات المناولة ( : 3)جدول رقم 

  ([2)و ( 2)مصدر رقم ]
  

 البيان
 6102عام  6104عام  

عدد 
طن/الحمولة البواخر طن/الحمولة عدد البواخر   

6ك   92 399022 31 323322 
 0912222 019 232322 99 شباط
 290201 22 203392 10 آذار

 902319 90 910033 90 نيسان
 212199 95 951232 22 أيار

 921219 21 999190 95 حزيران
 950292 25 0119125 23 تموز
 253209 22 211303 22 آب

 292323 23 299252 92 أيلول
0ت   95 123929 91 0230101 
6ت   21 213322 99 959919 
0ك   91 259352 95 912992 

 01949027 992 9327480 948 لمجموعا

 5302كانون االول  5302رؤية تخطيطية استراتيجية لموانئ العراق لغاية عام 
 

  المهندس عمار عادل شامل: أعداد  7
 

  ميناء خور الزبيرميناء خور الزبير  00..55.2.2
كععم عععن النهايععة الشععمالية (  012) كععم عععن مركععز مدينععة البصععرة و (  11) يقععع المينععاء علععى بعععد 

 . ميل بحري عن ميناء أم قصر(  05) ليج العربي و للخ

إالّ إنعه توقعف (  0393) تمت المباشرة ببناء نواة الميناء أُنجز العمل في ععام (  0321) في عام 

 .عن العمل بسبب حرب الخليج األولى

 ومنه كم لربط قناة خور عبد هللا(  52) بطول ( القناة الداخلية ) تم حفر قناة خور الزبير للمالحة 

 .إلى الخليج العربي

يحتععوي المينععاء علععى رصععيفين اختصاصععيين لمعمععل الحديععد والصععلب ورصععيفين مععن الخرسععانة 

المسلحة والركائز الحديدية األسطوانية ألغراض استيراد خامات الحديد وتصدير الحديد اإلسفنجي 

زن اختصاصية م مع الملحقات تشمل مخا(  521) وهناك أيضا خمسة أرصفة اختصاصية بطول 

لخزن سماد اليوريعا والفوسعفات والمععدات الالزمعة لتحميعل السعماد الكيميعاوي وتوجعد أيضعا ثالثعة  

وسععاحات (  05) م مععع رافعععات كهربائيععة عععدد (  091) أرصععفة حديديععة للبضععائع العامععة بطععول 

 .مبلطة للخزن وشوارع وخطوط سكك إضافة إلى األبنية والخدمات

صعععناعية ونظعععرا  لتوقعععف العمعععل بتلعععك المنشعععحت يسعععتخدم المينعععاء حاليعععا  أنشعععأ المينعععاء ألغعععراض 

 (.تجارية ومنتجات نفطية )الستخدامات بديلة 

مقارنة  5102وفيما يلي جداول ومخططات بيانية لعمليات المناولة المتحققة في الميناء خالل عام 

 .5102بعام 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ([2)و ( 2)مصدر رقم ]

 

 ميناء خور الزبير( : 6)صورة رقم 



7دائرة تخطيط القطاعات

 5302كانون االول  5302رؤية تخطيطية استراتيجية لموانئ العراق لغاية عام رؤية تخطيطية إستراتيجية ملوانئ العراق لغاية عام 2035
 

  المهندس عمار عادل شامل: أعداد  7
 

  ميناء خور الزبيرميناء خور الزبير  00..55.2.2
كععم عععن النهايععة الشععمالية (  012) كععم عععن مركععز مدينععة البصععرة و (  11) يقععع المينععاء علععى بعععد 

 . ميل بحري عن ميناء أم قصر(  05) ليج العربي و للخ

إالّ إنعه توقعف (  0393) تمت المباشرة ببناء نواة الميناء أُنجز العمل في ععام (  0321) في عام 

 .عن العمل بسبب حرب الخليج األولى

 ومنه كم لربط قناة خور عبد هللا(  52) بطول ( القناة الداخلية ) تم حفر قناة خور الزبير للمالحة 

 .إلى الخليج العربي

يحتععوي المينععاء علععى رصععيفين اختصاصععيين لمعمععل الحديععد والصععلب ورصععيفين مععن الخرسععانة 

المسلحة والركائز الحديدية األسطوانية ألغراض استيراد خامات الحديد وتصدير الحديد اإلسفنجي 

زن اختصاصية م مع الملحقات تشمل مخا(  521) وهناك أيضا خمسة أرصفة اختصاصية بطول 

لخزن سماد اليوريعا والفوسعفات والمععدات الالزمعة لتحميعل السعماد الكيميعاوي وتوجعد أيضعا ثالثعة  

وسععاحات (  05) م مععع رافعععات كهربائيععة عععدد (  091) أرصععفة حديديععة للبضععائع العامععة بطععول 

 .مبلطة للخزن وشوارع وخطوط سكك إضافة إلى األبنية والخدمات

صعععناعية ونظعععرا  لتوقعععف العمعععل بتلعععك المنشعععحت يسعععتخدم المينعععاء حاليعععا  أنشعععأ المينعععاء ألغعععراض 

 (.تجارية ومنتجات نفطية )الستخدامات بديلة 

مقارنة  5102وفيما يلي جداول ومخططات بيانية لعمليات المناولة المتحققة في الميناء خالل عام 

 .5102بعام 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ([2)و ( 2)مصدر رقم ]

 

 ميناء خور الزبير( : 6)صورة رقم 



دائرة تخطيط القطاعات 8

 5302كانون االول  5302رؤية تخطيطية استراتيجية لموانئ العراق لغاية عام رؤية تخطيطية إستراتيجية ملوانئ العراق لغاية عام 2035
 

  المهندس عمار عادل شامل: أعداد  8
 

للعام  اخر واللنجات لميناء خور الزبيروالت المستوردة بواسطة البوالحم( : 4)جدول رقم 
  [2و 4]مصدر  6102

 الحمولة طن عدد الوحدات البحرية نوع الحمولة
 31915 09 سمنت
 011عدد 9 حاويات
 029119 022 متنوعة
 90301 52 سكر

 092129 3 كروسين
 0259211 019 كازويلين

 00111 2 حديد
 9205 0 بانطون
 01939 2 معدات
 500202 90 أنابيب

 2329 9 مواد حفر ابار
 951592 20 بنزين
 010322 05 نفتالين
 52913عدد 05 عجول
 1 01 فارغة

 021 0 براميل فارغة
 3302183 432 المجموع

 
 6102للعام اخر واللنجات لميناء خور الزبير بواسطة البو المصدرةالحموالت ( : 2)جدول رقم 

  
  61026102البواخر واللنجات للعام البواخر واللنجات للعام ت المصدرة بواسطة ت المصدرة بواسطة الحموالالحموال

  
  
  
  
  
  
  
  
  

61006100  
  
  
  
  
  
  
  

 طن/الوزن عدد البواخر أو اللنجات نوع الحمولة
 0778971 613 نفط خام

 22148 72 تمر
 0844108 679 المجموع

  ([2)و ( 2)مصدر رقم ]

  

 
 
 
 



9دائرة تخطيط القطاعات

رؤية تخطيطية إستراتيجية ملوانئ العراق لغاية عام 2035

 5302كانون االول  5302رؤية تخطيطية استراتيجية لموانئ العراق لغاية عام 
 

  المهندس عمار عادل شامل: أعداد  9
 

 
 
 

 6102ناء خور الزبير لعام لمي( االستيراد والتصدير ) أجمالي  المناولة ( : 2)جدول رقم 
 المجموع الكلي الحموالت المصدرة الحموالت المستوردة

عدد الوحدات 
عدد الوحدات  طن/ الحمولة  البحرية

عدد الوحدات  طن/ الحمولة  البحرية
 البحرية

/ الحمولة 
 طن

432 3302183 679 0844108 292 2029010 
  ([2)و ( 2)مصدر رقم ]

 
في ميناء خور الزبير للعامين ( االستيراد والتصدير ) نشاطات المناولة  مقارنة( : 7)جدول رقم 

 6102و  6104

 الشهر
 6102عام  6104عام 

 طن/الحمولة عدد الوحدات طن/الحمولة عدد الوحدات
 922192 20 532122 22 6ك 

 211522 19 992039 23 شباط
 930253 21 993025 20 آذار

 991299 23 290993 11 نيسان
 253212 12 990053 29 أيار

 922933 23 920205 23 حزيران
 259252 21 991920 25 تموز
 252201 29 935101 20 آب

 239293 11 210231 22 أيلول
 255239 12 201939 12 0ت 
 222309 19 202913 20 6ت 
 911112 11 239093 22 0ك 

 2029010 292 2128862 271 المجموع
  ([2)و ( 2)مصدر رقم ]

  
  
  
  
  
  



دائرة تخطيط القطاعات 10

 5302كانون االول  5302رؤية تخطيطية استراتيجية لموانئ العراق لغاية عام رؤية تخطيطية إستراتيجية ملوانئ العراق لغاية عام 2035
 

  المهندس عمار عادل شامل: أعداد  03
 

 ميناء أبو فلوس 3.4.0
أنشأ على أثر (.المتنوعة ) الموانئ التجارية الخاص بالحموالت العامة يعد ميناء ابو فلوس من 

وأنجزت عام  0322، حيث تم المباشرة ببناء أرصفته عام  0322أزمة التكديس واالكتظاظ عام 

كم عن (  51) قة تبعد حوالي يقع الميناء على شط العرب في ضفته الغربية في منط .0321

م (  022) مركز مدينة البصرة جنوبا  ويتكون من ثالثة أرصفة فوالذية طول كل رصيف 

 .متر (  09) وعرض 

 .لتطوير الميناء ضمن المنهاج االستثماري حاليا ينفذ مشروع
 .5102وفيما يلي جداول ومخططات بيانية لعمليات المناولة المتحققة في الميناء خالل عام 

 
 6102الحموالت المستوردة بواسطة البواخر واللنجات للعام ( : 8)جدول رقم 

 طن/الوزن عدد البواخر واللنجات نوع الحمولة

 590912 050 حاويات

 20339 23 متنوعة

 323813 611 المجموع

  [[22وو  22]]مصدر مصدر 

  

  
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

                                                                                                                                                                                            ((GGooooggllee..ccoomm)) 

 

ابو فلوس ( : 3)صورة رقم 
((GGooooggllee..ccoomm))                                       

 لميناء أبو فلوس



11دائرة تخطيط القطاعات

 5302كانون االول  5302رؤية تخطيطية استراتيجية لموانئ العراق لغاية عام رؤية تخطيطية إستراتيجية ملوانئ العراق لغاية عام 2035
 

  المهندس عمار عادل شامل: أعداد  00
 

 6102في ميناء أبو فلوس ( االستيراد و التصدير ) مقارنة نشاطات المناولة (: 9)جدول رقم 
 6104و 

 الشهر
 6102عام 6104عام  

 طن/الحمولة عدد الوحدات طن/الحمولة عدد الوحدات
 2293 05 99223 02 6ك 

 91202 09 29231 55 شباط
 52195 05 99919 01 آذار

 53922 09 91321 01 نيسان
 52911 05 29192 02 مايس

 90211 05 22022 01 حزيران
 52552 3 20321 02 تموز
 99910 09 59920 01 آب

 90122 02 92102 01 أيلول
 99912 20 91912 09 0ت 
 99219 52 91521 05 6ت 
 29213 03 91531 09 0ك 

 323813 611 429890 081 المجموع
  ((22))و رقم و رقم ( ( 22))مصدر رقم مصدر رقم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



دائرة تخطيط القطاعات 12

 5302كانون االول  5302رؤية تخطيطية استراتيجية لموانئ العراق لغاية عام رؤية تخطيطية إستراتيجية ملوانئ العراق لغاية عام 2035
 

  المهندس عمار عادل شامل: أعداد  05
 

  ميناء المعقلميناء المعقل  00..22.2.2
  

بالنسبة إلى موانئ العراق ، يقع المينعاء علعى ضعفاف  الميناء األولوهو  0303تأسس الميناء عام 

 كععم عععن النهايععة الشععمالية للخلععيج العربععي وتبلععغ الواجهععة األماميععة(  092) شععط العععرب ويبعععد بعع 

لمينععاء باإلضععافة إلععى المرسععى م يحتععوي ا( 211) كععم ومرسععى للجنائععب بطععول   5،2لألرصععفة  

رصيف وفيما يلي جداول ومخططات بيانية لعمليات المناولة المتحققة في الميناء خالل عام ( 09)

 .5102مقارنة بعام   5102

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                                                                                                                                                                                  
((GGooooggllee..ccoomm))  
  
  
  
  

 

مخطط لميناء ( 4)صورة رقم 
 المعقل



13دائرة تخطيط القطاعات

 5302كانون االول  5302رؤية تخطيطية استراتيجية لموانئ العراق لغاية عام رؤية تخطيطية إستراتيجية ملوانئ العراق لغاية عام 2035
 

  المهندس عمار عادل شامل: أعداد  00
 

  61026102الحموالت المستوردة بواسطة البواخر واللنجات للعامالحموالت المستوردة بواسطة البواخر واللنجات للعام( : ( : 0101))جدول رقم جدول رقم 
  

 طن/الوزن  عدد الوحدات البحرية نوع الحمولة
 215322 592 سمنت

 92512 22 حاويات
 93225 99 متنوعة

 9325 9 كاربونات الكالسيوم

 2951 9 تراب حفر االبار

 1 0 مركب تنوير

 239646 374 المجموع
  

و و   61046104في ميناء المعقل للعامين في ميناء المعقل للعامين ( ( االستيراد و التصدير االستيراد و التصدير ) ) مقارنة نشاطات المناولة مقارنة نشاطات المناولة ( : ( : 0000))جدول رقم جدول رقم 
61026102  

  

 6102سنة  6104سنة  الشهر
 طن/الحمولة عدد الوحدات طن/لةالحمو عدد الوحدات

 25235 29 22352 29 6ك 
 23129 25 22113 21 شباط
 21022 20 25911 21 آذار

 20951 92 22935 25 نيسان
 25199 91 22221 12 أيار

 21293 99 91221 11 حزيران
 53103 02 90222 12 تموز
 22525 92 012990 95 آب

 03922 02 013392 31 أيلول
 91229 59 092020 012 0ت 
 05929 2 010195 95 6ت 
 92023 52 91301 21 0ك 

 239646 374 986993 818 المجموع
  [[22وو  22]]مصدر مصدر 

  
  

  
  



دائرة تخطيط القطاعات 14

 5302كانون االول  5302رؤية تخطيطية استراتيجية لموانئ العراق لغاية عام رؤية تخطيطية إستراتيجية ملوانئ العراق لغاية عام 2035
 

  المهندس عمار عادل شامل: أعداد  04
 

  النفطية النفطية   الموانئالموانئ  00..22.2.2
  

بتقديم الخدمات البحرية والتي تشمل اإلرشاد واالرساء  الشركه العامة لموانئ العراقتقوم 

 ( .ميناء البصرة وميناء العميق ) تؤم في واالقالع لناقالت النفط العمالقة التي 

الحموالت النفطية  المصدرة وعدد الناقالت في مينائي البصرة النفطي والرحوي الحموالت النفطية  المصدرة وعدد الناقالت في مينائي البصرة النفطي والرحوي ( : ( : 0606))جدول رقم جدول رقم 

  61026102والعميق للعام والعميق للعام 

 الشهر
 المجموع ميناء العميق الميناء الرحوي ميناء البصرة النفطي

عدد 
عدد  طن/الحمولة الناقالت

 الناقالت
ط/الحمولة

 ن
عدد 

عدد  طن/الحمولة الناقالت
 الناقالت

ط/الحمولة
 ن

535922 51 6ك 
1 

01 012929
2 

5 093200 95 2220332 
515153 55 شباط

9 
00 029322

1 
2 921019 99 2201512 

033922 09 آذار
0 

00 021122
3 

5 029522 90 9319222 
939515 95 نيسان

0 
5 011221 02 521299

9 
23 1222213 

599033 03 أيار
5 

01 023322
1 

2 922121 92 2522915 
535952 59 حزيران

9 
02 522012

0 
2 929229 22 2929922 

522922 55 تموز
2 

09 509102
1 

9 559311 29 2319259 
559209 09 آب

1 
09 522259

2 
9 559010 93 2395292 

512232 52 أيلول
9 

09 933152
2 

5 029129 22 1293919 
595952 55 0ت 

5 
02 555991

2 
9 559520 21 2522919 

219113 92 6ت 
1 

52 995152
2 

2 911229 19 9509209 
203925 95 0ك 

0 
59 923525

1 
2 952952 23 9109511 

323762 687 المجموع
29 

078 677027
41 

23 209629
8 

208 286801
  [[22وو  22]]مصدر مصدر  97

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



15دائرة تخطيط القطاعات

 5302كانون االول  5302رؤية تخطيطية استراتيجية لموانئ العراق لغاية عام رؤية تخطيطية إستراتيجية ملوانئ العراق لغاية عام 2035
 

  المهندس عمار عادل شامل: أعداد  02
 

  طاع الموانئطاع الموانئومشاريع قومشاريع ق  ونشاط المناولةونشاط المناولةااليرادات والنفقات االيرادات والنفقات   : : الثانيالثانيالفصل الفصل 

  
 اعتمدت على التقارير السنوية للشركة العامة للموانئوبيانات معلومات يتناول هذا الفصل 

 ونشاط المناولة هذا القطاع ونفقات والمتعلقة بأيرادات 5102و  5102/العراقية للعامين 

على ستوفر فرصة لغرض التعرف دراسة هذه البيانات والمعلومات أن  .ومشاريع قطاع الموانئ

قابلية التشغيل الحالية للموانئ وكفائتها والذي يعتبر أحد أهم مؤشرات االداء لقطاع الموانئ والذي 

حيث سيساعد هذا الفصل برسم بعض التوصيات لغرض تطوير  .يجب أن يتابع ويطور مستقبال

 .أيراداتههذا القطاع وزيادة 

  
  ((حسب األشهرحسب األشهر) )   61026102  لعاملعاماإليرادات والنفقات  اإليرادات والنفقات    0.60.6

  
أيراد تم  أدنىحيث يالحظ أن  5102لقطاع الموانئ لعام  والنفقاتجدول أدناه يوضح االيرادات ال

 .كان في شهر كانون االول 5102تحقيقة عام 

 ((حسب األشهرحسب األشهر) )   61026102اإليرادات والنفقات  للعام اإليرادات والنفقات  للعام ( : ( : 0303))جدول رقم جدول رقم 

  

  [[22وو  22]]مصدر مصدر 

 األشهر
 اإليرادات

 (مليون دينار)
(0) 

 النفقات
 (مليون دينار)

(6) 

 يراداتصافي اإل
 (مليون دينار) 

(0-6 ) 
 00300 04278 62289 كانون الثاني

 3919 04893 64722 شباط
 3259 08987 68701 آذار

 3232 08229 68024 نيسان
 02330 07016 36196 أيار

 01211 08213 69116 حزيران
 01222 02331 62912 تموز
 02959 02243 31870 آب

 9390 04111 66930 أيلول
 02133 02868 31268 ن األولتشري

 02021 07442 30293 تشرين الثاني
 (36049)  28014 62924 كانون األول

 92900 640081 338190 المجموع



دائرة تخطيط القطاعات 16

رؤية تخطيطية إستراتيجية ملوانئ العراق لغاية عام 2035
 5302كانون االول  5302رؤية تخطيطية استراتيجية لموانئ العراق لغاية عام 

 

  المهندس عمار عادل شامل: أعداد  02
 

 
 

  حسب األشهرحسب األشهر51025102األيرادات والنفقات للعام األيرادات والنفقات للعام (: (: 00))مخطط بياني رقم مخطط بياني رقم 
  
 

  ((61026102وو61046104و و   61036103و و   61066106و و   61006100))لألعوام لألعوام اإليرادات والنفقات اإليرادات والنفقات مقارنة مقارنة   (: (: 0404))جدول رقم جدول رقم 
 
 

 

  [[22وو  22]]مصدر مصدر 

6100 6106 6103 6104 6102 

 اإليرادات
 مليون دينار

 النفقات
مليون 
 دينار

 اإليرادات
مليون 
 دينار

 النفقات
مليون 
 دينار

 اإليرادات
مليون 
 دينار

 النفقات
مليون 
 دينار

 اإليرادات
 مليون دينار

 النفقات
مليون 
 دينار

 اإليرادات
مليون 
 دينار

 النفقات
 ون دينارملي

636916 020776 309384 089870 374724 607038 347866 610922 338190 640081 

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

5ك شباط نيسان ذار أيار حزيران تموز أيلول ب 0ت 5ت 0ك
اإليرادات 26589 24756 28710 28154 32092 29002 26905 30871 22931 30528 31593 25954
النفقات 14679 14891 18987 18659 17102 18603 16330 16543 14000 15828 17446 58104

حسب األشهر6102األيرادات والنفقات للعام 
مليون دينار



17دائرة تخطيط القطاعات

رؤية تخطيطية إستراتيجية ملوانئ العراق لغاية عام 2035

 5302كانون االول  5302رؤية تخطيطية استراتيجية لموانئ العراق لغاية عام 
 

  المهندس عمار عادل شامل: أعداد  07
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ((51025102، ، 5102،5109،51055102،5109،5105))لالعوام لالعوام   واالرباحواالرباح  األيرادات والنفقاتاأليرادات والنفقات(: (: 55))مخطط بياني رقم مخطط بياني رقم 
  

  [[22وو  22]]مصدر مصدر 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 مليون دينار



دائرة تخطيط القطاعات 18

 5302كانون االول  5302رؤية تخطيطية استراتيجية لموانئ العراق لغاية عام رؤية تخطيطية إستراتيجية ملوانئ العراق لغاية عام 2035
 

  المهندس عمار عادل شامل: أعداد  08
 

  ((حسب األشهرحسب األشهر))  61061022و و   61061044مقارنة اإليرادات والنفقات للعامين مقارنة اإليرادات والنفقات للعامين : :   1(02)جدول رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  51025102، ،   51025102مقارنة األيردات والنفقات للعامين  مقارنة األيردات والنفقات للعامين    (:(:99))مخطط بياني رقم مخطط بياني رقم 
  [[22وو  22]]مصدر مصدر 

 البيان

 6102عام  6104عام 

 اإليــــــرادات
 (مليون دينار)

 النفقــــــات
 (مليون دينار)

 اإليرادات
 (مليون دينار)

 

 النفقات
 (مليون دينار)

 
 04278 62289 02377 38744 كانون الثاني

 04893 64722 02921 33772 شباط
 08987 68701 07149 34720 آذار

 08229 68024 02314 62228 نيسان
 07016 36196 02612 68268 أيار

 08213 69116 02906 62912 حزيران
 02331 62912 04462 62219 تموز
 02243 31870 07229 62240 آب

 04111 66930 02408 64231 أيلول
 02868 31268 02228 62007 تشرين األول
 07442 30293 02063 69130 تشرين الثاني
 29012 62924 63982 69400 كانون األول

 640081 338190 610922 347866 عالمجمو

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

األيرادات النفقات
2015 338091 241180
2014 347822 201965

مليون دينار

6104   6102مقارنة األيردات والنفقات للعامين  



19دائرة تخطيط القطاعات

رؤية تخطيطية إستراتيجية ملوانئ العراق لغاية عام 2035
 5302كانون االول  5302رؤية تخطيطية استراتيجية لموانئ العراق لغاية عام 

 

  المهندس عمار عادل شامل: أعداد  09
 

  
 5102/ ت المتحققة خالل عاميالحظ  من المخططات البيانية والجداول أعاله أنخفاض االيرادا

ويعود سبب ذلك الى االوضاع االمنية العامة في العراق ومنها  5102و  5109مقارنتا بتلك لعام 

مايعود الى فرض التعرفة الجمرجية الجديدة باالضافة الى التسهيالت المقدمة من موانئ دول 

خدم موانئ تلك الدول االمر الجوار ونوعية الخدمات االمر الذي يعتبر عوامل جذب للسفن الست

 . الذي أثر سلبا على الموانئ العراقية

  
  ((، المعقل ، المعقل   أبوفلوسأبوفلوسأم قصر ، خور الزبير ، أم قصر ، خور الزبير ، ) ) نشاط المناولة في الموانئ نشاط المناولة في الموانئ   66.6.6

  
مقارنة   5102لعام العراقية  للموانئ والمصدرة مستوردةأدناه جدول يتضمن أجمالي الحموالت ال

شاط تم تداولة كان في ميناء أم قصر خالل العامين حيث يالحظ أن أعلى ن. 5102عام  مع

والذي يسمح  يعود سبب ذلك الى توفر الغاطس الكافي . يلية ميناء خور الزبير 5102و  5102

 . مقارنتا بالبقيةدخول السفن الكبيرة الى هاذين المينائين ب

  ((((22))و رقم و رقم ( ( 22))مصدر رقم مصدر رقم ) نشاط المناولة في الموانئ( : 02)جدول رقم 

 6102 6104 البيان  
عدد السفن 

 واللنجات
عدد السفن  طن/الحمولة

 واللنجات
 طن/الحمولة

 01323022 332 3912290 329 أم قصر
 2023010 131 2129952 121 خور الزبير
 929919 511 223930 091 أبو فلوس
 293525 922 395339 919 المعقل

 07110313 6622 02829091 6212 المجموع
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



دائرة تخطيط القطاعات 20

رؤية تخطيطية إستراتيجية ملوانئ العراق لغاية عام 2035

 5302كانون االول  5302رؤية تخطيطية استراتيجية لموانئ العراق لغاية عام 
 

  المهندس عمار عادل شامل: أعداد  53
 

 
 
 

 
    نشاط المناولة في الموانئ  (:(:22))بياني رقم بياني رقم مخطط مخطط 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 5302كانون االول  5302رؤية تخطيطية استراتيجية لموانئ العراق لغاية عام 
 

  المهندس عمار عادل شامل: أعداد  50
 

 االستثمارية قطاع الموانئ مشاريع 3.6
 ضمن جداول الموازنة االستثمارية االتحادية تم ادراجهامشروع  09 مشاريع قطاع الموانئ يبلغ عدد

المعروضة في  لمعلوماتتتضمن ا. 5101عام  الدراسةعداد أولغاية تاريخ  5119منذ عام  لوزارة النقل

 ستساعدالمعلومات  هذه أن. ومراحل تقدمها  المشاريعبيانات ملخص لعرض  (22ص)  ملحق الدراسة

على معرفة مراحل تقدم العمل في مشاريع قطاع الموانئ وانجازيتها كمؤشر لحسن االداء باالضافة لمعرفة 

 . مدى تناغم مشاريع هذا القطاع مع الحاجة المستقبلية 
بحسب تقرير دائرة لقطاع الموانئ العراقي   6107 - 6103حة متابعة مؤشرات أهداف خطة التنمية الوطنية لو

 (حسب المعلومات المتوفرة)  (6104)لعام   لمتابعة أهداف خطة التنمية الوطنية السياسات االقتصادية
االهداف 

االستراتيجية 
لسنة الهدف 

6107 

وسائل تحقيق االهداف 
اسم  6106سنة  / قيمة المؤشر وصف المؤشر ةاالستراتيجي

قيمة المؤشر سنة  الكلفة  المشروع
 6103المتابعة 

قيمة المؤشر سنة 
 6104المتابعة

رفع طاقة الموانئ 
الحاليةةة وممراتهةةا 

 المالحية

تخصةةةةيص المبةةةةالغ الالزمةةةةة .0
لتطةةةةةةوير وتوسةةةةةةيع وتحةةةةةةةديث 
المةةةةوانئ الحاليةةةةة أو عرضةةةةها 

 لالستثمار
الشةةركات  أحةةدىالتعاقةةد مةةع .6

ة يةةةةةةةةةةةةةةةةاالستشةةةةةةةةةةةةةةةةارية العالم
المتخصصة لتقديم االستشةارات 
والحلةةول لرفةةع كفةةاءة وتطةةوير 

 اداء الشركة العامة للموانئ
تعميق وحفر وتأثيث القنوات .3

المالحيةةةةةةةة واقامةةةةةةةة منظومةةةةةةةة 
علةى حركةة  سيطرة االلكترونيةة

 البواخر والسفن
كافةةةة مةةةن  انتشةةةال الغةةةوارق. 4

 الممرات المالحية

لقادمةةةةة للمةةةةوانئ عةةةةدد السةةةةفن ا
 العراقية لنقل البضائع

 
 التوجد

ملحق بتفاصيل مشاريع 
           قطاع الموانئ 

 (23-42ص )

6443 6446 

حمولة االجمالية لسفن البضائع ال
المسةةةةتوردة والقادمةةةةة للمةةةةوانئ 

 العراقية الف طن
 04237 02612 التوجد

 عدد أرصفة الموانئ العراقية
 42 42 48 

 
 رصفة الحاوياتعدد ا

 2 2 التوجد 

 عدد ارصفة البضائع العامة
  
 

 التوجد
 30 30 

    طاقةةةةة ارصةةةةفة البضةةةةائع العامةةةةة  
 الف طن 4.8 02.22 (مليون طن) 

 
 الف طن 4.8

 

أسةةةتغالل الطاقةةةات  
المتاحةةةةةةةةة غيةةةةةةةةر 
المستغلة للمةوانئ 

 العراقية

تحةةةةةةديث وتعزيةةةةةةز اسةةةةةةطول .0
 الوحدات البحرية للموانئ

خةةةةةال االنظمةةةةةةة الحديثةةةةةةة أد. 6
وااللكترونيةة فةي مجةال  االدارة 

 والتشغيل
تهيئةةة مسةةتلزمات الخةةدمات . 3

 البحرية للموانئ النفطية
تحةةةةةديث معةةةةةدات المناولةةةةةة . 4

 االرضية لالرصفة

لمتابعة  بحسب تقرير دائرة السياسات االقتصاديةمتوفر غير 
 (6104)لعام  أهداف خطة التنمية الوطنية

شاريع ملحق بتفاصيل م
قطاع الموانئ            

 (23-42ص )

بحسب تقرير دائرة غير متوفر 
لمتابعة أهداف  السياسات االقتصادية
أنشةةةةةةةاء مةةةةةةةوانئ  (6104) لعام خطة التنمية الوطنية

رئيسةةةةية منافسةةةةة 
لمةةةةةةةةةةةةةةةةةوانئ دول 

 الجوار
 أنشاء ميناء الفاو الكبير

مشروع أنشاء ميناء 
راجع ) الفاو الكبير 

معرفة ملحق الدراسة ل
 (تفاصيل المشروع

تعزيز دور القطاع 
الخةةاص فةةي تنفيةةذ 
وتشةةةةغيل وتقةةةةةديم 
الخةةةةدمات لنشةةةةاط 

 الموانئ 

أنشةةةةةةةةةاء البنةةةةةةةةةى التحتيةةةةةةةةةة .0
 وتشغيلها وتقديم الخدمات 

 تشغيل ارصفة الحاويات .6
تنفيةةةةةةذ مشةةةةةةاريع التطةةةةةةوير . 3

 والتوسيع لمرافق الموانئ

 أدناه( 60)جدول رقم 

رفةةةةةةةةةةةع كفائةةةةةةةةةةةة 
قطاع  العاملين في

 الموانئ

أعةةداد خطةةة لتنميةةة قةةدررات .0
العةةةةةةاملين فةةةةةةي هةةةةةةذا القطةةةةةةاع 

أعةةةادة النظةةةر بالفةةةائض مةةةن .6
 االيادي العاملة 

اعةةةةةةةادة النظةةةةةةةر بةةةةةةةاالجور . 3
 والمسحقات المالية للعاملين

أقامة دورات تدريبية في 
 مجاالت مختلفة 

بلغت أعداد الدورات المقامة داخل 
 88 الشركة العامة للموانئ العراقية

 27دورة وعدد الدورات خارج الشركة 
 دورة في مجاالت تدريبية مختلفة

  

  

  



21دائرة تخطيط القطاعات

 5302كانون االول  5302رؤية تخطيطية استراتيجية لموانئ العراق لغاية عام رؤية تخطيطية إستراتيجية ملوانئ العراق لغاية عام 2035
 

  المهندس عمار عادل شامل: أعداد  50
 

 االستثمارية قطاع الموانئ مشاريع 3.6
 ضمن جداول الموازنة االستثمارية االتحادية تم ادراجهامشروع  09 مشاريع قطاع الموانئ يبلغ عدد

المعروضة في  لمعلوماتتتضمن ا. 5101عام  الدراسةعداد أولغاية تاريخ  5119منذ عام  لوزارة النقل

 ستساعدالمعلومات  هذه أن. ومراحل تقدمها  المشاريعبيانات ملخص لعرض  (22ص)  ملحق الدراسة

على معرفة مراحل تقدم العمل في مشاريع قطاع الموانئ وانجازيتها كمؤشر لحسن االداء باالضافة لمعرفة 

 . مدى تناغم مشاريع هذا القطاع مع الحاجة المستقبلية 
بحسب تقرير دائرة لقطاع الموانئ العراقي   6107 - 6103حة متابعة مؤشرات أهداف خطة التنمية الوطنية لو

 (حسب المعلومات المتوفرة)  (6104)لعام   لمتابعة أهداف خطة التنمية الوطنية السياسات االقتصادية
االهداف 

االستراتيجية 
لسنة الهدف 

6107 

وسائل تحقيق االهداف 
اسم  6106سنة  / قيمة المؤشر وصف المؤشر ةاالستراتيجي

قيمة المؤشر سنة  الكلفة  المشروع
 6103المتابعة 

قيمة المؤشر سنة 
 6104المتابعة

رفع طاقة الموانئ 
الحاليةةة وممراتهةةا 

 المالحية

تخصةةةةيص المبةةةةالغ الالزمةةةةة .0
لتطةةةةةةوير وتوسةةةةةةيع وتحةةةةةةةديث 
المةةةةوانئ الحاليةةةةة أو عرضةةةةها 

 لالستثمار
الشةةركات  أحةةدىالتعاقةةد مةةع .6

ة يةةةةةةةةةةةةةةةةاالستشةةةةةةةةةةةةةةةةارية العالم
المتخصصة لتقديم االستشةارات 
والحلةةول لرفةةع كفةةاءة وتطةةوير 

 اداء الشركة العامة للموانئ
تعميق وحفر وتأثيث القنوات .3

المالحيةةةةةةةة واقامةةةةةةةة منظومةةةةةةةة 
علةى حركةة  سيطرة االلكترونيةة

 البواخر والسفن
كافةةةة مةةةن  انتشةةةال الغةةةوارق. 4

 الممرات المالحية

لقادمةةةةة للمةةةةوانئ عةةةةدد السةةةةفن ا
 العراقية لنقل البضائع

 
 التوجد

ملحق بتفاصيل مشاريع 
           قطاع الموانئ 

 (23-42ص )

6443 6446 

حمولة االجمالية لسفن البضائع ال
المسةةةةتوردة والقادمةةةةة للمةةةةوانئ 

 العراقية الف طن
 04237 02612 التوجد

 عدد أرصفة الموانئ العراقية
 42 42 48 

 
 رصفة الحاوياتعدد ا

 2 2 التوجد 

 عدد ارصفة البضائع العامة
  
 

 التوجد
 30 30 

    طاقةةةةة ارصةةةةفة البضةةةةائع العامةةةةة  
 الف طن 4.8 02.22 (مليون طن) 

 
 الف طن 4.8

 

أسةةةتغالل الطاقةةةات  
المتاحةةةةةةةةة غيةةةةةةةةر 
المستغلة للمةوانئ 

 العراقية

تحةةةةةةديث وتعزيةةةةةةز اسةةةةةةطول .0
 الوحدات البحرية للموانئ

خةةةةةال االنظمةةةةةةة الحديثةةةةةةة أد. 6
وااللكترونيةة فةي مجةال  االدارة 

 والتشغيل
تهيئةةة مسةةتلزمات الخةةدمات . 3

 البحرية للموانئ النفطية
تحةةةةةديث معةةةةةدات المناولةةةةةة . 4

 االرضية لالرصفة

لمتابعة  بحسب تقرير دائرة السياسات االقتصاديةمتوفر غير 
 (6104)لعام  أهداف خطة التنمية الوطنية

شاريع ملحق بتفاصيل م
قطاع الموانئ            

 (23-42ص )

بحسب تقرير دائرة غير متوفر 
لمتابعة أهداف  السياسات االقتصادية
أنشةةةةةةةاء مةةةةةةةوانئ  (6104) لعام خطة التنمية الوطنية

رئيسةةةةية منافسةةةةة 
لمةةةةةةةةةةةةةةةةةوانئ دول 

 الجوار
 أنشاء ميناء الفاو الكبير

مشروع أنشاء ميناء 
راجع ) الفاو الكبير 

معرفة ملحق الدراسة ل
 (تفاصيل المشروع

تعزيز دور القطاع 
الخةةاص فةةي تنفيةةذ 
وتشةةةةغيل وتقةةةةةديم 
الخةةةةدمات لنشةةةةاط 

 الموانئ 

أنشةةةةةةةةةاء البنةةةةةةةةةى التحتيةةةةةةةةةة .0
 وتشغيلها وتقديم الخدمات 

 تشغيل ارصفة الحاويات .6
تنفيةةةةةةذ مشةةةةةةاريع التطةةةةةةوير . 3

 والتوسيع لمرافق الموانئ

 أدناه( 60)جدول رقم 

رفةةةةةةةةةةةع كفائةةةةةةةةةةةة 
قطاع  العاملين في

 الموانئ

أعةةداد خطةةة لتنميةةة قةةدررات .0
العةةةةةةاملين فةةةةةةي هةةةةةةذا القطةةةةةةاع 

أعةةةادة النظةةةر بالفةةةائض مةةةن .6
 االيادي العاملة 

اعةةةةةةةادة النظةةةةةةةر بةةةةةةةاالجور . 3
 والمسحقات المالية للعاملين

أقامة دورات تدريبية في 
 مجاالت مختلفة 

بلغت أعداد الدورات المقامة داخل 
 88 الشركة العامة للموانئ العراقية

 27دورة وعدد الدورات خارج الشركة 
 دورة في مجاالت تدريبية مختلفة
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  التحديات واالمكاناتالتحديات واالمكانات  4.64.6

  التحدياتالتحديات  66..00.4.4
ودراسة المخطط ( 5102-5109)التي جاء ذكرها في خطة التنمية الوطنية واالمكانات وأن أبرز التحديات 

كما موضح في العراقي يمكن تلخيصها التي تواجه وتهدد عمل قطاع الموانئ التوجيهي للنقل الشامل و

 : [(00)و ( 01)مصدر رقم ] المخطط التحليلي أدناه

 .برز االمكانات والتحديات ونقاط الضعف والقوة لقطاع الموانئ العراقيتحليل أل( : 2)مخطط بياني رقم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 نقاط الضعف
 .محدودية االعماق الحالية للممرات المالحية وواجهات االرصفة.0
تخلف انظمة ادارة الموانئ العراقية وعدم استخدام االنظمة الحديثة .6

 .وااللكترونية في مجالي االدارة والتشغيل
  ..المالحية كثر الغوارق في الممرات.3
النقص في الوحدات البحرية ومعدات الموانئ االختصاصية ومعدات .4

 .مناولة البضائع وتقادم الموجود منها حاليا 
 .العمالة فيتدني مستوى تأهيل المالكات العامة ووجود فائض .2

 

 تاالتهديد االمكانات
ة لالرصةفة الحاليةة العجز الكبير بين الطاقةات التصةميمي

والطلةةب المتوقةةع مةةن االسةةتيرادات والصةةادرات للعةةراق 
 .مستقبال

  
 

 االمكانات
جبهة بحرية ضمن المياة االقليمية تسمح بأنشاء وجود 

ية عمالقة وتحويل الموانئ ميناء يستقبل بواخر تجار
العراقية من موانئ ثانوية الى موانئ رئيسية بما يعزز 
موقع العراق الجغرافي كحلقة للربط بين الشرق والغرب 
وتعزيز تجارة الترانزيت مع بقاء الحاجة الى تطوير 

 .البنية التحتية لشبكة السكك الحديدية
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 الموانئالنظرة والحاجة المستقبلية لقطاع :  الثالثالفصل 
 
 المخطط التوجيهي للنقل دراسةو 5102لعام  (JICA)دراسة الوكالة اليابانية للتعاون الدولي بناءا على  

 ميناءأنشاء  على  العراق في ي لقطاع الموانئالمستقبل للتطوير بالنسبة التركيز سيكون 5102لعام  الشامل

 01الكبير بالتزام مالي مقدارة حوالي  الفاو ناءمي بأنشاء 5105 سنة المتخذ القرار حيث أن. الكبير الفاو

 المستقبلي التطوير يعتبر الحل االمثل لغرض 5109بحلول تشغيلي تاريخ وأول أولية أميركية دوالر باليين

 .البعيد لهذا القطاع مدىوعلى ال

( مرحلة الثانيةال)  الشامل بينت تنبؤات حركة المرور في الموانئ في  دراسة المخطط التوجيهي للنقل فقد 

 أم في إضافية مراسي سبعة إنشاء البد من 5109دخول ميناء الفاو للخدمة وذلك بحلول عام  لحينوأن 

  ان  5109 بعد العام أن من المتوقع كما تشير الدراسة .خور الزبير ميناء في واحد إضافي ومرسى القصر

 حيث.واإلمدادات الحاويات تناول في الحالية المستويات على المتواصل الدعم بتقديم قصر أم ميناءيستمر 

 امكانات فيه الذي الزبيروخور إضافي مرسى 02 ل كامنة امكانات لديه قصر أم أن ميناء تجدر االشارة الى

 . إضافية مراسي 2 ل كامنة

  رؤيا وأهداف القطاعرؤيا وأهداف القطاع  0.30.3
 إنشاء هي( 5102-5109) كما في خطة التنمية الوطنية العراق في الموانئ لقطاع المؤسساتية الرؤية ان

 المستقبلي الطلب تلبية ألجل القائمة وصيانة المرافق إعمار وٕاعادة أخرى صغيرة موانئ وعدة كبير ميناء

 المحاذية الموانئ مع على المنافسة قادر الوقت نفس في العراق وجعل والصادرات للواردات بالنسبة للبالد

و لتحقيق هذه االهداف  العراق عبر وأوروبا  سيا بين ممكنة لوصلة كقاعدة هذا سيكون .الدولية السوق في

خطة التنمية الوطنية  وكما ورد في قد وضعت الشركة العامة للموانئ العراقية الغايات واالهداف التالية

(5109-5102): 

 :فيها المالحة وقنوات القائمة المرافئ قدرة تحسين  :األولى الغاية

 القائمة الموانئ وتحديث مستوى تحسينو لتوسعة، كافية أموال تخصيص 

 أداء وتحسين العمليات جودة لرفع وحلول توصيات لتطوير دولية استشارية شركة مع التعاقد  

 المجاورة البلدان في األخرى الشركات مع للتنافس

 الموانئ إلى تقود التي المالحة رت ا مسا من األعماق جرف مواصلة  

 السفن اتتحرك لرصد الكترونية ُنظم تركيب  

 وشط البصرة وشط الُزبير وخور عبدهللا خور في المالحة من مسارات مواصلة جرف األعماق 

 .العرب
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  التحديات واالمكاناتالتحديات واالمكانات  4.64.6

  التحدياتالتحديات  66..00.4.4
ودراسة المخطط ( 5102-5109)التي جاء ذكرها في خطة التنمية الوطنية واالمكانات وأن أبرز التحديات 

كما موضح في العراقي يمكن تلخيصها التي تواجه وتهدد عمل قطاع الموانئ التوجيهي للنقل الشامل و

 : [(00)و ( 01)مصدر رقم ] المخطط التحليلي أدناه

 .برز االمكانات والتحديات ونقاط الضعف والقوة لقطاع الموانئ العراقيتحليل أل( : 2)مخطط بياني رقم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 نقاط الضعف
 .محدودية االعماق الحالية للممرات المالحية وواجهات االرصفة.0
تخلف انظمة ادارة الموانئ العراقية وعدم استخدام االنظمة الحديثة .6

 .وااللكترونية في مجالي االدارة والتشغيل
  ..المالحية كثر الغوارق في الممرات.3
النقص في الوحدات البحرية ومعدات الموانئ االختصاصية ومعدات .4

 .مناولة البضائع وتقادم الموجود منها حاليا 
 .العمالة فيتدني مستوى تأهيل المالكات العامة ووجود فائض .2

 

 تاالتهديد االمكانات
ة لالرصةفة الحاليةة العجز الكبير بين الطاقةات التصةميمي

والطلةةب المتوقةةع مةةن االسةةتيرادات والصةةادرات للعةةراق 
 .مستقبال

  
 

 االمكانات
جبهة بحرية ضمن المياة االقليمية تسمح بأنشاء وجود 

ية عمالقة وتحويل الموانئ ميناء يستقبل بواخر تجار
العراقية من موانئ ثانوية الى موانئ رئيسية بما يعزز 
موقع العراق الجغرافي كحلقة للربط بين الشرق والغرب 
وتعزيز تجارة الترانزيت مع بقاء الحاجة الى تطوير 

 .البنية التحتية لشبكة السكك الحديدية
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 الموانئالنظرة والحاجة المستقبلية لقطاع :  الثالثالفصل 
 
 المخطط التوجيهي للنقل دراسةو 5102لعام  (JICA)دراسة الوكالة اليابانية للتعاون الدولي بناءا على  

 ميناءأنشاء  على  العراق في ي لقطاع الموانئالمستقبل للتطوير بالنسبة التركيز سيكون 5102لعام  الشامل

 01الكبير بالتزام مالي مقدارة حوالي  الفاو ناءمي بأنشاء 5105 سنة المتخذ القرار حيث أن. الكبير الفاو

 المستقبلي التطوير يعتبر الحل االمثل لغرض 5109بحلول تشغيلي تاريخ وأول أولية أميركية دوالر باليين

 .البعيد لهذا القطاع مدىوعلى ال

( مرحلة الثانيةال)  الشامل بينت تنبؤات حركة المرور في الموانئ في  دراسة المخطط التوجيهي للنقل فقد 

 أم في إضافية مراسي سبعة إنشاء البد من 5109دخول ميناء الفاو للخدمة وذلك بحلول عام  لحينوأن 

  ان  5109 بعد العام أن من المتوقع كما تشير الدراسة .خور الزبير ميناء في واحد إضافي ومرسى القصر

 حيث.واإلمدادات الحاويات تناول في الحالية المستويات على المتواصل الدعم بتقديم قصر أم ميناءيستمر 

 امكانات فيه الذي الزبيروخور إضافي مرسى 02 ل كامنة امكانات لديه قصر أم أن ميناء تجدر االشارة الى

 . إضافية مراسي 2 ل كامنة

  رؤيا وأهداف القطاعرؤيا وأهداف القطاع  0.30.3
 إنشاء هي( 5102-5109) كما في خطة التنمية الوطنية العراق في الموانئ لقطاع المؤسساتية الرؤية ان

 المستقبلي الطلب تلبية ألجل القائمة وصيانة المرافق إعمار وٕاعادة أخرى صغيرة موانئ وعدة كبير ميناء

 المحاذية الموانئ مع على المنافسة قادر الوقت نفس في العراق وجعل والصادرات للواردات بالنسبة للبالد

و لتحقيق هذه االهداف  العراق عبر وأوروبا  سيا بين ممكنة لوصلة كقاعدة هذا سيكون .الدولية السوق في

خطة التنمية الوطنية  وكما ورد في قد وضعت الشركة العامة للموانئ العراقية الغايات واالهداف التالية

(5109-5102): 

 :فيها المالحة وقنوات القائمة المرافئ قدرة تحسين  :األولى الغاية

 القائمة الموانئ وتحديث مستوى تحسينو لتوسعة، كافية أموال تخصيص 

 أداء وتحسين العمليات جودة لرفع وحلول توصيات لتطوير دولية استشارية شركة مع التعاقد  

 المجاورة البلدان في األخرى الشركات مع للتنافس

 الموانئ إلى تقود التي المالحة رت ا مسا من األعماق جرف مواصلة  

 السفن اتتحرك لرصد الكترونية ُنظم تركيب  

 وشط البصرة وشط الُزبير وخور عبدهللا خور في المالحة من مسارات مواصلة جرف األعماق 

 .العرب
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 :القائمة الموانئ في المستخدمة غير الكامنة الطاقات إطالق  :الثانيه الغاية

 جديدة خدمية سفن واستحواذ وصيانة مستوى تحسين 

 الموانئ وتشغيل إلدارة حديثة الكترونية ُنظم تركيب 

 الُزبير خور في الُمسّيل الغاز ولمرسى البصرة لموانئ النفط في الضرورية البحرية الخدمات تزويد 

 :المجاورة البلدان في الناجحة الموانئ لمنافسة كبير ميناء إنشاء  :الثالثة الغاية

 الكبير الفاو ميناء إنشاء 

 :المرفئية الخدمات شغيلوت تنفيذ في الخاص القطاع مشاركة تعزيز :الرابعة الغاية

 والرّسو التحويض المرفئية مثل الخدمات وتقديم تشغيل التحتية، البنية إنشاء 

 الحاويات  مراسي تشغيل 

 في طن 9،221،111 ل ُمصممة قدرة مع قصر أم ميناء في االغراض ُمتعدد مرسى 09 إنشاء 

  السنة

 السنة في طن 5،111،111 من يميةتصم قدرة مع قصر أم ميناء في للحاويات مراسي أربعة إنشاء  

 في طن 2،521،111 من تصميمية قدرة مع الُزبير خور فياالغراض  ُمتعدد مرسى 09 إنشاء 

  السنة

 السنة في طن 011،111 من قدرة مع الفاو ميناء في المعامر مرسى تطوير  

 فلوس وأبو المعقل مينائي مستوى وتحسين وتشغيل إدارة  

 :الموانئ في الموظفين وكفاءة مهارات تحسين  :الخامسة الغاية

 الموانئ لموظفي المهنية القدرات وتحسين والتدريب، المهارات لتطوير مخطط إعداد  

 الطويل للمدى التوجيهي المخطط فس العراق النقل لقطاع التوجيهي المخطط 

 المهني للتدريب معهد إقامة 

 الضرورية غير الموظفين مراكز أعداد مراجعة  

 المنافسة الموانئ في للدفع القابلة الرزم مع تناغم في لتكون الموظفين وفوائد اتبرو مراجعة  
  [[((0000))و و ( ( 0101))مصدر رقم مصدر رقم ]]
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 الموانئ في المرور حركة تنبؤات 6.3
 

 5102الشامل لعام  الموانئ في دراسة المخطط التوجيهي للنقل في الشحن حركة تنبؤات انتاج تم لقد

 الموانئ في المرور حركة انتاج ان على افتراض عمار واالسكان والبلديات العامةوالصادر من وزارة اال

 مرور مع وباالعتدال  األولى الحالة في بقوة والسكان المحلي الناتج نمو إجمالي مع كثب عن ستتالزم

 .الزمن

منفصلة  صورةب 5199 إلى 5109 من الزمنية للفترة الموانئ العراقية في الشحن حركة تنبؤات أُنتجت لقد

 :مقسمة الى 

 ضمنها المحتواة باألطنان عنها المعبر الحاويات حركة • 

 TEUs • معادل 

 النفط منصات غير باألطنان التقليدية الشحن حركة • 

 النفط لمنصات المفترضة الحركة • 
 

 .5199ة عام لغاي العراقي الموانئ في الشحن حركةل االجمالي  االنتاج تنبؤ أدناه (02)جدول رقم  يلخص

 لحركة نمو أن هنالكوالموضحة في الجدول أدناه  التنبؤات في دراسة المخطط التوجيهي للنقل تظهرحيث 

 المدة في الشحن بالحاويات حركة نمو من جزءا   وتخّصص النفطية غير القائمة التقليدية للموانئ الشحن

 .تناوله هناك يمكن الطلب هذا ان مفترضة فلوس أبوميناء  و المعقل ميناء إلى التوجيهي للمخطط الزمنية

 الشحن من كبير قدر   نقل المتوقع ومن الحاويات أن أنشاء ميناء الفاو سيؤثرعلى تناول كما تنبأت الدراسة

 وذلك  5152 سنة فلوس وأبو المعقل يئلمينا المحتمل اإلغالق أيضا توقعت الدراسة قد .قصر أم ميناء من

المخطط التوجيهي  قد بينت دراسةو. خدمات في ميناء ام قصر وخور زبيرسبب تراجع خدمة مرافق الب

 السنة في طن مليون 511 حوالي هي النفط ذلك في بما 5199 سنة للموانئالشحن للنقل ان حركة 

 أضعاف 2 زيادة أي ، 5109 في  طن مليون 011 من وقريب ، 5109 سنة مليون طن 29 مع بالمقارنة

 قصر أم في مراسي 2 أنشاء  5102 قبل عام يتوجببناءا على هذه التقديرات   .الحالية المستويات عن

 % .52الُزبير على فرض تحسن انتاج الموانئ بمقدار  خور في واحد ومرسى
 

 بالحاويات الشحن حركة 3.3
 

في  الشحن حركة إجمالي يكون ان ويتوقع مهم بالحاويات الشحن حركة لتناول للموانئ مرافق تقديمأن 

 5199 بحلول أن التنبؤاتحيث تشيير .(02)رقم  الجدول في مبين كما هو  TEUsمليون 0.020عراق ال

 الترانزيت تدفقات ومن السويس من المأخوذة المرور حركة من تناولها سيتم TEUsمليون  2.399أن 

 في الشحن سعتو قعت دراسة المخطط التوجيهي للنقلالشحن فقد تو أطنان لكميات بالنسبةأما  .اإلقليمية
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  المهندس عمار عادل شامل: أعداد  52
 

 الموانئ في المرور حركة تنبؤات 6.3
 

 5102الشامل لعام  الموانئ في دراسة المخطط التوجيهي للنقل في الشحن حركة تنبؤات انتاج تم لقد

 الموانئ في المرور حركة انتاج ان على افتراض عمار واالسكان والبلديات العامةوالصادر من وزارة اال

 مرور مع وباالعتدال  األولى الحالة في بقوة والسكان المحلي الناتج نمو إجمالي مع كثب عن ستتالزم

 .الزمن

منفصلة  صورةب 5199 إلى 5109 من الزمنية للفترة الموانئ العراقية في الشحن حركة تنبؤات أُنتجت لقد

 :مقسمة الى 

 ضمنها المحتواة باألطنان عنها المعبر الحاويات حركة • 

 TEUs • معادل 

 النفط منصات غير باألطنان التقليدية الشحن حركة • 

 النفط لمنصات المفترضة الحركة • 
 

 .5199ة عام لغاي العراقي الموانئ في الشحن حركةل االجمالي  االنتاج تنبؤ أدناه (02)جدول رقم  يلخص

 لحركة نمو أن هنالكوالموضحة في الجدول أدناه  التنبؤات في دراسة المخطط التوجيهي للنقل تظهرحيث 

 المدة في الشحن بالحاويات حركة نمو من جزءا   وتخّصص النفطية غير القائمة التقليدية للموانئ الشحن

 .تناوله هناك يمكن الطلب هذا ان مفترضة فلوس أبوميناء  و المعقل ميناء إلى التوجيهي للمخطط الزمنية

 الشحن من كبير قدر   نقل المتوقع ومن الحاويات أن أنشاء ميناء الفاو سيؤثرعلى تناول كما تنبأت الدراسة

 وذلك  5152 سنة فلوس وأبو المعقل يئلمينا المحتمل اإلغالق أيضا توقعت الدراسة قد .قصر أم ميناء من

المخطط التوجيهي  قد بينت دراسةو. خدمات في ميناء ام قصر وخور زبيرسبب تراجع خدمة مرافق الب

 السنة في طن مليون 511 حوالي هي النفط ذلك في بما 5199 سنة للموانئالشحن للنقل ان حركة 

 أضعاف 2 زيادة أي ، 5109 في  طن مليون 011 من وقريب ، 5109 سنة مليون طن 29 مع بالمقارنة

 قصر أم في مراسي 2 أنشاء  5102 قبل عام يتوجببناءا على هذه التقديرات   .الحالية المستويات عن

 % .52الُزبير على فرض تحسن انتاج الموانئ بمقدار  خور في واحد ومرسى
 

 بالحاويات الشحن حركة 3.3
 

في  الشحن حركة إجمالي يكون ان ويتوقع مهم بالحاويات الشحن حركة لتناول للموانئ مرافق تقديمأن 

 5199 بحلول أن التنبؤاتحيث تشيير .(02)رقم  الجدول في مبين كما هو  TEUsمليون 0.020عراق ال

 الترانزيت تدفقات ومن السويس من المأخوذة المرور حركة من تناولها سيتم TEUsمليون  2.399أن 

 في الشحن سعتو قعت دراسة المخطط التوجيهي للنقلالشحن فقد تو أطنان لكميات بالنسبةأما  .اإلقليمية
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 5302كانون االول  5302رؤية تخطيطية استراتيجية لموانئ العراق لغاية عام رؤية تخطيطية إستراتيجية ملوانئ العراق لغاية عام 2035
 

  المهندس عمار عادل شامل: أعداد  52
 

 وهي ، 5199 في السنة في طن مليون 22.0 إلى 5109 في السنة في طن ماليين 2.3 من الحاويات

   % 229. بمقدار زيادة

 ميناء في تناولها سيتم بحرا المحمولة بالحاويات الشحن حركة نسبة بأن أغلبية أيضا وقد اوضحت الدراسة

 .5109فق الميناء لغاية عام بشرط تحقيق توسع في مرا   5109 لغاية قصر أم

 ستنتهي عندما 5152 سنة المحتمل اإلغالق تاريخ سيكمل نشاطاتة لغاية فلوس وأبو كما أن مينائي المعقل

 في وسيبدأ العمل الفاوسيبدأ ميناء  5103أن بحلول عام  قد توقعت الدراسة أيضاو . االمتيازات القائمة

 :كاآلتي أثره وسيكون التناول بمتطلبات المساهمة

 .البحري النمط إلى نمط أي من الكبير للقسم أولي تحول هناك سيكون  •

 .الفاو إلى مباشرة وُتبحر أكبر سفن في شحناتهم تحريك سيفضلون الزبائن ألن التقليدية الموانئ ستتراجع  •

 .بالحاويات الشحن لحركة المستقبلي النمو كافة الفاو ميناء سيلبي • 

 . الفاو ميناء في الحاويات المتيزات عروض تقديم في كبير اماهتم هناك سيكون  •

 ) األوروبية – اآلسيوية )الحرير طريق مبدأ من وجزء المجاورة للبلدان اإلقليمية الحركة جذب • 

 .الكويت في المبارك ميناء مع المنافسةو

 

 االتفاقيات انقضاء عندو  5152 سنة أواخر في ان كما بينت دراسة النقل الشامل ودراسة منظمة جايكا

فلوس والخاصة بالتشغيل  وأبو المعقل مينائي شركات فيال تحالف إلى الممنوحة سنوات عشر لمدة الحالية

 من اآلتية لسفنا لتحركات جذابة بعدها الموانئ هذه تكون المشترك لبعض االرصفة والمرافق االخرى لن

 أم ميناء سيشهدكما  .التاريخ ذلك لغاية تدريجيا   بالحاويات الشحن حركة ستتراجع و تغلق وقد علي جبل

 والعودة الى TEU 392،111البالغة  5109 سنة ذروتها من الحاويات تناول في تراجعا أيضا   قصر

مصدر ] الحاويات لتناول السائدالميناء  الفاو سيصبححيث   111،111TEU البالغة  5102 سنة مستويات

 [.(2)و ( 1)رقم 
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 5302كانون االول  5302رؤية تخطيطية استراتيجية لموانئ العراق لغاية عام رؤية تخطيطية إستراتيجية ملوانئ العراق لغاية عام 2035
 

  المهندس عمار عادل شامل: أعداد  58
 

 الوكالة اليابانية للتعاون الدولي بحسب دراسة 5192تنبؤات حركة الشحن لغاية عام ( : 09)جدول رقم 
  [(2)مصدر رقم ]

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 5302كانون االول  5302رؤية تخطيطية استراتيجية لموانئ العراق لغاية عام 
 

  المهندس عمار عادل شامل: أعداد  59
 

 
 النفط منصات غير التقليدية الشحن حركة  4.3 

 
 قد .بالكامل مستأجرة سفن حموالت وفي تقليديا   تناولها يتم العراقية الموانئ في الشحن حركة من كبير قسم

اإلنشاء و السيارات وشحنات المشاريع والخشب والشحنات السائبة من  وفوالذ األمتعة هذا شحنات يتضمن

 .وغيرها مواد البناء والمواد الغذائية

 إجمالي يكون ان الوكالة اليابانية للتعاون الدوليالشامل وتقرير  لققد قدرت دراسة المخطط التوجيهي للن

 02 ) منها األكبر الجزء سيكون و مليون 01،9 العراقية الموانئ لكافة 5109 سنة التقليدية الشحن حركة

  .الزبير وخور قصر أم مينائي في متناول السنة في (طن مليون

 19الى حوالي  5109مليون طن في سنة  01.9من  التقليدية الشحن حركة تنمو ان توقعت الدراسات كما

 .  %592أي بزيادة مقدارها  5199مليون طن سنة 

 الجديدة وقدرات المراسي القائمة المراسي قدرة ان الشامل قد رجحت دراسة المخطط التوجيهي للنقلكذلك 

% 52  هدفالمست التحسين مع كبيرة حتى بسرعة تجاوزها سيتم الزبير وخور قصر أم مينائي في المحتملة

 .التشغيلي األداء في

 اإلسمنت مثل السائبة للشحنات األخص وعلى الفائض الطلب الكبير الجديد الفاو ميناء يأخذ ان ومن المتوقع

 السائب/التقليدي للشحن الفاو مراسي تصبح ان ويتعين  السائلة البترول ومنتجات والحبوب والمعادن

 . 5103 بحلول تشغيلية
 

 النفط ِمنّصاتل الشحن حركة 2.3
 

 مغمورة أنابيب خطوط بواسطة الخام النفط تتناوالن والبصرة العميق للنفط في العراق وهما منصتان هناك

 أكبر النفطية البصرة منصة تتناول .الفاو في اآلن منذ المتواجدة الناقالت الكبيرة حموالت تخزين أماكن من

 .من العميق نسبة

 حوالي إلى وتنمو السنة في طن مليون12 النفط اتلمنص النقل حركة تكون ان قد بينت دراسة النقل الشامل

 بالنسبة النفط صادرات ألهمية نظراتجب االشارة هنا أن 5199 .بحلول السنة في طن مليون 021

باالضافة الى تطوير وتوسيع المنصات  جديدة مرافق بأنشاء المطالبة من مفر فاليوجد العراقي لالقتصاد

 [.(2)و ( 1)مصدر رقم ] زيادة القدرة التشغيلية بما يتالئم مع التطور العالمي الحالية لغرض

 

 

 

 

 5302كانون االول  5302رؤية تخطيطية استراتيجية لموانئ العراق لغاية عام 
 

  المهندس عمار عادل شامل: أعداد  58
 

 الوكالة اليابانية للتعاون الدولي بحسب دراسة 5192تنبؤات حركة الشحن لغاية عام ( : 09)جدول رقم 
  [(2)مصدر رقم ]
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رؤية تخطيطية إستراتيجية ملوانئ العراق لغاية عام 2035
 5302كانون االول  5302رؤية تخطيطية استراتيجية لموانئ العراق لغاية عام 

 

  المهندس عمار عادل شامل: أعداد  59
 

 
 النفط منصات غير التقليدية الشحن حركة  4.3 

 
 قد .بالكامل مستأجرة سفن حموالت وفي تقليديا   تناولها يتم العراقية الموانئ في الشحن حركة من كبير قسم

اإلنشاء و السيارات وشحنات المشاريع والخشب والشحنات السائبة من  وفوالذ األمتعة هذا شحنات يتضمن

 .وغيرها مواد البناء والمواد الغذائية

 إجمالي يكون ان الوكالة اليابانية للتعاون الدوليالشامل وتقرير  لققد قدرت دراسة المخطط التوجيهي للن

 02 ) منها األكبر الجزء سيكون و مليون 01،9 العراقية الموانئ لكافة 5109 سنة التقليدية الشحن حركة

  .الزبير وخور قصر أم مينائي في متناول السنة في (طن مليون

 19الى حوالي  5109مليون طن في سنة  01.9من  التقليدية الشحن حركة تنمو ان توقعت الدراسات كما

 .  %592أي بزيادة مقدارها  5199مليون طن سنة 

 الجديدة وقدرات المراسي القائمة المراسي قدرة ان الشامل قد رجحت دراسة المخطط التوجيهي للنقلكذلك 

% 52  هدفالمست التحسين مع كبيرة حتى بسرعة تجاوزها سيتم الزبير وخور قصر أم مينائي في المحتملة

 .التشغيلي األداء في

 اإلسمنت مثل السائبة للشحنات األخص وعلى الفائض الطلب الكبير الجديد الفاو ميناء يأخذ ان ومن المتوقع

 السائب/التقليدي للشحن الفاو مراسي تصبح ان ويتعين  السائلة البترول ومنتجات والحبوب والمعادن

 . 5103 بحلول تشغيلية
 

 النفط ِمنّصاتل الشحن حركة 2.3
 

 مغمورة أنابيب خطوط بواسطة الخام النفط تتناوالن والبصرة العميق للنفط في العراق وهما منصتان هناك

 أكبر النفطية البصرة منصة تتناول .الفاو في اآلن منذ المتواجدة الناقالت الكبيرة حموالت تخزين أماكن من

 .من العميق نسبة

 حوالي إلى وتنمو السنة في طن مليون12 النفط اتلمنص النقل حركة تكون ان قد بينت دراسة النقل الشامل

 بالنسبة النفط صادرات ألهمية نظراتجب االشارة هنا أن 5199 .بحلول السنة في طن مليون 021

باالضافة الى تطوير وتوسيع المنصات  جديدة مرافق بأنشاء المطالبة من مفر فاليوجد العراقي لالقتصاد

 [.(2)و ( 1)مصدر رقم ] زيادة القدرة التشغيلية بما يتالئم مع التطور العالمي الحالية لغرض
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 المراسي المطلوبة لمواكبة التقديرات المستقبلية للموانئ 2.3
 يوضح المراسي المطلوبة لمواكبة التقديرات المستقبلية للموانئ وحسب نوع الحمولة مع أداء محسن  (09)رقم  جدول

    [[((11))مصدر رقم مصدر رقم ]]
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 5302كانون االول  5302رؤية تخطيطية استراتيجية لموانئ العراق لغاية عام 
 

  المهندس عمار عادل شامل: أعداد  00
 

التوجيهي أعاله والمعتمد على بيانات وتقديرات تم طرحها في دراسة المخططط ( 03)من خالل جدول رقم 

من  5199 بحلول عامالبد  مواكبة النمو الحاصل في قطاع الموانئ لغرض أن المرحلة الثانية/ للنقل الشامل

 .الفاو ميناء في عالي أداء ذات مرسى 90 بينها من إضافي مرسى 93 أنشاء

 مرسى ولأن يدخل أ المحتملحيث من  الفاو ميناء في مراسي للحاويات خمسة اوصت الدراسة بأنشاء حيث

 اخرى مراسي ثالثة يجب ان تكون كما5103 بحلول عام العمل حيز التقليدية/الجافة السائبة للشحنات

  . 5151 بحلول عام جاهزة

  تجنب ألجل 5102عام   بحلول قصر أم في إضافية مراسي سبعة إنشاء اوصت الدراسة بضرورةكما 

 إضافي مرسى مع ضرورة انشاءالمتزايدة لحاجة ازدحام السفن السريع والمتواصل على الميناء نتيجة ا

 .لنفس االسباب الزبير خور في ميناء واحد

مينائي   في إضافية اليوجد حاجة الى أنشاء مراسي 5152وقد اوضح المخطط التوجيهي بأنه بعد عام 

غير قابالن  يعتبران قديمان و مرافقاتها الخدمية غبر مواكبة للتطور كما انهما كونهما فلوس وأبو المعقل

  .5152لالستدامه االمر الذي  قدر بأنة سيؤدي الى اغالقهما عام 

 قصر أم المتبقيين الميناءين في ماديا   متاحة تقليدي مرسى  29أن عدد المراسي التقليدية يمكن ان يصل الى

 .مراسي جديدة في خورالزبير 2مرسى جديد في ام قصر و  02إنشاء  وذلك عن طريق الُزبير وخور

من الجدير بالذكر بأن الطلب المتزايد في المستقبل على ميناء الفاو نتيجة كفائتة العالية سوف يؤدي ذلك الى 

في ميناء ام قصر وخور الزبير يمكن االستفادة منه عند الحاجة المتزايدة او رغبة ( احتياطي)ترك فائض 

    .بأستخداميهماالزبائن 
في دراسة الخطة الشاملة لقطاع الموانئ في جمهورية العراق  ون الدوليالوكالة اليابانية للتعاكما قامت 

( 51)الموضحة في جدول رقم  5192/بتقدير عدد المراسي االضافية المطلوبة لموانئ العراق لغاية عام 

 .المعتمدة على دراسة المخطط التوجيهي للنقل الشامل( 03)والتي تتفق مع ماتم عرضة في جدول رقم 

 
 
 
 
 
 

يوضح المراسي المطلوبة لمواكبة التقديرات المستقبلية للموانئ وحسب نوع الحمولة مع أداء محسن  (61)رقم  لجدو
 [(7)مصدر رقم ] 6132لغاية 
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التوجيهي أعاله والمعتمد على بيانات وتقديرات تم طرحها في دراسة المخططط ( 03)من خالل جدول رقم 

من  5199 بحلول عامالبد  مواكبة النمو الحاصل في قطاع الموانئ لغرض أن المرحلة الثانية/ للنقل الشامل

 .الفاو ميناء في عالي أداء ذات مرسى 90 بينها من إضافي مرسى 93 أنشاء

 مرسى ولأن يدخل أ المحتملحيث من  الفاو ميناء في مراسي للحاويات خمسة اوصت الدراسة بأنشاء حيث

 اخرى مراسي ثالثة يجب ان تكون كما5103 بحلول عام العمل حيز التقليدية/الجافة السائبة للشحنات

  . 5151 بحلول عام جاهزة

  تجنب ألجل 5102عام   بحلول قصر أم في إضافية مراسي سبعة إنشاء اوصت الدراسة بضرورةكما 

 إضافي مرسى مع ضرورة انشاءالمتزايدة لحاجة ازدحام السفن السريع والمتواصل على الميناء نتيجة ا

 .لنفس االسباب الزبير خور في ميناء واحد

مينائي   في إضافية اليوجد حاجة الى أنشاء مراسي 5152وقد اوضح المخطط التوجيهي بأنه بعد عام 

غير قابالن  يعتبران قديمان و مرافقاتها الخدمية غبر مواكبة للتطور كما انهما كونهما فلوس وأبو المعقل

  .5152لالستدامه االمر الذي  قدر بأنة سيؤدي الى اغالقهما عام 

 قصر أم المتبقيين الميناءين في ماديا   متاحة تقليدي مرسى  29أن عدد المراسي التقليدية يمكن ان يصل الى

 .مراسي جديدة في خورالزبير 2مرسى جديد في ام قصر و  02إنشاء  وذلك عن طريق الُزبير وخور

من الجدير بالذكر بأن الطلب المتزايد في المستقبل على ميناء الفاو نتيجة كفائتة العالية سوف يؤدي ذلك الى 

في ميناء ام قصر وخور الزبير يمكن االستفادة منه عند الحاجة المتزايدة او رغبة ( احتياطي)ترك فائض 

    .بأستخداميهماالزبائن 
في دراسة الخطة الشاملة لقطاع الموانئ في جمهورية العراق  ون الدوليالوكالة اليابانية للتعاكما قامت 

( 51)الموضحة في جدول رقم  5192/بتقدير عدد المراسي االضافية المطلوبة لموانئ العراق لغاية عام 

 .المعتمدة على دراسة المخطط التوجيهي للنقل الشامل( 03)والتي تتفق مع ماتم عرضة في جدول رقم 
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 الخصخصة والتشغيل المشتركالخصخصة والتشغيل المشترك  7.37.3
 كان سواء الخاص إلى القطاع كليا   أو جزئيا   العامة المشروعات تحويل ملكية عام بشكل بالخصخصة قصدي

لبعض  ممارساتها بعض في الدولة به الذي تقوم االحتكار إلغاء تعني المفهوم بهذا ، وهي أجنبيا أم حليا  م ذلك  

 وإزالة بها الدولة تقوم التي لألنشطة منافسة مشروعات الخاص بتنفيذ للقطاع وتسمح االقتصادية األنشطة

 مجاالت في العمل من هذا القطاع عتمن التي القوانين برفع وذلك القطاع الخاص عمل من تحد التي القيود

 تحسين األداء بهدف االقتصادي النشاط في دورا  اكبر الخاص القطاع إعطاء تعني وبهذا فالخصخصة معينة

 إلى ستؤدي إنها الخصخصة أنصار ويرى  السلع وتوزيع إنتاج وفي الموارد تخصيص في الكفاءة وزيادة

 الشائع المعقد الروتين معوقات دون القرار اتخاذ ومرونة سرعة بببس االقتصادية الموارد استخدام في الكفاءة

 من عنها يتمخض وما الخاص القطاع شركات بين المنافسة عامل عن فضال   العام القطاع إدارات غالبية في

تعتبر الخصخصة من أحد الحلول المثالية لتطويرهذا القطاع  .والخدمات السلع انتاج في عالية ونوعية جودة

هوض بة لمواكبة التطور العالمي في هذا القطاع االمر الذي يمكن أن يزيد من أيراداته وبالتالي تنشيط والن

 .االقتصاد العراقي

 بعض التجارب الدولية في خصخصة الموانئ 0.7.3
 
 وكانت الثمانينات أوائل منذ الحكومات لبعض تنموي وكبرنامج كسياسة اقتصادية الخصخصة بدأت لقد

 الكبيرة للمشاريع الدولة إن ملكية هي االتجاه هذا في االسباب كانت إذ تلك الدول مقدمة في متحدةالمملكة ال

هو  أساسي مبدأ يحكمها الخاص القطاع إن مشاركة كما البيروقراطية للعقلية تخضع لهذه المشاريع وإدارتها

 إلى دفعهم األعمال مما رجال عند الكامنة اإلبداعية الطاقات فجر السباق هذا فأن لهذا والعائد المخاطرة

 عام منذُ  بدأ قد البريطانية خصخصة الموانئ نظام فأن الموانئ إطارفي . قائم  هو ما أداء تحسين

 أما الخدمات الخاص القطاع من شركات بها الموانئ تقوم في والتفريغ الشحن عمليات وأصبحت0395

 تم 0330 عام ، وفي الميناء سلطة سيطرة تحت يتبق فقد وعمليات اإلرساء والقطر اإلرشاد مثل األخرى

و (   Midwayميدواي)مينائي  مثل الخاص القطاع إلى العام القطاع الموانئ من بعض ملكية تحويل

 (. Tilburyتيلبري)

 فمثال   التأجير اتفاقات وبعض اإلدارة عقود على الموانئ فيها خصخصة اقتصرت فقد العربية أما في الدول

 موانئ في واتفاقات التأجير زايد وميناء دبي موانئ في عقود اإلدارة المتحدة العربية إلماراتا دولة طبقت

 في حاوياتلل محطات وتشغيل بتأجير األجنبية المالحية الشركات خطوط تقوم بعض إذ وخورفكان الفجيرة

 والدمام والجبيل جدة ئموان في اإلدارة عقود اتبعت السعودية فقد المملكة العربية في أما ، الموانئ تلك

 لخصخصة كخطوة  0332 عام من ابتداء   التجاري وينبع مينائي جازان في التأجير واتفاقات التجاري

 [.(9)و ( 5)و رقم ( 0)مصدر رقم ] السعودية الموانئ
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 الموانئ في تشغيل الخاص القطاع نحو التحول العوامل الرئيسية في 76..3
  :اهم هذه العوامل يمكن تلخيصها الى االتي نهنالك العديد من العوامل ولك

 إن كما مجال الموانئ، في الخاص القطاع من المستثمرين العالمية شجع التجارة مستوى في الكبير النمو- 0

 النخفاض الموانئ هذه مع تعامل السفن على شجع الخاص القطاع ظل في من الكفاءة مرتفع مستوى تحقيق

 وارتفاع حركتها زيادة على ساعد مما البضائع كبيرة من شحنات تدفق ثم ومن فيها السفن تكاليف تشغيل

 .القطاع خصخصة هذا نحو التوجه على أخرى دول في التجارب موانئ هذه شجعت وبالتالي إيراداتها مستوى

 بمختلف مجهزة تتطلب موانئ العالمي المستوى على البضائع مجال شحن في للسفن االستيعابية السعة زيادة-5

 في وخصوصا   المنافسة الموانئ لمواجهة تحديات الكفوءة واإلدارة المعدات من ناحية المتطورة المستلزمات

 أو التفريغ عمليات عند حركتها لتسريع الموانئ في تسهيالت خاصة من تحتاجه وما بالحاويات مجال النقل

 تولي في الخاص القطاع تشجيع على وماليزيا واألرجنتين البرازيل مثل بعض الدول عملت لذلك التحميل

 .الشحن والتفريغ عمليات في تركزت التي أعمال الموانئ بعض

 :وتشغيل الموانئ إدارة خصخصة إيجابيات أهم 3.7.3
 .المجال هذا في الخاص لخبرة القطاع الموانئ في األداء مستوى تحسين- 0

 واألراضي لتأجيرها المباني األرباح من عينةم نسبة على الحكومة وحصولها ِقبل من المالية النفقات تقليل- 5

 .األخرى التشغيلية والخدمات

 .الموانئ استثمارات جديدة لتمويل موارد ثم ومن مالحية خطوط جذب- 9

 .معداته وتجديد الميناء لصيانة الضرورية أعباء التمويل تحمل على الخاص القطاع قدرة- 2

 تأخذ التي قد الحكومية اإلدارة ببيروقراطية مقارنة ة ومرونتهاالطارئ الحاالت في القرارات اتخاذ سرعة- 2

 .القرار فعالية على يؤثر مما أطول فترة

 وبأسرع الخدمات افضل تقديم إلى الوصول يحاول تجعله التي المنافسة في والمتمثلة الخاص القطاع طبيعة- 1

  .األوقات

 سواء الخاص للقطاع الواسعة الصالحيات وهي مهمة مسألة في تشترك إنها أعاله الواردة النقاط من ويالحظ

 الموانئ وتشغيل إدارة في القطاع هذا نجاح على ساعدت التي االستقاللية ُشبه ثم ومن إدارية أو مالية كانت

 النشاط هذا إدارة في واسعة إمكانيات منحها مثال   والتفريغ الشحن بعمليات المتعهدة الشركة استقاللية فأن وبهذا

 الشركات لمواجهة والتفريغ الشحن معدات وإصالح تجهيز في الواسعة لقدرتها وذلك   الميناء في مالمه

 بتجهيز المتعاقد الطرف إلزام على ينص الذي الميناء إدارة مع المبرم باالتفاق منها والتزاما   المنافسة،

مصدر . ]والتحديث الصيانة عمالأ وكذلك الميناء في التجارية الحركة يوازي الذي بالشكل بالمعدات األرصفة

 [(9)و ( 5)و رقم ( 0)رقم 
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 :أنواع الشراكة وابرز أنجازات الشركة العامة للموانئ العراقية في هذا المجال 4.7.3
 

على أنه احد أشكال التعاون بين القطاعين العام والخاص يتم من  انفا  وكما ذكر  بصورة مختصرة الشراكة 

ع بمقتضاها القطاع العام توفير السلع والخدمات العامة واالجتماعية من خالل خاللها وضع ترتيبات يستطي

ويتوقف شكل التعاقد . ا القطاع العام بنفسة او بصورة مباشرةهالسماح للقطاع الخاص بتقديمها بدال من ان يقدم

 . بين القطاعين العام والخاص على المهام التيي يمكن ان يتوالها القطاع الخاص

أن أفضل هذة االنواع لقطاع  .BOOو نظام  BOOTو نظام   BOTذه االنظمة هو نظام الأن ابرزه

حيث ترجع جذور هذا النظام الى مايعرف  BOTالموانئ يمكن القول انه نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية 

فرنسا وغيرها من بعقود االمتياز التي كانت منتشرة في اواخر القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين في 

زود بمياة الدول حيث استخدمت فرنسا هذه العقود لتنفيذ مشاريع السكك الحديدية ومحطات الكهرباء والت

بتحويل مخاطر البناء والتشغيل واالدارة الى القطاع الخاص هي حيث أن مزايا هذا االسلوب . الشرب

في أدارة وصيانة المشروعات ونقل  باالضافة الى ذلك فأن الحكومة تستفيد من خبرة القطاع الخاص

التكنولوجيا المتقدمة كما يمثل هذا النوع من أنظمة الشراكة عامل جذب للمستثمرين لضخامة االعمال التي 

يعتبر غير مجدي  BOOTأن أستخدام نظام ال  . بها هذا النوع من أنظمة الشراكة كقطاع الموانئ يستخدم

التشغيل والصيانة اليخضع لهيمنة الدولة وان خضع لرقابتها األمر الذي كون المشروع خالل مدة  للقطاع العام

غير قابل للتطبيق في قطاع الموانئ في BOOكذلك فأن نظام . في قطاع الموانئ في العراق تجاوزةاليمكن 

 تخالل مدة التشغيل والصيانة لهيمنة الدولة وان خضعايضا  المشاريع تحت هذا النظام التخضع العراق كون

لرقابتها باالضافة الى مخاطر فقدان هيمنة الدولة على طبيعة المشروع الذي قد يتغير نشاطة بقرار من المالك 

 (. القطاع الخاص) االصلي 

لما يوفره من امكانات اقتصادية هائلة تقدمها  مهم جدا االستثمار في قطاع الموانئأن من الجدير بالذكر 

تشغيل المشترك لعدد من مرافق الموانئ االخرى في حال استغاللها على للموانئ نتيجة لما اثبتته تجارب ال

الوجه األفضل فان عائداتها توازي عائدات النفط وتوفر تنوعا اقتصاديا دائما في ظل األوضاع المستقرة التي 

نه يعتبر احد قناة الجافة وميناء الفاو الكبير كما ايشهدها العراق والفرصة المواتية لربط الشرق بالغرب عبر ال

التشغيل  مشاريعيوضح ( 50)جدول رقم  . الحلول في ضوء االزمة المالية الخانقة التي يمر بها العراق حاليا

 .5102/المشترك للشركة العامة للموانئ العراقية والمراحل التي وصلت اليها هذا الدعوات خالل عام 

 [(9)و ( 5)و رقم ( 0)مصدر رقم ]
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والمراحل التي وصلت إليها لغاية للموانئ العراقية التشغيل المشترك  عمشاري (:60)رقم جدول 
 0997لسنة ( 66)قانون الشركات العامه رقم  والتي تتبع 6102نهاية عام 

 
 العراقية الشركة العامة للموانئ مالحظات الجهة المنفذة المشروعأسم  ت

0 
ميناء أم ( 9)رصيف  رقم 
في ميناءأم ( أ9)قصر وملحق 

 قصر

 شركة غولفتينر
 

 %33نسبة االنجاز 
تم تجهيز كامرات حسب المدى المطلوب 

وتم إيصال التيار الكهربائي لألبراج  
واالبراج العاملة وتم نشر معدات  السالمة 

 .واالطفاء

محطة حاويات العراق ميناء ام  5
 قصر

 %32نسبة االنجاز 
تم تجهيز الميزان الجسري وشكلت لجنة 

وادارة المشروع وشركة فنية من الميناء 
كولفتينز وتم تحديد موقع الميزان وكلفت 
شركة مقاوالت لتنفيذ بناء القاعدة ونصب 

 .الميزان 

 0/ المحطة اللوجستية رقم  9
 الميناء الجاف

 % .،33نسبة االنجاز 
تم انجاز بناية الشؤون البحرية وتم افتتاحها 

من قبل معالي الوزير المحترم وتم " رسميا
للسقائف " تجريبيا" ل المشروع تشغيالتشغي

" المبردة وكانت النتائج جيدة وحاليا
المشروع جاهز للعمل بانتظار توقيع عقود 

 .لغرض الخزن 

في ميناء ام ( 2)رصيف رقم  2
 قصر الجنوبي

 
 CMAشركة 

حصلت موافقة الوزارة على تمديد مدة 
 .العقد شهر واحد 

ساحة حاويات في أم قصر  2
 الجنوبي

ركة الخمائل للنقل ش
 %.33،3المشروع انجز  البحري

 شركة إشراقة المدينة رصيف المعامر 1

بسبب "المشروع متوقف عن العمل رسميا 
الغريق والمخلفات العسكرية والمنفلقات 

الموجودة واعتذار وزارة الدفاع عن 
 .الكشف عنها وإزالتها 

ساحة الحاويات في ميناء أم  2
الى " انتهاء العقد وسلمت الساحة رسميا راشدشركة ال قصر الشمالي

 .الشركة العامة لموانئ العراق

ميناء أم (  2)رصيف رقم   9
المشروع منجز وتم حصول موافقة  شركة الغزال قصر الجنوبي

 .الوزارة على تمديد مدة العقد شهر واحد 

في ميناء خور ( 9)رصيف  3
 شركة مارلوك الزبير

ادات واتخذت المشروع منجز ويحقق إير
اإلجراءات الالزمة من قبل هذه الشركة 

بضرورة قيام شركة مارلوك بتنفيذ  فقرة 
الحفارة وجلبها للموانئ وعكسها  تتخذ 

 .اإلجراءات القانونية بحقهم 

 شركة سبأ مذكرة التفاهم 01
المشروع منجز وحصلت موافقة الوزارة 

 .على تمديد مدة العقد شهر واحد 
 



دائرة تخطيط القطاعات 36

 5302كانون االول  5302رؤية تخطيطية استراتيجية لموانئ العراق لغاية عام رؤية تخطيطية إستراتيجية ملوانئ العراق لغاية عام 2035
 

  المهندس عمار عادل شامل: أعداد  02
 

مبردة في ميناء أم المخازن ال 00
 %.011المشروع منجز  مكتب كراسو قصر

 

 % .011الرصيف يعمل ونسبة االنجاز  شركة نواه ميناء المعقل( 02)رصيف  05
 

( 015111)ساحة حاويات  09
 ألق ألمسك ألمسناف أم قصر الشمالي5م

الساحة تعمل باإلنتاج  ونسبة االنجاز 
011%. 

 

الساحة الواقعة خلف رصيف  02
 ميناء أم قصر الجنوبي( 00)

 شركة اللورين
 

 .%52في طور التأهيل ونسبة االنجاز 
 

ميناء (  A/59)ساحة حاويات  02
 .%99في طور التأهيل ونسبة االنجاز  أم قصر

ميناء ( C/59)ساحة حاويات  01
 .%22في طور التأهيل ونسبة االنجاز  أم قصر

ميناء ( D/59)ساحة حاويات  02
 أم قصر

 .%22طور التأهيل ونسبة االنجاز  في
 

ميناء ( AB/52)ساحة حاويات  09
 أم قصر

 .%95في طور التأهيل ونسبة االنجاز 
 

ميناء أم ( b/59)ساحة حاويات  03
 .%21في طور التأهيل ونسبة االنجاز  شركة ريان العود قصر

الموازين الجسرية في ميناء  51
 شركة أماني الخير المعقل

لتلكأ الشركة وحسب " قد أصولياتم فسخ الع
في  52221كتاب الفسخ المرقم 

5/00/5102 

رصيف ( 5105/م.ت/0)دعوة 50
حسب موافقة " تم فسخ العقد رضائيا ائتالف شركة ألصفوه خور الزبير( 5-9-2)

 .الوزارة 

) رصيف( 5109/م.ت/9)دعوة 55
 شركة كات خور الزبير(09

لهم  انتهت فترة التأهيل وتم توجيه انذار
" وفرض غرامات تأخيريه وقدموا طلبا

 .لمعالي الوزير على منحهم مدة اضافية 

رصيف ( 5109/م.ت/0)دعوة 59
 .%2في طور التأهيل ونسبة االنجاز  Bpشركة  خور الزبير(0)

 .%09في طور التأهيل ونسبة االنجاز  شركة منارة أم قصر رصيف أبو فلوس 52

52 

بناء أرصفة ( 02-05)رصيف 
يدة في ميناء أم قصر جد

خلف ( 2)الشمالي وساحة رقم 
 (05)رصيف 
 

 .%55في طور التأهيل ونسبة االنجاز  شركة اللورين

أم  5م91111ساحة حاويات  51
 قصر

 اتحاد البادية
 

 
 تم تسليم الساحة الى شركة البادية

 

رصيف نفطي في قناة خور  52
 Prince shiping الزبير

في  55205تم اصدار أمر أداري 
حول تشكيل لجنة لتسليم  52/3/5102

 .الموقع 
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  [[((22))و و ( ( 22))مصدر رقم مصدر رقم ]]

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

الدعم أللوجستي  59
 أم قصر( 5100/م.ت/51)

نافذة للخدمات 
 أللوجستية

تم استالم الموقع ويعتبر تاريخ ازالة 
هو بداية  09/5/5102المتجاوزين في 

تنفيذ فقرات المشروع حسب االتفاق 
بعد توجيه  02/9/5102وانتهت بتاريخ 

شرت الشركة بأعمال التأهيل في االنذار با
52/01/5102. 

53 
في ميناء أم ( 51)رصيف 

قصر وبناء ثالثة أرصفة جديدة 
 (50-51-03)مقابلة لألرصفة 

 الشركة الفلبينية
(M.E)JLTICTSI 

تم تشكيل لجنة تتولى االشراف ومتابعة 
 .تنفيذ اعمال ادارة وتشغيل المشروع 

% 011العمل مستمر ونسبة االنجاز  المستثمر لطيف عبود استثمار معمل ثلج ميناء المعقل 91
 .ويحقق ايرادات 

 شركة نواه ميناء المعقل( 09)رصيف  90

تم تشكيل لجنة تتولى اإلشراف ومتابعة 
تنفيذ اعمال ادارة وتشغيل المشروع ولجنة 

 .لتسليم الموقع للشركة
سلمت اللجنة المشكلة من قبل الشركة 

بتاريخ لموانئ العراق الموقع 
اال ان الشركة تحفظت لعدم  02/2/5102

وتم توجيه . مطابقة المساحة مع العقد
 02/01/5102في  59901الكتاب المرقم 

لشركة نواه لالستالم الموقع وتعويضها 
 (05)بالمساحة خلف سقيفة رقم 
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 تراحاتواالق والتوصيات االستنتاجات : الرابعالفصل 
 

 
 االستنتاجات 0.4

 
من وزارة االعمار  هوالصادر 5102/عدم أعتماد دراسة المخطط التوجيهي للنقل الشامل لعام  .0

 هواالسكان والبلديات العامة و دراسة الخطة الشاملة لقطاع الموانئ في جمهورية العراق والصادر

قتان الرئيسيتان التي استخدمت في والتي هما الوثي) 5102/من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي عام 

 من قبل الجهات والوزارات المختصة ووزارة التخطيط  (أعداد هذه الدراسة

ف  ي الوق  ت الحاضر مع إمكانيات موانئ الدول المج اورة وال يمك   ن  الموانئ العراقيةتناس  ب تال .5

م ن  هذا القطاع ب إذ سيعانيص   لح لخدم   ة التجارة العراقية المستقبلية بالش كل المطل وتأن 

مش اكل تك دس البض ائع والس فن ف ي األرص فة واس تحالة دخ ول الس فن الكبي رة بس بب مس توى 

 . متر 3تقريبا عم ق غ اطس المي اه ف ي األرص فة الب الغ 

ارها أغلب المشاريع المدرجة ضمن جداول الموازنة االستثمارية االتحادية لقطاع الموانئ يمكن أعتب .3

 متأخرة الى حد ما لتجاوز هذه المشاريع المدد المقترحة 

للتنفع  ماستغالله أبتزاز ومحاولة الى حاالت مشروع ميناء الفاو في تعرض كوادر الشركات العاملة .4

 . المادي
 االزمة المالية التي عصفت بالعراق في االونة االخيرة قد أثرت سلبا على مشاريع قطاع الموانئ  .2

/ لعام  مع تلك بالمقارنه 5102/ في موانئ العراق لعام ( االستيراد والتصدير) المناولة  زيادة نشاط .1

 5102/ ماعدا ميناء المعقل الذي يالحظ من أعاله أنخفاض نشاط المناولة في المعقل لعام  5102

 ئموان إمكانيات مع الوقت الحاضر في المعقل ميناء تناسب وذلك بسبب عدم 5102/ مقارنتا بعام 

 بالشكل المستقبلية العراقية لخدمة التجارة يصلح أن يمكن وال النواحي، من جميع المجاورة الدول

 . المطلوب

مقارنتا بتلك لعام  5102/أنخفاض ايرادات الموانئ في العراق بصورة عامة وزيادة النفقات لعام  .2

  5109و  5102/

ما قد يعود الى تراجع الخدمات والتسهيالت  رفع التعرفة الكمركية للموانئ في االونة االخيرة ومنها .9

 .المقدمة للسفن القادمة مقارنتا بتلك  المقدمة من موانئ الدول المجاورة
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 التوصيات 6.4
 

والصادره من وزارة االعمار  5102/ضرورة أعتماد دراسة المخطط التوجيهي للنقل الشامل لعام  .0

 هلة لقطاع الموانئ في جمهورية العراق والصادردراسة الخطة الشامواالسكان والبلديات العامة و 

من قبل الجهات والوزارات المختصة ووزارة  5102/عام من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي 

 الحاليةالحاجة  والنهوض بة لسد  هذا القطاع تطويرلغرض مستقبلية ال الخططوضع التخطيط في 

من قبل الجهات  هاتان الدراستان بصورة مستمرة مع ضرورة تحديث هوزياده أيرادات والمستقبلية

 . المختصة وباالستفادة من الخبرات الوطنية واالجنبية

الترويج للنقل البحري عبر العراق وذلك بتقوية تنافسية النقل عبر الموانئ العراقية بالمقارنة مع  .5

ئ العراقية و تخفيض ميناء العقبة ومرسين والذي يمكن تحقيقة عن طريق تخفيض التكلفة في الموان

 .الوقت المستغرق في النقل عبر مسارات الموانئ العراقية وتطوير خدمات الموانئ

 .تطوير وصيانة القنوات الموصلة لكي تستطيع التعامل مع االعداد المتزايدة وحجم المراكب القادمة .9

السماح للسفن  استخدام التجهيزات الجديدة لجرف األعماق وتحسين كافة االعماق المالحية لغرض .2

الكبيرة بالدخول للموانئ العراقية حيث أن أحد ابرز المشاكل الذي يعاني منها هذا القطاع  بسب 

الطبيعة الجيوغرافية والرواسب القادمة من الخليج العربي وايران والنقص في اعمال جرف 

الذي أدى الى أستخدام االعماق هو عدم توفر االعماق المناسبة لرسو السفن الكبيرة والعمالقة االمر 

 . موانئ الدول المجاورة لمثل هذه الحاالت االمر الذي الحق خسائر اقتصادية كبيرة بالعراق

تحديث مرافق ومعدات الموانئ وتحسين االنتاجية في مناولة البضائع وتحسين االداء في الموانئ  .2

بصورة سريعة باالضافة الى وتخفيض فترات ابقاء البضائع في الموانئ واجراء العمليات الكمركية 

 .أجراء عمليات التفريغ والتحميل والشحن بشكل منظم وسريع

وربط الموانئ بالطرق الخارجية السريعة تطوير الطرق السريعة ومداخل الموانئ والسكك الحديدية  .1

 .واصالح السكك الحديدية من الميناء الى المدن الرئيسة

كامل االهمية كونه شريان اقتصادي مستقبلي مهم جدا واعطاءه مشروع ميناء الفاو الكبير دعم  .2

ومن عدة جهات ( مكونة من كادر هندسي وفني ومالي واداري)للعراق وذلك بتشكيل لجنة مختصة 

حكومية مختصة لغرض متابعة المشروع وتوفير جميع المتطلبات الالزمة لسير العمل وحل جميع 

كونه أحد أهم المشاريع التي سوف تزيد من أيرادات  المشاكل والمعوقات التي تواجه سير العمل فيه

وبالتالي تحقيق احد اهم أهداف خطة  هذا القطاع وكفائتة باالضافة الى سد الحاجة المستقبلية للبلد

 .والمذكورة أعاله( 5102 – 5109)التنمية الوطنية 
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والصادره من وزارة االعمار  5102/ضرورة أعتماد دراسة المخطط التوجيهي للنقل الشامل لعام  .0

 هلة لقطاع الموانئ في جمهورية العراق والصادردراسة الخطة الشامواالسكان والبلديات العامة و 

من قبل الجهات والوزارات المختصة ووزارة  5102/عام من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي 

 الحاليةالحاجة  والنهوض بة لسد  هذا القطاع تطويرلغرض مستقبلية ال الخططوضع التخطيط في 

من قبل الجهات  هاتان الدراستان بصورة مستمرة مع ضرورة تحديث هوزياده أيرادات والمستقبلية

 . المختصة وباالستفادة من الخبرات الوطنية واالجنبية

الترويج للنقل البحري عبر العراق وذلك بتقوية تنافسية النقل عبر الموانئ العراقية بالمقارنة مع  .5

ئ العراقية و تخفيض ميناء العقبة ومرسين والذي يمكن تحقيقة عن طريق تخفيض التكلفة في الموان

 .الوقت المستغرق في النقل عبر مسارات الموانئ العراقية وتطوير خدمات الموانئ

 .تطوير وصيانة القنوات الموصلة لكي تستطيع التعامل مع االعداد المتزايدة وحجم المراكب القادمة .9

السماح للسفن  استخدام التجهيزات الجديدة لجرف األعماق وتحسين كافة االعماق المالحية لغرض .2

الكبيرة بالدخول للموانئ العراقية حيث أن أحد ابرز المشاكل الذي يعاني منها هذا القطاع  بسب 

الطبيعة الجيوغرافية والرواسب القادمة من الخليج العربي وايران والنقص في اعمال جرف 

الذي أدى الى أستخدام االعماق هو عدم توفر االعماق المناسبة لرسو السفن الكبيرة والعمالقة االمر 

 . موانئ الدول المجاورة لمثل هذه الحاالت االمر الذي الحق خسائر اقتصادية كبيرة بالعراق

تحديث مرافق ومعدات الموانئ وتحسين االنتاجية في مناولة البضائع وتحسين االداء في الموانئ  .2

بصورة سريعة باالضافة الى وتخفيض فترات ابقاء البضائع في الموانئ واجراء العمليات الكمركية 

 .أجراء عمليات التفريغ والتحميل والشحن بشكل منظم وسريع

وربط الموانئ بالطرق الخارجية السريعة تطوير الطرق السريعة ومداخل الموانئ والسكك الحديدية  .1

 .واصالح السكك الحديدية من الميناء الى المدن الرئيسة

كامل االهمية كونه شريان اقتصادي مستقبلي مهم جدا واعطاءه مشروع ميناء الفاو الكبير دعم  .2

ومن عدة جهات ( مكونة من كادر هندسي وفني ومالي واداري)للعراق وذلك بتشكيل لجنة مختصة 

حكومية مختصة لغرض متابعة المشروع وتوفير جميع المتطلبات الالزمة لسير العمل وحل جميع 

كونه أحد أهم المشاريع التي سوف تزيد من أيرادات  المشاكل والمعوقات التي تواجه سير العمل فيه

وبالتالي تحقيق احد اهم أهداف خطة  هذا القطاع وكفائتة باالضافة الى سد الحاجة المستقبلية للبلد

 .والمذكورة أعاله( 5102 – 5109)التنمية الوطنية 
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يح الحقوق والواجبات وضع قوانين وتعليمات لتطوير الموانئ وادارتها وتشغيلها باالضافة الى توض .9

والمسؤوليات للمستثمرين من القطاع الخاص في تطوير وتشغيل الموانئ وتوضيح وظائف 

 .وواجبات ومسؤوليات الشركة العراقية للموانئ 

تفعيل القوانين العراقية المحلية والتي يجب أن تتماشى مع القوانين والمتطلبات العالمية في قطاع  .9

 . الموانئ
ع أستخدام موانئ الدولة المجاورة الغراض االستيراد والتصدير لرفع تشريع قانون من .01

 .أيرادات هذا القطاع وتشجيعة
ضرورة أعادة التخطيط والتصميم للمدى الطويل لقطاع الموانئ بما يواكب الحاجة الفعلية  .00

 .على أرض الواقع والزيادات المحتملة المستقبلية 

نحو الشراكة بين القطاع الخاص والعام والذي قد تغيير االدارة  في الموانئ عبر التحول  .05

دخل حيز التنفيذ في ادارة الموانئ وكما هو موضح في الدراسة أعاله ولكن بصورة أوسع ليشمل 

حيث أن استخدام اسلوب . جميع التطوارت المستقبلية للموانئ القائمة حاليا لسد الحاجة المستقبلية

ضوء األزمة المالية الخانقة التي عصفت بالبلد والتي من الشراكة يعتبر الحل األمثل حاليا في 

المحتمل ان تسمر لفترة زمنية غير معلومة وهو احد انجح الحلول المستخدمة في العالم لسد العجز 

 . المالي للدول وتطوير القدرات البشرية والتشغيلية

ريع هذا القطاع أستخدام جزء من واردات الشركة العامة للموانئ العراقية في تنفيذ مشا .09

 . القطاع النهوض بهذاالمستقبلية وسد العجز المالي في تنفيذ المشاريع الحالية لغرض 

ضرورة فرض رقابة صارمة على قطاع الموانئ لغرض مراقبة تنفيذ المشاريع الحالية  .02

والمشاريع المستقبلية لضمان تنفيذها ضمن الوقت المحدد وبالشكل األمثل المواكب للمواصفات 

 .عالميةال

العامة  والشركة والمخازن والجمارك إدارة الميناء بين اإللكتروني التبادل أنظمة استخدام .02

غير  التعامل أساليب على والقضاء إنجاز المعامالت في السرعة يكفل بما العراقية للموانئ

 .العمالء والموظفين بين المباشر االتصال من هذه األنظمة تقلل حيث المشروع

 واضحة تطورات حققت التي الدول واالستفادة من التنسيق الجراء ماسة حاجة هناك .01

 الدول وبخاصة تطوير وأدارة قطاع الموانئ مجال في والعالمي االقليمي الميدان وملموسة في

 حققت المتحدة وجمهورية أيران والتي االمارات العربية ودولة السعودية العربية المجاورة كالمملكة

 .المجال افي هذ نوعية قفزات
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 في الموانئ أنشطة في األداء من عالية مستويات تحقيق ال يمكن بأنه قطعا   الجزم يمكن ال .02

 فعال وإداري تنظيمي اتباع اسلوب عند الموانئ فعالية مستوى رفع إذ يمكن العام القطاع سيادة ظل

 بالنظم دعمهاو الموانئ تتطلبها حركة التي واألجهزة الحديثة المناولة اقتناء معدات إن كما

 في يكمن ال الهدف فأن هنا ومن مستوى األداء رفع على تساعد عوامل كلها اإللكترونية المتطورة

 الظروف تختلف إذ اإلنتاجية من عالية تحقيق معدالت يعني ما بقدر الخاص أو العام القطاع وجود

 انجح ميناء سنغافورة ميناء يعد المثال سبيل فعلى .غيره أو اإلطار هذا اتباع في  خر إلى ميناء من

 .بواسطة الدولة بالكامل ويشغل ُيدار العالم في

 ألجل 5102عام   بحلول إضافية مراسي تأهيل ميناء أم قصر وذلك بأنشاء سبعةضرورة  .09

 إضافي مرسى ضرورة انشاء و ازدحام السفن السريع والمتواصل على الميناء نتيجة الحاجة  تجنب

 .ر لنفس االسبابالزبي خور في ميناء واحد

 فلوس وأبو مينائي المعقل  في إضافية الى أنشاء مراسي  5152بحلول عام  اليوجد حاجة .03

يعتبران قديمان و مرافقاتها الخدمية غبر مواكبة للتطور كما انهما غير قابالن لالستدامه  كونهما

 .5152االمر الذي قدر بأنة سيؤدي الى اغالقهما عام 

 عالي أداء ذات مرسى 90 بينها من   5199 بحلول عام إضافي مرسى 93 أنشاء البد من .51

 .الفاو  ميناء في

 خالل من المؤسسة هذه عائدات وأهمية المعطيات تقويم من البد مؤسسة أي لخصخصة .50

ذوي  اعدادها في شارك ودراسات عالمية ومعايير واضحة محددة ألرقام رفيعة أبحاث علمية

 .واللجان المختصة المعنيةالوزارات  جانب إلى واألجانب يينمن العراق واألقتصاديين االختصاص
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ذوي  اعدادها في شارك ودراسات عالمية ومعايير واضحة محددة ألرقام رفيعة أبحاث علمية
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 االقتراحات  3.4
طريق  عن المختلفة االعالم وسائل باستخدام الخصخصة برنامج بتنفيذ البدء قبل العام الراي تهيئة .0

المختلفة  و ثارها وفوائدها الخصخصة بمفهوم المجتمع تعريف لغرض والمحاضرات الندوات عقد

 بالقطاع التمسك إلى يميل العراقي المجتمع أفراد من الكثير هناك ألن تحقيقها المرجو األهدافو

 .الطبقي الفوارق وتذويب للمجتمع الدولة ورعاية التوزيع عدالة لفكرة تحقيق فيه يرون ألنهم العام

 بسن الدولة قيام طريق عن الخاص القطاع لتشجيع المناسبة والقانونية االقتصادية البيئة تهيئة .5

 تقديم خالل من الخاص االستثمار وتشجيع الخاصة الملكية تحمي التي القانونية التشريعات

 .هالبيئ وحماية الدولية والتجارة والضرائب العمالة وتنظيم الضريبية االعفاءات

 مختلف ومن عاليةال هالخبر ذوي من  الخصخصة سياسة بتنفيذ يقوم جهاز أو هيئة إنشاء .9

 . والفنية واالدارية والمالية القانونية تاالختصاصا

 للقطاع تحويلها الممكن من التي المشاريع اختيار يتم حيث الخاص للقطاع التحول برنامج اعداد .2

 المالي وضعها حيث من المشاريع تلك ألختيار عديدة أعتبارات وضمن زمني جدول وفق الخاص

 . ات المردود االقتصادي العاليكمشاريع قطاع الموانئ ذ الوطني لألقتصاد وأهميتها

  للبلد واالجتماعية والسياسية االقتصادية الظروف يراعي والذي المناسب الخصخصة أسلوب اختيار .2

 الخاص القطاع إلى العام القطاع مشاريع تحويل بموجبها يتم التي األساليب من العديد هناك حيث

 . مالئمة األساليب أكثر أختيار يجب لذلك

 ومتابعة رقابة الخصخصة ترافق مراحل أن البد المطلوب النجاح الخصخصة رنامجب يحقق لكي  .1

 . الخصخصة عملية سير حسن من للتأكد

 من أن إذ ، الخصخصة عملية سترافق التي البطالة مشكلة لمواجهة المناسبة الحلول إيجاد  .2

 حجم يبقى أن قعتتو ال وبالتالي التوظيف في زيادة من تعاني العامة المشروعات أن المعروف

 .هوعليه ما على التوظيف

 مناخ وتوفير السياسي االستقرارا أبرزها ولعل العملية لهذه المالئمة الموضوعية الظروف توفير  .9

 .مالئم اقتصادي

 األخذ مع العراق في الخصخصة برنامج تنفيذ عند والنامية المتقدمة الدول تجارب مناالستفادة . 01

 األخطاء التي لتصحيح بدقة االجراءات ومتابعة كثيرة أخطاء حدوث لعدم تأنيوال التدرج بنظراالعتبار

 .التنفيذ أثناء تقع قد
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 :المصادر
 :الكتب العربية

 .،  وزارة المالية 6104، حسين ، مريم خالص، دراسة الحكومة االلكترونية   .0

 .6100راقي ، سمير عبود ، دراسة الخصخصة وتحديد رؤيى ألصالح االقتصادي الع. عباس ، د .6

الواقع والمشكالت وامكانات التطور ، جامعة  -نصر ، عبدالرزاق يوسف ، دراسة  ميناء أم قصر  .3

 .البصرة

 :التقارير
 .، وزارة النقل6104،الشركة العامة للموانئ العراقية ،  6104التقرير السنوي للموانئ العراقية لعام  .4

 .، وزارة النقل6102الشركة العامة للموانئ العراقية ، ، 6102التقرير السنوي للموانئ العراقية لعام   .2

، الوكالة اليابانية للتعاون الدولي  6102الخطة الشاملة لقطاع الموانئ في جمهورية العراق ،  .2

(JICA). 

 . ،  وزارة االعمار واالسكان والبلديات العامة6104المرحلة الثانية ،  -المخطط التوجيهي للنقل الشامل .7

وزارة ،  6104،  دائرة السياسات االقتصادية ، 6107-6103ة خطة التنمية الوطنية متابع تقرير  ..88

  ..التخطيط

 .، وزارة التخطيط6102تقارير الزيارات الميدانية ، دائرة تخطيط القطاعات ،  .9

 .، وزارة التخطيط6101،  6104 -6101خطة التنمية الوطنية  .01

 .تخطيط، وزارة ال6103، 6107-6103خطة التنمية الوطنية   .00

 .6102و  6102/ خطة المنهاج االستثماري لوزارة النقل لعام  .06

 : مصادر االنترنيت
  ..(Google.com)المكتبة الصورية لموقع جوجل   ..0303
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 .، وزارة النقل6102الشركة العامة للموانئ العراقية ، ، 6102التقرير السنوي للموانئ العراقية لعام   .2
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    شراء معدات مناوله للموانئشراء معدات مناوله للموانئ. . 00
 : وصف المشروع

ن المشاريع المهمة والتي ترفد  الموانئ بمعدات و ليات ألغراض الشحن أن مشروع شراء معدات مناولة م 

 .والتفريغ والتي تؤدي إلى سرعة أعمال المناولة و زيادة اإليرادات وتقليل فترة مناولة البضائع 
 :بيانات المشروع

  مليون دينار( 92111: )الكلفة الكلية 

 5119: سنة االدراج 

 سنوات 01: مدة المشروع 

 5113  -:مباشرة للمشروع تاريخ ال 

  مليون دينار 211/ 5102التخصيص السنوي لعام 

  مليون دينار 0/ 5101التخصيص السنوي لعام 

  90:  90/05/5102نسبة االنجاز المادي الفعلي التراكمي للمشروع لغاية % 

  22:  90/05/5102نسبة االنجاز المالي الفعلي التراكمي لغاية% 

 :روع األعمال المنجزة من المش
  5/طن عدد 21تجهيز حاضنات حاويات. 

  5/طن  عدد 91تجهيز رافعات سلكية هيدروليكية. 

   1/لنقل الحاويات عدد( تريلة ) تجهيز شاحنات  

  50/طن عدد(  02،  01، 2،  9)تجهيز رافعات شوكية. 

  0/طن عدد  21تجهيز رافعة سلكية 

  1/تجهيز ساحبات  نقل الحاويات  عدد. 

  1/شوكية متعددة الحموالت عددتجهيز رافعات. 

 2/تجهيز حاضنات للحاويات عدد 

 تأهيل معدات المناولة في ميناء  أم قصر الشمالي والجنوبي 

 5/تجهيز شافطات حبوب عدد 

  9/طن  عدد(  21، 21)تجهيز رافعات سلكية هيدروليكية. 

  1/طن  عدد 21تجهيز حاضنات ورافعات شوكية. 

 فقرةمع تدريب كادر فني ألغراض ( 25)النمساوية ليبهر  تجهيز مواد احتياطية للرافعات

 الصيانة والتشغيل
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 :روع األعمال المنجزة من المش
  5/طن عدد 21تجهيز حاضنات حاويات. 

  5/طن  عدد 91تجهيز رافعات سلكية هيدروليكية. 

   1/لنقل الحاويات عدد( تريلة ) تجهيز شاحنات  

  50/طن عدد(  02،  01، 2،  9)تجهيز رافعات شوكية. 

  0/طن عدد  21تجهيز رافعة سلكية 

  1/تجهيز ساحبات  نقل الحاويات  عدد. 

  1/شوكية متعددة الحموالت عددتجهيز رافعات. 

 2/تجهيز حاضنات للحاويات عدد 

 تأهيل معدات المناولة في ميناء  أم قصر الشمالي والجنوبي 

 5/تجهيز شافطات حبوب عدد 

  9/طن  عدد(  21، 21)تجهيز رافعات سلكية هيدروليكية. 

  1/طن  عدد 21تجهيز حاضنات ورافعات شوكية. 

 فقرةمع تدريب كادر فني ألغراض ( 25)النمساوية ليبهر  تجهيز مواد احتياطية للرافعات

 الصيانة والتشغيل



دائرة تخطيط القطاعات 46

 5302كانون االول  5302رؤية تخطيطية استراتيجية لموانئ العراق لغاية عام رؤية تخطيطية إستراتيجية ملوانئ العراق لغاية عام 2035
 

  المهندس عمار عادل شامل: أعداد  42
 

 :األعمال قيد التجهيز و االستالم

  قيد التفاوض لتوقيع ملحق عقد مع وزارة الصناعة )   51/تجهيز رافعات شوكيةعدد

 (والمعادن 

  حق عقد قيد التفاوض لتوقيع مل) 2/طن عدد(  21، 91)تجهيز رافعات سلكية هيدروليكية

 مع وزارة الصناعة والمعادن 

 
 
  محطات تحلية الشركة العامة لموانئ العراقمحطات تحلية الشركة العامة لموانئ العراق  44//تجهيز ونصب وتشغيل عددتجهيز ونصب وتشغيل عدد. 6

  بيانات المشروع بيانات المشروع 
  مليون دينار ( 01511: ) الكلفة الكلية 

  5111: سنة االدراج 

 سنوات9: مدة المشروع 

  2/9/5111:تاريخ المباشرة للمشروع 

  مليون دينار  0211 -: 5102التخصيص السنوي لعام 

  مليون دينار 0:  5101/ التخصيص السنوي لعام 

  39:   90/05/5102نسبة االنجاز المادي الفعلي التراكمي للمشروع لغاية % 

  92:   90/05/5102نسبة االنجاز المالي الفعلي التراكمي للمشروع لغاية % 

 مناقصات المشروع المنجزة
 ميناء أم قصر في  5/تجهيز ونصب محطات تحليه عدد 

 في ميناء خور الزبير  0/تجهيز ونصب محطات تحليه عدد 

  أعمال مدنية لمحطة تحليه أم قصر 

 مناقصات قيد اإلنجاز
  (.51/05/5102بتاريخ " انجزت واستلمت اوليا) تجهيز ونصب محطات تحليه في ميناء المعقل 
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 المرحلة االولى/ مشروع تأهيل قطاع الموانىء . 3
 :المشروعوصف    
العملة المحلية توفير المبالغ الساندة من تخصيصات مشاريع الخطة ( / قرض) يتضمن تأهيل قطاع الموانىء  

 العملة األجنبية / االستثمارية لتلبية متطلبات مشروع تأهيل قطاع الموانىء 

 :بيانات المشروع
 مليون دينار 593911:  الكلفة الكلية 

 سنوات2: مدة المشروع 

 مليون دينار 2211  -: 5102السنوي لعام  التخصيص 

  مليون دينار 9111  -: 5101التخصيص السنوي لعام 

  0/05/5119 -: تاريخ المباشرة للمشروع 

  31:   90/05/5102نسبة االنجاز الفعلي المادي التراكمي للمشروع لغاية% 

  31:   90/05/5102نسبة االنجاز الفعلي المالي التراكمي للمشروع لغاية% 

 :اإلعمال المنجزة
 : إعمال تجهيز  ليات ومعدات لمشاريع القرض الياباني  –أ

 طن 1تجهيز سيارة قالب سكانيا سعة 

  تجهيز مواد متنوعة من القطاع االشتراكي 

 تجهيز سيارة نساف 

  تجهيز سيارة حمل 

 تجهيز كانسة شوارع 

 تجهيز  ليات 

 تجهيز حوضية لنقل الوقود 

  ورافعة شوكية( هياب ) تجهيز رافعة كرين 

  سيارة هياب 

 ليات لولودر ولوري قالب  

 ميناء أم قصر / انجاز سياج كونكريتي جاهز -ب

 إنشاء استعالمات ميناء ام قصر الجنوبي -ج

 صيانة بناية أدارة القرض الياباني في ميناء أم قصر -د

 إنشاء بناية برج المالحة البحرية في ميناء ام قصر  -ه  
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 المرحلة االولى/ مشروع تأهيل قطاع الموانىء . 3
 :المشروعوصف    
العملة المحلية توفير المبالغ الساندة من تخصيصات مشاريع الخطة ( / قرض) يتضمن تأهيل قطاع الموانىء  

 العملة األجنبية / االستثمارية لتلبية متطلبات مشروع تأهيل قطاع الموانىء 

 :بيانات المشروع
 مليون دينار 593911:  الكلفة الكلية 

 سنوات2: مدة المشروع 

 مليون دينار 2211  -: 5102السنوي لعام  التخصيص 

  مليون دينار 9111  -: 5101التخصيص السنوي لعام 

  0/05/5119 -: تاريخ المباشرة للمشروع 

  31:   90/05/5102نسبة االنجاز الفعلي المادي التراكمي للمشروع لغاية% 

  31:   90/05/5102نسبة االنجاز الفعلي المالي التراكمي للمشروع لغاية% 

 :اإلعمال المنجزة
 : إعمال تجهيز  ليات ومعدات لمشاريع القرض الياباني  –أ

 طن 1تجهيز سيارة قالب سكانيا سعة 

  تجهيز مواد متنوعة من القطاع االشتراكي 

 تجهيز سيارة نساف 

  تجهيز سيارة حمل 

 تجهيز كانسة شوارع 

 تجهيز  ليات 

 تجهيز حوضية لنقل الوقود 

  ورافعة شوكية( هياب ) تجهيز رافعة كرين 

  سيارة هياب 

 ليات لولودر ولوري قالب  

 ميناء أم قصر / انجاز سياج كونكريتي جاهز -ب

 إنشاء استعالمات ميناء ام قصر الجنوبي -ج

 صيانة بناية أدارة القرض الياباني في ميناء أم قصر -د

 إنشاء بناية برج المالحة البحرية في ميناء ام قصر  -ه  
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 المرفأ الجنوبي/ دارة ميناء أم قصر إنشاء بناية إ -و

 المرحلة الثانية/ أنشاء السياج الكونكريتي -ز

 أنشاء ساحة وقوف الشاحنات في ميناء أم قصر الجنوبي  -ح

 :األعمال قيد التنفيذ
  قيد االنجاز نسبة ) متر( 911)متر في ميناء أم قصر الجنوبي وطول ( 91)أنشاء طريق بعرض

 % (31االنجاز الفعلي 

  توقف العمل للتفاوض مع قيادة القوة البحرية نسبة ) المرحلة الثالثة / أنشاء السياج الكونكريتي

 %(52االنجاز 

  بتاريخ " واستلمت اوليا% 011انجزت )أنشاء طريق خروج الشاحنات في ميناء أم قصر الجنوبي

53/3/5102) 

  بتاريخ " تلمت أولياانجزت واس)  5/لتر عدد 3111تجهيز سيارات حوضية نوع هينو سعة

59/2/5102) 

 مشروع تأهيل أرصفة الموانئ.4

  ::بيانات المشروعبيانات المشروع
 مليون دينار 50111:الكلفة الكلية. 

 5119: سنة االدراج 

 سنوات1: مدة المشروع 

  مليون دينار5:  5102التخصيص السنوي لعام 

  مليون دينار0:  5101التخصيص السنوي لعام 

  0/1/5119 -: تاريخ المباشرة للمشروع 

  011نسبة االنجاز المادي الفعلي التراكمي للمشروع لغاية% 

  32نسبة االنجاز المالي الفعلي التراكمي للمشروع لغاية% 

 :األعمال المنجزة
  أعمال تجهيز عوامات لتأهيل القناة المالحية 

  المرفأ الشمالي/ أعمال تأهيل مدخل ميناء أم قصر 

  تشجير ميناء ام قصر المرحلة الثانية 

  ميناء خور عبد هللا( / 0)أعمال تأهيل واقيات الصدمات لرصيف رقم 

  تجهيز ونصب وتشغيل مكونات نظام األمان والمخاطر البحري 
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  ميناء خور عبد هللا( / 5،0) صيانة السطوح الخرسانية لألرصفة 

 أعمال تبليط شوارع ميناء خور عبد هللا 

 ملحق عقد تأهيل مدخل ميناء أم قصر الشمالي 

 ( / 01)عمعال التخصصععية لتجهيععز ونصعب واقيععات الصععدمات وتأهيععل هياكلهعا فععي رصععيف رقععم اإل

 خور الزبير

  المرحلة الثالثة / تشجير المساحات الزراعية حول قاعة المسافرين في ميناء أم قصر. 

  المرحلة / في ميناء أم قصر الجنوبي ( 9،5)األعمال التكميلية لصيانة السطوح الخرسانية لألرصفة

 .الثانية 

  األعمععال التخصصععية لتجهيععز ونصععب واقيععات الصععدمات المطاطيععة وتأهيععل الهياكععل الحديديععة فععي

 .أرصفة ميناء خورالزبير  

 أعمال تجهيز خادم البيانات التعريف اآللي للسفن وملحقاته البرمجية ومكوناته المادية وخرائطه. 

  الشماليأعمال تأهيل طريق جهتي الدخول والخروج لميناء أم قصر. 

  5102ال توجد أعمال منجزة وقيد االنجاز لعام . 

 مشروع تأهيل ميناء ابو فلوس 22
  :المشروع بيانات  

  مليون  دينار عراقي  91291 -:الكلفة الكلية 

  5111: سنة االدراج 

 سنوات01: مدة المشروع 

  0/1/5111 -:تاريخ المباشرة للمشروع 

  ون  دينارملي 0211:   5102التخصيص السنوي لعام 

  مليون  دينار  5211:   5101التخصيص السنوي لعام 

   ( 35)  -:90/05/5102نسبة االنجاز المادي الفعلي للمشروع لغاية%  

   ( 95)  -:90/05/5102نسبة االنجاز المالي الفعلي للمشروع لغاية %  

  

 :مناقصات المشروع المنجزة
 ميناء أبو فلوس  صيانة الطابق األرضي وإنشاء طابق  خر لبناية إدارة 

  إنشاء وحدة اآلليات في ميناء ابو فلوس 

 ( م35×م09)إنشاء سقيفة بإبعاد 



49دائرة تخطيط القطاعات

 5302كانون االول  5302رؤية تخطيطية استراتيجية لموانئ العراق لغاية عام رؤية تخطيطية إستراتيجية ملوانئ العراق لغاية عام 2035
 

  المهندس عمار عادل شامل: أعداد  49
 

  ميناء خور عبد هللا( / 5،0) صيانة السطوح الخرسانية لألرصفة 

 أعمال تبليط شوارع ميناء خور عبد هللا 

 ملحق عقد تأهيل مدخل ميناء أم قصر الشمالي 

 ( / 01)عمعال التخصصععية لتجهيععز ونصعب واقيععات الصععدمات وتأهيععل هياكلهعا فععي رصععيف رقععم اإل

 خور الزبير

  المرحلة الثالثة / تشجير المساحات الزراعية حول قاعة المسافرين في ميناء أم قصر. 

  المرحلة / في ميناء أم قصر الجنوبي ( 9،5)األعمال التكميلية لصيانة السطوح الخرسانية لألرصفة

 .الثانية 

  األعمععال التخصصععية لتجهيععز ونصععب واقيععات الصععدمات المطاطيععة وتأهيععل الهياكععل الحديديععة فععي

 .أرصفة ميناء خورالزبير  

 أعمال تجهيز خادم البيانات التعريف اآللي للسفن وملحقاته البرمجية ومكوناته المادية وخرائطه. 

  الشماليأعمال تأهيل طريق جهتي الدخول والخروج لميناء أم قصر. 

  5102ال توجد أعمال منجزة وقيد االنجاز لعام . 

 مشروع تأهيل ميناء ابو فلوس 22
  :المشروع بيانات  

  مليون  دينار عراقي  91291 -:الكلفة الكلية 

  5111: سنة االدراج 

 سنوات01: مدة المشروع 

  0/1/5111 -:تاريخ المباشرة للمشروع 

  ون  دينارملي 0211:   5102التخصيص السنوي لعام 

  مليون  دينار  5211:   5101التخصيص السنوي لعام 

   ( 35)  -:90/05/5102نسبة االنجاز المادي الفعلي للمشروع لغاية%  

   ( 95)  -:90/05/5102نسبة االنجاز المالي الفعلي للمشروع لغاية %  

  

 :مناقصات المشروع المنجزة
 ميناء أبو فلوس  صيانة الطابق األرضي وإنشاء طابق  خر لبناية إدارة 

  إنشاء وحدة اآلليات في ميناء ابو فلوس 

 ( م35×م09)إنشاء سقيفة بإبعاد 
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  إعمال تجهيز وتهيئة مقاطع سكك الرافعات المرفأية في ميناء أبو فلوس 

  طن 2تجهيز ونصب ثالثة رافعات مرفأيه سعة. 

 في ميناء ابو فلوس 5/إنشاء مجموعة صحية عدد 

 في ميناء أبو فلوس مع ( 2)نكريت مسلح لساحة وقوف الشاحنات األعمال الترابية وصب كو

 ملحق عقد إنشاء غرفتي

 0/تجهيز ونصب وتشغيل ميزان جسري الكتروني عدد 

  إنشاء مجاري تصريف مياه األمطار للجزء الوسطي الناقل واألجزاء المرتبطة به وإعمال صب

 كونكريت مسلح واكساء بالستك في ميناء أبو فلوس

  المدنية لمجاري القابلوات للمقاطع     األعمال 

  ميناء أبو فلوس    /تجهيز وتهيئة مناطق الربط لمقاطع سكك الرافعات المرفأية 

  (      0) اإلعمال الترابية وصب كونكريت مسلح ساحة رقم 

 األعمال التكميلية لبناية اإلدارة في ميناء أبو فلوس 

 أنشاء سقيفة اإلطفاء في ميناء أبو فلوس 

 يانة سكك الرافعات الكهربائية ص. 

  أعمار السطحة الحديدية المرحلة الثالثة 

  أعمال تبليط طرق وأرصفة  ميناء ابو فلوس وإنشاء ابنيه خدمية 

  اإلعمال الكهربائية لمحطة األرصفة وإعمال كهربائية مختلفة في ميناء أبو فلوس 

 :المناقصات قيد اإلنجاز
  (32نسبة االنجاز  -االنجاز قيد) منظومة اإلسالة واإلطفاء % 

  (32قيد االنجاز بنسبة )أعمال تبليط طرق وارصفة ميناء أبو فلوس وانشاء أبنية خدمية % 

 قيعد االنجعاز) واقيات الصدمة ألرصفة الميناءأعمعال تبلعيط مسعار الشعاحنات لمينعاء ابعو فلعوس-

32)%. 

 مشروع الحماية الكاثودية.2

 :وصف المشروع
ية الكاثودية ألرصفة الموانئ إزالة حالة التحكل والتأكسد الحاصلة في الركائز األنبوبية يتضمن مشروع الحما

الحديدية وكذلكالركائز اللوحية الحديدية مع إيقاف أو منع حصول حالة التحكل في هذه الركائز مستقبال  ولمدة 

 افتراضية قدرها عشرون عاما  

 :بيانات المشروع 
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   يون  دينار مل 01111 -:الكلفة الكلية  

  5113 -:سنة ادراج المشروع 

 سنوات9: مدة المشروع 

  مليون  دينار عراقي /  0211 -:5102التخصيص السنوي لعام 

  مليون  دينار عراقي  0 -:5101التخصيص السنوي لعام 

  ( 90)  -:90/05/5102نسبة االنجاز  المادي الفعلي التراكمي للمشروع لغاية % 

 ( 03)  -:90/05/5102فعلي التراكمي للمشروع لغاية نسبة االنجاز المالي ال % 

 :مناقصات المشروع المنفذة 
  خور / والهياكل الحديدية السفلية من التآكل( 5،6،7)حماية الركائز األنبوبية الحديدية لألرصفة

 الزبير      

  لألرصفة ( تنظيف معالجة طالء( )2،3،4)حماية الركائز األنبوبية الحديدية من التآكل لألرصفة

 خور الزبير / والطرق المؤدية لها

  خور الزبير/ 01حماية الركائز األنبوبية الحديدية  لرصيف رقم 

  خور  –أم قصر ) حماية الركائز األنبوبية الحديدية من التآكل الخاصة لستة أرصفة في موانئ

 ( أبو فلوس -الزبير

 خور ( /2،3،4)ة الحديدية لألرصفة تصميم وتجهيز ونصب وتشغيل منظومة حماية كاثوديةلألرصف

 الزبير

  (5،6،7)تصميم وتجهيز ونصب وتشغيل منظومة حماية لميناء خور الزبير لألرصفة 

  ميناء / مرسى الزوارق(04-00-01-9)تصميم وتجهيز ونصب منظومة حماية كاثودية لألرصفة

 %75خور الزبير قيد االنجاز 

 ام قصر / أرصفة( 5)ائز االنبوبية الحديدية لعدد تنظيف بالعصف الرملي ومعالجة الطالء للرك

 47/4/4107في " وانجزت واستلمت أوليا

  مشروع أعمار الوحدات البحريةمشروع أعمار الوحدات البحرية .7
 :وصف المشروع

يتضمن المشروع أعمار الوحدات البحرية بكافة انواعها وورش صيانة السفن وصيانة الحوض العائم 

 .عراقيةلغرض تقديم خدمات الصيانة للسفن في الموانئ ال

 :بيانات المشروع

  مليون  دينار عراقي  90111 -:الكلفة الكلية 
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   يون  دينار مل 01111 -:الكلفة الكلية  

  5113 -:سنة ادراج المشروع 

 سنوات9: مدة المشروع 

  مليون  دينار عراقي /  0211 -:5102التخصيص السنوي لعام 

  مليون  دينار عراقي  0 -:5101التخصيص السنوي لعام 

  ( 90)  -:90/05/5102نسبة االنجاز  المادي الفعلي التراكمي للمشروع لغاية % 

 ( 03)  -:90/05/5102فعلي التراكمي للمشروع لغاية نسبة االنجاز المالي ال % 

 :مناقصات المشروع المنفذة 
  خور / والهياكل الحديدية السفلية من التآكل( 5،6،7)حماية الركائز األنبوبية الحديدية لألرصفة

 الزبير      

  لألرصفة ( تنظيف معالجة طالء( )2،3،4)حماية الركائز األنبوبية الحديدية من التآكل لألرصفة

 خور الزبير / والطرق المؤدية لها

  خور الزبير/ 01حماية الركائز األنبوبية الحديدية  لرصيف رقم 

  خور  –أم قصر ) حماية الركائز األنبوبية الحديدية من التآكل الخاصة لستة أرصفة في موانئ

 ( أبو فلوس -الزبير

 خور ( /2،3،4)ة الحديدية لألرصفة تصميم وتجهيز ونصب وتشغيل منظومة حماية كاثوديةلألرصف

 الزبير

  (5،6،7)تصميم وتجهيز ونصب وتشغيل منظومة حماية لميناء خور الزبير لألرصفة 

  ميناء / مرسى الزوارق(04-00-01-9)تصميم وتجهيز ونصب منظومة حماية كاثودية لألرصفة

 %75خور الزبير قيد االنجاز 

 ام قصر / أرصفة( 5)ائز االنبوبية الحديدية لعدد تنظيف بالعصف الرملي ومعالجة الطالء للرك

 47/4/4107في " وانجزت واستلمت أوليا

  مشروع أعمار الوحدات البحريةمشروع أعمار الوحدات البحرية .7
 :وصف المشروع

يتضمن المشروع أعمار الوحدات البحرية بكافة انواعها وورش صيانة السفن وصيانة الحوض العائم 

 .عراقيةلغرض تقديم خدمات الصيانة للسفن في الموانئ ال

 :بيانات المشروع

  مليون  دينار عراقي  90111 -:الكلفة الكلية 
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  5112: سنة االدراج 

 سنة 05: مدة المشروع 

  03/9/5112 -:تاريخ المباشرة للمشروع 

  مليون دينار عراقي  009: 5102التخصيص السنوي لعام 

  مليون  دينار ( 0) -:5101التخصيص السنوي لعام 

  ( 33،3)  -:90/05/5102المادي التراكمي للمشروع لغاية  نسبة االنجاز الفعلي % 

 ( 33،1)  -:نسبة االنجاز الفعلي  المالي التراكمي للمشروع % 

 المشروع منجز والمتبقي هو دفع مستحقات
 

  مشروع دراسة وتنفيذ مكافحة التلوث البحري مشروع دراسة وتنفيذ مكافحة التلوث البحري  .8

  ::بيانات المشروعبيانات المشروع

  مليون  دينار عراقي 02111 -:الكلفة الكلية 

 5112: االدراج  سنة  

 سنوات2: مدة المشروع 

  01/1/5112 -:تاريخ المباشرة للمشروع 

  مليون  دينار ( 211) -:5102التخصيص السنوي لعام 

  مليون  دينار ( 0) -:5101التخصيص السنوي لعام 

  (33،3)  -:90/05/5102نسبة االنجاز الفعلي المادي التراكمي للمشروع لغاية % 

 (31)  -:90/05/5102ي المالي التراكمي للمشروع لغاية نسبة االنجاز الفعل % 

 : مناقصات المشروع المنجزة

   (منجزة ) تجهيز سيارات اختصاصية 

  تجهيز زورق مكافحة التلوث البحري مع المواد االحتياطية. 

 من قيمة الجنيبة% 01مع المواد االحتياطية بنسبة   5/ بناء وتجهيز جنيبة  لية  عدد. 

 تخصصي لمكافحة التلوث البحري شراء زورق. 

 5102توجد مناقصات لعام   ال 
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  مشروع شراء وحدات بحرية مشروع شراء وحدات بحرية  .9

  ::بينانات المشروعبينانات المشروع

 مليون  دينار عراقي (  092111) -:الكلفة الكلية 

 5119: سنة االدراج 

 سنوت9: مدة المشروع 

  59/2/5119 -:تاريخ المباشرة للمشروع 

  ون دينار عراقي ملي( 5)  -:5102التخصيص السنوي لعام 

  مليون دينار عراقي ( 0)  -:5101التخصيص السنوي لعام 

  (93)  -:90/05/5102نسبة االنجاز الفعلي المادي التراكمي للمشروع لغاية % 

   (35)  -:90/05/5102نسبة االنجاز الفعلي المالي التراكمي للمشروع لغاية % 

 :مناقصات المشروع المنجزة 

 5/حصان مع زورق ركاب عدد 9211رة تجهيز ساحبة بحرية قد  

  9م  9111شراء حفارة 

 بناء باخرة مسح مع زورق خدمة 

 طن  مع المواد االحتياطية( 21) طاقة ( 9)بناء ساحبة عدد 

 :مناقصات المشروع قيد التنفيذ

  31قيد االنجاز بنسبة  9م  1111بناء حفارة% 

 92النجاز شراء زورقي إطفاء وإسعاف مع المواد االحتياطية قيد ا% 

 

    مشروع تحسين الطاقة الكهربائية في الموانئمشروع تحسين الطاقة الكهربائية في الموانئ. . 0101

  ::بيانات المشروعبيانات المشروع

  مليون  دينار عراقي 91111 -:الكلفة الكلية 

  5119: سنة االدراج 

 سنوات 2: مدة المشروع 

  0/1/5119 -:تاريخ المباشرة للمشروع 

  مليون  دينار عراقي ( 9111) -:5102التخصيص السنوي لعام 

 مليون  دينار عراقي ( 5111) -:5101نوي لعام التخصيص الس 
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  مشروع شراء وحدات بحرية مشروع شراء وحدات بحرية  .9

  ::بينانات المشروعبينانات المشروع

 مليون  دينار عراقي (  092111) -:الكلفة الكلية 

 5119: سنة االدراج 

 سنوت9: مدة المشروع 

  59/2/5119 -:تاريخ المباشرة للمشروع 

  ون دينار عراقي ملي( 5)  -:5102التخصيص السنوي لعام 

  مليون دينار عراقي ( 0)  -:5101التخصيص السنوي لعام 

  (93)  -:90/05/5102نسبة االنجاز الفعلي المادي التراكمي للمشروع لغاية % 

   (35)  -:90/05/5102نسبة االنجاز الفعلي المالي التراكمي للمشروع لغاية % 

 :مناقصات المشروع المنجزة 

 5/حصان مع زورق ركاب عدد 9211رة تجهيز ساحبة بحرية قد  

  9م  9111شراء حفارة 

 بناء باخرة مسح مع زورق خدمة 

 طن  مع المواد االحتياطية( 21) طاقة ( 9)بناء ساحبة عدد 

 :مناقصات المشروع قيد التنفيذ

  31قيد االنجاز بنسبة  9م  1111بناء حفارة% 

 92النجاز شراء زورقي إطفاء وإسعاف مع المواد االحتياطية قيد ا% 

 

    مشروع تحسين الطاقة الكهربائية في الموانئمشروع تحسين الطاقة الكهربائية في الموانئ. . 0101

  ::بيانات المشروعبيانات المشروع

  مليون  دينار عراقي 91111 -:الكلفة الكلية 

  5119: سنة االدراج 

 سنوات 2: مدة المشروع 

  0/1/5119 -:تاريخ المباشرة للمشروع 

  مليون  دينار عراقي ( 9111) -:5102التخصيص السنوي لعام 

 مليون  دينار عراقي ( 5111) -:5101نوي لعام التخصيص الس 
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  (35)  -:90/05/5102نسبة االنجاز الفعلي المادي التراكمي للمشروع لغاية % 

  (  91)  -:90/05/5102نسبة االنجاز الفعلي المالي التراكمي للمشروع لغاية % 

 :مناقصات المشروع  المنجزة 

 ي مع موادها االحتياطية لقاعة المسافرين كي ف( 5111)تجهيز ونصب وتشغيل لوحة ضغط واطئ

 ميناء ام قصر/ 

  (عمل+مواد ) تجهيز ونصب وتشغيل وصالت مايكروية مع بناء ثالثة أبراج اتصاالت 

  لميناء  5ملم( 911×0)كي في قياس (  00)تجهيز ومد وربط وفحص وتشغيل قابلو ضغط متوسط

 أم قصر

 معقلتجهيز صناديق تغذية رئيسية ألرصفة ميناء ال. 

 لميناء المعقل  59/ أعمار وتأهيل أبراج إنارة عدد. 

  2لميناء خور عبد هللا مع المواد االحتياطية 01/أعمار وتأهيل أبراج إنارة عدد%  ..  

 في ميناء المعقل  2/نصب أبراج إنارة جديدة عدد 

  ميناء خور الزبير/ تطوير محطة كهرباء األرصفة الحديدية 

 15/بير عددتأهيل أبراج إنارة خور الز 

 تجهيز مولدات مختلفة القدرة 

  كي في وقابلو ومحولة وملحقاتها 5111تجهيز ونصب مولدة 

  ميناء أم قصر/ تجهيز ونصب لوحات ضغط واطئ 

 ميناء أم قصر / تجهيز ونصب لوحات ضغط متوسط 

   (01محطة رقم )تجهيز ونصب معدات محطة كهرباء ثانوية في ميناء المعقل 

 محطة رقم ) ميناء المعقل / كي في ( 1،2/00)وتشغيل محطة كهرباء ثانوية   بناء وتجهيز ونصب

02) 

  ميناء المعقل( /3)تجهيز ونصب وتشغيل محطة كهرباء 

 مناقصة شراء سيارة فحص اختصاصية لفحص القابلوات األرضية 

  (00)تجهيز ومد وتشغيل قابلو ضغط متوسطkv (9×092 )في ميناء المعقل  5ملم. 

 ل أنشاء بناية المحطة الكهربائية الواقعة في مشروع الماء في ميناء أم قصرتنفيذ أعما 

 تجهيز مولدة ومحولة في ميناء أم قصر 
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  المهندس عمار عادل شامل: أعداد  22
 

  مد وربط وفحص وتشغيل قابلو ضغط عالي مسلح(00 KV ) من محطة  5ملم( 092×9)قياس

 (         الى محطة التحلية في خور الزبير( 00)رقم 

 ( 00/1،2)ة بقدرة انشاء محطة كهربائية تحويليkv قرب الشمالي في ميناء خور الزبير. 

  تجهيز وتوصيل شبكة كهربائية بقدرة(00kv )للساحات خلف المخازن في ميناء أم قصر الشمالي 

  في ميناء المعقل( 2)بناء وتجهيز ونصب محطة كهرباء رقم 

   مالي والجنوبيمع قواطع دورة وقابلوات لميناء أم قصر الش  9/تجهيز وربط كيوسك عدد 

  المرحلة األولى األعمال المدنية  –تأهيل محطة توليد كهرباء الجبيلة الرئيسية 

  
 :المناقصات قيد التنفيذ

  (52/2/5102بتاريخ " انجزت واستلمت أوليا) متر ( 01)تجهيز سيارة سلم هيدروليكية ارتفاع 

  5/أنشاء محطة كهرباء تحويلية عدد (1،2/ 00kv )الجمهورية ومحطة كهرباء  في محطة كهرباء

 (.59/05/5102بتاريخ " انجزت واستلمت أوليا)في ميناء المعقل  (2)رقم 

 

    تأهيل وتطوير المسفن البحريتأهيل وتطوير المسفن البحري. . 0000

 ::بيانات المشروعبيانات المشروع

  مليون  دينار عراقي 3911 -:الكلفة الكلية 

 5119: سنة االدراج 

 سنوات 2: مدة المشروع 

  0/1/5119 -:تاريخ المباشرة للمشروع 

 مليون  دينار عراقي ( 0121: )5102تخصيص السنوي لعام ال 

  مليون  دينار عراقي ( 0: )5101التخصيص السنوي لعام 

  ( 93)  -:90/05/5102نسبة االنجاز الفعلي المادي التراكمي للمشروع لغاية % 

  ( 99)  -:90/05/5102نسبة االنجاز الفعلي المالي التراكمي للمشروع لغاية % 

 :المنجزةالمناقصات  

  تجهيز ونصب وتشغيل محطة كهرباء ثانوية(A )  في شعبة المسفن البحري 

  بناية المطعم في شعبة المسفن البحري 

 سقيفة المعدات في شعبة المسفن البحري. 
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  مد وربط وفحص وتشغيل قابلو ضغط عالي مسلح(00 KV ) من محطة  5ملم( 092×9)قياس

 (         الى محطة التحلية في خور الزبير( 00)رقم 

 ( 00/1،2)ة بقدرة انشاء محطة كهربائية تحويليkv قرب الشمالي في ميناء خور الزبير. 

  تجهيز وتوصيل شبكة كهربائية بقدرة(00kv )للساحات خلف المخازن في ميناء أم قصر الشمالي 

  في ميناء المعقل( 2)بناء وتجهيز ونصب محطة كهرباء رقم 

   مالي والجنوبيمع قواطع دورة وقابلوات لميناء أم قصر الش  9/تجهيز وربط كيوسك عدد 

  المرحلة األولى األعمال المدنية  –تأهيل محطة توليد كهرباء الجبيلة الرئيسية 

  
 :المناقصات قيد التنفيذ

  (52/2/5102بتاريخ " انجزت واستلمت أوليا) متر ( 01)تجهيز سيارة سلم هيدروليكية ارتفاع 

  5/أنشاء محطة كهرباء تحويلية عدد (1،2/ 00kv )الجمهورية ومحطة كهرباء  في محطة كهرباء

 (.59/05/5102بتاريخ " انجزت واستلمت أوليا)في ميناء المعقل  (2)رقم 

 

    تأهيل وتطوير المسفن البحريتأهيل وتطوير المسفن البحري. . 0000

 ::بيانات المشروعبيانات المشروع

  مليون  دينار عراقي 3911 -:الكلفة الكلية 

 5119: سنة االدراج 

 سنوات 2: مدة المشروع 

  0/1/5119 -:تاريخ المباشرة للمشروع 

 مليون  دينار عراقي ( 0121: )5102تخصيص السنوي لعام ال 

  مليون  دينار عراقي ( 0: )5101التخصيص السنوي لعام 

  ( 93)  -:90/05/5102نسبة االنجاز الفعلي المادي التراكمي للمشروع لغاية % 

  ( 99)  -:90/05/5102نسبة االنجاز الفعلي المالي التراكمي للمشروع لغاية % 

 :المنجزةالمناقصات  

  تجهيز ونصب وتشغيل محطة كهرباء ثانوية(A )  في شعبة المسفن البحري 

  بناية المطعم في شعبة المسفن البحري 

 سقيفة المعدات في شعبة المسفن البحري. 
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 في موقع الحوض العائم حطين 9/تجهيز ونصب وتشغيل أبراج  إنارة عدد. 

  بناء رصيف الخدمة للحوض أجنادين. 

  لورشة الحوض العائم تجهيز مكائن. 

  طن ( 21)تجهيز رافعة سلكية. 

 تجهيز مكائن لورش المسفن البحري. 

 إنشاء سقيفة ورشة للحوض العائم حطين 

  تجهيز ونصب وتشغيل محطة كهرباء ثانوية مع بنايتها تابعة للحوض العائم حطين 

  تجهيز ونصب وتشغيل ضاغطات هواء مركزية 

 تجهيز مكائن مختلفة األغراض 

  أهيل رصيف الحوض العائم حطينت 

   جهاز فحص سلف الداينمو+تجهيز جهاز الصقل للمحاور 
 :المناقصات قيد اإلنجاز

  جهز ذراع العزم الهيدروليكي بتاريخ ) جهاز ذراع عزم هيدروليكي + تجهيز أجهزة هارترج

سألة قيد التفاوض مع وزارة الصناعة والمعادن لحل م( هارترج)أما جهاز فحص  50/9/5109

 % (22نسبة االنجاز  -العقد

  

  أدارة واسناد عقد الخدمات االسنتشارية و رصيف الخدمات و كاسر االمواج لميناء الفاو الكبيرأدارة واسناد عقد الخدمات االسنتشارية و رصيف الخدمات و كاسر االمواج لميناء الفاو الكبير. . 0606

  ::وصف المشروعوصف المشروع
يتضمن المشروع تنفيذ كاسر االمواج الشرقي ورصيف الخدمات حيث تم انجاز معظم الكاسر فيما عدا 

حيث يتكرر فيه الهبوط وقد قدم المقاول خطة ( 9211-5211) الجزء الواقع ضمن الكيلومتر الحرج

ألصالحة وهي حاليا تقييم االستشاري والتي تتلخص  في اعطاء الوقت الكافي ألستقرار كل طبقة قبل البدء 

كما يشمل المشروع القيام . بفرش الطبقة التي تليها  في حين العمل مستمر في اكمال رصيف الخدمات 

 .  المقيم واالشراف على تنفيذ كاسر االمواج بواجبات المهندس
 :بيانات المشروع

  مليون  دينار عراقي 222051 -:الكلفة الكلية 

  51015101: : سنة االدراج  

  سنواتسنوات22:  :  مدة المشروعمدة المشروع  

  5101 -:تاريخ المباشرة للمشروع 
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 5302كانون االول  5302رؤية تخطيطية استراتيجية لموانئ العراق لغاية عام رؤية تخطيطية إستراتيجية ملوانئ العراق لغاية عام 2035
 

  المهندس عمار عادل شامل: أعداد  27
 

  مليون  دينار عراقي( 511: ) 5102التخصيص السنوي لعام 

  مليون  دينار عراقي  ( 0211: ) 5101التخصيص السنوي لعام 

  (%32.3)   --::نسبة االنجاز الفعلي المادي التراكمي للمشروع  

  (%23)   --::نسبة االنجاز الفعلي المالي التراكمي للمشروع  

  ::مناقصات المشروع المنجزة مناقصات المشروع المنجزة 

    عقد تنفيذ طريق خدمي لمشروع ميناء الفاو الكبير  عقد تنفيذ طريق خدمي لمشروع ميناء الفاو الكبير  

     كمكم( ( 22))الطريق الخدمي بطول الطريق الخدمي بطول  

 عقد امتداد الطريق الخدمي 

  ::مناقصات المشروع قيد التنفيذ مناقصات المشروع قيد التنفيذ 

  (.32قيد االنجاز ) كاسر األمواج الشرقي ورصيف الخدمات % 

  9/9/5102الحفارة الكوفة -انجزت 9م 1111بناء حفارتين 

  9/2/5102الحفارة المعقل     

  5/0/5102بتاريخ " انجزت واستلمت أوليا: كم ( 5،911)الطريق الخدمي بطول 

 

  ز التدريب المهني  للموانئز التدريب المهني  للموانئأعمار وتأهيل مركأعمار وتأهيل مرك.  .  0303

  ::بيانات المشروعبيانات المشروع

 مليون  دينار 2111  -:الكلفة الكلية  

5105: سنة االدراج 

سنوات2: مدة المشروع 

 مليون دينار( 0525: ) 5102التخصيص السنوي لعام 

 مليون دينار( 0: ) 5101التخصيص السنوي لعام 

  31: 90/05/5102نسبة االنجاز الفعلي المادي التراكمي للمشروع لغاية% 

  13: 90/05/5102نسبة االنجاز الفعلي المالي التراكمي للمشروع لغاية% 

  ::مناقصات المشروع المنجزة مناقصات المشروع المنجزة 

  صيانة وأعمار الورش الفنية  

  ::مناقصات المشروع قيد اإلنجازمناقصات المشروع قيد اإلنجاز

  (52/05/5102بتاريخ " انجزت واستلمت أوليا) أنشاء بناية المختبرات في مركز تدريب الموانئ 
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 5302كانون االول  5302رؤية تخطيطية استراتيجية لموانئ العراق لغاية عام رؤية تخطيطية إستراتيجية ملوانئ العراق لغاية عام 2035
 

  المهندس عمار عادل شامل: أعداد  28
 

 بتاريخ " انجزت واستلمت أوليا( )كافتيريا ومصلى ) ضافة بناء إلدارة المركزأعمار وإ

05/2/5102) 

   (1/0/5102بتاريخ " انجزت واستلمت أوليا)تجهيز معدات ومكائن وأجهزة لورش المركز 
 

 4/شراء أجهزة فحص البضائع الحاويات عدد. 04
 :بيانات المشروع

مليون  دينار 21111 -:الكلفة الكلية  

5105: ة االدراجسن 

سنوات 2: مدة المشروع 

 مليون دينار( 521: )5102التخصيص السنوي لعام 

 مليون دينار( 011: )5101التخصيص السنوي لعام 

( %21)  -:نسبة االنجاز الفعلي المادي التراكمي للمشروع لغاية 

( %32)  -:نسبة االنجاز الفعلي المالي التراكمي للمشروع لغاية 

  ::شروع المنجزةشروع المنجزةمناقصات الممناقصات الم

 2/شراء أجهزة فحص البضائع والحاويات عدد 

  ::مناقصات المشروع قيد األنجازمناقصات المشروع قيد األنجاز

 2/اعمال تجهيز ونصب اجهزة فحص الشاحنات والحاويات والبضائع واالشخاص والحقائب عدد 

 % (11قيد االنجاز )

  تأهيل وصيانة مشاريع الماء في المعقلتأهيل وصيانة مشاريع الماء في المعقل. . 0202

  ::بيانات المشروعبيانات المشروع

  مليون  دينار عراقي 0211 -:الكلفة الكلية 

 5113:  سنة االدراج 

 سنوات2: مدة المشروع 

  5113 -:تاريخ المباشرة للمشروع 

  مليون  دينار عراقي ( 52: )5102التخصيص السنوي لعام 

  مليون  دينار عراقي ( 0: )5101التخصيص السنوي لعام 

 (%39)  --::نسبة االنجاز  المادي الفعلي التراكمي للمشروع لغاية 



59دائرة تخطيط القطاعات

 5302كانون االول  5302رؤية تخطيطية استراتيجية لموانئ العراق لغاية عام رؤية تخطيطية إستراتيجية ملوانئ العراق لغاية عام 2035
 

  المهندس عمار عادل شامل: أعداد  29
 

  (%39)  -:االنجاز المالي الفعلي التراكمي للمشروع لغاية نسبة  

  ::مناقصات المشروع المنجزة مناقصات المشروع المنجزة 

  المرحلة األولى الستبدال أنبوب تجهيز البواخر والسفن 

  المرحلة الثانية الستبدال أنبوب الماء الرئيسي لمجمع ماء المعقل 

  السقي الرئيسية للشركة تبديل أنبوب الماء الخام المغذي لمجمعات ماء المعقل وشبكة ماء 

  5102ال توجد مناقصات للمشروع لعام 

 

  ((CCRRSS))تجهيز ونصب محطة اتصاالت راديوية ساحلية تجهيز ونصب محطة اتصاالت راديوية ساحلية . . 0202

  ::بيانات المشروعبيانات المشروع

  مليون  دينار 5111 -:الكلفة الكلية  

  5105  :سنة االدراج  

  سنةسنة  55: : مدة المشروعمدة المشروع  

  مليون دينار 211 -:5102التخصيص السنوي لعام 

 مليون دينار 29 -:5101 التخصيص السنوي لعام 

 (%(%9595))    --::نسبة االنجاز المادي الفعلي التراكمي للمشروع 

 (%(%2121))    --::نسبة االنجاز المالي الفعلي التراكمي للمشروع لغاية 

  ::مناقصات المشروع المنجزةمناقصات المشروع المنجزة
مناقصة نصب وتجهيز وتشغيل محطة )  5102عام   المرحلة األولى/تجهيز ونصب محطة اتصاالت راديوية 

  ( NAVAEX STATION )وية بحريةأنواء ج

 

 

  كاسر األمواج الغربي لميناء الفاو الكبيركاسر األمواج الغربي لميناء الفاو الكبير. . 0707

  ::المشروعالمشروع  وصفوصف
كم وهو من ضمن ( 02،9)المشروع عبارة عن انشاء كاسر االمواج الغربي لميناء الفاو الكبير بطول 

ية النه سينقل البضائع ان انشاء ميناء الفاو سيغير خارطة النقل البحري العالم. المراحل االولية في المشروع

وبالعكس بدال من قناة السويس ( الترانزيت)الى اوربا عبر العراق ( الصين واليابان)من جنوب شرق اسيا 

كما سيساهم في كسر الحصار المائي االقليمي على العراق وفي حالة اتمام انشائه سيغير قدرة العراق 

من %(  01)ان جميع الموانئ العراقية الحالية تمثل  عن القيمة االقتصادية كما%( 22)االقتصادية بنسبة 
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طاقة ميناء الفاو اذا ما اكتمل هذا باالضافة الى عدم مقدرة توسيع الموانئ االخرى لتصل الى نصف هذا 

وعلى شكل ( c)وينشأ الكاسر على شكل طبقات تبدأ بالدفن بالحصى الخابط نوع .الحجم والطاقة االستيعابية 

والتي تعمل على ترشيح المياه دون سحب دقائق ( Geotextile p11)ثم فرش طبقة  طبقات ايضا  ومن

والمكونة من الصخور غير قابلة ( Quarry run)التربة في طبقة الحصى الخابط ومن ثم يتم فرش طبقة 

كم ( 2،9)لمسافة ( Armour Rock)المتصاص الماء ومن ثم طبقة الرمل وبعدها طبقة الصخر الدرعية 

كم ( 9)والتي ستكون كشبكة خرسانية متشابكة لمسافة ( Core Loc)ام الكتل الكونكريتية الضخمة واستخد

والممتدة في عمق المياه ولصد الموجات العالية المتكونة في هذه االعماق وثم طبقة من الكونكريت سمك 

 .  نشاء االرصفة م مع تنفيذ الجدار الساند معها ليتم بعد هذه المرحلة حفر حوض الميناء وا( 0،5)

  ::بيانات المشروعبيانات المشروع  

  مليون  دينار عراقي 320111 -:الكلفة الكلية 

  5102 -:تاريخ المباشرة للمشروع 

 سنوات2: مدة المشروع 

  مليون  دينار عراقي ( 511111: ) 5102التخصيص السنوي لعام 

  مليون  دينار عراقي ( 2111: )5101التخصيص السنوي لعام 

  (59)    :ي الفعلي التراكمي للمشروع نسبة االنجاز الماد %  

   (00.2)    :نسبة االنجاز المالي الفعلي التراكمي للمشروع %  

  مناقصات المشروع قيد اإلنجازمناقصات المشروع قيد اإلنجاز

   59كاسر األمواج الغربي بنسبة انجاز% 

  

  ::االعمال المنجزة وقيد االنجازاالعمال المنجزة وقيد االنجاز
ي  ا  بتمثي  ل تجربة والعم  ل يجري حال( Core Loc)الكونكريتية الضخمة تم اكمال تصميم الكتل  .0

(Hydrology test )  لمعرفة قدرة التحمل ومعرفة المشاكل المحتمل وقوعها مستقبليا. 
العمل يسير بصب اساسات الخباطة المركزية العمالقة التي سيتم نصبها في الموقع لغرض تنفيذ الكتل  .5

 ( .Core Loc)الكونكريتية 
الترقيم ( )M00,M01,M3)تم العمل للمقاطع الثالثة االولى العمل يسير بالدفن بالطبقة االنتقالية وقد  .9

 ( .M9)ومنتصف المقطع ( يبدأ من رأس الكاسر في عمق الماء
ككل ولكن الضائقة المالية قيدت االعالن عن تنفيذ باقي المراحل ( ميناء الفاو)تم اكمال تصاميم المشروع 

مليون ( 0991)ية حيث ان كلفة المرحلة هذه من المشروع خاصة مرحلة حفر حوض الميناء والبنى التحت

مليون يورو اذ ان مدة تنفيذها تقدر باربع سنوات االمر ( 211)يورو وتتطلب تخصيصات سنوية بمقدار 

 5302كانون االول  5302رؤية تخطيطية استراتيجية لموانئ العراق لغاية عام 
 

  المهندس عمار عادل شامل: أعداد  20
 

الذي ال تستطيع ميزانية الدولة العراقية تحمل هذه الكلفة حاليا مما دعا االمر طرح الميناء وباقي مراحله 

لمشروع بان عدة اسئلة تم طرحها من قبل بعض الشركات العالمية والتي يتعذر الى االستثمار وبين مدير ا

االجابة عليها كون ان مسألة تنفيذه ووجودها غير متوفرة حاليا وكانت اهم هذه االسئلة هي من سيكون 

 المسؤول عن حفر حوض الميناء والقنوات المائية وما المساهمة التي ستقدمها الحكومة في االستثمار في

البنى التحتية وكان االهم هو ان طريقة الوصول الى الميناء ستكون عن طريق السكك الحديد او الطرق 

وهي غير متوفرة حاليا فمتى ستتوفر هذه الوسائل باالضافة الى اسئلة استثمارية مهمة مثل فترة االمتياز 

من االسهم %(  011)ة اتخاذ لرصيف الحاويات وعن حرية السياسة التجارية للمشغل للميناء وعن امكاني

في العرض للشركات االجنبية وغيرها من االسئلة التي تبين ان الشركات التي ستقدم لتنفيذ وتشغيل الميناء 

عن طريق االستثمار ستحتكره اقتصاديا او انها لن تقدم الستثماره اصال لعدم توفير اجوبة وتعهدات عن 

 .صال بعض االمور الغير متوفرة والغير منفذه ا
 

 المرحلة الثانية/ تأهيل قطاع الموانئ . . 0808
 :وصف المشروع

أن الهدف من المشروع هو لتهيئة ميناء خور الزبير وزيادة االعماق في الميناء لغرض أستقطاب السفن الى 

يتضمن المشروع أنشاء رصيف خدمي اليواء الحفارات في ميناء أم قصر . الميناء وزيادة أيرادات الموانئ

م مع لوري قالب 02و شراء بوكلن ذراع  5/ باخر تنوير عوامات وأنشاء أحواض ترسيب عدد  وشراء

أن هذا المشروع هو لدعم واسناد مشروع العملة االجنبية الذي سيمول من القرض الياباني بناءا . 5/ عدد 

 .على االتفاقية المبرمة مع اليابان

 :بيانات المشروع

  دينار عراقي  مليون 935039 -:الكلفة الكلية 

  5101 -:سنة االدراج 

 سنوات 2: مدة المشروع 

  مليون  دينار عراقي ( 5111: ) 5101التخصيص السنوي لعام 

   (اليوجد / جديد )    :نسبة االنجاز المادي الفعلي التراكمي للمشروع  

   (اليوجد/ جديد )    :نسبة االنجاز المالي الفعلي التراكمي للمشروع  

  

  ..د اي نسب أنجاز لغاية تاريخ الدراسةد اي نسب أنجاز لغاية تاريخ الدراسةالمشروع جديد والتوجالمشروع جديد والتوج
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  المهندس عمار عادل شامل: أعداد  23
 

طاقة ميناء الفاو اذا ما اكتمل هذا باالضافة الى عدم مقدرة توسيع الموانئ االخرى لتصل الى نصف هذا 

وعلى شكل ( c)وينشأ الكاسر على شكل طبقات تبدأ بالدفن بالحصى الخابط نوع .الحجم والطاقة االستيعابية 

والتي تعمل على ترشيح المياه دون سحب دقائق ( Geotextile p11)ثم فرش طبقة  طبقات ايضا  ومن

والمكونة من الصخور غير قابلة ( Quarry run)التربة في طبقة الحصى الخابط ومن ثم يتم فرش طبقة 

كم ( 2،9)لمسافة ( Armour Rock)المتصاص الماء ومن ثم طبقة الرمل وبعدها طبقة الصخر الدرعية 

كم ( 9)والتي ستكون كشبكة خرسانية متشابكة لمسافة ( Core Loc)ام الكتل الكونكريتية الضخمة واستخد

والممتدة في عمق المياه ولصد الموجات العالية المتكونة في هذه االعماق وثم طبقة من الكونكريت سمك 

 .  نشاء االرصفة م مع تنفيذ الجدار الساند معها ليتم بعد هذه المرحلة حفر حوض الميناء وا( 0،5)

  ::بيانات المشروعبيانات المشروع  

  مليون  دينار عراقي 320111 -:الكلفة الكلية 

  5102 -:تاريخ المباشرة للمشروع 

 سنوات2: مدة المشروع 

  مليون  دينار عراقي ( 511111: ) 5102التخصيص السنوي لعام 

  مليون  دينار عراقي ( 2111: )5101التخصيص السنوي لعام 

  (59)    :ي الفعلي التراكمي للمشروع نسبة االنجاز الماد %  

   (00.2)    :نسبة االنجاز المالي الفعلي التراكمي للمشروع %  

  مناقصات المشروع قيد اإلنجازمناقصات المشروع قيد اإلنجاز

   59كاسر األمواج الغربي بنسبة انجاز% 

  

  ::االعمال المنجزة وقيد االنجازاالعمال المنجزة وقيد االنجاز
ي  ا  بتمثي  ل تجربة والعم  ل يجري حال( Core Loc)الكونكريتية الضخمة تم اكمال تصميم الكتل  .0

(Hydrology test )  لمعرفة قدرة التحمل ومعرفة المشاكل المحتمل وقوعها مستقبليا. 
العمل يسير بصب اساسات الخباطة المركزية العمالقة التي سيتم نصبها في الموقع لغرض تنفيذ الكتل  .5

 ( .Core Loc)الكونكريتية 
الترقيم ( )M00,M01,M3)تم العمل للمقاطع الثالثة االولى العمل يسير بالدفن بالطبقة االنتقالية وقد  .9

 ( .M9)ومنتصف المقطع ( يبدأ من رأس الكاسر في عمق الماء
ككل ولكن الضائقة المالية قيدت االعالن عن تنفيذ باقي المراحل ( ميناء الفاو)تم اكمال تصاميم المشروع 

مليون ( 0991)ية حيث ان كلفة المرحلة هذه من المشروع خاصة مرحلة حفر حوض الميناء والبنى التحت

مليون يورو اذ ان مدة تنفيذها تقدر باربع سنوات االمر ( 211)يورو وتتطلب تخصيصات سنوية بمقدار 

 5302كانون االول  5302رؤية تخطيطية استراتيجية لموانئ العراق لغاية عام 
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الذي ال تستطيع ميزانية الدولة العراقية تحمل هذه الكلفة حاليا مما دعا االمر طرح الميناء وباقي مراحله 

لمشروع بان عدة اسئلة تم طرحها من قبل بعض الشركات العالمية والتي يتعذر الى االستثمار وبين مدير ا

االجابة عليها كون ان مسألة تنفيذه ووجودها غير متوفرة حاليا وكانت اهم هذه االسئلة هي من سيكون 

 المسؤول عن حفر حوض الميناء والقنوات المائية وما المساهمة التي ستقدمها الحكومة في االستثمار في

البنى التحتية وكان االهم هو ان طريقة الوصول الى الميناء ستكون عن طريق السكك الحديد او الطرق 

وهي غير متوفرة حاليا فمتى ستتوفر هذه الوسائل باالضافة الى اسئلة استثمارية مهمة مثل فترة االمتياز 

من االسهم %(  011)ة اتخاذ لرصيف الحاويات وعن حرية السياسة التجارية للمشغل للميناء وعن امكاني

في العرض للشركات االجنبية وغيرها من االسئلة التي تبين ان الشركات التي ستقدم لتنفيذ وتشغيل الميناء 

عن طريق االستثمار ستحتكره اقتصاديا او انها لن تقدم الستثماره اصال لعدم توفير اجوبة وتعهدات عن 

 .صال بعض االمور الغير متوفرة والغير منفذه ا
 

 المرحلة الثانية/ تأهيل قطاع الموانئ . . 0808
 :وصف المشروع

أن الهدف من المشروع هو لتهيئة ميناء خور الزبير وزيادة االعماق في الميناء لغرض أستقطاب السفن الى 

يتضمن المشروع أنشاء رصيف خدمي اليواء الحفارات في ميناء أم قصر . الميناء وزيادة أيرادات الموانئ

م مع لوري قالب 02و شراء بوكلن ذراع  5/ باخر تنوير عوامات وأنشاء أحواض ترسيب عدد  وشراء

أن هذا المشروع هو لدعم واسناد مشروع العملة االجنبية الذي سيمول من القرض الياباني بناءا . 5/ عدد 

 .على االتفاقية المبرمة مع اليابان

 :بيانات المشروع

  دينار عراقي  مليون 935039 -:الكلفة الكلية 

  5101 -:سنة االدراج 

 سنوات 2: مدة المشروع 

  مليون  دينار عراقي ( 5111: ) 5101التخصيص السنوي لعام 

   (اليوجد / جديد )    :نسبة االنجاز المادي الفعلي التراكمي للمشروع  

   (اليوجد/ جديد )    :نسبة االنجاز المالي الفعلي التراكمي للمشروع  

  

  ..د اي نسب أنجاز لغاية تاريخ الدراسةد اي نسب أنجاز لغاية تاريخ الدراسةالمشروع جديد والتوجالمشروع جديد والتوج
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