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تــــأثري االزمــة املاليــــة على قطــاع النقل 

األزمة املالية هي حالة من عدم التوافق بي االيرادات والنفقات أو نكسة مالية بسبب حالة 
معينة أو ظروف قاهرة وقد تكون بسبب ختبط يف السياسة املالية انجته سلسلة من جرائم الفساد 
اليت  العـــــــام واملصالــــــح االقتصادية واملشاريـــــع االستثمارية  املـــــال  اليت ترتكب حبق  املايل واإلداري 
تنهض بواقع اجملتمع وقد ختتـــــلف أوجــــــه الفساد بي االحنراف يف الطـــــابع التنظيمي واحنراف يف 
آليــــــة السلوك أو احنراف مـــــــايل أو جنـــــائي وأتخذ مجيعهــــــا طابع االنتهاك اجلرمي حلقوق اآلخريـــــن 
للدولـــــة  املاليــــة  القدرات  استنزاف  عن  فضال  برمتــــــه،  واجملتمع  األشخـــــاص  تقدم  لفرص  وسلب 
والسعي  العمل  فرص  وتوفري  اخلدمات  من  اجملتمع  حاجة  لتغطية  االستثمارية  وإفشال خططهــــــا 
حنو تنشيط حركة القطاع الصناعي والزراعي ومنها قطاع النقل وتلعب يف بعض االحيان الظروف 
السياسية املنفلتة دوراً حمورايً يف انكسار فرص االستثمار، وتعطيل قدرة القانون ومؤسسات الدولة 

وجعلهــــا جمرد كيانــــات صوريــــة غري قــــــادرة على أداء مهامهــــا القانونيـــــة والدستوريـــــة.
وقد تصاب مؤسسات الدولة ومنها قطاع النقل ابلضمور بسبب األزمات املالية احلادة اليت 
يتعرض هلا البلد ويرتاجع مستوى النمو والبناء  ومنها أحداث سقوط النظام البائد عام 2003 
وما تعرضت له تشكيالت وزارة النقل  من غياب أو ضعف الدعم  املايل عرب احلكومات املتعاقبة 
على مدى أكثر من 17 عاماً؛ مما ساهم بتقليص عدد املشاريع التنموية اليت متثل العمود الفقري 
ومعها  وموانئ حبرية وجافة  مباين وخدمات ومرأب  التحتية من  البىن  غياب  ومعها  النقل  لقطاع 
تشكيالت  بعض  ميدان عمل  تعد  اليت  واجلسور  الطرق  األنفاق، وشبكة  أصاب  الذي  االمهال 

األزمة المالية وتأثيرها على شركات النقل
 المعوقات والحلول

محمـد بـاني أل فالـح *

*  بـاحث يف قطــاع النقـل.
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ابجتاه  حركتها  وتقييد  الدولة  مفاصل  شل  الفساد يف  ساهم  وكذلك  مواصالهتا،  وخطوط  النقل 
وسالمة  استقرار  يضمن  مبا  اخلدمات  وتقدمي  والتعليم،  الرتبية  جمال  يف  والرقي  واإلعمار،  البناء 
اجملتمع، وقدرته على مواجهة الصعاب واألزمات؛ مما يفتح الباب على مصراعيه أمام التدخالت 
اخلارجية وزعزعة األوضاع الداخلية. ومن هنا عرض قطاع النقل اىل هزات مماثلة هبذا االجتاه ومنها 
حماوالت خصخصة بعض شركات النقل وإلغاء وجودها أو العمل على تقليص العقود اليت تعمل 
عليها وهتميش دورها كناقل وطين من خالل فوضى العمل يف الشركات احلكومية، خالفاً للمهنية 
والتخصص، أو من خالل حماولة دجمها مع شركات أخرى خاسرة؛ للتغطية على العجز املايل لتلك 
الشركات يف تصرف غري مدروس من قبل بعض اجلهات اليت حتاول التماشي مع توجه احلكومة يف 
السري حنو خصخصة القطاع العام، وإحالة شركات القطاع العام لالستثمار دون النظر اىل آالف 
القطاع اخلاص يف حال االستثمار على تسرحيهم  تعمل شركات  أن  املمكن  الذين من  املوظفني 

لتحقيق أعلى نسبة من األرابح. 
يؤدي تعطيل دور وسائل النقل اىل تراجع كبري يف ميزان الواردات املالية العامة واخنفاض 
معدالت النمو االقتصادي، وتراجع مستوايت التنمية االقتصادية، وكذلك يؤدي اىل إضعاف قدرة 
الدولة خارجياً وداخلياً، وعدم قدرهتا يف االندماج مع احمليط اإلقليمي، واالستفادة من املشاريع 
املظاهر  اىل  البلد  وافتقاد  واملسافرين،  النقل  حركة  وتوقف  واجلوي،  األرضي  والرتانزيت  الدولية 
احلضارية على املستوايت كافة؛ مما يؤدي إىل زايدة حدة الفقر، وتفاقم التفاوت الطبقي، وتراجع 

النمو والبناء، وعدم االستقرار السياسي واالقتصادي واالجتماعي .
أتيت أمهية قطاع النقل من خالل نشاطه يف مؤسسات الدولة كافة، حيث يعد الشراين الذي 
يعمل على تغذية حركة الدوائر والوزارات احلكومية وبدون النقل ال ميكن تصور حال القطاع العام 
واخلاص على حد السواء، ومبا أن النشاطني التجاري واالقتصادي يرتبطان بصورة رئيسية ابالسترياد 
والتصدير فإن حركة النشاط التجاري تتوقف على منو النقل؛ ألنه الوسيلة اليت متد التجارة ابحلركة 

والتنقل من مكان اىل آخر .
النقـل اجلـوي

اليت هلا أتثري مباشر على حركة  النقل  املصاف األول من بني معامل  الطريان يف  أتيت حركة 
النشاط التجاري واالقتصادي يف البلد حيث تعد سلطة الطريان املدين املسؤولة عن األجواء العراقية 
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أمر  يتوىل  بينما  الربيطانية   )G4S( شركة  عليها  االشراف  تتوىل  اليت  واملطارات  الطائرات  وأمن 
الكامريات فقط وقد  املراقبة من خالل  الربيطانية  الشركة  التفتيش موظفني عراقيون ويبقى واجب 
حدث 52 خرقاً أمنياً خالل سنوات عمل الشركة ومنها دخول مواد ممنوعة وأطالق انر على أحدى 
الطائرات االماراتية داخل املطار من قبل بعض االرهابيني وكذلك دخول سالح أبيض مما سبب منع 
طريان طائرات الشركة اىل أوراب مع خمالفات مالية تصل اىل أكثر من 40.000.000 $  مليون 
دوالر  حسب تصريح هيئة النزاهة  وتتوىل شركة سريكو الربيطانية مسؤولية السيطرة على االجواء 
العراقية منذ  13 عاما، وكان العقد يف حينه ملدة سنتني ولكن مت جتديد العقد لتستمر الشركة ابلعمل 
على الرغم من قدرة الكادر العراقي على مسك األجواء العراقية ، وهناك نظام الرتانزيت الذي ينضم 
مرور الطائرات عرب األجواء العراقية تستويف مبالغها سلطة الطريان املدين اليت تصل يف بعض األحيان 
اىل )800(  دوالر لكل طائرة، فيما يصل معدل إقالع الطائرات يف الظروف الطبيعية اىل 25 
طائرة يومياً أو أكثر من ذلك، وتعمل أحدى الشركات على تزويد الطائرات بوجبات الطعام اليت مت 
تسجيل الكثري من املالحظات حوهلا؛ مما يشكل عالمة سيئة حبق اخلطوط اجلوية العراقية وكذلك 
نالحظ توقف العمل مبعمل اخلياطة دون معرفة االسباب، ومعها عدم صالحية قسم صيانة الطائرات 
على تقدمي خدماته حيث يتم صيانة الطائرات يف دولة املنشأ للطائرة إزاء مبالغ ضخمة جداً وكذلك 
اخلاصة خبدمات  واملناولة  االرضية  اخلدمات  تطوير  لغرض  الربيطانية؛  مينرز  املربم مع شركة  العقد 
الوقود املقدمة للطائرات واليت كانت تقدم من خالل شعبة اخلدمات االرضية يف املطار جماانً، يف 
حني تقدم الشركة الربيطانية تلك اخلدمات لقاء مبلغ يصل اىل أكثر من ) 42 ( مليون دوالر سنوايً.

)1( جدول إيراد الطائرات العراقية واألجنبية 

عدد الرحالت السنويجمموع إيراد الطائرات إيراد الطائرات العراقية إيراد الطائرات االجنبية
     9.209 رحلة65.593.600 41.152.925$ 24.440.675$ $

بعد تنزيل مبلغ املصاريف التشغيلية التقديرية لشركة اخلطوط اجلوية البالغ 4.500.000 $ 
يكون صايف االيرادات  61.093.600  $   
حصة اخلطوط اجلوية    18.328.079  $

وبذلك تكون حصة شركة مينزز الربيطانية من تزويد الطائرات ابلوقود    42.765.521  $  
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أما الشركة الربيطانية من خدمات املناولة فتكون كالتايل 
مبلغ إيراد خدمات املناولة من الطائرات االجنبية     4.300.000  $
مبلغ إيراد خدمات املناولة من الطائرات العراقية    10.309.000  $

وبذلك يكون صايف إيراد الشركة الربيطانية من خدمات املناولة    14.609.000  $
وهنا يكون جمموع أرابح الشركة الربيطانية مبقدار 70 %  من إيرادات اخلطوط اجلوية 

$  57.374.521     =  14.609.000  +   42.765.521
وهو مقدار خسائر شركة النقل اجلوي بعد تعاقدها مع الشركة الربيطانية 

العقوابت  العراقية ) بسبب  الطائرات  الذين يعملون على  الطيارين االتراك   ويعمل بعض 
اليت طالت اخلطوط اجلوية العراقية ( بطريقة اجلابك حيث يعمل على اهلبوط يف تركيا خلدمة شركة 
اخلطوط الرتكية على حساب خط الطريان املتجه مثاًل اىل فرنسا وتذهب مبالغ نقل املسافرين من 
هناك لصاحل االتراك ويوجد هناك السمليرت وهو مركز تدريب الطيارين الذي توقف عن العمل منذ 
عام 2003 ومل يتم حتديثه اىل اليوم وحالياً يتم ابتعاث الطيارين للتدريب على الطريان اىل خارج 
العراق يف لندن، واملانيا، وتركيا، ومصر، واليوانن، ويكلف تدريب الطيار الواحد مبلغ يصل اىل ) 
20  000( ألف دوالر، ومن خالل دراسة اإلخفاقات يف عمل مؤسسات املطار وعطل مرافقه 
يتبني لنا حجم اخلسائر اليت تتعرض هلا تلك املؤسسة ومن خالل حتديد مواطن اخللل ميكننا حتديد 
أطر النهوض بواقع العمل يف النقل اجلوي ومنها إصالح املنظومة اإلدارية للمؤسسة بعناصر كفوءة 
لديها اخلربة واملمارسة يف جمال العمل على إدارة حركة الطريان، ووضع االمكاانت املتاحة يف جماهلا 
املناسب وفق أسلوب العمل املهين والتقين؛ ألن العمل ابملطارات حيتاج اىل عناصر مهنية كفوءة 
متتلك الثقة والعزمية، وخبالفه يستمر العمل ابلرتاجع من سيئ إىل أسوأ، وال بد من إصالح تلك 

املرافق والعقود اليت يعمل هبا املطار بعد مرور أكثر من 17 عاماً على تغيري النظام السابق . 
وتؤكد املعلومات الواردة من وزارة النقل أبن عدد الرحالت يف عام  2018 بلغ 120 رحلة 
يومية ما بني قادمة ومغادرة ملطار بغداد وسجل أعداد املسافرين خالل شهر ديسمرب عام 2017  
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انتقال أكثر من 162 ألف مسافر بواقع  806  رحالت خالل الشهر الواحد، وذكر أبن األجواء 
العراقية شهدت عبور ما يقارب  620 طائرة ترانزيت بعائدات مالية قدرت بـ 5 ماليني دوالر 
شهرايً، وأعلنت إدارة مطار بغداد استقبال أكثر من 10 ماليني مسافر خالل عام  2017 بعدد 

رحالت جتاوز  100  ألف رحلة .
)2( جدول الرحالت واملسافرين للمطارات خالل عام 2017

   إمجايل عدد الرحالت                            إمجايل عدد املسافرين

شركة اخلطوطخمتلف الشركاتالنقل الداخلي/خطوط النقل الدويل/شركاتمطار 
636.716        23.2577.4852.871.194مطار بغداد
356.561  24.6542.580141.482مطار النجف
6.7363.016588.811211.242مطار البصرة
9.5395.7551.023.028538.503مطار أربيل

4.8562.694328.932156.224مطار السليمانية
1  69.04221.5307.953.447599.246اجملموع

)3( جدول البضائع واحلموالت والربيد للمطارات لعام 2017

بريد / طنبضاعة مفرغة /طنبضاعة حمملة /طناملطار
23   حمملة1  32067  164مطار بغداد
ال يوجد7/50/3مطار النجف
ال يوجد2724مطار البصرة 
ال يوجد116مطار أربيل

ال يوجد236مطار السليمانية
23  / طن1  143/3  / طن32  201/5  / طناجملموع
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حركة الطائرات يف مطار بغداد ليوم  اخلميس  10 /  6/ 2021
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النقـل السكـكي    
على الرغم من أن العراق يعد من أول الدول يف املنطقة اليت شيدت شبكة سكك احلديد 
إال أنه اليوم من أفقر الدول يف جمال النقل السككي حيث ال يوجد هناك نقل بواسطة القطارات 
داخل املدن حتت االرض ) مرتو (، وال يوجد حمطات نقل فوق االرض ) Two way ( وكذلك 
ال يوجد مسارات للقطارات السريعة بني احملافظات، وليس هناك شبكة ترانزيت تربط العراق مع 
البلدان اجملاورة لتفعيل دور العراق يف الربط السككي مع دول العامل ملوقعه اجلغرايف املتميز، وأييت 
ذلك؛ بسبب ضعف االمكانيات املالية لشركة سكك احلديد وعدم وجود ختصيصات مالية من 
النقل من خالل السكك احلديد فيما يعزو  خالل املوازنة االستثمارية وعزوف دوائر الدولة عن 
البعض إىل فشل نقل املسافرين ابلقطار، وعدم وجود جدوى اقتصادية من ذلك حسب رأي بعض 
اخلرباء ابلنسبة لطبيعة حركة املسافرين يف العراق، وقصر املسافة بني احملافظات ورخص أجور وسائط 
النقل، ومتتلك السكك احلديد شبكة قدمية مت إنشاؤها منذ االحتالل الربيطاين للعراق، ومت العمل 
عليها لنقل معدات اجليش من االسلحة الثقيلة خالل حرب الثماين سنوات بني العراق وإيران مما 
ساهم حبصول ختسفات وهتالك يف مسار السكة احلديد، وعدم صالحيتها للنقل السريع مما يضيف 
أعباء إضافية على كاهل الشركة مع وجود أعداد كبرية من املوظفني تستهلك واردات الشركة؛ مما 
اضطرهتا اىل االقرتاض لتسديد مراتب املوظفني يف بعض االحيان؛ ولذلك فإن النهوض ابلسكك 
احلديد حيتاج اىل أمكانيات هائلة لتحديث أسطوهلا من قاطرات وشبكة سكك حديد، ومراكز 
صيانة، وحمطات تزود ابلوقود، فضاًل عن شبكة النقل الثقيل للمعدات ومعها الربط مع دول اجلوار. 

) 4 (  جدول عدد املسافرين والبضائع املنقولة ابلسكك احلديد

بضاعة / مليون طنمسافرين / مليونالسنة
196520182534
197530864382
198526894155
199042837391
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200010062703
2015393318

1 77293                           كوروان2020     

من خالل اجلدول نالحظ وجود تدٍن يف مستوى النقل ابلقطارات حيث اخنفض مستوى 
النقل مبقدار عشرة مرات خالل ثالثون عاماً من عام ) 1990 اىل عام 2020 ( برغم تطور 
مستوى النقل السككي يف البلدان اجملاورة اليت يقل عدد سكاهنا قياساً لسكان ومساحة العراق مع 

امتالكه اإلمكانيات املادية .
) 5 (  جدول بعدد املشتغلني واإليرادات املتحققة / مليون

20162017201820192020
4737 4013 4470 4313 140 إيرادات املسافرين
4 5221 4206 1644 819560إيرادات البضائع
4 4201 4690 5901 5205 598عدد املشتغلي

  

تعاين الشركة من خسائر مالية بسبب رحالت السفر ألن املبالغ املستحصلة من املسافرين ال 
تغطي تكلفة الرحلة من حيث كمية الوقود املصروفة والكادر الذي يدير الرحلة من سائقي القطار 

والكادر الفين وعمال اخلدمة ويضاف هلا أعمال صيانة عرابت القطار .
عدد  بلغ  بينما  عام 2019   )2.893( كم خالل  احلديد  السكك  أطول  عدد  وبلغ 
القاطرات لنفس العام )375( قاطرة ويالحظ عدم وجود تطور يف طول املسافات طيلة سنوات 
العربية  البلدان  لبعض  قياساً  احملركات  وقاطرات  القاطرات  أبعداد  تراجع  مالحظة  مت  بينما  عدة 
احمليطة حيث يوجد فارق كبري يف نسبة منو السكك احلديد بنسبة 60 % ابلنسبة لسكك احلديد 
يف البحرين وهي من الدول احلديثة يف بناء السكك احلديد ويذكر أن أطوال السكك احلديد عام 
1977 كانت تقدر   )1589( كم وأرتفع اىل )2272( عام 2003 وال تزال كما هي عليه 
طيلة أكثر من سبعة عشر عاماً  ، مع ضرورة إنشاء مبان حديثة وموانئ متطورة ميكنها العمل 
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ملواكبة التطور الذي حصل يف عامل القطارات ابإلضافة اىل تعطيل مشروع مرتو بغداد منذ اإلعالن 
عنه قبل أكثر من 10 سنوات مع أمكانية تشغيل قطارات سريعة بني كربالء والنجف من جهة 
املليونية مع  السنة والزايرات  أايم  الزائرين طيلة  تعمل خلدمة  اجلنوبية من جهة أخرى  واحملافظات 
أمهية وجود قطارات سريعة بني احملافظات املقدسة وبعض البلدان اجملاورة كأيران مع األخذ بعني 
االعتبار تنفيذ ميناء الفاو الكبري وما يوفره من خدمات وفرص عمل للسكك احلديد مع غياب 
االحتياطات األمنية على طول مسار السكك احلديد يف االجتاهني الشمايل واجلنويب انطالقا من 
مقر شركة السكك احلديد الكائن يف منطقة العالوي، مع ضعف االقبال على التعامل مع السكك 
احلديد يف جمال نقل احلموالت والسفر؛ بسبب كثرة توقفات القطار على طول الطريق اىل حمافظة 
البصرة، حيث ينطلق القطار يف الساعة السادسة مساءاً ليصل اىل حمافظة البصرة عند الساعة الرابعة 
والنصف صباحاً بوقت يقدر أبكثر من )10( ساعات مبعدل سرعة )60( كم يف الساعة، مع 
وجود خدمات ابئسة على منت القطار مع انعدام وجود اخلدمات يف غرف املنام اخلاص بسبب 
عطل ثالجات الغرف وأجهزة التلفاز، على الرغم من أن سعر سرير املنام الواحد )30( ألف دينار 
وكذلك ضوضاء حركة القطار على طول مسافة السفر؛ بسبب دفع العرابت لبعضها عند احلركة 
والتوقف، وبسبب عدم استواء سكة احلديد مما جيعل السفر يف القطار متعباً جداً حىت يف حالة 

السفر يف الغرف اخلاصة .
وتوجد لدى شركة السكك احلديد العديد من معامل الصيانة والتصليح واإلدامة الضخمة 
فنيني  السماوة، وفيها كادر متمرس من  بغداد ومنها يف حمافظة  إمكانياهتا منها ما يوجد يف  يف 
ومهندسني واجملهزة بقدرات ميكانيكية متكنها من مواصلة عملها، مع أحداث تطوير يوافق املكننة 
احلديثة حلركة القاطرات، ومتتلك الشركة أسطواًل ضخماً من قاطرات نقل املشتقات النفطية تتصل 
مبصانع تكرير النفط املنتشرة يف مشال وجنوب العراق مما يوفر هلا فرص املسامهة بنقل كافة املشتقات 

النفطية؛ لدعم تصديرها عرب موانئ البصرة بكميات كبرية، وفارق زمين كبري. 

النقـل البـري 
تسببت أحداث سقوط النظام عام 2003 بدمـار اغلب فروعها داخل بغداد وخارجها 
وفقــدت الشــركة اغلب شاحنات أسطوهلا والبالغ عددها اكثر من )1500( شاحنة واملتبقي حاليا  
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)573(، علما انه مت إضافة 100 شاحنة جديدة اىل أسطول الشركة مت استالمها خالل عام 
.2014

أصدرت األمانة العامة جمللس الوزراء كتاهبا املرقم )10577(، واملؤرخ يف 9/4/2009 
قرار بدمج الشركة العامة للنقل الربي مع شركة الظالل العامة لنقل األشخاص والبضائع لتماثل 

نشاطهما؛ وهبذا متت عملية الدمج حسب القرار أعاله يف 1/5/2009 .
األعـوام  يف  وخاصة  مكانتها  ابستعادة  الشركة  بدأت  العاملة  من كوادرها  مكثفة  وجبهود 
تغطي  برحبية  العودة  من  الشركة  فتمكنت  املوارد  تعظيم  و  النفقات  تقليص  مت  حيث  األخرية، 
مصاريفها كافة، من ضمنها رواتب املوظفني، وعلى أثر ذلك قامت الشركة ابالستغناء عن منحة 
وزارة املالية واالعتماد كلياً على اإليرادات يف تسديد رواتب املوظفني بدءاً من 1/11/2009، 

فضاًل عن توزيع األرابح السنوية، واحلوافز الشهرية للموظفني وحسب نظام احلوافز. 
)6( جدول توزيــع املــــالكـــات

     العدداملالكاتت
   1042املالكات اإلدارية1
   1583املالكات الفنية2

     82املالكات اهلندسية3       
  2707اجملموع

والقدرات  اإلدارية  الكوادر  حيث  من  إمكانيات كبرية  الربي  للنقل  العامة  الشركة  متتلك 
املالية اليت متكنها من تطوير مفاصل عملها ومنافسة الشركات الكربى، وهي شركة شبابية ذكورية 
حسب بياانت عام  2017، فهناك تقريباً ثالثة آالف منتسب بينهم  )2400( ذكور و)307( 
إانث  ويوجد فيها )1700( منتسب دون اخلمسني من العمر موزعني على سبعة فروع تنتشر يف 
حمافظات العراق بضمنها مقر الشركة وفيها نسبة املالكات اإلدارية تقدر بـ )1042(، واملالكات 
الفنية تقدر بـ )1583(  حيث يرتكز غالبية املنسوبني يف بغداد حبدود )2135( منتسبا منهم 30 
% موظفات غالبيتهم خرجيو بكالوريوس ودبلوم وفيها نسبة 20 % خرجيو الدراسة اإلعدادية، 
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وقد أكمل مجيعهم دورات تدريبية حول اإلدارة واملالية، هذا ابإلضافة اىل خربهتم الرتاكمية يف إدارة 
شؤون الشركة طيلة عشرات السنني.

)7(  جدول توزيع مالك الشركة من حيث الشهادات الدراسية

العددالشهادةت

ـــــدكتوراه1
4ماجستري2
2دبلوم عايل3
461بكالوريوس4
253دبلوم بعد اإلعدادية5
380اإلعدادية6
312املتوسطة7
1236ابتدائية8
59دون االبتدائية9

2707اجملموع

تعاين الشركة من عدم تفعيل قانون الناقل الوطين أسوة ببقية تشكيالت وزارة النقل؛ لذلك 
نرى ضعف العمل بعقود الشركات احلكومية بفعل غياب التخصص يف عمل شركات ومؤسسات 
الدولة حيث تعمل بعض الوزارات اىل التعاقد لنقل بضائعها مع شركات القطاع اخلاص دون الرجوع 
الشركات احلكومية يف حال وجود عقود  التعاقد مع  الوزراء بشأن أفضلية  اىل قرار جملس رائسة 
الوزارات كالنفط والتجارة اليت  العمل مع بعض  إيرادات الشركة وتداخل  للنقل؛ مما أسهم بتدين 
متتلك كل منهم أسطول لنقل البضائع واملشتقات النفطية وكذلك تعاين الشركة من توقف املنافذ 
احلدودية عن العمل بشأن جائحة كوروان حيث يعد املنافيست العمود الفقري لعمل الشركة العامة 
للنقل الربي فيما ينحصر عمل شاحنات الشركة بنقل احلموالت والبضائع من موانئ البصرة، وال 
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يوجد هلا خطوط عمل مع الدول االقليمية يف النقل ابلرتانزيت. ومن املؤمل أن يتم تطوير عمل 
الشركة يف حال مت االنتهاء من ميناء الفاو الكبري حيث متارس شاحنات الشركة والشركات املؤتلفة 

معها بنقل بتنفيذ املناقالت الداخلية من الرز واحلنطة ونقلها من حمافظة اىل أخرى .
ومتتلك الشركة عدداً من الفروع هلا يف بغداد واحملافظات )7( فروع ثالثة منها يف بغداد ) 
فرع التاجي / فرع النهروان / فرع جسر دايىل ( وللشركة حمطة تزود ابلوقود مع عدداً من الصهاريج 
لنقل الوقود من مصايف البصرة أو الدورة كما متتلك مطبعة خاصة هبا يف منطقة التاجي تديرها شركة 
مستثمرة كما يوجد لديها معمل تصليح الشاحنات ولكنه غري مؤهل لتصليح الشاحنات بسبب 
غياب خمزن االدوات االحتياطية، وقلة عدد شاحنات الشركة أضطرها اىل  التشغيل املشرتك مع 
شركات القطاع اخلاص للسيطرة على عمليات النقل لتنفيذ عقود الشركة مع شركات ودوائر الدولة، 
وتفتقد الشركة يف مسار عملها اىل الشاحنات احلوضية ) الصهاريج (؛ مما جيعلها غري قادرة للعمل 
يف جمال نقل املشتقات النفطية ومن املالحظ أن أبسط الشركات االهلية تضم أكثر من ألف شاحنة 
) صهريج (، بينما النقل الربي وهي شركة حكومية متثل القطاع العام ال متتلك سوى صهاريج على 

عدد أصابع اليد تستخدمها لتزويد شاحنات الشركة ابلوقود. 
)8(  جدول تفـاصيــل الشـاحنـات لغــايـة 31 / 12 / 2017

البيانـــــــــــــــات

اإليراد )ابلدينار(التفاصيـــل عدد النقالت كمية احلمولة 
املنقولة)الف طن(

عدد الشاحنات

العاملة

)اجلاهزة للعمل + 
العاطلة + املتوقفة (

11.075.480.393 8814 333.967.767 573 الشاحنات 
اململوكة

763 047 131 2 12792 506.195.786 1900 الشاحنات 
االهلية

13.206.528.156 21606 843.163.553 2473 اجملموع
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يعمل أسطول الشركة وفق نظام حوافز خاص ابلشاحنات حيث يتم منح صاحب الشاحنة 
مقدار 40 % من قيمة أجور النقل ابإلضافة اىل مبلغ وقود الكاز الذي يزود للشاحنة عند صدور 
أمر التشغيل )كتاب احلركة لنقل البضاعة( على حساب الشركة مبقدار )1000( لرت لكل شاحنة، 
ويبلغ سعر لرت وقود الكاز )400( ألف دينار مع استحقاق الراتب الشهري إذ يبلغ متوسط الراتب 
) 500 ( ألف دينار شهرايً أو أكثر من ذلك حسب استحقاق سنوات اخلدمة والشهادة، مع 
صرفيات تصليح تصل اىل ) 200( شهرايً بسبب قدم موديل الشاحنات وانتهاء العمر التشغيلي 
للشاحنة مع صرف سلفة تصليح الشاحنة مبقدار )2.500.000( مليونني ونصف دينار تسدد 
على مدى )25( شهراً، هذا ابإلضافة اىل توقف الشاحنات عن العمل طيلة فرتة زايرة االربعني 

ويوم العاشر من حمرم والزايرة الرجبية .
ومن خالل تسجيل صرفيات الشاحنة الواحدة يف حال تنفيذ ثالث دورات شهرايً يكون 
معدل ربح الشركة من الشاحنة الواحدة  مبقدار )50( ألفاً ال غري أذا ما علمنا أن معدل النقل 
تتكبدها  اليت  اخلسارة  مقدار  يكون  وبذلك  الدورتني شهرايً  تتجاوز  ال  الشركة  لغالبية شاحنات 
الشركة     )200( مائيت ألف دينار لكل شاحنة، ولو مت حساب نصف شاحنات الشركة تقوم 
أبداء ثالث دورات ) ربح 50 ألف للشاحنة ( والنصف األخر يقوم أبداء دورتني شهرايً )خسارة 
200 ألف للشاحنة( فأن معدل خسائر الشركة شهرايً من الشاحنات تكون )43( مليون دينار، 
على  الشاحنات  سائقي  مجيع  اىل حصول  ابإلضافة  هذا  سنوايً،  دينار  مليون   )516( ومبعدل 

االرابح السنوية أسوة مبوظفي النقل الربي .

)9( جدول يبي مقدار الرحبية للشاحنة شهراًي

مقدار أجرة 
النقل

قيمة الوقود / 
1000 لرت

صرفيات 
تصليح

حوافز السائق  قيمة الراتب

% 40

مقدار التكلفة

1.100.000400.000200.000500.000450.0001.550.000الدورة االوىل
1.100.000400.000450.000850.000الدورة الثانية
1.100.000400.000450.000850.000الدورة الثالثة

الذي  املنافذ احلدودية اإليراد احلقيقي  بيعه من خالل  الشركة  تتوىل  الذي  املنافيست  يعد 
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الشهرية.  احلوافز  وتوزيع  التشغيلية،  والنفقات  موظفيها،  رواتب  تسديد  يف  الربي  النقل  تعتمد 
وتعاين الشركة من عدم قدرهتا على التزود بشاحنات حديثة بسبب شحة الفائض السنوي وقلة 
التخصيصات املالية ضمن اخلطة االستثمارية للموازنة السنوية وكذلك تعاين من عجز يف إكمال 
بناية اجملمع اإلداري اليت مت العمل هبا عام 2013، وتتكون من ست طوابق مت تشييدها مببلغ قارب 
االربعني مليار دينار ابلتعاقد مع شركة تنفيذ املشاريع التابعة لوزارة النقل، فيما يستمر العمل مبشروع 

مرآب البصرة النموذجي الذي من املؤمل إجنازه قريباً. 

كتابةرقمًا

اثنان ومخسون مليارا واربعة عشر مليوان وتسعمائة 52014930307  إيراد الشركة
وثالثون الفا وثالمثائة وسبعة داننري .

38324146333 إمجايل املصروفـــات
مثانية و ثالثون مليارا وثالمثائة وأربعة وعشرون مليوان 

ومئة وستة واربعون الفا وثالمثائة وثالثة وثالثون 
دينارا. 

صايف اإليرادات
ثالثة عشر مليارا وستمائة وتسعون مليوان وسبعمائة 13690783974

وثالثة ومثانون الفا وتسعمائة واربعة وسبعون دينارا. 

)10( جدول نشاط الشركة املايل ) صايف االيراد ( لعام 2017
وميكن مليناء الفاو الكبري الذي يعد بوابة العراق حنو مستقبل مشرق وأن ينهض ابلبلد حنو 
أفاق متجددة ومنها أفاق تطوير قطاع النقل الربي الذي يلتصق مباشرة بعمل املوانئ  حيث من 
املمكن يف حال ارتباطه مبشروع طريق احلرير اىل قيادة قطاع النقل الربي اىل ميدان النقل الدويل 
وحاجة الشركة اىل أالف الشاحنات لتغطية العمل يف حال أجناز املشروع  الذي يتكون من )90( 
رصيفاً مع منشئات ضخمة للصناعات التكميلية يف جمال الصناعات اخلفيفة وصناعة السيارات مع 

أرصفة جافة لوقوف الشاحنات وشبكة من الطرق واألنفاق.
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االستنتاجات:

ضعف الدعم املـــــايل الذي تقدمـــــه احلكومــــة لالستثمار يف جمال النقل.. 1

وجود أتثري سليب لعمل الشركات األجنبية املتعاقدة يف أدارة املطار .. 2

توقف بعض مراكز اخلدمات يؤثر سلباً على عمل وإنتاجية املطار .. 3

افتقار بغداد واحملافظات اىل خدمات النقل السككي داخل املدن .. 4

قدم السكك احلديد اليت تعمل عليها قاطرات السكك احلديد .. 5

ضعف نقل املسافرين على منت قاطرات السكك احلديد .. 6

عدم وجود ختطيط اسرتاتيجي لتنمية قطاع النقل الربي. . 7

هنــــاك أجنــــدة سياسية تعمل ابلضد من منو النقل الربي لوجود مصاحل شخصية وحزبية. . 8

غياب املهنية والتخصص يف عمل الشركات احلكومية؛ مما يسبب ازدواجية العمل يف . 9
جمال النقل الربي. 

التـــــأثري املباشر لتوقف املشاريع الصناعية والزراعية على حركة النقل الربي .. 10

ضعف التعاون بي العراق والدول اإلقليميـــــة  يف جمـــــال النقل الربي والنقل ابلرتانزيت .. 11

يفتقد قطاع النقل الربي للبىن التحتية من شبكة طرق حديثة  ومؤسسات إدارية مؤهلة . 12
يف احملافظات ودور اسرتاحة، وخدمات على طول الطرق اخلارجية. 
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مركز البيان للدراسات والتخطيط

التــوصيـــــــات  :

أمهية ختصيص مبالغ مالية ضمن اخلطة االستثمارية يف املوازنة السنوية لتطوير قطاع النقل . 1
للنهوض به وتطوير مفاصل عمله.

إلغاء عقود الشركات األجنبية املتعاقدة مع أدارة املطار ومنها ) G4s ( وسريكو ومينرز.. 2

إعادة تفعيل مركز السميليرت اخلاص بتدريب الطيارين العراقيي ومركز صيانة الطائرات . 3
ومعمل اخلياطة وحتسي مستوى اخلدمات على منت الطائرات ومنها وجبات الطعام .

العمل على تويل أدارة املطار من قبل متخصصي عراقيي يف جمال النقل اجلوي  . . 4

حتديث شبكة السكك احلديد مبا يتالءم وسرعة القطارات احلديثة .. 5

أدخال خدمة نقل املسافرين على منت قاطرات السكك احلديد داخل املدن )مرتو( . 6
)ترام(.

عمل شبكة من السكك احلديد احلديثة بي احملافظات والعتبات املقدسة .. 7

حتديث شبكة دخول القطارات اىل بغداد من خالل نفق مرتو، وإلغاء الشبكة القدمية . . 8

العمل على حتديث أسطول الشركة العامة للنقل الربي وتزويدها بشاحنات من مناشئ . 9
عاملية معروفة مبواصفات عالية الدقة .

أمهية إنشاء شبكة من الطرق واجلسور احلديثة اليت تربط منافذ التحميل مبواقع التفريغ . 10
وتزويدها مبحطات اسرتاحة وأنواع اخلدمات كافة   .

 وضع خطة مدروسة للنهوض بواقع قطاع النقل من حيث التوسع ابلنقل مع احمليط . 11
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االقليمي والدويل )الرتانزيت(. 

 تفعيل دور الرقابة واملتابعة وتنشيط اجراءاهتــــا  مع وضع برانمج متابعة عمل الشاحنات 21. 
)gps( وتوفري معامل الصيانة واإلدامة والتصليح مبا خيدم حركة الشاحنات.

ضرورة تفعيل قانون الناقل الوطين والعمل به حصرايً يف قطاع النقل ومنع االزدواجية يف . 13
العمل.

أمهية تنويع أسطول الشركة وزايدة قدراهتا النقلية ليشمل مجيع أنواع احلموالت السائلة . 14
والصلبة والغازية. 

اجلدية يف االسراع بتنفيذ ميناء الفاو واملطارات االخرى احلديثة يف احملافظات، وساحات . 15
التبادل التجاري على احلدود، وكذلك الربط السككي مع دول اجلوار.


