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امللخص التنفيذي
أعمااًل 	  املضافة، وخيلق  القيمة  ويزيد  التجارة،  تكاليف  العراقية من  املوانئ  تعزيز كفاءة  يقلِّل 

االستقالل  دعم  على  تساعد  ا  أنَّ كما  معينة.  اقتصادية  قطاعات  وجيذب  جديدة،  جتارية 
املستوردة، والسلع  البضائع  تكاليف  والسياسي وأتكيدمها، وتعمل على خفض  االقتصادي 

االستهالكية، واملواد اخلام، ممَّا يرفع من القدرة التنافسية لصادرات الدولة.
التنمية االقتصادية؛ لعوامل عديدة، من أمهها 	  العراقية دوراً حمدوداً يف  التجارية  تؤدِّي املوانئ 

االعتماد الكبري على النفط، والذي ميثِّل أكثر من ثلثي الناتج احمللي اإلمجايل، و )59%( من 
اإليرادات احلكومية، و )99%( من إمجايل صادراهتا، فضاًل عن أنَّ املوانئ العراقية تُعدُّ ذات 

سعة منخفضة، وتتميَّز بقلَّة األنظمة املتطورة املستخدمة يف اإلدارة واحلوكمة.
َوْفقاً لرتتيب مؤشر جودة املوانئ من حيث األداء اللوجسيت، وَوْفقاً لتقرير البنك الدويل لسنة 	 

8102 فقد حلَِّت املوانئ العراقية ابلتسلسل )951( على مستوى العامل، يف حي جاءت 
موانئ اإلمارات ابلتسلسل )41(، وقطر )03(، والكويت ابلتسلسل )95( على مستوى 

العامل. 
من أبرز التحدايت اليت تواجه املوانئ العراقية هي نقص التمويل، واإلدارة املركزية هلذه املوانئ من 	 

دون أن يكون للحكومة احمللية حملافظة البصرة دور يف ختطيط أوضاع هذه املوانئ وإدارهتا، فضاًل 
عن نقص االستثمارات املخصصة يف املعدات اليت مل تتجاوز )2%( من جممل االستثمارات 

املخصصة لقطاع النقل. 
إنَّ الطاقات احلالية للموانئ العراقية غري قادرة على استيعاب الطلب املستقبلي؛ لذا فإنَّ اإلسراع 	 

إبنشاء ميناء الفاو الكبري يُعدُّ مطلباً ضرورايً؛ للقدرة على استيعاب الطلب املستقبلي، ومنافسة 
موانئ الدول اجملاورة. 

جبانب ذلك، جيب العمل على تطوير قدرات مينائي )أم قصر، وخور الزبري( بصورة خاصة 	 

قطاع الموانئ في العراق بين الواقع والتحديات
د. عدنان فرحان الجوراني *

*  قسم االقتصاد/ كلية اإلدارة واالقتصاد جامعة البصرة.
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التكنولوجيا احلديثة يف الشحن والتفريغ، ومن َثَّ تقليل وقت االنتظار،  عن طريق استخدام 
فضاًل عن إنشاء مناطق اخلزن احلالية وتوسعتها، وتنظيف املمرات املائية من الرواسب والعوائق 
السفن  الستقبال  مرتاً؛   )61-51( يقارب  ما  إىل  املالحية  القناة  أعماق  وزايدة  البحرية، 

الكبرية، وسفن احلاوايت.
املقدمة:

متتلك حمافظة البصرة موقعاً جغرافياً متميزاً؛ إلطاللتها على اخلليج العريب عب جزئها اجلنويب 
عن طريق شريط ساحلي ضيق يبلغ )65( كم2، وأيضاً عن طريق شط العرب الذي يتكوَّن من 
التقاء نري دجلة والفرات -يبلغ طوله من املعقل وحىت مصبه يف اخلليج العريب )139.1كم(-، 
والذي يصلح ملالحة السفن؛ ممَّا منح الفرصة لوسائط النقل النهري والبحري املختلفة الجتياز املياه 
اإلقليمية العراقية يف احملافظة، وقد تنوعت هذه الوسائل ما بي وسائل النقل احمللية املتنوعة، ووسائل 
نقل عاملية حبرية متمثلة ابلسفن الداخلة إىل مياه حمافظة البصرة، وكان قسم كبري منها يصل إىل 

ميناء املعقل يف مركز مدينة البصرة. 
يُعدُّ النقل البحري حمور التجارة الدولية، وأحد حمركات العوملة الرئيسة، فهو ينقل ما يقارب 
)%80( من حجم التجارة العاملية، وأكثر من )%70( من قيمة هذه التجارة اليت جتري مناولتها 

يف املوانئ العاملية، بل تكون هذه احلصص أكثر ارتفاعاً يف أغلب البلدان النامية.
تطوَّر النقل البحري تطوراً كبرياً جداً على مدى العقود اخلمسة املاضية، ممَّا أدَّى إىل تغيري 
صورة االقتصاد العاملي. فما بي عامي 1950 و1995 نا النقل من )0.55( مليار طن إىل 

)4.3( مليار طن، واستمر يف النمو ليصل إىل )8.7( مليار طن عام 2011.
أدَّى ذلك إىل أن تصبح الصناعة البحرية واحدة من أسرع القطاعات االقتصادية نواً بعد 

اقتصاد احلرب العاملية الثانية، وأصبحت املوانئ وسيلة أساسية لالندماج يف االقتصاد العاملي.
فضاًل عن أنَّ قطاع النقل يُعدُّ أحد القطاعات احملركة لالقتصاد يف أي بلد، كما أنَّ التنمية 

االقتصادية هلا ارتباط مباشر بتطوير قطاع النقل.
وقد واجه القطاع البحري العراقي عديداً من الظروف اليت أعاقت عمله بصورة كبرية، مثل 
احلرب بي العراق وإيران )1980 - 1988( “حرب اخلليج األوىل”، ث حرب اخلليج الثانية 
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اخلليج  بعدها حرب  االقتصادية )1991- 2003(، وجاءت  العقوابت  1991، وبعد ذلك 
الثالثة يف عام 2003، ث بعد عام 2003، أثَّر الفساد سلباً على اإلنتاجية والكفاءة وحصتها يف 

تنمية االقتصاد العراقي، ممَّا أدَّى إىل تراجعها تراجعاً كبرياً. 
األمهية  وتوضيح  العراق،  يف  البحري  للقطاع  احلايل  الوضع  حتليل  إىل  الورقة  هذه  هتدف 
االقتصادية للموانئ؛ لتحسي كفاءهتا، وذلك عن طريق اإلجابة على السؤالي اآلتيي، أواًل: هل 
هناك دور حيوي للموانئ العراقية يف االقتصاد؟ واثنياً: ما أهم التحدايت اليت تواجه القطاع البحري 

العراقي؟
أوال: اإلطار النظري لألمهية االقتصادية للموانئ

ميكن تقسيم املوانئ َوْفق التصنيف اآليت:
أواًل: التقسيم اجلغرايف الطبيعي للموانئ :

• موانئ طبيعية: مثل ميناء أم قصر، وخور الزبري، واملعقل، وأبو فلوس، والفاو .	
• موانئ صناعية: وهي أماكن ُجهَِّزت الستقبال السفن بتدخٍُّل من اإلنسان مثل ميناء 	

البصرة النفطي، وميناء خور العمية، وهي منصات نفطية تستخدم لتصدير النفط العراقي إىل أحناء 
العامل كله.

2- التقسيم التخصصي للموانئ : 
وهناُ خصَّص املوانئ َوْفق الغرض الذي أُْنِشئ امليناء من أجله، مثل :

أ املوانئ التجارية :وتقوم هذه املوانئ بتقدمي خدمات الشحن والتفريغ، والتموين، وخالفه 	-
للسفن الزائرة .
أ موانئ النفط والغاز الطبيعي :وهي جمهَّزة خبطوط أانبيب متتد داخل البحر يف أغلب 	-

األحوال؛ لشحن انقالت النفط .
أ موانئ الركاب :وهي معدَّة ابلتسهيالت الالزمة؛ الستقبال املسافرين .	-
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أ موانئ الصب اجلاف :مثل موانئ احلديد اخلام، أو موانئ احلبوب السائب . . . إخل .	-
أ موانئ احلاوايت :وتستقبل سفن خاصة حتمل احلاوايت، وتتميَّز أبساليب خاصة يف 	-

الشحن والتفريغ واملناولة .
أ موانئ الصيد :وتقوم يف مثل هذه املوانئ صناعة الصيد البحري سواًء أمساك أم خالفه .   	-

تكاليف  من  يقلِّل  املوانئ  تعزيز كفاءة  أنَّ  إىل  والتنمية  االقتصادي  التعاون  منظمة  ُتشري 
التجارة، ويزيد القيمة املضافة، وخيلق أعمااًل جتارية جديدة، وجيذب قطاعات اقتصادية معينة، فإذا 
كانت املدن الساحلية ترغب يف االستفادة من موانئها فيجب أن تكون هذه املوانئ تتمتَّع ابلقدرة 

التنافسية، واليت ميكن حتقيقها عن طريق تعزيز الروابط البحرية، ورفع كفاءة عمليات املوانئ. 
فضاًل عن ذلك، حتقِّق املوانئ عديداً من الفوائد لالقتصاد القومي، مثل: حتقيق إيرادات 
ا تساعد على دعم االستقاللي  من العمالت األجنبية تؤدِّي إىل حتسي ميزان املدفوعات، كما أنَّ
االقتصادي والسياسي للدول وأتكيدمها، وتعمل على خفض تكاليف البضائع املستوردة، والسلع 

االستهالكية، واملواد اخلام، ممَّا يرفع من القدرة التنافسية لصادرات الدولة.
يرى كارلو سيبوال )Cipolla C.( أنَّ صناعة النقل كانت من أهم العوامل املسؤولة عن 
حتوُّل العامل من نظام حملي بصورة أساسية إىل االقتصاد العاملي املوجود اليوم، وكان النقل الرخيص 

أحد املنتجات الرئيسة للثورة الصناعية، إذ عن طريقه َقُصَرت املسافات بوترية مذهلة.
ميكن استخدام مؤشرات عديدة لقياس فعالية املوانئ وإنتاجيتها، ولكن ألنَّ البياانت عادة 
اللوجسيت  فُيْسَتخدم مؤشر األداء  ال تكون متاحة للجمهور، فضاًل عن تضارب األرقام احمللية، 
)Logistic Performance Index( اليت استخدمها البنك الدويل لقياس فعالية املوانئ 

وإنتاجيتها عن طريق املؤشرات الفرعية اآلتية:
1. كفاءة التخليص اجلمركي وإدارة احلدود.

2. جودة البنية األساسية للتجارة والنقل.
3. سهولة ترتيب الشحنات أبسعار تنافسية.
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4. كفاءة اخلدمات اللوجستية وجودهتا.
5. القدرة على تتبع الشحنات وتعقبها.

رَسل إليهم يف املوعد احملدَّد، أو املتوقَّع.
ُ
6. وصول الشحنات إىل امل
اثنياً: واقع املوانئ العراقية:

ميتلك العراق حمطتي نفطيتي، وأربعة موانئ جتارية هي: )ميناء املعقل، وميناء خور الزبري، 
وميناء أبو فلوس، وميناء أم قصر الذي يُعدُّ أكب ميناء للتجارة اخلارجية يف العراق(، وتُعدُّ املوانئ 
ا نقطة عبور للنفط الذي ُيْشَحن من العراق إىل سائر دول  رابطاً حامساً يف االقتصاد العراقي؛ ألنَّ

العامل، وعن طريقها ُتْسَتوَرد املواد اليت حيتاجها االقتصاد العراقي كلها.
يبلغ عدد أرصفة املوانئ التجارية األربع )48( رصيفاً بطاقة )17.5( مليون طن سنوايً، 
وتؤدِّي املوانئ التجارية يف العراق دوراً ابرزاً يف التجارة اخلارجية للعراق، وهناك شركتان مسؤولتان عن 
َست عام 1919، ولديها  القطاع البحري أوهلا الشركة العامة للموانئ العراقية )GCPI( اليت ُأسِّ
مسؤوليات تتعلَّق إبدارة املوانئ الساحلية، واملالحة، وقنوات التجريف، والصيانة، يقع املقر الرئيس 
هلذه الشركة يف مدينة البصرة، وَوْفق بياانت عام 2021 بلغ عدد العاملي فيها )7512( عامل.

َست عام  والشركة الثانية هي الشركة العراقية العامة للنقل البحري )ISCMT(، واليت ُأسِّ
1952، وهي مسؤولة عن الشحن البحري، والوكالة البحرية، والشحن البحري الوطين، يقع املقر 

الرئيس هلذه الشركة يف بغداد، وهلا فرع يف البصرة، ويعمل فيها )1216( موظف. 
املوانئ التجارية األربعة الرئيسة يف العراق هي كما يلي:

1- ميناء أم قصر: يقع على طول اخلط )47-57-12( شرقاً، وخط العرض )30/1/40( 
مشااًل، ويبعد عن مدخل مدينة البصرة حوايل )75( كيلومرت، بدأ العمل يف هذا امليناء عام 1919 
بثالثة أرصفة، ث توسَّعت لتصبح تسعة أرصفة عام 1960، ث زادت إىل )15( مرسى يف عام 
1968، واآلن أصبح امليناء مركزاً لنقل البضائع إىل مجيع أحناء البالد، إذ إنَّ امليناء ذو املياه العميقة 
الوحيد يف العراق، وينقسم على ثالثة موانئ فرعية هي: )ميناء أم قصر اجلنويب، وميناء أم قصر 
الشمايل، وأم قصر منتصف(، وأُِعيَد فتح ميناء أم قصر أمام احلركة التجارية يف يونيو 2004، بعد 
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عقود من احلرب، وتركت العقوابت امليناء معطاًل ويف حالة سيئة. 
2- ميناء خور الزبري )KZP(: هو اثين أكب ميناء جتاري بعد )UQP(، والذي يقع 
على بُعد )60( كيلومرت جنوب مركز مدينة البصرة، و )105( كيلومرت من الطرف الشمايل من 
اخلليج العريب، بُوِشر ببناء نواة امليناء عام 1970، ودخل حيز العمل عام 1989، وحيتوي امليناء 
على رصيفي متخصصي من اخلرسانة املسلحة، والركائز احلديدية األسطوانية؛ ألغراض استرياد 
خامات احلديد، وتصدير احلديد اإلسفنجي، فضاًل عن مخسة أرصفة اختصاصية بطول )250( 

مرت.
ويبعد  الغربية،  على ضفته  العرب  امليناء يف شط  يقع   :)AFB( فلوس  أبو  ميناء   -3  
حوايل )20( كيلومرت جنوب حمافظة البصرة. بُوِشَر إبنشاء امليناء عام 1975، وانـُْتِهَي منه يف 
عام 1976، يتكوَّن امليناء من ثالثة أرصفة، وأرصفة فوالذية طول كل منها )75( مرتاً، وعرضها 
)18( مرتاً. الواجهة األمامية طول امليناء )525( مرت، ويوجد ثالث رافعات كهرابئية سعة كل 
منها مخسة أطنان على كل رصيف، فضاًل عن ساحات أُْنِشَئت لبناء الرصيف، فضاًل عن خمازن 

بطول )75( مرتاً، وعرض )33( مرتاً.
َس عام 1919 كأول ميناء يف العراق يقع على ضفاف  4- ميناء املعقل )MP(: ُأسِّ
شط العرب، على بعد )135( كيلومرتا فقط من الطرف الشمايل للخليج العريب. تبلغ الواجهة 
األمامية لألرصفة )2.5( كيلومرت، ومرسى للجنائب بطول )500( مرت، وهناك )12( رصيفاً، 
يصل جمموعها إىل )4000( رصيف مرت مربع، وتضم األرصفة )45( ونش كهرابئي، و)25( 
سقيفة وخمزن أبحجام خمتلفة، إال أنَّ العمل بذا امليناء قد توقف تقريباً منذ عام 2018؛ لوجود 
غوارق يف بعض األرصفة ممَّا يعوق إقالع السفن وإرسائها من امليناء وإليه، فضاًل عن قلة األعماق 

والغاطس؛ ممَّا ال يسمح بدخول السفن ذات الغاطس الكبري، واحلموالت الكبرية.  
وقد بلغت كمية البضائع املستوردة لعام 2021 عن طريق ميناء أم قصر )10.4( مليون 
طن، وعن طريق ميناء خور الزبري )4.7( مليون طن، وعن طريق ميناء خور الزبري )2( مليون طن. 

ح الشكل التايل نسبة مسامهة كل ميناء يف إمجايل البضائع املستوردة. ويوضِّ
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شكل )1( كمية البضائع املستوردة مقسمة َوْفق نسبة كل ميناء منها لعام 2021

6 
 

 
 . 11، بغداد، ص 2021نشاط النقل املائي يف القطاع العام لسنة    إحصاءاملصدر: اجلهاز املركزي لإلحصاء،  

 لعوامل  ؛املوانئ التجارية العراقية دوراً حمدوداً يف التنمية االقتصادية  إذ تؤد ِّي  ،لدور االقتصادي للموانئإل اوابلنظر        
( من اإليرادات  %95)و    ، احمللي اإلمجايل  الناتج   ل أكثر من ثلثي ، والذي ميث ِّ على النفطالكبري  أمهها االعتماد  عديدة،  
قلة األنظمة ز بتتميَ و   ، منخفضةذات سعة    عد  العراقية ت  املوانئ    أنَ  عن  فضالً ( من إمجايل صادراهتا،  %99، و ) احلكومية

 .املتطورة املستخدمة يف اإلدارة
( 306)   إل( مليون  23من )  2021عام    إل  2004من عام    اً ملحوظ  ازدايداً إمجايل إيرادات املوانئ قد ازداد    أنَ   مع 

، بلغ إمجايل إيرادات  فعلى سبيل املثال، لبلد العامة ل اإليراداتمسامهة كبرية يف إمجايل  ما ما زالت ال تقد ِّ ، إال أّنَ مليون 
حوايل   نفسه   يف العامالنفطية  عائدات العراق  بلغت    يف حني ،  مليون دوالر أمريكي  (306)   فقط  2021املوانئ لعام  

 مليار دوالر.   ( 75.5)
وينطبق الشيء نفسه على عدد العاملني يف قطاع املوانئ الذي بلغ عدد العاملني املسجلني يف الشركة العامة للموانئ 

 ( عامل، 1216)  الشركة العامة للنقل البحري   ، يف حني بلغ عدد العاملني يف 2021يف عام    عامل   (7512)العراقية  
 عامل.   ماليني  (4) ني يف القطاع العام العراقي الذي بلغ حنو  عدد العامل ب  مقارنتههذا الرقم عند ال يكاد ي ذك ر 

 نَ إ، ف2003جتارة العراق اخلارجية يف جانبها االس  تريادي من خمتلف البضائع والس  لع بعد عام   يفاالتس  اع الكبري   مع 
قدِّ  التجارة  هلذه  البحري  النقل  متطلبات   عمليات  تلبية  يف  األجنيب  البحري  الناقل  على  االعتماد  بزايدة  ارتبطت 

ق عقود ف  و    :األس  واق العاملية، أي  إل عن االعتماد على الناقالت األجنبية يف تصدير النفط العراقي    االس  تريادات، فضالً 
ن عقد التجارة القائم ويتضمَ   ،يف جانب االس  تريادات  ( (Cost insurance and freight (CIF)التجارة

   (Free on board(FOB)) عن تكاليف النقل والتأمني، وعقود التجارة  فضالً   ،على هذا األساس قيمة البضائع

61%
27%

12%

ميناء ام قصر

ميناء خور الزبير

ميناء أبو فلوس

املصدر: اجلهاز املركزي لإلحصاء، إحصاء نشاط النقل املائي يف القطاع العام لسنة 2021، 
بغداد، ص 11. 

العراقية دوراً حمدوداً يف  التجارية  املوانئ  تؤدِّي  إذ  للموانئ،  االقتصادي  الدور  وابلنظر إىل 
التنمية االقتصادية؛ لعوامل عديدة، أمهها االعتماد الكبري على النفط، والذي ميثِّل أكثر من ثلثي 
الناتج احمللي اإلمجايل، و )%95( من اإليرادات احلكومية، و )%99( من إمجايل صادراهتا، فضاًل 
عن أنَّ املوانئ العراقية تُعدُّ ذات سعة منخفضة، وتتميَّز بقلة األنظمة املتطورة املستخدمة يف اإلدارة.

مع أنَّ إمجايل إيرادات املوانئ قد ازداد ازدايداً ملحوظاً من عام 2004 إىل عام 2021 
ا ما زالت ال تقدِّم مسامهة كبرية يف إمجايل اإليرادات  من )23( مليون إىل )306( مليون، إال أنَّ
العامة للبلد، فعلى سبيل املثال، بلغ إمجايل إيرادات املوانئ لعام 2021 فقط )306( مليون دوالر 

أمريكي، يف حي بلغت عائدات العراق النفطية يف العام نفسه حوايل )75.5( مليار دوالر.
وينطبق الشيء نفسه على عدد العاملي يف قطاع املوانئ الذي بلغ عدد العاملي املسجلي 
يف الشركة العامة للموانئ العراقية )7512( عامل يف عام 2021، يف حي بلغ عدد العاملي يف 
الشركة العامة للنقل البحري )1216( عامل، ال يكاد يُذَكر هذا الرقم عند مقارنته بعدد العاملي 

يف القطاع العام العراقي الذي بلغ حنو )4( ماليي عامل.
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البضائع  االســتريادي من خمتلف  اخلارجية يف جانبها  العراق  الكبري يف جتارة  االتســاع  مع 
والســلع بعد عام 2003، فإنَّ عمليات النقل البحري هلذه التجارة قِد ارتبطت بزايدة االعتماد 
على الناقل البحري األجنيب يف تلبية متطلبات االســتريادات، فضاًل عن االعتماد على الناقالت 
Cost insur- ةاألجنبية يف تصدير النفط العراقي إىل األســواق العاملية، أي: َوْفق عقود التجار

القائم  التجارة  عقد  ويتضمَّن  االســتريادات،  جانب  (  يف   ))ance and freight )CIF
 Free( التجارة  وعقود  والتأمي،  النقل  تكاليف  عن  فضاًل  البضائع،  قيمة  األساس  هذا  على 
on board)FOB((   يف جانب الصادرات، ويتضمَّن عقد البيع َوْفق هذا األسلوب تســليم 
البضائع على ظهر الســفينة اليت حيددها املســتوردون من دون احتســاب تكاليف النقل، والتأمي 
ضمن قيمة البضائع املســتوردة، ممَّا يعين اســتمرار العراق بلداً مشــرتايً خلدمات التجارة الدولية، ممَّا 

يســهم يف زايدة حجم التزاماته ومدفوعاته اخلارجية اليت تتقرَّر َوْفقاً للعملة األجنبية .
إذ توضح البياانت أنَّه فيما يتعلَّق بقيمة االســتريادات احملتسـبة على أساس CIF((، فقد 
بلغت حوايل )58138( مليون دوالر يف عام 2019، وبلغت قيمة الصادرات احملتســبة على 
أساس )FOB( اليت يشــكِّل النفط معظمها )81585( مليون دوالر يف العام نفســه، بعد أن 
كانت متثِّل هاتي القيمتي يف عام 2005 )23532( مليون دوالر، و)23697,4( مليون 
دوالر على التوايل، كما أنَّ حجم العجز يف حســاب اخلدمات يف ميزان املدفوعات كان يف حدود 
ح مدى زايدة اعتماد العراق على شـراء اخلدمات  )5738,9( مليون دوالر عام 2005، ممَّا يوضِّ
اخلارجية يف جتارته الدولية، وال ســيَّما خدمات النقل اليت تشــكِّل ما يزيد عن )%45( من إمجايل 

اجلانب املدين يف حســاب اخلدمات.
وَوْفقاً للتقرير االقتصادي للبنك املركزي العراقي لســنة 2019، فقد حقَّق صايف حســاب 
اخلدمات يف ميزان املدفوعات العراقي عجزاً بلغ )15547,2( مليون دوالر؛ لزايدة املدفوعات 
املتعلقة بتكاليف الشــحن والنقل والتأمي واليت بلغت )22864,9( مليون دوالر، يف حي بلغت 
من  املتحقِّقة  العوائد  من  معظمها  جاء  دوالر،  مليون   )7317,7( حنو  احلســاب  هذا  إيرادات 

خدمات الســفر للقادمي إىل العراق ألغراض الســياحية.
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ح اجلدول التايل أهم مؤشرات املوانئ العراقية يف املدَّة )2015-2021(. ويوضِّ
جدول )1( أهم مؤشرات املوانئ العراقية وشركات القطاع البحري للمدة )2015-2021(

2015201620172018201920202021املؤشر
كمية البضائع املستوردة

15157160681702917898167081956917118 )ألف طن(

كمية البضائع املصدرة 
18442060520010456129301021310236)ألف طن(

قيمة اإليرادات املتحققة للشركة 
336.1355.2420.2453.3486.3424.1451.5العامة للموانئ )مليار دينار(

عدد العاملي يف الشركة العامة 
9704917890979006876678677512للموانئ )عامل(

قيمة اإليرادات املتحققة لشركة 
53.65766.887.183.4184169النقل البحري )مليار دينار(

عدد العاملي يف شركة النقل 
1787166116831610153912641216البحري )عامل(

عدد السفن العاملة اليت متتلكها 
6888877شركة النقل البحري

املصدر: اجلهاز املركزي لإلحصاء، مؤشرات النقل واالتصاالت، متوفر على املوقع اإللكرتوين: 
https//:www.cosit.gov.iq/ar2013-03-29-08-38-49/

ح عن طريق اجلدول أنَّ اإليرادات املتحققة، وكمية البضائع املستوردة واملصدَّرة شهدت  يتضِّ
ارتفاعاً يف املدة )2019-2015(، ونتيجة أزمة )COVID-19( الصحية عام 2019، 
اليت أثَّرت سلباً على معظم أحناء العامل، وخصوصاً على أنشطة النقل، فقد شهدت سنة 2020 
تراجعاً يف اإليرادات، وكمية البضائع املصدرة، كما شهد عدد العاملي يف الشركة العامة للموانئ، 

وشركة النقل البحري اخنفاضاً مستمراً؛ لتقاعد بعض العاملي، وعدم تعويضهم. 

https://www.cosit.gov.iq/ar/2013-03-29-08-38-49
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وتظهر بياانت مؤشر األداء اللوجسيت )LPI( الذي يصدره البنك الدويل أنَّ العراق احتل 
ح اجلدول اآليت: املرتبة )159( عاملياً من بي )167( دولة مشلتها بياانت البنك، ويوضِّ

جدول )2( ترتيب العراق يف مؤشر األداء اللوجسيت لعام 2018 مقارنة بدول اخلليج

الرتتيب الدولة
العاملي

كفاءة 
التخليص 
اجلمركي

جودة البنية 
األساسية 

للنقل

سهولة ترتيب 
الشحنات 

أبسعار تنافسية

كفاءة اخلدمات 
اللوجستية 
ونوعيتها

القدرة على 
تتبع الشحنات 

وتعقبها

نسبة الشحنات 
اليت تصل يف 
موعدها املقرر

1417137161610اإلمارات
30352713313134قطر
46523734506044عمان

52603652574756السعودية
54505749515066البحرين
59575062636659الكويت
159162158140166160135العراق

Source: World Bank )2018(, Trade Logistics in the Global 
Economy, Washington, P. 48.

يتضح عن طريق اجلدول مدى ختلُّف العراق، وعمق الفجوة بينه وبي موانئ الدول اجملاورة 
خصوصاً دول اخلليج العريب، ويعين هذا أنَّ قطاع املوانئ حباجة إىل جهود كبرية جداً؛ لرفع مستواه، 

وحتسي أدائه يف املؤشرات املذكورة.
اثلثاً: أهم حتدايت القطاع البحري العراقي

كان تطوير القطاع البحري العراقي -حىت وقت قريب- حصرايً يف مسؤولية احلكومة املركزية 
مع عدم قيام القطاع اخلاص أبيِّ دوٍر يف هذا الشأن، ولكن نتيجة االعتماد الشديد على النفط 
يف توفري عائدات البلد املالية، وعدم وجود خطط يُعتد با لتطوير هذا القطاع، يواجه هذا القطاع 

عديداً من التحدايت أمهها:
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1. الفوضى والفساد: الفوضى بسبب تعدُّد األجهزة األمنية واملراجع اليت تتحكم يف عمل 
الكياانت  أن يكون هلذه  واملراقبة من دون  األمن  مهام  تتوىلَّ  إنَّ هناك تسع جهات  إذ  املوانئ، 
ارتباطات مؤسسية مع شركة املوانئ العامة )منها هيئة اجلمارك، والشرطة احمللية، وشرطة اجلمارك، 
الفساد  أمَّا  النزاهة(،  وهيئة  السواحل،  خفر  ومديرية  البحرية،  القوة  وقيادة  اإلرهاب،  ومكافحة 
فيشمل تزييف األرقام، واألنواع، وأوزان البضائع اليت تصل إىل املوانئ عموماً؛ لتقليلها أو التهرُّب 
من الضرائب عن طريق رشوة املوظفي املعنيي وتزوير املستندات، مثل: الفواتري، وشهادات املنشأ، 
مدى  وعلى  وفعاليته،  امليناء  عائدات  من  األمر  هذا  ويقلِّل  اجلودة،  ورقابة  التوحيد،  وشهادات 
السنوات القليلة املاضية، ُنِشَرت تقارير عديدة يف الصحافة العراقية احمللية بشأن هتريب املواد من 
املوانئ من دون تصريح رمسي، أو أوراق، ويرى بعض أصحاب االختصاص أنَّ الفساد أيكل النسبة 

األكب من إيرادات املوانئ.
2- متثِّل املخصَّصات املالية احملدودة حتدايً كبرياً آخر يعكس النقص يف املعدات البحرية: 
)السفن، والرافعات، وسفن اإلانرة، واحلفارات، وموانئ مكافحة التلوث، وصهاريج املياه والوقود(. 
على سبيل املثال، كان ختصيص االستثمار حوايل )33( مليون دوالر أمريكي يف عام 2014، 
وهو ميثِّل )%2( من خمصصات قطاع النقل، ومنخفض مقارنة ابلسنوات السابقة، وكما موضَّح 

يف اجلدول )3(.
جدول )3( التخصيصات االستثمارية لقطاع املوانئ العراقية يف املدَّة )2004-2014(

200420062008201020122014السنة
94353444933إمجايل ختصيصات املوانئ )مليون دوالر(

نسبة ختصيصات املوانئ إىل إمجايل ختصيصات 
قطاع النقل %

441211292

ماجستري  رسالة  احملتملة،  االقتصادية  وأتثرياته  الكبري  الفاو  ميناء  حممد،  حيدر  املصدر: حسي 
مقدَّمة إىل كلية اإلدارة واالقتصاد يف جامعة البصرة، 2017، ص 106.
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3- تواجه املوانئ العراقية منافسة شديدة من الدول اجملاورة مثل العربية املتحدة اإلمارات 
وقطر والكويت، إذ حقَّقت هذه املوانئ تقدماً كبرياً يف العقدين املاضيي، يف الوقت نفسه الذي 
اخنفض فيه أداء املوانئ العراقية وكفاءهتا؛ بسبب العقوابت االقتصادية )2003-1991(، وكما 

َح عن طريق مؤشرات األداء اللوجسيت. ُوضِّ
 4- افتقار املوانئ إىل عوامل اجلذب الالزمة الستقطاب السفن، فضاًل عن اخنفاض القيمة 
املضافة املتولدة عن بند تقدمي اخلدمات للسفن، واليت احنصرت يف بيع املياه، وخدمات التنظيف، 
مع إمهال األنشطة اللوجستية عالية القيمة، مثل: التجميع، والتعبئة، والتغليف، فضاًل عن ضعف 
التقنية، وعدم استخدام األنظمة احلديثة، والرقمية يف جمايل  اإلمكاانت واملوارد املادية، خصوصاً 
اإلدارة، والتشغيل، كذلك افتقار املوانئ إىل إمكانيات البنية التحتية، والفوقية؛ كل ذلك أدَّى إىل 

اخنفاض معدالت تداول احلاوايت مقارنة مع حركة تداول احلاوايت مبوانئ دول اخلليج.
على  احلصول  تتطلَّب  اليت  والبريوقراطية  اإلدارية،  واإلجراءات  املفروضة،  القيود  أدَّت   .5
عديد من الرتاخيص، فضاًل عن انتظار طويل لإلفراج عن البضائع، إىل تراجع رتبة العراق عاملياً يف 
مؤشر متكي التجارة عب احلدود، وهو مؤشر فرعي من املؤشر الرئيس لسهولة األعمال، والذي يضم 
)190( دولة، ويقيس الوقت والتكلفة املرتبطي ابلعملية اللوجستية لتصدير البضائع واستريادها، 

فقد احتل العراق املرتبة )180( عاملياً َوْفق بياانت عام 2020.
رابعاً: رؤية مستقبلية إلسرتاتيجيات التطوير

لتطوير القطاع البحري وتعزيز دوره يف التنمية االقتصادية، هناك اجتاهان رئيسان أوهلا تنفيذ 
ميناء الفاو الكبري، والثاين العمل على تطوير املوانئ احلالية خصوصاً ميناء أم قصر.

املوانئ،  مواصفات  يف  احلاصلة  التطوُّرات  تُعدُّ  الكبري:  الفاو  ميناء  إنشاء  األول:  االجتاه 
والســفن التجارية العاملية من حيث األحجام، واحلموالت، وما تتطلَّبه من طاقة اسـتيعابية وسعة يف 
أرصفة املوانئ، وكذلك ما حتتاج إليه من أعماٍق حبرية حتدايً مهماً يف عملية تطوير املوانئ، ممَّا جعل 
من موانئ العراق احلالية غري قادرة على االســتجابة ملتطلبات املواصفات احلديثة لعمليات النقل 
التجاري البحري، ومن َثَّ فقد أصبحت مهمة تنفيذ مشروع ميناء الفاو الكبري وإكماله مبواصفاتِه 
املثبَّتة يف دراسة اجلدوى االقتصادية اليت عدَّهتا الشركات اإليطالية يف عام 2010 خياراً إســرتاتيجياً؛ 
إلجياد احللول ملشكالت املوانئ العراقية ابجتاه التحديث والتطوير لطاقاهتا االســتيعابية، فضاًل عمَّا 
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يتضمَّنه هذا املشروع من مزااي اقتصادية كبرية تتعلَّق بتوفري البىن التحتية الالزمة اليت تســهم يف تطوير 
واقع األسطول العراقي البحري، من حيث زايدة أعداد الســفن ذات األحجام واحلموالت الكبرية، 
الســفن  لتأجري بعض هذه  أم  الناقل األجنيب،  العراق واالسـتغناء عن  بنقل جتارة  يتعلق  ســواًء ما 

واإلسهام يف زايدة اإليرادات لصاحل حساب اخلدمات يف ميزان املدفوعات العراقي.
اخلدمات  تطوير  يساعد يف  أن  شأنه  من  التطور  هذا  مثل  فإنَّ حصول  ذلك  فضاًل عن 
الســاندة األخرى لعمليات النقل التجاري البحري، كاخلدمات اليت تقدِّمها شركات التأمي الوطنية 
واملصارف التجارية، فضاًل عن مجلة االنعكاسات والتأثريات االقتصادية األخرى اليت ميكن أن تتولَّد 
عن تطوير اجلهد الوطين هلذه اخلدمات، إىل جانب تطوير عديد من الصناعات، وإنشاء املناطق 

واملدن التجارية والصناعية وتوســيع نطاق األســواق وفرص العمل ألعداد كبرية من الســكان .
وضعت وزارة النقل العراقية -يف نيسان 2010- حجر األساس مشروع ميناء الفاو الكبري 
على اخلليج يف جنوب البالد ابلقرب من مدينة البصرة، امليناء َوْفق التصميم، إذ يبلغ طول حمطة 
احلاوايت األساسية فيه )39( ألف مرت، ورصيف بطول )2000( مرت، وكذلك ساحة للحاوايت 
مبساحة أكثر من واحد مليون م2، وساحة أخرى متعددة األغراض مبساحة تبلغ )600( ألف م2، 
وبطاقة استيعابية تبلغ )99( مليون طن سنوايً. تصل التكلفة اإلمجالية لإلنشاء إىل )4.4( مليار 
يورو، ومن املأمول أن يـُْرَبَط هذا امليناء خبط سكة حديد، ويربط اخلليج برتكيا ومشال أورواب عب 

العراق، يُعرف هذا املشروع ابسم “القناة اجلافة”.
سيكون ميناء الفاو الكبري بذه املواصفات من أكب املوانئ املطلَّة على اخلليج، والعاشر على 
مستوى العامل، وسيكون إنشاء ميناء الفاو الكبري أكب مشروع للبنية التحتية يف العراق يف الثالثي 
سنة املاضية، وقد قامت شركة دايو الكورية بتنفيذ كاسر األمواج اخلاص ابمليناء والذي يبلغ طوله 
)15( كم2 تقريباً، ويُعدُّ هذا أكب كاسر أمواج يف العامل، ويهدف إىل محاية السفن البحرية الكبرية 

من األمواج القوية.
سيسهم إنشاء امليناء يف الفوائد اآلتية:

ختفيف الضغط على املوانئ احلالية.. 1
تلبية احتياجات الدولة من التصدير واالسترياد.. 2
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توفري آالف الوظائف، إذ أوضحت دراسة اجلدوى أنَّ عدد الوظائف اليت سيوفرها إنشاء امليناء . 3
يرتاوح بي )75000( و)100000( وظيفة.

العمل كنقطة انطالق لقناة العراق اجلافة اليت تربط آسيا وأورواب وتركيا وسوراي، اليت هتدف إىل . 4
استخدام العراق كقناة جافة لنقل البضائع بي آسيا وأورواب، ومن املتوقَّع أن تصل البضائع 

املنقولة بي آسيا وأورواب إىل )110( مليون طن يف ناية املشروع.
 تنويع االقتصاد العراقي لتقليل االعتماد على قطاع النفط، إذ سيسهم هذا املشروع برفع نسبة . 5

مع  والعمودية  األفقية،  تشابكاته  عن  فضاًل  اإلمجايل،  احمللي  الناتج  يف  النقل  قطاع  مسامهة 
القطاعات األخرى.

تصل اإليرادات املتوقعة بعد اكتمال امليناء إىل حوايل )7( مليار دوالر كإيرادات مباشرة كما . 6
أظهرته دراسة اجلدوى االقتصادية لتكتُّل الشركات اإليطالية.

االجتاه الثاين: تطوير املوانئ احلالية: إذ أشارت خطة احلكومة العراقية لعام )-2013
2017( إىل األهداف

لتطوير املوانئ كما هو مبي يف جدول )4(.
جدول )4( أهداف خطة التنمية الوطنية )2017-2013( لتطوير املوانئ.

2013اسم امليناء
األرصفة املطلوبة

)2013-2017(
2107

عدد األرصفة
الطاقة االستيعابية 
)1000 طن/سنة(

عدد 
األرصفة

الطاقة االستيعابية 
)1000 طن/سنة(

227500194114000أم قصر
126400132510650خور الزبري

922505143600املعقل
3750-3500أبو فلوس
4616650378329000اجملموع

املصدر: وزارة التخطيط، خطة التنمية الوطنية )2017-2013(، بغداد، 2013.
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ح اجلدول )4( أنَّه يف عام 2017 من املفرتض أن يرتفع عدد األرصفة من )46( يف  يوضِّ
عام 2013 إىل )83( رصيفاً، ممَّا ُيشري إىل ارتفاع بنسبة )%180(، وأدَّى هذا االرتفاع إىل زايدة 
السعة من )16،650( )1000 طن/سنة( يف عام 2013 إىل )29000( )1000 طن/سنة( 
يف عام 2017، ويستحوذ ميناء أم قصر على احلصة األكب يف هذا االرتفاع بنسبة )186%( 
من حيث عدد األرصفة والسعة، إال أنَّ دخول منظمة داعش اإلرهابية إىل العراق عام 2014، 

واحلرب اليت استمرت معها حىت عام 2017، مل تسمح بتنفيذ هذه اخلطة.
وقد جاءت هذه اخلطة يف ضوء دراسة املخطط التوجيهي للنقل الشامل اليت صدرت عام 
2014 عن وزارة اإلسكان واإلعمار، اليت أكَّدت أنَّ هناك ارتفاعاً كبرياً يف حركة الشحن ابملوانئ 
العراقية، إذ أوضحت أنَّ حركة الشحن للموانئ ستصل إىل )260( مليون طن سنوايً، مبا ذلك 
النفط عام 2023 ابملقارنة مع )58( مليون طن سنوايً عام 2013، وقريب من )100( مليون 
طن يف عام 2018، كما توقعت الدراسة إغالق مينائي املعقل، وأبو فلوس عام 2025؛ بسبب 

تراجع خدمة املرافق يف مينائي أم قصر، وخور الزبري.
اخلامتة:

إنَّ الطاقات احلالية للموانئ العراقية غري قادرة على استيعاب الطلب املستقبلي؛ لذا يُعدُّ 
اإلسراع إبنشاء ميناء الفاو الكبري مطلباً ضرورايً من أجل القدرة على استيعاب الطلب املستقبلي، 
ومنافسة موانئ الدول اجملاورة، وسيكون هذا امليناء نقطة جذب لشركات الشحن العاملية ملواصفاته 
احلديثة، وقدراته االستيعابية الكبرية، وأعماقه اليت تصل إىل )19( مرتاً، وسيكون هذا امليناء مركزاً 
متوسط  موقع  الدويل؛ ألنَّه  النقل  لقطاع  بل  فقط،  للعراق  ليس  البحري  للنقل  مهماً  إسرتاتيجياً 
بي أوراب وإفريقيا من جانب، وشرق آسيا وجنوب شرقها من جانب آخر، ويصبح ميناء كبرياً 

مبواصفات عاملية، وحمطة للرتانزيت العاملي.
جبانب ذلك، جيب العمل على تطوير قدرات مينائي أم قصر وخور الزبري بصورة خاصة عن 
طريق استخدام التكنولوجيا احلديثة يف الشحن والتفريغ، ومن َثَّ تقليل وقت االنتظار، فضاًل عن 
إنشاء مناطق اخلزن احلالية وتوسيعها، وتنظيف املمرات املائية من الرواسب والعوائق البحرية، وزايدة 
أعماق القناة املالحية إىل ما يقارب )16-15( مرتاً، الستقبال السفن الكبرية، وسفن احلاوايت.
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