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 قدمة امل

ـــاة املـــادة     ـــا -6اســـتنادح المك ـــة ثاني ـــوان الرقاب ـــانون دي ـــن ق ـــم  ( م ـــاد) رق ـــة االتح  ( 31املالي
ي ـ( مــــ10613 املعــــدل( قــــاة مريــــق العمــــل املشــــكل بــــاالمر االدار) املــــرقم   2011ســــنة  ل

ـــــويم االد 2018 5 22 ـــــال تق ـــــ جراء اعم ـــــل يف تطـــــوير قطـــــاع ب اء ىلع سياســـــة وزارة النق
 -ي :ــراق وبخصوص ذلك لدينا مايلعالنقل يف ال

 

 -: مـة بموضوع التقوييفينبذة تعر  -1
 م ـنطاق عمل التقوي  -أ
ـــــ            ـــــي الجه ـــــر ه ـــــل تعتب ـــــن ادارة  ةان وزارة النق ـــــ ولة ع ـــــة املس ـــــة واالداري الفني

ــــدمات  ــــين الخ ــــادة وتحس ــــدف زي ــــ ت به ــــل واملواص ــــات النق ــــل يف قطاع ــــيم العم وتنظ
 . اـالتابعة له والتشكي تزارة النقل وقد شمل ذلك وورمع كفاءة االداء ومراقبتها 

 

 ل ـاهداف وزارة النق -ب
 ادارة وتنفيذ كامة املشاريع العامة واملتخصصة لبناء قطاع النقل .  : اواًل

 واستدامة قطاع النقل .واعادة ت هيل وتنمية  تحديث  :  ثانيًا
ــــًا ــــت ئ  :  ثالث ــــة ت ــــل مريح ــــ مين وســــائل نق ــــد ل ت ــــة شــــريحة اصــــحاب ال ــــع امكاني م م

 املحدود .
 

 -: عـىلع املجتم اواثرهمشكلة موضوع التقويم  -ج
ــــة التخطــــي  اظهــــرت الدراســــة االوليــــة التــــي          اجراهــــا مريــــق التقــــويم  ــــ ل مرمل

ـــراق  ـــل يف الع ـــع قطـــاع النق ـــع واق ـــن الســـتراتيجي لظـــاهرة تراج ـــية ع ـــود مشـــكلة رئيس وج
ــــل  ــــاع النق ــــوير قط ــــة بتط ــــاريع الخاص ــــ  املش ــــة وتلك ــــل بقل ــــة تمثل ــــرا ىلع الخدم واث

ــــم مرمــــان  املقدمــــة هــــذا باالضــــامة ــــةال ــــي  املوازن ــــة الت ــــدات املالي العامــــة مــــن العائ
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مســـ   ( يف رمـــد االقتصـــاد الـــوطني%9الـــذ) يســـاهم بنســـبة  ويحققهـــا هـــذا القطـــاع 
ـــراق ـــامل يف الع ـــل الش ـــة النق ـــاء يف  ط ـــة  ،ماج ـــد مالي ـــن عوائ ـــد م ـــا تحقق ـــامة مل وباالض

ــــومير  ــــن  ــــ ل ت ــــات املــــواطن م  تصــــاروا منجــــد ت ثيرهــــا املباشــــر ىلع رامــــة ومتطلب
ــــ هــــذا وذ) يحتاجــــد املــــواطن ســــواء يف الســــفر والتنقــــل او تصــــري  االعمــــال الوقــــل ال

ىلع نشـــير ب نـــد تـــم تســـلي  ال ـــوء بالتـــالي ســـينعكج ىلع املجتمـــع بصـــورة عامـــة و
ـــرق و ـــتخداة الط ـــل باس ـــاع النق ـــككقط ـــور  س ـــكل مح ـــد يش ـــد لكون ـــذا الحدي ـــي يف ه رئيس

ـــو)  ـــل الج ـــي النق ـــاور وه ـــة املح ـــا بقي ـــاع ام ـــاعدة القط ـــد مس ـــكل روام ـــي تش ـــر) مه والبح
مــــان دراســــة وتشــــخيل مكــــامن الخلــــل يف هــــذا املحــــور ووضــــع  دلهــــذا املحــــور وعليــــ

 تذليلها سيكون عامل رئيسي يف تحريك هذا القطاع .املقترمات والحلول ل
التقـــادة نتيجـــة االهمـــال وكـــذلك تـــ ثرا باالضـــامة لتعـــر  محـــور قطـــاع النقـــل الـــم       

ـــ ـــل متع ـــر وملفاص ـــي املباش ـــع االمن ـــة الوض ـــدمار نتيج ـــ  وال ـــم التخري ـــد ال ـــي  ددة من الس
الـــذ) مـــر بـــد البلـــد بالســـنوات الســـابقة ومـــا رامقـــد مـــن زيـــادة يف عـــدد الســـكان مـــع قلـــة 

ـــذة  ـــاريع املنف ـــدد املش ـــق ع ـــن طري ـــاع ع ـــذا القط ـــة ه ـــد ملعالج ـــ  التوج ـــا يتطل ـــو م وه
 مـــعس مباشـــر وضـــع الخطـــ  ورصـــد املبـــالد ال زمـــة العـــادة اعمـــارا ملـــا يشـــكلد مـــن مســـا

ــــاة املــــواطن وىلع كامــــة االصــــعدة  ــــالي مهــــو يشــــكل واجهــــة مي ــــد وبالت م ــــارية للبل
ـــن ـــدة وزارات  وم ـــمها ع ـــاع تتقاس ـــذا القط ـــوير ه ـــار وتط ـــ ولية اعم ـــان مس ـــذكر م ـــدير بال الج

ــــار واالســــكان ــــي  االعم ــــي ، وه ــــة، التخط ــــامة املاليــــة(، الدا لي ــــم املســــ ولية  باالض ال
ــــا ــــع ىلع ع ــــي تق ــــ ولة الرئيســــية الت ــــوزارة املتخصصــــة واملس ــــا ال ــــل لكونه تق وزارة النق

 ال .ـالخدمة املقدمة للمجتمع بهذا املجعن مستوى 

 -ة :ـالسياسة املعتمدة يف وزارة النقل يف معالجة املشكل - د
ـــعم         ـــع تس ـــ ل وض ـــن   ـــة م ـــة املقدم ـــتوى الخدم ـــع مس ـــة رم ـــم معالج ـــل ال وزارة النق

وقصـــيرة االمـــد لتطـــوير هـــذا القطـــاع وبنـــاء شـــبكة ومتوســـطة سياســـات طويلـــة االمـــد 
ن االســـــتخداة ومســـــتدامة وصـــــديقة للبي ـــــة وضـــــم وءة وامينـــــةنقـــــل متكاملـــــة وكفـــــ

ـــــوازن النظ ـــــعاملت ـــــجم م ـــــا ينس ـــــة بم ـــــا املختلف ـــــكانية  مته ـــــة الس ـــــالكثام طة واالنش
ـــال  ـــذا املج ـــرايف يف ه ـــراق الجل ـــع الع ـــلز واق ـــا يع ـــن واالقتصـــادية وبم ـــة يمك ـــذا الر ي ان ه

 -: ل ـتحقيقها من  
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 زيادة مساهمة القطاع يف الناتج املحلي االجمالي  -
 شبكة النقل الحالية وزيادة طاقتها االستيعابية .زيادة كفاءة  -
 بينها .تكامل انظمة شبكة النقل املختلفة ميما  -
ورمـــع  ومنشـــ ت قطـــاع النقـــل وشـــركاتد العامـــةزيـــادة كفـــاءة وتحســـين اداء م سســـات  -

 .كفاءتها يف مجالي االدارة والتشليل 
 تطوير وتفعيل نقل الب ائع بالسكك الحديد ومماية شبكة الطرق من ال رر . -
 تقليل الحوادث ىلع شبكة النقل . -
 تقليل زمن الرملة وتومير مسالك مختصرة بعيدة عن مراكل املدن . -
 املساهمة يف تعليل االستق ل االقتصاد) للعراق . -
 . و لق مشاريع مستدامة وصديقة للبي ة تقليل كل  النقل -
 ترانليل .تعليل موقع العراق الجلرايف يف النقل وتجارة ال -
لنقــــل املختلفــــة والســــيما عمليــــات التشــــليل تعليــــل دور القطــــاع الخــــاص يف انشــــطة ا -

 وتقديم الخدمات .
ـــد        ـــوزارة تواج ـــل ال ـــن قب ـــوعة م ـــ  املوض ـــان الخط ـــال م ـــع الح ـــة واق ـــ ل دراس ـــن   وم

 ممنهـــا ال ترقـــ دون تنفيـــذها وان النســـبة املنفـــذة لالعديـــد مـــن التحـــديات التـــي مالـــ
الـــم  لـــق تطـــوير واضـــط وملمـــوس يف قطـــاع النقـــل ومـــن املفتـــر  ان تقـــوة الـــوزارة 

باملخــــاطر املترتبـــــة ىلع اهمــــال هــــذا القطــــاع واســـــتعرا   ليــــاالجهــــات الع شــــعاربا
ــــي ســــت ــــات واملكاســــ  الت ــــات تااليجابي ــــديم الدراســــات واملقترم ــــد وتق ــــن تفعيل حقق م

 . الكفيلة بذلك

 -: ويمـمل التقـجية عـمنه -2
ــــة         ــــ ل مرمل ــــق و  ــــاة الفري ــــية ق ــــكلة الرئيس ــــباب املش ــــوف ىلع اس ــــدف الوق به

 -ي :ـ جراء االتالتخطي  التفصيلي لعملية التقويم ب

 -:رـاطـل املخـتحلي  -أ
قلـــــة وتلكـــــ  املشـــــاريع تـــــم تحليـــــل املخـــــاطر ذات الصـــــلة باملشـــــكلة الرئيســـــية       

ــــ ــــل واثره ــــاع النق ــــوير قط ــــة بتط ــــوء  االخاص ــــة ( يف ض ــــة املقدم ــــفومة ىلع الخدم مص
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ـــم ـــق رق ـــاطر  ملح ـــم 1املخ ـــق رق ـــكلة  ملح ـــك املش ـــة لتل ـــاكل الفرعي ـــد املش ـــم تحدي ( 2( وت
 ها يف التقويم .وكما مدرج ادناا مس  اولويات

 
 رداءة شبكات الطرق وتعرضها ل ضرار .  :  اواًل

 قلة التخصيصات املالية .  :  ثانيًا
 ضع  الفرص االستثمارية يف قطاع النقل .  :  ثالثًا
 ضع  التخطي  وعدة االعتماد ىلع  ط  طويلة االمد .  : رابعًا

 شاريع .ساهم يف عدة انجاز العديد من املاالمني الذ)  تدهور الوضع   امسًا:
 الع قة .ضع  التنسيق بين الدوائر والوزارات ذات   : سادسًا

 

 -: مـالهدف من التقوي -ب
ـــــل يف        ـــــاع النق ـــــع قط ـــــع واق ـــــة تراج ـــــل يف معالج ـــــة وزارة النق ـــــويم اداء سياس تق

ــــ ــــة وتلك ــــة بقل ــــل املتعلق ــــال الخل ــــراق وتشــــخيل نق املشــــاريع الخاصــــة بتطــــوير   الع
ـــــرا ىلع الخد ـــــل واث ـــــة ووضـــــع املقترمـــــات اليجـــــادقطـــــاع النق ـــــة املقدم ـــــول  م الحل

 . املناسبة لها

 -: قـاور التدقيـمح -ج
ـــاع النقـــل ونســـبة املشـــاريع املنفـــذة مـــن   1س ـــاهي  طـــة عمـــل الـــوزارة لتطـــوير قط م

 تلك الخطة .
 ماهي اهم االسباب امل ثرة ىلع تراجع قطاع النقل يف العراق .  2س
ــــين   3س ــــيق ب ــــتوى التنس ــــاهو مس ــــة م ــــوزارات ملعالج ــــاقي ال ــــل وب ــــاكل وزارة النق املش

 . املتعلقة لتنفيذ مشاريع النقل
 . قطاع النقلهل هناك مساهمة للقطاع الخاص يف تطوير   4س 

ــــة   5س ــــة بالخط ــــنوية الخاص ــــات الس ــــتثماريةالتخصيص ــــرومة  االس ــــالد املص ــــبة املب ونس
 منها.
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نتيجـــة نشـــال الشـــركة العامـــة لنقـــل املســـامرين ل عـــواة االربعـــة الســـابقة وهـــل   6س
 شركة يف تطوير نشاطها .تم استخداة جلء من ارباح ال

 

 ق ـر التدقييـمعاي
ـــــة   :   اواًل ـــــاريع املوازن ـــــة ملش ـــــات تاريخي ـــــتثماريةمقارن ـــــاة  االس ـــــن ع ـــــلة م  2013املنج

 . 2017وللاية 
 وتعدي تد . 1997  ( لسنة22قانون الشركات رقم    :   ثانيًا
 .1984  ( لسنة23قانون الكمارك رقم    :   ثالثًا
 .1983  لسنة (80قانون النقل رقم    :  رابعًا

ــــــانون االســــــتثمار  :  امســــــًا ــــــم   ق ــــــم   2006( لســــــنة 13رق ــــــانون رق ( 2املعــــــدل بق
 . 2010لسنة 
 .( 2018  -2014للفترة من  البرنامج الحكومي  : سادسًا
 .( 2017-2013  طة التنمية الوطنية لقطاع النقل   :  سابعًا

 -: م االداءـعملية تقوي نتائج -3
قــــاة مريـــــق العمــــل بـــــ جراء املقــــاب ت الشخصـــــية ومقابلــــة املســـــ ولين مـــــن            

ــــاء  ــــذلك ر س ــــامين وك ــــد املــــذكرات املــــدراء الع ــــوزارة وتوجي ــــبعا شــــركات ال االقســــاة ل
واالستفســــارات مــــن  ــــ ل تــــدقيق ودراســــة البيانــــات التــــي تــــم طلبهــــا مــــن الشــــركات 
 والوقــــــــــــــــوف ىلع اهــــــــــــــــم العقبــــــــــــــــات التــــــــــــــــي تســــــــــــــــببل يف 

ــــع قطــــاع ا ــــذة تراجــــع واق ــــالي واالجــــراءات املتخ ــــع الح ــــراق ومســــ  الواق ــــل يف الع لنق
 -ي :ـتبين مايلبهذا الخصوص 

 سياسة وزارة النقل يف تطوير شبكات الطرق   -أ
ــــة التخطــــي         ــــ ل مرمل ــــويم   ــــق التق ــــا مري ــــي اجراه ــــة الت اظهــــرت الدراســــة االولي

االســـــتراتيجي لعمليـــــة تقـــــويم رداءة شـــــبكات الطـــــرق وجـــــود مشـــــكلة رئيســـــية هـــــي 
ـــتمرارها  ـــمان اس ـــة ل  ـــيانة واالدام ـــال الص ـــة اعم ـــرق وقل ـــبكات الط ـــد ش ـــي تعاني ـــادة الت التق

والـــذ) ال الســـيارات املســـتوردة زيـــادة يف عـــدد يف تقـــديم الخـــدمات م ـــً  عـــن وجـــود 
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ـــم تصـــميم شـــبكة الطـــرق  ـــي ت ـــم  طـــة مناســـبة ضـــمن الحـــدود االســـتيعابية الت يخ ـــع ال
ــــم مرىلع اساســــها وكــــذلك د ــــول عــــدد  كــــل املــــدن للــــر  اكبيــــر مــــن الشــــامنات ال

ـــمن مر ـــد ض ـــا تتواج ـــًا م ـــي نالب ـــة والت ـــل التجاري ـــم املراك ـــائع ال ـــال الب  ـــمة او اايص ـــل العاص ك
االوزان الســـــيطرة ىلع الـــــم  التخ ـــــع نالبـــــًا العمليـــــةن تلـــــك املحامظـــــة وكـــــذلك مـــــا

ــــوالت ــــرق  للحم ــــبكة الط ــــارة ىلع ش ــــة وامل ــــة املنقول ــــاوز الطاق ــــميمية وتتج ــــً  التص م 
ــــة صــــيانة ــــالي تشــــبكة الطــــرق  عــــن محدودي ــــم وبالت ــــا عرضــــها ال اضــــرار مســــتمرة مم

 . انعكج ىلع كفاءة شبكة الطرق
االنشطة املهمة والحيوية يف قطاع النقل سواء كان شبكة السكك الحديد والذ) يعتبر من اهمال  -ب

سبة نسبيًا وذلك للمسامرين او الب ائع ميث يمتاز النقل بامكانيات النقل ملسامات طويلة  بكلفة منا
سائ مقارنة مع  سك النقل و شال النقل بال ك اال رى اال ان ذلك االهمال ادى الم تحول قسم كبير من ن

ـــال النقل  ـــكك الحديد عاةباملركبات الحديد الم نش مامجموعد  2011  مقد بللل اطوال  طول الس
(كم للخطول الفرعية اما عدد القاطرات العاملة مقد 469ول رئيســية و (كم  ط2158( كم منها  2627 

صل  طر( قا85بلد   صل   نعربة مسامرين م (48( قاطرة و 414ة من ا شامنة لنقل 2490( عربة و 307ا  )
ــابعــة املرقم جــاء بكتــاب وكمــا  ( شـــــامنــة9315 من اصـــــل الب ـــــائع   دائرة التخطي  واملت

ـي ( 112  وللاية  1979جمالي نشال السكك الحديد العراقية من عاة والجدول التالي يبين ا 2018 7 10م
ـــبة الم عدد املســـامرين  2011 والم كمية والذ) يبين مالة التراجع الذ) يمر بها هذا القطاع بالنس

 -: ااـالسنوات اال يرة وكما موضط ادنب رنةالب ائع التي تم نقلها   ل السنوات السابقة مقا
 

اطوال الخطول  السنة
 كم 

عدد املسامرين  ال  
 مسامر

كمية الب ائع املنقولة 
 ال  طن 

1979 1645 3351 6493 
1988 2389 3865 6109 
2002 2272 1248 5227 
2004 2272 63 439 
2007 2272 4 165 
2008 2295 107 257 
2011 2627 271 703 
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 وتطــــوير مشــــاريع النقــــلتنفيــــذ التخصيصــــات املاليــــة املرصــــدة لاســــتل ل  انخفــــا  - ج 
لـــــديوان وزارة النقـــــل وتـــــدني اســـــتل ل التخصيصـــــات التخطيطيـــــة للشـــــركات التابعـــــة 

الشـــــركة العامـــــة الدارة النقـــــل الخـــــاص، الشـــــركة العامـــــة للســـــكك للـــــوزارة  
ــــل ــــذ مشــــاريع النق ــــة لتنفي ــــد، الشــــركة العام ــــل ، الحدي ــــة لنق الشــــركة العام

  -كما مبين يف الجدول ادنـاا:( و2014  -2012للسنوات  ( املسامرين والومود
 

 ا ر سنة اصدار                  
 

 اسم التشكيل

2012 2013 2014 

 %84 ــ %72 ديوان وزارة النقل
 ــ %24 %64 الهي ة العامة ل نواء الجوية
الشركة العامة الدارة النقل 

 الخاص
53% 35% 18% 

 ــ %33 %30 الشركة العامة للسكك الحديد
الشركة العامة لتنفيذ مشاريع 

 النقل
 ــ ــ 70%

الشركة العامة لنقل املسامرين 
 والومود

 ــ 51% 65%

 %68 %29 %5 الشركة العامة ملوانمء العراق
 ــ ــ ــ املفتش العاة

 
ـــــا يخـــــل الســـــنوات      ـــــا ميم ـــــديوان ىلع الحســـــابات 2017  -2015ام ـــــم يصـــــادق ال ( مل

 بتشكي ت الوزارة .الخاصة 
 
لــــم تتخــــذ الــــوزارة وتشــــكي تها االجــــراءات الخاصــــة بنهــــو  وتطــــوير قطــــاع النقــــل   -د 

كفـــرص اســـتثمارية لتجنـــ  التـــ ثير ىلع املوازنـــة االســـتثمارية مـــن  ـــ ل طـــرح مشـــاريع 
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ـــل  ـــوير دون تحمي ـــة التط ـــاء عملي ـــل انن ـــنفج الوق ـــةوب ـــوة املوازن ـــك اس ـــة وذل ـــاء مالي  اعب
ــــذة  ــــارب املنف ــــالمبالتج ــــدا( يف دول الع ــــدا، االردن، منلن ــــل  نيوزلن ــــا مث ــــابهة لبي تن  املش

تنفيـــــذ يف تنفيــــذ مشـــــاريع النقــــل ل ــــمان  قــــةة هـــــذا الطريااســــتخديــــتم ميــــث 
تنفيـــذ هـــذا املشـــاريع عـــن مـــن  ـــ ل مـــن اســـتثمارها العوائـــد مـــع تحقيـــق املشـــاريع مـــع 

ــــاركة  ــــود املش ــــق عق ــــامةملطري ــــال باالض ــــذا النش ــــروعات ه ــــرات  ش ــــع  الخب ــــم ض ال
 .الوطنية بخصوص التجارب االستثمارية 

ــــ     ـــو  -ه ـــل ه ـــع النق ـــباب تـــرد) واق ـــد اس ـــذ) ادى الـــم  تـــدهوران ام ـــي ال ـــ  االمن الجان
ـــلل ـــذ)  ع ـــاريع وال ـــل يف املش ـــ  العم ـــن توق ـــد م ـــتج عن ـــا ن ـــات وم ـــن املحامظ ـــد م العدي

ــــل  ــــاريع النق ــــية مش ــــراب  و صوص ــــك لت ــــرى وذل ــــات اال  ــــ ثيرا ىلع املحامظ ــــح  ت انس
بحيـــث تتميـــل بالعمـــل ومـــق شـــبكة مترابطــــة لجميـــع املحامظـــات وبالتـــالي مـــ ن هــــذا 

ـــ   ـــك بســـب  توق ـــاة وذل ـــكل ع ـــل بش ـــع النق ـــ  ر واق ـــ ثير ســـاهم يف ت ـــل الت وصـــعوبة النق
ـــذ  ـــال تنفي ـــ  اعم ـــذلك توق ـــرى وك ـــة وا  ـــين محامظ ـــات او ب ـــل واملحامظ ـــين املرك ـــواء ب س
مشــــاريع النقــــل يف املحامظــــات التــــي شــــهدت اعمــــال عســــكرية للــــر  مفــــ  االمــــن 
ومـــا رامقـــد مـــن تعـــر  العديـــد مـــن شـــبكات الطـــرق او ســـكك الحديـــد والجســـور الـــم 

ر وزارة النقـــل يف تلـــك املحامظــــات التخريـــ  والتـــدمير هـــذا باالضـــامة الــــم تعـــر  دوائـــ
ـــي  ـــدات الت ـــات واملع ـــن االلي ـــد م ـــدان العدي ـــم مق ـــث ت ـــ  مي ـــل  والنه ـــات الس ـــم عملي ال

ـــتخدة يف صـــيانة وادامـــة  ـــاريعتس ـــتج عنـــدالنقـــل يف املحامظـــة ومـــا  مش مـــن تـــ ثير  ن
 ىلع واقع النقل بشكل عاة.

ــــع  ا  -و       ــــو ض ــــل ه ــــاع النق ــــ ثرة ىلع رداءة قط ــــل امل ــــد العوام ــــين ان ام ــــيق ب لتنس
مشــــاكل  النقــــلونالبــــا ماتواجــــد مشــــاريع تطــــوير قطــــاع  الــــوزارات والــــدوائر ذات الع قــــة

مـــن ناميـــة عـــدة اكمـــال معـــام ت اســـتم ك االر  وذلـــك لكونهـــا تنفـــذ ىلع مســـامات 
ـــعة ـــع  واس ـــات م ـــكلة التقاطع ـــل مش ـــالي لح ـــيق ع ـــ  تنس ـــات وتتطل ـــدة محامظ ـــد لع وتمت

ــــال االجــــراء ــــر مشــــاريع وزارات ا ــــرى او اكم ــــع دوائ ــــة الســــتم ك االر  ســــواء م ات القانوني
ـــذلك مـــ ن ظـــاهرة ضـــع  التنســـيق  ـــة او التـــي تمـــر ضـــمن امـــ ك   اصـــة ملـــواطنين ل الدول
ـــل  ـــن قب ـــي تحـــدث ســـواء م ـــم يف عـــدة الحـــد مـــن التجـــاوزات الت ـــة تتجل ـــر الدول ـــين دوائ ب

طنين او دوائـــــر مكوميـــــة ىلع محرمـــــات مشــــاريع النقـــــل وكـــــذلك التجـــــاوزات ىلع امــــو
والطــــرق الرئيســــية ومــــا تخلفــــد مــــن ارباكــــات يف انســــيابية اســــتخداة الطــــرق  ةفاالرصــــ

ـــة املنفـــذة  ـــ  النظامي ـــتخداة املرائ ـــدة اس ـــاع الخـــاص يف ع ـــائقي القط ـــاوز س ـــذلك تج وك
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حــــدث يف املنــــاطق الحدوديــــة او منــــاطق الــــذ) ي كــــذلك الحــــال بالنســــبة الــــم االربــــاكو
لصـــ ميات ونيــــاب التنســـيق املشــــترك العاصــــمة وذلـــك نتيجــــة تـــدا ل ا لالتبـــادل مـــو

 . وتحديد املس ولية
عـــــدة مســـــم مشـــــكلة الـــــديون املســـــتحقة لشـــــركات وزارة النقـــــل بذمـــــة وزارات   -ز      

ا ــــرى والتــــي تــــنعكج ىلع مســــتوى نشــــال تلــــك الشــــركات ومــــن  ــــ ل االطــــ ع ىلع 
ـــ ـــة للش ـــات املالي ـــمن  البيان ـــدينون ض ـــاب امل ـــ  مس ـــواة كش ـــر) ل ع ـــل الب ـــة للنق ركة العام

ــــرة  2017 -2012  ــــالد كبي ــــود مب ــــا وج ــــة ( المظن ــــة موقوم ــــدينون بذم ــــاب امل ــــمن مس ض
والجــــدول ادنــــاا  بــــالرنم مــــن انخفاضــــها  ــــ ل ســــنوات التقــــويم دوائــــر الدولــــة اال ــــرى

 -:يوضط تلك املبالد 
 
املبلد ضمن مساب عم ء القطاع  نةـالس

 االشتراكي
 ( 1611رقم الحساب   

 ارـدين
 1) 

 اجمالي مساب العم ء
 ( 161رقم الحساب   

 ارـدين
 2) 

نسبة مستحقات 
الشركة الم اجمالي 

 املدينون
 
 1  :2 %) 

2012 108695499159 111122702263 98 
2013 101663894926 104659213904 97 
2014 84719014143 87523336532 96 
2015 86999128891 90062292342 96 
2016 85255182187 88278273003 96 
2017 73819054409 77136556286 96 
 
محدوديــــة الــــوزارة والتشــــكي ت التابعـــــة لهــــا يف تنفيــــذ الخطــــ  املوضـــــوعة  - ح     

ـــكل  ـــي تش ـــر) والت ـــل الب ـــاريع النق ـــوص مش ـــويربخص ـــاح وتط ـــي يف نج ـــم ورئيس ـــل مه  عام
ـــوزارة  قطـــاع النقـــل  ـــم تجـــد ال وســـائل نقـــل م ـــً  عـــن اهمالهـــا  ـــ ل ســـنوات التقـــويم ول

ــــومي ــــة وت ــــل التقليدي ــــائل النق ــــ  ىلع وس ــــة للتخفي ــــة ومديث ــــددة بديل ــــارات متع ر  ي
الخدمــــة املقدمـــــة نوعيـــــة للمســــتخدمين هــــذا باالضـــــامة الــــم ايجـــــاد التنــــامج يف 



 املقدمة

 10  

شــــاريع الطــــرق الحلقيــــة مــــول العاصــــمة وربطهــــا ماكمــــال تنفيــــذ  وعليــــد يتطلــــ 
ـــن جانـــ  ـــة هـــذا م ـــة مريحـــة ومدروس ـــمن انســـيابية مروري ـــات ض ـــا يتناســـ   باملحامظ بم

ــــع ــــنوات م ــــك الس ــــلة يف تل ــــكانية الحاص ــــادة الس ــــن  اللي ــــكانية م ــــرة الس ــــذلك الهج وك
ـــكل  ـــبحل تش ـــي اص ـــل والت ـــدمات ام  ـــل او   ـــن عم ـــث ع ـــمة للبح ـــم العاص ـــات ال املحامظ

 . بنظر االعتبار يف وضع ا)  ط  لتطوير هذا القطاع ي  ذع ء اضايف يج  ان 
 من 2( كم كم1من كثامة الســـكان تحتاج الم   2نســـمة  كم (100طبقا للمعايير الدولية م ن كل    - ل    

 0,75 ( واملطلوب ان تصل النسبة الم 2كم كم 0,19 الطرق يف العراق بحدود شبكة الطرق وان كثامة 
ضمن  طة التنمية الوطنية لقطاع النقل  2018 7 10( مـــي 112ومس  كتاب الدائرة بالرقم   (2كم كم

شبكة الطرق تتطل  ان تكون بحدود   شبكة الطرق ( كم بينما بللل االطوال االج240000ا) ان  مالية ل
ــكان يف العراق طبقا   (48941الخارجية  ارج مدود امانة بلداد موالي   كم مع م مظة ان كثامة الس

سمة  كم 79,5 هي  2011  لتقديرات عاة ستثناءواذا ( 2ن صحراوية ونير  تم ا م ن  امل هلةاملسامات ال
 ( كم ومقا للمعيار املذكور.20000لطرق جديدة هي بحدود   الحاجة

  طة التنمية الوطنية نتائج  - )     
ووزارة  مــــن  ــــ ل االطــــ ع ىلع  طــــة التنميــــة الوطنيــــة التــــي زودتنــــا بهــــا وزارة النقــــل

 2019 2 11( مـــــي3978االعمــــار واالســــكان والبلــــديات العامــــة بموجــــ  كتابهــــا املــــرقم  
ــــرق املــــرور الســــريعة والشــــريانية  ــــل ميمــــا يتعلــــق بط ــــة بتطــــوير قطــــاع النق والخاص
والطــــرق الثانويــــة والجســــور واملجســــرات التــــي تســــعم الــــوزارة لتنفيــــذها  ــــ ل االعــــواة 

ذة مـــــن قبـــــل وزارة االعمــــار واالســـــكان والبلـــــديات ( وكميــــات الطـــــرق املنفــــ2017  -2012 
  -العامة وكما موضط يف الجدول ادنـاا :
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 (2017-2012واة  ـل ع واملنفذ املخط والجدول التالي يبين اطوال الطرق والجسور 

 
              

 السنة
 

 التفاصيـل

  املجموع 2017 2016 2015 2014 2013 2012 الومدة
2 :1 

% 
ــــنف املخط  املنفذ املخط  املنفذ املخط  املنفذ املخط  املنفذ املخط  امل

 ذ
 املخط  املنفذ املخط 

 1) 
ــنف امل

 ذ
 2) 

طـــرق مـــرور 
 سريعة

 كم
 282 14 40 ـ 116 ـ ـ

 1 14 1286 ـ 600 ـ 248 ـ

ـــــــــــرق  ط
 شريانية

 كم
75 31 93 116 146 27 291 

 40 373 941 128 175 ـ 161 71

ـــــــــــرق  ط
 رئيسية

 كم
 541 ـ 775 29 807 ـ 485

 0,6 29 4504 ـ 1108 ـ 788 ـ

ـــــــــــرق  ط
 ثانوية

 كم
115 68 246 12,5 104 36 273 

 12 140 1148 ـ 185 5 225 18,5

جســــــــــور 
 كونكريتية

 20 19 93 ـ 13 ـ 11 ـ 16 6 20 6 25 7 8 عدد

 3 1 29 ـ 4 ـ 4 1 7 ـ 6 ـ 8 ـ ـ عدد مجسرات
جســــــــــور 

 مديدية
 عدد

 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
 صفر ـ 2 ـ 2 ـ ـ ـ
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ـــي        ـــرات والت ـــع الفق ـــة بجمي ـــذ الخاص ـــ  التنفي ـــدني نس ـــ  ت ـــ ا ن م ـــدول اع ـــن الج وم
ـــفر%  ـــن  ص ـــل م ـــادة الكبيـــرة يف 40 -تراوم ـــع اللي ـــت ئم م ـــذ) ال ي ـــواة وال ـــع االع %( ولجمي

ـــة  ـــل نقط ـــذ) يمث ـــل وال ـــرق النق ـــرى لط ـــدائل ا  ـــود ب ـــدة وج ـــة وع ـــيارات الدا ل ـــداد الس اع
 .ضع  وتراجع يف تنفيذ  طة الوزارة الهدامها 

 وميما يلي اهم االستنتاجات والتوصيات التي تم التوصل اليها مريق العمل .    
 

 

 -االستنتاجــات :
 

مــــع الليــــادة  لــــم تقــــم الــــوزارة بوضــــع  طــــة لصــــيانة شــــبكات الطــــرق وبمــــا يــــت ئم  - 1
ــــد  ــــا رامق ــــدرة االســــتيعابية لشــــبكة الطــــرق وم ــــنالحاصــــلة يف اعــــداد الســــيارات والق  م

ـــة  ـــع امكاني ـــم تراج ـــامة ال ـــا اض ـــموح به ـــدود املس ـــامنات بالح ـــول الش ـــن د  ـــد م ـــدة الح ع
  . طول سكك الحديد لتخفي  الع ء ىلع الشبكة 

ــــة   - 2 ــــث ان املشــــاريع الخاص ــــات مي ــــالد املخصصــــة ومســــ  االولوي ــــد املب ــــدة توجي ع
بقطــــاع النقــــل تتصــــ  بــــالكل  العاليــــة ومــــا رامقــــد مــــن اهمــــال شــــبكات الطــــرق 
ـــالد  ـــالي املب ـــن اجم ـــة م ـــالد املمول ـــة املب ـــم قل ـــامة ال ـــدة باالض ـــنوات عدي ـــرات لس واملجس

 املخصصة .
ـــ  - 3 ـــ  االس ـــم الخط ـــل برس ـــاع النق ـــاة قط ـــدة قي ـــدة ع ـــب  ع ـــرص بس ـــذب الف تثمارية وج

 . وجود ر يا واضحة ملستقبل هذا القطاع وقلة الكفاءات العاملة ىلع هذا املجال
ـــن   - 4 ـــد م ـــا يلي ـــة مم ـــامات طويل ـــد ملس ـــل تمت ـــاع النق ـــة بقط ـــاريع الخاص ـــ  املش ان انل

تقـــاطع تلـــك املشـــاريع مـــع مشـــاريع لـــوزارات ا ـــرى وكـــذلك يتطلـــ  اســـتم ك االراضـــي 
ـــاملو ـــة ب ـــذ) الخاص ـــواطنين وال ـــل امل ـــن قب ـــي م ـــاوز ىلع االراض ـــاهرة التج ـــار ظ اطنين وانتش

ادى الـــم اعاقـــة وتـــ  ير يف تنفيـــذ تلـــك املشـــاريع باالضـــامة الـــم وجـــود مالـــة تـــدا ل 
 . يف ص ميات بعا الدوائر واملتعلقة بقطاع النقل

ــــاع   - 5 ــــو  بقط ــــوعة للنه ــــة املوض ــــ  القديم ــــذ الخط ــــن تنفي ــــوزارة م ــــتمكن ال ــــم ت ل
النقـــــل واملتمثلـــــة بـــــالطرق الحلقيـــــة مـــــول العاصـــــمة وربطهـــــا باملحامظـــــات ضـــــمن 
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ــــ    ــــر ان الخطــــ   ــــن جان ــــ  وم ــــن جان ــــة مريحــــة ومدروســــة هــــذا م انســــيابية مروري
 . القديمة تحتاج الم تحديث يت ئم مع الليادة الحاصلة يف اعداد السكان

 التوصيــات 
 

اجــــراء الصــــيانة الدوريــــة وضــــع  طــــ   اصــــة بصــــيانة شــــبكات الطــــرق مــــن  ــــ ل   -  1
ىلع الطـــــرق والجســـــور وكـــــذلك زيـــــادة مســـــاهمة الســـــكك الحديديـــــة لنقـــــل الب ـــــائع 

ــــــرق  ــــــرور) ىلع الط ــــــل م امل ــــــل ال ــــــة ولتقلي ــــــوالت الخاص ــــــيطرة ىلع اوزان الحم الس
 نص  املوازين الجسرية .وبالناق ت 

 

زيــــادة التخصيصــــات املاليــــة املرصــــدة لتنفيــــذ وتطــــوير مشــــاريع النقــــل مــــن  ــــ ل   - 2
ـــمن  ـــة ض ـــاريع املدرج ـــدد املش ـــع ع ـــات م ـــن التخصيص ـــة م ـــالد املمول ـــ  املب ـــة وتناس كفاي

 .من اجل تنفيذ املشاريع الكفيلة بتطوير هذا القطاع  سياسات الوزارة
 

اتامـــــة الفـــــرص قـــــل ووضــــع الخطـــــ  الكفيلـــــة لرســــم صـــــورة لتطـــــوير قطــــاع الن  - 3
او التشــــليل املشــــترك  كات الخاصــــة مــــن  ــــ ل عقــــود املشــــاركةاالســــتثمارية للشــــر

وتـــومير بي ـــة مناســـبة امنيـــا واقتصـــاديا لجـــذب املســـتثمرين يف قطـــاع النقـــل وا تيـــار 
الشـــركات العامليـــة الرصـــينة عنـــد توقيـــع العقـــود االســـتثمارية مـــن اجـــل ضـــمان نجـــاح 

 الوطنية بخصوص التجارب االستثمارية .تلك املشاريع وزيادة الخبرات 
 

ــــــولم التنســــــيق واالشــــــراف ىلع تنفيــــــذ املشــــــاريع يتشــــــك  - 4 ل هي ــــــة عليــــــا تت
ـــ ـــر كف ـــدها بعناص ـــتراتيجية ورم ـــذالس ـــد التنفي ـــي تواج ـــات الت ـــذليل العقب ـــ ل  وءة لت ـــن   م

ــــدوائر ذات الع قــــة لحــــل مشــــكلة  ــــن قبــــل وزارة النقــــل وال ــــاد  ليــــات مشــــتركة م ايج
مـــر  مـــن  ـــ ل  ت ا ـــرى والحـــد مـــن ظـــاهرة التجـــاوزاتامشـــاريع وزارالتقاطعـــات مـــع 

ــــــات الســــــكك  ــــــي واملشــــــاريع ومحرم ــــــبة املتجــــــاوزين ىلع االراض ــــــات ومحاس عقوب
ــــكرية  ــــال العس ــــة االعم ــــرار نتيج ــــم االض ــــل ال ــــي تعرض ــــور  الت ــــل ال ــــة وت هي الحديدي

ذلك وكـــ وتســـهيل مـــرور الشـــامنات الخاصـــة بنقـــل املســـامرين والب ـــائع التابعـــة للـــوزارة



 املقدمة

 3  

ـــ ميا ـــاة والص ـــد امله ـــار  تحدي ـــات تع ـــن عملي ـــد م ـــا يح ـــق بم ـــكل دقي ـــ ت بش ميات الص
 . لشركات وزارة النقل بذمة وزارات ا رى ومسم مشكلة الديون املستحقة

 
ىلع وزارة النقــــل اكمــــال تنفيــــذ الخطــــ  القديمــــة املوضــــوعة للنهــــو  بقطــــاع   - 5

النقـــل واملتمثلـــة بـــالطرق الحلقيــــة مـــول العاصـــمة وربطهــــا باملحامظـــات ونيرهـــا مــــن 
املشـــاريع ووضـــع  طـــ  شـــاملة قابلـــة للتطبيـــق مقســـمة ىلع شـــركات الـــوزارة الضـــامة 

  دمات نقل جديدة .
 
 

  ع .. مع التقديــر .ـباالط لـللتف 
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 معلومات االتصال 
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