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          Abstract of thesis  

 تقييم كفاءة النقل البحري العراقي ودوره في التنمية االقتصادية

العوالم  فووى عد النقل البحري في ىقتنا الحاضر من أهم المرتكزات األساسية في االقتصاد القوىمي ألي دىلوة فوي ي  

رافد ال ينضب من المردىدات المادية التوي تودر فوي نزينوة الدىلوة  كموا انوط بوات قتااواا اقتصوادياا فعواالا ةوداا فوي ندموة 

التةارة الدىلية الدانلية ىالنارةية لدىل العالم  فالميناء ىحركة التبادل التةاري تمثل حركة الىصل مع باقي دىل العالم 

سوييراا للودىل البحريوة موع بواقي الودىل التوي تقوع الوو البحوار ىالمحيتوات فوي منتلو  قوارات  بل ىأصبح النقل البحري

العالم  ىهى الناقل للمنتةات االقتصوادية المنتليوة ىلوو دىل العوالم كافوة ىمون ةووة أنورق فووى يلقوح األفكوار االةتماايوة 

ري دىل العالم امىماا ىالمتقدمة بشوكل نوا  لقد أةبر النقل البحلسكان الدىل الساحلية من نالل االنتالت الحضاري. 

الو تقدم استثمارات مالية كبيرة في هذه القتاع ىذلك نتيةة للعىائد المادية الكبيرة الناةموة انوط. فووى موىرد ال ينضوب 

 ىذا ما تىفر المناخ االقتصادي ىاالةتمااي ىالسياسي المناسب. فيي بعض البلدان المتقدمة ااتمودت الوو النقول البحوري

 % من المىارد الدانلة في ميزان مدفىااتوا ىهذا دليل الو أهمية هذا القتاع الحيىي.(  07 ) بنسبة

 

 

    Evaluation of Iraqi Maritime Transportation and its Role in The Economic Development 

 

Maritime transportation is considered as one of the most important pillars of economy to any state in 

the world. It is an everlasting resource to that economy that support the treasury of the state. In addition, it 

is important to both international and internal trade. Ports are the contact points with other foreign states. 

They are transporters to different kinds of goods and products around the world. Besides, they help in 

mixing social and cultural relations among costal states and cities. Maritime transportation has pushed all 

states especially the developed ones to forward different types of investments in this sector due to the huge 

revenue. It is a useful resource if there is an appropriate economic, social and political climate. Some states 

rely about 70% on this sector as contribution to their income budgets. 

 


