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  المقدمة 
  

للمسافرين والوفود لإلحصاء إلى توفير بيانات ومؤشرات إحصائية عن نشاط النقل البري الجھاز المركزي يسعى 
لمسافرين ل النقل البريحتياجات المخططين والباحثين والدارسين ، لذا تم دمج تقريري إحصاء نشاط إلتلبية  والبضائع
للمسافرين والوفود  في القطاع العام البرينشاط النقل تقرير إحصاء بأسم  واحد بتقرير والنقل البري للبضائعوالوفود 
  .ومن خالله يتم توفير مؤشرات إحصائية تجميعية وتفصيلية عن ھذا النشاط  والبضائع

  
 ، الوطني في كل بلدان العالم وفي العراق بشكل خاص األقتصادروافد وأحد حيوي وخدمي مھم  نشاطالنقل  يعتبرو 

الداخلة في العملية الصناعية فھو يشكل  اإلنتاجالنقل على اختالف صوره بأھمية متميزة عن بقية عناصر  حيث حظي
في استدامة  غيابه يعني فشالً وان االقتصادية  األنشطةلبقية  األساسھذا يعني انه والبناء االرتكازي ألي نشاط اقتصادي 

ً  استمرار اإلنتاجوحضوره يعني  ،ألمد القصيرافي  الً كامبوتيرة نموه وبالتالي شلالً  تعثراً  أو اإلنتاج  ألرباحا في وتعظيما
  . والربحية خاصةً  وزيادة في المنافع االقتصادية عامةً 

  
ً  اإلنتاجويساھم قطاع النقل بشكل فعال في دعم مجاالت  في دفع عجلة التنمية  المادي والخدمي للمجتمع ، ويساھم ايضا

  ...لتلك المصادر الحيوية 
  

 ً ً  فيما تشكل وسائط النقل ، داعما ً  اساسيا للنشاطات السياحية اذ انھا تعمل على تأمين مختلف متطلبات  فعاالً  ومحركا
الحركة وعمليات التبادل للموارد واألشخاص ، وھي بذلك تحقق المنفعة المادية لھذا المجال الحيوي ، وتعزز من اھميته 

  .وترفع من قيمته االستثمارية 
  

ع ھذا القطاع في المسارات ذات الرؤية ضلدول بھيئاتھا التخطيطية وضع الدراسات والستراتيجيات التي توتتولى ا
ان كثير من و األخرىقتصادية إلقتصادي يوازي مردودات الموارد اإالمستقبلية لبناء قطاع نقل متطور يكون ذا مردود 

فالحقيقة التي ،  الخ...البرية والبحرية والجوية  مفاصلھا قتصادياتھا على قطاعات النقل بكافةإبلدان العالم تعتمد في 
ً اليوم من سمات الدول المتحضرة والمتطورة خصوص أصبحالنقل  أنالغبار عليھا  يقضي ربع عمره في  اإلنسان إن ا

السيارة أو الباخرة أوالقطار  أوعند حاجته للسفر نوع الطائرة  اإلنسانالتي يفكر فيھا  األشياء أولالنقل وان  طوسائ
الغنى عنھا لتوفير السلع والمنتجات عن طريق  أساسيةد النقل عملية عّ لذا ي ،اً وانسبھا سعر وأريحھا أفضلھاويبحث عن 

فأن النقل يعمل على ،  قتصادي زراعي صناعي تجاري ھو بحاجة ماسة لوسائط نقلإمشروع  أي وان التبادل والتجارة
ً  أكثريھا بصيغة مستھلك إلىقتصادية إلتقريب الحاجة ا ً  وأسرع نفعا  االقتصادوكلما كانت شبكات النقل أوسع كان  وقتا

   الموارد الطبيعية والبشرية ، استغاللوقابلية على  الوطني أكثر تطوراً 
  

  . البلدجتماعي في إلقتصادي واإلويحتل النقل في العراق مكانة ھامة في عملية التنمية القومية وبناء الصرح ا
قدم من خدمات واسعة النطاق في مجال نقل يقتصادية الشاملة بما إلفي مجال التنمية ا األدوار أعظمب لعي ولذا فھ

  .ستھالك إلوا اإلنتاجوالبضائع والمواد المتنوعة مابين المدن ومواقع  األشخاص
  

 أودة االعتماد عليھا ولعل السبب الواضح في زيا أخرى إلىعتماد عليھا من سنة ألوالنقل البري ھو وسيلة مھمة يزداد ا
 األشخاصستجابة العالية التي تتصف بھا لتلبية حاجات النقل سواء كان ذلك بالنسبة لنقل ألھو المرونة وا إليھاالحاجة 

النقل البري ھوعصب الحياة في الدول المتقدمة لما يقدمه من خدمات في مجال نقل  أن إلى باإلضافةلنقل البضائع أو 
 دتــأعحدودية ـفي المكاتب ال العمل ع التطورات الحاصلة بالتكنولوجيا العالمية ولمواكبة تطورالبضائع والمعدات وم

المنفيست ( مع بقية الشركات العاملة بنفس االختصاص فتم تشغيل )ل المشتركــتشغيــال( ياتـفاقــتاد ـعقــات لــدراس
ً العمل مستمر  واإلدارياء على الفساد المالي بأغلب مكاتبھا لتقديم خدمة عالية بتقنية متطورة والقض) اآللي ، وحاليا

  .على تطبيق المنفيست اآللي في كل المنافذ الحدودية 
  
لمسافرين والوفود بسيارات خاصة لنقل النقل التعاقد مع مستثمرين من القطاع الخاص لدعم الشركة العامة  تمو

  . )ة داخليةسياحة ديني( وكذلك نقل مجاميع سياحيةالمسافرين والوفود 
  
كما تم تكليف الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود بواجبات استثنائية ضخمة في نقل زوار االماكن المقدسة  

راكب ) 226,440(راكب لزوار األماكن المقدسة و) 1,500,000(نقل والنازحين ومتطوعي الحشد الشعبي حيث تم 
مما ادى الى زيادة كل من المسافة ) نقل مجاني بدون اجر(ين راكب للنازح) 190,535(لمتطوعي الحشد الشعبي و 

 تشغيل حافالت ذات الطابقين في محافظةلذلك تم  إضافة اإليراداتوانخفاض قيمة  المقطوعة وعدد ساعات االشتغال
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 ً  )القطاع الخاص( حافالت المستثمر المناصفة والمنافسة معوبسبب ، للطلبة  البصرة داخل الحرم الجامعي دعما
على نتائج المؤشرات المستخرجة لھذه السنة بأنخفاض في عدد الحافالت العاملة  ذلك اثر حافالت الشركة إلى باإلضافة

  .  األمنية األوضاعالخطوط الشمالية والغربية لسوء  بعضتوقف  إلى باإلضافةوعدد الركاب 
  

المنھجية 

الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود   وزارة النقل وتعاون مع ستيفاء البيانات اإلحصائية  بالتنسيق والإيتم جمع و 
والشركة العامة للنقل البري من خالل جداول سنوية أعدت من قبل مديرية إحصاءات النقل واالتصاالت تعكس النشاط 

والشمول ومنطقية  النوعي والمالي للشركة،يتم تدقيق البيانات الواردة مكتبيا من قبل منتسبي  المديرية من حيث الدقة
  والخرائط البيانيةاألرقام اإلحصائية فضال عن إجراء التحليـــــل اإلحصائي ألھم المؤشرات ويتضمن التقريــر الرسوم

وتوفـــير مؤشرات إحصائية عن عدد الحافالت الموجودة والعاملة ، اإليرادات  اإليضاحية لمؤشـــــــرات التقرير
عدد الركاب المنقولين على مختلف الخطوط الداخلية والخارجية ، باإلضافة والبضائع، شخاصاألنقل المتحققة من جراء 
  .قتصادية إلإلى أھم  المؤشرات ا

  
  
  

  التعاريف والمفاھيم

يقصد بھا الوسائط العاملة التي تمتلكھا الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود والتي تعمل  :الحافالت العاملة  -1
 .الداخلية والخارجية  فعال على الخطوط

  
مجموع عدد األشخاص المنقولين بواسطة الحافالت العاملة على مختلف خطوط السير عدا  :الركاب المنقولين   -2

 .السائق 
يقصد بھا عدد الكيلومترات التي تقطعھا الحافلة على مختلف خطوط السير الداخلية  :المسافة المقطوعة   -3

 . والخارجية 
  

ھي الفترة الزمنية التي تستغرقھا الحافلة في رحالتھا الداخلية والخارجية على مختلف  :ساعات االشتغال   -4
 .الخطوط

  
والمزايا النقدية والعينية المدفوعة لكافة  األجوروھي عبارة عن عائد العمل وتشمل  :تعويضات المشتغلين  -5

 .العاملين نظير الخدمات التي يقدمونھا 
  

باستخدام االنترنت يقوم بنقل البيانات والمعلومات في أماكن قطع المنفيست           ھو نظام يعمل  :المنفيست اآللي  -6
موظفي المراقبة في الشركة  بإمكانحيث  )Server(وترحيلھا من مكان خزن خاص ) المنافذ الحدودية(

اشة ــش لـىــع )Online(باشر ـــل مـــھذه المعــلومات وعرضــھا بشك إلىالعامة للنقل البري الدخول 
 . )Monitoring(مراقبـة  ـــال
  

 :معدل التغير للسنوات  -7
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       والوفود  الشركة العامة لنقل المسافرين/ المؤشرات الرئيسة 
  

) 320(طابق وال ذاتحافلة ) 855(منھا  2016 حافـــلة لسنــــة )1175(بلغ عدد الحافالت الموجــودة -1
وجود  بسبب حافلة) 1219(حيث كانت  2015عن سنة )%3.6(نخفاض بلغت نسبتهأبطابقين ال ذاتحافلة 

 اــدارھــقــبة مــة نســھذه السنــلشكلت الحافالت الــعاملة حيث فة وعاطلة ومتوق تحت الشطبحافلة ) 44(
 . 1،7 الجدولينفي  مبين كما و مـن إجـمالي عــدد الـحافالت الـموجودة) 53.6%(
   

  
%) 5.5(انخفاض بلغت نسبته سجلت  حيث 2016 حـــافـــلة لسـنة)630(بلغ عدد الحافالت العاملة -2

حديثة ووجود الطابقين ال اتحافالت ذ ىاالعتماد علبسبب حافلة )667(كان الذي2015سنة ب مقارنة
 األوضاعتوقف بعض الخطوط الشمالية والغربية لسوء و المنافسة ومناصفة العمل مع القطاع الخاص

 . 1في جدول مبين كما  و األمنية
  

بلغت نسبته         انخفاضحيث أظھرت  2016في سنة  مليون)16.3(بلغ عدد الركاب والمسافرين والوفود  -3
وجود المنافسة ومناصفة العمل مع القطاع مليون بسبب ) 19.0(حيث كان  2015مقارنة بسنة %)14.2(

 . 2جدول في مبين كما  و الخاص وتوقف بعض الخطوط الشمالية والغربية لسوء األوضاع األمنية
 

  
 بلغت بأنخفاض 2016دينــــار سنــــة  ارـمليـــــ) 25.9( من خدمات النقل بلــغت اإليـرادات الـمتحــقــقة -4

 انخفاض في عدد الحافالت العاملة بسبب  دينار مليار) 34.2(حيث كانت  2015عن سنة )%24.3(نسبته 
المقدسة والنازحين ومتطوعي الحشد  األماكن تكليف الشركة بواجبات استثنائية ضخمة في نقل زوارو

 . 2 ن في جدولما مبيك و )نقل مجاني بدون اجر(الشعبي 
 

  
نسبتھا   بلغت وبزيادة2016ةكيلومتر سن ألف(9214)العاملة للحافالت المقطوعة المسافة بلغت -5

تكليف الشركة بواجبات استثنائية  بسبب ألف كيلومتر)6724(حيث كانت 2015عن سنة )(%37.0
 . 2ي جدول فمبين كما  و المقدسة والنازحين ومتطوعي الحشد الشعبي األماكن ضخمة في نقل زوار

 
  
 اھــسبتــغت نــلــب ادةــزيــب 2016 نةــف ساعة ســأل )8984( عاملةـللحافالت البلغ عدد ساعات االشتغال  -6

تكليف الشركة بواجبات استثنائية  بسببألف ساعة  )2131(حيث كانت  2015عن سنة )%321.6(
 . 2في جدول مبين كما  و بيالمقدسة والنازحين ومتطوعي الحشد الشع األماكن ضخمة في نقل زوار

  
 

وعدد  سيارة) 35(وعدد سيارات الحمل سيارة ) 522(للشركة  المملوكة بلغ عدد سيارات الركاب -7
 . 17في جدول مبين كما  و سيارة) 5(السيارات ذات المواصفات الخاصة 

 
  

ً  2016نة ـلس عامل)3132( العاملين بلغ عدد  -8 سنة  عن) 8.7%(بلغت نسبته  حيث سجلت انخفاضا
الخدمات  وإنھاءواالستقالة  التقاعدويرجع سبب ھذا االنخفاض إلى  عامل)3432( حـــيث كان 2015

 . 2 في جدولمبين كما  و للعاملينوالوفاة والنقل 
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إحصاء نشاط النقل البري في القطاع العام للمسافرين والوفود والبضائع لسنة 2016 	     2016للمسافرين والوفود والبضائع لسنة  في القطاع العام تقرير إحصاء نشاط النقل البري

אאאLאאLאא	4	
 

 

   الشركة العامة للنقل البري/ المؤشرات الرئيسة 
  

بأنخفاض بلغت نسبته  2016سنة شاحنة ) 687)(المملوكة(موجودة لنقل البضائع الشاحنات العدد  تبلغ -1
تحت الشطب شاحنة ) 173(بسبب وجود شاحنة ) 696(في حين كان عددھا  2015عن سنة %) 1.3(

مـن إجـمالي %) 74.8(حيث شكلت الشاحنات الــعاملة لــھذه السنــة نســبة مــقــدارھــا وعاطلة ومتوقفة 
 . 25كما مبين في جدول  و عــدد الشاحنات الـموجودة

 
 هـتـسبـت نـلغـاض بـفــخـأنـب 2016نة ــشاحنة س)514(نقل البضائع المملوكةالعاملة لبلغت عدد الشاحنات  -2

تھيئة وشطب بعض الشاحنات بسبب شاحنة ) 609(في حين كان عددھا  2015سنة  عن)15.6%(
  . 25جدول في مبين   كما و األمنية األوضاعالعاملة وتوقف بعض الخطوط لسوء 

  
ته ـبلغت نسب نخفاضأب  2016شاحنة سنة)2200(د الشاحنات العاملة لنقل البضائع غير المملوكةبلغت عد -3

شاحنة بسبب انخفاض التعاقد مع الشركات األھلية العاملة ) 3700(حيث كانت  2015عن سنة %)40.5(
 . 26كما مبين في جدول  و شاحنة عاملة) 100(شركة وتعمل على توفير ) 22(عددھا التي بلغ و

 
 2016دينــــار سنــــة  ارمليــــــ)9.6(بلــغت اإليـرادات المتحــقــقة من نقل البضائع بالشاحنات المملوكة  -4

عمال ألالتوقف التام بسبب دينار  مليار)16.9(حيث كانت 2015عن سنة )%43.2( بأنخفاض بلغت نسبته
دية الغربية مما أدى إلى توقف دخول النقل لفرع نينوى لسوء األوضاع األمنية وغلق بعض المنافذ الحدو

 مجاني نقل(النقل للمساھمة في نقل زوار األماكن المقدسة  وآلياتالشاحنات الواردة واستنفار كافة أسطول 
وعدم  )أم قصر(والمساھمة المالية في دعم الحشد الشعبي وقلة البواخر الواردة إلى ميناء ) بدون أجر

 أسطوليابية حركة الشاحنات وتقادم وانتھاء العمر التشغيلي ألغلب انتظام وصولھا وبذلك يؤثرعلى انس
 . 25جدول في مبين كما  و الشركة

  
 2016مليون دينار سنة (2262)  )غير المملوكة(بلغت اإليرادات المتحققة من نقل البضائع بالشاحنات  -5

ارتفاع نسبة  ببسبمليون دينار ) 96( حيث كانت 2015عن سنة  )2256.3%( بزيادة بلغت نسبتھا
لعزوف سواق الشاحنات المملوكة من العمل للشاحنات غير المملوكة وانخفاض العمل بالشاحنات المملوكة 

الف دينار ) 100(بصورة رسمية تصل الى الدخول لتحميل مادة السماد كونھا مكيسة ولفرض مبالغ مالية 
عدم التزام وزارات الدولة بالتعاقد بالعمل مع  إلى إضافة،  للتحميل والتفريغ من قبل عمال التحميل والتفريغ

الشركة  في نقل البضائع بالشاحنات المملوكة وقيامھم بالتعاقد المباشر مع شركات القطاع الخاص دون 
 كما و 2015نقل البضائع للشركة منذ سنة  أجورعدم صرف مستحقات  إلى باإلضافةالشركة ،  إلىالرجوع 

 . 26جدول في مبين 
  

نخفاض بــلغت نسبته أب 2016ألف طن في سنة ) 299(ية البضاعة المنقولة بالشاحنات المملوكة بلغت كم -6
 . 25كما مبين في جدول  و ألف طن) 354(حيث كانت  2015عن سنة ) %15.5(
 

 نخفاضأب 2016ألــف طــن فـي سنــة ) 695(بلغت كمية البضاعة المنقولة بالشاحنات غير المملوكة  -7
 . 26كما مبين في جدول و ألف طن) 1548(حيث كانت  2015عن سنة ) 55.1%( بلغت نسبته

 
نقلة بواسطة الشاحنات ) 7930(نقلة منھا  )26293( بلغت عدد النقالت لكميات البضائع والمواد األخرى -8

 . 29،30، 28ولاجدالكما مبين في و نقلة بواسطة الشاحنات غير المملوكة) 18363(المملوكة و 
 

سيارة وعدد ) 816(وعدد سيارات الحمل  سيارة) 69(للشركة  المملوكة ت الركاببلغ عدد سيارا -9
 . 27كما مبين في جدول  و دراجة) 3(الدراجات النارية 

 
حيث كان  2015عن سنة ) 6.0%(نخفاض بلغت نسبته أب  2016عامل لسنة) 3161(بلغ عدد العاملين   -10

كما مبين في جدول  و مات والوفاة والنقل للعاملينعامل بسبب التقاعد واالستقالة وإنھاء الخد )3362(
35 . 
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نسبة العاملة الى العاملةالموجودة
%نسبة العاملة الى الموجودة العاملةالموجودة%الموجودة 

Existingoperating
Percentage of 

operating to 
existing% 

ExistingoperatingPercentage of 
operating to existing%

201291777884.81,25857245.5

20131,01981179.61,17452945.1

20141,27769954.770460185.4

20151,21966754.769660987.5

2016 *1,17563053.6 ** 68751474.8

   أجمالً اعداد الحافالت والشاحنات الموجودة والعاملة لنشاط النقل البري فً القطاع العام للشركة العامة لنقل المسافرٌن والوفود والشركة العامة للنقل البري 
(2016 - 2012)للسنوات 

(1)جدول 

عدد شاحنات الشركة العامة للنقل البري

Table (1)

The total number of existing and operating buses and trucks  for the Land transportion activity for the 
general sectory of  the General Company for Travelers and Delegates Transportation and the General 

Company for Land Transportation for (2012-2016)

عدد حافالت الشركة العامة لنقل المسافرٌن والوفود

 Figure (1)                                                                 

 The total number of operating  buses and Trucks for Land Transportation activity for the General Company 
for Travelers and Delegates Transportation and the General Company for Land  Transportation for (2012-

2016)
(1)   شكل 

               اجمالً اعداد الحافالت والشاحنات العاملة لنشاط النقل البري فً القطاع العام للشركة العامة لنقل المسافرٌن والوفود والشركة العامة للنقل البري  
(2016 - 2012)للسنوات 

شاحنة تحت الشطب وعاطلة ومتوقفة (173)وتشمل  **
** And inclued (173) truck under cancelling , broken 
down and stopped   

* And included (44) buses under cancelling , broken 
down and stopped   

Number of trucks in The General Company for Land 
Transportation

Number of Buses in The General 
Company for Travellers and Delegates 

Transportation

Year

السنة

حافلة  تحت الشطب وعاطلة ومتوقفة (44)وتشمل * 

778 
811 

699 
667 

630 
572 

529 

601 609 

514 

0

100

200

300
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700

800

900

2012 2013 2014 2015 2016 

 عدد الحافالت العاملة للشركة العامة لنقل المسافرين والوفود

 عدد الشاحنات العاملة للشركة العامة للنقل البري
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جدول 
(2

)

                          السنة                        
المسافة المقطوعة 

(
ف كيلو متر

ال
)

عدد ساعات االشتغال 
(

ف ساعة
ال

)

قيمة االيرادات المتحققة من النقل 
للشركة العامة لنقل المسافرين والوفود 

(
مليون دينار

)

Year
 الموجودة  
E

xisting
      العاملة      
operating

   D
istance      

(thousand km
)    

N
um

ber of 
operating  

H
ours(Thousand 

hours)

The value of the incom
e 

earned of G
eneral 

C
om

pany for Travelers and 
D

elegates Transportation  
(m

illion ID
)

2012
917

778
8,455

474
4,053

32,476

2013
1,019

811
5,605

395
3,919

30,289

2014
1,277

699
2,174

398
3,691

33,895

2015
1,219

667
6,724

2,131
34,189

2016
1,175

630
9,214

8,984
25,907

نسبة التغير السنوي 
 %

(
2015

 - 
2016

)

A
nnual percentage 

of change%
(2015 - 

2016)

معدل التغير للسنوات 
 %

(
2012

 ــ 
2016

)

A
verage of change 

for the years %
 

(2012-2016)

5.1
- 

448.8
5.7

- 

14.2
- 

5.5
- 

3,432

24.2
- 

N
ote:  there is a transfer of )1’500’000( visitors to the holy places , )226,440( popular m

obilization , volunteers and )190,535( for the displaced people )free transport non-
rem

unerated)

4.8
- 

مالحظة 
 :

ضافة لذلك يوجد نقل 
ا

(
1,500,000

) 
راكب لزوار االماكن المقدسة  و 

(
226,440

) 
راكب لمتطوعي الحشد الشعبي و 

(
190,535

) 
راكب للنازحين 

(
نقل مجاني بدون اجر

) 

7.0
2.2

                عدد الحافالت             
   

N
um

ber of B
uses

12,2

24.7

8,2

16,3

3.6
- 

8.7
- 

9,3

37

N
um

ber of 
em

ployees

321.6

19,0 اجمالي المؤشرات التحليلية للشركة العامة لنقل المسافرين والوفود للسنوات 
(

2012
 - 

2016
)

Total A
nalytical Indicators of the G

eneral C
om

pany for Travelers and D
elegates Transportation for (2012-2016)

Table (2)

3,132

عدد العاملين
 عدد الركاب والمسافرين 

) والوفود  
مليون

)

N
um

ber of  
passengers, 
travelers and 

delegates
(m

illion)

    6
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Table (3)(3)جدول 

year

Number of 
passengers,Travel
ers and Delegates 

(million)

Distance 
Crossed 

(thousand km)

      Number of 
operating     

hours(Thousand 
hours)          

Number of 
employees

   Employment 
expenses ( million ID)

20128,28,4554744,05310,478

20139,35,6053953,91942,073

201412,22,1743983,69150,763

2015* 19,06,7242,1313,43253,101

2016 * 16,3 * 9,214 * 8,9843,13228,459

(11,12,14,15)  sum of indicators in tables*  * (15،14،12،11)حاصل جمع المؤشرات الموجودة في جدول

(2016 - 2012)نشاط الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود للسنوات 

Activity of the General Company For Travelers and Delegates Transportation For (2012 - 2016)

السنة
عدد الركاب والمسافرين 

والوفود المنقولين  
(مليون)

المسافة المقطوعة 
(الف كيلو متر) 

عــــــدد ساعـــــــات االشتغال 
(مليون دينار)نفقات التشغيل عدد المشتغلين(الف ساعة)

                                       Figure (2)                      (2) شكل 

(2016 - 2012)عدد الركاب والمسافرين والوفود للشركة العامة لنقل المسافرين والوفود للسنوات 

            Number of passengers Travelers and Delegates of the General Company For Travelers and 
Delegates Transportation For(2012 - 2016)

8,2 
9,3 

12,2 

19,0 

16,3 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

2012 2013 2014 2015 2016 

 (مليون)عدد الركاب 
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Table (4)جدول (4)

          ذكور          
Male

        اناث         
Female

487Engineers

824179Technicians

607131Administrators

1,2750Drivers

360Collectors

170Inspectors

80Guards & Cleane

2,815317Total

Figure (3) شكل (3)

االداریون

المجموع

Total

55

738

1,003

المھندسون

الفنیون

   عدد العاملین حسب الصنف للشركة العامة لنقل المسافرین والوفود لسنة 2016

3,132

8

1,275السواق

Number of employees by category of the  General Company For Travrlers and Delegates Transportation 
for 2016

المحصلون

المجموع

17 المفتشون

الحراس والفراشون

36

Categories

عـــــدد العاملین حسب الصنف في الشركة العامة لنقل المسافرین والوفود لسنة 2016
 Number of  Employees by category of the  General Company  For Travrlers and Delegates 

Transportation for 2016

Number of Employeesاالصناف

 عدد العاملین

55

1,003

738

1,275

36 17 8
0

200

400

600

800

1000

1200

1400

المھندسون  الفنیون االداریون السواق المحصلون المفتشون الحراس والفراشون 
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Table (5)

M
ale

Fem
ale

M
ale

Fem
ale

M
ale

Fem
ale

M
ale

Fem
ale

M
ale

Fem
ale

M
ale

Fem
ale

المهندسون
0

0
0

0
8

6
33

1
7

0
0

0
Engineers

الفنيون
0

0
291

21
247

31
191

92
91

33
4

2
179

Technicians

االداريون 
0

0
92

4
198

15
241

85
63

26
13

1
131

Adm
inistrators

السواق
0

0
37

0
583

0
506

0
121

0
26

0
0

D
rivers

صلون
المح

0
0

7
0

20
0

6
0

3
0

0
0

0
C

ollectors

المفتشون
0

0
0

0
7

0
8

0
3

0
1

0
Inspectors

س والفراشون
الحرا

0
0

0
0

0
0

0
0

5
0

3
0

G
uards &

 C
leaners

المجموع                              
Total

  
  

0
0

427
25

1,063
52

985
178

293
59

47
3

Total

Table (6)

ذكور
اناث

ذكور
اناث

ذكور
اناث

ذكور
اناث

ذكور
اناث

ذكور
اناث

ذكور
اناث

ذكور
اناث

M
ale

Fem
ale

M
ale

Fem
ale

M
ale

Fem
ale

M
ale

Fem
ale

M
ale

Fem
ale

M
ale

Fem
ale

M
ale

Fem
ale

M
ale

Fem
ale

0
0

1
1

0
0

207
87

275
52

419
86

4
3

2,815
317

3,132

ذات الطابق
ذات الطابقين

one floor
Tow

 floors

Existing

operating

عدد المقاعد في الحافلة الواحدة

36

اناث
ذكور

M
ale

Prim
ary less 

عدد العاملين في الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود حسب المستوى العلمي لسنة 
2016

PH
.D

36

 *
عدد المقاعد الكلي 

 =
عدد المقاعد في الحافلة الواحدة 

 ×
عدد الحافالت حسب النوع 

ذات الطابق

N
um

ber

ذات الطابقين
ذات الطابقين

ذات الطابق

Tow
 floors88

صيل
التفا

عدد الحافالت حسب النوع

اناث
ف
صنا

اال
اناث

20 years and less  

ذكور

total num
ber of seats 

N
o . O

f seats to one bus

824

607

1,273

المجموع

جدول 
(5

)

 
31

 - 
40

 

اناث
اناث

61  m
ore  

Total

3,132

1,003 55

عدد العاملين في الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود حسب الفئات العمرية لسنة 
2016

N
um

ber of em
ployees of the G

eneral C
om

pany for Travelers and D
elegates Transportation by age group for 2016

 
61

 فأعلى
الفئات العمرية

ذكور
اناث

   
21

 - 
30

   
41

 - 
50

ذكور 

Age groups

M
ale

Fem
ale

8

317

48

8

0 70

N
um

ber of existing and operating buses , total num
ber of seats for one bus and the num

ber of buses by type of the G
enerad com

pany for travelers and delegates transportation for 2016
Table (7)

855
45

Tow
 floors

28,160
 الموجودة

جدول 
(7

) 

N
o . of buses by type

N
um

ber of em
ployees the G

eneral C
om

pany for Travelers and D
elegates Transportation by the educational level for 2016

320

20,205
15,928

45
88

* Total num
ber of seats = N

o. of seats for one bus × N
o . O

f buses by type 

449
181

630
العاملة

1,909

one floor

38,475

عدد الحافالت الموجودة والعاملة وعدد المقاعد الكلي وعدد المقاعد في الحافلة الواحدة  وعدد الحافالت حسب النوع في الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود لسنة 
2016

88

1,175

one floor

M
aster

Interm
ediate

متوسطة
ابتدائية فما دون

Fem
ale

Preparatory
B

achelor
H

igh D
ipom

a

دبلوم
المجموع الكلي

Total
D

iplom
a

العدد

Total

2,815

D
etails

عدد المقاعد الكلي 
*

س
بكالوريو

ذكور

41 - 50
21 - 30 

51 - 60

اناث
ذكور

دكتوراه

ذكور

دبلوم عالي

738

1,273

جدول 
(6

)

G
rand total

اعدادية
ماجستير

19

20
 فما دون

 
51

 - 
60

  

31 -  40

19

C
ategories

ذكور 

المجموع
المجموع الكلي

اناث
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199540Januaryكانون الثاني

199465Februaryشــــــباط 

205465Marchاذار

211615Aprilنيـــــسان 

207570Mayآيـــــار

205465Juneحــزيـــــران 

196465Julyتموز 

180465Augustاب

209465Septemberايلـــــــول 

211465Octoberتشــريــــن االول

199450November تشــريــن الثانـــي 

198435Decemberكــــانــــون االول

31

                            (حافالت ذات الطابقين)معدل عدد الحافالت العاملة على الخطوط = مجموع المقاعد للحافالت العاملة    * 
مقعد (88)وهو  (ذات الطابقين)عدد المقاعد في الحافلة الواحدة    × 

* Number of seats of the operating busses = Average number of 
actually operating buses with lines (buses with tow floors) × No.of 
seats for one buse( buses with two floors ) of (88) seats .   

30

36

31

17,512

31

17,512

18,568

  15× عدد الخطوط  = اطوال الخطوط     ** 

29

.كم للرحلة الواحدة  (15)    معدل طول الخط بين المناطق داخل بغداد هو 

17,424

* Average line length among areas inside Baghdad is (15) Km

** Lengths of lines = Number of lines × 15 

18,392

Average number of operating  
buses (Buses with tow floors) 

Number of seats of the 
operating busses* 

31

38

31

41

31

18,216

18,040

17,51231

مجموع المقاعد للحافالت العاملة* معدل عدد الحافالت العاملة على الخطوط 
(حافالت ذات الطابقين)

Average number of operating buses, Seats and Lengths of lines by month  of the General Company for Travelers and Delegates 
Transportation in Baghdad  for 2016

15,840

17,248

18,568

التفاصيل

18,040

Details

Number of   
lines Lengths of lines (km) **

اطوال الخطوط عدد الخطوط
 **(كم)

2016معدل عدد الحافالت العاملة والمقاعد والخطوط واطوالها حسب الشهر داخل محافظة بغداد للشركة العامة لنقل المسافرين والوفود لسنة 

Table (8)(8)جدول 
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 Table (9)جدول (9)                  

Average number of operating 
buses (Buses with one floors) 

Number of seats of the 
working busses *Number of lines Lengths of lines 

(km) **

42519,12531,068Januaryكانون الثاني 

42519,12531,068Februaryشباط 

42118,94531,068Marchاذار

40318,13531,068Aprilنیسان

42719,21531,068Mayآیــــار

39017,55031,068Juneحزیران

38117,14531,068Julyتموز 

40518,22531,068Augustاب

38417,28031,068Septemberایلول

33915,2552712Octoberتشرین األول

30913,90531,058Novemberتشرین الثاني

33515,07241,424Decemberكانون االول

 مجموع المقاعد للحافالت العاملة *

 * Number of seats of the operating busses = Average number of operating buses by lines 
(Buses with one floor) ×No. of seats for one bus (bus with one floor) (of (45) seats) 

 .Average Lengths of line between Baghdad and the rest of  governorates (356)km   معدل طول الخط بین بغداد وبقیة المحافظات (356) كم 

** اطوال الخطوط  =  عدد الخطوط × 356

معدل عدد الحافالت العاملة والمقاعد والخطوط واطوالھا للشركة العامة لنقل المسافرین والوفود بین بغداد والمحافظات حسب الشھر لسنة 2016

Average number of operating buses, Seats and Lengths of lines of the General Company for Travelers and Delegates Transportation 
between Baghdad and governorates by month for 2016

Detailsالتفاصیل

اطوال الخطوط 
(كم) **

معدل عدد الحافالت العاملة فعال حسب الخطوط 
عدد الخطوط(حافالت ذات الطابق)

* مجموع المقاعد للحافالت العاملة  = معدل عدد الحافالت العاملة فعال حسب    الخطوط 
(حافالت ذات الطابق) × عدد المقاعد في الحافلة الواحدة (ذات الطابق) وھو (45) مقعد

** Lengths of lines = Number of lines × 356
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Number of seats of the 
working busses *Number of lines Lengths of lines 
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39017,55031,068Juneحزیران
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معدل عدد الحافالت العاملة والمقاعد والخطوط واطوالھا للشركة العامة لنقل المسافرین والوفود بین بغداد والمحافظات حسب الشھر لسنة 2016

Average number of operating buses, Seats and Lengths of lines of the General Company for Travelers and Delegates Transportation 
between Baghdad and governorates by month for 2016

Detailsالتفاصیل

اطوال الخطوط 
(كم) **

معدل عدد الحافالت العاملة فعال حسب الخطوط 
عدد الخطوط(حافالت ذات الطابق)

* مجموع المقاعد للحافالت العاملة  = معدل عدد الحافالت العاملة فعال حسب    الخطوط 
(حافالت ذات الطابق) × عدد المقاعد في الحافلة الواحدة (ذات الطابق) وھو (45) مقعد

** Lengths of lines = Number of lines × 356

   12

جدول  (10)

الباھاوس ذات مرسیدسكوستر
الطابق

الباھاوس ذات 
ھوندايدایووالطابقین

CoasterMercedes
Bahaws 
with one 

floor

Bahaws 
with 2 floorsDaewooHyundai

2010611--1130193

20111298--1-111

201211011060--172

2013---260--260

Total /74200103202130736المجموع

Unavailable data (-)عدم توفر البیانات (-)

مالحظة : توجد (439) حافلة سنة الصنع اقل من سنة 2010 وذو ماركات مختلفة وعلى مالك الشركة العامة لنقل المسافرین والوفود

Note : there are(439) buses with their manufacturing year before 2010 and with varius brands belong the General  Company 
For Travelers and Delegates Transportation

       Figure (4)                      شكل (4)

عدد حافالت الشركة العامة لنقل المسافرین والوفود حسب الماركة لسنة 2016

Number of buses of the General Company For Travelers and Delegates Transportation by brands for  2016

Number of buses of the General  Company For Travelers and Delegates Transportation by brands and 
year of manufacturing as in 31/12/2016

    سنة الصنع    
Manufacturing

year

       المجموع     
Total

عدد حافالت الشركة العامة لنقل المسافرین والوفود حسب الماركة وسنة الصنع كما في 12/31/ 2016

Brands الماركة

Table (10) 

74

200

10

320

2

130

0

50

100

150

200

250

300

350

كوستر مرسیدس الباھاوس ذات الطابق الباھاوس ذات الطابقین دایوو ھونداي
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Table (11)

المسافة المقطوعة عددالركاب (الف)
(الف كم)

  ساعات االشتغال
(الف ساعة)

االیرادات المتحققة  
(ملیون دینار)

Number of passengers  
(Thousand)

Distance (Thousand 
Km)

 operating hours  
(Thousand hours) 

       Revenues         
  (million ID)

1,2879543307Januaryكــانــون الثانـــي 

1,0488137328Februaryشـــــــباط

1,0658137739Marchآذار

3,33010849314Aprilنیـــســـــان

79710045279Mayآیــــــــــــار

8058137272Juneحـــزیـــران 

8708137420Julyتمــــــوز 

8898137265Augustاب

9628137369Septemberایــــــلول 

8258137393Octoberتشــــــرین االول

5457937538Novemberتشــــرین الثانـــي

8457636333Decemberكــــانون االول 

13,2681,0254694,557Totalالمجمـــــوع

المسافة المقطوعة عددالمسافرین والوفود  (الف)
(الف كم)

  ساعات االشتغال 
(الف ساعة)

االیرادات المتحققة  
(ملیون دینار)

819312813Januaryكــانــون الثانـــي 

9296121,015Februaryشـــــــباط

99102151,385Marchاذار

9599131,207Aprilنیـــســـــان

112109181,448Mayآیــــــــــــار

40698502Juneحـــزیـــران 

738511906Julyتمــــــوز 

7487111,611Augustاب

7990131,184Septemberایــــــلول 

688612822Octoberتشــــــرین االول

809013574Novemberتشــــرین الثانـــي

9710316828Decemberكانون االول

عدد المسافرین والوفود المنقولین والمسافة المقطوعة وعدد ساعات االشتغال واالیرادات المتحققة حسب  الشھر للنقل بین محافظة بغداد والمحافظات 
األخرى للشركة العامة لنقل المسافرین والوفود لسنة 2016

Number of passengers and delegates, distance operting hours and revenues by month to transport between Baghdad and other 
governorates of the  General  Company For Travelers and Delegates Transportation for 2016

جدول (11)

عدد الركاب المنقولین والمسافة المقطوعة وعدد ساعات االشتغال واالیرادات المتحققة حسب الشھر داخل محافظة بغداد للشركة العامة لنقل المسافرین 
والوفود لسنة 2016

Number of passengers, distance operating hours and revenues by month in Baghdad of the  General  Company For Travelers and Delegates 
Transportation for  2016

Average price of ticket for internal transport is (500) ID

Details                    التفاصیـــل

معدل سعر التذكرة للنقل الداخلي (500) دینار .

Table (12)

       Revenues         
  (million ID)

operting hours  
(Thousand hours)

Distance (Thousand 
Km) 

Number of Travelers 
and Delegates 

(Thousand)

Details التفاصیــــل

جدول (12)
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(13)جدول 

المسافة المقطوعة 
(الف كم) 

  ساعات االشتغال
(الف ساعة)    

االيرادات المتحققة  
(مليون دينار)

Distance 
Crossed 

(Thousand Km)

Working hours  
(Thousand hours)  

    Revenues      
  (million ID)

554776,678Baghdad-Al-Basrah 

278393,392Baghdad-Missan

168281,578Baghdad-Kerkuk

3010910647Baghdad-Ninevah (qayeara)

0000Baghdad-AL-Kaim *

1.10915412,295Total

Line Direction

عدد المسافرين والوفود المنقولين والمسافة المقطوعة وعدد ساعات االشتغال وااليرادات المتحققة  للنقل بين محافظة بغداد والمحافظات 
2016األخرى وحسب مسار الخط للشركة العامة لنقل المسافرين والوفود لسنة 

Number of passengers and delegates, distance operting hours and revenues to transport between Baghdad and other 
governorates by line direction of the General  Company For Travelers and Delegates Transportation  for 2016

Table (13)

544

Number of Travelers & 
Delegates(Thousand)

مسار الخط

البصرة - بغداد 

(الف)عدد المسافرين والوفود 

* The line is not used due to unsafe situation

297

119

990المجمـــــوع

ميسان - بغداد 

كركوك - بغداد 

(قيارة) نينوى -بغداد 

*القائم - بغداد 

الخط موجود ولكن اليعمل بسبب سوء االوضاع االمنية * 
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Table (14)

معدل عدد السیارات الموجودة 
المسافة المقطوعة عددالمسافرین (الف)والعاملة للنقل الدولي

(الف كم)
  ساعات االشتغال 

(الف ساعة)
االیرادات المتحققة  

(ملیون دینار)

32314082,04284Januaryكــانــون الثانـــي 

32243141,570109Februaryشـــــــباط

328106528136Marchاذار

328101507156Aprilنیـــســـــان

328108538113Mayآیــــــــــــار

3233618132Juneحـــزیـــران 

32565327131Julyتمــــــوز 

3278743584Augustاب

3257035163Septemberایــــــلول 

3268441866Octoberتشــــــرین االول

3245628038Novemberتشــــرین الثانـــي

3268441875Decemberكانون االول

1151,5197,5951,087Totalالمجمـــــوع

معدل عدد السیارات الموجودة والعاملة وعدد المسافرین والمسافة المقطوعة وعدد ساعات االشتغال واالیرادات المتحققة حسب الشھر للشركة 
العامة لنقل المسافرین والوفود للنقل الدولي لسنة 2016

جدول (14)

  Average number ofالتفاصیــــل
existing and operating cars 

for international  
transportation

مالحظة: النقل الدولي متوقف ویقتصر عملھ على نقل المجامیع السیاحیة من منفذ زرباطیة (منفذ حدودي) ومطار بغداد الدولي الى العتبات المقدسة

Average number of existing and operating cars for international transportation , Number of passengers , Distance crossed 
and operating hours and Revenues by month of the  General  Company For Travelers and Delegates Transportation for 

2016

Details

Note: The international transport halted and the pure transfer totals tourism zurbatiyah Port (Port border) and Baghdad International 
Airport to the holy places

Number of 
passengers in 

(Thousand)

Distance crossed in 
(Thousand Km)

operating hours in  
 (Thousand hour)  

      Revenues in        
(ID million)
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3268441875Decemberكانون االول

1151,5197,5951,087Totalالمجمـــــوع

معدل عدد السیارات الموجودة والعاملة وعدد المسافرین والمسافة المقطوعة وعدد ساعات االشتغال واالیرادات المتحققة حسب الشھر للشركة 
العامة لنقل المسافرین والوفود للنقل الدولي لسنة 2016

جدول (14)

  Average number ofالتفاصیــــل
existing and operating cars 

for international  
transportation

مالحظة: النقل الدولي متوقف ویقتصر عملھ على نقل المجامیع السیاحیة من منفذ زرباطیة (منفذ حدودي) ومطار بغداد الدولي الى العتبات المقدسة

Average number of existing and operating cars for international transportation , Number of passengers , Distance crossed 
and operating hours and Revenues by month of the  General  Company For Travelers and Delegates Transportation for 

2016

Details

Note: The international transport halted and the pure transfer totals tourism zurbatiyah Port (Port border) and Baghdad International 
Airport to the holy places

Number of 
passengers in 

(Thousand)

Distance crossed in 
(Thousand Km)

operating hours in  
 (Thousand hour)  

      Revenues in        
(ID million)
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Table (15)

معدل عدد السیارات 
الموجودة والعاملة لنقل 

الوفود

عدداالمسافرین 
(الف)

المسافة المقطوعة 
(الف كم)

  ساعات االشتغال 
(الف ساعة)

االیرادات المتحققة  
(ملیون دینار)

7214540156593Januaryكــانــون الثانـــي 

7817047266666Februaryشـــــــباط

7814840157552Marchاذار

8015540460710Aprilنیـــســـــان

8016846665588Mayآیــــــــــــار

7913838254529Juneحـــزیـــران 

7913846554933Julyتمــــــوز 

75238661931,052Augustاب

7119353675598Septemberایــــــلول 

7116349163572Octoberتشــــــرین االول

7016846865619Novemberتشــــرین الثانـــي

6214941458556Decemberكانون االول

1,9735,5617667,968Totalالمجمـــــوع

operating hours 
in (Thousand 

hours)  

       Revenues in        
      (million ID)

Details

معدل عدد السیارات الموجودة والعاملة وعدد المسافرین والمسافة المقطوعة وعدد ساعات االشتغال واالیرادات المتحققة حسب الشھر للشركة 
العامة لنقل المسافرین والوفود لنقل الوفود لسنة 2016

جدول  (15)

التفاصیــــل
Average number of 

existing and 
operating cars 
transporting of 

delegatied

Average number of existing and operating cars for for for transporting delegates ,  Number of passengers and 
Distanceoperating hours and Revenues by month of the  General  Company For Travelers and Delegates 

Transportation for 2016

Number of 
passengers in 

(Thousand)

Distance 
crossed in 

(Thousand Km)
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العاملة خارج 
القسم

operating out 
of the divisin

خدمات داخل 
خدمات خارج الشركةالشركة

YearExistingoperatin
g

Under 
cancellingStolenStopped

Services 
inside the 
Company

Services out 
side the 
Company

Number of 
passengers

201557195108--92551,1278,296

2016571121108228060-1,9737,018

سعة المقاعد 
ونوع الحمولة

276(4 - 7) مقعد

233(7 - 9) مقعد

13(10 - 14) مقعد

522

14(1 - 2) طن

5(5) طن

2(24 فأكثر) طن

14(10000 فأقل) لتر

35

2

2

1

5

562Grand total 
cars

جدول (16)

الموجودةالسنة

(4 - 7) seat

المتوقفة العاملة

(-)عدم توفر البیانات

عدد الركاب

Table (17)جدول (17)

Bus

ورشة تصلیح متنقلة

ton (2 - 1)بیكب وفان
Pick - 
up and 
van

باص

 tonLorry (more 24)لوري شاصي
sachi

     العدد Number النوع
Capacity of the 

seats and type of 
load

(7 - 9) seatField

Type

حقلیة سیارات الركاب

 Saloonصالون + استیشن 
+ station

المجموع الكلي للسیارات 

ساحبة انقاذ

مجموع سیارات الحمل

كرین انقاذ

(10 - 14) seat

 Total cars of specialمجموع المواصفات الخاصة
specifications

(10000 less) LitreLorry - 
Tanker

(5) ton
Lorry 
sachi 
(ashoak 

Puller 
rescue
Moving 
repair 

hi l

Total Passenger  cars مجموع سیارات الركاب  

تحت الشطب

لوري شاصي (اشواك الیلند)
سیارات الحمل

Crane 
rescue

Table (16)

االیرادات 
(ملیون دینار)

Revenues in (million ID)

Cars of 
special 

specifications

(-) Unavailable data

المسروقة

Load cars

لوري حوضیة تانكر

عدد السیارات الخاصة بقسم الوفود للشركة العامة لنقل المسافرین والوفود لسنتي (2015 - 2016)
Number of cars that belong to the delegates division of the General Company for Travellers and Delegates for (2015-2016) 

سیارات ذات 
مواصفات الخاصة

Number of cars of the General Company For Travelers and Delegates Transportation (by type and capacity of the seats) for 
2016

Total Load cars

Passenger  
cars

عدد سیارات الشركة العامة لنقل المسافرین والوفود (حسب النوع وسعة المقاعد) لسنة 2016
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عدد العاملين اناثذكور السنة

YearMaleFemale Number of 
employees 

20153,0783543,432

20162,8153173,132

(الف دينار)                         تعويضات المشتغلين 

Grand total of revenues in tables (11,12,14,15) *(                     (15،14،12،11)هو حاصل جمع االيرادات في جدول * 

29,334,186 Grand total of revenues (production)(قيمة االنتاج)المجموع الكلي لاليرادات  

3,427,633

(الف دينار) 2016 قيمة االيرادات المتحققة  للشركة العامة لنقل المسافرين والوفود لسنة 

*ايراد نقل الركاب و المسافرين والوفود 

 (thousand ID)   Value of revenues of the General Company for Travellers and Delegates Transportation for 2016 

(18)جدول 

(Thousand ID) Compensations of Employees  

28,383,541

Value 

القيمة

 Salaries and Wages + company share from* حصة الشركة من التقاعد+ الرواتب واالجور * 
retire ments  

** other revenues** االيرادات االخرى 

(2016-2015)عدد العاملين وتعويضاتهم في الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود لسنتي 
Number of employees and their compensations of the General  Company For Travelers and Delegates Transportation 

for (2015-2016)

Table (18)

  * 21,190,153

* Grand total of other revenues in table (23)

Typed Revenueنوع االيراد

                    (23)هو حاصل جمع االيرادات االخرى في جدول ** 

Revenues for transporting passengers, 
travelers and delegates *

Table (19)

25,906,553

(19)جدول 

 20
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الوقود والزيوت

0خامات ومواد اولية                                      

4,079,928

المتنوعات 

مجموع المستلزمات السلعية

تجهيزات العاملين

48,481

Service Inputs المستلزمات الخدمية

30,374

Employees Supplies

المياه والكهرباء

Miscellaneous

Value
المستلزمات السلعية

 
(الف دينار) 2016قيمة المستلزمات السلعية للشركة العامة لنقل المسافرين والوفود لسنة 

Value of commodity inputs of the General Company for Travelers and Delegates Transportation for 
2016 (thousand ID)

Ores and Raw Materials

(20)جدول 

Commodity Inputs

Table (20)

Fuel and lubricants

القيمة 

Total Commodity Inputs

خدمات الصيانة

1,495,595

نقل وايفاد واتصاالت 

 (21)جدول 

18,542

Value of service inputs of the General Company for Travelers and Delegates Transportation for 
2016(thousand ID)

(الف دينار) 2016قيمة المستلزمات الخدمية للشركة العامة لنقل المسافرين والوفود لسنة 

0

5,654,378

االدوات االحتياطية

Table (21)

Maintenance Services

Spareparts

Value

القيمة 

Water and Electricity

Total Service Inputs 822,992مجموع المستلزمات الخدمية

Variuos service expenses مصروفات خدمية متنوعة

propaganda , printing and hospitality

The transport, dispatch and 
communications 433,522

Fixed assets lease

Buildings and Mechinary Rentals

206,951

44,255

0

119,722

استئجار موجودات ثابتة

دعاية وطبع وضيافة

ايجار مباني ومكائن

 21



25 مديرية إحصاءات النقل واالتصاالت
اجلهاز املركزي لإلحصاء 

العراق  

إحصاء نشاط النقل البري في القطاع العام للمسافرين والوفود والبضائع لسنة 2016

 22

جدول (22)

مجموع المصروفات **مجموع االیرادات *

 Total Revenues Total Expenses

 2,1032,005Januaryكانون الثاني

2,1682,727Februaryشباط

 2,9302,927Marchاذار

3,1122,835Aprilنیسان

2,7763,626Mayایار

1,4422,239Juneحزیران

2,6551,352Julyتموز

3,2351,245Augustاب

2,4652,344Septemberایلول

 2,4012,293Octoberتشرین االول

2,0662,312Novemberتشرین الثاني

1,9812,554Decemberكانون االول

29,33428,459Totalالمجموع

** Grand total expenses and other expenses in table (24) exclding annual preciations (17640 million)

قیمة االیرادات والمصروفات للشركة العامة لنقل المسافرین والوفود حسب الشھرلسنة 2016 (ملیون دینار)

Monthالشھر

Table (22)

*ھو حاصل جمع االیرادات واالیرادات االخرى في جدول (19) . 

* Grand total revenues and other revenues in table (19)

**  ھو حاصل جمع المصروفات والمصروفات االخرى في جدول (24) عدا االندثار السنوي (17640 ملیون)

Value of revenues and  Expenses of the General  Company For Travelers and Delegates Transportation by month for 2016        
(million ID) 
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21,440

1,949,861Company share from retirements

Total

Depreciations

46,099,672المجموع

17,640,358

Purchases for the purpose of selling

Revenue of Financial Investments

Table (24)

Salaries and Wages 

822,992

جدول (24) 

ایرادات عرضیة

5,654,378Commodity Inputs

Service Inputs

حصة الشركة من التقاعد

Value of expenses and other expenses of the General Company for Travelers and Delegates Transportation  for 2016 (thousand ID)

Land Rental and interests

مصروفات اخرى

المستلزمات الخدمیة

0فوائد وایجار اراضي مدینة

اندثارات

مشتریات بضائع لغرض البیع

Other Expenses 770,351

0ایراد استثمارات مالیة

المستلزمات السلعیة

19,240,292الرواتب واالجور 

100

المجموع

0ایرادات راسمالیة

ایراد سنوات سابقة

قیمة المصروفات والمصروفات االخرى للشركة العامة لنقل المسافرین والوفود لسنة 2016 (الف دینار)

3,427,633

Accidental Revenues

total

1,148,521

82,993تعویضات وغرامات

Capital Revenues

Compensations and Fines

Revenues of Previous years

قیمة االیرادات االخرى للشركة العامة لنقل المسافرین والوفود لسنة 2016 (الف دینار)

Value of other revenues of the General Company for Travelers And Delegates Transportation for 2016 (thousand ID)

737,650ایراد تشغیل للغیر

جدول (23) 

ایرادات متنوعة

Table (23)

Revenue of Social Services ایراد خدمات اجتماعیة

نوع االیراد

0

1,003,941

Miscellaneous Revenues

Renting of fixed rentals (excluding lands)ایجار موجودات ثابتة (عدا االراضي)

Revenue of Hiring Others

454,428

Value 

القیمة
Taped of Revenue

نوع المصروفات
Value 

Kind of  expenses
القیمة 

Land Rentals and Interests

0

فوائد وایجارات االراضي
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الشركة العامة للنقل البري
General Company for Land 

Transportation
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(25)جدول 

year Number of existing 
truchs

 Number of operating 
trucks 

Transported goods and 
other materials
(thousand ton)

The value of revenueof the 
General Company for Land 
Transportation (million ID)

20121,2585724968,980

20131,17452944919,294

201470460138614,337

201569660935416,893

20166875142999,575

(26)جدول 

بضائع منقولة ومواد اخرى عدد الشاحنات العاملةالسنة
(الف طن)

YearNumber of 
operating trucks

transported goods 
and other material 

(Thousand ton)

20153,7001,548

20162,200695

 قيمة االيرادات المتحققة من النقل للشركة 
(مليون دينار)العامة للنقل البري 

2,262

96

(مليون دينار) قيمة االيرادات المتحققة من النقل للشركة العامة للنقل البري 

Table (26)

   عدد الشاحنات الموجودة   عدد الشاحنات العاملة

The value of revenueof the General Company for 
Land Transportation(million ID)

للشركة العامة للنقل البري وكمــية البضاعة المـنقولة وااليـرادات المــتحققة مـن النــــقل لسنتي  (المملوكة)    عدد الشاحنات 
(2012 - 2016)

Number of trucks (owned) of the General Company for Land Transportation , quantity of transported goods and 
revenues earned from transportation for (2012-2016) 

للشركة العامة للنقل البري وكمــية البضاعة المـنقولة وااليـرادات المــتحققة من النقل لسنتي  (غيرالمملوكة)    عدد الشاحنات 
(2016-2015)

Number of trucks (non-owned) of the General Company for Land Transportation , quantity of transported  goods 
transported and revenues earned from transportation for (2015-2016) 

  Table (25)

 بضائع منقولة ومواد أخرى 
(الف طن) السنة

   24
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سعة المقاعد ونوع 
الحمولة

(4 - 7) مقعد

(7 - 9) مقعد

(10 - 14) مقعد

(1 - 2) طن

(5) طن

(24 فأكثر) طن

(10000 فأقل) لتر

3(1) مقعد

Grand total 
cars

     العدد 
Number

بیكب وفان

حقلیة

باص

(24 / more) ton

6

31

69

Capacity of 
seats and type 

of load

جدول (27)

 النوع

40

87لوري شاصي (اشواك الیلند)

Passenger  
cars

(1 - 2) ton

(10 - 14) seats

Fieldسیارات الركاب

Total Passengers  cars

Bus

23

مجموع سیارات الركاب  

صالون + استیشن 

Lorry - Tanker

Load cars

(7 - 9) seats

(4 - 7) seatsSaloon + station

Total Load cars مجموع سیارات الحمل

سیارات الحمل

عدد سیارات الشركة العامة للنقل البري (حسب النوع وسعة المقاعد ونوع الحمولة) لسنة 2016
Number of Cars of the General Company for Land Transportation (by type and capacity of seats and type of load) 

for the year 2016

Type

Table (27)

Lorry sachi (ashoak 
layland)          (5) ton

(1) seatMotorcycle

Pick - up and van

(1000 / less) Litre

687لوري شاصي

لوري حوضیة تانكر

816

11

Lorry sachi

             شكل (5)                                                         

عدد سیارات الشركة العامة للنقل البري (حسب النوع) لسنة 2016

        Figure(5)                              

Number of Cars of the General Company for land transportation (by type) for 2016

888المجموع الكلي للسیارات 

دراجة ناریة 

69

816

3 سیارات الركاب

سیارات الحمل

دراجة ناریة
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Table (28)

المتحقق (الفعلي) لسنة 2016
 Achievement (actual) for

2016

كمیة البضائع والمواد االخرى 
المنقولة (طن)

The amountof goods 
and other materials 

transported that 
planned for  2016 (ton)

Achievement 
ratio/planned (%)

Theamount of goods and 
other materials 

transported (ton)
No. of moves

 167,0002846,948,1501,440Januaryكانون الثاني

  167,0003659,982,6301,626Februaryشــــــباط 

 167,0004880,065,0102,655Marchاذار

  167,0001931,804,774959Aprilنیـــــسان 

 167,0002745,628,1301,293Mayآیـــــار

  167,00066109,851,3002,733Juneحــزیـــــران 

  167,00090149,673,4853,788Julyتموز 

167,00073121,562,0503,035Augustاب

167,0004677,572,7071,845Septembایلـــــــول 
er

167,0005184,924,2302,139Octoberتشــریــــن االول

167,0005388,143,5602,287Novemb تشــریــن الثانـــي 
er

167,0005998,017,1542,493Decemberكــــانــــون االول

2,004,00050994,173,18026,293Totalالمجموع

نشاطات الشركة العامة للنقل البري للفترة من 2016/1/1 ولغایة  2016/12/31 النشاط التخصصي حسب الشھر وكمیة البضائع والمواد 
االخرى المنقولة وعدد النقالت

The activities of the General Company for Land Transportation from 01/01/2016 till 31/12/2016, specialist activity 
by month, the amount of goods and other materials transported and the number of moves 

جدول (28)

Details التفاصیل

كمیة البضائع والمواد االخرى 
المنقولة المخططة لسنة 2016

(طن)
عدد النقالتنسبة المتحقق / المخطط (%)
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Table (29)

 نوع البضائع 
مسار الخطالجھة المستفیدةوالمواد االخرى

كمیة البضائع والمواد االخرى 
 Amount of (طن) المنقولة
 transported goods

 and other
materials(ton)

         عدد النقالت           
No. of moves Line direction The beneficiary 

agency

Type of 
goods and 

other 
materials  

وزارة التجارة / الشركة العامة حنطة
لتجارة الحبوب

من میناء ام قصرالى 
58,393,1601,887المحافظات كافة

From Umm Qasr 
port  to all 
governorates

Ministry of Trade 
Public Company for 
Grain Processing 

Wheat 

وزارة التجارة / الشركة العامة سكر
لتجارة المواد الغذائیة

من میناء ام قصرالى 
11,302,750321المحافظات كافة

From Umm Qasr 
port  to all 
governorates

Ministry of Trade / 
State Company for 
Foodstaff Trading

Sugar 

من میناء ام قصرالى وزارة الكھرباءمعدات كھربائیة
4,870,000140المحافظات كافة

From Umm Qasr 
port  to all 
governorates

 Ministry of 
Electricity

Electricity 
equipments 
transfers

وزارة التجارة / الشركة العامة زیت الطعام
لتجارة المواد الغذائیة

من میناء ام قصرالى 
9,716,000347المحافظات كافة

From Umm Qasr 
port  to all 
governorates

Ministry of Trade / 
State Company for 
Foodstaff Trading

Edible oil 

وزارة التجارة / الشركة العامة حنطة محلیة
 Between 107,861,7862,236 بین المحافظاتلتجارة الحبوب

governorates

Ministry of Trade 
Public Company for 
Grain Processing 

local Wheat 

من میناء ام قصرالى وزارة الھجرة والمھجرینمواد اغاثة
1,204,00043المحافظات كافة

From Umm Qasr 
port  to all 
governorates

Ministry of Migration 
and Displacement

Relief
materials 

من محافظة كركوك الى القطاع الخاصمیاه معدنیة
 700,00025From Kirkuk toالمحافظات كافة

all governoratesPrivate SectorMineral 
waters

وزارة التجارة / الشركة العامة رز
 Between 75,275,7101,968بین المحافظاتلتجارة الحبوب

governorates

Ministry of Trade / 
Public Company for 
Grain Processing 

Rice

وزارة التجارة / الشركة العامة شلب
لتجارة الحبوب

من محافظة النجف الى 
4,813,120136محافظة بابل

From 
governorat AL-
Najaf to 
governorat Babil 

Ministry of Trade / 
Public Company for 
Grain Processing 

Shelb

وزارة الموارد المائیة / الھیئة زیت الغاز
العامة لتشغیل مشاریع الري

من محافظة البصرة الى 
 493,50012From  AL-Basraمحافظة بغداد

to Baghdad 

Ministry of water / 
General directorate 
of irregation project 
operating

gas oil

من میناء ام قصرالى القطاع الخاص مواد متنوعة
22,997,690787المحافظات كافة

From Umm Qasr 
port  to all 
governorates

Private SectorVariety 
materials

وزارة النقل / الشركة العامة للنقل كاز
1,021,50024Different viewsجھات مختلفةالبري

 Ministry of 
Transportation of 

the General 
Company for Land 

Transportation

Cas

من محافظة السلیمانیة الى القطاع الخاصاسمنت
116,0004محافظة بغداد

From 
Sulaymaniya to 
Baghdad

Private SectorCement

298,765,2167,930Totalالمجموع

والجھة المستفیدة ومسار الخط وعدد النقالت للشركة العامة للنقل البري من 2016/1/1 نوع وكمیة البضائع والمواد االخرى المنقولة بواسطة الشاحنات (المملوكة) 
ولغایة 2016/12/31

جدول (29)

The amount and type of goods and other materials transported by truck (owned), the beneficiary agencies agency the line direction and 
the number of moves of the General Company for Land Transportation from 01/01/2016 until 31/12/2016
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Table (30)

نوع 
البضائع 
والمواد 
االخرى

مسار الخطالجھة المستفیدة

كمیة البضائع والمواد االخرى 
Amount of (طن) المنقولة

transported goods
and other

materials(ton)

          عدد النقالت     
No. of moves Line direction The beneficiary 

agency

Type of goods 
and other 
materials  

وزارة التجارة / الشركة حنطة
العامة لتجارة الحبوب

من میناء ام قصر 
51,830,9001,214الى المحافظات كافة

From Umm Qasr 
port  to all 
governorates

Ministry of Trade/ 
Public Company 
for Grain 
Processing 

Wheat 

وزارة التجارة / الشركة رز
العامة لتجارة الحبوب

من میناء ام قصر 
29,831,9607,522الى المحافظات كافة

From Umm Qasr 
port  to all 
governorates

Ministry of Trade/ 
Public Company 
for Grain 
Processing 

Rice

ذرة
وزارة التجارة / الشركة 

العامة لتجارة المواد 
الغذائیة

من میناء ام قصر 
6,600,260781الى المحافظات كافة

From Umm Qasr 
port  to all 
governorates

Ministry of 
Trade/State 
Company for 
Foodstaff Trading

Corn

معدات 
وزارة الكھرباءكھربائیة

من میناء ام قصر 
الى المحافظات كافة 

+ مناقالت داخلیة
7,245207

From Umm Qasr 
port  to all 
governorates + 
Internal transfers

 Ministry of 
ElectricityIntemal transfers

معدات 
 18,620288Different views Ministry ofجھات مختلفةوزارة الكھرباءكھربائیة

Electricity
Electricity 
equipments

وزارة التجارة / الشركة مواد متنوعة
75,113,7441683Different viewsجھات مختلفةالعامة لتجارة الحبوب

Ministry of Trade / 
Public Company 
for Grain 
Processing 

Variety materials

زیت الطعام
وزارة التجارة / الشركة 

العامة لتجارة المواد 
الغذائیة

من میناء ام قصر 
5,824208الى المحافظات كافة

From Umm Qasr 
port  to all 
governorates

Ministry of Trade / 
State Company for 
Foodstaff Trading

Edible oil 

وزارة الھجرة مواد اغاثة
والمھجرین

من میناء ام 
قصرالى المحافظات 

كافة
8,008286

From Umm Qasr 
port  to all 
governorates

Ministry of 
Migration and 
Displacement

Relief materials 

من خور الزبیر الى وزارة الزراعةاسمدة
 222,893,9006,138From khur Al -zubairالمحافظات كافة

to all governorates

Ministry of 
AgricationFertilizers

 340,20036Different viewsMinistry of waterجھات مختلفةوزارة الموارد المائیةزیت الغاز
Resonrcesgas oil

695,407,96418,363Totalالمجموع

والجھة المستفیدة ومسار الخط وعدد النقالت للشركة العامة للنقل البري من 2016/1/1 ولغایة  نوع وكمیة البضائع والمواد االخرى المنقولة بواسطة الشاحنات (غیرالمملوكة) 
2016/12/31

جدول (30)

The amount and type of goods and other materials transported by truck , (non-owned), the beneficiary agency, the line 
direction and the number of moves of the General Company for Land Transportation from 01/01/2016 until 31/12/2016
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   الرواتب واالجور الشھریة المجموع
         (ملیون دینار)

       ذكور      
Male

               اناث       
FemaleTotalMonthly salaries and 

wages in (million ID)

561773799,110,605

12591341,282,392,310

251252762,641,697,878

4922627547,217,128,278

1,92401,92418,340,482,019

2,8483133,16130,280,811,090

االصناف

السواق

المجموع

المھندسون

الفنیون

شبھ الماھرون وغیر الماھرون

االداریون

    شكل (6)

عدد العاملین حسب الصنف في الشركة العامة للنقل البري لسنة 2016

عدد العاملین حسب الصنف والرواتب واالجور الشھریة المدفوعة في الشركة العامة للنقل البري لسنة 2016
Number of employees by category and monthly  salaries and wages paid of the General Company for 

Land Transportation for 2016

 figure (6) 

Table (31)

Total

Categories

Engineers

Technicians

Number of employees by category of the General Company for Land Transportation for 2016

جدول (31)

             عدد العاملین              
Number of employees

Drivers

Semi-skilled and non-
skilled

Administrators

56 125
251

492

1924

17 9 25

262

0
0

500

1000

1500

2000

2500

المھندسون الفنیون شبھ الماھرون وغیر 
الماھرون

االداریون السواق

ذكور

اناث
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ذكور
اناث

ذكور
اناث

ذكور
اناث

ذكور
اناث

ذكور
اناث

ذكور
اناث

M
ale

Fem
ale

Total
M

ale
Fem

ale
Total

M
ale

Fem
ale

Total
M

ale
Fem

ale
Total

M
ale

Fem
ale

Total
M

ale
Fem

ale

2,137
273

2,410
225

15
240

44
3

47
126

11
137

316
11

327
2,848

313
3,161

         عددالعاملین في الشركة العامة للنقل البري في بغداد والمحافظات لسنة 2016

المجموع

 Figure (7)                      

B
aghdad بغداد

N
ineveh نینوى  

Total

G
rand total

N
um

ber of Em
ployees of the G

eneral C
om

pany for Land Transportation in B
aghdad and other 

governorates for 2016

المجموع
المجموع الكلي

عددالعاملین في الشركة العامة للنقل البري في بغداد والمحافظات لسنة 2016

N
um

ber of Em
ployees of the G

eneral C
om

pany for Land Transportation in B
aghdad and governorates for 2016

جدول (32)
Table (32)

K
irkuk كركوك

المجموع
المجموع

B
asra صرة

  الب
AL-N

ajaf ف
     النج

      شكل (7)   

المجموع
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126

316
237
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3
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11
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ذكور
اناث

ذكور
اناث

ذكور
اناث

ذكور
اناث

ذكور
اناث

ذكور 
اناث

Male

Female

Male

Female

Male

Female

Male

Female

Male

Female

Male

Female

المھندسون
0

0
6

5
16

8
20

2
11

2
3

0
Engineers

الفنیون
0

0
6

4
29

1
64

4
24

0
2

0
125

9
134

Technicians

1
0

17
1

65
4

89
6

59
11

20
3

251
25

276
Sem

i-skilled and non-skilled

االداریون
1

0
33

16
110

92
218

91
116

56
14

7
492

262
754

Adm
inistrators

السواق
0

0
15

0
265

0
792

0
724

0
128

0
D

rivers

2
0

77
26

485
105

1,183
103

934
69

167
10

Total

ذكور
اناث

ذكور
اناث

ذكور
اناث

ذكور
اناث

ذكور
اناث

ذكور
اناث

ذكور
اناث

ذكور
اناث

ذكور
اناث

ذكور
اناث

Male

Female

Male

Female

Male

Female

Male

Female

Male

Female

Male

Female

Male

Female

Male

Female

Male

Female

Male

Female

0
0

2
1

0
1

313
129

218
55

335
77

338
23

1,584
21

58
6

2,848
313

(-) U
navailable data

3,161

المجموع

 50-41
20 فما دون

 30-21
40-31

الفئات العمریة
20 years and less

31-40
21-30

جدول (33)

Prparatory اعدادیة

شبھ الماھرون وغیر الماھرون

المجموع الكلي

     المجموع      
Total

Male

اناث

51-60

61 فأعلى

41-50

المجموع

(-) عدم توفر البیانات

س        
        بكالوریو

B
achelor

Table (33)

G
rand total

Age groups

C
ategories

المجموع الكلي

G
rand total 

17

عدد العاملین في الشركة العامة للنقل البري حسب الفئات العمریة لسنة 2016
N

um
ber of em

ployees of the G
eneral C

om
pany for Land Transportation by age groups for 2016

61 and m
ore

ذكور 

Total

PH
.D

      دكتوراه      
      ماجستیر      

M
aster.D

جدول (34)
Table (34)

        دبلوم عالي        
H

igh D
iplom

a

3,161

56

N
o    دون االبتدائیة   

certificate عدد العاملین في الشركة العامة للنقل البري حسب المستوى العلمي لسنة 2016

2,848

    ابتدائیة    
Prim

ary

N
um

ber of em
ployees of the G

eneral C
om

pany for Land Transportation by educational level for  2016

متوسطة 
Interm

ediate
D

iplom
a     دبلوم    

ف
صنا

اال

60-51

(-)عدم توفر البیانات
(-) U

navailable data

313 0
1,924

73

Female

1,924



39 مديرية إحصاءات النقل واالتصاالت
اجلهاز املركزي لإلحصاء 

العراق  

إحصاء نشاط النقل البري في القطاع العام للمسافرين والوفود والبضائع لسنة 2016

 34

اناثذكورالسنة

yearmalefemale

20153,030332

20162,848313

Table (36)

** Grand total of other revenues in table (40)                                                                            (40) ھو حاصل جمع االیرادات االخرى في جدول **

11,836,803,020

32,460,821,378

 Revenue of  the goods 
transfering  

                                * Grand total of revenues in table (25-26)                                                                                       (26-25) ھو حاصل جمع االیرادات  في جدول *

ایراد نقل البضائع *

االیرادات االخرى **

44,297,624,398المجموع

عدد العاملین وتعویضاتھم في الشركة العامة للنقل البري لسنتي (2015 - 2016)

Compensations of employees
in (Thousand ID) 

3,362

          Number of employees and ther compensations of the General Company for Land Transportation for 
(2015 - 2016)

تعویضات المشتغلین 
  (الف دینار)

Number of 
employees

Table (35) جدول (35)

36,229,535,378

3,161

عدد العاملین

Value 

 * 30,280,811,090   

* Salaries and Wages + company share from retire ments                                                        الرواتب واالجور + حصة الشركة من التقاعد *

نوع االیراد

The value of the revenue of the General Company for Land Transportation for 2016 (Thousand ID)

 Revenue
القیمة

Total

Other revenues

(الف دینار)  قیمة االیرادات المتحققة للشركة العامة للنقل البري لسنة 2016

جدول (36)
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جدول (37) 

القیمة

 Value  

0خامات ومواد اولیة

2,924,053,231الوقود والزیوت

109,289,238االدوات االحتیاطیة

228,037,031المتنوعات 

37,956,760المیاه والكھرباء

0تجھیزات العاملین 

3,299,336,260مجموع المستلزمات السلعیة

جدول (38) 

القیمة

 Value  

14,369,000خدمات الصیانة

12,794,250دعایة وطبع وضیافة

98,238,879نقل وایفاد واتصاالت 

156,191,000استئجار موجودات ثابتة

414,038,605مصروفات خدمیة متنوعة

  695,631,734Total of  service Inputsمجموع المستلزمات الخدمیة

قیمة المستلزمات السلعیة للشركة العامة للنقل البري لسنة 2016 (الف دینار)
 alue of the commodity require ments of the General Company for Land Transportation for 2016 (thousan  

miscellaneous

Total commodity requirements

المستلزمات السلعیة

Spareparts

Water and Electricity

Employees Supplies

Maintenance Services

propaganda , printed and hospitality

Variuos service expenses

Fixed asset lease

The transfer , dispatch and 
communications

Table (37)

Service Inputsالمستلزمات الخدمیة

Table (38)

The value of service requirements of the General Company for Land Transportation for 2016
  (thousand ID)

قیمة المستلزمات الخدمیة للشركة العامة للنقل البري لسنة 2016 (الف دینار)

commodity requirements  

Ores and primary materials

Fuel and lubricants
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جدول (39)

مجموع المصروفات **مجموع االیرادات *

 Total revenues* Total expenses**

 2,9342,931Januaryكانون الثاني

2,8862,724Februaryشباط

 3,3823,154Marchاذار

3,4923,246Aprilنیسان

3,4273,189Mayایار

3,4723,204Juneحزیران

3,8393,344Julyتموز

4,8644,001Augustاب

3,6392,763Septemberایلول

 4,4763,358Octoberتشرین االول

3,5773,245Novemberتشرین الثاني

4,3103,708Decemberكانون االول

44,29838,867Totalالمجموع

** Grand total expenses and other expenses in table (41)                                    (41) حاصل جمع المصروفات والمصروفات االخرى في جدول **

قیمة االیرادات والمصروفات لنشاط الشركة العامة للنقل البري حسب الشھرلسنة 2016 (ملیون دینار)

Table (39)

Monthالشھر

The value of revenues and  Expenses of the General Company for Land Transportation by month for 2016 
(million ID) 

 * Grand total of revenues in table (36)                                                                                              (36) حاصل جمع االیرادات  في جدول  *
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القیمة

Value

35,512,327

3,600,000

12,415,000

323,749,265

20,000,000

9,461,222

165,580,871

31,889,882,693

620,000

32,460,821,378

القیمة 

Value

28,002,306,717

3,299,336,260

695,631,734

2,278,504,373

3,668,131,897

80,879

395,619,092

527,452,236

38,867,063,188
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Transformational Revenue variety
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اندثارات

total

Service requirements

Type of  Revenuesنوع االیراد

ایرادات سنوات سابقة

قیمة االیرادات االخرى للشركة العامة للنقل البري لسنة 2016 (الف دینار)

The value of other revenues of the General Company for Land Transportation for 2016 (thousand ID)

قیمة المصروفات والمصروفات االخرى للشركة العامة للنقل البري
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ایرادات تحویلیة متنوعة

Other Income

المجموع

ایرادات اخرى

ایرادات متنوعة

ایجار موجودات ثابتة

Capital revenues ایرادات راسمالیة

Table (40)جدول (40) 

Miscellaneous revenue

Revenue of Financial Investmentsایراد االستثمارات المالیة

Accidental Revenues

Revenues of Previous years

حصة الشركة من التقاعد

Renting of fixed rentals

ایرادات عرضیة

 The value of expenses and other expenses of the General Company for Land Transportation for 2016 (thousand ID)

Avariety of services revenue ایرادات خدمات متنوعة

مصروفات عرضیة 

Type of expenses

Company share from retirements

Consumption


Main indicators /general companyof land transport
1. The number of trucks for goods transferring (687) for 2016 decreased rate amounted 

(1.3%) for 2015 whereas truck numbers of 696 because of (173) truck was stopped and 

non-operated , the operated trucks for this year of (74.8%) of total number of trucks as
shown in table 25.

2. The number of trucks to transport goods sub-working contingent-owned (514) truck 2016
low rate (15.6%) for 2015 while the number of trucks (609) because topped many trucks 
because of security conditions as shown in table 25.

3. The number of trucks to transport goods sub-working non-manic (2200) a 2016 low rate 
(40.5%) for 2015, where the truck (3700) due to lower because decrease the contracts with 
operated private companies amounted (22) companies will providing (100) operating 

trucks. as shown in table 26 .
4. Income derived from the truck cargo transport preach (9,6) billions of 2016 low rate

(%43.2) for 2015, when it was (16.9) milliard due because of the complete cessation of the 
transfer of the branch of Nineveh to the poor security conditions . and the closure of some 
of the western border crossings, which stopped the entry of incoming trucks and the 
mobilization of all fleet and transport mechanisms to contribute to the transfer of visitors 
to the holy places (free transfer without pay). and financial contribution to support the 
popular crowd and the few ships arriving at the port (Umm Qasr) and irregular arrival, thus 
affect the smooth movement of trucks and the aging and the end of the operational life of 
most of the fleet of the company as shown in table 25.

5. The income from truck cargo transport (non-manic) (2262) million in 2016 (%2256.3) for 
2015. when it was (96) million because The high rate of work for non-owned trucks ,and 
the low work of trucks belonging to the avoidance  the truck drivers owned by the 
entrance to load the fertilizer as a quota and to impose funds, officially up to (100) 
thousand dinars for loading and unloading by l workers. in addition to the commitment of 
the ministries of state to contract work with The company in the transport of goods by 
trucks owned and direct contracting with private companies without reference to the 
company, in addition to the failure to pay the dues of freight transport of the company 
since 2015 as shown in table 26.

6. The quantity of goods trucking preach (299) a ton in 2016 with the low rate (%15.5) for 
2015, when it was (354) thousand ton as shown in the 25.

7. The quantity of goods trucking non-manic (695) a ton in 2016 with the low rate (%55.1) for 
2015, when it was (1548) a ton as shown in the 26.

8. The number of Crossroads of the volume of goods and other materials (26293) the (7930)
transfer by non-owned trucks as shown in the 28,29,30.

9. The number of passenger cars preach (69) car and load trucks (816) and motorcycle (3)  
as shown in the 27.

10. Total number of people working (3161) make 2016 a low rate (%6.0) for 2015, where he 
(3362) on 2015 due to retirements and resignations and the end of the services and death 
and transport workers as shown in the 35.
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Key Indicators / on Land Transport For Passengers and Delegations

1. The number of buses available (1175) 2016 by bus (855) and the bus floor (320) replete 
with the lower floors up to (3.6%) from 2015, where the bus (1219) bus because (44) bus 
was non operated and stopped for this year as 53.6%of total buses as shown in Table .1،7

2. The number of buses operating (630) bus 2016 decrease low rate (5.5%) for 2015 which 
was (667) bus because depending on two flats buses and share with private sector and 
stopped many buses because the security conditions of northern and western areas as 
shown in Table 1.

3. The number of passengers, passengers and delegations (16.3) million in 2016 showed 
increase the proportion (14.2%) by 2015, where he (19.0) million because share with 
private sector and stopped many buses because the security conditions of northern and 
western are as shown in Table 2.

4. The income from transport services (25.9) billions of 2016 to decrease the proportion 
(24.3%) by 2015, when it was (34.2) billion because decrease of operated  buses and the 
company implemented to transferred the visitors of religion areas and popular 
mobilization free without taxes and fees as shown in Table 2.

5. The distance travelled for buses operating (9214) kilometers to 2016 and increase its 
proportion (%37.0) for 2015, when it was (6724) kilometers because the company 
implemented to transferred the visitors of religion areas and popular mobilization as
shown in Table 2.

6. The number of hours of work for buses operating (8984) thousand hours 2016 to increase 
the proportion (321.6%) by 2015, when it was (2131) thousand because the company 
implemented to transferred the visitors of religion areas and popular mobilization as shown 
in Table 2.

7. The total number of passenger cars owned by company(522) cars and number of load 
cars (35) and special options cars amounted (5) cars. as shown in Table 17.

8. The number of employees(3132)for 2016 recorded decline of  (%8.7) for 2015, where he 
(3432)employee for 2015 because due to retirements and resignations and the end of the 
services and death and transport workers as shown in table 2

3 

and The elimination of financial and administrative corruption, and now work is continuing to 
apply automatic manifest in the all border crossings.

In addition, make a contract with investors of private sector for supporting the company to 
transfer the passengers and delegations (internal religion tourist).

In addition, the General Company was assigned to carry passengers and delegations with huge 
special duties in transporting visitors to the holy sites, displaced persons and volunteers of the 
popular mobilization, where (1,500,000) passengers were transported to the holy sites, (226,440)
passengers were mobilized for the popular crowd, and (190,535) passengers were displaced, In 
addition, two-dicker buses in Basra governorate were operated on campus, in support of the 
students. Due to the competition and competition with the private sector buses as well as the 
buses of the company, this year decrease in the number of buses operating and the number of 
passengers as well as to stop some of the northern and western lines of poor security conditions.

Methodology

collected and meet the statistical data coordination and cooperation with the Ministry of Transport 
and General company passenger, delegates and company for road transport through calendars 
prepared by the Department of Transport Statistics and communication reflect specific activity 
and financial company, the data is checked by members of the desk In terms of accuracy, 
comprehensive and logical statistics as well as conducting statistical analysis of key indicators, 
and the report contains graphic illustrations of indicators report and provide figures on the 
number of buses, existing and operating income generated by the movement of persons and 
goods, the number of passengers transported to various internal and external lines, as well as the 
most important economic indicators.

Definitions and concepts:

1. Buses operating: It means working Media Company owned by General passenger 
and delegations, which was already working on the internal and external.

2. Passengers transferred: The total number of people transported by buses 
operating on various itineraries except the driver.

3. Mileage: Intended as a number of kilometers to go by bus on various itineraries 
internal-external.

4. Work hours: is the amount of time to travel by bus internal-external on different 
lines.

5. Workers compensation: It is a return on Labor including wages, cash and in-kind 
benefits paid to all employees for services they provide.

6. Automated manifest: Is the system works using the internet transfers the data and 
information in places manifest cut (border) and forward from any particular 
(Serve), where employees can control in the state road transport access this 
information and presentation directly (Online) to monitor screen (Monitoring).

7. Annual change rate:
           
            Y1

          -1     X 100                                    
 Y0                                                 
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Introduction

The CSO seeking to provide data and statistical indicators of activity of ground transportation for 
passengers and goods and delegations to meet the needs of planners, researchers and students, 
it had been reports of activity combining census ground transportation for passengers and 
delegations and land transport of goods to one report on behalf of the census report the activity 
of ground transportation for passengers and delegations and goods through the currently 
provided statistical indicators cumulative and detailed on this activity, and active transport is a 
vital service and one important bolsters the economy national economy in countries around the 
world and in Iraq in particular, where transport on the different images of the importance of 
distinct from the rest of the factors of production involved in industrial processes so that it is a 
construction platform for any economic activity and this means that the basis for the rest of the 
economic activities and that his absence means failure "in the sustainability of production or 
hindering" the pace of growth and thus paralysis "full" in the short term, and his presence means 
continued production and maximize "in profits and an increase in economic benefits" public and 
private profitability ".

The transport sector contributes effectively to supporting the material and service sectors of 
society, and contributes to the development of these vital sources...

Transport, is a supporter and an effective engine for tourism activities as it works to secure the 
various requirements of traffic and exchanges of resources and people, thus achieving the 
material benefit of this vital area, and enhance its importance and increase the investment value.

The states with the bodies of studies and planning a strategy that put the sector in paths with 
future vision for building intelligent transport sector be economic returns equivalent rewards 
other economic resources and that many countries around the world rely on their economies on 
transportation in all parts of their land and sea and air etc., the fact that Impeccable to transport 
today become the hallmark of civilized nations and sophisticated especially "the human spends a 
quarter of its life in transportation and the first things that contemplate man when his need to 
travel the type of aircraft, or train or steamboat or car and find the best and most convenient and 
most expensive ', so transport is a fundamental process of indispensable to provide goods and 
products through trade and commerce, that an economic project industrial agronomical trading is 
an urgent need for the transfer. The transport works to bring economic need for consumers as 
more useful "and the fastest time."
The transport networks broader national economy was more sophisticated "and susceptibility to 
exploit natural resources and human, and transport in Iraq is an important place in the process of 
national development and build economic and social architecture in the country.

So it's playing great roles in the area of the overall economic development the extensive service 
in the transfer of persons and goods and materials varied between cities and locations of 
production and consumption.

Land transport is an important means become increasingly dependent on from year to year and 
may be because of clear in the greater reliance on them or the need to be flexible and responsive 
characterized by high to meet transport needs either for the transportation of persons or cargo as 
well as road transport is the lifeblood of the advanced countries for its service in the transfer of 
goods and equipment, with developments in global technology and to keep up with the 
development work in border offices studies have been prepared for the conventions 
(interoperability) with the rest of the companies operating in the same, it's been running
to(Automatic manifest) most of its offices to provide a service of highly advanced technology 
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