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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

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

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

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

  
، في تحريك العملية االنتاجيةالموارد البشرية والمادية  توظيفالنقل ھو االداة التي يمكن عن طريقھا توسيع السوق و

  حاجًة ونفعاً .نوعيته وانتقال السلع واليد العاملة الى االماكن التي تكون فيھا اكثر  باتجاه زيادة االنتاج وتحسين
  . البلدفي  واالجتماعي االقتصادييحتل النقل في العراق مكانة ھامة في عملية التنمية القومية وبناء الصرح 

خدمات واسعة النطاق في مجال نقل  قدم منيقتصادية الشاملة بما إلفي مجال التنمية ا األدوار أعظملعب ي ولذا فھ
  ستھالك .إلوا اإلنتاجوالبضائع والمواد المتنوعة مابين المدن ومواقع  األشخاص

  
 أوولعل السبب الواضح في زيادة االعتماد عليه  أخرى إلىمن سنة  عليه االعتمادالنقل البري ھو وسيلة مھمة يزداد 

النقل سواء كان ذلك بالنسبة لنقل نشاط تصف بھا لتلبية حاجات يلتي العالية ا واالستجابةالمرونة  في إليهالحاجة 
توزيعية الى االنشطة  عصب الحياة في الدول المتقدمة لما يقدمه من خدماتويعتبر النقل لنقل البضائع أو  األشخاص
 . االخرى

المناطق الجغرافية  نما بيالسريع ان اھمية النقل بالشاحنات للشركة العامة للنقل البري تأتي من خالل الترابط السھل و
المتناثرة والتي يصعب في الكثير من االحيان على الوسائل االخرى في تحقيق عملية االتصال بنفس المرونة التي تتمتع 

  ھا الشاحنات .ب
لدول وان تطور النقل البري يجب ان يواكبه تخطيط وتطوير الطرق لتوفير انسيابية سليمة لھذه المركبات لذا اتجھت ا

 الى تطوير وتحديث شبكات النقل كي تحصل على كفاءة اعلى في العملية االنتاجية التي تحققھا الشاحنة .
ومع التطورات الحاصلة بالتكنولوجيا العالمية ولمواكبة تطور العمل في المكاتب الـحدودية أعــدت دراســات لــعقـد 

ت العاملة بنفس االختصاص فتم تشغيل (المنفيست اآللي) بأغلب اتــفاقـيات (الــتشغيــل المشترك) مع بقية الشركا
ً العمل مستمر على تطبيق  مكاتبھا لتقديم خدمة عالية بتقنية متطورة والقضاء على الفساد المالي واإلداري ، وحاليا

 . المنفيست اآللي في كل المنافذ الحدودية
 
بواجبات استثنائية ضخمة في نقل والشركة العامة للنقل البري كما تم تكليف الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود  

(نقل مجاني بدون النازحين ومتطوعي الحشد الشعبي ونقل  والحجاج والمعتمرين (نقل بأجر) المقدسة األماكن زوار
  .والوفود في الشركة العامة لنقل المسافرين مما ادى الى زيادة كل من المسافة المقطوعة وعدد ساعات االشتغالاجر) 

 
  المنھجية 

   
الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود   وزارة النقل والبيانات اإلحصائية  بالتنسيق والتعاون مع  واستيفاءيتم جمع  

والشركة العامة للنقل البري من خالل جداول سنوية أعدت من قبل مديرية إحصاءات النقل واالتصاالت تعكس النشاط 
كة،يتم تدقيق البيانات الواردة مكتبيا من قبل منتسبي  المديرية من حيث الدقة والشمول ومنطقية النوعي والمالي للشر

 والخرائط  البيانية األرقام اإلحصائية فضال عن إجراء التحليـــــل اإلحصائي ألھم المؤشرات ويتضمن التقريــر الرسوم
الموجودة والعاملة ، والشاحنات عن عدد الحافالت مؤشرات إحصائية  التقرير وتوفيراإليضاحية لمؤشـــــــرات 

عدد الركاب المنقولين على مختلف الخطوط الداخلية والخارجية ، والبضائع، األشخاصنقل اإليرادات المتحققة من جراء 
  . االقتصاديةباإلضافة إلى أھم  المؤشرات 
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  التعاريف والمفاھيم
 

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

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

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

 والخارجية . 
  

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

  
 .وھي المصاريف التي تصرف على ادامة الحافالت  نفقات التشغيل : -5

  
والمساھمة في والمزايا النقدية والعينية  األجوررة عن عائد العمل وتشمل وھي عبا تعويضات المشتغلين : -6

 المدفوعة لكافة العاملين نظير الخدمات التي يقدمونھا . االجتماعيةالتأمينات 
  

ھو نظام يعمل باستخدام االنترنت يقوم بنقل البيانات والمعلومات في أماكن قطع المنفيست            المنفيست اآللي : -7
موظفي المراقبة في الشركة  بإمكانحيث  )Serverلمنافذ الحدودية) وترحيلھا من مكان خزن خاص ((ا

اشة ــلـى شــع )Onlineباشر (ـــل مـــھذه المعــلومات وعرضــھا بشك إلىالعامة للنقل البري الدخول 
 . )Monitoringمراقبـة  (ـــال

8- GPS : . وھو نظام لتتبع سير المركبات 
  
    والوفود  الشركة العامة لنقل المسافرين/ الرئيسة  المؤشرات

  
  عدد الحافالت الموجودة  .1

         ابق وــطال ذات) حافلة 1353منھا ( 2018) حافـــلة لسنــــة1934( بلغ عدد الحافالت الموجــودة
 لة) حاف1656حيث كانت ( 2017عن سنة  )%16.8(ابلغت نسبتھبزيادة طابقين ال ذات) حافلة 581(

الى وجود بعض الحافالت  باإلضافة تحت الشطب وعاطلة ومتوقفة بعد ان كانت) حافلة 240( وذلك إلضافة
ة ــھذه السنــلشكلت الحافالت الــعاملة و ةلدى المرور العاموغير مسجلة  على مالك الشركة وبدون رقم

 .1،2،6 جدولفي  مبين كماو ) مـن إجـمالي عــدد الـحافالت الـموجودة%32.9( اــدارھــقــبة مــنس
 

  عدد الحافالت العاملة  .2
 مقارنة%) 0.3نسبته( بلغت ارتفاعسجلت  حيث 2018 )حـــافـــلة لسـنة636بلغ عدد الحافالت العاملة(

 . 2في جدول مبين كما و عاملةحافلة  )634(التي كان عددھا  2017سنة ب
 

 عدد الركاب والمسافرين والوفود  .3
  ابلغت نسبتھ زيادة وتبين وجود 2018في سنة  مليون )21.5مسافرين والوفود(بلغ عدد الركاب وال

بسبب زيادة عمل راكب ومسافر ) مليون 19.3(عددھا حيث كان  2017مقارنة بسنة  %)11.4(
 فتح خطوط جديدة للنقل الداخليمع (نقل داخلي بأجر بين مطار بغداد الدولي وساحة ابن فرناس)  الحافالت

 . 2جدول في مبين كما و )GPSتقنية ( واعتمادعمان  –وفتح خط للنقل الدولي بين بغداد 
 

  اإليرادات المتحققة من خدمات النقل .4
بلغت بزيادة  2018دينــــار سنــــة  مليون) 34861( من خدمات النقل بلــغت اإليـرادات الـمتحــقــقة

بسبب زيادة عدد الحافالت  دينار مليون) 26246(قيمتھا حيث كانت  2017عن سنة )%32.8( انسبتھ
 عمان –وفتح خط للنقل الدولي بين بغداد  (نقل بأجر لزوار المراقد المقدسة)العاملة وزيادة عدد الركاب 

  . 2 ما مبين في جدولكو
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  المسافة المقطوعة للحافالت العاملة .5

            اــنسبتھ بلغت وبزيادة2018  ةكيلومتر سن ألف(18716)  العاملة للحافالت المقطوعة المسافة بلغت
تكليف الشركة بواجبات استثنائية بسبب  ألف كيلومتر )13308( كانت التي 2017عن سنة )%40.6(

نقل الدولي بين ـط للـوفتح خ المقدسة والنازحين ومتطوعي الحشد الشعبي األماكن ضخمة في نقل زوار
 . 2في جدول مبين كما و عمان –بغداد 

  
  ساعات االشتغال للحافالت الـعاملةعدد  .6

غت ــلــب ادةــزيــب 2018نة ــف ساعة ســ) أل10364( عاملةـللحافالت البلغ عدد ساعات االشتغال 
تكليف الشركة بواجبات استثنائية بسبب ) ألف ساعة 9484كانت ( التي 2017عن سنة )9.3%( اھــسبتــن

وفتح خـط للـنقل الدولي بين  الشعبين ومتطوعي الحشد المقدسة والنازحي األماكن ضخمة في نقل زوار
  . 2في جدول مبين كما و عمان –بغداد 

  
 نفقات التشغيل للحافالت العاملة .7

%) 4.0بزيادة بلغت نسبتھا ( 2018) مليون دينار سنة 28500( بلغت نفقات التشغيل للحافالت العاملة
  . 2وكما مبين في جدول ) مليون دينار 27429حيث كانت قيمتھا ( 2017عن سنة 

  
  عدد العاملين .8

ً بلغت نسبته ( 2018)عامل لسـنة 2554( بلغ عدد العاملين  2017) عن سنة 7.5%حيث سجل انخفاضا
 وسبب التقاعد واالستقالة وإنھاء الخدمات والوفاة والنقل للعاملين بلك ذو)عامل 2762(عددھم كان  الذي

 . 2كما مبين في جدول 
  

 للشركة مملوكةسيارات الالعدد  .9
وعدد ) سيارة 818( سيارات الركاب بلغ عدد ومنھاسيارة  )847السيارات المملوكة للشركة ( بلغ عدد

ي ــــفن ـبيـما ـكم و ) سيارة6وعدد السيارات ذات المواصفات الخاصة ( ) سيارة23سيارات الحمل (
 .17دول ـــج
 

   الشركة العامة للنقل البري/ المؤشرات الرئيسة 
 

 د الشاحنات الموجودة لنقل البضائع (المملوكة)عد .1
نخفاض بلغت أب 2018) شاحنة سنة 523بلغت عدد الشاحنات الموجودة لنقل البضائع (المملوكة)(

) شاحنة تحت 94) شاحنة بسبب وجود (677كان عددھا ( التي 2017%) عن سنة 22.7نسبته (
 . 25،  1جدول في كما مبين و الشطب وعاطلة ومتوقفة

 
 )المملوكة(دد الشاحنات العاملة لنقل البضائع ع .2

ت بـأنـخــفـاض بـلغـ 2018 شاحنة ســنة )429( بلغت عدد الشاحنات العاملة لنقل البضائع المملوكة
 ) شاحنة تحت94شاحنة بسبب وجود () 493كان عددھا ( التي 2017سنة  %)عن13.0نـسبـتـه (

وطني وعدم وجود اولوية للشاحنات المملوكة للشركة وعدم تفعيل الناقل الومتوقفة  الشطب وعاطلة
حيث شكلت الشاحنات الــعاملة لــھذه السنــة نســبة  ومعاملتھا حالھا حال الشاحنات االخرى

  . 25،  1 جدولكما مبين في و %) مـن إجـمالي عــدد الشاحنات الـموجودة82.0مــقــدارھــا (
 

 )المملوكة( ائع بالشاحناتاإليـرادات المتحــقــقة من نقل البض .3
 دينــــار سنــــة مليون  )25951بلــغت اإليـرادات المتحــقــقة من نقل البضائع بالشاحنات المملوكة (

دينار  مليون )11184( قيمتھا كانت التي 2017)عن سنة 132.0%بزيادة بلغت نسبتھا (  2018
وزيادة  2018للخطة التشغيلية لعام  من المخطط لكمية االيرادات )%130(بيقارما تحقيق بسبب 

  25.كما مبين في جدول و  عدد النقالت وكمية البضاعة المنقولة بالشاحنات المملوكة للشركة
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 )المملوكة(كمية البضاعة المنقولة بالشاحنات  .4
 بزيادة بلغت 2018سنة  خالل) ألف طن 750بلغت كمية البضاعة المنقولة بالشاحنات المملوكة (

بسبب زيادة عدد النقالت   ) ألف طن334(كميتھا كانت  التي 2017) عن سنة 124.6%( نسبتھا
  . 25كما مبين في جدول و  للشاحنة الواحدة

  
 عدد النقالت لكميات البضائع والمواد االخرى بالشاحنات (المملوكة) .5

) نقلة خالل 17588بلغ عدد النقالت لكميات البضائع والمواد االخرى بواسطة الشاحنات (المملوكة)(
وكما مبين ) نقلة 8814التي كانت ( 2017%) عن سنة 99.5بزيادة بلغت نسبتھا ( 2018سنة 

 . 25في جدول 
 

 )المملوكة غير(عدد الشاحنات العاملة لنقل البضائع  .6
 بأنخفاض  2018سنةخالل شاحنة  )1800العاملة لنقل البضائع ( المملوكةغير بلغ عدد الشاحنات 

) شاحنة بسبب انخفاض التعاقد مع 1900( عددھا كانالتي  2017%)عن سنة 5.3بلغ نسبـته (
  . 26كما مبين في جدول و الشركات األھلية العاملة

 
   المملوكة) اإليرادات المتحققة من نقل البضائع بالشاحنات (غير .7

دينار مليون (3667)  المملوكة الشاحنات غيرواسطة بلغت اإليرادات المتحققة من نقل البضائع ب
) مليون 5368(قيمتھا كانت  التي 2017) عن سنة 31.7%( بأنخفاض بلغت نسبته  2018سنة 

 . 26مبين في جدول  كماو بسبب انخفاض التعاقد مع الشركات األھلية العاملةدينار بسبب 
  

 )غير المملوكة(كمية البضاعة المنقولة بالشاحنات  .8
 2018سنــة  خالل) ألــف طــن 1330المملوكة ( بلغت كمية البضاعة المنقولة بالشاحنات غير  

بسبب زيادة  طن) ألف 509(كميتھاكانت  التي 2017) عن سنة  161.3%( بزيادة بلغت نسبتھا
  . 26كما مبين في جدول و عدد النقالت للشاحنة الواحدة

 
 المملوكة)غير عدد النقالت لكميات البضائع والمواد االخرى بالشاحنات (.  9     

) نقلة 32372المملوكة)(غير عدد النقالت لكميات البضائع والمواد االخرى بواسطة الشاحنات ( بلغ
وكما ) نقلة 12792التي كانت ( 2017%) عن سنة 153.1بزيادة بلغت نسبتھا ( 2018خالل سنة 

 . 26مبين في جدول 
  

  للشركة المملوكة المركباتعدد . 10
 ) سيارة142( الركاب بلغ عدد سيارات ومنھا مركبة) 877المملوكة للشركة ( المركباتبلغ عدد 

 . 27كما مبين في جدول و ) دراجة3) سيارة وعدد الدراجات النارية ( 732وعدد سيارات الحمل (
 

 عدد العاملين 11.
) عن سنة 15.0%نخفاض بلغت نسبته (أب  2018سنةخالل ) عامل 2313بلغ عدد العاملين (  

التقاعد واالستقالة االنخفاض الى  سببويعزى ) عامل 2707(د العاملين خاللھا عدحيث كان  2017
 . 32كما مبين في جدول و وإنھاء الخدمات والوفاة والنقل للعاملين

 
 



العاملةالموجودة
نسبة العاملة الى 

الموجودة %
العاملةالموجودة

نسبة العاملة الى 
الموجودة %

Existingoperating
Percentage 
of operating 
to existing% 

Existingoperating
Percentage of 
operating to 

existing%

20141,27769954.77,08570460185.471,773

20151,21966754.740,96669660987.557,616

20161,17563053.629,33468751474.844,298

20171,65663438.329,07267749372.852,015

2018* 1,934*63632.936877** 52342982.072,280

 Source: Ministry of Transport / General Company for Passengerالمصدر : وزارة النقل / الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود والشركة العامة للنقل البري
Transport, Delegations and General Company for Land 
Transport

Total of 
revenues and 

other The 
General 

Company for 
Travellers and 

Delegates 
Transportation

(million ID)

Total of 
revenues and 

other The 
General 

Company for 
Land 

Transportation
(million ID)

Number of trucks in The General 
Company for Land Transportation

عدد حافالت الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود

السنة

** وتشمل (94) شاحنة تحت الشطب وعاطلة ومتوقفة

* وتشمل (240) حافلة  تحت الشطب وعاطلة ومتوقفة

Year

Number of Buses in The General 
Company for Travellers and 

Delegates Transportation

* And included (240) buses under cancelling , broken down and 
stopped   

** And inclued (94) truck under cancelling , broken down and 
stopped   

   اجمالي اعداد الحافالت والشاحنات الموجودة والعاملة واجمالي االيرادات وااليرادات االخرى لنشاط النقل البري في القطاع العام للشركة 
العامة لنقل المسافرين والوفود والشركة العامة للنقل البري للسنوات (2014 -2018)

Total number of existing and operating buses andTotal of revenues and other 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 (2014-2018)

Table (1)

اجمالي االيرادات 
وااليرادات االخرى 
للشركة العامة لنقل 

المسافرين 
والوفود(مليون دينار)

عدد شاحنات الشركة العامة للنقل البري
اجمالي االيرادات 
وااليرادات االخرى 
للشركة العامة للنقل 
البري (مليون دينار)

جدول (1)
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 اجمالي اعداد الحافالت والشاحنات العاملة لنشاط النقل البري في القطاع العام للشركة العامة لنقل المسافرين والوفود والشركة العامة) : 1(شكل 
)2018-2014(للنقل البري للسنوات 

عدد الحافالت العاملة للشركة العامة لنقل المسافرين والوفود

عدد الشاحنات العاملة للشركة العامة للنقل البري

Figure (1) :The total number of operting buses and Trucks for Land Transportation activity for the General
Company for Travelers and Delegates Transportation and the General Company for Land Transportation for 

(2014-2018)
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 الشركة العامة

لنقل المسافرين والوفود   

General Company for Travelers and 
Delegates Transportation 

 

 



جدول (2)

السنة
المسافة المقطوعة (الف 

كم)
عدد ساعات االشتغال (الف 

ساعة)

قيمة االيرادات المتحققة من النقل للشركة العامة لنقل 
المسافرين والوفود 

(مليون دينار)
نفقات التشغيل (مليون دينار)

Year
 الموجودة  
Existing

    العاملة   
perating

   Distance      
(thousand km)    

Number of 
operating  Hours 
(Thousand hours)

The value of the income earned of 
General Company for Travelers and 
Delegates Transportation(million ID)

   Employment 
expenses(million ID)

20141,2776992,1743983,69133,89550,763

20151,2196676,7242,1313,43234,18953,101

20161,1756309,2148,9843,13225,90728,459

20171,65663413,3089,48426,24627,429

20181,934636* 18716* 10364* 34,86128,500

نسبة التغير السنوي % (2017-
(2018

Annual percentage of 
change % (2017-2018)

معدل النمو السنوي المركب % 
(2014 ــ 2018)

 Compound growthrate 
Annual % (2014-2018)

  Grand total of analytical in tables (10,11,13,14,15)**  * ھو حاصل جمع المؤشرات في جدول (15،14،13،11،10)

2,554* 21.5

اجمالي المؤشرات التحليلية للشركة العامة لنقل المسافرين والوفود للسنوات (2018-2014)
Total Analytical Indicators of the General Company for Travelers and Delegates Transportation for (2014-2018)

Table (2)

4.0

عدد العاملين

71.3

12.2

19.0

144.6

2,762

11.4

19.3

-8.8 -2.3

Note:  there is a transfer of (360,000,0) visitors to the holy places , (200,21) popular mobilization , volunteers and  (56,131) for the 
displaced people (free transport non-remunerated)

16.8

عدد الحافالت             
Number of Buses

16.3

 عدد الركاب والمسافرين والوفود  
 (مليون)

Number of  passengers, 
travelers and delegates

(million)

Number of 
employees

40.6 0.3

Source: Ministry of Transport / General Company for Passenger Transport, Delegations المصدر : وزارة النقل / الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود 

0.7

32.8 -7.5

-13.4 10.9

9.3

مالحظة : اضافة لذلك يوجد نقل (3,600,000) راكب لزوار االماكن المقدسة (نقل بأجر) و (20,021) راكب لمتطوعي الحشد 
الشعبي و (56,131) راكب للنازحين (نقل مجاني بدون اجر)

15.2

Figure (2):Number of passengers Travelers and Delegates of the General Company For Travelers and  Delegates Transportation (2014-2018)

( 2018-2014(عددالركاب والمسافرين والوفود للشركة العامة لنقل المسافرين والوفود للسنوات ) 2(شكل

21.5

19.3

16.3

19.0

12.2
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Table (3)جدول (3)

          ذكور          
Male

        اناث         
Female

435Engineersالمھندسون

642179821

55883Administrators

9800Drivers

400Collectors

150Inspectors

819Guards & Cleaners

2,286268Total

المحصلون

المجموع

15 المفتشون

40

المصدر : وزارة النقل / الشركة العامة لنقل المسافرين 
والوفود 

Source: Ministry of Transport / General Company for Passenger 
Transport, Delegations

980

الفنيون

الحراس والفراشون

Technicians

 
عـــــدد العاملين حسب االختصاص والجنس في الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود لسنة 2018

 Number of Employees of the General Company for Travelers and Delegates Transportation 
by specification and gender for 2018  

Number of Employeesاالختصاص

 عدد العاملين

2,554

السواق

Specification

المجموع

Total

48

641االداريون

Figure(3): Number of employees of the General Company for Travelers and Delegates 
Transportation by specification and gender for 2018

2018عدد العاملين حسب االختصاص والجنس في الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود لسنة ):3( شكل

43
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980

40 15 85

179

83

0 0 0 1
0

200

400

600

800

1000

1200

المھندسون  الفنيون االداريون السواق المحصلون المفتشون الحراس والفراشون 

ذكور
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Table (4)

MaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemale

00842817000Engineers

160333013111110965650179Technicians

85622281955745511783Administrators

100044403500860000Drivers

5018017000000Collectors

00100500000Inspectors

0001602000Guards & Cleaners

350391,0034471216720511167Total

Source: Ministry of Transport / General Company for Passenger Transport, Delegationsالمصدر : وزارة النقل / الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود 

المجموع الكلي

Grand total

المجموع

Total Female

Jurisdiction

Age groups

40

15

جدول (4)

1

60 - 51

31 - 40 21 - 3051 - 60

40 - 31

9

980

ذكور  اناث

15

43

642

558

الفئات العمرية

االختصاص
ذكور

41 - 50

ذكور

61 more  

اناث اناث

50 - 41

ذكور 

2682,554

48

8

821

641

980

2,286

0

5

عدد العاملين حسب االختصاص والفئات العمرية والجنس في الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود لسنة 2018 

Number of employees of the General Company for Travelers and Delegates Transportation by Jurisdiction and age and gender for 2018 

 61 فأعلى

اناثذكور

30 - 21

السواق

المحصلون

المفتشون

اناث ذكور

Male

المجموع

الحراس 
والفراشون

المھندسون

40

االداريون

الفنيون

اناث
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اناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكور

MaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemale

90242798121743196692,286268

ذات الطابقينذات الطابق

one floorTwo floors

Existing

operating

* Total number of seats = No. of seats for one bus × No . Of buses by type 

881,353581

63617,01022,70488العاملة 45

1,93460,88551,12845 الموجودة

التفاصيل
العدد

No . Of seats to one bus

ذات الطابقينذات الطابق

Numberone floorTwo floorsone floor

Total

1,504

Two floors

378258

Details

عدد الحافالت الموجودة والعاملة وعدد المقاعد الكلي وعدد المقاعد في الحافلة الواحدة وعدد الحافالت حسب النوع في الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود لسنة 2018 
Number of existing and operating buses , total number of seats for one bus and the number of buses by type of the Generad company for travelers and 

delegates transportation for 2018
Table (6)

No . of buses by type

2,554

DiplomaBachelorHigh Diploma

عدد المقاعد الكلي *

total number of seats 

عدد الحافالت حسب النوععدد المقاعد في الحافلة الواحدة

MaleFemale

اناثذكوراناثذكور

5001

MaleFemale

عدد العاملين حسب المستوى العلمي والجنس في الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود لسنة 2018 
Number of employees the General Company for Travelers and Delegates Transportation by the educational level and gender for 2018

Table (5)جدول (5)

المجموع الكلي

Primary less IntermediatePreparatory

دبلوماعداديةمتوسطة دبلوم عالي ابتدائية فما دون بكالوريوس

* عدد المقاعد الكلي = عدد المقاعد في الحافلة الواحدة × عدد الحافالت حسب النوع 

Grand total

المجموع

Source: Ministry of Transport / General Company for Passenger Transport, Delegationsالمصدر : وزارة النقل / الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود

Source: Ministry of Transport / General Company for Passenger Transport, Delegationsالمصدر : وزارة النقل / الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود

جدول (6)

ذات الطابقينذات الطابق

 9



330Januaryكانون الثاني

330Februaryشــــــباط 

330Marchاذار

330Aprilنيـــــسان 

300Mayآيـــــار

270Juneحــزيـــــران 

345Julyتموز 

315Augustاب

330Septemberايلـــــــول 

330Octoberتشــريــــن االول

465November

540Decemberكــــانــــون االول

19614,87231تشــريــن الثانـــي 

21819,14836

20017,66022

62755,17622

17,68823

20117,68821

17,68820

19816,63218

16,72022

18916,63222

190

202

269

201

201

Lengths of lines 
(km) **

عدد الخطوط
اطوال الخطوط 

(كم) **

Number of seats 
of the operating 

busses* 

1,77622

معدل عدد الحافالت العاملة والمقاعد والخطوط واطوالھا حسب االشھر(داخل محافظة بغداد) للشركة العامة لنقل 
المسافرين والوفود لسنة 2018

Table (7)جدول (7)

مجموع المقاعد للحافالت  
العاملة*

معدل عدد الحافالت العاملة على 
الخطوط (حافالت ذات الطابقين)

Average number of operating buses, Seats and Lengths of lines by months  of the General 
Company for Travelers and Delegates Transportation in Baghdad  for 2018

Detailsالتفاصيل

Number 
of   lines 

Average number of 
operating  buses (Buses 

with tow floors) 

 Source: Ministry of Transport / General Company for Passenger    المصدر : وزارة النقل / الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود
Transport, Delegations

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

23,67222

 Lengths of lines = Number of lines × 15 **    ** اطوال الخطوط = عدد الخطوط  × 15  

 Average line length among areas inside Baghdad is (15) Km   معدل طول الخط بين المناطق داخل بغداد ھو (15) كم للرحلة 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 .   
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Table (8) (8)جدول 

Average number of 

operating buses (Buses 

with one floors) 

Number of seats of 

the working busses*
Number of lines 

Lengths of 

lines (km) **

34615,57031,068Januaryكانون الثاني 

35115,79531,068Februaryشباط 

34515,52531,068Marchاذار

34415,48031,068Aprilنيسان

33715,16541,424Mayآيــــار

33715,1652712Juneحزيران

31414,1302712Julyتموز 

34215,3902712Augustاب

34515,52531,068Septemberايلول

35616,02041,424Octoberتشرين األول

34915,70551,780Novemberتشرين الثاني

35115,79551,780Decemberكانون 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 كم  (356)  معدل طول الخط بين بغداد وبقية المحافظات 

     356× عدد الخطوط =  اطوال الخطوط    ** 

 ,Source: Ministry of Transport / General Company for Passenger Transportالشركة العامة لنقل المسافرين والوفود/ وزارة النقل :   المصدر 

Delegations 

حسب  (بين بغداد والمحافظات)معدل عدد الحافالت العاملة والمقاعد والخطوط واطوالها للشركة العامة لنقل المسافرين والوفود

2018االشهر لسنة 

Average number of operating buses, Seats and Lengths of lines of the General Company for 

Travelers and Delegates Transportation (between Baghdad and governorates) by months for 2018

Detailsالتفاصيل

اطوال الخطوط 

 **(كم)

معدل عدد الحافالت العاملة فعال حسب 

(حافالت ذات الطابق)الخطوط 
عدد الخطوط

معدل عدد الحافالت العاملة فعال = مجموع المقاعد للحافالت العاملة     * 

عدد المقاعد في الحافلة الواحدة ×  (حافالت ذات الطابق)حسب الخطوط 

مقعد (45)وهو  (ذات الطابق)

** Lengths of lines = Number of lines × 356
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(9)جدول  

مرسيدسكوستر
الباهاوس ذات 

الطابق

الباهاوس ذات 

الطابقين
ماركات مختلفةدايوو

CoasterMercedes

Bahaws 

with one 

floor

Bahaws 

with 2 

floors

Daewoo
varius 

brands

1,078----- فأقل2010

20111298--1-

201211011060--

2013---260--

2014------

Total131991032011,078/ المجموع

2018/12/31عدد حافالت الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود حسب الماركة وسنة الصنع كما في 

 (9) Table

       المجموع       

Total

عدم توفر البيانات (-)

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

of manufacturing as in 31/12/2018

1,078

111

313

Brandsالماركة 

    سنة الصنع    

Manufacturing 

year

172

260

1,934

(-) Unavailable data

 ,Source: Ministry of Transport / General Company for Passenger Transportالشركة العامة لنقل المسافرين والوفود/ وزارة النقل : المصدر 

Delegations 

13 

199 

10 

320 

1 

1078 

0

200

400

600

800

1000

1200

الباهاوس ذات  مرسيدس كوستر
 الطابق

الباهاوس ذات 
 الطابقين

 ماركات مختلفة دايوو

 2018عدد حافالت الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود حسب الماركة لسنة  (:4)شكل

Figure(4): Number of buses of the General Company For Travelers and Delegates 
Transportation by brands for 2018 

 12



Table (10)

(الف)عدد الركاب 
المسافة المقطوعة 

(الف كم) 

  ساعات االشتغال

(الف ساعة)    

االيرادات المتحققة  

(مليون دينار)

Number of 

passengers  

(Thousand)

Distance 

(Thousand Km)

 operating hours  

(Thousand hours) 

       Revenues      

(million ID)

1,0206956364Januaryكــانــون الثانـــي 

1,0016958317Februaryشـــــــباط

1,1206962375Marchآذار

1,1126970413Aprilنيـــســـــان

1,0186356343Mayآيــــــــــــار

1,1015760326Juneحـــزيـــران 

1,0167266572Julyتمــــــوز 

1,0456677274Augustاب

1,0016961255Septemberايــــــلول 

1,0206967338Octoberتشــــــرين االول

2,5359858607Novemberتشــــرين الثانـــي

1,18411379368Decemberكــــانون االول 

14,1738837704,552Totalالمجمـــــوع

(الف)عدد المسافرين والوفود 
المسافة المقطوعة 

(الف كم)

  ساعات االشتغال 

(الف ساعة)  

االيرادات المتحققة  

(مليون دينار)

39214831,216Januaryكــانــون الثانـــي 

23214841,756Februaryشـــــــباط

21214831,848Marchاذار

22214831,565Aprilنيـــســـــان

15214811,043Mayآيــــــــــــار

1821481842Juneحـــزيـــران 

18128831,641Julyتمــــــوز 

2221482851Augustاب

2121483578Septemberايــــــلول 

721485669Octoberتشــــــرين االول

1621484797Novemberتشــــرين الثانـــي

1521484939Decemberكانون االول

2372,48299613,745Totalالمجمـــــوع

لحافالت الشركة العامة  (داخل محافظة بغداد)عدد الركاب المنقولين والمسافة المقطوعة وعدد ساعات االشتغال وااليرادات المتحققة حسب االشهر

2018لنقل المسافرين والوفود لسنة

Number of passengers, distance operating hours and revenues by months(in Baghdad)The buses of the 

General  Company For Travelers and DelegatesTransportation for 2018

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

Details                    التفاصيـــل

Details التفاصيــــل

بين محافظة بغداد )عدد المسافرين والوفود المنقولين والمسافة المقطوعة وعدد ساعات االشتغال وااليرادات المتحققة حسب االشهر للنقل

2018لحافالت الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود لسنة  (والمحافظات األخرى

Number of passengers and delegates, distance operting hours and revenues by months to transport (between Baghdad 

and other governorates) The buses of the General Company ForTravelers and Delegates Transportation for 2018

(10)جدول 

Table (11)(11)جدول 

.دينار  (500)معدل سعر التذكرة للنقل الداخلي 

 Source: Ministry of Transport / General Company for Passengerالشركة العامة لنقل المسافرين والوفود/ وزارة النقل : المصدر 

Transport, Delegations 

 Source: Ministry of Transport / General Company for Passengerالشركة العامة لنقل المسافرين والوفود/ وزارة النقل : المصدر 

Transport, Delegations 

.دينار  (11000)معدل سعر التذكرة لنقل المسافرين للمحافظات 
Average price of ticket for travelers Transportation to the 

governorates is (11000) ID.

       Revenues      

(million ID)

operting hours  

(Thousand hours)

Distance 

(Thousand Km) 

Number of Travelers 

and Delegates 

(Thousand)
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عدد المسافرين 

(الف)والوفود 

المسافة المقطوعة 

(الف كم) 

  ساعات االشتغال

(الف ساعة)    

االيرادات المتحققة  

(مليون دينار)

Number of 

Travelers & 

Delegates

(Thousand)

Distance 

Crossed 

(Thousand Km)

Working hours  

(Thousand 

hours)  

    Revenues      

 (million ID)

1309505168,865Baghdad-Al-Basrah 

857653132,977Baghdad-Missan

203951111,391Baghdad-Kerkuk

237256521
Baghdad-Ninevah

 (qayeara)*

0000Baghdad-AL-Kaim *

2372,48299613,754Total المجمـــــوع

ميسان - بغداد 

كركوك - بغداد 

 نينوى -بغداد 

*(قيارة)

*القائم - بغداد 

الخط موجود ولكن اليعمل بسبب سوء االوضاع االمنية * 

 Source: Ministry of Transport / General Company forالشركة العامة لنقل المسافرين والوفود/ وزارة النقل : المصدر 

Passenger Transport, Delegations 

Line Direction

بين محافظة بغداد )عدد المسافرين والوفود المنقولين والمسافة المقطوعة وعدد ساعات االشتغال وااليرادات المتحققة  للنقل 

2018وحسب مسار الخط لحافالت الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود لسنة (والمحافظات األخرى

Number of passengers and delegates, distance operting hours and revenues to transport (between Baghdad 

and other governorates) by line directionThe buses of the General Company For Travelers and Delegates 

Transportation  for 2018

Table (12)

مسار الخط

البصرة - بغداد 

(12)جدول 

* The line is not used due to unsafe situation
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Table (13)

معدل عدد الحافالت الموجودة 

والعاملة للنقل عبر المنافذ 

الحدودٌة

(الف)عدد المسافرٌن 
المسافة المقطوعة 

(الف كم)

  ساعات االشتغال 

(الف ساعة)  

االٌرادات المتحققة  

(ملٌون دٌنار)

3270560390304Januaryكــانــون الثانـــً 

3276377202326Februaryشـــــــباط

3254377202336Marchاذار

3255260156316Aprilنٌـــســـــان

3250260156295Mayآٌــــــــــــار

3265299179329Juneحـــزٌـــران 

3261299179320Julyتمــــــوز 

3272260156247Augustاب

3244234140552Septemberاٌــــــلول 

3245364218234Octoberتشــــــرٌن االول

3255273163250Novemberتشــــرٌن الثانـــً

3275299179561Decemberكانون االول

7223,8622,3204,070Totalالمجمـــــوع

معدل عدد الحافالت الموجودة والعاملة وعدد المسافرٌن والمسافة المقطوعة وعدد ساعات االشتغال واالٌرادات المتحققة حسب االشهرلحافالت الشركة العامة لنقل 

2018لسنة  (للنقل عبر المنافذ الحدودٌة)المسافرٌن والوفود 

(13)جدول 

التفاصٌــــل
Average number of Buses 

existing and operating 

cars for IiInagI eabr 

almanafidh alhududia

Average number of Buses existing and operating cars for (IiInagI eabr almanafidh alhududia) , Number of passengers , 

Distance crossed and operating hours and Revenues by monthsThe buses of the General Company For Travelers and 

DelegatesTransportation for 2018

Details

Number of 

passengers in 

(Thousand)

Distance crossed in 

(Thousand Km)

operating hours 

in  (Thousand 

hour)  

      Revenues in ( 

million ID)

 ,Source: Ministry of Transport / General Company for Passenger Transportالشركة العامة لنقل المسافرٌن والوفود/ وزارة النقل : المصدر 

Delegations 

 (منفذ حدودي)النقل ٌقتصر عمله على نقل المجامٌع السٌاحٌة من منفذ زرباطٌة : مالحظة

ومطار بغداد الدولً الى العتبات المقدسة

Note: The transport halted and the pure transfer totals tourism Zurbatiyah Port 

(Port border) and Baghdad International Airport to the holy places
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Table (14)

معدل عدد الحافالت 
الموجودة والعاملة للنقل 
الدولي ( بغداد - عمان )

عدد المسافرين (الف)
المسافة المقطوعة

(الف كم)
  ساعات االشتغال 

  (الف ساعة)

االيرادات 
المتحققة  

(مليون دينار)

22167835012Januaryكــانــون الثانـــي 

530019546015Februaryشـــــــباط

1060039090030Marchاذار

636023452020Aprilنيـــســـــان

424015633017Mayآيــــــــــــار

424015627017Juneحـــزيـــران 

424015627817Julyتمــــــوز 

424015627517Augustاب

636023450026Septemberايــــــلول 

424015636617Octoberتشــــــرين االول

325011744710Novemberتشــــرين الثانـــي

2205773305Decemberكانون االول

34912,1055,026203Totalالمجمـــــوع

معدل عدد الحافالت الموجودة والعاملة وعدد المسافرين والمسافة المقطوعة وعدد ساعات االشتغال وااليرادات المتحققة حسب االشھر لحافالت 
الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود (للنقل الدولي) (بغداد - عمان) لسنة 2018

Average number of Buses existing and operating cars for (international transportation)(Baghdad - Oman) , 
Number of passengers , Distance crossed and operating hours and Revenues by monthsThe buses of the 

General Company For Travelers and DelegatesTransportation for 2018

جدول (14)

Detailsالتفاصيــــل Average number of 
Buses existing and 
operating cars for 

international  
transportation(Bagh

dad - Oman)

Number of 
passengers in 

(Thousand)

Distance crossed in 
(Thousand Km)

operating hours 
in  (Thousand 

hour)  
Revenues in 
( million ID)

 Source: Ministry of Transport / General Company for Passengerالمصدر : وزارة النقل / الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود
Transport, Delegations 
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Table (15)

معدل عدد السيارات 

الموجودة والعاملة لنقل 

الوفود

عدد المسافرين 

(الف)

المسافة المقطوعة 

(الف كم)

  ساعات االشتغال 

(الف ساعة)  

االيرادات المتحققة  

(مليون دينار)

7519577280887Januaryكــانــون الثانـــي 

78200180771,024Februaryشـــــــباط

7825082890906Marchاذار

7829198885934Aprilنيـــســـــان

4821068075767Mayآيــــــــــــار

5520066085934Juneحـــزيـــران 

852601,0521501,334Julyتمــــــوز 

852779841601,365Augustاب

852878881751,543Septemberايــــــلول 

35260824951,146Octoberتشــــــرين االول

3520076490807Novemberتشــــرين الثانـــي

3522076490644Decemberكانون االول

2,8509,3841,25212,291Totalالمجمـــــوع

Distance crossed in 

(Thousand Km)

operating hours in 

(Thousand hours)  

       Revenues in 

(million ID)

Details

 ,Source: Ministry of Transport / General Company for Passenger Transportالشركة العامة لنقل المسافرين والوفود/ وزارة النقل : المصدر 

Delegations 

معدل عدد السيارات الموجودة والعاملة وعدد المسافرين والمسافة المقطوعة وعدد ساعات االشتغال وااليرادات المتحققة حسب االشهر لسيارات الشركة 

2018لسنة  (لنقل الوفود)العامة لنقل المسافرين والوفود 

(15)جدول 

 Average number ofالتفاصيــــل

existing and 

operating cars 

transporting of 

delegatied

Average number of existing and operating cars for transporting delegates ,  Number of passengers and Distance 

operating hours and Revenues by months the cars of the General Company For (Travelers and Delegates) 

Transportation for 2018

Number of 

passengers in 

(Thousand)
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العاملة خارج 
القسم

YearExistingoperatingBrokendown
Under 

cancelling
Number of 
passengers

2017579128451-3,21010,615

201858112644512,34612,291

المصدر : وزارة النقل / الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود

Saloon + 
station

Field

Bus

(1 - 2) ton

(5) ton

(24 more) ton

(10000 less) Litre

المصدر : وزارة النقل / الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود

(10000 فأقل) لتر

(5) طن

Lorry - Tankerلوري حوضية تانكر

23مجموع سيارات الحمل 

847

Puller rescue

لوري شاصي

Load cars

Pick - up and 
van

operating out of the 
divisin

خدمات خارج الشركة

Services out side the 
Company

Total Passenger  cars

(-) Unavailable data

580

(10 - 14) seat

-

225

(4 - 7) مقعد

Capacity of the seats 
and type of load

(7 - 9) seat حقلية

15(1 - 2) طن

Revenues in (million ID)

عدد سيارات الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود (حسب النوع وسعة المقاعد ونوع الحمولة) لسنة 2018
Number of cars of the General Company For Travelers and Delegates Transportation (by type and capacity of the seats 

and type of load)for the year 2018

Type

جدول (17)

Services inside 
the Company

-

451-

سعة المقاعد ونوع 
الحمولة

(-)عدم توفر البيانات

(7 - 9) مقعد

باص

العاطلة الموجودة

صالون + استيشن 

سيارات 
الركاب

13(10 - 14) مقعد

 النوع

818مجموع سيارات الركاب  

سيارات 
الحمل

لوري شاصي (اشواك اليلند)

2 كرين انقاذ

(24 فأكثر) طن

بيكب وفان

عدد السيارات الخاصة بقسم الوفود للشركة العامة لنقل المسافرين والوفود لسنتي (2018-2017)

Number of cars that belong to the delegates division of the General Company for Travellers and Delegates for (2017-2018) 

تحت الشطب

Table (16) جدول (16)

السنة

خدمات داخل الشركة

العاملة

Total Load cars

5

2

1

االيرادات 
(مليون دينار)

عدد الركاب

(4 - 7) seat

Source: Ministry of Transport / General Company for Passenger Transport, Delegations 

Passenger  
cars

Lorry sachi

Lorry sachi 
(ashoak 
layland)

Number العدد     

سيارات 
ذات 

المواصفات 
خاصة

1

Cars of special 
specifications

Moving repair 
vehicle

Crane rescue

ورشة تصليح متنقلة

المجموع الكلي للسيارات 

مجموع سيارات ذات المواصفات خاصة

Source: Ministry of Transport / General Company for Passenger Transport, Delegations 

Table (17)

Grand total cars

Total cars of special specifications 6

3 ساحبة انقاذ
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نقل عاملينتجھيزات العاملين الرواتب واالجورالنقديةعدد العاملين  السنة

Year
 Number of 
employees 

Salaries and Wages 
the cash  

supplies of 
workers

Transportion of 
Employees

20172,76219,151,61100

20182,55417,647,73100

المصدر : وزارة النقل / الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود 

Table (19)جدول (19)

القيمة

Value 

33,635,448

1,226,422

34,861,870المجموع الكلي لاليرادات (قيمة االنتاج)

المصدر : وزارة النقل / الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود

عدد العاملين وتعويضاتھم في الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود لسنتي (2018-2017)

Number of employees and their compensations of the General Company For Travelers and Delegates 
Transportation for (2017-2018)

Table (18)

17,647,731

  Value of revenues of the General Company for Travellers and DelegatesTransportation for 2018 (thousand ID)  

نوع االيراد

Revenue of service activity 

Typed Revenue

جدول (18)

تعويضات المشتغلين           
              (الف دينار)

 Compensations of
   (Thousand ID)Employees

19,151,611

 قيمة االيرادات المتحققة للشركة العامة لنقل المسافرين والوفود لسنة 2018 (الف دينار)

ايراد النشاط الخدمي

2,015,393

Grand total of revenues (production)

Value of Transformational variety and Other Income of the General Company for Travelers And Delegates 
Transportation for 2018 (thousand ID)

1,237,498

Taped of Revenue

Transformational variety

Value 

Table (20)

Revenue of Hiring Others

 Source: Ministry of Transport / General Company for Passenger
 Transport, Delegations

 Source: Ministry of Transport / General Company for Passenger
 Transport, Delegations

القيمة

جدول (20) 

قيمة االيرادات التحويلية وااليرادات االخرى للشركة العامة لنقل المسافرين والوفود لسنة 2018 (الف دينار)

المصدر : وزارة النقل / الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود

Other revenuesايرادات اخرى

Total

نوع االيراد

 Source: Ministry of Transport / General Company for Passenger
 Transport, Delegations

ايراد تشغيل للغير 

ايرادات تحويلية

777,895

المجموع

 20



1,257,346

102,660

استئجار موجودات ثابتة

دعاية وطبع وضيافة

خدمات الصيانة

نقل وايفاد واتصاالت 

13,062

Total Service Inputs 2,530,895مجموع المستلزمات الخدمية

Variuos service expenses مصروفات خدمية متنوعة

propaganda , printing and hospitality

The transport, dispatch and 
communications

1,115,227

Fixed assets lease 42,600

جدول (22) 

Value of service inputs of the General Company for Travelers and Delegates Transportation for 
2018(thousand ID)

قيمة المستلزمات الخدمية للشركة العامة لنقل المسافرين والوفود لسنة 2018 (الف دينار)

21,914

Table (22)

7,503,878مجموع المستلزمات السلعية

المصدر : وزارة النقل / الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود

قيمة المستلزمات السلعية للشركة العامة لنقل المسافرين والوفود لسنة 2018 (الف دينار)

Value of commodity inputs of the General Company for Travelers and Delegates Transportation 
for 2018(thousand ID)

جدول (21)

Commodity Inputs

Table (21)

القيمة 

Value
المستلزمات السلعية

Maintenance Services

Value

القيمة 

123,025

Service Inputs المستلزمات الخدمية

Water and Electricityالمياه والكھرباء

Miscellaneous

 Source: Ministry of Transport / General Company for Passenger
 Transport, Delegations

Source: Ministry of Transport / General Company for Passenger المصدر : وزارة النقل / الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود
 Transport, Delegations

Fuel and lubricants

Total Commodity Inputs

2,947,262الوقود والزيوت

المتنوعات 

4,411,677 Sparepartsاالدوات االحتياطية
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المصدر : وزارة النقل / الشركة العامة لنقل 
المسافرين والوفود

 ,Source: Ministry of Transport / General Company for Passenger Transport
 Delegations

17,647,731

Total

Depreciations

43,850,303المجموع

15,349,569

مصروفات اخرى

المستلزمات الخدمية

اندثارات

2,530,895

818,230

قيمة المصروفات والمصروفات االخرى للشركة العامة لنقل المسافرين والوفود لسنة 2018 (الف دينار)

نوع المصروفات

7,503,878Commodity Inputs

Service Inputs

 Value of expenses and other expenses of the General Company for Travelers And 
DelegatesTransportation for 2018(thousand ID)

Other Expenses

المستلزمات السلعية

Value 

Table (23)

Salaries and Wages 

جدول (23) 

Kind of  expenses

القيمة 

الرواتب واالجور 
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جدول (24)

مجموع المصروفات **مجموع االيرادات *

 Total Revenues Total Expenses

 3,5951,989Januaryكانون الثاني

3,3832,734Februaryشباط

 3,4642,571Marchاذار

3,5652,763Aprilنيسان

2,3642,110Mayايار

2,4012,345Juneحزيران

3,9942,456Julyتموز

2,5882,131Augustاب

2,7162,312Septemberايلول

 2,3532,219Octoberتشرين االول

                                                  2,5042,187تشرين الثاني

3,9502,684Decemberكانون االول

36,87728,501Totalالمجموع

* Grand total table (19 ، 20)

**  ھو حاصل جمع جدول (23) عدا االندثار السنوي ( 15349الف )
** Grand total table (23) exclding annual preciations 
(15349 thousand)

 Source: Ministry of Transport / General Company for
 Passenger Transport, Delegations

*ھو حاصل جمع جدول (19 ، 20). 

قيمة االيرادات والمصروفات للشركة العامة لنقل المسافرين والوفود حسب االشھرلسنة 2018 (مليون دينار)

Monthالشھر

Table (24)

Value of revenues and  Expenses of the General Company For Travelers and Delegates Transportation by 
months for 2018(million ID) 

المصدر : وزارة النقل / الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود
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للنقل البري الشركة العامة  

General Company for Land 
Transportation 



(25)جدول 

year
 Number of existing 

truchs

 Number of operating 

trucks 

Transported 

goods and other 

materials

(thousand ton)

 No. of moves  

The value of revenueof 

the General Company 

for Land 

Transportation (million 

ID)

201470460138611,48814,337

201569660935410,06416,893

20166875142997,9309,575

20176774933348,81411,184

201852342975017,58825,951

(2018-2017)% نسبة التغير السنوي 

Annual percentage of change % 

(2017-2018)

(2018 ــ 2014)% معدل النمو السنوي المركب 

 Compound growthrate Annual % 

(2014-2018)

(26)جدول 

عدد الشاحنات العاملةالسنة
بضائع منقولة ومواد اخرى 

(الف طن)
عدد النقالت

Year
Number of 

operating trucks

transported goods 

and other material 

(Thousand ton)

 No. of moves  

20144,0002,37565,723

20153,7001,54840,745

20162,20069518,363

20171,90050912,792

20181,8001,33032,372

(2018-2017)% نسبة التغير السنوي 

Annual percentage of change % 

(2017-2018)

(2018 ــ 2014)% معدل النمو السنوي المركب 

 Compound growthrate Annual % 

(2014-2018)

-18.1

-31.7

-22.7

-7.2-8.1

161.3

عدد النقالت

11.2

99.5 -13.0132.0 124.6

5,368

السنة
   عدد الشاحنات 

الموجودة

الشركة العامة للنقل البري/ وزارة النقل : المصدر 
Source: Ministry of Transport / General Company for Land 

Transportation

الشركة العامة للنقل البري/ وزارة النقل : المصدر 
Source: Ministry of Transport / General Company for Land 

Transportation

-16.4

-5.3

7,503

Table (26)

 قيمة االيرادات المتحققة من 

النقل للشركة العامة للنقل 

(مليون دينار)البري 

 قيمة االيرادات المتحققة من النقل للشركة العامة 

(مليون دينار)للنقل البري 

للشركة العامة للنقل البري وكمــية البضاعة المـنقولة وعدد النقالت وااليـرادات المــتحققة مـن النــــقل للسنوات  (المملوكة)    عدد الشاحنات 

(2014 - 2018)

Number of trucks (owned) of the General Company for Land Transportation , quantity of transported goods and No. of 

moves and revenues earned from transportation for (2014-2018) 

للشركة العامة للنقل البري وكمــية البضاعة المـنقولة وعدد النقالت وااليـرادات المــتحققة من النقل لسنتي  (غيرالمملوكة)    عدد الشاحنات 

(2017-2018)
Number of trucks (non-owned) of the General Company for Land Transportation , quantity of transported  goods transported 

and No. of moves and revenues earned from transportation for (2017-2018) 

 بضائع منقولة 

ومواد أخرى 

(الف طن)

18.1

The value of revenueof the 

General Company for Land 

Transportation(million ID)

16.0

-13.0

   عدد الشاحنات العاملة

  Table (25)

-16.2

153.1

96.0

2,262

3,667

   24



سعة المقاعد ونوع 

الحمولة

   العدد 

Number

Capacity of seats 

and type of load
Type

seatsSaloon + station (7 - 4)51مقعد (7 - 4)استيشن+ صالون 

seatsField (9 - 7)20مقعد (9 - 7)حقلية

seatsBus (14 - 10)71مقعد (14 - 10)باص

142مجموع سيارات الركاب  

tonPick - up and van (2 - 1)103طن (2 - 1)بيكب وفان

اشواك )لوري شاصي 

(اليلند
ton (5)87طن (5)

Lorry sachi 

(ashoak layland)          

tonLorry sachi (more / 24)523*                  لوري شاصي

LitreLorry - Tanker (less / 1000)19لتر ( فأقل10000)لوري حوضية تانكر

732مجموع سيارات الحمل

seats (1)3مقعد (1)دراجة نارية 

877 المجموع الكلي للمركبات

Motorcycle

Source: Ministry of Transport / General Company for Land Transportation

Load cars

Total Load cars

الشركة العامة للنقل البري/ وزارة النقل : المصدر 

2018لسنة  (حسب النوع وسعة المقاعد ونوع الحمولة)عدد المركبات للشركة العامة للنقل البري 

Number of vehicles of the General Company for Land Transportation (by type and capacity of 

seats and type of load) for the year 2018

Table (27)

سيارات الركاب

(27)جدول 

 النوع

 * (523)Number of existing truchs in Table (25)  *(523)   (25)يمثل عدد الشاحنات الموجودة في جدول

Grand total Number of vehicles

Passenger  

cars

Total Passengers cars

سيارات الحمل
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Table (28)

المتحقق (الفعلي) لسنة 
     2018

   Achievement
(actual)for2018

كمية البضائع والمواد 
االخرى المنقولة (طن)

The amount of goods 
and other materials 

transported that 
planned for 2018 (ton)

Achievement 
ratio/planned (%)

Theamount of 
goods and other 

materials 
transported (ton)

 75,0007153,611Januaryكانون الثاني

  75,000241181,031Februaryشــــــباط 

 75,000234175,224Marchاذار

  75,000259193,904Aprilنيـــــسان 

 75,000241180,990Mayآيـــــار

  75,000248185,639Juneحــزيـــــران 

  75,000263197,312Julyتموز 

75,00010175,436Augustاب

75,000150112,286Septemberايلـــــــول 

75,000304228,164Octoberتشــريــــن االول

 75,000285213,406November تشــريــن الثانـــي 

75,000378283,340Decemberكــــانــــون االول

900,0002312,080,343Totalالمجموع

 Source: Ministry of Transport / General Company forالمصدر : وزارة النقل / الشركة العامة للنقل البري
Land Transportation

نشاطات الشركة العامة للنقل البري للفترة من 2018/1/1 ولغاية 2018/12/31 النشاط التخصصي حسب االشھر وكمية البضائع 
والمواد االخرى المنقولة

The activities of the General Company for Land Transportation from 1/1/2018 till 31/12/2018, specialist 
activity by months, the amount of goods and other materials transported  

جدول (28)

Details التفاصيل

كمية البضائع والمواد االخرى 
المنقولة المخططة لسنة 2018 

(طن)
نسبة المتحقق / المخطط (%)
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Table (29)

 نوع البضائع 

والمواد االخرى
مسار الخطالجهة المستفيدة

كمية البضائع والمواد 

 (طن)االخرى المنقولة 

Amount of 

transported 

goods and 

other 

(materials(ton

 عدد     

النقالت     

No. of  

moves

 Line direction
 The beneficiary 

agency

Type of 

goods and 

other 

materials  

حنطة

وزارة التجارة 

الشركة العامة 

لتجارة الحبوب

من ميناء ام قصرالى 

المحافظات كافة
662,05615,356

From Umm Qasr port  to 

all governorates

Ministry of Trade 

Public Company for 

Grain Processing 

Wheat 

كاز

وزارة الموارد 

المائية و وزارة 

الشركة / النقل 

العامة للنقل البري

من البصرة الى 

السالميات ومن الشعيبة 

الى فروع الشركة العامة 

للنقل البري

10,590294

From Al- Basra to Al- 

Salamiat and from Al- 

Shuaiba to branches the 

General Company for 

Land Transportation                          

Ministry of water 

Resonrces and 

Ministry of Transport 

of the General 

Company for Land 

Transportation  

Cas

معدات كهربائية
وزارة الكهرباء و 

وزارة التجارة

 بين المحافظات ومن 

ميناء ام قصرالى 

المحافظات كافة

1,50543
Between governorates 

and From Umm Qasr 

port  to all governorates 

 Ministry of Electricity 

and Ministry of Trade 

Electricity 

equipments 

transfers

معدات كهربائية
وزارة الكهرباء و 

شركة ديالى

 بين المحافظات ومن 

ديالى الى البصرة
6,895197

 Between governorates 

and Diala to Al - Basra

Ministry of Trade and 

Public Company Diala

Electricity 

equipments 

transfers

معدات رول 

حديد
شركة ديالى

من ميناء ام قصرالى 

المحافظات كافة
81020

From Umm Qasr port  to 

all governorates 
Company Diala

Iron Roll 

Equipment

مواد انتخابات
المفوضية العليا 

لالنتخابات
Between governorates 26,250631بين المحافظات

Independent High 

Electoral Commission

Election 

materials

النقل للقطاع الخاص مواد متنوعة
من بغداد الى حديثة ومن 

كركوك الى بغداد
1664

From Baghdad to 

Haditha and from Kirkuk 

to Baghdad

Transport to the 

private sector

Variety 

materials

زيت الطعام

وزارة التجارة 

الشركة العامة 

لتجارة المواد 

الغذائية

من ميناء ام قصرالى 

المحافظات كافة
802

From Umm Qasr port  to 

all governorates 

Ministry of Trade 

Public Company for 

Foodstaff Trading 

Edible oil

 مواد متنوعة
المفوضية العليا 

لالنتخابات

من معرض بغداد الى 

الدباش ومن ميناء ام 

قصر الى كافة المحافظات

1,12327

From the Baghdad 

international to Dabash 

and From Umm Qasr 

port  all governorates

Independent High 

Electoral Commission

Variety 

materials

 مواد متنوعة
وزارة الهجرة 

والمهجرين
2917From Aziziyan to Talafarمن العزيزة الى تلعفر

Ministry of migration 

and displacement

Variety 

materials

وزارة الدفاعمعدات عسكرية
من ميناء ام قصرالى 

المحافظات كافة
1,96056

From Umm Qasr port  to 

all governorates
Ministry of Defense

Military 

equipment

رز

وزارة التجارة 

الشركة العامة 

لتجارة الحبوب

من ميناء ام قصرالى 

المحافظات كافة
32,431811

From Umm Qasr port  to 

all governorates

Ministry of Trade 

Public Company for 

Grain Processing 

Rice

832من بغداد الى نينوىجامعة نينوىعجالت
From Baghdad to 

Ninevah
University NinevahWheels

بذور حنطة
شركة مابين 

النهرين
Between governorates 6,096138بين المحافظات

Company between the 

two rivers
Seeds wheat

750,33617,588

Source: Ministry of Transport / General Company for Land 

Transportation
الشركة العامة للنقل البري/ وزارة النقل : المصدر 

والجهة المستفيدة ومسار الخط وعدد النقالت للشركة العامة للنقل  (المملوكة)نوع وكمية البضائع والمواد االخرى المنقولة بواسطة الشاحنات 

2018/12/31 ولغاية 2018/1/1البري من 

(29)جدول 

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 

1/1/2018until 31/12/2018

Totalالمجموع
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Table (30)

نوع البضائع 

والمواد 

االخرى

مسار الخطالجهة المستفيدة

كمية البضائع والمواد 

 (طن)االخرى المنقولة 

Amount of 

transported 

goods and 

other 

(ton)materials

  عدد النقالت 

    No. of 

moves

 Line 

direction

 The beneficiary 

agency

Type of goods 

and other 

materials  

حنطة
وزارة التجارة الشركة 

العامة لتجارة الحبوب

من ميناء ام قصر 

الى المحافظات كافة
394,0178,604

From Umm Qasr 

port  to all 

governorates

Ministry of Trade  

Public Company for 

Grain Processing 

Wheat 

وزارة الكهرباءمعدات كهربائية
من ميناء ام قصر 

الى المحافظات كافة
1,15533

From Umm Qasr 

port  to all 

governorates 

 Ministry of  

Electricity
Intemal transfers

14,965425بين المحافظاتوزارة الكهرباءمعدات كهربائية
 Between 

governorates

 Ministry of  

Electricity
Intemal transfers

اسمدة
وزارة الزراعة الشركة 

العامة للتجهيزات الزراعية

من ميناء ام قصر 

الى المحافظات كافة
263,2646,907

From Umm Qasr 

port  to all 

governorates 

Ministry of Trade State 

Company for 

Foodstaff Supplying

Fertilizers

اسمدة
وزارة الزراعة الشركة 

العامة للتجهيزات الزراعية
49,9881,251بين المحافظات

 Between 

governorates

Ministry of Trade State 

Company for 

Foodstaff Supplying

Fertilizers

رز
وزارة التجارة الشركة 

العامة لتجارة الحبوب

من ميناء ام قصر 

الى المحافظات كافة
606,08915,137

From Umm Qasr 

port to all 

governorates 

Ministry of Trade 

Public Company for 

Grain Processing 

Rice

وزارة الدفاعمعدات عسكرية
من ميناء ام قصرالى 

المحافظات كافة
52515

From Umm Qasr 

port  to all 

governorates

Ministry of DefenseMilitary equipment

1,330,00332,372

والجهة المستفيدة ومسار الخط وعدد النقالت للشركة العامة للنقل البري من  (غيرالمملوكة)نوع وكمية البضائع والمواد االخرى المنقولة بواسطة الشاحنات 

2018/12/31 ولغاية 2018/1/1

(30)جدول 

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 

from1/1/2018until 31/12/2018

Totalالمجموع

الشركة العامة للنقل البري/ وزارة النقل : المصدر 
Source: Ministry of Transport / General Company for Land 

Transportation
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Table (31)

الشاحنات غير المملوكةالشاحنات المملوكةالشاحنات غير المملوكةالشاحنات المملوكة

operating trucks      trucks(non-owned)Grand total operating trucks      trucks(non-owned)Grand total 

 569758132723,40530,20653,611Januaryكانون الثاني

  17422721446370,434110,597181,031Februaryشــــــباط 

 18182426424474,988100,236175,224Marchاذار

  15863113469966,678127,226193,904Aprilنيـــــسان 

 18482474432279,478101,512180,990Mayآيـــــار

  17352597433274,590111,048185,638Juneحــزيـــــران 

  12023497469950,890146,422197,312Julyتموز 

835922175735,90039,53675,436Augustاب

9102027293737,88174,405112,286Septemberايلـــــــول 

15653916548168,472159,692228,164Octoberتشــريــــن االول

 18333150498380,545132,861213,406November تشــريــن الثانـــي 

19454771671687,076196,263283,339Decemberكــــانــــون االول

175883237249960750,3371,330,0042,080,340Totalالمجموع

Details

No. of moves
The amount of goods and other materials 

transported that (ton)

عدد النقالت وكمية البضائع والمواد االخرى المنقولة بواسطة الشاحنات (المملوكة وغير المملوكة) حسب االشھر للشركة العامة للنقل البري لسنة 2018

Number of moves and The amount of goods and other materials transported bay trucks (operating and non-owned)by months of the 
General Company for Land Transportation for 2018 

جدول (31)

التفاصيل

عدد النقالت

المصدر : وزارة النقل / الشركة العامة للنقل البري
Source: Ministry of Transport / General Company for Land 
Transportation

المجموع الكلي

كمية البضائع والمواد االخرى المنقولة (طن)

المجموع الكلي
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       ذكور      

Male

               اناث            

   Female
Total

712091

13110141

700276976

1,10501,105

2,0073062,313

(32)جدول 

االختصاص

السواق

المجموع

المهندسون

الفنيون

االداريون

Number of employees

المجموع

2018عدد العاملين حسب االختصاص والجنس في الشركة العامة للنقل البري لسنة 

Number of  Employees of the General Company for Land Transportation for by 

specification and gender for 2018

Table (32)

Total

Specification

Engineers

                        عدد العاملين

Technicians

Source: Ministry of Transport / General Company for Land 

Transportation

Drivers

Administrators

الشركة العامة للنقل البري/ وزارة النقل : المصدر 

71 
131 

700 

1105 

20 10 

276 

0 
0

200

400

600

800

1000

1200

 السواق االداريون الفنيون المهندسون

 ذكور

 اناث

2018عدد العاملين حسب االختصاص والجنس في الشركة العامة للنقل البري لسنة (:5)شكل  

Figure(5):Number of Employees of the General Company for Land Transportation 
for by specification and gender for 2018 
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اناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكور

MaleFemaleTotalMaleFemaleTotalMaleFemaleTotalMaleFemaleTotalMaleFemaleTotalMaleFemale

1,5832571,84018517202286349713110114131272,007306

المصدر : وزارة النقل / الشركة العامة للنقل البري

Baghdad بغدادNineveh نينوى  

المجموع المجموع المجموع

2,313

عدد العاملين حسب الجنس في الشركة العامة للنقل البري في بغداد والمحافظات لسنة 2018

Number of Employees of the General Company for Land Transportation in Baghdad and governorates for 2018

Table (33)جدول (33)

Kirkuk كركوك

المجموعالمجموع

Basra البصرة  

Grand total

Source: Ministry of Transport / General Company for Land Transportation

Total AL-Najaf النجف     

المجموع الكلي

1583

185

28
97 114

257

17 6 13 13
0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

بغداد البصرة نينوى النجف كركوك

ذكور

اناث

Figure(6):Number of Employees of the General Company for Land Transportation in Baghdad and other 
governorates for 2018

2018في الشركة العامة للنقل البري في بغداد والمحافظات لسنة  حسب الجنسعدد العاملين ):6(شكل
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المجموعاناثذكور اناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكور

MaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleTotal

66893641407191Engineersالمھندسون

222307252935013110141Techniciansالفنيون

391815371301104170683715700276976Administratorsاالداريون

401100410049308801,105Driversالسواق

51262948081911370671137162,313Totalالمجموع

Table (35)

المجموعاناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكور

MaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemale Total 

466925182452527369194503201351122102,313

High Diploma No certificatePrimary      IntermediatePrparatoryDiploma      Bachelor

المجموع الكلي

Grand total
الفئات العمرية

ذكور 

Male

1,105

Female

اناث

االختصاص

متوسطة

20

اعدادية    دون االبتدائية

Master.DGrand total                  

جدول (35)

71

Number of employees of the General Company for Land Transportation by the educational level and gender for 2018

المجموع الكلي

عدد العاملين حسب االختصاص والفئات العمرية والجنس في الشركة العامة للنقل البري لسنة 2018

Number of employees of the General Company for Land Transportation by by Jurisdiction and age and gender for 2018 

61 more 41 - 50

Table (34)جدول (34)

60 - 51
Age groups

61 فأعلى

    دبلوم

                    
بكالوريوس

0

عدد العاملين حسب المستوى العلمي والجنس في الشركة العامة للنقل البري لسنة 2018

50 - 41 21 - 3040 - 31

31 - 4051 - 60 21 - 30

Source: Ministry of Transport / General Company for Land Transportationالمصدر : وزارة النقل / الشركة العامة للنقل البري

Source: Ministry of Transport / General Company for Land Transportationالمصدر : وزارة النقل / الشركة العامة للنقل البري

Jurisdiction

2,007

دبلوم عالي

306

      ماجستير    ابتدائية
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نقل عاملينتجھيزات العاملينالرواتب واالجور النقديةعدد العاملين  السنة

Year Number of employees 
Salaries and wages 

the cash 
supplies of 

workers

Transporti
on of 

Employees

20172,70729,678,03000

20182,31334,620,9510761

44,737

66,311,808

28,200

3,667,376

4,500

القيمة
Value 

2,158,593

65,000

2,223,593

 قيمة االيرادات المتحققة للشركة العامة للنقل البري لسنة 2018 (الف دينار)

The value of the revenue of the General Company for Land Transportation for 2018 (Thousand ID)

القيمة

جدول (37)

Source: Ministry of Transport / General Company for Land Transportation

ايراد ايجار موجودات ثابتة (عدا االراضي)

ايرادات التشغيل للغير

Value 

قيمة االيرادات التحويلية وااليرادات االخرى للشركة العامة للنقل البري لسنة 2018 (الف دينار)
The value of other revenues of the General Company for Land Transportation for 2018(thousand ID)

Source: Ministry of Transport / General Company for Land Transportationالمصدر : وزارة النقل / الشركة العامة للنقل البري

ايراد النشاط التجاري

ايراد خدمات متنوعة

 70,056,621Totalالمجموع

ايراد النشاط الخدمي

Table (38)جدول (38) 

Revenue of Hiring Others

Revenue renting of fixed rentals (excluding 
lands)

نوع االيراد

Revenue of commercial activity 

Revenue of service activity 

Avariety of services revenue

 Revenue

عدد العاملين وتعويضاتھم في الشركة العامة للنقل البري لسنتي (2017 -2018)

          Number of employees and ther compensations of the General Company for Land Transportation for 
(2017 - 2018)

Table (36)

                  تعويضات المشتغلين (الف دينار)

 Compensations of (Thousand 
    ID)Employees

Table (37)

المصدر : وزارة النقل / الشركة العامة للنقل البري

29,678,030

جدول (36)

34,621,712

Type of  Revenues نوع االيرادات

Source: Ministry of Transport / General Company for Land Transportationالمصدر : وزارة النقل / الشركة العامة للنقل البري

totalالمجموع

Revenue of Financial Investmentsايرادات استثمارات مالية

Other Incomeايرادات اخرى
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Table (39)جدول (39) 

القيمة  

 Value  

9,011,992Fuel and lubricantsالوقود والزيوت

174,450Sparepartsاالدوات االحتياطية

819,056miscellaneousالمتنوعات 

37,932Water and Electricityالمياه والكھرباء

10,043,430Total commodity requirementsمجموع المستلزمات السلعية

المصدر : وزارة النقل / الشركة العامة للنقل البري

Table (40)جدول (40) 

القيمة 

 Value  

42,914Maintenance Servicesخدمات الصيانة

6,800propaganda , printed and hospitalityدعاية وطبع وضيافة

160,675نقل وايفاد واتصاالت 
The transfer , dispatch and 
communications

418,240Fixed asset leaseاستئجار موجودات ثابتة

342,048Variuos service expensesمصروفات خدمية متنوعة

4,000Research and testing servicesخدمات ابحاث وتجارب

  974,677Total of  service Inputsمجموع المستلزمات الخدمية

المصدر : وزارة النقل / الشركة العامة للنقل البري

commodity requirements  

Service Inputs

قيمة المستلزمات الخدمية للشركة العامة للنقل البري لسنة 2018 (الف دينار)

قيمة المستلزمات السلعية للشركة العامة للنقل البري لسنة 2018 (الف دينار)

The value of the commodity require ments of the General Company for Land Transportation 
for 2018(thousand ID)

المستلزمات السلعية

المستلزمات الخدمية

 Source: Ministry of Transport / General Company for Land
Transportation

 Source: Ministry of Transport / General Company for Land
Transportation

       The value of service requirements of the General Company for LandTransportation for  
 2018(thousand ID)
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القيمة 

Value 

34,620,951

10,043,430

974,677

3,672,046

19.0

1,395,967

50,707,090

المستلزمات الخدمية


Consumptionاندثارات

 (41)جدول 

Other Expenses

Type of expenses

Commodity requirements

Table (41)

       (الف دينار) 2018قيمة المصروفات والمصروفات االخرى للشركة العامة للنقل البري لسنة 

 The value of expenses and other expenses of the General Company for Land Transportation 

for 2018(thousand ID)

مصروفات تحويلية متنوعة

نوع المصروفات

Miscellaneous Transformational expenses

Service requirements

Source: Ministry of Transport / General Company for Land 

Transportation

الشركة العامة للنقل البري/ وزارة النقل : المصدر 

مصروفات اخرى

Salaries and wages

المستلزمات السلعية

Totalالمجموع

الرواتب واالجور 

 36



جدول (42)

** مجموع المصروفات* مجموع االيرادات

 Total revenues* Total expenses**

 3,9382,993Januaryكانون الثاني

4,6113,362Februaryشباط

 5,3333,923Marchاذار

5,9204,279Aprilنيسان

6,0134,363Mayايار

5,3683,745Juneحزيران

6,2704,450Julyتموز

5,4973,486Augustاب

6,0163,794Septemberايلول

 6,4994,543Octoberتشرين االول

7,0344,325Novemberتشرين الثاني

9,7817,444Decemberكانون االول

72,28050,707Totalالمجموع

المصدر : وزارة النقل / الشركة العامة للنقل البري
 Source: Ministry of Transport / General Company for
Land Transportation

** Grand total table(41)  ** حاصل جمع جدول (41)

قيمة االيرادات والمصروفات للشركة العامة للنقل البري حسب االشھرلسنة 2018 (مليون دينار)

Table (42)

Monthالشھر

The value of revenues and  Expenses of the General Company for Land Transportation by 
months for 2018(million ID) 

 Grand total table (37،38) *  *  حاصل جمع جدول (38،37)                                                                
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3. revenue from the transportation of goods by truck (owned) 

Revenues from the transport of goods by truck amounted to (25951 ) million dinars in 2018, an 
increase of   (%132.0) over 2017 which amounted to (11184) million dinar due to achievement 
of about (%130.0) of the planned amount of revenues for the operational plan for 2018 and 
increase number of moves and the amount of goods and other materials transported as 
shown in table 25. 

4. Quantity of goods transported by truck (owned) 
The amount of goods transported by trucks owned by (750) thousand tons during the year 
2018, an increase of (%124.6) for the year 2017, which was the quantity (334) thousand tons 
because increase number of moves for one truck as shown in Table 25 
 

5. Number of moves and The amount of goods and other materials transported bay 
trucks (operating trucks) 

 Number of moves and The amount of goods and other materials transported bay trucks 
(operating trucks)(17588) move the year 2018 increase(%99.5) the year 2017 (8814) move as 
shown in Table 25. 
   

6.  Number of operating trucks for goods transporting  (non-owned) 
The number of non-owned trucks operating for the transport of goods reached (1800 ) trucks 
during 2018, a decrease of (%5.3) compared to 2017 which was (1900) trucks because of the 
low contract with the civil companies operating as shown in Table 26. 

 
7.  Revenues from trucking (non-owned) 
Revenues from transport of goods by non-owned trucks amounted to (3667) million dinar in 
2018, a decrease of (%31.7) compared to 2017 which amounted to (5368) million dinar because 
of the low contract with the civil companies operating as shown in Table 26. 

 
8.  Quantity of goods transported by truck (not owned) 
The quantity of goods transported by trucks not owned by (1330) thousand tons during the 
year 2018, an increase of (%161.3) for the year 2017, which was the quantity (509) thousand 
tons because increase number of moves for one truck as shown in Table 26. 
 
9.  Number of moves and The amount of goods and other materials transported bay 
trucks trucks(non-owned) 
Number of moves and The amount of goods and other materials transported bay trucks (non-
owned)(32372) move the year 2018 increase(%153.1) the year 2017 (12792) move as shown in 
Table 26. 
 
10.  Number of vehicles owned by the company 
The number of vehicles owned by the company (877) vehicles, including the number of 
passenger cars (142) cars and the number of vehicles (732) cars and the number of 
motorcycles (3) bicycle as shown in Table 27. 
 
11.  Number of employees 
The number of employees reached (2313) workers during the year 2018, a decrease of        
(%15.0) compared to the year 2017, during which the number of employees (2707), and the 
reason for the decline to retirement and resignation and termination of services and death and 
transportation of workers as shown in Table 32. 
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5. The distance travelled for buses operating 
The number of buses in operation reached (18716) thousand km in 2018, an increase of  
(%40.6) over the year 2017, which was (13308) thousand kilometers due to the assignment of 
the company to the exceptional large duties of transporting visitors to the holy sites and 
displaced people and popular mobilization volunteers and opening the international transport 
line between Baghdad - Amman as shown in Table 2. 
 
6. The number of hours of work for buses operating 
The number of working hours for working buses reached (10364) thousand hours in 2018, an 
increase of (%9.3) compared to the year 2017 which was (9484) thousand hours because of 
the assignment of the company to perform exceptional duties in transporting large visitors to 
the holy sites and displaced people and popular mobilization volunteers  and opening the 
international transport line between Baghdad - Amman as shown in Table 2. 
 
7.  Employment expenses  of operating buses 
The number of employment expenses of operating buses(28500) million in 2018, an increase 
of (%4.0) compared to the year 2017, amounting to million dinar(27429) million dinar as shown 
in Table 2. 
 
8. The number of employees  
The number of employees reached (2554) workers for the year 2018, recording a decrease of    
(%7.5) compared to the year 2017 which was (2762) workers due to retirement, resignation and 
termination of services, death and transportation of workers as shown in Table 2. 
 

9. The total number of passenger cars owned by company 
The number of cars owned by the company (847) cars, including the number of passenger 
cars (818) cars and the number of vehicles (23) car and the number of cars with special 
specifications (6) car and as shown in Table 17. 

 
 

Main indicators / general company of land transport 
 

1. The number of trucks for goods transferring(Owned) 
The number of trucks for the transport of goods (owned) was (523) in 2018, a decrease of 
(%22.7) compared to 2017 number of (677) trucks due to the existence of (94) trucks under 
cancellation ،non-operated and stopped as shown in Tables 1 , 25 . 

 
 

2. The number of trucks to transport goods sub-working contingent-owned 
The number of trucks operating for the transport of owned goods reached (429) in 2018, a 
decrease of (%13.0) compared to the year 2017 which was (493) trucks due to the existence of 
(94) trucks under cancellation, non-operated  and stopped and the non-activation of the 
national carrier and the lack of priority for the trucks owned by the company and treatment of 
other trucks (%82.0) of the total number of trucks currently in use, as shown in Table 1, 25. 
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Definitions and concepts: 

1. Operating Buses: Means the working media owned by the General Company for 
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: means the number of kilometers traveled by the bus on various internal 
and external routes . 

4. Work hours: The duration of the bus in its internal and external flights on 
 different lines. 

5. Employment expenses: They are expenses that behave on the sustaining of 
buses  

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

7. Automated manifest: It is system that works using the Internet is the transfer of 
data and information in places cut Al manifest (border crossings) and carried over 
from the place of private storage (Server) where control staff in the General 
Company for Land Transport can access this information and display them directly 
(Online) on the monitoring screen (Monitoring) . 

8. GPS: A vehicle tracking system . 
 

Key Indicators /the General Company for Passenger Transport and Delegations 
 

1. The number of available buses  
The number of buses (1934) for the year 2018, including (1353) bus floor and (581) double 
decker bus with an increase of (%16.8) from the year 2017 (1656) buses to add (240) buses it 
was under cancellation and idle and stalled in addition to the existence of some buses to the 
owners of the company without a number and not registered with the public traffic Buses 
operating for this year accounted for (%32.9) of the total number of buses, as shown in Tables 
1, 2 , 6. 
 
2. The number of operating buses  
The number of buses operating (636) buses for the year 2018, which increase arise of (%0.3) 
compared to 2017, which was (634) bus working and as shown in Table 2. 
 
3. The number of passengers, passengers and delegations 
The number of passengers, passengers and delegations reached (21.5) million in 2018, and an 
increase of (%11.4) compared to 2017 was recorded in the number of passengers (19.3) million 
passengers due to increase in bus work (internal paid transfer between Baghdad International 
Airport and Ibn Furnas Square) The opening of new lines of internal transport and the 
adoption and opening the international transport line between Baghdad - Amman  and 
adoption of (GPS) technology as shown in Table 2. 
 
4. The income from transport services 
Revenues from transport services amounted to million dinar (34,861) million in 2018, an 
increase of (%32.8) compared to 2017, amounting to million dinar(26,246) million due to the 
increase in the number of double decker buses and the increase in the number of passengers 
(Paid Transfer for visitors to holy shrines)and opening the international transport line between 
Baghdad - Amman as shown in Table 2. 
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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, 
Therefore, the statistics of road transport activity for passengers, delegations and land transport 
were combined with a single report on the statistics of road transport activity in the public sector 
for passengers, delegations and goods, through which detailed statistical indicators are provided 
for this activity Transport is a vital and important service and one of the tributaries of the national 
economy in all countries in the world and in Iraq in particular, where the transport of different 
forms of importance is distinct from the rest of the elements of production involved in the 
industrial process is the construction of any economic activity and this means that the basis for 
the rest of economic activities and Its absence means a failure to sustain production or to slow its 
growth and thus complete paralysis in the short term. Its presence means continuous production, 
maximization of profits and an increase in economic benefits in general and profitability in 
particular, Transportation is the tool through which the market can be expanded and the use of 
human and material resources in moving the production process towards increasing production, 
improving its quality and moving goods and labor to places where it is most needed and 
beneficial Transport in Iraq occupies an important place in the national development process and 
in building the economic and social structure of the country, Therefore, it plays the greatest role 
in the field of comprehensive economic development, which provides extensive services in the 
field of transport of people, goods and materials varied between cities and production sites and 
consumption Land transport is an important means of increasing reliance on it from year to year 
because of the flexibility and high responsiveness it has to meet the needs of the transport 
activity, whether for the transport of persons or for the transport of goods. Transport is the 
lifeblood of the developed countries for its distribution services to other activities the importance 
of trucking to the General company for land transport comes through the easy and fast 
interconnection between the scattered geographical areas, which are often difficult in other ways 
to achieve the process of communication with the same flexibility as the trucks the development 
of land transportation should make the planning and development of roads to provide sound 
access to these vehicles so that developed to develop and update transport networks to get 
higher efficiency in the production process achieved by the truck with the developments in the 
global technology and to keep abreast of the development of the work at the border offices, 
studies were prepared to conclude the agreements (joint operation) with the other companies 
operating in the same jurisdiction. Most of the offices were operated by most of its offices to 
provide high quality technology and eliminate financial and administrative corruption. Automated 
at all border ports The General Company was also assigned to carry passengers and delegations 
and general company for land transportation with huge special duties in transporting pilgrims, 
pilgrims and pilgrims, transporting displaced persons and volunteers of the popular crowd (free 
transfer without pay). Both The number of passengers , passengers and delegations in the 
General company for travelers and Delegates transportation distance traveled and hours worked 
in the General Company for Passenger Transport and Delegations . 

Methodology 

Statistical data are collected and updated in coordination and cooperation with the Ministry of 
Transport and General company passenger, delegates and company for road transport through 
annual tables prepared by the Directorate of Transport and Communications Statistics Which 
reflects the qualitative and financial activity of the company. The data received is audited by the 
employees of the Directorate in terms of accuracy, comprehensiveness and logic of the statistical 
figures as well as statistical analysis of the most important indicators. The report includes charts 
and explanatory maps of the indicators of the report and provides statistical indicators on the 
number of working buses and trucks, Transport of persons and goods, number of passengers 
transported on various internal and external lines, in addition to the most important economic 
indicators. 
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