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 1 مدٌرٌة إحصاءات النقل واالتصاالت / الجهاز المركزي لإلحصاء / العراق 
 

 المقدمة 
 

للمسافرٌن والوفود لإلحصاء إلى توفٌر بٌانات ومؤشرات إحصائٌة عن نشاط النقل البري الجهاز المركزي ٌسعى 
لمسافرٌن ل النقل البريحتٌاجات المخططٌن والباحثٌن والدارسٌن ، لذا تم دمج تقرٌري إحصاء نشاط إلتلبٌة  والبضائع
للمسافرٌن والوفود  فً القطاع العام البرينشاط النقل تقرٌر إحصاء بأسم  واحد بتقرٌر والنقل البري للبضائعوالوفود 
 .ومن خالله ٌتم توفٌر مؤشرات إحصائٌة تجمٌعٌة وتفصٌلٌة عن هذا النشاط  والبضائع

 
حٌث  ، القومً لإلقتصادساسٌة وٌعتبر الركٌزة األ ، قتصاديإلس القطاعات التً تدعم الهٌكل اأتً قطاع النقل على رأٌ 

المتوازن بٌن القطاعات التقدم والٌمكن تصور تحقق النمو  ساسٌة من دعائمأٌمثل قطاع النقل بأنشطته المختلفة دعامة 
حتٌاجات تلك القطاعات من النقل االمر الذي ٌمكن تحقٌقه من خالل إاالقتصاد القومً ألي بلد من البلدان دون تأمٌن 

 خرى .قتصادٌة األاإلا وثٌقا بخطط القطاعات رتباطإعداد تخطٌط جٌد لقطاع النقل وٌرتبط إ
 
 أوعتماد علٌه ألوالسبب الواضح فً زٌادة ا أخرى إلىمن سنة  علٌه عتمادألاوسٌلة مهمة ٌزداد النقل البري ٌعتبر و

النقل سواء كان ذلك بالنسبة لنقل نشاط تصف بها لتلبٌة حاجات ٌالعالٌة التً  ستجابةإلواالمرونة  فً إلٌهالحاجة 
  .توزٌعٌة الى االنشطة االخرى عصب الحٌاة فً الدول المتقدمة لما ٌقدمه من خدماتوٌعتبر النقل البضائع أو  اصاألشخ

المناطق الجغرافٌة  نما بٌهمٌة النقل بالشاحنات للشركة العامة للنقل البري تأتً من خالل الترابط السهل والسرٌع أان 
تصال بنفس المرونة التً تتمتع على الوسائل االخرى فً تحقٌق عملٌة األ المتناثرة والتً ٌصعب فً الكثٌر من االحٌان

 ها الشاحنات .ب
 
نسٌابٌة سلٌمة لهذه المركبات لذا اتجهت الدول إن ٌواكبه تخطٌط وتطوٌر الطرق لتوفٌر أن تطور النقل البري ٌجب أو

 تاجٌة التً تحققها الشاحنة .نعلى فً العملٌة اإلأالى تطوٌر وتحدٌث شبكات النقل كً تحصل على كفاءة 
ومع التطورات الحاصلة بالتكنولوجٌا العالمٌة ولمواكبة تطور العمل فً المكاتب الـحدودٌة أعــدت دراســات لــعقـد 
اتــفاقـٌات )الــتشغٌــل المشترك( مع بقٌة الشركات العاملة بنفس االختصاص فتم تشغٌل )المنفٌست اآللً( بأغلب 

خدمة عالٌة بتقنٌة متطورة والقضاء على الفساد المالً واإلداري ، وحالٌاً العمل مستمر على تطبٌق مكاتبها لتقدٌم 
 . المنفٌست اآللً فً كل المنافذ الحدودٌة

 
بواجبات استثنائٌة ضخمة فً نقل والشركة العامة للنقل البري كما تم تكلٌف الشركة العامة لنقل المسافرٌن والوفود  

 .)نقل مجانً بدون اجر( النازحٌن ومتطوعً الحشد الشعبً ونقل  )نقل بأجر( مقدسةال األماكن زوار
 
رٌن والوفود من خالل مجموعة من مشارٌع التشغٌل المشترك مع القطاع الخاص فوتسعى الشركة العامة لنقل المسا اهذ
ة بتشغٌل حافالت حدٌثة فً سبٌل الى قٌام الشرك إضافةالشركة من خالل فتح مجاالت جدٌدة للعمل  إٌراداتزٌادة  إلى

 للمواطنٌن فً بغداد وبعض المحافظات . أفضلتقدٌم خدمة 
 

كما وتسعى الشركة العامة للنقل البري الى تعزٌز دور القطاع الخاص فً تنفٌذ خطة النقل الشامل على المدى البعٌد 
ٌر قابلٌة الشركة وبما ٌتناسب مع مكانتها كناقل باإلضافة الى تنمٌة وتطووتفعٌل المشاركة الحقٌقٌة له فً القطاع العام 

 تفاقٌات الخاصة بدول الجوار .اتفاقٌات النقل الدولٌة وتفعٌل اإلى إلنضمام إلى اإلوطنً وتسعى أٌضا 
 

 المنهجٌة 
  
كة العامة الشرالتشكٌالت التابعة لها وهً )وزارة النقل والبٌانات اإلحصائٌة بالتنسٌق والتعاون مع  ستٌفاءإوٌتم جمع  

من خالل جداول سنوٌة أعدت من قبل مدٌرٌة إحصاءات النقل  (لنقل المسافرٌن والوفود والشركة العامة للنقل البري
المدٌرٌة من من قبل منتسبً  اًٌ ٌتم تدقٌق البٌانات الواردة مكتبو ، واالتصاالت تعكس النشاط النوعً والمالً للشركة

اإلحصائٌة فضال عن إجراء التحلٌـــــل اإلحصائً ألهم المؤشرات وٌتضمن  حٌث الدقة والشمول ومنطقٌة األرقام
مؤشرات إحصائٌة عن عدد الحافالت  توفٌر و التقرٌرلمؤشـــــــرات والخرائط اإلٌضاحٌة  البٌانٌةاألشكال التقرٌــر 

د الركاب المنقولٌن على عدوالبضائع، األشخاصنقل الموجودة والعاملة ، اإلٌرادات المتحققة من جراء والشاحنات 
 . قتصادٌةإلاالمؤشرات ة والخارجٌة ، باإلضافة إلى أهم مختلف الخطوط الداخلٌ

 

 



      2020للمسافرٌن والوفود والبضائع لسنة  فً القطاع العام تقرٌر إحصاء نشاط النقل البري

 

 2 مدٌرٌة إحصاءات النقل واالتصاالت / الجهاز المركزي لإلحصاء / العراق 
 

 المصطلحاتالتعارٌف و
 

ٌقصد بها الوسائط العاملة التً تمتلكها الشركة العامة لنقل المسافرٌن والوفود والتً تعمل  الحافالت العاملة : -1
 ٌة .فعال على الخطوط الداخلٌة والخارج

 السٌارات أو مجموع عدد األشخاص المنقولٌن بواسطة الحافالت : المنقولٌن والمسافرٌن والوفود الركاب  -2
 العاملة على مختلف خطوط السٌرعدا السائق .

ٌقصد بها عدد الكٌلومترات التً تقطعها الحافلة على مختلف خطوط السٌر الداخلٌة  المسافة المقطوعة :  -3
 والخارجٌة . 

هً الفترة الزمنٌة التً تستغرقها الحافلة فً رحالتها الداخلٌة والخارجٌة على مختلف  شتغال :ألاساعات   -4
 الخطوط.

 .وهً المصارٌف التً تصرف على ادامة الحافالت  نفقات التشغٌل : -5
ست           ستخدام االنترنت ٌقوم بنقل البٌانات والمعلومات فً أماكن قطع المنفٌإهو نظام ٌعمل ب المنفٌست اآللً : -6

موظفً المراقبة فً الشركة  بإمكانحٌث  (Server)المنافذ الحدودٌة( وترحٌلها من مكان خزن خاص )
اشة ــلـى شــع (Onlineباشر )ـــل مـــهذه المعــلومات وعرضــها بشك إلىالعامة للنقل البري الدخول 

 . (Monitoringمراقبـة  )ـــال
والتً او الغٌر مملوكة  للنقل البريوسائط العاملة التً تمتلكها الشركة العامة ٌقصد بها ال الشاحنات العاملة : -7

  تعمل فعال على الخطوط الداخلٌة والخارجٌة .
والغٌر المنقولة بواسطة الشاحنات المملوكة  األخرىٌقصد بها كمٌة البضائع والمواد كمٌة البضاعة المنقولة :  -8

 .للشركة العامة للنقل البري مملوكة 
 

    والوفود  الشركة العامة لنقل المسافرٌن/ المؤشرات الرئٌسة 
 

 عدد الحافالت الموجودة  .1
( 320 و) ابقــطال ذات( حافلة 882منها ) 2020 ( حافـــلة لسنــــة1202) بلغ عدد الحافالت الموجــودة

وذلك  فلة( حا1891حٌث كانت ) 2019عن سنة  (%36.4)بأنخفاض بلغت نسبته طابقٌن ال ذاتحافلة 
 .( 1،2،6) ولاجدالفً  مبٌن كماو تحت الشطب وعاطلة ومتوقفة لوجود حافالت 

 

 عدد الحافالت العاملة  .2

%( 26.6) بلغت نسبته ارتفاعسجلت  حٌث 2020 حـــافـــلة لسـنة (846) بلغ عدد الحافالت العاملة
الــعاملة لــهذه السنــة نســبة شكلت الحافالت و عاملةحافلة  (668)عددها التً كان  2019 سنةب مقارنة

فً جدول مبٌن كما و( 1202والتً عددها ) دةجـمالً عــدد الـحافالت الـموجو%( مـن إ70.4مــقــدارهــا )
(2) . 
 

 عدد الركاب والمسافرٌن والوفود  .3

انخفاض  وتبٌن وجود 2020فً سنة راكب ومسافر  ملٌون (5.0) بلغ عدد الركاب والمسافرٌن والوفود
بسبب راكب ومسافر ( ملٌون 19.2)عددها حٌث كان  2019مقارنة بسنة  %(74) لغت نسبتهب

والصحٌة الخاصة  األمنٌةعدد الركاب والمسافرٌن والوفود بشكل عام بسبب الظروف  االنخفاض فً
 .( 2)فً جدول مبٌن ا ـكمو التً ٌمر بها البلدبجائحة كورونا 

 

 اإلٌرادات المتحققة من خدمات النقل .4

بلغت  نخفاضإب 2020دٌنــــار سنــــة  ملٌون( 9194) من خدمات النقل بلــغت اإلٌـرادات الـمتحــقــقة
عدد الركاب  نخفاضإل دٌنار ملٌون( 24703)قٌمتها حٌث كانت  2019عن سنة (%62.8) نسبته

باإلضافة ا البلد التً ٌمر بهوالصحٌة الخاصة بجائحة كورونا منٌة األ الظروفوالمسافرٌن والوفود بسبب 
النقل الخاص وتوقف  إلدارةالى مناصفة العمل بٌن الشركة العامة لنقل المسافرٌن والوفود والشركة العامة 

الى  ادى هبدورو معظم خطوط النقل داخل محافظة بغداد وفً المحافظات كافة بسبب الزخم المروري
كما مبٌن فً و التشغٌل للحافالت العاملةانخفاض فً المسافة المقطوعة وعدد ساعات االشتغال ونفقات 

 .( 2)جدول 
 



      2020للمسافرٌن والوفود والبضائع لسنة  فً القطاع العام تقرٌر إحصاء نشاط النقل البري
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 األجور والمزاٌا المدفوعة للعاملٌن  .5
 تبأنخفاض بلغ 2020( ملٌون دٌنــــار سنــــة 15713) األجور والمزاٌا المدفوعة للعاملٌن بلــغت 

 . (2)ول وكما مبٌن فً جد ( ملٌون دٌنار16819حٌث كانت قٌمتها ) 2019%(عن سنة 6.6) بتهــنس
 

 المسافة المقطوعة للحافالت العاملة .6
            بلغت نسبته نخفاضإب 2020 ةسن كم ألف(10057)  العاملة للحافالت المقطوعة المسافة بلغت

 . (2)فً جدول مبٌن كما و كمألف  (16900) كانت التً 2019عن سنة (%40.5)
 

 ساعات االشتغال للحافالت الـعاملةعدد  .7

 نخفاض بلغت نسبتهإب 2020نة ــف ساعة ســ( أل4544) عاملةـللحافالت الاالشتغال  بلغ عدد ساعات
 .(2) فً جدولمبٌن كما و( ألف ساعة 6671كانت ) التً 2019عن سنة (31.9%)
 

 نفقات التشغٌل للحافالت العاملة .8
 بتهبأنخفاض بلغت نس 2020( ملٌون دٌنار سنة 21506) بلغت نفقات التشغٌل للحافالت العاملة

  . (2) وكما مبٌن فً جدول( ملٌون دٌنار 28226حٌث كانت قٌمتها ) 2019عن سنة  %(23.8)
 

       عدد العاملٌن .9
 2019( عن سنة 8.1%نخفاضاً بلغت نسبته )إحٌث سجل   2020(عامل لسـنة 2110) بلغ عدد العاملٌن

 و خدمات والوفاة والنقل للعاملٌنستقالة وإنهاء السبب التقاعد واألبلك ذو(عامل 2297)عددهم كان  الذي
 . 2كما مبٌن فً جدول 

 

  / الشركة العامة للنقل البريالمؤشرات الرئٌسة
 

 عدد الشاحنات الموجودة لنقل البضائع )المملوكة( .1
بلغت ه بزٌاد 2020( شاحنة سنة 535بلغت عدد الشاحنات الموجودة لنقل البضائع )المملوكة()

اعادة شاحنة كانت مفقودة بسبب ( شاحنة 534كان عددها ) ًالت 2019%(عن سنة 0.2)نسبتها
لى إحالتها إعادة رأس الشاحنة فقط وتم إنٌنوى بسبب سوء االوضاع االمنٌة وتم محافظة فً فرع 

 .(16،  1) جدولكما مبٌن فً و. لجنة الشطب 

 
 (المملوكة)عدد الشاحنات العاملة لنقل البضائع  .2

بـأنـخــفـاض بـلغـت  2020 شاحنة ســنة (401) ل البضائع المملوكةبلغت عدد الشاحنات العاملة لنق
 اتشاحنال بعضبسبب وجود ( شاحنة 420كان عددها ) التً 2019سنة  %(عن4.5نـسبـتـه )

ولوٌة للشاحنات المملوكة أوعدم تفعٌل الناقل الوطنً وعدم وجود ومتوقفة  الشطب وعاطلة تحت
ه السنــة نســبة حٌث شكلت الشاحنات الــعاملة لــهذ نات االخرىللشركة ومعاملتها حالها حال الشاح

  . (16،  1) جدولكما مبٌن فً و %( مـن إجـمالً عــدد الشاحنات الـموجودة(75.0مــقــدارهــا 
 

 (المملوكة) اإلٌـرادات المتحــقــقة من نقل البضائع بالشاحنات .3
 دٌنــــار سنــــة ملٌون  (16505بالشاحنات المملوكة ) بلــغت اإلٌـرادات المتحــقــقة من نقل البضائع

دٌنار  ملٌون (18990) قٌمتها كانت التً 2019(عن سنة 13.1%) بأنخفاض بلغت نسبته  2020
فً عدد النقالت وكمٌة البضاعة المنقولة بالشاحنات المملوكة للشركة بسبب سوء  نخفاضاأل بسبب

نخفاض فً عدد النقالت للشاحنة الواحدة وتأخر ادت الى اإل بلدمنٌة التً كان ٌمر بها الوضاع األاأل
نخفاض فً إالى تأخر تفرٌغ البضاعة المحملة وٌنتج بذلك وقوفها فً السٌطرات االمنٌة وبذلك ٌؤدي 

وضاع الصحٌة الخاصة بـجائحة ضافة الى سوء األٌراد باإلكمٌة البضائع المنقولة وانخفاض اإل 
 . (16)ول كما مبٌن فً جدو كورونا
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 4 مدٌرٌة إحصاءات النقل واالتصاالت / الجهاز المركزي لإلحصاء / العراق 
 

 

 األجور والمزاٌا المدفوعة للعاملٌن  .4
بأنخفاض بلغت  2020( ملٌون دٌنــــار سنــــة 29507بلــغت األجور والمزاٌا المدفوعة للعاملٌن )

 . (1)وكما مبٌن فً جدول  ( ملٌون دٌنار31121حٌث كانت قٌمتها ) 2019%(عن سنة 5.2)نسبته
 
 

 (المملوكة)كمٌة البضاعة المنقولة بالشاحنات  .5
نخفاض بلغت إب 2020سنة  خالل( ألف طن 429بلغت كمٌة البضاعة المنقولة بالشاحنات المملوكة )

 . (16)كما مبٌن فً جدول و ( ألف طن485)كمٌتها كانت  التً 2019( عن سنة 11.5%) نسبته
  

 عدد النقالت لكمٌات البضائع والمواد االخرى بالشاحنات )المملوكة( .6
( نقلة خالل 11057ت لكمٌات البضائع والمواد االخرى بواسطة الشاحنات )المملوكة()بلغ عدد النقال

وكما مبٌن ( نقلة 11293التً كانت ) 2019عن سنة  %(2.1(بأنخفاض بلغت نسبته 2020سنة 
 . (16)فً جدول 

 
 (المملوكة غٌر)عدد الشاحنات العاملة لنقل البضائع  .7

بأنخفاض   2020سنةخالل شاحنة  (2500 لة لنقل البضائع )العام المملوكةغٌر بلغ عدد الشاحنات 
التعاقد مع  نخفاضإبسبب  شاحنة (2600) عددها كانالتً  2019%(عن سنة 3.8) بلغت نسبتها

الشركات االهلٌة لوجود نقل متخصص ٌحتاج الى شاحنات تخصصٌة غٌر متوفرة فً اسطول الشركة 
 .( 17ل )كما مبٌن فً جدوو لعاملةمقارنة بشاحنات الشركات االهلٌة ا

 
   المملوكة( اإلٌرادات المتحققة من نقل البضائع بالشاحنات )غٌر .8

ملٌون دٌنار (11015)  المملوكة الشاحنات غٌرواسطة بلغت اإلٌرادات المتحققة من نقل البضائع ب
( ملٌون 3306)قٌمتها كانت  التً 2019( عن سنة %233.2) بلغت نسبته  رتفاعبأ 2020سنة 

غٌر المملوكة لـوجود عقد مع ارتفاع عدد النقالت وكمٌة البضائع المنقولة بالشاحنات بسبب نار دٌ
هلٌة بـنقل المنتوجات النفطٌة كونها تحتاج الى شاحنات حوضٌة متخصصة فً نقل الشركات األ

ول كما مبٌن فً جدو المنتوجات النفطٌة والٌمكن تحمٌلها فً شاحنات الشركة العامة للنقل البري
(17. )  

 
 (غٌر المملوكة)كمٌة البضاعة المنقولة بالشاحنات  .9

 2020سنــة  خالل( ألــف طــن 4805المملوكة ) بلغت كمٌة البضاعة المنقولة بالشاحنات غٌر  
كما مبٌن و ( ألف طن1252)كمٌتهاكانت  التً 2019( عن سنة %283.8) بلغت نسبته رتفاعبأ

 . (17)جدول فً 

 
 المملوكة(غٌر نقالت لكمٌات البضائع والمواد االخرى بالشاحنات )عدد ال.  10     

( نقلة 88795المملوكة()غٌر بلغ عدد النقالت لكمٌات البضائع والمواد االخرى بواسطة الشاحنات )
وكما ( نقلة 22298التً كانت ) 2019%( عن سنة 298.2) بلغت نسبته رتفاعبأ 2020خالل سنة 

 .( 17)مبٌن فً جدول
  

 عدد العاملٌن 11.

عن سنة  (%11.1)نخفاض بلغت نسبته أب  2020سنةخالل ( عامل 1905بلغ عدد العاملٌن )  
التقاعد واالستقالة االنخفاض الى  سببوٌعزى ( عامل 2143)خاللها عدد العاملٌن كان  حٌث  2019

 . (22) كما مبٌن فً جدولو وإنهاء الخدمات والوفاة والنقل للعاملٌن
 
 



Table (1)

العاملةالموجودة
نسبة العاملة الى 

%الموجودة 
العاملةالموجودة

نسبة العاملة الى 

%الموجودة 

Existingoperating

Percentage of 

operating to 

existing% 

Existingoperating

Percentage of 

operating to 

existing%

20161,17563053.629,33419,24068751474.844,29830,281

20171,65663438.329,07219,15267749372.852,01529,678

20181,93463632.936,87717,64852342982.072,28034,622

20191,89166835.347,42116,81953442078.768,80831,121

20201,20284670.412,31115,71353540175.067,54029,507

   اجمالً اعداد الحافالت والشاحنات الموجودة والعاملة واجمالً االٌرادات واالٌرادات االخرى واالجور والمزاٌا المدفوعة للعاملٌن لنشاط النقل البري فً القطاع العام للشركة 

(2020 -2016)العامة لنقل المسافرٌن والوفود والشركة العامة للنقل البري للسنوات 

Total number of existing and operating buses and Total of revenues and other and Wages and benefits Paid to employees 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 (2016-2020)

االجور والمزاٌا المدفوعة 

للعاملٌن فً الشركة 

العامة للنقل البري 

(ملٌون دٌنار)

(1)جدول 

Year

اجمالً االٌرادات 

واالٌرادات االخرى 

للشركة العامة لنقل 

المسافرٌن والوفود 

(ملٌون دٌنار)

اجمالً االٌرادات عدد شاحنات الشركة العامة للنقل البري

واالٌرادات االخرى 

للشركة العامة للنقل 

(ملٌون دٌنار)البري 

االجور والمزاٌا المدفوعة للعاملٌن عدد حافالت الشركة العامة لنقل المسافرٌن والوفود

فً الشركة العامة لنقل المسافرٌن 

(ملٌون دٌنار)والوفود 

Wages and benefits 

Paid to  employees in 

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

Number of Buses in The General 

Company for Travellers and 

Delegates Transportation

الشركة العامة لنقل المسافرٌن والوفود والشركة العامة للنقل البري/ وزارة النقل : المصدر 

Total of 

revenues and 

other The 

General 

Company for 

Travellers and 

Delegates 

Transportation 

(million ID)

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

Delegations and General Company for Land Transport

السنة

Wages and 

benefits Paid to 

paid employees 

in The General 

Company for 

Land 

Transportation  

(million ID)

630 634 636 
668 

846 

514 
493 

429 420 
401 
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 اجمالي اعداد الحافالت والشاحنات العاملة لنشاط النقل البري في القطاع العام للشركة العامة لنقل المسافرين والوفود والشركة العامة( : 1)شكل 
  2016-2020 ))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 ( 2016-2020) 
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Table (2)(2)جدول 

السنة

المسافة 

المقطوعة 

(الف كم)

عدد ساعات االشتغال 

(الف ساعة)
عدد العاملين

االجور والمزايا المدفوعة 

للعاملين 

(مليون دينار)

عدد الركاب والمسافرين 

(مليون)والوفود 

قيمة االيرادات المتحققة من النقل 

(مليون دينار)
(مليون دينار)نفقات التشغيل 

Year
 الموجودة

Existing

   العاملة

Operating

   

Distance 

(1000 km)  

Number of 

operating hours

 (1000 hours)

Number of 

Employees

Wages and benefits 

Paid to paid 

employees 

(million ID)

Number of  

passengers, 

travelers and 

delegates

(million)

The value of the 

income earned 

Transportation

(million ID)

   Employment 

expenses 

(million ID)

20161,1756309,2148,9843,13219,24016.325,90728,459

20171,65663413,3089,4842,76219,15219.326,24627,429

20181,93463618,71610,3642,55417,64821.534,86128,500

20191,89166816,9006,6712,29716,81919.224,70328,226

20201,202846*10,057*4,5442,11015,713*5.0*9,19421,506

نسبة التغير السنوي 

(2019 - 2020)% 

Annual percentage of 

change for the years % 

(2019-2020)

-36.426.6-40.5-31.9-8.1-6.6-74-62.8-23.8

  (7،8،10،11،12،) Grand total of analytical in tables *

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

عدد الحافالت

 Number of Buses

 (12،11،10،8،7)هو حاصل جمع المؤشرات في جدول  * 

(2020-2016)اجمالي المؤشرات التحليلية للشركة العامة لنقل المسافرين والوفود للسنوات 

Total Analytical Indicators of the General Company for Travelers and Delegates Transportation for (2016-2020)

16.3 

19.3 

21.5 

19.2 

5.0 

0

5

10
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Figure (2):Number of passengers Travelers and Delegates of the General Company For Travelers and  Delegates Transportation(2016-2020) million  

بالمليون   ( 2020-2016)للسنوات المسافرين والوفود نقل لالعامة والوفود للشركة  عدد الركاب والمسافرين( 2)شكل      
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Table (3)

ذات الطابقين

Two floors

88Existing

88operating

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

عدد الحافالت حسب النوع

No . of buses by type

ذات الطابقين

Two floors

320

270

ذات الطابق

one floor

882

576

Details

84625,920العاملة

2020أعداد الحافالت الموجودة والعاملة والمقاعد الكليه والمقاعد في الحافلة الواحدة والحافالت حسب النوع في الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود لسنة 

 Total Number of existing and operating buses , seats for one bus and  buses by type of the Generad company for travelers and delegates 

transportation for 2020

الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود/ وزارة النقل : المصدر 

*عدد المقاعد الكلي 

total number of seats 

عدد المقاعد في الحافلة الواحدة

1,20239,69028,160

Numberone floor

ذات الطابق

التفاصيل

العدد

الموجودة

(3)جدول 

No . Of seats to one bus

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

one floor

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

ذات الطابق

45

ذات الطابقين

Two floors

23,76045
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208Januaryكانون الثاني

234Februaryشــــــباط 

234Marchاذار

234Aprilنيـــــسان 

235Mayآيـــــار

235Juneحــزيـــــران 

547Julyتموز 

546Augustاب

577Septemberايلـــــــول 

577Octoberتشــريــــن االول

547Novemberتشــريــن الثانـــي 

536Decemberكــــانــــون االول

360

345

330 22

405

345

345

345

345

450

48,048

450

450

360

23

23

23

30

30

30

20,592

20,592

20,680

20,680

48,136

48,136

47,168

23

50,776

50,776

24

24

18,304

20,592

27

23

Lengths of 

lines (km) **

Number of seats of 

the operating 

busses* 

للشركة العامة لنقل المسافرين  (داخل محافظة بغداد)معدل عدد الحافالت العاملة والمقاعد والخطوط واطوالها حسب االشهر

2020والوفود لسنة 

Table (4)(4)جدول 

مجموع المقاعد للحافالت  

*العاملة

معدل عدد الحافالت العاملة على 

الخطوط

Average number of operating buses, Seats and Lengths of lines by months  of the General 

Company for Travelers and Delegates Transportation in Baghdad  for 2020

Detailsالتفاصيل

Number of   

lines 

Average number of 

operating  buses

عدد الخطوط
اطوال الخطوط 

 **(كم)

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

Delegations

عدد المقاعد في × معدل عدد الحافالت العاملة على الخطوط   = مجموع المقاعد للحافالت العاملة    * 

.مقعد  (88)الحافلة الواحدة وهو 

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

 Average line length among areas inside Baghdad is (15) Km .كم للرحلة الواحدة  (15)  معدل طول الخط بين المناطق داخل بغداد هو 

* Number of seats of the operating busses = Average 

number of actually operating buses with lines × No.of seats 

for one buse of (88) seats .   
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Table (5) (5)جدول 

Average number of 

operating buses

Number of seats of 

the working busses*
Number of lines 

Lengths of lines 

(km) **

32114,44551,780Januaryكانون الثاني 

32214,49041,424Februaryشباط 

32214,49041,424Marchاذار

32214,49041,424Aprilنيسان

32214,49041,424Mayآيــــار

32114,44551,780Juneحزيران

31814,31093,204Julyتموز 

31814,31093,204Augustاب

2189,81093,204Septemberايلول

27312,28562,136Octoberتشرين األول

27912,55562,136Novemberتشرين الثاني

27912,55562,136Decemberكانون االول

 مجموع المقاعد للحافالت 

*العاملة 

 * Number of seats of the operating busses = Average number of operating buses by lines 

×No. of seats for one bus 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 Transport, Delegationsالشركة العامة لنقل المسافرين والوفود/ وزارة النقل :   المصدر 

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

2020حسب االشهر لسنة  (االخرى

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

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

2020

Detailsالتفاصيل

اطوال الخطوط 

 **(كم)

معدل عدد الحافالت العاملة فعال 

حسب الخطوط
عدد الخطوط

معدل عدد الحافالت العاملة فعال = مجموع المقاعد للحافالت العاملة     * 

مقعد (45)عدد المقاعد في الحافلة الواحدة وهو × حسب الخطوط 

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

مرسٌدسكوستر
الباهاوس ذات 

الطابق

الباهاوس ذات 

الطابقٌن
ماركات مختلفةكنك لونكداٌوو

CoasterMercedes

Bahaws 

with one 

floor

Bahaws with 

2 floors
DaewooKink lonk

varius 

brands

346------ فأقل2010

20111298--1--

201211011060---

2013---260---

2014-----313-

2015------

Total13199103201313346/ المجموع

    سنة الصنع    

Manufacturing year

172

260

1,202

(-) Unavailable data

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

Delegations 

2020/12/31عدد حافالت الشركة العامة لنقل المسافرٌن والوفود حسب الماركة وسنة الصنع كما فً 

 (6) Table

       المجموع       

Total

عدم توفر البٌانات (-)

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

and year of manufacturing as in 31/12/2020

346

111

313

Brandsالماركة 

0

13 

199 

10 

320 

1 

313 

346 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

كوستر           
Coaster 

مرسيدس 
Mercedes   

الباهاوس ذات 
 Bahawsالطابق

with 2 floors 

الباهاوس ذات 
 Bahawsالطابقين

with 2 floors 

دايوو        
Daewoo 

كنك لونك           
Kink lonk 

ماركات مختلفة  
varius brands   

    

 2020عدد حافالت الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود حسب الماركة لسنة  (:3)شكل

Figure(3): Number of buses of the General Company For Travelers and Delegates Transportation by brands 
for 2020 

 11



Table (7)

(الف)عدد الركاب 
المسافة المقطوعة 

(الف كم) 

  ساعات االشتغال

(الف ساعة)    

االيرادات المتحققة  

(مليون دينار)

Number of passengers 

(1000)

Distance

 (1000 Km)

 operating hours  

(1000 hours) 

       Revenues      

(million ID)

3397142192Januaryكــانــون الثانـــي 

4006047251Februaryشـــــــباط

170604736Marchآذار

* 06047232April*نيـــســـــان 

* 06047119May*آيــــــــــــار 

* 0794755June*حـــزيـــران 

* 0794990July*تمــــــوز 

* 0794990August*اب 

59763115156Septemberايــــــلول 

11263115206Octoberتشــــــرين االول

17560109185Novemberتشــــرين الثانـــي

35558107162Decemberكــــانون االول 

2,1487928211,774Totalالمجمـــــوع

الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود/ وزارة النقل : المصدر 

(الف)عدد المسافرين والوفود 
المسافة المقطوعة 

(الف كم)

  ساعات االشتغال 

(الف ساعة)  

االيرادات المتحققة  

(مليون دينار)

717864323Januaryكــانــون الثانـــي 

914264446Februaryشـــــــباط

51426460Marchاذار

014264120April*نيـــســـــان 

01426427May*آيــــــــــــار 

0178643June*حـــزيـــران 

03206384July*تمــــــوز 

03206383August*اب 

032063171September*ايــــــلول 

1921455175Octoberتشــــــرين االول

1921466170Novemberتشــــرين الثانـــي

2021466160Decemberكانون االول

792,5267601,822Totalالمجمـــــوع

*Transport of travelers arriving from outside iraq only according to the instructions of 

the supreme committee for health and safety.

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

.دينار  (500)معدل سعر التذكرة للنقل الداخلي 

Number of Travelers 

and Delegates (1000)

التفاصيــــل

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

2020لحافالت الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود لسنة  (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 For Travelers and Delegates Transportation for2020

Table (8)

اليوجد نقل ركاب لوجود عقد مع شركة نفط الشمال ومصفى بيجي لنقل الموظفين والعاملين فيه * 

.وفي جميع فروعه بحافالت الشركة 

* there is no transportation of passengers due to the existence of a coutract with the north oil company and the baiji 

refinery to transport the employees wiorking in it and in all its branches by the companys buses. 

الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود/ وزارة النقل : المصدر 

لحافالت الشركة العامة لنقل المسافرين  (داخل محافظة بغداد)عدد الركاب المنقولين والمسافة المقطوعة وساعات االشتغال وااليرادات المتحققة حسب االشهر

2020والوفود لسنة 

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

Company For Travelers and DelegatesTransportation for 2020

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

Details                    التفاصيـــل

Details

(7)جدول 

(8)جدول 

       Revenues      

(million ID)

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

نقل المسافرين والوافدين القادمين من خارج العراق فقط وحسب تعليمات اللجنة العليا للصحة * 

.والسالمة 

operting hours  (1000 

hours)

Distance 

(1000 Km) 
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(الف)عدد المسافرٌن والوفود 
المسافة المقطوعة 

(الف كم) 

  ساعات االشتغال

(الف ساعة)    

االٌرادات المتحققة  

(ملٌون دٌنار)

Number of Travelers 

& Delegates(1000)

Distance Crossed 

(1000 Km)

Working hours  

(1000 hours)  

    Revenues      

(million ID)

351,137342900Baghdad-Al-Basrah 

                                                                                                           545152200Baghdad-Missan

0000Baghdad-Kerkuk *

29844266722Baghdad-Ninevah (qayeara)

0000Baghdad-AL-Kaim *

642,5267601,822Total

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

Transport, Delegations 

Line Direction

وحسب  (محافظة بغداد والمحافظات األخرى)عدد المسافرٌن والوفود المنقولٌن والمسافة المقطوعة وعدد ساعات االشتغال واالٌرادات المتحققة  للنقل بٌن 

2020مسار الخط لحافالت الشركة العامة لنقل المسافرٌن والوفود لسنة 

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 2020

Table (9)

مسار الخط

البصرة - بغداد 

(9)جدول 

* The line is not used due to unsafe situation

المجمـــــوع

مٌسان - بغداد 

*كركوك - بغداد 

(قٌارة) نٌنوى -بغداد 

*القائم - بغداد 

الخط موجود ولكن الٌعمل بسبب سوء االوضاع االمنٌة * 
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Table (10)

معدل عدد الحافالت 

الموجودة والعاملة

عدد المسافرٌن 

(الف)

المسافة 

المقطوعة 

(الف كم)

  ساعات االشتغال 

(الف ساعة)  

االٌرادات المتحققة  

(ملٌون دٌنار)

291931120216Januaryكــانــون الثانـــً 

281825414131Februaryشـــــــباط

222130116014Marchاذار

22232701509Aprilنٌـــســـــان

291821015310Mayآٌــــــــــــار

29192501418Juneحـــزٌـــران 

25202511439Julyتمــــــوز 

251923114410Augustاب

221923013911Septemberاٌــــــلول 

202025114510Octoberتشــــــرٌن االول

23192411509Novemberتشــــرٌن الثانـــً

272124314115Decemberكانون االول

2363,0431,809152Totalالمجمـــــوع

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

Transport, Delegations 

النقل ٌقتصر عمله على نقل المجامٌع السٌاحٌة من منفذ زرباطٌة والمنذرٌة : مالحظة

ومطار بغداد الدولً الى العتبات المقدسة (منافذ حدودٌة)والشالمجة 

Note: The transport halted and the pure transfer totals tourism 

Zurbatiyah and Mundhiriyah and Shalamcheh Port (Port border) and 

Baghdad International Airport to the holy places

معدل عدد الحافالت الموجودة والعاملة وعدد المسافرٌن والمسافة المقطوعة وعدد ساعات االشتغال واالٌرادات المتحققة حسب 

2020لسنة  (للنقل عبر المنافذ الحدودٌة)االشهر لحافالت الشركة العامة لنقل المسافرٌن والوفود 

(10)جدول 

التفاصٌــــل
Average number 

of Buses existing 

and operating 

Average number of Buses existing and operating cars for (transfer 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 2020

Details
Number of 

passengers  

(1000)

Distance 

crossed in 

(1000 Km)

operating 

hours   

(1000 hour)  

      

Revenues 

(million ID)
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Table (11)

معدل عدد الحافالت 

الموجودة والعاملة
(الف)عدد المسافرٌن 

المسافة المقطوعة 

(الف كم)

  ساعات االشتغال 

(الف ساعة)  

االٌرادات المتحققة  

(ملٌون دٌنار)

52011012011Januaryكــانــون الثانـــً 

62701214419Februaryشـــــــباط

2904485Marchاذار

2904481Aprilنٌـــســـــان

00000Mayآٌــــــــــــار

2904481Juneحـــزٌـــران 

2904481Julyتمــــــوز 

481August                                                                                                                                                                                                                                                                     290اب

2904481Septemberاٌــــــلول 

31356727Octoberتشــــــرٌن االول

41808965Novemberتشــــرٌن الثانـــً

31356722Decemberكانون االول

1,4616279254Totalالمجمـــــوع

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

Transport, Delegations 

معدل عدد الحافالت الموجودة والعاملة وعدد المسافرٌن والمسافة المقطوعة وعدد ساعات االشتغال واالٌرادات المتحققة حسب االشهر 

2020لسنة  (عمان- بغداد ) (للنقل الدولً)لحافالت الشركة العامة لنقل المسافرٌن والوفود 

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 2020

(11)جدول 

Detailsالتفاصٌــــل Average 

number of 

Buses existing 

and operating 

Number of 

passengers in 

(1000)

Distance 

crossed in 

(1000 Km)

operating 

hours   

(1000 hour)  

      Revenues    

   (million ID)

 16



Table (12)

معدل عدد السٌارات 

الموجودة والعاملة

عدد المسافرٌن 

(الف)

المسافة المقطوعة 

(الف كم)

  ساعات االشتغال 

(الف ساعة)  

االٌرادات المتحققة  

(ملٌون دٌنار)

10112348849489Januaryكــانــون الثانـــً 

10112048048495Februaryشـــــــباط

1018634434194Marchاذار

10100012Aprilنٌـــســـــان

10100047Mayآٌــــــــــــار

101147588591,000Juneحـــزٌـــران 

101147588591,000Julyتمــــــوز 

101163652651,420Augustاب

101291161163Septemberاٌــــــلول 

833115415291Octoberتشــــــرٌن االول

5902710811204Novemberتشــــرٌن الثانـــً

5902811211177Decemberكانون االول

9013,6303625,392Totalالمجمـــــوع

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

Delegations 

معدل عدد السٌارات الموجودة والعاملة وعدد المسافرٌن والمسافة المقطوعة وعدد ساعات االشتغال واالٌرادات المتحققة حسب االشهر 

2020لسنة  (لنقل الوفود)لسٌارات الشركة العامة لنقل المسافرٌن والوفود 

(12)جدول 

 Averageالتفاصٌــــل

number of 

existing and 

operating 

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 2020

Number of 

passengers  

(1000)

Distance 

crossed in 

(1000 Km)

  operating hours   

(1000 hours)  

  Revenues  

(million ID)

Details
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Table (13)(13)جدول 

          ذكور          

Male

        اناث         

Female

402Engineers    المهندسون

63460Technicians

263171Administrators

8410Drivers

990Inspectors

1,877233Total

Specification

المجموع

Total

42

2,110

434االدارٌون

 

2020عـــــدد العاملٌن حسب االختصاص والجنس فً الشركة العامة لنقل المسافرٌن والوفود لسنة 

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

specification and gender for 2020  

Number of Employeesاالختصاص

 عدد العاملٌن

694الفنٌون

841

المجموع

99 المفتشون

الشركة العامة لنقل المسافرٌن / وزارة النقل : المصدر 

والوفود 

Source: Ministry of Transport / General Company for Passenger 

Transport, Delegations

السواق

Figure(4): Number of Employees of the General Company for Travelers and Delegates 
Transportation by specification and gender for 2020 

  2020عدد العاملين حسب االختصاص والجنس في الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود لسنة ( :  4) شكل 

40 
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 Maleذكور 

 Femaleاناث 
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Table (14)(14)جدول 

المجموعاناثذكور اناثذكور اناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكور

MaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleTotal

0090222801040242المهندسون

6910170251302872010063460694الفنيون

49639529855735345263171434االداريون

11100052602000408410841السواق

002503603800099099المفتشون

22916905293387606731951,8772332,110المجموع

(15)جدول 

المجموعاناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكور

MaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleTotal

957363302623469188411666100201,8772332,110

Number of Employees of the General Company for Travelers and Delegates Transportation by Jurisdiction and age and gender for 2020

2020عدد العاملين حسب االختصاص والفئات العمرية والجنس في الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود لسنة 

االختصاص

21 - 3031 - 4041 - 5051 - 6061 more  

60 - 51 41 - 2150 - 30 فأكثر61 31 - 40

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

المجموع الكلي

Grand total
الفئات العمرية

Number of Employees the General Company for Travelers and Delegates Transportation by the educational level and gender for 2020

ابتدائية فما دون

Age groups

Jurisdiction

Engineers

Technicians

Administrators

Table (15)

IntermediatePreparatoryDiplomaBachelorHigh DiplomaMasterGrand total

 2020عدد العاملين حسب المستوى التعليمي والجنس في الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود لسنة 

المجموع الكليماجستيردبلوم عالي بكالوريوسدبلوماعداديةمتوسطة

Primary less 

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

Drivers

Inspectors

Total

 19



 

 

للنقل البري الشركة العامة  

General Company for Land 

Transportation 

 

 



(16)جدول 

year
 Number of 

existing truchs

 Number of 

operating trucks 

Transported goods 

and other materials

(1000 ton)
 No. of moves  

The value of 

revenueof  

(million ID)

20166875142997,9309,575

20176774933348,81411,184

201852342975017,58825,951

201953442048511,29318,990

202053540142911,05716,505

% نسبة التغٌر السنوي 

(2020-2019)

Annual percentage of 

change for the years % 

(2019-2020)

(17)جدول 

عدد الشاحنات العاملةالسنة

بضائع منقولة ومواد 

اخرى 

(الف طن)

عدد النقالت

Year
Number of 

operating trucks

transported goods 

and other material 

(1000 ton)

 No. of moves  

20162,20069518,363

20171,90050912,792

20181,8001,33032,372

20192,6001,25222,298

20202,5004,80588,795

%نسبة التغٌر السنوي 

 (2020-2019)

Annual percentage of 

change % (2019-2020)

للشركة العامة للنقل البري وكمــٌة البضاعة المـنقولة وعدد النقالت واالٌـرادات المــتحــققة مـن النــــقل للــسنوات  (المملوكة)    عدد الشاحنات 

(2016 - 2020)

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 (2016-2020) 

للشركة العامة للنقل البري وكمــٌة البضاعة المـنقولة وعدد النقالت واالٌـرادات المــتحققة من النقل للسنوات  (غٌرالمملوكة)    عدد الشاحنات 

(2020-2016)

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 (2016-2020) 

 بضائع منقولة ومواد 

أخرى 

(الف طن)

 قٌمة االٌرادات 

المتحققة من النقل  

(ملٌون دٌنار)

   عدد الشاحنات 

الموجودة

-11.5

   عدد الشاحنات العاملة

  Table (16)

عدد النقالتالسنة

-13.1 -4.5-2.1 0.2

Table (17)

 قٌمة االٌرادات المتحققة من النقل  

(ملٌون دٌنار)

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

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

-3.8

5,368

3,667

233.2

2,262

3,306

283.8298.2

The value of revenue(million ID)

11,015
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Table (18)

The amount of goods and 

other materials 

transported that planned 

for 2019 (ton)

Theamount of goods and 

other materials 

transported Achievement 

actual for 2019(ton)

Achievement 

ratio/planned (%)

 158,000310,071196Januaryكانون الثانً

  158,000387,601245Februaryشــــــباط 

 158,000380,823241Marchاذار

  158,000384,584243Aprilنٌـــــسان 

 158,000623,136394Mayآٌـــــار

  158,000236,071149Juneحــزٌـــــران 

  158,000370,449234Julyتموز 

158,000257,512163Augustاب

158,000711,843451Septemberاٌلـــــــول 

158,000365,467231Octoberتشــرٌــــن االول

November 158,000591,151374 تشــرٌــن الثانـــً 

162,000615,445380Decemberكــــانــــون االول

1,900,0005,234,153275Totalالمجموع

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

 النشاط التخصصً حسب االشهر وكمٌة البضائع والمواد 2020/12/31 ولغاٌة 2020/1/1نشاطات الشركة العامة للنقل البري للفترة من 

االخرى المنقولة

The activities of the General Company for Land Transportation from 1/1/2020 until 31/12/2020, specialist 

activity by months, the amount of goods and other materials transported  

(18)جدول 

Details التفاصٌل

كمٌة البضائع والمواد االخرى المنقولة 

(طن) 2020لسنة  (المخططة)

كمٌة البضائع والمواد االخرى 

لسنة  (المتحقق الفعلً)المنقولة 

(طن) 2020

(%)المخطط / نسبة المتحقق 

 22



Table (19)

 نوع البضائع 

والمواد االخرى
مسار الخطالجهة المستفٌدة

كمٌة 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  

وزارة التجارةحنطة

- بٌجً - سامراء )بٌن المحافظات 

- الناصرٌة - المثنى - خان بنً سعد 

(النجف- الوائلٌة 

54,5901,208

 Between governorates 

(Samara - Beygee - Khan Bani 

Saad - AL-Muthana - AL-Nasria 

- AL- Waelia - AL-Najaf) 

Ministry of Trade Wheat 

Umm Qasr - All governoratesMinistry of Trade Rice 31,134760المحافظات كافة- ام قصر وزارة التجارةرز

Umm Qasr - All governoratesMinistry of Electricity 11,515329المحافظات كافة- ام قصر  وزارة الكهرباءمعدات كهربائٌة
Electricity 

equipments 

3,815109Between governorates Ministry of Electricityبٌن الحافظاتوزارة الكهرباءمعدات كهربائٌة
Electricity 

equipments 

  52515Diyala - AL-Basrah Ministry of Electricityالبصرة- دٌالى وزارة الكهرباءمحوالت كهربائٌة
Eelectrical 

transformers

913المشاهدة-  مصفى الدورة محطاتنفط اسود
Doura refinery - AL-

Mashahiduh
StationsBlack oil

الشركة العامة للنقل البريكاز
فروع الشركة العامة للنقل - الشعٌبة 

البري
2,84479

AL-Shaaba - furue General 

Company for Land 

Transportation

General Company for 

Land Transportation
Kaz

4,788133Inside Baghdadداخل بغدادوزارة الموارد المائٌةكاز
Ministry of water 

Resonrces
Kaz

المفوضٌة العلٌا لالنتخاباتمواد انتخابات
مخازن - معرض بغداد الدولً 

البصرة- كركوك - الدباش 
5,699137

 Baghdad international fair - 

Debbesh stores - Kirkuk - AL-

Basrah

Independent High 

Electoral Commission

Electoral 

materials

 892Internal transfer (Baghdad)Ministry of Trade Local Wheat(بغداد)نقل داخلً وزارة التجارةحنطة محلٌة

Umm Qasr - All governoratesMinistry of AgricuitureSeeds wheat 6,639141المحافظات كافة- ام قصر وزارة الزراعةبذور الحنطة

1,36548Halah - BaghdadAL- Rafidain CompanyContainer slabsبغداد- حلة شركة الرافدٌنصبات كونكرٌتٌة

Umm Qasr - All governoratesMinistry of AgricuitureFertilizers 179,1444,969المحافظات كافة- ام قصر وزارة الزراعةاسمدة

93,7042,347Between governoratesMinistry of AgricuitureFertilizersبٌن المحافظاتوزارة الزراعةاسمدة

وزارة الزراعةحبوب ذرة
المدحتٌة -الحٌدرٌة - المسٌب - تازة 

ابوغرٌب- 
33,454775

Taza - AL-Msayab - AL-Haidari - 

 AL-Mudihatayh - Abughraib
Ministry of AgricuitureCorn seeds

702Between governoratesDifferent Airwaysبٌن المحافظاتجهات مختلفةمواد متنوعة
Variety 

materials

429,46611,057

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

والجهة المستفٌدة ومسار الخط وعدد النقالت للشركة العامة للنقل البري من  (المملوكة)نوع وكمٌة البضائع والمواد االخرى المنقولة بواسطة الشاحنات 

2020/12/31 ولغاٌة 2020/1/1

(19)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 1/1/2020 until 

31/12/2020

Totalالمجموع
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Table (20)

نوع البضائع 

والمواد 

االخرى

مسار الخطالجهة المستفٌدة

كمٌة 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  

وزارة التجارةرز
المحافظات -ام قصر 

كافة
133,7633,433

Umm Qasr - All 

governorates

Ministry of 

Trade 
Rice

وزارة الكهرباءمعدات كهربائٌة
المحافظات -ام قصر 

كافة
12,355353

Umm Qasr - All 

governorates

 Ministry of  

Electricity

Electricity 

equipments 

20,895597بٌن المحافظاتوزارة الكهرباءمعدات كهربائٌة
 Between 

governorates

 Ministry of  

Electricity

Eelectrical 

equipments 

وزارة الزراعةاسمدة
بٌن - خورالزبٌر

المحافظات
47,5231,188

Khor - AL- Zubair -

Between 

governorates 

Ministry of 

Agricuiture
Fertilizers

مواد متنوعة 

للشحن الجوي

كافة الوزارات وشركات 

القطاع الخاص
63,5652,384بٌن المحافظات

 Between 

governorates

All ministries 

and the private 

sector

Variety 

materials For 

air freight

وزارة النفطمنتوجات نفطٌة
-كار - بٌجً - بازٌان 

الصٌنٌة-  الكسك 
2,338,15980,805

Bazian - Beygee - 

Car - the couscous 

- AL- siyniuh

Ministry of 

petrol 

Petroleum 

products

مواد متنوعة 

واكٌاس طحٌن

جهات مختلفة ووزارة 

التجارة
2,188,42835بٌن المحافظات

 Between 

governorates

Different 

Airways and 

Ministry of 

Trade 

Variety 

materials and 

flour bags

4,804,68888,795

والجهة المستفٌدة ومسار الخط وعدد النقالت للشركة العامة للنقل البري  (غٌرالمملوكة)نوع وكمٌة البضائع والمواد االخرى المنقولة بواسطة الشاحنات 

2020/12/31 ولغاٌة 2020/1/1من 

(20)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 

from1/1/2020 until 31/12/2020

Totalالمجموع

Source: Ministry of Transport / General Company for Land Transportationالشركة العامة للنقل البري/ وزارة النقل : المصدر 
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Table (21)

الشاحنات غٌر المملوكةالشاحنات المملوكةالشاحنات غٌر المملوكةالشاحنات المملوكة

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

 1,0192,6933,71240,375269,697310,072Januaryكانون الثانً

  1,1798,98810,16746,589341,012387,601Februaryشــــــباط 

 2,0498,10810,15787,893292,930380,823Marchاذار

  1,0758,4489,52344,724339,859384,583Aprilنٌـــــسان 

 6464,0924,73825,673597,464623,137Mayآٌـــــار

  6464,4315,07725,725210,345236,070Juneحــزٌـــــران 

  8764,2075,08335,300335,150370,450Julyتموز 

7057,6518,3566,935250,576257,511Augustاب

5876,4927,07923,034688,810711,844Septemberاٌلـــــــول 

6134,2714,88424,095341,373365,468Octoberتشــرٌــــن االول

November 79614,38015,17633,246557,904591,150 تشــرٌــن الثانـــً 

86615,03415,90035,877579,568615,445Decemberكــــانــــون االول

11,05788,79599,852429,4664,804,6885,234,154Totalالمجموع

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

Transportation

المجموع الكلً

(طن)كمٌة البضائع والمواد االخرى المنقولة 

المجموع الكلً

Details

No. of moves
The amount of goods and other materials 

transported that (ton)

2020حسب االشهر للشركة العامة للنقل البري لسنة  (المملوكة وغٌر المملوكة)عدد النقالت وكمٌة البضائع والمواد االخرى المنقولة بواسطة الشاحنات 

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 2020 

(21)جدول 

التفاصٌل

عدد النقالت
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       ذكور      

Male

               اناث           

    Female
Total

631881

1149123

617250867

8340834

1,6282771,905

Drivers

2020عدد العاملٌن حسب االختصاص والجنس فً الشركة العامة للنقل البري لسنة 

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

specification and gender for 2020

Table (22)

Total

Specification

Engineers

                 عدد العاملٌن

Technicians

(22)جدول 

Administrators

المجموع

االختصاص

السواق

المجموع

المهندسون

الفنٌون

االدارٌون

Number of employees

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

Transportation

63 
114 

617 

834 

18 9 

250 

0 
0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

 Driversالسواق  Administratorsاالداريون  Techniciansالفنيون  Engineersالمهندسون 

  Maleذكور 

 Femaleاناث 

2020عدد 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 2020 
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اناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكور

MaleFemaleTotalMaleFemaleTotalMaleFemaleTotalMaleFemaleTotalMaleFemaleTotalMaleFemale

1,3122341,5461551517022628831396569651,628277

Grand total

Source: Ministry of Transport / General Company for Land Transportation

المجموع

 Total

 النجف

 AL-Najaf

المجموع الكلً

2020عدد العاملٌن حسب الجنس فً الشركة العامة للنقل البري فً بغداد والمحافظات لسنة 

Number of Employees of the General Company for Land Transportation in Baghdad and governorates for 2020

Table (23)(23)جدول 

كركوك 

Kirkuk

المجموعالمجموع

 البصرة 

Basrah ِ AL

بغداد

 Baghdad

 نٌنوى

Nineveh

المجموع المجموع المجموع

1,905

الشركة العامة للنقل البري/ وزارة النقل : المصدر 
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اناثذكور اناثذكوراناثذكوراناثذكوراناث

FemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemale

58935414000المهندسون

214066531210الفنٌون

131205629011516262114االدارٌون

073035103930140السواق

202156574212460064264المجموع

Table (25)

المجموعاناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكور

MaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemale Total 

396677142032023859173472931281033101,6282771,905

Ph.D.Grand total                  

(25)جدول 

34

3

   دون االبتدائٌة

No certificatePrimary      IntermediatePrparatory

      ماجستٌرمتوسطة

Master.D

250

0

277

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

دبلوم عالً

1,905

دكتوراه    ابتدائٌة

الشركة العامة للنقل البري/ وزارة النقل : المصدر 

45

Number of Employees of the General Company for Land Transportation by the educational level and gender for 2020

المجموع الكلً     دبلوم

Diploma      BachelorHigh Diploma

                    

بكالورٌوس اعدادٌة

االختصاص

ذكور

Male

6

2

الفئات العمرٌة

2020عدد العاملٌن حسب االختصاص والفئات العمرٌة والجنس فً الشركة العامة للنقل البري لسنة 

Number of Employees of the General Company for Land Transportation by Jurisdiction and age and gender for 2020 

61 more 41 - 50

Table (24)(24)جدول 

41 - 50 فأكثر5161 - 60 40 - 31

31 - 4051 - 60

30 - 21

21 - 30

834

2020عدد العاملٌن حسب المستوى العلمً والجنس فً الشركة العامة للنقل البري لسنة 

Source: Ministry of Transport / General Company for Land Transportation

81

Drivers

Total

834

1,628

123

63

1149

المجموع الكلً

Grand total
Age groups

867

Jurisdiction

Engineers

Technicians

Administrators 617

اناث

Female

18

Total

المجموع ذكور 

Male

 29



4 
 

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(%75.0) of the total number of trucks currently in use ,as shown in Table  1, 16.                                  

 

3. Revenue from the transportation of goods by truck (owned) 
Revenues from the transport of goods by truck amounted to (16505)(million ID) in 2020, an 
decrease of (%13.1) over 2019 which amounted to (18990)(million ID) due of the security 
conditions that the country was going through to the decrease the number of trans fers per 
truck and its delay in its security control and this leads to delay in the un loading of the 
loaded goods resulting in a decrease in the quantity of goods transported and revenue in 
addition to the poor health conditions of the corona pandemic as shown in table 16. 
 

4. Wages and benefits Paid to  employees 
Wages and benefits Paid to employees to (million ID)(29507) million in 2020, an decrease      
of (%5.2) compared to 2019 amounting to (million ID) (31121) million as shown in Table 1. 

 

5. Quantity of goods transported by truck (owned) 
The amount of goods transported by trucks owned by (429)(1000 ton) during the year 2020 an 
decrease of (%11.5) for the year 2019, which was the quantity (485) (1000 ton)  as shown in 
Table 16. 

 

6. 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)(11057) move the year 2020 an decrease (%2.1) the year 2019 (11293) move 
as shown in Table 16. 
  

7. Number of operating trucks for goods transporting (non-owned) 
Number of non-owned trucks operating for the transport of goods reached (0022) trucks 
during 2020, an decrease of (%8.3) compared to 2019 which was (0022) trucks because of 
decrease in contracting with private companies as shown in Table 17. 

 

8. Revenues from trucking (non-owned) 
Revenues from transport of goods by non-owned trucks amounted to (11015) (million ID) in 
2020 an crease of (%233.2) compare to 2019 which amounted to (3306)(million ID) due the 
high number of transfers and the quantity of goods transported by trucks that are not owned 
due to the exist ence of a contract with private companies to transport oil products, as they 
need wading trucks specialized in transporting oil products and cannot be loaded into the 
general company for land transport as shown in Table 17. 

 

9. Quantity of goods transported by truck (not owned) 
The quantity of goods transported by trucks not owned by (4805) (1000 tons) during the year 
2020 an increase of (283.8%) for the year 2019, which was the quantity (1252) (1000 tons) as 
shown in Table 17. 

10. 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)(88795) move the year 2020 an increase (%298.2) the year 2019 (22298) move as 

shown in Table 17. 

11. Number of Employees 
The number of Employees reached (1905) workers during the year 2020, an decrease of 

(%11.1) compared to the year 2019, during which the number of employees (2143), and the 

reason for the decline to retirement and resignation and termination of services and death 

and transportation of workers as shown in Table 22. 
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the owners of Buses operating for this year accounted for (%70.4) of the total number of 
buses, as shown in Table 2. 

 

3. Number of passengers, travelers and delegations 
Number of passengers, travelers and delegations reached (5.0) million  passengers and 
travelers in2020,and an decrease of(%74) compared to 2019 was recorded in the number of 
passengers(19.2) million passengers due to an decrease the number of passengers, 
passengers and delegations in general due to the security conditions and health conditions 
for the corona pandemic that the country was going through                               as shown in 
Table 2.  

 
4. Income from transport services 

Revenues from transport services amounted to million ID(9194) million in 2020, an decrease 
(%62.8) compared to 2019, amounting to (million ID)(24703) million due to the the number of 
number of passenger due to the security conditions and health conditions for the corona 
pandemic that the country was going through In addition  to the division of labor between 
the General company for travelers and delegates transportation and the public company for 
the management of private transport most of the tram mission lines stopped inside Baghdad 
governorate and in all governorates due of the traffic momentum and this leads to a 
decrease Mileage and Work hours and Employment expenses Operating Buses as shown in 
Table 2. 

 

5. Wages and benefits Paid to  employees 
Wages and benefits Paid to  employees to(15713)( million ID) in 2020, an decrease of  (% 6.6 ) 
compared to 2019 amounting to(16819)( million ID) as shown in Table 2. 

 

6. distance travelled for buses operating 
Number of buses in operation reached (10057)(1000. Km) in 2020, an decrease of (%40.5) over 
the year 2019, which was (16900)(1000.km) as shown in Table 2. 

 

7. Number of hours of work for buses operating 
Number of working hours for working buses reached (4544) (1000 hours) in 2020, an 
decrease of (%31.9) compared to the year 2019 which was (6671) (1000 hours) as shown in 
Table 2. 
 

8. Employment expenses  of operating buses 
Number of Employment expenses of operating buses(21506)(million ID) in 2020 an decrease 
of (%23.8) compared to the year 2019 amounting (28226)(million ID as shown in Table 2. 
 

9. Number of Employees 
Number of Employees reached (2110) workers for the year 2020, recording a decrease of 
(%8.1) compared to the year 2019 which was (2297) workers due to retirement, resignation 
and termination of services, death and transportation of workers as shown in Table 2. 

 

Key  indicators / the General Company of Land Transport 
 

1. Number of trucks for goods transferring(owned) 
Number of trucks for the transport of goods (owned) was (535) in 2020, an increase of (%0.2) 

compared to 2019 number of (534) trucks due  returning atruck that was missing in the 

Nineveh branch due to poor security conditions, and only the head of the truck was returned, 

and it was referred to the delisting committee. as shown in Tables 1 ,16. 

2. Number of trucks to transport goods sub-working contingent-owned 
Number of trucks operating for the transport of owned goods reached (401) in 2020, an 
decrease of (%4.5) compared to the year 2019 which was (420) trucks due to the existence of  
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Methodology 
 
Statistical data are collected and updated in coordination and cooperation with the Ministry of 
Transport and organization the 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 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 
 

Definitions and terms: 
 

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 travelers and delegates: 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. 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). 

 

7. Operating trucks: Means the working media owned or non - owned by the General 

Company for Land Transportation , which was already w working on the internal and 
external. 

 

8. Quantity of goods transported: Quantity of goods and other materials transported by 

truck (owned and non – owned) the General Company for Land Transportation 
 

 
Key Indicators / The General Company for Passenger Transport and Delegations 

 
1. Number of available buses  

Number of buses (1202) for the year 2020, including (882) bus floor and (320) double Decker 
bus with an decrease of (%36.4) from the year 2019 (1891) buses buses it was under 
cancellation and idle and stalled as shown in Tables 1, 2 , 6 . 

 

2. Number of operating buses  
Number of buses operating (846) buses for the year 2020, which increase arise of (%26.6) 
compared to 2019, which was (668) bus working in addition to the existence of some buses to 
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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 the transport sector comes on top of the sectors that support the economic 
structure and is the main pillar of the national economy as the transport sector with its various 
activities is fundamental pillar of progress its not possible to imagine achieving balanced growth 
among the sectors of the any country without securing the needs of those sectors from 
transportation which can be achieved except through preparing a good planning for the transport 
sector which is closely related to the pains of other economic sectors this is seeking General 
Company for travelers and delegates transportation through a group joint operation private sector 
to increase the company's revenues by opening new fields of work in addition to the company 
operating modern buses in order to provide better service to citizens in Baghdad and some 
provinces.. as it seeks General Company for land transportation to enhance the role of the private 
sector in the impel mutation of the comprehensive transport plan in the long run and to activate 
its real participation in the public sector in addition to developing and developing the capabilities 
of the company in a manner that is commensurate with its position as a national carrier and also 
seeks to join international transport agreement and activate the agreements for neighboring 
countries of Transport in Iraq occupies an important place in the national development process 
and in building the economic and shy octal 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)the public company for transporting passengers and delegations 
through a group of joint operating projects with the private sector seeks to increase the 
company’s revenues by opening new areas of work in addition to the company operating modern 
buses in order to provide better service to citizens in Baghdad and some governorates. 
The general company for land transport seeks to enhance the role of the private sector in 
implanting the comprehensive transport plan in the long run and activate its true participation in 
the public sector in addition to developing the company’s capacity in a manner commensurate 
with its position as a national carrier and also seeks to join international transport agreements of 
neighboring countries. 
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