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Introduction 1. المقدمة   

العملیة  وتوقیتات على سیر مراحل مؤثر لكونھ ي دولةأقتصاد إلرتكازیة إلالبنى ا أھم قطاع النقل واالتصاالت من یعدّ 
 اإلنتاجیةالمراكز  ما بین واإلنتاجيثر في عملیة التدفق السلعي ؤقصور یحصل في قطاع النقل سی أين ا إذ ، اإلنتاجیة

الدولة في  أجھزةالتي تمتلكھا  وتعتبر السیاراتالخطط القومیة التنمویة ،  عملیة وضع یؤثر في ستھالكیة وھذا ماواإل
 جھاتالوزارات وال جمیع متطلباتلتلبیة  أخرى إلىعلیھا من سنة  عتمادوالعام والمختلط وسیلة یزداد األ القطاع الحكومي

  . ( نقل العاملین والبضائع ) ضمنھا المحافظات من خاللبغیر المرتبطة بوزارة 
التي  المختلفةالمناطق  ما بینوتوزیعھا  اإلنتاجیةالمدروس بین الوحدات من خالل الترابط  تأتيالنقل بالسیارات  أھمیة أن 

بنفس واالتصال لعملیة الترابط السھل والسریع ھذا في تحقیق  األخرىعلى الوسائل  األحیانیصعب في الكثیر من 
تخطیط وتطویر الطرق  ھیواكب أنتطور قطاع النقل بالسیارات یجب  أن ، بأنواعھاالمرونة التي تتمتع بھا تلك السیارات 

 خالل أعلى كفاءةتطویر وتحدیث شبكات النقل كي تحصل على  إلىالدولة المركبات لذا اتجھت  لھذهلتوفیر انسیابیة سلیمة 
ً  إحصاءاتنفذت مدیریة وقد  .التي تحققھا تلك السیارات  الخدمیةو اإلنتاجیةالعملیة  ً  النقل واالتصاالت مسحا  شامال

 2015غیر المرتبطة بوزارة في القطاع الحكومي والعام والمختلط لسنة  جھاتالدولة وال أجھزةللسیارات التي تمتلكھا 
سواء ركاب ، حمل ، مواصفات السیارات حسب رقم الشاصي ونوع السیارة  أنواعلكافة یتضمن المسح مؤشرات عدیدة 

، وعدد  ختصاصیة ، وحسب نوع الوقود المستخدم ، وبلد المنشأ ، وماركة ولون السیارةالمعدات اال كذلكخاصة 
  .  السلندرات وسنة الصنع

  
 

Executive summary 2. الخالصة التنفیذیة 

غیر المرتبطة بوزارة في  لجھاتالدولة وا أجھزةسیارات التي تمتلكھا ال إحصاءالمستخرجة من مسح  المؤشرات أھم
  .2015 لسنةالقطاع الحكومي والعام والمختلط 

وحسب التصنیف القطاعي المؤسسي  بوزارةغیر المرتبطة  الجھاتو الكلي للوزارات والمركبات السیاراتعدد  - 1
  .سیارة   )114892(
   . ) سیارة50370الركاب الكلي ( سیاراتعدد  -  2

 . ) سیارة49290عدد سیارات الحمل الكلي ( -  3 

   .) سیارة 12224عدد سیارات المواصفات الخاصة الكلي ( -  4 

  ) دراجة .3008الناریة الكلي (عدد الدراجات  - 5

  
  

Methodology 3. المنھجیة 

 غراضألشامل بمسح  غیر المرتبطة بوزارة جھاتوالوزارات الشمول كافة  لإلحصاءالمركزي ضمن خطة عمل الجھاز 
ً 1984( سنة لإلحصاءنفذ الجھاز المركزي  وقدمتطلبات الجھات المستفیدة  تحدیث  ھُ تبع الحكومیة للسیارات شامالً  ) مسحا

الالحقة ولغرض دقة وشمول  لسنواتل نتائجھ كأساسواعتمدت  1999المسح سنة  عادةإوتم  الالحقةلبیانات للسنوات ا
 إلىوصول للستمارة الكترونیة إالبیانات عن طریق  ستیفاءإ تم و 2012لسنة  ثمسح جدید محدّ  تم تنفیذ الدولة ةأجھز ةكاف

غیر جھات ومواصفات السیارات والمعدات االختصاصیة لكافة الوزارات وال بأعداد وأنواعالنتائج النھائیة المتعلقة 
َ تمو الدولة ةأجھزبین  االلكترونیة ةفي تطبیق الحوكم ولیةكمبادرة أ بوزارةالمرتبطة   االلكترونیة الحكومةاستخدام  الحقا

قدرات  تطویرل )          ( بواسطةعن طریق االنترنت  أصبحو 2014 سنھ بیانات مسح ستیفاءاتطویر برنامج ل
ً حسب أخر تحدیث الموظفین كافة  وكانت االستجابة سریعة في ویكون في نفس الوقت قاعده أساسیة للتحدیث سنویا

 الكفاءة لتحقیق الحكم الرشید وتعزیز لوجیا المعلومات واالتصاالتستخدام تكنوإمن خالل  الجھات المشمولة بالمسح
  . وشمولیتھاالبیانات  ةفي دق والمسائلة والشفافیة

  

Dropbox 
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Objective of survey  1.3 أھداف المسح 

مراحل العملیات  ةالمصداقیة في كاف إلى باإلضافةالبیانات  ةھو تحقیق مستوى عالي من جود إحصائيمسح  أيالھدف من 
لغرض توفر البنیة التحتیة لمؤشرات السیارات من خالل الوصول إلى عدد الخاصة بالمسح المذكور و اإلحصائیة
قة في رسم الخطط ووضع الجھات ذات العال ةالمتطلبات التنمویة ولحاج ةخاص) ولتغطی  +(حكومي لكليالسیارات ا
   -:  كاآلتيویمكن تلخیص أھم األھداف  رجةالمؤشرات المستخ في ضوء قتصادیةاإلالسیاسات 

عدد  تقریر سنوي عن تستخرجالنقل واالتصاالت  إحصاءاتمدیریة  إن حیث كليالالسیارات  عدادا إلىلوصول ل - 1
 إلىالوصول یمكن  2015سنھ ل مسحنا ھذا من نتائجو ، العامةفي مدیریة المرور سیارات القطاع الخاص المسجلة 

للسیارات  الكليوھذا العدد  المطلوبةللسنة السیارات  إجماليیمثل  الذي )المجموع (حكومي + خاصو الحكومیةالسیارات 
  . المواطنین بأرواحیتنقل في شوارع البلد والتي بدورھا تشترك في وقوع الحوادث المروریة التي تعتبر آفة تفتك 

   . تلوث البیئة لىع تأثیرھا إلىیمكن الوصول  أعاله لكليا السیارات أعداد عند معرفة -  2

+  حكومي( القطاعوحسب  یمكن الوصول الى الطاقة التصمیمیة لتلك السیارات العدد الكلي للسیاراتمن خالل  - 3
من ناحیة اإلنشاء وكذلك في حالة التبلیط والبناء عن مدى وزنھا وثقلھا یمكن وضع خطة ومقترحات  ) وبواسطتھاخاص

  .المستخدمة  والجسور للطرق والصیانة
  
سواء في  من قبل تلك السیارات الوقود المستھلككمیة وقیمة الى  لوصولیمكن ا من خالل أجمالي السیارات  - 4

وضع  ةر الوقود الالزم والمناسب في حالتوفیر مقدا ولفائدة الجھات المھتمة في القطاع الخاص او الحكومي
. التخصیصات السنویة للموازنة التشغیلیة ولفائدة الجھات المستفیدة األخرى  

نقل المنتسبین واألیدي العاملة إلى لمعرفة عدد السیارات الالزمة  من خالل توفر مجموع السیارات الحكومیة یمكن - 5
  . الطاقات البشریة لھذهالمواقع اإلنتاجیة لتحقیق االستثمار األمثل 

  من خالل النقل  نوعیتھاإلنتاج وتحسین  التوقیت األفضل لنقل توسیع السوق واستغالل الموارد البشریة والمادیة في - 6 
  ات عبر مراحل العملیة اإلنتاجیة وكذلك في التسویق .بالسیار

  

Statistical unit 2.3 الوحدة اإلحصائیة 

غیر المرتبطة  جھاتالمملوكة من قبل كافة الوزارات والوفي ھذا المسح المستخدمة  اإلحصائیةھي الوحدة  تعتبر السیارة
 أجھزةمستوى  والمختلط وعلىالقطاع الحكومي والعام  منھا فيالتابعة والمتضمنة لكل  اإلداریةبكافة تشكیالتھا  بوزارة
  . الدولة

  

Time schedule 3.3 التوقیتات الزمنیة 

  لترشیح اعضاء غیر المرتبطة بوزارة  جھاتكتاب رسمي للوزارات كافة وال إرسالتم  17/1/2016بتاریخ
        . تنفیذ المسحللمشاركة بارتباط من ذوي الخبرة باستخدام الحاسبة 

                                          

 المسؤول غیر المرتبطة بوزارة لمشاركة أعضاء االرتباط مع  جھاتتم إرسال كتاب رسمي للوزارات كافة وال
من ذوي االختصاص بتكنولوجیا المعلومات وبما یتعلق بأعداد السیارات ومواصفاتھا لحضور دورة  المساند

 . 2015البیانات علي البرنامج المحدث لسنھ  استیفاءحول  3/3/2016تدریبیة في 
 البرنامج المحدث على ال تم خالل الدورة تنصیب  )Access  بتوبال) اعاله للوزارات التي اصطحبت معھا 

ً وتم بعدھا أرسال قاعده البیانات      عن طریق 2014بمسح  الخاصةاما بقیھ الوزارات نصب البرنامج لھا الحقا
)Dropbox (  2015لیتم التحدیث علیھا لمسح .  
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  البیانات  إدخال تفاق على موعدلأل الدفاع ةعدا وزار ةالوزارات كاف إلىكتاب  إرسالتم  14/6/2016بتاریخ

التي  التدریبیة الدورة) المتفق علیھ في  Dropbox  (ستخدام برنامجإتناقل البیانات بو تناالنترعن طریق الكترونیا 
 . وتاریخ االستالم النھائيالبرنامج الجدید  حسب البیانات إدخال  سلوبا حول أقیمت

 لبعض الجھات المتأخرة عن موعد تسلیم البیانات المتفق علیھا  النھائیةستالم البیانات تم أرسال كتب تمدید فترة ا
 . وكتب الحقة تخص نفس الجھات المتأخرة منھا وزارة الصناعة والمعادن

  تم غلق أستالم البیانات من الجھات المشمولة بالمسح وذلك لتجمیع بیانات الوزارات والجھات غیر المرتبطة بوزارة
لتالفي تأخیر أصدار التقریر النھائي حسب التوقیتات الزمنیة ضمن خطة عمل الجھاز  28/10/2016بتاریخ 

 .المركزي لإلحصاء 
 

Scope and coverage of the survey 4.3 شمول المسح 

المحكمة ،  الوطني ألمنا جھاز ، (وزارة الدفاع عدا غیر المرتبطة بوزارة جھاتوالوزارات الالمسح جمیع  إطارشمل 
  . والتي لم تشترك في المسح لدواعي امنیة)  األعلىمجلس القضاء ،  االتحادیة العلیا

  

The questionnaire 5.3 االستمارة 

بصورة نھائیة بعد التشاور  إخراجھاالنقل واالتصاالت وقد جرى  إحصاءاتمدیریة  الكترونیة من قبل استمارة تم تصمیم
 لجھاتات وامع الوزار أیضامناقشة االستمارة تم ووالمالحظات  الرأي إلبداء لإلحصاءمع مدیریات الجھاز المركزي 

 ة) في سن         ( ــبرنامج جدید على ال ةفي كتاب االستمارة اد تلكــتم اعتمو 2012ي سنة ف غیر المرتبطة بوزارة
ویكون التواصل مع كافھ الجھات  ة) مباشر         (  رنتــیانات عن طریق االنتـیفاء البـستإ ھالذي تم من خالل 2013

لسنوات ا في تحدیث بیانات أساس ویعتبر 2014سنھ مسح  وعلیھ أنجز)            عن طریق ( المشمولة الحكومیة
ً حسب السنة السابقة الالحقة   -: اآلتيمن خالل واجھات البرنامج الجدید وھي على النحو  سنویا

  
   التعریفیةالبیانات )      ( القسم – 1
  
ً ترمز بوزارة  المرتبطةغیر الجھات الوزارات او  ألسماء ةیتضمن بیانات تعریفی :         1- 1   ةأجھز ةلكاف الكترونیا

  . بالمسح المشمولةوالجھات  الدولة
 ةویدخل ضمن ھذا الحقل كاف ةالمشمول الجھةضمن  ةعام ةمستوى مدیریوعلى  اإلداريالتشكیل اسم  :         2- 1

   . الجھةلتلك  التابعةوالمدیریات  اإلداریةالتشكیالت 
  . الحكومي ،عام ،مختلط  -:القطاع  :          3- 1
  . تشكیل او جھة: عدد العاملین التابع لكل           4 - 1
، المعدات  الخاصةحمل ، المواصفات الالركاب ، سواء السیارات  أنواعحقول تخص  أیضاویحتوي ھذا القسم  

 استمارةحذف  او جدیدة استمارة ةأضاففي البرنامج كذلك یمكن  ستمارةاأل أجزاء ةحیث یمكن التنقل بین كاف االختصاصیة
   . ةاو الحق ةسابق استمارة إلىاو الوصول 

  
سیارات الركاب        )1(قسم ال   - 2    

وحسب التسلسل  المشمولة للجھة التابعةل نوع من سیارات الركاب في التقریر لك المطلوبةالبیانات  القسم ھذایتضمن 
ً ) حیث ترمز ، باص ةوع (صالون ، ستیشن ، حقلیوحسب الن الجھةالسیارات التي تمتلكھا تلك  إلعداد حسب  الكترونیا

المرور  ة، مدیری الداخلیة ة، وزار لإلحصاءوھي (الجھاز المركزي  المھتمة) المتفق علیھ مع الجھات الكودالتصنیف (
  . للكمارك ) العامة ئةسیارات ، الھیال لتجارة العامة الشركة،  العامة
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  لسیارات الحم      ) 2( القسم  -  3

  ،، فان ، لوري شاصي ، لوري قالب البیانات التي تخص سیارات الحمل وحسب النوع (بیك اب أعالهیتضمن ھذا القسم وكما ذكرنا 
وترمز حسب الكود المتفق علیھ  الخاصة) وایضا یتضمن ھذا القسم سیارات المواصفات  ةلتری ة، لوري حوضی ةطنی ةلوري حوضی

ً ا  .و حمل أركاب  لیست  من السیارات  الن ھذا النوع الحمولةلھا تكتب  ولكن ھذا النوع من السیارات ال لكترونیا

 االستجابة  6.3

االلكترونیة  بیاناتغیر المرتبطة بوزارة حیث تم العمل بروح متعاونة في استیفاء ال لجھاتتم تنسیق العمل والتنفیذ بمعیة الوزارات وا
مثل وزارة الداخلیة وكذلك  اإلحصائیةبالتعاون مع مركز التدریب والبحوث )          برنامج ال (   وتم تدریب بعض الوزارات على

االلكترونیة االستمارة و استخدام الحاسبةاالرتباط على  أعضاءتدریب ب إحصاءات النقل واالتصاالت مدیریةفي فریق عمل  قام
  . التنقل بین الواجھات والشاشات الخاصة بأنواع السیارات والمعدات االختصاصیة الخاصة بالبرنامجو المذكورة

  

 Data collection and processing 7.3جمع ومعالجة البیانات  

ة سن مسح في ةمر ألول ھُ قیطبت یتم برنامجال وھذا )          (برنامج   بواسطةعن طریق االنترنیت  الكترونیاالبیانات  ستیفاءإ تمی
الجھات  بالسیارات التي تمتلكھاخاصة البیانات العلى قاعدة یحدث سنویا  أي الالحقةللسنوات   أساسیة بیانات  قاعدةلیكون  2014

 ةبالتعاون مع مدیریلإلحصاء المعلومات في الجھاز المركزي  دائرة تكنولوجیااعد من قبل البرنامج و ، لكل سنة الحقة الحكومیة
 أي ةفي حالو اءـلإلحصاز المركزي ـمع الجھ الدولة ةأجھز ةافـمستمر لكالكترونیا  التواصلالنقل واالتصاالت بحیث  إحصاءات
 قسمبالتعاون مع ومعالجتھا یتم تجمیع البیانات و)             (  بواسطةWord )   ( على صفحة یكتبفي العمل  ةمشكل أواستفسار 
واستخراج  وتوحیدھا وتبویب النتائج من قبل مدیریة إحصاءات النقل واالتصاالت استخراج جداول المسح یتمل اإلحصائيالتحلیل 

  التوضیحیة . ةالبیانی الرسومو باإلشكال ةتضمینبعد  النھائي ةبشكل التقریر إلصدارالمؤشرات الرئیسة 
 نفس اعتماد تمو القاعدة االساسیة على تحدیث لدیھا لیس تغیر عدد سیاراتھالم ی التي بوزارة المرتبطة غیر والجھات الوزارات اما

 دیوان ، المالیة الرقابة دیوان ، التخطیط ، والریاضة الشباب( ھيو قبلھا من المرسلة الرسمیة الكتب حسب السابقة لسنةل بیاناتھا
 للمصادر العراقیة الھیئة ، المسیحیة األوقاف دیوان ، العلمي المجمع ، والعمرة الحج ھیئة ، الشیعي الوقف دیوان ، السني الوقف
 بیت ، النزاھة ھیئة ، الملكیة دعاويھیئة  ، المالیة األوراق ھیئة ، واالتصاالت األعالم ھیئة لالستثمار، الوطنیة الھیئة ، المشعة
  ) . الشھداء مؤسسة ، السیاسیین السجناء مؤسسة ، الحكمة

  

Limitations of  the sarvey presented 8.3 الصعوبات التي واجھت المسح 

ستخراج مؤشرات إل لإلحصاءتضمنت نتائج المسح مجموعة من المؤشرات الشاملة التي ستضاف الى قاعدة بیانات الجھاز المركزي 
  - لمشاكل والمعوقات منھا وكاالتي :وقد واجھ المسح بعض ا السیارات والبیانات المطلوبة أنواع تجمیعیة عن تفاصیل

االلكترونیة الخاصة  البیاناتستالم إلالتوقیت المحدد  حسبغیر المرتبطة بوزارة  جھاتالوزارات وال معظمبیانات استالم  تأخر -  1
   .التقریر النھائي  ستخراجتكثیف العمل في نھایة السنة إلمما ادى الى  بالمسح

وعدم  بوزارة المرتبطةغیر  جھاتوال الوزاراتفي بعض  االلكترونیة الحكومةستیعاب الفكري لمفھوم إلعدم ا – 2
     ةت مباشراالنترن بواسطة)            (برنامج  إلى) القدیم           () برنامج           (بالتغییر والتطویر من  القناعة

  .)                عن طریق (والتواصل  )           (
ً وردت بیانات بعض الوزارات ور - 3  ةریبیة وتم معالجتھا من قبل مدیریالتد الدورةولیس الكترونیا وكما متفق علیھ في  قیا

  . كترونيلاإل دخالاإل أسلوبات على تم تدریب تلك الوزار أنبعد البرنامج الكترونیا  إلى وإدخالھاالنقل واالتصاالت  إحصاءات

 اإلحصائيالتنسیق ارتباط لجنة  أعضاءبالتعاون مع  غیر المرتبطة بوزارة وجھات تم تدریب كادر من الوزارات وال -  4
البیانات استالم في  سیر العملعلى  ریؤثمما بعض الكوادر التي تم تدریبھا  تبدیلالحظنا  فقد بالمسح مشمولة جھةفي كل 

  بوقتھا المحدد . الخاصة بالمسح المطلوبة
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بین التواصل  في  عتمادهِ إل بوزارة لمرتبطةا غیر جھاتوالالوزارات الخاص ب )          (  البرید االلكتروني استالم عند  - 5
 االرتباط وأعضاء لین عن المسحوالمسؤمن قبل  یفتح ال المستلم تبین أن البرید االلكترونيت جھاز المركزي لإلحصاء وتلك الجھاال

المتابعة  إلىفي التواصل مع تلك الجھات مما اضطرنا  للبرید االلكترونيلوجود بدائل بوزارة  غیر المرتبطة لجھاتواالوزارات في 
  . الھاتف النقال بواسطةو والمكتبیة المیدانیة

مسجلة باسم جھات  وإنما منھا المستفیدة الجھةولكن لیس باسم  العامةالمرور  ةفي مدیری مسجلة للدولة المملوكةبعض السیارات  - 6
رقم ھو ویتكرر  ال ألنھفي البرنامج  للسیارةتم استخدام رقم الشاصي كمفتاح و السیارات  أعداد التكرار فيوقد تم تالفي  مالكة أخرى

  . الواحدة بالسیارةخاص 

یتضمن بیانات السیارات على شكل  )     ( مرن  قرص استالمتم و االدخال االلكتروني یمكنھا مع الجھات التي ال مستمر تعاونال - 7
 حیث تقوم المدیریة للتأخیرتالفیا  من تلك الجھات ةتم استالمی حیث  الجدیدبالبرنامج  عالقة) ولیس لھ (          ) او          جدول (
ً  )Access( البیانات على البرنامج بإدخال   . التوقیت المحدد الجھات حسب تلك بیانات تغطیةو ةمعالجتمت و االلكترونیا

Consepts & definitions 4. المفاھیم والتعاریف 

A -  وتشمل سیارات الركاب: -  

  . ) مقعد5- 2التي عدد مقاعدھا من (یقصد بھا سیارات الركاب  -: )( صالون - 1

عدد مقاعد اكثر من  یأخذالبدن ممتد لغایة نھایة السیارة وبعضھا ھي سیارات الركاب الصالون التي یكون فیھا  - ( ستیشن ) : - 2
  .كیا ، ھونداي ....الخ ) ( الدفع الرباعي مثل سیارات) مقعد 9-6الصالون حسب تصمیم السیارة ومعدل عدد مقاعدھا (

وتستخدم في الطرق  سیارات الدفع الرباعي نقل الركاب وذات محورین ( دبل اكسل )لالمخصصة  توھي السیارا -( حقلیة ) : -  3
  ..... الخ ) ، ارمادا بترول، كالوبر ، نیسان  الندروفر،  الند كروزالوعرة والحقول كسیارات (

 یختلف عدد مقاعدھا حسب حجم السیارة حیث یوجد سیارات باص والتيوھي السیارات المخصصة لنقل الركاب  -:( الباص )  -  4
) مقعد كسیارات الكوستر  24 – 15(  من كذلك یوجدمثل سیارات الكیا و ) 14 – 10) من (  سعة ركابھا( تتراوح عدد مقاعدھا

  .) ...... الخ  تومارساناسیارات الباص ( تاتا ، ك) مقعد فما فوق  25(  كذلكو

B - وتشمل الحمل سیارات :-  

طن ) والتي یكون شكلھا  2تزید حمولتھا عن (  تستعمل سیارات البیك اب لنقل حموالت قلیلة والتي ال -( بیك اب وفان ) : -  1
، اما سیارات الفان فتكون ویوجد سیارات بیك اب ذات محورین تسجل ضمن سیارات الحمل مغلق من الجوانب ومفتوحة من الخلف 

  . كالسیارات التي تستخدم في ( نقل الصحف ، الحلویات ، والمواد الغذائیة .... الخ )ة فجمیعھا مغل

  فاكثر) طن 24-3نقل الحموالت والبضائع وتكون حمولتھا القیاسیة من (  شاحناتھ ویقصد ب -( لوري شاصي ) : -  2
  شابھ ذلك . ذو بدن ثابت وقد یكون مبرد لنقل اللحوم والبیض واالسماك وما يو اللوري الشاص

  .فاكثر )  طن 24 - 3بین ( حمولتھادن متحرك لنقل الرمال والحصى وتكون ذات ب شاحنات -:( لوري قالب )  - 3

وتكون  التي تنقل المواد السائلة الشاحناتذات بدن على شكل اسطواني ( تنكر) وھي  شاحناتوھي  -: ( لوري حوضیة ) - 4
  .  بالطن المنقولة تكون وحدة قیاس تلك المواداالسمنت  القیر أوالتي تنقل مواد صلبة مثل  الحوضیةوباللترحمولتھا 

C - سیارات المواصفات الخاصة :-  
  . ... الخ ) ،حفارة  ،رافعة  ، االطفاء ، ( االسعافنقل االشخاص او نقل البضائع مثل غیر وھي سیارات مخصصھ ألغراض اخرى

D- نتاجیة مثل (جرافة اإل لألغراضھي عبارة عن مركبات او معدات توضع على مركبة ذات عجالت  -: المعدات االختصاصیة
  . ، مدرعة ....الخ) فحةمصقبة شوارع (نقار) ، ثا ، رافعة شوكیة ،ھزازةكریدر، جرافة شفل ، كرین مدقة 
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  المؤشرات الرئیسة للمسح . 5

زیادة بنسبة و ) سیارة109775( تبلغ التي كانت 2014ة ن) سیارة مقارنة بس114892( ھي 2015عدد السیارات لسنة بلغ  - 1
 ) .1كما في جدول ( )%4.7( ھاارمقد

 زیادة بنسبةسیارة و )49616( التي كانت  2014مقارنة بسنة  2015) سیارة لسنة 50370أجمالي عدد سیارات الركاب (بلغ  – 2
  .) 1( كما في جدول) %1.5( رھااقدم

  -: انواع عدة ) سیارة وتقسم الى50370(أعاله عدد سیارات الركاب بلغ  - 3

A  - ) من %49.3( نسبتھا) سیارة و24808) مقعد وعددھا في اجھزة الدولة (5- 2سیارات الصالون التي لدیھا عدد مقاعد (
  . ) 8ت  كما في جدول ( الركاباجمالي سیارات 

B - ) سیارات ي) من اجمال%15مقدارھا ( ة) سیارة وبنسب7585( عددھا ) مقعد بلغ9-6سیارات ستیشن التي لدیھا عدد مقاعد 
  . ) 8ت  كما في جدول ( الركاب

C -  من اجمالي سیارات%10.1) سیارة وبنسبة مقدارھا (5095عددھا ( بلغ) مقعد 9-4لدیھا عدد مقاعد ( الحقلیةسیارات ( 
  . ) 8( ت  الركاب

 D- ) 25.6) وبنسبتھا (12882( 2015فاكثر) أصبح عددھا في أجھزة الدولة لسنة  25- 7سیارات الباص التي عدد مقاعدھا% (
   . ) 8كما في جدول ( ت  الركابمن اجمالي سیارات 

  
نسبة ) سیارة ب45368(كان عددھا  التي 2014سنة  عن) سیارة 49290( سیارات الحملعدد زیادة في أظھرت نتائج المسح  -  4

  . )5) و (1كما في جدولي ( ،عن السنة السابقة  %)8.6زیادة مقدارھا (
  
  - :كاآلتي الخاصة بھا  والحمولةلحمل سیارات ا أنواع) سیارة وھذه توزع حسب 49290( أعالهان عدد سیارات الحمل  تبین - 5

A  - ) من أجمالي 76.6) سیارة وبنسبھ مقدارھا (37746فقد بلغ عددھا ( )طن2-1سیارات (بیك أب) والتي تتراوح حمولتھا (%

  .  ) 9كما في جدول ( ت  الحملسیارات  عدد

 B- ) 1.3في اجھزة الدولة وبنسبھ مقدارھا ( سیارة )644) طن فقد تبین عددھا (2-1لفان) التي تتراوح حمولتھا (ااما سیارات (%

  . ) 9كما في جدول ( ت  الحملمن اجمالي سیارات 
 C- ) سیارات الحمل) حسب نوع الحمولة سواء الطن أو اللتر والتي نسبتھا الى اجمالي 10900بلغ اجمالي عدد سیارات اللوري 

  - : %) وتقسم سیارات اللوري حسب نوع البدن الخاص بھا كاالتي22.1(
  

  a - ) من اجمالي سیارات اللوري31.9وبنسبھ مقدارھا () سیارة لوري 3475لوري شاصي ذات بدن ثابت بلغ عددھا (% .  

 b  - ) من اجمالي عدد سیارات 19.2) لوري قالب وبنسبھ مقدارھا (2096لوري قالب ذات بدن متحرك فقد بلغ عددھا (%

  . اللوري

  c  - من اجمالي 13.3) لوري وبنسبھ مقدارھا (1452لطن بلغ عددھا (اللوري الحوضیة التي حمولتھا با اما السیارات (%

  . ) 9ت  ( سیارات اللوري حسب جدول
 

d  - ) من اجمالي عدد اللوریات 35.6وبنسبة مقدارھا (لوري ) 3877سیارات اللوري الحوضیة التي حمولتھا بالتر بلغ عددھا (%
  ) . 9ت  وكما موضح بالتفصیل من جدول (

 
، أما  مركباتالعدد  اجمالي من %)78.2وبنسبھ مقدارھا ( مركبة) 89855متلكھا القطاع الحكومي (یالتي  مركباتأن عدد ال - 6

التي یمتلكھا  لمركباتا اما جمالياال%) من 21.7وبنسبھ مقدارھا ( مركبة) 24885التي یمتلكھا القطاع العام فعددھا ( مركبات
  ) . 5ت كما في جدول (   تمركبا%) من أجمالي عدد ال0.1وبنسبة مقدارھا ( مركبة) 152القطاع المختلط عددھا (

  
  



2015غیر المرتبطة بوزارة في القطاع الحكومي والعام والمختلط لسنة والجھات الدولة  أجھزةالتي تمتلكھا  المركبات إحصاءمسح  7  

 

  
  
  
  
  
 ) من اجمالي السیارات%69.8وبنسبھ () سیارة 80209(التي تستخدم وقود البنزین ھيأظھرت نتائج المسح أن عدد السیارات  -  7
السیارات التي تستخدم انواع أخرى  ) اما%29.7وبنسبھ ( سیارة) 34080السیارات التي تستخدم وقود الدیزل ظھر عددھا (ان  اما

وبنسبھ  ) سیارة 603الشمسیة ...الخ  فتبین عددھا ( الطاقة واالغاز  علىمن الوقود غیر البنزین والدیزل مثل السیارات التي تعتمد 
  . )7( كما في جدول%) من اجمالي السیارات 0.5(
 
) 11826الذي كان ( 2014كان علیة سنة  عن ما) سیارة 12224( لسنة المسح الىارتفع عدد سیارات المواصفات الخاصة  - 8

  . )1( كما في جدول )14791مع الدراجات الناریة ( المجموعوكان  %)سیارة3.4زیادة مقدارھا (نسبة بسیارة 
  
    ) ونسبة االرتفاع    2965التي كان عددھا (  2014) مقارنة بسنة  3008الى (  2015ارتفع عدد الدراجات الناریة سنة  - 9
 ) .1جدول (كما في % ) 1.5( 
 

Conclusions and recommendations 6. االستنتاجات والتوصیات 

conclusions 1.6 االستنتاجات 

االختصاصیة لشمول معظم  اعداد سیارات الركاب والحمل والمواصفات الخاصة والمعداتاظھرت نتائج المسح زیادة في  - 1
   .والدوائر غیر المرتبطة بوزارة  الوزارات

لوصول الى اعداد لغیر المرتبطة بوزارة  جھاتمرة لكافة الوزارات وال ألولغطیة وشمول مؤشرات السیارات الحكومیة وت -  2
  في المناطق الساخنة .التي ھي تشكیالت عدا قلیل من ال الجھات المشمولة بالمسحاجھزة الدولة في  االسیارات التي تمتلكھ

 ھذهوفیما اذا كانت واللون  عدد السلندرات رقم الشاصي الخاص بالسیارة و اظھرت نتائج المسح توفیر مؤشرات على مستوى -  3
في غیر عاملة وسبب عدم استغاللھا  كانت عاملة او االسیارات مسجلة في مدیریة المرور العامة او لم تسجل وحالة السیارة فیما اذ

  . المنشأوبلد  الى سنة الصنع حسب نوع السیارة باإلضافةالعمل 

 

Recommendation 2.6 التوصیات     

محافظة الجھة المالكة على كفاءة األداء فمن الواجب  ثابتة لمؤسسات العراقإن ھذه اآللیات تمثل ثروة حقیقیة وموجودات  - 1
  .وضمان صالحیتھا وعملھا بصورة دائمة 

لدى مدیریة المرور العامة وضمان سالمة ھذه  لھامن تسجیل كافة السیارات التابعة  عن الجھات المشمولة بالمسح والمالكة التأكد -  2
  . بھاالموجودات ومنع سوء التصرف 

توفر السیارات الحكومیة یرافقھ توفر الخبرات البشریة القادرة على إدارتھا وصیانتھا من قبل موظفین ومھندسین متخصصین  - 3
  . باإلضافة الى طول فترة استغاللھا مما یتیح توفر فرص للعمل

أس مال إلى القیمة المضافة الخاصة بھذا تلك السیارات من عمل ور تھُ یمكن إجراء مسح لتلك السیارات لمعرفة ما مدى إضاف - 4
  .الناتج المحلي اإلجمالي لى تأثیرھا عانتاجیتھا و النشاط الفعال ومدى

إعمال تنافي وطبیعة تلك السیارات التخصصیة وذلك من اجل سالمتھا ومنع  بإنجازمؤسسات الدولة  توآلیاعدم زج سیارات  - 5
  . حدوث األعطال الناشئة بھا جراء االستخدام الخاطئ لھا

  .ھذا النشاط الفعال بللنھوض البنى التحتیة  لتأھیلالمیزانیة  فيالزمة لالمبالغ ا تخصیص - 6

  .وضع خطة سریعة وعملیة إلنشاء شبكة كاملة من المواصالت الداخلیة والخارجیة لتفعیل نظام المرور في العراق  - 7 



Table ( 1 )جدول  ( 1 )

المجموع الكلي     الســــــنة

* الدراجات الناریة المواصفات الخاصة الحمل     الركاب    

   Passenger carFreight vehiclesSpecificationMotorcycle

201026,63626,9866,371-59,993

201129,63430,5196,649-66,802

201240,28543,84410,860-94,989

201449,61645,36811,8262,965109,775

201550,37049,29012,2243,008114,892

 نسبة التـــغیرلسنتي        
(2014 ـ 2015 %)   

Change rate
1.58.63.41.54.7

 - بیانات غیر متوفرة 

* تم فصل الدراجات الناریة في سنة 2015

Year

Key Indicators on Number of Vehicles  Owned By State Institutions and Non-Ministerial Agencies in Governmental,  Public and Mixed 
Sectors For (2010-2015)

المؤشرات الرئیسة العداد السیارات والدراجات الناریة التي تمتلكـــھا اجھزة الدولــة والجھات غیر المرتبطة بوزارة في القطاع الحكومي والعام والمختلط للمـــــــدة ( 2015-2010 )

Type of vehicles                                 انــــــــــــواع السیــــــــــــــارات

Total
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20102011201220142015

10,94211,95423,84730,11032,393

6,4897,2216,8236,4525,095

اب
رك

 ال
ات

یار
س

 * صالـــون واستیشن

حقلیـــــــــــــــــة

Pa
ss

en
ge

r 
 c

ar
s

Table ( 2 ) جدول  ( 2 )

Type

عدد السیارت والدراجات الناریة التي تمتلكھا اجھزة الدولة والجھات غیر المرتبطة بوزارة في القطاع الحكومي والعام والمختلط حسب النوع للمدة ( 2010  - 2015 ) 

Vehicles Owned By State Institutions and Non-Ministerial Agencies in Governmental, Public and Mixed Sectors By Type For 
(2010-2015)

Years     السنوات

Saloon & Station

Farm 

النوع

9,20510,4599,61513,05412,882

26,63629,63440,28549,61650,370

16,26918,48732,32934,00137,746

567627219591644

3,3113,7774,0353,2283,475Flat bed truckالشاصـــــــي

 2,4172,4701,9622,0972,096Tipperالقــــــــــالب

4,4225,1585,2995,4515,329Tank (ton+ litre)الحوضـیــــة ( طن + لتر )

10,15011,40511,29610,77610,900Total lorriesمجموع اللوریـــــــات

مجموع سیارات الركاب

اب
رك

 ال
ات

یار
س

بــــــــــــــــــاص

مل
لح

ت ا
ارا

سی

Pa
ss

en
ge

r 
 c

ar
s

Fr
ei

gh
t v

eh
ic

le
s

Bus

Total

Pick-up

Van

L
or

ry

بیـــــــــــــــك اب

فــــــــــــــــــان

ات
ــــ

یـــ
ور

الل

26,98630,51943,84445,36849,290Total lorriesمجموع سیارات الحمل

6,3716,64910,86014,79112,224

----3,008

59,99366,80294,989109,775114,892
 * تم دمج سیارات الصالون مع االستیشن الكمال السلسلة حسب السابق 

شكل ( 1 ) 

عدد سیارات الركاب والحمل والمواصفات الخاصة للمدة ( 2010 _ 2015 )

السیارات ذات المواصفات الخاصة

Grand Total

Vehicles of special specifications

المجمــــــــــوع الكلــــــــــي

Figure ( 1 )

Motorcycle** الدراجات الناریة 

**  تم فصل الدراجات الناریة في سنة 2015

  مالحظة / سیارات ذات مواصفات خاصة مع الدراجات الناریة مجموعھا = ( 15232 ) كما موضح في الرسم لسنة 2015 وحسب السلسلة السابقة 

Passenger Cars and Freight vehicles of Special Specifications For (2010-2015)

عدد سیارات الركاب والحمل والمواصفات الخاصة للمدة ( 2010 _ 2015 )

45368

4929049616
50370

50000

60000
الموصفات الخاصة

سیارات الحمل

سیارات الركاب

10860

14791 15232

26986
30519

43844 45368

26636
29634

40285
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  Table ( 3 )          ( 3 )  جدول

عدد السیارات والدراجات الناریة التي تمتلكھا اجھزة الدولة والجھات غیر المرتبطة بوزارة بجمیع القطاعات حسب النوع والوزارة لسنة 2015

 Vehicles Owned By State Institutions and Non-Ministerial Agencies in Governmental, Public and Mixed Sectors By Type and Ministry For 2015

حوضیة قالبشاصي
(طن)

حوضیة
 (لتر)

SaloonStationFarmBusTotalPick-upVan Flat bed 
truck

TipperTank 
(ton)

Tank 
(litre)

Total 
lorries

Total 
freight 
carriage

Vehicles of 
special 

specifications

TotalMotorcycleGrand 
total 

بیك اب

الدراجات 
الناریة

فان

 Lorries           اللوریات
مجموع 
اللوریات

 Vehicles Owned By State Institutions and Non-Ministerial Agencies in Governmental, Public and Mixed Sectors By Type and Ministry For 2015

مستوى التفصیل

Passenger car    سیارات الركابFreight vehicles      سیارات الحمل

مجموع 
سیارات الحمل

سیارات ذات 
مواصفات خاصة

المجموع 
الكلي

Detail
ستیشن صالون

مجموع 
السیارات

مجموع باصحقلیة
سیارات الركاب

 Ministry الــــــــــوزارات 

 202439323361110000441503760376Foreignالخارجیة

3171825341796926546800311322361,32721,329Financeالمالیة

14,7232,6631761,04218,60420,47380577971651,4122,25122,8043,12444,5322,49747,029Interiorالداخلیــــــــــــــة

 1475331672903228021261123971,14931,152Labour and Social Affairsالعمل والشؤون االجتماعیة

 616165844101,2757977851112371019761,0403,291743,365Healthالصحـــــــــــــة

191602801466772921561105168375871,13991,148Justiceالعدل

19873114467852632520011723241878251,75561,761Educationالتربیـــــــــــــة 19873114467852632520011723241878251,75561,761Educationالتربیـــــــــــــة

8245315328325506001726235481549Youth and Sportالشباب والریاضة

7821151606901,7472800244286591971,2181,4981,0594,30444,308Tradeالتجارة

22316194171649153271021016538173820Cultureالثقافة

6963551971,9173,165764371,2241241241531,6252,4262855,87615,877Transportالنقل

1468892403664000022613730373Municipalities and Public Worksالبلدیات واالشغال العامة

5241007864821,8921,12215738272066521,7752713,938133,951Construction & Housingاالعمار واالسكان

1941862612959361,3724451618441231,499892,52482,532Agricultureالزراعة

2013481952901,0341,32711553841054351,0792,4073813,82223,824Water Resourcesالموارد المائیة 2013481952901,0341,32711553841054351,0792,4073813,82223,824Water Resourcesالموارد المائیة

3526524861,4662,9562,86054772472616561,6414,5062,2819,743889,831Oilالنفط

20194123133810911300411484600460Planningالتخطیط

3703822955371,5841,034913095131073451,3885883,560143,574Industry & Mineralsالصناعة والمعادن

 1,0166403131,0403,0099542601343251411,0971104,216284,244Higher Education & Sceintificالتعلیم العالي والبحث العلمي
Research

7533403545431,9901,771281401319702422,0411,0725,1031535,256Electricityالكھرباء

14721634435626321260624289236680668Sceinces and Technologyالعلوم والتكنولوجیا

 117017949345678321330038711,070101,42501,425Communicationsاالتصاالت

 109102053264146030014150842211433Environmentالبیئة 109102053264146030014150842211433Environmentالبیئة

21231662820000000022844288Migration and Displacementالھجرة والمھجرین

6240030115036021112601560156Tourism and Antiquitiesالسیاحة واالثار 

22,5256,8764,42211,04444,86735,9056373,4411,6871,3773,3819,88646,42810,513101,8082,921104,729Totalمجموع الوزارات 
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Con. Table ( 3 ) تابع جدول  ( 3 )                                                     

الدراجات 
الناریة حقلیةستیشن صالون

عدد السیارات والدراجات الناریة التي تمتلكھا اجھزة الدولة والجھات غیر المرتبطة بوزارة بجمیع القطاعات حسب النوع والوزارة  لسنة 2015
 Vehicles Owned ByState Institutions and Non-Ministerial Agencies in Governmental, Public and Mixed Sectors By Type and Ministry  For 2015

Passenger car    سیارات الركابFreight carriage      سیارات الحمل
مجموع 
سیارات ذات سیارات 

مواصفات خاصة
المجموع 

الكلي فان
Lorries اللوریات

مجموع  باص
مجموع 
بیك ابسیارات 

مجموع 
السیارات

حوضیة قالبشاصي
(طن)

حوضیة
 (لتر)

SaloonStationFarmBusTotalPick-upVan Flat 
bed 

truck

TipperTank 
(ton)

Tank 
(litre)

Total 
lorries

Total 
freight 
carriage

Vehicles of 
special 

specifications

TotalMotorcycleGrand 
total 

Non-Ministerial agency

279038773948000000804020402Board of Supreme Auditدیوان الرقابـة المالیة

28207257370021034061033106Central Bank of Iraqالبنك المركزي العراقي

الناریة

الجھات غیر المرتبطة بوزارة

حقلیةستیشن صالون
مستوى التفصیل

سیارات 
الكليمواصفات خاصةالحمل

Detail

مجموع فان
اللوریات سیارات باص

الركاب
السیاراتبیك اب

28207257370021034061033106Central Bank of Iraqالبنك المركزي العراقي

3586247104571205012058213879252844Sunni Endowmentدیوان الوقف السني 

237228101,1451,620485421774697241730852,43502,435Shiite Endowmentدیوان الوقف الشیعي

6718163104130000001301170117Hajj and Umra Commissionالھیئة العلیا للحج والعمره 

 1212063040000004034034Iraqi Academy of Sciencesالمجمع العلمي العراقي 

12720631322311700000011703400340Independent High Electoral Commissionالمفوضیة العلیا المستقلة  

 1510093490000009043043Christian Independent Electoral Commission & other religionsاوقاف المسیحیین والدیانات االخرى 

376112700000000027027Iraqi Radioactive Sources Regulatory Authorityھیئة المصادر المشعة 

 2816227731100000011084084National Commission For Investmentالھیئة الوطنیة لالستثمار 

17322358650000005091091Communications and Media Commissionھیئة االعالم واالتصاالت 

185783820000002040040Stock Exchange Marketھیئة االوراق المالیة 

383222271190000101101200120Property Claims Commissionھیئة دعاوي الملكیة 

 2984233106479890100019005690569Integrity Commissionھیئة النزاھة

 201742330000003026026Bait Al-Hikmaبیت الحكمة  201742330000003026026Bait Al-Hikmaبیت الحكمة 

465853178395057525328273857451,3221,5683,840283,868Mayoralty of Baghdadامانة بغداد 

744908020313001004513523400340Martyrs Instituteمؤسسة الشھداء 

9018026134360000003601700170Prisoners Instituteمؤسسة السجناء

4876672193991500510110423454349Iraq Media Networkشبكة االعالم العراقي 

  7946020145130000001301580158Accountability and Justice Commissionالھیئة الوطنیة للمساءلة والعدالة 

 2,2837096731,8385,5031,841734409754961,0142,8621,71110,0768710,163Totalمجموع الجھات غیر المرتبطة بوزارة

24,8087,5855,09512,88250,37037,7466443,4752,0961,4523,87710,90049,29012,224111,8843,008114,892اجمالي السیارات  24,8087,5855,09512,88250,37037,7466443,4752,0961,4523,87710,90049,29012,224111,8843,008114,892Total vehiclesاجمالي السیارات 

Total = (Total ministries + total commissions ) االجمالي = ( مجموع الوزارات + مجموع الھیئات  )
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  Table ( 4 )          ( 4 )  جدول

عدد السیارات والدراجات الناریة التي تمتلكھا اجھزة الدولة والجھات غیر المرتبطة بوزارة في القطاع الحكومي والعام والمختلط حسب النوع والوزارة لسنة 2015

حوضیة قالبشاصي
(طن)

حوضیة
 (لتر)

SaloonStationFarmBusTotalPick-upVan Flat bed 
truck

TipperTank 
(ton)

Tank 
(litre)

Total 
lorries

Total 
freight 
carriage

Vehicles of 
special 

specifications

TotalMotorcycleGrand total 

Passenger car    سیارات الركابFreight vehicles      سیارات الحمل

فانستیشن صالون مجموع سیارات باصحقلیة
بیك ابالركاب

Detail

 Vehicles Owned By State Institutions and Non-Ministerial Agencies in Governmental, Public and Mixed Sectors By Type and Ministry For 2015

   Lorries         اللوریات
مجموع 
اللوریات

المجموع الكلي مجموع سیارات 
الحمل

سیارات ذات 
مواصفات خاصة

مستوى التفصیل

الدراجات 
الناریة

مجموع 
السیارات

carriagespecifications

Ministry / Public sector الــــــــــوزارات / قطاع حكومي

 202439323361110000441503760376Foreignالخارجیة

3171825341796926546800311322361,32721,329Financeالمالیة

14,7232,6631761,04218,60420,47380577971651,4122,25122,8043,12444,5322,49747,029Interiorالداخلیــــــــــــــة

 1475331672903228021261123971,14931,152Labour and Social Affairsالعمل والشؤون االجتماعیة

 616165844101,2757977851112371019761,0403,291743,365Healthالصحـــــــــــــة

191602801466772921561105168375871,13991,148Justiceالعدل 191602801466772921561105168375871,13991,148Justiceالعدل

19873114467852632520011723241878251,75561,761Educationالتربیـــــــــــــة

8245315328325506001726235481549Youth and Sportالشباب والریاضة

3286461375351840564160427611781,22401,224Tradeالتجارة

22316194171649153271021016538173820Cultureالثقافة

241162462827313180716949813991631,29301,293Transportالنقل

1468892403664000022613730373Municipalities and Public Worksالبلدیات واالشغال العامة

324734403081,14565102842138109760391,944111,955Construction & Housingاالعمار واالسكان

1131082602427231,197345517441111,311892,12382,131Agricultureالزراعة 1131082602427231,197345517441111,311892,12382,131Agricultureالزراعة

1872991932569351,1761135254963788632,0401623,13723,139Water Resourcesالموارد المائیة

2081563395991,3021,1343156106301564481,5854283,31503,315Oilالنفط

20194123133810911300411484600460Planningالتخطیط

134125208236122423111318244776820682Industry & Mineralsالصناعة والمعادن

 1,0166403131,0403,0099542601343251411,0971104,216284,244Higher Education & Sceintificالتعلیم العالي والبحث العلمي
Research

324144911907494168401337815052531,507171,524Electricityالكھرباء

14721634435626321260624289236680668Sceinces and Technologyالعلوم والتكنولوجیا

 570283612115160000015702780278Communicationsاالتصاالت 570283612115160000015702780278Communicationsاالتصاالت

 109102053264146030014150842211433Environmentالبیئة

21231662820000000022844288Migration and Displacementالھجرة والمھجرین

6240030115036021112601560156Tourism and Antiquitiesالسیاحة واالثار 

20,4525,5292,9326,90735,82030,1482541,3555818122,2805,02835,4305,76677,0162,67679,692Totalمجموع الوزارات 
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Con. Table ( 4 ) تابع جدول  ( 4 )                                                     

حوضیة قالبشاصي
(طن)

حوضیة
 (لتر)

SaloonStationFarmBusTotalPick-Van Flat bed TipperTank Tank Total Total Vehicles of TotalMotorcycleGrand 

الدراجات 
الناریة

مجموع 
السیارات

Lorries اللوریات
مجموع 
اللوریات

Passenger car    سیارات الركابFreight carriage      سیارات الحمل

بیك ابباص

عدد السیارات والدراجات الناریة التي تمتلكھا اجھزة الدولة والجھات غیر المرتبطة بوزارة في القطاع الحكومي والعام والمختلط حسب النوع والوزارة  لسنة 2015
 Vehicles Owned ByState Institutions and Non-Ministerial Agencies in Governmental, Public and Mixed Sectors By Type and Ministry  For 2015

مستوى التفصیل
حقلیةستیشن صالون

مجموع 
سیارات 
الركاب

فان
Detail

مجموع سیارات 
الحمل

سیارات ذات 
مواصفات خاصة

المجموع 
الكلي

SaloonStationFarmBusTotalPick-
up

Van Flat bed 
truck

TipperTank 
(ton)

Tank 
(litre)

Total 
lorries

Total 
freight 
carriage

Vehicles of 
special 

specifications

TotalMotorcycleGrand 
total 

Non-Ministerial agency / Public sector
279038773948000000804020402Board of Supreme Auditدیوان الرقابـة المالیة

28207257370021034061033106Central Bank of Iraqالبنك المركزي العراقي
3586247104571205012058213879252844Sunni Endowmentدیوان الوقف السني 
237228101,1451,620485421774697241730852,43502,435Shiite Endowmentدیوان الوقف الشیعي

6718163104130000001301170117Hajj and Umra Commissionالھیئة العلیا للحج والعمره 

الجھات غیر المرتبطة بوزارة / قطاع حكومي

 1212063040000004034034Iraqi Academy of Sciencesالمجمع العلمي العراقي 
12720631322311700000011703400340Independent High Electoral Commissionالمفوضیة العلیا المستقلة  

 1510093490000009043043Christian Independent Electoral Commission & other religionsاوقاف المسیحیین والدیانات االخرى 
376112700000000027027Iraqi Radioactive Sources Regulatory Authorityھیئة المصادر المشعة 

 2816227731100000011084084National Commission For Investmentالھیئة الوطنیة لالستثمار 
17322358650000005091091Communications and Media Commissionھیئة االعالم واالتصاالت 

185783820000002040040Stock Exchange Marketھیئة االوراق المالیة 
383222271190000101101200120Property Claims Commissionھیئة دعاوي الملكیة 

 2984233106479890100019005690569Integrity Commissionھیئة النزاھة
 201742330000003026026Bait Al-Hikmaبیت الحكمة  201742330000003026026Bait Al-Hikmaبیت الحكمة 
465853178395057525328273857451,3221,5683,840283,868Mayoralty of Baghdadامانة بغداد 

744908020313001004513523400340Martyrs Instituteمؤسسة الشھداء 
9018026134360000003601700170Prisoners Instituteمؤسسة السجناء

4876672193991500510110423454349Iraq Media Networkشبكة االعالم العراقي 
  7946020145130000001301580158Accountability and Justice Commissionالھیئة الوطنیة للمساءلة والعدالة 

 2,2837096731,8385,5031,841734409754961,0142,8621,71110,0768710,163Totalمجموع الجھات غیر المرتبطة بوزارة
Ministry / Public sector الوزارات / قطاع عام

454511545531,212960239280175977918879813,08043,084Tradeالتجارة
4481861471,6282,409441371,2171088961,4291,9071224,43814,439Transportالنقل

2002734617474747112934061685431,0152321,99421,996Construction & Housingاالعمار واالسكان
81781532131751011101218804010401Agricultureالزراعة

1449234991510201309572163672196850685Water resourcesالموارد المائیة
1444961478671,6541,72623211412315001,1932,9211,8536,428886,516Oilالنفط

2362572754521,220808712784121043271,1425092,871142,885Industry and Mineralsالصناعة والمعادن
4291962633531,2411,355201001216331611,5368193,5961363,732Electricityالكھرباء

6001511322452731533003871913101,14701,147Communicationsاالتصاالت
Ministry / Mixed sector الوزارات / قطاع مختلط

7747255000107811512001450145Transportالنقل
00033200000022707Industry and Mineralsالصناعة والمعادن 00033200000022707Industry and Mineralsالصناعة والمعادن

 2,0731,3471,4904,1379,0475,7573832,0861,1065651,1014,85810,9984,74724,79224525,037Total Public and private sectorsمجموع القطاعین العام والمختلط
24,8087,5855,09512,88250,37037,7466443,4752,0961,4523,87710,90049,29012,224111,8843,008114,892Total vehiclesاجمالي السیارات 

Total = (Total ministries + total commissions+ total sectors )االجمالي = ( مجموع الوزارات + مجموع الھیئات + مجموع القطاعات )
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( 3 )شكل  

2015عدد السيارات والدراجات النارية التي تمتلكها الجهات غير المرتبطة بوزارة في القطاع الحكومي لسنة 

Vehicles Owned By Non-Ministerial Agencies in Governmental Sector For 2015

 Figure ( 2 )( 2 )شكل  

2015عدد السيارات والدراجات النارية التي تمتلكها الوزارات في القطاع الحكومي والعام والمختلط  لسنة 

Vehicles Owned By Ministries in Governmental, public and Mixed Sectors For 2015

Figure ( 3 )
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Table ( 5 ) جدول  ( 5 )

حوضیة قالبشاصي
(طن)

حوضیة
 (لتر)

SaloonStationFarmBusTotalPick-upVan Flat bed 
truck

TipperTank 
(ton)

Tank 
(litre)

Total 
lorries

Total freight 
carriage

Vehicles of 
special 

specifications

TotalMotorcycleGrand 
total 

20,4525,5292,9326,90735,82030,1482541,3555818122,2805,02835,4305,76677,0162,67679,692Ministries / Public sector الــــــــــوزارات  / قطاع حكومي 

 /2,2837096731,8385,5031,841734409754961,0142,8621,71110,0768710,163Non- ministerial agenciesالجھات غیر المرتبطة بوزارة / قطاع حكومي
governmental

2,0731,3471,4904,1379,0475,7573832,0861,1065651,1014,85810,9984,74724,79224525,037Public & mixed sector القطاعین العام والمختلط

24,8087,5855,09512,88250,37037,7466443,4752,0961,4523,87710,90049,29012,224111,8843,008114,892Totalاجمالي السیارات

مستوى التفصیل

عدد السیارات والدراجات الناریة التي تمتلكھا اجھزة الدولة والجھات غیر المرتبطة بوزارة  في القطاع الحكومي والعام والمختلط  حسب النوع لسنة 2015

Detail

Vehicles Owned By State Institutions and Non-Ministerial Agencies  in Governmental, Public and Mixed Sectors  By Type For 2015

Lorries   اللوریات

Passenger car    سیارات الركابFreight vehicles      سیارات الحمل

مجموع سیارات 
الحمل

سیارات ذات 
مواصفات خاصة

المجموع 
الكلي

مجموع ستیشن صالون
اللوریات باصحقلیة

مجموع 
السیارات مجموع 

سیارات 
الركاب

فانبیك اب
الدراجات الناریة
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Sector

Governmental

Con. Table ( 5 )تابع جدول  (  5  )

القطاع 

89,855حكومي 

Percentage  النسبة المئویة

78.2

عدد السیارات والدراجات الناریة التي تمتلكھا اجھزة الدولة حسب القطاع ( حكومي ، عام ، مختلط ) لسنة 2015

Vehicles عدد السیارات الكلي

Vehicles Owned By State Institutions By Sectors ( Governmental, Public, Mixed ) For 2015

Public

Mixed

Total

عام 

مختلط 

المجموع 

24,885

152

114,892100.0

21.7

0.1

   Figure ( 4 )

عدد السیارات والدراجات الناریة التي تمتلكھا اجھزة الدولة حسب القطاع ( حكومي ، عام ، مختلط ) لسنة 2015

Vehicles Owned By State Institutions By Sectors ( Governmental, Public, Mixed ) For 2015

شكل  ( 4 )
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Passenger car    سیارات الركاب

جدول  ( 6 )

Freight vehicles      سیارات الحمل

 Table ( 6 )

عدد السیارات والدراجات الناریة التي تمتلكھا اجھزة الدولة والجھات غیر المرتبطة بوزارة في القطاع الحكومي والعام والمختلط حسب سنة الصنع لسنة 2015

Vehicles Owned By State Institutions and Non-Ministerial Agencies  in Governmental, Public and Mixed Sectors By Manufacturing year For 2015

حوضیة قالبشاصي
(طن)

حوضیة
 (لتر)

Manufacturi
ng Year

SaloonStationFarmBusTotalPick-upVan Flat bed 
truck

TipperTank 
(ton)

Tank 
(litre)

Total 
lorries

Total 
freight 
carriage

Vehicles of 
special 

specificatio
ns

TotalMotorcycleGrand total 

2,2226048568484,5302,306947023813975692,0494,4492,17211,15111611,267 2000 فاقل 

20017934373449842,5581,208365752803113271,4932,7371,0986,393666,459

فان

مجموع 
سیارات الحمل

سیارات ذات 
مواصفات 

خاصة
المجموع الكلي الدراجات الناریة مجموع 

السیارات مجموع 
سیارات الركاب

Lorries   اللوریات سنة الصنع
مجموع ستیشن

اللوریات بیك ابباصحقلیة صالون

20025814893599842,4132,208165152631131601,0513,2756136,3012326,533

20031,5425323416053,0202,27212421010591193982,7944086,2222026,424

20043,5861,3523709306,2381,9065720862415648752,8384379,5132139,726

20051,5062661424092,3232,288412291431413972,6897905,802915,893

20061,933110683732,4842,47237727043672522,7618686,1133556,468

20071,501173935672,3341,27182995311032581,5373904,2616624,923

20082,5136492169454,3235,74122216147563397586,5211,17512,0198312,102

20091,3032583107612,6323,9254610465692094474,4181,1478,197568,253

20101,7903364191,0393,5842,6215172154262404923,1646407,3884027,790

20111,2305574437853,0151,6732268184402645562,2514035,669895,758

20127074823111,1542,6541,21836121123432655521,8065725,0322215,253

20138507526301,4783,7102,905259588552404783,4086187,736197,755

20142,5485351839084,1743,58752349831022557894,4288189,4202019,621

2015203531011237814514170231555214756670667

المجموع الكلي  
Grand total24,8087,5855,09512,88250,37037,7466443,4752,0961,4523,87710,90049,29012,224111,8843,008114,892

شكل  ( 5 ) 

عدد السیارات والدراجات الناریة التي تمتلكھا اجھزة الدولة والجھات غیر المرتبطة بوزارة في القطاع الحكومي والعام والمختلط حسب سنة الصنع لسنة 2015

Vehicles Owned By State Institutions and Non-Ministerial Agencies   in Governmental, Public and Mixed Sectors By Manufacturing year For 2015

Figure ( 5 )
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Vehicles Owned By State Institutions and Non-Ministerial Agencies  in Governmental, Public and Mixed Sectors By Type of Fuel  
For 2015

عدد السیارات والدراجات الناریة التي تمتلكھا أجھزة الدولة والجھات غیر المرتبطة بوزارة في القطاع الحكومي والعام والمختلط حسب نوع الوقود المستخدم لسنة 2015

Table ( 7 )    جدول  ( 7 )

Gazoline    بنزینDiesel    دیزلOther   أخرىTotal    المجموع

24,398408224,808Saloonصالون

7,346228117,585Stationستیشن

4,91717805,095Farmحقلیة

5,6607,2002212,882Busباص

42,3218,0143550,370

سیارات الركاب

Total

Pa
ss

en
ge

r 
ca

rs

Fuel                                نوع الوقود
Type 

مجموع سیارات الركاب

النوع

42,3218,0143550,370

33,0454,6633837,746

40123013644

603,41413,475Flat bed truckلوري شاصي

 112,07962,096Tipperلوري قالب

351,41521,452Tank (ton)حوضیة ( طن )

373,823173,877Tank (litre)حوضیة ( لتر )

14310,7312610,900

Total

Fr
ei

gh
t V

eh
ic

le
s

L
or

ri
es

Pick-up

Van

Total lorries 

سیارات الحمل

بیك أب

فان

اللوریات

مجموع اللوریات

مجموع سیارات الركاب

14310,7312610,900

33,58915,6247749,290

1,39410,33949112,224

77,30433,977603111,884

2,90510303,008

80,20934,080603114,892

Total freight carriage 

Vehicles of special specifications

Grand total المجموع الكلي

Motorcycleالدراجات الناریة

Totalمجموع السیارات

Total lorries 

سیارات ذات مواصفات خاصة

مجموع اللوریات

مجموع سیارات الحمل

Figure ( 6 )شكل  ( 6 )

عدد السیارات والدراجات الناریة التي تمتلكھا اجھزة الدولة و الجھات غیر المرتبطة بوزارة في القطاع الحكومي والعام والمختلط حسب نوع الوقود المستخدم لسنة 2015

Vehicles Owned By State Institutions and Non-Ministerial Agencies  in Governmental, Public and Mixed Sectors   By Type of Fuel  
For 2015
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Table ( 8 )جدول  ( 8 )

 Saloon       صالونStation     ستیشنFarm      حقلیة

عدد السیارات التي لدیھا عدد 
مقاعد

عدد السیارات التي لدیھا عدد 
مقاعد

عدد السیارات التي لدیھا عدد 
مقاعد

Cars have number of 
seats 

Cars have number of 
seats 

Cars have number of 
seats 

Seat   (2 - 5) مقعدSeat    (6 - 9) مقعدSeat    (4 - 9) مقعدSeat  (7 - 14) مقعدSeat  (15 - 24) مقعدSeat  (25 فاكثر) مقعد

Ministry/ Governmental sector الوزارات / قطاع حكومي 

 20243931310023361Foreignالخارجیة
 317182532744796417969Financeالمالیة

 14,7232,6631762915082431,04218,604Interiorالداخلیــــــــــــــة
 147533133424098672903Labour and Social Affairsالعمل والشؤون االجتماعیة

 6161658436315324101,275Healthالصحـــــــــــــة
19160280459011146677Justiceالعدل

1987311426172134467852Educationالتربیـــــــــــــة
82453741366153283Youth & Sportالشباب والریاضة

328646693533137535Tradeالتجارة
22316194147177171649Cultureالثقافة
2411624615512115282731Transportالنقل

14688923010040366Municipalities and Public worksالبلدیات واالشغال العامة
3247344027717143081,145Construction & Housingاالعمار واالسكان

1131082602062412242723Agricultureالزراعة
1872991931923727256935Water resourcesالموارد المائیة

2081563391241653105991,302Oilالنفط
20194122110031338Planningالتخطیط

1341252048132182361Industry and Mineralsالصناعة والمعادن
 1,0166403132393074941,0403,009Higher Education & Scientificالتعلیم العالي والبحث العلمي

Research 324144911423018190749الكھرباءElectricity
1472163314944356Sciences and Technologyالعلوم والتكنولوجیا

 5702814111136121Communicationsاالتصاالت
 1091020520153264Environmentالبیئة

 2123136102066282Migration & Displacementالھجرة والمھجرین
6240000030Tourism & Antiquitiesالسیاحة واالثار 

20,4525,5292,9323,4381,6971,7726,90735,820Totalمجموع الوزارات 

عدد سیارات الركاب التي تمتلكھا اجھزة الدولة والجھات غیر المرتبطة بوزارة في القطاع الحكومي والعام والمختلط حسب الوزارة والنوع وعدد المقاعد لسنة 2015

Detail

Passenger Cars  Owned By State Institutions and Non-Ministerial Agencies  in Governmental, Public and Mixed Sectors  By Ministry, Type and Number of Seats  For 2015

Cars have number of seats 

     مجموع        
     سیارات        

   الركاب       
 Total

 passenger
cars

مستوى التفصیل

 Bus        باص                                

عدد السیارات التي لدیھا عدد مقاعد    
مجموع الباصات  
Total Bus  

 19



 Saloon       صالونStation     ستیشنFarm      حقلیة

عدد السیارات التي لدیھا 
عدد مقاعد

عدد السیارات التي لدیھا عدد 
مقاعد

عدد السیارات التي لدیھا 
عدد مقاعد

Cars have number 
of seats 

Cars have number 
of seats 

Cars have number 
of seats 

Seat   (2 - 5) مقعدSeat    (6 - 9) مقعدSeat   (4 - 9) مقعدSeat  (7 - 14) مقعدSeat  (15 - 24) مقعدSeat   (25 فاكثر) مقعد

279038770077394
28207200257

3586247811211104571
237228102681487291,1451,620
6718163003104
12120600630

127206394013223Independent High Electoral Commissionالمفوضیة العلیا المستقلة  
15100900934اوقاف المسیحیین والدیانات االخرى 

37610101127
281622403773
1732235003586
1857800838
383222270027119

29842339970106479
2017400423

4658531756151283950
74490791080203
90180251026134

487665713272193شبكة االعالم العراقي 
79460200020145

2,2837096738792027571,8385,503
 Ministry / Public sector الوزارات / قطاع عام 

454511541301562675531,212
4481861471611291,3381,6282,409النقل

20027346699510174747االعمار واالسكان
81781463453213الزراعة

1449230133499الموارد المائیة
144496147386684138671,654النفط

236257275103982514521,220الصناعة والمعادن
42919626321666713531,241الكھرباء

600151130013224االتصاالت

774304725
0003033

2,0731,3471,4901,1606162,3614,1379,047
24,8087,5855,0955,4772,5154,89012,88250,370

عدد السیارات التي لدیھا عدد مقاعد    

امانة بغداد 

Stock Exchange Market

Cars have number of seats 

Integrity Commission 
Bait Al-Hikma 

Iraqi Radioactive Sources Regulatory Authority
National Commission For Investment 
Communications and Media Commission

Non-Ministerial agencies / Governmental sector 
Supreme Auditing Board

Sunni Endowment

Passenger Cars  Owned By State Institutions and Non-Ministerial Agencies  in Governmental, Public and Mixed Sectors   By Ministry, Type and Number of Seats  For 2015

عدد سیارات الركاب التي تمتلكھا اجھزة الدولة والجھات غیر المرتبطة بوزارة في القطاع الحكومي والعام والمختلط حسب الوزارة والنوع وعدد المقاعد لسنة 2015

Con. Table ( 8 ) تابع جدول  ( 8 )

ھیئة النزاھة

ھیئة االعالم واالتصاالت 

Shiite Endowment
Hajj and Umra Commission
Iraqi Academy of Sciences 

Property Claims Commission

Central Bank of Iraq

ھیئة دعاوي الملكیة 

الھیئة الوطنیة لالستثمار 

دیوان الوقف الشیعي
الھیئة العلیا للحج والعمره

الجھات غیر المرتبطة بوزارة / قطاع حكومي

مؤسسة الشھداء 

ھیئة االوراق المالیة 

Detail 

المجمع العلمي العراقي 

دیوان الرقابـة المالیة
البنك المركزي العراقي

دیوان الوقف السني

ھیئة المصادر المشعة 

مستوى التفصیل

 Bus        باص                                

Mayoralty of Baghdad

Christian Endowment & other religions 

بیت الحكمة 

Martyrs Institute

مجموع الباصات 
Total Bus   

     مجموع        
   سیارات         

 الركاب      
 Total

 passenger
cars

اجمالي السیارات

النقل
الصناعة والمعادن

 الوزارات / قطاع مختلط

مجموع القطاعین العام والمختلط

Ministry / Mixed sector

Total Public and mixed sectors 
Total

Sciences and Technology

Transport
Industry and Minerals

Prisoners Instituteمؤسسة السجناء

Electricity

Trade
Transport
Construction & Housing

Water resources
Oil

الھیئة الوطنیة للمساءلة والعدالة 
مجموع الجھات غیرالمرتبطة بوزارة 

التجارة

Accountability and Justice Commission  
Total 

Agriculture

Industry and Minerals

Iraq Media Network
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Table ( 9 )جدول ( 9 )

فانبیك اب

Pick-upVan

عدد السیارات 
التي نوع 
الحمولة

عدد السیارات 
التي نوع 
الحمولة

No. of 
Lorries 
carry 
(Ton)

No. of 
Lorries 
carry 
(Ton)

(1-2)
(ton) طن 

    (1-2)    
(ton)طن

 (14 - 3)
(ton)طن

 (23 - 15)
(ton)طن

(24 فاكثر 
 and

 (more
(ton)طن

(14 - 3)
(ton)طن 

 (23 - 15)
(ton)طن

(24 فاكثر 
 and

 (more
(ton)طن

(14 - 3)
(ton)طن 

 (23 - 15)
(ton)طن

(24 فاكثر 
 and

 (more
(ton)طن

 (10000 فاقل 
   ( and less

Litre لتر

 - 10001)
 (20000
Litre   لتر

(20001 فاكثر  
(and more
Litre  لتر 

Ministry / Governmental Sector

 110110000000000004004415Foreignالخارجیة

 26546311800800000000030311322Financeالمالیة

 20,4738020,553527428577326419716023165878496381,4122,25122,804Interiorالداخلیــــــــــــــة

 2280228101201010202420611239Labour and Social Affairsالعمل والشؤون االجتماعیة

 79778875411005101011011121324037101976Healthالصحـــــــــــــة

292153076006110011000074405168375Justiceالعدل

63256371841242001001152017815023241878Educationالتربیـــــــــــــة

255025560060000000010017262Youth & Sportالشباب والریاضة

184018450050606131462574160000427611Tradeالتجارة

1532155700701010000200210165Cultureالثقافة

31803187007412016009947204981399Transportالنقل

404000000000000200226Municipalities and Public worksالبلدیات واالشغال العامة

651065128002828140421001236038109760Construction & Housingاالعمار واالسكان

1,19731,20045004540151304174112441111,311Agricultureالزراعة

1,17611,1771350013538212425448669681278193788632,040Water resourcesالموارد المائیة

1,13431,137130620156109331064188305586151564481,585Oilالنفط

109111010013003000000004114Planningالتخطیط

22422263003335110011201318244Industry and Mineralsالصناعة والمعادن

 95429565910601030133391437711251411,097Higher Education & Scientificالتعلیم العالي والبحث العلمي
Research 

416842424142401001120378223781505Electricityالكھرباء

263226511101251060000150624289Sciences and Technologyالعلوم والتكنولوجیا

 151615700000000000000000157Communicationsاالتصاالت

 146014630030000000001014150Environmentالبیئة

 000000000000000000000Migration & Displacementالھجرة والمھجرین

1150115300306060000200211126Tourism & Antiquitiesالسیاحة واالثار 

30,14825430,4021,23486351,355150417145812242982908121,1641,0081082,2805,02835,430Totalمجموع الوزارات 

 الوزارات / قطاع حكومي

المجموع  
Total

Number of Lorries ( Flat bed Truck, Tipper,Tank ) Owned By State Institutions and Non-Ministerial Agencies in Governmental, Public and Mixed Sectors By Ministry, Type and Freight  For 2015

Detail 

Flat bed truck

No. of Lorries carry (Ton)No. of Lorries carry (Ton)No. of Lorries carry (Ton)No. of Lorries carry (Ton)

TipperTank (Ton)Tank (Litre)

عدد سیارات اللوري الشاصي والقالب والحوضیة التي تمتلكھا اجھزة الدولة والجھات غیر المرتبطة بوزارة في القطاع الحكومي والعام والمختلط حسب الوزارة والنوع والحمولة لسنة 2015

مجموع 
سیارات 
الحمل   
 Total

 freight
carriage

عدد السیارات التي نوع حمولتھا

لوري شاصي

عدد السیارات التي نوع حمولتھا

المجموع  
Total

لوري حوضیة طنیةلوري قالب

عدد السیارات التي نوع حمولتھا

المجموع
Total  المجموع  مستوى التفاصیل

Total
المجموع  
Total

لوري حوضیة لتریة

عدد السیارات التي نوع حمولتھا
 مجموع 

اللوریات   
 Total
lorries
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فانبیك اب

Pick-upVan

عدد 
السیارات 
التي نوع 
الحمولة

عدد السیارات التي 
نوع الحمولة

No. of 
Lorries 
carry 
(Ton)

No. of 
Lorries 

carry (Ton)

(1-2)
(ton) طن 

    (1-2)    
(ton)طن

 (14 - 3)
(ton)طن

 (23 - 15)
(ton)طن

 24)
فاكثر 
 and

 (more
(ton)طن

(14 - 3)
(ton)طن 

 (23 - 15)
(ton)طن

(24 فاكثر 
 and

 (more
(ton)طن

(14 - 3)
(ton)طن 

 (23 - 15)
(ton)طن

(24 فاكثر 
 and

 (more
(ton)طن

 (10000 فاقل 
   ( and less

Litre لتر

 - 10001)
 (20000
Litre   لتر

 20001)
 and  فاكثر

(more
Litre  لتر 

808000000000000000008
370370000200201010000340

205020510012002000041058213
4854489150621431337741504611711597241730
130130000000000000000013
404000000000000000004

117011700000000000000000117Independent High Electoral Commissionالمفوضیة العلیا المستقلة
 909000000000000000009Christian Endowment & other religionsاوقاف المسیحین والدیانات األخرى 

000000000000000000000
110110000000000000000011
505000000000000000005
202000000000000000002
000000000000101000011

890891001000000000000190
303000000000000000003

575257750051581333732832312725279543857451,322
130013010010000000040045135
360360000000000000000036

991100311500000000320510110شبكة االعالم العراقي 
130130000000000000000013

1,84171,848261734205134704094430175274153694961,0142,862

96096236415223902800280711671754375697791887
441374781,217001,21737701108701881015961,4291,907النقل

47114722900292944267340123617134171685431,015االعمار واالسكان
175117600001100110101000012188الزراعة

151015120002010617713002791539357216367الموارد المائیة
1,72621,72832100321231041414111211632311321072615001,1932,921النفط

808781582351012744211984822126528111043271,142الصناعة والمعادن
1,355201,3751000010093012745167179331611,536الكھرباء

5273158423300330000000037013871913االتصاالت

50500000000001071070088115120
202000000000000000002

5,7573836,1401,825991622,0862595393081,1061421282955653583623811,1014,85810,998
37,74664438,3903,0851862043,4756141,0903922,0964104565861,4521,7961,5235583,87710,90049,290

Central Bank of Iraq
Sunni Endowment
Shiite Endowment
Hajj and Umra Commission

مجموع القطاعین العام والمختلط

البنك المركزي العراقي
دیوان الوقف السني

Non-ministerial agency / govenmentalالجھات غیر المرتبطة بوزارة / قطاع حكومي

تابع جدول ( 9 )
عدد سیارات اللوري الشاصي والقالب والحوضیة التي تمتلكھا اجھزة الدولة والجھات غیر المرتبطة بوزارة في القطاع الحكومي والعام والمختلط حسب الوزارة والنوع والحمولة  لسنة 2015

Number of Lorries ( Flat bed Truck, Tipper, Tank ) Owned ByState Institutions and Non-Ministerial Agencies in Governmental, Public and Mixed sectors By Ministry, Type and Freight  For 2015

Con. Table ( 9 )

 مجموع 
اللوریات   
 Total
lorries

مجموع 
سیارات 
الحمل   
 Total

 freight
carriage

Tipper

عدد السیارات التي نوع حمولتھا

No. of Lorries carry (Ton)
مستوى التفاصیل

Flat bed truck

لوري شاصي

المجموع  
Total

عدد السیارات التي نوع حمولتھا

No. of Lorries carry (Ton)
المجموع  
Total

دیوان الوقف الشیعي

 الوزارات / قطاع مختلط

مجموع الجھات غیر المرتبطة بوزارة

االجمالي = ( مجموع الوزارات + مجموع الھیئات + مجموع القطاعات )

الھیئة العلیا للحج والعمره
المجمع العلمي العراقي 

الھیئة الوطنیة لالستثمار 
ھیئة المصادر المشعة 

ھیئة االعالم واالتصاالت 

النقل

Total = (Total ministries + total commissions+ total sectors )

Integrity Commission 
بیت الحكمة 

Oil

الصناعة والمعادن

 الوزارات / قطاع العام
التجارة

ھیئة النزاھة

مؤسسة السجناء

اجمالي السیارات 

  Accountability and Justice Commissionالھیئة الوطنیة للمساءلة والعدالة 

Total public and mixed sectors 

أمانة بغداد

Total

Total  

Flat bed truck

No. of Lorries carry (Ton)
المجموع  
TotalDetail 

لوري قالب

Tank (Ton)

المجموع  
Total

المجموع
Total  

لوري حوضیة لتریةلوري حوضیة طنیة

Tank (Litre)

عدد السیارات التي نوع حمولتھا

No. of Lorries carry (Ton)

دیوان الرقابـة المالیة

ھیئة االوراق المالیة 
ھیئة دعاوي الملكیة 

Iraq Media Network

Bait Al-Hikma 
Mayoralty of Baghdad

Communications and Media Commission

Iraqi Academy of Sciences 

Iraqi Radioactive Sources Regulatory 
AuthorityNational Commission For Investment 

Suprem Auditing Board

Martyrs Institute
Prisoners Institute

مؤسسة الشھداء 

Stock Exchange Market
Property Claims Commission

Ministry / Public Sector

Electricity
Communications
Mixed sector
Transport
Industry and Minerals

Industry and Minerals

Trade
Transport
Construction & Housing
Agriculture
Water resources
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Table ( 10 )جدول ( 10 )

Ambulance Fire
Moving 
repair 
vehicle

CraneWinchExcava
tor 

Road 
cleaner

Trash 
truck

Street 
sweeper

Street 
cleaner

Paving 
vehicles

Sewage 
cleaning 

equipment

Street 
linning Concrete Aircraft 

operator RampAircraft 
puller

Luggage 
puller ReeferTotal

Non-ministerial agency / governmental

12000290010000000000033
231953173411570160280002000006231,621Interior 

500000002000000000007
805180580011000000000066904Health 
30120000001300028000000184Justice
10100050030000000000120Education
000003000000000000003Youth & Sport
13002720000000000000078Trade
000000000101001000003
1210193213100100000210127Transport
000000000000000000000Municipalities and Public works
000010001000001700000028Construction and Housing
03000000000000030002834Agriculture
414100513024000000000043Water Resources
33109801214101250030500000202Oil
000022000000000000026Planning
0500000000000000009216Industry and Minerals
09026211262000000003052Higher Education & Scientific Research 

358190206371300000000020221Electricity الكھرباء
5500120010000010000015Sciences and Technology العلوم والتكنولوجیا

 100000100000000000013Environment البیئة
 000011000000000000002Migration & Displacementالھجرة والمھجرین
1,1531,1992196180365314105130134177300411243,502مجموع الوزارات

000000000000000000000Central Bank of Iraq
210030002000000000008Sunni Endowment
126009000600040190000965Shiite Endowment
012003615834136265428153243200001421,348
000000000000000000000Martyrs Institute

002030001000000000006شبكة االعالم العراقي
14822051158341363554281532833900014111,427

032001000000000000006
011303411030004000000975
005001630000000400000064
00200215000000001600000170

86153661129260044800201000011527
216190271124029000301000425296
3176571162361320020000000000722
0050500000000000000010

Mixed sector 
010000000000000000001

1383051492326559190076100090580004451,871
1,3051,51239085571,0822551781677281637120104300591806,800

ماكنة لحیم

 الوزارات / الجھات غیر المرتبطة بوزارة / قطاع حكومي

 الصحة
العدل

العمل والشوؤن االجتماعیة
الداخلیة

Number of Vehicles of Special Specifications Owned By State Institutions and Non-Ministerial Agencies in Governmental, Public and Mixed sectors By Ministry and Type of Use For 2015

عدد السیارات ذات المواصفات الخاصة التي تمتلكھا اجھزة الدولة والجھات غیر المرتبطة بوزارة في القطاع الحكومي والعام والمختلط حسب الوزارة ونوع االستخدام لسنة 2015

المجموع
خباطة 

خرسانیة 
كونكریت

حاملة 
كرین

غاسلة 
ساحبة امتعةشوارع كانسة شوارع

Detail

ورشة اطفاءاسعاف
تصلیح متنقلة

مستوى التفاصیل

تنظیف طرقحفارةرافعة

Total public and mixed sectors 

التعلیم العالي والبحث العلمي

Total vehicles 

دیوان الوقف الشیعي

اجمالي السیارات 
مجموع القطاعین العام والمختلط

Mayoralty of Baghdad

الوزارات / قطاع عام

 الوزارات / قطاع مختلط
االتصاالت

  التجارة
 النقل

االعمار واالسكان
الموارد المائیة

 النفط

 الصناعة والمعادن

 الثقافة

 المالیة

دیوان الوقف السني
 البنك المركزي العراقي

 النقل
 البلدیات واالشغال
االعمار واالسكان

 الزراعة
الموارد المائیة

 النفط

التربیة
الشباب والریاضة

 مؤسسة الشھداء
Iraq Media Network

Electricity
Communications

 الكھرباء
الصناعة والمعادن

Trade
Transport

 أمانة بغداد

Total  

 التخطیط
 الصناعة والمعادن

Culture

مجموع الجھات غیر المرتبطة بوزارة

 التجارة

Industry and Minerals

Total ministries

Ministry / Public sector 

Construction & Housing
Water resources
Oil
Industry and Minerals

Finance 

Labour and Social Affairs 

براد كابسة 
نفایات

مركبة 
تخطیط 
الشوارع

مشغلة 
ساحبة سلم طائراتطائرات

طائرات مسلكة مجاري مركبة صب 
االرصفة
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منجمیة

ReeferDriver 
cab

Reapi
ng 

machi
ne

TractorFlat bed 
truck 

Pipes and 
concrete 
blocks 
truck 

Equipment and 
heavey 

machine truck 

Worker 
transport 

vehicle
Hearse 

Prisoners 
transport 
vehicles

X-rays labForensic 
lab

Medical 
lab

Broadcastin
g station

Visual 
studioOther Total Grand 

total 

00000000000000003336
10340138850303095250001,1731,5033,124
0000000000000000007
106001000706012001031361,040
00000000000000003387
00002000000000012525
0000000000000000003
00000000000000000078Trade
0000000000000000003
00004000000000003236163
0010000000000000011
002000090000000001139
0000000000000500055589
0000010680000000050119162
601200122040000000082226428
0000000000000000228
101201500000000000336177
100126001000000002958110
001206000000000001432253
00115000000001000823
0010000000020200058
0000000000000000002

1001892208890112379132565011,5312,2645,766Total ministriesمجموع الوزارات
0000000060000000066
0000000000000000008
0014000010000000052085
0002132701000000021752201,568
0000110000000000022

0060000000000023703642شبكة االعالم العراقي 
002021428026000002391802841,711

0000000100000000974975981
10200000000000004447122
002200001900000000127168232
001011529000000001249219

1201,140023354200200001081,3261,853
111580531272001000077213509
00150324012100000003397819
00000000000000000010

0000100000000000012
2411,238089910122500300001,3752,8764,747
3411,447431112610236147916256523103,0865,42412,224

Higher Education & Scientific Research 

 الزراعة

 التعلیم العالي والبحث العلمي

Iraq Media Network

Total vehicles 

Mayoralty of Baghdad
Martyrs  Institute

 البلدیات واالشغال
 االعمار واالسكان

 الموارد المائیة
 النفط

التخطیط

Total non-ministerial agencies

Total public and mixed sectors 
Higher Education & Scientific Research 

 الھجرة والمھجرین

Oil

Environment 
Migration & Displacement 

 الصناعة والمعادن

 الكھرباء
 العلوم والتكنولوجیا

 البیئة

دیوان الوقف السني

مجموع القطاعین العام والمختلط

مجموع الجھات غیر المرتبطة بوزارة 

اجمالي السیارات 

 التجارة
 النقل

 االعمار واالسكان
  الموارد المائیة

 النفط
 الصناعة والمعادن

 الكھرباء

القطاع المختلط
الصناعة والمعادن

 الوزارات / قطاع عام

 االتصاالت

 الداخلیة

 مؤسسة الشھداء

دیوان الوقف الشیعي
 أمانة بغداد

العمل والشوؤن االجتماعیة

مختبر بث 
اذاعي 

وتلفزیوني

Construction & Housing

Central Bank of Iraq
Sunni Endowment
Shiite Endowment

 البنك المركزي العراقي

 الصحة
 العدل

 التربیة
 الشباب والریاضة

 التجارة

Labour and Social Affairs 

مستوى التفاصیل

اخرى تذكر

 الثقافة

ناقلة معدات ومكائن 
ثقیلة (لولیدر) رأس قاطرة

الوزارات / الجھات غیر المرتبطة بوزارة / قطاع حكومي

Culture
النقل

مختبر جنائي

Sciences and Technology

Con. Table ( 10 ) تابع جدول ( 10 )

Finance 
Interior 

المجموع

 المالیة

المجموع 
الكلي مختبر تصویر ناقلة سجناءناقلة موتىناقلة عملة

شعاعي جرار حاصدة
(تراكتور)

مختبر 
تصویر 

تلفزیوني 
وسینمائي

ثالجة

عدد السیارات ذات المواصفات الخاصة التي تمتلكھا اجھزة الدولة والجھات غیر المرتبطة بوزارة في القطاع الحكومي والعام والمختلط حسب الوزارة ونوع االستخدام سنة 2015

مختبر طبي

Number of Vehicles of Special Specifications Owned By State Institutions and Non-Ministerial Agencies in Governmental, Public and Mixed Sectors By Ministry and Type of Use  For 2015

 Detail

Electricity

ناقلة سیارات
ناقلة انابیب 
وعوارض 
كونكریتیة

Mixed sector 

Industry and Minerals
Planning

Health 
Justice

Ministry / Public sector 

Communications

Youth & Sport

Transport 
Municipalities and Public works

Trade
Transport
Construction & Housing
Water resources
Oil
Industry and Minerals
Electricity

Agriculture
Water resources

Education

Ministry / Non-ministerial agency / governmental
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جدول ( 11 )  

GraderBulld
ozer

Wheel-
loader

TractorTractor 
multi-

purposes

CraneScra
per

Steel 
roller 

tandem

Penumati
c roller

Sheep 
foot roller

Vibra
tor 

Vibrato
ry pile 
driver

Air 
compre

ssor

Tipper 
dumper

Dump
er

GeneratorCrusherAsphalt 
 boiler

Asphalt 
paver

Cold 
milling 
machine

PumpCrane 
lifting

ForkliftTotal

Ministry / Non-ministerial agency

 000000000000000000000022Foreign الخارجیة

 001001000000100270000500181Finance  المالیة

 71230043011100000754000003545911Interior الداخلیة

00100000000001010000002326Labour and Social Affairs 

 00000300000000054700000431585Health الصحة

000000000000000380000001351Educationالتربیة

00000000000000050000010859Youth & Sport الشباب والریاضة

00000000000000010700000051158Tradeالتجارة

000000000000000400000004Cultureالثقافة

308014112109110600011501367Transportالنقل

0020030000000002000000613Municipalities and Public Worksوزارة البلدیات واالشغال العامة
2503500702980102000144002303105337Construction & Housing االعمار واالسكان

1040000000000900000000317Agriculture الزراعة
4015811021421120003000183100000095401081,759Water resourcesالموارد المائیة

4475106032570267150079320313050013913241,426Oil النفط

000000000000000000000224planningالتخطیط

0013011900000002000000002661Industry & Minerals الصناعة والمعادن

 66242210000003170372000057122531Higher Education and Scientific Researchالتعلیم العالي والبحث العلمي

60401630000001705000000473209Electricity الكھرباء

 00600200000090055000047014133Sceinces and Technology العلوم والتكنولوجیا

13224033723505151571847193256002,470052311,294477706,434Total ministriesمجموع الوزارات

 000000000000000000000011Central Bank of Iraqالبنك المركزي العراقي

0020200000000200000000814Sunni Endowment

0030230000000012000001214Shiite Endowment

00000000000000000000002121Independent High Electoral Commission 

00000100000000000000000010Property Claims Commissionھیئة دعاوي الملكیة

 000002000000000000000002Integrity Commissionھیئة النزاھة

141512204420371850019848117141360036545Mayoralty of Baghdad

000004000000000000000004Martyrs Institute

0030000000000000000000912Iraq Media Network
141513008610371850019869119141360177623Total 

 146255467235857619436521934414692,5891915371,294488477,057Totalمجموع القطاع الحكومي
Public sector company

0042003100000028404620000870217871Trade

72270020010000202000000191153Transport

763317942094072727567105833042610766582281,408Construction & Housing

17624636210060360041000000251212269Agriculture

41481400331990301978202932025410008223141,259Water resources

83797078101200034109117500001023357852Oil

14512229670120002236202600057197526Industry & Minerals

20140074000000000000000041131Electricity
Public sector company

000000000000000500001006Transport

010000000000010200000026Industry & Minerals

165188557807155801109611814910175185171,44680766246611,1595,481Total public and mixed sector 

3114431,0241031291,134120413217015019519331264,0359991431,5401092,00612,538Total federal government 

Type of Equipment       نوع المعدات

 النقل

 الموارد المائیة

 الوقف السني
 الوقف الشیعي

 المفوضیة العلیا لالنتخابات

 أمانة بغداد
مؤسسة الشھداء

مجموع الجھات غیر المرتبطة بوزارة

 الوزارات / قطاع عام
التجارة
 النقل

  االعمار واالسكان

النفط

شبكة االعالم العراقي

الصناعة والمعادن
مجموع القطاعین العام والمختلط

اجمالي السیارات 

الصناعة والمعادن
الكھربا

االتصاالت
 الوزارات / قطاع مختلط

المجموع رافعة 
سلكیة

رافعة شوكیة ھزازة حادلة حادلة حدیدیةسكریبركرین
مطاطیة

مضخة حادلة اضالف
ماء

ضاغطة مدقة ھزازة
ھواء

كساراتمولدة كھرباء

 العمل والشوؤن االجتماعیة

 الوزارات / الجھات غیر المرتبطة بوزارة / قطاع حكومي

عدد المعدات االختصاصیة التي تمتلكھا اجھزة الدولــــــة والجھات غیر المرتبطة بوزارة في القطاع الحكومي والعام والمختلط حسب الـــــــوزارة والنوع لسنة 2015

Number of Heavy Equipment Owned By State Agencies and Non-Ministerial Institutions in Governmental, Public and Mixed sectors By Ministry and Type in Federal Govrnment For 2015

Detail مستوى التفاصیل

جرافة شفلبلدوزركریدر
(ترنبول)

جرافة (متعددة 
االغراض)

مرجل 
اسفلت

فارشة 
اسفلت

قاشطة اسفلت دنبر دنبر قالب
منجمي
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تابع جدول ( 11 )

Side 
crane

Hydrauli
c crane

Crane 
lifting

Pipe 
side 
crane

Excavato
e water 

wells

Piles 
excavat

or

ScraperHydraulic 
excavator 

Sheep 
foot 
roller

 Street 
Engraver

Trench 
excavat

or

Date 
pam 

plucker

Telescopi
c forklift

Concrete 
mixer

Electrical 
welding 
machine

Diesel 
welding 
machine 

Water 
tank trailer

Asphalt 
factory

TrailersOtherotherTotalGrand total

0000000000000000000000002Foreign 
010000000000000030000901394Finance 
12400010140000000008002926603971,308Interior 
060000100000000060000001339Labour and Social Affairs 
000000000000000000000000585Health 
000000000000000040001911566Education

00000000000000000000000059Youth & Sport
000000000000000000000000158Trade
0000000000000000000000004Culture
00130042021200004000071300165232Transport

00000000000000000000000013Municipalities and Public Works
000000000100000101400225043380Construction & Housing
00000000000060000023019430226243Agriculture
1000101016208608101200001157790241,05302,4954,254Water resources
0324147024014000150203084375131014326702,4113,837Oil 
0000000000000000000000004Planning
0100000090000001000001102283Industry & Minerals
01200000300000004206064140132663Higher Education and Scientific Research 

01230000005020000060006570199408Electricity
02000000100000002631094046179Sceinces and Technology 

216823147101617001,03483427620451,04584515004801,83816,17712,611
 0000000000000000000000001Central Bank of Iraqالبنك المركزي العاراقي

00100000000000000000100216Sunni Endowment
0110000030001000000017207993Shiite Endowment
00000000000000000000000021Independent High Electoral Commission 

00000000000000000000000010Property Claims Commissionھیئة دعاوي الملكیة

0000000000000000000000002Integrity Commission
740022140180509000019795270200745Mayoralty of Baghdad

0000000000000000001010026Martyrs Instituteمؤسسة الشھداء

0000000000000000000001101123Iraq Media Networkشبكة االعالم العارقي
752022140210501000001107981100294917Total 

 917325147103818401,055839271620451,04584616075781,94816,47113,528Totalمجموع القطاع الحكومي
Public sector company

02000000000000005000314024895Trade

000000026300000009000914660595748Transport

0020026004201000037463500525104451,853Construction & Housing

000004370300110001944001260109378Agriculture

16401300001390040701949372105728406501,909Water resources

219000060260300001049220875402601,112Oil

11772001010250000002374204916604761,002Industry & Minerals

0000003087000000000003500125256Electricity
Public sector company

0000000000000000100000017Transport

0100000000000000000000017Industry & Mineralsالصناعة والمعادن

192034130404726325041507087200822503281,26102,6868,167Total public and mixed sector 

283762916010348231261,38083134216901321,24592818579063,20919,15721,695Total federal government 

 الوقف الشیعي
 المفوضیة العلیا لالنتخابات

 االعمار واالسكان
 الزراعة

الموارد المائیة
 النفط

التخطیط

اجمالي السیارات 

 الموارد المائیة
 النفط

 الصناعة والمعادن

 الوزارات / قطاع مختلط

مجموع القطاعین العام والمختلط

النقل

  االتصاالت

النقل
وزارة البلدیات واالشغال العامة

مجموع الوزارات

 الوقف السني

Type of Equipment       نوع المعدات

 العمل والشوؤن االجتماعیة

التربیة
 الشباب والریاضة

التجارة
الثقافة

اخرى حفار 
سلكي

 الصناعة والمعادن

ماكنة لحیم 
كھربائیة

ماكنة لحیم 
دیزل

مقطورة ماء 
ساحبة

 الداخلیة

حفارة 
سربس

سربس 
ناقل

معمل اسفلت ثاقبة شوارع 
(نقار)

مناولة قالعة نخیلمخندقة
تلسكوبیة

مدرج 
بسكین

مازجة 
كونكریتیة 

خباطة

حفار 
ھیدرولیك

Con. Table ( 11 )

عدد المعدات االختصاصیة التي تمتلكھا اجھزة الدولــــــة والجھات غیر المرتبطة بوزارة في القطاع الحكومي والعام والمختلط حسب الـــــــوزارة والنوع لسنة 2015

Number of Heavy Equipment Owned By State Agencies and Non-Ministerial Institutions in Governmental, Public and Mixed sectors By Ministry and Type in Federal Govrnment For 2015

Detailمستوى التفاصیل

رافعة 
جانبیة

رافعة 
ھیدرولیكیة

رافعة 
سلكیة 
محمولة

رافعة 
انابیب 
جانبیة

المجموع الكليالمجموع أخرى تذكر ساحبات حفارة حفارة ابار
ركائز

Ministry / Non-ministerial agency

النقل

 الكھرباء

التعلیم العالي والبحث العلمي
 الكھرباء

 العلوم والتكنولوجیا

 أمانة بغداد

 الوزارات / قطاع عام
التجارة

 االعمار واالسكان

 ھیئة النزاھة

مجموع الجھات غیر المرتبطة بوزارة

 الوزارات / الجھات غیر المرتبطة بوزارة / قطاع حكومي
 الخارجیة

 الصحة

  المالیة
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Table ( 12 ) جدول  ( 12 )

المجموع  اخرى تذكر  المحطمة  المتضررة  المسروقة   غیر المسجلة   المسجلة    

RegisteredNo-Registered Tota Vehicles in serviceStolen DamagedBrokenOtherTotalGrand total

Ministry / Governmental الوزارات / قطاع حكومي

 376037630001506176376Foreignالخارجیة

 1,310191,3291,177382720671521,329Financeالمالیة

 35,79411,23547,02936,0494,4552,5072,4461,57210,98047,029Interiorالداخلیــــــــــــــة

 1,138141,1521,010172642571421,152Labour and Social Affairsالعمل والشؤون االجتماعیة

 3,296693,3652,90013069332334653,365Healthالصحـــــــــــــة

9412071,1481,04145121491071,148Justiceالعدل

1,737241,7611,616793120151451,761Educationالتربیـــــــــــــة

54275495232000626549Youth and Sportالشباب والریاضة

1,22311,2248542321187133701,224Tradeالتجارة

793278207824246438820Cultureالثقافة

1,0782151,293840423766294531,293Transportالنقل

3541937330803752365373Municipalities and Public worksالبلدیات واالشغال العامة

1,882731,9551,747131043882081,955Construction and Housingاالعمار واالسكان

2,105262,1311,968107315651632,131Agricultureالزراعة

2,8602793,1392,55622446133005833,139Water Resourcesالموارد المائیة

3,247683,3152,804531951581055113,315Oilالنفط

4491146040214041358460Planningالتخطیط

6671568254117442753141682Industry and Miniralالصناعة والمعادن

 4,0581864,2443,78714218983434574,244Higher Education and Scientificالتعلیم العالي والبحث العلمي
Research

1,3731511,5241,324318213742001,524Electricityالكھرباء

666266860512204963668Sciences and Technologyالعلوم والتكنولوجیا

267112782590301619278Communicationsاالتصاالت

433043338318292150433Environmentالبیئة

28802882619171027288Migration and Displacementالھجرة والمھجرین

60961567461165082156Tourism and Antiquitiesالسیاحة واالثار 

66,93712,75579,69264,1115,6534,0822,9102,93615,58179,692Totalمجموع الوزارات 

Vehicles not in service  السیارات غیر العاملة

Number of Vehicles Registered and Not Registered, in Service and Not in Service Owned By State Institutions and Non-Ministerial Agencies in Governmental, Public and Mixed Sectors  For 2015

عدد السیارات والدراجات الناریة المسجلة وغیر المسجلة والعاملة وغیر العاملة التي تمتلكھا اجھزة الدولة والجھات غیر المرتبطة بوزارة في القطاع الحكومي والعام والمختلط لسنة 2015

Detail

المجموع االجمالي السیارات العاملة  

مستوى التفصیل

Registration     حاالت تسجیل السیارات في المرور
المجموع االجمالي    
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المجموع  اخرى تذكر  المحطمة  المتضررة المسروقة   غیر المسجلة   المسجلة    

RegisteredNo-Registered TotalVehicles in serviceStolen  DamagedBrokenOtherTotalGrand total 

الجھات غیر المرتبطة بوزارة / قطاع حكومي 
4011402311362503091402
10601068131101125106
8440844723882742121844

2,423122,4352,428061072,435
117011711700000117
32234300310434

303373402703633170340
43043411001243
27027270000027
84084840000084
91091880210391
40040340600640

1182120110143210120
569056952319188146569
26026200600626

3,2616073,8683,619011553812493,868
340034034000000340
170017016342107170

34633492720816877349شبكة االعالم العراقي 
14711158146072312158الھیئة الوطنیة للمساءلة والعدالة 

9,48867510,1639,4271553037820073610,163مجموع الجھات غیر المرتبطة بوزارة 

3,07773,0842,34637176112807383,084
4,417224,4393,33466331312361,1054,439النقل

1,8811151,9961,6454136441673511,996االعمار واالسكان
4010401388822113401الزراعة

6454068549937213395186685الموارد المائیة
5,6768406,5165,834241172132566826,516النفط

2,6822032,8852,0752502311242058102,885
3,5312013,7323,3476613681753853,732الكھرباء

1,110371,1479861610001611,147االتصاالت
 الوزارات / قطاع مختلط 

915414514104004145
7077000007

23,5181,51925,03720,6021,8011,0913581,1854,43525,037مجموع القطاعین العام والمختلط 
99,94314,949114,89294,1407,6095,4763,3464,32120,752114,892

دیوان الوقف الشیعي
الھیئة العلیا للحج والعمرة 

المجمع العلمي العراقي 

Non - ministerial Agency/ Governmental 

مستوى التفصیل 

البنك المركزي العراقي 
دیوان الوقف السني

Central Bank of Iraq
Sunni Endowment
Shiite Endowment
Hajj and Umra Commission
Iraqi Academy of Sciences 

Suprem Auditing Board دیوان الرقابـة المالیة

Con. Table ( 12 )

عدد السیارات والدراجات الناریة المسجلة وغیر المسجلة والعاملة وغیر العاملة التي تمتلكھا اجھزة الدولة والجھات غیر المرتبطة بوزارة في القطاع الحكومي والعام والمختلط  لسنة 2015

Number of Vehicles Registered and Not Registered, in Service and Not in Service Owned ByState Institutions and Non-Ministerial Agencies in Governmental, Public and Mixed Sectors  For 2015

المجموع االجمالي السیارات العاملة  
Vehicles not in service  السیارات غیر العاملة

تابع جدول  ( 12 )

Detail

Registration  حاالت تسجیل السیارات في المرور
المجموع االجمالي 

اجمالي السیارات  

مؤسسة الشھداء 

 الوزارات / قطاع عام 
التجارة

Martyrs Institute

Accountability and Justice Commission  

Total vehicles

Total 

Prisoners Institute

Communications

Ministry / public sector 

Ministry / Mixed sector

Construction and Housing
Agriculture

Transport
Construction and Housing
Total Public and Mixed sectors

ھیئة االعالم واالتصاالت 
ھیئة االوراق المالیة 
ھیئة دعاوي الملكیة 

مؤسسة السجناء 

ھیئة النزاھھ
بیت الحكمة 
امانة بغداد

النقل

Communications and Media Commission

الصناعة والمعادن

Stock Exchange Market
Property Claims Commission

Bait Al-Hikma 
Mayoralty of Baghdad

Integrity Commission 

Electricity

المفوضیة العلیا لالنتخابات
دیوان اوقاف المسیحین والدیانات األخرى

Oil

Iraqi Radioactive Sources Regulatory Authority
National Commission For Investment 

ھیئة المصادر المشعة 
الھیئة الوطنیة لالستثمار 

Christian Endowment & other religions 
Independent High Electoral Commission

Water Resources

Trade
Transport

Iraq Media Network

Industry and Mineralsالصناعة والمعادن
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Table ( 13 )جدول  ( 13 )

468 Other  اخرى

Ministry / governmental الوزارات / قطاع حكومي

Saloon 33156130202صالون   

3400043Stationاستیشن  

0930093Farmحقلیة  

13100023Busباص   

49299130361Totalالمجموع  

Saloon 2952020317صالون   

40130120182Stationاستیشن  

4913053Farmحقلیة  

3743940417Busباص   

758190210969Totalالمجموع  

Saloon 79256393402314723صالون   

427188235132663Stationاستیشن  

351141611176Farmحقلیة  

7282704311042Busباص   

911586598121818604Totalالمجموع  

Saloon 143400147صالون   

17333053Stationاستیشن  

15151031Farmحقلیة  

6551601672Busباص   

8306841903Totalالمجموع  

Saloon 425135560616صالون   

7766220165Stationاستیشن  

304311084Farmحقلیة  

3911720410Busباص   

9232619101275Totalالمجموع  

Saloon 1454510191صالون   

28266060Stationاستیشن  

23215420280Farmحقلیة  

3211400146Busباص   

228400490677Totalالمجموع  

Saloon 1821420198صالون   

10612073Stationاستیشن  

437010114Farmحقلیة  

326128121467Busباص   

561273171852Totalالمجموع  

Saloon 7840082صالون   

72117045Stationاستیشن  

00303Farmحقلیة  

1153710153Busباص   

20062210283Totalالمجموع  

Saloon 320800328صالون   

3547064Stationاستیشن  

60006Farmحقلیة  

1251200137Busباص   

4547470535Totalالمجموع  

عدد سیارات الركاب التي تمتلكھا اجھزة الدولة والجھات غیرالمرتبطة بوزارة في القطاع الحكومي والعام والمختلط حسب عدد السلندرات والنوع لسنة 2015

Foreign 

Detailمستوى التفصیل Total  المجموع
No. of cylinder  عدد السلندرات

Number of Passenger Cars Owned By State Institutions and Non-Ministerial Agencies in Governmental, Public and Mixed Sectors   By No. of 
Cylinder and Type For 2015

الخارجیة 

Type النوع  

Labour & Social Affairs 

Interior

Finance

الشباب و الریاضة

التجارة 

التربیة

العدل

Trade

Youth & Sport

Education

Justice

Health

المالیة 

الداخلیة 

العمل والشؤون االجتماعیة 

الصحة
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Con. Table  ( 13 ) 1تابع جدول ( 13 ) 1

468 Other  اخرى

Ministry / Governmental الوزارات / قطاع حكومي

Saloon 1932910223صالون   

2660750161Stationاستیشن  

9400094Farmحقلیة  

Bus 1215000171باص  

434139760649Totalالمجموع   

Saloon 2023900241صالون   

35107200162Stationاستیشن  

9361046Farmحقلیة  

Bus 1779870282باص  

423280280731Totalالمجموع   

Saloon 1024220146صالون   

6739088Stationاستیشن  

8921092Farmحقلیة  

Bus 3730040باص  

234120120366Totalالمجموع   

Saloon 3091500324صالون   

27433073Stationاستیشن  

178244180440Farmحقلیة  

Bus 2951300308باص  

8093152101145Totalالمجموع   

Saloon 891860113صالون   

2870100108Stationاستیشن  

249920260Farmحقلیة  

Bus 2222000242باص  

588117180723Totalالمجموع   

Saloon 1492792187صالون   

8520860299Stationاستیشن  

1464610193Farmحقلیة  

Bus 2004709256باص  

5803281611935Totalالمجموع   

Saloon 1545220208صالون   

17103360156Stationاستیشن  

57270120339Farmحقلیة  

Bus 317255270599باص  

5456807701302Totalالمجموع   

Saloon 1564500201صالون   

37489094Stationاستیشن  

1110012Farmحقلیة  

Bus 13180031باص  

21711290338Totalالمجموع   

Saloon 1013300134صالون   

447380125Stationاستیشن  

2135020Farmحقلیة  

Bus 61201082باص  

208139140361Totalالمجموع   

عدد سیارات الركاب التي تمتلكھا اجھزة الدولة والجھات غیرالمرتبطة بوزارة في القطاع الحكومي والعام والمختلط حسب عدد السلندرات والنوع  لسنة 2015

Number of Passenger cars Owned By State Institutions and Non-Ministerial Agencies in Governmental, Public and Mixed Sectors  By No. 
of Cylinder and Type For 2015

Detail النوع   مستوى التفصیل
No. of Cylinders   عدد السلندرات

Total   المجموع

Planning

Industry & Mineral

Municipalities and Public Works

Construction and Housing

Agriculture

Culture

Transport

النفط

التخطیط 

الصناعة والمعادن 

Water Resources

Oil

Type

الثقافة 

النقل

البلدیات واالشغال العامة 

االعمار واالسكان 

الزراعة

الموارد المائیة 
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Con. Table ( 13 ) 2تابع جدول ( 13 ) 2

468Other  اخرى

Ministry/ Governmental الوزارات / قطاع حكومي

Saloon 7412621301,016صالون   

110492380640Stationاستیشن  

6723880313Farmحقلیة  

Bus 5514592461,040باص  

1,4691,4518363,009Totalالمجموع   

Saloon 2903220324صالون   

409770144Stationاستیشن  

50410091Farmحقلیة  

Bus 1592911190باص  

539199101749Totalالمجموع   

Saloon 1341300147صالون   

20002Stationاستیشن  

818200163Farmحقلیة  

Bus 3590044باص  

25210400356Totalالمجموع   

Saloon 4944057صالون   

00000Stationاستیشن  

8200028Farmحقلیة  

Bus 25110036باص  

823540121Totalالمجموع   

Saloon 105310109صالون   

109020102Stationاستیشن  

00000Farmحقلیة  

Bus 5030053باص  

1659630264Totalالمجموع   

Saloon 11485130212صالون   

20103Stationاستیشن  

01001Farmحقلیة  

Bus 6240066باص  

17890140282Totalالمجموع   

Saloon 51006صالون   

1230024Stationاستیشن  

00000Farmحقلیة  

00000busباص  

6240030Totalالمجموع   

Saloon 12,4397,479529520,452صالون   

1,0823,80064435,529Stationاستیشن  

1,2421,554125112,932Farmحقلیة  

Bus 5,0841,682122196,907باص  

19,84714,5151,4203835,820Totalالمجموع   

Tourism and Antiquities

 Totalمجموع الوزارات 

Communicationsاالتصاالت

Environmentالبیئة

 Migration and Displacementالھجرة والمھجرین 

السیاحة واالثار

 Higher Education andالتعلیم العالي والبحث العلمي
Scientific Research

Electricityالكھرباء

Science and Technologyالعلوم والتكنولوجیا

عدد سیارات الركاب التي تمتلكھا اجھزة الدولة والجھات غیرالمرتبطة بوزارة في القطاع الحكومي والعام والمختلط حسب عدد السلندرات والنوع لسنة 2015

Number of Passenger Cars Owned By State Institutions and Non-Ministerial Agencies in Governmental, Public and Mixed sectors   By 
No. of Cylinder and Type For 2015

النوع   مستوى التفصیل
No. of Cylinders    عدد السلندرات

Total   المجموعDetail Type
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تابع جدول ( 13 ) 3

468Other اخرى
Non-Ministerial Agency / Governmentalالجھات غیر المرتبطة بوزارة / قطاع حكومي

Saloon 275211279صالون   
00000Stationاستیشن  

2360038Farmحقلیة  
7520077busباص  

3524011394Totalالمجموع   
Saloon 2710028صالون   
3143020Stationاستیشن  

07007Farmحقلیة  
20002busباص  

32223057Totalالمجموع   
Saloon 3421600358صالون   
9530062Stationاستیشن  

01136047Farmحقلیة  
Bus 871502104باص  

43895362571Totalالمجموع   
Saloon 2162010237صالون   
58129410228Stationاستیشن  

442010Farmحقلیة  
Bus 333811101145باص  

6119644501620Totalالمجموع   
Saloon 6250067صالون   
0153018Stationاستیشن  

0151016Farmحقلیة  
Bus 30003باص  

653540104Totalالمجموع   
Saloon 840012صالون   
0120012Stationاستیشن  

00000Farmحقلیة  
Bus 06006باص  

8220030Totalالمجموع   
Saloon 1111501127 صالون
1109020Station ستیشن
4554063Farm حقلیة
Bus 940013 باص

12584131223Totalالمجموع   
Saloon 1500015 صالون
073010Station ستیشن
00000Farmحقلیة  
Bus 90009 باص

2473034Totalالمجموع   
Saloon 30003صالون   
06107Stationاستیشن  

60006Farmحقلیة  
Bus 1100011باص  

2061027Totalالمجموع   
Saloon 12160028صالون   
0016016Stationاستیشن  

0175022Farmحقلیة  
Bus 70007باص  

193321073Totalالمجموع   
Saloon 1340017صالون   
01913032Stationاستیشن  

00022Farmحقلیة  
Bus 3500035باص  

482313286Totalالمجموع   

Independent High Electoral Commission المفوضیة العلیا لالنتخابات

 Christian Christian Endowment & otherدیوان اوقاف المسیحیین واألدیان االخرئ
religions 

ھیئة المصادر المشعة

الھیئة الوطنیة لالستثمار 

ھیئة االعالم واالتصاالت 

 Iraqi Academy of Sciencesالمجمع العلمي العراقي

Iraqi Radioactive Sources Regulatory 
Authority

National Commission For Investment 

الھیئة العلیا للحج والعمرة

Communications and Media Commission

Hajj and Umra Commission

Number of Passenger Cars Owned By State Institutions and Non-Ministerial Agencies in Governmental, Public and Mixed Sectors By No. of 
Cylinder and Type For 2015

Con. Table ( 13 ) 3

No. of Cylinders   عدد السلندرات

دیوان الوقف الشیعي 

Total   المجموع النوع   مستوى التفصیل

البنك المركزي العراقي 

دیوان الوقف السني

دیوان الرقابة المالیة

عدد سیارات الركاب التي تمتلكھا اجھزة الدولة والجھات غیر المرتبطة بوزارة  في القطاع الحكومي والعام والمختلط حسب عدد السلندرات والنوع  لسنة 2015

Suprem Auditing Board

Detail

Central Bank of Iraq

Sunni Endowment

Shiite Endowment

Type
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تابع جدول ( 13 ) 4

468Other  اخرى

Non-Ministerial Agency Governmentalالجھات غیر المرتبطة بوزارة / قطاع حكومي

Saloon 1511118صالون
00505Stationاستیشن

03407Farmحقلیة
Bus 80008باص

23410138Totalالمجموع
Saloon 3800038صالون

02210032Stationاستیشن
2100122Farmحقلیة
Bus 2700027باص

8622101119Totalالمجموع
Saloon 2824120298صالون

0357042Stationاستیشن
8196033Farmحقلیة
Bus 97720106باص

38765270479Totalالمجموع
Saloon 11002صالون

00000Stationاستیشن
1061017Farmحقلیة
40004BUSباص

1571023Totalالمجموع
Saloon 35785716465صالون

214914185Stationاستیشن
23171132317Farmحقلیة
Bus 46285483باص

6552333923950Totalالمجموع
Saloon 7400074صالون

2470049Stationاستیشن
00000Farmحقلیة
Bus 7900180باص

1554701203Totalالمجموع
Saloon 8730090صالون

0162018Stationاستیشن
00000Farmحقلیة
Bus 2510026باص

1122020134Totalالمجموع
Saloon 3981048صالون

70007Stationاستیشن
222716166Farmحقلیة
6660072BUSباص

13441171193Totalالمجموع
Saloon 7630079صالون

11287046Stationاستیشن
00000Farmحقلیة
2000020BUSباص

1073170145Totalالمجموع
Saloon 2,05318823192,283صالون

1124621341709Stationاستیشن
308271886673Farmحقلیة
943880871,838BUSباص

3,4161,801253335,503Totalالمجموع

 Totalمجموع الجھات غیر المرتبطة بوزارة

Martyrs Instituteمؤسسة الشھداء

 Accountability and Justiceالھیئة الوطنیة للمساءلة والعدالة
Commission  

Stock Exchange Marketھیئة االوراق المالیة 

Iraq Media Networkشبكة االعالم العراقي

 Bait Al-Hikmaبیت الحكمة

Mayoralty of Baghdadامانة بغداد

مؤسسة السجناء

Property Claims Commissionھیئة دعاوي الملكیة

 Integrity Commissionھیئة النزاھة

Prisoners Institute

Con. Table ( 13 ) 4
عدد سیارات الركاب التي تمتلكھا اجھزة الدولة والجھات غیر المرتبطة بوزارة  في القطاع الحكومي والعام والمختلط حسب عدد السلندرات والنوع لسنة 2015

Number of Passenger cars Owned By State Institutions and Non-Ministerial Agencies in Governmental, Public and Mixed Sectors  By No. 
of Cylinder and Type For 2015

النوع   مستوى التفصیل
No. of Cylinders   عدد السلندرات

Total   المجموعDetail Type
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تابع جدول ( 13 ) 5

468Other  اخرى

 Ministry / Public sector companiesالوزارات / قطاع عام

Saloon 4421200454صالون

23280051Stationاستیشن

147700154Farmحقلیة

Bus 386156110553باص

9982031101,212Totalالمجموع

Saloon 444400448صالون
4414110186Stationاستیشن

3311400147Farmحقلیة

Bus 3101,317101,628باص

8311,576202,409Totalالمجموع

Saloon 1881200200صالون
3240027Stationاستیشن

13421200346Farmحقلیة

Bus 1274700174باص

45229500747Totalالمجموع

Saloon 66141081صالون
28464078Stationاستیشن

10001Farmحقلیة

Bus 4670053باص

1416750213Totalالمجموع

Saloon 1400014صالون
4360049Stationاستیشن

20002Farmحقلیة

Bus 3130034باص

9090099Totalالمجموع

Saloon 1162350144صالون
353521090496Stationاستیشن

1103610147Farmحقلیة

Bus 532323120867باص

79373412701,654Totalالمجموع

Saloon 1498151236صالون
4520381257Stationاستیشن

1867883275Farmحقلیة

Bus 211209320452باص

5915715351,220Totalالمجموع

Saloon 3636420429صالون
52131130196Stationاستیشن

2372510263Farmحقلیة

Bus 2945900353باص

9462791601,241Totalالمجموع

Saloon 5901060صالون
00000Stationاستیشن

2112730151Farmحقلیة

1300013BUSباص

9312740224Totalالمجموع

Type

Electricity الكھرباء

Communicationsاالتصاالت

Oilالنفط

Industry and Mineralsالصناعة والمعادن

Construction and Housingاالعمار واالسكان

Agricultureالزراعة

Water Resourcesالموارد المائیة

Transportالنقل

Tradeالتجارة

Con. Table ( 13 ) 5

عدد سیارات الركاب التي تمتلكھا اجھزة الدولة والجھات غیر المرتبطة بوزارة  في القطاع الحكومي والعام والمختلط حسب عدد السلندرات والنوع لسنة 2015

Number of Passenger cars Owned By State Institutions and Non-Ministerial Agencies in Governmental, Public and Mixed Sectors  By No. 
of Cylinders and Type For 2015

النوع   Typeمستوى التفصیل
No. of Cylinders   عدد السلندرات

Total   المجموعDetail
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468Other  اخرى

الوزارات / قطاع مختلط

Saloon 70007صالون   

24107Stationاستیشن  

04004Farmحقلیة  

Bus 52007باص  

14101025Totalالمجموع   

Saloon 00000صالون   

00000Stationاستیشن  

00000Farmحقلیة  

Bus 30003باص  

30003Totalالمجموع   

Saloon 18482101412073صالون   

27593513611347Stationاستیشن  

8716031331490Farmحقلیة  

Bus 195821235604137باص  

4952387121959047Totalالمجموع   

Saloon 16,3407,8775662524,808صالون   

1,4695,19791457,585Stationاستیشن  

2,4212,428226205,095Farmحقلیة  

Bus 7,9854,6851862612,882باص  

28,21520,1871,8927650,370Totalالمجموع   

 Totalاجمالي السیارات

 Total public and mixedمجموع القطاعین العام والمختلط
sectors 

Industry & Mineralالصناعة والمعادن

تابع جدول ( 13 ) 6

Ministry / Mixed sector company

Transportالنقل

Con. Table ( 13 ) 6

عدد سیارات الركاب التي تمتلكھا اجھزة الدولة والجھات غیر المرتبطة بوزارة  في القطاع الحكومي والعام والمختلط حسب عدد السلندرات والنوع لسنة 2015

Number of Passenger cars Owned ByState Institutions and Non-Ministerial Agencies in Governmental, Public and Mixed Sectors  By 
No. of Cylinders and Type For 2015

النوع  مستوى التفصیل
No. of Cylinders   عدد السلندرات

Tota  المجموعTypeDetail
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Table ( 14 )جدول  ( 14 ) 

468Other  اخرى

Ministry / Governmental الوزارات / قطاع حكومي

1100011Pick-upبیك اب  
00000Vanفان    

00000Flat bed truckلوري شاصي  
00000Tipperلوري قالب  

Tank (ton) 00000       لوري حوضیة  (طن)   
04004Tank (litre)  لوري حوضیة  (لتر)   

00000Special specificationsمواصفات خاصة   
1140015Totalالمجموع   

2343280265Pick-upبیك اب  
02620046Vanفان    

35008Flat bed truckلوري شاصي  
00000Tipperلوري قالب  

Tank (ton) 00000       لوري حوضیة  (طن)   
02103Tank (litre)  لوري حوضیة  (لتر)   

19170036Special specificationsمواصفات خاصة   
25653490358Totalالمجموع   

8,4293,6503,6704,72420,473Pick-upبیك اب  
1033211680Vanفان    

734242060577Flat bed truckلوري شاصي  
18114197Tipperلوري قالب  

Tank (ton) 14115306165       لوري حوضیة  (طن)   
571,221115191,412Tank (litre)  لوري حوضیة  (لتر)   

4211,5423558063,124Special specificationsمواصفات خاصة   
9,0057,0664,2255,63225,928Totalالمجموع   

227100228Pick-upبیك اب  
00000Vanفان    

01102Flat bed truckلوري شاصي  
01001Tipperلوري قالب  

Tank (ton) 02002       لوري حوضیة  (طن)   
15006Tank (litre)  لوري حوضیة  (لتر)   

52007Special specificationsمواصفات خاصة   
2331210246Totalالمجموع   

7752200797Pick-upبیك اب  
6747078Vanفان    

22254051Flat bed truckلوري شاصي  
01001Tipperلوري قالب  

Tank (ton) 632112       لوري حوضیة  (طن)   
14158037Tank (litre)  لوري حوضیة  (لتر)   

7519919001,040Special specificationsمواصفات خاصة   
1,63516921112,016Totalالمجموع   

12191620292Pick-upبیك اب  
0015015Vanفان    

15006Flat bed truckلوري شاصي  
0101011Tipperلوري قالب  

Tank (ton) 00000       لوري حوضیة  (طن)   
0510051Tank (litre)  لوري حوضیة  (لتر)   

65526087Special specificationsمواصفات خاصة   
1281302040462Totalالمجموع   

5884400632Pick-upبیك اب  
31105Vanفان    

14169170200Flat bed truckلوري شاصي  
00101Tipperلوري قالب  

Tank (ton) 0152017       لوري حوضیة  (طن)   
1202023Tank (litre)  لوري حوضیة  (لتر)   

2050025Special specificationsمواصفات خاصة   
626254230903Totalالمجموع   

252120255Pick-upبیك اب  
00000Vanفان    

06006Flat bed truckلوري شاصي  
00000Tipperلوري قالب  

Tank (ton) 00000       لوري حوضیة  (طن)   
01001Tank (litre)  لوري حوضیة  (لتر)   

21003Special specificationsمواصفات خاصة   
254920265Totalالمجموع   

178060184Pick-upبیك اب  
00000Vanفان    

05005Flat bed truckلوري شاصي  
06006Tipperلوري قالب  

Tank (ton) 041600416       لوري حوضیة  (طن)   
00000Tank (litre)  لوري حوضیة  (لتر)   

4740078Special specificationsمواصفات خاصة   
18250160689Totalالمجموع   

 مالحظة / مجموع سیارات الحمل الیشمل الدراجات الناریة 

health

العدل

finance

الصحة 

Type

عدد سیارات الحمل التي تمتلكھا اجھزة الدولة والجھات غیر المرتبطة بوزارة في القطاع الحكومي والعام والمختلط حسب عدد السلندرات والنوع  لسنة 2015

Number of Freight Vehicles Owned By State Institutions and Non-Ministerial Agencies in Governmental,  Public  and Mixed Sectors   By No. 
of Cylinders and Type For 2015

النوع
No. of cylinders  المجموع   عدد السلندرات

Total

Interior

مستوى التفصیل

الداخلیة 

Detail

Educationالتربیة

الشباب والریاضة 

التجارة 

Youth and Sport

Trade

 Foreignالخارجیة

المالیة

Labor and Social Affairsالعمل والشؤون االجتماعیة

Justice

36



Con. Table ( 14 ) 1 تابع جدول ( 14 ) 1

المجموع

468Other  اخرىTotal
 Ministry / Governmental الوزارات / قطاع حكومي

1392120153Pick-upبیك اب  
20002Vanفان    

05207Flat bed truckلوري شاصي  
10001Tipperلوري قالب  

Tank (ton) 00000       لوري حوضیة  (طن)   
02002Tank (litre)  لوري حوضیة  (لتر)   

03003Special specificationsمواصفات خاصة   
14212140168Totalالمجموع
23375100318Pick-upبیك اب  

00000Vanفان    
70007Flat bed truckلوري شاصي  

0142016Tipperلوري قالب  
Tank (ton) 17109       لوري حوضیة  (طن)   
0409049Tank (litre)  لوري حوضیة  (لتر)   

5710240163Special specificationsمواصفات خاصة   
298238260562Totalالمجموع
40004Pick-upبیك اب  

00000Vanفان    
00000Flat bed truckلوري شاصي  

00000Tipperلوري قالب  
Tank (ton) 00000       لوري حوضیة  (طن)   
11002Tank (litre)  لوري حوضیة  (لتر)   

01001Special specificationsمواصفات خاصة   
52007Totalالمجموع
645240651Pick-upبیك اب  

00000Vanفان    
2620028Flat bed truckلوري شاصي  

0411042Tipperلوري قالب  
Tank (ton) 01001       لوري حوضیة  (طن)   
0362038Tank (litre)  لوري حوضیة  (لتر)   

10290039Special specificationsمواصفات خاصة   
68111170799Totalالمجموع
1,1912401,197Pick-upبیك اب  

12003Vanفان    
6390045Flat bed truckلوري شاصي  

05005Tipperلوري قالب  
Tank (ton) 890017       لوري حوضیة  (طن)   
2420044Tank (litre)  لوري حوضیة  (لتر)   

69200089Special specificationsمواصفات خاصة   
1,277119401,400Totalالمجموع
1,13541001,176Pick-upبیك اب  

10001Vanفان    
612171135Flat bed truckلوري شاصي  

0209450254Tipperلوري قالب  
Tank (ton) 0933096       لوري حوضیة  (طن)   
4330422378Tank (litre)  لوري حوضیة  (لتر)   

565866162Special specificationsمواصفات خاصة   
1,15185918392,202Totalالمجموع
1,11418201,134Pick-upبیك اب  

21003Vanفان    
13132110156Flat bed truckلوري شاصي  

79630106Tipperلوري قالب  
Tank (ton) 0237030       لوري حوضیة  (طن)   
3131220156Tank (litre)  لوري حوضیة  (لتر)   

67334261428Special specificationsمواصفات خاصة   
1,2067357112,013Totalالمجموع
108010109Pick-upبیك اب  

10001Vanفان    
00011Flat bed truckلوري شاصي  

01203Tipperلوري قالب  
Tank (ton) 00000       لوري حوضیة  (طن)   
00000Tank (litre)  لوري حوضیة  (لتر)   

44008Special specificationsمواصفات خاصة   
113531122Totalالمجموع
216602224Pick-upبیك اب  

20002Vanفان    
00033Flat bed truckلوري شاصي  

091111Tipperلوري قالب  
Tank (ton) 01001       لوري حوضیة  (طن)   
01203Tank (litre)  لوري حوضیة  (لتر)   

263417077Special specificationsمواصفات خاصة   
24451206321Totalالمجموع

عدد سیارات الحمل التي تمتلكھا اجھزة الدولة والجھات غیر المرتبطة بوزارة في القطاع الحكومي والعام والمختلط حسب عدد السلندرات والنوع لسنة 2015

Number of Freight Vehicles Owned By State Institutions and Non-Ministerial Agencies in Governmental,  Public  and Mixed Sectors  By 
No. of Cylinders and Type For 2015

النوعمستوى التفصیل
No. of cylinder  عدد السلندرات

Detail Type

Cultureالثقافة

Transport النقل

 Municipalities and Publicالبلدیات واالشغال العامة
Works

 Construction  and Housingاالعمار واالسكان

Agricultureالزراعة

Water resourcesالموارد المائیة 

Oilالنفط

Planningالتخطیط

Industry and Mineralsالصناعة والمعادن
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Con. Table ( 14 ) 2تابع جدول ( 14 ) 2

468Other  اخرى
Ministry الوزارات / قطاع حكومي

8866800954Pick-upبیك اب  
20002Vanفان    

46140060Flat bed truckلوري شاصي  
472013Tipperلوري قالب  

Tank (ton) 3670043       لوري حوضیة  (طن)   
6172025Tank (litre)  لوري حوضیة  (لتر)   

733610110Special specificationsمواصفات خاصة   
1,053149501,207Totalالمجموع   

3922400416Pick-upبیك اب  
80008Vanفان    

3361040Flat bed truckلوري شاصي  
10001Tipperلوري قالب  

Tank (ton) 03003       لوري حوضیة  (طن)   
2341037Tank (litre)  لوري حوضیة  (لتر)   

100143100253Special specificationsمواصفات خاصة   
506240120758Totalالمجموع   

254900263Pick-upبیك اب  
20002Vanفان    

390012Flat bed truckلوري شاصي  
24006Tipperلوري قالب  

Tank (ton) 00000       لوري حوضیة  (طن)   
15006Tank (litre)  لوري حوضیة  (لتر)   

6170023Special specificationsمواصفات خاصة   
2684400312Totalالمجموع   

151000151Pick-upبیك اب  
33006Vanفان    

00000Flat bed truckلوري شاصي  
00000Tipperلوري قالب  

Tank (ton) 00000       لوري حوضیة  (طن)   
00000Tank (litre)  لوري حوضیة  (لتر)   

00000Special specificationsمواصفات خاصة   
154300157Totalالمجموع   

143300146Pick-upبیك اب  
00000Vanفان    

12003Flat bed truckلوري شاصي  
00000Tipperلوري قالب  

Tank (ton) 00000       لوري حوضیة  (طن)   
10001Tank (litre)  لوري حوضیة  (لتر)   

43108Special specificationsمواصفات خاصة   
149810158Totalالمجموع   

00000Pick-upبیك اب  
00000Vanفان    

00000Flat bed truckلوري شاصي  
00000Tipperلوري قالب  

Tank (ton) 00000       لوري حوضیة  (طن)   
00000Tank (litre)  لوري حوضیة  (لتر)   

00202Special specificationsمواصفات خاصة   
00202Totalالمجموع   

112300115Pick-upبیك اب  
00000Vanفان    

03003Flat bed truckلوري شاصي  
04206Tipperلوري قالب  

Tank (ton) 00000       لوري حوضیة  (طن)   
00202Tank (litre)  لوري حوضیة  (لتر)   

00000Special specificationsمواصفات خاصة   
1121040126Totalالمجموع   

17,5383,9833,9014,72630,148Pick-upبیك اب  
104706416254Vanفان    

2241,00363651,355Flat bed truckلوري شاصي  
16489742581Tipperلوري قالب  

Tank (ton) 65695457812       لوري حوضیة  (طن)   
931,958208212,280Tank (litre)  لوري حوضیة  (لتر)   

1,6492,5867188135,766Special specificationsمواصفات خاصة   
19,68910,7845,0735,65041,196Totalالمجموع   

Higher Education and Scientific 
Research

Electricity

Sciences and Technologyالعلوم والتكنولوجیا

Communicationsاالتصاالت

التعلیم العلي والبحث العلمي

الكھرباء 

Totalمجموع الوزارات

الھجرة والمھجرین

Tourism and Antiquities

Environmentالبیئة 

السیاحة واالثار

Migration and Displacement

عدد سیارات الحمل التي تمتلكھا اجھزة الدولة والجھات غیر المرتبطة بوزارة في القطاع الحكومي والعام والمختلط حسب عدد السلندرات والنوع لسنة 2015

Number of Freight Vehicles Owned By State Institutions and Non-Ministerial Agencies in Governmental,  Public  and Mixed Sectors  By 
No. of Cylinders and Type For 2015

المجموع   عدد السلندرات  No. of cylinderالنوعمستوى التفصیل
TotalDetail Type
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Con. Table ( 14 ) 3تابع جدول ( 14 ) 3

المجموع   

468Other  اخرىTotal

 Non-Ministerial agency / governmentalالجھات غیر المرتبطة بوزارة / قطاع حكومي

71008Pick-upبیك اب  
00000Vanفان    

00000Flat bed truckلوري شاصي  
00000Tipperلوري قالب  

Tank (ton) 00000  لوري حوضیة  (طن)   

00000Tank (litre)  لوري حوضیة  (لتر)   

00000Special specificationsمواصفات خاصة   
71008Totalالمجموع   

2836037Pick-upبیك اب  
00000Vanفان    

00000Flat bed truckلوري شاصي  
00202Tipperلوري قالب  

Tank (ton) 10001  لوري حوضیة  (طن)   
00000Tank (litre)  لوري حوضیة  (لتر)   

00606Special specificationsمواصفات خاصة   
29314046Totalالمجموع   

196270205Pick-upبیك اب  
00000Vanفان    

10001Flat bed truckلوري شاصي  
02002Tipperلوري قالب  

Tank (ton) 00000  لوري حوضیة  (طن)   
05005Tank (litre)  لوري حوضیة  (لتر)   

44008Special specificationsمواصفات خاصة   
2011370221Totalالمجموع   

4651550485Pick-upبیك اب  
40004Vanفان    

885021Flat bed truckلوري شاصي  
95018077Tipperلوري قالب  

Tank (ton) 0460046   لوري حوضیة  (طن)   
16801097Tank (litre)  لوري حوضیة  (لتر)   

24610085Special specificationsمواصفات خاصة   
526260290815Totalالمجموع   

1300013Pick-upبیك اب  
00000Vanفان    

00000Flat bed truckلوري شاصي  
00000Tipperلوري قالب  

Tank (ton) 00000   لوري حوضیة  (طن)   
00000Tank (litre)  لوري حوضیة  (لتر)   

00000Special specificationsمواصفات خاصة   
1300013Totalالمجموع   

40004Pick-upبیك اب  
00000Vanفان    

00000Flat bed truckلوري شاصي  
00000Tipperلوري قالب  

Tank (ton) 00000   لوري حوضیة  (طن)   
00000Tank (litre)  لوري حوضیة  (لتر)   

00000Special specificationsمواصفات خاصة   
40004Totalالمجموع   

1071000117Pick-upبیك اب
00000Vanفان

00000Flat bed truckلوري شاصي
00000Tipperلوري قالب

Tank (ton) 00000   لوري حوضیة  (طن)
00000Tank (litre)  لوري حوضیة  (لتر)

00000Special specificationsمواصفات خاصة
1071000117Totalالمجموع

90009Pick-upبیك اب
00000Vanفان

00000Flat bed truckلوري شاصي
00000Tipperلوري قالب

Tank (ton) 00000  لوري حوضیة  (طن)
00000Tank (litre)  لوري حوضیة  (لتر)

00000Special specificationsمواصفات خاصة
90009Totalالمجموع

 Christian Christianدیوان اوقاف المسیحین والدیانات األخرى
Endowment & other religions 

دیوان الوقف السني

دیوان الوقف الشیعي

الھیئة العلیا للحج والعمرة

المجمع العلمي العراقي

Sunni Endowment

Shiite Endowment

Hajj and Umra Commission

Iraqi Academy of Sciences 

 Independent High Electoralالمفوضیة العلیا لالنتخابات
Commission

Supreme Auditing Boardدیوان الرقابة المالیة 

البنك المركزي العراقي 

Type

عدد سیارات الحمل التي تمتلكھا اجھزة الدولة والجھات غیر المرتبطة بوزارة في القطاع الحكومي والعام والمختلط حسب عدد السلندرات والنوع لسنة 2015

Number of Freight Vehicles Owned By State Institutions and Non-Ministerial Agencies in Governmental,  Public  and Mixed Sectors By No. of 
Cylinders and Type For 2015

النوعمستوى التفصیل
No. of cylinder  عدد السلندرات

Detail

Central Bank of Iraq
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Con. Table ( 14 ) 4تابع جدول ( 14 ) 4

المجموع

468Other  اخرىTotal

902011Pick-upبیك اب
00000Vanفان

00000Flat bed truckلوري شاصي
00000Tipperلوري قالب

Tank (ton) 00000  لوري حوضیة  (طن)
00000Tank (litre)  لوري حوضیة  (لتر)

00000Special specificationsمواصفات خاصة
902011Totalالمجموع
30205Pick-upبیك اب  

00000Vanفان    
00000Flat bed truckلوري شاصي  

00000Tipperلوري قالب
Tank (ton) 00000  لوري حوضیة  (طن)
00000Tank (litre)  لوري حوضیة  (لتر)

00000Special specificationsمواصفات خاصة
30205Totalالمجموع

20002Pick-upبیك اب
00000Vanفان

00000Flat bed truckلوري شاصي
00000Tipperلوري قالب

Tank (ton) 00000  لوري حوضیة  (طن)
00000Tank (litre)  لوري حوضیة  (لتر)

00000Special specificationsمواصفات خاصة
20002Totalالمجموع
00000Pick-upبیك اب  

00000Vanفان    
00000Flat bed truckلوري شاصي  

00000Tipperلوري قالب  
Tank (ton) 01001 لوري حوضیة  (طن)   
00000Tank (litre) لوري حوضیة  (لتر)   

00000Special specificationsمواصفات خاصة   
01001Totalالمجموع   

8504089Pick-upبیك اب  
00000Vanفان    

01001Flat bed truckلوري شاصي  
00000Tipperلوري قالب  

Tank (ton) 00000لوري حوضیة  (طن)   
00000Tank (litre)لوري حوضیة  (لتر)   

00000Special specificationsمواصفات خاصة   
8514090Totalالمجموع   

30003Pick-upبیك اب  
00000Vanفان    

00000Flat bed truckلوري شاصي  
00000Tipperلوري قالب  

Tank (ton) 00000لوري حوضیة  (طن)   
00000Tank (litre)لوري حوضیة  (لتر)   

00000Special specificationsمواصفات خاصة   
30003Totalالمجموع   

50750180575Pick-upبیك اب  
20002Vanفان    

05005Flat bed truckلوري شاصي  
36282100328Tipperلوري قالب  

Tank (ton) 1251027  لوري حوضیة  (طن)   
1636450385Tank (litre)  لوري حوضیة  (لتر)   

2821,280601,568Special specificationsمواصفات خاصة   
8442,0064002,890Totalالمجموع   

127300130Pick-upبیك اب  
00000Vanفان    

00101Flat bed truckلوري شاصي  
00000Tipperلوري قالب  

Tank (ton) 00000  لوري حوضیة  (طن)   
02204Tank (litre)  لوري حوضیة  (لتر)   

00202Special specificationsمواصفات خاصة   
127550137Totalالمجموع   

3500136Pick-upبیك اب  
00000Vanفان    

00000Flat bed truck  لوري شاصي
00000Tipperلوري قالب  

Tank (ton) 00000  لوري حوضیة  (طن)   
00000Tank (litre)  لوري حوضیة  (لتر)   

00000Special specificationsمواصفات خاصة   
3500136Totalالمجموع

Property Claims Commission ھیئة دعاوي الملكیة

Stock Exchange Market

Bait Al-Hikma بیت الحكمة

Mayoralty of Baghdadامانة بغداد 

 Integrity Commission ھیئة النزاھة

Prisoners Instituteمؤسسة السجناء

Martyrs Instituteمؤسسة الشھداء 

 Communications and Mediaھیئة االعالم واالتصاالت
Commission

ھیئة االوراق المالیة  

عدد سیارات الحمل التي تمتلكھا اجھزة الدولة والجھات غیر المرتبطة بوزارة في القطاع الحكومي والعام والمختلط حسب عدد السلندرات والنوع لسنة 2015

Number of Freight Vehicles Owned By State Institutions and Non-Ministerial Agencies in Governmental,  Public  and Mixed Sectors By No. of 
Cylinders and Type For 2015

النوعمستوى التفصیل
No. of cylinder  عدد السلندرات

Detail Type

 National Commission Forالھیئة الوطنیة لالستثمار
Investment 

Non-Ministerial agency / Governmentalالجھات غیر المرتبطة بوزارة / قطاع حكومي
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Con. Table ( 14 ) 5تابع جدول ( 14 ) 5

المجموع

468Other  اخرىTotal

  Non-Ministerial agency / Governmentalالجھات غیر المرتبطة بوزارة / قطاع حكومي

9720099Pick-upبیك اب  
10001Vanفان    

05005Flat bed truckلوري شاصي  
00000Tipperلوري قالب  

Tank (ton) 00000 لوري حوضیة  (طن)   
05005Tank (litre)  لوري حوضیة  (لتر)   

6245742Special specificationsمواصفات خاصة   
1043657152Totalالمجموع   

1030013Pick-upبیك اب  
00000Vanفان    

00000Flat bed truckلوري شاصي  
00000Tipperلوري قالب  

Tank (ton) 00000 لوري حوضیة  (طن)   
00000Tank (litre)  لوري حوضیة  (لتر)   

00000Special specificationsمواصفات خاصة   
1030013Totalالمجموع   

1,707894411,841Pick-upبیك اب  
70007Vanفان    

9196034Flat bed truckلوري شاصي  
45334300409Tipperلوري قالب  

Tank (ton) 2721075  لوري حوضیة  (طن)   
3245680496Tank (litre)  لوري حوضیة  (لتر)   

3161,3691971,711Special specificationsمواصفات خاصة   
2,1182,33910884,573Totalالمجموع   

Ministry / public sector companyالوزارات / قطاع عام
9600096Pick-upبیك اب  

00000Vanفان    
2192450239Flat bed truckلوري شاصي  

027820280Tipperلوري قالب
Tank (ton) 017500175  لوري حوضیة  (طن) 

0970097Tank (litre)  لوري حوضیة  (لتر)   
17072730981Special specificationsمواصفات خاصة   

991,44932001,868Totalالمجموع   
436500441Pick-upبیك اب  

3700037Vanفان    
1021,00511001,217Flat bed truckلوري شاصي  

078300108Tipperلوري قالب
Tank (ton) 24208  لوري حوضیة  (طن)

45537096Tank (litre)  لوري حوضیة  (لتر)   
1686200122Special specificationsمواصفات خاصة

5971,23319902,029Totalالمجموع   
466500471Pick-upبیك اب  

10001Vanفان    
6230029Flat bed truckلوري شاصي  

332980340Tipperلوري قالب  
Tank (ton) 06006  لوري حوضیة  (طن)   
115980168Tank (litre)  لوري حوضیة  (لتر)   

63150190232Special specificationsمواصفات خاصة   
5406723501,247Totalالمجموع   

175000175Pick-upبیك اب  
10001Vanفان    

00000Flat bed truckلوري شاصي  
0110011Tipperلوري قالب  

Tank (ton) 01001  لوري حوضیة  (طن)   
00000Tank (litre)  لوري حوضیة  (لتر)   

00000Special specificationsمواصفات خاصة   
1762100188Totalالمجموع   

Construction & Housingاالعمار واإلسكان

  Totalمجموع الجھات غیر المرتبطة بوزارة

Transportالنقل

Agricultureالزراعة 

Tradeالتجارة

عدد سیارات الحمل التي تمتلكھا اجھزة الدولة والجھات غیر المرتبطة بوزارة في القطاع الحكومي والعام والمختلط حسب عدد السلندرات والنوع لسنة 2015

Number of Freight Vehicles Owned By State Institutions and Non-Ministerial Agencies in Governmental,  Public  and Mixed Sectors  By No. of 
Cylinders and Type For 2015

النوعمستوى التفصیل
No. of cylinder  عدد السلندرات

Detail Type

 Accountability and Justiceالھیئة الوطنیة للمساءلة والعدالة
Commission  

Iraq Media Networkشبكة االعالم العراقي
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Con. Table ( 14 ) 6تابع جدول ( 14 ) 6

المجموع

468Other  اخرىTotal
 Ministry/ public sector companiesالوزارات / قطاع عام

151000151Pick-upبیك اب  
00000vanفان    

0200020Flat bed truckلوري شاصي  
012640130Tipperلوري قالب  

Tank (ton) 09009  لوري حوضیة  (طن)
0561057Tank (litre)  لوري حوضیة  (لتر)

1248780219Special specificationsمواصفات خاصة   
275298130586Totalالمجموع
1,41015815801,726Pick-upبیك اب  

11002Vanفان    
3128280321Flat bed truckلوري شاصي  

6105300141Tipperلوري قالب  
Tank (ton) 1021740231  لوري حوضیة  (طن)
0471290500Tank (litre)  لوري حوضیة  (لتر)

1231,6389021,853Special specificationsمواصفات خاصة   
1,5812,87231924,774Totalالمجموع
7861453808Pick-upبیك اب  

50027Vanفان    
8104123127Flat bed truckلوري شاصي  

4719084Tipperلوري قالب  
Tank (ton) 075012 لوري حوضیة  (طن)
070331104Tank (litre)  لوري حوضیة  (لتر)

1692478310509Special specificationsمواصفات خاصة   
972513147191,651Totalالمجموع
1,30153101,355Pick-upبیك اب  

1910020Vanفان    
1369180100Flat bed truckلوري شاصي  

380112Tipperلوري قالب  
Tank (ton) 3130016  لوري حوضیة  (طن)
0312033Tank (litre)  لوري حوضیة  (لتر)

456293682819Special specificationsمواصفات خاصة   
1,7954688932,355Totalالمجموع
527000527Pick-upبیك اب  

2813400315Vanفان    
8250033Flat bed truckلوري شاصي  

00000Tipperلوري قالب  
Tank (ton) 00000  لوري حوضیة  (طن)
3710038Tank (litre)  لوري حوضیة  (لتر)

1000010Special specificationsمواصفات خاصة   
8636000923Totalالمجموع

 /Ministry / Companyالوزارات / قطاع مختلط
50005Pick-upبیك اب  

00000Vanفان    
00000Flat bed truckلوري شاصي  

00000Tipperلوري قالب  
Tank (ton) 062414107  لوري حوضیة  (طن)   

00808Tank (litre)  لوري حوضیة  (لتر)
00000Special specifications مواصفات خاصة

562494120Totalالمجموع
20002Pick-upبیك اب  

00000Vanفان    
00000Flat bed truckلوري شاصي  

00000Tipperلوري قالب  
Tank (ton) 00000  لوري حوضیة  (طن)   
00000Tank (litre)  لوري حوضیة  (لتر)   

11002Special specificationsمواصفات خاصة   
31004Totalالمجموع
5,35523516435,757Pick-upبیك اب  

3453602383Vanفان    
1701,72019332,086Flat bed truckلوري شاصي  

169969311,106Tipperلوري قالب  
Tank (ton) 15494524565  لوري حوضیة  (طن)
4294011811,101Tank (litre)  لوري حوضیة  (لتر) 

9633,209561144,747Special specificationsمواصفات خاصة   
6,9067,6301,1812815,745Totalالمجموع
24,6004,3074,1094,73037,746Pick-upبیك اب  

4561066418644Vanفان    
4032,742262683,475Flat bed truckلوري شاصي  

771,81919732,096Tipperلوري قالب  
Tank (ton) 821,26198111,452  لوري حوضیة  (طن)
1673,354334223,877Tank (litre)  لوري حوضیة  (لتر)

2,9287,1641,29883412,224Special specificationsمواصفات خاصة   
28,71320,7536,3625,68661,514Totalالمجموع

اجمالي السیارات

Water Resources

oilالنفط

الصناعة والمعادن

الصناعة والمعادن

Industry & minerals

Electricityالكھرباء

communication

Industry and Minerals

Total Public and Mixed 
Sectors

Total 

االتصاالت

Transportالنقل

مجموع القطاعین العام والمختلط

عدد سیارات الحمل التي تمتلكھا اجھزة الدولة والجھات غیر المرتبطة بوزارة في القطاع الحكومي والعام والمختلط حسب عدد السلندرات والنوع  لسنة 2015
Number of Freight Vehicles Owned By State Institutions and Non-Ministerial Agencies in Governmental,  Public  and Mixed Sectors  By 

No. of Cylinders and Type For 2015

النوعمستوى التفصیل
No. of cylinders  عدد السلندرات

Detail Type

الموارد المائیة
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هيئة احصاء اقليم كردستان

وزارة التخطيط 
الجهاز المركزي لالحصاء

 مديرية احصاءات النقل واالتصاالت

إستمارة 
مسح إحصاء السيارات التي تمتلكها أجهزة الدولة والدوائر غير المرتبطة بوزارة 

لغاية 2012/12/31 

القسم A البيانات التعريفية

A1........................................................................................... الوزارة او الدوائر غير المرتبطة بوزارة 

A2 ..................................................................... اسم التشكيل االداري بمستوى مديرية عامة ضمن الوزارة 

A3مختلط3عام2حكومي1القطاع

مالحظة :
1 . تعتبر البيانات الواردة في االستمارة ألغراض إحصائية وتخطيطية فقط .

2 . يرجى قراءة التعليمات قبل ملىء االستمارة وفي حالة وجود أي استفسار نستقبل رسائلكم االلكترونية على 
Cso _ transcomm. @ yahoo . com : البريد االلكتروني

2014 / 12 / 315
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B1B2B3B4B5B6B7B8B9B10B11B12B13

رقم الشاصي

نوع السيارة                            
اختر رقم عدد المقاعد 

) 6 - 1 (

حالة تسجيل 
السيارة في  

المرور
نوع الوقود 

ماركة بلد المنشأ
السيارة 

لون 
السيارة

عدد 
السلندرات

حالة السيارة غير حالة السيارة
العاملة 

سنة 
الصنع

1. صالون   

2. ستيشن

3. حقلية 

4. باص 

1. )2-5( مقعد         

2. )6-9( مقعد

3. )4-9( مقعد

4. )7-14( مقعد
5. )15-24( مقعد

6. )25 فأكثر( مقعد

1. مسجلة 

2. غير مسجلة 

1. بنزين 

2. كاز 

3.اخرى تذكر

 1.عاملة  ) انتقل 

) B13 الى الحقل

 2.غير عاملة  

1. مسروقة      

 2. متضررة    

 3. محطمة         

 4. اخرى تذكر

B 1 سيارات الركابالقسم

سل
سل

الت
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C1C2C3C4C5C6C7C8C9C10C11C12C13

رقم الشاصي

نوع الحمولةنوع السيارة                            
حالة تسجل 
السيارة في  

المرور
نوع الوقود 

 بلد 
المنشأ

ماركة 
السيارة

لون 
السيارة

عدد 
السلندرات

حالة السيارة حالة السيارة
غير العاملة 

سنة 
الصنع

5. بيك اب 
6. فان 

7. لوري شاصي 
8. لوري قالب 

9. لوري حوضية طنية

10. لوري حوضية لترية

* مواصفات خاصة 
من    )11 - 48 + 99(                 

)C5 انتقل الى الحقل(

1. )1-2( طن         

2. )3-14( طن  
3. )15-23( طن  
4. )24 فأكثر( طن

5. )10000 فأقل( لتر
6. )10001-20000( لتر

7. )20001 فأكثر( لتر

1. مسجلة      
2. غير 
مسجلة 

1. بنزين 
2.  كاز 

3. اخرى تذكر  

 1. عاملة ) انتقل 
)C13 الى الحقل
 2. غير عاملة  

 1. مسروقة      

 2. متضررة    

 3. محطمة         

 4. اخرى 

تذكر     

C5 اكتب الرقم المناسب الوارد في تعليمات االستمارة الخاصة بالسيارات ذات المواصفات الخاصة ثم انتقل الى الحقل *
* المواصفات الخاصة تأخذ ارقام من )11 - 48( المواصفات التي لديها رقم )كود( اما االخرى تأخذ )99(

C 2 سيارات الحملالقسم

سل
سل

الت
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D 3 المعدات االختصاصية القسم

D1D2D3D1D2D3
العدداسم المعدة االختصاصيةالتسلسلالعدداسم المعدة االختصاصيةالتسلسل

سربس ناقل31جرافة كريدر 1

حفار هيدروليكي32جرافة بلدوزر2

حفار سلكي33جرافة شفل3

ثاقبة شوارع ) نقار (34جرافة ) ترنبول (4

مخندقة35جرافة ) متعددة االغراض (5

قالعة نخيل36كرين6

مناولة تلكسوبية37سكريبر7

مدرج بسكين38حادلة حديدية8

مازجة كونكريتية خباطة39حادلة مطاطية9

ماكنة لحيم كهربائية 40حادلة اضالف10

ماكنة لحيم ديزل41 هزازة11

مقطورة ماء ساحبة42مدقة هزازة12

معمل اسفلت43ضاغطة هواء13

ساحبات44دنبر قالب14

اخرى تذكر45دنبر منجمي15

المجموع46مولدة كهرباء16

كسارات17

مرجل اسفلت18

فارشة اسفلت19

قاشطة اسفلت20

مضخة ماء21

رافعة سلكية22

رافعة شوكية23

رافعة جانبية24

رافعة هيدروليكية25

رافعة سلكية محمولة26

رافعة جانبية لالنابيب27

حفارة ابار28

حفارة ركائز29

حفارة سربس30
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تعليمات ملىء استمارة مسح إحصاء السيارات التي تمتلكها اجهزة الدولة والدوائر غير المرتبطة 
بوزارة لغاية 31 / 12 / 2012

تقوم مديرية إحصاءات النقل واالتصاالت بتنفيد المسح اعاله لتوفير مؤشرات إحصائية عن اعداد وأنواع السيارات في القطاع  الحكومي 

والعام والمختلط لسنة 2012 .

غالف االستمارة : ويحتوي على المعلومات التالية :     

• القسم ) A ( البيانات التعريفية 	

A1 : الوزارة او الدوائر غير المرتبطة بوزارة : يكتب اسم الوزارة او الدائرة غير المرتبطة بوزارة على الخط المنقط الموجود ضمن 

 .  A1 تعريف

A2 : اسم التشكيل اإلداري بمستوى مديرية عامة  ضمن الوزارة  : يدرج اسم التشكيل االداري حسب  المديرية التابعه للوزارة وحسب 

الهيكل التنظيمي ابتداءاً من اول استمارة تملئ ضمن التشكيل اإلداري وهي ديوان الوزاره تكتب على الخط المنقط الموجود في 

المكان المخصص ) المديرية او الشركة او الهيئة ( التابعه للوزارة وكذلك  بالنسبة للدوائرغيرالمرتبطة بوزارة .

A3 : القطاع : توضع عالمة )صح( في المربع المخصص  الفارغ اذا كان القطاع حكومي )1( ويقصد بالقطاع  الحكومي :-

        ان تكون  المنشأة او الشركة مملوكة للحكومة وتشمل :

1 - اإلدارة العامة والسالمة العامة والضمان االجتماعي ) دواوين الوزارات ، المجالس المحلية في المحافظات ، االدارة العامة والمحلية 
في المحافظات ، المحكمة العراقية الجنائية ، مجلس القضاء االعلى ، الهيئة العامة للكمارك .......... الخ ( .

2 - إدارة شؤون الدولة والسياسة االقتصادية واالجتماعية للمجتمع .

3 - الشؤون الخارجية .

4 - التعليم .

5 - الصحة .

وتوضع عالمة )صح( أمام القطاع رقم )2( اي )عام( اذا كانت المنشاة او الشركة مملوكة للحكومة وتمول ذاتياً مثل المنشآت التابعة لوزارة 

الصناعة والمعادن اما اذا كان القطاع رقم )3( اي )مختلط( نضع عالمة )صح( في المربع الخاص به.

ويكون القطاع مختلط اذا كان رأس المال مشترك بين الحكومه او العام والخاص بغض النظر عن نسبة المساهمة .

• القسم  ) B ( : ) 1 ( سيارت الركاب   	

B1 : التسلسل : المقصود به عدد السيارات التي تعود ملكيتها الى الدائرة المعنية وكل سيارة من سيارات الركاب تأخذ سطر وكل سطر 

يأخذ تسلسل حسب عدد السيارات المملوكة للتشكيل االداري وتملىء جميع الحقول الالحقة والخاصة بهذا السطر .  

B2 : رقم الشاصي : وهوالرقم المختوم على جزء من ماكنة السيارة او بدنها ويدون رقم الشاصي في االستمارة بموجب الوثائق الخاصة 

بالسيارة ) السنوية ( ويحتوي رقم الشاصي على عدة ارقام او ربما حروف او رموز تأخذ حوالي )17( مرتبة او قد تكون اقل 

يرجى ان يذكر ) كتابة رقم الشاصي مع حروفه بالكامل( وحسب ما مدون في السنوية او الوثيقة الخاصة بالسيارة يكتب داخل الحقل 

المخصص لرقم الشاصي وحسب التسلسل لتلك السيارة .

2014 / 12 / 31
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B3 : نوع السيارة : يدرج رقم نوع الســـــيارة إذا كانت صـــــالون يدرج الرقم )1( واذا كانت ستيشن ندرج الرقم )2( ويقصد بسيارات 

ويقصد   )3( الرقم  ندرج  حقلــية  السيارة  نوع  كان  إذا  إما  الركاب  لنقل  المخصصة  الصغيرة  السيارة  هي  واالستيشن  الصالون 

بالسيارات الحقلـــية وهي سيارة ذات محورين ) دبل اكسل ( وتستخدم في الطرق الوعرة والحقول اما اذا كان نوع الســيارة باص 

ندرج الرقم )4( في حقل نوع السيارة ولنفس السطر المخصص لكل تسلسل لرقم السيارة  .

B4 : عدد المقاعد : ويدرج الرقم )1( إذا كانت عدد المقاعد  )2 - 5(  مقعد والتي تخص سيارات الصالون واليزيد عدد مقاعدها عن هذا 

المدى مثل ) تويوتا ، هونداي ، مرسيدس ..... الخ ( انظر المؤشر .

ويتم إختيار الرقم )2( إذا كانت عدد المقاعد  )6 - 9(  مقعد والتي تخص سيارات االستيشن ويتم اختيار الرقم )3( اذا كانت عدد 

المقاعد ) 4 - 9 ( مقعد والتي تخص سيارات الحقلية مثل ) الندكروز ، كالوبر ، الندروفر ( وكما موضح في اإلستمارة.

أما الرقم )4( يتم إختياره إذا كانت عدد المقاعد )7- 14( مقعد والتي تخص سيارات الباص الصغيرة مثل ) الكيا ...الخ( .

ويدرج الرقم )5( إذا كانت عدد المقاعد )15- 24( مقعد والتي تخص سيارات الباص المتوسطة الحجم مثل ) الكوستر...الخ ( .

ويدرج الرقم )6( إذا كانت عدد المقاعد )25 فأكثر( مقعد والتي تخص سيارات الباصات الكبيرة مثل ) التاتا ، اتومارسان...الخ( 

B5 : حالة تسجيل السيارة في المرور : تالحظ لوحة تسجيل السيارة اذا كانت السيارة مسجلة في المرور تأخذ الرقم ) 1 ( اما اذا كانت 

السيارة غير مسجلة في المرور فتأخذ الرقم )2( يوضع الرقم في الحقل المخصص للسيارة وحسب تسلسلها.

B6 : نوع الوقود : يدرج رقم نوع الوقود اذا كان بنزين )1( والكاز )2( واخرى تذكر مثالً غاز مضغوط ، طاقة كهربائية ، ديزل ..الخ  

فيكتب الرقم )3( وأيضاً في الحقل المخصص لتسلسل السيارة.

B7 : بلد المنشأ  : ويقصد به اسم البلد الذي صنعت فيه السيارة او تم  تجميعها فيه ويمكن معرفة ذلك من الوثائق الخاصة بالسيارة 

) السنوية ( يكتب اسم البلد حسب منشأ تلك  السيارة والبلد الذي صنعت مثل )  اليابان ، المانيا ، البرازيل ، فرنسا ...الخ(

B8 : ماركة السيارة : ويقصد بها عائدية السيارة للشركة المصنعة او المنتجة لها مثل ) تويوتا ، مرسيدس ، رينو ، هونداي ...... الخ( 

ويدرج اسم ماركة السيارة في الحقل المخصص لتسلسل تلك السيارة  كما مكتوب في الوثائق الخاصة بالسيارة )السنوية( .

B9 : لون السيارة : يدرج اسم لون السيارة الرسمي المثبت في الوثائق الخاصة بالسيارة )السنوية( كتابةً واذا كانت تحمل اكثر من لون 

يسجل اللون الغالب  ويَُرمز حسب الجدول الخاص بترميز االلوان ويدرج في الحقل المخصص له كأن يكون ) ابيض ، احمر ، اسود 

، اخضرمتدرج ، رصاصي بحزام لون اخر .....الخ ( .

B10 : عدد السلندرات : ويقصد به عدد االسطوانات الموجودة في المحرك وتؤخذ من الوثائق الخاصة بالسيارة او مالحظتها مباشرة   

وتسجل عدد السلندرات الخاصة بسيارات الركاب مثل )2 ، 4 ،  6 ، 8 .....الخ(  حسب نوع وماركة السيارة.

B11 : حالة السيارة : السيارة عاملة  تأخذ الرقم )1( في هذه الحالة انتقل إلى B13  ألن السيارة تعمل وغير متوقفة  .

إما إذا كانت السيارة متوقفة عن العمل وغير عاملة تأخذ الرقم )2( بعدها استمر وأجب على سؤال الحقل B12  لبيان سبب توقف 

. B13 تلك السيارة عن العمل ثم اجب على حقل

B12 : حالة السيارة غيرالعاملة :  يبين هذا الحقل اسباب توقف السيارة المطلوب استيفاء بياناتها ضمن التسلسل الخاص بحيث نختارالرقم 

)1( إذا كانت السيارة مسروقة وإذا كانت الســيارة متضررة نختار الرقم )2( وإذا كانت السيارة محطمة نختار الرقم )3( إما حاالت 

توقف عمل السيارة غير التي ذكرناها  فتسجل أخرى تذكر وتأخذ الرقم )4( وتـــشمل الســـيارات الـمحجوزة في الــمرور ...... الخ .

B13 : سنة الصنع : وهي السنة التي تم فيها صنع السيارة او تجميعها في أي بلد من البلدان التي صنعت فيها تلك الســــيارة وتكتب 

بالكامل ســــنة الصنع ) الموديل ( مثل سنة الصنع )1995( فتكتب كاملة بأربع مراتب فقط في الحقل المخصص لتسلسل السيارة 

المراد استيفاء بياناتها. 
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• القــــــسم ) C ( : )2(  سيارت الحمل 	

C1 : التسلسل : المقصود به عدد السيارات التي تعود ملكيتها الى الدائرة المعنية وكل سيارة من سيارات الحمل  تأخذ سطر وكل سطر 

يأخذ تسلسل حسب عدد السيارات المملوكة للتشكيل االداري وتملىء جميع الحقول الالحقة والخاصة بهذا السطر .  

C2 : رقم الشاصي : وهوالرقم المختوم على جزء من ماكنة السيارة او بدنها ويدون رقم الشاصي في االستمارة بموجب الوثائق الخاصة 

بالسيارة ) السنوية ( ويحتوي رقم الشاصي على عدة ارقام او ربما حروف او رموز تأخذ حوالي )17( مرتبة او قد تكون اقل 

يرجى ان يذكر ) كتابة رقم الشاصي مع حروفه بالكامل( وحسب ما مدون في السنوية او الوثيقة الخاصة بالسيارة يكتب داخل الحقل 

المخصص لرقم الشاصي وحسب التسلسل لتلك السيارة .

C3 : نوع السيارة : يدرج رقم نوع السيارة اذا كان ) بيك آب ( يدرج الرقم )5( ويقصد بها سيارات نقل الحموالت القليلة التي التزيد 

طاقتها عن )2طن( والتي يكون شكلها مغلق من الجوانب ومفتوحة من الخلف واذا كان النوع ) فان ( يدرج الرقم )6( ويقصد بها 

سيارات نقل الحموالت وتكون جميع اشكالها مغلفة كالسيارات التي تستخدم في ) نقل الصحف ، الحلويات ، والمواد الغذائية ....

الخ وقد تكون مبردة . 

واذا كان النوع ) لوري شاصـــــــي ( يدرج الرقم )7( ويــقصـد بها لوريات  نقل الحموالت والبضائع ذات بدن ثابت وقد يكون 

اللوري مبرد لنقل ) اللحوم ، والبيض ، واألسماك ( وما شابه ذلك واما اذا كان النوع ) لوري قالب ( يدرج الرقم )8( ويكون ذات بدن 

متحرك لنقل ) الرمال ، الحصى...الخ ( واذا كان النوع ) لوري حوضية طنيــــة ( فـندرج الرقم  )9( وهي لوريات على شكل احواض 

ينقل فيها المواد الصلبة مثل ) القير ، واالسمنت ، تذكر وحدة القياس بالطن ( واذا كان الــــــنوع )  لوري حوضية لترية ( فندرج 

لها الرقم )10( وتكون على شكل اســـــــطواني ) تنكر ( تستخدم لنقل المواد السائلة مثل )النفط ومــشتقاته ، الكاز ، الماء...الخ ( .

اما ) المواصفات الخاصة ( تبدأ من الرمـــز )11- 48( وهي سيارات مخصصة الغراض اخرى غير نقل االشخاص او نقل البضائع 

مثل ) االسعاف ، االطفاء ....الخ  ( وحسب ما ذكر في تعليمات االستمارة اما السيارات ) االخرى ( وهي الســــــــيارات ) المواصفات 

الخاصة ( غيرالمذكورة في الجدول مثل ) المصفحه ،المدرعة ، القتالية ، الدفاعية.... الخ ( ويرمز لها بالرقم )99( وبعد ان يختار 

الرقم ننتقل الى الحقل C5 ألن سيارات المواصفات الخاصة اليدرج لها نوع الحمولة .

C4 : نوع الحمولة : يدرج رقم نوع الحمولة أذا كان نوع السيارة )5( بيك آب او )6( فان نأخذ الرقم )1( ذو الحـــــــمولة مـــــن )1- 2( 

طن ويدرج نوع الحمولة اذا كان نوع السيارة ) لوري شاصي ( )7( او ) لوري قالب ( )8( او لوري حوضية طنية )9( ويؤخذ الرقم 

)2( إذا كانت الحمولة من )3- 14( طن ويؤخذ الرقم )3( إذا كانت الحمولة من )15– 23( طن  ويؤخذ الرقم )4( إذا كانت الحمولة 

من )24 فأكثر( طن واذا كان نوع السيارة )10( ) لوري حوضية لترية ( ويؤخذ الرقم )5( إذا كانــــــت الحـــمولــة مـــــن ) 10000 

فأقل( لتر ويؤخذ الرقم )6( إذا كاــــــنت الحـــمولة من )10001 - 20000( لتر ويـــؤخــذ الرقم )7( إذا كـــانت الــــــحــمولة مـــــن 

) 20001 فأكثر ( لتر.

C5 : حالة تسجيل السيارة في المرور : تالحظ لوحة تسجيل السيارة اذا كانت السيارة مسجلة في المرور تأخذ الرقم )1( اما اذا كانت 

السيارة غير مسجلة في المرور فتأخذ الرقم )2( يوضع الرقم في الحقل المخصص للسيارة وحسب تسلسلها.

C6 : نوع الوقود : يدرج رقم نوع الوقود اذا كان بنزين )1( والكاز )2( واخرى تذكر مثالً غاز مضغوط ، طاقة كهربائية ، ديزل ..الخ  

فيكتب الرقم )3( وأيضاً في الحقل المخصص لتسلسل السيارة.

C7 : بلد المنشأ  : ويقصد به اسم البلد الذي صنعت فيه السيارة او تم  تجميعها فيه ويمكن معرفة ذلك من الوثائق الخاصة بالسيارة 

)السنوية( ويكتب اسم البلد حسب منشأ تلك  السيارة والبلد الذي صنعت مثل )  اليابان ، المانيا ، البرازيل ، فرنسا ...الخ ( .

C8 : ماركة السيارة : ويقصد بها عائدية السيارة للشركة المصنعة او المنتجة لها مثل ) تويوتا ، مرسيدس ، رينو ، هونداي ...... الخ( 

ويدرج اسم ماركة السيارة في الحقل  المخصص لتسلسل تلك السيارة  كما مكتوب في الوثائق الخاصة بالسيارة ) السنوية ( .
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C9 : لون السيارة : يدرج اسم لون السيارة الرسمي المثبت في الوثائق الخاصة بالسيارة )السنوية( كتابةً واذا كانت تحمل اكثر من لون 

يسجل اللون الغالب  ويَُرمز حسب الجدول الخاص بترميز االلوان ويدرج في الحقل المخصص له كأن يكون ) ابيض ، احمر ، اسود 

، اخضرمتدرج ، رصاصي بحزام لون اخر .....الخ ( .

C10 : عدد السلندرات : ويقصد به عدد االسطوانات الموجودة في المحرك وتؤخذ من الوثائق الخاصة بالسيارة او مالحظتها مباشرة 

وتسجل عدد السلندرات الخاصة بسيارات الحمل مثل )2 ، 4 ، 6 ، 8 .....الخ (  حسب نوع وماركة السيارة.

C11 : حالة السيارة : السيارة عاملة  تأخذ الرقم )1( في هذه الحالة انتقل إلى C13  ألن السيارة تعمل وغير متوقفة إما إذا كانت السيارة 

غير عاملة متوقفة عن العمل تأخذ الرقم )2( بعدها استمر وأجب على سؤال الحقل C12  لبيان سبب توقف تلك السيارة عن العمل 

.B13 ثم اجب على حقل

C12 : حالة السيارة غيرالعاملة :  يبين هذا الحقل اسباب توقف السيارة المطلوب استيفاء بياناتها ضمن التسلسل الخاص بحيث نختار  

الرقم ) 1 ( إذا كانت السيارة مسروقة وإذا كانت الســيارة متضررة نختار الرقم )2( وإذا كانت السيارة محطمة نختارالـرقم 

) 3 ( إما حاالت  توقف عمل السيارة غير التي ذكرناها  فتسجل أخرى تذكر وتأخذ الرقم )4( وتـــشمل الســـيارات المحجوزة في 

المرور ...... الخ .

C13 : سنة الصنع : وهي السنة التي تم فيها صنع السيارة او تجميعها في أي بلد من البلدان التي صنعت فيها تلك الســــيارة وتكتب 

بالكامل ســــنة الصنع ) الموديل ( مثل سنة الصنع )1995( فتكتب كاملة بأربع مراتب في الحقل المخصص  لتسلسل السيارة 

المراد استيفاء بياناتها. 

• القــــــسم ) D ( : )3(  المعدات االختصاصية 	

ويشمل المعدات االختصاصية التي تمتلكها اجهزة الدولة او الدوائرغير المرتبطة بوزارة .

D1 : التسلسل : ويقصد به التسلسل الخاص بالمعدات االختصاصية لكل نوع من انواع المعدات المذكورة .

D2 : اسم المعدة االختصاصية : وتشمل انواع عديدة من المعدات االختصاصية مثل ) كريدر ، بلدوزر ، شفل ، كرين ، الى اخر معدة 

في الجدول  واذا توجد معدات غير مذكورة في الجدول تذكر في حقل ) اخرى تذكر( مع توضيح اسمها والتي تشمل الرمز )99( .

D3 : العدد : وهو الحقل الذي يذكر فيه عدد المعدات االختصاصية الموجودة حسب الوزارة او الدوائر غير المرتبطة بوزارة  فندرج العدد 

لكل نوع من اعداد المعدات الخاصة بكل وزارة او الدوائر غير المرتبطة بوزارة  وحسب تسلسل االنواع المذكورة.               
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