
مســـح كلفـة تشغيـــل سيــــارات االجــــرة 

ة ــاص لسنــاع الخــالقطفي ( ةــارات االنتاجيــالسي)

2020-2021

2022مديرية احصاءات النقل واالتصاالت                                     آيار 



 

  

  كلمة شكر ...

  الجهاز المركزي لإلحصاء يتقدم

  ىــر الــر والتقديــبالشك

يما وزارة  ر ، ال س دار التقري ي إص اهمت ف ي س ات الت ل الجه ك

دنا  ا بتزوي اونهم معن الل تع ن خ ة م رور العام ة الم ة / مديري الداخلي

يارات  داد س ي باع رة ف اصاألج اع الخ              القط

ة  ركة العام ل / الش ة الدارة الوزارة النق هيل مهم اص لتس ل الخ نق

ديريات  ى م افة ال ات باالض ة المحافظ ات لكاف ي الكراج احثين ف الب

يم كر اء اقل ة احص ات وهيئ اء المحافظ ديريات داحص تان والم س

زي  از المرك ي الجه املين ف يم والع ات االقل ي محافظ ا ف ة له التابع

  لإلحصاء .

  



 0202- 0202كلفة تشغيل سيارات األجرة )السيارات االنتاجية( في القطاع الخاص لسنة  حــق مسيرــــف

 

 

 االسماء :

2- 

0- 

 الدكتور ضياء عواد كاظم / رئيس الجهاز المركزي لإلحصاء

                                                                           كردستان  إقليم إحصاءالسيد سيروان محمد محي الدين / رئيس هيئة 

 رئيسا  

 عضوا  

 عضوا   السيد قصي عبد الفتاح رؤوف / مدير عام دائرة الشؤون الفنية                   -3

 عضوا   / مدير عام دائرة الشؤون االدارية والمالية               عادل عيدان حمزةالسيد  -4

 عضوا   / مدير احصاءات النقل واالتصاالت هناء مجبل نجمالسيدة  -5

 عضوا   نهاد حميد وهيب / وزارة الداخلية/ مديرية المرور العامة العميد -6

 

 

 االسماء :

 رئيسا   الفنية الشؤون دائرة عام مدير/  رؤوف الفتاح عبد قصي السيد -2

0- 

3-  

  مدير احصاءات النقل واالتصاالت/ هناء مجبل نجم  ةالسيد

 دكتور زياد طارق حسين / مدير الحسابات القومية 

 عضوا  

 عضوا  

 عضوا        واالتصاالت النقل مديرية احصاءات / أنوار فريد الزمالسيدة  -4

 عضوا   واالتصاالت النقل مديرية احصاءات/  مهدي صالح ابـاءاالنسة  -5

 عضوا   واالتصاالت مديرية احصاءات النقل/  زينة ماجد ابراهيمالسيدة  -6

 عضوا   واالتصاالت مديرية احصاءات النقل/  السيدة اميمة حميد احمد -7

8- 

9- 
22- 

22- 
20-  
23-  
 
 

 / مدير قسم النقل واالتصاالت احمد وهاب شهاب / هيئة احصاء اقليم كردستان السيد 

 / تحليل البيانات  السيدة ريزين مامند حمد / هيئة احصاء اقليم كردستان

 النقيب وليد خالد سعيد / قسم التخطيط والمتابعة / شعبة االحصاء / وزارة الداخلية 

 ي لمعلومات المركبات واجازات السياقة / مديرية المرور العامة الرائد ميالد علي معيليج / المركز الوطن

 السيد علي حسني هادي / المركز الوطني لمعلومات المركبات واجازات السياقة / مديرية المرور العامة

 مديرية المرور العامة/ قسم التخطيط والمتابعة / شعبة االحصاء /  السيدة بان مكي مجيد

 عضوا  

 عضوا  

 عضوا  

 عضوا  

 عضوا  

 عضوا  

 

 

 االسماء :

 رئيسا   دكتور زياد طارق حسين / مدير الحسابات القومية  -2

 عضوا   السيد محمد خضر ياسين / مديرية الحسابات القومية  -0

 عضوا   مديرية الحسابات القوميةالسيد حيدر خالد رشيد /  -3

 

 

 

 

 االسماء :

 رئيسا   دكتور اياد جواد حسن / مدير التحليل االحصائي  -2

 عضوا   السيد علي امجد عبد االمير / التحليل االحصائي -0
 

 اوال : اللجنة العليا للمسح وتتألف من :

 ثانيا : اللجنة الفنية للمسح وتتألف من :

 وتتألف من : مديرية الحسابات القومية: ثالثا  

 تألف من :يو فريق التحليل االحصائي: رابعا  



 

 

 

 

 
 

  االسماء :

 

 رئيسا   / مدير عام دائرة الشؤون اإلدارية والمالية               حمزةعادل عيدان السيد  -2

 عضوا   السيدة ايمان محمود كاظم / مدير الموارد البشرية   -0

 ضوا  ع السيد حسنين محمد سلمان / مدير الحسابات  -3

 عضوا   اسراء محمد علي / مدير التدقيقالسيدة  -4

 ضوا  ع خولة مجيد حسين / مدير القانونية ةالسيد -5

 عضوا   حيدر رياض عبد االمير / مدير المطبعة السيد  -6

 ضوا  ع هاشم جبار / مدير االمور االدارية  هطالسيد  -7

 ضوا  ع شهلة ياس حسن / مديرية الموارد البشرية األنسة  -8

 ضوا  ع السيدة نضال حميد محمد / الحسابات  -9

 ضوا  ع م سعيد / التدقيق السيدة هدى جاس -22

 ضوا  ع  السيد احمد سعد كريم / المطبعة  -22

 ضوا  ع السيد مازن عبد الحسن محمود / االمور االدارية  -20

 ضوا  ع السيدة ايمان عبد الوهاب عبد الرزاق / مديرية النقل واالتصاالت  -23

 ضوا  ع السيد مصطفى قاسم عمر / مديرية النقل واالتصاالت  -24

 ضوا  ع السيدة بشرى هادي صادق / مديرية النقل واالتصاالت -25

 ضوا  ع االنسة ريم ناهض نصيف / مديرية النقل واالتصاالت -26

 
 

 

 االسماء :

 رئيسا   والعالقاتالسيدة نداء حسين عبد الله / مدير النشر  -2

 عضوا   النشر والعالقات مديرية / ايناس عبد الواحدالسيدة  -0

 عضوا   النشر والعالقات مديريةاحمد /  السيد عالء حسين -3

 عضوا    

 
 
 
 

 االسماء :

 رئيسا   / مدير احصاءات النقل واالتصاالت هناء مجبل نجمالسيدة  -2

0- 
3-  
4-  
5-  

 / مديرية احصاءات النقل واالتصاالتالسيدة انوار فريد الزم 
 / مديرية احصاءات النقل واالتصاالت إباء صالح مهدي االنسة

 / مديرية احصاءات النقل واالتصاالتالسيدة زينة ماجد ابراهيم 
 / مديرية احصاءات النقل واالتصاالتحميد احمد  هالسيدة اميم

 
 

 عضوا  
 عضوا  
 عضوا  
 عضوا  

 
 
 
 
 
 
 
 

 تألف من :تو اللجنة اإلدارية والمالية: خامسا  

 تألف من :تو مديرية النشر والعالقات: سادسا  

  إعداد وكتابة التقرير: سابعا  



 
 
 

 االسماء :

 رئيسا   / مدير مركز التدريب والبحوث االحصائية قدوري السيدة بسمة عبد الوهاب -2
 عضوا   / مركز التدريب والبحوث االحصائية اسراء جنديل حسن ةالسيد -0
 عضوا   / مديرية احصاءات النقل واالتصاالت االنسة ريم ناهض نصيف -3

 عضوا   السيد محمد موجد حسين / مديرية احصاءات النقل واالتصاالت -4

 
 
 

 االسماء :

 رئيسا   مدير احصاءات النقل واالتصاالت/  هناء مجبل نجمالسيدة  -2
 عضوا   الزم / مديرية احصاءات النقل واالتصاالتالسيدة انوار فريد  -0

 عضوا   / مديرية احصاءات النقل واالتصاالت االنسة إباء صالح مهدي -3

 عضوا   / مديرية احصاءات النقل واالتصاالت زينة ماجد ابراهيمالسيدة  -4

 ضوا  ع / مديرية احصاءات النقل واالتصاالت عبد الرزاقالسيدة ايمان عبد الوهاب  -5
 عضوا   / مديرية احصاءات النقل واالتصاالت السيدة بشرى هادي صادق -6

 عضوا   / مديرية احصاءات النقل واالتصاالت مصطفى قاسم عمر السيد -7
 عضوا   / مديرية احصاءات النقل واالتصاالت اميمة حميد احمدالسيدة  -8
 عضوا   / مديرية احصاءات النقل واالتصاالت االنسة ريم ناهض نصيف -9

 عضوا   السيد محمد موجد حسين / مديرية احصاءات النقل واالتصاالت -22

 عضوا   التحليل االحصائي / مدير د. اياد جواد حسن  -22

 عضوا   مدير الحسابات القومية/  د. زياد طارق حسين -20

 عضوا   الحسابات القومية/ مديرية السيد حيدر خالد رشيد  -23
 عضوا   التحليل االحصائي/  علي امجد عبد االمير السيد  -24
 عضوا   التحليل االحصائي/  علي طارق عبد المجيدالسيد  -25
 

 

 االسماء :

 عضوا   / مدير احصاء بغداد احمد اسماعيل ابراهيم السيد  -2
احصاء محافظة النجف/ مدير السيد فاضل عبد الحر عبد -0  عضوا   

3- 
4- 

 كربالء/ مدير احصاء محافظة عباس طامي عنادالسيد 
 / مدير احصاء محافظة بابل عالء حسن حميدلسيد ا 

 ضوا  ع
 عضوا  

ديالى/ مدير احصاء محافظة السيد جاسم سعيد حسين -5  عضوا   
 عضوا   البصرة/ مدير احصاء محافظة شهدي عبد االميرالسيد  -6
ذي قار/ مدير احصاء محافظة السيد خالد احمد فرحان -7  عضوا   
 عضوا   االنبار/ مدير احصاء محافظة علي فخري عبد الملكالسيد  -8
نوفل سليمان طلب / مدير احصاء نينوى السيد  -9  عضوا   

ة درياه عبد الجليل محمد / مدير احصاء كركوكالسيد -22  عضوا   
ميسان/ مدير احصاء محافظة السيد علي عريان صالح -22  عضوا   
القادسية/ مدير احصاء محافظة محمد عبد مرشدالسيد  -20  عضوا   
صالح الدينمدير احصاء محافظة عمر عادل محي / السيد  -23  عضوا   
المثنى/ مدير احصاء محافظة السيد انمار طالب صالح  -24  عضوا   
 عضوا   السيد عادل لطيف غافل / مدير احصاء واسط -25
26- 
27- 
28- 

 السيدة هيرو قاسم شريف / مديرية احصاء اربيل 
 السيد شكري عبد الله عمر / مديرية احصاء دهوك 

سليمانية الالسيد زوزك كمال محمد / مديرية احصاء   
 

 عضوا  
 عضوا  
 عضوا  

 

  لجنة التدريب والبحوث االحصائية وتتألف من :: ثامنا  

  لجنة المشرفين المركزيين في المحافظات :: تاسعا  

  في المحافظات : المحليينلجنة المشرفين : عاشرا  



  محتویات الموضوعات والتحلیل

  رقم الصفحة  الموضوع

  1  المقدمة .1

  1   أھداف المسح .2

  1    المنھجیة .3

  2   الوحدة االحصائیة .4

  2   عینة المسح .5

  3   التوقیتات الزمنیة .6

  4  شمول المسح  .7

  4  اإلستمارة  .8

  5  جمع ومعالجة البیانات  .9

  5  والمصطلحات  التعاریف .10

  6   2021 -  2020اھم مؤشرات مسح كلفة تشغیل سیارات االجرة في القطاع الخاص لسنة  .11

  6   تحلیل النتائج  .12

  10   الصعوبات التي واجھت عملیة المسح - 13

  2021 – 2020مسح كلفة تشغیل سیارات األجرة في القطاع الخاص لسنة وتعلیمات ملحق إستمارة 

  61   2021 – 2020مسح كلفة تشغیل سیارات األجرة في القطاع الخاص لسنة وتعلیمات إستمارة 

  محتویات الجــداول

  رقم الصفحة  الموضوع

اھم المعدالت السنویة للمؤشرات االساسیة لمسح كلفة تشغیل سیارات االجرة في القطاع الخاص حسب ):1(جدول 
   2021 -  2020المحافظة لسنة 

11  

السنویة للمؤشرات االساسیة لمسح كلفة تشغیل سیارات االجرة في القطاع الخاص حسب نوع  اھم المعدالت):2(جدول 
   2021 – 2020 السیارة لسنة

12  

اجمالي عدد السواق والعاملین المساعدین ومجموع االجور للسواق غیر المالكین والعاملین المساعدین ):3(جدول 
  2021- 2020 حسب نوع السیارة لسنة

13  

اجمالي عدد السواق والعاملین المساعدین ومجموع االجور للسواق غیر المالكین والعاملین المساعدین ):4(جدول 
   2021 – 2020 حسب المحافظة لسنة

14  

السنوي ) عدد ایام التوقف عن العمل وعدد الكیلومترات المقطوعة( معدل مصروفات تشغیل السیارة ومعدل ): 5(جدول 
   2021 – 2020حسب نوع السیارة ونوع الوقود المستخدم لسنة 

15  

اد معدل المصروفات السنویة لسیارات الركاب على ادامة السیارة والمصروفات االخرى والمعدل الیومي لالیر):6(جدول 
  )الف دینار(  2021 -  2020حسب نوع الوقود المستخدم ونوع السیارة لسنة 

16  

معدل المصروفات السنویة لسیارات الحمل على ادامة السیارة والمصروفات االخرى والمعدل الیومي لالیراد ):7(جدول 
  )الف دینار(  2021 - 2020حسب نوع الوقود ونوع السیارة لسنة 

17  

 2021 - 2020لسنة  ونوع السیارةة ــحسب المحافظ) ل ــاب والحمـالرك( ارات ـــاالیراد الیومي لسیمعدل ):8(جدول 
  )الف دینار(

18  

حسب نوع سیارات الركاب ) الف دینار (  السنویةمعدل عدد السواق والعاملین المساعدین واجورھم ):9(جدول 
   2021 - 2020والمحافظة لسنة 

21  

حسب نوع سیارات الحمل ) الف دینار (  السنویةمعدل عدد السواق والعاملین المساعدین واجورھم ):10(جدول 
   2021 – 2020والمحافظة لسنة 

22  

  2021 -  2020ة لسنة ــمعدل قیمة استھالك الوقود خالل الشھر الواحد حسب نوع السیارة والمحافظ):11(جدول 
  )الف دینار(

23  

 



  محتویات الجــداول

  رقم الصفحة  الموضوع

  24   2021 - 2020معدل عدد ایام التوقف حسب نوع السیارة والمحافظة لسنة ):12(جدول 

ة ـــة لسنـــارة والمحافظــــحسب نوع السی) كم(وعة خالل الیوم الواحد ــرات المقطــمعدل عدد الكیلومت):13(جدول 
2020 - 2021   

25  

 2021 - 2020ارات الركاب والمحافظة لسنة ــوع سیــب نــارة حســل السیـــات تشغیـــمعدل مصروف):14(جدول 
  )الف دینار(

26  

  27  )الف دینار( 2021 - 2020معدل مصروفات تشغیل السیارة حسب نوع سیارات الحمل والمحافظة لسنة ):15(جدول 

 2021 - 2020في القطاع الخاص حسب المحافظة وملكیة السیارة لسنة  سیارات االجرةل االیراد السنوي):16(جدول 
  )الف دینار(

28  

اجمالي عدد السواق غیر المالكین والعاملین المساعدین في جمیع انواع سیارات االجرة في القطاع ): 17(جدول 
   2021 - 2020الخاص حسب المحافظة لسنة 

31  

اجمالي عدد السواق غیر المالكین والعاملین المساعدین في جمیع انواع سیارات االجرة في القطاع الخاص ):18(جدول 
   2021 - 2020حسب نوع السیارة لسنة 

32  

 2021 -  2020ة ــة لسنــاص حسب المحافظــاع الخـــارات االجرة في القطــمعدل مصروفات تشغیل سی):19(جدول 
  )الف دینار(

33  

  2021 -  2020ارات االجرة في القطاع الخاص حسب نوع السیارة لسنة ــمعدل مصروفات تشغیل سی):20(جدول 
  )الف دینار(

34  

معدل المصروفات السنویة عن ادامة سیارات الركاب والمصروفات االخرى والمعدل السنوي لالیراد ومعدل ):21(جدول 
  )الف دینار( 2021 -  2020عدد الكیلومترات المقطوعة ونوع الوقود لسنة 

35  

عدل المصروفات السنویة عن ادامة سیارات الحمل والمصروفات االخرى والمعدل السنوي لالیراد ومعدل م):22(جدول 
  )الف دینار( 2021 -  2020عدد الكیلومترات المقطوعة ونوع الوقود لسنة 

36  

ة ــلسنة ــاص حسب المحافظــاع الخـــفي القطات عن ادامة جمیع انواع سیارات االجرة ــمعدل المصروف):23(جدول 
 )الف دینار( 2021 - 2020

37  

ارة لسنة ـــمعدل المصروفات عن ادامة جمیع انواع سیارات االجرة في القطاع الخاص حسب نوع السی):24(جدول 
 )الف دینار( 2021 -  2020لسنة 

38  

ة ــلسنة ــاص حسب المحافظــرة في القطاع الخــسیارات االجات االخرى لجمیع انواع ــدل المصروفــمع):25(جدول 
 )الف دینار( 2021 - 2020

39  

ة ـارة لسنــاع الخاص حسب نوع السیــات االخرى لجمیع انواع سیارات االجرة في القطــدل المصروفـمع):26(جدول 
 )الف دینار( 2021 - 2020

40  

  41 2021 – 2020لسنة  المحافظة وملكیة السیارةاجمالي عدد السیارات حسب ):27(جدول 
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 مــــديـــتق

يعتبررررج از اررررزي ازحجارررريز ز راررررزل حجارررريا  جاررررردا  ز حررررئ ةتر يرررر  ة  ررررج ازبيز ررررز  ا راررررزري  

حةثرررةه بارررز تعتحرررد   يارررز ازدجاارررز  ةازبررررة  ا رارررزري  ارررزا إرارررزري  ةزترررنحيا دز ررردا بيز رررز  

ه ززرررر ررررجةجا رتحيررر  زت تيرررا حارررةرز  إرارررزري  ةزتعييررري ة رررحة  دز ررردا ازبيز رررز    برررد حرررا 

 .ا ت  ت غي  ايزجا  ا  جا حة  ازقطزع ازخزص احاح 

دتارررزدز تحرررزجد خررردحز  از قررر  بحخت رررا ا ةا رررو دةجا  ريةيرررز  ة عرررز    ررر  د رررئ  ح يررر  ا  حرررزل ا 

ةا  تحرررز    ررر  از ررر  دة  ازعرررززم ةازتررر  ترررردد بررردةجهز  ة يررر  ة طرررزه تررردخ  ازدةزررر   ررر  از  رررزط 

ا دتاررررزدز ةيحاررررا ازقررررة  قا خرررردحز  از قرررر  هرررر  قاررررزد ازتقرررردم ازررررررزجز  زحرررر  ةا دتاررررزدز 

ررررزرئ بإا قا ترررة يج ةارررزر  از قررر  ازح زارررب  هررر  ررررجةجا   تقتارررج   ررر  رحررر  ة قررر  ازخزاررر  

  ايرررز   قررر  ازحعررزجا ةازتق يررز  حررا حاررزا ازررر   خررج  بررج ازحاررز ز  ازتبزي يررر  ةا  ررخزص  قررط برر

باررررج   ةحجة رررر  ةقحررررزا ة ررررس اداررررج ازاررررب  ةقياررررجهز بندرررر  ازتاررررززيا زتةزيررررد ةتع رررريم ازح ررررز ئ 

ازيح يررر  ل ازحاز يرررر ل ا ارررتاااي  ةا  تز يرررر  حررررا ا ررر  ازتخاررررص ةتةارررريئ ازارررةه ححررررز يرقررررس 

 . ز ز ة جا  ادتازدي  هزح  زحخت ا ازا

 زألهحيررر  ا دتارررزدي  ازتررر  ير ررر  بارررز   رررزط دطرررزع از قررر   زحررر  بززحقزج ررر  بغيرررج  حرررا ازقطز رررز  

ا دتارررزدي  األخرررجد درررد قد  ازررر  اهتحرررزم حع رررم دة  ازعرررززم بتخاررريص حييرررد حرررا از ارررةد ازدارحررر  

ةازحرررةاجد ازحززيررر  ازررررخح  زتطرررةيج هررراا ازقطرررزعل األحرررج ازررراز ا عارررد  ررر  ييرررزدا ازتطرررةج ازع حررر  

ازت رررر  ةا داجز  رررر  از رررر  ق  ررررط  از قرررر  ةازررررر بغررررجه تع رررريم  ةارررررد ا اررررتثحزج  رررر  هررررا  ة

 ازا ز   ةييزدا  عززيزتاز    د ئ  ح ي  ا  حزل ا دتازدز.

 از قرر   زحرر  حاررم  رر  ريزت ررز ةهررة قاررزد  اررر  ازح تحعررز  ل ةاثيررجا  حررز يقررز  قا از قرر  ة رربازتو  

  قررر  ازعديرررد حرررا ازخارررزرص حرررجتبط بززرجاررر  هرررة حرررج ا تعارررد تطرررةج ةتقررردم از رررعة ل إ  قا ز

 ةازت ق  ةازتبزد  ازت زجز ةت  يط ا دتازد.

ةا طادرررز  حرررا تة يارررز  جرررريد از ارررزي ازحجاررريز ز رارررزل ازررر  از ررر  ازررردةارج ازقطز يررر  ازت يررر  

بررررزيال ازحت ررررجا  اة ازحاررررةرز  ازترررر  تط باررررز حديجيرررر  ازراررررزبز  ازقةحيرررر  اهحيرررر  داررررةد  رررر  

ازت تيرررا زتغطيررر  ة ررررحة  ازحت رررجا  از ازريرررر  ازحارررتخج   ة عررررا  ترررم ةرررررئ اارررتجاتي ي  ةط يرررر  

 رررر   ا ترررر  ت ررررغي  ارررريزجا  ا  ررررجاازةا رررر  ااررررتخجا از ةح اررررز حاررررح  ز حاررررةل ةازحت ررررجا 

 ازقطزع ازخزص ري  دزح  حديجي  ارازلا  از ق  ةا تاز   بت تيا ازحاح ازحااةج.
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 مقدمة ال .1

اص  اع الخ ي القط رة ف یارات األج غیل س ة تش ح لكلف ذ مس االت بتنفی ل واإلتص اءات النق ة احص وم مدیری تق
ام ذ ع كل دوري من ة1987وبش ابات القومی ة الحس ات مدیری ى متطلب اًء عل ات بن ة بیان ا لتغطی ن  وحاجتھ ع

ة یارات اإلنتاجی روفات الس رادات ومص ا  ای رة بنوعیھ یارات االج ل(أي س اب والحم زء ) الرك كل ج ي تش والت
اص ، اع الخ ي القط ل ف ة النق ى كلف ول ال ي وللوص ارع العراق ي الش ودة ف یارات الموج ن الس ر م ول وللكبی حص

افھ العم ا أض یارات وم ة الس غیل وادام روفات تش ا مص ة ومنھ ات المطلوب ى البیان اط عل ال لنش ل وراس الم
اع ذا القط نة  ھ ح لس ذا المس ذ ھ م تنفی ھر  2021 – 2020ت تة اش ي الس ح ف ات المس تیفاء بیان م اس اي ت

ً ان آخر مسح نفذ سنة  2021والستة اشھر االولى من سنة  2020االخیرة من سنة    .2018علما
خالل استخدام االنظمة الحدیثة كنظام  ان نشاط النقل بحاجة الى دعم حقیقي للنھوض بالمستوى الخدمي للمواطن من

الخدمة المتبع حالیاً في اغلب الدول العالمیة حیث یستخدم النظام اآللي لتتبع وتوجیھ مركبات االجرة بنوعیھا الركاب 
وزارة  ات ب رتبط بمركز معلوم والحمل بحیث یمكن معرفة سرعة سیر السیارة واتجاه سیرھا ونقاط وزمن التوقف وت

رتبط النقل مع تد ي كل سیارة ی از ف ب جھ ة وتركی ریب السواق على استخدام النظام اآللي بما یكفل السالمة المروری
ع  مباشرة بالنظام اآللي وتوفیر ھاتف في مركز ممارسة النشاط یتم من خاللھ استقبال الطلب على الخدمة بحیث تتمت

جی دارالمكالمات بنظام تس ى م ـھ عل ـودة الیـ ن العـ ات اشھر ) 6(ل یمك ع مركز المعلوم ة م ذه االنظم ط ھ تم رب ا ی فیم
 .الوطني بوزارة الداخلیة 

  
  أھداف المسح .2

دف  ـح یھ نة مســـ رة لس یارات االج غیل س ة تش ات  2021 –2020كلف تخراج بیان وفیر واس ى ت ال
اط  اص وألن نش اع الخ ي القط ة ف یارات اإلنتاجی روفات الس رادات ومص ن ای ائیة  ع رات إحص ومؤش

ر  واق غی ان ال الس ة فك ابات ختامی ة وحس ات عمومی ة اومیزانی ة موثق جالت اداری زامھم بس دم إلت نظم لع م
یارة  یاقة الس ل وس اء العم یارات أثن ك الس غیل تل ة وتش ة إدام ة كلف دف معرف ح والھ ذا المس ذ ھ ن تنفی د م ب

یارات واع الس ع ان ا ولجمی ة  إنتاجھ ى قیم ول ال اب : للوص ة ، (الرك ن ، حقلی الون ، ستیش ص
اص ل )ب یة (والحم الب ، حوض ي ، ق وري شاص ان ، ل ك آب وف اعات ) بی دد س ى ع افة ال ذا باإلض ھ

ك  ائق مال ان الس واء ك یارة س س الس ى نف املین عل واق الع دد الس ة وع ومترات المقطوع تغال والكیل االش
ك ألن ر مال یارة أوغی ذه  للس ة وھ ور المدفوع ى االج ول ال ن الوص ك یمك ر المال ائق غی الل الس ن خ م

ادیة البی رات إقتص ى مؤش ول ال رض الوص ة لغ ات المھتم ھ الجھ ا تتطلب ي م ن ان تلب تخرجة یمك ات المس ان
  .من خالل تحلیلھا لتغطیة مستلزمات اإلنتاج في نشاط النقل والحصول على القیمة المضافة

یالت  راء التحل ا إلج ن توظیفھ ي یمك ة الت ائیة الدقیق ات اإلحص وفیر البیان ى ت ح عل ذا المس ل ھ ویعم
 .إلقتصادیةا

  المنھجیة  .3

اء  زي لإلحص از المرك ة الجھ من خط نض ح ع ذ مس رة  تنفی یارات االج ة(س یارات االنتاجی اع ) الس ي القط ف
اص  نة لالخ ذا 2021 - 2020س ات ھ س فعالی ادیة تعك رات إقتص من مؤش ائیة تتض ات إحص وفیر بیان لت

رات  ى مؤش ول ال تفیدة وللوص ات المس ات الجھ راض متطلب اط ألغ اع النش اط القط ة نش یلیة لتغطی تفص
اط  ة النش ح لمعرف ذا المس ذ ھ الل تنفی ن خ ا م ول الیھ تم الوص اص ی اع الخ ات القط ث بیان اص حی الخ

د  نفس البل ة ب رة العامل یارات األج طة س د بواس ة(المتول یارات اإلنتاجی افة ) الس ة المض ى القیم ول ال للوص
  .فة مدى مساھمتھا من الناتج المحلي اإلجماليلجمیع األنشطة الثانویة الداخلة في نشاط النقل ومعر

ً ) 1987(نفذ الجھاز المركزي لإلحصاء سنة  ة تشغیل سیارات االجرة في ل ألول مرة مسـحا اع الخاص اكلف لقط
ً تم استخراج نتائج مسح سنة  ق استمارة  2021 –2020وحالیا ة عن طری ات المطلوب م استیفاء البیان ث ت حی

ذ الول مرة  ة تنف م تصمیمھا الكترونی قت ـ  عن طری امج ال ذا ) ODK ()Open data kit(برن ر ھ ث یعتب حی
ي تساع ن االدوات الت وح م ً مفت درا امج مص ـالبرن ع البیانـ ول جم وین وادارة حل ى تك ـد عل ــ ر ال ) Tab(ات عب

 ً ىء االستمارة واجھزة الھواتف المحمولة وتنفیذ جمیع المراحل الكترونیا ارات لمل ھ عدة اختب بعد ان اجریت علی
دون الرجوع قبل المباشرة بتنفیذ العمل المیداني  ت ب ل وق ائج وبأق ز بسرعة اصدار النت اي ان ھذا البرنامج یتمی

  .قیة الى االستمارة الور
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منت  ة وتض تمارة االلكترونی دم االس ي تخ رات الت ل المؤش دافك رح  أھ م ش ث ت ات حی ع التعلیم ح م المس
ات  یل وتعلیم تمارةتفاص لوب االس الل  وأس ن خ ذكورة م ة الم ل المدیری ن قب ات م تیفاء البیان الث اس ث
ـ  ة ل ة ) 15(دورات تدریبی ة محافظ ي محافظ دادف زي /بغ از المرك اءلإلالجھ یم و حص ات اقل دورة لمحافظ

لیمانیة ة الس ي محافظ تان ف لی/ كردس اء الس ة احص ث مدیری ارك مانیة حی دورات ش ذه ال ي ھ ع ف جمی
ن  اندین م ن المس ة م ین ونخب رفین المحلی دانیین والمش احثین المی ة والب ابات القومی ة الحس ممدیری  قس

ات  ا المعلوم ائي  وتكنولوجی ل اإلحص م التحلی اونقس رة  بالتع ائیة ودائ وث اإلحص دریب والبح ز الت ع مرك م
ات  ر والعالق زي لإل/ النش از المرك اء الجھ تان حص یم كردس اء اقل ة احص ات وھیئ دیریات محافظ وم

یم یارات ، االقل ي لس یارات الكل ع الس ن مجتم ة م حب عین م س د ان ت ل(بع اب والحم یارات ) الرك ع الس ولجمی
ة رور العام ة الم ي مدیری جلة ف ات  المس ع المحافظ اركة جمی ات(بمش ع محافظ تان م یم كردس ود ) إقل وبجھ

احثین ا ل الب ن قب تثنائیة م رور اس ة الم ن مدیری اندین م زیین والمس ین والمرك رفین المحلی دانیین والمش لمی
  .العامة في كافة المحافظات المشمولة بالمسح حسب اإلتفاق والترشیح المسبق من قبل وزارتھم

تمارات  ات اإلس تیفاء بیان م إس ة ت دد االلكترونی ى ع املین عل واق الع ع الس رة م ة المباش طة المقابل بواس
یارات ا احثین الس ود الب اء بجھ توى قض ى مس مولة وعل ات المش ن المحافظ حوبة م ة المس ي العین ي ف لكل

زیین  ین والمرك رفین المحلی دانیین والمش دلیھا المی ي ی ات الت ة بالبیان تمارة االلكترونی ىء االس تم مل ث ی حی
ت ت وی از التابل ول او جھ ل المحم از الموبای ر جھ داني عب ث المی ل الباح ن قب یارة م ائق الس ظ س م حف

ادم  ى الخ الھا ال م ارس ث ث ل الباح ن قب دقیقھا م تم ت دھا ی تمارة وبع یرفر(االس ال ) الس ون االتص دما یك عن
اً،  ت متاح ع باالنترن از جمی د انج اتوبع ة  بیان ل محافظ امج ك ق البرن ن طری تخراجھا ع تم اس ا ی وتجمیعھ

ائي  تم ) Spss(االحص دھا ی ائي وبع ل االحص م التحلی ل قس ن قب ل م تالمھاوتحل ى  اس ل ال م التحلی ن قس م
ـ  امج ال ى برن داول عل داد ج د اع ا بع ات ومعالجتھ دقیق البیان االت لت ل واالتص اءات النق ة احص مدیری

)Excel ( ائي ل اإلحص م التحلی ى قس داول ال ع الج ا م دقیقھا ومعالجتھ م ت ي ت ات الت ل البیان لیم فای وتس
ائج  تخراج النت دالس ة وبع ائج  النھائی تخراج النت اتم تحلیلیاس ل  ھ ن قب ل م اءات النق ة إحص مدیری

رائط  كال والخ ة واألش وم البیانی ة الرس داول وتھیئ دقیق الج االت و ت ة واإلتص یغة النھائی ة الص وكتاب
ح ي المس ت ف ي تم ات الت ع العملی ق جمی ى توثی تمل عل ذي اش ر ال ھ  للتقری ائي وطبع كلھ النھ ازه بش وانج

  .مركزي لإلحصاءونشره على الموقع االلكتروني للجھاز ال

   الوحدة اإلحصائیة-4

ة  ص قیم ات تخ ى بیان ول ال د الوص ا نری ائق ألنن یس الس یارة ول ي الس ح ھ ذا المس ي ھ ائیة ف دة اإلحص الوح
تغال اعات اإلش ل وس ام العم الل ای تھلك خ زین المس ث البن ن حی غیلھا م ة تش ھا وكلف یارة نفس اج الس  انت

  .كذلك معدل اإلیراد الیومي لھا من معدل ساعات اإلشتغالوعدد االیام التي توقفت فیھا عن العمل  

  المسح   عینة-5

تخالص  عب اس ث یص ر بحی یارات كبی دد الس ھ ع ون فی ذي یك یارات وال ع الس تھدف مجتم ح یس ذا المس ان ھ
ل  ة تمث ار عین تم اختی ذلك ی ھ ل ات من ات والبیان ي المعلوم ا ھ دھا م تم تحدی ي ی ة الت یارات والعین ع الس مجتم

ى إال  رف عل ي التع ة ھ د العین ي تحدی ة ف وة الرئیس أن الخط ذلك ف ھ ل ع بأكمل فات المجتم ل ص یلة لتحلی وس
اب  رة الرك یارات االج وع س و ن یارات ھ ع الس ائص مجتم ح وان خص ع المس فات مجتم ائص وص خص

اص( ة ، والب ن ، حقلی الون ، ستیش ل ) ص یارات الحم ذلك س ا  ك دد ركابھ ات ع ب فئ ان (حس ك آب وف بی
وري شا یةل وري حوض الب ، ل وري ق ي ،ل ا ) ص ل أنواعھ ة بك میمیة الخاص ة التص ات الحمول ب فئ . حس

ث م  حی دت م تحدی ة  حج یارات عین األجرة الس ة ب الي والعامل یارات اإلجم وع الس ن مجم ل(م اب والحم ) الرك
اص  اع الخ ي القط رة ف یارات األج دد س ى ع اد عل ل باإلعتم د المرس ة والمعتم رور العام ة الم ل مدیری ن قب م

ي  یارات ف دد الس م وع ة حج یارة ) 16285(العین واع وس ة ان مول كاف م ش ارة ت ة المخت الل العین ن خ م
یارات  اب(س ل الرك حوبة  )والحم ة المس منت العین ة ) 18(وتض عمحافظ تان  م یم كردس ار واقل م اختی ت

وائیة ة عش ة طبقی یارات .عین ات والس ي المحافظ ات ھ ب الطبق ة حس اءموزع ة القض ل محافظ ة  لك والعین
 -:كاآلتي  
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  المقدر حجم العینة=  nحیث ان 

  مقدار الثقة في البیانات التي سوف یتم الحصول علیھا Z      =1.96قیمة 

퐃퐟퐟=1.7 وتم تحدیده في المسح التجریبي النھ الیوجد مسح مشابھ منفذ قریب تأثیر التصمیموھو  

퐧퐫=0.05وھي نسبة معتمدة في اغلب المسوحات نسبة اإلستجابة  

	퐄ퟐ =أ ع الخط بة  0.06=   مرب ذه النس اد ھ م اعتم توى ت ى مس ر عل ب المؤش دما یحس اتوعن  المحافظ

  .على مستوى العراق سوف یقل ھذا المقدار

N   = وھو مقدار االقرب الى الواقع محافظاتالمجتمع المسح اي العدد الكلي لسیارات األجرة في ،.  

  التوقیتات الزمنیة -6

  :محافظة) 15(المرحلة االولى والتي شملت  -أ 

میم  م تص ةت ذ بدای تمارة من ة 1/2/2021اإلس دوائر الفنی ع ال تھا م ي  ومناقش زيف از المرك  الجھ
اء  اتلإلحص ة  والمحافظ ن وزارة الداخلی اص م اع الخ یارات القط داد س الي اع تالم اجم ة / واس مدیری

أریخ  ة بت رور العام داد 10/2/2021الم ات  واع اریفو 11/3/2021ریخ أبتالتعلیم ة بتع  الخاص
تمارة ردات اإلس یحو مف رح ھاتوض ة یل ھتسل ھاوش اتمھم تیفاء البیان اء  اس لأثن داني  العم ةالمی  ونتیج

ح  ة المس ى میزانی ادقة عل م المص ةت ان الفنی كیل اللج أریخ  تش ة بت ار و2/5/2021واإلداری ة إختی العین
اریخ   م  16/5/2021بت دھا ت ـ بع امج ال ى برن ة عل تمارة االلكترونی میم اإلس أریخ ) ODK(تص بت

ذ  18/5/2021 الث دوراتوتنفی ـةتدریبی ث از ) 15(ل ر الجھ ي مق دھا ف م عق ي ت ة والت زي محافظ المرك
اء  ـات / لإلحص ى محافظـ ـدورة االول ـلت الـ داد شمـ ة بغ ف ، ( محافظ ـالء ، النج وك ، كرب كرك

ـار ـة ، ذي قـ ـن) القادسیـ ـرة مـ ات  7/6/2021-6 للفتــ ملت محافظ ة ش دورة الثانی وى (وال داد ، نین بغ
رة ان ، البص ى ، میس ن ) ، المثن رة م ملت محا 9/6/2021-8لفت ة ش دورة الثالث ات وال الى ، ( فظ دی

ط ل ، واس ار ، باب دین ، االنب الح ال ن ) ص رة م تمارة  15/6/2021-14للفت ردات اس رح مف م ش ث ت حی
ن  ة ع تمارة االلكترونی تخدام االس ة اس رح طریق ى ش افة ال ات اض ع البیان لوب جم ات واس ح والتعلیم المس

ـ  امج ال ق برن یب ) ODK(طری د تنص ائي بع ل االحص م التحلی ل قس ن قب امج م ت البرن زة التابل ي اجھ ف
دانیین احثین المی ات والب ي المحافظ اء ف دیریات االحص دراء م ع م ار  لجمی ع اط م توزی ذلك ت ة ووك عین

داني ل المی ذ العم دء تنفی ة لب ح والتھیئ ن  المس رة م ع ) 8/8/2021 – 20/6(للفت وم ) 20(بواق دد ی لع
ة  ام الفعلی ة االی ام الجمع دا ای ان ع داد فك ة بغ ا محافظ ة ام ل الفعلی ام العم دد ای م ) 25(ع ر حج وم لكب ی

ة  اءاتالعین ة احص بي مدیری ن منتس زیین م رفین المرك ل المش ن قب داني م ل المی ة العم م متابع ل  وت النق
ائي  ل االحص م التحلی ة وقس ابات القومی ة الحس االت ومدیری ول واالتص ة للحص مول كاف ة وش ى دق عل

یارة  ل الس ع عم ع مواق ي جمی یارات ف ل (الس ات داخ ین المحافظ ة ، ب ات ، , المحافظ ین المحافظ ل وب داخ
رى راق ودول أخ ین الع ارجي ب ق خ ات ) طری یارة بالمحافظ ل الس ع عم ة مواق مول كاف ة وش لتغطی

 .لیتم استخراجھا )السیرفر(یتم ارسال البیانات الى الخادم بعدھا  المشاركة
 
  

n=
    ∗ ∗ 
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  :المرحلة الثانیة والتي شملت محافظات اقلیم كردستان -ب 

م  اء ت ة احص ل ھیئ ن قب تان م یم كردس ات اقل اص لمحافظ اع الخ یارات القط دد س اص بع ار الخ تالم االط اس
تان یم كردس أریخ / اقل االت بت ل واالتص م النق أریخ  30/8/2021قس ة بت ار العین م اختی  5/9/2021وت

لیمانیة  ة الس ي محافظ دت ف ي عق یم والت ات االقل ة لمحافظ دورة التدریبی ذ  ال اء مدیر/ وتنفی ة احص ی
ن رة م لیمانیة للفت ات ) 15/9/2021 -13( الس ع البیان لوب جم ات واس تمارة والتعلیم رح االس لش

ـ  امج ال ق برن ن طری اً ع رة  )ODK(الكترونی الل الفت داني خ ل المی ذ العم دأ تنفی م ب دھا ت  - 18/9(بع
ح ) 17/10/2021 ذة للمس ة المنف ل المدیری ن قب داني م ل المی ة العم م متابع رفیوت زیین كمش ن مرك

الع  داني واالط ث المی ل الباح ة عم تان لمتابع یم كردس اء اقل ة احص ن ھیئ زي م رف مرك ى مش افة ال اض
ة  ب العین یارات وحس ة الس مول كاف ة وش ى دق ول عل ث وللحص ا الباح ي یواجھھ عوبات الت ى الص عل

م ی ن ث امج وم ي البرن ظ ف اً وتحف ات الكترونی تیفاء البیان تم اس ة وی ل محافظ ارة لك ى المخت الھا ال تم ارس
  .عن توفر االتصال باالنترنت) السیرفر(الخادم 

  
  شمول المسح-7

رت ائج أظھ یارات نت ع س ى مجتم ارة عل ة المخت م العین ر حج د تكبی ح  بع رة المس اب  األج ي للرك الكل
ل لوا يحم ح  ف مولة بالمس ات المش نة المحافظ رة بس یارات األج دد س ادة ع ة لزی  2020ونتیج

ددھا یارة) 2535663(وع رة  س اب بانأج یارات الرك واع الس ع ان ى جمی ة عل ع العین م توزی د ت ا وق واعھ
ى  افة ال وع باإلض ل ن اب  لك دد الرك ب ع اتوحس یل فئ دد تفاص یل  ع ل بتفاص ذلك الحم اص وك اب الب رك

واع ع أن ع جمی م توزی ا وت ات بانواعھ ة اللوری ات حمول ا وفئ اله حمولتھ یارات أع ة  الس ي المحافظ ف
لو ع عم ى مواق یارات اي عل ك الس ات (تل ین المحافظ ة ، ب ل المحافظ ات ،  ،داخ ین المحافظ ل وب داخ

رى راق ودول أخ ین الع ارجي ب ق خ ب) طری ي وبنس رف المحل ل المش ن قب عت م                    وض
 .نفس المحافظة عمل تلك السیارات فيأنواع حسب خصوصیة ) مدیر إحصاء المحافظة(

  اإلستمارة-8

میم االس م تص رى تمارت د ج ة وق ابات القومی ة الحس ات مدیری اً لمتطلب اة وفق ة  اعتمادھ ورة النھائی بالص
  . بعد التشاور مع مدیریات الجھاز المركزي لإلحصاء 

  : اآلتیة االجزاء تمارة وتضمنت االس
الف .1 من :الغ م  یتض ن Aالقس ة ع ات تعریفی ي بیان تمارة ف ل اإلس ة ، تسلس ة ،المحافظ اء المحافظ القض

 .المقابلة ونتیجة ، 
ات  .2 تیفاء البیان داول إس ي  :ج ام وھ دة أقس ى ع وي عل ات و B (F, E, D, C(ویحت من البیان تتض

ـالخاص ـبان ةـ ـواع سیـ رة ـ ـرك( ارات االج لـ رات الفعلی) اب وحم ـوالمؤش ـلقالمتعة ـ اج ـ ة باالنت
دل( راد مع یارة االی ومي للس یارة  )الی ة الس غیل وإدام ة تش روفات(وكلف واق  )المص داد الس واع

املین  دل والع ومترات ومع تغال والكیل اعات االش ةس یارة العامل ة للس ومي  المقطوع ر الی دل األج ومع
 .للسائق غیر المالك

ات .3 تمارة تعلیم ئ اإلس ف ا:مل ي تعری زء ف ذا الج تص ھ یارات اخ واع الس ل(ن اب والحم ) الرك
یلھا اھیم و بتفاص رح مف یح وش ي توض ة ف ات المطلوب ام  البیان ي B(F, E, D, C(األقس الت

 .تضمنتھا اإلستمارة
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  جمع ومعالجة البیانات  -9

یة  ة الشخص لوب المقابل ات بأس ع البیان م جم ة ت ي العین ي ف یارات الكل دد الس ى ع املین عل واق الع ع الس م
یح  ن توض لوب یمك ذا األس الل ھ ن خ اء، وم توى قض ى مس مولة وعل ات المش ن المحافظ حوبة م المس
احثین  دریب الب م ت د ان ت تجیب بع ر للمس كل مباش ة بش تمارة االلكترونی ي االس واردة ف طلحات ال المص

تمارة ات االس تیفاء بیان دانیین الس از  المی ز الجھ ي مرك م ف ت لھ ة اقیم ة متخصص ي دورة تدریبی ف
ـ  اء ل زي لالحص اء ) 15(المرك ة احص ي مدیری ة وف تانالمحافظ یم كردس ي اقل احثین ف لیمانیة للب  س

ى  وي عل تمارة تحت ت االس ام وكان تة اقس اني س م الث ة والقس ات التعریفی من البیان م االول یتض القس
م الث یارات والقس واع الس ن ان ات ع روفات بیان ع مص م الراب یارة والقس غیل الس روفات تش دل مص ث مع ال

رادات  غیل وای ة تش ادس ملكی م الس رى والقس روفات االخ امس المص م الخ یارة والقس ة الس ن ادام ع
  .السیارة

 
 

 المصطلحاتو التعاریف-10
  تقسم سیارات الركاب إلى أربعة أنواع ھي: 

الون  1  ـ الص دد : ـ راوح ع ون او یت ي یك ـاب والت ل الركـ ة لنق غیرة المخصص یارة الص ا الس د بھ ویقص
ین  دھا ب د ) 5 – 2(مقاع بورتج ( مقع ا ، س ا ، كی خ ..... تویوت یارة ) ال ار الس د اختی وعن

ت  اذا كان ل ف ع المقاب ي المرب ي ف رة ام خصوص یارة اج ت س ار اذا كان تم اختی الون ی الص
رة الون اج م  ص ار رق تم اختی رة ) 1(ی الون أج ت ص ا اذا كان ل ام ع المقاب ي المرب ب ف ویكت

  .في المربع المقابل) 2(خصوصي یكتب رقم 

ن  2 ـ ستیش ا : ـ دن فیھ ر والب الون أو اكب یارة الص ابھ لس ا مش ا إم كلھا او حجمھ ون ش ي یك یارات الت ي الس ھ
ارج  ن الخ تح م ي یف ندوق خلف یارة ذات ص ة الس ة نھای د لغای ھا ممت ى حوض وح عل ومفت

ین  ا ب دد ركابھ داخلي وع ـیارات ) 9 -6(ال ل ســــ ائق مث دا الس د ع داي ( مقع ا ، ھون ) كی
  .التي ھي ستیشن ألنھا ذات محور واحد ) جي ا م سي ( یارات الــــــومنھا س

ة  3 ـ الحقلی ورین : ـ اب وذات مح ل الرك ة لنق یارة المخصص ي الس ل ( وھ ل اكس دفع الر) دب یارات ال اعي س ب
یارات  ول كس وعرة والحق رق ال ي الط تخدم ف ان ( وتس الوبر ، نیس دوفر ، ك دكروز ، الن الن

  .مقعد)  9-4( والتي یكون عدد مقاعدھا ما بین ) الخ .... باترول ، ارمادا 

اص  - 4 دھا م: الب دد مقاع راوح ع ي تت اب والت ل الرك ة لنق یارة المخصص ي الس ـوھ د ) 17-10(ن ـــ مقع
ـارات  ل سیـ ن  مث ـوجد م ذلك یـ ا وك ي )31-18(الكی ا الت ـر ام ـارات الكــوستـ د كسیـ مقع

دھا  أكثر 32(مقاع اص المس) ف یارات الب د كس ل ممقع اة مث                         اة بالمنش
 ) .الخ.. تاتا، اتومارسان،(

  أما سیارات الحمل فتقسم إلى أربع أنواع ھي : 
ك آب 5 ـ بی ان وـ ك : ف یارات بی تعمل س ین تس ا ب ون حمولتھ ي تك ة والت والت قلیل ل  حم ن  2-1( أب لنق ) ط

ك أب  یارات بی د س ف ویوج ن الخل ة م ب ومفتوح ن الجوان ق م كلھا مغل ون ش ي یك والت
ا  ون جمیعھ ان فتك یارات الف ا س ل ، إم یارات الحم من س جل ض ر وتس ورین تعتب ذات مح

ي  تخدم ف ي تس یارات الت ة كالس ات ، وا( مغلف حف ، الحلوی ل الص ة نق واد الغذائی     لم
  .   وقد تكون مبردة) الخ .... 

  
ي  -6 وري شاص ن           : ل ـیة م ـھا القیاســ ون حمولتـ ي تك ائع والت والت والبض ل الحم احنات نق ھ ش د ب ویقص

م ) 3-14(  ذ رق ن وتاخ رد ) 2(ط ھا مب ون بعض د یك ت وق دن ثاب ي ذو ب وري الشاص والل
ن  ـة م دت الحمول ا إذا تع ك ام ـابھ ذل ا ش ـاك وم یض واألسم وم والب ـل اللح ) 23-15(لنق

ن  رقمفیقابلھط ن ) 3( ا ال أكثر24(وم م ) ف ذ رق ن تاخ ن ) 4(ط ة ع دت الحمول واذا تع
  .طن تكون على شكل قاطرة ومقطورة  35
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الب  -7 وري ق ـن : ل ـا بیـ ون حمولتھـ ى وتك ال والحص ـل الرم رك لنقـ دن متح احنات ذات ب ن 14-3( ش ) ط
  .قاطرة ومقطورة  ویوجد لوریات قالب) فأكثر24(ومن ) طن 23-15(ومن  

  
یة  -8 وري حوض وي : ل طواني او بیض كل اس ى ش دن عل احنات ذات ب ي ش ر(وھ ي ) تنك احنات الت ي الش وھ

ائلة  واد الس ل الم ود ( تنق اء او وق ن ) م ا م ون حمولتھ ل-10000( وتك التر ) فأق ب
رقم  ذ ال ي تاخ دت) 8(والت ا اذا تع ن  ام ة م ر) 20000-10001(الحمول ا  لت فیقابلھ

رقم  ن) 9(ال أكثر20001(وم رقم لت) ف ذ ال ة ) 10(ر تاخ دت الحمول  36000واذا تع
 .تضاف قاطرة ومقطورة مثل مقطورة ماء ساحبة  لتر

 

  . )الخ...تشغیل سیارات االجرةمن  رادات المتحققةإلیاعبارة عن   :قیمة اإلنتاج اإلجمالي  -

اج - تلزمات اإلنت یط(مس تھالك الوس ة :)اإلس دخالت لعملی تھلك كم ي تس دمات الت لع والخ ن الس ون م یتك
اج تثناء  اإلنت ول، باس ي  األص ة الت رالثابت تھالكھإ یعتب ت  اس ال الثاب رأس الم تھالك ل فھ اس بوص

دثار( دمات .  )االن اء والخ ل الكھرب ً مث ا تھلك كلی تخدمة او تس دمات المس لع والخ ول الس د تح ق
  . المشابھة 

ر ة وتعتب روفات إدام ح مص نة المس الل س یارة خ غیل الس تلزمات  2020-2021وتش ي مس اج ھ اإلنت
  .)االستھالك الوسیط(أي

تج - عر المن افة بس ة المض ة  :القیم ي قیم اجھ الي اإلنت رادات(اإلجم تلزمات ) االی ة المس ھ قیم ا من مطروح
  . في الناتج المحلي اإلجمالي القطاع واالنشاط  وأوتعتبر القیمة المضافة  مقیاس لمساھمة المنتج 

تغلین - ات المش ة :تعویض ة المدفوع ة والعینی ا النقدی ور والمزای مل االج ل وتش د العم ن عائ ارة ع ي عب وھ
  .لكافة العاملین نظیر الخدمات التي یقدمونھا 

ات - ائض العملی تغلین :ف ات المش ة تعویض ى تكلف افة عل ة المض ن القیم ادة م ات بالزی ائض العملی رف ف  یع
 .ویقیس الفائض او العجز المتحقق من اإلنتاج 

  

ما-11 رات  ھ نة مؤش اص لس اع الخ ي القط رة ف یارات االج غیل س ة تش ح كلف  -2020مس
2021  

  
  قیمة المؤشر  المؤشرات

  الف دینار 28,264  السنوي اإلیرادمعدل 
ن  روفات ع دل المص ةمع غیل  إدام وتش

  السیارة
  الف دینار 11,041

  سائق وعامل2,751,434  )موزون(والعاملین الكلي عدد السواق 
  الف دینار 9,463  معدل تعویضات المشتغلین

  
 تحلیل النتائج-12

ى .1 یارة وعل نوي للس راد الس دل االی ح ان مع ائج المس رت نت یارات  أظھ واع الس ع ان توى جمی مس
ات  ف) 28264(والمحافظ نوي  ال دلھا الس ي مع ل الت ام العم ن ای ف م ام التوق تبعاد ای د اس ار بع دین

نة ) 126( وم لس نة  2021 –2020ی ة بس ي2018مقارن ت  الت وم) 119(كان ادة و ی بب زی ان س
ى  ود ال ف یع ام التوق دة أی ا لع بب توقفھ وري بس یارات الل ة س ل وخاص یارات الحم ف س ام توق ادة أی زی

ة  اطق الحدودی ي المن ات او ف ي الكراج وانىء او ف ي الم اعة ف ار البض ام بانتظ ة ای ذلك جائح وك
بب  یارات بس بعض الس ة ل ام طویل واق الی ل الس ف عم ى توق ي ادت ال باب الت ن االس ت م ا كان كورون

 .)1(جدول  كمافيي البلد مما ادى الى زیادة في ایام التوقف الحظر وحسب الوضع الصحي ف
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نوي  .2 دل الس ح أن المع ائج المس رت نت تغالأظھ اعات االش ى  لس ض ال ً  انخف نویا یارة س ) 1704(للس
اعة  نة س ع س ة م ان  2018مقارن ث ك ً ) 1892(حی نویا اعة س ىس ة ال ف  ونتیج ام التوق ادة أی ا زی مم

 .)1(جدول  كما فيعلماً ان ایام التوقف التعتبر ضمن العمل االنتاجي ساعات اإلشتغال اثر على 
غ .3 راد  بل ومي لالی دل الی یاراتالمع واع س ع ان اب( لجمی ف) 118.2) (الرك ة ال ار مقارن نة  دین ع س م

ا  2018 ومي فیھ راد الی دل اإلی ان مع ذي ك ف) 107.6(ال ار  ال لدین یارات الحم ا س د ام ض فق  انخف
ومي ا الی دل ایرادھ ى مع ف) 174.5( ال ار  ال نة دین ي س ان ف د ان ك ف) 183.3( 2018بع ار  ال ي .دین ا ف كم

 ).7،6(جدولي 

  

  
یارات الان  .4 راد س ومي الی دل الی ل(مع اب والحم غ ) الرك ات بل ع  المحافظ ف) 140.2(ولجمی ار ال  دین

ث  ل تحی ة حت طمحافظ ى واس ة االول ف) 223.9( المرتب ار ال یارات  دین ة  س یط حرك بب تنش ك بس وذل
ي  ل ف ى والرم دة للحص الع عدی ود مق الل وج ن خ ل م اءقالحم درة ض ة ب ا لا وناحی ا م عد ام یخ س ش

ص  یارات یخ رانس ع ای دودي م ة الح ذ زرباطی ود منف اب وج ةو.  الرك ة الثانی اتي بالمرتب ة  ت محافظ
 .)8(جدول  فيكما  دینار الف) 164.7( البصرةدینار تلیھا محافظة  الف) 189.2( ربیلا
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ح .5 ائج المس رت نت ود  أظھ تھالك الوق ة اس دل قیم ل(أن مع اب والحم یارات الرك دل ) لس ) 582.4(بمع
ف اب  ال یارت الرك دل س غ مع ث بل ھر حی الل الش ار خ ف)  501.5( دین ة  ال دل قیم غ مع ا بل ار فیم دین

 .  )11(كما في جدول دینار  الف) 708.1(سیارات الحمل لاستھالك الوقود 
یارة .6 ك للس ائق مال ان الس ة اذا ك ي حال یارة ف نوي للس راد الس غ االی ف) 26639(بل ا  ال ار ام دین

 .)16(كما في جدول دینار  الف) 47597(السائق غیر مالك للسیارة 
نویة  .7 یارة الس غیل الس روفات تش دل مص ین ان مع اب (تب لوللرك ف) 9261) (الحم نة  ال ار لس دین

ر 2020 ث ظھ ي  حی یارة ف غیل الس روفات تش دل لمص ى مع داداعل ة بغ ف) 11087( محافظ ار  ال دین
ة  ا محافظ رةوتلیھ ف) 10308( البص ة  ال ا محافظ ار وتلیھ اردین ف) 9308(االنب ار ال ي  دین ا ف كم

 .)19(جدول 
ح  .8 ائج المس رت نت نة أظھ ب  2021 – 2020لس نویة حس یارة الس غیل الس روفات تش دل مص ان مع

یارة  وع الس یارات ن الونالس رة( ص ف)5472( )االج ار  ال ي دین الون الخصوص یارات الص ولس
ار ) 4793( ف دین یارات وال نالس ة ستیش ف) 9324( والحقلی اص  ال یارات الب ار وس ) 8561(دین

ف ار  ال ل ودین یارات الحم ك اب والس انالبی ف) 6274(ف ي ال وري الشاص ار والل الب دین  والق
ف ) 13236( انكرال یة  ت وري الحوض وري والل ار والل ف) 13939(دین ي  ال ا ف ار كم دین

 . )20(جدول
ح .9 ائج المس رت نت یارة ان  أظھ ة الس ن ادام روفات ع دل المص اب (مع ل وللرك ف) 1780) (الحم  ال

نة  ار لس ة  2021 - 2020دین ي محافظ یارة ف ة الس ن ادام روفات ع دل لمص ى مع ث ان اعل حی
ار ف) 2992( األنب ة  ال ا محافظ ار وتلیھ فدین ف) 2783( النج ة  ال ا محافظ ار وتلیھ ذي دین

 . )23(كما في جدول  دینار الف) 2553(قار
ح  .10 ائج المس رت نت یارة أن أظھ وع الس ب ن نویة حس یارة الس ة الس ن ادام روفات ع دل المص دل فمع مع

روفات  یارات مص الونس رة  الص ف) 665(االج ار  ال ي دین الون الخصوص یارات الص ) 499(وس
ار  ف دین یارات وال نس ة الستیش ف) 1439( والحقلی ار و ال یارات دین اص لس ف) 1574(الب  ال

ل  یارات الحم ا س ار أم دل دین روفات فمع ان مص ك اب والف ف) 1166(البی وري ال ار والل  دین
ي الب الشاص ف) 3114( والق وري ال ار والل یة دین انكر( الحوض ف) 2979) (ت ي  ال ا ف ار كم دین

 .)24(جدول 
رتأ .11 ح أن ظھ ائج المس نة  نت رى لس روفات االخ وم 2021 - 2020المص رائب  للرس والض

ة  نة المدفوع الل الس نویة (خ د س ازة ، تجدی د اج یارة تجدی ط الس د خ دل  )،تجدی ف) 239(وبمع  ال
ار  ھ دین ة انواع أمین بكاف تلزمات الت دلومس ف) 2( بمع ات ال ار والغرام نة  دین الل الس دلخ ) 62(بمع

 . )26و25(كمافي جدولي  دینار  الف) 90( بمعدل دینار والمصروفات االخرى الف

113.9
107.9

157.6 161.6152.1
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)الف دینار (  2021- 2020حسب المحافظة لسنة ) الركاب والحمل ( معدل االیراد الیومي لسیارات ): 3(شكل 
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رأ .12 ح ظھ ائج المس املین  نات نت واق والع دد الس الي ع اب(اجم یارات الرك یارة )لس وع الس ب ن حس
ائق و) 1277729( ث ) 113542(س ل حی رعام ي ع ظھ واق ف الوندد الس یارات الص رة  س االج
ائق ) 609751( املین س دد الع ل) 5567(وع ي  عام الون الخصوص یارات الص ي س واق ف دد الس وع
املین ) 172433( دد الع ائق وع دد ) 227(س ل وع یاراتعام واق لس نلا الس ة  ستیش والحقلی
ائق ) 46011( املینس دد الع ل) 545( وع یارات و عام واق لس دد الس ا ع اص ام ائق ) 449534(الب س

املین  دد الع ل ) 107204(وع ا عام ل(،ام یارات الحم واق  )س دد س ك أب والفع انالبی ) 957148(ف
ائق  املین س دد الع ل ) 57090(وع يعام وري الشاص الب والل ائق ) 261958( والق املین س والع

ل ) 39072( یة عام وري الحوض انكر(والل ائق) 38828) (ت املین   س ل) 6067(والع ي  عام ا ف كم
 .)30و  29(جدولي 

اب  .13 یارات الرك دد س الي ع ح ان اجم ائج المس رت نت دد ) 1277729(أظھ ین ان ع ث تب یارة حی س
د  دد مقاع دیھا ع ي ل الون الت یارات الص د ) 5-2(س ا ) 782184(مقع یارة منھ یارة ) 609751(س س

رة و الون اج دد ) 172433(ص ي وان ع الون خصوص یارة ص ي س ة والت ن والحقلی یارات الستیش س
د  دد مقاع دیھا ع د ) 9-4(ل یارة ) 42259(مقع دھا س دد مقاع ي ع ة الت ن والحقلی یارات الستیش دد س  وع

د ) 6-9( یارة ) 3752(مقع ا س دد ام دھا ع دد مقاع ي ع اص الت یارات الب اكثر 32-10(س د ) ف مقع
 ).34(سیارة كما في جدول ) 449534(

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

رت  .14 ل أظھ یارات الحم دد س الي ع ح ان اجم ائج المس دد ) 1257934(نت ین ان ع ث تب یارة حی س
ا  ي حمولتھ ان والت ك اب والف یارات البی ن ) 2-1(س یارات ) 957148(ط دد س یارة وان ع س
ا  ي حمولتھ الب والت ي والق وري الشاص اكثر 24-3(الل ن ) ف دد ) 261958(ط ا ع یارة ام س

یة  وري الحوض یارات الل انكر(س ي) ت ا  الت ل 10000(حمولتھ اكثر 20001 –فاق ر ) ف لت
 ).35(سیارة كما في جدول ) 38828(
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2021 -  2020عدد سیارات الركاب حسب نوع السیارة وعدد المقاعد لسنة  اجمالي): 4(شكل 
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2021 -  2020اجمالي عدد سیارات الحمل حسب نوع السیارة ونوع الحمولة لسنة  ) :5(شكل 
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  الصعوبات التي واجھت عملیة المسح -13

از  ات الجھ دة بیان ى قاع اف ال ي ستض املة الت رات الش ن المؤش ة م ح مجموع ائج المس منت نت تض
  .المشمولة في المسح  ستخراج مؤشرات تجمیعیة عن التفاصیل والبیاناتالمركزي لإلحصاء أل

  :وفي الوقت نفسھ ینبغي اإلشارة الى ان المسح كان لھ بعض التحدیات 
ائق اإل .1 رفض الس ث ی ات حی ي الكراج یارات ف ائقي الس ض س ع بع ل م عوبة التعام ن ص أي م دالء ب

 .ستمارة المسح او رفض المقابلةإالبیانات الخاصة ب
ات  .2 ذ البیان عوبة اخ اإلیرادص ة ب ومي وم الخاص یارة الی غیل الس اریف تش ائق ص ن الس ك م وذل

 .لتخوفھم من الضرائب
ذمر .3 ة اإل ت یارات بقل ائقي الس واق س ن س دیدة م ة الش رة والمنافس یارات األج ادة س بب زی رادات بس ی

اص  اع الخ ائن إلالقط وء الزب ى لج ل ادى ال رة مث یارات األج ب س ة لطل ات الذكی تخدام التطبیق س
ي  ا(تكس ي وغیرھ ریم ،بل ر ، ك اریع  )اوب ة المش ا لقل ل انتاجھ د ق ات فق ل اللوری یارات الحم ذلك س وك

ة ب ات ملزم د واللوری ي البل تثماریة ف الل أاإلس داً خ دودة ج ل مح ام عم می ھر معظ ھر  الش ام الش ای
ذي  ام ال رق واالزدح داد الط ة وانس اطق الحدودی وانئ والمن ات والم ي الكراج ھر ف ا ش ف وربم متوق

ة  ات المتوقف ك اللوری كلھ تل ان تش ى المك ل ال رى لیص رق اخ لك ط ى س ائق ال طر الس ا یض مم

وب  ن األالمطل ت م ا كان ة كورون ذلك جائح واق ألوك ل الس ف عم ى توق ي ادت ال باب الت ة س ام طویل ی
ام  ي ای ادة ف ى زی ا ادى ال د مم ي البل حي ف ع الص ب الوض ر وحس بب الحظ یارات بس بعض الس ل

ف  احثین االتوق ل الب ق عم اءة فری ة وكف م امكانی داني ورغ ث المی ق الباح ا ارھ دانیین مم لمی
 .بالحصول على البیانات والمعلومات

ي  .4 ة وف ات معین ات باوق ي الكراج دة ف ون متواج اص تك ة او الب یارات الحقلی ل او س یارات الحم ان س
ة األ ة الخاص ة العین تم تغطی ي ی رة لك ات مبك ي اوق ل ف ث للعم طر الباح ا یض رة مم اعات مبك ب س غل

 .بھذه السیارات
ات  .5 دد الباص ة ع دھا قل دد مقاع ي ع اكثر 32(الت ل ) ف ات مث ض المحافظ ي بع الى ، (ف یة ، دی القادس

ل لیمانیة ، اربی وك ، س دین ، دھ الح ال م ) ص ذا ت ات ل ذه الباص ة لھ ة المخصص ي العین ث الیغط حی
 .مقعد) 31-10(توزیع باقي العینة الى الباصات والكیات والكوسترات التي عدد مقاعدھا من 

تخدام اإلان ا .6 تمارة األس ـ س امج ال ي برن ة ف ي ) ODK(لكترونی ت لك بكة انترن ود ش ى وج اج ال یحت
ال اإل تم ارس ارة األی د زی ات وعن ا بالبیان د ملئھ تمارة بع بكة اإلس ا ش ون فیھ دة تك اكن البعی ت م نترن

ال اإل ث ارس ن للباح ال یمك عیفة ف امج ض ي البرن تمارة ف ظ االس تم حف ذا ی یرفر ل ى الس تمارة ال س
ً الى الخادم و  .نترنتعند توفر خدمة اإل) السیرفر(ارسالھا الحقا



Table ( 1 )جدول ( 1 )

  االیراد السنوي  للسیارات
 ( ألف دینار )

عدد ساعات االشتغال للسیارات سنویا 
( ساعة )

عدد الكیلومترات المقطوعة للسیارات خالل 
السنة 
( كم )

معدل االجور المدفوعة عدد ایام التوقف خالل السنة
( ألف دینار)

Annual Car Revenue 
(Thousand dinars)

The number of working 
hours per vehicle per year 

(hour)

Mileage cut for cars during the 
year
(k.m)

Number of days of 
suspension during the year

Wage rate paid
(Thousand dinars)

27,7611,87458,592884,471Ninevahنینوى

19,0881,58638,2221365,335Kirkukكركوك

25,9511,56556,6291167,383Dialaدیالى

25,1911,33444,1031526,893AL-Anbarاالنبار

35,8272,17977,64412311,027Baghdadبغداد

22,1131,06945,5021408,749Babylonبابل

25,3081,58739,237878,542Kerbelaكربالء

18,32877418,8371774,266Wasitواسط

26,0551,31834,6691407,619Salah AL-deenصالح الدین

27,6311,90165,9247212,433AL-Najafالنجف

22,0691,39560,97410710,247AL-Qadisiyaالقادسیة

16,2851,23136,7181076,791AL-Muthannaالمثنى

26,68289940,63615312,753Thi-Qarذي قار

22,6461,02546,5261537,677Maysanمیسان

29,2351,07263,5951187,233AL-Basrahالبصرة

29,9511,75162,4701239,477Averageالمجموع

Governorate of Kurdistan region

12,3821,24626,2541235,621Dohukدھوك

16,8191,93936,2551196,744Sulaimaniyaسلیمانیة

27,4311,27742,1821619,882Erbilاربیل

21,0391,50437,2791409,394Averageالمجموع

28,2641,70457,7001269,463Total averageالمجموع الكلي

Covernorateالمحافظة

اھم المعدالت السنویة للمؤشرات االساسیة لمسح كلفة تشغیل سیارات االجرة في القطاع الخاص حسب المحافظة لسنة 2020 - 2021
The most important annual rates of the basic indicators for the survey of the cost of operation of taxis in the private sector by governorate for 

2020 - 2021

محافظات اقلیم كردستان

 



Table (2)جدول ( 2)

  االیراد السنوي  للسیارات 
( ألف دینار)

عدد ساعات االشتغال للسیارات 
سنویا 

( ساعة )

عدد الكیلومترات المقطوعة للسیارات 
خالل السنة 

( كم )
معدل االجور المدفوعة عدد ایام التوقف خالل السنة

( ألف دینار )

Annual Car Revenue
(Thousand dinars)

Number of working 
hours per vehicle per 

year
( hour )

Vehicle mileage during 
the year

(k.m)

Number of days of 
suspension during 

the year

Rate of wages paid
( Thousand dinars )

13,5501,67936,4971025,621Taxi Saloonصالون اجرة

13,1371,74033,358895,701Private Saloonصالون خصوصي

Station + field 27,6351,68362,7051358,600ستیشن + حقلیة

26,3911,66456,4611267,919Busباص 

17,1011,58541,6491146,279Pick-ups & vanبیك اًب وفان

 + 35,8511,75274,62414111,157Flat Bed Truck lorryلوري شاصي + قالب
tipper lorry

 54,2971,93577,26414515,754Lorry Tankلوري حوضیة ( تانكر )

28,2641,70457,7001269,463Total averageالمعدل االجمالي

type Carنوع السیارة

اھم المعدالت السنویة للمؤشرات االساسیة لمسح كلفة تشغیل سیارات االجرة في القطاع الخاص  حسب نوع السیارة  لسنة 2020 - 2021
The most important annual rates of the basic indicators for the survey of the cost of operation of taxis in the private sector by type of car for the 

year 2020 - 2021

 



Table (3 )جدول ( 3 )

عدد السواق المالكین 
عدد العاملین المساعدینوغیر المالكین

اجمالي عدد السواق المالكین وغیر 
المالكین 

 والعاملین المساعدین

عدد السواق غیر المالكین 
والعاملین المساعدین

مجموع االجور
السنویة

 للسواق غیر المالكین والعاملین 
المساعدین ( الف دینار )

Number of driversNumber of 
Assistants

Total number of owners 
and non-owners

Number of non-
owners and auxiliary 

workers

Total wages
 years

  For non-owners and 
auxiliary workers "

609,7515,567615,31721,792117,089,465Taxi Saloonصالون اجرة

172,433227172,6601,0155,137,313Private Saloonصالون خصوصي

Station + field 46,01154546,5562,24216,505,652ستیشن + حقلیة

449,534107,204556,738148,8711,114,738,598Busباص

957,14857,0901,014,23892,677482,224,160Pick-ups & vanبیك اب وفان

 + 261,95839,072301,03070,500692,693,686Flat Bed Truck lorryلوري شاصي + قالب
tipper lorry

 38,8286,06744,8959,017108,806,998Lorry Tankلوري حوضیة (تانكر)

Total 2,535,663215,7712,751,434346,1142,537,195,870المجموع

اجمالي عدد السواق والعاملین المساعدین ومجموع االجور للسواق غیر المالكین والعاملین المساعدین حسب نوع السیارة  لسنة 2020 - 2021

Total number of drivers, auxiliary workers and total wages for non-owners and auxiliary drivers by type of car for 2020 - 2021

Tybe Carنوع السیارة 

Note: The number of drivers working on the same vehicle has been approved مالحظة:تم اعتماد عدد السواق الذین یعملون على نفس السیارة

 



Table (4)جدول (4)

عدد السواق المالكین 
عدد العاملین المساعدینوغیر المالكین

اجمالي عدد
مجموع االجور السنویة للسواقعدد السواق غیر المالكین و العاملین المساعدین السواق والعاملین المساعدین

  غیر المالكین و العاملین المساعدین ( الف دینار )

Number of drivers
And non-ownersNumber of AssistantsTotal number

  Drivers and Assistants
Number of non-owner drivers 

and auxiliary workers

Total wages
  Monthly market

   Non-owners
 and auxiliary workers

112,6386,392119,0306,64338,529,760Ninevahنینوى

63,57824863,8265,69831,316,213Kirkukكركوك

94,09421,355115,44933,258224,284,900Diyalaدیالى

67,1306,46773,59710,01674,223,607AL-Anbarاالنبار

1,002,30299,7971,102,099148,9901,277,669,087Baghdadبغداد

110,3003,260113,56018,195100,995,951Babylonبابل

54,0631,06355,1265,10539,066,083Kerbelaكربالء

74,8031,95076,7533,42612,581,946Wasitواسط

77,3571,01578,3723,95625,346,561Salah AL-deenصالح الدین

69,1301,67870,8084,57446,174,689AL-Najafالنجف

67,5013,10670,6074,35321,604,818AL-Qadisiyaالقادسیة

46,60358347,1869634,548,237AL-Muthannaالمثنى

50,8642,32453,1889,71193,999,769Thi-Qarذي قار

53,82686854,6942,53216,164,206Maysanمیسان

111,5113,872115,3837,98757,095,149AL-Basrahالبصرة

2,055,700153,9792,209,679265,4072,063,600,976Totalالمجموع

Governorate of Kurdistan regionمحافظات اقلیم كردستان

84,867084,8674,55930,222,342Dohukدھوك

168,6313,046171,6774,52121,835,203Sulaimaniyaسلیمانیة

226,46558,746285,21171,628421,537,349Erbilاربیل

479,96361,792541,75580,708473,594,895Totalالمجموع

 2,535,663215,7712,751,434346,1142,537,195,870Grand totalالمجموع الكلي

اجمالي عدد السواق والعاملین المساعدین ومجموع االجور للسواق غیر المالكین والعاملین المساعدین حسب المحافظة لسنة 2020 - 2021
Total number of drivers, auxiliary workers and total wages for non - owners and auxiliary workers by governorate for 2020 - 2021

Covernorateالمحافظة 

 



كلفة تبدیل الدھن (المحرك 
والفلتر) خالل  30 یوم السابقة

اجور الغسل والتشحیم 
خالل 30 یوما السابقة

المصروفات 
الشھریة األخرى

Value of consumption of 
gasoline or kerosene 

(fuel) during one day of 
working days (thousand 

dinars)

The cost of changing 
fat (engine and filter) 
during the previous 

30 days

Fees of washing 
and lubrication 

during the 
previous 30 days

Other 
monthly 
expenses

Number of days 
of suspension 
during the year

Kilometers 
driven by day 

(km)

353.353.616.031.2101142Normal gasolineبنزین (عادي)

370.051.416.719.8101145Improving gasolineبنزین (محسن)

385.271.826.072.9105176kasكاز

349.040.56.914.484.9117.1Gasغاز

420.136.28.69.864.0130.2Super gasolineبنزین (سوبر)

353.854.016.331.9102142Averageالمعدل

303.050.818.826.788123Normal gasolineبنزین (عادي)

357.558.831.145.4112152Improving gasolineبنزین (محسن)

00.00.00.000kasكاز

0.00.00.00.000Gasغاز

0.00.00.00.000Super gasolineبنزین (سوبر)

303.050.718.926.889123Averageالمعدل

624.9101.230.064.1138347Normal gasolineبنزین (عادي)

680.3105.848.060.2139363Improving gasolineبنزین (محسن)

367.160.819.140.894165kasكاز

439.152.621.348.293.0189.1Gasغاز

0.00.00.00.00.00Super gasolineبنزین (سوبر)

590.996.330.059.8135323Averageالمعدل

494.873.827.542.2110212Normal gasolineبنزین (عادي)

450.667.013.829.8123175Improving gasolineبنزین (محسن)

585.9114.639.372.5144297kasكاز

472.954.911.219.089162Gasغاز

493.053.621.34.386116Super gasolineبنزین (سوبر)

533.791.932.655.3126249Averageالمعدل

382.444.419.121.297140Normal gasolineبنزین (عادي)

403.543.511.715.987152Improving gasolineبنزین (محسن)

412.372.624.534.1120171kasكاز

279.748.716.467.2136.5110.0Gasغاز

0.00.00.00.00.00.0Super gasolineبنزین (سوبر)

403.865.123.030.9114163Averageالمعدل

522.0159.628.994.6163157Normal gasolineبنزین (عادي)

0.00.00.00.00.00.0Improving gasolineبنزین (محسن)

847.6153.242.060.4141328kasكاز

0.00.00.00.00.00.0Gasغاز

0.00.00.00.00.00.0Super gasolineبنزین (سوبر)

847.3153.242.060.5141328Averageالمعدل

714.3134.2326.279.2100334Normal gasolineبنزین (عادي)

0.00.00.00.000Improving gasolineبنزین (محسن)

851.5162.857.286.5147345kasكاز

00.00.00.00.00.0Gasغاز

0.00.00.00.00.00.0Super gasolineبنزین (سوبر)

846.6161.867.086.3145345Averageالمعدل

471.471.826.942.1112214Normal gasolineبنزین (عادي)

507.476.028.038.8121234Improving gasolineبنزین (محسن)

683.7127.740.964.9139292kasكاز

456.053.611.120.891157Gasغاز

455.044.514.77.174123Super gasolineبنزین (سوبر)

582.4101.334.353.8126255Averageالمعدل

Taxi Saloonصالون  اجرة 

معدل مصروفات تشغیل السیارة ومعدل (عدد ایام التوقف عن العمل وعدد الكیلومترات المقطوعة ) السنوي حسب نوع السیارة 
ونوع الوقود المستخدم  لسنة 2020 - 2021

Average rate of vehicle operating expenses and average (number of days of work and kilometers traveled) per year by type of vehicle And the type 
of fuel used for 2020 - 2021

Table ( 5 )جدول ( 5 )

نوع 
السیارة

نوع 
الوقود

قیمة استھالك البنزین او الكاز 
(الوقود) خالل 30 یوم السابقة  

(الف دینار)

معدل مصروفات الغسل والتشحیم والدھن الشھریة (الف دینار)

عدد ایام التوقف خالل 
السنة

عدد الكیلومترات 
المقطوعة بالسیارة 

خالل الیوم (كم)

Tybe fuelTybe Car

Average rate of washing , lubrication and fat expenses 
(thousand dinars)

Total averageالمعدل االجمالي

Station + Fieldستیشن + حقلیة

Busباص

Pick-ups & vanبیك اًب وفان

Private Saloon

 Flat Bed Truck lorryلوري شاصي + قالب
+ Tipper lorry

لوري حوضیة 
 Lorry Tank(تانكر)

صالون خصوصي

 



جدول  ( 6 )

تبدیل اجزاء
 رئیسیة في المحرك

   ( محرك كامل ) او نصف محرك

قیمة تبدیل االدوات االحتیاطیة 
(اطارات,بطاریة, زجاج, تبدیل اجزاء من 

بدن المركبة.. الخ)

اجور عمل التصلیح والصیانة 
(السمكرة, الحدادة) (كھربائیة, میكانیك)

اجور
اخرى تذكر صبغ السیارة

الرسوم والضرائب المدفوعة 
(تجدید سنویة تجدید اجازة) 

خالل السنة

مستلزمات التامین 
اخرى الغرامات خالل السنةبكافة انواعھ

تذكر خالل السنة

Dell Parts
  Key in the engine

    (Full engine) or half 
engine

The value of switching 
backup tools

(Tires, battery, glass, switch 
parts of the vehicle body .. 

etc)

Repairs and Maintenance
(Plumbing, blacksmithing) 

(electrical, mechanical)

wages
  Dye the car

Others 
remember

Fees and taxes paid
(Renewal of annual 

renewal leave)
During the year

Insurance 
products of 

all kinds

For fines 
during the 

year

Other
Remember 
during the 

year

For the 
daily 

income of 
the car

238.2223.2164.221.116.5119.73.643.837.553.9Normal gasolineبنزین ( عادي )

194.8176.067.79.829.0164.47.144.14.357.0Improving gasolineبنزین ( محسن )

281.6363.9137.21.423.7131.512.741.1255.374.4kasكاز

205.7167.166.87.847.035.50.058.350.148.3Gasغاز

0.039.15.40.00.015.40.013.40.039.3Super gasolineبنزین (سوبر)

239.1225.4163.220.816.4121.53.743.741.554.4Averageالمعدل

154.3194.8126.313.410.785.02.549.320.849.6Normal gasolineبنزین ( عادي )

288.0226.5197.67.829.779.16.373.221.459.8Improving gasolineبنزین ( محسن )

0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0kasكاز

0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Gasغاز

0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Super gasolineبنزین (سوبر)

154.3194.5126.113.310.785.02.549.221.349.7Averageالمعدل

565.9561.6353.643.032.0248.52.666.882.9157.3Normal gasolineبنزین ( عادي )

710.8439.6287.870.453.0264.04.6128.310.4143.4Improving gasolineبنزین ( محسن )

417.1285.5198.355.95.397.63.430.8221.569.5kasكاز

514.7395.1239.835.70.056.80.00.00.046.2Gasغاز

0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Super gasolineبنزین (سوبر)

525.0518.2323.942.329.2226.02.561.089.0145.6Averageالمعدل

471.9499.2299.125.144.4217.12.662.561.981.7Normal gasolineبنزین ( عادي )

289.3350.3100.18.875.6141.58.826.542.879.9Improving gasolineبنزین ( محسن )

620.5832.3337.339.857.7306.02.046.2119.6198.9kasكاز

222.2363.8131.718.343.8188.73.226.3165.558.5Gasغاز

138.778.440.50.080.014.90.00.00.059.6Super gasolineبنزین (سوبر)

533.8646.1312.531.350.6255.32.454.287.1134.3Averageالمعدل

413.6423.7266.227.432.5191.12.857.857.989.4Normal gasolineبنزین ( عادي )

423.7329.9168.132.451.8190.86.672.618.896.7Improving gasolineبنزین ( محسن )

606.9801.2328.440.154.9294.22.245.4126.0191.4kasكاز

223.0349.1127.517.643.7176.13.028.6155.557.6Gasغاز

66.357.922.20.038.315.20.07.00.049.0Super gasolineبنزین (سوبر)

462.8527.9279.630.638.9218.72.653.376.4118.2Averageالمعدل

معدل المصروفات السنویة لسیارات الركاب على ادامة السیارة والمصروفات االخرى والمعدل الیومي لالیراد حسب نوع الوقود المستخدم ونوع السیارة  لسنة 2020 - 2021 ( الف دینار) 
Average annual expenses of passenger cars on the maintenance of the car and other expenses and the daily rate of revenue according to the type of fuel used and the type of car for the year 2020 - 2021 

(thousand dinars)
Table ( 6 )

نوع 
السیارة

نوع
 الوقود

المصروفات األخرىالمصروفات على ادامة السیارة

االیراد الیومي 
للسیارة

Tybe fuelTybe Car

Expenses to maintenain the carother expenses

Busباص

المعدل االجمالي 
لسیارات الركاب

Total average passenger 
cars

Taxi Saloonصالون اجرة 

Private Saloonصالون خصوصي

Station + Field ستیشن + حقلیة

 



تبدیل اجزاء رئیسیة في المحرك 
(محرك كامل او نصف محرك)

قیمة تبدیل االدوات االحتیاطیة 
(اطارات,بطاریة, زجاج, تبدیل اجزاء من بدن 

المركبة .. الخ)

اجور عمل التصلیح والصیانة (السمكرة, 
الحدادة ,كھربائیة, میكانیك)

اجور صبغ 
الرسوم والضرائب المدفوعة (تجدید اخرىالسیارة

سنویة, تجدید اجازة) خالل السنة
مستلزمات التامین 

بكافة انواعھ
الغرامات خالل 

السنة
اخرى 

Replacement of main 
engine parts (full or half 

engine)

Replacement value of spare tools 
(tires, battery, glass, replacement 
of parts of the vehicle body, etc.)

Wages of repair and 
maintenance work (plumbing, 

blacksmithing, electrical, 
mechanics)

Wages dye 
car

Other
Fees and taxes paid (annual 
renewal, vacation renewal) 

during the year

Insurance of all 
kinds

Fines during 
the year

Other
Daily 

revenue of 
the car

268.1248.5149.36.59.298.30.028.17.553.7Normal gasolineبنزین ( عادي )

294.3231.1111.00.016.766.80.03.80.065.0Improving gasolineبنزین ( محسن )

637.5414.6234.624.431.0208.71.438.532.779.1kasكاز

221.0208.674.00.09.5273.10.072.132.961.0Gasغاز

0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Super gasolineبنزین (سوبر)

539.2370.4211.519.625.2180.21.035.926.172.4Averageالمعدل

639.72011.7329.90.00.0167.40.00.00.0110.5Normal gasolineبنزین ( عادي )

0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Improving gasolineبنزین ( محسن )

1000.41610.1454.123.725.7320.50.9107.3170.5183.4kasكاز

0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Gasغاز

0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Super gasolineبنزین (سوبر)

1000.11610.4454.023.725.7320.40.9107.2170.4183.4Averageالمعدل

1387.9983.81198.00.50.00.00.00.00.0141.7Normal gasolineبنزین ( عادي )

0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Improving gasolineبنزین ( محسن )

922.01478.1468.636.350.6310.02.177.0125.9277.7kasكاز

0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Gasغاز

0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Super gasolineبنزین (سوبر)

939.21460.5495.335.048.8298.82.074.2121.3272.7Averageالمعدل

397.3338.4269.75.88.187.30.024.86.663.9Normal gasolineبنزین ( عادي )

294.3231.1111.00.016.766.80.03.80.065.0Improving gasolineبنزین ( محسن )

883.91265.5402.827.834.7288.91.480.4121.7186.0kasكاز

221.0208.674.00.09.5273.10.072.132.961.0Gasغاز

0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Super gasolineبنزین (سوبر)

838.01178.3390.025.732.2270.21.375.3110.9174.5Averageالمعدل

معدل المصروفات السنویة لسیارات الحمل على ادامة السیارة والمصروفات االخرى والمعدل الیومي لالیراد حسب نوع الوقود ونوع السیارة  لسنة 2020 - 2021 (الف دینار)
The average annual expenses of the cars of the load on the maintenance of the car and other expenses and the daily rate of revenue by fuel type and car type for the year 2020 - 2021 (thousand 

dinars)
Table ( 7 ) جدول ( 7 )

نوع الوقودنوع السیارة

المصروفات األخرى المصروفات على ادامة السیارة

االیراد الیومي 
للسیارة

Tybe fuel

لوري حوضیة 
 Lorry Tank(تانكر)

المعدل االجمالي 
لسیارات الحمل

Total average 
Freight Carriage

Tybe Car

expenses to maintenain the carother expenses

Pick-ups & vanبیك اب وفان

لوري شاصي + 
لوري قالب

Flat Bed Truck 
lorry + Tipper 
lorry

 



Table ( 8 )جدول  ( 8 )

االیراد الیومي للسیارة ( الف دینار)

Daily Revenue (thousand dinars)

60.5Taxi Saloonصالون  اجرة

46.1Private Saloonصالون  خصوصي
74.3Station+Fieldستیشن +حقلیة

131.7Busباص
58.5Pick-ups & vanبیك اب وفان

206.4Flat Bed Truck lorry+Tipperلوري شاصي+قالب

 136.6Lorry Tankلوري حوضیة (تانكر)
113.9Averageالمعدل

55.9Taxi Saloonصالون  اجرة
78.6Private Saloonصالون  خصوصي

80.7Station+Fieldستیشن +حقلیة
169.6Busباص

56.4Pick-ups & vanبیك اب وفان

107.8Flat Bed Truck lorry+Tipperلوري شاصي+قالب

 62.7Lorry Tankلوري حوضیة (تانكر)
107.9Averageالمعدل

61.1Taxi Saloonصالون  اجرة
51.7Private Saloonصالون  خصوصي

66.0Station+Fieldستیشن +حقلیة
236.1Busباص

78.0Pick-ups & vanبیك اب وفان
159.8Flat Bed Truck lorry+Tipperلوري شاصي+قالب

 223.0Lorry Tankلوري حوضیة (تانكر)
157.6Averageالمعدل

84.5Taxi Saloonصالون  اجرة
92.3Private Saloonصالون  خصوصي

192.4Station+Fieldستیشن +حقلیة
107.1Busباص

141.1Pick-ups & vanبیك اب وفان
311.5Flat Bed Truck lorry+Tipperلوري شاصي+قالب

 187.2Lorry Tankلوري حوضیة (تانكر)
161.6Averageالمعدل

57.2Taxi Saloonصالون  اجرة
46.9Private Saloonصالون  خصوصي

151.6Station+Fieldستیشن +حقلیة
142.5Busباص

77.6Pick-ups & vanبیك اب وفان
175.2Flat Bed Truck lorry+Tipperلوري شاصي+قالب

 353.9Lorry Tankلوري حوضیة (تانكر)
152.1Averageالمعدل

_ یتبع_

Covernorate نوع السیارةالمحافظة

االنبار

معدل االیراد الیومي لسیارات ( الركاب والحمل ) حسب المحافظة ونوع السیارة لسنة 2020 - 2021 ( الف دینار)
Average daily revenue of cars (passengers and pregnancy) by governorate and the judiciary for the year 2020 - 

2021  (thousand dinars)

بغداد

AL-Anbar

Diyala

Kirkuk

Baghdad

كركوك

دیالى

Ninevahنینوى

 



Con. / Table ( 8 )تابع / جدول ( 8 )
االیراد الیومي للسیارة ( الف دینار )

Daily Revenue 
(thousand dinars)

58.2Taxi Saloonصالون  اجرة
122.5Private Saloonصالون  خصوصي

75.2Station+Fieldستیشن +حقلیة
109.9Busباص

53.8Pick-ups & vanبیك اب وفان
251.6Flat Bed Truck lorry+Tipperلوري شاصي+قالب

 284.3Lorry Tankلوري حوضیة (تانكر)
129.8Averageالمعدل

33.0Taxi Saloonصالون  اجرة
28.3Private Saloonصالون  خصوصي

97.9Station+Fieldستیشن +حقلیة
172.7Busباص

51.6Pick-ups & vanبیك اب وفان
55.9Flat Bed Truck lorry+Tipperلوري شاصي+قالب

 82.4Lorry Tankلوري حوضیة (تانكر)
108.6Averageالمعدل

43.0Taxi Saloonصالون  اجرة
47.3Private Saloonصالون  خصوصي

160.2Station+Fieldستیشن +حقلیة
232.0Busباص

141.0Pick-ups & vanبیك اب وفان
433.1Flat Bed Truck lorry+Tipperلوري شاصي+قالب

 329.1Lorry Tankلوري حوضیة (تانكر)
223.9Averageالمعدل

63.4Taxi Saloonصالون  اجرة
67.3Private Saloonصالون  خصوصي

110.6Station+Fieldستیشن +حقلیة
140.1Busباص

55.5Pick-ups & vanبیك اب وفان
72.2Flat Bed Truck lorry+Tipperلوري شاصي+قالب

 454.3Lorry Tankلوري حوضیة (تانكر)
159.5Averageالمعدل

50.7Taxi Saloonصالون  اجرة
45.0Private Saloonصالون  خصوصي

113.5Station+Fieldستیشن +حقلیة
113.2Busباص

57.2Pick-ups & vanبیك اب وفان
152.8Flat Bed Truck lorry+Tipperلوري شاصي+قالب

 117.5Lorry Tankلوري حوضیة (تانكر)
103.8Averageالمعدل

46.4Taxi Saloonصالون  اجرة
43.4Private Saloonصالون  خصوصي

136.7Station+Fieldستیشن +حقلیة
86.7Busباص

36.2Pick-ups & vanبیك اب وفان
134.4Flat Bed Truck lorry+Tipperلوري شاصي+قالب

 212.1Lorry Tankلوري حوضیة (تانكر)
98.1Averageالمعدل

43.8Taxi Saloonصالون  اجرة
41.7Private Saloonصالون  خصوصي

57.0Station+Fieldستیشن +حقلیة
72.6Busباص

40.1Pick-ups & vanبیك اب وفان
122.8Flat Bed Truck lorry+Tipperلوري شاصي+قالب

 137.0Lorry Tankلوري حوضیة (تانكر)
76.4Averageالمعدل

_ یتبع_

معدل االیراد الیومي لسیارات ( الركاب والحمل ) حسب المحافظة ونوع السیارة لسنة 2020 - 2021 ( الف دینار )
Average daily revenue of cars (passengers and pregnancy) by governorate and the judiciary for the year 2020 - 2021  

 (thousand dinars)

بابل

كربالء

واسط

Covernorateالمحافظة

Babylon

Kerbela

AL-Qadisiyaالقادسیة

AL-Muthannaالمثنى

Wasit

Salah AL-deenصالح الدین

AL-Najafالنجف

 



Con. /Table ( 8 )تابع /جدول ( 8 )

االیراد الیومي للسیارة (الف دینار)

Average daily revenue of cars (passengers and pregnancy) by governorate and the judiciary for the year 
2020 - 2021 (thousand dinars)

معدل االیراد الیومي لسیارات ( الركاب والحمل ) حسب المحافظة ونوع السیارة لسنة 2020 - 2021 ( الف دینار)

االیراد الیومي للسیارة (الف دینار)

Daily Revenue 
(thousand dinars)

71.8Taxi Saloonصالون  اجرة
56.3Private Saloonصالون  خصوصي

98.1Station+Fieldستیشن +حقلیة
175.0Busباص

60.4Pick-ups & vanبیك اب وفان
217.9Flat Bed Truck lorry+Tipperلوري شاصي+قالب

 271.0Lorry Tankلوري حوضیة (تانكر)
151.3Averageالمعدل

Covernorateالمحافظة

Thi-Qarذي قار

151.3Averageالمعدل
53.8Taxi Saloonصالون  اجرة

56.7Private Saloonصالون  خصوصي
96.9Station+Fieldستیشن +حقلیة

95.8Busباص
45.5Pick-ups & vanبیك اب وفان

207.3Flat Bed Truck lorry+Tipperلوري شاصي+قالب
 278.9Lorry Tankلوري حوضیة (تانكر)

113.3Averageالمعدل
80.7Taxi Saloonصالون  اجرة

38.0Private Saloonصالون  خصوصي
99.2Station+Fieldستیشن +حقلیة

193.9Busباص

Maysanمیسان

193.9Busباص
134.6Pick-ups & vanبیك اب وفان

231.2Flat Bed Truck lorry+Tipperلوري شاصي+قالب
 193.7Lorry Tankلوري حوضیة (تانكر)

164.7Averageالمعدل
Average 144.3المعدل

Governorate of Kurdistan region
42.0Taxi Saloonصالون  اجرة

0.0Private Saloonصالون  خصوصي
0.0Station+Fieldستیشن +حقلیة

39.8Busباص
44.2Pick-ups & vanبیك اب وفان

AL-Basrahالبصرة

محافظات اقلیم كردستان

Dohukدھوك 44.2Pick-ups & vanبیك اب وفان
73.6Flat Bed Truck lorry+Tipperلوري شاصي+قالب

 56.8Lorry Tankلوري حوضیة (تانكر)
52.0Averageالمعدل

43.4Taxi Saloonصالون  اجرة
0.0Private Saloonصالون  خصوصي

49.7Station+Fieldستیشن +حقلیة
61.8Busباص

58.2Pick-ups & vanبیك اب وفان
95.3Flat Bed Truck lorry+Tipperلوري شاصي+قالب

 113.8Lorry Tankلوري حوضیة (تانكر)
69.5Averageالمعدل

46.1Taxi Saloonصالون  اجرة

Sulaimaniyaسلیمانیة

46.1Taxi Saloonصالون  اجرة
0.0Private Saloonصالون  خصوصي

400.1Station+Fieldستیشن +حقلیة
85.3Busباص

53.2Pick-ups & vanبیك اب وفان
278.4Flat Bed Truck lorry+Tipperلوري شاصي+قالب

 361.6Lorry Tankلوري حوضیة (تانكر)
189.2Averageالمعدل

Average 122.9المعدل
140.2Total averageالمعدل االجمالي

Erbilاربیل

 



Table ( 9 )جدول ( 9 )

عدد السواق غیر 
المالكین والعاملین 

المساعدین

 االجور السنویة للسواق غیر 
المالكین والعاملین المساعدین 

(الف دینار)

عدد السواق غیر 
المالكین والعاملین 

المساعدین

 االجور السنویة للسواق 
غیر المالكین والعاملین 

المساعدین 
(الف دینار)

عدد السواق غیر 
المالكین والعاملین 

المساعدین

 االجور السنویة  للسواق 
غیر المالكین والعاملین 

المساعدین
(الف دینار)

عدد السواق غیر 
المالكین والعاملین 

المساعدین

 االجور السنویة للسواق غیر 
المالكین والعاملین المساعدین

(الف دینار)

عدد السواق غیر المالكین 
والعاملین المساعدین 

لسیارات الركاب

 االجور السنویة للسواق غیر 
المالكین والعاملین المساعدین 

لسیارات الركاب 
(الف دینار)

Number of non-
owners and 
assistants

Monthly wages for non-
owners and assistant 

workers (thousand 
dinars)

Number of non-
owners and 
assistants

Monthly wages for 
non-owners and 

assistant workers 
(thousand dinars)

Number of non-
owners and 
assistants

Monthly wages for 
non-owners and 

assistant workers 
(thousand dinars)

Number of 
non-owners 

and assistants

Monthly wages for non-
owners and assistant 

workers (thousand 
dinars)

Number of non-
owner drivers and 

assistants for 
passenger cars

Monthly wages for non-
owners and car 

assistants (thousand 
dinars)

116,10000218,30013,87213,970Ninevahنینوى

118,0170015,86715,19215,369Kirkukكركوك

114,6400016,92715,60615,665Diyalaدیالى

10014,37519,15616,73516,990AL-Anbarاالنبار

114,7190016,19818,95618,750Baghdadبغداد

114,7540014,67815,52915,343Babylonبابل

117,05014,800111,11018,37918,451Kerbelaكربالء

115,32014,7200012,68113,032Wasitواسط

1110,36317,692115,038110,129110,425Salah AL-deenصالح الدین

1113,40000116,11919,998110,505AL-Najafالنجف

115,72500111,75013,39414,314AL-Qadisiyaالقادسیة

10000134,50012,59414,873AL-Muthannaالمثنى

119,0760018,59817,80718,047Thi-Qarذي قار

1112,2500015,77916,14716,222Maysanمیسان

115,94614,575112,52515,76616,041AL-Basrahالبصرة

116,10915,70117,54017,80817,737Averageالمعدل

100000013,82513,825Dohukدھوك

100000014,14414,144Sulaimaniyaسلیمانیة

114,12200110,00319,44319,226Erbilاربیل

114,12200110,00319,18919,077Averageالمعدل

115,62115,70118,60017,91917,892Total averageالمعدل االجمالي

Governorate of Kurdistan regionمحافظات اقلیم كردستان 

باصستیشن +حقلیةصالون خصوصي
Total average

Private SaloonStation + FieldBus

Covernorate

صالون اجرة

               معدل عدد السواق والعاملین المساعدین واجورھم السنویة ( الف دینار) حسب نوع سیارات الركاب والمحافظة لسنة  2020 - 2021                        

passengers vehicles

Taxi Saloon

Average number of drivers and assistant workers and their monthly wages (thousand dinars) by type of passenger cars and governorate for 2020 - 2021

المحافظة

سیارات الركاب
المعدل االجمالي معدل عدد السواق 

والعاملین 
المساعدین في 
سیارات الركاب

Average 
number of 
drivers and 

assistants in 
passenger cars

 



Table ( 10 )جدول ( 10 )

عدد السواق غیر 
المالكین والعاملین 

المساعدین

 االجور السنویة للسواق غیر 
المالكین والعاملین المساعدین

(الف دینار)

عدد السواق غیر 
المالكین والعاملین 

المساعدین

 االجور السنویة للسواق غیر المالكین 
والعاملین المساعدین

(الف دینار)

عدد السواق غیر 
المالكین والعاملین 

المساعدین

 االجور السنویة  للسواق غیر 
المالكین والعاملین المساعدین

(الف دینار)

عدد السواق غیر المالكین 
والعاملین المساعدین لسیارات 

الحمل

 االجور السنویة للسواق غیر المالكین 
والعاملین المساعدین لسیارات الحمل

(الف دینار)

Number of 
non-owners 

and assistants

Monthly wages for 
non-owners and 

assistant workers 
(thousand dinars)

Number of non-
owners and 
assistants

Monthly wages for non-
owners and assistant 

workers (thousand dinars)

Number of 
non-owners 

and assistants

Number of non-
owners and assistants 

(thousand dinars)

Number of non-owner 
drivers and 

assistants for load 
vehicles

Monthly wages for non-
owners and car assistants 

(thousand dinars)

115,42519,19317,28217,900Ninevahنینوى

10014,71316,36915,102Kirkukكركوك

115,860111,46416,89518,482Diyalaدیالى

1112,50017,87815,59516,824AL-Anbarاالنبار

119,040115,026167,179119,537Baghdadبغداد

115,05518,472112,87919,626Babylonبابل

118,163110,13518,90318,671Kerbelaكربالء

10014,25619,67117,866Wasitواسط

10013,95316,37315,339Salah AL-deenصالح الدین

10019,168117,891114,434AL-Najafالنجف

10016,387117,438113,667AL-Qadisiyaالقادسیة

113,22518,421113,66719,475AL-Muthannaالمثنى

119,927112,819122,763117,423Thi-Qarذي قار

116,00018,792110,37819,197Maysanمیسان

116,658111,67817,76918,298AL-Basrahالبصرة

117,422111,748116,323112,815Averageالمعدل

Governorate of Kurdistan region

1111,17515,53814,19715,703Dohukدھوك

10017,1440017,144Sulaimaniyaسلیمانیة

113,404111,380113,632110,444Erbilاربیل

113,62819,758113,35319,617Averageالمعدل

116,279111,157115,754111,974Total averageالمعدل االجمالي

لوري حوضیة  (تانكر)لوري شاصي + قالب
Total average

Flat Bed Truck lorry + Tipper lorryLorry Tank 

Covernorate

Lorries and pick-ups       
بیك اًب وفان

Pick-ups & van

سیارات الحمل
المعدل االجمالي

Total number 
of drivers and 
assistants in 

load cars

معدل عدد السواق 
والعاملین المساعدین 

في سیارات الحمل

               معدل عدد السواق والعاملین المساعدین واجورھم السنویة (الف دینار) حسب نوع سیارات الحمل والمحافظة لسنة 2020 - 2021                        
Average number of drivers and assistant workers and their monthly wages (thousand dinars) by type of load cars and governorate for the year 2020 - 2021

محافظات اقلیم كردستان

المحافظة

 



جدول ( 11 )

صالون  صالون اجرة
بیك ابباصستیشن + حقلیةخصوصي

 وفان
لوري

 شاصي + قالب
لوري حوضیة 

(تانكر)

Taxi 
Saloon

Private 
SaloonStation+FieldBusPick-ups 

& van
Flat Bed Truck lorry+ 

Tipper lorryLorry Tank 

331.8351.5356.4578.7473.9325.7776.5637.1573.2512.1Ninevahنینوى
285.9328.3315.1706.7542.8361.1432.5575.0449.2505.8Kirkukكركوك
340.4298.8485.4512.3466.7360.1946.7545.7622.0528.3Diyalaدیالى

390.0429.0602.5361.8422.7470.4921.3595.2665.9524.7AL-Anbarاالنبار
340.7287.2750.1649.2600.9498.2976.91036.3840.0688.1Baghdadبغداد
308.1263.8441.9285.7318.1288.8988.21026.8748.6480.7Babylonبابل

263.3272.1336.0352.8333.3342.0579.5512.7459.3377.1Kerbelaكربالء
300.5342.3408.8363.3359.7278.8516.8493.1423.4384.9Wasitواسط

341.6352.3435.1457.0425.3389.4491.9727.4571.2484.8Salah AL-deenصالح الدین
394.3308.7534.1456.5451.7530.51057.11002.9867.4596.0AL-Najafالنجف

338.0297.0532.1380.9391.5299.2976.61073.4756.7532.5AL-Qadisiyaالقادسیة
323.9295.9258.0332.5312.2280.7579.8522.5456.4370.4AL-Muthannaالمثنى
398.5372.5429.5408.9409.8287.9604.4939.2589.3481.8Thi-Qarذي قار
365.7256.3581.8399.5427.0345.9818.7763.1619.9497.0Maysanمیسان
502.2291.8684.9553.1564.5363.71123.1890.3791.0646.2AL-Basrahالبصرة
346.7303.0602.8549.7514.4416.9884.2880.8727.9594.4Averageالمعدل

45800.0436.7445.8468.7694.8578.8610.4532.0Dohukدھوك
3660372.4384.6376.5342.8581.5614.4530.1442.4Sulaimaniyaسلیمانیة

3270631.2487.9482.5290.4898.0815.1727.0596.5Erbilاربیل
373.80.0526.0444.4437.1343.1754.6702.8639.6531.0Averageالمعدل

353.8303.0590.9533.7501.5403.8847.3846.6708.1582.4Total averageالمعدل االجمالي

المعدل االجمالي 
لسیارات الركاب

Covernorate

المعدل االجمالي لسیارات 
الركاب والحمل

Total average 
passengers 
vehicles and 

Lorries and pick-
ups

Governorate of Kurdistan region

سیارات الحمل

محافظات اقلیم كردستان

معدل قیمة استھالك الوقود خالل الشھر الواحد حسب نوع السیارة والمحافظة لسنة 2020 - 2021 ( الف دینار)
The average value of fuel consumption during the month by car type and governorate for the year 2020 - 2021 (thousand dinars)

قیمة استھالك الوقود خالل الشھر الواحد ( الف دینار )
The value of fuel consumption during the month (thousand dinars)

سیارات الركاب

المحافظة
passengers vehiclesLorries and pick-ups      

Total 
average  

Lorries and 
pick-ups

Total average 
passengers 

vehicles

Table ( 11 )

المعدل االجمالي 
لسیارات الحمل

 



بیك ابباصستیشن + حقلیةصالون خصوصيصالون اجرة
 وفان

لوري
لوري حوضیة (تانكر) شاصي + قالب

Taxi SaloonPrivate 
SaloonStation+FieldBusPick-ups & van

Flat Bed Truck 
lorry+ Tipper 

lorry
Lorry Tank 

88566767718313213611588Ninevahنینوى

11315115415814811814978117136Kirkukكركوك

7972791501206990178110116Diyalaدیالى

137141221107138135203174171152AL-Anbarاالنبار

12395121125122130126117124123Baghdadبغداد

915490157131128170168154140Babylonبابل

51631121141035357635787Kerbelaكربالء

5166250179163138220250199177Wasitواسط

11112610811311311994298179140Salah AL-deenصالح الدین

241945107805368455672AL-Najafالنجف

766918198105100109122109107AL-Qadisiyaالقادسیة

6674931059476142165125107AL-Muthannaالمثنى

967111619015193189189155153Thi-Qarذي قار

133161143161152143162168156153Maysanمیسان

1025192110103138159137145118AL-Basrahالبصرة

10389120126119116133141130123Averageالمعدل

11800124121114138104124123Dohukدھوك

75013613711775147118122119Sulaimaniyaسلیمانیة

1100279115148122181220176161Erbilاربیل

980221124132105161164148140Averageالمعدل

10289135126122114141145134126Total averageالمعدل االجمالي

Total average 
passengers 

vehicles

جدول ( 12 )

Total average  
 Lorries and 

pick-ups

سیارات الركاب

Governorate of Kurdistan region

passengers vehiclesLorries and pick-ups      

محافظات اقلیم كردستان

معدل عدد ایام التوقف حسب نوع السیارة والمحافظة خالل سنة 2020 - 2021
Average number of parking days by car type and governorate during 2020 - 2021

معدل عدد ایام التوقف حسب نوع السیارة
Average number of parking days by car type

سیارات الحمل

Table ( 12 )

المعدل االجمالي 
لسیارات الركاب

المعدل االجمالي 
لسیارات الحمل

Covernorateالمحافظة

المعدل االجمالي لسیارات الركاب 
والحمل

Total average 
passengers vehicles 
and Lorries and pick-

ups

 



جدول ( 13 )

صالون صالون اجرة
لوريبیك اب وفانباصستیشن + حقلیةخصوصي

لوري حوضیة (تانكر) شاصي + قالب

Taxi SaloonPrivate 
SaloonStation+FieldBusPick-ups & 

van
Flat Bed Truck 

lorry+ Tipper lorryLorry Tank 

132138168265213119311227217214Ninevahنینوى
8710414632524093157183142201Kirkukكركوك
136106229234210158425232274235Diyalaدیالى

166191282161191215421282307240AL-Anbarاالنبار
147119339339298225419467371325Baghdadبغداد
136126210129145104431472326213Babylonبابل

110101159144139125199130146142Kerbelaكربالء
11612517514414380163191141143Wasitواسط

12312017717016095149146140152Salah AL-deenصالح الدین
176147200207198110372393292231AL-Najafالنجف

152123253174179127458498349245AL-Qadisiyaالقادسیة
12397119143131110212218177150AL-Muthannaالمثنى
17017420018818698219430238207Thi-Qarذي قار
157123277186198162308352260220Maysanمیسان
229127325255261173501382352294AL-Basrahالبصرة

146123274270243173370376306267Averageالمعدل

1060010210410312398112108Dohukدھوك

1400110128129130225146182151Sulaimaniyaسلیمانیة

1370917150306110265313238274Erbilاربیل

1310589134208115223216195202Averageالمعدل

142123323249238163328345281255Total averageالمعدل االجمالي

Total average 
passengers 
vehicles and 

Lorries and pick-
ups

Governorate of Kurdistan regionمحافظات اقلیم كردستان

معدل عدد الكیلو مترات المقطوعة خالل الیوم الواحد ( كم ) حسب نوع السیارة والمحافظة لسنة 2020 -2021
Average number of kilometers traveled per day (km) by type of car and governorate for 2020 - 2021

معدل عدد الكیلو مترات المقطوعة خالل الیوم الواحد ( كم ) 
Average kilometers traveled per day (km)

المعدل االجمالي سیارات الحملسیارات الركاب
لسیارات الحمل Lorries and pick-ups   passengers vehicles

Table ( 13 )

المعدل االجمالي 
لسیارات الركاب

Covernorateالمحافظة

المعدل االجمالي لسیارات 
الركاب والحمل

Total average 
passengers 

vehicles

Total average  
Lorries and 

pick-ups

 



Table ( 14 )جدول ( 14 )

معدل االنفاق الشھري 
لكلفة تبدیل الدھن (المحرك 

والفلتر)

معدل االنفاق الشھري 
الجور (الغسل 

والتشحیم)
معدل المصروفات 
الشھریة االخرى

معدل االنفاق الشھري 
لكلفة تبدیل الدھن 
(المحرك والفلتر)

معدل االنفاق 
الشھري الجور 

(الغسل والتشحیم)

معدل 
المصروفات 
الشھریة 
االخرى

معدل االنفاق الشھري 
لكلفة تبدیل الدھن 
(المحرك والفلتر)

معدل االنفاق الشھري 
الجور (الغسل 

والتشحیم)
معدل المصروفات 
الشھریة االخرى

معدل االنفاق الشھري 
لكلفة تبدیل الدھن 
(المحرك والفلتر)

معدل االنفاق الشھري 
معدل المصروفات الجور (الغسل والتشحیم)

الشھریة االخرى

معدل االنفاق الشھري 
لكلفة تبدیل الدھن 
(المحرك والفلتر)

معدل االنفاق الشھري 
الجور (الغسل والتشحیم)

معدل المصروفات 
الشھریة االخرى

Monthly Spending 
Rate of Fat 

Replacement Cost 
(Engine and Filter)

Average monthly 
wage expenditure 

(washing and 
lubrication)

Other monthly 
expenses

Monthly Spending 
Rate of Fat 

Replacement Cost 
(Engine and Filter)

Average monthly 
wage 

expenditure 
(washing and 

lubrication)

Other 
monthly 
expenses

Monthly 
Spending Rate of 
Fat Replacement 
Cost (Engine and 

Filter)

Average monthly 
wage expenditure 

(washing and 
lubrication)

Other monthly 
expenses

Monthly Spending 
Rate of Fat 

Replacement Cost 
(Engine and Filter)

Average monthly 
wage expenditure 

(washing and 
lubrication)

Other monthly 
expenses

Monthly Spending 
Rate of Fat 

Replacement Cost 
(Engine and Filter)

Average monthly 
wage expenditure 

(washing and 
lubrication)

Other monthly 
expenses

67.832.856.253.230.632.568.741.347.2105.180.681.788.060.867.5Ninevahنینوى

39.26.612.857.818.419.173.48.728.537.54.318.844.55.919.2Kirkukكركوك

60.710.313.851.511.014.369.916.310.295.623.216.482.219.014.6Diyalaدیالى

41.313.334.151.318.144.7155.023.125.978.627.9100.490.624.773.6AL-Anbarاالنبار

67.425.529.554.321.224.9116.637.853.2119.044.058.0107.438.951.2Baghdadبغداد

68.012.667.035.510.312.574.511.4116.364.917.215.267.015.244.0Babylonبابل

40.810.613.039.18.49.581.322.726.075.530.136.969.825.030.3Kerbelaكربالء

56.712.978.858.111.858.180.912.2128.367.712.055.567.512.271.8Wasitواسط

42.118.115.837.515.09.977.027.526.287.133.836.473.928.629.2Salah AL-deenصالح الدین

42.418.617.637.016.315.766.025.315.468.936.721.962.831.219.9AL-Najafالنجف

47.618.820.437.517.013.563.230.544.151.931.158.452.328.247.5AL-Qadisiyaالقادسیة

39.615.316.237.516.311.443.115.616.861.618.525.452.317.221.1AL-Muthannaالمثنى

76.523.399.660.917.5131.381.724.6115.696.438.5148.488.131.8130.9Thi-Qarذي قار

46.69.352.441.87.947.589.814.851.480.516.879.974.714.767.8Maysanمیسان

86.512.961.325.16.118.6133.718.4110.888.024.9132.695.321.1113.7AL-Basrahالبصرة

61.920.336.950.718.926.8100.429.256.098.436.958.690.532.053.1Averageالمعدل

38.55.225.30.00.00.00.00.00.040.34.836.439.55.031.7Dohukدھوك

28.15.62.10.00.00.067.944.11.751.87.727.246.913.514.4Sulaimaniyaسلیمانیة

31.94.332.40.00.00.077.928.6134.263.19.543.659.412.359.9Erbilاربیل

31.85.018.10.00.00.073.834.980.355.58.136.851.611.638.5Averageالمعدل

54.016.331.950.718.926.896.330.059.891.932.655.384.028.650.6Total averageالمعدل االجمالي

Governorate of Kurdistan regionمحافظات اقلیم كردستان

صالون خصوصي

معدل مصروفات تشغیل السیارة  حسب نوع سیارات الركاب والمحافظة لسنة 2020 - 2021 ( الف دینار)
Average operating expenses by type of passenger cars and governorate for the year 2020 - 2021 (thousand dinars)

passengers vehicles rate
Station+FieldBus

passengers vehicles

باصستیشن + حقلیة

Covernorate

سیارات الركاب

المحافظة

معدل سیارات الركاب

صالون اجرة

Taxi SaloonPrivate Saloon

 



معدل االنفاق 
الشھري لكلفة تبدیل 

الدھن (المحرك 
والفلتر)

معدل االنفاق الشھري 
الجور (الغسل 

والتشحیم)

معدل 
المصروفات 
الشھریة 
االخرى

معدل االنفاق الشھري 
لكلفة تبدیل الدھن 
(المحرك والفلتر)

معدل االنفاق الشھري 
الجور (الغسل 

والتشحیم)

معدل 
المصروفات 
الشھریة 
االخرى

معدل االنفاق الشھري 
لكلفة تبدیل الدھن 
(المحرك والفلتر)

معدل االنفاق الشھري 
الجور (الغسل 

والتشحیم)

معدل المصروفات 
الشھریة االخرى

معدل االنفاق الشھري 
لكلفة تبدیل الدھن 
(المحرك والفلتر)

معدل االنفاق 
الشھري الجور 

(الغسل والتشحیم)

معدل 
المصروفات 
الشھریة 
االخرى

معدل االنفاق 
الشھري لكلفة تبدیل 

الدھن (المحرك 
والفلتر)

معدل االنفاق 
الشھري الجور 

(الغسل والتشحیم)

معدل 
المصروفات 
الشھریة 
االخرى

Monthly 
Spending Rate of 
Fat Replacement 
Cost (Engine and 

Filter)

Average monthly 
wage expenditure 

(washing and 
lubrication

Other 
monthly 
expenses

Monthly Spending 
Rate of Fat 

Replacement Cost 
(Engine and Filter)

Average monthly 
wage expenditure 

(washing and 
lubrication

Other 
monthly 
expenses

Monthly Spending 
Rate of Fat 

Replacement Cost 
(Engine and Filter)

Average monthly 
wage expenditure 

(washing and 
lubrication

Other monthly 
expenses

Monthly 
Spending Rate of 
Fat Replacement 
Cost (Engine and 

Filter)

Average monthly 
wage expenditure 

(washing and 
lubrication

Other 
monthly 
expenses

Monthly 
Spending Rate of 
Fat Replacement 
Cost (Engine and 

Filter)

Average monthly 
wage expenditure 

(washing and 
lubrication

Other 
monthly 
expenses

51.221.221.4154.652.3101.4113.132.1295.3105.335.3126.494.651.090.1Ninevahنینوى

31.82.815.147.51.79.541.32.112.040.22.212.242.84.416.5Kirkukكركوك

80.425.310.5143.946.735.1115.729.120.3113.433.922.194.624.917.5Diyalaدیالى

80.524.033.7238.990.7234.0131.949.0120.1151.655.0130.4116.237.497.4AL-Anbarاالنبار

85.236.550.1202.858.953.8224.5115.986.8171.368.862.5130.749.855.3Baghdadبغداد

61.516.39.4196.136.218.4265.241.567.6168.130.629.6105.221.038.5Babylonبابل

67.221.237.795.727.429.085.725.042.080.724.136.773.624.732.5Kerbelaكربالء

64.49.723.3121.119.098.6123.913.258.0101.413.959.081.012.966.7Wasitواسط

64.322.17.1129.428.623.2148.327.021.1127.727.020.195.928.025.5Salah AL-deenصالح الدین

50.726.317.7140.154.730.2120.667.428.2104.749.325.577.337.521.9AL-Najafالنجف

40.424.548.8157.982.4143.4221.5245.3162.6132.5105.8114.283.358.173.3AL-Qadisiyaالقادسیة

46.416.611.786.627.426.9125.535.845.683.225.926.764.820.723.4AL-Muthannaالمثنى

50.526.964.3146.466.1135.9168.173.7190.3118.454.3126.2100.340.8129.0Thi-Qarذي قار

52.88.330.9129.931.7102.3123.329.6124.698.022.079.483.217.372.0Maysanمیسان

56.013.132.0177.035.965.3106.021.438.9113.123.545.5101.722.089.1AL-Basrahالبصرة

70.426.736.7174.050.963.7178.978.786.7141.151.261.7109.539.256.3Averageالمعدل

43.413.33.3136.819.18.991.21.35.1102.513.36.672.59.318.5Dohukدھوك

39.56.42.989.329.320.873.531.53.772.924.112.158.118.113.4Sulaimaniyaسلیمانیة

40.22.95.393.113.792.4100.315.5173.581.811.591.169.811.974.4Erbilاربیل

40.66.14.1100.719.852.489.817.984.783.116.048.566.213.643.1Averageالمعدل

65.123.030.9153.242.060.5161.867.086.3128.143.358.7101.334.353.8Total averageالمعدل االجمالي

جدول ( 15) 

سیارات الحمل

بیك اب وفان

Governorate of Kurdistan regionمحافظات اقلیم كردستان

معدل مصروفات تشغیل السیارة حسب نوع سیارات الحمل والمحافظة لسنة 2020 - 2021 (الف دینار)
Average operating expenses of the car by type of load cars and governorate for the year 2020 - 2021 (thousand dinars)

Lorries and pick-ups           
المعدل االجمالي  لسیارات الركاب والحمل

Total average passengers vehicles and 
Lorries and pick-ups

Table (15)

Covernorate المحافظة

Lorry Tank 

لوري حوضیة (تانكر)

معدل سیارات الحمل

Lorries and pick-ups rate    

لوري
 شاصي + قالب

Flat Bed Truck lorry+ Tipper lorry Pick-ups & van

 



مجموع مصروفات ادامة وتشغیل   االیراد السنوي للسیارة
السیارة خالل السنة

الرسوم والضرائب المدفوعة 
(تجدید سنویة, تجدید اجازة) 

خالل السنة

مجموع االجور السنویة للسواق 
والعاملین المساعدین

Annual revenue of 
the car

Total maintenance and 
operation expenses of 
the vehicle during the 

year

Fees and taxes paid 
(annual renewal, 
vacation renewal) 

during the year

Total annual wages for 
drivers and assistant 

workers

27,71710,6632284,337Driver of the car ownerسائق مالك السیارة

35,50513,0722509,580Non- owner driverسائق غیر مالك للسیارة

27,76110,6772294,471Averageالمعدل

15,1736,0631105,343Driver of the car ownerسائق مالك السیارة

42,32216,2791485,334Non- owner driverسائق غیر مالك للسیارة

19,0887,5361165,335Averageالمعدل

24,1118,6211074,938Driver of the car ownerسائق مالك السیارة

34,46512,12414410,258Non- owner driverسائق غیر مالك للسیارة

25,9519,2441137,383Averageالمعدل

24,81912,4002886,694Driver of the car ownerسائق مالك السیارة

29,46411,1482247,236Non- owner driverسائق غیر مالك للسیارة

25,19112,3002826,893Averageالمعدل

33,75213,2632855,516Driver of the car ownerسائق مالك السیارة

63,24815,64448422,156Non- owner driverسائق غیر مالك للسیارة

35,82713,43029911,027Averageالمعدل

_ یتبع_

Kirkuk

Diyala

AL-Anbar

Baghdad بغداد

كركوك

دیالى

االنبار

االیراد السنوي للسیارات االجرة في القطاع الخاص حسب المحافظة وملكیة السیارة لسنة 2020 - 2021 ( الف دینار)

Table ( 16 )

Covernorate المحافظة

Ninevah نینوى

Annual revenue of the cars in all types of taxis in the private sector by governorate and car ownership for the year 2020 - 2021 (thousand dinars)
جدول ( 16 )  

Car
 ownership ملكیة السیارة

 



مجموع مصروفات ادامة وتشغیل االیراد السنوي للسیارة
السیارة خالل السنة

الرسوم والضرائب المدفوعة (تجدید 
سنویة, تجدید اجازة) خالل السنة

مجموع االجور السنویة 
للسواق والعاملین المساعدین

Annual revenue of 
the car

Total maintenance and 
operation expenses of the 

vehicle during the year

Fees and taxes paid 
(annual renewal, vacation 
renewal) during the year

Total annual wages for 
drivers and assistant 

workers

17,7318,1351732,622Driver of the car ownerسائق مالك السیارة

43,68217,1122779,515Non- owner driverسائق غیر مالك للسیارة

22,1139,6511918,749Averageالمعدل

24,9367,6062215,436Driver of the car ownerسائق مالك السیارة

30,6658,0851729,479Non- owner driverسائق غیر مالك للسیارة

25,3087,6372188,542Averageالمعدل

18,0277,607821,755Driver of the car ownerسائق مالك السیارة

25,11810,3311398,134Non- owner driverسائق غیر مالك للسیارة

18,3287,723854,266Averageالمعدل

24,8497,562493,225Driver of the car ownerسائق مالك السیارة

32,4709,176488,847Non- owner driverسائق غیر مالك للسیارة

26,0557,817487,619Averageالمعدل

26,09210,9727875,136Driver of the car ownerسائق مالك السیارة

45,63518,62299515,506Non- owner driverسائق غیر مالك للسیارة

27,63111,57580412,433Averageالمعدل
_ یتبع_

Babylon

Kerbela

Wasit

Salah AL-deen

AL-Najaf النجف

صالح الدین

كربالء

بابل

واسط

االیراد السنوي لسیارت االجرة في القطاع الخاص حسب المحافظة وملكیة السیارة لسنة 2020 - 2021 ( الف دینار)
Annual revenue of the cars in all types of taxis in the private sector by governorate and car ownership for the year 2020 - 2021 (thousand dinars)

Con. /Table ( 16 )تابع / جدول ( 16 )  

Covernorate Carملكیة السیارةالمحافظة
 ownership 

 



مجموع مصروفات ادامة االیراد السنوي  للسیارة
وتشغیل السیارة خالل السنة

الرسوم والضرائب المدفوعة (تجدید 
سنویة, تجدید اجازة) خالل السنة

مجموع االجور السنویة للسواق 
والعاملین المساعدین

Annual revenue of 
the car

Total maintenance and 
operation expenses of 
the vehicle during the 

year

Fees and taxes paid 
(annual renewal, vacation 
renewal) during the year

Total annual wages for 
drivers and assistant 

workers

20,05710,1035303,740Driver of the car ownerسائق مالك السیارة
51,33522,74798519,593Non- owner driverسائق غیر مالك للسیارة

22,06910,91656010,247Averageالمعدل
16,1976,4031585,663Driver of the car ownerسائق مالك السیارة

25,3227,773509,047Non- owner driverسائق غیر مالك للسیارة
16,2856,4161576,791Averageالمعدل

21,7519,7661122,469Driver of the car ownerسائق مالك السیارة
42,10017,23814315,199Non- owner driverسائق غیر مالك للسیارة

26,68211,57711912,753Averageالمعدل
19,5068,7311863,892Driver of the car ownerسائق مالك السیارة

56,65118,0652868,797Non- owner driverسائق غیر مالك للسیارة
22,6469,5201947,677Averageالمعدل

29,10412,2631924,288Driver of the car ownerسائق مالك السیارة
33,25510,79713014,360Non- owner driverسائق غیر مالك للسیارة

29,23512,2161907,233Averageالمعدل
28,21711,2712575,100Driver of the car ownerسائق مالك السیارة

49,12114,95934715,379Non- owner driverسائق غیر مالك للسیارة
29,95111,5772659,477Averageالمعدل

11,8998,204820Driver of the car ownerسائق مالك السیارة
19,62511,629945,621Non- owner driverسائق غیر مالك للسیارة

12,3828,418825,621Averageالمعدل
16,6356,6761125,628Driver of the car ownerسائق مالك السیارة

27,52714,558117,860Non- owner driverسائق غیر مالك للسیارة
16,8196,8091106,744Averageالمعدل

25,9709,9821608,095Driver of the car ownerسائق مالك السیارة
44,57514,28715215,355Non- owner driverسائق غیر مالك للسیارة

27,43110,3201599,882Averageالمعدل
20,0938,4631297,972Driver of the car ownerسائق مالك السیارة

37,58313,77212512,535Non- owner driverسائق غیر مالك للسیارة
21,0398,7501289,394Averageالمعدل

26,63910,7252325,673Driver of the car ownerسائق مالك السیارة
47,59714,80231815,004Non- owner driverسائق غیر مالك للسیارة

28,26411,0412399,463Averageالمعدل

AL-Qadisiya

البصرة

المعدل االجمالي

القادسیة

المثنى

ذي قار

میسان

 Total average

AL-Basrah

Maysan

Thi-Qar

AL-Muthanna

Dohukدھوك

Sulaimaniyaسلیمانیة

Annual revenue of the cars in all types of taxis in the private sector by governorate and car ownership for the year 2020 - 2021 (thousand dinars)
االیراد السنوي لسیارات االجرة في القطاع الخاص حسب المحافظة وملكیة السیارة لسنة 2020 - 2021 ( الف دینار)

Con./ Table ( 16 )

Covernorateالمحافظة

تابع / جدول ( 16 )  

Carملكیة السیارة
 ownership 

Erbilاربیل

Averageالمعدل

Averageالمعدل

محافظات اقلیم كردستان

 



 

Table ( 17 )جدول  ( 17 )

مجموع عدد السواق غیر المالكین عدد العاملین المساعدینعدد السواق غیرالمالكین
والعاملین المساعدین

معدل االجور السنویة  للسواق 
  معدل الرسوم والضرائب المدفوعة والعاملین المساعدین

(تجدید سنویة تجدید اجازة) خالل السنة

Number of non-owner 
drivers

Number of 
associates

Total number of non-owner and 
associate drivers

Annual wages rate for 
drivers and assistant 

workers

Rate of fees and taxes paid 
(annual renewal of vacation 

renewal) during the year

2506,3926,6434,471229Ninevahنینوى
5,4502485,6985,335116Kirkukكركوك
11,90321,35533,2587,383113Diyalaدیالى

3,5486,46710,0166,893282AL-Anbarاالنبار
49,19399,797148,99011,027299Baghdadبغداد
14,9353,26018,1958,749191Babylonبابل

4,0421,0635,1058,542218Kerbelaكربالء
1,4761,9503,4264,26685Wasitواسط

2,9421,0153,9567,61948Salah AL-deenصالح الدین
2,8961,6784,57412,433804AL-Najafالنجف

1,2463,1064,35310,247560AL-Qadisiyaالقادسیة
3795839636,791157AL-Muthannaالمثنى
7,3872,3249,71112,753119Thi-Qarذي قار
1,6658682,5327,677194Maysanمیسان
4,1153,8727,9877,233190AL-Basrahالبصرة

111,427153,979265,4079,477265Totalالمجموع
Governorate of Kurdistan region

4,5594,5595,62182Dohukدھوك
1,4753,0464,5216,744110Sulaimaniyaسلیمانیة

12,88258,74671,6289,882159Erbilاربیل
18,91661,79280,7089,394128Totalالمجموع

130,343215,771346,1149,463239Grand totalالمجموع الكلي

محافظات اقلیم كردستان

 Total number of non-owners and assistant workers  in all types of taxis in the private sector by governorate for 2020 - 2021

اجمالي عدد السواق غیر المالكین والعاملین المساعدین في جمیع انواع سیارات االجرة في القطاع الخاص حسب المحافظة لسنة 2020 - 2021

المحافظة

 



Table ( 18 )جدول ( 18 )

مجموع عدد السواق غیر المالكین عدد العاملین المساعدینعدد السواق غیر المالكین
والعاملین المساعدین

معدل االجور السنویة للسواق 
والعاملین المساعدین

  معدل الرسوم والضرائب المدفوعة 
(تجدید سنویة تجدید اجازة) خالل السنة

Number of non-owner 
driversNumber of assistantsTotal number of non-owner 

and associate drivers

Annual wages rate for 
drivers and assistant 

workers

Rate of fees and taxes paid 
(annual renewal of vacation 

renewal) during the year

16,2255,56721,7925,621122Taxi Saloonصالون  اجرة

7892271,0165,70185Private Saloonصالون  خصوصي

1,6975452,2428,600226Station + Fieldستیشن + حقلیة

41,666107,204148,8707,919255Busباص

35,58757,09092,6776,279180Pick-ups & vanبیك اب وفان

 31,42839,07270,50011,157320Flat Bed Truckلوري  شاصي + قالب
lorry+ Tipper lorry

 2,9506,0679,01715,754299Lorry Tankلوري حوضیة (تانكر)

130,343215,771346,1149,463239Grand totalالمجموع الكلي

 Total number of drivers and assistant workers  in all types of taxis in the private sector by car type for the year 2020 - 2021

Tybe Car نوع السیارة

اجمالي عدد السواق غیر المالكین والعاملین المساعدین  في جمیع انواع سیارات االجرة في القطاع الخاص حسب نوع السیارة  لسنة 2020 - 2021

 



جدول ( 19 )

كلفة تبدیل الدھن (المحرك والفلتر) قیمة استھالك الوقود خالل السنة
خالل السنة

اجور الغسل
 والتشحیم خالل السنة 

(الف دینار)
مصروفات سنویة اخرى

Value of fuel consumption 
during the year

Fat replacement cost (engine 
and filter)

Washing wages
  And lubrication during the year

(Thousand dinars)
Other annual expensesTotal average operating 

expenses

6,1451,1366121,0828,975Ninevahنینوى
6,069513531976,833Kirkukكركوك
6,3401,1352992117,984Diyalaدیالى

6,2961,3944491,1699,308AL-Anbarاالنبار
8,2571,56859866411,087Baghdadبغداد
5,7691,2622524637,746Babylonبابل

4,5258832963906,095Kerbelaكربالء
4,6199721548016,546Wasitواسط

5,8181,1503363067,609Salah AL-deenصالح الدین
7,1529284502628,792AL-Najafالنجف

6,3909996978798,966AL-Qadisiyaالقادسیة
4,4457782482805,751AL-Muthannaالمثنى
5,7821,2034901,5489,024Thi-Qarذي قار
5,9649982088648,034Maysanمیسان
7,7541,2212641,06910,308AL-Basrahالبصرة

7,1331,3144706759,592Averageالمعدل

Governorate of Kurdistan region

6,3848701122227,589Dohukدھوك
5,3096972171616,383Sulaimaniyaسلیمانیة

7,1588381438939,032Erbilاربیل

6,3717941635177,846Averageالمعدل

6,9891,2154126469,261Total averageالمعدل االجمالي

محافظات اقلیم كردستان

معدل مصروفات  تشغیل  سیارات االجرة في القطاع الخاص حسب المحافظة لسنة 2020 - 2021 (الف دینار)
Taxi operating expenses in the private sector by governorate for the year 2020 - 2021 (thousand dinars)

Table ( 19 )

المحافظة

مصروفات تشغیل السیارة 
المعدل االجمالي لمصروفات 

تشغیل 
السیارة السنویة

Covernorate

Vehicle operating expenses

 



Table (20)جدول (20)

قیمة استھالك الوقود 
خالل السنة

كلفة تبدیل الدھن (المحرك 
والفلتر) خالل السنة

اجور الغسل والتشحیم 
خالل السنة (الف دینار)

مصروفات سنویة 
اخرى

Value of fuel 
consumption 

during the year

The cost of replacing 
the fat (engine and 

filter) during the year

Washing and 
lubricating wages
During the year 

(thousand dinars)

Other annual 
expenses

Total average  
annual operating 

expenses

4,2466481953835,472Taxi Saloonصالون اجرة

3,6366092263214,793Private Saloonصالون  خصوصي

7,0911,1553607179,324Station+Fieldستیشن + حقلیة

6,4041,1023916638,561Busباص

4,8457822763716,274Pick-ups & vanبیك اب وفان

10,1681,83850472513,236Flat Bed Truck lorry+ Tipper lorryلوري شاصي + قالب

 10,1591,9418041,03513,939Lorry Tankلوري حوضیة (تانكر)

6,9891,2154126469,261Total averageالمعدل االجمالي

معدل مصروفات تشغیل  سیارات االجرة في القطاع الخاص حسب نوع السیارة لسنة 2020 - 2021 (الف دینار)
Taxi operating expenses in the private sector by type of car for the year 2020 - 2021 (thousand dinars)

نوع السیارة

مصروفات تشغیل السیارة  
المعدل االجمالي 

لمصروفات تشغیل 
السیارة السنویة

Tybe Car

Vehicle operating expenses

 



تبدیل اجزاء رئیسیة في 
المحرك (محرك كامل

 او نصف محرك + تبدیل 
كلج+ تبدیل كیر)

قیمة تبدیل االدوات االحتیاطیة 
(اطارات,بطاریة, زجاج, تبدیل 
اجزاء من بدن المركبة ... الخ)

اجور عمل التصلیح والصیانة 
(السمكرة, الحدادة ,كھربائیة, میكانیك)

(الف دینار)

اجور صبغ السیارة 
اخرى(الف دینار)

الرسوم والضرائب المدفوعة 
(تجدید سنویة, تجدید اجازة، 
تجدید خط السیارة) خالل السنة

مستلزمات 
التامین بكافة 

انواعھ

الغرامات 
اخرىخالل السنة

االیراد 
السنوي  
للسیارة

عدد الكیلومترات 
المقطوعة للسیارة 
خالل السنة (كم)

Main engine 
switch parts (full 

engine
  Or half-engine + 
Kg switch + CARE 

switch)

Replacement value of 
spare tools (tires, 

battery, glass, 
replacement of parts 
of the vehicle body, 

etc.)

Repair and maintenance 
work fees

(Plumbing, 
Blacksmithing, 

Electrical, Mechanics)
(Thousand dinars)

Car dyeing 
fees 

(thousand 
dinars)

Other

Fees and taxes paid 
(annual renewal, 
vacation renewal, 
car line renewal) 
during the year

Insurance 
of all kinds

For 
fines 

during 
the year

Other
Annual 
revenue 
of the car

The number of 
kilometers 

traveled during 
the year

238.2223.2164.221.116.5119.73.643.837.513461.136451.2Normal gasolineبنزین عادي
194.8176.067.79.829.0164.47.144.14.314376.738115.5Improving gasolineبنزین محسن

281.6363.9137.21.423.7131.512.741.1255.317450.143766.0kasكاز
205.7167.166.87.847.035.50.058.350.112917.433237.3Gasغاز

0.039.15.40.00.015.40.013.40.011973.239090.5Super gasolineبنزین (سوبر)
239.1225.4163.220.816.4121.53.743.741.513550.536496.9Averageالمعدل

154.3194.8126.313.410.785.02.549.320.813147.133374.4Normal gasolineبنزین عادي
288.0226.5197.67.829.779.16.373.221.413773.736619.8Improving gasolineبنزین محسن

0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0kasكاز
0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Gasغاز

0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Super gasolineبنزین (سوبر)
154.3194.5126.113.310.785.02.549.221.313136.933357.9Averageالمعدل

565.9561.6353.643.032.0248.52.666.882.929428.166576.3Normal gasolineبنزین عادي
710.8439.6287.870.453.0264.04.6128.310.427175.571492.0Improving gasolineبنزین محسن

417.1285.5198.355.95.397.63.430.8221.518899.644877.9kasكاز
514.7395.1239.835.70.056.80.00.00.012309.949152.3Gasغاز

0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Super gasolineبنزین (سوبر)
525.0518.2323.942.329.2226.02.561.089.027635.062704.7Averageالمعدل

471.9499.2299.125.144.4217.12.662.561.919348.953799.5Normal gasolineبنزین عادي
289.3350.3100.18.875.6141.58.826.542.817927.342291.0Improving gasolineبنزین محسن

620.5832.3337.339.857.7306.02.046.2119.635156.160476.0kasكاز
222.2363.8131.718.343.8188.73.226.3165.515906.145881.8Gasغاز

138.778.440.50.080.014.90.00.00.016993.131062.5Super gasolineبنزین (سوبر)
533.8646.1312.531.350.6255.32.454.287.126390.856461.3Averageالمعدل

413.6423.7266.227.432.5191.12.857.857.919692.550940.8Normal gasolineبنزین عادي
423.7329.9168.132.451.8190.86.672.618.820242.351930.9Improving gasolineبنزین محسن

606.9801.2328.440.154.9294.22.245.4126.034184.459547.0kasكاز
223.0349.1127.517.643.7176.13.028.6155.515653.644945.3Gasغاز

66.357.922.20.038.315.20.07.00.014373.435252.1Super gasolineبنزین (سوبر)
462.8527.9279.630.638.9218.72.653.376.423715.652966.7Averageالمعدل

معدل المصروفات السنویة عن ادامة سیارات الركاب والمصروفات االخرى والمعدل السنوي لالیراد ومعدل عدد الكیلومترات المقطوعة  ونوع الوقود لسنة 2020 - 2021 (الف دینار)
Average annual expenses for the maintenance of passenger cars and other expenses and the annual rate of revenue and the average number of kilometers and fuel type

 for the year 2020 - 2021 (thousand dinars)
Table (21)جدول (21)

نوع الوقودنوع السیارة 

مصروفات على ادامة السیارة

Tybe FuelTyab Car

expenses to maintenance the car

Taxi Saloonصالون اجرة

المعدل 
االجمالي  
لسیارات 

الركاب

Total average 
passengers 
vehicles

صالون  
Private Saloonخصوصي

ستیشن + 
Station+Fieldحقلیة

Busباص

 



تبدیل اجزاء رئیسیة في 
المحرك (محرك كامل
 او نصف محرك + 

تبدیل كلج+ تبدیل كیر)

قیمة تبدیل االدوات االحتیاطیة 
(اطارات,بطاریة, زجاج, تبدیل 

اجزاء من بدن المركبة ... 
الخ)

اجور عمل التصلیح 
والصیانة 

(السمكرة, الحدادة 
,كھربائیة, میكانیك)

اجور صبغ 
السیارة (الف 

دینار)
اخرى

الرسوم والضرائب 
المدفوعة (تجدید سنویة, 
تجدید اجازة، تجدید خط 

السیارة) خالل السنة

مستلزمات 
التامین بكافة 

انواعھ

الغرامات خالل 
االیراد السنوي  اخرىالسنة

للسیارة

عدد الكیلومترات 
المقطوعة بالسیارة 

خالل السنة

Main engine 
switch parts (full 

engine
  Or half-engine + 
Kg switch + Care 

switch)

Replacement value of 
spare tools (tires, 

battery, glass, 
replacement of parts 
of the vehicle body, 

etc.)

Repair and 
maintenance work 

fees(Plumbing, 
Blacksmithing, 

Electrical, 
Mechanics)(Thousa

nd dinars)

Car dyeing 
fees 

(thousand 
dinars)

Other

Fees and taxes paid 
(annual renewal, 
vacation renewal, 
car line renewal) 
during the year

Insurance 
of all kinds

For fines 
during the 

year
Other

Annual 
revenue of 

the car

The number of 
kilometers 

traveled 
during the year

268.1248.5149.36.59.298.30.028.17.514541.437729.7Normal gasolineبنزین عادي

294.3231.1111.00.016.766.80.03.80.018454.742885.6Improving gasolineبنزین محسن

637.5414.6234.624.431.0208.71.438.532.718019.743130.3kasكاز

221.0208.674.00.09.5273.10.072.132.914985.625229.1Gasغاز

0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Super gasolineبنزین (سوبر)

539.2370.4211.519.625.2180.21.035.926.117100.641648.5Averageالمعدل

639.72011.7329.90.00.0167.40.00.00.021562.130544.6Normal gasolineبنزین عادي

0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Improving gasolineبنزین محسن

1000.41610.1454.123.725.7320.50.9107.3170.535861.774657.9kasكاز

0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Gasغاز

0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Super gasolineبنزین (سوبر)

1000.11610.4454.023.725.7320.40.9107.2170.435850.774623.9Averageالمعدل

1387.9983.81198.00.50.00.00.00.00.037035.188687.9Normal gasolineبنزین عادي

0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Improving gasolineبنزین محسن

922.01478.1468.636.350.6310.02.177.0125.954939.076808.7kasكاز

0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Gasغاز

0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Super gasolineبنزین (سوبر)

939.21460.5495.335.048.8298.82.074.2121.354297.277264.0Averageالمعدل

397.3338.4269.75.88.187.30.024.86.617135.343529.8Normal gasolineبنزین عادي

294.3231.1111.00.016.766.80.03.80.018454.742885.6Improving gasolineبنزین محسن

883.91265.5402.827.834.7288.91.480.4121.737222.267310.3kasكاز

221.0208.674.00.09.5273.10.072.132.914985.625229.1Gasغاز

0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Super gasolineبنزین (سوبر)

838.01178.3390.025.732.2270.21.375.3110.935333.265057.3Averageالمعدل

معدل المصروفات السنویة على ادامة سیارات الحمل والمصروفات االخرى والمعدل السنوي لالیراد ومعدل عدد الكیلومترات المقطوعة ونوع الوقود لسنة 2020 - 2021 ( الف دینار)
The annual rate of expenditure on sustaining pregnancy cars and other expenses and the annual rate of revenue and the average number of kilometers traveled and the type of fuel for the year 

2020 - 2021 (thousand dinars)
Table ( 22 )جدول ( 22 )

نوع الوقودنوع السیارة 

مصروفات على ادامة السیارة

Tybe FuelTybe Car

expenses to maintenance the car

لوري حوضیة 
 Lorry Tank(تانكر)

المعدل 
االجمالي  

لسیارات الحمل

Total average 
Lorries and 
pick-ups

 & Pick-upsبیك اًب وفان
van

لوري شاصي 
+ قالب

Flat Bed 
Truck 
lorry+Tipper 
lorry 

 



تبدیل اجزاء رئیسیة في المحرك (محرك كامل
 او نصف محرك + تبدیل كلج+ تبدیل كیر)

قیمة تبدیل االدوات االحتیاطیة (اطارات,بطاریة, 
زجاج, تبدیل اجزاء من بدن المركبة ... الخ)

اجور عمل التصلیح والصیانة 
(السمكرة, الحدادة ,كھربائیة,

 میكانیك)

اجور
اخرى صبغ السیارة

Main engine switch parts (full engine
  Or half-engine + Kg switch + CARE 

switch)

Replacement value of spare tools 
(tires, battery, glass, replacement of 

parts of the vehicle body, etc.)

Repair and maintenance work fees
(Plumbing, blacksmithing, electric,

  Mechanical

wages
  Dye the carOther

Total average 
expenses

Car maintenance

6047263086401,702Ninevahنینوى

210230208540703Kirkukكركوك

47357812813681,259Diyalaدیالى

1,5541,11928111282,992AL-Anbarاالنبار

8271,02239945512,343Baghdadبغداد

50486748436141,905Babylonبابل

3556984721251,542Kerbelaكربالء

309550305761,177Wasitواسط

611122580207Salah AL-deenصالح الدین

8991,22758915522,783AL-Najafالنجف

75070543315471,950AL-Qadisiyaالقادسیة

205312128190664AL-Muthannaالمثنى

1,0871,117344602,553Thi-Qarذي قار

5135254331421,486Maysanمیسان

30288860723881,909AL-Basrahالبصرة

68185837334381,985Averageالمعدل

Governorate of Kurdistan region

3573788445829Dohukدھوك

9223059241426Sulaimaniyaسلیمانیة

44065915210271,288Erbilاربیل

303459108628904Averageالمعدل

61078332329361,780Total averageالمعدل االجمالي

محافظات اقلیم كردستان

معدل المصروفات عن ادامة جمیع انواع سیارات االجرة في القطاع الخاص حسب المحافظة لسنة 2020 - 2021( الف دینار)
Expenditure rate for maintaining all types of taxis in the private sector by governorate for the year 2020 - 2021 ( thousand dinars)

Table ( 23 )جدول ( 23 )

المحافظة

مصروفات عن ادامة السیارة 

المعدل االجمالي لمصروفات 
ادامة السیارة

Covernorate

expenses to maintenance the car

 



Table ( 24 )

تبدیل اجزاء رئیسیة في 
المحرك (محرك كامل او 

نصف محرك)

قیمة تبدیل االدوات االحتیاطیة 
(اطارات,بطاریة, زجاج, تبدیل 
اجزاء من بدن المركبة ... الخ)

اجور عمل التصلیح والصیانة 
(السمكرة, الحدادة ,كھربائیة, 

میكانیك)
(الف دینار)

اجور صبغ 
اخرىالسیارة (الف دینار)

Main engine switch 
parts (full engine  Or 

half-engine + Kg 
switch + CARE 

switch)

Replacement value of 
spare tools (tires, battery, 

glass, replacement of parts 
of the vehicle body, etc.)

Repair and maintenance 
work fees(Plumbing, 

blacksmithing, electric,  
Mechanical

wages  Dye the 
carOther

Total average 
expensesCar 
maintenance

2392251632116665Taxi Saloonصالون اجرة

1541951261311499Private Saloonصالون خصوصي

52551832442291,439Station+Fieldستیشن + حقلیة

53464631231511,574Busباص

53937021220251,166Pick-ups & vanبیك اب وفان

1,0001,61045424263,114Flat Bed Truck lorry+Tipperلوري شاصي + قالب

 9391,46049535492,979Lorry Tankلوري حوضیة (تانكر)

61078332329361,780Total averageالمعدل االجمالي

معدل المصروفات عن ادامة جمیع انواع سیارات االجرة في القطاع الخاص حسب نوع السیارة لسنة 2020  - 2021 (الف دینار)
Expenditure rate for maintaining all types of taxis in the private sector by car type for the year 2020 - 2021 (thousand dinars)

جدول ( 24 )

نوع السیارة

مصروفات عن ادامة السیارة 

المعدل االجمالي 
لمصروفات 

 ادامة السیارة

Tybe Car

expenses to maintenance the car

 



Table (25)جدول (25)

الرسوم والضرائب المدفوعة 
(تجدید سنویة, تجدید اجازة)

 خالل السنة
 اخرىالغرامات خالل السنةمستلزمات التامین بكافة انواعھ

Fees and taxes paid
(Annual renewal, vacation 

renewal)
  During the year

Insurance of all kindsFines during the yearOther

2290270Ninevahنینوى

116034446Kirkukكركوك

113038308Diyalaدیالى

282098367AL-Anbarاالنبار

299511410Baghdadبغداد

191069174Babylonبابل

2184192Kerbelaكربالء

850173Wasitواسط

4801218Salah AL-deenصالح الدین

8040210AL-Najafالنجف

5600115AL-Qadisiyaالقادسیة

1570220AL-Muthannaالمثنى

1190240Thi-Qarذي قار

19404205Maysanمیسان

190028385AL-Basrahالبصرة

26537282Averageالمعدل

820218Dohukدھوك

110011153Sulaimaniyaسلیمانیة

159021150Erbilاربیل

128017126Averageالمعدل

23926290Total averageالمعدل االجمالي

Governorate of Kurdistan regionمحافظات اقلیم كردستان

معدل المصروفات االخرى لجمیع انواع سیارات االجرة في القطاع الخاص حسب المحافظة لسنة 2020 - 2021 (الف دینار)
Rate of other expenses for all types of taxis in the private sector by governorate for the year 2020 - 2021  

(thousand dinars)

المحافظة

المصروفات االخرى 

Covernorate

Other expenses

 



Table (26)جدول (26)

الرسوم والضرائب المدفوعة 
(تجدید سنویة, تجدید اجازة، تجدید خط السیارة)

خالل السنة
 اخرىالغرامات خالل السنةمستلزمات التامین بكافة انواعھ

Fees and taxes paid(Annual renewal, 
vacation renewal)  During the yearInsurance of all kindsFines during the yearOther

12244442Taxi Saloonصالون اجرة

8524921Private Saloonصالون خصوصي

22636189Station+Fieldستیشن + حقلیة

25525487Busباص

18013626Pick-ups & vanبیك اب وفان

 3201107170Flat Bed Truckلوري شاصي+ قالب
lorry+Tipper

 299274121Lorry Tankلوري حوضیة (تانكر)

23926290Total averageالمعدل االجمالي

معدل المصروفات االخرى لجمیع انواع سیارات االجرة في القطاع الخاص حسب نوع السیارة لسنة 2020 - 2021 (الف دینار)
Rate of other expenses for all types of taxis in the private sector by type of car for the year 2020 - 2021 (thousand dinars)

نوع السیارة

المصروفات االخرى 

Tybe Car

Other expenses

 



جدول (27)

سائق غیر مالك للسیارةسائق مالك السیارة

Driver of the car ownerNon-owner driver Grand total

112,388250112,638Ninevahنینوى

58,1285,45063,578Kirkukكركوك

82,19111,90394,094Diyalaدیالى

63,5823,54867,130AL-Anbarاالنبار

953,10949,1931,002,302Baghdadبغداد

95,36514,935110,300Babylonبابل

50,0214,04254,063Kerbelaكربالء

73,3271,47674,803Wasitواسط

74,4152,94277,357Salah AL-deenصالح الدین

66,2342,89669,130AL-Najafالنجف

66,2551,24667,501AL-Qadisiyaالقادسیة

46,22437946,603AL-Muthannaالمثنى

43,4777,38750,864Thi-Qarذي قار

52,1611,66553,826Maysanمیسان

107,3964,115111,511AL-Basrahالبصرة

1,944,273111,4272,055,700Totalالمجموع

80,3084,55984,867Dohukدھوك

167,1561,475168,631Sulaimaniyaسلیمانیة

213,58312,882226,465Erbilاربیل

461,04718,916479,963Totalالمجموع

Grand total 2,405,320130,3432,535,663المجموع الكلي

Governorate of Kurdistan regionمحافظات اقلیم كردستان

اجمالي عدد السیارات حسب المحافظة وملكیة السیارة لسنة 2020 - 2021
Total number of cars by governorate and car ownership for 2020 - 2021

Table (27)

المحافظة

ملكیة السیارة

Covernorate

Car ownershipالمجموع الكلي

 



Table (28)جدول (28)

سائق غیر مالك للسیارةسائق مالك السیارة

Driver of the car ownerNon-owner driver Grand total

593,52616,225609,751Taxi Saloonصالون اجرة

171,645789172,433Private Saloonصالون  خصوصي

44,3141,69746,011Station + Fieldستیشن + حقلیة

407,86841,666449,534Busباص

921,56135,587957,148Pick-ups & vanبیك اب وفان

 230,53031,428261,958Flat Bed Truckلوري شاصي+ قالب
lorry+Tipper

 35,8782,95038,828Lorry Tankلوري حوضیة (تانكر)

Grand total 2,405,320130,3432,535,663المجموع الكلي

اجمالي عدد السیارات حسب نوع وملكیة السیارة لسنة 2020 - 2021
Total number of cars by type and ownership of the car for the year 2020 - 2021

نوع السیارة

ملكیة السیارة

المجموع الكلي
Tybe Car

Car ownership

 



Table (29)جدول (29)

عدد العاملینعدد السواقعدد العاملینعدد السواقعدد العاملینعدد السواقعدد العاملینعدد السواقعدد العاملینعدد السواق
Number of 

drivers
Number of 
employees

Number of 
drivers

Number of 
employeesNumber of driversNumber of 

employees
Number of 

drivers
Number of 
employees

Number of 
drivers

 Number of 
employees

24,80904,873029335,2963,04435,2713,047Ninevahنینوى
14,52001,6130317014,0654530,51545Kirkukكركوك
17,0051703,57101,068016,2394,99337,8835,163Diyalaدیالى

6,75803,11913087506,7391,46517,4911,595AL-Anbarاالنبار
335,6622,505132,762016,494207252,41284,284737,33086,996Baghdadبغداد
20,54607080497523,05033944,801344Babylonبابل

11,0252534,3080411016,96975232,7131,006Kerbelaكربالء
8,03003,5799726709,5551,45621,4311,553Wasitواسط

4,549481,484024605,89180112,170849Salah AL-deenصالح الدین
13,92604,2630386018,52191537,096915AL-Najafالنجف

15,00201,3520148018,2722,10434,7742,104AL-Qadisiyaالقادسیة
6,26502,552059558,55937817,971383AL-Muthannaالمثنى
9,39101,4180577010,5092,27321,8952,273Thi-Qarذي قار
17,62601,958079408,22680928,605809Maysanمیسان
34,10004,87102,338015,5921,09356,9011,093AL-Basrahالبصرة

539,2132,976172,43322725,306221429,895104,7511,166,847108,175Totalالمجموع

15,114000002,392017,5060Dohukدھوك
24,66400019,62508,3436752,63267Sulaimaniyaسلیمانیة

30,7602,590001,0803248,9042,38640,7445,301Erbilاربیل
70,5382,5900020,70532419,6392,453110,8825,367Totalالمجموع

Grand total 609,7515,567172,43322746,011545449,534107,2041,277,729113,542المجموع الكلي

Governorate of Kurdistan regionمحافظات اقلیم كردستان

صالون خصوصي

اجمالي عدد السواق والعاملین المساعدین حسب نوع سیارات الركاب والمحافظة لسنة 2020 - 2021
Total number of drivers and assistants by type of passenger cars and governorate for the year 2020 - 2021

passengers vehicles
 Grand total passengers باص

vehicles المحافظة

المجموع الكلي لسیارات الركاب

Covernorate
ستیشن + حقلیة

Station+FieldBus Taxi SaloonPrivate Saloon
صالون اجرة

سیارات الركاب

 



Table ( 30 )

عدد العاملینعدد السواقعدد العاملینعدد السواقعدد العاملینعدد السواقعدد العاملینعدد السواقعدد العاملینعدد السواق

Number of 
drivers

Number of 
employees

Number of 
drivers

Number of 
employeesNumber of driversNumber of employeesNumber of 

driversNumber of employeesNumber of driversNumber of employees

55,4251,34121,5331,9584094777,3673,346112,6386,392Ninevahنینوى

28,55604,049202458033,06320263,578248Kirkukكركوك

43,42312,10111,3783,2121,41088056,21116,19394,09421,355Diyalaدیالى

32,536016,0174,5011,08637249,6394,87267,1306,467AL-Anbarاالنبار

207,4363,63955,1599,1472,37715264,97212,8011,002,30299,797Baghdadبغداد

59,4152,4355,625477459565,4992,916110,3003,260Babylonبابل

16,08804,60651656621,3505754,0631,063Kerbelaكربالء

46,69906,0323676413153,37239874,8031,950Wasitواسط

57,30107,3001365862965,18716577,3571,015Salah AL-deenصالح الدین

20,235011,1917406082332,03476369,1301,678AL-Najafالنجف

27,75904,7049412646232,7271,00267,5013,106AL-Qadisiyaالقادسیة

22,22606,010200396028,63220046,603583AL-Muthannaالمثنى

22,97005,57147428428,9695150,8642,324Thi-Qarذي قار

22,83302,24959139025,2215953,826868Maysanمیسان

33,9691,13219,0681,1121,57353354,6102,778111,5113,872AL-Basrahالبصرة

696,87120,649180,49223,14811,4902,007888,85345,8052,055,700153,979Totalالمجموع

44,389017,06905,903067,361084,8670Dohukدھوك

84,138021,7692,97910,0920115,9992,979168,6313,046Sulaimaniyaسلیمانیة

131,75036,44142,62812,94511,3434,060185,72153,446226,46558,746Erbilاربیل

260,27736,44181,46615,92427,3384,060369,08156,425479,96361,792Totalالمجموع

957,14857,090261,95839,07238,8286,0671,257,934102,2292,535,663215,771Grand totalالمجموع الكلي

Governorate of Kurdistan regionمحافظات اقلیم كردستان

اجمالي عدد السواق والعاملین المساعدین حسب نوع سیارات الحمل والمحافظة لسنة 2020 - 2021
Total Number of Drivers and Employees by Type of Pregnancy Cars and Governorate for 2020 - 2021

Grand total Lorries and pick-ups  Grand total passengers vehicles and 
Lorries and pick-ups  Pick-ups & vanFlat Bed Truck lorry+TipperLorry Tank 

جدول ( 30 ) 

المحافظة

المجموع الكلي لسیارات المجموع الكلي لسیارات الحمل
الركاب والحمل

Covernorate

بیك اب وفان

سیارات الحمل

لوري حوضیة (تانكر)لوري شاصي+قالب
Lorries and pick-ups  

 



Table (31)جدول (31)

لوري حوضیة لوري شاصي+ قالببیك اب وفانباصستیشن + حقلیةصالون خصوصيصالون اجرة
(تانكر)

Taxi SaloonPrivate 
SaloonStation+FieldBusPick-ups & 

van
Flat Bed Truck 

lorry+TipperLorry Tank 

24,8094,8732935,29635,27155,42521,53340977,367112,638Ninevahنینوى

14,5201,61331714,06530,51528,5564,04945833,06363,578Kirkukكركوك

17,0053,5711,06816,23937,88343,42311,3781,41056,21194,094Diyalaدیالى

6,7583,1198756,73917,49132,53616,0171,08649,63967,130AL-Anbarاالنبار

335,662132,76216,494252,412737,330207,43655,1592,377264,9721,002,302Baghdadبغداد

20,54670849723,05044,80159,4155,62545965,499110,300Babylonبابل

11,0254,30841116,96932,71316,0884,60665621,35054,063Kerbelaكربالء

8,0303,5792679,55521,43146,6996,03264153,37274,803Wasitواسط

4,5491,4842465,89112,17057,3017,30058665,18777,357Salah AL-deenصالح الدین

13,9264,26338618,52137,09620,23511,19160832,03469,130AL-Najafالنجف

15,0021,35214818,27234,77427,7594,70426432,72767,501AL-Qadisiyaالقادسیة

6,2652,5525958,55917,97122,2266,01039628,63246,603AL-Muthannaالمثنى

9,3911,41857710,50921,89522,9705,57142828,96950,864Thi-Qarذي قار

17,6261,9587948,22628,60522,8332,24913925,22153,826Maysanمیسان

34,1004,8712,33815,59256,90133,96919,0681,57354,610111,511AL-Basrahالبصرة

539,213172,43325,306429,8951,166,847696,871180,49211,490888,8532,055,700Totalالمجموع

15,114002,39217,50644,38917,0695,90367,36184,867Dohukدھوك

24,664019,6258,34352,63284,13821,76910,092115,999168,631Sulaimaniyaسلیمانیة

30,76001,0808,90440,744131,75042,62811,343185,721226,465Erbilاربیل

70,538020,70519,639110,882260,27781,46627,338369,081479,963Totalالمجموع

Grand total 609,751172,43346,011449,5341,277,729957,148261,95838,8281,257,9342,535,663المجموع الكلي

Governorate of Kurdistan region

المحافظة

المجموع الكلي 
لسیارات الركاب

المجموع الكلي لسیارات 
الحمل

المجموع الكلي لسیارات 
الركاب والحمل

Covernorate  Grand total 
passengers 

vehicles

 Grand total 
Lorries and pick-

ups

Grand total 
passengers vehicles 
and Lorries and pick-

ups

سیارات الركاب

passengers vehiclesLorries and pick-ups

سیارات الحمل

اجمالي عدد السیارات حسب نوع السیارة والمحافظة لسنة 2020 - 2021
Total number of cars by type of car and governorate for 2020 - 2021

محافظات اقلیم كردستان

 



صالون صالون اجرة
خصوصي

لوري حوضیة لوري شاصي + قالببیك اب وفانباصستیشن+حقلیة
(تانكر)

Taxi 
Saloon

Private 
SaloonStation+FieldBusPick-ups 

& van

Flat Bed 
Truck 

lorry+Tipper
Lorry Tank 

194500000001313131945

195600000004441956

196000000004441960

196500000004441965

196600031310000311968

196700000088088881967

1970000126126015041542801970

197100031310894931251971

197200069690894931621972

197300063630890891521973

1974000100100010301032031974

197500028328308471519981,2821975

1976000160160030733104701976

19770003253250360153747001977

197800105185283421,282531,6772,2051978

197900107487572381,410291,6772,4341979

198000582,7742,8322,7812,814785,6738,5051980

19810002,3962,39601,633511,6844,0801981

198200293,2293,2582,0226,7121158,84912,1071982

198300192,1642,1831,689974432,7064,8891983

198400499551,0040514585721,5761984

198500684294974,3891,2161885,7946,2911985

1986890197598673562,8071413,3054,1711986

1987002927130102,2761412,4172,7181987

198800292753049522,1831483,2843,5881988

1989480375906751,4022,0001783,5804,2551989

1990736490849212,2329,1435,70630415,15317,3851990

19913741,108838842,4493,2466,2222649,73212,1811991

19927100431,2712,0242,0185,3411487,5079,5311992

19930269682,2432,5811,9064,3862996,5909,1711993

19945,50477825,12310,7863,1494,1511657,46618,2521994

_ یتبع_

سیارات الركاب

passengers vehiclesLorries and pick-ups

سیارات الحمل

اجمالي عدد سیارات الركاب والحمل حسب النوع وسنة الصنع لسنة 2020 - 2021
Total number of passenger cars and load by type and year of manufacture for 2020 - 2021

Manufacturing
  year Total 

passengers 
vehicles

Total Lorries 
and pick-ups

Grand total 
passengers 
vehicles and 
Lorries and 

pick-ups

Table ( 32 )جدول ( 32 )

سنة الصنع

مجموع الحملمجموع الركاب
المجموع الكلي 
لسیارات الركاب 

والحمل

 



Con. / Table ( 32 )

صالون  صالون اجرة
لوري حوضیة (تانكر)لوري شاصي + قالببیك اب وفانباصستیشن+حقلیةخصوصي

Taxi 
Saloon

Private 
SaloonStation+FieldBusPick-ups 

& van
Flat Bed Truck 

lorry+TipperLorry Tank 

19955583051916,0797,1335,1456,74640512,29719,4301995

19963,2034953657,02511,0883,9277,07525611,25822,3461996

19971301631483,2753,7164,8166,18622311,22514,9411997

19981777621042,1033,1463,9796,92837811,28514,4321998

19992,729891463,5706,5342,2943,7442106,24712,7811999

20004,10501164,3968,6177,83911,6511,89621,38630,0042000

20012,5011424749,85312,9705,64511,8591,36418,86831,8382001

20022,316893008,01310,71920,66212,0981,53734,29645,0152002

20034,90802868,17313,3689,89210,7641,91522,57035,9382003

20044,4957683818,29213,93610,03613,2232,83326,09240,0282004

20051,40714240210,85612,80812,1649,9852,71124,86037,6682005

20061,0764841613,30014,84020,11212,2492,77135,13249,9722006

20075,00912796320,30526,40419,14410,6161,86231,62258,0252007

20089,1693,30772221,07934,27644,01614,1071,68959,81394,0892008

200935,4212,1912,04926,59866,25942,84410,3781,52554,747121,0062009

201069,3227,3343,22827,972107,85572,00611,2803,16486,450194,3052010

201150,23512,6901,76227,82392,50966,4848,6221,92477,030169,5402011

201271,43112,4235,33232,591121,77776,17613,1153,41792,708214,4862012

201350,61827,7543,02834,307115,70891,7007,9661,390101,055216,7632013

201447,2649,9113,38327,83688,39575,3244,0272,79682,146170,5412014

201556,18825,7285,07130,303117,29068,3714,57675073,697190,9872015

201674,25024,2364,71437,503140,70393,8674,57070399,140239,8442016

201739,07113,9264,00524,00481,00762,8183,22017966,218147,2242017

201848,70715,6114,58217,74386,64457,6401,72417759,541146,1842018

201914,49211,4122,2856,01634,20522,6655434423,25357,4582019

20201,6558366953,2066,39219,033621619,66026,0522018

20211,85101435722,5664,915334945,3447,9102021

609,751172,43346,011449,5341,277,729957,148261,95838,8281,257,9342,535,663Grand totalالمجموع الكلي

passengers vehicles

سیارات للحمل

Lorries and pick-ups

اجمالي عدد سیارات الركاب والحمل حسب النوع وسنة الصنع لسنة 2020 - 2021
Total number of passenger cars and load by type and year of manufacture for 2020 - 2021

تابع / جدول ( 32 )

سنة الصنع

مجموع الحملمجموع الركاب
المجموع الكلي 
لسیارات الركاب 

والحمل
Manufacturing

 year Total 
passengers 

vehicles

سیارات للركاب

Total 
Lorries 

and pick-
ups

Grand total 
passengers 
vehicles and 
Lorries and 

pick-ups

 



Table (33)جدول (33)

* المجموعبنزین (سوبر)غازكازبنزین محسنبنزین عادي
Normal 
Gasoline

Improving 
GasolineKasGasSuper 

gasoline * Total

24,3662222220024,809Taxi Saloonصالون  اجرة

4,87300004,873Private Saloonصالون خصوصي

2933030293Station+Fieldستیشن +حقلیة

2,41002,8861805,296Busباص

23,243032,1820055,425Pick-ups & vanبیك اب وفان

178021,3550021,533Flat Bed Truck lorry+Tipperلوري شاصي+قالب

 0040900409Lorry Tankلوري حوضیة (تانكر)

55,36322457,053200112,638Totalالمجموع

14,520000014,520Taxi Saloonصالون اجرة

1,4791340001,613Private Saloonصالون خصوصي

123419400317Station+Fieldستیشن +حقلیة

7,44106,57945014,065Busباص

17,134011,184238028,556Pick-ups & vanبیك اب وفان

004,049004,049Flat Bed Truck lorry+Tipperلوري شاصي+قالب

 0045800458Lorry Tankلوري حوضیة (تانكر)

40,69613822,464283063,578Totalالمجموع

17,0053,57100017,005Taxi Saloonصالون اجرة

3,5718500003,571Private Saloonصالون خصوصي

796117262001,068Station+Fieldستیشن +حقلیة

10,1952,1555,991105016,239Busباص

15,305026,6941,780043,423Pick-ups & vanبیك اب وفان

0011,3780011,378Flat Bed Truck lorry+Tipperلوري شاصي+قالب

 001,410001,410Lorry Tankلوري حوضیة (تانكر)

46,8726,69245,7361,885094,094Totalالمجموع

6,498260052006,758Taxi Saloonصالون اجرة

2,8592600003,119Private Saloonصالون خصوصي

85916000875Station+Fieldستیشن +حقلیة

3,3361133,2684506,739Busباص

0032,5360032,536Pick-ups & vanبیك اب وفان

0016,0170016,017Flat Bed Truck lorry+Tipperلوري شاصي+قالب

 001,086001,086Lorry Tankلوري حوضیة (تانكر)

13,55264852,907565067,130Totalالمجموع

320,63292,68312,52500335,662Taxi Saloonصالون اجرة

132,76235,069000132,762Private Saloonصالون خصوصي

14,8347,1581,5560016,494Station+Fieldستیشن +حقلیة

146,17913,169104,0383,0730252,412Busباص

26,6881,213179,5351,2130207,436Pick-ups & vanبیك اب وفان

0055,1590055,159Flat Bed Truck lorry+Tipperلوري شاصي+قالب

 22402,153002,377Lorry Tankلوري حوضیة (تانكر)

641,320149,292354,9654,28601,002,302Totalالمجموع

20,546000020,546Taxi Saloonصالون اجرة

7080000708Private Saloonصالون خصوصي

40808950497Station+Fieldستیشن +حقلیة

7,3906815,660203023,050Busباص

487058,9280059,415Pick-ups & vanبیك اب وفان

005,625005,625Flat Bed Truck lorry+Tipperلوري شاصي+قالب

 0045900459Lorry Tankلوري حوضیة (تانكر)

29,5386880,7622080110,300Totalالمجموع
_ یتبع_

*The total represents the number of cars that use  more than one type of fuel *المجموع یمثل عدد السیارات التي تستخدم اكثر من نوع وقود  

اجمالي عدد سیارات الركاب والحمل حسب النوع والمحافظة ونوع الوقود لسنة 2020 - 2021

Tybe CarCovernorateنوع السیارةالمحافظة

نوع الوقود المستخدم
Type of fuel used

Total Number of Passenger & Pregnancy Cars by Type, Governorate & Fuel Type for 2020 - 2021

بغداد

بابل

نینوى

كركوك

Baghdad

Babylon

AL-Anbar

Ninevah

Kirkuk

Diyala دیالى

االنبار

 



con. /Table ( 33 )تابع / جدول ( 33 )

 * المجموعبنزین (سوبر)غازكازبنزین محسنبنزین عادي
Normal 
Gasoline

Improving 
GasolineKasGasSuper 

gasoline* Total

10,898380127127011,025Taxi Saloonصالون اجرة
4,3083800004,308Private Saloonصالون خصوصي

380582700411Station+Fieldستیشن +حقلیة
10,3651,2126,56242016,969Busباص

456015,518114016,088Pick-ups & vanبیك اب وفان
004,606004,606Flat Bed Truck lorry+Tipperلوري شاصي+قالب

 0065600656Lorry Tankلوري حوضیة (تانكر)
26,4082,03127,495283054,063Totalالمجموع

8,03000008,030Taxi Saloonصالون اجرة
3,5791930003,579Private Saloonصالون خصوصي

2670000267Station+Fieldستیشن +حقلیة
3,36706,188009,555Busباص

747046,3250046,699Pick-ups & vanبیك اب وفان
006,032006,032Flat Bed Truck lorry+Tipperلوري شاصي+قالب

 0064100641Lorry Tankلوري حوضیة (تانكر)
15,99019359,1860074,803Totalالمجموع

4,501048004,549Taxi Saloonصالون اجرة
1,48400001,484Private Saloonصالون خصوصي

23547800246Station+Fieldستیشن +حقلیة
260205,5904005,891Busباص

14,898042,4031,146057,301Pick-ups & vanبیك اب وفان
007,300007,300Flat Bed Truck lorry+Tipperلوري شاصي+قالب

 4058600586Lorry Tankلوري حوضیة (تانكر)
21,3836755,9351,186077,357Totalالمجموع

13,9261,56300013,926Taxi Saloonصالون اجرة
4,2632840004,263Private Saloonصالون خصوصي

38699000386Station+Fieldستیشن +حقلیة
5,71613712,8050018,521Busباص

2,575017,6600020,235Pick-ups & vanبیك اب وفان
0011,1910011,191Flat Bed Truck lorry+Tipperلوري شاصي+قالب

 0060800608Lorry Tankلوري حوضیة (تانكر)
26,8672,08442,2630069,130Totalالمجموع

15,0022,43300015,002Taxi Saloonصالون اجرة
1,3525410001,352Private Saloonصالون خصوصي

1480000148Station+Fieldستیشن +حقلیة
2,547015,7250018,272Busباص

10,178017,5810027,759Pick-ups & vanبیك اب وفان
004,704004,704Flat Bed Truck lorry+Tipperلوري شاصي+قالب

 0026400264Lorry Tankلوري حوضیة (تانكر)
29,2272,97338,2740067,501Totalالمجموع

6,2650155006,265Taxi Saloonصالون اجرة
2,55200002,552Private Saloonصالون خصوصي

55703800595Station+Fieldستیشن +حقلیة
2,76905,790008,559Busباص

14,81707,4090022,226Pick-ups & vanبیك اب وفان
5005,960006,010Flat Bed Truck lorry+Tipperلوري شاصي+قالب

 4039200396Lorry Tankلوري حوضیة (تانكر)
27,014019,7430046,603Totalالمجموع

_ یتبع_
*The total represents the number of cars that use  more than one type of fuel *المجموع یمثل عدد السیارات التي تستخدم اكثر من نوع وقود  

Kerbelaكربالء

اجمالي عدد سیارات الركاب والحمل حسب النوع والمحافظة ونوع الوقود لسنة 2020 - 2021

Tybe CarCovernorateنوع السیارةالمحافظة

نوع الوقود المستخدم
Type of fuel used

Total Number of Passenger & Pregnancy Cars by Type, Governorate & Fuel Type for 2020 - 2021

AL-Qadisiyaالقادسیة

AL-Muthannaالمثنى

Wasit

Salah AL-deenصالح الدین

النجف

واسط

AL-Najaf

 



con. /Table (33)تابع /جدول (33)

 * المجموعبنزین (سوبر)غازكازبنزین محسنبنزین عادي

Normal 
Gasoline

Improving 
GasolineKasGasSuper 

gasoline * Total

9,3919750009,391Taxi Saloonصالون اجرة

1,4183540001,418Private Saloonصالون خصوصي

572104500577Station+Fieldستیشن +حقلیة

3,9501126,5590010,509Busباص

10,544012,4260022,970Pick-ups & vanبیك اب وفان

 9405,477005,571Flat Bed Truckلوري شاصي+قالب
lorry+Tipper

 0042800428Lorry Tankلوري حوضیة (تانكر)

25,9681,54524,8960050,864Totalالمجموع

17,30000979017,626Taxi Saloonصالون اجرة

1,95800001,958Private Saloonصالون خصوصي

78714000794Station+Fieldستیشن +حقلیة

4,69303,533008,226Busباص

5,708017,1250022,833Pick-ups & vanبیك اب وفان

 002,249002,249Flat Bed Truckلوري شاصي+قالب
lorry+Tipper

 0013900139Lorry Tankلوري حوضیة (تانكر)

30,4461423,046979053,826Totalالمجموع

34,10065000034,100Taxi Saloonصالون اجرة

4,87100004,871Private Saloonصالون خصوصي

2,33800002,338Station+Fieldستیشن +حقلیة

9,84105,7510015,592Busباص

2,831031,1380033,969Pick-ups & vanبیك اب وفان

 0019,0680019,068Flat Bed Truckلوري شاصي+قالب
lorry+Tipper

 001,573001,573Lorry Tankلوري حوضیة (تانكر)

53,98165057,53000111,511Totalالمجموع

522,979102,73513,0751,6260539,213Taxi Saloonصالون اجرة

172,03938,067000172,433Private Saloonصالون خصوصي

22,9827,6202,1818025,306Station+Fieldستیشن +حقلیة

220,46116,986206,9243,5710429,895Busباص

145,6111,213548,6444,4910696,871Pick-ups & vanبیك اب وفان

 3220180,17000180,492Flat Bed Truckلوري شاصي+قالب
lorry+Tipper

 233011,2620011,490Lorry Tankلوري حوضیة (تانكر)

1,084,627166,621962,2579,69502,055,700Totalالمجموع

_ یتبع_

*The total represents the number of cars that use  more than one type of fuel

اجمالي عدد سیارات الركاب والحمل حسب النوع والمحافظة ونوع الوقود لسنة 2020 - 2021

Tybe CarCovernorateنوع السیارةالمحافظة

نوع الوقود المستخدم

Type of fuel used

Total Number of Passenger & Pregnancy Cars by Type, Governorate & Fuel Type for 2020 - 2021

*المجموع یمثل عدد السیارات التي تستخدم اكثر من نوع وقود  

*المجموع

Thi-Qarذي قار

Missanمیسان

AL-Basrahالبصرة

* Total

 



con. / Table (33)تابع / جدول (33)

 * المجموعبنزین (سوبر)غازكازبنزین محسنبنزین عادي

Normal 
Gasoline

Improving 
GasolineKasGasSuper 

gasoline * Total

14,9123,0230202015,114Taxi Saloonصالون اجرة

000000Private Saloonصالون خصوصي

000000Station+Fieldستیشن +حقلیة

2,3205266038302,392Busباص

30,8392,33614,0180044,389Pick-ups & vanبیك اب وفان

0017,0690017,069Flat Bed Truck lorry+Tipperلوري شاصي+قالب

 005,903005,903Lorry Tankلوري حوضیة (تانكر)

48,0715,88537,049584084,867Totalالمجموع

22,87015,5461,046089724,664Taxi Saloonصالون اجرة

000000Private Saloonصالون خصوصي

2,61719,40700019,625Station+Fieldستیشن +حقلیة

6,1404,70570133338,343Busباص

61,11123,02723,0270084,138Pick-ups & vanبیك اب وفان

0021,7690021,769Flat Bed Truck lorry+Tipperلوري شاصي+قالب

 0010,0920010,092Lorry Tankلوري حوضیة (تانكر)

92,73862,68556,63533930168,631Totalالمجموع

30,4369713241,94332430,760Taxi Saloonصالون اجرة

000000Private Saloonصالون خصوصي

1,0322520001,080Station+Fieldستیشن +حقلیة

5,16403,4192,8491428,904Busباص

58,8671,40271,48100131,750Pick-ups & vanبیك اب وفان

0042,6280042,628Flat Bed Truck lorry+Tipperلوري شاصي+قالب

 0011,3430011,343Lorry Tankلوري حوضیة (تانكر)

95,5002,625129,1954,792466226,465Totalالمجموع

68,21919,5401,3702,1441,22170,538Taxi Saloonصالون اجرة

000000Private Saloonصالون خصوصي

3,64919,65900020,705Station+Fieldستیشن +حقلیة

13,6255,2324,1803,26517619,639Busباص

150,81626,765108,52600260,277Pick-ups & vanبیك اب وفان

0081,4660081,466Flat Bed Truck lorry+Tipperلوري شاصي+قالب

 0027,3380027,338Lorry Tankلوري حوضیة (تانكر)

236,30971,196222,8805,4101,396479,963Totalالمجموع

591,198122,27514,4463,7701,221609,751Taxi Saloonصالون اجرة

172,03938,067000172,433Private Saloonصالون خصوصي

26,63127,2792,1818046,011Station+Fieldستیشن +حقلیة

234,08622,217211,1046,837176449,534Busباص

296,42827,978657,1714,4910957,148Pick-ups & vanبیك اب وفان

3220261,63600261,958Flat Bed Truck lorry+Tipperلوري شاصي+قالب

 233038,6000038,828Lorry Tankلوري حوضیة (تانكر)

1,320,936237,8161,185,13715,1051,3962,535,663Totalالمجموع
The total represents the number of cars that use  more than one type of fuel**المجموع یمثل عدد السیارات التي تستخدم اكثر من نوع وقود  

سلیمانیة

Dohuk

Sulaimaniya

اجمالي عدد سیارات الركاب والحمل حسب النوع والمحافظة ونوع الوقود لسنة 2020 - 2021
Total Number of Passenger & Pregnancy Cars by Type, Governorate & Fuel Type for 2020 - 2021

نوع السیارةالمحافظة

نوع الوقود المستخدم

Tybe CarCovernorate
Type of fuel used

دھوك

 Grand total ** المجموع الكلي

 Total ** المجموع

Erbilاربیل

 



Table (34)جدول (34)

صالون خصوصيصالون اجرة
Taxi SaloonPrivate Saloon

( 32 فأكثر ) مقعد( 18 - 31 ) مقعد( 10 - 17 ) مقعد  ( 6 - 9 ) مقعد( 4 - 9 ) مقعد  ( 2 - 5 ) مقعد  ( 2 - 5 ) مقعد

24,8094,873213802931,8652,1111,3205,29635,271Ninevahنینوى

14,5201,613232853175,3995,2633,40314,06530,515Kirkukكركوك

17,0053,5715924761,0686,3066,8323,10116,23937,883Diyalaدیالى

6,7583,1195493268752,7052,9301,1046,73917,491AL-Anbarاالنبار

335,662132,76214,4192,07516,49485,60185,16281,650252,412737,330Baghdadبغداد

20,54670828820949710,1699,4913,39023,05044,801Babylonبابل

11,0254,3081592524116,5626,6873,72016,96932,713Kerbelaكربالء

8,0303,57926702673,6404,3981,5179,55521,431Wasitواسط

4,5491,48424332462,6652,5257015,89112,170Salah AL-deenصالح الدین

13,9264,2632591273867,9577,1343,43018,52137,096AL-Najafالنجف

15,0021,352148014815,8367751,66118,27234,774AL-Qadisiyaالقادسیة

6,2652,55259505953,9333,6829448,55917,971AL-Muthannaالمثنى

9,3911,41857705774,4723,2422,79510,50921,895Thi-Qarذي قار

17,6261,95879407943,2362,4002,5898,22628,605Maysanمیسان

34,1004,8712,33802,3385,8725,6704,05015,59256,901AL-Basrahالبصرة

539,213172,43321,6743,63225,306166,219148,303115,374429,8951,166,847Totalالمجموع

15,11400001,61577702,39217,506Dohukدھوك

24,664019,625019,6253,1045,173678,34352,632Sulaimaniyaسلیمانیة

30,76009601201,0803,5623,7041,6388,90440,744Erbilاربیل

70,538020,58512020,7058,2809,6541,70519,639110,882Totalالمجموع

609,751172,43342,2593,75246,011174,499157,957117,079449,5341,277,729Grand totalالمجموع الكلي

اجمالي عدد سیارات األجرة في القطاع الخاص  حسب المحافظة ونوع سیارات الركاب وعدد المقاعد لسنة 2020 - 2021
Total number of taxis in the private sector by governorate, type of passenger cars and number of seats for 2020 - 2021

عدد المقاعد لسیارات الركاب
Number of seats for passenger cars

 Governorate of Kurdistanمحافظات اقلیم كردستان
region

Grand total 
passengers 

vehicles

المحافظة

المجموع الكلي لسیارات مجموع الباص
الركاب

Covernorate
باص

Total Bus Bus
ستیشن + حقلیة

Station+Field + مجموع  ستیشن
حقلیة

 



Table (35)

مجموع اللوري شاصي + بیك اب وفان
مجموع اللوري الحوضیةالقالب

Pick-ups & van

(20001 فاكثر) لتر(10001- 20000) لتر(10000 فاقل) لتر(24 فاكثر) طن(15 - 23) طن(3 - 14) طن(1 - 2) طن

55,4256,40712,9912,13621,533241159940977,367Ninevahنینوى

28,5563,0372707424,04911024710145833,063Kirkukكركوك

43,4233,6703,9463,76211,3786083494531,41056,211Diyalaدیالى

32,5362658,0757,67816,0172353235281,08649,639AL-Anbarانبار

207,43624,3927,76123,00655,1594341641,7792,377264,972Baghdadبغداد

59,4158107154,1005,62550939945965,499Babylonبابل

16,0884,606004,6064062005065621,350Kerbelaكربالء

46,6992,7802622,9906,03217113433664153,372Wasitواسط

57,3013,6273,627457,300010548158665,187Salah AL-deenصالح الدین

20,2355,0872,6823,42211,1912638226360832,034AL-Najafالنجف

27,7592,9011,6071964,704152322626432,727AL-Qadisiyaالقادسیة

22,2263,9068011,3026,01012510416739628,632AL-Muthannaالمثنى

22,9702,7152,1537025,5716813722342828,969Thi-Qarذي قار

22,8335281,0956262,24922328513925,221Maysanمیسان

33,9696,6746,6745,72019,0685335205201,57354,610AL-Basrahالبصرة

696,87171,40552,66056,427180,4923,2812,5895,61911,490888,853Totalالمجموع

44,38913,5682,1881,31317,0695,8410625,90367,361Dohukدھوك

84,1388,2499,0514,46821,7695,9493,82431910,092115,999Sulaimaniyaسلیمانیة

131,75014,0615,35623,21142,6282,7462,0306,56711,343185,721Erbilاربیل

260,27735,87816,59628,99281,46614,5365,8546,94827,338369,081Totalالمجموع

957,148107,28369,25685,419261,95817,8178,44312,56738,8281,257,934Grand totalالمجموع الكلي

Tipper+Flat Bed Truck lorryLorry Tank 

Governorate of Kurdistan regionمحافظات اقلیم كردستان

اجمالي عدد سیارات األجرة في القطاع الخاص حسب المحافظة ونوع سیارات الحمل ونوع الحمولة لسنة 2020 - 2021
Total number of taxis in the private sector by governorate, type of load cars and cargo type for 2020 - 2021

نوع الحمولة لسیارات الحمل

Load type for load vehicles

 Tipper+Flat Bed
 Truck lorryTotal Total Lorry Tank

جدول (35)

المحافظة

المجموع الكلي لسیارات الحمل

Covernorate لوري شاصي + قالب

Grand total Lorries 
and pick-ups

لوري حوضیة (تانكر)

 



Table (36)جدول (36)
المجموع الكلي 
المجموع الكليالمجموع الكلي لسیارات الحمللسیارات الركاب

المجموع الكلي لسیارات الركاب اللوحات الجدیدةدائميلسیارات الركاب والحمل
والحمل ولوحة التسجیل

Total passengers 
vehicles

Total Lorries and 
pick-upsGrand totalPermanent new paintesGrand total

35,27177,367112,63879,67132,967112,638Ninevahنینوى

30,51533,06363,57830,42033,15863,578Kirkukكركوك

37,88356,21194,0948,86885,22694,094Diyalaدیالى

17,49149,63967,13066,80232867,130AL-Anbarاالنبار

737,330264,9721,002,302779,083223,2191,002,302Baghdadبغداد

44,80165,499110,30021,34688,954110,300Babylonبابل

32,71321,35054,06354,0125154,063Kerbelaكربالء

21,43153,37274,80371,6653,13874,803Wasitواسط

12,17065,18777,35760,46716,89077,357Salah AL-deenصالح الدین

37,09632,03469,13057,96411,16669,130AL-Najafالنجف

34,77432,72767,50112,81654,68567,501AL-Qadisiyaالقادسیة

17,97128,63246,6035,65440,94946,603AL-Muthannaالمثنى 

21,89528,96950,8646,97643,88850,864Thi-Qarذي قار

28,60525,22153,8261,20152,62553,826Maysanمیسان

56,90154,610111,51127,86083,651111,511AL-Basrahالبصرة

1,166,847888,8532,055,7001,284,805770,8952,055,700Totalالمجموع 

17,50667,36184,86784,71715084,867Dohukدھوك

52,632115,999168,631167,3901,241168,631Sulaimaniyaسلیمانیة

40,744185,721226,465226,122343226,465Erbilاربیل

110,882369,081479,963478,2301,733479,963Totalالمجموع

1,277,7291,257,9342,535,6631,763,035772,6282,535,663Grand totalالمجموع الكلي

عدد السیارات ولوحة تسجیل السیارة حسب المحافظة لسنة 2020 - 2021
Number of cars and car registration plate by governorate for 2020 - 2021

Governorate of Kurdistan regionمحافظات اقلیم كردستان

Covernorateالمحافظة

 



Table ( 37 )

داخل 
المحافظة

بین
 المحافظة

طریق خارجي بین 
العراق ودول اخرى

داخل 
المحافظة

بین
 المحافظة

طریق خارجي بین 
العراق ودول اخرى

داخل 
المحافظة

بین 
المحافظة

طریق خارجي بین 
العراق ودول اخرى

داخل
 المحافظة

بین 
المحافظة

طریق خارجي بین 
العراق ودول اخرى

 inside
Governorate

 between 
Governorate

External road 
between

Iraq and other 
countries

 inside
Governorate

 between 
Governorate

External road 
between

Iraq and other 
countries

 inside
Governorate

 between 
Governorate

External road 
between

Iraq and other 
countries

 inside
Governorate

 between 
Governorate

External road 
between

Iraq and other 
countries

21,2653,54404,43044302088504,1351,40835Ninevahنینوى

12,1002,5540941672019712005,3088,7570Kirkukكركوك 

11,0538,16203,0611,530059272808,04111,1940Diyalaدیالى

3,7692,98902,3391,689015971604,9362,6140AL-Anbarاالنبار

283,058112,7220130,25747,59407,05414,7300148,813147,05713,169Baghdadبغداد 

9,03312,575070800214283017,2886,2370Babylonبابل

10,6443,04104,1821,0140440342,50815,1300Kerbelaكربالء

5,8052,51502,4191,3540326404,2475,7940Wasitواسط

3,5431,14901,101431019313004,6292,8650Salah AL-deenصالح الدین

9,2374,97403,2681,56302835802,69815,8230AL-Najafالنجف

10,2726,75801,081676018130013,8426,8660AL-Qadisiyaالقادسیة

5,4141,31502,320232032233306,1363,021157AL-Muthannaالمثنى 

6,9113,10101,418443030227502,8327,9000Thi-Qarذي قار

12,5675,05901,7951630079404,3423,9380Maysanمیسان

14,61419,48504,871001,2161,12208,7076,8850AL-Basrahالبصرة

419,284189,9450164,19257,805010,51020,4724238,462245,48813,362Totalالمجموع

14,0062,21700000002,3561670Dohukدھوك

24,51514900001,30818,31707,0411,3020Sulaimaniyaسلیمانیة

28,4939,39000003721,06808,4053,09936Erbilاربیل

67,01411,75600001,68019,385017,8034,56836Totalالمجموع

486,298201,7020164,19257,805012,19139,8574256,265250,05613,397Grand totalالمجموع الكلي

محافظات اقلیم كردستان

جدول (37)

Covernorateالمحافظة

Taxi SaloonPrivate SaloonStation+FieldBus

الموقع

Location

Governorate of Kurdistan region

عدد سیارات الركاب حسب موقع عمل السیارة  والمحافظة لسنة 2020 - 2021
Number of Passenger Cars by Car Location and Governorate for 2020 - 2021

 ســــــــــــیارات الركاب

passengers vehicles

باصستیشن + حقلیةصالون خصوصيصالون اجرة

 



Table (38)

داخل 
المحافظة

بین
 المحافظة

طریق خارجي بین 
العراق ودول اخرى

داخل 
المحافظة

بین 
المحافظة

طریق خارجي بین 
العراق ودول اخرى

داخل 
المحافظة

بین 
المحافظة

طریق خارجي بین 
العراق ودول اخرى

 inside
Governorate

 between
Governorate

External road 
between

 inside
Governorate

 between
Governorate

External road 
between

 inside
Governorate

 between
Governorate

External road 
between

51,4024,470017,2626,9400383340Ninevahنینوى

25,2245,23502,8011,518045800Kirkukكركوك 

34,52517,08406,2406,69808417110Diyalaدیالى

15,44117,3712769,0015,0301,986753186147AL-Anbarانبار

184,38873,9982,42628,55035,7562771,3161,525194Baghdadبغداد 

57,95447,72702,0974,91001243350Babylonبابل

15,6329,0141143,9991,772065600Kerbelaكربالء

36,61220,92102,6233,82903053360Wasitواسط

50,4259,16807,30058903682180Salah AL-deenصالح الدین

13,2458,64607,0295,36403452630AL-Najafالنجف

27,5282,31304,5084310261150AL-Qadisiyaالقادسیة

21,8562,22304,9583,00503041210AL-Muthannaالمثنى 

22,78218803,6053,464472482910Thi-Qarذي قار

21,6914,18601,2321,408054850Maysanمیسان

16,98516,98509,05710,01101,0535200AL-Basrahالبصرة

595,688239,5292,816110,26190,7272,3107,4704,640341Totalالمجموع

Governorate of Kurdistan region     

43,9225,140016,1942,71405,903062Dohukدھوك

83,25264,65388617,8736,07209,9861060Sulaimaniyaسلیمانیة

131,75088,301038,38832,1384468,0007,1640Erbilاربیل

258,924158,09488672,45540,92444623,8897,27062Totalالمجموع

854,612397,6223,702182,716131,6512,75631,35811,910403Grand totalالمجموع الكلي

محافظات اقلیم كردستان

جدول (38)

Covernorateالمحافظة

لوري حوضیة ( تانكر )

الموقع

Location

 ســــــــــــیارات الحمل

Lorries and pick-ups         

عدد سیارات الحمل  حسب موقع عمل السیارة والمحافظة  لسنة 2020 - 2021
Number of load vehicles by location of work and governorate for the year 2020 - 2021

Lorry Tank Tipper+Flat Bed Truck lorry

لوري شاصي + قالب بیك اًب وفان

Pick-ups & van

 



Table (39)

داخل 
المحافظة

بین
 المحافظة

طریق خارجي بین 
داخل * المجموعالعراق ودول اخرى

المحافظة
بین 

المحافظة
طریق خارجي بین 
داخل * المجموعالعراق ودول اخرى

المحافظة
بین 

المحافظة
طریق خارجي بین 
* المجموعالعراق ودول اخرى

 inside
Governorate

 between
Governorate

External road 
between*Total inside

Governorate
 between

Governorate
External road 

between*Total inside
Governorate

 between
Governorate

External road 
between*Total

30,0375,4803535,55369,04711,445080,49299,08516,92535112,638Ninevahنینوى

18,54612,103030,64928,4836,754035,23747,03018,857063,578Kirkukكركوك 

22,74721,615044,36241,60524,494066,09964,35246,109094,094Diyalaدیالى

11,2038,009019,21225,19522,5872,40850,19036,39930,5962,40867,130AL-Anbarاالنبار

569,183322,10413,169904,456214,253111,2792,898328,429783,435433,38316,0671,002,302Baghdadبغداد 

27,24319,096046,33860,17552,9720113,14787,41872,0670110,300Babylonبابل

17,33819,588436,93020,28610,78511431,18637,62430,37411854,063Kerbelaكربالء

12,4739,927022,40039,54025,086064,62652,01335,013074,803Wasitواسط

9,4674,575014,04258,0939,975068,06867,56014,551077,357Salah AL-deenصالح الدین

15,23122,718037,94920,61914,273034,89235,85036,991069,130AL-Najafالنجف

25,21414,429039,64332,2972,759035,05657,51017,189067,501AL-Qadisiyaالقادسیة

14,1924,90115719,25027,1185,348032,46741,31010,24915746,603AL-Muthannaالمثنى 

11,46311,719023,18226,6353,9444730,62538,09715,6634750,864Thi-Qarذي قار

18,7059,954028,65922,9775,680028,65741,68215,634053,826Maysanمیسان

29,40827,493056,90127,09527,515054,61056,50455,0070111,511AL-Basrahالبصرة

832,449513,71113,3661,359,526713,419334,8965,4671,053,7811,545,868848,60718,8322,055,700Totalالمجموع

Governorate of Kurdistan region     

16,3622,384017,50666,0187,8536267,36182,38010,2376284,867Dohukدھوك

32,86419,768052,632111,11270,832886115,999143,97690,600886168,631Sulaimaniyaسلیمانیة

37,27113,5563640,744178,137127,603446185,721215,408141,159482226,465Erbilاربیل

86,49735,70836110,882355,267206,2881,394369,081441,764241,9971,430479,963Totalالمجموع

918,946549,42013,4011,277,7291,068,686541,1846,8611,257,9341,987,6321,090,60320,2622,535,663Grand totalالمجموع الكلي
The total represents the number of cars operating in more than one work site**المجموع یمثل عدد السیارات التي تعمل في اكثر من موقع عمل  

محافظات اقلیم كردستان

المحافظة

مجموع سیارات الحمل

اجمالي عدد السیارات حسب موقع عمل السیارة والمحافظة لسنة 2020 - 2021
Total number of cars by location of the car and governorate for 2020 - 2021

Total Lorries and pick-ups 

مجموع ســــــــــــیارات الركاب

Total passengers vehicles

جدول (39)

Covernorate

موقع عمل السیارة
Car work location

المجموع الكلي لسیارات الركاب والحمل

Grand total passengers vehicles and Lorries and pick-ups

 



Table ( 40 )جدول ( 40 )

داخل 
المحافظة

بین 
المحافظة

طریق خارج وبین 
 * المجموع الكليالعراق والدول

 inside
Governorate

 between
  GovernorateExternal road between * Grand total

486,298201,7020609,751Taxi Saloonصالون اجرة 

164,19257,8050172,433Private Saloonصالون خصوصي 

 12,19139,857446,011Station+Fieldستیشن + حقلیة 

 256,265250,05613,397449,534Busباص

918,946549,42013,4011,277,729Total passengers vehiclesمجموع سیارات الركاب

854,612397,6223,702957,148Pick-ups & vanبیك اًب وفان 

182,716131,6512,756261,958Flat Bed Truck lorry+Tipperلوري شاصي  + قالب 

 31,35811,91040338,828Lorry Tankلوري حوضیة (تانكر) 

1,068,686541,1846,8611,257,934Total Lorries and pick-upsمجموع سیارات الحمل

Grand total * 1,987,6321,090,60320,2622,535,663* المجموع الكلي 

Tybe Carنوع السیارة

عدد سیارات االجرة في القطاع الخاص  حسب موقع عمل السیارة والنوع (ركاب ، حمل)  لسنة 2020 -2021
Number of taxis in the private sector by location of work and type (passengers, load) for the year 2020 - 2021

 



لوري حوضیة لوري شاصي+ قالببیك اب وفانباصستیشن + حقلیةصالون خصوصيصالون اجرة
(تانكر)

Taxi SaloonPrivate 
SaloonStation+FieldBusPick-ups & 

van
Flat Bed Truck 

lorry+TipperLorry Tank 

24,8094,8732935,29635,27155,42521,53340977,367112,638Ninevahنینوى

14,5201,61331714,06530,51528,5564,04945833,06363,578Kirkukكركوك

17,0053,5711,06816,23937,88343,42311,3781,41056,21194,094Diyalaدیالى

6,7583,1198756,73917,49132,53616,0171,08649,63967,130AL-Anbarاالنبار

335,662132,76216,494252,412737,330207,43655,1592,377264,9721,002,302Baghdadبغداد

20,54670849723,05044,80159,4155,62545965,499110,300Babylonبابل

11,0254,30841116,96932,71316,0884,60665621,35054,063Kerbelaكربالء

8,0303,5792679,55521,43146,6996,03264153,37274,803Wasitواسط

4,5491,4842465,89112,17057,3017,30058665,18777,357Salah AL-deenصالح الدین

13,9264,26338618,52137,09620,23511,19160832,03469,130AL-Najafالنجف

15,0021,35214818,27234,77427,7594,70426432,72767,501AL-Qadisiyaالقادسیة

6,2652,5525958,55917,97122,2266,01039628,63246,603AL-Muthannaالمثنى

9,3911,41857710,50921,89522,9705,57142828,96950,864Thi-Qarذي قار

17,6261,9587948,22628,60522,8332,24913925,22153,826Maysanمیسان

34,1004,8712,33815,59256,90133,96919,0681,57354,610111,511AL-Basrahالبصرة

539,213172,43325,306429,8951,166,847696,871180,49211,490888,8532,055,700Totalالمجموع

15,114002,39217,50644,38917,0695,90367,36184,867Dohukدھوك

24,664019,6258,34352,63284,13821,76910,092115,999168,631Sulaimaniyaسلیمانیة

30,76001,0808,90440,744131,75042,62811,343185,721226,465Erbilاربیل

70,538020,70519,639110,882260,27781,46627,338369,081479,963Totalالمجموع

Grand total 609,751172,43346,011449,5341,277,729957,148261,95838,8281,257,9342,535,663المجموع الكلي

مجموع سیارات القطاع الخاص االجمالیة المسجلة في مدیریة المرور العامة للمحافظات (مجتمع المسح) لغایة 2020/12/31
Total private sector vehicles registered in the General Traffic Directorate of the governorates (survey community) until 1/1/2020

المحافظة

المجموع الكلي سیارات الركاب
لسیارات الركاب

المجموع الكلي لسیارات سیارات الحمل
الحمل

المجموع الكلي لسیارات 
الركاب والحمل

Covernorate

passengers vehicles

Table (41)جدول (41)

Lorries and pick-ups

 Grand total 
passengers 

vehicles

 Grand total 
Lorries and pick-

ups

Grand total 
passengers vehicles 
and Lorries and pick-

ups

Governorate of Kurdistan regionمحافظات اقلیم كردستان

 





 
 
 
 
 
 
 

ملحق استمارة وتعلیمـــات مسح كلفة تشغیل سیــارات األجـــرة 
 2021 - 2020(السیارات االنتاجیة) في القطاع الخاص لسنة 



 

  

     

A

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

A9

اختر الرقم المناسب وضعه داخل المربع

     

 مديرية إحصاءات النقل واالتصاالت  

تمت المقابلة

2021 - 2020لسنة  (السيارات اإلنتاجية  )استمارة مسح كلفة تشغيل سيارات األجرة في القطاع الخاص 

لم تتم المقابلة

:أخي السائق الكريم 

ي قط فهنرجو التعاون في إنجاح هذه اإلحصائية بتسجيلك البيانات الصحيحة عن مصروفات السيارة وإيراداتها وان هذه المعلومات تخص اإلحصاء ف

. خاصة بالجهاز المركزي لإلحصاء وال تزود إلى أي جهة أخرى وال داعي لذكر اسم صاحب السيارة أو رقم السيارة 

1

2

نتيجة المقابلة

البيانات التعريفية: القسم االول 

:.............................................  اسم ورمز القضاء 

: ..........................................اسم ورمز المحافظة 

تسلسل االستمارة في العنقود

رقم  العنقود

ريف-2حضر             -1:         البيئة

:....................................  المقاطعة / اسم ورقم الحي 

: .....................................القرية/ اسم ورقم المحلة 

:.............................................  اسم ورمز الناحية 

1



                                                                                     

(اختر الرقم المناسب وضعه داخل المربع  )
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B 2021-2020بيانات عن أنواع السيارات خالل سنة : القسم الثاني

نوع السيارة

سيارات الركاب

حقليـــة. 3

بـــاص . 4

سيارات الحمــل

لوري قالب . 7

بيك آب وفان . 5

لوري شاصي . 6

(تانكر)لوري حوضية . 8

مقعد( 5-2. ) 1صالـــون . 1

مقعد( 4-9. ) 3

مقعد( 10-17. ) 4

طن( 3-14. ) 2

طن( 1-2. ) 1

مقعد( فأكثر 32. ) 6

طن( 15-23. ) 3

طن( فأكثر -24. ) 4

طن( 3-14. ) 5

طن( 15-23. ) 6

طن( فأكثر -24. ) 7

لتر( فأقل 10000. ) 8

لتر( 10001-20000. ) 9

لتر( فأكثر 20001. ) 10

عدد المقاعد B2

B3نوع الحمولة

B1

مقعد( 18-31. ) 5

ستيشن2.
مقعد( 6-9. ) 2

أجرة . 1

أجرة خصوصي . 2

2



                                                                            

(اختر الرقم المناسب وضعه داخل المربع  )

اللوحات الجديدة. 2دائمي     . 1

 رمز المحافظة

الرمز

الرمز

السنة

                                                                                                              

                                                                                                                                                          

                                         

      

                                                                                                                  

                                                                                                                

        

   

                               

داخل المحافظة. 1

بين المحافظات. 2

(عادي ) بنزين . 1

كـــاز. 3

B4لوحة تســــــجيل الســــــيارة

B7

B5

:.......................................  اسم الماركـــــــة

:...................اسم المحافظة الموجودة على لوحة تسجيل السيارة

B6 بلد المنشـــأ...................................:

B8 سنة الصنع

B9 موقع عمل السيارة

(  اجابة فأكثر) 

B10 (إجابة فأكثر) نوع الوقود المستخدم

(محسن ) بنزين . 2

طريق خارجي بين العراق ودول اخرى. 3

غاز.4
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(الخ .....فلتر هواء، فلتر تبريد، ‘دهن بريك ، سي أويل ، محسن وقود ،أجور كراجات شهريه، تشحيم  )مصروفات أخرى مثال : مالحظة 

              

    

     

C 2021-2020معدل المصروفات تشغيل السيارة خالل سنة : القسم الثالث

(  الوقود ) معدل اإلنفاق الشهري على استهالك البنزين أو الكاز  C1

C2 ( المحرك والفلتر ) معدل اإلنفاق الشهري لكلفة تبديل الدهن

C3 ( الغسل والتشحيم ) معدل اإلنفاق الشهري ألجور

C4

D2

D3

......................................معدل المصروفات الشهرية األخرى تذكر 

قيمة تبديل األدوات االحتياطية مثل 

(الخ .....إطارات ، بطارية ، زجاج ، تبديل أجزاء من بدن المركبة ) 

(السمكرة ، الحدادة ، كهربائية ، ميكانيك ) أجور عمل ومواد التصليح والصيانة 

D 2021-2020مصروفات عن إدامة السيارة خالل سنة : القسم الرابع

D4أجور صبغ السيارة

E 2021-2020المصروفات األخرى خالل سنة : القسم الخامس

E2مستلزمات التأمين بكافة أنواعه

E4 أخرى تذكر..........................................................

D5أخرى تذكر...........................................................

E1 (  ارةتجـديد سنــوية ، تجــديد إجــازة ، تجديد خط السي) الرسـوم والضرائب المدفوعـة

خالل السنة

E3 الغرامات خالل السنة

D1 تبديل أجزاء رئيسية في المحرك

(تبديل كير + تبديل كلج + محرك كامل أو نصف محرك ) 

(الف دينار ) 

(الف دينار ) 

(الف دينار ) 

C5المجموع

D6المجموع

E5المجموع

4



                                                                          

              

F7 و F6اذا كان السائق مالك السيارة ال تتم االجابة على حقل : مالحظة 

F6

(.الف دينار)معدل اإلجر اليومي للسائق غيرالمالك 

F2 (ساعة)معدل ساعات االشتغال للسيارة في اليوم الواحد.

F3 ( .كم)معدل الكيلومترات المقطوعة بالسيارة خالل اليوم الواحد

F4

(.الف دينار) اد اليومي للسيارة معدل اإلير F5

(.  يوم)عدد أيام التوقف خالل السنة 

F

اذا كان السائق غيرمالك مقدارالمبلغ الذي يدفعه يوميا للمالك

سائق مالك السيارة .1

سائق غير مالك للسيارة .2

2021-2020ملكية تشغيل وإيرادات السيارة خالل سنة : القسم السادس 

F7

F1    (اختر الرقم المناسب للملكية  ) ملكية السيارة

(.الباص والحمل)عدد العاملين المساعدين للسائق في سيارات F8

F9(.  الف دينار) معدل األجر اليومي للعامل الواحد
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2021:................................................                       ............/.........../    المشرف المحلي 

:مالحظــة 

ــ تعتبر البيانات الواردة في االستمارة إلغراض الجهاز المركزي لإلحصاء1

ــ يرجى عدم استعمال الفواصل2

cso_transrcomm@yahoo.com: ــ البريد االلكتروني 3

التاريخالفريق الميداني والمكتبي
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A القسم األول : البيانات التعريفية 

B  0202 - 0202 القسم الثاني: بيانات عن أنواع السيارات خالل سنة 

 تعليمات ملئ االستمارة

  
 

 

 

 

 

 

 
A1    ويعمممون  رقمممم العنقمممو : يمممتم لعمممر رقمممم العنقمممو  لسمممر ع مممار العممممل  اخمممل المربممم  المقابمممل لمممرقم العنقمممو

( يبممممم أ 211متسلسمممممل ال يتعمممممرر لدميممممم  عناقيممممم  الملاوىمممممات ممممممثال  ملاوىمممممة نينمممممو  عممممم   العناقيممممم   
( امممما ملاوىمممة عرعمممو  211وينتهمممي المممل تسلسمممل  2تسلسمممل رقمممم العنقمممو  ومممي تلممم  الملاوىمممة ممممن  

( وهعمملا الممل اخممر ملاوىممة وهممي البخممرة يعممون اخممر رقممم عنقمممو  943 – 211ويعممون التسلسممل مممن  
 ( لسر عدمالي ع   العناقي  المسلوبة وي العينة.0112ويها  

  A2 ويقخممم  بمممم المممرقم الممملح ي ونمممم البالمممس الميممم اني لعممم   االسمممتمارات  العنقمممو سلسمممل االسمممتمارة ومممي ت :         
ومممي الملاوىمممة أح يع مممي تسلسمممل لالسمممتمارات ويثبمممت علمممل أساسمممم عممم   السممميارات ال اخلمممة ومممي عينمممة 

 علممما  ان عممل عنقممو  يلتمموح علممل خمممي اسممتمارات اح يبمم أ تسلسممل االسممتمارة وممي عممل عنقممو  المسمم. . 
    ( وهعلا.5-2من  

A3    يلعر اسم ورمز الملاوىة الملاوىة ورمزاسم : 
A4   يعتر لسر  ليل الول ات اال ارية              وي عل ملاوىةالقضاء ورمزاسم يلعر:  سم ورمز القضاءا 

A5   يلعر اسم ورمز النالية وي عل ملاوىة:  اسم ورمز النالية               
  A6  الا عانمممت البيئمممة لضمممر ومممي المربممم  المقابمممل أمممما علا عانمممت البيئمممة ريممم  2لبيئمممة : يمممتم اختيمممار المممرقم  ا )                                                                                                                                                   

 ( وي المرب  المقابل.0الرقم  ويعتر 
 A7   / البيئة ري . يعتر اسم ورقم اللي الا عانت البيئة لضر واسم المقا عة الا عانت المقا عة:اسم ورقم اللي  

A8   عانت البيئة لضر واسم القرية الا عانت البيئة ري  المللة الارقم المللة / القرية: يعتر رقم اسم. 
 

( 0( ومممي المربممم  المقابمممل والا لمممم تمممتم المقابلمممة نعتمممر المممرقم 2نتيدمممة المقابلمممة : الا تممممت المقابلمممة نممم ر  رقمممم          
 وي المرب  المقابل ولينها نتوق  عن اخل البيانات وننهي المقابلة.

 

 

 

   

B1   ود  نوعين من السيارات هما / سيارات الرعار وسيارات اللمل ينوع السيارة : ليس 
  أنواع هي : أربعةوتقسم سيارات الرعار علل 
عمممم    او يتممممراو يعممممون ار والتممممي ـممممــممممـ الخممممالون : ويقخمممم  بهمممما السمممميارة الخمممم يرة المخخخممممة لنقممممل الرع 2 

وعنممم  اختيمممار السممميارة تممما ي عيممما ي سمممبورتل ..... الممم  ( ( مقعممم    تويو5 – 0  بمممينمقاعممم ها 

الخمممالون يمممتم اختيمممار الا عانمممت سممميارة ادمممرة ام خخوخمممي ومممي المربممم  المقابمممل ومممالا عانمممت 

( ويعتمممر ومممي المربممم  المقابمممل امممما الا عانمممت خمممالون أدمممرة 2خمممالون ادمممرة يمممتم اختيمممار رقمممم  

 ( وي المرب  المقابل.0يعتر رقم  خخوخي 

ستيشممن : هممي السمميارات التممي يعممون شممعلها او لدمهمما عممما مشممابم لسمميارة الخممالون أو اعبممر والبمم ن ويهمما ـممـ  2 

ممتممم  ل ايمممة نهايمممة السممميارة لات خمممن وا خلفمممي يفمممت. ممممن الخمممار  ومفتمممو  علمممل لوضمممها 

(  عيممما ي هونممم اح  يارات ــــمممـالسمممائث مثمممل س اعممم مقعممم  ( 3 -6  بمممينالممم اخلي وعممم   رعابهممما 

 هي ستيشن ألنها لات ملور وال  .التي   دي ا م سي (  ـيارات الـــــومنها س

ـممـ اللقليممة : وهممي السمميارة المخخخممة لنقممل الرعممار ولات ملممورين    بممل اعسممل ( سمميارات المم و  الربمماعي  3

وتسمممتخ م ومممي ال مممرا الممموعرة واللقمممول عسممميارات   النممم عروز ي النممم وور ي عمممالوبر ي نيسمممان 

 .مقع  ( 3-4  ما بين ع   مقاع ها  يعونباترول ي ارما ا .... ال  ( والتي 

مقعممم  ( 21-22ن  ـــمممـوهمممي السممميارة المخخخمممة لنقمممل الرعمممار والتمممي تتمممراو  عممم   مقاعممم ها م البممما  : - 4

اممممما التممممي ر ـممممـوستــارات العـممممـمقعمممم  عسي (92-21ود  مممممن  ـممممـارات  العيمممما وعمممملل  يـممممـمثممممل سي

تاتمممماي اتومارسمممماني..   اة بالمنشمممماة مثمممملمالمسمممم عسمممميارات البمممما مقعمممم  ومممم(عثر(  90  مقاعمممم ها

 ال ( .
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  : أما سيارات اللمل وتقسم علل أرب  أنواع هي 

 
 مممن (  0-2   بممينلمولتهمما  تعممونلنقمممل  لممموالت قليلممة والتممي  أروممان : تسممتعمل سمميارات بيمم  وبيمم   ر ــــ 5

 أر  يممموالتمممي يعمممون شمممعلها م لمممث ممممن الدوانمممر ومفتولمممة ممممن الخلممم  ويودممم  سممميارات ب
من سممميارات اللممممل ي عمممما سممميارات الفمممان وتعمممون دميعهممما ضمممسمممدل تعتبمممر وتلات ملمممورين 

م لفمممة عالسممميارات التمممي تسمممتخ م ومممي   نقمممل الخمممل  ي الللويمممات ي والمممموا  ال لائيمممة .... 
 .   وق  تعون مبر ةال  ( 

 
لمممورح شاخمممي : ويقخممم  بمممم شمممالنات نقمممل اللمممموالت والبضمممائ  والتمممي تعمممون لمولتـمممـها القياســمممـية ممممن            -6

واللممممورح الشاخممممي لو بمممم ن ثابممممت وقمممم  يعممممون بعضممممها ( 0 ممممن وتاخممممل رقممممم   (9-24  
مممممن ة ـعلا تعمممم ت اللمولمممماممممما ابم للمممم  ـا  وممممما شممممـل الللمممموم والبممممي  واألسمممممـمبممممر  لنقمممم

( والا تعمممم ت 4تاخممممل رقممممم   ممممن ومممم(عثر(  04ومممممن  ( 9رقم  المممم ويقابلهمممما(  ممممن 25-09 
 تعون علل شعل قا رة ومق ورة . ن  95اللمولة عن 

 
(  مممن 24-9ن   ـمممـا بيـمممـل الرمممال واللخمممل وتعمممون لمولتهـمممـلممورح قمممالر : شمممالنات لات بممم ن متلمممر  لنق -7 

 . قا رة ومق ورة ويود  لوريات قالر و(عثر( 04من   ن( و 09-25  ومن 
 

وهممي شمممالنات لات بمم ن علمممل شممعل اسممم واني او بيضمموح  تنعمممر( وهممي الشمممالنات التمممي  لممورح لوضمممية : -8
بمممالتر و(قمممل(  -22222ممممن   تنقمممل المممموا  السمممائلة   مممماء او وقمممو  ( وتعمممون لمولتهممما 

ويقابلهمممما  ( لتممممر02222-22222ممممن  اللمولممممة  الا تعمممم تامممما ( 1والتمممي تاخممممل الممممرقم  
( والا تعمممممم ت اللمولممممممة 22تاخممممممل الممممممرقم   ومممممم(عثر( لتممممممر 02222  ومممممممن( 3الممممممرقم  
 ضا  قا رة ومق ورة مثل مق ورة ماء سالبة .ت لتر 96222

 

B2  لسيارات الرعار ع   المقاع  :- 
ليممممس يبشممممر بمممم ائرة لممممول الممممرقم المودممممو  وممممي بنمممم   لسممممر نمممموع السمممميارةعمممم   المقاعمممم  ويقخمممم  بهمممما 

B2 الخاخمممة بالسممميارة المختمممارة بالعينمممة ي الا تمممم ت(شمممير  عممم   المقاعمممB1   خمممالون ويبشمممر 2بمممرقم )
 (0 بممممرقم  B1 اممممما الا تممممم ت(شممممير (  اخممممل المربمممم 2ويوضمممم    ( مقعمممم 5-0 مممممن المقابممممل وممممي لقممممل 

(  اخمممل المربممم  الممملح ومممي دهمممة اليسمممار ي 0مقعممم  ويوضممم    (3-6ممممن   B2 ستيشمممن ويبشمممر ومممي لقمممل
مقعمممم  ( 3-4مممممـن    ـممممـاعــار عمممم   المقـممممـم اختيـممممـويت B1وممممي اختيممممار  لقليممممة( 9اممممما الا تممممم تاشممممير  

ويمممتم   B1( بمما  وممي اختيمممار4اممما الا تممم ت(شمممير   اليسمممار وممي دهممة ح( وممي المربمم  المممل9وتوضمم  ال  
ومممي  الممملح المربممم  اخمممل ( 4ويوضممم   مقعممم  ( 21 -10  ممممنا  ـعممم   المقاعممم  لسمممر نممموع البممم ت(شمممير

 32ومممي دهمممة اليسمممار وممممن   ح(  اخمممل المربممم  المممل5مقعممم  يوضممم  رقمممم  ( 31-18وممممن  دهمممة اليسمممار 
 .وي دهة اليسار  حالل (  اخل المرب 6يوض   مقع  و(عثر( 

 

 

B3  لسيارات اللمل :نوع اللمولة- 
ممممما علا عانممممت السمممميارة المختممممارة تخمممم  سمممميارات اللمممممل و(نواعهمممما هممممي سمممميارات بيمممم   ر والفممممان أممممما ا

لوضممممية ( وتمممم ون اللمولممممة لسممممر ال اقممممة التخممممميمية للسمممميارة ي  اللوريممممات هممممي   شاخممممي ي قممممالر ي
وتعمممون اللمولمممة بالنسمممبة المممل اللوريمممات   الشاخمممي ي القمممالر ( بمممال ن امممما اللوريمممات اللوضمممية وتممملعر 

 لمولتها بالتر.
ويعتمممر نممموع اللمولمممة  B3ومممي بنممم   موي(شمممر مقابلممم B1( بيممم  ا ر وومممان ومممي بنممم  5عنممم  اختيمممار المممرقم  

 .   اليساروي دهة  الللان ينوي المربع( 2االختيار  
المقابمممل  B3لمممورح شــمممـاخي ويمممتم اختيمممار الممم  االرقمممام ومممي بنممم   B1( ومممي 6امممما الا تمممم اختيمممار المممرقم  

وهعممملا بالنسمممبة  ومممي دهمممة اليسمممار نيللمممال ينتمممار ومممي الممممربعخ( ويوضممم  المممرقم الم4او  9او  0    امممما 
ويوضمممم  الممممرقم وممممي ( 1او  6او  5 المممم  االختيممممارات  B3يممممتم اختيممممار مممممن  (1  الممممل اللممممورح القممممالر
يمممتم اختيمممار الممم  االرقمممام ممممن ( 1 لالختيمممار المناسمممر وعممملل  اللمممورح اللوضمممية  ينالممممربعين المخخخممم

 . وي دهة اليسار ينخخ( ويوض  الرقم المختار وي المربعين المخ22او  3او  1اما   B3بن  
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B4 : يتم اختيار الرقم المناسر لسر نوع لولة تسديل السيارة لولة تسديل السيارة . 

تلويل ارقام و يخت  بتسديل لولات السيارات والسنويات وعدازات السوالولات  ائمية: وهو نىام  -2
 .اللولات ال ائميةالل   الفل  المبقت( السيارات المنفيست

تسديل المرعبات وأخ ار لولات د ي ة اللولات الد ي ة  المشروع الو ني(:هو النىام الخا  ب(عا ة  -0
 وي النمول  االلماني وأخ ار أدازات السياقة.

 

B5  تممر اسمممم الملاوىمممة عيمن لولممة تسمممديل السممميارة ضممماسممم الملاوىمممة : يقخمم  بمممم اسمممم الملاوىممة المودمممو ة 
 .علل الس ر المنق  ويعتر رمز الملاوىة وي المرب  

 
 B6تدميعهممما ويمممم ويمعمممن معرومممة للممم  ممممن         تمممم يممم ون اسمممم البلممم  الممملح خمممنعت ويمممم السممميارة أو  لــمممـ  المنشـمممـ( :ب

 ويعتمممر الرممممزالسممم ر المممنق    علممملالوثممائث الخاخمممة بالسمميارة   السمممنوية ( ممممثال بلمم  المنشممم( اليابمممان ويعتممر 
 الخا  بالبل  من الد اول المخخخة لترميز البل ان .وي المرب  

 
B7 : السممميارة علمممل أح شمممرعة مخمممنعة أو منتدمممة لهممملك السممميارة ممممثال قممم  تعمممون     عائ يمممةويقخممم  بهممما  المارعمممة

مممن الدممم اول  وومممي المربمم  يعتممر الرمممزتويوتمما   السمم ر المممنق  الشممرعة المخممنعة شممرعة تويوتمما ويعتمممر وممي
 .المخخخة لترميز المارعات 

 
B8 لسممميارة لسمممر مممما مممم ون ومممي سمممدالت    سمممنة الخمممن  : ويقخممم  بمممم المو يمممل أو السمممنة التمممي خمممنعت ويهممما ا

 المرور أو سنوية السيارة .
 

B9  : 2يبشممر الممرقم    الملاوىممةاختيممار وممكلا عانممت  اخممل اعثممر مممن علممل  يمعممن االدابممةموقمم  عمممل السمميارة )
 عممممان االختيممممار  ريممممث خمممماردي بممممين العممممراا و ول اخممممر ( وعلا 0بشممممر الممممرقم  يو بممممين الملاوىمممماتوعلا 

 (.9ويبشر الرقم  
 

B10  نممموع الوقمممو  المسمممتخ م : يبشمممر علمممل الوقمممو  المسمممتخ م باالختيمممار المناسمممر ومممي المربممم  ومممكلا عمممان بنمممزين
( وعلا 9عممماز يبشمممر بمممالرقم  ( والا 0بنمممزين ملسمممن ويبشمممر بمممالرقم  ( وعلا عمممان  2يبشمممر بمممالرقم    عممما ح
 ( .4ويبشر بالرقم   غازعان 

 

 

 

 

 اإلدابة علل أعثر من اختيار ()     

 
C1  اسمممممتهال  البنمممممزين أو العممممماز   الوقمممممو  ( : ليمممممس تممممملعر قيممممممة الوقمممممو علمممممل الشمممممهرح معممممم ل االنفممممماا 

 . ( ينار االل ب وتعون القيمة  الشهرخالل أيام العمل  من المستهلعة وعال  
 

C2   تبمممم يل المممم هن  قيمممممةتبمممم يل المممم هن  الملممممر  أو الفلتممممر( : ليممممس تمممملعر الشممممهرح لعلفممممة نفمممماا االل معمممم                    
 . ينار(   لالبا   الملر  أو الفلتر(

 
C3 تمممملعر ر أدممممور ال سممممل والتشممممليم ـــــــــــممممـدممممور ال سممممل والتشممممليم : ليممممس تلعمعمممم ل االنفمممماا الشممممهرح أل
  ينار ( .  لالبالقيمة   ا

 
C4  ادممممور بريمممم  ي سممممي اويممممل ي ملسممممن وقممممو  ي  هممممن: مثممممل  الشممممهرية اخممممر  تمممملعر  مخممممروواتالمعمممم ل

 .( ...ال ي تشليمي ولتر هواء ي ولتر تبري  للخ  ية, االدور الشهر شهرية داتاعر
 

 

 

 

 

 

 

C     : 0202 - 0202مع ل مخرووات تش يل السيارة خالل سنة  القسم الثالس 
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 0202 - 2020تعون االدابة عن الفقرات ا ناك لسر المخرووات الفعلية خالل السنة 
 

D1   وومممي لالمممة تبممم يل علمممل وعممملل  تبممم يل  تبممم يل أدمممزاء رئيسمممية ومممي الملمممر   ملمممر  عاممممل أو نخممم  ملمممر
( : ليمممس تممم ون قيممممة المممموا  المخمممرووة لتبممم يل أو تدفيمممت الملمممر  أو أدمممزاء رئيسمممية ومممي الملمممر  عيمممر

 .( ينارالل  با القيمة وتعون متضمنة ادور العمل  أو ما يتعلث بم 
 

D2  وشمممراء قيممممة تبممم يل األ وات االلتيا يمممة : ويقخممم  بهممما قيممممة اإل مممارات المشمممتراة والتمممي تمممم اسمممتعمالها
وأيممممة مخممممرووات أخممممر  مثممممل   شممممراء ب اريممممة أو تبمممم يل  0202 – 2002 ا ممممارات د يمممم ة خممممالل سممممنة 

 .( ينارالل  با القيمة ... ال  ( أو تب يل أدزاء من ب ن السيارة  زدا  السيارة
 

 D3بهمممما األدممممور الم ووعممممة   السمممممعرة ي اللمممم ا ة ي عهربائيممممة ي  ـ التخمممملي. والخمممميانة : ويقخمممم أدممممور عمممممل
 .المرب  المقابل  وي ( ينارل  باال القيمة  اح ادور تخلي. غير ملعورة وتلعراو ميعاني ( 
 

D4  أدمممور خمممبا السممميارة : تممم ون قيممممة األدمممور الم ووعمممة لخمممبا السممميارة بالعاممممل أو أدمممزاء منهممما بمممما ويهممما
 . وي المرب  المقابللقيمة وتلعر ا 0202 – 2020 السنةموا  الخبا خالل 

 
D5   وتعمممون القيمممممة قيمممممة تلممم  المخممماري  تعتمممر ومممي المربممم  المقابمممل اري  أخممممر  ـ: أيمممة مخمممتممملعرأخمممر
  . ( ينارل  باال 

 

 

 

 

 

 

 

E1  السمممواوتشممممل   تد يممم  سمممنوية ي تد يممم  عدمممازة  السمممنةالم ووعمممة  خمممالل والضمممرائر تممم ون قيممممة الرسممموم 
 (  .او أح رسوم اخر  عن السيارات السيارة د ي  خ تي 

    
E2 السنةقيمة الت(مين بعاوة أنواعم الم ووع خالل  ت ون .   

           
E3  مدمممموع   ينمممار ل  تعتمممر ومممي المربممم  المقابمممل بممماالتممم ون ال راممممات المروريمممة التمممي تمممم  وعهممما خمممالل السمممنة

 . 2020ال رامات خالل سنة 
        

E4 ينارل  باال  تسدل قيمتها بالمرب  المقابل تلعرأخر   روواتأخر  : أية مخ ) . 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D        0202 - 2020القسم الراب  : مخرووات عن ع امة السيارة خالل سنة 

   E         0202 - 2020القسم الخامي : المخرووات األخر  خالل سنة 
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 F1ويختمممار المممرقم المناسمممر لسمممر ملعيمممة السمممائث  عمممن ملعيمممة السممميارة سمممائث السممميارةالبالمممس الميممم اني  يسممم(ل
 -:وي  التياللسيارة وع

 وي المرب  المقابل. (2اختيار رقم  هو المال  اح ب(سمم سنوية السيارة يتم الا عان السائث  -2
 
 .وي المرب  المقابل (0اختيار رقم  يتم الا عان السائث غير مال  للسيارة  -0

 
F2  سمممواء سمممائث والممم  او اعثمممرلسممميارة ومممي اليممموم الوالممم  ويهممما ا تلتمممي اشمممت لعممم   سممماعات امعممم ل يمممتم لعمممر 

 تاللممممى زيمممما ة سمممماعات االشممممت ال والمسمممماوة المق وعممممة   عمممم   العيلممممو متممممرات (اللالممممة  كوممممي همممملليممممس 
 .وتبخل بنىر االعتبار

    
F3  سواء سائث وال  او اعثر  الوال  خالل اليومها السيارة ت عقالتي  ع   العيلومتراتمع ل يتم لعر. 

          
F4 بماللىمممة معممم ل التوقممم  خمممالل الشمممهر ويضمممرر عممم   ايمممام التوقممم   تممم ون عممم   أيمممام التوقممم  خمممالل السمممنة

 . 0202 - 2002للوخول الل ايام التوق  لسنة  20×  االشهر هل خالل
 

F5 سمممواء عمممان السمممائث  السمممائث اي يسمممتلمهتمممال اإليمممرا اتلدميممم     العممممل الفعلمممي ( يممم ون ويمممم المعممم ل اليمممومي
وتعتممممر القيمممممة بالمممم ينار وممممي المربمممم  بعمممم  االستفسممممار مممممن سممممائث السمممميارة مالمممم  او غيممممر مالمممم  للسمممميارة 

 .المقابل
 

 F6يسمممدل للمالممم  مقابمممل العممممل علمممل سممميارتم  مق ممموع الا عمممان السمممائث غيمممر مالممم  للسممميارة وهمممو يممم و  مبلممما
 المقابل .المبلا بال ينار اللح ي وعة للسائث المال  وي المرب  

  
F7 وهمممو عبمممارة عمممن اليمممومي للسممميارة  الدمممرا معممم ل الا عمممان السمممائث غيمممر مالممم  للسممميارة ويعممممل عليهممما يممملعر

التمممي خمممروها السمممائث  المخمممروواتخممماوي االيمممرا  المسمممتلم ممممن قبمممل السمممائث غيمممر المالممم  م رولممما منمممم 
نفممي  لمملالمملين يعملممون ع اح دميمم  السممواا ادممر  ممم  االخممل بنىممر االعتبممارالسمميارة  وع امممةعلممل تشمم يل 

 .تعتر بال ينار وي المرب  المقابل السيارة 
 

F8 اللمممملن عمممما ومممي سممميارات ويقخممم  العممممال الممملين يعملمممون مممم  السمممائث وال يسممموقون السممميارة بمممل مسممماع ي 
  سممممائث عمممممال المممملين يعملممممون عنممممال يمممملعر دميمممم  عمممم  عمممممال التفريمممما لسمممميارات اللمممممل البمممما  وعمممملل  و

 .المقابلوي المرب  السيارة 
 

F9  بنممم  الومممي  ينالمممملعورلدميممم  العممماملين ويقخممم  بهممما معممم ل االدمممر اليممموميF8  نوالسمممواا المسممماع ولممميي 
 لدمي  العاملين . يلسر والمع ل

 
 F7و  F6ماللىة : الا عان السائث مال  السيارة ال تتم االدابة علل لقل 

   F         0202 - 2020: ملعية تش يل وعيرا ات السيارة خالل سنة  السا يالقسم 
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