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 1 مديرية إحصاءات النقل واالتصاالت / الجهاز المركزي لإلحصاء / العراق 
  

  المقدمة .1
  
للمسافرين والوفود لإلحصاء إلى توفير بيانات ومؤشرات إحصائية عن نشاط النقل البري الجهاز المركزي يسعى 

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

انه يؤثر تأثيراً مباشراً على االقتصاد القومي  اذان نشاط النقل من األنشطة المهمة في كل الدول المتقدمة والنامية 
كذلك المؤسسات االقتصادية والخدمية بوجه خاص والنقل هو عصب لالقتصاد واألنشطة الخدمية ألن العائد منه عائد و

كان ليتحقق لتلك المشروعات لو ال نشاط النقل الذي يؤمن لها  اجتماعي يظهر في ميزانيات مشروعات أخرى وما
ادي واالجتماعي وقاسم مشترك لجميع األنشطة سواء مستلزمات تشغيلها وتسويق انتاجها فهو محور التقدم االقتص

  كانت صناعية ، زراعية ، تجارية كما ان له تأثير مباشر على البيئة .
  
 اذ ، القومي قتصادلألساسية ويعتبر الركيزة األ ، قتصاديألس القطاعات التي تدعم الهيكل اأتي قطاع النقل على رأيو 

المتوازن بين قطاعات يمكن تصور تحقق النمو  التقدم وال ساسية من دعائمأامة يمثل قطاع النقل بأنشطته المختلفة دع
حتياجات تلك القطاعات من النقل االمر الذي يمكن تحقيقه من خالل إاالقتصاد القومي ألي بلد من البلدان دون تأمين 

وهو األداة التي عن طريقها خرى قتصادية األاألرتباطا وثيقا بخطط القطاعات إعداد تخطيط جيد لقطاع النقل ويرتبط إ
ً بأتجاه زيادة اإلنتاج وتحسين نوعيته  يمكن توسيع السوق واستغالل الموارد البشرية والمادية التي لم تستغل سابقا

  ويساهم في انتقال السلع واليد العاملة الى األماكن التي تكون فيها اكثر نفعاً .
المناطق الجغرافية  نما بيقل البري تأتي من خالل الترابط السهل والسريع همية النقل بالشاحنات للشركة العامة للنأان 

تصال بنفس المرونة التي تتمتع المتناثرة والتي يصعب في الكثير من االحيان على الوسائل االخرى في تحقيق عملية األ
  ها الشاحنات .ب

  
سيابية سليمة لهذه المركبات لذا اتجهت الدول نإن يواكبه تخطيط وتطوير الطرق لتوفير أن تطور النقل البري يجب أو

 نتاجية التي تحققها الشاحنة .على في العملية اإلأالى تطوير وتحديث شبكات النقل كي تحصل على كفاءة 
ومع التطورات الحاصلة بالتكنولوجيا العالمية ولمواكبة تطور العمل في المكاتب الـحدودية أعــدت دراســات لــعقـد 

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

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

  .(نقل مجاني بدون اجر) النازحين ومتطوعي الحشد الشعبي ونقل  (نقل بأجر) المقدسة األماكن زوار
التشغيل المشترك مع القطاع الخاص رين والوفود من خالل مجموعة من مشاريع فوتسعى الشركة العامة لنقل المسا اهذ
الى قيام الشركة بتشغيل حافالت حديثة في سبيل  إضافةالشركة من خالل فتح مجاالت جديدة للعمل  إيراداتزيادة  إلى

  للمواطنين في بغداد وبعض المحافظات . أفضلتقديم خدمة 
تنفيذ خطة النقل الشامل على المدى البعيد كما وتسعى الشركة العامة للنقل البري الى تعزيز دور القطاع الخاص في 

باإلضافة الى تنمية وتطوير قابلية الشركة وبما يتناسب مع مكانتها كناقل وتفعيل المشاركة الحقيقية له في القطاع العام 
  تفاقيات الخاصة بدول الجوار .اتفاقيات النقل الدولية وتفعيل األى إلنضمام ألى اإلوطني وتسعى أيضا 

  
  ة المنهجي 1.1

  
الشركة العامة التشكيالت التابعة لها وهي (وزارة النقل والبيانات اإلحصائية بالتنسيق والتعاون مع  ستيفاءإويتم جمع   

من خالل جداول سنوية أعدت من قبل مديرية إحصاءات النقل  )لنقل المسافرين والوفود والشركة العامة للنقل البري
ً ييتم تدقيق البيانات الواردة مكتبو ، لي للشركةواالتصاالت تعكس النشاط النوعي والما المديرية من من قبل منتسبي  ا

حيث الدقة والشمول ومنطقية األرقام اإلحصائية فضال عن إجراء التحليـــــل اإلحصائي ألهم المؤشرات ويتضمن 
ات إحصائية عن عدد الحافالت مؤشر توفير و التقريرلمؤشـــــــرات والخرائط اإليضاحية  البيانيةاألشكال التقريــر 

عدد الركاب المنقولين على والبضائع، األشخاصنقل الموجودة والعاملة ، اإليرادات المتحققة من جراء والشاحنات 
  . قتصاديةألاالمؤشرات ة والخارجية ، باإلضافة إلى أهم مختلف الخطوط الداخلي

  .كورونا مما أدى الى غلق المنافذ الحدودية هذا وتم توقف خطوط النقل الدولي لهذه السنة بسبب جائحة 
  
  



      2021للمسافرين والوفود والبضائع لسنة  في القطاع العام تقرير إحصاء نشاط النقل البري
 

 2 مديرية إحصاءات النقل واالتصاالت / الجهاز المركزي لإلحصاء / العراق 
  

  المصطلحاتو المفاهيم 2.1
 

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

 السيارات أو عدد األشخاص المنقولين بواسطة الحافالتمجموع  : المنقولين والمسافرين والوفود الركاب  -2
 العاملة على مختلف خطوط السيرعدا السائق .

يقصد بها عدد الكيلومترات التي تقطعها الحافلة على مختلف خطوط السير الداخلية  المسافة المقطوعة :  -3
 والخارجية . 

في رحالتها الداخلية والخارجية على مختلف  هي الفترة الزمنية التي تستغرقها الحافلة شتغال :ألساعات ا  -4
 الخطوط.

 .وهي المصاريف التي تصرف على ادامة الحافالت  نفقات التشغيل : -5
ستخدام االنترنت يقوم بنقل البيانات والمعلومات في أماكن قطع المنفيست           إهو نظام يعمل ب المنفيست اآللي : -6

موظفي المراقبة في الشركة  بإمكانحيث  )Serverزن خاص ((المنافذ الحدودية) وترحيلها من مكان خ
اشة ــلـى شــع )Onlineباشر (ـــل مـــهذه المعــلومات وعرضــها بشك إلىالعامة للنقل البري الدخول 

 . )Monitoringمراقبـة  (ـــال
والتي مملوكة الاو غير  ريللنقل البيقصد بها الوسائط العاملة التي تمتلكها الشركة العامة  الشاحنات العاملة : -7

  تعمل فعال على الخطوط الداخلية والخارجية .
وغير المنقولة بواسطة الشاحنات المملوكة  األخرىيقصد بها كمية البضائع والمواد كمية البضاعة المنقولة :  -8

 .للشركة العامة للنقل البري مملوكة ال
  

    والوفود  نالشركة العامة لنقل المسافري/ المؤشرات الرئيسة  3.1
  

  عدد الحافالت الموجودة  .1
    و ابقــطال ذات) حافلة 907منها ( 2021 ) حافـــلة لسنــــة1227( بلغ عدد الحافالت الموجــودة

وذلك  ) حافلة1202كانت (اذ  2020عن سنة  )%2.1(بلغت نسبته  بأرتفاعطابقين ال ذات) حافلة 320(
 . )6،2،1( ولاجدالفي  مبين كماو شطب وعاطلة ومتوقفة ) حافلة بعد ان كانت تحت ال25إلضافة (

 
  عدد الحافالت العاملة  .2

 مقارنة) %6.0( نسبته بلغت ارتفاعسجلت  اذ 2021 حـــافـــلة لسـنة )897( بلغ عدد الحافالت العاملة
شكلت الحافالت الــعاملة لــهذه السنــة نســبة و عاملةحافلة  )846(عددها التي كان  2020 سنةب

في جدول مبين كما و) 1227والتي عددها ( دةجـمالي عــدد الـحافالت الـموجو) مـن إ%73.1مــقــدارهــا (
)2( . 
 

 عدد الركاب والمسافرين والوفود  .3
انخفاض  وجود وتبين 2021في سنة راكب ومسافر  مليون )3.5( بلغ عدد الركاب والمسافرين والوفود

 االنخفاض فيسبب راكب ومسافر ) مليون 5.0(عددها كان  اذ 2020مقارنة بسنة  )%30( بلغت نسبته
التي والصحية الخاصة بجائحة كورونا  األمنيةالظروف هوعدد الركاب والمسافرين والوفود بشكل عام 

 . )2(في جدول مبين ا ـكمو يمر بها البلد
  

  ت النقلاإليرادات المتحققة من خدما .4
بلغت بأرتفاع  2021دينــــار سنــــة  مليون) 13637( من خدمات النقل بلــغت اإليـرادات الـمتحــقــقة

 بسبب زيادة عدد الحافالت العاملة دينار مليون) 9194(قيمتها كانت  اذ 2020عن سنة )%48.3( نسبته
  . )2(كما مبين في جدول و
  

  األجور والمزايا المدفوعة للعاملين  .5
 بتهــنس تبأنخفاض بلغ 2021) مليون دينــــار سنــــة 15018(األجور والمزايا المدفوعة للعاملين بلــغت 

  . )2(وكما مبين في جدول  ) مليون دينار15713كانت قيمتها ( اذ 2020)عن سنة 4.4%(
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  المسافة المقطوعة للحافالت العاملة .6

 نسبته بلغت نخفاضإب 2021 ةسن كم ألف(5116)  العاملة للحافالت المقطوعة المسافة بلغت
 . )2(في جدول مبين كما و كمألف  )10057( كانت التي 2020عن سنة )%49.1(
  

  ساعات االشتغال للحافالت الـعاملةعدد  .7
       بلغت نسبتهنخفاض إب 2021نة ــف ساعة ســ) أل1330( عاملةـللحافالت البلغ عدد ساعات االشتغال 

  . )2(في جدول مبين كما و) ألف ساعة 4544كانت ( التي 2020عن سنة )70.7%(
  

 نفقات التشغيل للحافالت العاملة .8
 )%73.6( لغت نسبتهب بأرتفاع 2021) مليون دينار سنة 37334( بلغت نفقات التشغيل للحافالت العاملة

  . )2(وكما مبين في جدول ) مليون دينار 21506كانت قيمتها ( اذ 2020عن سنة 
  

        ملينعدد العا .9
 2020) عن سنة 7.4%نسبته ( نخفاضاً بلغتإحيث سجل   2021)عامل لسـنة  1954( بلغ عدد العاملين

 وستقالة وإنهاء الخدمات والوفاة والنقل للعاملين سبب التقاعد واألبلك ذو)عامل 2110(عددهم كان  الذي
 . 2كما مبين في جدول 

  

   نقل البريالشركة العامة لل / المؤشرات الرئيسة 4.1
 

 عدد الشاحنات الموجودة لنقل البضائع (المملوكة) .1
وهي نفسها في  2021) شاحنة سنة 535بلغت عدد الشاحنات الموجودة لنقل البضائع (المملوكة)(

 . )14،  1( جدولكما مبين في و 2020سنة 
 

 )المملوكة(عدد الشاحنات العاملة لنقل البضائع  .2
بـلغـت  بأرتفاع 2021 شاحنة ســنة )447( البضائع المملوكة بلغت عدد الشاحنات العاملة لنقل

 بعض صيانة وتأهيلبسبب ) شاحنة 401كان عددها ( التي 2020 سنة )عن%11.5نـسبـتـه (
لسنــة نســبة مــقــدارهــا عاطلة ومتوقفة حيث شكلت الشاحنات الــعاملة لــهذه االتي كانت  اتشاحنال

   . )14،  1( جدولكما مبين في و الشاحنات الـموجودة) مـن إجـمالي عــدد %(83.6
  

 )المملوكة( اإليـرادات المتحــقــقة من نقل البضائع بالشاحنات .3
 دينــــار سنــــة مليون  )12194بلــغت اإليـرادات المتحــقــقة من نقل البضائع بالشاحنات المملوكة (

دينار  مليون )16505( قيمتها كانت التي 2020)عن سنة  %26.1( بأنخفاض بلغت نسبته 2021
نخفاض في عدد النقالت للشاحنة الواحدة وتأخر وقوفها في ادت الى اإلمنية وضاع األبسبب سوء األ

وضاع الصحية ضافة الى سوء األتفريغ البضاعة المحملة باإل تأخيرالى يؤدي  مماالسيطرات االمنية 
  . )14(كما مبين في جدول و الخاصة بـجائحة كورونا

  
  األجور والمزايا المدفوعة للعاملين  .4

 بأنخفاض بلغت 2021) مليون دينــــار سنــــة 28508بلــغت األجور والمزايا المدفوعة للعاملين (
   .)1(وكما مبين في جدول  ) مليون دينار29507كانت قيمتها ( اذ  2020)عن سنة %3.4( نسبته

  
 
 )ةالمملوك(كمية البضاعة المنقولة بالشاحنات  .5

بلغت  بأرتفاع 2021سنة  خالل) ألف طن 431بلغت كمية البضاعة المنقولة بالشاحنات المملوكة (
بسبب ارتفاع عدد الشاحنات  ) ألف طن429(كميتها كانت  التي 2020) عن سنة 0.5%( نسبته
  . )14(كما مبين في جدول و العاملة
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 ت (المملوكة)عدد النقالت لكميات البضائع والمواد االخرى بالشاحنا .6
) نقلة خالل 10295بلغ عدد النقالت لكميات البضائع والمواد االخرى بواسطة الشاحنات (المملوكة)(

وكما مبين ) نقلة 11057التي كانت ( 2020عن سنة  )%6.9 (بلغت نسبتهبأنخفاض  2021سنة 
 . )14(في جدول 

 
 )المملوكة غير(عدد الشاحنات العاملة لنقل البضائع  .7

بأرتفاع  2021سنةخالل شاحنة  )2600العاملة لنقل البضائع ( المملوكةغير الشاحنات بلغ عدد 
التعاقد مع  ارتفاع) شاحنة بسبب 2500( عددها كانالتي  2020)عن سنة %4.0( بلغت نسبته

الشركات االهلية لوجود نقل متخصص يحتاج الى شاحنات تخصصية غير متوفرة في اسطول الشركة 
  . )15ل (كما مبين في جدوو لعاملةلشركات االهلية امقارنة بشاحنات ا

 
   المملوكة) اإليرادات المتحققة من نقل البضائع بالشاحنات (غير .8

مليون دينار (9750)  المملوكة الشاحنات غيرواسطة بلغت اإليرادات المتحققة من نقل البضائع ب
) مليون 11015(يمتها قكانت  التي 2020) عن سنة %11.5( نسبته بلغت بأنخفاض 2021سنة 

بسبب سوء األوضاع األمنية ادت الى اإلنخفاض في عدد النقالت للشاحنة الواحدة وتأخر دينار 
تفريغ البضاعة المحملة باإلضافة الى سوء  تأخيروقوفها في السيطرات االمنية مما يؤدي الى 

  . )15(كما مبين في جدول و األوضاع الصحية الخاصة بـجائحة كورونا
  

 )غير المملوكة(ية البضاعة المنقولة بالشاحنات كم .9
 2021سنــة  خالل) ألــف طــن 6564المملوكة ( بلغت كمية البضاعة المنقولة بالشاحنات غير  

بسبب ارتفاع  ) ألف طن4805( كميتهاكانت  التي 2020) عن سنة %36.6( نسبته بلغت رتفاعبأ
  . )15(كما مبين في جدول و عدد الشاحنات العاملة

 
 المملوكة)غير عدد النقالت لكميات البضائع والمواد االخرى بالشاحنات (.  10     

) نقلة 73032المملوكة)(غير بلغ عدد النقالت لكميات البضائع والمواد االخرى بواسطة الشاحنات (
) نقلة 88795التي كانت ( 2020) عن سنة %17.8( نسبته بلغت بأنخفاض 2021خالل سنة 
 .) 15( في جدولوكما مبين 

  
 عدد العاملين 11.

  2020عن سنة  (7.5%)بلغت نسبته نخفاض أب 2021سنةخالل ) عامل 1762بلغ عدد العاملين (  
التقاعد واالستقالة وإنهاء االنخفاض الى  سببويعزى ) عامل 1905(خاللها عدد العاملين كان  حيث

 . )20( كما مبين في جدولو الخدمات والوفاة والنقل للعاملين
 
 



Table (1)

نسبة العاملة الى الموجودة العاملةالموجودة
%

نسبة العاملة الى الموجودة العاملةالموجودة
%

ExistingoperatingPercentage of 
operating to 

existing% 

ExistingoperatingPercentage of 
operating to 

existing%

20171,65663438.329,07219,15267749372.852,01529,678

20181,93463632.936,87717,64852342982.072,28034,622

20191,89166835.347,42116,81953442078.768,80831,121

20201,20284670.412,31115,71353540175.067,54029,507

20211,22789773.116,06515,01853544783.666,38228,508

Number of trucks in The General Company for 
Land Transportation

Number of Buses in The General Company for 
Travellers and Delegates Transportation

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

Total of revenues and 
other The General 

Company for Travellers 
and Delegates 

Transportation (million ID)

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

السنة

Wages and 
benefits Paid to 
paid employees 
in The General 
Company for 

Land 
Transportation  

(million ID)

   اجمالي اعداد الحافالت والشاحنات الموجودة والعاملة واجمالي االيرادات وااليرادات االخرى واالجور والمزايا المدفوعة للعاملين لنشاط النقل البري في القطاع العام للشركة العامة لنقل المسافرين والوفود والشركة العامة للنقل البري للسنوات 
(2021- 2017)

Total number of existing and operating buses and Total of revenues and other and Wages and benefits Paid to employees and trucks  for the Land transportion activity for the general 
sectory of  the General Company for Travelers and Delegates Transportation and the General Company for Land Transportation for (2017-2021)

االجور والمزايا 
المدفوعة للعاملين 
في الشركة العامة 
للنقل البري (مليون 

دينار)

جدول (1)

Year

اجمالي االيرادات وااليرادات 
االخرى للشركة العامة لنقل 

المسافرين والوفود (مليون دينار)

اجمالي االيرادات وااليرادات اعداد شاحنات الشركة العامة للنقل البري
االخرى للشركة العامة للنقل 

البري (مليون دينار)

االجور والمزايا المدفوعة للعاملين اعداد حافالت الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود
في الشركة العامة لنقل المسافرين 

والوفود (مليون دينار)

Wages and benefits Paid 
to  employees in The 
General Company for 

Travellers and Delegates 
Transportation  (million ID)

Total of revenues 
and other The 

General Company for 
Land Transportation 

(million ID)

634 636
668

846
897

493

429 420 401
447
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البري  نقللل اجمالي اعداد الحافالت والشاحنات العاملة لنشاط النقل البري في القطاع العام للشركة العامة لنقل المسافرين والوفود والشركة العامة) : 1(شكل 
 2017-2021 )(للسنوات 

عدد الحافالت العاملة للشركة العامة لنقل المسافرين والوفود
عدد الشاحنات العاملة للشركة العامة للنقل البري

Figure (1) :The total number of operting buses and Trucks for Land Transportation activity for the General Company for Travelers and 
Delegates Transportation and the General Company for Land Transportation for (2017-2021)
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Table (2)جدول (2)

السنة
المسافة 

المقطوعة 
(الف كم)

عدد ساعات االشتغال 
(الف ساعة)

عدد العاملين
االجور والمزايا المدفوعة 

للعاملين 
(مليون دينار)

عدد الركاب والمسافرين 
والوفود (مليون)

قيمة االيرادات المتحققة من النقل 
(مليون دينار)

نفقات التشغيل (مليون دينار)

Year
 الموجودة

Existing
   العاملة

Operating

   
Distance 
(1000 km)  

Number of 
operating hours

 (1000 hours)

Number of 
Employees

Wages and benefits 
Paid to paid 
employees 
(million ID)

Number of  
passengers, 
travelers and 

delegates
(million)

The value of the 
income earned 
Transportation

(million ID)

   Employment 
expenses 
(million ID)

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

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

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

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

20211,227897 * 5,116  * 1,3301,95415,018 * 3.5* 13,63737,334

نسبة التغير السنوي 
% (2021 - 2020)

 Annual percentage of
 % change for the years

(2020-2021)

2.16.0-49.1-70.7-7.4-4.4-3048.373.6

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

   

  Among the revenues (401)million ID are revenues for granting a visa to oman only ** من ضمن اإليرادات (401) مليون دينار إيرادات خاصة بمنح الفيزا الى عمان فقط 

عدد الحافالت
Number of Buses 

 * ھو حاصل جمع المؤشرات في جدول (10،8،7) 

اجمالي المؤشرات التحليلية للشركة العامة لنقل المسافرين والوفود للسنوات (2021-2017)

Total Analytical Indicators of the General Company for Travelers and Delegates Transportation for (2017-2021)

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

19.3
21.5

19.2

5.0
3.5

0

5

10

15

20

25

2017 2018 2019 2020 2021

بالمليون) 2021-2017(عدد الركاب والمسافرين والوفود للشركة العامة لنقل المسافرين والوفود للسنوات ) 2(شكل
Figure(2): Number of Passengers Travelers and Delegates of the General Company For Travelers and 

Delegates Transportation(2017‐2021) million
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  Table (3)

ذات الطابقين

Two floors

88Existing

88operating

التفاصيل

العدد

الموجودة

No . Of seats to one bus

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

one floor

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

ذات الطابق

45

ذات الطابقين

Two floors

23,76045 89728,215العاملة

*عدد المقاعد الكلي 

total number of seats 

عدد المقاعد في الحافلة الواحدة

1,22740,81528,160

Numberone floor

ذات الطابق

2021عدد الحافالت الموجودة والعاملة وعدد المقاعد الكلي وعدد المقاعد في الحافلة الواحدة وعدد الحافالت حسب النوع في الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود لسنة 

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

transportation for 2021

(3)جدول 

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

عدد الحافالت حسب النوع

No . of buses by type

ذات الطابقين

Two floors

320

270

ذات الطابق

one floor

907

627

Details

الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود/ وزارة النقل : المصدر 
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166Januaryكانون الثاني

168Februaryشــــــباط 

163Marchاذار

144Aprilنيـــــسان 

165Mayآيـــــار

175Juneحــزيـــــران 

175Julyتموز 

175Augustاب

175Septemberايلـــــــول 

175Octoberتشــريــــن االول

152Novemberتشــريــن الثانـــي 

161Decemberكــــانــــون االول

330

330

540 36

300

435

435

360

315

315

15,400

420

435

315

29

24

21

21

28

29

14,344

12,672

14,520

15,400

15,400

13,376

14,168

22

15,400

15,400

21

22

14,608

14,784

20

29

Lengths of 
lines (km) **

Number of seats of 
the operating 

busses * 

معدل عدد الحافالت العاملة والمقاعد والخطوط واطوالھا للشركة العامة لنقل المسافرين والوفود ( داخل محافظة بغداد ) 
حسب االشھر  لسنة 2021

Table (4)جدول (4)

مجموع المقاعد للحافالت  
العاملة *

معدل عدد الحافالت العاملة على 
الخطوط

Average number of operating buses, Seats and Lengths of lines   of the General Company 
for Travelers and Delegates Transportation (in Baghdad) by months for 2021

Detailsالتفاصيل

Number of   
lines 

Average number of 
operating  buses

عدد الخطوط
اطوال الخطوط 

(كم) **

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

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

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

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

* Number of seats of the operating busses = Average 
number of actually operating buses with lines × No.of seats 
for one buse of (88) seats .   
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Table (5) (5)جدول 

Average number of 

operating buses

Number of seats of 

the working busses*
Number of lines 

Lengths of lines 

(km) **

27312,28541,424Januaryكانون الثاني 

28913,00531,068Februaryشباط 

27612,42031,068Marchاذار

27012,15041,424Aprilنيسان

27412,33041,424Mayآيــــار

27912,55541,424Juneحزيران

27912,55551,780Julyتموز 

27912,55551,780Augustاب

27512,37551,780Septemberايلول

27512,37551,780Octoberتشرين األول

27412,33051,780Novemberتشرين الثاني

26111,74551,780Decemberكانون االول

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

2021حسب االشهر لسنة  (االخرى

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

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

2021

Detailsالتفاصيل

اطوال الخطوط 

 **(كم)

معدل عدد الحافالت العاملة فعال 

حسب الخطوط
عدد الخطوط

معدل عدد الحافالت العاملة فعال = مجموع المقاعد للحافالت العاملة  * 

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

** Lengths of lines = Number of lines × 356

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

×No. of seats for one bus of (45) seats). 

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

356× عدد الخطوط =  اطوال الخطوط   ** 

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

 مجموع المقاعد للحافالت 

*العاملة 
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Table (6) (6)جدول  

مرسيدسكوستر
الباهاوس ذات 

الطابق

الباهاوس ذات 

الطابقين
ماركات مختلفةكنك لونكدايوو

Manufacturing yearCoasterMercedes
Bahaws 

with floor

Bahaws with 

2 floor
DaewooKink lonk

varius 

brands
Total

346346------ فأقل2010

20111298--1--111

201211011060---172

2013---260---260

2014-----313-313

202025------25

Total381991032013133461,227/ المجموع

2021تعدل األرقام على بيانات 

الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود/ وزارة النقل : المصدر 

(-) Unavailable data

Source: Ministry of Transport / General Company for Passenger 

Transport, Delegations 

    سنة الصنع       المجموع

2021/12/31عدد حافالت الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود حسب الماركة وسنة الصنع كما في 

عدم توفر البيانات (-)

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

brands and year of manufacturing as in 31/12/2021

Brandsالماركة 

38

199

10

320

1

313

346

0

50

100

150

200

250

300

350

400

كوستر           
Coaster

مرسيدس 
Mercedes  

الباهاوس ذات الطابق  
Bahaws with 

floor

الباهاوس ذات 
الطابقين    

Bahaws with 2 
floor

دايوو        
Daewoo

كنك لونك           
Kink lonk

ماركات مختلفة  
varius   

brands 

2021عدد حافالت الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود حسب الماركة لسنة (:3)شكل

Figure(3): Number of buses of the General Company For Travelers and Delegates Transportation 
by brands for 2021
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Table (7)

(الف)عدد الركاب 
المسافة المقطوعة 

(الف كم) 

  ساعات االشتغال

(الف ساعة)    

االيرادات المتحققة  

(مليون دينار)

Number of 

passengers (1000)

Distance

 (1000 Km)

 operating hours  

(1000 hours) 

       Revenues      

(million ID)

1615333175Januaryكــانــون الثانـــي 

162763452Februaryشـــــــباط

1627633120Marchآذار

 1430April *1186329نيـــســـــان 

 1085533115Mayآيــــــــــــار

 1455553181Juneحـــزيـــران 

 145743596Julyتمــــــوز 

 1277635143Augustاب 

9625535346Septemberايــــــلول 

1325835126Octoberتشــــــرين االول

1615830144Novemberتشــــرين الثانـــي

1439532554Decemberكــــانون االول 

2,5267944173,482Totalالمجمـــــوع

عدد المسافرين والوفود 

(الف)

المسافة المقطوعة 

(الف كم)

  ساعات االشتغال 

(الف ساعة)  

االيرادات المتحققة  

(مليون دينار)

1814255355Januaryكــانــون الثانـــي 

1310757157Februaryشـــــــباط

8410755230Marchاذار

2114254205Aprilنيـــســـــان 

2114255201Mayآيــــــــــــار 

3014256262Juneحـــزيـــران 

2517856243Julyتمــــــوز 

2717856250Augustاب 

4117855384Septemberايــــــلول 

5417855336Octoberتشــــــرين االول

417855306Novemberتشــــرين الثانـــي

2217855618Decemberكانون االول

3601,8506643,547Totalالمجمـــــوع

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

.دينار  (500)معدل سعر التذكرة للنقل الداخلي 

Number of 

Travelers and 

Delegates (1000)

التفاصيــــل

الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود/ وزارة النقل : المصدر 

Details
       Revenues      

(million ID)

operting hours  (1000 

hours)

Distance 

(1000 Km) 

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

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

2021لحافالت الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود لسنة  (األخرى

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

other governorates) The buses of the General Company For Travelers and Delegates Transportation for2021

Table (8) (8)جدول 

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

2021المسافرين والوفود لسنة 

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

Company For Travelers and DelegatesTransportation for 2021

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

Details                    التفاصيـــل

(7)جدول 

* Among the revenues (604)million ID are related to the contract of the north oil company 

and the baiji refinery
مليون دينار إيرادات خاصة بعقد شركة نفط الشمال ومصفى بيجي (604)من ضمن اإليرادات   * 
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عدد المسافرين 

(الف)والوفود 

المسافة المقطوعة 

(الف كم) 

  ساعات االشتغال

(الف ساعة)    

االيرادات 

المتحققة  

(مليون دينار)

Number of 

Travelers & 

Delegates(1000)

Distance Crossed 

(1000 Km)

Working hours  

(1000 hours)  

    Revenues      

   (million ID)

1601,1603202,718Baghdad-Al-Basrah 

121320144439Baghdad-Missan

----Baghdad-Kerkuk *

79370200390Baghdad-Ninevah (qayeara)

----Baghdad-AL-Kaim *

3601,8506643,547Total

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

Transport, Delegations 

Line Direction

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

2021وحسب مسار الخط لحافالت الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود لسنة 

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

governorates) by line directionThe buses of the General Company For Travelers and Delegates Transportation  for 2021

Table (9)

مسار الخط

البصرة - بغداد 

(9)جدول 

* The line is not used due to unsafe situation

المجمـــــوع

ميسان - بغداد 

*كركوك - بغداد 

(قيارة)نينوى - بغداد 

*القائم - بغداد 

الخط موجود ولكن اليعمل بسبب سوء االوضاع االمنية * 
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Table (10)

معدل عدد السيارات 

الموجودة والعاملة

عدد المسافرين 

(الف)

المسافة المقطوعة 

(الف كم)

  ساعات االشتغال 

(الف ساعة)  

اإليرادات المتحققة 

(مليون دينار)

25822889648Januaryكــانــون الثانـــي 

2582510010371Februaryشـــــــباط

2583514014241Marchاذار

2583514014304Aprilنيـــســـــان

2404819219316Mayآيــــــــــــار

2406024024414Juneحـــزيـــران 

2406726827569Julyتمــــــوز 

2406124424573Augustاب

2405421622710Septemberايــــــلول 

2407329229693Octoberتشــــــرين االول

2406726829616Novemberتشــــرين الثانـــي

2407128428752Decemberكانون االول

6182,4722496,207Totalالمجمـــــوع

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

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

2021لسنة  (لنقل الوفود)العامة لنقل المسافرين والوفود 

(10)جدول 

 Averageالتفاصيــــل

number of 

existing and 

operating 

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

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

Transportation for 2021

Number of 

passengers  

(1000)

Distance crossed 

in (1000 Km)

  operating hours 

(1000 hours)  

  Revenues  

(million ID)

Details
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Table (11)(11)جدول 

          ذكور          

Male

        اناث         

Female

382Engineers    المهندسون

67454Technicians

256153Administrators

6890Drivers

880Inspectors

1,745209Total

2021تعدل األرقام على بيانات 

Specification

المجموع

Total

40

1,954

409االداريون

 

2021عـــــدد العاملين حسب االختصاص والجنس في الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود لسنة 

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

specification and gender for 2021  

Number of Employeesاالختصاص

 عدد العاملين

728الفنيون

689

المجموع

88 المفتشون

الشركة العامة لنقل المسافرين / وزارة النقل : المصدر 

والوفود 

Source: Ministry of Transport / General Company for Passenger 

Transport, Delegations

السواق

Figure(4): Number of Employees of the General Company for Travelers and Delegates 
Transportation by specification and gender for 2021

 2021عدد العاملين حسب االختصاص والجنس في الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود لسنة( : 4) شكل 

38

674

256

689

88

2

54

153

0 0
0

100

200

300

400

500

600

700

800

المهندسون                               
Engineers

الفنيون             
Technicians

االداريون 
Administrators

السواق                 
Drivers

المفتشون             
Inspectors

Maleذكور 

Femaleاناث 
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(12)جدول 

المجموعاناثذكور اناثذكور اناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكور

MaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleTotal

0090202801038240المهندسون

6910370291242672010067454728الفنيون

49639519450704145256153409االداريون

11100038401900406890689السواق

002403303100088088المفتشون

229161095182276566611951,7452091,954المجموع

(13)جدول 

المجموعاناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكور

MaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleTotal

866303292622062174341545700201,7452091,954

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

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

Drivers

Inspectors

Total

BachelorHigh DiplomaMasterGrand total

 2021عدد العاملين حسب المستوى التعليمي والجنس في الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود لسنة 

بكالوريوسدبلوماعداديةمتوسطة

Primary less 

الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود/ وزارة النقل : المصدر 

IntermediatePreparatoryDiploma

الفئات العمرية

Number of Employees the General Company for Travelers and Delegates Transportation by the educational level and gender for 2021

ابتدائية فما دون

Age groups

Jurisdiction

Engineers

Technicians

Administrators

Table (13)

المجموع الكليماجستيردبلوم عالي 

Number of Employees of the General Company for Travelers and Delegates Transportation by Jurisdiction and age and gender for 2021

2021عدد العاملين حسب االختصاص والفئات العمرية والجنس في الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود لسنة 

االختصاص

21 - 3031 - 4041 - 5051 - 6061 more  

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

Table (12)

المجموع الكلي

Grand total
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للنقل البري الشركة العامة  

General Company for Land 
Transportation 

 

 



(14)جدول 

السنة
   عدد الشاحنات 

الموجودة
   عدد الشاحنات العاملة

 بضائع منقولة ومواد 

أخرى 

(الف طن)

عدد النقالت

 قيمة االيرادات 

المتحققة من النقل 

(مليون دينار)

year
 Number of 

existing truchs

 Number of 

operating trucks 

Transported goods 

and other materials

(1000 ton)
 No. of moves  

The value of 

revenueof  

(million ID)

20176774933348,81411,184

201852342975017,58825,951

201953442048511,29318,990

202053540142911,05716,505

202153544743110,29512,194

% نسبة التغير السنوي 

(2021-2020)

Annual percentage of change 

for the years % (2020-2021)

الشركة العامة للنقل البري/ وزارة النقل : المصدر 

(15)جدول 

عدد الشاحنات العاملةالسنة

بضائع منقولة ومواد 

اخرى 

(الف طن)

عدد النقالت

Year
Number of 

operating trucks

transported goods 

and other 

material(1000 ton)

 No. of moves  

20171,90050912,792

20181,8001,33032,372

20192,6001,25222,298

20202,5004,80588,795

20212,6006,56473,032

%نسبة التغير السنوي 

 (2021-2020)

Annual percentage of change 

for the years % (2020-2021)

الشركة العامة للنقل البري/ وزارة النقل : المصدر 

4.0

3,667

36.6-17.8

Source: Ministry of Transport / General Company for Land Transportation

-11.5

Source: Ministry of Transport / General Company for Land Transportation

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

(2017 - 2021)

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

of moves and revenues earned from transportation for (2017-2021) 

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

(2021-2017)

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

transported and No. of moves and revenues earned from transportation for (2017-2021) 

0.5

  Table (14)

-26.1 11.5-6.9 0.0

Table (15)

 قيمة االيرادات المتحققة من النقل  

(مليون دينار)

The value of revenue(million ID)

9,750

3,306

5,368

11,015

  19



Table (16)

كمية البضائع والمواد االخرى المنقولة 

(طن) 2021لسنة  (المخططة)

كمية البضائع والمواد االخرى المنقولة 

(طن) 2021لسنة  (المتحقق الفعلي)

/ نسبة المتحقق 

(%)المخطط 

The amount of goods and 

other materials 

transported that planned 

for 2021 (ton)

Theamount of goods and 

other materials transported 

Achievement actual for 

2021(ton)

Achievement 

ratio/planned 

(%)

 166,666780,540468Januaryكانون الثاني

  166,6662,167,5571,301Februaryشــــــباط 

 166,666865,945520Marchاذار

  166,6661,099,791660Aprilنيـــــسان 

 166,666532,958320Mayآيـــــار

  166,666228,083137Juneحــزيـــــران 

  166,666164,63299Julyتموز 

166,666221,564133Augustاب

166,666220,338132Septemberايلـــــــول 

166,666269,991162Octoberتشــريــــن االول

November 166,666151,51991 تشــريــن الثانـــي 

166,674291,946175Decemberكــــانــــون االول

2,000,0006,994,864350Totalالمجموع

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

 النشاط التخصصي حسب االشهر وكمية البضائع والمواد االخرى 2021/12/31 ولغاية 2021/1/1نشاطات الشركة العامة للنقل البري للفترة من 

المنقولة

The activities of the General Company for Land Transportation from 1/1/2021 until 31/12/2021, specialist activity by 

months, the amount of goods and other materials transported  

(16)جدول 

Details التفاصيل
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Table (17)

 نوع البضائع 

والمواد االخرى
مسار الخطالجهة المستفيدة

كمية البضائع والمواد 

 (طن)االخرى المنقولة 

Amount of 

transported 

goods and other 

(materials(ton

     عدد النقالت 

    No. of  

moves

 Line direction
 The beneficiary 

agency

Type of 

goods and 

other 

materials  

5,425155المحافظات كافة-  ام قصر وزارة الكهرباءمعدات كهربائية
 Umm Qasr -ٍٍ All 

governorates
 Ministry of Electricity  

Electricity 

equipments 

  3,32595Between governorates Ministry of Electricityبين المحافظاتوزارة الكهرباءمعدات كهربائية
Electricity 

equipments 

وزارة الزراعةاسمدة
- ام قصر + خور الزبير 

المحافظات كافة
238,2545,727

Chor AL- Zubeir + 

Umm Qasr - All 

governorates

Ministry of AgricuitureFertilizers

22,101475Between governoratesMinistry of AgricuitureFertilizersبين المحافظاتوزارة الزراعةاسمدة

مواد انتخابات
المفوضية العليا 

لالنتخابات
62,2341,496Between governoratesبين المحافظات

Independent High 

Electoral Commission

Electoral 

materials

زيوت/ نفط اسود 
شركة / وزارة النفط 

تسويق النفط سومو
 Bazian -  Umm Qasr 88327ام قصر- بازيان 

Ministry of petrol / 

Somo oil marketing 

company

Black oil / oils

كاز
فروع الشركة العامة 

للنقل البري

فروع الشركة العامة - البصرة 

السالميات- للنقل البري 
7,596211

AL- Basrah -  

Branches General 

Company for Land 

Transportation - AL - 

Salamiaat 

 Branches General 

Company for Land 

Transportation

Gaz

وزارة التجارةحنطة
مخازن وزارة - ام قصر 

التجارة في المحافظات كافة
42,786930

 Umm Qasr - Stocks 

Ministry of Trade in All 

governorates

Ministry of Trade Wheat 

1405القصور الرئاسية- عين األسد رئاسة الجمهوريةكرفانات
Ain al - Assab - 

presidential palaces
PresidencyCaravans

48,4381,174المحافظات كافة-  ام قصر وزارة التجارةرز
 Umm Qasr -ٍٍ All 

governorates
Ministry of Trade Rice

431,18210,295

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

 ولغاية 2021/1/1والجهة المستفيدة ومسار الخط وعدد النقالت للشركة العامة للنقل البري من  (المملوكة)نوع وكمية البضائع والمواد االخرى المنقولة بواسطة الشاحنات 

2021/12/31

(17)جدول 

The amount and type of goods and other materials transported by truck (owned), the beneficiary agencies agency the line 

direction and the number of moves of the General Company for Land Transportation from 1/1/2021 until 31/12/2021

Totalالمجموع
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Table (18)

نوع البضائع 

والمواد 

االخرى

مسار الخطالجهة المستفيدة

كمية البضائع والمواد 

 (طن)االخرى المنقولة 

Amount of 

transported 

goods and 

other 

(ton)materials

 عدد 

النقالت  

No. of 

moves

 Line direction

 The 

beneficiary 

agency

Type of 

goods and 

other 

materials  

4,795137المحافظات كافة- ام قصر وزارة الكهرباءمعدات كهربائية
Umm Qasr - All 

governorates

 Ministry of 

Electricity

Electricity 

equipments 

19,985571بين المحافظاتوزارة الكهرباءمعدات كهربائية
 Between 

governorates

 Ministry of 

Electricity

Electricity 

equipments 

منتوجات نفطية
شركة / وزارة النفط 

تسويق النفط سومو

-  الصينية -  بيجي  

المحافظات كافة
2,057,07970,087

 Beygee - AL- 

siyniuh -  All 

governorates

Ministry of 

petrol / Somo 

oil marketing 

company

Petroleum 

products

وزارة التجارةرز واكياس طحين
-المحافظات كافة - ام قصر 

 بين المحافظات
4,446,15765

Umm Qasr - All 

governorates -  

Between 

governorates 

Ministry of 

Trade 

Rice and flour 

bags

مواد متنوعة 

للشحن الجوي

كافة الوزارات وشركات 

القطاع الخاص

جهات - مطار بغداد الدولي 

مختلفة
19,4421,782

Baghdad 

International 

Airport - Different 

Airways 

All ministries 

and the private 

sector

Variety 

materials For 

air freight

مواد انتخابات
المفوضية العليا 

لالنتخابات
All governorates 16,224390المحافظات كافة

Independent 

High Electoral 

Commission

Electoral 

materials

6,563,68273,032

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

2021/12/31 ولغاية 2021/1/1

(18)جدول 

The amount and type of goods and other materials transported by truck , (non-owned), the beneficiary 

agency, the line direction and the number of moves of the General Company for Land Transportation 

from1/1/2021 until 31/12/2021

Totalالمجموع

Source: Ministry of Transport / General Company for Land Transportationالشركة العامة للنقل البري/ وزارة النقل : المصدر 
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Table (19)

الشاحنات غير المملوكةالشاحنات المملوكةالشاحنات غير المملوكةالشاحنات المملوكة

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

 81715,53716,35433,632746,908780,540Januaryكانون الثاني

  48418,33618,82019,9012,147,6562,167,557Februaryشــــــباط 

 64520,66821,31327,293838,652865,945Marchاذار

  96015,52416,48441,5791,058,2121,099,791Aprilنيـــــسان 

 1,3481141,46256,212476,746532,958Mayآيـــــار

  9603771,33739,327188,756228,083Juneحــزيـــــران 

  54929484323,192141,440164,632Julyتموز 

6383751,01327,031194,533221,564Augustاب

9543431,29739,455180,882220,337Septemberايلـــــــول 

1,2647211,98552,904217,087269,991Octoberتشــريــــن االول

November 9463551,30140,174111,345151,519 تشــريــن الثانـــي 

7303881,11830,482261,465291,947Decemberكــــانــــون االول

10,29573,03283,327431,1826,563,6826,994,864Totalالمجموع

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

Transportation

المجموع الكلي

(طن)كمية البضائع والمواد االخرى المنقولة 

المجموع الكلي

Details

No. of moves
The amount of goods and other materials 

transported that (ton)

2021حسب االشهر للشركة العامة للنقل البري لسنة  (المملوكة وغير المملوكة)عدد النقالت وكمية البضائع والمواد االخرى المنقولة بواسطة الشاحنات 

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

Company for Land Transportation for 2021 

(19)جدول 

التفاصيل

عدد النقالت
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       ذكور      

Male

               اناث           

    Female
Total

611778

1198127

576235811

7460746

1,5022601,762

Drivers

2021عدد العاملين حسب االختصاص والجنس في الشركة العامة للنقل البري لسنة 

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

specification and gender for 2021

Table (20)

Total

Specification

Engineers

                 عدد العاملين

Technicians

(20)جدول 

Administrators

المجموع

االختصاص

السواق

المجموع

المهندسون

الفنيون

االداريون

Number of employees

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

Transportation

61

119

576

746

17 8

235

0
0

100

200

300

400

500

600

700

800

المهندسون                 
Engineers

الفنيون                
Technicians

االداريون                   
Administrators

السواق                          
Drivers

 Maleذكور 

Femaleاناث 

2021عدد العاملين حسب االختصاص والجنس في الشركة العامة للنقل البري لسنة (:5)شكل

Figure(5):Number of Employees of the General Company for Land 
Transportation for by specification and gender for 2021
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اناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكور

MaleFemaleTotalMaleFemaleTotalMaleFemaleTotalMaleFemaleTotalMaleFemaleTotalMaleFemale

1,2282211,4491441415818523751186379461,502260

Grand total

Source: Ministry of Transport / General Company for Land Transportation

المجموع

 Total

 النجف

 AL-Najaf

المجموع الكلي

2021عدد العاملين حسب الجنس في الشركة العامة للنقل البري في بغداد والمحافظات لسنة 

Number of Employees of the General Company for Land Transportation in Baghdad and governorates for 2021

Table (21)(21)جدول 

كركوك 

Kirkuk

المجموعالمجموع

 البصرة 

Basrah ِ AL

بغداد

 Baghdad

 نينوى

Nineveh

المجموع المجموع المجموع

1,762

الشركة العامة للنقل البري/ وزارة النقل : المصدر 
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اناثذكور اناثذكوراناثذكوراناثذكوراناث

FemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemale

57837411000المهندسون

014158346410الفنيون

111185427311714250103االداريون

035028604050190السواق

161746365412460454303المجموع

Table (23)

المجموعاناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكور

MaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemale Total 

386607131871722556170442701221032101,5022601,762

Ph.D.Grand total                  

(23)جدول 

33

1

   دون االبتدائية

No certificatePrimary      IntermediatePrparatory

      ماجستيرمتوسطة

Master.D

235

0

260

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

دبلوم عالي

1,762

دكتوراه    ابتدائية

الشركة العامة للنقل البري/ وزارة النقل : المصدر 

40

Number of Employees of the General Company for Land Transportation by the educational level and gender for 2021

المجموع الكلي     دبلوم

Diploma      BachelorHigh Diploma

                    

بكالوريوس اعدادية

االختصاص

ذكور

Male

6

0

الفئات العمرية

2021عدد العاملين حسب االختصاص والفئات العمرية والجنس في الشركة العامة للنقل البري لسنة 

Number of Employees of the General Company for Land Transportation by Jurisdiction and age and gender for 2021 

61 more 41 - 50

Table (22)(22)جدول 

41 - 50 فأكثر5161 - 60 40 - 31

31 - 4051 - 60

30 - 21

21 - 30

746

2021عدد العاملين حسب المستوى التعليمي والجنس في الشركة العامة للنقل البري لسنة 

Source: Ministry of Transport / General Company for Land Transportation

78

Drivers

Total

746

1,502

127

61

1198

المجموع الكلي

Grand total
Age groups

811

Jurisdiction

Engineers

Technicians

Administrators 576

اناث

Female

17

Total

المجموع ذكور 

Male
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3. Revenue from the transportation of goods by truck (owned) 
Revenues from the transport of goods by truck amounted to (12194)(million ID) in 2021, an 
decrease of (%26.1) over 2020 which amounted to (16505)(million ID) due of the poor security 
conditions led to a decrease in the number of  of transfers per truck and its delay in stopping 
it at the  security controls which leads to the delay in unloading the loaded goods in addition 
to the poor health conditions related to the corona pandemic as shown in table (14) . 
 

4. Wages and benefits Paid to  employees 
Wages and benefits Paid to employees to (million ID)(28508) million in 2021, an decrease of 
(%3.4) compared to 2020 amounting to (million ID) (29507) million ID as shown in Table (1) . 

 
5. Quantity of goods transported by truck (owned) 

The amount of goods transported by trucks owned by (431)(1000 ton) during the year 2021  
an increase of (%0.5) for the year 2020, which was the quantity (429) (1000 ton) due of an 
increase number of trucks operating  as shown in Table(14) . 

 
6. Number of moves and The amount of goods and other materials transported bay 

trucks (operating trucks) 
 Number of moves and The amount of goods and other materials transported bay trucks 
(operating trucks)(10295) move the year 2021 an decrease (%6.9) the year 2020 (11057) move 
as shown in Table (14) . 
  

7. Number of operating trucks for goods transporting (non-owned) 
Number of non-owned trucks operating for the transport of goods reached (2600) trucks 
during 2021, an increase of (%4.0) compared to 2020 which was (2500) trucks due of an 
increase the high contracting with private companies due to the presence of specialized 
transport that needs specialized trucks that are not available in the companys fleet compared 
to the trucks of working private companies as shown in Table (15) . 

 
8. Revenues from trucking (non-owned) 

Revenues from transport of goods by non-owned trucks amounted to (9750) (million ID) in 
2021 an decrease of (%11.5) compare to 2020 which amounted to (11015)(million ID) due of 
the poor security conditions led to a decrease in the number of  of transfers per truck and its 
delay in stopping it at the  security controls which leads to the delay in unloading the loaded 
goods in addition to the poor health conditions related to the corona pandemic as shown in 
Table (15) . 

 
9. Quantity of goods transported by truck (not owned) 

The quantity of goods transported by trucks not owned by (6564) (1000 tons) during the year 
2021 an increase of (%36.6) for the year 2020, which was the quantity (4805) (1000 tons) due 
of an increase number of trucks operating as shown in Table (15) . 
 

10. Number of moves and The amount of goods and other materials transported bay 
trucks trucks(non-owned) 
Number of moves and The amount of goods and other materials transported bay trucks 
(non-owned)(73032) move the year 2021 an decrease (%17.8) the year 2020 (88795) move as 
shown in Table (15) . 
 

11. Number of Employees 
The number of Employees reached (1762) workers during the year 2021, an decrease of 
(%7.5) compared to the year 2020, during which the number of employees (1905), and the 
reason for the decline to retirement and resignation and termination of services and death 
and transportation of workers as shown in Table (20) . 
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2. Number of operating buses  
Number of buses operating (897) buses for the year 2021, which increase arise of (%6.0) 
compared to 2020 , which was (846) bus working in addition to the existence of some buses to 
the owners of Buses operating for this year accounted for (%73.1) of the total number of 
buses,(1277) as shown in Table 2 . 

 
3. Number of passengers, travelers and delegations 

Number of passengers, travelers and delegations reached (3.5) million passengers and 
travelers in 2021,and an decrease of (%30) compared to 2020 was recorded in the number of 
passengers(5.0) million passengers due to an decrease the number of passengers, 
passengers and delegations in general due to the security conditions and health conditions 
for the corona pandemic that the country was going through  as shown in Table (2) .  

 
4. Income from transport services 

Revenues from transport services amounted to million ID(13637) million in 2021, an increase 
(%48.3) compared to 2020 , amounting to (million ID)(9194) million due increase number of 
operating buses as shown in Table (2) . 
 

5. Wages and benefits Paid to  employees 
Wages and benefits Paid to  employees to(15018)( million ID) in 2021, an decrease of  (%4.4) 
compared to 2020 amounting to(15713)(million ID) as shown in Table (2) . 

 
6. distance travelled for buses operating 

Number of buses in operation reached (5116)(1000. Km) in 2021, an decrease of (%49.1) over 
the year 2020, which was (10057)(1000.km) as shown in Table (2) . 

 
7. Number of hours of work for buses operating 

Number of working hours for working buses reached (1330) 1000 hours in 2021, an decrease 
of (%70.7) compared to the year 2020 which was (4544) 1000 hours as shown in Table (2) . 
 

8. Employment expenses  of operating buses 
Number of Employment expenses of operating buses(37334) million ID in 2021 an increase of 
(%73.6) compared to the year 2020 amounting (21506) million ID as shown in Table (2) . 
 

9. Number of Employees 
Number of Employees reached (1954) workers for the year 2021, recording a decrease of 
(%7.4) compared to the year 2020 which was (2110) workers due to retirement, resignation 
and termination of services, death and transportation of workers as shown in Table (2) . 

 

1.4 Key  indicators / the General Company of Land Transport 
 

1. Number of trucks for goods transferring(owned) 
Number of trucks for the transport of goods (owned) was (535) in 2021 It’s the same year 
2020  as shown in Tables (1 ,14) . 
 

2. Number of trucks to transport goods sub-working contingent-owned 
Number of trucks operating for the transport of owned goods reached (447) in 2021, an 
increase of (%11.5) compared to the year 2020 which was (401) trucks due Maintenance and 
rehabilitation of some trucks that were idle and parked as the operating trucks for this year 
constituted(%83.6) of the total number of existing truchs as shown in Table  (1, 14) .                                  
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1.1 Methodology 
 

Statistical data are collected and updated in coordination and cooperation with the Ministry of 
Transport and organization the General company passenger, delegates and company for road 
transport through annual tables prepared by the Directorate of Transport and Communications 
Statistics Which reflects the qualitative and financial activity of the company. The data received is 
audited by the employees of the Directorate in terms of accuracy, comprehensiveness and logic 
of the statistical figures as well as statistical analysis of the most important indicators. The report 
includes charts and of the indicators of the report and provides statistical indicators on the 
number of working buses and trucks, Transport of persons and goods, number of passengers 
transported on various internal and external lines, in addition to the most important economic 
indicators this year international transport lines were suspended due to the corona pandemic 
which led to the closure of border crossings. 
 
1.2 Definitions and terms: 
 

1. Operating Buses: Means the working media owned by the General Company for passenger 
and delegations, which was already working on the internal and external. 

 
2. Passengers travelers and delegates: The total number of people transported by buses 

operating on various itineraries except the driver. 
 
3. Mileage: means the number of kilometers traveled by the bus on various internal and 

external routes . 
 
4. Work hours: The duration of the bus in its internal and external flights on different lines. 
 
5. Employment expenses: They are expenses that behave on the sustaining of buses 
 
6. Automated manifest: It is system that works using the Internet is the transfer of data and 

information in places cut Al manifest (border crossings) and carried over from the place of 
private storage(Server)where control staff in the General Company for Land Transport can 
access this information and display them directly (Online) on the monitoring screen 
(Monitoring). 

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

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

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

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

1.3 Key Indicators / The General Company for Passenger Transport and 
elevations 

 
1. Number of available buses  

Number of buses (1227) for the year 2021, including (907) bus floor and (320) double Decker 
bus with an increase of (%2.1) from the year 2020 (1202) buses due to add (25) buses it was 
under cancellation and idle and staiied as shown in Tables (1, 2 , 6) . 
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1. Introduction 
 

The CSO seeking to provide data and statistical indicators of activity of ground transportation for 
passengers and goods and delegations to meet the needs of planners, researchers and students, Therefore, 
the statistics of road transport activity for passengers, delegations and land transport were combined with a 
single report on the statistics of road transport activity in the public the transport activity is one of the 
important activities in all developed and developing countries as it directly affects the national economy and 
economic and service activities because the return from it is asocial return that appears in the budgets of 
other projects and would not have been achieved for those projects had it not been for the transport activity 
that secures it has the requirements of operating and marketing its production it is the center of economic 
and a common denominator for all activities whether industrial , agricultural , commercial  and has a direct 
impact on the environment . transport is the tool through which the market can be expanded and the human 
and material resources that were not previously exploited in the direction of increasing production and 
improving its  quality and contributes to the movement of goods and hand work to places where you are 
most useful  sector for passengers, delegations and goods, through which detailed statistical indicators are 
provided for this activity the transport sector comes on top of the sectors that support the economic 
structure and is the main pillar of the national economy as the transport sector with its various activities is 
fundamental pillar of progress its not possible to imagine achieving balanced growth among the sectors of 
the any country without securing the needs of those sectors from transportation which can be achieved 
except through preparing a good planning for the transport sector which is closely related to the pains of 
other economic sectors this is seeking General Company for travelers and delegates transportation through 
a group joint operation private sector to increase the company's revenues by opening new fields of work in 
addition to the company operating modern buses in order to provide better service to citizens in Baghdad 
and some provinces.. as it seeks General Company for land transportation to enhance the role of the private 
sector in the impel mutation of the comprehensive transport plan in the long run and to activate its real 
participation in the public sector in addition to developing and developing the capabilities of the company in 
a manner that is commensurate with its position as a national carrier and also seeks to join international 
transport agreement and activate the agreements for neighboring countries of Transport in Iraq occupies an 
important place in the national development process and in building the economic and shy octal structure of 
the country, Therefore, it plays the greatest role in the field of comprehensive economic development, which 
provides extensive services in the field of transport of people, goods and materials varied between cities and 
production sites and consumption Land transport is an important means of increasing reliance on it from 
year to year because of the flexibility and high responsiveness it has to meet the needs of the transport 
activity, whether for the transport of persons or for the transport of goods. Transport is the lifeblood of the 
developed countries for its distribution services to other activities the importance of trucking to the General 
company for land transport comes through the easy and fast interconnection between the scattered 
geographical areas, which are often difficult in other ways to achieve the process of communication with the 
same flexibility as the trucks the development of land transportation should make the planning and 
development of roads to provide sound access to these vehicles so that developed to develop and update 
transport networks to get higher efficiency in the production process achieved by the truck with the 
developments in the global technology and to keep abreast of the development of the work at the border 
offices, studies were prepared to conclude the agreements (joint operation) with the other companies 
operating in the same jurisdiction. Most of the offices were operated by most of its offices to provide high 
quality technology and eliminate financial and administrative corruption. 
 Automated at all border ports The General Company was also assigned to carry passengers and delegations 
and general company for land transportation with huge special duties in transporting pilgrims, pilgrims and 
pilgrims, transporting displaced persons and volunteers of the popular crowd (free transfer without pay)the 
public company for transporting passengers and delegations through a group of joint operating projects 
with the private sector seeks to increase the company’s revenues by opening new areas of work in addition 
to the company operating modern buses in order to provide better service to citizens in Baghdad and some 
governorates. 
The general company for land transport seeks to enhance the role of the private sector in 
implanting the comprehensive transport plan in the long run and activate its true participation in 
the public sector in addition to developing the company’s capacity in a manner commensurate 
with its position as a national carrier and also seeks to join international transport agreements of 
neighboring countries. 
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