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  المقدمة
للمسافرين والوفود لإلحصاء إلى توفير بيانات ومؤشرات إحصائية عن نشاط النقل البري  يالجھاز المركزيسعى 

لمسافرين ل النقل البريحتياجات المخططين والباحثين والدارسين ، لذا تم دمج تقريري إحصاء نشاط إلتلبية  والبضائع
ومن  البري للمسافرين والوفود والبضائعنشاط النقل تقرير إحصاء بأسم واحد  بتقرير  والنقل البري للبضائعوالوفود 

 وأحد حيوي وخدمي مھم  نشاطالنقل  يعتبروخالله يتم توفير مؤشرات إحصائية تجميعية وتفصيلية عن ھذا النشاط ، 
صوره بأھمية حيث حظي النقل على اختالف  ، قتصاد الوطني في كل بلدان العالم وفي العراق بشكل خاصإلروافد ا

ھذا يعني والداخلة في العملية الصناعية فھو يشكل البناء االرتكازي ألي نشاط اقتصادي  اإلنتاجمتميزة عن بقية عناصر 
بوتيرة نموه وبالتالي " تعثرا أو اإلنتاجفي استدامة " غيابه يعني فشالوان االقتصادية  األنشطةلبقية  األساسانه 
وزيادة في المنافع االقتصادية  ألرباحافي "وتعظيما جاستمرار اإلنتاوحضوره يعني  ،ألمد القصيرافي "كامال"شلال
  ."والربحية خاصة"عامة

ع ھذا القطاع في المسارات ذات الرؤية ضوتتولى الدول بھيئاتھا التخطيطية وضع الدراسات والستراتيجيات التي ت
ان كثير من و األخرىقتصادية إلازي مردودات الموارد اقتصادي يوإالمستقبلية لبناء قطاع نقل متطور يكون ذا مردود 

فالحقيقة التي ،  الخ...البرية والبحرية والجوية  قتصادياتھا على قطاعات النقل بكافة مفاصلھاإبلدان العالم تعتمد في 
ره في يقضي ربع عم اإلنسان إن"االيوم من سمات الدول المتحضرة والمتطورة خصوص أصبحالنقل  أنالغبار عليھا 

السيارة أوالباخرة  أوالقطار  أوعند حاجته للسفر نوع الطائرة  اإلنسانالتي يفكر فيھا  األشياء أولوسائل النقل وان 
الغنى عنھا لتوفير السلع والمنتجات عن  أساسيةد النقل عملية عّ لذا ي ،"اوانسبھا سعر وأريحھا أفضلھاويبحث عن 

فأن النقل يعمل  . قتصادي زراعي صناعي تجاري ھو بحاجة ماسة لوسائط نقلإمشروع  أي وان طريق التبادل والتجارة
   ." وقتا وأسرع"نفعا أكثرمستھلكيھا بصيغة  إلىقتصادية إلعلى تقريب الحاجة ا

ستغالل الموارد الطبيعية والبشرية ، إوقابلية على " تطورا أكثرقتصاد الوطني إلكان ا أوسعوكلما كانت شبكات النقل 
  .جتماعي في القطر إلقتصادي واإلنقل في العراق مكانة ھامة في عملية التنمية القومية وبناء الصرح اويحتل ال
قدم من خدمات واسعة النطاق في مجال نقل يقتصادية الشاملة بما إلفي مجال التنمية ا األدوار أعظملعب ي ولذا فھ

  .ستھالك إلوا اجاإلنتوالبضائع والمواد المتنوعة مابين المدن ومواقع  األشخاص
ولعل السبب الواضح في زيادة االعتماد عليھا او  أخرى إلىعتماد عليھا من سنة ألوالنقل البري ھو وسيلة مھمة يزداد ا

 األشخاصستجابة العالية التي تتصف بھا لتلبية حاجات النقل سواء كان ذلك بالنسبة لنقل ألھو المرونة وا إليھاالحاجة 
النقل البري ھو عصب الحياة في الدول المتقدمة لما يقدمه من خدمات في مجال نقل  أن إلى افةباإلضلنقل البضائع  أو

 دتــأعحدودية ـفي المكاتب ال العمل صلة بالتكنولوجيا العالمية ولمواكبة تطورالبضائع والمعدات ومع التطورات الحا
المنفيست (ركات العاملة بنفس االختصاص فتم تشغيل مع بقية الش) ل المشتركــتشغيــال(يات ـفاقــتاد ـعقــات لــدراس
ً العمل مستمر واإلداريبأغلب مكاتبھا لتقديم خدمة عالية بتقنية متطورة والقضاء على الفساد المالي ) اآللي ، وحاليا

  .على تطبيق المنفيست اآللي في كل المنافذ الحدودية 
لمسافرين والوفود بسيارات النقل اص لدعم الشركة العامة وفي ھذه السنة تم التعاقد مع مستثمرين من القطاع الخ

حيث عملت حافالت الشركة لغاية  )سياحة دينية داخلية(وكذلك نقل مجاميع سياحية خاصة لنقل المسافرين والوفود 
لھذه  مما اثر على نتائج المؤشرات المستخرجة، .الشھر السابع من السنة وبعدھا تم االعتماد على حافالت المستثمر 

  .السنة بانخفاض في عدد الحافالت العاملة وزيادة كل من المسافة المقطوعة وعدد ساعات االشتغال وعدد الركاب 
   المنھجية 

الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود   وزارة النقل وستيفاء البيانات اإلحصائية  بالتنسيق والتعاون مع إيتم جمع و  
من خالل جداول سنوية أعدت من قبل مديرية إحصاءات النقل واالتصاالت تعكس النشاط  والشركة العامة للنقل البري

النوعي والمالي للشركة ، يتم تدقيق البيانات الواردة مكتبيا من قبل منتسبي  المديرية من حيث الدقة والشمول ومنطقية 
البيانية اإليضاحية  ويتضمن التقريــر الرسوماألرقام اإلحصائية فضال عن إجراء التحليـــــل اإلحصائي ألھم المؤشرات 

وتوفـــير مؤشرات إحصائية عن عدد الحافالت الموجودة والعاملة ، اإليرادات المتحققة من جراء  لمؤشـــــــرات التقرير
شرات عدد الركاب المنقولين على مختلف الخطوط الداخلية والخارجية ، باإلضافة إلى أھم  المؤوالبضائع، األشخاصنقل 
  .قتصادية إلا

  
  التعاريف والمفاھيم

  
يقصد بھا الوسائط العاملة التي تمتلكھا الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود والتي تعمل  :الحافالت العاملة  -1

 .فعال على الخطوط الداخلية والخارجية 
  
ى مختلف خطوط السير عدا مجموع عدد األشخاص المنقولين بواسطة الحافالت العاملة عل :الركاب المنقولين   -2

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

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

 .الخطوط
  

والمزايا النقدية والعينية المدفوعة لكافة  األجوروھي عبارة عن عائد العمل وتشمل  :المشتغلين تعويضات  -5
 .العاملين نظير الخدمات التي يقدمونھا 

  
ھو نظام يعمل باستخدام االنترنت يقوم بنقل البيانات والمعلومات في أماكن قطع المنفيست            :المنفيست اآللي  -6

موظفي المراقبة في الشركة العامة  بإمكانحيث  )Serve(وترحيلھا من مكان خزن خاص ) المنافذ الحدودية(
مراقبـة  ـــاشة الــلـى شــع )Online(باشر ـــل مـــھذه المعــلومات وعرضــھا بشك إلىللنقل البري الدخول 

)  Monitoring( . 
  

   :معدل التغير للسنوات  -7
)              1 -  Y0  ÷ (Y1 

X 100  
                    1 - n  

Y1    =سنة المقارنة  
Y0    =سنة األساس  

n      =عدد السنوات  
  مسافرين والوفود لنقل البري للا/ المؤشرات الرئيسة 

  
) 320(طابق وال ذاتحافلة ) 899(منھا  2015حافـــلة لسنــــة ) 1,219(بلغ عدد الحافالت الموجــودة  -1

بسبب  حافلة) 1,277(حيث كانت  2014عن سنة )%4.5(بلغت نسبته  ضبانخفاطابقين ال ذاتحافلة 
لھذه السنة نسبة مقدارھا شكلت الحافالت الــعاملة حيث  للعمل ةغير الصالحتھيئة وشطب بعض الحافالت 

   .1كما مبين في جدول مـن إجـمالي عــدد الـحافالت الـموجودة ) 54.7%(
  

) %4.6(بلغت نسبته  انخفاضحيث سجلت  2015 افـــلة لسـنةحـــ) 667( بلغ عدد الحافالت العاملة -2
 اتبسبب سوء األوضاع األمنية واالعتماد على حافالت ذحافلة ) 699(الذي كان  2014سنة ب مقارنة

 . 1كما مبين في جدول  حديثة ووجود المنافسة ومناصفة العمل مع القطاع الخاصالطابقين ال
  

بلغت نسبتھا زيادة  أظھرتحيث  2015في سنة مليون ) 19(ود بلغ عدد الركاب والمسافرين والوف -3
طابقين تعمل  اتذ تالحاف) 10( إضافةبسبب مليون ) 12,2(حيث كان  2014سنة مقارنة ب) 55.7%(

فتح  إلى إضافة) وساحة ابن فرناس مطار بغداد الدولينقل داخلي بأجر بين (دولي ـداد الـغــداخل مطار ب
 .1كما مبين في جدول  خلي وبذلك تزداد الطاقة االستيعابية للركاب خطوط جديدة للنقل الدا

  
بلغت بزيادة  2015دينــــار سنــــة  ارمليــــــ) 34,2( من خدمات النقل بلــغت اإليـرادات الـمتحــقــقة -4

طابقين وزيادة  اتزيادة حافالت ذبسبب  دينار مليار) 33,9(حيث كانت  2014عن سنة  )%0.9( انسبتھ
 اإليرادات ولھذا حصلت زيادة فيوھو نظام لتتبع سير المركبات  GPS)(واعتماد تقنية دد الركاب ع

 . 3كما مبين في جدول الخاصة للنقل 
  

           بلغت نسبتھاوبزيادة  2015 سنة مترألف كيلو (6,724) للحافالت العاملة بلغت المسافة المقطوعة -5
زيادة عدد الركاب والمسافرين بسبب  ألف كيلومتر )2,174(حيث كانت 2014عن سنة )(%209.3

 . 1كما مبين في جدول  لنقل الدولي والوفودفي مجال اوالوفود وخاصة 
  
غت ــلــب ادةــزيــب 2015نة ــف ساعة ســأل) 2,131( عاملةـللحافالت البلغ عدد ساعات االشتغال  -6

بسبب زيادة عدد الركاب والمسافرين  ساعة ألف) 398(حيث كانت  2014عن سنة )%435.4( اھــسبتــن
 . 1كما مبين في جدول الدولي والوفود وخاصة في مجال النقل والوفود 



	     2015رين والوفود والبضائع لسنة تقرير إحصاء نشاط النقل البري للمساف
 

אאאLאאLאא	3	
 

 . 18كما مبين في جدول  حسب نوعھاسيارة ) 611( المملوكة بلغ عدد سيارات الركاب -7
  

) 7.0%(بلغت نسبته " حيث سجلت انخفاضا 2015نة ـل لســمشتغ 3,432)( بلغ عدد المشتـــــــغلين  -8
 وإنھاءواالستقالة  التقاعدويرجع سبب ھذا االنخفاض إلى مشتغل  )3,691( حـــيث كان 2014عن سنة 

 .1 كما مبين في جدول الخدمات والوفاة والنقل للمشتغلين
   
 

   للبضائع لنقل البريا/ المؤشرات الرئيسة 
  

 ابلغت نسبتھ بزيادة 2015ة شاحنة سن) 609(نقل البضائع المملوكة العاملة لشاحنات العدد  تبلغ -1
كما مبين شاحنة جديدة ) 8( إضافةبسبب شاحنة ) 601(في حين كان عددھا  2014عن سنة  %)1.3(

  . 25جدول في 
 

دينــــار سنــــة  ارمليــــــ) 16,9(بلــغت اإليـرادات المتحــقــقة من نقل البضائع بالشاحنات المملوكة  -2
بسبب  دينار مليار) 14,3( حيث كانت 2014عن سنة  )18.2%(ھا ــبتســغت نــلــادة بــزيــب 2015

 25 جدول كما مبين في  عاملة وزيادة تسعيرة نقل البضائع والمواد األخرى المنقولةشاحنات الـزيادة عدد ال
. 

  
 2015مليون دينار سنة (96)  )ةغير المملوك(بلغت اإليرادات المتحققة من نقل البضائع بالشاحنات  -3

قلة عدد بسبب مليون دينار ) 7,503( حيث كانت 2014عن سنة  )98.7%( بلغت نسبته فاضبانخ
 إضافة،  شركة) 37(مع  ھا لعدم توافي شروط العقد حيث تم التعاقد فقطالشاحنات العاملة وتوقف التعاقد مع

لحدودية الغربية المنافذ اوغلق بعض  األمنية األوضاعالنقل لفرع نينوى لسوء  إلعمالالتوقف التام  لذلك
واليات النقل للمساھمة في نقل زوار  أسطولتوقف دخول الشاحنات الواردة واستنفار كافة  إلى أدىمما 

كما   )قصر أم(ميناء  إلىالمقدسة والمساھمة المالية في دعم الحشد الشعبي وقلة البواخر الواردة  األماكن
 . 26جدول مبين في 

 
بلغت  بانخفاض  2015شاحنة سنة) 3,700(ل البضائع غير المملوكة نقالعاملة لشاحنات الدد ع تبلغ -4

 األھليةبسبب انخفاض التعاقد مع الشركات  شاحنة) 4,000( حيث كانت 2014عن سنة  %)7.5(نسبته 
 . 26جدول كما مبين في  شاحنة عاملة) 100(شركة وتوفر ) 37(العاملة وعددھا 

 
ارة ـــيــس) 912(ا ـددھـــسيارة أما عدد سيارات الحمل فكان ع) 130(عدد سيارات الركاب المملوكة  تبلغ -5

     . 27جدول كما مبين في  )3(والمواصفات الخاصة كان عددھا 
  

 .  28كما مبين في جدول) 50,809(عدد النقالت لكميات البضائع والمواد األخرى تبلغ -6
 

   بــلغت نسبته بانخفاض 2015 ي سنةألف طن ف) 354(بلغت كمية البضاعة المنقولة بالشاحنات المملوكة   -7
 .  25كما مبين في جدول ألف طن ) 386(حيث كانت  2014عن سنة ) %8.3(

   
 بانخفاض 2015ة ــي سنـن فــف طــأل) 1,548(بلغت كمية البضاعة المنقولة بالشاحنات غير المملوكة  -8

 . 26في جدول كما مبين ألف طن ) 2,375(حيث كانت  2014عن سنة ) 34.8%( بلغت نسبته
 

 2014عن سنة  )6.2%(بلغت نسبته  بانخفاض  2015مشتغل لسنة) 3,362(بلغ عدد المشتـــــــغلين  -9
كما مبين  الخدمات والوفاة والنقل للمشتغلين وإنھاءبسبب التقاعد واالستقالة مشتغل ) 3,586(حيث كان 
  . 31في جدول 



جدول (1)

                          السنة                        
المسافة المقطوعة 

(الف كيلو متر)

Year
  

 الموجودة
Existed

            
 العاملة

operating

Distance 
Crossed in 

(km thousand)

20111,6351,08814,5676274,402

20129177788,4554744,053

20131,0198115,6053953,919

20141,2776992,1743,691

20151,2196676,724

نسبة التغير لسنتي 2014 - 2015 %

Change reate for 2014 - 2015%

معدل التغير للسنوات 2011 ــ 2015 %

Change reate for 2011-2015%

turboexpanders in addition there is a transfer of (8) million passengers for visitors to the holy places and (109,415) passengers of the popular mobilization and volunteers 
(149,95) passengers for the displaced people (free transport non-remunerated)
  

10,0

8,2

60.0-5.5

55.7

19 3,432

9,3

مالحظة :اضافة لذلك يوجد نقل (8) مليون راكب لزوار االماكن المقدسة  و (109,415) راكب لمتطوعي الحشد الشعبي و (149,95) راكب للنازحين (نقل مجاني بدون اجر) 

اجمالي المؤشرات التحليلية لنشاط النقل البري في القطاع العام للمسافرين والوفود والبضائع للسنوات (2011 - 2015)
The total analytical indicators of the activity of land transport In the public sector of passengers and  goods and 

delegations for the years (2011 - 2015)

 عدد الركاب والمسافرين 
والوفود  

    (مليون)

Number of  
passengers  

travelers and 
delegations
(in million)

        عدد الحافالت        
Number of Buses

209.3

Table (1)

Number of 
employees

-4.6435.4

-6.4

12,2

-9.7-13.522.5

2,131

عدد ساعات االشتغال 
(الف ساعة)

398

عدد المشتغلين

Number of 
Working 

Hours(Thousand 
 hours)

-4.5-7.0

      4



السنة

Year

نسبة العاملة الى الموجودة %العاملةالموجودةنسبة العاملة الى الموجودة %العاملةالموجودة

Existoperating
Percentage of 

operating to exist% 
Existoperating

 Percentage of operating to
exist%

20111,6351,08866.51.25857245.5

201291777884.81.25857245.5

20131,01981179.61.17452945.1

20141 27769954 770460185 4

Number of buses of land transport of 
passengers and delegations

أجمالي اعداد الحافالت والشاحنات لنشاط النقل البري في القطاع العام للمسافرين والوفود والبضائع للسنوات (2011 - 2015)

جدول (2)

عدد شاحنات النقل البري للبضائع

Table (2)

The total number of buses and trucks for the activity of land transport in the public sector of passengers and 
delegations and goods for the years (2011 - 2015)

Number of trukes of land transport

عدد حافالت النقل البري للمسافرين والوفود

20141,27769954.770460185.4

20151,21966754.769660987.5

     Figure (1)                                                                                 

    عدد الحافالت والشاحنات العاملة لنشاط النقل البري في القطاع العام للمسافرين والوفود والبضائع للسنوات (2011 - 2015)

The number of buses and trucks operating for the activity of land transport in the public sector of passengers and delegations and 
goods for the years(2011 - 2015)

 شكل (1)                                  

1,088

778
811

699
667

572 572
529

601
609

0

200

400

600

800

1000

1200

2011 2012 2013 2014 2015

الحافالت العاملة للنقل البري للمسافرين والوفود

الشاحنات العاملة للنقل البري للبضائع
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Table (3)جدول (3)

عدد الركاب والمسافرين والوفود 
المنقولين (مليون)

قيمة االيرادات المتحققة من النقل 
البري للمسافرين والوفود 

(مليون دينار)

Year
        الموجودة        

Exist
  العاملة   

Operating

20111,6351,08810,030,585

20129177788,232,476

20131,0198119,330,289

20141,27769912,233,895

20151,21966719,034,189

نسبة التغير لسنتي       
% 2015 - 2014

Change reate for 
2014 - 2015%

للسنوات التغير معدل

-4.5-4.655.70.9

إجمالي المؤشرات التحليلية لنشاط النقل البري للمسافرين والوفود للسنوات (2011 - 2015)

عدد الحافالت 

Number of busses

السنه

Number of Travelers and 
Delegates in (million)

The total of analytical indicators for activity of land transport for passengers and delegations for 
(2011-2015)

The value of the income 
earned from the land 

transport of passengers 
and delegations 

(IDmillion)

معدل التغير للسنوات  
% 2015 - 2011

Change reate for 
2011-2015%

             Figure (2)                                               (2) شكل     

Numbers of existing and operating
 buses for activity of land transport for passengers and delegations for years (2011-2015)

2.9 -6.4-9.722.5

   عدد الحافالت الموجودة والعاملة لنشاط النقل البري للمسافرين والوفود للسنوات (2015-2011) 

1,635

917
1,019

1,277
1,219

1,088

778 811
699 667

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2011 2012 2013 2014 2015

الموجودة

العاملة
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Table (4)جدول (4)

year
Number of Travelers 

and Delegates in 
(million)

Distance Crossed in 
(km thousand)

           Number of          
    Working   Hours       

  (Thousand)        

Number of 
employees

       Employment expenses        
  (ID million)

201110,014,5676274,40210,000

20128,28,4554744,05310,478

20139,35,6053953,91942,073

201412,22,1743983,69150,763

2015*19*6,724*2,1313,43253,101

نشاط النقل البري للمسافرين والوفود للسنوات (2011 - 2015)

Land transport of passengers and delegations years Activity (2011 - 2015)

السنة
عدد الركاب والمسافرين 

والوفود المنقولين  
(مليون)

المسافة المقطوعة 
 (الف كيلو متر)

عــــــدد ساعـــــــات 
االشتغال 

(الف ساعة)
نفقات التشغيل (مليون دينار)عدد المشتغلين

                                             Figure (3)           شكل (3)                   

* حاصل جمع المؤشرات الموجودة في جدول (16،15،13،12)

عدد الركاب والمسافرين والوفود المنقولين لنشاط النقل البري للمسافرين والوفود للسنوات (2011 - 2015)

         Number of Travelers and DelegatesLand transport of passengers and delegations years Activity                   (2011 
- 2015)

* the sum of those in the (16, 15, 13, 12)

10,0

8,2

9,3

12,2

19

0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 20.0

2011

2012

2013

2014

2015

)مليون(عدد الركاب 

 7



Table (5)جدول (5)

          ذكور       
Male   

        اناث         
Female

517Engineers

878202Technicians

625145Administrators

1,441-Drivers

54-Collectors

19-Inspectors

10-Guards & Cleaners

3,078354Total

Categories

 
عـــــدد المشتغليـــن  لنشاط  النقل البري للمسافـــــرين والـــوفــــود لسنة 2015

The number of workers  of the activity of land transport of passengers and delegations for the year 
2015

Employeesاالصناف

 عدد المشتغلين

1,441السواق

المحصلون

المجموع

19 المفتشون

الحراس والفراشون

54

3,432

10

االداريون

المجموع

Total

58

770

1,080

المھندسون

الفنيون

,

(-) Unavailable data

The number of workers  of the activity of land transport of passengers and delegations for the year 
2015

ع

   عدد المشتغلين لنشاط النقل البري للمسافرين والوفود لسنة 2015

,

(-) عدم توفر البيانات

Figure (4)  شكل (4)

58

1,080

770

1,441

54 19 10
0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

المھندسون الفنيون االداريون السواق المحصلون المفتشون الحراس والفراشون 
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Table (6)

MaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemale

Engineers-1-863517----المھندسون

3422724334195115952036878202Technicians--الفنيون

100620014242867235114625145Administrators--االداريون 

Drivers-1,441-7-228-586-572-48--السواق

Collectors-54---4-23-27----المحصلون

Inspectors---2-7-10----المفتشون

Guards & Cleaners-4-6--------الحراس والفراشون

490331,060541,088202414552610Total--  المجموع   

Table (7)

اناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكور

MaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemale

----1122090282554391014573,078354

Exist

Working

Detailsالتفاصيل

 الموجودة

العاملة

28,16045 40,680

ذات الطابقينذات الطابقين

Tow floors

(-) Unavailable data

Total

3,432

Age groupsCategory

(-) Unavailable data

10

ذكور 

عدد المشتغلين في نشاط النقل البري للمسافرين والوفود حسب الفئات العمرية لسنة 2015
The number of workers in the land transport activity for travelers and delegations according to age groups for the year 2015

 61 فأعلى
االصنافالفئات العمرية

اناثذكور

MaleMale

-

المجموع الكلي المجموع

Total

Total

3,432

1,080

58 51

جدول (7)

54

Total

354

19 19

المجموع الكلي

جدول (6)

دبلوم عالي

عدد المشتغلين في نشاط النقل البري للمسافرين والوفود حسب المستوى العلمي لسنة 2015

The number of workers in the activity of land transport of passengers and delegations according to the scientific level of the year 2015

Female

المجموع

3,078

7

770

1,441

Tow floors

ذات الطابق

Number of seats      عدد المقاعد

one floor Figure

ذات الطابق

Kind of busses   نوع الحافالت Size     * سعة المقاعد

88

47519221,37516,896

*Size of seats = Number of seats ÷ Kind of bus

4588 667

* سعة المقاعد = عدد المقاعد ÷ نوع الحافالت

1,219

ماجستير

Intermediate

Tow floors

2,091

one floor

ذات الطابقين

899

عدد الحافالت حسب النوع وسعة المقاعد في نشاط النقل البري للمسافرين والوفود لسنة 2015

اناث

ذات الطابق

Preparatory

ذكور

The number of buses according to the type and capacity of the seats in the land transport activity for travelers and delegations for the year 2015

Bachelor

Table (8)

PH.D

100

Male

Primary/less 

10

دبلوم دكتوراه

Master

بكالوريوس

(-) عدم توفر البيانات

-

ابتدائية فما دونمتوسطة

 40 - 31 

ذكور اناث

21 - 30 51 - 60

اناث اناث ذكوراناثذكور

(-) عدم توفر البيانات

ذكور

   30 - 21   50 - 41

61-more  41 - 50

اعدادية

اناثذكور اناث

320

Diploma

العدد

High Dipoma

 51 - 60  20 فما دون

31 -  40 20 years less  

جدول (8) 

one floor
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Table (9)

Januaryكانون الثاني

Februaryشــــــباط 

جدول (9)                            

16

التفاصيل

1789,612

Average number of 
actually working 

buses 

Number of seats of 
the working busses

Number of   
lines* 

Lengths of lines   
(km)**

عدد الخطوط *
اطوال الخطوط 

(كم)**

               عدد الحافالت والمقاعد والخطوط واطوالھا حسب الشھر داخل محافظة بغداد لنشاط النقل البري للمسافرين والوفود 
لسنة 2015

240

18710,09816

مجموع المقاعد للحافالت 
العاملة

240

معدل عدد الحافالت العاملة 
على الخطوط

The number of buses and seats and lines,  and length by month within Baghdad governorate for the activity 
of land transport of passengers and delegations for the year 2015

Details

Marchاذار

Aprilنيـــــسان 

Mayآيـــــار

Juneحــزيـــــران 

Julyتموز 

Augustاب

Septemberايلـــــــول 

Octoberتشــريــــن االول

November تشــريــن الثانـــي 

Decemberكــــانــــون االول

315

30

345 196

192

200

10,368

10,58423

21

  ** اطوال الخطوط = عدد الخطوط  × 15  

21

   * معدل طول الخط بين المناطق داخل بغداد ھو (15)  كم 
للرحلة الواحدة .

9,828

*Average line length among areas inside Baghdad is (15) Km

315

315

**Lengths of lines = Number of lines × 15 

285

23

195

345

255

19

13

23

17

450

21

345 199

152

8,208 152

10,746

8,208

156

182

10,800

10,746 199

8,424

10,638 197
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 Table (10)جدول (10)          

Average number of actually 
working buses 

Number of seats of 
the working busses

Number of lines 
Lengths of lines 

(km) *

52323,53582,848Januaryكانون الثاني 

43919,75582,848Februaryشباط

عدد الحافالت والمقاعد والخطوط واطوالھا لنشاط النقل البري للمسافرين والوفود بين بغداد والمحافظات حسب الشھر لسنة 2015

The number of buses and seats and lines, and length of the activity of land transport of passengers and delegations between 
Baghdad and other governorates by month for the year 2015

Detailsالتفاصيل

اطوال الخطوط *
(كم)

معدل عدد الحافالت العاملة فعال حسب 
الخطوط

عدد الخطوط
 مجموع المقاعد للحافالت 

العاملة

y

47821,51062,136Marchاذار

45120,29562,136Aprilنيسان

45220,34062,136Mayآيــــار

46420,88062,136Juneحزيران

42118,94562,136Julyتموز 

41918,85562,136Augustاب

44319,93562,136Septemberايلول

42619,17062,136Octoberتشرين األول

46220,79062,136Novemberتشرين الثاني

45220,34062,136Decemberكانون االول

 Average line length among areas inside Baghdad is (356)km** معدل طول الخط بين بغداد وبقية المحافظات (356) كم 

Lengths of lines = Number of lines × 356اطوال الخطوط  =  عدد الخطوط    ×  356     
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جدول  (11)

الباھاوس ذو طابقمرسيدسكوستر
الباھاوس ذو 
طابقين

ھوندايدايوو

CoasterMercedes
Beahaws  
with floor

Bahaws with 
2 floor

DaewooHyundai

2009----29-29

2010611--1130193

20111298--1-111

201211011060--172

2013---260--260

2014-------

The number of buses for the activity of land transport of passengers and delegations by line and year 
of production of 2015

    سنة الصنع    
Manufacturing year

المجموع 
Total

عدد الحافالت لنشاط النقل البري للمسافرين والوفود حسب الماركة وسنة الصنع لسنة 2015

Mark الماركة

Table (11) 

Total /742001032031130765المجموع

       Figure (5)                  شكل (5)

عدد حافالت نشاط النقل البري للمسافرين والوفود حسب الماركة لسنة 2015

Number of buses Activity land transport of passengers and delegations by line for the year 2015

Unavailable data (-)عدم توفر البيانات (-)

مالحظة / توجد (454) حافلة سنة الصنع اقل من سنة 2009 وذو ماركات مختلفة وعلى مالك الشركة العامة للنقل البري للمسافرين والوفود

Note:there are (454)buses their manufacturing year before 2009 with varius brands belong to  state company of travelans 
and delegation

130

31

320

10

200

74

0

50

100

150

200

250

300

350

ھونداي دايوو الباھاوس ذو طابقين الباھاوس ذو طابق مرسيدس كوستر
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Table (12)

عددالركاب (الف)
المسافة المقطوعة 

 (الف كم)
  ساعات االشتغال
    (الف ساعة)

االيرادات المتحققة  
(مليون دينار)

Number of 
passengers in (000)

Distance Crossed 
in (000) Km

Working hours in 
(000) hour 

Revenues in 
(million)

1,3054229115Januaryكــانــون الثانـــي 

1,15042291,027Februaryشـــــــباط

1,6105034989Marchآذار

1,52045311,327Aprilنيـــســـــان

75534231,057Mayآيــــــــــــار

1,60360411,099Juneحـــزيـــران 

1,58360411,028Julyتمــــــوز 

1,68955381,139Augustاب

1,74979541,142Septemberايــــــلول 

1,39560411,102Octoberتشــــــرين االول

1,3335538999Novemberتشــــرين الثانـــي

1,1405538262Decemberكــــانون االول 

16,83263743711,286Totalالمجمـــــوع

جدول (12)

عدد الركاب المنقولين والمسافة المقطوعة وعدد ساعات االشتغال وااليرادات المتحققة حسب الشھر لنشاط النقل البري للمسافرين 
والوفود داخل محافظة بغداد لسنة 2015

The number of passengers transported and the distance traveled and the number of hours and engage in revenue 
generated by month for the activity of land transport of passengers and delegations in Baghdad governorate for 

the year 2015

Average price ticket for internal transport is (ID500)

                    
التفاصيـــل

Details

دينار (500) الداخل للنقل التذكرة سعر معدل

عددالمسافرين والوفود  
(الف)

المسافة المقطوعة 
(الف كم)

  ساعات االشتغال 
  (الف ساعة)

االيرادات المتحققة  
(مليون دينار)

63909765Januaryكــانــون الثانـــي 

113104181,478Februaryشـــــــباط

114104181,376Marchاذار

100103161,331Aprilنيـــســـــان

100103161,349Mayآيــــــــــــار

6894111,082Juneحـــزيـــران 

568181,126Julyتمــــــوز 

6896111,075Augustاب

99102151,257Septemberايــــــلول 

8190131,193Octoberتشــــــرين االول

658810513Novemberتشــــرين الثانـــي

658810540Decemberكانون االول

9921,14315513,085Totalالمجمـــــوع

Table (13)

Average price of ticket for governorates transport is     (ID11000)معدل سعر التذكرة لنقل المسافرين للمحافظات (11000) دينار .

Revenues in 
(million)

working hours in 
(000) hour

Distance crossed 
in (000) Km 

Number of 
Travelers & 

Delegates (000)

Details التفاصيــــل

جدول (13)

عدد المسافرين والوفود المنقولين والمسافة المقطوعة وعدد ساعات االشتغال وااليرادات المتحققة حسب الشھر لنشاط النقل البري 
للمسافرين والوفود بين محافظة بغداد والمحافظات االخرى لسنة 2015

The number of passengers transported delegations and distance traveled and the number of hours and engage in 
revenue generated by month for the activity land transport of passengers and delegations between Baghdad 

governorate and other governorates for the year 2015

Average price ticket for internal transport is (ID500) . دينار معدل سعر التذكرة للنقل الداخلي (500)
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جدول (14)

المسافة المقطوعة 
 (الف كم)

  ساعات االشتغال
    (الف ساعة)

االيرادات المتحققة  
(مليون دينار)

Distance 
Crossed in 
(000) Km

Working hours 
in (000) hour 

Revenues in 
(million)

434565,220Baghdad-Al-Basrah 

389534,622Baghdad-Thi-qar

8014573Baghdad-Missan

240322,670Baghdad-Kerkuk

1,14315513,085Total

Line direction

عددالمسافرين والوفود المنقولين والمسافة المقطوعة وعدد ساعات االشتغال وااليرادات المتحققة لنشاط النقل البري للمسافرين والوفود بين 
محافظة بغداد والمحافظات االخرى وحسب مسار الخط لسنة 2015

A number of passengers and delegations transferred and distance travelled, the number of hours of work and income 
for the activity of ground transportation for passengers and delegations province between Baghdad and other 

provinces in the course of the 2015

Table (14)

377

337

Number of passengers 
in (000)

69

209

مسار الخط

992المجمـــــوع

بغداد - البصرة 

بغداد - ذي قار 

بغداد - ميسان 

بغداد - كركوك 

عدد المسافرين (الف)
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Table (15)

معدل عدد السيارات 
الموجودة والعاملة للنقل 

الدولي
عددالمسافرين (الف)

المسافة المقطوعة 
(الف كم)

  ساعات االشتغال 
  (الف ساعة)

االيرادات المتحققة  
(مليون دينار)

33216623Januaryكــانــون الثانـــي 

3375621718Februaryشـــــــباط

3312963680Marchاذار

336481891Aprilنيـــســـــان

3375621114Mayآيــــــــــــار

3343212139Juneحـــزيـــران 

33216633Julyتمــــــوز 

33324951Augustاب

3343212111Septemberايــــــلول 

334321260Octoberتشــــــرين االول

337562156Novemberتشــــرين الثانـــي

334321246Decemberكانون االول

624961861,522Total

Note: The international transport halted and the pure transfer totals tourism zurbatiyah Port (Port border) and Baghdad 
International Airport to the holy places

Number of 
passengers in 

(000)

Distance crossed 
in (000) Km 

working hours in 
(000) hour

Revenues in 
(million)

عدد المسافرين المنقولين والمسافة المقطوعة وعدد ساعات االشتغال وااليرادات المتحققة حسب الشھر لنشاط النقل البري 
للمسافرين للنقل الدولي لسنة 2015

جدول (15)

 Average number ofالتفاصيــــل
vehicles and 
working for 
international 

carriage

مالحظة: النقل الدولي متوقف ويقتصر عمله على نقل المجاميع السياحية من منفذ زرباطية ( منفذ حدودي ) ومطار بغداد الدولي الى العتبات المقدسة

The number of passengers transported and distance travelled, the number of hours of work and income earned by 
month of the activity of ground transportation for passengers to the International Transport 2015

Details

المجمـــــوع
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Table (16)

معدل عدد السيارات 
الموجودة والعاملة 

لنقل الوفود

عدداالمسافرين 
(الف)

المسافة المقطوعة 
(الف كم)

  ساعات االشتغال 
  (الف ساعة)

االيرادات المتحققة  
(مليون دينار)

2523915647732Januaryكــانــون الثانـــي 

2523815246718Februaryشـــــــباط

249187222949Marchاذار

25517820860Aprilنيـــســـــان

2552080241,002Mayآيــــــــــــار

255187222911Juneحـــزيـــران 

255145580174540Julyتمــــــوز 

114164656197591Augustاب

114204816245760Septemberايــــــلول 

109177708212652Octoberتشــــــرين االول

107141564169544Novemberتشــــرين الثانـــي

9514658417537Decemberكانون االول

1,1274,4481,3538,296Total

Distance crossed 
in (000) Km 

working hours in 
(000) hour

Revenues in 
(million)

Details

المجمـــــوع

عدد المسافرين المنقولين والمسافة المقطوعة وعدد ساعات االشتغال وااليرادات المتحققة حسب الشھر لنشاط النقل البري للمسافرين لنقل 
الوفود لسنة 2015

جدول  (16)

التفاصيــــل
Average number of 

vehicles and 
working for the 

transport of 
delegations

The number of passengers transported and distance travelled, the number of hours of work and income earned by 
month of the activity of ground transportation for passengers to transfer delegations 2015

Number of 
passengers in 

(000)
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خدمات داخل 
الشركة

خدمات خارج 
الشركة

YearExistWorking
Broken 

down
Under 

cancelling
Services inside 
the Company

Services out 
side the 

Company

Number of 
passengers

2014571252173-92541,208,800

2015*57195-10892551,127,000

(-) Unavailable data

العدد      
Number

Type

322saloon + station    

134Field

4Bus

151Bus

611Totalالمجموع                                                    

(-)عدم توفر البيانات

Table (17)

عدد السيارات الخاصة بقسم الوفود لنشاط النقل البري للمسافرين والوفود لسنتي (2014 - 2015)

The number of private cars, delegations Department of the activity of land transport of passengers and delegations for the years (2014 - 2015)

عدد سيارات الركاب لنشاط النقل البري للمسافرين والوفود (حسب النوع وسعة المقاعد) لسنة 2015

عدد الركاب

جدول (17)

تحت الشطبالعاطلةالموجودةالسنة

 Working out العاملة خارج القسم
of the divisin

العاملة

8,296

14,827

Revenues in (ID million)

االيرادات 
(مليون دينار)

 (depending on the type and capacity of seats)The number of passenger cars for the activity of land transport of passengers and delegations 
for the year 2015

(7 - 9) مقعد

seats (14-10)باص

Table (18) جدول رقم (18)

حقلية 

(10 - 14) مقعد

(26) seats (26) مقعد

(7-9) seats

باص

سعة المقاعد

(4 - 7) مقعدصالون + استيشن

Type النوعCapacity of seats

(4-7)seats
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عدد المشتغلين اناثذكور السنة

YearMaleFemale
 Number of 
employees 

20143,2943973,691

20153,0783543,432

Total other revenuesمجموع االيرادات االخرى 

657,402

عدد المشتغلين وتعويضاتھم في نشاط النقل البري للمسافرين والوفود لسنتي (2015-2014)
The number of workers and their compensation in the activity of land transport of passengers and delegations for 

the years (2014-2015)

Table (19) جدول (19)

 Compensation of Employees (000) ID

28,383,541

Revenues for transporting passengers, 
travelers & delegates *

Table (20)

34,189,065

 قيمة االيرادات المتحققة لنشاط النقل البري للمسافرين والوفود لسنة 2015 (الف دينار)

Miscellaneous revenues

 The value of the income earned for the activity of land transport of passengers and delegations for the year
 2015(thousand dinars)

Grand total of revenues in tables (12,13,15,16) ** ھو حاصل جمع االيرادات في جدول (16،15،13،12)                     

40,965,762

ايرادات متنوعة

ايراد تشغيل الغير

المجموع الكلي لاليرادات المتحققة (قيمة االنتاج)

Revenue for hiring for others

Grand total of revenues (output value)

2,111,921

Renting of Fixed Assets

جدول (20)

ايراد نقل الركاب و المسافرين والوفود *

31,887,595

االيرادات 
االخرى             

            
        Other

revenues

استئجار موجودات ثابتة

695,536

758,983

                         تعويضات المشتغلين (الف دينار)
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Wages for external works 

مصروفات خدمية متنوعة

Total 1,435,730مجموع المستلزمات الخدمية

Miscellaneous Service Expenses

0
Consultation , legal and accounting 
Services

Maintenance Services

propaganda and printed and 
hospitality

The transfer and dispatch and 
communications

Buildings & Mechinary Rentals

196,098

33,455

26,543

946,484

0

0

استئجار موجودات ثابتة

مبالغ دفعت لقاء اعمال من الغير

خدمات استشاريه وقانونيه ومحاسبيه

دعاية وطبع وضيافة

ايجار مباني ومكائن

قيمة المستلزمات السلعية لنشاط النقل البري للمسافرين والوفود لسنة 2015 (الف دينار)

The value of intermediate goods to the activity of land transport of passengers and delegations for the year 2015 
(thousand dinars) 

 Ores and Raw Materials

جدول (21) 

Fixed asset lease

233,150

2,052,674

نقل وايفاد واتصاالت 

جدول (22) 

خدمات الصيانة

تجھيزات العاملين

80,120

Table (22)

5,428,300

المتنوعات 

Value of in termediate services activity for land transport of passengers and delegations for the year 2015            
(thousand dinars) 

قيمة المستلزمات الخدمية لنشاط النقل البري للمسافرين والوفود لسنة 2015 (الف دينار)

0

Total 7,585,353

االدوات االحتياطية

0خامات ومواد اولية                                      

Value

Table (21)

24,259

Employees Supplies

المياه والكھرباء

Miscellaneous

الوقود والزيوت

Spareparts

Fuel , lubricants

القيمة 

Value

القيمة 
Service Inputs المستلزمات الخدمية

Commodity Inputsالمستلزمات السلعية

Water & Electricity

مجموع المستلزمات السلعية
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Total

Depreciations

Transferring Expenses

53,101,294المجموع

15,004,331

0

692,339

Revenue of Financial Investments

Table (24)

Salaries and Wages 

1,435,730

جدول (24) 

ايرادات عرضية

7,585,353Commodity Inputs

Service Inputs

The value of expenses and other expenses for the activity of land transport of passengers and 
delegations for the year 2015 (thousand dinars) 

Land Rental and interests

مصروفات اخرى

المستلزمات الخدمية

0فوائد وايجار اراضي مدينة

اندثارات

مصروفات تحويلية

Other Expenses

0ايراد استثمارات مالية

المستلزمات السلعية

28,383,541الرواتب واالجور ( تعويضات المشتغلين )

34

المجموع

0ايرادات راسمالية

ايراد سنوات سابقة

قيمة المصروفات والمصروفات االخرى لنشاط النقل البري للمسافرين والوفود لسنة 2015 (الف دينار)

6,776,697

Accidental Revenues

total

4,555,688

109,054تعويضات وغرامات

Capital Revenues

Compensations and Fines

Revenues of Previous years

قيمة االيرادات االخرى لنشاط النقل البري للمسافرين والوفود لسنة 2015 (الف دينار)

The value of other revenues for the activity of land transport of passengers and delegations for the year 
2015 (thousand dinars) 

657,402ايراد تشغيل للغير

جدول (23) 

ايرادات متنوعة

Table (23)

Revenue of Social Services ايراد خدمات اجتماعية

نوع االيراد

0

758,983

Miscellaneous Revenues

Rental of Fixed Assetsاستئجار موجودات ثابتة

Revenue of Hiring Others

695,536

Value 

القيمة
 Revenue

نوع المصروفات
Value 

Kind of  expenses
القيمة 

Land Rentals and Interests

0

فوائد وايجارات االراضي
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جدول (25)

year

Transported goods and other 
materials

(thousand tons)
The value of revenue in (million)

201157251912,588

20125724968,980

201352944919,294

201438614,337

201535416,893

جدول (26)

عدد الشاحنات العاملةالسنة
بضائع منقولة ومواد 

اخرى 
(الف طن)

Year
Number of 

operating trucks

Goods and other 
material 

(Thousand tons)

20144,0002,375

20153,7001,548

601

609

Value of revenues
(IDmillion)

    عدد الشاحنات (المملوكة) لنشاط النقل البري للبضائع وكمــية البضاعة المـنقولة وااليـرادات  للسنوات (2011 - 2015)

The number of trucks (owned) for the activity of land transport of goods and the quantity of the goods 
transported and revenues generated for the years (2011-2015)

    عدد الشاحنات (غيرالمملوكة) لنشاط النقل البري للبضائع وكمــية البضاعة المـنقولة وااليـرادات المــتحققة لسنتي           
(2015 - 2014)

The number of trucks (non-owned) for the activity of land transport of goods and the quantity of the goods 
transported and revenues generated for the years (2014-2015)

   عدد الشاحنات العاملة

 Number of operating trucks 

Table (25)

 بضائع منقولة ومواد أخرى 
(الف طن)

السنة
 قيمة االيرادات المتحققة من النقل 

البري للبضائع (مليون دينار)

96

7,503

 قيمة االيرادات المتحققة من النقل البري للبضائع (مليون دينار)

Table (26)
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سعة المقاعد 
ونوع الحمولة

(7-4) مقعد

(7-9) مقعد

(10-14) مقعد

(1-2) طن

(5) طن

(24 فأكثر) طن

(10000فأقل) لتر

Specifications(1) مقعدالمواصفات الخاصة

Total

جدول (27)

     العدد Number النوع

بيكب وفان

صالون + استيشن 

حقلية

باص

41

مجموع سيارات الركاب  

18

71

99لوري شاصي (اشواك اليلند)

107

130

سيارات الحمل

المجموع الكلي للسيارات 

دراجة نارية 

(1000/less) Litre

 شكل (6)           

ton (more/24)694لوري شاصي

(1-2) ton

(10-14) seat

Fieldسيارات الركاب

عدد سيارات نشاط النقل البري لنقل البضائع (حسب النوع وسعة المقاعد ونوع الحمولة) لسنة 2015

(1) seat

Total

Motorcycle

مجموع سيارات الحمل

1,045

(4-7) seat

Lorry sachi (5) ton

Passenger  cars

عدد سيارات نشاط النقل البري للبضائع (حسب النوع وسعة المقاعد ونوع الحمولة) لسنة 2015

Number of cars Activity land transport of goods (according to the type and capacity of the seats and the type of 
payload) for the year 2015

Type

Table (27)

Total

Bus

Saloon+station

Seating capacity 
and type of load

(7-9) seat

Pick-up and van

Fifure(6) 

 number of land transport cars  for the transport of goods (according to the type and capacity of the seats and the type of payload) for 
the year 2015

Lorry -Tanker

Load cars

لوري حوضية تانكر

3

912

12

Lorry sachi

130

912

 سيارات الركاب3

 سيارات الحمل

 المواصفات الخاصة
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Table (28)

المتحقق (الفعلي) لسنة    
     2015

 Achievement ratio
for 2015

كمية البضائع والمواد 
االخرى المنقولة (طن)

The quantity of 
goods and other 

materials 
transmitted that 

planned for  2015 
(tons)

Achievement 
ratio/planned %

The quantity of 
goods and other 

materials 
transmitted (tons)

Moves

نشاطات النقل البري للبضائع للفترة من 2015/1/1 ولغاية  2015/12/31 النشاط التخصصي حسب الشھر وكمية البضائع 
والمواد االخرى المنقولة وعدد النقالت

land transport of goods activities for the period from 1/1/2015 until 31/12/2015 Specialist activity by month and 
the amount of goods and other materials transferred and the number of hops

جدول (28)

Details التفاصيل

كمية البضائع والمواد 
االخرى المنقولة 

المخططة لسنة 2015 
(طن)

عدد النقالتنسبة المتحقق / المخطط (%)

 372,58467248,2636,563Januaryكانون الثاني

  372,58495354,7649,386Februaryشــــــباط 

 372,58454199,9665,267Marchاذار

  372,58455203,1895,834Aprilنيـــــسان 

 372,5842592,0022,570Mayآيـــــار

  372,58444163,1294,387Juneحــزيـــــران 

  372,58435132,2363,517Julyتموز 

372,5841034,082930اب
August

372,584726,043662ايلـــــــول 
September

372,58460223,4035,877تشــريــــن االول
October

372,58440148,5623,737 تشــريــن الثانـــي 
November 

372,5842176,9892,079Decemberكــــانــــون االول

4,471,008431,902,63050,809Totalالمجموع
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Table (29)

 نوع البضائع 
والمواد 
االخرى

مسار الخطالجھة المستفيدة

كمية البضائع والمواد 
االخرى المنقولة (طن) 

 Quantity of
 transported goods

 and other
materials(ton)

 Line path The beneficiary agency
Type of goods 

and other 
materials  

حنطة
وزارة التجارة / الشركة 
العامة لتجارة الحبوب

من ميناء ام قصر الى 
المحافظات كافة

86,072
From Umm Qasr 
port  to all 
governorates

Ministry of Trade 
Public Company for 
Grain Processing 

Wheat 

سكر
وزارة التجارة / الشركة 

العامة لتجارة المواد 
الغذائية

من ميناء ام قصر الى 
المحافظات كافة

26,074
From Umm Qasr 
port  to all 
governorates

Ministry of 
Trade/State Company 
for Foodstaff Trading

Sugar 

معدات 
كھربائية

وزارة الكھرباء
من ميناء ام قصر الى 

المحافظات كافة + 
مناقالت داخلية

14,325

From Umm Qasr 
port  to all 
governorates+ 
Internal transfers

 Ministry of Electricity
Intemal 
transfers

زيت الطعام
وزارة التجارة / الشركة 

العامة لتجارة المواد 
الغذائية

من ميناء ام قصر الى 
المحافظات كافة + 

مناقالت داخلية
59,556

From Umm Qasr 
port  to all 
governorates+Inter
nal transfers

Ministry of 
Trade/State Company 
for Foodstaff Trading

Edible oil 

حنطة محلية
وزارة التجارة / الشركة 
العامة لتجارة الحبوب

مناقالت داخلية بين 
المحافظات

40,462
Internal transfers 
Between 
governorates

Ministry of Trade 
Public Company for 
Grain Processing 

local Wheat 

زيت الطعام
وزارة الزراعة / الشركة 

العامة للتجھيزات 
الزراعية

مناقالت داخلية بين 
المحافظات

4,032
Internal transfers 
Between 
governorates

Ministry of 
Trade/State Company 
for Foodstaff 
Supplying

Edible oil 

معدات 
مختبرية

42بين المحافظاتوزارة الصحة
 Between 
governorates

The Ministry of Health
laboratory 
equipment

رز
وزارة التجارة / الشركة 
العامة لتجارة الحبوب

119,119بين المحافظات
 Between 
governorates

Ministry of Trade/ 
Public Company for 
Grain Processing 

Rice

شلب
وزارة التجارة / الشركة 
العامة لتجارة الحبوب

3,464بين المحافظات
 Between 
governorates

Ministry of Trade/ 
Public Company for 
Grain Processing 

Shelb

1,111بين المحافظاتوزارة الموارد المائيةزيت الغاز
 Between 
governorates

The Department of 
Water Resources

gas oil

140بين المحافظاتوزارة الكھرباءسكيبات رمل
 Between 
governorates

 Ministry of Electricity sand skibat 

354,396Totalالمجموع

نوع وكمية البضائع والمواد االخرى المنقولة بواسطة الشاحنات (المملوكة) والجھة المستفيدة ومسار الخط لنشاط النقل البري للبضائع من 
2015/1/1 ولغاية 2015/12/31

جدول (29)

The type and quantity of goods and other materials transported by truck (owned) and the beneficiary and the path 
of the line for the activity of land transport of goods from 1/1/2015 until 31/12/2015
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Table (30)

نوع 
البضائع 
والمواد 
االخرى

مسار الخطالجھة المستفيدة

كمية البضائع 
والمواد االخرى 
المنقولة (طن) 
 Quantity of
 transported
 goods and

 other
materials(ton)

 Line path
 The beneficiary 

agency
Type of goods and 

other materials  

حنطة
وزارة التجارة / الشركة 
العامة لتجارة الحبوب

من ميناء ام قصر الى 
المحافظات كافة

65,408
From Umm Qasr port  to 
all governorates

Ministry of Trade/ 
Public Company for 
Grain Processing 

Wheat 

رز
وزارة التجارة / الشركة 
العامة لتجارة الحبوب

من ميناء ام قصر الى 
المحافظات كافة

802,339
From Umm Qasr port  to 
all governorates

Ministry of Trade/ 
Public Company for 
Grain Processing 

Rice

سكر
وزارة التجارة / الشركة 

العامة لتجارة المواد الغذائية
من ميناء ام قصر الى 

المحافظات كافة
290,132

From Umm Qasr port  to 
all governorates

Ministry of Trade/State 
Company for Foodstaff 
Trading

Sugar 

معدات 
كھربائية

وزارة الكھرباء
من ميناء ام قصر الى 

المحافظات كافة
38,807

From Umm Qasr port  to 
all governorates

 Ministry of ElectricityIntemal transfers

معدات 
كھربائية 
مناقالت

117,495Between governorates Ministry of Electricityبين المحافظاتوزارة الكھرباء
Electrical equipment 
transfers 

حنطة محلية 
ناقالت

وزارة التجارة / الشركة 
العامة لتجارة الحبوب

104,281Between governoratesبين المحافظات
Ministry of Trade/ 
Public Company for 
Grain Processing 

Local wheat truck

زيت الطعام
وزارة التجارة / الشركة 

العامة لتجارة المواد الغذائية
من ميناء ام قصر الى 

المحافظات كافة
24,276

From Umm Qasr port  to 
all governorates

Ministry of Trade/State 
Company for Foodstaff 
Trading

Edible oil 

بذور
وزارة الزراعة / الشركة 
العامة للتجھيزات الزراعية

مناقالت داخلية بين 
المحافظات

42,896
Internal transfers 
Between governorates

Ministry of Trade/State 
Company for Foodstaff 
Supplying

Seeds

رز
وزارة التجارة / الشركة 

العامة لتجارة المواد الغذائية
مناقالت داخلية بين 

المحافظات
3,790

Internal transfers 
Between governorates

Ministry of Trade/State 
Company for Foodstaff 
Trading

Rice

زيت الطعام
وزارة التجارة / الشركة 

العامة لتجارة المواد الغذائية
مناقالت داخلية بين 

المحافظات
4,116

Internal transfers 
Between governorates

Ministry of Trade/State 
Company for Foodstaff 
Trading

Edible oil 

1,054Between governoratesDifferent viewsgas oilبين المحافظاتجھات مختلفةزيت الغاز

53,640Between governoratesMinistry of TradeFertilizersبين المحافظاتوزارة الزراعةاسمدة

1,548,234Totalالمجموع

نوع وكمية البضائع والمواد االخرى المنقولة بواسطة الشاحنات (غيرالمملوكة) والجھة المستفيدة ومسار الخط لنشاط النقل البري للبضائع من 2015/1/1 ولغاية 
2015/12/31

جدول (30)

The type and quantity of goods and other materials transported by truck (non-owned) and the beneficiary and the path of the line 
for the activity of land transport of goods from 1/1/2015 until 31/12/2015
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المجموع
   الرواتب واالجور الشھرية 

         (مليون دينار)

       ذكور      
Male

               اناث           
Female    

Total
Monthly salaries and wages 

in (IDmillion)

411354504,242,637

14071471,603,446,785

188262142,325,501,425

5432868298,952,970,335

2,118-2,11822,843,374,196

االصناف

السواق

المھندسون

الفنيون

شبه الماھرون وغير الماھرون

االداريون

عدد المشتغلين حسب الصنف واالجور الشھرية المدفوعة لنشاط النقل البري للبضائع لسنة 2015

The number of workers by category, monthly wages paid for the activity of road transport of goods in 2015

Table (31)

Categories

Engineers

Technicians

جدول (31)

             عدد المشتغلين              
Number of employees

Drivers

Semi-skilled and non-
skilled

Administrators

3,0303323,36236,229,535,378 المجموع

       شكل (7)                                           

عدد المشتغلين حسب الصنف لنشاط النقل البري للبضائع لسنة 2015

         figure (7)                            

Total

The number of workers by category of the activity of road transport of goods in 2015

Unavailable data (-)(-)عدم توفر البيانات

41
140 188

543

2118

13 7 26

286

0
0

500

1000

1500

2000

2500

المھندسون الفنيون شبه الماھرون وغير الماھرون االداريون السواق

ذكور

اناث
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اناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكور

MaleFemaleTotalMaleFemaleTotalMaleFemaleTotalMaleFemaleTotalMaleFemaleTotalMaleFemale

2,2332862,519255152705045413813151354143683,0303323,362

عدد المشتغلين في نشاط النقل البري للبضائع في بغداد والمحافظات لسنة 2015                 

المجموع

Baghdad  بغدادNinevehنينوى Total

Grand total

المجموع الكليالمجموع

عدد المشتغلين في نشاط النقل البري للبضائع في بغداد والمحافظات لسنة 2015

The number of workers in the road transport of goods activity in Baghdad and the provinces for the year 2015

Table (32)جدول (32)

Kirkukكركوك

المجموعالمجموع

Basraالبصرة  AL-Najafالنجف 

المجموع

The number of workers in the road transport of goods activity in Baghdad and the provinces for the year 
2015

     Figure (8) شكل (8)   

2,233

255

50
138

354286

15 4 13 14
0

500

1000

1500

2000

2500

بغداد البصرة نينوى النجف كركوك

ذكور

اناث
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اناثذكور اناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكور

M
ale

F
em

ale

M
ale

F
em

ale

M
ale

F
em

ale

M
ale

F
em

ale

M
ale

F
em

ale

M
ale

F
em

ale

Engineers-32981611122--المھندسون

431653232211407147Technicians-7--الفنيون

1-141484665411318318826214
Semi-skilled and 
non-skilled

37121089522990133723617543286829Administrators--االداريون

Drivers-222-778-819-284-15--السواق

1-76154921081,195999868928021Total

اناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكور

M
ale

F
em

ale

M
ale

F
em

ale

M
ale

F
em

ale

M
ale

F
em

ale

M
ale

F
em

ale

M
ale

F
em

ale

M
ale

F
em

ale

M
ale

F
em

ale

M
ale

F
em

ale

M
ale

F
em

ale

--3--13121272166234088344261,756225963,030332

(-) Unavailable data (-) عدم توفر البيانات

Bachelorبكالوريوس

جدول (33)

 50-41 31-2140-30 20 فما دون
الفئات العمرية

شبه الماھرون وغير الماھرون

عدد المشتغلين في نشاط النقل البري للبضائع حسب الفئات العمرية لسنة 2015

The number of workers in the activity of road transport of goods by age group for the year 2015

المجموع الكلي

61 more

ذكور 

Total

اناث

51-60 20 years less

Primary ابتدائية

3,362

المجموع

   PH.D دكتوراهMaster.D ماجستير

Table (34)جدول (34)

Grand total 

اعدادية 
Prparatory

Diploma دبلوم

3,030

Table (33)

Grand total

Age groups

Categories

المجموع الكلي

Unavailable data (-)(-)عدم توفر البيانات

332

- 2,118

Total المجموع

2,118

3,362

54 13

دون االبتدائية    
No certificate

عدد المشتغلين في نشاط النقل البري للبضائع حسب المستوى العلمي لسنة 2015

The number of workers in the activity of road transport of goods by the scientific level of the year 2015

        دبلوم عالي     
High  Diploma   

متوسطة 
Intermediate

المجموع

41

M
ale

F
em

ale

31-40

االصناف

61 فأعلى60-51

21-3041-50
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اناثذكورالسنة

yearmalefemale

20143,245341

20153,030332

Table (36)

57,393,356,024

78,882,547

3,600,000

 Revenue of  the goods transfering   ايراد نقل البضائع

ايرادات متنوعة 

57,475,838,571Totalالمجموع

جدول (36)

 قيمة االيرادات المتحققة  لنشاط النقل البري للبضائع لسنة 2015 (الف دينار)

The value of the income earned  for the activity of road transport of goods in 2015 (thousand dinars)

استئجار موجودات ثابتة 

Table (35)

 Miscellaneous revenue

Rental of fixed assets

3,362

عدد المشتغلين

Total employees

36,229,535,378

تعويضات المشتغلين 
  (الف دينار)

عدد المشتغلين وتعويضاتھم في نشاط النقل البري للبضائع لسنتي (2014 - 2015)

41,658,956,435

Compensations of employees
in(ID000) 

3,586

The number of workers and their compensation in the land transport of goods by Activity for the year        
(2014 - 2015)

جدول (35)

 31



جدول (37) 

القيمة  

 Value  

0خامات ومواد اولية

4,593,593,625الوقود والزيوت

90,460,500االدوات االحتياطية

270,698,763المتنوعات 

20,941,251المياه والكھرباء

99,000تجھيزات العاملين 

4,975,793,139مجموع المستلزمات السلعية

جدول (38) 

القيمة 

 Value  

63,228,550خدمات الصيانة

6,306,249دعاية وطبع وضيافة

99,901,975نقل وايفاد واتصاالت 

161,385,000استئجار موجودات ثابتة

0ايجار واجور خزن وتأجير وسائط النقل

0مبالغ دفعت لقاء اعمال من الغير

0خدمات استشاريه وقانونيه ومحاسبيه

566,148,855مصروفات خدمية متنوعة

  896,970,629Total of  service Inputsمجموع المستلزمات الخدمية

Maintenance Services

Sums paid to meet with businessmen from third 
parties

Consulting, legal and accounting services

propaganda and printed and hospitality

Rent and wage and rental storage and transport

Expenses of various services

Fixed asset lease

The transfer and dispatch and communications

قيمة المستلزمات السلعية لنشاط النقل البري للبضائع لسنة 2015 (الف دينار)

The value of intermediate goods to the activity of road transport of goods in 2015 (thousand dinars) 

miscellaneous

Total commodity inputs

  commodity requirementsالمستلزمات السلعية

Ores and primary materials

Fuel , lubricants

Spareparts

Water & Electricity

Employees Supplies

Table (37)

Service Inputsالمستلزمات الخدمية

Table (38)

 The Value of in termediate services activity for road transport of goods in 2015(thousand dinars) 

قيمة المستلزمات الخدمية لنشاط النقل البري للبضائع لسنة 2015 (الف دينار)
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القيمة

Value 

القيمة 

Value 

جدول (40) 

Salaries and wages

المستلزمات السلعية

47,045,481,073

36,229,535,378

 Commodity inputs

المجموع

1,241,005,570

الرواتب واالجور 

Total

مصروفات اخرى

مصروفات تحويلية

Table (40)

Other expenses

 Transformational expenses

896,970,629المستلزمات الخدمية

3,652,176,357اندثارات

50,000,000

4,975,793,139

total

 Service input

 Benefits and rent for city lands  

 Consumption

قيمة االيرادات االخرى لنشاط النقل البري للبضائع لسنة 2015 (الف دينار)
The value of other income for the activity of road transport of goods for the year 2015 

(thousand dinars) 

قيمة المصروفات والمصروفات االخرى لنشاط النقل البري للبضائع 
 لسنة 2015 (الف دينار)

The value of expenses and other expenses for the activity of road transport of goods
  For the year 2015 (thousand dinars) 

ايرادات تحويلية متنوعة

Other Income

2,589,001

112,589,289

57,616,016,862 المجموع

0ايرادات راسمالية

ايرادات اخرى

Transformational Revenue variety

Capital revenues

A variety of services revenue 42,700,000ايرادات خدمات متنوعة

Table (39)جدول (39) 

Transport services revenue

Miscellaneous revenue

نوع المصروفات
Type of expenses

نوع االيراد
Type of  Revenues

Benefits and land rents فوائد وايجارات االراضي

0فوائد وايجار اراضي مدينة

 Renting of fixed assets

57,350,656,025ايرادات خدمات النقل

ايرادات متنوعة

25,000,000

78,882,547

3,600,000استئجار موجودات ثابتة

 33


	1الغلاف عربي
	2المحتويات عربي
	3المحتويات عربي
	4المقدمة عربي
	5جدول1
	6ج2
	7ج3
	8ج4
	9ج5
	10جدول 6-7-8
	11جدول9
	12جدول10
	13جدول11
	14جدول12-13
	15جدول14
	16خريطة عربي
	17خريطة انكلش
	18جدول 15
	19جدول16
	20جدول17-18
	21ج19-20
	22جدول21-22
	23جدول23-24
	24ج25-26
	25جدول27
	26جدول28
	27جدول29
	28جدول30
	29جدول 31
	30جدول 32
	31جدول 33-34
	32جدول35-36
	33جدول 37-38
	34جدول 39-40
	35مقدمة انكلش
	36محتويات انكلش
	37محتويات انكلش
	38محتويات انكلش
	39الغلاف انكلش



