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Part Sixالباب السادس

 TRANSPORTATION AND COMMUNICATION STATISTICSإحصاءات النقل واالتصاالت

يعد قطاع النقل بفروعه وانشطته مكوناً مهماً من البنية االساسية لالقتصاد الوطني وركيزة أساسية 

للتنمية االقتصادية واالجتماعية الشاملة في أي بلد؛ نظراً لما له من تأثير على القطاعات 

االقتصادية االخرى مثل قطاع الصناعة، وقطاع التجارة، وقطاع السياحة وغيرها من القطاعات 

بري، ): وال يخفى على أحد أن توفر شبكات حديثة ومتكاملة للنقل بوسائطه المختلفة. االقتصادية

يمثل عامالً مهماً في تحديد مواقع واتجاهات االنشطة االقتصادية المختلفة، فهناك  (بحري، جوي

عالقة قوية بين التطور االقتصادي واالجتماعي لبلد ما ومستوى نمو قطاع النقل كون النمو 

.االقتصادي يتأثر وبصورة مباشرة بكفاءة قطاع النقل ومرونته

The transport sector branches and activities is considering an important

component of the infrastructure of the national economy and basic for

comprehensive economic & social development in any country;

because of its impact on other economic sectors such as industry,

trade ,and tourism sector and other economic sectors. It is worth to

say that the networks provide a modern and integrated transport

different means by : (Land, sea, air) which is an important factor in

determining the locations and directions of the various economic

activities, there is a strong relationship between economic and social

development of a country and level of development of the transport

sector that is affected by economic growth and directly efficiency of

the transport sector and its flexibility.

يعد قطاع االتصاالت تطوراً هاماً لالقتصاد في جميع دول العالم ، وقد ادركت الدولة منذ البداية 

حيث شهدت السنوات الخمس عشرة الماضية تحوالً . اهمية مواكبة التطور العالمي في هذا القطاع 

وأصبحت االتصاالت االن احد . غير مسبوق في قطاع االتصاالت في معظم االقتصاديات العالمية 

كما اصبحت االتصاالت . اسرع القطاعات نمواً وتطوراً الستثمارات القطاع الخاص في العالم كله

.ميداناً رئيساً لالستثمارات االجنبية 

Communications sector is an important development of the economy in all over

the world, and the government realized that to keep global

development in this sector. It is worth to say ,the last fifteen years an

unprecedented shift in the communications sector in most economies

in the world. Where contacts are now one of the fastest growth and

development for private sector investment in the whole world.

Communications has also become essential feild in the foreign

investment. 

 (بشقيه المسافرين والبضائع )ويضم هذا الباب توفير مؤشرات احصائية عن تطور النقل البري 

ونشاط االتصاالت والبريد ، كما يشمل ايضاً بيانات عن اعداد ومواصفات السيارات حسب انواعها 

. للقطاعين العام والخاص وكذلك مؤشرات عن حوادث المرور حسب طبيعة وخطورة الحوادث

.باالضافة الى تنفيذ المسوحات االحصائية المتعلقة بالنقل البري واالتصاالت

This part provids statistical data on development transport (passengers and 

goods) and (post, communication), In additional to that data on cars 

specifications by kinds for general and private sectors and acciedants data by 

kind of danegrous.In addition to the implementation of statistic surveys on road 

transport and communications.

 



Table (6/1)(1/6)جدول 

المجموعريفيةثانويةرئيسية السنة

YearMainSecondaryRuralTotal

39869ــ19971103228837

39918.5ــ19981103228886.5

39937ــ19991103228905

39952ــ20001103228920

39967.5ــ20011103428933.5

40008.5ــ20021103428974.5

40156.5ــ20031103429122.5

40301.5ــ20041103429267.5

20051105329368.54240463.5

20061113329368.525440755.5

20071114729368.530540820.5

20081116929368.545040987.5

20091117529368.571843270.5

20101129029420.2100641716.2

*201115395.833423.48170.756989.9

*201215881.334297.68574.058752.9

*201318023.538069.729457.285550.4

*201420073.642062.347015.5109151.4

   *2015  900591601333842503

    *2016   900591651333842508

*2017653586191771345062

*2018653786211816645519

*2019653786211822645579

* Years of data including  kurdistan region

Source: Ministry of Construction and Housing  / General Authority for Roads and Bridgeالهئية العامة للطرق والجسور/ وزارة االعمار واالسكان :   المصدر 

 (كيلو متر) 2019 - 1997أطوال الطرق الخارجية المبلطة للسنوات 

THE LONGEST PAVED MOTORWAYS FOR THE YEARS 1997 - 2019 (KM.)

Data on the lenghths of roads in rural areas untill 2004 are no available data ( - )2004لم تتوفر بيانات عن اطوال الطرق الريفية لغاية  ( - ) 

السنوات شملت اقليم كردستان* 

Total bondary roads length 45579 Except Kurdstan Region   عدا اقليم كردستان(  45579 )مجموع اطوال الطرق الحدودية بحدود



Table (6/2)(2/6)جدول 

المجموع الكلي%مواصفات خاصة%سيارات الحمل%سيارات الركابالسنة

YearPassengersTrucksSpecial optionsTotal

20082229164.6960227.826317.634524

20099618273.03142423.941123.1131718

20107927084.41223413.024082.693912

20116917386.6883911.118482.379860

20121812863.2975834.17882.728674

*2013704484.8122714.8320.48303

2014110370678.228177419.9270191.91412499

201536760171.713457726.2105572.1512735

2016*_______

2017*_______

2018*_______

2019*_______

Source: Ministry of Interior (Traffic Directorate ) (مديرية المرور العامة)وزارة الداخلية : المصدر 

2019 - 2008المسجلة في مديرية المرور العامة للسنوات  (فحص مؤقت  )عدد سيارات 

NO. OF CARS (TEMPORARY REGISTERED) IN THE PASSING DEPARTMENT FOR THE YEARS 2008 - 2019

Temporary  registered cars not entered to Kerbela governorate *2013لمحافظة كربالء لسنة  (فحص مؤقت)لم يتم ادخال سيارات  *  

cars by type was stoped for (2016,2017,2018،2019) (TEMPORARY REGISTERED) *  (2019،2018،2017،2016)تم ايقاف سيارات الفحص المؤقت حسب النوع للسنوات  *  



Table (6/3) Aأ (3/6)جدول  

عدد سيارات القطاع الخاص 

(الدائمي)

عدد سيارات القطاع 

(فحص مؤقت)الخاص 

عدد سيارات القطاع الخاص 

 )جدول انتاج المشروع الوطني 

(اللوحات الجديدة 

%النسبة المئوية المجموع الكلي

Number of private 

sector cars

(permanent plates)

Number of private 

sector cars

(temporary plates)

Number of private 

sector cars

(new plates)

Total%

250,63175,14132,183357,9555.2Ninevehنينوى

120,3006,50062,341189,1412.7Kirkukكركوك

142,9186,77382,855232,5463.4Dialaديالى

133,76548,29248,096230,1533.3Al-Anbarاالنبار

995,25148,7651,423,1592,467,17535.8Baghdadبغداد

151,6526,919118,074276,6454.0Babylonبابل

75,2692,43173,778151,4782.2Kerbelaكربالء

82,16515,29877,351174,8142.5Wasitواسط

115,95361,60542,187219,7453.2Salah Al-Deenصالح الدين

100,88943,17783,269227,3353.3Al-Najafالنجف

101,16212,20975,728189,0992.7Al-Qadisiyaالقادسية

51,7076,23647,339105,2821.5Al-Muthannaالمثنى

79,3213,94279,253162,5162.4Thi-Qarذي قار

 51,1314,35954,089109,5791.6Maysanميسان

144,3043,473140,139287,9164.2Al-Basrahالبصرة

2,596,418345,1202,439,8415,381,37978.1Totalالمجموع

:Kurdistan Region:اقليم كردستان

250,15900250,1593.6Dohoukدهوك

714,39300714,39310.4Erbilاربيل

542,27000542,2707.9Al-Sulaimaniyaالسليمانية

1,506,822001,506,82221.9Region Totalمجموع االقليم

4,103,240345,1202,439,8416,888,201100.0Totalالمجموع الكلي

Source: Ministry of Interior (Traffic Directorate ) (مديرية المرور العامة )وزارة الداخلية : المصدر 

2019لسنة  (فحص مؤقت ، دائمي ، اللوحات الجديدة)إجمالي سيارات القطاع الخاص المسجلة في مديرية المرور العامة 

TOTAL OF PRIVATE CARS REGISTERED IN TRAFFIC DIRECTORATE(TEMPORARY, PERMANENT, NEW PLATES) FOR 2019

Governorateالمحافظة 

No cars ( new plates) for Kurdistan Region (-)القليم كردستان (اللوحات الجديدة )ال توجد  سيارات عن  (-)



(4/6)جدول 

السنة
سيارات الحملسيارات الركاب

سيارات ذات مواصفات 

خاصة

YearPassenger CarsTruck Cars
Cars with special 

specifications

200216387230746012

200310848155242692

200414046167542863

200514434169093107

200615082174984074

200719445204484949

200822390236455384

200924918252795903

201026636269866371

201129634305196649

2012*425404569611191

2014496164536811826

2015503704929012224

2017588015427611971

2018593615493013304

106828

127595

44842

36654

34450

111884

125048

29064

99427

66802

59994

56100

51419

33663

45473

2018 - 2002السيارات التي تمتلكها أجهزة الدولة والقطاعين العام والمختلط للسنوات 

CARS OWNED BY STATE, PUBLIC AND MIXED SECTORS   FOR THE YEARS 2002 - 2018

المجموع

Total

Table (6/4)

*Data include Kurdistan Region   *البيانات تتضمن اقليم كردستان

 Source : Ministries and ministerialالوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة: المصدر 



          Table (6/5)( 5/6)جدول 

المجموع الكليالسيارات ذات المواصفات الخاصة سيارات الحملسيارات الركاب

 passenger cars freight carriageVehicles of special 

specifications

Total 

Ministries / Government sectorوزارات القطاع الحكومي

 364130377Foreignالخارجية

73716629932Financeالمالية

 7572227986Labour and Social Affairsالعمل والشؤون االجتماعية

 68722767981Healthالصحـــــــــــــة

684380871,151Justiceالعدل

1,1961,276332,505Educationالتربيـــــــــــــة

2812583542Youth and Sportالشباب والرياضة

3021985505Tradeالتجارة

5111080619Cultureالثقافة

4531022557Transportالنقل

436120448Municipalities and Public Worksالبلديات واالشغال العامة

1,232817292,078Construction & Housingاالعمار واالسكان

7171,298892,104Agricultureالزراعة

1,1601,9332963,389Water Resourcesالموارد المائية

2591379405Oilالنفط

3381138459Planningالتخطيط

20814512365Industry & Mineralsالصناعة والمعادن

4,0311,3881585,577Higher Education & Sceintific Researchالتعليم العالي والبحث العلمي

0000Electricityالكهرباء

34427619639Sceinces and Technologyالعلوم والتكنولوجيا

 5121072Communicationsاالتصاالت

 2641497420Environmentالبيئة

28202284Migration and Displacementالهجرة والمهجرين

291260155Tourism and Antiquitiesالسياحة واالثار 

15,3239,36586225,550Total Ministriesمجموع الوزارات 

2017/12/31عدد السيارات التي تمتلكها اجهزة الدولة والجهات غير المرتبطة بوزارة في القطاع الحكومي والعام والمختلط حسب النوع والوزارة لغاية 

 Vehicles Owned By State Institutions and Non-Ministerial Agencies in Governmental, Public and Mixed Sectors By Type and Ministry Until 31/12/2017

Details  التفاصيل



Con .Table (6/5)                                                      (5/6)تابع  جدول 

المجموع الكليالسيارات ذات المواصفات الخاصة سيارات الحمل سيارات الركاب

 passenger cars freight carriage

Vehicles of special 

specificationsTotal 

Non-Ministerial agency / Government sectorالقطاع الحكومي/ الجهات غير المرتبطة بوزارة 

378160394Board of Supreme Auditديوان الرقابـة المالية

4825679Central Bank of Iraqالبنك المركزي العراقي

6122168836Sunni Endowmentديوان الوقف السني 

1,607727712,405Shiite Endowmentديوان الوقف الشيعي

104130117Hajj and Umra Commissionالهيئة العليا للحج والعمره 

 304034Iraqi Academy of Sciencesالمجمع العلمي العراقي 

2221160338Independent High Electoral Commissionالمفوضية العليا المستقلة  

 349043Christian Independent Electoral Commission & other religionsاوقاف المسيحيين والديانات االخرى 

270027Iraqi Radioactive Sources Regulatory Authorityهيئة المصادر المشعة 

 7211083National Commission For Investmentالهيئة الوطنية لالستثمار 

9550100Communications and Media Commissionهيئة االعالم واالتصاالت 

322034Stock Exchange Marketهيئة االوراق المالية 

11910120Property Claims Commissionهيئة دعاوي الملكية 

 233026Bait Al-Hikmaبيت الحكمة 

9411,3131,5623,816Mayoralty of Baghdadامانة بغداد 

1971332332Martyrs Instituteمؤسسة الشهداء 

134360170Prisoners Instituteمؤسسة السجناء

19311036339Iraq Media Networkشبكة االعالم العراقي 

147150162Accountability and Justice Commissionالهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة

5,0152,7551,6859,455Total Non-Ministerial agencyمجموع الجهات غير المرتبطة بوزارة

 24,95126,6143,77255,337Total of othersمجموع الجهات االخرى

45,28938,7346,31990,342Total government sectorمجموع القطاع الحكومي

Ministries / Public sector وزارات القطاع العام 

3941584556Financeالمالية

 9239101,0262,859Healthالصحـــــــــــــة

1,5441,3241,0673,935Tradeالتجارة

2,7792,2362825,297Transportالنقل

1,1611,2863012,748Construction & Housingاالعمار واالسكان

2161900406Agricultureالزراعة

92367206665Water Resourcesالموارد المائية

2,9724,6761,3398,987Oilالنفط

1,1641,2953702,829Industry & Mineralsالصناعة والمعادن

1,9682,0311,0475,046Electricityالكهرباء

 2921,047101,349Communicationsاالتصاالت

3609Mayoralty of Baghdadامانة بغداد

13,50815,5265,65234,686Total public sectorمجموع القطاع العام

Ministries / Mixed sectorوزارات القطاع المختلط 

416020Transportالنقل

416020Total mixed sectorمجموع القطاع المختلط

58,80154,27611,971125,048Grand total of vehiclesالمجموع الكلي للمركبات

Total = (Total government sector +Total public sector +Total mixed sector )(مجموع القطاع المختلط+ مجموع القطاع العام + مجموع القطاع الحكومي  )= المجموع الكلي للمركبات 

Details  التفاصيل



          Table (6/6)(6/6)جدول 

المجموع الكليالسيارات ذات المواصفات الخاصةسيارات الحمل سيارات الركاب

 passenger cars freight carriageVehicles of special specifications
Total 

Ministries / Government sectorوزارات القطاع الحكومي

 364130377Foreignالخارجية

74416528937Financeالمالية

 7312253959Labour and Social Affairsالعمل والشؤون االجتماعية

 68722667980Healthالصحـــــــــــــة

950387851,422Justiceالعدل

1,1961,276282,500Educationالتربيـــــــــــــة

2812583542Youth and Sportالشباب والرياضة

3581845547Tradeالتجارة

5041390643Culture Tourism and Antiquitiesالثقافة والسياحة واآلثار

261462309Transportالنقل

436121449Municipalities and Public Worksالبلديات واالشغال العامة

1,232817312,080Construction & Housingاالعمار واالسكان

7211,343892,153Agricultureالزراعة

1,1601,9332973,390Water Resourcesالموارد المائية

2631428413Oilالنفط

3381138459Planningالتخطيط

20814512365Industry & Mineralsالصناعة والمعادن

4,0311,3781505,559Higher Education & Sceintific Researchالتعليم العالي والبحث العلمي

499159Electricityالكهرباء

37430841723Sceinces and Technologyالعلوم والتكنولوجيا

 5121072Communicationsاالتصاالت

 26415914437Environmentالبيئة

28202284Migration and Displacementالهجرة والمهجرين

15,4859,29987525,659Total Ministriesمجموع الوزارات 

2018/12/31عدد السيارات التي تمتلكها اجهزة الدولة والجهات غير المرتبطة بوزارة في القطاع الحكومي والعام والمختلط حسب النوع والوزارة لغاية 

 Vehicles Owned By State Institutions and Non-Ministerial Agencies in Governmental, Public and Mixed Sectors By Type and Ministry Until 31/12/2018

Details  التفاصيل



con.Table (6/6)                                                     (6/6)تابع جدول 

 سيارات الحملسيارات الركاب
السيارات ذات المواصفات 

الخاصة
المجموع الكلي

Total passenger carsTotal freight carriage
Vehicles of special 

specifications
Total 

Non-Ministerial agency / Government sectorالقطاع الحكومي/ الجهات غير المرتبطة بوزارة 

378160394Board of Supreme Auditديوان الرقابـة المالية

4825679Central Bank of Iraqالبنك المركزي العراقي

6212277855Sunni Endowmentديوان الوقف السني 

1,607727852,419Shiite Endowmentديوان الوقف الشيعي

115140129Hajj and Umra Commissionالهيئة العليا للحج والعمره 

 304034Iraqi Academy of Sciencesالمجمع العلمي العراقي 

2221160338Independent High Electoral Commissionالمفوضية العليا المستقلة  

 349043Christian Independent Electoral Commission & other religionsاوقاف المسيحيين والديانات االخرى 

270027Iraqi Radioactive Sources Regulatory Authorityهيئة المصادر المشعة 

 7211083National Commission For Investmentالهيئة الوطنية لالستثمار 

10050105Communications and Media Commissionهيئة االعالم واالتصاالت 

322034Stock Exchange Marketهيئة االوراق المالية 

11810119Property Claims Commissionهيئة دعاوي الملكية 

 233026Bait Al-Hikmaبيت الحكمة 

9791,3081,6083,895Mayoralty of Baghdadامانة بغداد 

1971332332Martyrs Instituteمؤسسة الشهداء 

134360170Prisoners Instituteمؤسسة السجناء

19411042346Iraq Media Networkشبكة االعالم العراقي 

156150171Accountability and Justice Commissionالهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة

208121141470Iraq Civil Aviation Authorityسلطة الطيران المدني العراقي

5,2952,8831,89110,069Total Non-Ministerial agencyمجموع الجهات غير المرتبطة بوزارة

 24,95727,0373,58555,579Total of othersمجموع الجهات االخرى

45,73739,2196,35191,307Total government sectorمجموع القطاع الحكومي

Ministries / Public sector وزارات القطاع العام 

4311563590Financeالمالية

 9239111,0142,848Healthالصحـــــــــــــة

1,5461,3241,0633,933Tradeالتجارة

68710139Culture ,Tourism and Antiquitiesالثقافة والسياحة واآلثار

2,7892,2442845,317Transportالنقل

1,1611,2863292,776Construction & Housingاالعمار واالسكان

2161900406Agricultureالزراعة

92367207666Water Resourcesالموارد المائية

2,9894,7272,53710,253Oilالنفط

1,1641,2954382,897Industry & Mineralsالصناعة والمعادن

1,9432,0711,0685,082Electricityالكهرباء

 2951,047101,352Communicationsاالتصاالت

3609Mayoralty of Baghdadامانة بغداد

13,62015,6956,95336,268Total public sectorمجموع القطاع العام

Ministries / Mixed sectorوزارات القطاع المختلط 

416020Transportالنقل

416020Total mixed sectorمجموع القطاع المختلط

59,36154,93013,304127,595Grand total of vehiclesالمجموع الكلي للمركبات

Total = (Total government sector +Total public sector +Total 

mixed sector )

Details  التفاصيل

(مجموع القطاع المختلط+ مجموع القطاع العام + مجموع القطاع الحكومي  )= المجموع الكلي للمركبات 



Table (6/7)

معدل عدد الحافالت 

الموجودة
عدد الحافالت العاملة

الركاب المنقولين 

(بااللف)

المسافة المقطوعة 

(الف كيلومتر)

عدد ساعات االشتغال للحافالت 

(الف ساعة)العاملة     
عدد العاملين

االجور والمزايا  

المدفوعة للعاملين     

(الف دينار) 

Averags 

number of 

existing buses

 number of 

operating buses

Passengers 

carried (000)

Distance covered 

(000 Km.)

Working hours of 

operating buses (000 h.)

Number of 

workers

Wages and 

benefits paid 

(000 I.D.)

20011109102090232179965563223431378548

ــ2002153813881273004829959873053

ــ20031125500109654829915003053

200412333938236.6260642539997436910

ــ20051102617803422804345523

ــ200611028225931.327234396055

200712987355642214844557331407200

200812901132599613409601962073291600

*2009120891867541209759851962813000

201099977069811412662346522474000

2011163510881000014567627440228011203

201291777881668455474405326126544

2013101981190005605395391926393268

20141277699125992174398369131887595

201512196671901367242131343228383541

201611756301634692148984313219240292

2017165663419320133089484276219151611

20181934636214731871610364255417647731

2019189166819220169006671229716819069

202012028464825100574544211015713000

*

Unavailable data( - )   بيانات غير متوفرة - 

Source: ministry of transportوزارة النقل :  مصدر  

2020 - 2001نشاط  نقل الركاب للمسافرين والوفود في العراق للسنوات 

 تم تغير العنوان من الشركة العامة لنقل الركاب الى الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود

PUBLIC PASSENGERS TRAVELLERS & DELEGATES ACTIVITIES FOR THE YEARS 2001 - 2020

Year

السنة

* The company name changed from "State Co. for Passengers Transportation" to "State Co. 

For Delegates and travelers transportation.

(7/6)جدول 



Table (6/8)(8/6)جدول 

العاملةالموجودة
نسبة العاملة الى الموجودة 

%
العاملةالموجودة

نسبة العاملة الى الموجودة 

%

YearExistoperating

Percentage of 

operating 

% to exist 

Existoperating

Percentage of  

%operating to

 exist

201291777884.8125857245.5

2013101981179.6117452945.1

20141277*69954.770460185.4

2015121966754.769660987.5

2016117563053.668751474.8

2017165663438.367749372.8

20181934636320952342982

2019189166835.353442078.7

2020120284670.453540175

Source: Ministry of transport وزارة النقل : المصدر 

No. of Trucks in The State Company for Land 

Transportation

No. of Buses in The State Company for Travellers & 

Delegates Transportation

السنه

(2020 - 2012)إجمالي اعداد الحافالت والشاحنات لنشاط النقل في القطاع العام للسنوات 

TOTAL NUMBERS OF BUSES AND TRUCKS OF TRANSPORT ACTIVITY IN PUBLIC SECTOR FOR 2012 - 2020

العامة للنقل البري عدد شاحنات الشركة  عدد حافالت الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود



 (9/6)جدول 

20102011201220132014201520162017201820192020Detailsنوع الحادث التفاصيل

730846105793997679878096710211079862Fatalمميتة

33723925407436293312341534623479405045873662Non Fatalغير مميتة

4102477151314568428842134242444650715664524Totalمجموع

396458588538426428350397396422315Fatalمميتة

615703732750567572596521571577458Non Fatalغير مميتة

10111161132012889931000946918967999773Totalمجموع

106010571248111811211000106499610451127838Fatalمميتة

26012968292626752321240523672271250326431955Non Fatalغير مميتة

36614025417437933442340534313267354837702793Totalمجموع

811768295111Fatalمميتة

7911477708321613518826531795Non Fatalغير مميتة

8712584769121814419326631896Totalمجموع

21942372290026012531222822032365246326292016Fatalمميتة

66677710780971246283660865606459738981246170Non Fatalغير مميتة

88611008210709972588148836876388249852107538186Totalمجموع

2020 - 2010حوادث الطرق المسجلة حسب نوع وخطورة الحادث للسنوات 

ROADS TRAFFIC ACCIDENTS REGISTERED BY THE KIND AND SERIOUSNESS FOR THE YEARS 2010 - 2020

Table (6/9)

Source: Ministry  of Interior/ Deputy for Police Affairs

االصطدام

االنقالب

الدهس

أخرى

المجموع العام

Crash

Turnover

Runover

Grand Total

Others

وكالة الوزارة لشؤون الشرطة   / وزارة الداخلية : المصدر



Table (6/10)(10/6)جدول 

20102011201220132014201520162017201820192020SexDetailsالجنسالتفاصيل

19722163244323302192194219852055220721001776Maleذكور

536540689621577572546566560536376Femaleإناث

25082703313229512769251425312621276726362152Totalمجموع

75928664909389421674773174537872886599507259Maleذكور

1404153419161752347169815631516157417011124Femaleإناث

8996101981100910694202194299016938810439116518383Totalمجموع

NUMBER OF CASUALTIES BY ROAD TRAFFIC ACCIDENTS BY SEX FOR THE YEARS 2010- 2020

 2020-2010عدد اإلصابات بسبب حوادث الطرق حسب الجنس للسنوات 

Source: Ministry Interior/ Deputy for Police Affairs

عدد القتلى

Number of Injuredعدد الجرحى

Number of Killed

وكالة الوزارة لشؤون الشرطة/ وزارة الداخلية : المصدر



(11/6)جدول 

غير مميتةمميتةالمجموعاخرىدهسانقالباصطدام

CrashTurnoverRunoverAnotherTotalFatalNon Fatal

819114806711ــ27574504984*2004

901016287382ــ30334955482*2005

2006137035215957233899362453

2007134838113357131359452190

200822475522503200550216283874

20093177826336089745219555497

201041021011366187886121946667

20114771116140251251008223727710

2012513113204174841070929007809

201345681288379376972526017124

20144288993344291881425316283

2015421310003405218883622286608

201642429463431144876322036560

201744469183267193882423656459

201850719673548266985224637389

2019566699937703181075326298124

20204524773279396818620166170

Estimated Numbers*أعداد مقدرة  * 

Unavailable data ( - )(- ) بيانات غير متوفرة    

وكالة الوزارة لشؤون الشرطة/ وزارة الداخلية : المصدر

 2020 - 2004عدد حوادث الطرق حسب نوع  وخطورة الحادث للسنوات 

NO. OF   ROAD ACCEDENTS BY KIND AND SERIOUSNESS FOR THE YEARS 2004 - 2020

Table (6/11)

السنة

Source: Ministry Interior/ Deputy for Police Affairs

خطورة الحادث

Accidents seriousness

Year

نوع الحادث

Accidents kind



Table (6/12)(12/6)جدول 

20102011201220132014201520162017201820192020UnitDetailsالوحدة القياسيةالتفاصيل

 21382158192219221922244216971697169716971697Km.MainLength of railways linesكيلومتررئيسيةاطوال خطوط سكك الحديد

4694694484484484481196676676676676Km.Secondaryكيلومترفرعية

      26072627237023702370289028932893289328932893Km.Totalكيلومترمجموع

6250504438382926242123NumberMainNumber  of locomotivesعددرئيسيةعدد القاطرات 

*3535252226252319182119NumberShunting Locusعدد*مناقلة

      9785756664635245424242NumberTotalعددمجموع

Passinger(000)212.3178.2147.913414639341743552943577مسافر بااللف(بأجر)عدد المسافرين المنقولين 

1009075687413914616917816431Mill.kmكم/ مليون مسافر

470504506507507354350389336377402Km./passengerكم معدل عدد الكيلومترات لنقل مسافر واحد

Ton (000)995660850170310673185210435637212293ألف طن

249199203231149711955199190559Mill. Km. Tonكم. مليون طن 

ton - Km 250302239136140223365529559511432كم معدل عددالكيلومترات لنقل الطن الواحد من البضائع

*

Source: Ministry of transport

Goods carried (paid ) 

.Shunting Locus : means communicate carriages inside the station*تعني توصيل القاطرات بالعربات داخل المحطة: المناقلة 

وزارة النقل : المصدر 

Number of ton - Kms.  ( paid )

Average per ton - Km

عددالكيلومترات الطنية المقطوعة 

(بأجر)كمية البضائع المنقولة 

Average Kms. per passenger

(باجر )الكيلومترات السفرية المقطوعة 

2020 - 2010نشاط سكك الحديد للسنوات 

RAILWAYS ACTIVITY FOR THE YEARS 2010 - 2020

Number of passengers

Passengers Kms.



Table (6/13)

yearالسنة

المجموعكربالءالبصرة- بغداد سامراء- بغداد

Baghdad - 

Samarra

Baghdad - 

Basrah
Baghdad - KerbelahTotal

379,200NO. of passengers (000)---379,200-(الف مسافر)المسافرين 

الكيلومترات السفرية المقطوعة  

(بااللف )مسافر . كم
-160,242---160,242

NO. of travel Km.(000 

Km.)

المجموعحقالنية- بيجي - بغداد البصرة- بغداد بغداد موصل

Baghdad - 

Mosul

Baghdad -  

Basrah

Baghdad - Baiji 

Haqlaniyah
Total

الف )كمية البضائع المنقولة بأجر 

(طن
-372-372

Freightes goods paid  

(000 Ton)

الكيلومترات الطنية المقطوعة 

(طن. مليون كم )بأجر 
-190-190

NO. of Ton Km. paid 

(million Km.Ton)

yearالسنة

المجموعكربالءالبصرة- بغداد سامراء- بغداد

Baghdad - 

Samarra

Baghdad - 

Basrah
Baghdad - KerbelahTotal

77,042NO. of passengers (000)-77,042-(الف مسافر)المسافرين 

الكيلومترات السفرية المقطوعة  

(بااللف )مسافر . كم
-31,116-31,116

NO. of travel Km.(000 

Km.)

المجموعحقالنية- بيجي - بغداد البصرة- بغداد بغداد موصل

Baghdad - 

Mosul

Baghdad -  

Basrah

Baghdad - Baiji 

Haqlaniyah
Total

الف )كمية البضائع المنقولة بأجر 

(طن
-1,293-1,293

Freightes goods paid  

(000 Ton)

الكيلومترات الطنية المقطوعة 

(طن. مليون كم )بأجر 
-559-559

NO. of Ton Km. paid 

(million Km.Ton)

Goods 

Transport

Baghdad - Al- Qaim

-

    2020 -2019سكك الحديد حسب الخطوط للسنوات لسنتي 

RAILWAYS BY LINES FOR THE YEARS 2019 - 2020

2020نقل البضائع

القائم-بغداد 

2020

Passengers 

Transport
20202020نقل المسافرين

-

-

                     lineالخطالتفاصيل

Passengers 

Transport

2019نقل البضائع

القائم-بغداد 

Baghdad - Al- Qaim

-

-

2019
Goods 

Transport

Details

20192019نقل المسافرين

(13/6) جدول 

line                     Detailsالخطالتفاصيل



Table (6/14)(14/6)جدول 

20132014201520162017201820192020Detailsالتفاصيل

: 25303132323232Number of Airplanes:عدد الطائرات 

247412901916166207271840020830258685597Landedالهابطة

217302912316044209611853320806259205553Departureالمغادرة

 : Number of passengers:عدد المسافرين 

2245541303388113444401930190523319932372045121401832Arrivalsالقادمون

22353163174440146343720961193484419747832132456384197Departingالمغادرون 

44808576208321280787722891384007739680204177577786032Totalالمجموع

: Cargos and Luggages (Kg)-- :(كغم)كمية االبضاعة المنقولة 

9072264919383284199511048971376682529060292003473Loadedالمحملة

 420277355007529201163532240923128092475002695233403477Unloadedالمفرغة

51099995991846734853630333458201418592910293298135406950Totalالمجموع

: postal materials ( Kg )- :(كغم)كمية البضاعة البريدية المنقولة 

1314747542756923414259343590013361Loadedالمحملة

 Unloaded----139129---المفرغة

131474754214669823414259343590013361Totalالمجموع

30363106305330703128313731102758Number of workersعدد العاملين

68795.267147.265635.16326346667220.658320.351764.033342.0Wages and benefits paid (million I.D)(مليون دينار)االجور والمزايا المدفوعة للعاملين 

467695.7537562.2579262.6446817736573824.6518047.1566017.0201825.0Achieved revenues (million I.D)(مليون ينار)االيرادات المتحققة 

Source: Ministry of transportوزارة النقل : المصدر 

AIRWAYS TRANSPORTATION BY IRAQI AIRWAYS FOR TWO YAERS 2013 - 2020

  2020 - 2013حركة النقل الجوي للخطوط الجوية العراقية للسنوات 

 Note: Data for Iraqi air ways 2014 modified as in the table’s title. للخطوط الجوية العراقية كما في عنوان الجدول 2014تم تعديل بيانات سنة : مالحظة 



Table (6/15)(15/6)جدول 

20132014201520162017201820192020Detailsالتفاصيل

: Number of Airplanes------:عدد الطائرات 

Landed-------27600*الهابطة

Departed-------27662*المغادرة

 : Number of passengers------:عدد المسافرين 

Arriving-------2628010*القادمون

Departing-------2628535* المغادرون

21512103202720522078161816061350Number of workersعدد العاملين

3117531193316312996929340304862355120589Wages and benefits paid (000 I.D)(مليون دينار)االجور والمزايا المدفوعة للعاملين 

4563532610498345662665114763849004132832Achieved revenues (000 I.D)(مليون دينار)االيرادات المتحققة 

Internal+International*دولي+ داخلي * 

Source: civil Aviation Authorityسلطة الطيران المدني: المصدر 

  2020 - 2013حركة النقل الجوي لسلطة الطيران المدني 

AIRWAYS TRANSPORTATION BY civil Aviation Athority  FOR TWO YAERS 2013 - 2020



Table (6/16)(16/6)جدول 

20132014201520162017201820192020

24432442200418912049204418362060NumberNumber of ships entered Iraqi portsعدد(نقل البضائع)عدد السفن القادمة للموانئ العراقية 

1271872793125379951284808NumberNumber of ships departing Iraqi portsعدد(نقل البضائع)عدد السفن المغادرة من الموانئ العراقية 

 TonQuantity of Imported goods by ports (000)1520514537151571606817029178981670819569ألف طنالحمولة االجمالية لسفن االبضائع المستوردة والقادمة للموانئ العراقية

 TonQuantity of exported goods by ports (000)56513321484420605200104561293010213ألف طنالحمولة االجمالية لسفن االبضائع المصدرة والمغادرة من الموانئ العراقية

1015810090970491789097900687667867NumberNumber of employees 31 \ 12عدد12 / 31عدد العاملين كما في 

Wages and benefits paid to the employees(milliar .I.D)152.9162.2153.4194.0169.8200.4199.4179.8مليار ديناراالجور والمزايا المدفوعة للعاملين

 Total revenue for the facility to the Iraqi ports(milliar .I.D)372.0346.8336.100355.153420.2453.3486.3424.1مليار دينارمجموع االيرادات المتحققة للمنشأة العامة للموانئ العراقية

Source: Ministry of transport

2020 - 2013 نشاط  الموانئ العراقية للسنوات 

ACTIVITY  FOR IRAQI PORTS FOR THE YEARS 2013- 2020

وزارة النقل : المصدر 

Unit الوحدة القياسية Detailsالتفاصيل



Table (6/17)(17/6)جدول 

ابوفلوسالمعقلخور الزبيرام قصر

Um QasarChor AL-ZubeirAL-MakalAbo Floos

201310058269370933190670953038515204694

20149367481372710998299345989114537474

201510949157331508353924235380315157285

20161236037733414217406929249616068363

20171326884831118871504063315017028925

20181495168522623786726361711217898438

201912970543269382828595101544916708415

2020156897972210729-166824419568770

Table (6/18)(18/6)جدول 

ابوفلوسالمعقلخور الزبيرام قصر

Um QasarChor AL-ZubeirAL-MakalAbo Floos

2013-5633371382-564719

2014-1331716--1331716

2015-184498--184498

2016-2060450--2060450

201749818346996502403-5200236

201833325047123411--10455915

201942702668659658--12929924

202026024197609420-111010212949

Source: ministry of transport وزارة النقل : المصدر 

بيانات غير متوفرة (-)

Portالميناء

السنوات

Portالميناء

السنوات

(بالطن) 2020 - 2013كمية البضاعة المستوردة عبر الموانئ العراقية حسب الميناء للسنوات 

(بالطن) 2020 -2013كمية البضاعة المصدرة عبر الموانئ العراقية حسب الميناء للسنوات 

(-)Data not avilable

QUANTITY OF IMPORTED COMMODITY BY IRAQI PORTS FOR 2013- 2020 (TON)

QUANTITY OF EXPORTED COMMODITY BY IRAQI PORTS FOR 2013-2020(TON)

المجموع

المجموع



Table (6/19)(19/6)جدول 

20132014201520162017201820192020التفاصيل

36688887عدد السفن العاملة التي تمتلكها الشركة

31259383370406789374536*الحمولة االجمالية لسفن البضائع المصدرة والمستوردة 

19321878178716611683161015391264عدد العاملين

25.229.632.428.029.233.131.634.8(مليار دينار)االجور والمزايا المدفوعة للعاملين 

38.448.153.657.066.887.183.4184(مليار دينار)مجموع االيرادات المتحققة للشركة 

Source: ministry of transportوزارة النقل :المصدر 

**Revenues  company depending  on marine agencies activity through provision of  services for ships and trucks.

تمثل الحمولة االجمالية المنقولة للبضائع المصدرة والمستوردة بواسطة البواخر المملوكة للشركة* 

تعتمد ايرادات الشركة العامة للنقل البحري على نشاط الوكاالت البحرية من خالل تقديم الخدمات الالزمة للسفن والناقالت واللنجات ** 

القادمة للموانئ العراقية من خالل تزويدها بالمياه واالرزاق والوقود اضافة الى خدمة العاملين في حاالت المرض والوفاة

*Total load transfered by ships owned of company

Number of ships owned by company

 Total Load of imported and exported commodities *

Details

 2020 - 2013المؤشرات الرئيسة لنشاط الشركة العامة للنقل البحري للسنوات 

KEY INDICATORS OF MARINE TRANSPORT ACTIVITY FOR 2013 - 2020

Wages and benefits paid for workers  (Billion I.D.) 

Total of achieved revenus  (Billion I.D.) 

Number of workers



Table (6/20)

خاصةعموميةمحالت ومكاتبدوائر حكوميةمساكنيدوية*طوعية

Automatically*ManuallyDwellings
State 

Departments

Shops & 

offices
PublicPrivate

9249712033034.3ــــ22851112827474594644144134881

9879432102975.1ــــ23543119824081592740336131680

10398051960335.1ــــ24738123583886329741724134784

23413112154275.1ــــ24741127822588488642984134928

10622902438215.1ــــ25537130611188758543554131151

10823004429135.8ــــ26529152521390444046059131801

11083965417406.0ــــ27729165013694157447752119070

11309335896586.1ــــ28427172059196549348727116713

11679158364097.0ــــ296262004324100349148483115941

12320018380467.0ــــ287212070047106321451604117183

12151818435906.8ــــ285212058968104645552006116720

12253169470577.0ــــ281192172373105702452738115554

12183839610436.9ــــ282192179426104930753582115494

11181778662306.9ــــ2417198443196481148902104464

244020624209438934793391003--10828299795917.3

242020214738906365161167437--100968410117896.2

2019242021258199254945123467430--104415810816616.3

241021506589479645136368579 - -106790610827526.2

وانواع اخرى مثل الالسلكي ، يورات (كروسبار والكترونية)البداالت الطوعية تشمل *

البيانات ال تشمل سعة البداالت الخاصة**

وزارة االتصاالت: المصدر 

Number of Switch Boards

2020 - 2003الخدمات الهاتفية للسنوات 

TELEPHONE SERVICES FOR THE YEARS 2003 - 2020

**Main Telephones
Telephone density 

per (100 person)

المجموع
االرقام المشغولة

Engaged Numbers

(20/6)جدول 

Year

الكثافة الهاتفية لكل

( شخص100) 

Total

االرقام الشاغرة

2010

2005

Not: Excluding Kurdistan Region

2004

**الهواتف الرئيسية

Vacant numbers

2011

2007

2008

2009

عدد البداالت

2003

السنة

2006

2012

2014

Source : Ministry of Communications

**Data do not include the capacity of private switchboards

2018

*Voluntary switches include electronic krospar&other types ,wireless urate

2013

2017

2016

2015

ماعدا اقليم كردستان:  مالحطة

2020



Table (6/21)(21/6)جدول 

 

اجمالي خطوط الهاتف النقال 

(زين، اسيا سيل، كورك)

 

 )فانوس، عراق سيل ، الشركة العامة لالتصاالت والمعلوماتية )اجمالي خطوط الهاتف الالسلكي 

((وطنية+ أمنية 

Total Mobile phone lines 

(Zain ,Asiacell, Korek)

Total  wireless telePhone Lines  (Fannos,Iraqcell, Iraq Informatics 

& Telecommunications Public Company

 (Umniya + Wataniya))

2,826,60815,562Ninevahنينوى

1,429,76623,612Kirkukكركوك

1,466,57849,365Dialaديالى

1,888,51912,980AL-Anbarاالنبار

9,042,165178,407Baghdadبغداد

1,863,389307,819Babylonبابل

1,458,040111,552Kerbelaكربالء

1,318,6512,496Wasitواسط

 1,291,2351,860Salah Al-Deenصالح الدين

1,818,440188,444Najafالنجف

1,123,34041,721AL- Qadisiyaالقادسية

773,30611,951AL-Muthannaالمثنى

1,896,007624Thi-Qarذي قار

842,894346Missanميسان

2,619,6659,761AL-Basrahالبصرة

محافظات اقليم كردستان

Dohuk-1,953,696دهوك

2,458,7046,836Sulaimaniyaالسليمانية

3,600,122107Erbilاربيل

39,671,125963,443Totalالمجموع

 no lines ــ 

 Source: Communication and media Commission هيئة االعالم واالتصاالت: المصدر 

2019اجمالي خطوط الهاتف النقال والالسلكي حسب المحافظة لسنة 

Total Mobile and wireless Phone Lines By Governorat For The year 2019                   

Governorateالمحافظة

Governorate Of Kurdistan Region

التوجد خطوط  -  


