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 المقدمة 
  

في المسجلة في القطاع الخاص السيارات  دعدسنوي عن  إحصائي تقرير بإصدارتقوم مديرية إحصاءات النقل واالتصاالت         
عن طريق تحديث البيانات  ةـقــقارير الالحـالت أعدت بعدھا 1979عام  عن ھذا النشاط ريرـــتق أول صدر ، ةالمرور العاممديرية 

من قبل  صممتعن طريق استمارة وحسب المحافظات بأنواعھا  السيارات مواصفاتو عدادأ على ألتغيرات التي تطرباالعتماد على ا
 أخرى ة تغيراتأيـــ أوملكية بين المحافظات القيد ، نقل ال، ترقين مثل د ـــــجديالتسجيل ال تتضمن المديرية خاصة بتدوين ھذه التغيرات

 بغداد في العامة المرورمديرية مكاتب التسجيل في السجالت اإلدارية المتوفرة في  تم االعتماد علىبعدھا في بيانات السيارات  تحدث
 ةجداول الستيفاء البيانات المطلوبة من خالل المتابع اءات النقل واالتصاالت بتصميم عدةحيث قامت مديرية احص المحافظات كافةو

في التقرير  اإلحصائيةللبيانات  يرئيسمصدر كارات التراكمي واالجمالي واعتمادھا الميدانية للوصول الى الدقة والشمولية لعدد السي
 تحملوالتي  العامة المرور ةمديري لدىالمسجلة ات السيارات ــــومواصف إعداد إجمالي ر الحالي عكســـالتقري ، 2018سنة ل النھائي و

  . 2018سنة لو ))اللوحات الجديدة( وع الوطني والمشروع الموازيالمشر لوحات ،الفحص المؤقت  ، لوحات ألدائميلوحات التسجيل (

 

 
 

 المنھجية 
  

سنة للكل أنواع لوحات تسجيل السيارات  )قسم الحاسبة/  مركز تكنولوجيا المعلومات( ةالعام يتم استيفاء البيانات من مديرية المرور    
الجھاز المركزي لإلحصاء والھدف / ية إحصاءات النقل واالتصاالت حيث تتم المتابعة المستمرة من قبل فريق عمل في مدير ، 2018

الركاب ، ( لوحات التسجيل ولجميع أنواع السيارات  ةمن التقرير ھو الوصول إلى المجموع اإلجمالي لسيارات القطاع الخاص لكاف
صحة ومنطقية  من ناحية دقة و ت من قبل المديريةق البيانايتدقباإلضافة إلى الدراجات النارية بعدھا يتم ) الحمل ، المواصفات الخاصة 

بشكله النھائي التقرير  إلصدارالبيانات واستخراج المؤشرات ويتم تھيئة الجداول الخاصة وتبويب األرقام ومقارنتھا مع السنوات السابقة 
  .والخرائط التوضيحية  بعد تضمينه بالرسوم البيانية

بمشروع جديد مساعد للمشروع الوطني يسمى المشروع ) اللوحات الجديدة(روع الوطني قامت مديرية المرور العامة بدعم المش 
ويشمل محافظتي بغداد والبصرة فقط وھي المحافظات التي تمتلك ) اللوحات الجديدة(الموازي يتم من خالله تحويل لوحات السيارات إلى 

  .وحات التسجيل الجديدة بأسرع وقت ممكن أكثر عدداً من سيارات القطاع الخاص ولتعزيز ودعم أكمال تحويل ل

ومن خالل ھذا التقرير تم استحداث جداول جديدة تخص المشروع الموازي وجداول أخرى تدمج وتجمع خاللھا بيانات المشروع الوطني 
ؤشرات النھائية ليتم استخراج الم) لوحات الفحص المؤقت واللوحات الدائمية ( والمشروع الموازي باإلضافة إلى جداول التي تخص 

لتكون موحدة على مستوى ) اللوحات الجديدة(للتقرير حيث تسعى مديرية المرور العامة إلى تحويل كافة لوحات التسجيل أعاله إلى 
 .العراق
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  تحليل نتائج أھم المؤشرات 
ويشمل ھذا المجموع 2018 سيارة لسنة ) 6709724( إقليم كردستان عم لسيارات القطاع الخاص المجموع الكليبلغ  .1

عدد السيارات  كان فيما  ))الموازيالمشروع الوطني و( الجديدةاللوحات  الفحص المؤقت ،،  الدائمية(ذات اللوحات سيارات 
 . )1(كما في جدول ) %4.2( بلغت سيارة بنسبة ارتفاع) 6439332( 2017لسنة 

بكافة لوحاتھا بمقدار  2018لسنة  رية المرور العامة ارتفع معدل مجموع عدد سيارات القطاع الخاص المسجلة في مدي .2
نسمة من ) 1000(سيارة لكل ) 173(حيث كان المعدل  2017نسمة من السكان مقارنة بسنة ) 1000(سيارة لكل ) 176(

 ) .1(السكان كما في جدول 

من الطرق ) كم(اع لوحاتھا لكل بكافة أنو في مديرية المرور العامة المسجلة القطاع الخاص سيارات معدل مجموع عدد بلغ .3
كم         /سيارة) 114( 2017حيث كان في سنة كم / سيارة) 116(المبلطة في الحكومة االتحادية عدا إقليم كردستان إلى 

 . 1)(جدول  كما في 

 يم كردستان لغايةعدا أقل) الرئيسية ،الثانوية ،الريفية ،الحدودية ،المرور السريع(بلغ مجموع أطوال الطرق بكافة أنواعھا  .4
حيث تم استالم اطول الطرق الرئيسية والثانويه والطرق الحدودية وكذلك طرق المرور السريع ) كم  45519( 31/12/2018

دائرة الطرق والجسور ، اما الطرق الريفية فقد تم أستالمھا من مراكز /من وزارة االعمار واالسكان والبلديات واالشغال العامة 
والبالغ عددھا  2018المحافظات للوصول الى مجموع الطرق الريفية لسنة ود استثنائية من مدراء أحصاء وبجھالمحافظات 

 ) .2(كما في جدول ) كم 17713( 2017حيث كان عددھا في سنة  )كم18166(

 ر عداجس) 698( 2018/12/31لغاية ) جسر كونكريتي ،جسر حديدي ،جسر عائم (بلغ مجموع عدد الجسـور بكافة أنواعھا  .5
 ).3(جدول  أقليم كردستان كمــا في

المسجلة لدى مديرية المرور العامة ) اللوحات الجديدة(المشروع الوطني  ضمنالتي لوحات تسجيلھا  ارتفع عدد السيارات .6
التي  2017السيارات المسجلة لسنة  مقارنة بعدد%) 12.6(سيارة وبنسبة زيادة مقدارھا ) 1281623(إلى  2018لسنة 
 ) .7(سيارة كما في جدول ) 1138319(دھا كان عد

تسجيل وحصر المسجلة لدى مديرية المرور العامة ) اللوحات الجديدة(توقف تسجيل السيارات عن لوحات المشروع الموازي  .7
وع المسجلة على المشرفقط اما السيارات ) اللوحات الجديده المشروع الوطني (بالمركز الوطني  الغير مسجلة السيارات

) 1052874(ولم يتغير حيث بلغ  2018الموازي والتي تشمل محافظتي بغداد والبصرة فقد بقي عددھا كما ھو في سنة 
 ) .12(سيارة كما في جدول 

  

المسجلة لدى مديرية ) اللوحات الجديدة(بلغ مجموع عدد سيارات القطاع الخاص المشروع الوطني والمشروع الموازي  .8
اي ارتفع ) 2191193( 2017فيما كان عددھا سنة ) 15(سيارة كما في جدول ) 2334497( 2018المرور العامة لسنة 
  . عن السنة السابقة%) 6.5(بنسبة زيادة مقدارھا 

 )102012(وعددھا  )ميةئاللوحات الدا(دراجة وھذا العدد يشمل ) 148836( 2018لسنة الكلي بلغ عدد الدراجات النارية   .9
علماً أن أقليم إقليم كردستان  دراجة عدا) 46824( وعددھا )اللوحات الجديدة(المشروع الموازي المشروع الوطني وودراجة 

 .) 15(و  )4( جدوليكما في كردستان لم تطبق فية اللوحات الجديدة للمشروع الوطني 
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المسجلة في مديرية ) المشروع الوطني والموازي(و )الدائمية(اص التي تحمل اللوحات بلغ مجموع عدد سيارات القطاع الخ .10
 ) . 16(كما في جدول ) 4787611( 2017 حيث كان في سنة) 4930915( 2018المرور العامة لسنة 

 2017سيارة فيما كان عددھا في سنة ) 207352( 2018بلغ عدد سيارات الكلي اللوحات الدائمية ألقليم كردستان لسنه  .11
 ) . 18(بقة كما في جدول عن السنة السا%) 158(أي ارتفع بنسبه زياده ) 80264(

تبلغ  2018لسنة مديرية المرور العامة  فيالمسجلة و) الفحص المؤقت(بلغ مجموع عدد السيارات التي لوحات تسجيلھا  .12
حيث لم يتم أجراء اي تغيير علية لحين انتھاء مديرية المرور العامة من  2017سيارة وھو نفس العدد في سنة ) 345120(

فة االعداد التي سجلت تسجيالً دائمي وسيتم تزويدنا بالعدد الحقيقي المتبقي من المركبات التي الزالت تدقيق المركبات ومعر
 . )21(جدول  تحمل لوحات الفحص المؤقت عند أنتھاء مديرية المرور العامة من التدقيق كما في

يم كردستان سيارات الكلي أي ضمنھا إقلمن أجمالي ال%) 60.1(نسبة السيارات التي تحمل اللوحات الدائمية مقدارھا  بلغت .13
من أجمالي السيارات أعاله في حين بلغت نسبة %) 5.1(فقد بلغت نسبتھا ) الفحص المؤقت(إما السيارات التي تحمل لوحات 

وكما ذكرنا ال  2018من المجموع الكلي لسيارات القطاع الخاص لسنة %) 34.8) (هاللوحات الجديد(السيارات التي تحمل 
 ) .21(تحمل اللوحات الجديدة في إقليم كردستان كما في جدول  تسيارات فحص مؤقت وال سيارا يوجد

 

   المصطلحاتالمفــاھيـــم و

   ھو نظام تسجيل مركبات وأصدار اجازات السياقة وھو موازي للمشروع الوطني  -:المشروع الموازي. 

  انظام الھو  -:المشروع الوطني دالخاص بأعاده تسجيل المركب اني الجدي ده في النموذج االلم واصدار  ت وأصدار لوحات جدي
  . أجازات السياقة 

  أطوال الطرق/ عدد السيارات (ھي عدد السيارات لكل كيلومتر من الطرق المبلطة  -:الكثافة المرورية( . 
  ة والطرق الريف -) :كم(أطوال الطرق المبلطة ة والطرق الھي الطرق الرئيسية والطرق الثانوي ةي ذه الطرق   حدودي ، وتعتبرھ

 ) .35(خارج مراكز االقضية والنواحي اي خارج حدود البلديات المحافظات وخارج حدود امانه بغداد وتعمل على قانون 

  والمدن الكبيرة والمنافذ الحدودية ويمكن أن يتقاطع مع طرق الطريق الذي يربط مراكز المحافظات  - :الطريق الرئيسي  .1
وى ويسمح باتصاله مباشرة مع الممتلكات العامة واألماكن الخاصة أو من خالل طرق أخرى متفرعة أخرى بنفس المست

متر من كل جانب ومقاساً من مركز الطريق ذو  50(متر  100ب  1988لسنة ) 1(منه ومحرمة كما حدده البيان رقم 
 . )الممر الواحد او مركز الجزرة الوسطية للطرق ذات ممرين

البيان  هوالمجمعات السكنية بالطرق الرئيسية ومحرمة وما حدد قضيةمراكز األربط ذي يق اليلطرھو ا -: الطريق الثانوي .2
 . )متر من كل جانب مقاسا من مركز الطريق 15(متر  30ب 1988لسنة ) 1(رقم 

في الغالب  خدمي للمناطق الزراعية أو الغابات وله أھمية محلية فقط ويكون طريقھو  -: الزراعي  الطريق الريفي .3
 . مغطى بالحصى الخابط وفي بعض األحيان يكون أسفلتي  أوترابي 

من قبل القوات  األغلبالشريط الحدودي للبلد ويستخدم على  بموازي  األغلبھو طريق يكون على  - :الطريق الحدودي .4
ً أما ترابيوشرطة الحدود ومراقبة الحدود الدولية ويكون  األمنية  .المبلط أو بط مفروشا بالحصى الخا أو ا
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 -:وھي  اإلنشاءأنواع وحسب مادة  أما ما يخص المجسرات فتكون بعدة     
 وقعيــلماوتنشأ من المادة الكونكريت وھذه على عدة أنواع أيضا ً فمنھا الجسور ذات الصب  - :الجسور الكونكريتية  .1

)  Preeast –Prc stress(د ــھــــة الجـــبقة الصب ومســا مسبقــرة ومنھـــاءات القصيـــور ذات الفضــي الجســوھ
 . وھي الجسور ذات الفضاءات الكبيرة 

         والقوس) Cabic(والسلكي  )Truss(وتنشأ من مادة الحديد وھو على أنواع مثل المسنم  -:الجسور الحديدية  .2
)Arch  . ( 

 .وتنشأ من مادتي الكونكريت والحديد  -:الجسور المركبة  .3

غراض العسكرية والطوارئ وألغراض إنشاء جسور أخرى عائمات متحركة وتستخدم لأل ىتنشأ عل - :ئمة الجسور العا .4
 .وبصورة مؤقتة 

وھي التي تسند بواسطة الكوابل الحديدية لكون الفضاءات كبيرة مع وجود دعامات حاملة بالوسط  - :الجسور المعلقة  .5
  .واألطراف 

  



للسنوات العامة المرور مديرية ف المسجلة الجديدة) اللوحات ، المؤقت الفحص ، (الدائمية اللوحات أنواع ولجميع الخاص القطاع سيارات لعدد الرئيسية المسجلة في مديرية المرور العامة للسنوات  المؤشرات (الدائمية ، الفحص المؤقت ، اللوحات الجديدة) المؤشرات الرئيسية لعدد سيارات القطاع الخاص ولجميع أنواع اللوحات
  (2014 ــ 2018)

Main indicators of the number of private sector cars and all types of plates (permanent, mnafist, new plates) registered at the 
Directorate of Traffic for years (2014 - 2018)

(1) Tableجدول (1)

20142015****2016****2017****2018****
البيان

السنوات
years Indicators       

ول (1) Table (1)ج

5,388,9685,660,8856,110,8596,439,3326,709,724

4,130,0434,343,8884,884,5225,132,7315,276,035

   مجموع عدد السيارات مع اقليم كردستان

 Number of vehicles

 Number of vehicles

   عدد السيارات عدا اقليم كردستان

36,00435,21336,16937,14038,124

42,44342,50342,50845,06245,519     اطوال الطرق المبلطة (كم) عدا اقليم كردستان

   عدد السكان (بألف نسمة)

 longest tiled road (km)

Population (1000 person)

150161169173176

97102115114116

   * معدل السيارات لكل 1000 نسمة من السكان
*Average  number of vehicles 
(permanent, almnafist, new plate) per 
1000 person 

    ** معدل السيارات عدا االقليم                          
المبلطة الطرق من (كم) لكل المرورية) (الكثافة

**Average  number of vehicles 
(almnafist, permanent, new plate) per 

76666    *** معدل شخص / مركبة

Motor rate per 1000 inhabitants of population = number of cars / population *   * معدل السيارات لكل 1000 نسمة من السكان = عدد السيارات / عدد السكان

***Average person/vehicle

من الطرق المبلطة (كم) لكل of tiled road (km)     (الكثافة المرورية)

        Population for the years (2015-2018) Source :  Population Statistics and in the light of new****    عدد السكان لسنوات ( 2015-2018 ) المصدر أحصاء السكاني وعلى ضوء تعديالت االسقاطات الجديدة  
projections amendments

  ** معدل السيارات عدا أقليم كردستان(سيارة/كم) = عدد السيارات / اطوال الطرق

*** Average person / vehicle = population / number of cars

 **The rate of cars except the Kurdistan region (car / km) = Number of cars / lengths of roads

  *** معدل شخص / مركبة = عدد السكان / عدد السيارات

****
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جدول (2)

main road 
(Km)

secondary road 
(Km)

Rural road
 (Km)Total

4701,2878842,641Ninevahنينوى

4354577141,606Kirkukكركوك

4981,0288552,381Dialaديالى

1,4221,6271,9104,959AL-Anbarاالنبار

14644680672Baghdadبغداد

1721702,0112,353Babylonبابل

329219284832Kerbelaكربالء

3639461,9673,276Wasitواسط

3008463,0394,185Salah Al-Deenصالح الدين

109226192527Najafالنجف

3132229301,465AL- Qadisiyaالقادسية

4202821,3712,073AL- Muthannaالمثنى

6262779511,854Thi- Qarذي قار

4694912,7113,671Missanميسان

46597267829Basrahالبصرة

6,5378,62118,16633,324Totalالمجموع

11,000Border roadالطرق الحدودية

1,195High wayالمرور السريع

45,519Totalالمجموع الكلي

Note / total lengths of roads for year 2018 are about
  (Main roads + secondary roads + rural roads + border 
roads + highway) = 45519 km

Governorate

مالحظه / مجموع أطوال الطرق لسنة 2018 ھي عبارة عن
 (الطرق الرئيسية+الطرق الثانوية+الطرق الريفيه+الطرق الحدودية+المرور 

السريع )= 45519 كم

الطرق الريفية / كمالطرق الثانوية / كم الطرق الرئيسية / كم

مجموع أطوال الطرق بكافة أنواعھا حسب نوع الطريق والمحافظة لغاية 2018/12/31
Total Lengths Of Roads Of All Kinds By Type Of Road And Governorate Until 

31/12/2018
Table (2)

المحافظات
المجموع 
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جدول (3)

جسر عائمجسر حديدي جسر كونكريتي
Concrete 

Bridgean iron bridgeFloating bridgeTotal

429051Ninevahنينوى

846090Kirkukكركوك

2515343Dialaديالى

6451887AL-Anbarاالنبار

185629Baghdadبغداد

337040Babylonبابل

241025Kerbelaكربالء

284032Wasitواسط

131519Salah Al-Deenصالح الدين

1918542Najafالنجف

3816155AL- Qadisiyaالقادسية

202224AL- Muthannaالمثنى

4124469Thi- Qarذي قار

166123Missanميسان

5010969Basrahالبصرة

51512954698Totalالمجموع

Table (3)

 Data source / General Authority for Roads andمصدر البيانات /الھيئة العامة للطرق والجسور
Bridges

 عدد الجسور حسب المحافظة ونوع الجسر لغاية  2018/12/31
Number of bridges by governorate and type of bridge as at 31/12/2018

type of bridges
Governorate المحافظات

أنواع الجسور 
المجموع 
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Table (4)جدول (4)

  بيك اب وفان
 باصحقلية ستيشن صالون

Saloon     Station  Field  Bus شاصي     
Flat Bed Truck

قالب 
Tipper lorry

  حوضية
Lorry Tank  

135,40923,1281374,733163,40747,15314,0006,352767,51219,712250,6316,857Ninauehنينوى

76,6159,622152,39888,65017,7001,4961,0209320,30911,341120,300248Kirkukكركوك

77,8769,421229,26496,58326,3333,7202,99966233,71412,621142,9188,034Dialaديالى

66,4368,75824,88280,07822,57510,3784,04363037,62616,061133,7651,359AL-Anbarاالنبار

625,265132,53714564,168822,11596,28319,3069,635941126,16546,971995,25127,466Baghdadبغداد

الدراجات النارية

عدد سيارات القطاع الخاص التي تحمل اللوحات (الدائمية) والدراجات النارية المسجلة في مديرية المرور العامة حسب المحافظة والنوع لغاية 2018/12/31

                  سيــــــــــــارات الحمـــــل         
Lorries and pick-ups         مواصفات خاصةمجموع سيارات الحمل

 سيارات الركاب

Special 
Specifications Grand total

Total 
passengers 

vehicles

مجموع سيارات الركاب

Number of private sector vehicles bearing (permanent) plates and motorcycles registered in the Directorate of Traffic by governorate and type until 31/12/2018

Total Lorries 
and pick-ups

passengers vehiclesاللــــــوريــــــات

lorries

 المجموع الكلي

Pick-ups & 
vanMotorcycle

 النوع

المحافظة 

Type

Gov.

625,265132,53714564,168822,11596,28319,3069,635941126,16546,971995,25127,466Baghdadب

74,14911,244013,77999,17232,2192,3891,82713436,56915,911151,6528,611Babylonبابل

43,5876,965156,92057,4878,3631,3831,50128511,5326,25075,2696,219Kerbelaكربالء

29,6175,27154,88139,77424,2032,5311,64811628,49813,89382,16510,822Wasitواسط

50,0186,79102,62859,43739,8044,3442,13951246,7999,717115,9532,193Salah AL-deenصالح الدين

58,6659,54856,31974,53712,2844,7452,77633920,1446,208100,8899,945AL-Najafالنجف

61,8735,23524,33771,44713,5061,5021,08316616,25713,458101,1625,925AL-Qadisiyaالقادسية

25,4143,48822,24631,15012,1102,5571,36230816,3374,22051,7073,978AL-Muthannaالمثنى

40,2726,90643,21750,39912,2321,9851,18321815,61813,30479,3213,356Thi-Qarذي قار

27,0913,06362,02732,18711,5126544442412,6346,31051,1311,584Maysanميسان

74,07512,026312,99099,09416,6516,4803,92835927,41817,792144,3045,415AL-Basrahالبصرة

1,466,362254,003363144,7891,865,517392,92877,47041,9404,794517,132213,7692,596,418102,012Totalالمجموع
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Table (5)جدول (5)

Total passengers 
vehicles  شاصي 

Flat Bed Truck 
  قالب 

Tipper lorry 
  حوضية 

Lorry Tank  

Total Lorries 
and pick-ups 

Special 
Specifications  

Grand totalMotorcycle

2002898,07164,87324483,6561,046,844207,15367,04038,0914,112316,396180,3691,543,60957,100befor 2002وماقبلھا

20035,34387534766,6973,1811,6875531325,5531,29113,54112003

200411,8901,661201,30614,8774,4511,6633781726,6641,37622,91752004

200510,8191,454112,87615,1603,7611,6573691045,8911,42322,474182005

200618,9724,191174,08527,26512,9941,2142327514,5151,38843,168602006

الدراجات النارية

عدد سيارات القطاع الخاص التي تحمل اللوحات (الدائمية ) والدراجات النارية المسجلة في مديرية المرور العامة حسب النوع وسنة الصنع لغاية 2018/12/31
Number of private sector vehicles carrying permanent plates and motorcycles registered in the Traffic Directorate by type and year of manufacture until 31/12/2018

            سيارات الركاب       
Passengers   

سيارات الحمل 
Lorries and pick-ups 

   صالون  
Saloon

المجموع الكلي مجموع سيارات الركاب  مواصفات خاصة

 ستيشن 
Station

  حقلية
Field  

  باص
Bus  

 مجموع سيارات
           اللوريات     الحمل

Lorries       
   بيك أب وفان

Pick ups  &van
سنة 
الصنع

النوع

Manufa
cturing 

year

Type

200618,9724,191174,08527,26512,9941,2142327514,5151,38843,168602006

200737,24813,485167,33358,08214,6129932736515,9431,73075,7551642007

200850,73719,932176,52877,21416,0087341783916,9592,03796,2103592008

200977,45124,0202013,708115,19918,3445841424219,1124,978139,2891,7792009

201058,81316,13078,13783,08715,393199361715,6453,103101,8355,6352010

201184,78122,42724,000111,21013,715254129814,1062,870128,18612,1812011

201293,45429,00205,184127,64021,0728378911722,8173,836154,2938,2192012

201370,05926,33652,37798,77723,820485605524,9153,926127,6186,7132013

201425,95321,60513,87851,43720,7356341020,8393,55975,8356,1742014

201516,6036,147091723,66710,092173310,1151,51535,2972,5112015

20165,2771,44102616,9795,88510025,89725713,1331,0752016

20175293840479601,5882001,590322,58212017

2018362400204221243119117579676172017 and more

1,466,362254,003363144,7891,865,517392,92877,47041,9404,794517,132213,7692,596,418102,012Totalالمجموع
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Table (6)جدول (6)

حقليهستيشنصالون
 Saloon  StationField

25 فاكثر414-724-15 - 69 - 29 - 5

135,40923,1281372,1571,1451,431163,407Ninevehنينوى

76,6159,622151,66951421588,650Kirkukكركوك

77,8769,421227,6441,18443696,583Dialaديالى

ا 66االن 4368 75823 92163133080 078Al A b

passengers vehicles
باص
BusTotal passengers 

vehicles

عدد سيارات الركاب التي تحمل اللوحات (الدائمية) المسجلة في مديرية المرور العامة حسب المحافظة وعدد المقاعد لغاية 2018/12/31
Number of passenger cars bearing (permanent) plates registered in the Traffic Directorate by governorate and number of seats until 

31/12/2018

سيارات الركاب
مجموع سيارات الركاب

المحافظة

عدد المقاعد

GOV.

No.of seats

66,4368,75823,92163133080,078Al-Anbarاالنبار

625,265132,53714552,3216,1425,705822,115Baghdadبغداد

74,14911,244011,5521,1391,08899,172Babylonبابل

43,5876,965156,11734346057,487Kerbelaكربالء

29,6175,27154,25626735839,774Wasitواسط

50,0186,79101,95824942159,437Salah Al-Deenصالح الدين

58,6659,54855,06643282174,537Al-Najafالنجف

61,8735,23524,1951712571,447Al-Qadisiyaالقادسية

25,4143,48822,02211510931,150Al-Muthannaالمثنى

40,2726,90642,83715822250,399Thi-Qarذي قار

 27,0913,06361,72615514632,187Maysanميسان

74,07512,026310,8303181,84299,094Al-Basrahالبصرة

1,466,362254,003363118,27112,80913,7091,865,517Totalالمجموع
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Table (7)جدول (7)

  باصحقلية  ستيشن صالون

 Saloon  StationFieldBus
Total 

passengers 
vehicles

     شاصي       
Flat Bed Truck

   قالب     
Tipper lorry

 Lorry  حوضية  
Tank

Special 
Specifications Grand totalMotorcycle

19,2151,24837513120,9697,6302029634029,19756830,73457Ninauehنينوى

36,4086,23461376944,02411,4705381,04037013,4181,48358,925185Kirkukكركوك

43,6278,78683,63056,05117,2701,7542,97175522,7501,71580,516179Dialaديالى

23,4143,520355327,49012,8521,41665667715,60167543,766167AL-Anbarاالنبار

214بغداد 80549 1764 47421 775290 23031 6411 6652 55686136 7233 008329 961255Baghdad

المجموع الكلي مواصفات  خاصة

عدد سيارات القطاع الخاص  للمشروع الوطني  ( اللوحات الجديدة ) والدراجات النارية المسجلة في مديرية المرور العامة حسب المحافظة والنوع لغاية 31 / 12 / 2018

-Pick   بيك اب وفان  
ups & van

سيارات الركاب

passengers vehicles

Total Lorries 
and pick-ups

 مجموع سيارات 
الحمل اللــــوريـــات

Number of private sector cars for the national project (new plates) and motorcycles registered at the General Traffic Directorate by governorate and type until 31/12/2018

    سيــــــــــــارات الحمـــــل       
Lorries and pick-ups 

الدراجات النارية

lorries

مجموع سيارات
 الركاب

النوع

المحافظة

Type

Gov.  

214,80549,1764,47421,775290,23031,6411,6652,55686136,7233,008329,961255Baghdadبغداد

55,53316,6662587,43579,89227,3033791,02932829,0394,274113,2054,046Babylonبابل

44,2799,365637,42361,1307,6593961,3413739,7691,80172,7003,063Kerbelaكربالء

30,1558,469322,89141,54723,2337841,11553925,6716,26573,4839,283Wasitواسط

16,2903,461143820,19018,46732357517219,53752640,2530Salah AL-DEENصالح الدين

52,70610,2322192,96566,1228,0491,1872,55027512,0613,17381,3568,004AL-Najafالنجف

39,4348,8503153,06851,66713,3844121,7469715,6393,38970,6956,359AL-Qadisiyaالقادسية

24,6584,1631851,49730,50310,5088701,2879512,7601,36944,6323,953AL-Muthannaالمثنى

46,21011,5632901,65159,71411,0303882,08622113,7252,27475,7132,838Thi-Qarذي قار

30,1384,0004971,59836,23311,50032984911912,7971,75850,7881,218Maysanميسان

62,01415,4451059,44887,01215,3092,8933,4091,14922,7605,124114,8964,804AL-Basrahالبصرة

Total 738,886161,1787,43865,272972,774227,30513,53624,1736,433271,44737,4021,281,62344,411المجموع
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Table (8)جدول (8)

حوضيةقالب شاصي 
 Saloon  StationFieldBusTotal 

passengers 
vehicles

Pick ups & vanFlat Bed TruckTipper lorryLorryTank 

2002171,08424,42148515,740211,73049,81010,42015,8573,86779,95414,764306,448411befor 2002 وماقبلھا

20033,368431602304,0892,4563495843383,7277068,522102003

20048,035585621688,8501,4854914953312,80267812,3305142004

20053,747418731724,4109785114662992,2546987,362402005

باصحقلية ستيشنصالون

سيارات الركاب 

lorries

                سيارات الحمل

اللوريات

المجموع الكلي

Grand totalMotorcycle

دراجات نارية  مجموع سيارات
 الركاب

Special 
Specifications

 مواصفات خاصة

عدد سيارات القطاع الخاص للمشروع الوطني ( اللوحات الجديدة ) والدراجات النارية المسجلة في مديرية المرور العامة حسب النوع وسنة الصنع لغاية 2018/12/31 
Number of private sector cars for the national project (new plates) and motorcycles registered at the General Traffic Directorate by type and year of manufacture until 31/12/2018

 

Lorries and pick-ups            passengers vehicles

Total Lorries 
and pick-ups

مجموع سيارات
 الحمل

بيك اب وفان

 النوع

سنة الصنع

Type

Manufa cturing 
year

20063,771580952414,6872,3124214451863,3644938,5441002006

20076,0621,5571918008,6101,7594343181422,65354711,8102512007

200813,3602,60426149216,7172,562295215823,15497820,8494742008

200945,3364,4253711,14251,2744,668152101494,9703,91660,1601,9142009

201056,8003,6606811,10762,2489,25776138159,4863,04074,7745,9862010

201194,0227,6229661,181103,79115,714643523616,1661,867121,82412,4972011

201251,27413,4721,2672,13268,14518,4311742,53716521,3073,71193,1638,1192012

201363,99919,4599163,47587,84927,1501171,71210229,0812,430119,3605,6752013

201436,59519,22682618,27474,92124,7502058879026,1482,024103,0935,0082014

201566,91215,0434509,63692,04114,9278160715,1021,085108,2281,2792015

201670,96518,6433785,31495,30017,7010106217,809365113,4741,1212016

201726,64211,5162332,68241,07312,350471612,4319753,6017442017

201815,03513,7291122,22331,09919,7610281619,805350,9072682018

20191,8793,787112635,9401,2340001,23407,17402019

738,886161,1787,43865,272972,774227,30513,53624,1736,433271,44737,4021,281,62344,411Totalالمجموع
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Table (9)جدول (9)

حقليهستيشنصالون
 Saloon  StationField

25 فاكثر5-29-69-714-724-15

19,2151,2483751262320,969Ninevehنينوى

36,4086,234613688394244,024Kirkukكركوك

43,6278,78683,517258856,051Dialaديالى

Number of passenger cars for the national project (new plates) registered in the General Traffic Directorate by governorate and 
number of seats until 31/12/2018

passengers vehicles

BusTotal passengers 
vehicles

مجموع سيارات الركاب

عدد سيارات الركاب للمشروع الوطني (اللوحات الجديدة) المسجلة في مديرية المرور العامة حسب المحافظة وعدد المقاعد لغاية 2018/12/31

سيارات الركاب

باص

المقاعد  عدد

لمحافظةا

No.of seats 

Gov.

23,4143,5203522161527,490Al-Anbarاالنبار

214,80549,1764,47420,0373511,387290,230Baghdadبغداد

55,53316,6662587,2496811879,892Babylonبابل

44,2799,365637,253789261,130Kerbelaكربالء

30,1558,469322,766913441,547Wasitواسط

16,2903,46114302620,190Salah Al-Deenصالح الدين

52,70610,2322192,6752926166,122Al-Najafالنجف

39,4348,8503153,04561751,667Al-Qadisiyaالقادسية

24,6584,1631851,447331730,503Al-Muthannaالمثنى

46,21011,5632901,603242459,714Thi-Qarذي قار

 30,1384,0004971,57481636,233Maysanميسان

62,01415,4451058,1791441,12587,012Al-Basrahالبصرة

738,886161,1787,43861,1119163,245972,774Totalالمجموع
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Table (10)جدول (10)

فانبيك أب
Pick-ups van

10001-1000020000لتر فأقل24طن فأكثر15-23طن3-14طن24طن فأكثر15-23طن3-14طن1-2طن1-2طن
20001لترلتر 

7,623749189121814281603869,197Ninevehنينوى

11,31915177713904194551661311622313,418Kirkukكركوك

17,089181116641,5741,6591,0752371391160522,750Dialaديالى

عدد سيارات الحمل للمشروع الوطني ( اللوحات الجديدة) المسجلة في مديرية المرور العامة حسب المحافظة ونوع الحمولة لغاية2018/12/31

سيارات الحمل

لوري حوضية (تانكر)لوري قالبلوري شاصي

Number of Lorries and pick-ups of the National Project (New Plates) registered at the General Traffic Directorate by Governorate and Type of 
Load until 31/12/2018

Lorries and pick-ups

Flat Bed Truck  lorryTipper lorryLorry Tank 
Total Lorries 
and pick-ups

مجموع سيارات الحمل
ع نو

الحمولة 

.Govالمحافظة 

Type

12,553299252811,083316257831699841015,601Al-Anbarاالنبار

30,4381,2031061041,4551,2679883014556933736,723Baghdadبغداد

27,12318014354182631367311972210929,039Babylonبابل

7,533126795726066862845208241419,769Kerbelaكربالء

23,1001334042702554338223552346025,670Wasitواسط

18,4462048482273062472288166719,535Salah Al-Deenصالح الدين

7,8961535731464681,50697173801617912,061Al-Najafالنجف

13,196188871431175466332949113715,639Al-Qadisiyaالقادسية

10,3261821287966377524626636134912,763Al-Muthannaالمثنى

10,89113961143131,55633519576513913,724Thi-Qarذي قار

 11,4277374492065402644529157512,797Maysanميسان

14,72358622412,8308584852,06612035867122,760Al-Basrahالبصرة

Total 223,6843,6211,81087310,85311,9308,1334,1101,8486973,888271,447المجموع

 14



Table (11)جدول (11)

      بنزين      
Gasoline

      ديزل     
Diesel

      كاز       
Gas

  المجموع 
Total 

Saloon 738,44641426738,886صالون

           Station 159,4181,7591161,178ستيشن

Field 7,22321507,438حقلية

Bus 35,86429,3971165,272باص

940,95131,78538972,774

99,674127,61417227,305pick_ups & vanبيك اب و فان

4313,491213,536Flat Bed Truckشاصي

28923,8731124,173Tipper lorryقالب

ة

عدد سيارات القطاع الخاص للمشروع الوطني (اللوحات الجديدة) والدراجات النارية المسجلة في مديرية المرور العامة حسب نوع 
الوقود المستخدم لغاية 2018/12/31

Number of private sector cars for the national project (new plates) and motorcycles 
registered at the General Traffic Directorate by type of fuel until 31/12/201/8

                                                 

Total passengers vehicles

سيارات الحمل
lo

rr
ie

s 
an

d 
pi

ck
_u

ps

مجموع سيارات الركاب

pa
ss

en
ge

rs
 

ve
hi

cl
es

سيارت الركاب

نوع الوقود

النوع 

Type of fuel

Type 

406,38856,433lorry Tankحوضية

100,046171,36635271,447

61136,782937,402

1,041,608239,933821,281,623

44,4110044,411Motocycle

مواصفات خاصة

الدراجات النارية

المجموع

Special Specification

 Total

Total Lorries and pick-upsمجموع سيارات الحمل

1041608

239933

82
0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

 بنزين  ديزل   كاز

المسجلة  في مديرية المرور العامة حسب نوع الوقود ) اللوحات الجديدة( عدد سيارات القطاع الخاص للمشروع الوطني ): 1( شكل
المستخدم لغاية 2018/12/31

Figure (1): Total number of private sector's vehicles (new license plate) by fule type for 31/12/2018
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Table (12)جدول (12) 

 بيك اب وفان

                       سيارات الركاب                        
passengers vehicles

                  سيــــــــــــارات الحمـــــل     
Lorries and pick-ups             

     اللــــوريات  
lorries    

  المجموع الكلي الدراجات النارية

عدد سيارات القطاع الخاص للمشروع الموازي ( اللوحات الجديدة) والدراجات النارية المسجلة في مديرية المرور العامة حسب المحافظة والنوع لغاية 2018/12/31

Number of private sector cars for the parallel project (new plates) and motorcycles registered at the General Traffic Directorate by governorate and type until 31/12/2018

  مجموع  سيارات 
  مواصفات خاصة مجموع سيارات الحملالركاب

Typeالنوع

  حوضية   قالب     شاصي باصحقليةستيشنصالون

SaloonStationFieldBusFlat Bed 
TruckTipper lorryLorry Tank 

647,139222,2701,44060,076930,92579,2349,70112,395631101,9612,5271,035,413337Baghdadبغداد

8,3602,460691,37912,2682,4811,0551,254844,87431917,4612,076AL-Basrahالبصرة

655,499224,7301,50961,455943,19381,71510,75613,649715106,8352,8461,052,8742,413Totalالمجموع

Motorcycle
Total 

passengers 
vehicles

Pick-ups & 
van

Total Lorries 
and pick-ups Grand total Special 

Specifications 
 .Govالمحافظة 
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Table (13) جدول (13)

      بنزين      
Gasoline

      ديزل     
Diesel

كاز
Gas  

   المجموع  
Total   

Saloon 654,57690914655,499صالون

           Station 223,3991,3229224,730ستيشن

Field 1,4951401,509حقلية

Bus 29,62131,7854961,455باص

909,09134,03072943,193

33,97347,6885481,715pick_ups & vanبيك اب و فان

13810,616210,756Flat Bed Truckشاصي

37313,271513,649Tipper lorryقالب

                                                             

سيارت الركاب
pa

ss
en

ge
rs

 
ve

hi
cl

es
lo

rr
ie

s 
an

d 
pi

ck
_u

ps

مجموع سيارات الركاب

عدد سيارات القطاع الخاص للمشروع الموازي (اللوحات الجديدة) والدراجات النارية المسجلة في مديرية المرور العامة حسب نوع الوقود 
المستخدم لغاية 2018/12/31

Total passengers vehicles

سيارات الحمل

Number of private sector cars for the  parallel project (new plates) and motorcycles 
registered at the General Traffic Directorate by type of fuel until 31/12/2018

نوع الوقود

النوع 

Type of fuel

Type  

147001715lorry Tankحوضية

34,49872,27562106,835

2152,62562,846

943,804108,9301401,052,874

2,413002,413

l

Total Lorries and pick-ups مجموع سيارات الحمل

Special Specificationمواصفات خاصة

Total المجموع

 Motocycle الدراجات النارية

943804

108930

140
0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

900000

1000000

 بنزين  ديزل   كاز

المسجلة في مديرية المرور العامة حسب نوع الوقود المستخدم لغاية ) اللوحات الجديدة ( عدد سيارات القطاع الخاص للمشروع الموازي ) : 2(شكل 
2018/12/31

Figure (2): Number of private sector cars for the  parallel project (new plates) registered at the General Traffic 
Directorate by type of fuel until 31/12/2018
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Table (14)جدول (14)

صالون 
Saloon

    ستيشن    
Station

       حقلية       
Field

     باص    
Bus 

Total 
passengers 

vehicles

     شاصي       
 Flat Bed

Truck

   قالب
Tipper lorry 

  حوضية  
LorryTank

Total Lorries 
and pick-ups 

Special 
SpecificationsGrand totalMotorcycle

19,2151,24837513120,9697,6302029634029,19756830,73457Ninauehنينوى

36,4086,23461376944,02411,4705381,04037013,4181,48358,925185Kirkukكركوك

43,6278,78683,63056,05117,2701,7542,97175522,7501,71580,516179Dialaديالى

ا 23االن 4143 520355327 49012 8521 41665667715 60167543 766167AL A b

   مجموع سيارات 
الركاب

Number of private sector cars for the national and parallel project (new plates) and motorcycles registered at the General Traffic Directorate by governorate and type until 
31/12/2018

    المجموع الكلي
        اللــــوريات   

lorries     

 الدراجات النارية

عدد سيارات القطاع الخاص للمشروع الوطني والمشروع الموازي ( اللوحات الجديدة ) والدراجات النارية المسجلة في مديرية المرور العامة حسب المحافظة والنوع لغاية 2018/12/31

                       سيارات الركاب                        
passengers vehicles

بيك اب وفان 
  Pick-ups

& van

                   سيــــــــــــارات الحمـــــل  
Lorries and pick-ups                   

 مجموع سيارات الحمل   مواصفات خاصة
النوع

المحافظة

Type

Gov. 

23,4143,520355327,49012,8521,41665667715,60167543,766167AL-Anbarاالنبار

861,944271,4465,91481,8511,221,155110,87511,36614,9511,492138,6845,5351,365,374592Baghdadبغداد

55,53316,6662587,43579,89227,3033791,02932829,0394,274113,2054,046Babylonبابل

44,2799,365637,42361,1307,6593961,3413739,7691,80172,7003,063Kerbelaكربالء

30,1558,469322,89141,54723,2337841,11553925,6716,26573,4839,283Wasitواسط

16,2903,461143820,19018,46732357517219,53752640,2530Salah AL-DEENصالح الدين

52,70610,2322192,96566,1228,0491,1872,55027512,0613,17381,3568,004AL-Najafالنجف

39,4348,8503153,06851,66713,3844121,7469715,6393,38970,6956,359AL-Qadisiyaالقادسية

24,6584,1631851,49730,50310,5088701,2879512,7601,36944,6323,953AL-Muthannaالمثنى

46,21011,5632901,65159,71411,0303882,08622113,7252,27475,7132,838Thi-Qarذي قار

30,1384,0004971,59836,23311,50032984911912,7971,75850,7881,218Maysanميسان

70,37417,90517410,82799,28017,7903,9484,6631,23327,6345,443132,3576,880AL-Basrahالبصرة

1,394,385385,9088,947126,7271,915,967309,02024,29237,8227,148378,28240,2482,334,49746,824Totalالمجموع
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Table (15) جدول (15)

 بنزين      
Gasoline

      ديزل         
Diesel

  كاز 
Gas 

  المجموع 
Total 

Saloon 1,393,0221,323401,394,385صالون

           Station 382,8173,08110385,908ستيشن

Field 8,71822908,947حقلية

Bus 65,48561,18260126,727باص

1,850,04265,8151101,915,967

133,647175,30271309,020pick_ups & vanبيك اب و فان

18124,107424,292Flat Bed Truckشاصي

66237,1441637,822Tipper lorryقالب

مجموع سيارات الركاب

pa
ss

en
ge

rs
 

ve
hi

cl
es

 Total passengers vehicles

سيارات الحمل
or

rie
s 

an
d 

pi
ck

_u
ps

Number of private sector cars for the national and parallel project (new plates) and motorcycles 
registered at the General Traffic Directorate by type of fuel until 31/12/2018

                                               

سيارت الركاب
  عدد سيارات القطاع الخاص للمشروع الوطني والمشروع الموازي (اللوحات الجديدة) والدراجات النارية المسجلة في مديرية المرور العامة حسب 

نوع الوقود المستخدم  لغاية 2018/12/31

نوع الوقود

النوع 

Type of fuel

Type 

547,08867,148lorry Tankحوضية

134,544243,64197378,282

82639,4071540,248

1,985,412348,8632222,334,497

46,8240046,824

Total المجموع

l

 Motocycle

Total Lorries and pick-ups مجموع سيارات الحمل

 Special Specification

الدراجات النارية

مواصفات خاصة

 Lack of data on temporary and permanent plates by fuelعدم توفر بيانات عن الفحص المؤقت والدائمي حسب نوع الوقود 
type

1985412

348863

222

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

المسجلة في مديرية المرور العامة حسب ) اللوحات الجديدة(عدد سيارات القطاع الخاص للمشروع الوطني والمشروع الموازي ) : 3(شكل 
2018/12/31نوع الوقود المستخدم  لغاية 

Figure (3) : Number of private sector cars for the national and parallel project (new plates) registered at the 
General Traffic Directorate by type of fuel until 31/12/2018
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Table (16)جدول (16)

صالون 
Saloon

   ستيشن    
Station

    حقلية       
Field

     باص     
Bus

Total 
passengers 

vehicles
 Flat       شاصي     

Bed Truck
   قالب 

Tipper lorry
  حوضية  

Lorry Tank
Total Lorries and 

pick-ups 
Special 

SpecificationsGrand totalMotorcycle

154,62424,3765124,864184,37654,78314,2027,31540976,70920,280281,3656,914Ninauehنينوى

113,02315,8566283,167132,67429,1702,0342,06046333,72712,824179,225433Kirkukكركوك

121,50318,2073012,894152,63443,6035,4745,9701,41756,46414,336223,4348,213Dialaديالى

89,85012,27855,435107,56835,42711,7944,6991,30753,22716,736177,5311,526AL-Anbarاالنبار

1,487,209403,9836,059146,0192,043,270207,15830,67224,5862,433264,84952,5062,360,62528,058Baghdadبغداد

 الدراجات النارية

  بيك اب وفان   
  Pick ups

&van

     اللــــوريات    
lorries  

Number of private cars with three plates (permanent, national project, parallel project (new paintes)) and motorcycles registered in the General Traffic Directorate by governorate and type 
used until 31/12/2018

          عدد سيارات القطاع الخاص التي تحمل ثالث لوحات (الدائمية ، المشروع الوطني ،المشروع الموازي(اللوحات الجديدة)) والدراجات النارية المسجلة في مديرية المرور العامة حسب المحافظة والنوع لغاية 31/ 12/ 2018

                       سيارات الركاب     
passengers vehicles                   

   مجموع سيارات 
الركاب

                  سيــــــــــــارات الحمـــــل          
Lorries and pick-ups        

    المجموع الكلي   مواصفات خاصة مجموع سيارات الحمل
النوع

المحافظة

Type

GOV.

Type

129,68227,91025821,214179,06459,5222,7682,85646265,60820,185264,85712,657Babylonبابل

87,86616,3307814,343118,61716,0221,7792,84265821,3018,051147,9699,282Kerbelaكربالء

59,77213,740377,77281,32147,4363,3152,76365554,16920,158155,64820,105Wasitواسط

66,30810,25213,06679,62758,2714,6672,71468466,33610,243156,2062,193Salah AL-DEENصالح الدين

111,37119,7802249,284140,65920,3335,9325,32661432,2059,381182,24517,949AL-Najafالنجف

101,30714,0853177,405123,11426,8901,9142,82926331,89616,847171,85712,284AL-Qadisiyaالقادسية

50,0727,6511873,74361,65322,6183,4272,64940329,0975,58996,3397,931AL-Muthannaالمثنى

86,48218,4692944,868110,11323,2622,3733,26943929,34315,578155,0346,194Thi-Qarذي قار

57,2297,0635033,62568,42023,0129831,29314325,4318,068101,9192,802Maysanميسان

144,44929,93117723,817198,37434,44110,4288,5911,59255,05223,235276,66112,295AL-Basrahالبصرة

2,860,747639,9119,310271,5163,781,484701,948101,76279,76211,942895,414254,0174,930,915148,836Grand. Total*المجموع الكلي

Grand total does not contain dataon temporary Plates not available in the Directorate General Traffic in detail ** المجموع الكلي اليحتوي بيانات الفحص المؤقت لعدم توفرھا قي مديرية المرور العامة بشكل تفصيلي
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Table (17)جدول (17) 

 بيك اب وفان

  حوضية   قالب     شاصي باصتكسيستيشنصالون

S lSt tiT iB
Flat Bed TruckTipper lorryLorry Tank 

 سيارات الركاب

passengers vehicles

 الدراجات النارية
     اللــــوريات  

lorries    

Total 
passengers 

vehicles

Total Lorries 
and pick-ups 

Special 
Specifications 

Grand totalMotorcycle Pick-ups 
& van

عدد سيارات القطاع الخاص التي تحمل اللوحات (الدائمية) والمسجلة في مديرية مرور أقليم كردستان حسب المحافظة والنوع لسنتي 2018-2017
Number of private sector vehicles carrying plates (permanent) registered in the Kurdistan Region Traffic Directorate by governorate and type of year 2017-

2018

  مجموع  سيارات 
الركاب

                  سيــــــــــــارات الحمـــــل     
Lorries and pick-ups             

 مجموع سيارات 
  المجموع الكلي  مواصفات خاصةالحمل

النوع

المحافظة

Type

GOV.

SaloonStationTaxiBus

15,4636,5552517822,2212,0555271153493,046025,2670Dohoukدھوك

Erbil 69,78229,3731851,357100,6979,3485222,1922,38714,4490115,1460اربيل

41,69015,0761592,07959,0046,27103811,2837,935066,9390Sulaimaniyaسليمانية

126,93551,0043693,614181,92217,6741,0492,6884,01925,4300207,3520Totalالمجموع
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Table (18)جدول (18)

حوضيةقالب شاصي 

 Saloon  StationTaxiBusPick-ups & 
vanFlat Bed TruckTipper lorryLorry Tank 

20026321680298291063275018601,0150befor 2002وماقبلھا

20031509301225561122837138039302003

200413512405264100716290323058702004

20051021320212559858106139401065602005

20062231810164201489017526768001,10002006

200738530301348222162464405311 43302 25502007

عدد سيارات القطاع الخاص التي تحمل اللوحات (الدائمية) والمسجلة في مديرية مرور أقليم كردستان حسب النوع و سنة الصنع لسنتي 2017 - 2018

دراجات نارية  passengers vehiclesLorries and pick-ups            

ستيشن

Number of private sector vehicles with  (permanent) plates registered in Kurdistan Region Traffic Directorate by type and year of manufacture for 2017-2018

سيارات الركاب 

Total Lorries 
and pick-ups

Special 
SpecificationsGrand totalMotorcycle

                سيارات الحمل
مجموع سيارات

المجموع الكلي مواصفات خاصة الحمل

بيك اب وفانباصتكسي صالون
اللوريات
lorries

Total 
passengers 

vehicles

مجموع سيارات
 الركاب

النوع

سنة الصنع

Type

Manufa 
cturing yera

200738530301348222162464405311,43302,25502007

200852932001339823241615785301,59302,57502008

200967733102021,210304794573841,22402,43402009

20101,06747701331,6772934714136584602,52302010

20111,33876902092,316334392115921,17603,49202011

20121,73279202952,8194185818026992503,74402012

20132,1621,19603403,698520109213876004,45802013

20142,3151,5501256494,639517494515276305,40202014

201520,8214,96414617726,1089062029541,009027,11702015

201643,38814,1724542358,0285,46384751755,797063,82502016

201731,94914,6414439547,0294,67019261494,864051,89302017

201816,7668,738939525,9082,751311852,850028,75802018

20192,5642,0530464,663445051246205,12502019

126,93551,0043693,614181,92217,6741,0492,6884,01925,4300207,3520Totalالمجموع
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Table (19) جدول (19)

المجموعكاز ديزل بنزين

GasolineDieselGasTotal

Saloon 126,6193160126,935صالون

           Station 50,371633051,004ستيشن

36900369Taxiتكسي

Bus 3,02858603,614باص

180,3871,5350181,922

16,727947017,674pick_ups & vanبيك اب و فان

01,04901,049Flat Bed Truckشاصي

142,67402,688Tipper lorryقالب

194حوضية 00004 019lorry Tank

Total passengers vehiclesمجموع سيارات الركاب

سيارات الحمل
lo

rr
ie

s 
an

d 
pi

ck
_u

ps
           عدد سيارات القطاع الخاص التي تحمل اللوحات الدائمية المسجلة في مديرية مرور أقليم كردستان  حسب نوع الوقود المستخدم لسنتي 

2018 -2017
Number of private cars with permanent plates registered in the Kurdistan Regional Traffic 

Directorate by type of fuel used for the year 2017-2018

سيارت الركاب
pa

ss
en

ge
rs

 
ve

hi
cl

es

                                                     
نوع الوقود

النوع

Type of fuel

Type

194,00004,019lorry Tankحوضية

16,7608,670025,430

0000

197,14710,2050207,352

Special Specificationمواصفات خاصة

Total المجموع

 Total Lorries and pick-upsمجموع سيارات الحمل

197147

10205

0

50000

100000

150000

200000

250000

بنزين  ديزل 

2018 - 2017الوقود المستخدم  لسنيعدد سيارات القطاع الخاص التي تحمل اللوحات الدائمية المسجلة في مديرية مرور أقليم كردستان  حسب نوع ) : 4(شكل  
Figure (4): Number of private carswith permanent plates registered in the Kurdistan Regional Traffic Directorate by type of fuel used for the 

year  2018-2017
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Table (20)جدول (20)

المشروع الوطني والمشروع  الموازي لوحات (الفحص مؤقت)   اللوحات (الدائمية )
(اللوحات الجديدة)

    النسبة المئوية %   المجموع الكلي  

Permanent  Almnafist  national project and parallel 
project (new plate) Grand totalPercentage

250,63175,14130,734356,5065.3Ninevehنينوى

120,3006,50058,925185,7252.8Kirkukكركوك

142,9186,77380,516230,2073.4Dialaديالى

133,76548,29243,766225,8233.4Al-Anbarاالنبار

995,25148,7651,365,3742,409,39036Baghdadبغداد

151,6526,919113,205271,7764.1Babylonبابل

75,2692,43172,700150,4002.2Kerbelaكربالء

82,16515,29873,483170,9462.5Wasitواسط

115,95361,60540,253217,8113.2Salah Al-Deenصالح الدين

100,88943,17781,356225,4223.4Al-Najafالنجف

101,16212,20970,695184,0662.7Al-Qadisiyaالقادسية

51,7076,23644,632102,5751.5Al-Muthannaالمثنى

79,3213,94275,713158,9762.4Thi-Qarذي قار

 51,1314,35950,788106,2781.6Maysanميسان

144,3043,473132,357280,1344.2Al-Basrahالبصرة

2,596,418345,1202,334,4975,276,03578.7Totalالمجموع

KRGاقليم كردستان

229,46600229,4663.4Dohoukدھوك

714,39300714,39310.6Erbilاربيل

489,83000489,8307.3Sulaimaniyaسليمانية

1,433,689001,433,68921.3Total KRGمجموع االقليم

4,030,107345,1202,334,4976,709,724100.0Grand Totalالمجموع الكلي

The total number of private cars bearing plates (permanent, temporary , new paintes) registered at the General Traffic Directorate until 
31/12/2018

اجمالي عدد سيارات القطاع الخاص التي تحمل اللوحات ( الدائمية ، الفحص المؤقت ، المشوع الوطني والموازي(اللوحات الجديدة)) المسجلة في مديرية المرور العامة لغاية 2018/12/31

Governorate المحافظة
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Introduction 
The  transport  and  communication  Statistics Directorate  issue  an  annual  report on  total 
number  of  private  cars  registered  in  the  General  Directorate  of  traffic  First  report  on 
private  sector  vehicles has  issued  in 1979  and  the  subsequent  reports had designed by 
updating data  that depend on changes  in numbers and specifications,  these data sorted 
out  by  questionnaire  prepared  by  the  directorate  that  includes  new  registration, 
invalidation and property transit among governorates... etc. and other changes and relying 
on  available  administrative  records  of  cars  data  in  registration  offices  in  governorates 
which considered the main source for statistical data for the final report for 2018. 
This  report shows  total of numbers and specifications  in  traffic directorate  that carrying 
(permanent plate, Al manifest plate national project and parallel project (new plate) for  
2018. 
 
Concepts and definitions 

 •Traffic Density: The number of vehicles per kilometre of paved roads (number of vehicles 
/ lengths of roads). 

 •Length of paved roads (km): Main roads, secondary roads, rural roads and border roads, 
These roads are outside the centres of districts, outside the boundaries municipalities of 
governorates and outside the borders of the minorityof Baghdad, working on the law 35. 
1.  The main road: The road linking the centres of governorates , large cities and border 

also can  intersect with other  roads at  the same  level and allows direct contact with 
public  property  and  private  places  or  through  other  sub  roads  and  prohibited  as 
defined by  the  statement No.  (1) For  the year 1988 By 100 Meters  (50 meters  from 
each side  measured from the centre of one‐lane road or the centre of the traffic island 
for two‐lane roads). 

2.  The secondary road: The road that links the centres of the districts and the residential 
complexes withmain roads and prohibited what  is specified  in  the statement No.  (1) 
For the year 1988 by 30 meters (15 meters from each side measured from the centre 
of the road). 

3. Agricultural  rural  road:  It  is a service  road  for agricultural or  forest areas and  it  is of 
local  importance only and  is mostly earthy or covered with gravel and sometimes as 
asphalt. 

4.  The border road: a road that is most likely parallel to the border of the country and is 
mostly used by security forces, border police and international border control, and it is 
either a dirt or gravelled concrete. 

 As for the bridges, they will be of several types according to the construction material, 
as follows: 
1.  Concrete  bridges:  formed  from  concrete  material  and  on  several  types  also, 

including  the site castingbridges,  the bridges with short spaces,  including pre‐cast 
and pre‐stress (Preeast ‐Prc stress), the bridges with large spaces. 

2.  Iron bridges:  It  is  created  from  iron material  and  is  in  types  such  as  Truss, wire 
(Cabic) and Arch. 

3.  Composite bridges: ‐ It is formed from the articles of concrete and iron. 
4.  Floating  bridges:  ‐  are  created  on  mobile  floating  platforms  and  are  used  for 

military and emergency purposes and for the purpose of establishing other bridges 
temporarily. 

5.  Suspended bridges:  ‐ which are  supported by  iron cables because  the  spaces are 
large with the supporting pillars in the centre and the sides. 



Methodology 

General Directorate of traffic (IT center /computer department) send data for all types of 
vehicle registration plates. The report is aimed to reach the total number of private cars 
for all registration plates and for all types of vehicles (passenger, load, special 
specifications), in addition to motorcycles, after which the data is audited. by the 
Directorate in terms of the accuracy of the numbers and compare them with previous 
yearsand special tables are initialized the disaggregation of data and extract indicators to 
issue the report finalized after incorporating graphs.  

The Directorate of Public Traffic has supported the national project (new plats) with a new 
project to assist the national project called parallel project plates are being converted to 
(new plates) includes the governorates of Baghdad, Basra Which owns more number of 
private cars and to Enhance and support the process of completing the conversion of new 
panels as soon as possible, in this report finding tables for parallel project and other tables 
which integrates national and project data parallel project total tables and extract the final 
indicators where general traffic Directorate seeks to convert all the above registration 
plates to (new plates) to be unified at the level of Iraq. 

Indicators results Analysis 

1.  Total  number  of  private  sector's  vehicles  was  (6709724)  for  2018with  Kurdistan 
Regionthat  include  (permanent  license  plate,  Almnafist  license  plate,  new  license 
plate) (national and parallel project) while number of vehicles  in 2017 was (6439332) 
with significantly increased correspond to (4.2%) as set forth in table No (1). 
  

2.  The total number of private sector vehicles registered in the Directorate of Traffic for 
the year 2018 increased by 176   cars per 1000 inhabitants compared to 2017, with the 
rate of (173) cars per 1000 inhabitants as in the table (1). 
 

3. The rate of the total number of private sector vehicles registered in the Directorate of  
Public Traffic reached  in all types of plates for each km of paved roads  in the federal 
government except for Kurdistan Region to (116) cars / km as shown in Table (1). 
 

4. The  total  roads  in all kinds  (main  roads,secondary  road,  rural  roads  ,border  roads and 
highways)except  Kurdistan  Region  up  to  31/12/2018  (45519km)  according  to 
governorates. The  lengths ofmain roads, secondary roads, border roads, and highways 
were  received  from  the Ministry  of  Construction,  Housing, Municipalities  and  Public 
Works.  as  for  rural  roads was  received  from  governorates  by  statistical  directorates 
where  the  total  length was  (18166)Km  .where  the  last measurements  for  rural  roads 
waspublished . where it was (17713 km)  in 2017 as shown In Table (2). 
 

5. the  totalnumber of all kindsof bridges up to 2018 (698) bridge except Kurdistan Region, 
as in Table (3). 
 

6. The number of vehicles registered on the National Project (New Plates) registered  
with the General Traffic Directorate for the year 2018 increased to (1281623) cars by  
an increase of (12.6%) compared to the number of registered cars for the year 2016 
which was (1138319) In Table (7). 
 
 

 



 
7. Vehicles whose  registration  plates  (temporary  inspection)  registered  at  the  General 

Traffic  Directorate  for  the  year  2018  increased  to  (2334497)  vehicles  instead  of 
(2191193) cars published  for  the year 2017. The number was checked by  the General 
Traffic Directorate with a rise ratio of (6.5%). 

 
8. and this number includes (permanent plates) and which are number (148836) 

motorcycles except the Kurdistan Region, the national project, the parallel project 
(new paintings), and the number (102012) motorcycles except for the Kurdistan 
region because of this type of plates Within the Region as shown in Tables (4) and 
(15). 

 
 

9. Number of private sector vehicles The national project and the parallel project (new  
paintings) registered with the General Traffic Directorate for the year 2018 (4930915)  
are as shown in Table (16) in the year 2017 (4787611). 
 
10. The total number of private sector vehicles bearing the permanent and the national  
and parallel projects recorded in the General Traffic Directorate for the year 2018 
(207352) is shown in Table (18). 
 

12.Registration of vehicles stopped on the parallel project plates  (new plates) registered 
with  the General Traffic Directorate. The  registration of vehicles on  the plates of  the 
new national project has  remained. The  registered cars on  the parallel project, which 
include  the  governorates  of  Baghdad  and  Basra,  remained  the  same  as  in  2016. 
(1052874)  cars  as  in  Table  (6).  The  total  number  of motorcycles  for  the  year  2017 
(148805) motorcycles 
 
 

13.The  percentage  of  cars  bearing  permanent  plates  was  (60.1%)  of  the  total  cars, 
includingKurdistan  Region,  either  cars  with  (temporary  inspection)plates,  which 
accounted  for  (5.1%)  of  the  total  cars  above.  (34.8%)  of  the  total  number  of  private 
sector cars for the year 2018. There are no temporary inspection cars or cars bearing new 
plates in the Kurdistan Region as shown in Table (21). 
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