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  المقدمة    
في مدیریة المسجلة في القطاع الخاص السیارات  أعدادتقریر سنوي عن  بإصدارتقوم مدیریة إحصاءات النقل واالتصاالت             

عن طریق تحدیث البیانات باالعتماد على  ةـقــقاریر الالحـدت التـــــعأبعدھا  1979عام صدر ریر ـــتق أولوان ،  ةالمرور العام
 من قبل المدیریة خاصة بتدوین ھذه التغیرات صممتعن طریق استمارة  ةــالسیارات كاف مواصفاتو أعداد على أرات التي تطرالتغی

السجالت اإلداریة المتوفرة وتعتبر ،  تحدث أخرى ة تغیراتأیـــ أوملكیة بین المحافظات القید ، نقل الد ، ترقین ـــــجدیالتسجیل ال تتضمن
         . 2015/  12/  31ة ـــلغای اإلحصائیةللبیانات  يل في مدیریات المرور في المحافظات كافة المصدر الرئیسمكاتب التسجیفي 

 ، لوحاتلوحات التسجیل الدائمي ( تحملالمرور والتي  ةمدیریلدى ات السیارات ــــومواصف دادـــأع إجمالي ر الحالي عكســـالتقری
  . 2015/  12/  31لغایة ) )اللوحات الجدیدة ( لوطني والمشروع الموازي المشروع ا،  مؤقتالفحص تسجیل ال

 

   ةمنھجیال
              لغایة لوحات تسجیل السیاراتلكل أنواع  )اآلليقسم الحاسبة والتوثیق ( ةالعامتیفاء البیانات من مدیریة المروریتم اس    

 من قبل المدیریة البیانات تدققوبالجھاز المركزي لإلحصاء  المعلومات تكنولوجیا رةـــــدائي ـــفالبیانات  وتعالج . 2015/  12/  31
واستخراج المؤشرات البیانات تبویب وویتم تھیئة الجداول الخاصة   ومقارنتھا مع السنوات السابقة األرقامحیث صحة ومنطقیة  من
  .بعد تضمینھ بالرسوم البیانیةبشكلھ النھائي ریر التق صدارإل
        إلىبمشروع جدید یسمى المشروع الموازي یتم من خاللھ تحویل لوحات السیارات ) اللوحات الجدیدة(عم المشروع الوطني تم د 
 إلكمال تحویل لوحات التسجیل بأسرعأعداد للسیارات  األكثروھي المحافظات فقط ویشمل محافظتي بغداد والبصرة ) اللوحات الجدیدة(

تخص المشروع الموازي وجداول أخرى تدمج خاللھا بیانات المشروع الوطني ر تم استحداث جداول جدیدة وفي ھذا التقری وقت ممكن
كافة لوحات حیث تسعى مدیریة المرور العامة إلى تحویل  واستخراج المؤشرات النھائیة للتقریروالمشروع الموازي بجداول أجمالیة 

   . على مستوى العراق  لتكون موحدة) اللوحات الجدیدة(التسجیل أعاله إلى 
  

  تحلیل نتائج أھم المؤشرات 
 

غ  .1 يبل وع الكل اص المجم اع الخ یارات القط یارة  )5660885( لس ةس ي 2015 / 12/  31لغای مل  والت یارات تش ات س ذات اللوح

دةاللوحات ، مؤقت الفحص ال ،الدائمیة ( ا ) الجدی اعسیارة بنسبة ار) 5388968( 2014عدد السیارات لسنة  كان فیم ت  تف بلغ
 . )15(و) 1(جدول كما مبین في كردستان  إقلیم متضمنة سیارات%) 5.0(

دةاللوحات ،  مؤقتالفحص ال ، ةالدائمی(التي تحمل اللوحات و2015  / 12/  31لغایة السیارات المسجلة  عددارتفع  .2 ل)  الجدی  لك
د  من الطرق المبلطة) كم( معدلھا لكلا امسیارة ) 150(بعد ان كانت سیارة ) 153( الى  السكان ننسمة مـ) 1000( غفق ) 42( بل

  ) .1(جدول  كما مبین في كردستان إقلیممتضمنة سیارات  سیارة

ى انخفض   2015/  12/  31لغایة مدیریة المرور العامة   فيالمسجلة و )فحص مؤقت(عدد السیارات التي لوحات تسجیلھا   .3 ال
ددھا ) 512735( ان ع د ان ك یارة بع ة  )1412499(س یارة لغای بة  2014/  12/  31س اض وبنس ك %) 36.3(انخف وذل

  .) 2(جدول  كما مبین في) اللوحات الجدیدة ( لتحویل لوحاتھا الى لوحات المشروع الوطني والموازي 

دارھا بنسبةسیارة ) 367601( للفحص المؤقت یارات الركابــعدد سبلغ  .4 ك السیارات مجموعمن  %)71.7( مق یم  تل دا إقل ع
سیارة  ) 2078( و %)8.0( بنسبة سیارة استیشن) 29254(و %)85.5( بنسبة سیارة صالون )314374( منھاستان كرد

ط  من مجموع سیارات الركاب )%5.9( سیارة باص بنسبة )21895( و %)0.6 ( بنسبة حقلیة ت فق ا ضمن الفحص المؤق كم
 .)  2( جدول  مبین في
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منھا عدا إقلیم كردستان ) الفحص المؤقت( من مجموع سیارات%) 26.3(بنسبة  سیارة  )134577( یارات الحملــعدد سبلغ  .5
ا  سیارات الحمل مجموعمن  %)65.7(وبنسبة  آب وفانبیك  سیارة) 88429( شاصي بنسبة  سیارة لوري) 34389(ومنھ
وري حوضیة بنسبة ) 3589(و  ) % 6.0( سیارة لوري قالب بنسبة) 8170( و %) 25.6( من مجموع %)  2.7(سیارة ل

   ) .2(جدول  كما مبین في) لفحص المؤقتل(حمل ال سیارات

العدد  مجموعمن  %)2.0(دارھا ــــــــشكل نسبة مقتما مسیارة  )10557(فقد بلغت عدد السیارات ذات المواصفات الخاصة اما  .6
   .) 2(جدول كما مبین في كردستان  إقلیم اعد )الفحص المؤقت(الكلي لسیارات 

من مجموع  %)85.1( اشكل نسبة مقدارھوتسیارة ) 436367( التي تستخدم وقود البنزین )مؤقتالفحص ال( سیاراتعدد بلغ  .7

یارات  یارة تستخدم) 76368(و) الفحص المؤقت(عدد س ود س دارھاوتدیزل ال وق بة مق ك من  )%14.9( شكل نس  مجموع تل
  .)3(جدول  يكما مبین ف سیاراتال

الى  2015/  12/  31لعامة لغایة لدى مدیریة المرور ا) اللوحات الجدیدة ( المشروع الوطني  مسجلة فيازداد عدد السیارات ال .8
یارة ) 793907( دارھا س ادة مق بة زی دد%)  19.5(وبنس ن ع ك ع ة  تل جلة لغای یارات المس ان 2014/  12/  31الس ي ك  الت

 ).9(سیارة كما في جدول ) 664172(عددھا 

اع .9 یارات القط دد س ا ع اص  ام ي الخ وازي ف روع الم دة(المش ات الجدی ة ) اللوح ة لغای رور العام ة الم دى مدیری جلة ل            المس
 ).11( سیارة كما في جدول) 831332(فقد بلغ فقط والتي شملت محافظتي بغداد والبصرة  2015/  12/  31

المسجلة لدى مدیریة المرور ) اللوحات الجدیدة(سیارات القطاع الخاص المشروع الوطني والمشروع الموازي  أعداد مجموعبلغ  .10
                                                                                      ).13(سیارة كما في جدول ) 1625239( 2015/  12/  31العامة لغایة 

ةا عددبلغ  .11 ي  لدراجات الناری ة ) 156728( 2015لسنة الكل دد یشمل دراج ذا الع  )114170(وعددھا  )ةالدائمیاللوحات (وھ
تاندراجة  یم كردس ع اقل وازي و م روع الم وطني والمش دة(المشروع ال یم عدادراجة ) 42558( وعددھا )اللوحات الجدی  إقل

  ).13،  8( جدولي كما مبین في اإلقلیملعدم وجود ھذا النوع من اللوحات داخل  كردستان

غ  .12 یاراتمجموع بل ات س ص ال( لوح تالفح دارھا  )648143( )مؤق یارة بنسبة مق اع  %) 11.5(س یارات القط الي س ن اجم م

ن خارج  إلقلیم) فحص مؤقت( حیث توجد سیارات مع اإلقلیمالخاص  دة م یمكردستان وھي سیارات واف م فحص  اإلقل وتحمل رق
ا  ات لھ ة معلوم تخراج بطاق تم اس ت وی ا مؤق یارات اام ل الس ي تحم ات (لت ت )ةالدائمیاللوح بة  )3387503(بلغ یارة بنس س

وطني لوحات سیارات اما إلقلیم امع من اجمالي السیارات  %)59.8( دة(والمشروع الموازيالمشروع ال ت ) اللوحات الجدی بلغ
ین في 2015لسنة القطاع الخاص من المجموع الكلي لسیارات %)  28.7(بنسبة  سیارة )1625239( ا مب ).16(ول جد كم

    



Table ( 1 )                                                                                                                                  ( 1 ) جدول

مؤشرات اجمالیة العداد سیارات القطاع الخاص لوحات ( الدائمیة ، الفحص المؤقت ، اللوحات الجدیدة ) المسجلة في مدیریة المرور للسنوات            
 ( 2011 ــ 2015 )

20112012201320142015

3,501,3803,830,1874,515,0415,388,9685,660,885

33,33934,20735,09536,00436,934

58,08359,62386,421110,022133,946

105112129150153

Total indicators on number of private sector's vehicles that carrying license plate (permanent, almnafist, new 
plate) registered in traffic directorate for (2011-2015)

Indicators       

* No. of vehicles

Population (000 person)

** longest tiled road (km)

 Number of vehicles        
(permanent, almnafist, new 

                                          السنوات                                           
Years

البیان

       عدد السیارات

     عدد السكان ( الف نسمة )

       اطوال الطرق المبلطة ( كم )

                    معدل السیارات                   
   ( فحص مؤقت ، الدائمي ، اللوحات الجدیدة ) 

**

*

105112129150153

6064524942

*

Longest tiled roads (km) including KRG   **    اطوال الطرق المبلطة ( كم ) ضمنھا اقلیم كردستان**

   *Total of private sector's vehicles (almnafist, permanent, new plate) 
including KRG

اجمالي اعدد سیارات القطاع الخاص ( فحص مؤقت ،دائمي ،اللوحات الجدیدة ) مع 
اقلیم كردستان

(permanent, almnafist, new 
plate) per 1000 person 

 Number of vehicles       
(almnafist, permanent, new 
plate) per (km) of tiled road

                معدل السیارات                       
( فحص مؤقت ، الدائمي ، اللوحات الجدیدة ) 

لكل ( كم ) من الطرق المبلطة

   ( فحص مؤقت ، الدائمي ، اللوحات الجدیدة ) 
لكل 1000 نسمة من السكان
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Table ( 2 )                                                                                                                                                                               ( 2 ) جدول               
                                      اعداد سیارات القطاع الخاص التي تحمل لوحات ( الفحص المؤقت ) المسجلة في مدیریة المرور حسب المحافظة والنوع لغایة 31 / 12 / 2015                                                 

Number of private sector's vehicles that carrying license plate ( almnafist ) registered in traffic directorate by governorate and type for 2015  

  ذات  مواصفات    
 خاصة         

                  سیــــــــــــارات الحمـــــل                    
Lorries and pick-ups                 سیارات الركاب                

passengers vehicles

المجموع الكلي      بیك اب   
                  
    مجموع    

                اللــــوریات                         
Lorries                   مجموع 

Typeالنوع

صالون 
Saloon

استیشن   
Station

 حقلیة 
Field

 باص 
Bus

شاصي    
 Flat Bed

Truck

  قالب  
 Tipper

lorry

حوضیة 
  Lorry
Tank

4,7921,17323546,0424,8491,06548265,98827412,304Ninevehنینوى

2,28728117472,6322191333158441803,153Kirkukكركوك

5,781299414356,5561,1181,0014103592,8881549,598Dialaدیالى

29,2621,88310388232,1305,2416,0701,17938112,87155245,553Al-Anbarاالنبار

134,78211,1503147,225153,47110,3957,9171,4301,16620,9082,523176,902Baghdadبغداد

27,5392,5971803,86034,1767,6622,40030610510,47364045,289Babylonبابل

 خاصة         
 Special

specifications

 بیك اب   
وفان     

 Pick-ups
and van

المجموع الكلي     
Grand total

    مجموع    
سیارات الركاب 

Total   

Lorries                   مجموع 
سیارات الحمل  

Total

المحافظة

*

Gov.

27,5392,5971803,86034,1767,6622,40030610510,47364045,289Babylonبابل

15,4362,159971,64819,3402,1351,047594863,86222723,429Kerbelaكربالء

952152112691,384468264119839341502,468Wasitواسط

2,2122814712,5688091,8563101783,1531395,860Salah Al-Deenصالح الدین

15,6232,672631,53119,8892,0561,2379302744,49740724,793Al-Najafالنجف

11,3572,268821,06114,7682,8711,047393774,38846219,618Al-Qadisiyaالقادسیة

8,0091,044706349,7571,5001,972278253,77549014,022Al-Muthannaالمثنى

3918043050527,881139391828,07714928,731Thi-Qarذي قار

 8,0084591082538,8281,3471,129183602,71935911,906Maysanمیسان

47,9432,7569613,89555,55519,8787,1121,92069329,6033,95189,109Al-Basrahالبصرة 47,9432,7569613,89555,55519,8787,1121,92069329,6033,95189,109Al-Basrahالبصرة

314,37429,2542,07821,895367,60188,42934,3898,1703,589134,57710,557512,735Grand totalالمجموع الكلي

*  ویقصد بھا سیارات الدفع الرباعي

Note:-Almnafist license plate cars of 2015 is the total number of those cars compared with previous years, representing the 
year

مالحظة : - سیارات الفحص المؤقت لسنة 2015 ھي اجمالي اعداد تلك السیارات مقارنة مع  السنوات السابقة التي تمثل تلك 
السنة

* Mean four wheels vehicles
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Figure ( 1 )                                                                                                                           ( 1 ) شكل      Figure ( 1 )                                                                                                                           ( 1 ) شكل      

 اعداد سیارات الركاب التي تحمل لوحات ( الفحص المؤقت ) المسجلة في مدیریة المرور حسب المحافظة لغایة 31 / 12 / 2015
 Number of vehicles that carrying license plate (almnafist) registered in traffic directorate by governorate 

for 2015
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Figure ( 2 )                                                                                                                               ( 2 )  شكل

 اعداد سیارات الحمل التي تحمل لوحات ( الفحص المؤقت ) المسجلة في مدیریة المرور حسب المحافظة لغایة 31 / 12 / 2015
Number of lorries and pick-ups that carrying license plate (almnafist) registered in traffic directorate by 

6042 2632 6556

32130 34176

19340

1384 2568

19889
14768

9757
505

8828

55555

0

20000

40000

60000

80000

Number of lorries and pick-ups that carrying license plate (almnafist) registered in traffic directorate by 
governorate for 2015

12871

20908

10473

28077
29603

10000

15000

20000

25000

30000

35000

5988

441

2888
3862

934

3153
4497 4388 3775

2719

0

5000

 5



 النسبة المئویة         المجموع             دیزل              بنزین      

Table( 3 )                                                                                                            ( 3 ) جدول   

 اعداد سیارات القطاع الخاص التي تحمل لوحات ( الفحص المؤقت ) حسب نوع الوقود المستخدم لغایة 31 / 12 / 2015

 Number of private sector's vehicles that carrying license plate (almnafist) by fuel type for 2015

Fuelt*نوع الوقود         بنزین      
Gasoline    

        دیزل      
Diesel 

        المجموع     
Total   

 النسبة المئویة 
Percentage %

312,4881,886314,37461.3Saloonصالون

29,05020429,2545.7Stationاستیشن

2,07082,0780.4Fieldحقلیة

7,07214,82321,8954.3Busباص

350,68016,921367,60171.7

83,0355,39488,42917.2Pick-ups & vanبیك اب و فان

2,27032,11934,3896.7Flat Bed Truckشاصي

408,1308,1701.6Tipper lorryقالب

 1943,3953,5890.7Lorry Tankحوضیة

85,53949,038134,57726.2

سیارت الركاب
سیارات الحمل

                                                                        

Totalمجموع سیارات الركاب

Pa
ss

en
ge

rs
L

or
ri

es
 a

nd
 p

ic
k-

up
s

نوع الوقود

نــــوع السیارة
**Fuelt

Vehicle

85,53949,038134,57726.2
14810,40910,5572.1

436,36776,368512,735100.0

 اعداد سیارات القطاع الخاص التي تحمل لوحات ( الفحص المؤقت ) حسب نوع الوقود المستخدم لغایة 31 / 12 /  2015
Figure ( 3 )                                                                                                                    ( 3 ) شكل 

مجموع سیارات الحمل

المجموع الكلي

مواصفات خاصة

Grand total 

Total

Special specifications

* Number of vehicles were distributed by fuel type 
according to last years 

.   تم توزیع اعداد السیارات حسب نوع الوقود المستخدم استنادا الى نسب السنوات السابقة   *

Number of private sector's vehicles that carrying license plate (almnafist) by fuel type for 2015

85%

15%

بنزین

دیزل
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Table ( 4 )                                                                                                                                  ( 4 ) جدول        

 اعداد سیارات الركاب التي تحمل لوحات ( الفحص المؤقت ) المسجلة في مدیریة المرور حسب المحافظة والنوع لغایة 31 / 12 /  2015

Number of passengers vehicles that carrying license plate (almnafist) registered in traffic directorate by 
governorate and type for 2015

     صالون   
Saloon 

    استیشن     
Station

       حقلیة     
Field 

         باص         
Bus

4,7921,17323546,0421.7Ninevehنینوى

2,28728117472,6320.7Kirkukكركوك

5,781299414356,5561.8Dialaدیالى

29,2621,88310388232,1308.7Al-Anbarاالنبار

134,78211,1503147,225153,47141.7Baghdadبغداد

27,5392,5971803,86034,1769.3Babylonبابل

15,4362,159971,64819,3405.3Kerbelaكربالء

                                          سیارات الركاب                        
Passengers                 

  النسبة المئویة % 
Percentage

      المجموع       
Total

governorate and type for 2015

النوع

المحافظة

Type

Gov.

15,4362,159971,64819,3405.3Kerbelaكربالء

952152112691,3840.4Wasitواسط

2,2122814712,5680.7Salah Al-Deenصالح الدین

15,6232,672631,53119,8895.4Al-Najafالنجف

11,3572,268821,06114,7684.0Al-Qadisiyaالقادسیة

8,0091,044706349,7572.7Al-Muthannaالمثنى

391804305050.1Thi-Qarذي قار

 8,0084591082538,8282.4Maysanمیسان

47,9432,7569613,89555,55515.1Al-Basrahالبصرة

314,37429,2542,07821,895367,601100.0Grand totalالمجموع الكلي
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Table ( 5 )                                                                                                                                      ( 5 ) جدول   

 اعداد سیارات الحمل التي تحمل لوحات ( الفحص المؤقت ) المسجلة في مدیریة المرور حسب المحافظة والنوع لغایة 31 / 12 /  2015

Number of lorries and pick-ups that carrying license plate (almnafist) registered in traffic directorate by 
governorate and type for 2015 

   بیك اب وفان    
 Pick-ups and

van

    شاصي    
  Flat Bed

Truck

             قالب         
Tipper lorry  

      حوضیة      
Lorry Tank

4,8491,06548265,9884.5Ninevehنینوى

21913331584410.3Kirkukكركوك

1,1181,0014103592,8882.1Dialaدیالى

5,2416,0701,17938112,8719.6Al-Anbarاالنبار

10,3957,9171,4301,16620,90815.5Baghdadبغداد

                               اللوریات                              
Lorries                                

   النسبة المئویة % 
Percentage

                                    سیـــــــــــــــــارات الحمل                               
Lorries and pick-ups         

    المجموع     
total

النوع

المحافظة

Type

Gov.

10,3957,9171,4301,16620,90815.5Baghdadبغداد

7,6622,40030610510,4737.8Babylonبابل

2,1351,047594863,8622.9Kerbelaكربالء

468264119839340.7Wasitواسط

8091,8563101783,1532.3Salah Al-Deenصالح الدین

2,0561,2379302744,4973.3Al-Najafالنجف

2,8711,047393774,3883.3Al-Qadisiyaالقادسیة

1,5001,972278253,7752.8Al-Muthannaالمثنى

27,881139391828,07720.9Thi-Qarذي قار

 1,3471,129183602,7192.0Maysanمیسان

19,8787,1121,92069329,60322.0Al-Basrahالبصرة

88,42934,3898,1703,589134,577100.0Grand totalالمجموع الكلي
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مجموع الباصات      فأكثر 40      + 30 - 40 24 - 30 15 - 921
Total

348110154Ninevehنینوى

936110047Kirkukكركوك

223942548435Dialaدیالى

Table( 6 )                                                                                                                                            ( 6 ) جدول

 اعداد سیارات الباص التي تحمل لوحات ( الفحص المؤقت )  المسجلة في مدیریة المرور حسب المحافظة وعدد المقاعد لغایة 31 / 12 / 2015

Number of buses that carrying license plate (almnafist) registered in traffic directorates by governorate and number 
of seats for 2015

المقاعد  عدد

المحافظة
14 -10

No. of seats

Gov.

223942548435Dialaدیالى

1875710231559882Al-Anbarاالنبار

86,65913333210837,225Baghdadبغداد

103,7757250433,860Babylonبابل

01,60212104201,648Kerbelaكربالء

02680001269Wasitواسط

262700071Salah Al-Deenصالح الدین

01,40516151941,531Al-Najafالنجف

171,02816181,061Al-Qadisiyaالقادسیة

16300102634Al-Muthannaالمثنى

028000230Thi-Qarذي قار

 122615353253Maysanمیسان

213,675636113623,895Al-Basrahالبصرة

11220,5932684835338621,895Grand totalالمجموع الكلي

Figure ( 4 )                                                                                                                                          ( 4 ) شكل

 اعداد سیارات الباص التي تحمل لوحات ( الفحص المؤقت ) المسجلة في مدیریة المرور حسب المحافظة لغایة 31 / 12 / 2015

Number of buses that carrying license plate (almnafist) registered in traffic directorates by governorate and number 
of seats for 2015
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اعداد سیارات القطاع الخاص التي تحمل لوحات ( الفحص المؤقت ) المسجلة في مدیریة المرور حسب النوع وسنة الصنع لغایة 31 / 12 / 2015

 Number of private sector's vehicles that carrying license plate (almnafist) registered in traffic directorate by type and 
manufacturing year for 2015 

 مجموع   

                    سیارات الحمل                  
Lorries and pick-ups 

المجموع     ذات     

Table ( 7 )                                                                                                                                                   ( 7 ) جدول        

            سیارات الركاب          
Passengers

 مجموع    

Typeالنوع

 شاصي   
 Flat Bed

Truck

  قالب  
 Tipper

lorry

  حوضیة 
 Lorry  

Tank

2002209,74724,4142,00020,825256,98684,60527,1098,0473,418123,1799,571389,7362002
20031,403570241432,14096062632351,6531843,9772003
20041,453805231562,43784489432381,8082104,4552004
20052912671556142436269208981321,6442005
2006241261142821091,159211,271801,6332006

 مجموع   
سیارات 
الحمل 
Total

   صالون  
Saloon

    ذات     
مواصفات خاصة 

 Special
Specifications

المجموع 
الكلي 

 Grand
total

 استیشن 
Station

  حقلیة  
Field

  باص  
Bus

           اللوریات           
Lorries

 مجموع    
سیارات   
الركاب  
Total

بیك اب 
-Pick وفان
 ups and

van
 سنة  

الصنع 

*

Manufa
cturing 

year

20071622321194147920777300918052007
20086777341941,5062054923237231062,3352008
200913,53624744013,827145515096695614,5522009
201058,7451,6411349060,8897171,1260121,8553962,7832010
201128,07329906328,4354301,619032,0528630,5732011
201224110035840132111821552012
20133000340250290322013
2014198063341602220552014
20150000000000002015
314,37429,2542,07821,895367,60188,42934,3898,1703,589134,57710,557512,735Totalالمجموع 314,37429,2542,07821,895367,60188,42934,3898,1703,589134,57710,557512,735Totalالمجموع

      Means four wheels vehicles

Number of private sector's vehicles that carrying license plate (almnafist) registered in traffic directorate by manufacturing 
year for 2015 

 اعداد سیارات القطاع الخاص التي تحمل لوحات ( الفحص المؤقت ) المسجلة في مدیریة المرور حسب سنة الصنع لغایة 31 / 12 / 2015

         ویقصد بھا سیارات الدفع الرباعي

Figure ( 5 )                                                                                                                                                 ( 5 ) شكل    
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    خصوصي      
private

         االجرة        
taxicab  

          الحمل        
 lorries and    

pick-ups

      المجموع       
total

    الدراجات الناریة     
motorcycle 

123,70432,61967,523223,8466,553Ninevehنینوى

50,33519,72121,31891,374216Kirkukكركوك

55,98227,12532,529115,6367,920Dialaدیالى

52,48816,90839,215108,6113,267Al-Anbarاالنبار

594,553202,869153,138950,56027,304Baghdadبغداد

65,51528,86534,418128,7988,396Babylonبابل

32,35315,69111,01659,0605,960Kerbelaكربالء

19,3739,89925,01454,28610,541Wasitواسط

43,29610,22943,23796,7622,944Salah Al-Deenصالح الدین

43,78520,96818,03482,7878,919Al-Najafالنجف

15,80010,52710,32636,6532,795Al-Qadisiyaالقادسیة

17,4788,27014,74640,4943,343Al-Muthannaالمثنى

34,17012,66816,56263,4003,043Thi-Qarذي قار

 13,4549,8659,32332,6421,333Maysanمیسان

65,12426,00629,875121,0054,006Al-Basrahالبصرة

1,227,410452,230526,2742,205,91496,540Totalالمجموع

KRGاقلیم كردستان

119,72617,91960,525198,17043Dohoukدھوك

382,22239,312152,867574,4017,215Erbilاربیل

233,20542,107133,706409,01810,372Sulaimaniyaسلیمانیة

735,15399,338347,0981,181,58917,630Total KRGمجموع االقلیم

1,962,563551,568873,3723,387,503114,170Grand Totalالمجموع الكلي

المحافظة

 vehicle  انواع السیارات  

Table ( 8 )                                                                                                                      ( 8 ) جدول      

اجمالي اعداد سیارات القطاع الخاص والدراجات الناریة التي تحمل اللوحات  (الدائمیة ) المسجلة في مدیریة المرور حسب المحافظة 
والنوع  لغایة 31 / 12 / 2015

Number of private sector's vehicles and motorcycles that carrying license plate (permanent) registered 
in Traffic directorate by governorate and type for 2015

Gov.
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Table ( 9 )                                                                                                                                                                                                                        ( 9 )  جدول              

اجمالي اعداد سیارات القطاع الخاص والدراجات الناریة المشروع الوطني ( اللوحات الجدیدة ) المسجلة في مدیریة المرور لغایة 31 / 12 / 2015

 Number of private sector's vehicles and motorcycles (new license plate) registered in traffic directorate for 2015

                  سیــــــــــــارات الحمـــــل                  
                       سیارات الركاب                

Typeالنوع

صالون 
Saloon

    استیشن    
Station

  حقلیة       
Field

     باص  
Bus   

     شاصي    
 Flat Bed   

Truck

   قالب    
 Tipper 

lorry

  حوضیة  
 Lorry
Tank

19,2391,25637812821,0017,614151,0133999,04171230,75455Ninevehنینوى

22,2163,69346240926,7806,77996012097,5981,47835,856165Kirkukكركوك

32,3545,51512,82040,69012,600352,92458516,1442,27259,106164دیالى

       مجموع        
  سیارات الركاب    

Total

    ذات مواصفات   
      خاصة        

 Special
Specifications

    المجموع الكلي 
Grand total  

Lorries and pick-ups

 مجموع     
سیارات الحمل    

Total

 الدراجات الناریة 
Motorcycle  بیك اب وفان  

 Pick-ups  
van &

             اللــــوریات                    
lorries             

                       سیارات الركاب                        
passengers vehicles

 .Gov  االمحافظة

*

32,3545,51512,82040,69012,600352,92458516,1442,27259,106164Dialaدیالى

11,1701,558044813,1765,49183146835,80356519,544167Al-Anbarاالنبار

102,92415,9064,2708,461131,5618,22754481248,8041,234141,5991,814Baghdadبغداد

41,7599,494176,11157,38118,431678514919,3713,51480,2663,928Babylonبابل

32,2145,791176,33144,3535,36341,1032606,7301,62952,7122,791Kerbelaكربالء

22,6014,20662,54629,35916,027898413217,1514,14950,6598,766Wasitواسط

15,0523,290144518,78816,41274815516,95578536,5280Salah Al-Deenصالح الدین

39,9227,55212,74050,2155,93521,9991748,1102,84161,1666,984Al-Najafالنجف

29,0775,807232,40937,3169,24831,6577110,9792,77151,0665,691Al-Qadisiyaالقادسیة 29,0775,807232,40937,3169,24831,6577110,9792,77151,0665,691Al-Qadisiyaالقادسیة

15,3692,4021251,34619,2427,3281954478,3301,59729,1693,513Al-Muthannaالمثنى

26,1824,9721691,46132,7847,361122,0991409,6121,70144,0972,676Thi-Qarذي قار

 21,3271,6563681,15824,5098,9785483649,5301,44735,4861,120Maysanمیسان

39,2727,34466,22452,8466,13732,6373189,0953,95865,8994,493Al-Basrahالبصرة

470,67880,4425,84443,037600,001141,93119818,3142,810163,25330,653793,90742,327Grand totalالمجموع الكلي

Total of private sector's vehicles that carrying new license plates for (2010-2015) اجمالي سیارات القطاع الخاص اللوحات الجدیدة للسنوات (2010 ــ 2015 )

*  ویقصد بھا سیارات الدفع الرباعي

Note: national project stated in 2010

*Four wheels cars 

مالحظة : ابتدأ المشروع الوطني تسجیل اللوحات الجدیدة في سنة 2010
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      بنزین      
Gasoline

      دیزل     
Diesel

      غاز         
Gas

  المجموع  
Total

470,3683100470,678صالون

Table( 10 )                                                                                                         ( 10 ) جدول

اجمالي اعداد سیارات القطاع الخاص ( اللوحات الجدیدة ) حسب نوع الوقود المستخدم لغایة 31 / 12 / 2015

Number of private sector's vehicles (new license plate) by fuel type for 2015

                                                                        
نوع الوقود

النوع 

Type of 
fuel

Type 

470,3683100470,678Saloonصالون

79,1961,244280,442Stationاستیشن

5,66817605,844Fieldحقلیة

22,19720,835543,037Busباص

577,42922,5657600,001

71,54570,3779141,931pick-ups & Vanبیك اب و فان

11970198Flat Bed Truckشاصي

20318,106518,314Tipper lorryقالب

 192,78922,810Lorry Tankحوضیة

سیارت الركاب

مجموع سیارات الركاب

سیارات الحمل

Total

Pa
ss

en
ge

rs
 v

eh
ic

le
s

L
or

ri
es

 a
nd

 p
ic

k-
up

s

71,76891,46916163,253

52430,121830,653

649,721144,15531793,907

Figure ( 6 )                                                                                                                   ( 6 ) شكل

اجمالي اعداد سیارات القطاع الخاص (اللوحات الجدیدة ) حسب نوع الوقود المستخدم لغایة 31 / 12 / 2015

 Number of private sector's vehicles (new license plate) by fuel type for 2015

مواصفات خاصة

المجموع الكلي

Totalمجموع سیارات الحمل

Special Specifications  

Grand total 

649721700000 649721
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Table ( 11 )                                                                                                                                                                                             ( 11 )  جدول 

اجمالي اعداد سیارات القطاع الخاص والدراجات الناریة المشروع الموازي ( اللوحات الجدیدة ) المسجلة في مدیریة المرور لغایة 31 / 12 / 2015

صالون 
Saloon

    استیشن    
Station

       حقلیة    
Field   

     باص     
Bus

     شاصي      
 Flat Bed 

Truck

   قالب    
 Tipper 

lorry

  حوضیة  
 Lorry

Tank

 الدراجات الناریة  
Motorcycle

  بیك اب وفان 
 Pick-ups  

van &

             اللــــوریات                     
lorries            

اجمالي اعداد سیارات القطاع الخاص والدراجات الناریة المشروع الموازي ( اللوحات الجدیدة ) المسجلة في مدیریة المرور لغایة 31 / 12 / 2015

 Number of private sector's vehicles and motorcycles (new license plate) registered in traffic directorate for 2015

                       سیارات الركاب                        
passengers vehicles      مجموع   

سیارات الركاب   
Total

                  سیــــــــــــارات الحمـــــل                  
Lorries and pick-ups

 مجموع   
سیارات الحمل   

Total

  ذات مواصفات    
خاصة     
 Special

Specifications

    المجموع الكلي 
Grand total  

النوع

االمحافظة 

Type

Gov. TrucklorryTank

518,782169,1241,14547,836736,88762,5367,02310,445080,0041,087817,978198Ninevehبغداد

7,1151,686681,0079,8761,70672399203,4215713,35433Kirkukالبصرة

525,897170,8101,21348,843746,76364,2427,74611,437083,4251,144831,332231Grand totalالمجموع الكلي

مالحظة : ابتدأ المشروع الموازي في سنة 2014

 .Govاالمحافظة 
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جدول ( 12 )

      بنزین      
Gasoline

      دیزل     
Diesel

      غاز         
Gas

  المجموع  
Total

اجمالي اعداد سیارات القطاع الخاص المشروع الموازي ( اللوحات الجدیدة ) حسب نوع الوقود المستخدم لغایة 31 / 12 / 2015

Table ( 12 )    

Number of private sector's vehicles (new license plate) by fuel type for 2015

                                                                        
نوع الوقود

النوع 

Type of 
fuel

Type 

525,07181412525,897Saloonصالون

169,7441,0624170,810Stationاستیشن

1,2001301,213Fieldحقلیة

22,56026,2384548,843Busباص

718,57528,12761746,763

27,53136,6674464,242pick-ups & Vanبیك اب و فان

827,66407,746Flat Bed Truckشاصي

34111,091511,437Tipper lorryقالب

 0000Lorry Tankحوضیة

سیارت الركاب

Total

سیارات الحمل
Pa

ss
en

ge
rs

 v
eh

ic
le

s
L

or
ri

es
 a

nd
 p

ic
k-

up
s

مجموع سیارات الركاب

 0000Lorry Tankحوضیة

27,95455,4224983,425

15898061,144

746,68784,529116831,332

Figure ( 7 )                                                                                                           ( 7 )  شكل

Total

اجمالي اعداد سیارات القطاع الخاص المشروع الموازي ( اللوحات الجدیدة ) حسب نوع الوقود المستخدم لغایة 31 / 12 / 2015

مجموع سیارات الحمل

 Number of private sector's vehicles (new license plate) by fuel type for 2015

  Special Specificationsمواصفات خاصة

 Grand totalالمجموع الكلي
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Table ( 13 )                                                                                                                                                                                                         ( 13 )  جدول                               

اجمالي اعداد سیارات القطاع الخاص والدراجات الناریة المشروع الوطني والمشروع الموازي ( اللوحات الجدیدة ) المسجلة في مدیریة المرور لغایة 31 / 12 / 2015

 Number of private sector's vehicles and motorcycles (new license plate) registered in traffic directorate for 2015

Typeالنوع                  سیــــــــــــارات الحمـــــل                  

صالون 
Saloon

    استیشن    
Station

       حقلیة       
Field

     باص     
Bus

     شاصي      
 Flat Bed 

Truck

   قالب    
 Tipper 

lorry

  حوضیة  
 Lorry
Tank

19,2391,25637812821,0017,614151,0133999,04171230,75455Ninevehنینوى

22,2163,69346240926,7806,77996012097,5981,47835,856165

                       سیارات الركاب                        
passengers vehicles   مجموع 

سیارات الحمل    
Total 

   مجموع    
سیارات الركاب    

Total

  ذات مواصفات    
خاصة     
 Special

Specifications

    المجموع الكلي 
Grand total  

                  سیــــــــــــارات الحمـــــل                  
Lorries and pick-ups

  بیك اب وفان 
 Pick-ups  

van &

                 اللــــوریات                 
lorries                       الدراجات الناریة 

Motorcycle

النوع

  االمحافظة

Type

Gov. 

*

22,2163,69346240926,7806,77996012097,5981,47835,856165Kirkukكركوك

32,3545,51512,82040,69012,600352,92458516,1442,27259,106164Dialaدیالى

11,1701,558044813,1765,49183146835,80356519,544167Al-Anbarاالنبار

621,706185,0305,41556,297868,44870,7637,02810,89312488,8082,321959,5772,012Baghdadبغداد

41,7599,494176,11157,38118,431678514919,3713,51480,2663,928Babylonبابل

32,2145,791176,33144,3535,36341,1032606,7301,62952,7122,791Kerbelaكربالء

22,6014,20662,54629,35916,027898413217,1514,14950,6598,766Wasitواسط

15,0523,290144518,78816,41274815516,95578536,5280Salah Al-Deenصالح الدین 15,0523,290144518,78816,41274815516,95578536,5280Salah Al-Deenصالح الدین

39,9227,55212,74050,2155,93521,9991748,1102,84161,1666,984Al-Najafالنجف

29,0775,807232,40937,3169,24831,6577110,9792,77151,0665,691Al-Qadisiyaالقادسیة

15,3692,4021251,34619,2427,3281954478,3301,59729,1693,513Al-Muthannaالمثنى

26,1824,9721691,46132,7847,361122,0991409,6121,70144,0972,676Thi-Qarذي قار

 21,3271,6563681,15824,5098,9785483649,5301,44735,4861,120Maysanمیسان

46,3879,030747,23162,7227,8437263,62931812,5164,01579,2534,526Al-Basrahالبصرة

996,575251,2527,05791,8801,346,764206,1737,94429,7512,810246,67831,7971,625,23942,558Grand totalالمجموع الكلي

*Four wheels cars ویقصد بھا سیارات الدفع الرباعي *

* * ابتدأ  تسجیل المشروع الموازي في سنة 2014 

Total of private sector's vehicles that carrying new license plates for (2010-2015) اجمالي سیارات القطاع الخاص اللوحات الجدیدة للسنوات (2010 ــ 2015 )

Note: national project stated in 2010*  ابتدأ المشروع الوطني تسجیل اللوحات الجدیدة في سنة 2010

*Four wheels cars ویقصد بھا سیارات الدفع الرباعي *
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      بنزین      
Gasoline

      دیزل     
Diesel

      غاز        
Gas 

  المجموع  
Total

Table( 14 )                                                                                                              ( 14 ) جدول         
اجمالي اعداد سیارات القطاع الخاص المشروع الوطني والمشروع الموازي ( اللوحات الجدیدة ) حسب نوع الوقود المستخدم لغایة 31 

2015 / 12 /
Number of private sector's vehicles (new license plate) by fuel type for 2015

                                                                        
نوع الوقود

النوع 

Type 
of fuel

Type 

995,4391,12412996,575Saloonصالون

248,9402,3066251,252Stationاستیشن

6,86818907,057Fieldحقلیة

44,75747,0735091,880Busباص

1,296,00450,692681,346,764

99,076107,04453206,173pick-ups & Vanبیك اب و فان

837,86107,944Flat Bed Truckشاصي

54429,1971029,751Tipper lorryقالب

 192,78922,810Lorry Tankحوضیة

Totalمجموع سیارات الركاب

سیارات الحمل

Pa
ss

en
ge

rs
 v

eh
ic

le
s
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or

ri
es

 a
nd

 p
ic

k-
up

s

سیارت الركاب

 192,78922,810Lorry Tankحوضیة

99,722146,89165246,678

68231,1011431,797

1,396,408228,6841471,625,239

اجمالي اعداد سیارات القطاع الخاص المشروع الوطني والمشروع الموازي ( اللوحات الجدیدة ) حسب نوع الوقود المستخدم لغایة 31 
2015 / 12 /

Totalمجموع سیارات الحمل

 Number of private sector's vehicles (new license plate) by fuel type for 2015

  Special Specificationsمواصفات خاصة

 Grand totalالمجموع الكلي
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Figure ( 8 )                                                                                                                  ( 8 )  شكل
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       عدد السیارات *    
No. of vehicles   

عدد السكان (الف نسمة)    
(000 people)Population 

اطوال الطرق المبلطة 
 Longest ( كم )

(km)tiled road 

معدل الملكیة  شخص / مركبة    
 Rate of ownership 

person/ vehicle

الكثافة المروریة 
مركبة / كم     

 Traffic density
vehicle/km

3,501,38033,33958,08310602011

3,830,18734,20759,6239642012

4,515,04135,09586,4218522013

5,388,96836,004110,0227492014

5,660,88536.934133,9467422015

*

Traffic density =   No. of vehicles / Longest tiled road

Rate of ownership = Population /   No. of vehicles

Table ( 15 )                                                                                                                              ( 15 )  جدول  
 اھم مؤشرات اعداد سیارات القطاع الخاص االجمالیة التي تحمل اللوحات ( الدائمیة ، الفحص المؤقت ، اللوحات الجدیدة ) المسجلة في مدیریة المرور 

للسنوات ( 2011 - 2015 )

  Main indicators of private sector's vehicles that carrying license plate (permanent, almnafist, new license plates) 
for 2011-2015 

معدل الملكیة = عدد االسكان / عدد السیارات

الكثافة المروریة = عدد السیارات / اطوال الطرق المبلطة

 (  فحص مؤقت ، دائمي ، اللوحات الجدیدة)اجمالي سیارات القطاع الخاص     
مع اقلیم كردستان

  * Total of private sector's vehicles (almnafist, permanent, new license plates) 
including KRG  

Years

 اھم المؤشرات

2014

2015

2011

2012

السنة

2013

main indicators
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   اللوحات (الدائمیة )   المحافظة
Permanent

لوحات (فحص مؤقت)   
Almnafist

   المشروع الوطني والمشروع     
   الموازي(اللوحات الجدیدة)       

New  plates

  المجموع الكلي  
Grand total 

    النسبة المئویة % 
Percentage 

Gov.

223,84612,30430,754266,9044.7Ninevehنینوى

91,3743,15335,856130,3832.3Kirkukكركوك

115,6369,59859,106184,3403.2Dialaدیالى

108,61145,55319,544173,7083.1Al-Anbarاالنبار

950,560176,902959,5772,087,03936.9Baghdadبغداد

128,79845,28980,266254,3534.5Babylonبابل

59,06023,42952,712135,2012.4Kerbelaكربالء

54,2862,46850,659107,4131.9Wasitواسط

96,7625,86036,528139,1502.4Salah Al-Deenصالح الدین

82,78724,79361,166168,7463.0Al-Najafالنجف

36,65319,61851,066107,3371.9Al-Qadisiyaالقادسیة

40,49414,02229,16983,6851.5Al-Muthannaالمثنى

63,40028,73144,097136,2282.4Thi-Qarذي قار

 32,64211,90635,48680,0341.4Maysanمیسان

121,00589,10979,253289,3675.1Al-Basrahالبصرة

2,205,914512,7351,625,2394,343,88876.7Totalالمجموع

KRGاقلیم كردستان

198,17027,8370226,0074.0Dohoukدهوك

574,40142,7700617,17110.9Erbilاربیل

409,01864,8010473,8198.4Sulaimaniyaسلیمانیة

1,181,589135,40801,316,99723.3Total KRGمجموع االقلیم

3,387,503648,1431,625,2395,660,885100.0Grand Totalالمجموع الكلي

Table ( 16 )                                                                                                                                      ( 16 ) جدول      

اجمالي اعداد سیارات القطاع الخاص المسجلة في مدیریة المرور التي تحمل اللوحات ( الدائمیة ، الفحص المؤقت ، اللوحات الجدیدة ) لغایة           
2015 / 12 / 31

 Total of private sector's vehicles registered in traffic directorate carrying license plate (permanent, Almnafist , 
new plates) for 2015 

مالحظة / سیارات ( فحص مؤقت ) لالقلیم ھي سیارات وافدة من خارج 
. Note:Almnafist vehicles in KRG come from outside of region and used info card for itاالقلیم وتحمل رقم فحص مؤقت ویتم استخراج بطاقة معلومات لھا
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