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 المقدمة1.  
االت    ل واالتص اءات النق ة إحص وم مدیری دارتق ر بإص ائي تقری ن  إحص نوي ع دس یارات  دع اص الس اع الخ ي القط جلة ف المس

ة  ي مدیری ةف رور العام در ، الم ـتق أول ص ن  ریرــ اطع ذا النش ام  ھ دھا 1979ع دّ  بع ق  ةـقــالالحقاریرـالت تأع ن طری ع
ى التغی اد عل ات باالعتم دیث البیان رتح ي تط ى أرات الت دادأ عل فاتو ع یارات مواص ا  الس ات بأنواعھ ب المحافظ ق وحس ن طری ع

تمارةإ ممت س رات ص ذه التغی دوین ھ ة بت ة خاص ل المدیری ن قب من م جیل ال تتض ـجدیالتس ل د ــــ رقین مث ل ال، ت د ، نق ة القی ملكی
ات  ین المحافظ ـ أوب راتأیــ رى ة تغی دث أخ یارات  تح ات الس ي بیان م ف دھا ت ادابع ى العتم ي  عل وفرة ف ة المت جالت اإلداری الس

ي  جیل ف ب التس ة مكات رورمدیری ة الم ي العام داد ف ةو بغ ات كاف ة  المحافظ ت مدیری ث قام اءاتحی ل  إحص االتالنق  واالتص
دّ  میم ع داول  ةبتص تیفاءج الل المتابع الس ن خ ة م ات المطلوب یارا ةالبیان دد الس مولیة لع ة والش ى الدق ول ال ة للوص ت المیدانی

ي واإل الي التراكم اجم در ك واعتمادھ یسمص ات  رئ ائیةللبیان ائي اإلحص ر النھ ي التقری نة ل ف ـالتقری ، 2021س الي ــ ر الح
س الي عك دادأ إجم ـومواصف ع یارات ـــ جلة ات الس دى المس رور ةمدیریل ة الم ي  العام لوالت جیل ( تحم ات التس دائميالوح ،  ل
  .)اللوحات الجدیدة( طني والموازيالمشروع الو لوحات ،الفحص المؤقت  لوحات

  التعاریف والمصطلحات 2.  

  وطني روع ال وازيالمش اص  -:والم ام الخ و النظ ادةھ وذج  بإع ي النم دة ف ات جدی دار لوح ات وإص جیل المركب تس
 . األلماني الجدید وإصدار إجازات السوق  

  أطوال الطرق/ عدد السیارات (من الطرق المبلطة  )كم  (ھي عدد السیارات لكل -:الكثافة المروریة. ( 
  ة رق المبلط وال الط م(أط ذه -) :ك ة وتعتبرھ رق الحدودی ة والط رق الریفی ة والط رق الثانوی ة والط رق الرئیس ي الط ھ

ل  داد وتعم ة بغ دود أمان ارج ح ات وخ دیات المحافظ دود البل ارج ح واحي أي خ یة والن ز األقض ارج مراك رق  خ الط
 ) .35(على قانون 

رئی .1 ق ال ن أن -:س الطری ة ویمك ذ الحدودی رة والمناف دن الكبی ات والم ز المحافظ ین مراك ربط ب ذي ی ق ال الطری
مح  توى ویس نفس المس رى ب رق أخ ع ط اطع م الیتق ن  باتص ة أو م اكن الخاص ة واألم ات العام ع الممتلك ر م مباش

م  ان رق دده البی ا ح ة كم ھ ومحرم ة من رى متفرع رق أخ الل ط نة ) 1(خ ـ  1988لس ر  )100(ب ن  )50(مت ر م مت
 .كل جانب ومقاساً من مركز الطریق ذو الممر الواحد أو مركز الجزرة الوسطیة للطرق ذات ممرین 

انوي  .2 ق الث ا -:الطری ة وم ة ومحرم الطرق الرئیس كنیة ب ات الس یة والمجمع ز األقض ربط مراك ذي ی ق ال و الطری ھ
ً متر من كل جانب ) 15(متر ) 30(بـ  1988لسنة ) 1(حدده البیان رقم   . من مركز الطریق مقاسا

ي  .3 ي الزراع ق الریف ي -:الطری ون ف ط ویك ة فق ة محلی ھ أھمی ات ول ة أو الغاب اطق الزراعی دمي للمن ق خ و طری ھ
 . الغالب ترابي أو مغطى بالحصى الخابط وفي بعض األحیان یكون إسفلتي 

دودي .4 ق الح د ویس-:الطری دودي للبل ریط الح وازاة الش ب بم ى األغل ون عل ق یك و طری ل ھ ن قب ب م ى األغل تخدم عل
ابط أو  ى الخ اً بالحص ً أو مفروش ا ا ترابی ون إم ة ویك دود الدولی ة الح دود ومراقب رطة الح ة وش وات األمنی الق

 .المبلط 

 -:أما ما یخص المجسرات فتكون بعّدة أنواع وحسب مادة اإلنشاء وھي      
ـوقعي  وتنشأ من مادة الكونكریت وھذه الجسورعلى-:الجسور الكونكریتیة  .1 عدة أنواع أیضا ًفمنھا الجسور ذات الصب المـ

)  Preeast –Prc stress(وھــي الجســور ذات الفضـــاءات القصیـــرة ومنھــا مسبقــة الصب ومسبقـــة الجــــھــد 
 . وھي الجسور ذات الفضاءات الكبیرة 

ة  .2 ور الحدیدی نم  -:الجس ل المس واع مث ى أن و عل د وھ ادة الحدی ن م أ م لكي ) Truss(تنش ) Cabic(والس
 ) .  Arch(والقوس  

 .وتنشأ من مادتي الكونكریت والحدید -:الجسور المركبة  .3
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ة  .4 ور العائم اء -:الجس راض إنش وارئ وألغ كریة والط راض العس تخدم لألغ ة وتس ات متحرك ى عائم أ عل تنش
 .جسور أخرى وبصورة مؤقتة 

ة  .5 ور المعلق ل ال-:الجس طة الكواب ند بواس ي تس ي الت ة وھ ات حامل ود دعام ع وج رة م اءات كبی ون الفض ة لك حدیدی
  .بالوسط واألطراف 

 المنھجیة  3.  
تم      ة إی ة المرورالعام ن مدیری ات م تیفاء البیان ات(س ا المعلوم ز تكنولوجی بة/  مرك م الحاس جیل ) قس ات تس واع لوح ل أن لك

نة  یارات لس ي 2021الس ل ف ق عم ل فری ن قب تمرة م ة المس تم المتابع ث ت االت  ،حی ل واالتص اءات النق ة إحص از / مدیری الجھ
جیل  ات التس ة لوح اص لكاف اع الخ یارات القط الي لس وع اإلجم ى المجم ول إل و الوص ر ھ ن التقری دف م اء والھ زي لإلحص المرك

یارات  واع الس ع أن ةال(ولجمی فات الخاص ل ، المواص اب ، الحم دقیق البی) رك تم ت دھا ی ة بع دراجات الناری ى ال افة إل ات باإلض ان
ة  داول الخاص ة الج تم تھیئ ابقة وی نوات الس ع الس ا م ام ومقارنتھ ة األرق حة ومنطقی ة و ص ة دق ن ناحی ة م ل المدیری ن قب م

  .ستخراج المؤشرات إلصدار التقریر بشكلھ النھائي بعد تضمینھ بالرسوم البیانیة والخرائط التوضیحیة إوتبویب البیانات و

ر  ذا التقری الل ھ ن خ موم ی ت ج وتقل تان ص دم یم كردس ع اقل ات م رة للبیان دة ومختص داول موح دار ج داول واص تحداثالج  واس
   )الزراعیة واالنشائیة والمنظمات الحكومیة والبعثات الدبلوماسیة (  األخرىالمركبات  أعدادتشمل جداول جدیدة 

ى   افة إل ص الباإلض ي تخ داول الت ات(ج ة لوح ات الدائمی ت واللوح ص المؤق ر ) الفح ة للتقری رات النھائی تخراج المؤش تم اس لی
ى  اله إل جیل أع ات التس ة لوح ل كاف ى تحوی ة إل رور العام ة الم عى مدیری ث تس دة(حی ات الجدی ى ) اللوح دة عل ون موح لتك

 .مستوى العراق

  أھم المؤشرات  4.  
اص .1 اع الخ یارات القط ي لس وع الكل غ المجم منھا بل تان بض یم كردس ن) 7457927( إقل یارة لس مل 2021 ة س ویش

وع  ذا المجم ات ھ یارات ذات اللوح ت ،(س ص المؤق ة ، الفح دة الدائمی ات الجدی وازي( اللوح وطني والم روع ال  المش
 ) .1(كما في جدول %) 6.1( رھاامقد سیارة بنسبة ارتفاع) 7026106( 2020فیما كان عدد السیارات لسنة )

غ  .2 دل  بل جلة فمع اص المس اع الخ یارات القط دد س وع ع نة مجم ة  لس رور العام ة الم ا  2021ي مدیری ة لوحاتھ بكاف
 ) .1(كما في جدول  ) 175(  2020لسنة  المعدلفي حین كان  نسمة من السكان) 1000(سیارة لكل ) 181(

غ .3 ل  بل ا لك واع لوحاتھ ة أن ة بكاف رور العام ة الم ي مدیری جلة ف اص المس اع الخ یارات القط دد س وع ع دل مجم م(مع ) ك
ة رق المبلط ن الط تان  م یم كردس دا إقل ة ع ة االتحادی ي الحكوم یارة) 127(ف م / س ان ك ین ك ي ح دلف نة  المع  2020لس

 . 1)(كما في  جدول ) 119(

ا  .4 ة أنواعھ رق بكاف وال الط وع أط غ مجم ة ،الثا(بل ة ،المرورالرئیس ة ،الحدودی ة ،الریفی ریعنوی یم ) الس دا أقل ع
ة  تان لغای م  90945( 31/12/1220كردس دد) ك ان ع ث ك نة ) 45579(ھا حی ي س ول ، 2020ف تالم اط م اس ت

ة والثانوی رق الرئیس دیات  ةالط كان والبل ار واالس ن وزارة االعم ریع م رور الس رق الم ذلك ط ة وك رق الحدودی والط
ة  رق  /العام ا الط ور ام رق والجس رة الط م دائ د ت ة فق ددھا إالریفی الغ ع ات والب ز المحافظ ن مراك تالمھا م س

 .)2(ل كما في جدو) كم/18226(

ا  .5 ة أنواعھ ـور بكاف دد الجس وع ع غ مجم ائم (بل ر ع دي ،جس ر حدی ونكریتي ،جس ر ك ة ) جس  2021/12/31لغای
 ).3(جدول  أقلیم كردستان كمــا في جسر عدا) 708(

یارات .6 دد الس ع ع وطني  ارتف روع ال من المش جیلھا ض ات تس ي لوح دة(الت ات الجدی ة ) اللوح دى مدیری جلة ل المس
نة ة لس رور العام ى  2021الم بة ) 1859717(إل یارة وبنس اعس دارھا  ارتف یارات %) 30.2(مق دد الس ة بع مقارن

 ) .6(سیارة كما في جدول ) 1427896(التي كان عددھا  2020المسجلة لسنة 



 2021 / 12 / 31 یةالغ العامة المرور ةالمسجلة في مدیریص اسیارات القطاع الخ إحصاءتقریر 

 3                                                         العراق / الجھاز المركزي لإلحصاء  –مدیریة إحصاءات النقل واالتصاالت 

وازي  .7 وطني و الم روع ال اص المش اع الخ یارات القط دد س وع ع غ مجم دة(بل ات الجدی ة ) اللوح دى مدیری جلة ل المس
ن ة لس رور العام نة ) 2912591( 2021ة الم ددھا س ان ع ا ك یارة فیم اعبو) 2480770( 2020س بة ارتف  نس

 )9(كما في جدول %) 17.4(مقدارھا 

نة   .8 ي لس ة الكل دراجات الناری دد ال غ ع مل ) 151059( 2021بل دد یش ذا الع ة وھ ة(دراج ات الدائمی ددھا  )اللوح وع
وازي ) 102012( وطني والم روع ال ة والمش ات الجدی(دراج ددھا) دةاللوح یم ) 49047(وع دا إقل ة ع دراج

ق  م تطب تان ل یم كردس اً أن أقل تان علم ھكردس وطني  فی روع ال دة للمش ات الجدی ة اللوح دراجات الناری دد ال ان ع ا ك فیم

 .)11(، ) 4(كما في جدولي  %)0.6(رھا اقدموبنسبة ارتفاع ) 150158( 2020سنةفي 

ل  .9 ي تحم اص الت اع الخ یارات القط دد س وع ع غ مجم ات بل ة(اللوح وازي(و) الدائمی وطني والم روع ال جلة ) المش المس
نة  ة لس رور العام ة الم ي مدیری نة ) 5509009( 2021ف ي س ان ف ث ك اع ) 5077188( 2020حی بة ارتف وبنس

 ) . 11(كما في جدول %) 8.5(رھا اقدم

دد  .10 غ ع ي البل یارات الكل ة(س ات الدائمی یم) اللوح ن إلقل تان لس یا) 377461( 2020 ةكردس ي س ددھا ف ان ع ا ك رة فیم
 ) . 12(السابقة كما في جدول  مقارنة بالسنة%) 634.( مقدارھابلغ سبة ارتفاع بنو) 280485( 2019  سنة

جیلھا  .11 ات تس ي لوح یارات الت دد الس وع ع غ مجم ص(بل ت الفح نة ) المؤق ة لس رور العام ة الم ي مدیری جلة ف والمس
نة ) 345120(  2021 ي س دد ف س الع و نف یارة وھ تم  2020س م ی ث ل ر علیإحی راء اي تغیی ین  ھج اء إلح نتھ

ة  ات ومعرف دقیق المركب ن ت ة م رور العام ة الم دادمدیری دد  األع دنا بالع یتم تزوی ي وس جیالً دائم جلت تس ي س الت

د  ت عن ص المؤق ات الفح ل لوح ت تحم ي الزال ات الت ن المركب ي م ي المتبق ن إالحقیق ة م رور العام ة الم اء مدیری نتھ
 . )15(جدول  يالتدقیق كما ف

دارھا  .12 ة مق ات الدائمی ل اللوح ي تحم یارات الت بة الس ت نس ي %) 56.3(بلغ یارات الكل الي الس ن أجم منھام ي بض  الت
ات  ل لوح ي تحم یارات الت ا الس تان إم یم كردس ت(إقل ص المؤق بتھا ) الفح ت نس د بلغ یارات %) 4.6(فق الي الس ن أجم م

ل  ي تحم یارات الت بة الس ت نس ین بلغ ي ح اله ف ات (أع دةاللوح اع %) 39.1) (الجدی یارات القط ي لس وع الكل ن المجم م
نة  اص لس یم  2021الخ ي إقل دة ف ات الجدی ل اللوح یارات تحم ت وال س ص مؤق یارات فح د س ا ال یوج ا ذكرن وكم

 ) .15(كردستان كما في جدول 
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6,439,3326,709,7246,888,2017,026,1067,457,927

5,132,7315,276,0355,381,3795,422,3085,854,129

37,14038,12439,12840,15041,191

45,06245,51945,57945,57945,990

173176176175181

114116118119127

66666

البیان

السنوات 
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Indicators       

المؤشرات الرئیسة لعدد سیارات القطاع الخاص ولجمیع أنواع اللوحات (الدائمیة ، الفحص المؤقت ، اللوحات الجدیدة) المسجلة في مدیریة المرور العامة للسنوات (2017 ــ 2021)

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 the years 
(2017 - 2021)

  
Table (1)جدول (1)

Number of vehicles  مجموع عدد السیارات بضمنھا اقلیم كردستان

Number of vehicles عدد السیارات عدا اقلیم كردستان

Population (1000 person) ** عدد السكان (بألف نسمة)

longest tiled road (km)  اطوال الطرق المبلطة (كم) عدا اقلیم كردستان

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

 *** معدل السیارات عدا االقلیم                       
(الكثافة المروریة) لكل (كم) من الطرق المبلطة

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

Average person/vehicle****  **** معدل شخص / مركبة

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

The rate of cars except the Kurdistan region (car / km) = Number of cars / lengths of roads ***  *** معدل السیارات عدا أقلیم كردستان(سیارة/كم) = عدد السیارات / اطوال الطرق

المصدر أحصاء السكاني وعلى ضوء تعدیالت االسقاطات الجدیدة    Population for the years (2017-2021) Source :  Population Statistics and in the light of new projections *   * عدد السكان لسنوات ( 2021-2017 ) 
amendments

Average person / vehicle = population / number of cars **** **** معدل شخص / مركبة = عدد السكان / عدد السیارات

البیانات المذكورة اعاله القلیم كردستان التشمل بیانات 2021 مالحظة / 
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جدول (2)
المجموع الطرق الریفیة / كمالطرق الثانویة / كم الطرق الرئیسة / كم

main road (Km)secondary road (Km)Rural road (Km)Total
5171,2878842,688Ninevahنینوى

4355557141,704Kirkukكركوك

5001,0288552,383Dialaدیالى

1,4221,6271,9104,959AL-Anbarاالنبار

14644680672Baghdadبغداد

1721702,0122,354Babylonبابل

329227309865Kerbelaكربالء

4029461,9673,315Wasitواسط

3129583,0394,309Salah Al-Deenصالح الدین

109230226565Najafالنجف

3152389301,483AL- Qadisiyaالقادسیة

4202821,3712,073AL- Muthannaالمثنى

6262779511,854Thi- Qarذي قار

4695162,7113,696Missanمیسان

466142267875Basrahالبصرة

6,6408,92918,22633,795Totalالمجموع

11,000Border roadالطرق الحدودیة

1,195High wayالمرور السریع

45,990Totalالمجموع الكلي

 source / General Authority for Roads and Bridges المصدر /الھیئة العامة للطرق والجسور 

مالحظھ / مجموع أطوال الطرق لسنة 2021 ھي عبارة عن
 (الطرق الرئیسة+الطرق الثانویة+الطرق الریفیة+الطرق الحدودیة+المرور السریع )=45990 / كم

Note / total lengths of roads for year 2021 are about
  (Main roads + secondary roads + rural roads + border roads + highway) = 45990 / km

مجموع أطوال الطرق بكافة أنواعھا حسب نوع الطریق والمحافظة لغایة 2021/12/31

Total Lengths Of Roads Of All Kinds By Type Of Road And Governorate Until 31/12/2021

Table (2)

Governorateالمحافظة
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جدول (3)

جسر حدیدي جسر كونكریتي
Concrete Bridgean iron bridgeTotal

561773Ninevahنینوى

22426Kirkukكركوك

321244Dialaدیالى

76783AL-Anbarاالنبار

25025Baghdadبغداد

341044Babylonبابل

14115Kerbelaكربالء

34741Wasitواسط

30030Salah Al-Deenصالح الدین

202141Najafالنجف

20727AL- Qadisiyaالقادسیة

28432AL- Muthannaالمثنى

433073Thi- Qarذي قار

132639Missanمیسان

60666Basrahالبصرة

507152659Totalالمجموع 
المصدر /الھیئة العامة للطرق والجسور

 عدد الجسور حسب المحافظة ونوع الجسر لغایة  2021/12/31
Number of bridges by governorate and type of bridge Until 31/12/2021

Table (3)

المحافظة

أنواع الجسور 
المجموع 

Governorate type of bridges
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Table (4)جدول (4)

163,40767,51219,712250,6316,857Ninauehنینوى

88,65020,30911,341120,300248Kirkukكركوك

96,58333,71412,621142,9188,034Dialaدیالى

80,07837,62616,061133,7651,359AL-Anbarاالنبار

822,115126,16546,971995,25127,466Baghdadبغداد

99,17236,56915,911151,6528,611Babylonبابل

57,48711,5326,25075,2696,219Kerbelaكربالء

39,77428,49813,89382,16510,822Wasitواسط

59,43746,7999,717115,9532,193Salah AL-deenصالح الدین

74,53720,1446,208100,8899,945AL-Najafالنجف

71,44716,25713,458101,1625,925AL-Qadisiyaالقادسیة

31,15016,3374,22051,7073,978AL-Muthannaالمثنى

50,39915,61813,30479,3213,356Thi-Qarذي قار

32,18712,6346,31051,1311,584Maysanمیسان

99,09427,41817,792144,3045,415AL-Basrahالبصرة

1,865,517517,132213,7692,596,418102,012Totalالمجموع

المصدر وزارة الداخلیة / وكالة الوزارة لشؤون الشرطة / مدیریة المرور العامة 

Lorries and pick-upsSpecial Specifications Grand total

عدد سیارات القطاع الخاص التي تحمل اللوحات (الدائمیة) والدراجات الناریة المسجلة في مدیریة المرور العامة حسب المحافظة والنوع لغایة 2021/12/31

Number of private sector vehicles bearing (permanent) plates and motorcycles registered in the Directorate of Traffic by governorate and type until 31/12/2021

 المجموع الكليمواصفات خاصة سیارات الحمل سیارات الركاب

Motorcycle

الدراجات الناریة

 passengers vehicles

  النوع

المحافظة 

Type

Gov.
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Table (5)جدول (5)

 passengers vehicles Lorries and pick-ups Special Specifications  Grand totalMotorcycle

20021,046,844316,396180,3691,543,60957,100befor 2002وماقبلھا

20036,6975,5531,29113,54112003

200414,8776,6641,37622,91752004

200515,1605,8911,42322,474182005

200627,26514,5151,38843,168602006

200758,08215,9431,73075,7551642007

200877,21416,9592,03796,2103592008

2009115,19919,1124,978139,2891,7792009

201083,08715,6453,103101,8355,6352010

2011111,21014,1062,870128,18612,1812011

2012127,64022,8173,836154,2938,2192012

201398,77724,9153,926127,6186,7132013

201451,43720,8393,55975,8356,1742014

201523,66710,1151,51535,2972,5112015

20166,9795,89725713,1331,0752016

20179601,590322,58212017

201842217579676172018

1,865,517517,132213,7692,596,418102,012Totalالمجموع

المصدر وزارة الداخلیة / وكالة الوزارة لشؤون الشرطة / مدیریة المرور  العامة

والدراجات الناریة المسجلة في مدیریة المرور العامة حسب النوع وسنة الصنع لغایة 2021/12/31 عدد سیارات القطاع الخاص التي تحمل اللوحات (الدائمیة) 

Number of private sector vehicles carrying permanent plates and motorcycles registered in the Traffic Directorate by type and year of manufacture until 31/12/2021

الدراجات الناریةالمجموع الكلي  مواصفات خاصةسیارات  الحمل   سیارات الركاب

سنة الصنع

النوع

Manufa
cturing 

year

Type
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Table (6)جدول (6)

38135187271,2912,06060,21387Ninauehنینوى

49,45618,0852,8612,52772,929236Kirkukكركوك

59,82828,2983,7161,00792,849233Dialaدیالى

38,12924,2711,3401,67465,414226AL-Anbarاالنبار

519,74694,6806,00731,018651,451706Baghdadبغداد

89,79438,3197,6601,888137,6614,099Babylonبابل

65,30614,5342,7111,31883,8693,274Kerbelaكربالء

46,56432,37411,6481,13091,7169,368Wasitواسط

25,81326,7841,05359554,24558Salah AL-DEENصالح الدین

70,56313,9084,3471,33390,1518,037AL-Najafالنجف

57,68323,3595,5671,69988,3086,810AL-Qadisiyaالقادسیة

35,10515,5102,51158353,7094,006AL-Muthannaالمثنى

67,18316,7613,49596088,3992,894Thi-Qarذي قار

39,55715,6073,40498359,5511,371Maysanمیسان

116,76135,8407,5519,100169,2525,229AL-Basrahالبصرة

Total 1,319,623417,05765,16257,8751,859,71746,634المجموع

المصدر وزارة الداخلیة / وكالة الوزارة لشؤون الشرطة / مدیریة المرور العامة

Grand total

الدراجات الناریة

Motorcycle

عدد سیارات القطاع الخاص  للمشروع الوطني (اللوحات الجدیدة) والدراجات الناریة المسجلة في مدیریة المرور العامة حسب المحافظة والنوع لغایة 31 / 12 / 2021

Number of private sector cars for the national project (new plates) and motorcycles registered at the General Traffic Directorate by governorate and type until 31/12/2021

سیارات أخرى مواصفات  خاصة سیارات الحمل سیارات  الركاب

 passengers vehicles Lorries and pick-upsSpecial Specifications Other Cars

المجموع الكلي
النوع

المحافظة

Type

Gov. 
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Table (7)جدول (7)

Other Cars

         befor 2005 229,84389,64317,06466336,616985 2005وماقبلھا    

20064,7913,720595159,1211122006

20078,7603,0516744012,5252792007

200816,9353,6861,1232621,7705402008

200951,5285,5204,1316461,2431,9982009

201062,6069,8523,2836075,8016,0102010

2011104,13916,6882,11937122,98312,6132011

201268,54522,1174,0125494,7288,2292012

201388,33129,9472,80697121,1815,7332013

201475,58527,3462,619284105,8345,0482014

201592,86516,6761,974546112,0611,3732015

201695,68421,477919179118,2591,2732016

201741,77115,51167717358,1329402017

201831,60326,19362918758,6124022018

201984,21737,4293,325196125,1676942019

20201,4447,51815,35184825,1613142020

2021260,97680,6833,86155,003400,523912021

1,319,623417,05765,16257,8751,859,71746,634Totalالمجموع

Grand totalMotorcycle Special Specifications

مدیریة المرور العامة  وكالة الوزارة لشؤون الشرطة /  المصدر وزارة الداخلیة / 

عدد سیارات القطاع الخاص للمشروع الوطني (اللوحات الجدیدة) والدراجات الناریة المسجلة في مدیریة المرور العامة حسب النوع وسنة الصنع لغایة 2021/12/31 

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 31/12/2021

 

دراجات ناریة المجموع الكلي مواصفات خاصة  سیارات  الركاب سیارات  الحمل 

Lorries and pick-ups passengers vehicles

سیارات أخرى  النوع

سنة الصنع

Type

Manufa cturing 
year
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Table (8)جدول (8)

      Gasoline         بنزین                 Diesel        دیزل             Total         المجموع     

1,241,86277,7611,319,623

190,906226,151417,057

8,47756,68565,162

32,14025,73557,875Other Carsسیارات اخرى

1,473,385386,3321,859,717

46,634046,634

passengers vehicles  سیارات الركاب

Lorries and pick-ups  سیارات الحمل

عدد سیارات القطاع الخاص للمشروع الوطني (اللوحات الجدیدة) والدراجات الناریة المسجلة في مدیریة المرور العامة حسب نوع الوقود المستخدم لغایة 2021/12/31

Number of private sector cars for the national project (new plates) and motorcycles registered at the General Traffic 
Directorate by type of fuel until 31/12/2021

                                                                        

Special Specificationمواصفات خاصة

Total المجموع الكلي

Motorcycleالدراجات الناریة

المصدر وزارة الداخلیة / وكالة الوزارة لشؤون الشرطة / مدیریة المرور العامة

نوع الوقود

النوع 

Type of fuel

Type  

1473385

386332

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

1600000

بنزین 
Gasoline

دیزل 
 Diesel

2021/12/31المسجلة  في مدیریة المرور العامة حسب نوع الوقود المستخدم لغایة ) اللوحات الجدیدة(عدد سیارات القطاع الخاص للمشروع الوطني ): 1( شكل
Figure (1):  Number of private sector cars for the national project (new plate) and motorcycles registered at the General 

Traffic Directorate by type of  fuel until 31/12/2021
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Table (9)جدول (9)

38,13518,7271,2912,06060,21387Ninauehنینوى

49,45618,0852,8612,52772,929236Kirkukكركوك

59,82828,2983,7161,00792,849233Dialaدیالى

38,12924,2711,3401,67465,414226AL-Anbarاالنبار

1,450,671196,6418,53431,0181,686,8641,043Baghdadبغداد

89,79438,3197,6601,888137,6614,099Babylonبابل

65,30614,5342,7111,31883,8693,274Kerbelaكربالء

46,56432,37411,6481,13091,7169,368Wasitواسط

25,81326,7841,05359554,24558Salah AL-DEENصالح الدین

70,56313,9084,3471,33390,1518,037AL-Najafالنجف

57,68323,3595,5671,69988,3086,810AL-Qadisiyaالقادسیة

35,10515,5102,51158353,7094,006AL-Muthannaالمثنى

67,18316,7613,49596088,3992,894Thi-Qarذي قار

39,55715,6073,40498359,5511,371Maysanمیسان

129,02940,7147,8709,100186,7137,305AL-Basrahالبصرة

Total 2,262,816523,89268,00857,8752,912,59149,047المجموع

 مواصفات  خاصة

 passengers vehiclesSpecial Specifications 

وكالة الوزارة لشؤون الشرطة / مدیریة المرور العامة   المصدر وزارة الداخلیة / 

والدراجات الناریة المسجلة في مدیریة المرور العامة حسب المحافظة والنوع لغایة 31 / 12 / 2021 عدد سیارات القطاع الخاص  للمشروع الوطني و الموازي (اللوحات الجدیدة) 

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 31/12/2021

 Lorries and pick-ups

سیارات أخرى سیارات الحمل    

Other CarsMotorcycle

الدراجات الناریة

Grand total

المجموع الكلي  سیارات  الركاب
النوع

المحافظة

Type

Gov. 
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Table (10)جدول (10)

Gasoline       بنزین             Diesel     دیزل          Total   المجموع  

2,150,953111,8632,262,816

225,404298,488523,892

8,69259,31668,008

32,14025,73557,875سیارات اخرى

2,417,189495,4022,912,591

49,047049,047

Special Specificationمواصفات خاصة

Total المجموع الكلي

Motorcycleالدراجات الناریة

المصدر وزارة الداخلیة / وكالة الوزارة لشؤون الشرطة / مدیریة المرور العامة  

Other Cars

passengers vehicles سیارات الركاب

Lorries and pick-ups  سیارات الحمل

عدد سیارات القطاع الخاص للمشروع الوطني والموازي (اللوحات الجدیدة) والدراجات الناریة المسجلة في مدیریة المرور العامة حسب نوع الوقود المستخدم لغایة 
2021/12/31

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 31/12/2021

                                                                        
نوع الوقود

النوع 

Type of fuel

Type 

2417189

495402

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

بنزین 
Gasoline

دیزل 
 Diesel

المسجلة  في مدیریة المرور العامة حسب نوع الوقود ) اللوحات الجدیدة(عدد سیارات القطاع الخاص للمشروع الوطني والموازي ): 2( شكل
المستخدم لغایة 2021/12/31

Figure (2):  Number of private sector cars for the national project (new plate) and motorcycles registered at the 
General Traffic Directorate by type of  fuel until 31/12/2021
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Table (11)جدول (11)

 passengers vehicles Lorries and pick-ups Special SpecificationsOther CarsGrand totalMotorcycle

201,54286,23921,0032,060310,8446,944Ninauehنینوى

138,10638,39414,2022,527193,229484Kirkukكركوك

156,41162,01216,3371,007235,7678,267Dialaدیالى

118,20761,89717,4011,674199,1791,585AL-Anbarاالنبار

2,272,786322,80655,50531,0182,682,11528,509Baghdadبغداد

188,96674,88823,5711,888289,31312,710Babylonبابل

122,79326,0668,9611,318159,1389,493Kerbelaكربالء

86,33860,87225,5411,130173,88120,190Wasitواسط

85,25073,58310,770595170,1982,251Salah AL-DEENصالح الدین

145,10034,05210,5551,333191,04017,982AL-Najafالنجف

129,13039,61619,0251,699189,47012,735AL-Qadisiyaالقادسیة

66,25531,8476,731583105,4167,984AL-Muthannaالمثنى

117,58232,37916,799960167,7206,250Thi-Qarذي قار

71,74428,2419,714983110,6822,955Maysanمیسان

228,12368,13225,6629,100331,01712,720AL-Basrahالبصرة

4,128,3331,041,024281,77757,8755,509,009151,059Grand. Total*المجموع الكلي

* المجموع الكلي الیحتوي بیانات الفحص المؤقت لعدم توفرھا قي مدیریة المرور العامة بشكل تفصیلي

المصدر وزارة الداخلیة / وكالة الوزارة لشؤون الشرطة / مدیریة المرور  العامة

          عدد سیارات القطاع الخاص التي تحمل ثالث لوحات (الدائمیة ، المشروع الوطني و الموازي (اللوحات الجدیدة) والدراجات الناریة المسجلة في مدیریة المرور العامة حسب المحافظة والنوع لغایة 31/ 12/ 2021

Number of private cars with three plates (permanent,national project,parallel project (new plates) and motorcycles registered at the General Traffic Directorate by governorate and type until 
31/12/2021

النوع

سیارات اخرى الدراجات الناریة    المجموع الكلي   مواصفات خاصةسیارات الحمل سیارات الركاب
Type

Gov. 

المحافظة
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Table (12)جدول (12) 

51,5406,785058,3250Dohoukدھوك

Erbil 147,93124,8440172,7750اربیل

129,12017,2410146,3610Sulaimaniyaسلیمانیة

328,59148,8700377,4610Totalالمجموع

المصدر وزارة الداخلیة في اقلیم كردستان/ مدیریة المرور العامة 

عدد سیارات القطاع الخاص التي تحمل اللوحات (الدائمیة) والمسجلة في مدیریة مرور أقلیم كردستان حسب المحافظة والنوع للسنوات 2020-2017

Number of private sector vehicles carrying plates (permanent) registered in the Kurdistan Region Traffic Directorate by 
governorate and type for the year 2017-2020

 الدراجات الناریة  المجموع الكلي  مواصفات خاصة سیارات الحمل  سیارات الركاب

 passengers vehicles Lorries and pick-ups Special Specifications Grand totalMotorcycle

النوع

المحافظة

Type

GOV.
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Table (13)جدول (13)

20041,71041402,1240befor 2004وماقبلھا 

2005411426083702005

200647760001,07702006

200768690501,59102007

20081,3671,75303,12002008

20091,7442,10503,84902009

20102,1331,88604,01902010

20112,5713,15205,72302011

20123,4182,76106,17902012

20134,1171,88706,00402013

20144,9791,43006,40902014

20155,8471,24307,09002015

201627,1381,392028,53002016

201766,8426,771073,61302017

201889,7016,570096,27102018

201961,9174,579066,49602019

202050,4879,418059,90502020

20213,0461,57804,62402021

328,59148,8700377,4610Totalالمجموع

المصدر وزارة الداخلیة في اقلیم كردستان/ مدیریة المرور العامة

عدد سیارات القطاع الخاص التي تحمل اللوحات (الدائمیة) والمسجلة في مدیریة مرور أقلیم كردستان حسب النوع و سنة الصنع للسنوات 2017 - 2020

Number of private sector vehicles with  (permanent) plates registered in Kurdistan Region Traffic Directorate by type and year of manufacture 
for the year 2017-2020

المجموع الكلي مواصفات خاصة سیارات  الحمل سیارات  الركاب   

Motorcycle  passengers vehiclesLorries and pick-upsSpecial SpecificationsGrand total

دراجات ناریة 
النوع

سنة الصنع

Type

Manufa cturing yera
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Table (14) جدول (14)
المجموع دیزل بنزین

GasolineDieselTotal

326,1452,446328,591

32,23016,64048,870

000

358,37519,086377,461

           عدد سیارات القطاع الخاص التي تحمل اللوحات الدائمیة المسجلة في مدیریة مرور أقلیم كردستان  حسب نوع الوقود المستخدم للسنوات 
2020-2017

Number of private cars with permanent plates registered in the Kurdistan Regional Traffic 
Directorate by type of fuel used for the year 2017-2020

                                                                        

Total المجموع

passengers vehicles سیارات الركاب

 Lorries and pick-ups  سیارات الحمل

Special Specificationمواصفات خاصة

المصدر وزارة الداخلیة في اقلیم كردستان/ مدیریة المرور العامة 

نوع الوقود

النوع

Type of fuel

Type

358375

19086

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

Gasolinبنزین           Dieselدیزل      

2020 -2017الوقود المستخدم  للسنوات عدد سیارات القطاع الخاص التي تحمل اللوحات الدائمیة المسجلة في مدیریة مرور أقلیم كردستان  حسب نوع ) : 3(شكل  
Figure (3): Number of private cars with permanent plates registered in the Kurdistan Regional Traffic Directorate by type of fuel used for 

the year 2020-2017
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Table (15)جدول (15)

المشروع الوطني و الموازي لوحات (الفحص مؤقت)   اللوحات (الدائمیة )
(اللوحات الجدیدة)

    النسبة المئویة %   المجموع الكلي  

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

250,63175,14160,213385,9855.2Ninevehنینوى

120,3006,50072,929199,7292.7Kirkukكركوك

142,9186,77392,849242,5403.3Dialaدیالى

133,76548,29265,414247,4713.3Al-Anbarاالنبار

995,25148,7651,686,8642,730,88036.6Baghdadبغداد

151,6526,919137,661296,2324.0Babylonبابل

75,2692,43183,869161,5692.2Kerbelaكربالء

82,16515,29891,716189,1792.5Wasitواسط

115,95361,60554,245231,8033.1Salah Al-Deenصالح الدین

100,88943,17790,151234,2173.1Al-Najafالنجف

101,16212,20988,308201,6792.7Al-Qadisiyaالقادسیة

51,7076,23653,709111,6521.5Al-Muthannaالمثنى

79,3213,94288,399171,6622.3Thi-Qarذي قار

 51,1314,35959,551115,0411.5Maysanمیسان

144,3043,473186,713334,4904.5Al-Basrahالبصرة

2,596,418345,1202,912,5915,854,12978.5Totalالمجموع

KRGاقلیم كردستان

262,52400262,5243.5Dohoukدھوك

772,02200772,02210.4Erbilاربیل

569,25200569,2527.6Sulaimaniyaسلیمانیة

1,603,798001,603,79821.5Total KRGمجموع االقلیم

4,200,216345,1202,912,5917,457,927100.0Grand Totalالمجموع الكلي

مالحظة / البیانات المذكورة اعاله القلیم كردستان التشمل بیانات 2021

اجمالي عدد سیارات القطاع الخاص التي تحمل اللوحات ( الدائمیة ، الفحص المؤقت ، المشروع الوطني والموازي(اللوحات الجدیدة) المسجلة في مدیریة المرور العامة لغایة 2021/12/31

The total number of private cars bearing plates (permanent, temporary , new paintes) registered at the General Traffic Directorate until 31/12/2021

Governorateالمحافظة







5. Total number of bridges of all kinds (concrete bridge, iron bridge, floating bridge) up to 
31/12/2021 reached to (708) excluding Kurdistan region, as shown in Table (3). 

6. The number of vehicles whose registration plates are listed in the national project (new 
plates) registered in the General Traffic Directorate in 2021 increased to become (1859717) 
with an increase of (30.2%) compared to those registered in 2020 (1427896). See table (6). 

7. Total number of private sector vehicles listed in the national and parallel project (new 
plates) which are registered in the General Traffic Directorate in 2021 was (2912591) while 
they were(2480770) in 2020, with an increase of (17.4%) as shown in Table (9). 

8. Total number of motorcycles  reached (151059) in 2021 the number includes (permanent 
plates (102012) the national and parallel project (new plates 49047) excluding Kurdistan 
region, noting that Kurdistan region did not apply the new plates for the national project. 
Motorcycles were (150158) in 2020 with an increase of( 0.6%) See tables (4) and (11). 

9. Total number of vehicles in private sector with (permanent plates) and (national and 
parallel project) registered in the General Traffic Directorate (5509009) with an increase 
(8.5%). See table (11). 

10. Total number of vehicles in private sector with (permanent plates) of Kurdistan region 
(377461) in 2020 (280485) in 2019 with an increase of (34.6%) comparing to the previous 
year as shown in table (12). 

11. The number of vehicles whose registration plates have(temporary  registration)and 
registered in the General Directorate of Traffic(345120) which is the same in 2020 until the 
General Directorate of Traffic finalize the validation. See table (15). 

12. The proportion of vehicles with permanent plates (56.3%) including Kurdistan Region.  
Vehicles with temporary registration plates (4.6%) (new plates) (39.1%) of  total vehicles in 
private sector in 2021 No vehicles have temporary registration plates or new plates in 
Kurdistan Region as shown in table (15). 
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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. 

 

3. Methodology 
General Directorate of traffic (computer and documentation 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 years and 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. 

4. Indicators results Analysis 

1. Total number of vehiclesin private sector including Kurdistan region was (7457927) in 2021. 
This number comprised vehicles with permanent number plates, temporary number plates 
and new number plates (local project) while number of vehicles in 2020 was (7026106) with 
significantly increase (6.1%). see table (1). 

2. Total number of vehicles in private sector including all kinds of plates registered in the 
General Directorate of Traffic in 2021 was (181) per (1000) capita while average for the year 
2020 (175) see table (1). 

3. Total number of vehicles in private sector,(all kinds of plates), registered in the General 
Directorate of Traffic per kilometre of paved road, excluding Kurdistan region, was (127) km.  
while average for the year 2020 (119) See table (1). 

4. Total length of roads of all kinds (main roads, sub roads, rural roads, border roads, 
expressway roads) excluding Kurdistan region until 31/12/2021 reached to (45990) km while 
they were (45579) km in 2020 .  

The figures of the main and sub roads, border roads, as well as express roads were received 
from the Ministry of Construction and Housing and General  Municipalities / Roads and 
Bridges Department. As for the rural roads figures  were received from the centers of 
provinces thanking for extraordinary efforts presented by the directors of statistical centers 
in provinces to get the total rural roads which stand for (18226) per km See table (2). 
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1. 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 2021. 
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)  
 

2. 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 minority of 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 with main 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. 

Diretorate of Transport and communication Statistics – Central Statistical Organization / Iraq      1 
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