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                   رهالپه                                                                                                           كان تهبابه

                                                                                                                        كان ليستى خشته

نه  كانليستى و

شه                                                                              2-1                                                                                                                                                                  كى       پ

ناسهچه  مك وپ

 ئامانج 

 ى كاررنامهبه

 ى ئامارى وهرو شيكردنهگرنگترين نيشانده

  

 

                رهالپه                                                                                                                                                                انكليستى خشته
                                                   

لى كهكيهرهسه رهنيشانده 1 ىخشته زگاكانى هه ت لهرتى تايبهكانى ئۆتۆمۆب م پار ى  بۆر  3                                                                         .  2019سا

لهژماره 2 ىخشته وهبه له  تۆماركراون كهت رتى تايبهكهنى كاى ئۆتۆمۆب زگا پهاتووچۆ به كانىيهترايهبهر ى  ى جۆرو پار     4                            . 2019بۆ سا

له یژماره 3ىتهخش وهبه له تۆماركراون كه تتايبه رتیكه كانیئوتومۆب ى كارهاتوبه نیمهسوته جۆرى ى پبه هاتووچۆ كانىتيهرايهبهر            5              .2019و بۆ سا

لژماره 4 ىخشته وهبه (پاس) ى تۆماركراولهىى ئۆتۆمۆب ىژمارهزگا وپ ى پارهاتووچۆ به كانىتيهرايهبهر              6                                   .2019ى كورسى بۆ سا

لژماره 5ى خشته وهبه ى تۆماركراولهگرى بارههى ئۆتۆمۆب زگا ىهاتووچۆ كانىتيهرايهبهر ى )تۆنپ ى ( به پار               6                               .           2019بۆ سا

له ىژماره 6 ىخشته وهبهلهن تۆماركراوكه تتايبه رتىكه كانىئۆتۆمۆب ىبه جۆرى ىپبه هاتووچۆ كانىتيهرايهبهر نانيان بۆسا     7                           .2019 كاره

له یژماره 7 ىخشته م كانىتيهرايهبهريۆهبه له تۆماركراون كانى كهئوتۆمۆب ى  ىپبه هاتووچۆ لهسهر ئاستی ههر ى دروستكردنيان بۆسا       8            .2019جۆروسا

له یژماره 8 ىخشته م هاتۆوچۆ كانىتيهرايهبهريۆهبه له كانتۆماركراوه گر كهجۆری بارهه  تتايبه رتىكانى كهئوتۆمۆب ى و جۆر پ ىبه لهسهر ئاستی ههر  سا

ی دروستكردنيان بۆ   9                                                                                                          .                                                2019سا

  
 

نه           رهالپه                                                                                                                                                                    كانليستى و
 

نه لهى ژماره 1 ىو وهبه له نتۆماركراوه ت كهرتى تايبهكانى كهئۆتۆمۆب ى هاتووچۆ به كانىتيهرايهبهر زگا بۆ سا            4                                        .2019پ ى پار

نه لهژماره  2 ىو وهبه كان لهكراوهتۆمار كانى كهی ئۆتۆمۆب نانيان لهجۆرى به ىپبه هاتووچۆكانى تيهرايهبهر زگاكانىكاره مهه پار ى  ر             7               .2019بۆسا

 

   



2019ترتى تايبهكانى كهڕاپۆرتى ئامارى ئۆتۆمۆب�له  

كانندييهيوهو پهوهشى ئامارى گواستنهر�م/ بهى ئامارى ههستهده@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @ @1 
  

 

 كى :  پ�شه
 تىرهبنه رىن،كاريگهيسكه مو)كى كه ورهوگه بچووك كانىجۆره مووههبه يهوهگواستنه هۆكارى رب$وترينبه ئۆتۆمۆب�ل

 وه كىرهوده ناوخۆى بازرگانى ىرجو)هسهله يههه ر�نىئه ىوهنگدانهرههو,يههه رىوئابو بوارى چوونىپ�شوه ورهبهله
 كانچاالكيه خ�رايى ربهله رۆڤم پ�ويستى و ێستربهده پ�وه پشتى زياتر  ساڵ  دواىله ساڵ ئۆتۆمۆب�ل ه�نانىكاربه

 وكا6و )كخه ىوهگواستنه له كانهيندييوهپه وامىردهبه ئامرازى بۆته ئۆتۆمۆب�ل . زياتر ژيان وتىِره چوونىوپ�شوه
 .    ماوهنه زۆر كىيهر�ژه تاهه وهگواستنه ىك�شه و دوور كيهله رب$ووبه كانىجوگرافيايه ناوچه بۆ كشتومه

س8  تۆمار كراون له كه كان�لهبۆئۆتومۆب ئامارىداتاو زانيارى  دواين كه زانى پ�ويستى به ر�مهه ئامارى ىستهده بۆيه
 خۆناو تىزارهوه ڵگه له نگىماههههبه 2019 سا)ى بۆول�ر, دهۆك, سل�مانى ) رر�مى كوردستان(ههپار�زگاى هه

 ىژماره كووه ر�كنيشانده ندچه ركردنىبهستهبۆده بكاتئاماده پار�زگاكانله هاتووچۆ كانىتيهرايهبهر�وه،به
 دروستكردنيان سا)ىنزين،گاز)و (به كارهاتووبه نىمهسوته جۆرى ،) )گر)گر،بارههرههفهنه(كان،جۆريانئۆتۆمۆب�له

 ) .مۆد�ل(
  
  
  
  
 
 

 : كانوزاراوه مكچه
    ونهكهدهو  نكهده كار ر�ك كىيهش�وهبه كه  ميكانيكى كىيهپارچه ندچهله پ�كهاتووه ميكانيزميه كىسواِرۆيه:  ئۆتۆمۆب�ل ـ1

 .      لوپه لكه و رفهنه ىوهگواستنه بۆ  وره،گه بچوك ، يههه جۆرى ندينچه وه ر�گا رسه له جوو)ه
 . يه كرێ يان تهتايبه كه نشينان رسه شو�نى ڵگهله جيايه ندوقىسه ،يههه رنشينىسه 5-4 ج�گاى ئۆتۆمۆب�ل�كه:  سا)ۆن ـ2
 . كريه يان تهايبهت كه نشينان رسه شو�نى ڵگهله شههاوبه ندوقىسه ،يههه رنشينىسه 5-4 ج�گاى ئۆتۆمۆب�ل�كه: شن�ست ـ3
 .  زياتره و سكه10 دانيشتنى ج�گای كه رنشينسه به تهتايبه ئۆتۆمۆب�ل�كى :  پاس ـ4
 .  نته 2 تاهه 1 ن�وانله كا6 ىوهگواستنه بۆ كارد�تبه بازرگانيه ئۆتۆمۆب�ل�كى:  پيكاب ـ5
 ,لۆرى (   كووه كارد�ت به زۆر كا6ى ىوهگواستنه بۆ  كه  يهورانهگه  ئۆتۆمۆب�له وئه :) شاسى( )گربارهه ـ6
 . ر) الب،تانكهقه
 .كارد�تبه كا6 ىوهگواستنه بۆ بازرگانيه تۆمۆب�ل�كىئۆ:  ڤان ـ7
  
  
  
  
 
 

 : ئامانج
 هاتووچۆ كانىتيهرايهبههر�وبه له 2019 سا)ى له كه تهتايبه رتىكه كانىئۆتۆمۆب�له دياريکردنی نهاته ِراپۆرته مئه ئامانجى

 ، )گررههفهنه( جۆر ى پ8 به كانئۆتۆمۆب�له ى ژماره و جۆر كووه  رنيشانده ندێهه ه�نانى ستدهبه بۆ  كراون تۆمار
  ) . مۆد�ل(  دروستكردنيان سا)ى و)   گاز ، نزينبه(  نىمهسوته جۆرى  ، پار�زگا ى پ8به)   )گربارهه

  
  
  
  
  
  
 



2019ترتى تايبهكانى كهڕاپۆرتى ئامارى ئۆتۆمۆب�له  

كانندييهيوهو پهوهشى ئامارى گواستنهر�م/ بهى ئامارى ههستهده@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @ @2 
  

 

 
 : كار وىيرهپه
 ەوكراوئاماده كاننديهيوهوپه وهگواستنه  شىبهله که وهتهكۆكراونه  ئامارى كىيهخشته ندچه ر�گاى له زانياريانه داتاو  مئه
 كانىتيهرايههبر�وهبه ڵگه له هاوكارى پار�زگاكان به چۆى  هاتوو كانىتيهرايهبهر�وهبه  ن�ردراوە بۆ رمى فه  نوسراوى به

 . كوردستان ر�مىهه پار�زگاكانى ئامارى
 هل بوون استڕ بۆپشت كران وردبينى ئامار ىستهدهله كاننديهيوهوپه وهگواستنه شىبه بۆ وهِر�نرانهگه كانخشته دواتركه

 رهنيشانده ىوهشيكردنه دواى خۆ گر�تهده وهروونكردنه كىيهو�نه ندچه كه كۆتايى ِراپۆرتى كردنىئاماده و كانزانيارييه
 . كانكيهرهسه
  
  
  
  
 
 

 :  كانكييهرهسه هرنيشانده گرنگترين
 172,640 يانژماره  2019 سا)ى بۆ پار�زگاكانله هاتووچۆ كانىتيهرايهبهر�وهبه له كراو تۆمار كانىئۆتۆمۆب�له كۆى ـ1

 )گرهه بار ئۆتۆمۆب�ل 18,563 و% 89.2 ىر�ژه به بوون )گرهه رفهنه �لئۆتۆمۆب154,077  كه بوون ئۆتۆمۆب�ل

 %.10.8 ىر�ژه به بوون
 99,383 ول�رههى پار�زگاله ،  2019 سا)ى بۆ هاتووچۆ كانىتيهرايهبهر�وهبه له كراو تۆمار كانىئۆتۆمۆب�له یهژمار -2

 دهۆكى پار�زگاله و %30.4 ىر�ژه به بوون 52,474 يانژماره  سل�مانیى پار�زگاله ،  %57.6 ىر�ژه به بوون
 . %12.0 ىر�ژه به بوون20,783 يانژماره

  

 ئۆتۆمۆب�لى  101,754 وانهله ئۆتۆمۆب�له154,077 ر )گرههفهنه ئۆتۆمۆب�لى ىژماره واكه وتركهده كانخشتهله ـ3

 پاس ئۆتۆمۆب�لى 1,952 و% 32.7 ىر�ژهبه ستيشن ئۆتۆمۆب�لى 50,371% , 66.0 ىر�ژهبه وه بووه سالۆن
  بوو.%  1.3 ىر�ژهبهكه

 

 كاتهده ىكهر�ژهكه نوڤا پيكاب ئۆتۆمۆب�لى 13,384 وانهله بوون ئۆتۆمۆب�ل 18,563 كه )گربارهه ىئۆتۆمۆب�ل ـ4

 %. 27.9 كاتهده ىكهر�ژه كه)  رتانكه ، الب،قه شاسى( بوون لۆرى ئۆتۆمۆب�ل 5,179 و 72.1%
 
 و ،% 95.6 ىر�ژهبه د�نن كاربه نزينبه ئۆتۆمۆب�ل165,008    واكه وتركهده كهِراپۆرته نجامىئهله ـ5
  .كانئۆتۆمۆب�له گشتى كۆىله%  4.4 ىر�ژه به ئۆتۆمۆب�له  7,632 كارد�ننبهگاز  ىوئۆتۆمۆب�النهئه
 
 2,188 كرێ ئۆتۆمۆب�لى یژماره و%  88.0 كاتهده ىكهر�ژه كه بوون 151,889  تايبهت ئۆتۆمۆب�لى یژماره -6

 %.10.7  كاتهده ىكهر�ژه بوون 18,563  )گربارهه ئۆتۆمۆب�لى ىژماره  هاروه،هه% 1.3 كاتهده  ىكهر�ژه كه بوون
 
 
  

 
 
 



2019ترتى تايبهكانى كهڕاپۆرتى ئامارى ئۆتۆمۆب�له  

كانندييهيوهو پهوهشى ئامارى گواستنهر�م/ بهى ئامارى ههستهده@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @ @3 
  

 

 
 
 

@

)1( ژماره ىخشته  
2019سا)ى بۆ ر�مهه پار�زگاكانى له تتايبه رتىكه تۆمۆب�لىئۆ كانىهيكيرهسه رهنيشانده  

 

            ژمارە

)گررههفهنه ئۆتۆمۆب�لى  ىژماره 154,077  

)گربارهه ئۆتۆمۆب�لى  ىژماره 18,563  

تتايبه  ئۆتۆمۆب�لى  ىژماره 151,889  

كرێ  ئۆتۆمۆب�لى  ىژماره 2,188  

ه�ننكاردهبه)نزينبه( كه ىۆمۆب�النهئۆت  وئه ىژماره 165,008  

ه�ننكاردهبه)  گاز(  كه ىئۆتۆمۆب�النه  وئه ىژماره 7,632  

تۆماركراو  ئۆتۆمۆب�لى  ىژماره 172,640  

@

@



2019ترتى تايبهكانى كهڕاپۆرتى ئامارى ئۆتۆمۆب�له  

كانندييهيوهو پهوهشى ئامارى گواستنهر�م/ بهى ئامارى ههستهده@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @ @4 
  

 

  )2( ى ژمارهخشتىه
@2019سا)ى بۆ وپار�زگا جۆر ى پ8به هاتووچۆ كانىهتيرايهبهر�وهبه له تۆماركراون كه تتايبه رتیكه كانیئۆتۆمب�لهی ژماره @

 
 

)1( ى ژمارهو�نه  
2019سا)ى  بۆ پار�زگاى پ�به هاتووچۆ كانىهتيرايهبهر�وهبه له تۆماركراون كه تتايبه رتیكانی كهئۆتۆمب�لهی ژماره  

@

)گرئۆتۆمۆب�لی بارهه  )گررههفهئۆتۆمۆب�لی نه   
 

  

 
 كۆى گشتى

رتانكه كــــــۆ البقه   پيكب وڤان لۆرى 
تتايبه          كرێ     

شن�ست پاس كــــــۆ شن�ست كــــــۆ سالۆن   پار�زگا سالۆن 

ول�رهه 57,093 30,083 87,176 7 184 678 869 8,032 1,496 418 1,392 11,338 99,383  

 سل�مانی 30,746 15,301 46,047 / 34 1,132 1,166 4,164 / 268 829 5,261 52,474

 دهۆك 13,897 4,769 18,666 11 / 142 153 1,188 303 178 295 1,964 20,783

 كــــــۆ 101,736 50,153 151,889 18 218 1,952 2,188 13,384 1,799 864 2,516 18,563 172,640



2019ترتى تايبهكانى كهڕاپۆرتى ئامارى ئۆتۆمۆب�له  

كانندييهيوهو پهوهشى ئامارى گواستنهر�م/ بهى ئامارى ههستهده@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @ @5 
  

 

  )3( ژماره ىخشته
 ى پ8به هر�ملهسهر ئاستی ه هاتووچۆ كانىهتيهرايبهر�وهبه له تۆماركراون كه تتايبه رتیكه كانیئوتومۆب�له یژماره

 2019بۆ سا)ى  وكارهاتوبه نیمهسوته جۆرى

  

  

  

  

  

@                    
نى     مهسوته  

 جۆر
 

   نزينبه  ديزل  هيتر  كۆى

 سالۆن 101,496 240 / 101,736

تتايبه  

 ئۆتۆمۆب�لی
)گررههفهنه   

 

 ست�شن 49,816 337 / 50,153

 كــــــۆ 151,312 577 / 151,889

 سالۆن 18 0 / 18

 كرێ

 ست�شن 182 36 / 218

 پاس 1,471 481 / 1,952

 كــــــۆ 1,671 517 / 2,188

 وڤان پيكب 11,664 1,720 / 13,384

 ئۆتۆمۆب�لی
)گربارهه   

 لۆرى 22 1,777 / 1,799

 البقه 20 844 / 864

 رتانكه 319 2,197 / 2,516

 كــــــۆ 12,025 6,538 / 18,563

   كۆى گشتى    165,008 7,632 / 172,640

 



2019ترتى تايبهكانى كهڕاپۆرتى ئامارى ئۆتۆمۆب�له  

كانندييهيوهو پهوهشى ئامارى گواستنهر�م/ بهى ئامارى ههستهده@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @ @6 
  

 

  

  

  
 )4( ژماره ىخشته

ى كورسى بۆ پ8 ى پار�زگا و ژمارههاتووچۆ به كانىتيهرايهبهر�وهبه (پاس) ى تۆماركراولهىى ئۆتۆمۆب�لژماره
  2019سا)ى

 
 
 
 
 
)5( ى ژمارهخشته   

2019بۆ سا)ى )تۆنى (پ8  به ار�زگاپ ىهاتووچۆ كانىتيهرايهبهر�وهبه ى تۆماركراوله)گرى بارههى ئۆتۆمۆب�لژماره  

  
  كان كورسيه
  

@ پۆلينى @@  @@@@@@@@@       @ @

 كانكورسيه

@كــــــۆ پاريزگا رووسه  22 15-21  10- 14  

ول�رهه 435 10 233 678  

  سل�مانی 365 6 761 1,132

 دهۆك 38 85 19 142

@كــــــۆ 838 101 1,013 1,952

  
   تۆن

  تۆن@ى پ8 به@@  @@@@@@@@@@@@
  

 

 پاريزگا
@كــــــۆ رووسه تۆن 4-8 تۆن  2-4  تۆن 2    

ول�رهه 6,996 943 3,399 11,338  

  سل�مانی 584 580 624 1,788

 دهۆك 48 14 75 137

@كــــــۆ 7,628 1537 4,098 13,263



2019ترتى تايبهكانى كهڕاپۆرتى ئامارى ئۆتۆمۆب�له  

كانندييهيوهو پهوهشى ئامارى گواستنهر�م/ بهى ئامارى ههستهده@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @ @7 
  

 

 
 
 
 

 )6( ژماره ىخشته
  كاره�نانيانبه جۆرى ى پ8به هاتووچۆ كانىتيهرايهبهر�وهبه له نتۆماركراو كه  تتايبه رتىكه كانىئۆتۆمۆب�له ىژماره

  2019 سا)ى بۆ
 

 
@

@

 )2( ژماره ىو�نه
  ر�مهه پار�زگاكانىله كاره�نانيانبه جۆرى ى پ8به هاتووچۆ ىكانهتيرايهبهر�وهبهله كانتۆماركراوه ئۆتۆمۆب�له یژماره

  2019 سا)ى بۆ
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 پاريزگا تتايبه  كرێ  گر)بارهه كــــــۆ

ول�رهه 87,176 869 11,338 99,383  

  سل�مانی 46,047 1166 5,261 52,474

 دهۆك 18,666 153 1,964 20,783

@كــــــۆ 151,889 2,188 18,563 172,640



2019ترتى تايبهكانى كهڕاپۆرتى ئامارى ئۆتۆمۆب�له  

كانندييهيوهو پهوهشى ئامارى گواستنهر�م/ بهى ئامارى ههستهده@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @ @8 
  

 

  
  )7( هژمار ىخشته

 ىپ8به هسهر ئاستی ههر�مل هاتووچۆ ىكانهتيرايهبهريۆهبه له نتۆماركراو كه تتايبه رتىكانى كهئوتۆمۆب�له یژماره
 2019بۆسا)ى  ستكردنيانوجۆروسا)ى در

  

  پار�زگاى سل�مانی . له كراوهجۆروسا)ى دروستكردنيان ديارى نه ىپ8بهۆتۆمۆب�لی (ستيشن) ئ*
  

)گررههفهنه ئۆتۆمۆب�لی  
             ت                                                            كرێ تايبه

@@جۆر @
@@@@ 

 ساڵ
*شن�ست پاس كــــــۆ @ @   سالۆن  شن�ست  كــــــۆ  سالۆن

خوار   2000 284 61 345 / / 10 10  

3 3 / / 149 36 113 2001 

25 25 / / 137 52 85 2002 

8 8 / / 119 54 65 2003 

12 12 / / 142 71 71 2004 

18 18 / / 162 91 71 2005 

5 5 / / 173 96 77 2006 

5 5 / / 387 204 183 2007 

10 5 / 5 616 274 342 2008 

6 5 1 / 677 222 455 2009 

41 41 / / 508 186 322 2010 

103 102 1 / 732 300 432 2011 

135 130 5 / 756 316 440 2012 

143 125 18 / 873 432 441 2013 

398 396 / 2 655 357 298 2014 

176 173 3 / 532 228 304 2015 

78 78 / / 5,597 2,012 3,585 2016 

238 147 91 / 62,658 16,804 45,854 2017 

207 158 44 5 35,694 10,669 25,025 2018 

426 405 15 6 34,097 14,532 19,565 2019 

107 101 6 / 6,880 3,156 3,724 2020 

 كــــــۆ 101,736 50,153 151,889 18 184 1,952 2,154



2019ترتى تايبهكانى كهڕاپۆرتى ئامارى ئۆتۆمۆب�له  

كانندييهيوهو پهوهشى ئامارى گواستنهر�م/ بهى ئامارى ههستهده@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @ @9 
  

 

 )8( ژماره ىخشته
 لهسهر هاتۆوچۆ ىكانهتيرايهبهريۆهبه له كانتۆماركراوه كه &گربارههجۆری   تتايبه رتىكانى كهئوتۆمۆب�له یژماره

 2019سا)ی بۆوستكردنيان در سا)ى و جۆر پ8 ىبه ئاستی ههر�م
 

 

&گربارهه ئۆتۆمۆب�لی @جۆر   
@@@@ 

البقه رتانكه كــــــۆ ساڵ          وڤان پيكب لۆرى   

خوار  2000                   10 1 / 3 14  

19 1 1 / 17 2001 

41 1 1 / 39 2002 

27 3 4 / 20 2003 

112 18 26 4 64 2004 

181 37 32 23 89 2005 

211 33 30 13 135 2006 

224 38 33 23 130 2007 

428 73 32 22 301 2008 

573 234 44 66 166 2009 

1,199 502 109 276 285 2010 

1,788 751 198 587 252 2011 

1067 300 122 301 344 2012 

730 213 57 103 357 2013 

480 83 39 54 304 2014 

286 44 34 41 167 2015 

496 52 17 71 356 2016 

2,253 31 20 85 2,117 2017 

2,107 48 22 59 1,978 2018 

4,388 51 43 41 4,253 2019 

1,939 / / 2 1,937 2020 

 كــــــۆ 13,384 1,799 864 2,516 18,563




