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    ڕه الپه                                                                                                                        كان  ته بابه

                                                                                                                         كان  ليستى خشته

 كان ليستى وێنه

                                         1                                                                                                                                                                                 كى    پێشه

                                                                                                                                                                             1    مك وپێناسه چه

                                                                                                                                                                                      1         ئامانج

                                                                                                                                                                              2        ى كار رنامه به

                                                                                                                                             2        ى ئامارى  وه رو شيكردنه گرنگترين نيشانده

 
 

    ڕه الپه                                                                                                                                                                        كان ليستى خشته

                                                   

 3                                                                          .  6106ساڵى  بۆرێم  پارێزگاكانى هه  ت له رتى تايبه كانى ئۆتۆمۆبێلى كه كيه ره سه  ره نيشانده 0 ى خشته

 4                           . 6106بۆ ساڵى  ى جۆرو پارێزگا پێ تى هاتووچۆ به رايه به رێوه به تۆماركراون   كهتۆماركراو ت  رتى تايبه كهنى كا ى ئۆتۆمۆبێله ژماره 6 ى خشته

 5                    .6106و بۆ ساڵى كارهاتو به نی مه سوته جۆرى ى  پێ به تى هاتووچۆ رايه به رێوه به  له تۆماركراون  كه ت تايبه رتی كه كانی ئوتومۆبێله ی ژماره 3 ى تهخش

 6                                          .6106ى كورسى بۆ ساڵى ژمارهزگا وپێ ى پارێ تى هاتووچۆ به رايه به رێوه به  )پاس( ى تۆماركراولهىى ئۆتۆمۆبێل ژماره 4 ى خشته

 7                 .6106 بۆساڵى پارێزگاكان  كارهێنانيان له به جۆرى ى پێ به تى هاتووچۆ رايه به رێوه به لهن تۆماركراو كه ت تايبه رتى كه كانى ئۆتۆمۆبێله ى ژماره 5 ى خشته

     8         .6106ساڵى پارێزگاكان بۆ  له ستكردنيانروجۆروساڵى د ى  پێ به هاتووچۆ تی رايه به ريۆه به لهن تۆماركراو  كه ت تايبه رتى كهكانى  ئوتۆمۆبێله ی ژماره 6 ى خشته

   9         .6106ساڵى پارێزگاكان بۆ  ستكردنيان لهروى دجۆروساڵ ى  پێ به هاتووچۆ تی رايه به ريۆه به لهن تۆماركراو  كه ت تايبه رتى كانى كه ئوتۆمۆبێله ی ژماره 7 ى خشته

 
 
 

   ڕه الپه                                                                                                                                                                          كان ليستى وێنه

           4                                        .6106پێ ى پارێزگا بۆ ساڵى  تى هاتووچۆ به رايه به رێوه به  له ن تۆماركراوه  ت كه رتى تايبه كانى كه ى ئۆتۆمۆبێله ژماره 0 ى وێنه

                                     5                                     .6106ى كورسى بۆ ساڵى پێ ى پارێزگا وژماره تى هاتووچۆ به رايه به رێوه به  ى ئۆتۆمۆبێلى)پاس( ى تۆماركراوله ژماره  6 ى وێنه

     6                            .6106بۆ ساڵى  تى هاتووچۆ رايه به رێوه به له  تۆماركراون  كه ت تايبه رتى كه ڵگر(ى ڵگر،بارهه رهه فه كانى )نه ئۆتۆمۆبێله ى ژماره  3 ى وێنه

           7                .6106بۆساڵى  رێم هه پارێزگاكانى كارهێنانيان له جۆرى به ى پێ به هاتووچۆتی  رايه به رێوه به كان له كراوهتۆمار  كانى كه ی ئۆتۆمۆبێله ژماره  4 ى وێنه

 

 

 

  



لھ 2016ت رتى تایبھ كانى كھ ڕاپۆرتى ئامارى ئۆتۆمۆب  

م/ بھ ى ئامارى ھھ ستھ ده كان ندییھ یوه و پھ وه شى ئامارى گواستنھ ر  1 
  
 

شه  كى :   پ
ستادا  لھ ل ئ وترین بھ ئۆتۆمۆب كى  كھ  وره وگھ بچووك كانى جۆره موو ھھ بھ  یھ وه گواستنھ ھۆكارى رب  رى سانن،كاریگھ كھ مو

شوه و ره بھ لھ تى ره بنھ نى ئھ ى وه نگدانھ ره هو, یھ ھھ رىوئابو بوارى چوونى پ ھ سھ لھ  یھ ھھ ر  ناوخۆى بازرگانى ى رجو
نانى بھ  وه كى ره وده ل كارھ وه پشتى زیاتر  ساڵ  دواى لھ ساڵ ئۆتۆمۆب ویستى و ێستر بھ ده  پ رایى ر بھ لھ مرۆڤ پ  خ

شوه كان چاالكیھ ل زیاتر ژیان وتى ِره چوونى وپ  ك خھ ى وه گواستنھ  لھ كان ھیندی یوه پھ وامى رده بھ ئامرازى  بۆتھ ئۆتۆمۆب
و وو بھ كانى فیایھجوگرا  ناوچھ بۆ ك شتومھ وكا شھ دوور، ك یھ لھ رب ژه تا ھھ  وه گواستنھ ى ك  .     ماوه نھ زۆر كى یھ ر

م ھھ ئامارى ى ستھ ده  بۆیھ ویستى  بھ ر لھبۆ ئامارىداتاو زانیارى  دواین  كھ زانى پ س   تۆمار كراون لھ  كانى كھ ئۆتومۆب
زگاى ھھ مى كوردستان(ھھ پار مانى رر ر, دھۆك, سل ى بۆ ) ول  خۆ ناو تى زاره وه ڵ گھ  لھ نگى ماھھ ھھ بھ 2016 سا

وه ،بھ زگاكان لھ ھاتووچۆ كانى تیھ رایھ بھ ر نھ  ئامارییھ  ِراپۆرتھ م ئھ پار ك نیشانده ند چھ ركردنى بھ ستھ بۆده بكات ئاماده  ییھ سا  ر
لھ ى ژماره كو وه ى نزین،گاز)وه  (بھ كارھاتوو بھ نى مھ سوتھ جۆرى  وه) گر گر،بارھھ رھھ فھ نھ(كان،جۆریان ئۆتۆمۆب   سا

ل( دروستكردنیان  ) .مۆد
  
  
  
  
  
 
 

 : كان وزاراوه مك چھ
ل ـ1 كھاتووه  میكانیزمیھ كى سواِرۆیھ:  ئۆتۆمۆب وه بھ  كھ  میكانیكى كى یھ پارچھ ند چھ لھ  پ ك كى یھ ش      ونھ كھ ده ن كھ ده كار ر

ھ گا ر سھ  لھ  جوو  .      ل وپھ ل كھ و ر فھ نھ ى وه گواستنھ بۆ   وره ،گھ بچوك ،  یھ ھھ جۆرى ندین ھچ  وه ر
ۆن ـ2 كھ:  سا ل گاى  ئۆتۆمۆب نى ڵ گھ لھ  جیایھ ندوقى سھ ، یھ ھھ رنشینى سھ) 5- 4( ج  .  یھ كرێ یان  تھ تایبھ  كھ نشینان ر سھ شو
كھ: ستیشن ـ3 ل گاى  ئۆتۆمۆب نى ڵ گھ لھ  شھ ھاوبھ ندوقى سھ ، یھ ھھ رنشینى سھ) 5-4( ج  .  كریھ یان  تھ تایبھ  كھ نشینان ر سھ شو
كى :  پاس ـ4 ل گای  كھ رنشین سھ  بھ  تھ تایبھ ئۆتۆمۆب  .   زیاتره و س كھ) 10( دانیشتنى ج
كى:  پیكاب ـ5 ل ت بھ  بازرگانیھ ئۆتۆمۆب وان لھ كا ى وه گواستنھ بۆ كارد  .  ن تھ 2 تا ھھ 1 ن
لھ و ئھ : لۆرى ـ6 ى ى وه گواستنھ بۆ   كھ   یھ ورانھ گھ   ئۆتۆمۆب ت  بھ زۆر كا ت) شاسى( جا كارد و یا ب    كو وه جو

 . ر)  الب،تانكھ (قھ
كى:  ڤان ـ7 ل ت بھ كا ى وه گواستنھ بۆ  بازرگانیھ ئۆتۆمۆب  . كارد
 
 
  
  
  
 
 

 : ئامانج
لھ نھا تھ  ِراپۆرتھ م ئھ ئامانجى ى  لھ  كھ  تھ تایبھ رتى كھ كانى ئۆتۆمۆب وه بھ  لھ 2016 سا   كراون تۆمار ھاتووچۆ كانى تیھ رایھ بھ ر

نانى ست ده بھ بۆ لھ ى  ژماره و جۆر كو وه  ر نیشانده  ندێ ھھ ھ  پ بھ)   گر بارھھ ، گر رھھ فھ نھ( جۆر ى  پ  بھ كان ئۆتۆمۆب
زگا ى ى  وه)   گاز ، نزین بھ(  نى مھ سوتھ جۆرى  وه ، پار ل(  دروستكردنیان سا  ) . مۆد
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م/ بھ ى ئامارى ھھ ستھ ده كان ندییھ یوه و پھ وه شى ئامارى گواستنھ ر  2 
  
 

 
 : كار وى یره پھ
گاى  لھ  زانیاریانھ داتاو  م ئھ ك ر  كان ندیھ یوه وپھ  وه گواستنھ  شى بھ لھ  وه تھ كۆكراونھ  ئامارى كى یھ خشتھ ند وچھ فۆرم

وه بھ  بۆ  رمى فھ  نوسراوى  بھ كراو ئاماده زگاكان  چۆى ھاتوو كانى تیھ رایھ بھ ر ردرا  پار  ڵ گھ  لھ  ھاوكارى بھ  ن
وه بھ زگاكانى ئامارى كانى تیھ رایھ بھ ر مى ھھ پار  . كوردستان ر

نرانھ گھ كان وخشتھ فۆرم  دواتركھ  استڕ بۆپشت كران وردبینى ئامار ى ستھ ده لھ كان ندیھ یوه وپھ  وه گواستنھ شى بھ بۆ  وه ِر
نھ ند چھ  كھ كۆتایى ِراپۆرتى كردنى ئاماده  وه  كان زانیارییھ  بھ بوون تھ ده  وه روونكردنھ كى یھ و  ى وه شیكردنھ دواى خۆ  گر

 .  كان كیھ ره سھ  ره نیشانده
  
  
  
 

 :  كان ھیكی ره سھ  هر نیشانده گرنگترین
لھ كۆى ـ1 وه بھ  لھ كراو تۆمار كانى ئۆتۆمۆب زگاكان لھ ھاتووچۆ كانى تیھ رایھ بھ ر ى بۆ پار ) 44748( یان ژماره  2016 سا

ل ل) 34343(  كھ بوون ئۆتۆمۆب ژه  بھ بوون گر ھھ ر فھ نھ ئۆتۆمۆب ل) 10405(  وه%) 76.8(  ى ر  گر ھھ بار ئۆتۆمۆب
ژه  بھ بوون  %).23.2(  ى ر

  
لى ى ژماره وا كھ وت ركھ ده كان خشتھ لھ ـ2 لھ) 34343(گر رھھ فھ نھ ئۆتۆمۆب لى) 20490(  ھوان لھ  ئۆتۆمۆب  سالۆن ئۆتۆمۆب

ژه بھ  وه  بووه ت%) 59.7( ى ر لى) 12499(  وه, د ژه بھ كھ ستیشن ئۆتۆمۆب لى) 1285(  وه%) 36.4( ى كھ ر  پاس ئۆتۆمۆب
ژه بھ كھ لى  وه%)  3.7( ى ر ژه بھ كھ) 69( تاكسى ئۆتۆمۆب  %). 0.2( ى ر

 
ل ـ3 ل) 10405(  گركھ بارھھ ىئۆتۆمۆب لى) 8589(  وانھ لھ وونب ئۆتۆمۆب ژه بھ كھ وڤان پیكاب ئۆتۆمۆب   كاتھ ده ى كھ ر
ل) 1816(  وه%) 82.5( ژه  كھ)  ر تانكھ ، الب ،قھ شاسى( بوون لۆرى ئۆتۆمۆب  %). 17.5(  كاتھ ده ى كھ ر
 
ل)  40943( وا كھ وت ركھ ده  كھ ِراپۆرتھ نجامى ئھ لھ ـ4 نن كار بھ نزین بھ ئۆتۆمۆب ژه بھ د   وه  ه%) 91.5( ى ر
النھ ئھ نن بھگاز  ى وئۆتۆمۆب لھ  ه) 3805( كارد ژه  بھ  ئۆتۆمۆب لھ گشتى كۆى لھ  ه%) 8.5( ى ر  .كان ئۆتۆمۆب
 
لى ی ژماره ـ5 ژه  كھ بوون) 32975( ت تایبھ ئۆتۆمۆب لى ی ژماره  وه%) 73.7(  كاتھ ده ى كھ ر  ) 1368(  ێكر ئۆتۆمۆب

ژه  كھ بوون لى ى ژماره  ھا روه ھھ   وه%) 3.0(  كاتھ ده  ى كھ ر ژه بوون) 10405(  كھ گر بارھھ ئۆتۆمۆب   كاتھ ده ى كھ ر
)23.3.(%  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



لھ 2016ت رتى تایبھ كانى كھ ڕاپۆرتى ئامارى ئۆتۆمۆب  

م/ بھ ى ئامارى ھھ ستھ ده كان ندییھ یوه و پھ وه شى ئامارى گواستنھ ر  3 
  
 

)1(  ژماره ى خشتھ  
لى كانى ھیكی ره سھ  ره نیشانده زگاكانى  لھ ت تایبھ رتى كھ ئۆتۆمۆب م ھھ پار ى بۆ ر 2016سا  

 

ى بۆ 2016 سا كان ره نیشانده   

لى  ى ژماره 34343 گر رھھ فھ نھ ئۆتۆمۆب  
 

لى  ى ژماره 10405 گر بارھھ ئۆتۆمۆب  

لى  ى ژماره 32975 ت تایبھ  ئۆتۆمۆب  

لى  ى ژماره 1368   كرێ  ئۆتۆمۆب

النھ  و ئھ ى ژماره 40943 نن كارده بھ)نزین بھ(  كھ ى ئۆتۆمۆب ھ  

النھ  و ئھ ى ژماره 3805 نن كارده بھ)  گاز(   كھ ى ئۆتۆمۆب ھ  

لى  ى ژماره 44748 تۆماركراو  ئۆتۆمۆب  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



لھ 2016ت رتى تایبھ كانى كھ ڕاپۆرتى ئامارى ئۆتۆمۆب  

م/ بھ ى ئامارى ھھ ستھ ده كان ندییھ یوه و پھ وه شى ئامارى گواستنھ ر  4 
  
 

)2(  ژماره ى خشتھ  
لھی  ژماره وه بھ  لھ تۆماركراون  كھ ت تایبھ رتی كھ نیكا ئۆتۆمب زگا جۆر ى پ بھ ھاتووچۆ تی رایھ بھ ر ى بۆ وپار 2016سا 

  

    
نھ  )1(  ژماره ى و

لھ ی ژماره وه بھ لھ كان تۆماركراوه  ئۆتۆمۆب زگا ى  پ بھ ھاتووچۆ تی رایھ بھ ر ى پار 2016بۆسا  

 
 

       
 
 

           
 كۆى گشتى
         

لی بارھھ گر ئۆتۆمۆب لی نھ  گر رھھ فھ ئۆتۆمۆب  
جۆر      

 
 

  
ر تانكھ كۆ      پاریزگا الب قھ  الۆنس ستیشن پاس تاكسى كــــــۆ پیكب وڤان شاسی   

ر ھھ 12178 7064 665 - 19907 4192 - 231 516 4939 24846 ول  

مانی 5872 3704 526 69 10171 3163 - 266 273 3702 13873  سل

 دھۆك 2440 1731 94 - 4265 1234 349 55 126 1764 6029

 كــۆ 20490 12499 1285 69 34343 8589 349 552 915 10405 44748



لھ 2016ت رتى تایبھ كانى كھ ڕاپۆرتى ئامارى ئۆتۆمۆب  

م/ بھ ى ئامارى ھھ ستھ ده كان ندییھ یوه و پھ وه شى ئامارى گواستنھ ر  5 
  
 

 )3(  ژماره ى خشتھ
لھ ی ژماره وه بھ  لھ تۆماركراون  كھ ت تایبھ رتی كھ یكان ئوتومۆب    وكارھاتو بھ نی مھ سوتھ جۆرى ى  پ بھ ھاتووچۆ تی رایھ بھ ر

ى   2016بۆ سا

لی بۆ كارھاتوو  بھ نى  مھ  سووتھ * زگاى بۆ نھا تھ )تاكسى( ئۆتۆمۆب مانى پار   .  كراوهیدیار سل
  

نھ  )2( ژماره ى و
لھ ی ژماره وه بھ  لھ تۆماركراون  كھ ت تایبھ رتی كھ گرى بارھھ گرو رھھ فھ نھ كانی ئوتومۆب ی بۆ ھاتووچۆ تی رایھ بھ ر 2016سا  

  

  
 

                    
نى مھ سوتھ  

 جۆر
 

   نزین بھ  دیزل  ھیتر  كۆى

 سالۆن 20294 196 - 20490

لی  ئۆتۆمۆب
گر رھھ فھ نھ   

 

 ستیشن 12307 192 - 12499

 پاس 892 393 - 1285

 *تاكسى 69 - - 69

 كــــــۆ 33562 781 - 34343

 وڤان پیكب 7362 1227 - 8589

لی  ئۆتۆمۆب
گر بارھھ   

 شاسی - 349 - 349

 الب قھ 11 541 - 552

 ر تانكھ 8 907 - 915
 كــــــۆ 7381 3024 - 10405

44748  3805 40943  كۆى گشتى 



لھ 2016ت رتى تایبھ كانى كھ ڕاپۆرتى ئامارى ئۆتۆمۆب  

م/ بھ ى ئامارى ھھ ستھ ده كان ندییھ یوه و پھ وه شى ئامارى گواستنھ ر  6 
  
 

  
 )4(  ژماره ى خشتھ

ل ژماره وه بھ  (پاس) ى تۆماركراولھىى ئۆتۆمۆب زگا و ژماره تى ھاتووچۆ بھ رایھ بھ ر ى پ ى پار   2016ى كورسى بۆ سا

 
 
 
 
 

نھ  )3( ژماره ى و
ل ژماره وه بھ  (پاس) ى تۆماركراولھىى ئۆتۆمۆب زگا و ژماره تى ھاتووچۆ بھ رایھ بھ ر ى پ ى پار   2016ى كورسى بۆ سا

 

 
 
 
 
 
 
 

 

  
  كان  كورسیھ
  

  كان پۆلینى  كورسیھ 
 

روو سھ كــــــۆ پاریزگا 22 15-21  10- 14  

ر ھھ 350 150 165 665 ول  

مانی 345 - 181 526   سل

 دھۆك 76 34 - 110

 كــــــۆ 771 184 346 1301



لھ 2016ت رتى تایبھ كانى كھ ڕاپۆرتى ئامارى ئۆتۆمۆب  

م/ بھ ى ئامارى ھھ ستھ ده كان ندییھ یوه و پھ وه شى ئامارى گواستنھ ر  7 
  
 

 )5(  ژماره ى خشتھ
لھ ى ژماره وه بھ  لھ نتۆماركراو  كھ  ت تایبھ رتى كھ كانى ئۆتۆمۆب نانیان بھ جۆرى ى  پ بھ ھاتووچۆ تى رایھ بھ ر زگاكان  لھ كارھ  پار

ى بۆ   2016 سا
 

 
 
 

نھ  )4( ژماره ى و
لھ ی ژماره وه بھ لھ كان تۆماركراوه  ئۆتۆمۆب نانیان بھ جۆرى ى  پ بھ ھاتووچۆ تی رایھ بھ ر زگاكانى لھ كارھ م ھھ پار   ر

ى بۆ  2016 سا

 
 
 
  

  

 پاریزگا ت تایبھ   كرێ  گر بارھھ كــــــۆ

ر ھھ 19228 679 4939 24846 ول  

مانی 9576 595 3702 13873   سل

 دھۆك 4171 94 1764 6029

 كــــــۆ 32975 1368 10405 44748



لھ 2016ت رتى تایبھ كانى كھ ڕاپۆرتى ئامارى ئۆتۆمۆب  

م/ بھ ى ئامارى ھھ ستھ ده كان ندییھ یوه و پھ وه شى ئامارى گواستنھ ر  8 
  
 

  )6(  ژماره ى خشتھ
لھ ی ژماره ىجۆروس ى  پ بھ ھاتووچۆ تی رایھ بھ ریۆه بھ  لھ نتۆماركراو  كھ ت تایبھ رتى كانى كھ ئوتۆمۆب  ستكردنیانودر ا

ى   لھ  زگاكان بۆسا     2016پار
 

لی گر رھھ فھ نھ ئۆتۆمۆب  
جۆر  
 

 ساڵ
 سالۆن  ستیشن  پاس تاكسى كــــــۆ  

خوار  لھ  2000 1 6 10 / 17  

72 1 60 11 / 2001 

128 2 85 28 13 2002 

36 / 5 23 8 2003 

76 / 20 35 21 2004 

109 / 15 68 26 2005 

203 / 36 113 54 2006 

404 / 79 196 129 2007 

559 / 78 217 264 2008 

823 1 100 204 518 2009 

910 / 58 303 549 2010 

1515 1 85 585 844 2011 

1433 / 57 592 784 2012 

2155 4 59 912 1180 2013 

9474 87 180 1963 7244 2014 

8294 / 212 3054 5028 2015 

8135 / 146 4189 3800 2016 

34343  كــــــۆ 20463 12499 1285        96              

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



لھ 2016ت رتى تایبھ كانى كھ ڕاپۆرتى ئامارى ئۆتۆمۆب  

م/ بھ ى ئامارى ھھ ستھ ده كان ندییھ یوه و پھ وه شى ئامارى گواستنھ ر  9 
  
 

 )7(  ژماره ى خشتھ
لھ ی ژماره ى و جۆر پ ى بھ ھاتۆوچۆ تی رایھ بھ ریۆه بھ  لھ كان تۆماركراوه  كھ ت تایبھ رتى كانى كھ ئوتۆمۆب   دروستكردنیان سا

زگاكانى  لھ م ھھ پار ی بۆ ر  2016سا
 

 
 

لی گر بارھھ ئۆتۆمۆب  
جۆر  
 

          ساڵ
ر تانكھ كــــــۆ الب قھ  وڤان پیكب شاسی   

11 4 2 / 5 2000  خوار  لھ  

46 10 14 1 21 2001 

69 26 23 1 19 2002 

72 22 27 5 18 2003 

118 47 43 11 17 2004 

251 88 101 28 34 2005 

470 161 118 93 98 2006 

444 226 73 69 76 2007 

476 142 50 66 218 2008 

428 69 18 33 308 2009 

401 33 13 13 342 2010 

613 18 6 22 567 2011 

277 17 27 7 226 2012 

344 21 9 / 314 2013 

586 5 7 / 574 2014 

1142 10 17 / 1115 2015 

4657 16 4 / 4637 2016 

 كــــــۆ 8589 349 552 10405                   915
   




