
 حکومەتى هەرێمى کوردستان 
 وەزارەتى پالندانان 

 دەستەى ئامارى هەرێم                         

1 
 

ختەى راپۆرتى رووپێوى خێرا بۆ بارى گوزەرانى خێزان و چاودێرى رێژەى هەژارى لە هەرێمى  وپ
 2018   کوردستان

پشت بەستن بە ئەنجامەکانى رووپێوى ئابوورى کۆمەاڵیەتى  بە 2012 ساڵى  دواى راگەیاندنى ئەنجامەکانى رێژەى هەژارى لە لە
هاوکارى بانکى دەولى بۆ زانینى    هاوبەشى دەزگاى ناوەندى ئامارى عێراقى بە  دەستەى ئامارى هەرێم بەکە لەالیەن    ساڵهەمان    لە

لە مانگى    خێرا بۆ بارى گوزەرانى خێزان و چاودێرى رێژەى هەژارى    ترى  رووپێوێکى  2018  ساڵى  هەرێم لە  رێژەى هەژارى لە
 ا.    ئەنجامدتەمووز 

 بریتین لە :کانى ئەم رووپێوە ەنجائام

 و هەرێمى کوردستان هەژارى لە عێراق  یهەژمارکردنى رێژەى نوێ .1
 ( PMT) خەمالندنى رێژەى هەژارى لەسەر ئاستى پارێزگا لەرێگاى   .2
 دەستەبەرکردنى نیشاندەرەکانى کۆمەاڵیەتى و  ئابوورى نوێ  .3

  

 و : بولە دووبەش پێکهات ەکەپرسیارنامەى رووپێو

 . و ئابوورى خێزانی لەخۆ گرتبوو کە زانیارى کۆمەاڵیەتى بوو بەش 7 :(Short form)پرسیارنامەى کورت .1
 . ی لەخۆ گرتبووزانیارى بەشە خۆراک و خەرجى خێزان  کە بوو بەش 6:  (long form)پرسیارنامەى درێژ .2

 : ەکەرووپێو سامپڵى

خێزان بۆ پرسیارنامەى   900  پارێزگایەک ى کوردستان بۆ هەر  لە هەرێم  بوو و  خێزان  8640عێراق    لە  ەکەقەبارەى سامپڵى رووپێو
هەڵبژێردرابوون لەسەر ئاستى ژینگەى نیشتەجێبون لە خێزان پرسیارنامەى کورت و درێژ  180  لە نموونەى بچووککراو  کورت و

                                                                       .خێزان بوو 2700و کۆى گشتى سامپلەکان لە هەرێمى کوردستان  شارو گوندەکان

   : ئابوورى و گرینگترین نیشاندەرکانى کۆمەاڵیەتى

 خەرجى: 

بۆتێکرا .１ تاک  خەرجى  مانگ  ى  ساڵى    یەک  کوردستان  2018لە  هەرێمى  عێراقیە  239000  لە  عێراق   دینارى  لە  و 
هەرێملەسەر  ،  ەدینار  212600 پارێزگاکانى  خەرجى  يشئاستى  بڕی   زۆرترین  بە  بوو  سلێمانى  پارێزگاى  لە 

خەرجى  و  (دینار234000) دهۆ  لە  یش کەمترین  بڕی  کپارێزگاى  بە  هەولێر ل   ،(دینار199000)بوو  پارێزگاى  ە 
   .بوو دینارە211000
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دینارى عێراقى و لە عێراق   1293000  لە هەرێمى کوردستان  2018لە ساڵى    یەک مانگ  خەرجى خێزان بۆ  ىتێکرا .２
هەرێم  ,ەدینار  1276000 پارێزگاکانى  ئاستى  دهۆلەسەر  پارێزگاى  خەرجى یش،  زۆرترین  بڕی  هەیە    ک   )بە 
لە  و  (دینار1377000 خەرجى  هەولێر  کەمترین  بڕی   ە  پارێزگاى  سلێمانى   (دینار 1118000)بە  پارێزگاى  لە  و 
 .ەدینار1123000

 
 

 دیموگرافى: 

 .6گشتى  عێراق بە و لە   5.4هەرێمى کوردستان  لەقەبارەى خێزان ژمارەى اى ڕتێک .1
لە بەرژەوەندى   102.4عێراق  ئەم رێژەیە لە  لە بەرژەوەندى رەگەزى نێرو  100.7لە هەرێمى کوردستان    رێژەى رەگەز .2

 رەگەزى نێر.
 یشلەسەر ئاستى پارێزگاکانى هەرێمە،  % 74عێراق    ە و لە% 64هەرێمى کوردستان    لە  (االعالة)  رێژەى پشت پێبەستن .3

ده رێژۆپارێزگاى  بەرزترین  هەولێر    % 69.7ە  یەک  پارێزگاى  دواتر  رێژە  % 63.5و  سلێمانیە کەمترین  پارێزگاى  لە  ش 
 .  % 60.7 بەرێژەی

   

 نیشتەجێبوون: 

 ی رێژەکە عێراق ە و لە% 73.3بەپێى ئەنجامەکان رێژەى خاوەنداریەتى یەکەى نیشتەجێبوون لە هەرێمى کوردستان  .1
  .ە% 72

 .ە% 22ی  رێژەکە عێراق و لەە % 26.5هەرێمی کوردستان  لە کرێچین ئەو خێزانانەی کە رێژەى .2
 یش عێراق  ە و لە% 93.9هەرێمى کوردستان رێژەکە    رێگاى شارەوانیەکان  لە  و خۆڵ و خاشاک لە  رزگاربوون لە پاشماوە .3

  .ە% 52.7 رێژەکە
ە و هەفتانە دووجار % 50.1شێوەى رۆژانە    هەرێمى کوردستان بە  خۆڵ و خاشاک لە   یهەڵگرتنرێژەى کۆکردنەوە یان   .4

 ە.% 14.7و هەفتەى جارێک زیاتر ە% 2.6هەفتەدا  ە,تەنیا جارێک لە% 32.4و زیاتر 
 یشعێراق  ە و لە  % 98.9بۆ ئامادەکردنى چێشت  بەکاردەهێنن  غاز  رێژەی ئەو خێزانانەی کە  هەرێمى کوردستان    لە .5

98 %. 
لە هەر رۆژێکدا و لە   ەکاتژمێر  11  هەرێمى کوردستان  اى ژمارەى کاتژمێرەکانى پێدانى کارەبا لە تۆرى گشتى لەڕتێک .6

مۆلیدەى هاوبەشى    بۆ هەرێمى کوردستان  اى ژمارەى پێدانى کارەبا لە  ربەاڵم تێک،  کاتژمێر لە رۆژێکدا  17  یشعێراق
 ۆژێکدا.کاتژمێرە لە ر 6عێراق  رۆژێکدا و لە هەر لە ەکاتژمێر  12گەرەک 
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عێراق   بەاڵم لە  ئاو  تۆرى گشتى  لە یەکەنیشتەجێبووەکان بەستراونەتەوە بە  % 90.6هەرێمى کوردستان بەرێژەى    لە .7
 .ە% 92ە کرێژە

 و   لە تۆرى گشتى بۆ مااڵن بەشیان دەکات  ئاوى دابین کراو  بۆزانەکان  لە خێ  % 72.6تان بەرێژەى  هەرێمى کوردس  لە .8
 بەشیان دەکات   کە  لە تۆرى گشتى  اودابین کر  ئاوی  رێژەیبەاڵم لە عێراق    ،لە خێزانەکان ئاو دەکڕن  % 25.5بەرێژەى  

 .ە% 69
 
 

 کەل وپەلى درێژ خایەن: 

 .ە% 41.7ە  کعیراق رێژەڵن و لە خاوەنى ئوتومبێ لە هەرێمى کوردستانخێزانەکان  % 59.9رێژەى  .1
خاوەنى کۆمپیوتەرن لە کاتێکدا ئەم رێژەیە لە عێراق زۆر کەمترە   % 26.5رێژەى  لە هەرێمى کوردستان خێزانەکان بە .2

 .% 15.9کە دەکاتە 
 .ە% 10.9ێراق ئەم رێژەى بەاڵم لە ع ە % 26.5رێژەکەی  خاوەنداریەتى تابلێت لە هەرێمى کوردستان .3
 ە.% 79.6لە عێراق زیرەکن بەاڵم ئەم رێژەیە  بایلىخاوەنى مۆلە هەرێمى کوردستان  خێزانەکان % 89.7رێژەى  .4

 
 
 

   خوێندن و رۆشنبیرى:

وان بەدى ناکرێت لە نێ  ەکى بەرچاویو جیاوازیە  % 78لە هەرێمى کوردستان    خوێندەواری  بەپێى ئەنجامەکان رێژەى .1
. ە%(76.8)  یشکۆو لە ده %(77.8),سلێمانى %(79.2)کە رێژەکە لە پارێزگاى هەولێر کپارێزگاکانى هەرێم بەشێوەیە

 . ژەیە بەرزترە لە هەرێمى کوردستانکە ئەم رێ % 87رێژەى خوێندەوارى دەگاتە لە عێراق 
تێک .2 قوتابیان  ڕرێژەى  پەیوەندیکردنى  سافى  کوردستان    اى  هەرێمى  قۆناغىلە  قۆناغى ە    % 95.53سەرەتایى    بە  و 

ئامادەییش  % 92ناوەندى   قۆناغى  بۆ  شێوەیەیەبە  ،% 86.6  و  بەم  عێراق  لە  رێژەکان  سەرەتایى قۆناغى  لە    ،اڵم 
 . %(29.6) شیو لە قۆناغى ئامادەی  %(56.8) قۆناغى ناوەندى ,%(92.5)

 هێزى کار:

ئابوورى  رێژەى  اى  ڕتێک .1 خێزان  چااڵکى  بۆ  لەئەندامانى  کوردستان  زیاترساڵ    15تەمەن    کەسانى  هەرێمى  دەکاتە   و 
 .% 42.8  دەکاتەلە عێراق کەمترە و ئەم رێژەیە کاتێکدا   لە % 43.5

 .ە%13.8لە عێراق    هەمان رێژەشو    %9  و زیاتر دەکاتە   ساڵ  15  تەمەنهەرێمى کوردستان بۆ کەسانى    بێکارى لە رێژەى   .2
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 .% 1.2و لە عێراق  % 1.8رێژەى کارکردنى منداڵ لە هەرێمى کوردستان  .3
بۆ    % 27.5رێژەکە دەکاتە    عێراق  لەاڵم  بە  ،ە % 23.9  (24-15)تەمەنى    گروپی  رێژەى بێکارى لە هەرێمى کوردستان بۆ .4

 . هەمان گروپی تەمەن 

 ەکان: ی یارمەتی

هەیە    ی% 21.3رێژەی   .1 خانەنشینیان  مووچەى  کوردستان  هەرێمى  لە  عێراق  وخێزانەکان  رێژەلە  دەکاتە یش    کە 
25.4 %. 

 . % 95خێزانەکان لە هەرێمى کوردستان بەشە خۆراک وەردەگرن لە کاتێکدا لە عێراق  % 91.9رێژەی   .2
اڵم ئەم  بە  ە،% 1.3کومەت لە هەرێمى کوردستان  لە حکان لەالیەن خێزانەکان  ییەنەێوەرگرتنى یارمەتیە نەخترێژەى   .3

 . % 7.5 عێراق دەکاتە لە  رێژەیە
لە    ئەم رێژەیە  لە کاتێکدا    ، ە% 95.6لەالیەن خێزانەکان لە هەرێمى کوردستان    رێژەى گرنگ بوونى بەشە خۆراک .4

 .% 98.3 کە دەکاتە بەرزترە عێراق

 بارى ئابوورى: بۆچوونى خێزان لەسەر  

ئابوور  بۆچوونىلە هەرێمى کوردستان   .1 بارى  ئیان  خێزانەکان لەسەر  باشە رێژەکە دەکاتە ێکە  باشە یان زۆر  ستا پێیان 
 ە.% 13لە عێراق  بەاڵم ,% 14.8

، بەاڵم 2014ساڵى  بە بەراورد بە  ەخێزانەکان پێیان وایە کە بارى ئابووریان باشتر % 14.7 رێژەی هەرێمى کوردستانلە  .2
 ە. % 16عێراق   لە ئەم رێژەیە

لە ماوەى دوو ساڵى داهاتوو یان  پێشبینى دەکەن کە بارى ئابوور  وا  خێزانەکان لە هەرێمى کوردستان  ی % 18.4رێژەى   .3
  . ە% 17 رێژەکە باشتر دەبێت لە کاتێکدا لە عێراق

 

 هەژارىنیشاندەرەکانى 
هەژارى: دابینکردنى  هە  پێناسەى  بۆ  خێزان  خەرجی  بە  بەستراوە  پشت  کوردستان  هەرێمى  و  عێراق  لە  هەژارى  ژمارکردنى 

ناخۆراکییەکان وەک بەشێک لە پێداویستى سەرەکى و سەرەتایی پێداویستییە  و خواردنەوە لەگەڵ  ییەکانە خۆراکیپێداویستی
بەردەوامبوون لە ژیان بۆ هەر یەک لە ئەندامانى خێزان. بەپێى نیشاندەرەکانى رێژەى هەاڵوسان و ئابوورییەکان لە هەرێمى  بۆ  

ک لە  ەی  دینارى عێراقى خەمڵێنرا وەک کەمترین خەرجى خێزان بۆ هەر  ١١٠٨٨٠هێڵى هەژارى بە    ٢٠١٨کوردستان و عیراق  لە ساڵى 
 خێزان لە مانگێگدا.   ئەندامانى
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هەژارى:  ێر ساڵى  ژەى  لە  کوردستان  هەرێمى  لە  رێژەى هەژارى  رووپێوە  ئەم  ئەنجامەکانى  لە    % 5.46گەیشتە    2018بەپێى 
عێراق لە  پارێزگاکانى هەرێم  یە.  % 18  رێژەکە  کاتێکدا  ئاستى  بەم شێوەیەیە  یشلەسەر  پارێزگاى هەولێر   ، رێژەی هەژارى    ) لە 

 .(% 8.6)  ەکۆلە ده شو بەرزترین رێژە ە (% 4.46)کەمترین رێژە لە پارێزگاى سلێمانى   ،(% 6.7

الفقر)   جیاوازى نێوان هەژارەکان نێوان چینى    (دوورى)نکە دەرخەرى بوونى جیاوازى  وئەم نیشاندەرە زۆر گرنگە چ:  (فجوة 
جیاوازییەکى   (0.7)  ى هەژارى لە هەرێمى کوردستانڵ دوورى هەژارەکان  لە هێ بڕی. ى هەژارى دیار دەکاتڵ هێ ڵهەژارەکان لەگە

  .ە(4.1)کە برەکەی  زۆر کەمە بەبەراورد بە عێراق 

 

بە   ەی کە تایبەتاندەرەکانى پێوانى هەژارلە نیش  ەتری  ئەمەش یەکێک:  (مربع فجوة الفقر)  نێوان هەژارەکاندووجاى  جیاوازى  
لەگە هەژارەکان  دوورى  واتایەک   ڵجیاوازى  بە  یان  ئەم ی  یەکتر  ئەنجامەکانى  هەژارەکان.  نێوان  دوورى  ناوەندى  دەکاتە  تر 

ە  ینیشاندەرە لە هەرێمى کوردستان زۆر بچووکە کە ئەمەش نیشاندەرێکى باشە چونکە دوورى نێوان هەژاران زۆر کەمە کە بریتی
 ە. (1.4) یگشتى  بڕەکە بەبەراورد بە عێراق بە (0.2)لە 

جینى  ) جینىهۆکارى  نیشاندەرى    نیشاندەر  :(GINI Coefficientمعامل  نێوان   ەئەم  لە  داهات  دەستکەوتى  بڕى  جیاوازى 
نێوان گررووپێوە  بەپێى ئەنجامەکانى ئەم    .دەردەخاتپەکانى هەژار و زەنگینەکان  وگر پەکان لە هەرێمى  وجیاوازى داهات لە 

 یەک لە دواى یەک.  % 29.6, % 26.6کوردستان کەمترە لە عێراق بەم شێوەیە 
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 عێراق  هەرێم  دهوک سلێمانى   هەولێر  نیشاندەر  كەرت 

جی
خەر

 

 212600 239000 199000 234000 211000 دینار /یەک مانگ / ناوەندى خەرجى تاک
 1276000 1293000 1377000 1233000 1118000 دینار/ یەک مانگ / ناوەندى خەرجى خێزان 

فى 
گرا

مو
دی

 

 6 5.4 6.9 4.8 5.3 تێکراى قەبارەى خێزان 
 102.4 100.7 101 99.8 101.6 بەپێى رەگەزى مێرێژەى رەگەزى نێر 

 % 74 % 64 % 69.7 % 60.7 % 63.5 ( االعالة)رێژەى پشت پێبەستن

ون
ێبو

ەج
شت

نی
 

 % 72 % 73.3 % 73.5 % 76.6 % 68.9 رێژەى خاوەنداریەتى یەکەى نیشتەجێبوون 
 % 22 % 26.5 % 25.2 % 23 % 30.6 رێژەى کرێچییەکان 

 % 52.7 % 93.9 % 89.7 % 98.1 % 90.9 خاشاک لە الیەن شارەوانییەکان رێژەى رزگار بوون لە خاک و 
 % 98 % 98.9 % 97.8 % 98.8 % 99.7 رێژەى بەکارهێنانى غاز بۆ ئامادەکردنى چێشت

 17 11 9 12 10 کاتژمێر / ژمارەى تێکراى پێدانى کارەبا لە تۆرى گشتى
 6 12 13 13 10 کاتژمێر / لیدەى گەرەکۆژمارەى تێکراى پێدانى کارەبا لە تۆرى م

 % 92 % 90.6 % 93.1 % 87.8 % 93 رێژەى بەستنەوەى ئاوى مااڵن بە تۆرى گشتى
 % 69 % 72.6 % 86.8 % 68.6 % 69.9 رێژەى بەشکردنى ئاو لە تۆرى گشتى

ەل  
ى ک

یەت
دار

ونە
خا

ەل 
و پ

 

 % 41.7 % 59.9 % 57 % 58.7 % 63.8 رێژەى خاوەنداریەتى ئوتومبێل 
 % 15.9 % 25.6 % 23.8 % 27 % 25.6 مپیوتەرۆخاوەنداریەتى کرێژەى 

 % 10.9 % 26.5 % 22.7 % 29.4 % 26.2 رێژەى خاوەنداریەتى تابلێت 
 % 79.6 % 89.7 % 83.2 % 90.7 % 93.7 بایلى زیرەک ۆرێژەى خاوەنداریەتى م

خ و ێ  ند ن  و  رۆ ش ن ب یر   % 87 % 78 % 76.8 % 77.8 % 79.2 رێژەى خوێندەوارى  ى 
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 % 92.5 % 95.53 % 93.24 % 96.28 % 96.46 مندااڵن بە قۆناغى سەرەتایی  یکردنپەیوەندیرێژەى سافى 
 % 56.8 % 92 % 89.77 % 95.68 % 89.83 ناوەندى مندااڵن بە قۆناغى  یکردنیرێژەى سافى پەیوەند 

 % 29.6 % 86.6 % 80.99 % 90.67 % 84.45 قوتابیان بە قۆناغى ئامادەیی یکردنرێژەى سافى پەیوەندی

زى 
هێ

 کار 

 زیاتر و  ڵسا  ١٥ئابوورى بۆ کەسانى تەمەن  رێژەى چااڵکى
 

43 % 47.4 % 37.2 % 43.5 % 42.8 % 

 % 13.8 % 8.97 % 16.77 % 5.69 % 8.87 زیاتر و  ڵسا ١٥رێژەى بێکارى بۆ کەسانى تەمەن 

 % 27.5 % 23.9 % 33.96 % 17.31 % 26.23 سااڵن  ٢٤-١٥رێژەى بێکارى لە تەمەن 

 % 1.2 % 1.8 % 0.4 % 4.1 % 0.5 سااڵن   ١٤-٦مندااڵن بۆ کەسانى تەمەن رێژەى کارکردنى 

ان 
ەک

تیی
مە

یار
 

 % 25.4 % 21.3 % 24.4 % 22.4 % 18.3 رێژەى یارمەتى مووچەى خانەنشینى
 % 95 % 91.9 % 94.9 % 95.9 % 85.2 رێژەى وەرگرتنى بەشە خۆراک 
 % 7.5 % 1.3 % 1.3 % 1.4 % 1.2 لە حکومەت   نەییێ رێژەى وەرگرتنى یارمەتى نەخت

 % 98.3 % 95.6 % 97.7 % 93.9 % 96.7 رێژەى گرنگى بەشە خۆراک

  
ى  

وون
ۆچ

ب
ەر 

ەس
ن ل

تیا
وال

ها
زان 

خێ
رى 

وو
 ئاب

رى
با

 

 % 13 % 14.8 % 11.4 % 20.9 % 10.6 رێژەى باش یان زۆر باشبوونى بارى ئابوورى ئێستاى خێزان
 % 16 % 14.7 % 15.8 % 5.7 % 24.3 ٢٠١٤رێژەى باشتربوونى بارى ئابوورى خێزان بە بەراورد بە ساڵى 

 % 17 % 18.4 % 18.8 % 16.1 % 20.7 رێژەى باشتربوونى بارى ئابوورى خێزان لە دوو ساڵى داهاتوودا 

رى
ەژا

ه
 

 % 18 % 5.46 % 8.6 % 4.46 % 6.7 رێژەى هەژارى 
 % 4.1 % 0.7 % 0.43 % 0.21 % 0.32 ( فجوة الفقر) جیاوازى نێوان هەژارەکان
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 % 1.4 % 0.2 % 0.04 % 0.02 % 0.03 ( مربع فجوة الفقر )نێوان هەژارەکانجیاوازى دووجاى 
 % 26.83 % 26.93 % 26.66 % 26.63 % 29.6 ( GINI Coefficient نىیمعامل ج )نىیج  کارىۆه رىەشاندین

 


