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 نەخۆشی یەکانیلەسەر شوێنکار و کاریگەری توێژینەوە
و پەلە  ڤایرۆسی کۆرۆنا لەسەر نرخی کەل پەتای

سەرەکییەکانی خێزان لە عیراق و هەرێمی کوردستان 
 (لێکۆلینەوەی بەراورد کردن)
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 پێشەکی: 
جیهان رووبەرووی تەنگەژەیەک بۆتەوە کە چاوەرواننەکراوبوو و  لە ئێستادا

رۆنایە  ایرۆسی کۆنەخۆشی ڤ  باڵوبوونەوەی ، ئەویشپێشتریش رووی نەداوە
کە کاریگەری مەترسیداری هەیە لەسەر ئاستی ئابووری  و   ( 19-کۆڤید)

کۆمەاڵیەتی ئەگەر ژمارەی تووشبووان لەسەر ئاستی جیهان بگاتە ملیۆنەک و 
وواڵت، جگە لەوە ئەو کاریگەری و گیروگرفتانە لە عیراق   192تووشبوو لە نیو 

گەورەیەی کە لە نرخی نەوتی جیهانی  جیاوازترە تا رادەیەک، لەبەر ئەو گۆرانە 
وان نەکراو،  روویدا کە بووە هۆی دابەزینی نرخی نەوتی خاو تا ئاستێکی چاوەر

ر و نەرێنی هەبوو لەسەر  ئەو دوو شۆکە بەهێزە کاریگەری و شوێنکاری نالەبا
ئاستی بژێوی هاونیشتمانیانی عیراقی بەتایبەتیش دوای راگەیاندن و 

اتووچۆ بۆ رێگریکردن لە باڵوبوونەوەی ئەو جێبەجێکردنی قەدەغەی ه
نەخۆشییە، لەبەر ئەوە زۆربەی چااڵکییە ئابوورییەکان وەستان و ئەمەش 

ش ئەو خێزانانەی کە  اریگەری هەبوو لەسەر داهاتی خێزان و بەتایبەتیک
ئەندامەکانی لە کەرتی تایبەت کار دەکەن، هەروەها نرخی بەشێک لە کەل وپەلە  

 ەکانی ژیان بەرزبۆوە. پێویست و سەرەکیی
بۆیە دەزگای ناوەندی ئاماری عیراق بە هاوبەشی لەگەل دەستەی ئاماری  

بەجێبەجێکردنی لێکۆلینەوە لەسەر کاریگەری   هەرێمی کوردستان هەستان
خۆشی کۆرونا لەسەر گۆڕانی نرخی کەل و پەلە سەرەکییەکان لەالیەن  نە

لە الیەن بەشی ژمارەی   بەکاربەری عیراقی لە تەواوی عیراق و ئەنجامدانی 
پێوانەیی لە ناوەند و هەرێم، ئەمەش بە بەراوردکردنی نرخی کەرەستە  

مانگی شوبات وئادار ، هەژمارکردنی ئەو گۆرانە  سەرەکییەکان لە ماوەی 
گرنگییەکی هەیە چونکە یارمەتی کاربەدەستانی سیاسی و ئابووری دەدات لە  

استن و جێگیری نرخەکان و  عیراق بۆ گرتنەبەری رێکاری پێویست بۆ پار
جێگەی  مسۆگەرکردنی بژێوێکی شایستە بۆ تاکەکان.  البردنی خەرجی زۆر و 

لە سەر  ئاماژە پێکردنە کە داتای نرخەکان کۆکرایەوە لە هەرێمی کوردستان 
ئاستی قەزاکان بە پێی توانا چ لە رێگەی سەردانی فەرمانبەرانی بەشی ژمارەی 

 دی تەلەفۆنی لەگەل هەندێک شوێنی تر. پێوانەیی یان لە رێگەی پەیوەن
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 الیەنی سوودمەند لەو لێکۆلینەوەیە:

 دەسەاڵتی جێبەجێکردن و دەسەاڵتی تەشریعی .1
 بەدەستانبریار  و کاربەدەستانی سیاسی .2
 نێودەولەتییەکانرێکخراوە  .3
  لێکۆلەرەوان و ئەو کەسانەی ئەکادیمین .4

 ئامانج لەو توێژینەوە: / دووەم

 
کەل و پەلی سەرەکی بۆ بەکاربەری ە ناوەندی نرخی ێژەی گۆران لدیاریکردنی ر      

ەش بۆ پیشاندانی وێنەیەک بۆ مئەباڵوبوونەوەی پەتای کۆرۆنا، عیراقی لە سێبەری 
لەسەر بەرزبوونەوەی نرخی کەل وپەلە پالندارێژەرانی سیاسی و بڕیار بەدەستان 

بۆ ئەوەی دەوڵەت  ،انیانسەرەکییەکان کە بارێکی قورسی خستۆتە سەر شانی هاونیشتم
کەل وپەالنە یان  ولەرێی دابینکردنی بڕی پێویست لە بکات چارەسەری ئەو کەم وکورییە

 پشتگیری دارایی بۆ ئەو خێزانانەی کە داهاتیان سنووردارە.نکردنی دابی
 

 سەرچاوەی داتاکان:  / سێیەم

 
ی ناوەندەکانبەشێک لە  گەڵپەیوەندی تەلەفۆنی بوو لەکۆکردنەوەی داتاکان لەرێی 

ئەویش بە زانینی نرخی بەشێک لە  تایبەت بووبازرگانی، ئەوەش لەرێی پرسیارنامەیەکی 
پەلەکان لە مانگی  نرخی کەل وکەل وپەلە سەرەکییەکان لە رێی بەراوردکردنی ناوەندی 

بە  ئیمێل ناردرا بۆ هەموو پارێزگاکان و لەرێی پرسیارنامەکە ئامادەکراشوبات و ئادار. 
 وە.کوردستانە هەرێمی

کەل وپەلەکان بۆ مەبەستی شیکردنەوە دابەشکران بەسەر چوار کۆمەڵەی سەرەکی 
ئەوانیش:  کۆمەڵەی کەرەستەی خۆراک و سەوزە ومیوە، کۆمەڵەی پێویستییەکانی 

 پزیشکی و پاککەرەوە، کۆمەڵەی تایت و سابوون، کۆمەڵەی کلینکس و دایبی مندااڵن.
 

 ە:جێکردنی توێژینەوەکخشتەی کاتی بۆ جێبە / چوارەم
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 ناوی ئەندامانی تیمی کارکردن: / پێنجەم

 

 رێز
 بەند

 پارێزگا پلە ناو

بەرێوەبەری بەشی ژمارەی  زينة اكرم عبد اللطيفد.  1
 پێوانەیی

 بەغدا

بەرپرسی بەشی بەراوردەکانی  االء اسماعيل محمد جواد 2
 دوەلی

 بەغدا

دابەغ بەرپرسی بەشی چاالکی ئابووری  ناصرسندس صبر  3  
 بەغدا بەشی ژمارەی پێوانەیی سوزان كنعان علوان 4
 بەغدا بەشی ژمارەی پێوانەیی طه ازهر ناظم 5
 بەغدا بەشی ژمارەی پێوانەیی رواء عدنان كاظم 6
بەرێوەبەری گشتی بۆ کاروباری  هبة هشام يوسف 7

 هونەری
پشتگیری 
 لۆجستی

بەرێوەبەری بەشی ژمارەی  هاني علىشهله  8
 لە دەستە پێوانەیی

 هەولێر

  جێبەجێکردنی کاتی ژ
 توێژینەوەکە

  نیسان ئادار

ئامادەکردنی پرسیارنامەی  1
 توێژینەوەکە

27-
 2020/ ئادار/31

  

کۆکردنەوەی داتای  2
 پارێزگاکان لە مەیدان

  2020/ نیسان/1-7 

شیکردنەوە و  3
روونکردنەوە و  

باڵوکردنەوەی  
 ئەنجامەکانی توێژینەوەکە

  8-15/ 
 2020/ نیسان



4  

 

 دهۆک توێژەر لە دهۆک أزاد حسن جاسم 9

 هەولێر بەرپرسی بەشی نرخەکان لە هەلێر  دلزار عارف جرجيس صالح  10
 بەرپرسی بەشی نرخەکان لە ستار محمد اولقادر  11

 سلێمانی
 سلێمانی

 سەالحەدین بەرێوەبەری ئاماری سەالحەدین عمر عادل محي 12

 سەالحەدین ەرشتیاری ژمارەی پێوانەییرپسە ماجدة صبري بكر 13
 نەینەوا بەرێوەبەری ئاماری نەینەوا  نوفل سليمان طلب 14

 نەینەوا سەرپەرشتیاری ژمارەی پێوانەیی ياسر محمد مصطفى 15
 کەربەال کەربەال بەرێوەبەری ئاماری عباس طامي عناد  16

 الکەربە سەرپەرشتیاری ژمارەی پێوانەیی جواد كاظم محمد 17
 بەسرە بەسرە بەرێوەبەری ئاماری شهدي عبد االمير ماجد 18

 بەسرە سەرپەرشتیاری ژمارەی پێوانەیی ميساء عبد الكريم عبد الجبار 19
 زیقار زیقار بەرێوەبەری ئاماری خالد احمد فرحان 20

 زیقار سەرپەرشتیاری ژمارەی پێوانەیی فليح حسنمحمد  21
 نەجەف نەجەف  ئاماری بەرێوەبەری فاضل عبد الحر 22

 نەجەف سەرپەرشتیاری ژمارەی پێوانەیی سهام طالب شهاب 23
 موسەنا موسەنا بەرێوەبەری ئاماری انمار طالب صالح 24

 موسەنا سەرپەرشتیاری ژمارەی پێوانەیی علي جودة 25
 ميسان ميسان بەرێوەبەری ئاماری علي عريان 26
 ميسان رەی پێوانەییسەرپەرشتیاری ژما صبيح شراتي حافظ 27
 ميسان سەرپەرشتیاری ژمارەی پێوانەیی سجى صبيح كريم 28
 کەرکوک بەرێوەبەری ئاماری کەرکوک دريه عبد الجليل محمد 29

 کەرکوک سەرپەرشتیاری ژمارەی پێوانەیی عمار محمد فوزي  30
 کەرکوک بەشی ژمارەی پێوانەیی حنان شرف الدين قادر 31
ژمارەی پێوانەیی شیبە سارة سمير حنا 32  کەرکوک 
 کەرکوک بەشی ژمارەی پێوانەیی درين يوجل احمد 33
بەغدا بەرێوەبەری ئاماری احمد اسماعيل ابراهيم 34  بەغدا 
 بەغدا سەرپەرشتیاری ژمارەی پێوانەیی علي عبد الكريم ابراهيم 35
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واست بەرێوەبەری ئاماری عادل لطيف غافل 36  واست 

 واست سەرپەرشتیاری ژمارەی پێوانەیی فوزية علي شرقي 37
قادسیە بەرێوەبەری ئاماری محمد عبد مرشد 38  قادسیە 

 قادسیە سەرپەرشتیاری ژمارەی پێوانەیی ختام سوادي كشمر 39
 فەلوجە  ئەنبار بەرێوەبەری ئاماری فخري عبد الملكعلي  40

 فەلوجە سەرپەرشتیاری ژمارەی پێوانەیی اسيل عبد الرحيم عبد الهادي 41
 فەلوجە بەشی ژمارەی پێوانەیی سرور جسام محمد 42
 بابل  بابل بەرێوەبەری ئاماری عالء حسين حميد الشكري  43
 بابل  ژمارەی پێوانەییبەشی  افتخار علي عمران البياتي  44
 دیالە دیالە بەرێوەبەری ئاماری جاسم سعيد حسين 45

 دیالە ەییسەرپەرشتیاری ژمارەی پێوان محمد احمد سالم 46

 

 

ئەو پارێزگا و قەزایانەی کە توێژینەوەکەی لێ ئەنجامدرا لە تەواوی   / شەشەم

 عیراق: 

 (1)خشتەی 
 توێژینەوەی نرخیان لێ ئەنجامدرائەو پارێزگا و قەزایانەی عیراق کە 

 2020لە مانگی شوبات  و ئاداری ساڵی 
رێزبەندی  
قەزاکان لە  
 پارێزگاکان 

 ژینگە قەزا پارێزگا 

1 

 ەوانەین

 ناوەندی قەزای نەینەوا
 شار
 گوند

 شار قەزای تەلکیف 2
 شار قەزای تەلەعفەر 3
 شار قەزای حەمدانیە 4

 شار قەزای شنگال 5
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 شار حەزەر قەزای 6

 شار کەرکوک ناوەندی قەزای کەرکوک 1

1 

 دیالە

 خالس
 شار

 گوند

 مقدادیە 2
 شار
 گوند

 خانەقین 3
 شار
 دگون

 کفری 4
 شار
 گوند

 بەعقوبە 5
 شار
 گوند

 بلدروز 6
 شار
 گوند

    

1 
 ئەنبار

ناوەندی قەزای 
 رومادی()ئەنبار

 شار
 گوند

 جەوقەزای فەل 2
 شار
 گوند

1 
 بەغدا

 شار ناوەندی قەزای بەغدا
 شار قەزای لەتیفییە 2

 شار قەزای ئەبو غریب 3

1 

 بابل

 ەقەزای حلناوەندی 
 شار

 گوند
 محاويل 2

 شار
 گوند

 مسیب 3
 شار
 گوند

 هاشمییە 4
 شار
 گوند

 شار کەربەالناوەندی قەزای  کەربەال 1
 گوند
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 عەین تەمر 2
 شار
 گوند

 هندییە 3
 شار
 گوند

1 
 واست

 ناوەندی قەزای کوت
 شار
 گوند

 قەزای عەزیزیە 2
 شار
 گوند

 

1 

 سەالحەدین

 شار تکریت

 شار قەزای بیجی 2

 سامەرا 3
 شار

 گوند
 شار قەزای دجیل 4

 شار قەزای شرگات 5

 شار قەزای توز 6

 ناوەندی قەزای نەجەف نەجەف 1
 شار

 گوند

1 

 قادسییە

 ناوەندی قەزای قادسییە
 شار
 گوند

 عەفک 2
 شار
 گوند

 شامیە 3
 شار
 گوند

 حەمزە 4
 شار
 گوند

1 

 موسەنا

 ناوەندی قەزای سەماوە
 شار
 گوند

 ناوەندی قەزای خزر 2
 شار
 گوند

 شار ناوەندی قەزای رەمیسە 3
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 گوند
 ناوەندی قەزای وەرکاء 4

 شار
 گوند

1 
 زیقار

 شار ناوەندی زیقار
 گوند قەزای سوقی شیوخ 2

1 
 ميسان

 زای عەمارەناوەندی قە
 شار
 گوند

ناوەندی قەوازی مەجەری  2
 گەورە

 شار
 گوند

1 

 ەبەسڕ

 گوند قەزای شەت ئەلعەرەب
 گوند ئەبی خەسیب 2
 گوند زەبیر  3
 شار قرنە 4
 شار ەقەزای بەسڕناوەندی  5

 شار هارسە 6

1 

 دهۆک

 ناوەندی قەزای دهۆک
 شار

 گوند
 ئاکرێ 2

 شار
 گوند

 بەردەرەش 3
 شار
 گوند

 زاخۆ 4
 شار
 گوند

 سیمێڵ 5
 شار
 گوند

 شێخان 6
 شار
 گوند

 ئامێدی 7
 شار
 گوند

1 
 هەولێر

 قەزای شەقاڵوە
 شار
 گوند

 شار دەشتی هەولێر 2
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 ناوەندی قەزای هەولێر 3
 شار

 گوند
 سۆران 4

 شار
 گوند

 کۆیە 5
 شار
 دگون

1 
 سلێمانی

 شار ناوەندی قەزای سلێمانی

 شار قەزای رانیە 2

 

 
 شیکردنەوەی ئەنجامەکان: 

 تەواوی عیراق: / یەکەم

ئەم توێژینەوە هەموو پارێزگاکانی عیراقی گرتەوە بە هەرێمی کوردستانیش، 
 ئەنجامەکانیش بەم شێوەییەی خوارەوە بوو:

  کە لەناو پرسیانامەکەدا هەیە بۆ مانگی بەرزبوونەوەی نرخی بەشێک لەو کەل و پەالنەی  
 خوارەوە: بەمشێوەیەی ئادار بە بەراورد لەگەڵ مانگی شوبات 

 
رێژەی گۆڕانی نرخ لە بەشێک لە کۆمەڵەی کەرەستەی خۆراک و میوە و سەوزەی وەکو:  .1

برنجی بازرگانی هاوردەکراو، شیری منداڵ، پیازی ووشک، سیری ووشک، تەماتە و لیمۆ بەم 
یەک %( 7.06%(، ) 41.6%(، ) 34.4%(، )61.2(، ) %5.3(، ) %6.7) بوو  شێوەیە

 .لەدوای یەک
 

ی پێداویستییەکانی پزیشکی و پاککەرەوەکان بەشێک لە کۆمەڵەیرێژەی گۆڕانی نرخ لە  .2
وەکو: دەمامکی ئاسایی، دەمامکی بە فلتەر، دەستکێشی پزیشکی و پاککەرەوەکان بەم 

 .یەک لەدوای یەک %(28.9)، %(72.2)، %(244.8) ، %(283.3)شێوەیە بوو 
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به راوورد رێژەی گۆڕانی نرخ به مانگى بۆ عیراق و ههرێمی کوردستان

ههرێمی کوردستان عیراق

وەکو: سابوونی  یونپاککەرەوەی تایت و سابو رێژەی گۆڕانی نرخ لە بەشێک لە کۆمەڵەی .3
 .یەک لەدوای یەک %(23.1) ،%(40.4)بەم شێوەیە بوو  (فاس)بتڵی لێکەرەوە  دیتول،

 
کسی کاغەز وەکو: کلین یکلینکس و دایبی منداڵ رێژەی گۆڕانی نرخ لە بەشێک لە کۆمەڵەی .4

 یەک لەدوای یەک. %(5.1) ،%(5.7) دایبی منداڵ بەم شێوەیە بوو و
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 عيراق (2)خشتەی 

ناوەندی  کەل و پەل  رێزبەند
نرخ لە 

بۆ  شوبات
  عیراق
 )دينار( 

ناوەندی 
نرخ لە 
ئادار بۆ 

  عیراق
 )دينار( 

رێژەی  
گۆڕان لە 

 %نرخ 

1 
  4.5 بە  ایەعارەبانە کە هاوت)  برنجی بازرگانی هاوردە

 )كغم
8190 8738 6.7 

 8.9 2472 2271 كغم  1برنجی بازرگانی خۆماڵی  2

 9.8 517 471 كغم                            1ئاردی بۆری گەنمی بازرگانی  3

 11.5 1170 1049 كغم 1ئاردی سپی گەنمی بازرگانی زیری تورکی  4

 5.3 478 454 غم  200مەعکەرۆنی کیسەی زیری تورکی  5

 1.4 446 440 غم  200  سپاکیتی کیسەی زیری تورکی 6

 4.3 5237 5021 غم  400)سیرالك(   بازرگانیخواردنی مندااڵنی  7

 0.0 201 201 دانە  1نانی فرنی   8

 0.0 167 167 دانە  1سەموونی حەجەری  9

 0.6 174 173 دانە  1سەموونی کارەبایی  10

 3.1 13502 13102                                                               كغم       1 خۆماڵی  /گۆشتی تازەی بەرخ 11

 2.3 13162 12865 كغم                                                                     1خۆماڵی  ( / بەبێ ئێسک)  گۆشتی تازە گۆلک 12

 8.7 3910 3597 كغم 1مریشکی بەستوو 13

 6.6 3047 2859 كغم 1یندوومریشکی ز  14

 5.9 3236 3057 غم 400شیری ووشکی بازرگانی المدهش  15

 5.3 5312 5046 غم 400 شیری مندااڵنی دیاالک 16

 12.5 5710 5074 هێلکە دانە  30بازرگانی   /هێلکەی سوور قەبارەی گەورە 17
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18 
 هاوتایە بە   یان ئێرانی/  هێلکەی سپی قەبارەی گەورە

 هێلکە  دانە 30
4302 4907 14.1 

 8.0 1542 1428 لتر 1زەیتی رووەکی بازرگانی زیر  19

 2.9 5736 5573 كغم 1راشی / خۆمالێ اسوفی  20

 2.5 2271 2216 غم  300راشی هاوردەی توناس تورکی  21

 4.0 1708 1643 غم  430بیادر  خۆمالێ  /سرکە 22

 1.2 7133 7045 یەک بتڵ   بازرگانیكغم /  12.5بتڵی غاز کێشی 23

 4.9 300 286 دانە  1سابوونی توالیتی عادی  24

 40.4 1279 911 دانە  1سابوونی دیتولی   25

 7.5 1340 1246 غم  480 جلشۆردنی عادی بازرگانی تاید/ هاوردەتایتی  26

27 
تایتی جلشۆردنی فەلی ئوتوماتیکی بازرگانی /هاوردە  

 كغم  1.5
5968 6176 3.5 

28 
  1.5ە ماتیکی بازرگانی/هاوردزاهی شوشتنی فەلی ئوتو

 لتر 
3545 3649 2.9 

 5.4 1077 1022 لتر 1 زاهی قاپشۆردنی خۆماڵی  29

 6.2 1517 1428 مل  800زاهی قاپشۆردنی الوزیری هاوردە  30

 23.1 1449 1177 بتڵی لێکەرەوە )فاس(  31

 6.3 2004 1886 رولە   4 کلینکسی کاغەزی  توالیتی فاین 32

 5.7 1167 1104 کلینکسی جووت   150 فاین کلینکسی کاغەزی 33

 5.1 5680 5404 ناوەند   ەبارە ق پارچە 18 دایبی پامبیرزی مندااڵنی هاوردە 34

 283.3 21799 5687 دانە  50 دەمامکی ئاسایی 35

 244.8 7897 2290 دەمامکی یەک فلتەر  36

 72.2 7312 4246 دانە  100 پاکەتی  دەستکێشی پزیشکی 37

 28.9 6100 4733 لتر 4 هتد، فینول ..... یتولقوتووی د پاککرەوەی 38



13  

 

 61.2 1502 932 كغم 1 پیازی ووشک 39

 67.0 2330 1395 كغم 1 لیمۆ  40

 41.6 956 675 كغم 1 تەماتە 41

 36.9 932 681 كغم 1 پەتاتە 42

 26.2 948 751 كغم 1 خیار 43

 54.9 1284 829 كغم 1 باینجان 44

 34.4 1822 1356 كغم 1 سیری ووشک 45

 7.2 2088 1948 غم 800 دۆشاوی تەماتەی زیری تورکی 46

 14.6 2392 2087 كغم 1 فاسۆلیای ووشک 47

 5.8 1637 1547 كغم 1 نۆکی لەتکراوی بازرگانی  48

 8.4 2394 2208 كغم 1 بازرگانی  نۆکی 49

 22.2 1795 1469 كغم1  نیسکی بازرگانی 50

 11.2 2318 2084 كغم 1 لۆبیای سوور 51

 10.0 2131 1938 كغم 1 پاقلەی ووشک 52

 
 

 کوردستان: هەرێمی  / دووەم

لە هەردوو پارێزگای هەولێر و دهۆک و قەزاکانی  توێژینەوەیە لە هەرێمی کوردستانئەم 
ئەو دوو پارێزگایە بە شار و گوندەوە ئەنجامدرا، بەاڵم لە پارێزگای سلێمانی تەنها لە 

کە ژینگەکەی تەنها شار بوو ئەنجامدرا،  ناوەندی قەزای سلێمانی و قەزای رانیە
 وارەوەیە: ئەنجامەکانیش بەم شێوەییەی خ

نامەکەدا هەیە بۆ مانگی ربەرزبوونەوەی نرخی بەشێک لەو کەل و پەالنەی کە لەناو پرسیا
 : یەخوارەوەبەمشێوەیەی ئادار بە بەراورد لەگەڵ مانگی شوبات 
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ستەی خۆراک و میوە و سەوزەی وەکو: رێژەی گۆڕانی نرخ لە بەشێک لە کۆمەڵەی کەرە .1

پیازی ووشک، سیری ووشک، تەماتە و شیری مندااڵن، زرگانی هاوردەکراو ، برنجی با
%( 055.(،) 40.2%(، )80.8%%(، )59.3) ،  %(5.3) (، 5.9%)لیمۆ بەم شێوەیە بوو 

 .یەک لەدوای یەک
پێداویستییەکانی پزیشکی و  بەشێک لە کۆمەڵەیرێژەی گۆڕانی نرخ لە  .2

ی وەکو: دەمامکی ئاسایی، دەمامکی بە فلتەر، دەستکێشی پزیشکی و اککەرەوەکانپ
یەک  %(49.9) ،%(71.8) ،%(292.5)، %(401.4)پاککەرەوەکان بەم شێوەیە بوو 

 .لەدوای یەک
بتڵی  پاککەرەوەی تایت و سابوون وەکو: رێژەی گۆڕانی نرخ لە بەشێک لە کۆمەڵەی .3

یەک لەدوای  %(99.4)،  .4%) 5)شێوەیە بوو  ەمب سابوونی دیتول ،(فاس)لێکەرەوە 
 .یەک

وەکو: کلینکسی  یکلینکس و دایبی منداڵ رێژەی گۆڕانی نرخ لە بەشێک لە کۆمەڵەی .4

 یەک لەدوای یەک. %( 5.9) ، %(8.0)  کاغەز و دایبی منداڵ بەم شێوەیە بوو
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 هەرێمی کوردستان (3)خشتەی 

ناوەندی نرخ  کەل وپەل رێزبەند
مانگی  لە

 شوبات
 )دينار( 

ناوەندی 
نرخ لە 
مانگی 

 ئادار
 )دينار( 

رێژەی گۆڕان 
 %لە نرخ 

  عارەبانە کە هاوتایە)  بازرگانی هاوردەبرنجی   1
   )كغم  4.5 بە

7561 8008 5.9 

 10.7 3350 3025 كغم  1برنجی بازرگانی خۆماڵی  2

 24.4 449 361         كغم                    1ئاردی بۆری گەنمی بازرگانی  3

 18.8 1066 897 كغم  1ئاردی سپی گەنمی بازرگانی زیری تورکی  4

 2.7 342 333 غم  200مەعکەرۆنی کیسەی زیری تورکی  5

 2.8 257 250 غم  200  سپاکیتی کیسەی زیری تورکی 6

 4.4 4275 4094 غم  400)سیرالك(   خواردنی مندااڵنی بازرگانی 7

 0.0 164 164 دانە  1نانی فرنی   8

 0.0 108 108 دانە  1سەموونی حەجەری  9

 0.0 118 118 دانە  1سەموونی کارەبایی  10

 3.9 13263 12761 كغم                                                                     1 خۆماڵی  /گۆشتی تازەی بەرخ 11

خۆماڵی  ( / بەبێ ئێسک)  گۆشتی تازە گۆلک 12
                                                                  كغم    1

13274 13789 3.9 

 28.5 4357 3391 كغم 1مریشکی بەستوو 13

 4.6 2682 2565 كغم  1مریشکی زیندوو 14

 3.6 3262 3149 غم  400شیری ووشکی بازرگانی المدهش  15

 5.3 5780 5491 غم 400 شیری مندااڵنی دیاالک 16

  30بازرگانی   /هێلکەی سوور قەبارەی گەورە 17
   هێلکەدانە 

4318 5484 27.0 

  یان ئێرانی/  هێلکەی سپی قەبارەی گەورە 18
   هێلکە  دانە 30 هاوتایە بە 

4069 5464 34.3 

 9.5 1469 1341 لتر  1زەیتی رووەکی بازرگانی زیر  19

 2.9 5974 5807 كغم 1راشی / خۆمالێ اسوفی  20

 9.4 2463 2251 غم  300تورکی  دەی توناس راشی هاور 21

 5.8 1952 1845 غم   430بیادر  خۆمالێ  /سرکە 22

 7.1- 7738 8333 یەک بتڵ   بازرگانیكغم /  12.5بتڵی غاز کێشی 23

 2.3 450 440 دانە  1سابوونی توالیتی عادی  24

 99.4 1577 791 دانە  1دیتولی  سابوونی  25

 13.6 2083 1833 انی تاید/ هاوردەتایتی جلشۆردنی عادی بازرگ 26
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 غم  480

تایتی جلشۆردنی فەلی ئوتوماتیکی بازرگانی   27
 كغم  1.5هاوردە /

4081 4326 6.0 

زاهی شوشتنی فەلی ئوتوماتیکی   28
 لتر   1.5بازرگانی/هاوردە 

3500 3649 4.3 

 11.4 1087 976 لتر  1 زاهی قاپشۆردنی خۆماڵی  29

 9.3 1767 1616 مل   800هاوردە  زاهی قاپشۆردنی الوزیری 30

 4.5 1065 1019 لتر   1 بتڵی لێکەرەوە )فاس( 31

 1.1 1943 1921 رولە    4 کلینکسی کاغەزی  توالیتی فاین 32

 8.0 1160 1074 کلینکسی جووت   150 کلینکسی کاغەزی فاین 33

  پارچە 18 دایبی پامبیرزی مندااڵنی هاوردە 34
 ناوەند  ەبارەق

5220 5528 5.9 

 401.4 19559 3901   دانە  50 دەمامکی ئاسایی 35

 292.5 6162 1570 دەمامکی یەک فلتەر  36

 71.8 6464 3762   دانە 100 پاکەتی  دەستکێشی پزیشکی 37

 49.9 4103 2738 لتر 4 هتد، فینول ..... پاککرەوەی قوتووی دیتول 38

 59.3 1767 1109 كغم 1 پیازی ووشک 39

 55.0 2501 1614 كغم  1 لیمۆ  40

 40.2 1082 772 كغم  1 تەماتە 41

 24.0 895 722 كغم 1 پەتاتە 42

 17.0 861 736 كغم 1 خیار 43

 18.2 1065 901 كغم 1 باینجان 44

 80.8 2219 1227 كغم 1 سیری ووشک 45

 10.0 1787 1625 غم  800 دۆشاوی تەماتەی زیری تورکی 46

 0.6 2083 2071 كغم 1 فاسۆلیای ووشک 47

 6.2 2167 2041 كغم  1 لەتکراوی بازرگانی   کینۆ 48

 0.3 2345 2339 كغم 1 بازرگانی  نۆکی 49

 7.2 1542 1438 كغم1  بازرگانینیسکی  50

 3.5 2088 2017 كغم 1 لۆبیای سوور 51

 7.8 1792 1663 كغم 1 پاقلەی ووشک 52
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دنەوەکان بەم شێوەییەی بەاڵم دەربارەی پارێزگاکانی هەرێمی کوردستان ئەنجامی شیکر
 خوارەوە بوو:

 پارێزگای دهۆک:
 ئەنجامدرا و ئەنجامەکانیش بەمشێوەیە بوو:قەزاکانی دهۆک  7ئەم توێژینەوەیە لە هەر 

کە لەناو پرسیانامەکەدا هەیە بۆ مانگی  کەل و پەالنەیبەرزبوونەوەی نرخی بەشێک لەو 
 وە: ارەخو بەمشێوەیەیئادار بە بەراورد لەگەڵ مانگی شوبات 

 
رێژەی گۆڕانی نرخ لە بەشێک لە کۆمەڵەی کەرەستەی خۆراک و میوە و سەوزەی وەکو:  .1

برنجی بازرگانی هاوردەکراو، شیری منداڵ، پیازی ووشک، سیری ووشک، تەماتە و لیمۆ 
  %(39.5)  ،%(29.2)  ،%(83.4)  ،%( 81.8) ، %( 7.4) ، %(4.4) بەم شێوەیە بوو 

 .یەک لەدوای یەک
پێداویستییەکانی پزیشکی و  بەشێک لە کۆمەڵەیخ لە رێژەی گۆڕانی نر .2

ی وەکو: دەمامکی ئاسایی، دەمامکی بە فلتەر، دەستکێشی پزیشکی و پاککەرەوەکان

یەک  %( 18.3%(، ) 60.7%(، ) 409.9)  %(، 153.0) پاککەرەوەکان بەم شێوەیە بوو 

 .لەدوای یەک
وەکو:  یسابوونپاککەرەوەی تایت و  رێژەی گۆڕانی نرخ لە بەشێک لە کۆمەڵەی .3

 .بوو %(30.5)  سابوونی دیتول
وەکو: کلینکسی  یکلینکس و دایبی منداڵ رێژەی گۆڕانی نرخ لە بەشێک لە کۆمەڵەی .4

 یەک لەدوای یەک. %( 12.1)  ، %(3.6)  کاغەز و دایبی منداڵ بەم شێوەیە بوو

 
 

 

 

 

 

 

 



19  

 

 پارێزگای دهۆک (4)خشتەی  
 

رێزب
 ەند

ناوەندی نرخ   کەل وپەل
لە مانگی 

 )دينار( تشوبا

ناوەندی نرخ  
 لە مانگی ئادار

 )دينار(

رێژەی گۆڕان لە نرخ 
% 

عارەبانە کە  )  برنجی بازرگانی هاوردە 1
   )كغم  4.5 بە  هاوتایە

8871 9261 4.4 

 5.7 2661 2518 كغم  1برنجی بازرگانی خۆماڵی  2

 27.4 298 234 كغم                            1ئاردی بۆری گەنمی بازرگانی  3

ئاردی سپی گەنمی بازرگانی زیری   4
 كغم  1تورکی 

565 699 23.7 

  200مەعکەرۆنی کیسەی زیری تورکی  5
 غم

250 276 10.4 

 8.0 270 250 غم  200  سپاکیتی کیسەی زیری تورکی 6

)سیرالك(    بازرگانیخواردنی مندااڵنی  7
 غم  400

4393 4464 1.6 

 0.0 238 238 دانە  1نانی فرنی   8

 0.0 100 100 دانە  1ی حەجەری وون سەم 9

 0.0 121 121 دانە  1سەموونی کارەبایی  10

 0.8- 13232 13339 كغم                                                                     1 خۆماڵی  /گۆشتی تازەی بەرخ 11

( /  بەبێ ئێسک)  گۆشتی تازە گۆلک 12
                                                 كغم                     1خۆماڵی  

12821 12589 -1.8 

 67.9 6071 3616 كغم 1مریشکی بەستوو 13

 9.5- 2214 2446 كغم  1مریشکی زیندوو 14

شیری ووشکی بازرگانی المدهش   15
 غم  400

2696 2786 3.3 

 7.4 5714 5321 غم 400 شیری مندااڵنی دیاالک 16

  /ارەی گەورەهێلکەی سوور قەب 17
   هێلکەدانە  30بازرگانی 

4357 5536 27.1 

  ئێرانی/  هێلکەی سپی قەبارەی گەورە 18
   هێلکە دانە 30 هاوتایە بە  یان

4500 5768 28.2 

 17.1 1464 1250 لتر  1زەیتی رووەکی بازرگانی زیر  19

 0.0 6393 6393 كغم 1راشی / خۆمالێ اسوفی  20

 0.0 2571 2571 غم  300ی راشی هاوردەی توناس تورک 21

 3.1 2357 2286 غم   430بیادر  خۆمالێ  /سرکە 22

  بازرگانیكغم /  12.5بتڵی غاز کێشی 23
 یەک بتڵ 

8000 8214 2.7 
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 کەمی بتڵێ غاز لە مانگی شوبات بووە هۆی بەرزبوونەوەی نرخی غاز.*تێبینی: 

 7.3 264 246 دانە  1سابوونی توالیتی عادی  24

 30.5 1314 1007 دانە  1دیتولی  سابوونی  25

تایتی جلشۆردنی عادی بازرگانی تاید/   26
 غم  480 دەهاور

1000 1000 0.0 

تایتی جلشۆردنی فەلی ئوتوماتیکی   27
 كغم  1.5بازرگانی /هاوردە 

1993 2196 10.2 

زاهی شوشتنی فەلی ئوتوماتیکی   28
 لتر   1.5بازرگانی/هاوردە 

2500 2696 7.8 

 0.0 929 929 لتر  1 زاهی قاپشۆردنی خۆماڵی  29

  800زاهی قاپشۆردنی الوزیری هاوردە  30
 مل  

1071 1107 3.4 

 0.0 1000 1000 لتر   1 بتڵی لێکەرەوە )فاس( 31

 1.8 2036 2000 رولە    4 کلینکسی کاغەزی  توالیتی فاین 32

کلینکسی    150 کلینکسی کاغەزی فاین 33
 جووت 

1000 1036 3.6 

  18 دایبی پامبیرزی مندااڵنی هاوردە 34
 ناوەند   ەبارە ق پارچە

4286 4804 12.1 

 153.0 16964 6704   دانە  50 ساییدەمامکی ئا 35

 409.9 7286 1429 دەمامکی یەک فلتەر  36

 60.7 4821 3000   دانە 100 پاکەتی  دەستکێشی پزیشکی 37

، فینول   پاککرەوەی قوتووی دیتول 38
 لتر 4 هتد.....

3714 4393 18.3 

 81.8 1607 884 كغم 1 پیازی ووشک 39

 39.5 2143 1536 كغم  1 لیمۆ  40

 29.2 1107 857 كغم  1 اتەتەم 41

 19.9 964 804 كغم 1 پەتاتە 42

 0.0 1000 1000 كغم 1 خیار 43

 27.3 1250 982 كغم 1 باینجان 44

 83.4 1964 1071 كغم 1 سیری ووشک 45

 0.0 2000 2000 غم  800 دۆشاوی تەماتەی زیری تورکی 46

 1.8 2000 1964 كغم 1 فاسۆلیای ووشک 47

 0.9 1946 1929 كغم  1 گانی نۆکی لەتکراوی بازر 48

 0.7 2536 2518 كغم 1 بازرگانی  نۆکی 49

 7.2 1321 1232 كغم1  بازرگانینیسکی  50

 1.1 1625 1607 كغم 1 لۆبیای سوور 51

 0.0 1821 1821 كغم 1 پاقلەی ووشک 52
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نزمبوونەوەی شتی سوور و مریشکی زیندوو بووە ئەوەش هۆی لەسەر کڕینی گۆنەبوونی خواست *
 نرخیان لە هەندێک قەزای دهۆک.

 

 پارێزگای هەولێر:
قەزای هەولێر ئەنجامدرا کە ئەنجامەکانی بەمشێوەیەی خوارەوە  5توێژینەوەکە تەنها لە 

 بوو:
مەکەدا هەیە بۆ مانگی بەرزبوونەوەی نرخی بەشێک لەو کەل و پەالنەی کە لەناو پرسیانا

 کو ئەوەی خوارەوە: ئادار بە بەراورد لەگەڵ مانگی شوبات وە

رێژەی گۆڕانی نرخ لە بەشێک لە کۆمەڵەی کەرەستەی خۆراک و میوە و سەوزەی وەکو: . 1
برنجی بازرگانی هاوردەکراو، شیری منداڵ، پیازی ووشک، سیری ووشک، تەماتە و لیمۆ بەم 

یەک  %( 58.4)  ، %(52.5)  ،%( 142.5)  ،%( 79.4) ، %(11.0)  ،%( 7.2) شێوەیە بوو 
 .لەدوای یەک

رێژەی گۆڕانی نرخ لە بەشێک لە کۆمەڵەی پێداویستییەکانی پزیشکی و پاککەرەوەکانی  . 2
وەکو: دەمامکی ئاسایی، دەمامکی بە فلتەر، دەستکێشی پزیشکی و پاککەرەوەکان بەم 

 .یەک لەدوای یەک%( 33.4%(، ) 62.1)  %(،306.3)  %(،735.7) شێوەیە بوو 
پاککەرەوەی تایت و سابوونی وەکو: سابوونی رێژەی گۆڕانی نرخ لە بەشێک لە کۆمەڵەی   .3

 .یەک لەدوای یەک %( 13.1)  ، %(13.6) بەم شێوەیە بوو  (فاس)بتڵی لێکەرەوە  دیتول،

رێژەی گۆڕانی نرخ لە بەشێک لە کۆمەڵەی کلینکس و دایبی منداڵی وەکو: کلینکسی . 4

 یەک لەدوای یەک. %( 7.2) ،%( 18.2) ز و دایبی منداڵ بەم شێوەیە بوو کاغە

ناوچەی هاودیانی سەر بە قەزای سۆران و ناوچەی سماقوڵی سەر هەردوو شایەنی باسە 
کە ژینگەی هەردوو ناوچە گوندە هیچ فرنییەکی نان و سەموونخانەیەکی بە قەزای کۆیە 

 ە بۆیە دەمامک و دەستکێشیشی لێ نیە.لێ نیە و هەروەها هیچ دەرمانخانەیەکی لێ نی
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 پارێزگای هەولێر (5)خشتەی 
 

ناوەندی  پهلکهل و  ريزبهند
نرخ لە 
مانگی 
 شوبات
 ( )دينار

ناوەندی 
نرخ لە 

 مانگی ئادار
 )دينار( 

رێژەی گۆڕان لە 
 %نرخ 

عارەبانە کە  )  برنجی بازرگانی هاوردە 1
   )كغم  4.5 بە  هاوتایە

5375 5764 7.2 

 19.1 3639 3056 كغم  1بازرگانی خۆماڵی جی  برن 2

 20.0 600 500 كغم                            1ئاردی بۆری گەنمی بازرگانی  3

ئاردی سپی گەنمی بازرگانی زیری تورکی   4
 كغم 1

750 1000 33.3 

 0.0 500 500 غم  200مەعکەرۆنی کیسەی زیری تورکی  5

 0.0 250 250 غم  200  سپاکیتی کیسەی زیری تورکی 6

  400)سیرالك(   بازرگانیخواردنی مندااڵنی  7
 غم

4639 5111 10.2 

 0.0 128 128 دانە  1نانی فرنی   8

 0.0 100 100 دانە  1سەموونی حەجەری  9

 0.0 121 121 دانە  1سەموونی کارەبایی  10

 0.9 12056 11944                              كغم                                        1 خۆماڵی  /گۆشتی تازەی بەرخ 11

خۆماڵی  ( / بەبێ ئێسک)  گۆشتی تازە گۆلک 12
 كغم                                                                    1

13000 13278 2.1 

 10.0 3500 3183 كغم 1مریشکی بەستوو 13

 25.9 2833 2250 كغم  1مریشکی زیندوو 14

 9.1 3000 2750 غم  400ووشکی بازرگانی المدهش  ریشی 15

 11.0 4750 4278 غم 400 شیری مندااڵنی دیاالک 16

بازرگانی    /هێلکەی سوور قەبارەی گەورە 17
   هێلکەدانە  30

4722 5667 20.0 

  یان ئێرانی/  هێلکەی سپی قەبارەی گەورە 18
   هێلکە  دانە 30 هاوتایە بە 

4208 5375 27.7 

 13.5 1444 1272 لتر  1بازرگانی زیر  رووەکیزەیتی   19

 9.0 6028 5528 كغم 1راشی / خۆمالێ اسوفی  20

 31.0 2694 2056 غم  300راشی هاوردەی توناس تورکی  21

 14.3 2000 1750 غم   430بیادر  خۆمالێ  /سرکە 22

 * 21.1- 7500 9500یەک    بازرگانیكغم /  12.5بتڵی غاز کێشی 23
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 بتڵ 

 5.5 211 200 دانە  1دی والیتی عاسابوونی ت  24

 13.6 417 367 دانە  1سابوونی دیتولی   25

 تایتی جلشۆردنی عادی بازرگانی تاید/ هاوردە 26
 12.5 2250 2000 غم  480

تایتی جلشۆردنی فەلی ئوتوماتیکی بازرگانی   27
 كغم  1.5هاوردە /

4000 4281 7.0 

زاهی شوشتنی فەلی ئوتوماتیکی   28
 لتر   1.5وردە بازرگانی/ها

4500 4750 5.6 

 33.3 1333 1000 لتر  1 زاهی قاپشۆردنی خۆماڵی  29

 20.5 2444 2028 مل   800زاهی قاپشۆردنی الوزیری هاوردە  30

 13.1 1194 1056 لتر   1 بتڵی لێکەرەوە )فاس( 31

 1.5 1917 1889 رولە    4 کلینکسی کاغەزی  توالیتی فاین 32

کلینکسی    150 کلینکسی کاغەزی فاین 33
 جووت 

1222 1444 18.2 

  پارچە 18 دایبی پامبیرزی مندااڵنی هاوردە 34
 ناوەند  ەبارەق

5625 6031 7.2 

 735.7 16714 2000   دانە  50 دەمامکی ئاسایی 35

 306.3 5200 1280 دەمامکی یەک فلتەر  36

 62.1 8571 5286   دانە 100 پاکەتی  پزیشکیدەستکێشی  37

 هتد، فینول ..... تووی دیتولپاککرەوەی قو  38
 لتر 4

2000 2667 33.4 

 79.4 1694 944 كغم 1 پیازی ووشک 39

 58.4 2861 1806 كغم  1 لیمۆ  40

 52.5 889 583 كغم  1 تەماتە 41

 59.1 972 611 كغم 1 پەتاتە 42

 42.9 833 583 كغم 1 خیار 43

 30.7 944 722 كغم 1 باینجان 44

 142.5 2694 1111 كغم 1 سیری ووشک 45

 36.1 1361 1000 غم  800 دۆشاوی تەماتەی زیری تورکی 46

 0.0 2250 2250 كغم 1 فاسۆلیای ووشک 47

 18.6 2306 1944 كغم  1 نۆکی لەتکراوی بازرگانی  48

 0.0 2250 2250 كغم 1 بازرگانی  نۆکی 49

 12.2 2056 1833 كغم1  بازرگانینیسکی  50

 10.0 2139 1944 كغم 1 لۆبیای سوور 51

 11.9 1306 1167 كغم 1 پاقلەی ووشک 52

 تێبینی: کەمی بتڵی غاز لە مانگی شوبات بووە هۆی بەرزبوونەوەی نرخی غاز. 
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 پارێزگای سلێمانی: 

ئەنجامدرا و ئەنجامەکانیش بەم لە پارێزگای سلێمانی توێژینەوەکە تەنها لە دوو قەزا 
 شێوەیەی خوارەوە بوو:

دا هەیە بۆ مانگی و پەالنەی کە لەناو پرسیانامەکە بەرزبوونەوەی نرخی بەشێک لەو کەل
 : بوو خوارەوە بەم شێوەیەیئادار بە بەراورد لەگەڵ مانگی شوبات 

 

رێژەی گۆڕانی نرخ لە بەشێک لە کۆمەڵەی کەرەستەی خۆراک و میوە و سەوزەی  .1
وەکو: برنجی بازرگانی هاوردەکراو ، پیازی ووشک، سیری ووشک، تەماتە و لیمۆ 

یەک  %(66.7) ، %( 42.9)  ،%(33.3)  ،%(33.3)  ،%(6.7) ەیە بوو بەم شێو
 .لەدوای یەک

رێژەی گۆڕانی نرخ لە بەشێک لە کۆمەڵەی پێداویستییەکانی پزیشکی و  .2
پاککەرەوەکانی وەکو: دەمامکی ئاسایی، دەمامکی بە فلتەر، دەستکێشی 

( %100.0.)  ،%(200) ، %( 733.3) پزیشکی و پاککەرەوەکان بەم شێوەیە بوو 
 .یەک لەدوای یەک%( 110.0)  ، 

اککەرەوەی تایت و سابوونی وەکو: رێژەی گۆڕانی نرخ لە بەشێک لە کۆمەڵەی پ .3
 .بوو %( 200.0) سابوونی دیتول 
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 پارێزگای سلێمانی (6)خشتەی 
 

ناوەندی  کهل و پهل  ريزبهند 
نرخ لە 
مانگی 
 شوبات
 )دينار( 

ناوەندی 
نرخ لە 
مانگی 

 ئادار
 )دينار( 

رێژەی گۆڕان 
 %لە نرخ 

  بە  هاوتایەعارەبانە کە )  برنجی بازرگانی هاوردە 1
   )كغم 4.5

8438 9000 6.7 

 7.1 3750 3500 كغم  1برنجی بازرگانی خۆماڵی  2

 28.6 450 350 كغم                            1ئاردی بۆری گەنمی بازرگانی  3

 9.1 1500 1375 كغم  1ئاردی سپی گەنمی بازرگانی زیری تورکی  4

 0.0 250 250 غم  200مەعکەرۆنی کیسەی زیری تورکی  5

 0.0 250 250 غم  200  سپاکیتی کیسەی زیری تورکی 6

 0.0 3250 3250 غم  400)سیرالك(   خواردنی مندااڵنی بازرگانی 7

 0.0 125 125 دانە  1نانی فرنی   8

 0.0 125 125 دانە  1سەموونی حەجەری  9

 0.0 113 113 دانە  1 سەموونی کارەبایی 10

 11.5 14500 13000 كغم                                                                     1 خۆماڵی  /گۆشتی تازەی بەرخ 11

 10.7 15500 14000 كغم                                                                     1خۆماڵی  ( / بەبێ ئێسک)  گۆشتی تازە گۆلک 12

 3.7 3500 3375 كغم 1مریشکی بەستوو 13

 0.0 3000 3000 كغم  1مریشکی زیندوو 14

 0.0 4000 4000 غم  400شیری ووشکی بازرگانی المدهش  15

 0.0 6875 6875 غم 400 شیری مندااڵنی دیاالک 16

دانە   30بازرگانی   /هێلکەی سوور قەبارەی گەورە 17
   هێلکە

3875 5250 35.5 

هاوتایە   یان ئێرانی/  هێلکەی سپی قەبارەی گەورە 18
   هێلکە دانە 30 بە 

3500 5250 50.0 

 0.0 1500 1500 لتر  1زەیتی رووەکی بازرگانی زیر  19

 0.0 5500 5500 كغم 1راشی / خۆمالێ اسوفی  20

 0.0 2125 2125 غم  300راشی هاوردەی توناس تورکی  21

 0.0 1500 1500 غم   430بیادر  خۆمالێ  /سرکە 22

 0.0 7500 7500 یەک بتڵ   بازرگانیكغم /  12.5بتڵی غاز کێشی 23

 0.0 875 875 دانە  1سابوونی توالیتی عادی  24

 200.0 3000 1000 دانە  1دیتولی  سابوونی  25

 20.0 3000 2500  480 تایتی جلشۆردنی عادی بازرگانی تاید/ هاوردە 26
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 غم

ماتیکی بازرگانی /هاوردە  تایتی جلشۆردنی فەلی ئوتو 27
 4.0 6500 6250 كغم  1.5

زاهی شوشتنی فەلی ئوتوماتیکی بازرگانی/هاوردە   28
 لتر   1.5

3500 3500 0.0 

 0.0 1000 1000 لتر  1 زاهی قاپشۆردنی خۆماڵی  29

 0.0 1750 1750 مل   800زاهی قاپشۆردنی الوزیری هاوردە  30

 0.0 1000 1000 لتر   1 بتڵی لێکەرەوە )فاس( 31

 0.0 1875 1875 رولە    4 کلینکسی کاغەزی  توالیتی فاین 32

 0.0 1000 1000 کلینکسی جووت   150 کلینکسی کاغەزی فاین 33

  ەبارە ق پارچە 18 دایبی پامبیرزی مندااڵنی هاوردە 34
 ناوەند 

5750 5750 0.0 

 733.3 25000 3000   دانە  50 دەمامکی ئاسایی 35

 200.0 6000 2000 دەمامکی یەک فلتەر  36

 100.0 6000 3000   دانە 100 پاکەتی  دەستکێشی پزیشکی 37

 110.0 5250 2500 لتر 4 هتد، فینول ..... پاککرەوەی قوتووی دیتول 38

 33.3 2000 1500 كغم 1 پیازی ووشک 39

 66.7 2500 1500 كغم  1 لیمۆ  40

 42.9 1250 875 كغم  1 تەماتە 41

 0.0 750 750 كغم 1 پەتاتە 42

 20.0 750 625 كغم 1 خیار 43

 0.0 1000 1000 كغم 1 باینجان 44

 33.3 2000 1500 كغم 1 سیری ووشک 45

 6.7 2000 1875 غم  800 دۆشاوی تەماتەی زیری تورکی 46

 0.0 2000 2000 كغم 1 فاسۆلیای ووشک 47

 0.0 2250 2250 كغم  1 نۆکی لەتکراوی بازرگانی  48

 0.0 2250 2250 كغم 1 بازرگانی  نۆکی 49

 0.0 1250 1250 كغم1  بازرگانینیسکی  50

 0.0 2500 2500 كغم 1 لۆبیای سوور 51

 12.5 2250 2000 كغم 1 پاقلەی ووشک 52
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 سێیەم: پارێزگای بەغدا 

پارێزگای بەغدا لە سێ قەزا توێژینەوەکە ئەنجامدرا و ئەنجامەکانیش بەمشێوەیەی 
 خوارەوە بوو:

  
کۆمەڵەی کەرەستەی خۆراک و میوە و سەوزەی وەکو: بەشێک لە  رێژەی گۆڕانی نرخ لە .1

یەک  %( 33.3)  ، %( 37.5)  ، %( 36.3) تەماتە و لیمۆ بەم شێوەیە بوو  پیازی ووشک،
 .لەدوای یەک

رێژەی گۆڕانی نرخ لە بەشێک لە کۆمەڵەی پێداویستییەکانی پزیشکی و  .2
ستکێشی پزیشکی و پاککەرەوەکانی وەکو: دەمامکی ئاسایی، دەمامکی بە فلتەر، دە

یەک  %(45.0%(، ) 93.1%(، ) 194.1)  %(،353.3) پاککەرەوەکان بەم شێوەیە بوو 

 .لەدوای یەک
کۆمەڵەی پاککەرەوەی تایت و سابوونی وەکو: رێژەی گۆڕانی نرخ لە بەشێک لە  .3

یەک  %(38.5)  ،%(33.3) بەم شێوەیە بوو  (فاس)بتڵی لێکەرەوە  سابوونی دیتول،

 .لەدوای یەک

 
 

 پارێزگای بەغدا (7) خشتەی
 

ناوەندی نرخ  کهل و پهل  ريزبهند 
لە مانگی 

 شوبات
 )دينار( 

ناوەندی نرخ 
 لە مانگی ئادار

 )دينار( 

رێژەی  
گۆڕان لە 

 %نرخ 

  عارەبانە کە هاوتایە)  برنجی بازرگانی هاوردە 1
   )كغم  4.5 بە

8833 8833 0 

 0 1500 1500 كغم  1برنجی بازرگانی خۆماڵی  2

 0 500 500 كغم                            1بازرگانی   ری گەنمیئاردی بۆ 3

 7.1 1250 1167 كغم  1ئاردی سپی گەنمی بازرگانی زیری تورکی  4

 0 500 500 غم  200مەعکەرۆنی کیسەی زیری تورکی  5
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 0 500 500 غم  200  سپاکیتی کیسەی زیری تورکی 6

 0 5875 5875 غم  400)سیرالك(   خواردنی مندااڵنی بازرگانی 7

 0 150 150 دانە  1نانی فرنی   8

 0 125 125 دانە  1حەجەری سەموونی  9

 0 125 125 دانە  1سەموونی کارەبایی  10

 0 14667 14667 كغم                                                                     1 خۆماڵی  /گۆشتی تازەی بەرخ 11

 0 13333 13333 كغم                                                                     1خۆماڵی  ( / ێسکێ ئ بەب )  گۆشتی تازە گۆلک 12

 0 3750 3750 كغم 1مریشکی بەستوو 13

 0 3667 3667 كغم  1مریشکی زیندوو 14

 0 3083 3083 غم  400شیری ووشککراوەی بازرگانی المدهش  15

 0 5333 5333 غم 400 شیری مندااڵنی دیاالک 16

  30بازرگانی   /هێلکەی سوور قەبارەی گەورە 17
   هێلکەدانە 

5417 6083 12.3 

  یان ئێرانی/  هێلکەی سپی قەبارەی گەورە 18
   هێلکە  دانە 30 هاوتایە بە 

4417 4917 11.3 

 18.8 1583 1333 لتر  1زەیتی رووەکی بازرگانی زیر  19

 0 4167 4167 كغم 1راشی / خۆمالێ اسوفی  20

 0 2167 2167 غم  300راشی هاوردەی توناس تورکی  21

 0 1500 1500 غم   430بیادر  خۆمالێ  /سرکە 22

 0 7000 7000 یەک بتڵ   بازرگانیكغم /  12.5بتڵی غاز کێشی 23

 0 250 250 دانە  1سابوونی توالیتی عادی  24

 33.3 1333 1000 دانە  1سابوونی دیتولی   25

 بازرگانی تاید/ هاوردەعادی  تایتی جلشۆردنی  26
 غم  480

1000 1000 0 

تایتی جلشۆردنی فەلی ئوتوماتیکی بازرگانی   27
 كغم  1.5هاوردە /

2667 2667 0 

زاهی شوشتنی فەلی ئوتوماتیکی   28
 لتر   1.5بازرگانی/هاوردە 

3500 3500 0 

 0 1083 1083 لتر  1 زاهی قاپشۆردنی خۆماڵی  29

 0 1333 1333 مل   800ی هاوردە زاهی قاپشۆردنی الوزیر 30

 38.5 1500 1083 لتر   1 بتڵی لێکەرەوە )فاس( 31

 0 3333 3333 رولە    4 کلینکسی کاغەزی  توالیتی فاین 32

 0 1500 1500 کلینکسی جووت   150 کلینکسی کاغەزی فاین 33

  پارچە 18 دایبی پامبیرزی مندااڵنی هاوردە 34
 ناوەندە  بارەق

5833 5833 0 
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 353.3 22667 5000   دانە  50 مامکی ئاساییەد 35

 194.1 8333 2833 دەمامکی یەک فلتەر  36

 93.1 9333 4833   دانە 100 پاکەتی  دەستکێشی پزیشکی 37

 45.0 9667 6667 لتر 4 هتد، فینول ..... پاککرەوەی قوتووی دیتول 38

 36.3 1250 1962 كغم 1 پیازی ووشک 39

 33.3 2000 1500 كغم  1 لیمۆ  40

 37.5 917 667 كغم  1 تەماتە 41

 22.3 917 750 كغم 1 پەتاتە 42

 9.1 1000 917 كغم 1 خیار 43

 50.1 1250 833 كغم 1 باینجان 44

 0 1500 1500 كغم 1 سیری ووشک 45

 8.3 2167 2000 غم  800 دۆشاوی تەماتەی زیری تورکی 46

 7.4 2417 2250 كغم 1 فاسۆلیای ووشک 47

 0 1750 1750 كغم  1 بازرگانی  نۆکی لەتکراوی 48

 0 2333 2333 كغم 1 بازرگانی  نۆکی 49

 50.0 2000 1333 كغم1  نیسکی بازرگانی 50

 0 2167 2167 كغم 1 لۆبیای سوور 51

 0 1667 1667 كغم 1 پاقلەی ووشک 52

 

 پارێزگا  (14)چوارەم: عیراق جگە لە هەرێم و پارێزگای بەغدا 

 ەرێمی کوردستاناق دەگرێتەوە جگە لە بەغدا و هلێرەدا هەموو پارێزگاکانی عیر 

بەرزبوونەوەی نرخی بەشێک لەو کەل و پەالنەی کە لەناو پرسیانامەکەدا هەیە بۆ مانگی 
 ئادار بە بەراورد لەگەڵ مانگی شوبات بەم شێوەیەی خوارەوە بوو:

 
: رێژەی گۆڕانی نرخ لە بەشێک لە کۆمەڵەی کەرەستەی خۆراک و میوە و سەوزەی وەکو .1

لیمۆ  برنجی بازرگانی هاوردەکراو، شیری منداڵ، پیازی ووشک، سیری ووشک، تەماتە و
یەک  %(72.8) ،%(42.3) ،%(28.1) ،%(63.5) ،%(5.7) ،%(7.3)بەم شێوەیە بوو 

 .لەدوای یەک
پێداویستییەکانی پزیشکی و  بەشێک لە کۆمەڵەیرێژەی گۆڕانی نرخ لە  .2

ستکێشی پزیشکی و ، دەمامکی بە فلتەر، دەی وەکو: دەمامکی ئاساییپاککەرەوەکان
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یەک   %(24.9)، %(70.6)، %(242.4) ،%(263.1)پاککەرەوەکان بەم شێوەیە بوو 
 .لەدوای یەک

وەکو:  ینپاککەرەوەی تایت و سابوو رێژەی گۆڕانی نرخ لە بەشێک لە کۆمەڵەی .3
یەک  %(25.5) ،%(30.2)بەم شێوەیە بوو  (فاس)بتڵی لێکەرەوە  سابوونی دیتول،

 .لەدوای یەک
وەکو: کلینکسی  یکلینکس و دایبی منداڵ رێژەی گۆڕانی نرخ لە بەشێک لە کۆمەڵەی .4

 یەک لەدوای یەک. %(5.3) ،%(5.8) کاغەز و دایبی منداڵ بەم شێوەیە بوو
 

 

 

 

 

 

 

 هەموو پارێزگاکان جگە لە بەغدا و هەرێم (8)خشتەی  
 

ناوەندی  کهل و پهلهکان  ريزبهند 
نرخ لە 
مانگی 

 وباتش
 )دينار( 

ناوەندی 
نرخ لە 
مانگی 

 ئادار
 )دينار( 

رێژەی  
گۆڕان لە 

 %نرخ 

 7.3 8887 8279   )كغم 4.5 بە  عارەبانە کە هاوتایە)  برنجی بازرگانی هاوردە 1

 8.7 2354 2165 كغم  1برنجی بازرگانی خۆماڵی  2

 8.1 533 493 كغم                            1ئاردی بۆری گەنمی بازرگانی  3

 10.5 1186 1073 كغم  1ئاردی سپی گەنمی بازرگانی زیری تورکی  4

 6.3 506 476 غم  200مەعکەرۆنی کیسەی زیری تورکی  5

 1.3 483 477 غم  200  سپاکیتی کیسەی زیری تورکی 6

7 
 غم  400)سیرالك(   خواردنی مندااڵنی بازرگانی

5158 5397 4.6 

 0.0 213 213 دانە  1نانی فرنی   8
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 0.0 182 182 دانە  1سەموونی حەجەری  9

 1.1 190 188 دانە  1سەموونی کارەبایی  10

 3.1 13470 13063 كغم                                                                     1 خۆماڵی  /گۆشتی تازەی بەرخ 11

 2.1 13016 12744                                                   كغم                   1خۆماڵی  ( / بەبێ ئێسک)  گۆشتی تازە گۆلک 12

 5.4 3826 3631 كغم 1مریشکی بەستوو 13

 7.6 3081 2864 كغم  1مریشکی زیندوو 14

 6.8 3241 3036 غم  400شیری ووشککراوەی بازرگانی المدهش  15

 5.7 5211 4930 غم 400 شیری مندااڵنی دیاالک 16

 10.0 5732 5211   هێلکەدانە  30بازرگانی   /ورەقەبارەی گە  هێلکەی سوور 17

18 
 دانە  30 هاوتایە بە   یان ئێرانی/  هێلکەی سپی قەبارەی گەورە

   هێلکە
4343 4787 10.2 

 7.0 1555 1453 لتر  1زەیتی رووەکی بازرگانی زیر  19

 3.1 5798 5623 كغم 1راشی / خۆمالێ اسوفی  20

 1.1 2237 2213 غم  300ورکی راشی هاوردەی توناس ت 21

 3.8 1668 1607 غم   430بیادر  خۆمالێ  /سرکە 22

 3.5 7013 6773 یەک بتڵ   بازرگانیكغم /  12.5بتڵی غاز کێشی 23

 6.7 272 255 دانە  1سابوونی توالیتی عادی  24

 30.2 1211 930 دانە  1دیتولی  سابوونی  25

 6.0 1205 1137 غم  480 وردەتایتی جلشۆردنی عادی بازرگانی تاید/ ها 26

27 
 كغم  1.5تایتی جلشۆردنی فەلی ئوتوماتیکی بازرگانی /هاوردە 

6609 6823 3.2 

 2.8 3659 3558 لتر   1.5زاهی شوشتنی فەلی ئوتوماتیکی بازرگانی/هاوردە  28

 4.5 1074 1028 لتر  1 زاهی قاپشۆردنی خۆماڵی  29

 6.0 1477 1394 ل  م  800زاهی قاپشۆردنی الوزیری هاوردە  30

 25.5 1527 1217 لتر   1 بتڵی لێکەرەوە )فاس( 31

 8.3 1923 1775 رولە    4 کلینکسی کاغەزی  توالیتی فاین 32

 5.8 1145 1082 کلینکسی جووت   150 کلینکسی کاغەزی فاین 33

 5.3 5701 5413 ناوەند   ەبارە ق پارچە 18 دایبی پامبیرزی مندااڵنی هاوردە 34

 263.1 22217 6118   دانە  50 ئاسایی دەمامکی 35

 242.4 8237 2406 دەمامکی یەک فلتەر  36

 70.6 7349 4308   دانە 100 پاکەتی  دەستکێشی پزیشکی 37
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 24.9 6273 5022 لتر 4 هتد، فینول ..... پاککرەوەی قوتووی دیتول 38

 63.5 1463 895 كغم 1 پیازی ووشک 39

 72.8 2317 1341 كغم  1 لیمۆ  40

 42.3 932 655 كغم  1 تەماتە 41

 40.9 940 667 كغم 1 پەتاتە 42

 29.8 963 742 كغم 1 خیار 43

 63.9 1334 814 كغم 1 باینجان 44

 28.1 1760 1374 كغم 1 سیری ووشک 45

46 
 غم  800 دۆشاوی تەماتەی زیری تورکی

2013 2147 6.7 

 18.1 2456 2079 كغم 1 فاسۆلیای ووشک 47

 6.2 1515 1427 كغم  1 زرگانی نۆکی لەتکراوی با 48

 10.9 2408 2171 كغم 1 بازرگانی  نۆکی 49

 23.4 1834 1486 كغم1  بازرگانینیسکی  50

 13.6 2378 2093 كغم 1 لۆبیای سوور 51

52 
 كغم 1 پاقلەی ووشک

2017 2236 10.9 

 

 پارێزگای نەینەوا:
گاکە ئەنجامدرا، ئەم توێژینەوە لە پارێزگای نەینەوا تەنها لە شەش قەزای پارێز

 ئەنجامەکانیش بەمشێوەیەی  خوارەوە بوو:
بەرزبوونەوەی نرخی بەشێک لەو کەل و پەالنەی کە لەناو پرسیانامەکەدا هەیە بۆ مانگی 

 ئادار بە بەراورد لەگەڵ مانگی شوبات وەکو ئەوەی خوارەوە: 

وەکو:  رێژەی گۆڕانی نرخ لە بەشێک لە کۆمەڵەی کەرەستەی خۆراک و میوە و سەوزەی .1
 ،%(50.0) ،%(1.4)ەیە بوو شیری مندااڵن، پیازی ووشک، تەماتە و لیمۆ بەم شێو

 .یەک لەدوای یەک %(70.6) ،%(5.0)
 

پێداویستییەکانی پزیشکی و  رێژەی گۆڕانی نرخ لە بەشێک لە کۆمەڵەی .2
ی وەکو: دەمامکی ئاسایی، دەمامکی بە فلتەر، دەستکێشی پزیشکی و پاککەرەوەکان
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یەک %( 16.7) ، %(42.7%(، ) 113.3)  %(،66.7) ان بەم شێوەیە بوو پاککەرەوەک

 .کلەدوای یە
 

 پارێزگای نەینەوا (9)خشتەی 
 

ناوەندی نرخ  کهل و پهلهکان  ريزبهند 
لە مانگی 

 )دينار( شوبات

ناوەندی 
نرخ لە 
مانگی 

 )دينار( ئادار

رێژەی گۆڕان 
 %لە نرخ 

  هاوتایەعارەبانە کە )  برنجی بازرگانی هاوردە 1
   )كغم  4.5 بە

8871 8871 0.0 

 0.0 3000 3000 كغم  1برنجی بازرگانی خۆماڵی  2

 0.0 500 500 كغم                            1ئاردی بۆری گەنمی بازرگانی  3

 3.9 950 914 كغم  1ئاردی سپی گەنمی بازرگانی زیری تورکی  4

 0.0 250 250 غم  200مەعکەرۆنی کیسەی زیری تورکی  5

 0.0 250 250 غم  200  سپاکیتی کیسەی زیری تورکی 6

 0.0 4571 4571 غم  400)سیرالك(   خواردنی مندااڵنی بازرگانی 7

 0.0 167 167 دانە  1نانی فرنی   8

 0.0 77 77 دانە  1سەموونی حەجەری  9

 0.0 100 100 دانە  1سەموونی کارەبایی  10

 0.0 12000 12000                                                                كغم       1 خۆماڵی  /گۆشتی تازەی بەرخ 11

خۆماڵی  ( / بەبێ ئێسک)  گۆشتی تازە گۆلک 12
 كغم                                                                    1

12333 12000 -2.7 

 1.2 3000 2964 كغم 1مریشکی بەستوو 13

 3.7- 2821 2929 كغم  1وزیندو  مریشکی 14

 0.0 3000 3000 غم  400شیری ووشککراوەی بازرگانی المدهش  15

 1.4 5071 5000 غم 400 شیری مندااڵنی دیاالک 16

  30بازرگانی   /هێلکەی سوور قەبارەی گەورە 17
   هێلکەدانە 

5000 5071 1.4 

  یان ئێرانی/  هێلکەی سپی قەبارەی گەورە 18
   هێلکە  دانە 30 هاوتایە بە 

4929 5429 10.1 

 0.0 1500 1500 لتر  1زەیتی رووەکی بازرگانی زیر  19

 0.0 5000 5000 كغم 1راشی / خۆمالێ اسوفی  20

 0.0 1500 1500 غم  300راشی هاوردەی توناس تورکی  21

 *  *  * غم   430بیادر  خۆمالێ  /سرکە 22
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 1.9 7500 7357 یەک بتڵ   بازرگانیكغم /  12.5بتڵی غاز کێشی 23

 0.0 250 250 دانە  1سابوونی توالیتی عادی  24

 0.0 964 964 دانە  1سابوونی دیتولی   25

 تایتی جلشۆردنی عادی بازرگانی تاید/ هاوردە 26
 غم  480

500 500 0.0 

تایتی جلشۆردنی فەلی ئوتوماتیکی بازرگانی   27
 كغم  1.5هاوردە /

4286 4286 0.0 

وتوماتیکی  زاهی شوشتنی فەلی ئ 28
 لتر   1.5هاوردە /بازرگانی 

4250 4250 0.0 

 0.0 1000 1000 لتر  1 خۆماڵی زاهی قاپشۆردنی  29

 0.0 1500 1500 مل   800زاهی قاپشۆردنی الوزیری هاوردە  30

 0.0 1000 1000 لتر   1 بتڵی لێکەرەوە )فاس( 31

 1.8 1964 1929 رولە    4 کلینکسی کاغەزی  توالیتی فاین 32

 0.0 1000 1000 کلینکسی جووت   150 کسی کاغەزی فاینینکل 33

  پارچە 18 پامبیرزی مندااڵنی هاوردەدایبی   34
 ناوەند  ەبارەق

6000 6000 0.0 

 66.7 31250 18750   دانە  50 دەمامکی ئاسایی 35

 113.3 10667 5000 دەمامکی یەک فلتەر  36

 42.7 11214 7857   دانە 100 پاکەتی  دەستکێشی پزیشکی 37

 16.7 8000 6857 لتر 4 هتد، فینول ..... پاککرەوەی قوتووی دیتول 38

 50.0 1500 1000 كغم 1 پیازی ووشک 39

 70.6 2071 1214 كغم  1 لیمۆ  40

 5.0 750 714 كغم  1 تەماتە 41

 50.0 750 500 كغم 1 پەتاتە 42

 0.0 750 750 كغم 1 خیار 43

 7.6 1000 929 كغم 1 باینجان 44

 0.0 2500 2500 كغم 1 وشکسیری و 45

 0.0 2000 2000 غم  800 دۆشاوی تەماتەی زیری تورکی 46

 0.0 2000 2000 كغم 1 فاسۆلیای ووشک 47

 0.0 1000 1000 كغم  1 نۆکی لەتکراوی بازرگانی  48

 0.0 2500 2500 كغم 1 بازرگانی  نۆکی 49

 0.0 1464 1464 كغم1  نیسکی بازرگانی 50

 0.0 2929 2929 كغم 1 لۆبیای سوور 51

 0.0 2000 2000 كغم 1 پاقلەی ووشک 52

 سرکەی  خۆماڵی بیادر لە بازاڕەکانی نەینەوا نەبوو لەکاتی کۆکردنەوەی ئەو داتایانە. *: 
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 پارێزگای کەرکوک:

ئەم توێژینەوەیە لە پارێزگای کەرکووک تەنها لە پێنج شوێنی ناوەندی قەزای کەرکووک 
شێوەیەی خوارەوە بوو:ئەنجامدرا، ئەنجامەکانیش بەم   

کە لەناو پرسیانامەکەدا هەیە بۆ مانگی  کەل و پەالنەیبەرزبوونەوەی نرخی بەشێک لەو 
 ئادار بە بەراورد لەگەڵ مانگی شوبات وەکو ئەوەی خوارەوە: 

 
رێژەی گۆڕانی نرخ لە بەشێک لە کۆمەڵەی کەرەستەی خۆراک و میوە و سەوزەی وەکو:  .1

شیری مندااڵن ، پیازی ووشک، سیری ووشک، تەماتە و  ،برنجی بازرگانی هاوردەکراو
  %(95.0) ،%(30.0) ،%(40.0) ،%(0.90)، %(5.1)، %(7.1)لیمۆ بەم شێوەیە بوو 

 .یەک لەدوای یەک
پێداویستییەکانی پزیشکی و  رێژەی گۆڕانی نرخ لە بەشێک لە کۆمەڵەی .2

تکێشی پزیشکی و ی وەکو: دەمامکی ئاسایی، دەمامکی بە فلتەر، دەسپاککەرەوەکان
یەک  %(20.0)، %(20.0)،  %(0124.) ،%(0170.)پاککەرەوەکان بەم شێوەیە بوو 

 .لەدوای یەک
 وەکو: یپاککەرەوەی تایت و سابوون رێژەی گۆڕانی نرخ لە بەشێک لە کۆمەڵەی .3

یەک  %(20.0) ،%(53.3)بەم شێوەیە بوو   (فاس)بتڵی لێکەرەوە  ،سابوونی دیتول
 .لەدوای یەک

وەکو: کلینکسی  یکلینکس و دایبی منداڵ نرخ لە بەشێک لە کۆمەڵەی گۆڕانیرێژەی  .4
 یەک لەدوای یەک. %( 3.8) ،%( 35.0)  کاغەز و دایبی منداڵ بەم شێوەیە بوو
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 پارێزگای کەرکوک  ( 10)خشتەی 
 

ناوەندی نرخ  کهل و پهلهکان  ريزبهند 
لە مانگی 

 شوبات
 )دينار( 

ناوەندی 
نرخ لە 

 مانگی ئادار
 ار( )دين

رێژەی  
گۆڕان لە 

 %نرخ 

1 
  عارەبانە کە هاوتایە)  برنجی بازرگانی هاوردە

   )كغم  4.5 بە
8500 9100 7.1 

 13.3 1700 1500 كغم  1برنجی بازرگانی خۆماڵی  2

 2.0 510 500 كغم                            1ئاردی بۆری گەنمی بازرگانی  3

 10.0 1100 1000 كغم  1 ئاردی سپی گەنمی بازرگانی زیری تورکی 4

 0.0 250 250 غم  200مەعکەرۆنی کیسەی زیری تورکی  5

 0.0 250 250 غم  200  سپاکیتی کیسەی زیری تورکی 6

 2.3 6650 6500 غم  400)سیرالك(   بازرگانیخواردنی مندااڵنی  7

 0.0 250 250 دانە  1نانی فرنی   8

 0.0 125 125 دانە  1سەموونی حەجەری  9

 0.0 125 125 دانە  1رەبایی نی کاسەموو 10

 5.2 14200 13500 كغم                                                                     1 خۆماڵی  /گۆشتی تازەی بەرخ 11

12 
خۆماڵی  ( / بەبێ ئێسک)  گۆشتی تازە گۆلک

       كغم                                                              1
14500 15200 4.8 

 11.4 3900 3500 كغم 1مریشکی بەستوو 13

 6.0 2650 2500 كغم  1مریشکی زیندوو 14

15 
شیری ووشککراوەی بازرگانی المدهش 

 غم  400
3000 3250 8.3 

 5.1 5200 4950 غم 400 شیری مندااڵنی دیاالک 16

17 
  30بازرگانی   /هێلکەی سوور قەبارەی گەورە

   هێلکەدانە 
4000 5800 45.0 

18 
  یان ئێرانی/  هێلکەی سپی قەبارەی گەورە

   هێلکە  دانە 30 هاوتایە بە 
4000 5200 30.0 

 13.3 1700 1500 لتر  1زەیتی رووەکی بازرگانی زیر  19

 2.2 6900 6750 كغم 1راشی / خۆمالێ اسوفی  20

 6.7 2400 2250 غم  300راشی هاوردەی توناس تورکی  21

 10.0 1650 1500 غم   430بیادر  ێ خۆمال /سرکە 22

 0.0 7500 7500 یەک بتڵ   بازرگانیكغم /  12.5بتڵی غاز کێشی 23

 40.0 350 250 دانە  1سابوونی توالیتی عادی  24

 53.3 1150 750 دانە  1سابوونی دیتولی   25
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26 
 تایتی جلشۆردنی عادی بازرگانی تاید/ هاوردە

 10.0 1650 1500 غم  480

27 
ەلی ئوتوماتیکی بازرگانی  شۆردنی فتایتی جل

 كغم  1.5هاوردە /
6500 6650 2.3 

28 
زاهی شوشتنی فەلی ئوتوماتیکی  

 لتر   1.5بازرگانی/هاوردە 
3000 3200 6.7 

 0.0 1000 1000 لتر  1 زاهی قاپشۆردنی خۆماڵی  29

 0.0 2500 2500 مل   800زاهی قاپشۆردنی الوزیری هاوردە  30

 20.0 1500 1250 لتر   1 س(بتڵی لێکەرەوە )فا  31

 5.0 2100 2000 رولە    4 کلینکسی کاغەزی  توالیتی فاین 32

 35.0 1350 1000 کلینکسی جووت   150 کلینکسی کاغەزی فاین 33

34 
  پارچە 18 دایبی پامبیرزی مندااڵنی هاوردە

 ناوەند  ەبارەق
6500 6750 3.8 

 170.0 67500 25000   دانە  50 دەمامکی ئاسایی 35

 124.0 5600 2500 دەمامکی یەک فلتەر  36

 20.0 5400 4500   دانە 100 پاکەتی  پزیشکیدەستکێشی  37

 20.0 6000 5000 لتر 4 هتد، فینول ..... پاککرەوەی قوتووی دیتول 38

 90.0 1900 1000 كغم 1 پیازی ووشک 39

 95.0 1950 1000 كغم  1 لیمۆ  40

 30.0 1300 1000 كغم  1 تەماتە 41

 15.0 1150 1000 كغم 1 اتەپەت 42

 5.0 1050 1000 كغم 1 خیار 43

 26.7 950 750 كغم 1 باینجان 44

 40.0 1750 1250 كغم 1 سیری ووشک 45

 0.0 2000 2000 غم  800 دۆشاوی تەماتەی زیری تورکی 46

 0.0 2500 2500 كغم 1 فاسۆلیای ووشک 47

 5.7 1850 1750 كغم  1 نۆکی لەتکراوی بازرگانی  48

 0.0 2000 2000 كغم 1 بازرگانی  کیۆن 49

 4.4 2350 2250 كغم1  نیسکی بازرگانی 50

 0.0 2000 2000 كغم 1 لۆبیای سوور 51

 0.0 2000 2000 كغم 1 پاقلەی ووشک 52
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 پارێزگای دیالە: 

توێژینەوەکە لە پارێزگای نەینەوا تەنها لە شەش قەزای ئەو پارێزگایە ئەنجامدرا، 
 یەی خوارەوە بوو:ئەنجامەکانیش بەمشێوە

کە لەناو پرسیانامەکەدا هەیە بۆ مانگی  کەل و پەالنەیبەرزبوونەوەی نرخی بەشێک لەو 
 ئادار بە بەراورد لەگەڵ مانگی شوبات وەکو ئەوەی خوارەوە: 

رێژەی گۆڕانی نرخ لە بەشێک لە کۆمەڵەی کەرەستەی خۆراک و میوە و سەوزەی وەکو:  .1
شک، تەماتە و لیمۆ بەم شێوەیە ی منداڵ، پیازی ووبرنجی بازرگانی هاوردەکراو، شیر

 .یەک لەدوای یەک %(92.3)، %(79.2)، %(113.9)، %(0.9)، %(8.3)بوو 
 

پێداویستییەکانی پزیشکی و  رێژەی گۆڕانی نرخ لە بەشێک لە کۆمەڵەی .2
ی وەکو: دەمامکی ئاسایی، دەمامکی بە فلتەر، دەستکێشی پزیشکی و پاککەرەوەکان

یەک  %(7.3)، %(350.0)، %(368.5) ،%(838.9)بەم شێوەیە بوو  پاککەرەوەکان
 .لەدوای یەک
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 پارێزگای دیالە  ( 11)خشتەی 
 

ناوەندی  کهل و پهلهکان  ريزبهند 
نرخ لە 
مانگی 
 شوبات
 )دينار( 

ناوەندی 
نرخ لە 

 مانگی ئادار
 )دينار( 

رێژەی  
گۆڕان لە 

 %نرخ 

1 
  4.5 بە  ایەکە هاوت عارەبانە)  برنجی بازرگانی هاوردە

  )كغم
6750 7313 8.3 

 0.0 2000 2000 كغم  1برنجی بازرگانی خۆماڵی  2

 4.2 521 500 كغم                            1ئاردی بۆری گەنمی بازرگانی  3

 21.8 1396 1146 كغم  1ئاردی سپی گەنمی بازرگانی زیری تورکی  4

 0.0 500 500 غم  200مەعکەرۆنی کیسەی زیری تورکی  5

 0.0 500 500 غم  200  سپاکیتی کیسەی زیری تورکی 6

 0.0 6000 6000 غم  400)سیرالك(   خواردنی مندااڵنی بازرگانی 7

 0.0 1000 1000 دانە  1نانی فرنی   8

 0.0 1000 1000 دانە  1سەموونی حەجەری  9

 0.0 1000 1000 دانە  1سەموونی کارەبایی  10

 4.8 13708 13083 كغم                                                                     1 ڵی ماخۆ  /گۆشتی تازەی بەرخ 11

 3.2 13417 13000 كغم                                                                     1خۆماڵی  ( / بەبێ ئێسک)  گۆشتی تازە گۆلک 12

 12.5 4500 4000 كغم 1مریشکی بەستوو 13

 1.2 3500 3458 كغم  1مریشکی زیندوو 14

 16.7 3500 3000 غم  400شیری ووشککراوەی بازرگانی المدهش  15

 0.9 4542 4500 غم 400 شیری مندااڵنی دیاالک 16

 9.9 6000 5458   هێلکەدانە  30بازرگانی   /هێلکەی سوور قەبارەی گەورە 17

 هاوتایە بە   یان ئێرانی/  هێلکەی سپی قەبارەی گەورە 18
   هێلکە دانە 30

4958 5458 10.1 

 6.6 1333 1250 لتر  1زەیتی رووەکی بازرگانی زیر  19

 0.0 5000 5000 كغم 1راشی / خۆمالێ اسوفی  20

 0.0 2000 2000 غم  300راشی هاوردەی توناس تورکی  21

 0.0 1500 1500 غم   430بیادر  خۆمالێ  /سرکە 22

 2.4 7250 7083 یەک بتڵ   بازرگانی /كغم   12.5بتڵی غاز کێشی 23

 0.0 250 250 دانە  1سابوونی توالیتی عادی  24

 0.0 1000 1000 دانە  1دیتولی  سابوونی  25
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26 
 غم  480 تایتی جلشۆردنی عادی بازرگانی تاید/ هاوردە

1000 1000 0.0 

27 
تایتی جلشۆردنی فەلی ئوتوماتیکی بازرگانی /هاوردە  

 0.0 6000 6000 كغم  1.5

28 
  1.5زاهی شوشتنی فەلی ئوتوماتیکی بازرگانی/هاوردە 

 0.0 3500 3500 لتر  

 0.0 1000 1000 لتر  1 زاهی قاپشۆردنی خۆماڵی  29

 0.0 2500 2500 مل   800زاهی قاپشۆردنی الوزیری هاوردە  30

 0.0 1000 1000 لتر   1 بتڵی لێکەرەوە )فاس( 31

 0.0 1500 1500 لە  ور  4 کلینکسی کاغەزی  توالیتی فاین 32

 0.0 1000 1000 کلینکسی جووت   150 کلینکسی کاغەزی فاین 33

 0.0 6000 6000 ناوەند   ەبارە ق پارچە 18 دایبی پامبیرزی مندااڵنی هاوردە 34

 838.9 28167 3000   دانە  50 دەمامکی ئاسایی 35

 368.5 7417 1583 دەمامکی یەک فلتەر  36

 350.0 9000 2000   دانە 100 پاکەتی  دەستکێشی پزیشکی 37

 7.3 2146 2000 لتر 4 هتد، فینول ..... پاککرەوەی قوتووی دیتول 38

 113.9 1604 750 كغم 1 پیازی ووشک 39

 92.3 2083 1083 كغم  1 لیمۆ  40

 79.2 896 500 كغم  1 تەماتە 41

 100.0 1000 500 كغم 1 پەتاتە 42

 50.0 750 500 كغم 1 خیار 43

 100.0 1500 750 كغم 1 باینجان 44

 0.0 1000 1000 كغم 1 سیری ووشک 45

 12.5 2250 2000 غم  800 دۆشاوی تەماتەی زیری تورکی 46

 26.1 2521 2000 كغم 1 فاسۆلیای ووشک 47

 0.0 1500 1500 كغم  1 نۆکی لەتکراوی بازرگانی  48

 13.2 2500 2208 كغم 1 بازرگانی  نۆکی 49

 51.7 1896 1250 كغم1  بازرگانینیسکی  50

 0.0 2000 2000 كغم 1 لۆبیای سوور 51

 0.0 2438 2438 كغم 1 پاقلەی ووشک 52
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 پارێزگای ئەنبار:
انیش ئەنبوووووووار ئەنجامووووووودرا، ئەنجامەکووووووو ئەم تووووووووێژینەوە لە دوو قەزای پارێزگوووووووای 

 بەمشێوەیەی خوارەوە بوو:
بەرزبوونەوەی نرخی بەشێک لەو کەل و پەالنەی کە لەناو پرسیانامەکەدا هەیە بۆ مانگی 

 ئادار بە بەراورد لەگەڵ مانگی شوبات وەکو ئەوەی خوارەوە: 

رێژەی گۆڕانی نرخ لە بەشێک لە کۆمەڵەی کەرەستەی خۆراک و میوە و سەوزەی وەکو:  .1
ردەکراو، شیری منداڵ، پیازی ووشک، تەماتە و لیمۆ بەم شێوەیە برنجی بازرگانی هاو

 .یەک لەدوای یەک  %(60.0) ،%(33.3) ،%(57.1) ،%(14.6) ،%(14.3)بوو 
 

اویستییەکانی پزیشکی و پێد  رێژەی گۆڕانی نرخ لە بەشێک لە کۆمەڵەی .2
و ی وەکو: دەمامکی ئاسایی، دەمامکی بە فلتەر، دەستکێشی پزیشکی پاککەرەوەکان

یەک  %(7.9)، %(66.7)، %(158.3)، %(100.0)پاککەرەوەکان بەم شێوەیە بوو 
 .لەدوای یەک

 
وەکو:  یپاککەرەوەی تایت و سابوون رێژەی گۆڕانی نرخ لە بەشێک لە کۆمەڵەی .3

یەک  %(26.3)  ،%(21.5) بەم شێوەیە بوو  (فاس)بتڵی لێکەرەوە  سابوونی دیتول،

 .لەدوای یەک
 

وەکو: دایبی منداڵ  یکلینکس و دایبی منداڵ بەشێک لە کۆمەڵەیرێژەی گۆڕانی نرخ لە  .4
 .بوو %( 10.8) رێژەکەی 
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 پارێزگای ئەنبار ( 12)خشتەی 
ناوەندی نرخ لە  کهل و پهلهکان  ريزبهند 

 مانگی شوبات
 )دينار( 

ناوەندی نرخ 
لە مانگی 

 ئادار
 )دينار( 

رێژەی گۆڕان 
 %لە نرخ 

  کە هاوتایە عارەبانە)  برنجی بازرگانی هاوردە 1
   )كغم  4.5 بە

7875 9000 14.3 

 2.2 2875 2813 كغم  1برنجی بازرگانی خۆماڵی  2

 50.0 750 500 كغم                            1ئاردی بۆری گەنمی بازرگانی  3

 35.3 1438 1063 كغم  1ئاردی سپی گەنمی بازرگانی زیری تورکی  4

 0.0 500 500 غم  200مەعکەرۆنی کیسەی زیری تورکی  5

 0.0 500 500 غم  200  سپاکیتی کیسەی زیری تورکی 6

 6.7 6000 5625 غم  400)سیرالك(   بازرگانیخواردنی مندااڵنی  7

 0.0 163 163 دانە  1نانی فرنی   8

 0.0 125 125 دانە  1سەموونی حەجەری  9

 0.0 113 113 دانە  1سەموونی کارەبایی  10

 0.0 14500 14500 كغم                                                                     1 خۆماڵی  /گۆشتی تازەی بەرخ 11

خۆماڵی  ( / بەبێ ئێسک)  گۆشتی تازە گۆلک 12
 كغم                                                                    1

15250 15500 1.6 

 9.1 4500 4125 كغم 1مریشکی بەستوو 13

 9.4 4238 3875 كغم  1مریشکی زیندوو 14

شیری ووشککراوەی بازرگانی المدهش  15
 غم  400

3375 3500 3.7 

 14.6 5875 5125 غم 400 شیری مندااڵنی دیاالک 16

  30بازرگانی   /هێلکەی سوور قەبارەی گەورە 17
   هێلکەدانە 

5250 6000 14.3 

  یان ئێرانی/  هێلکەی سپی قەبارەی گەورە 18
   هێلکە  دانە 30 ایە بە هاوت

5000 5500 10.0 

 7.1 1875 1750 لتر  1زەیتی رووەکی بازرگانی زیر  19

 2.9 4375 4250 كغم 1راشی / خۆمالێ اسوفی  20

 4.8 2750 2625 غم  300راشی هاوردەی توناس تورکی  21

 0.0 1500 1500 غم   430بیادر  خۆمالێ  /سرکە 22

 8.3 8125 7500 یەک بتڵ   زرگانیبا كغم /  12.5بتڵی غاز کێشی 23

 16.8 438 375 دانە  1سابوونی توالیتی عادی  24

 21.5 1063 875 دانە  1دیتولی  سابوونی  25

 تایتی جلشۆردنی عادی بازرگانی تاید/ هاوردە 26
 غم  480

1063 1125 5.8 
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تایتی جلشۆردنی فەلی ئوتوماتیکی بازرگانی   27
 كغم  1.5هاوردە /

7125 7375 3.5 

زاهی شوشتنی فەلی ئوتوماتیکی   28
 لتر   1.5بازرگانی/هاوردە 

3333 3500 5.0 

 0.0 1000 1000 لتر  1 زاهی قاپشۆردنی خۆماڵی  29

 0.0 1500 1500 مل   800زاهی قاپشۆردنی الوزیری هاوردە  30

 26.3 1500 1188 لتر   1 بتڵی لێکەرەوە )فاس( 31

 29.0 2500 1938 ە  رول   4 کلینکسی کاغەزی  توالیتی فاین 32

 0.0 1375 1375 کلینکسی جووت   150 کلینکسی کاغەزی فاین 33

  پارچە 18 دایبی پامبیرزی مندااڵنی هاوردە 34
 ناوەند  ەبارەق

4625 5125 10.8 

 100.0 25000 12500   دانە  50 دەمامکی ئاسایی 35

 158.3 7750 3000 دەمامکی یەک فلتەر  36

 66.7 5000 3000   دانە 100 یپاکەت  پزیشکیدەستکێشی  37

 هتد، فینول ..... پاککرەوەی قوتووی دیتول 38
 لتر 4

3938 4250 7.9 

 57.1 1375 875 كغم 1 پیازی ووشک 39

 60.0 2000 1250 كغم  1 لیمۆ  40

 33.3 1000 750 كغم  1 تەماتە 41

 0.0 875 875 كغم 1 پەتاتە 42

 12.5- 875 1000 كغم 1 خیار 43

 53.3 1438 938 غم ك1 باینجان 44

 0.0 2250 2250 كغم 1 سیری ووشک 45

 5.7 2313 2188 غم  800 دۆشاوی تەماتەی زیری تورکی 46

 14.3 2500 2188 كغم 1 فاسۆلیای ووشک 47

 3.7 1750 1688 كغم  1 نۆکی لەتکراوی بازرگانی  48

 8.5 2375 2188 كغم 1 بازرگانی  نۆکی 49

 15.4 1875 1625 كغم1  نیسکی بازرگانی 50

 17.9 2063 1750 كغم 1 لۆبیای سوور 51

 14.3 2000 1750 كغم 1 پاقلەی ووشک 52
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 پارێزگای بابل:
ئەنجامدرا، ئەنجامەکانیش بەمشێوەیەی توێژینەوەکە لە چوار قەزای پارێزگای بابل 

 خوارەوە بوو:
ۆ مانگی بەرزبوونەوەی نرخی بەشێک لەو کەل و پەالنەی کە لەناو پرسیانامەکەدا هەیە ب

 ئادار بە بەراورد لەگەڵ مانگی شوبات وەکو ئەوەی خوارەوە: 

رێژەی گۆڕانی نرخ لە بەشێک لە کۆمەڵەی کەرەستەی خۆراک و میوە و سەوزەی وەکو:  .1
شک، سیری ووشک، تەماتە و لیمۆ برنجی بازرگانی هاوردەکراو، شیری منداڵ، پیازی وو

یەک  %(58.4)، %(63.1)، %(50.0)، %(57.1)، %(1.2)، %(7.2)بەم شێوەیە بوو 
 .لەدوای یەک

 
پێداویستییەکانی پزیشکی و  رێژەی گۆڕانی نرخ لە بەشێک لە کۆمەڵەی .2

ی وەکو: دەمامکی ئاسایی، دەمامکی بە فلتەر، دەستکێشی پزیشکی و پاککەرەوەکان
یەک  %(28.1)، %(43.1)، %(537.7)، %(988.2)پاککەرەوەکان بەم شێوەیە بوو 

 .لەدوای یەک
 

وەکو:  یپاککەرەوەی تایت و سابوون رێژەی گۆڕانی نرخ لە بەشێک لە کۆمەڵەی .3
یەک  %(14.4)، %(12.9)بەم شێوەیە بوو  (فاس)بتڵی لێکەرەوە  سابوونی دیتول،

 .لەدوای یەک
 

وەکو: دایبی منداڵ  یکلینکس و دایبی منداڵ رێژەی گۆڕانی نرخ لە بەشێک لە کۆمەڵەی .4
 .بوو %(5.2)رێژەکەی 
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 پارێزگای بابل ( 13)تەی خش
 

ناوەندی نرخ لە  کهل و پهلهکان  ريزبهند 
 مانگی شوبات

 )دينار( 

ناوەندی نرخ 
 مانگی ئادارلە 

 )دينار( 

رێژەی گۆڕان 
 %لە نرخ 

  بە  عارەبانە کە هاوتایە)  برنجی بازرگانی هاوردە 1
   )كغم 4.5

8281 8875 7.2 

 16.8 1953 1672 كغم  1برنجی بازرگانی خۆماڵی  2

 19.6 617 516 كغم                            1ئاردی بۆری گەنمی بازرگانی  3

 12.5 844 750 كغم  1ئاردی سپی گەنمی بازرگانی زیری تورکی  4

 0.0 500 500 غم  200مەعکەرۆنی کیسەی زیری تورکی  5

 0.0 479 479 غم  200  سپاکیتی کیسەی زیری تورکی 6

 5.5 5500 5214 غم  400)سیرالك(   یخواردنی مندااڵنی بازرگان 7

 0.0 134 134 دانە  1نانی فرنی   8

 0.0 117 117 دانە  1سەموونی حەجەری  9

 0.0 138 138 دانە  1سەموونی کارەبایی  10

 3.8 13500 13000 كغم                                                                     1 خۆماڵی  /گۆشتی تازەی بەرخ 11

 1.2 12000 11857 كغم                                                                     1خۆماڵی  ( / بەبێ ئێسک)  گۆشتی تازە گۆلک 12

 0.0 3566 3566 كغم 1مریشکی بەستوو 13

 10.1 2719 2469 كغم  1مریشکی زیندوو 14

 3.2 3063 2969 غم  400شیری ووشککراوەی بازرگانی المدهش  15

 1.2 5031 4969 غم 400 شیری مندااڵنی دیاالک 16

  30بازرگانی   /هێلکەی سوور قەبارەی گەورە 17
   هێلکەدانە 

5328 5781 8.5 

  یان ئێرانی/  هێلکەی سپی قەبارەی گەورە 18
   هێلکە  دانە 30 هاوتایە بە 

4500 4839 7.5 

 10.0 1375 1250 لتر  1زەیتی رووەکی بازرگانی زیر  19

 0.0 5700 5700 كغم 1راشی / خۆمالێ اسوفی  20

 0.0 2286 2286 غم  300راشی هاوردەی توناس تورکی  21

 0.0 1500 1500 غم   430بیادر  خۆمالێ  /سرکە 22

 4.0 6563 6313 یەک بتڵ   بازرگانیكغم /  12.5بتڵی غاز کێشی 23

 0.0 250 250 دانە  1سابوونی توالیتی عادی  24

 12.9 1094 969 دانە  1تولی  دی سابوونی  25

 تایتی جلشۆردنی عادی بازرگانی تاید/ هاوردە 26
 0.0 1286 1286 غم  480
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تایتی جلشۆردنی فەلی ئوتوماتیکی بازرگانی   27
 كغم  1.5هاوردە /

6813 6875 0.9 

زاهی شوشتنی فەلی ئوتوماتیکی بازرگانی/هاوردە   28
 لتر   1.5

3500 3500 0.0 

 7.6 1000 929 لتر  1 ی خۆماڵی زاهی قاپشۆردن 29

 2.5 1500 1464 مل   800زاهی قاپشۆردنی الوزیری هاوردە  30

 14.4 1109 969 لتر   1 بتڵی لێکەرەوە )فاس( 31

 0.0 1500 1500 رولە    4 کلینکسی کاغەزی  توالیتی فاین 32

 0.0 1000 1000 کلینکسی جووت   150 کلینکسی کاغەزی فاین 33

  ەبارە ق پارچە 18 ی مندااڵنی هاوردەدایبی پامبیرز 34
 ناوەند 

5464 5750 5.2 

 988.2 22667 2083   دانە  50 دەمامکی ئاسایی 35

 537.7 8500 1333 دەمامکی یەک فلتەر  36

 43.1 6500 4542   دانە 100 پاکەتی  دەستکێشی پزیشکی 37

 28.1 5857 4571 لتر 4 هتد، فینول ..... پاککرەوەی قوتووی دیتول 38

 57.1 1375 875 كغم 1 پیازی ووشک 39

 58.4 2500 1578 كغم  1 لیمۆ  40

 63.1 969 594 كغم  1 تەماتە 41

 63.1 969 594 كغم 1 پەتاتە 42

 26.8 1031 813 كغم 1 خیار 43

 40.5 1328 945 كغم 1 باینجان 44

 50.0 1500 1000 كغم 1 سیری ووشک 45

 1.6 2000 1969 غم  800 دۆشاوی تەماتەی زیری تورکی 46

 24.6 2609 2094 كغم 1 فاسۆلیای ووشک 47

 12.8 1375 1219 كغم  1 نۆکی لەتکراوی بازرگانی  48

 15.9 2391 2063 كغم 1 بازرگانی  نۆکی 49

 40.9 1938 1375 كغم1  بازرگانینیسکی  50

 29.9 2313 1781 كغم 1 لۆبیای سوور 51

 20.9 2344 1938 كغم 1 پاقلەی ووشک 52
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 ای کەربەال:پارێزگ
توێژینەوە لە سێ قەزای پارێزگای کەربەال ئەنجامدرا، ئەنجامەکانیش بەمشێوەیەی 

 خوارەوە بوو:

بەرزبوونەوەی نرخی بەشێک لەو کەل و پەالنەی کە لەناو پرسیانامەکەدا هەیە بۆ مانگی 
 ئادار بە بەراورد لەگەڵ مانگی شوبات وەکو ئەوەی خوارەوە: 

 
ەشێک لە کۆمەڵەی کەرەستەی خۆراک و میوە و سەوزەی وەکو: رێژەی گۆڕانی نرخ لە ب .1

برنجی بازرگانی هاوردەکراو، شیری منداڵ، پیازی ووشک، سیری ووشک، تەماتە و لیمۆ 
 %(57.9)  ، %( 75.0)  ، %(58.3)  ، %(70.1)  ، %( 12.2) ،%( 14.4) بەم شێوەیە بوو 
 .یەک لەدوای یەک

تییەکانی پزیشکی و پێداویس بەشێک لە کۆمەڵەیرێژەی گۆڕانی نرخ لە  .2
ی وەکو: دەمامکی ئاسایی، دەمامکی بە فلتەر، دەستکێشی پزیشکی و پاککەرەوەکان

یەک  %(47.8)، %(63.6)، %(253.0) ،%(388.5)پاککەرەوەکان بەم شێوەیە بوو 

 .لەدوای یەک
وەکو:  یپاککەرەوەی تایت و سابوون رێژەی گۆڕانی نرخ لە بەشێک لە کۆمەڵەی .3

یەک  %(43.8) ،%(29.2)بەم شێوەیە بوو  (فاس)تڵی لێکەرەوە ب سابوونی دیتول،
 .لەدوای یەک

وەکو: کلینکسی  یکلینکس و دایبی منداڵ رێژەی گۆڕانی نرخ لە بەشێک لە کۆمەڵەی .4
 یەک لەدوای یەک. %(15.3)، %(14.2) کاغەز و دایبی منداڵ بەم شێوەیە بوو
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 پارێزگای کەربەال  ( 14)خشتەی 

ناوەندی نرخ  لهکان کهل و په ريزبهند 
لە مانگی 

 شوبات
 )دينار( 

ناوەندی 
نرخ لە 
مانگی 

 ئادار
 )دينار( 

رێژەی  
گۆڕان لە 

 %نرخ 

  عارەبانە کە هاوتایە)  برنجی بازرگانی هاوردە 1
   )كغم  4.5 بە

8667 9917 14.4 

 22.2 2750 2250 كغم  1برنجی بازرگانی خۆماڵی  2

 0.0 500 500                        كغم     1ئاردی بۆری گەنمی بازرگانی  3

 16.6 1458 1250 كغم  1ئاردی سپی گەنمی بازرگانی زیری تورکی  4

 0.0 500 500 غم  200مەعکەرۆنی کیسەی زیری تورکی  5

 0.0 500 500 غم  200  سپاکیتی کیسەی زیری تورکی 6

 13.5 5583 4917 غم  400)سیرالك(   بازرگانیخواردنی مندااڵنی  7

 0.0 133 133 دانە  1نی فرنی  نا 8

 0.0 125 125 دانە  1سەموونی حەجەری  9

 12.8 150 133 دانە  1سەموونی کارەبایی  10

 11.4 12250 11000 كغم                                                                     1 خۆماڵی  /گۆشتی تازەی بەرخ 11

خۆماڵی  /  (بەبێ ئێسک)  گۆشتی تازە گۆلک 12
 كغم                                                                    1

11500 12333 7.2 

 4.8 3667 3500 كغم 1مریشکی بەستوو 13

 16.4 3250 2792 كغم  1مریشکی زیندوو 14

شیری ووشککراوەی بازرگانی المدهش  15
 غم  400

3000 3417 13.9 

 12.2 5375 4792 غم 400 شیری مندااڵنی دیاالک 16

  30بازرگانی   /هێلکەی سوور قەبارەی گەورە 17
   هێلکەدانە 

4958 5500 10.9 

  یان ئێرانی/  هێلکەی سپی قەبارەی گەورە 18
   هێلکە  دانە 30 هاوتایە بە 

4458 5083 14.0 

 19.3 1542 1292 لتر  1زەیتی رووەکی بازرگانی زیر  19

 10.8 6000 5417 كغم 1راشی / خۆمالێ اسوفی  20

 11.5 2417 2167 غم  300راشی هاوردەی توناس تورکی  21

 2.9 1500 1458 غم   430بیادر  خۆمالێ  /سرکە 22

 10.7 7750 7000 یەک بتڵ   بازرگانیكغم /  12.5بتڵی غاز کێشی 23

 0.0 250 250 دانە  1سابوونی توالیتی عادی  24

 29.2 1292 1000 دانە  1سابوونی دیتولی   25
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 تایتی جلشۆردنی عادی بازرگانی تاید/ هاوردە 26
 غم  480

833 1000 20.0 

تایتی جلشۆردنی فەلی ئوتوماتیکی بازرگانی   27
 كغم  1.5هاوردە /

7333 7833 6.8 

زاهی شوشتنی فەلی ئوتوماتیکی   28
 لتر   1.5بازرگانی/هاوردە 

3000 3000 0.0 

 20.8 1208 1000 لتر  1 زاهی قاپشۆردنی خۆماڵی  29

 25.0 1250 1000 مل   800زاهی قاپشۆردنی الوزیری هاوردە  30

 43.8 1917 1333 لتر   1 بتڵی لێکەرەوە )فاس( 31

 22.2 1833 1500 رولە    4 کلینکسی کاغەزی  توالیتی فاین 32

 14.2 1333 1167 کلینکسی جووت   150 کلینکسی کاغەزی فاین 33

  پارچە 18 دایبی پامبیرزی مندااڵنی هاوردە 34
 ناوەند  ەبارەق

4625 5333 15.3 

 388.5 14250 2917   دانە  50 دەمامکی ئاسایی 35

 253.0 10000 2833 دەمامکی یەک فلتەر  36

 63.6 6000 3667   دانە 100 پاکەتی  پزیشکیدەستکێشی  37

 هتد، فینول ..... پاککرەوەی قوتووی دیتول 38
 لتر 4

3833 5667 47.8 

 70.1 1417 833 كغم 1 پیازی ووشک 39

 57.9 2500 1583 كغم  1 لیمۆ  40

 75.0 875 500 كغم  1 تەماتە 41

 66.6 833 500 كغم 1 پەتاتە 42

 100.0 1000 500 كغم 1 خیار 43

 59.0 1458 917 كغم 1 باینجان 44

 58.3 1583 1000 كغم 1 سیری ووشک 45

 16.7 2333 2000 غم  800 دۆشاوی تەماتەی زیری تورکی 46

 24.0 2583 2083 كغم 1 لیای ووشکفاسۆ 47

 27.9 1333 1042 كغم  1 نۆکی لەتکراوی بازرگانی  48

 21.6 2583 2125 كغم 1 بازرگانی  نۆکی 49

 71.4 2000 1167 كغم1  نیسکی بازرگانی 50

 25.0 2500 2000 كغم 1 لۆبیای سوور 51

 22.4 2500 2042 كغم 1 پاقلەی ووشک 52
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 پارێزگای واست: 
ە لە دوو قەزای پارێزگای واست ئەنجامدرا، ئەنجامەکانیش بەمشێوەیەی توێژینەوەک

 خوارەوە بوو:
بەرزبوونەوەی نرخی بەشێک لەو کەل و پەالنەی کە لەناو پرسیانامەکەدا هەیە بۆ مانگی 

 ئادار بە بەراورد لەگەڵ مانگی شوبات وەکو ئەوەی خوارەوە: 
 
ەی خۆراک و میوە و سەوزەی وەکو: رێژەی گۆڕانی نرخ لە بەشێک لە کۆمەڵەی کەرەست .1

شک، تەماتە و لیمۆ بەم شێوەیە برنجی بازرگانی هاوردەکراو، شیری منداڵ، سیری وو
 .یەک لەدوای یەک  %(112.5)، %(0.200)، %(44.4)، %(9.1)، %(13.3)بوو 

 
پێداویستییەکانی پزیشکی و  رێژەی گۆڕانی نرخ لە بەشێک لە کۆمەڵەی .2

ەمامکی ئاسایی، دەمامکی بە فلتەر، دەستکێشی پزیشکی و ی وەکو: دپاککەرەوەکان
یەک  %(25.0)، %(75.0)، %(300.0.) ،%(400.0)پاککەرەوەکان بەم شێوەیە بوو 

 .لەدوای یەک
وەکو:  یپاککەرەوەی تایت و سابوون رێژەی گۆڕانی نرخ لە بەشێک لە کۆمەڵەی .3

یەک  %(0.100) ،%(0.25)بەم شێوەیە بوو  (فاس)بتڵی لێکەرەوە  سابوونی دیتول،

 .لەدوای یەک
وەکو: کلینکسی  یکلینکس و دایبی منداڵ رێژەی گۆڕانی نرخ لە بەشێک لە کۆمەڵەی .4

 یەک لەدوای یەک. %(9.5)، %(6.3) کاغەز و دایبی منداڵ بەم شێوەیە بوو
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 پارێزگای واست  ( 15)خشتەی 

ناوەندی نرخ  کهل و پهلهکان  ريزبهند 
مانگی لە 

 شوبات
 )دينار( 

اوەندی نرخ ن
لە مانگی 

 ئادار
 )دينار( 

رێژەی  
گۆڕان لە 

 %نرخ 

  عارەبانە کە هاوتایە)  برنجی بازرگانی هاوردە 1
   )كغم  4.5 بە

8438 9563 13.3 

 21.2 2500 2063 كغم  1برنجی بازرگانی خۆماڵی  2

 0.0 500 500 كغم                            1ئاردی بۆری گەنمی بازرگانی  3

 6.3 1063 1000 كغم  1ی سپی گەنمی بازرگانی زیری تورکی ئارد 4

 0.0 500 500 غم  200مەعکەرۆنی کیسەی زیری تورکی  5

 0.0 500 500 غم  200  سپاکیتی کیسەی زیری تورکی 6

 11.1 5000 4500 غم  400)سیرالك(   خواردنی مندااڵنی بازرگانی 7

 0.0 125 125 دانە  1نانی فرنی   8

 0.0 125 125 دانە  1ری سەموونی حەجە 9

 0.0 125 125 دانە  1سەموونی کارەبایی  10

 7.1 15000 14000 كغم                                                                     1 خۆماڵی  /گۆشتی تازەی بەرخ 11

خۆماڵی  ( / بەبێ ئێسک)  گۆشتی تازە گۆلک 12
                                      كغم                               1

12000 12000 0.0 

 0.0 3500 3500 كغم 1مریشکی بەستوو 13

 0.0 2750 2750 كغم  1مریشکی زیندوو 14

شیری ووشککراوەی بازرگانی المدهش  15
 غم  400

3000 3500 16.7 

 9.1 6000 5500 غم 400 شیری مندااڵنی دیاالک 16

  30بازرگانی   /ورەهێلکەی سوور قەبارەی گە  17
   هێلکەدانە 

6000 7000 16.7 

  یان ئێرانی/  هێلکەی سپی قەبارەی گەورە 18
   هێلکە  دانە 30 هاوتایە بە 

5500 6000 9.1 

 0.0 1500 1500 لتر  1زەیتی رووەکی بازرگانی زیر  19

 9.1 6000 5500 كغم 1راشی / خۆمالێ اسوفی  20

 0.0 2250 2250 غم  300راشی هاوردەی توناس تورکی  21

 0.0 1500 1500 غم   430بیادر  خۆمالێ  /سرکە 22

 4.2 6250 6000 یەک بتڵ   بازرگانیكغم /  12.5بتڵی غاز کێشی 23

 0.0 250 250 دانە  1سابوونی توالیتی عادی  24

 25.0 1250 1000 دانە  1دیتولی  سابوونی  25
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 تایتی جلشۆردنی عادی بازرگانی تاید/ هاوردە 26
 غم  480

1500 1563 4.2 

تایتی جلشۆردنی فەلی ئوتوماتیکی بازرگانی   27
 كغم  1.5هاوردە /

4125 4125 0.0 

زاهی شوشتنی فەلی ئوتوماتیکی   28
 لتر   1.5بازرگانی/هاوردە 

3563 3563 0.0 

 12.5 1125 1000 لتر  1 زاهی قاپشۆردنی خۆماڵی  29

 18.8 1188 1000 مل   800زاهی قاپشۆردنی الوزیری هاوردە  30

 100.0 2000 1000 لتر   1 بتڵی لێکەرەوە )فاس( 31

 16.7 3500 3000 رولە    4 کلینکسی کاغەزی  توالیتی فاین 32

 6.3 1063 1000 کلینکسی جووت   150 کلینکسی کاغەزی فاین 33

  پارچە 18 دایبی پامبیرزی مندااڵنی هاوردە 34
 ناوەند  ەبارەق

5250 5750 9.5 

 400.0 12500 2500   دانە  50 دەمامکی ئاسایی 35

 300.0 10000 2500 دەمامکی یەک فلتەر  36

 75.0 7000 4000   دانە 100 پاکەتی  پزیشکیدەستکێشی  37

 هتد، فینول ..... پاککرەوەی قوتووی دیتول 38
 لتر 4

8000 10000 25.0 

 0.0 875 875 كغم 1 پیازی ووشک 39

 112.5 2125 1000 كغم  1 لیمۆ  40

 200.0 1500 500 كغم  1 تەماتە 41

 25.1 938 750 كغم 1 پەتاتە 42

 33.3 1000 750 كغم 1 خیار 43

 100.0 1500 750 كغم 1 باینجان 44

 44.4 1625 1125 كغم 1 سیری ووشک 45

 0.0 2000 2000 غم  800 دۆشاوی تەماتەی زیری تورکی 46

 37.5 2750 2000 كغم 1 فاسۆلیای ووشک 47

 20.0 1500 1250 كغم  1 گانی نۆکی لەتکراوی بازر 48

 37.5 2750 2000 كغم 1 بازرگانی  نۆکی 49

 33.3 2000 1500 كغم1  نیسکی بازرگانی 50

 26.7 2375 1875 كغم 1 لۆبیای سوور 51

 27.6 2313 1813 كغم 1 پاقلەی ووشک 52
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 پارێزگای سەالحەدین: 
ەنجامەکانیش توێژینەوەکە لە شەش قەزای پارێزگای سەالحەدین ئەنجامدرا، ئ

 بەمشێوەیەی خوارەوە بوو:

بەرزبوونەوەی نرخی بەشێک لەو کەل و پەالنەی کە لەناو پرسیانامەکەدا هەیە بۆ مانگی 
 ئادار بە بەراورد لەگەڵ مانگی شوبات وەکو ئەوەی خوارەوە: 

رێژەی گۆڕانی نرخ لە بەشێک لە کۆمەڵەی کەرەستەی خۆراک و میوە و سەوزەی  .1
شک، سیری ووشک، انی هاوردەکراو، شیری منداڵ، پیازی وووەکو: برنجی بازرگ

 ،%(27.5) ،%(66.1)، %(5.8)، %(18.1)تەماتە و لیمۆ بەم شێوەیە بوو 
 .یەک لەدوای یەک %(100.0) ،%(23.0)

   
پێداویستییەکانی پزیشکی و  رێژەی گۆڕانی نرخ لە بەشێک لە کۆمەڵەی .2

ی بە فلتەر، دەستکێشی پزیشکی و ی وەکو: دەمامکی ئاسایی، دەمامکپاککەرەوەکان
یەک  %(20.2)، %(34.8)، %(222.3) ،%(0.464)پاککەرەوەکان بەم شێوەیە بوو 

 .لەدوای یەک
وەکو:  یپاککەرەوەی تایت و سابوون رێژەی گۆڕانی نرخ لە بەشێک لە کۆمەڵەی .3

یەک  %(6.3)، %(36.0)بەم شێوەیە بوو  (فاس)بتڵی لێکەرەوە  سابوونی دیتول،
 .یەک لەدوای

وەکو: کلینکسی  یکلینکس و دایبی منداڵ رێژەی گۆڕانی نرخ لە بەشێک لە کۆمەڵەی .4
 یەک لەدوای یەک. %( 9.0)  ، %(6.3)  کاغەز و دایبی منداڵ بەم شێوەیە بوو
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 پارێزگای سەالحەدین  ( 16)خشتەی 

ناوەندی نرخ  کهل و پهلهکان  ريزبهند 
لە مانگی 

 )دينار( شوبات

ناوەندی نرخ 
لە مانگی 

 )دينار( ئادار

رێژەی گۆڕان 
 %لە نرخ 

عارەبانە کە  )  برنجی بازرگانی هاوردە 1
   )كغم  4.5 بە  هاوتایە

7488 8844 
18.1 

 8.9 2656 2438 كغم  1برنجی بازرگانی خۆماڵی  2

 19.1 506 425 كغم                            1ئاردی بۆری گەنمی بازرگانی  3

زیری تورکی  ئاردی سپی گەنمی بازرگانی   4
 كغم 1

1063 1156 
8.7 

 13.2 531 469 غم  200مەعکەرۆنی کیسەی زیری تورکی  5

 12.6 563 500 غم  200  سپاکیتی کیسەی زیری تورکی 6

  400)سیرالك(   خواردنی مندااڵنی بازرگانی 7
 غم

4938 5125 
3.8 

 0.0 179 179 دانە  1نانی فرنی   8

 0.0 119 119 دانە  1سەموونی حەجەری  9

 2.6 119 116 دانە  1سەموونی کارەبایی  10

 1.4 13500 13313 كغم                                                                     1 خۆماڵی  /گۆشتی تازەی بەرخ 11

خۆماڵی  ( / بەبێ ئێسک)  گۆشتی تازە گۆلک 12
                  كغم                                                   1

12938 13250 
2.4 

 15.1 3813 3313 كغم 1مریشکی بەستوو 13

 9.5 3422 3125 كغم  1مریشکی زیندوو 14

شیری ووشککراوەی بازرگانی المدهش  15
 غم  400

3000 3094 
3.1 

 5.8 5125 4844 غم 400 شیری مندااڵنی دیاالک 16

بازرگانی    /هێلکەی سوور قەبارەی گەورە 17
   هێلکەە دان 30

4938 5438 
10.1 

  یان ئێرانی/  هێلکەی سپی قەبارەی گەورە 18
   هێلکە  دانە 30 هاوتایە بە 

4292 4958 
15.5 

 7.4 1594 1484 لتر  1زەیتی رووەکی بازرگانی زیر  19

 9.4- *5125 5656 كغم 1راشی / خۆمالێ اسوفی  20

 13.9- *2188 2542 غم  300راشی هاوردەی توناس تورکی  21

 2.2 1469 1438 غم   430بیادر  خۆمالێ  /سرکە 22

یەک    بازرگانیكغم /  12.5بتڵی غاز کێشی 23
 بتڵ 

7063 7625 
8.0 

 19.4 265 222 دانە  1سابوونی توالیتی عادی  24

 36.0 672 494 دانە  1سابوونی دیتولی   25
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تایتی جلشۆردنی عادی بازرگانی تاید/   26
 1406 1375 غم  480 هاوردە

2.3 

تایتی جلشۆردنی فەلی ئوتوماتیکی بازرگانی   27
 كغم  1.5هاوردە /

7063 7438 
5.3 

زاهی شوشتنی فەلی ئوتوماتیکی   28
 لتر   1.5بازرگانی/هاوردە 

5313 5875 
10.6 

 0.0 1000 1000 لتر  1 زاهی قاپشۆردنی خۆماڵی  29

 2.3 1438 1406 مل   800زاهی قاپشۆردنی الوزیری هاوردە  30

 6.3 1594 1500 لتر   1 لێکەرەوە )فاس( بتڵی  31

 0.0 2000 2000 رولە    4 کلینکسی کاغەزی  توالیتی فاین 32

کلینکسی    150 کلینکسی کاغەزی فاین 33
 جووت 

1000 1063 
6.3 

  پارچە 18 دایبی پامبیرزی مندااڵنی هاوردە 34
 ناوەند  ەبارەق

5188 5656 
9.0 

 464.0 17625 3125   دانە  50 دەمامکی ئاسایی 35

 222.3 9000 2792 دەمامکی یەک فلتەر  36

 34.8 6656 4938   دانە 100 پاکەتی  دەستکێشی پزیشکی 37

 هتد، فینول ..... پاککرەوەی قوتووی دیتول 38
 لتر 4

5250 6313 
20.2 

 66.1 1531 922 كغم 1 پیازی ووشک 39

 100.0 3000 1500 كغم  1 لیمۆ  40

 23.0 1000 813 كغم  1 تەماتە 41

 17.2 1000 853 كغم 1 پەتاتە 42

 31.8 1000 759 كغم 1 خیار 43

 96.3 1625 828 كغم 1 باینجان 44

 27.5 1594 1250 كغم 1 سیری ووشک 45

 8.7 2344 2156 غم  800 دۆشاوی تەماتەی زیری تورکی 46

 14.1 2281 2000 كغم 1 فاسۆلیای ووشک 47

 4.7 1375 1313 كغم  1 نۆکی لەتکراوی بازرگانی  48

 2.8 2313 2250 كغم 1 بازرگانی  نۆکی 49

 36.1 1531 1125 كغم1  بازرگانینیسکی  50

 7.3 2313 2156 كغم 1 لۆبیای سوور 51

 18.8 2375 2000 كغم 1 پاقلەی ووشک 52

 .دابەزینی نرخی راشی بەهۆی کەمی خواست بوو بۆ راشی لەم پارێزگایە: *
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 پارێزگای نەجەف: 

ئەنجامەکانیش ارێزگای نەجەف ئەم توێژینەوەی لێ ئەنجامدرا، تەنها یەک قەزا لە پ
 بەمشێوەیەی خوارەوە بوو:

بەرزبوونەوەی نرخی بەشێک لەو کەل و پەالنەی کە لەناو پرسیانامەکەدا هەیە بۆ مانگی 
 ئادار بە بەراورد لەگەڵ مانگی شوبات وەکو ئەوەی خوارەوە: 

 
ەستەی خۆراک و میوە و سەوزەی وەکو: رێژەی گۆڕانی نرخ لە بەشێک لە کۆمەڵەی کەر .1

رگانی هاوردەکراو، پیازی ووشک، سیری ووشک، تەماتە و لیمۆ بەم شێوەیە برنجی باز 
 .یەک لەدوای یەک %(38.5) ،%(40.0) ،%(60.0) ،%(66.7) ،%(5.9)بوو 

  
پێداویستییەکانی پزیشکی و  رێژەی گۆڕانی نرخ لە بەشێک لە کۆمەڵەی .2

دەمامکی ئاسایی، دەمامکی بە فلتەر، دەستکێشی پزیشکی و ی وەکو: پاککەرەوەکان
یەک  %(25.0)، %(50.0)، %(209.1)، %(309.1)پاککەرەوەکان بەم شێوەیە بوو 

 .لەدوای یەک
 

وەکو:  یپاککەرەوەی تایت و سابوون رێژەی گۆڕانی نرخ لە بەشێک لە کۆمەڵەی .3
یەک  %(16.7)، %(50.0)بەم شێوەیە بوو  (فاس)بتڵی لێکەرەوە  سابوونی دیتول،

 .لەدوای یەک
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 پارێزگای نەجەف  ( 17)خشتەی 

ناوەندی نرخ لە  کهل و پهلهکان  ريزبهند 
 مانگی شوبات

 )دينار( 

ناوەندی 
نرخ لە 
مانگی 

 )دينار( ئادار

رێژەی گۆڕان 
 %لە نرخ 

  4.5 بە  عارەبانە کە هاوتایە)  برنجی بازرگانی هاوردە 1
  )كغم

8500 9000 5.9 

 0 2500 2500 كغم  1برنجی بازرگانی خۆماڵی  2

 0 500 500 كغم                            1ئاردی بۆری گەنمی بازرگانی  3

 12.5 1125 1000 كغم  1ئاردی سپی گەنمی بازرگانی زیری تورکی  4

 0 500 500 غم  200مەعکەرۆنی کیسەی زیری تورکی  5

 0 500 500 غم  200  سپاکیتی کیسەی زیری تورکی 6

 2.3 5500 5375 غم  400)سیرالك(   خواردنی مندااڵنی بازرگانی 7

 0 125 125 دانە  1نانی فرنی   8

 0 125 125 دانە  1سەموونی حەجەری  9

 0 125 125 دانە  1سەموونی کارەبایی  10

 0 13500 13500                   كغم                                                   1 خۆماڵی  /گۆشتی تازەی بەرخ 11

 0 12500 12500 كغم                                                                     1خۆماڵی  ( / بەبێ ئێسک)  گۆشتی تازە گۆلک 12

 0 4000 4000 كغم 1مریشکی بەستوو 13

 12.5 3375 3000 كغم  1مریشکی زیندوو 14

 0 3000 3000 غم  400گانی المدهش شیری ووشککراوەی بازر 15

 0 5000 5000 غم 400 شیری مندااڵنی دیاالک 16

دانە   30بازرگانی   /هێلکەی سوور قەبارەی گەورە 17
   هێلکە

5500 5500 0 

 هاوتایە بە   یان ئێرانی/  هێلکەی سپی قەبارەی گەورە 18
   هێلکە دانە 30

5000 5000 0 

 8.3 1625 1500   لتر1زەیتی رووەکی بازرگانی زیر  19

 6.3 4250 4000 كغم 1راشی / خۆمالێ اسوفی  20

 0 2500 2500 غم  300راشی هاوردەی توناس تورکی  21

 0 1500 1500 غم   430بیادر  خۆمالێ  /سرکە 22

 0 6000 6000 یەک بتڵ   بازرگانیكغم /  12.5بتڵی غاز کێشی 23

 0 250 250 دانە  1سابوونی توالیتی عادی  24

 50.0 1500 1000 دانە  1وونی دیتولی  ساب 25

 0 1000 1000 غم  480 بازرگانی تاید/ هاوردەتایتی جلشۆردنی عادی   26



58  

 

تایتی جلشۆردنی فەلی ئوتوماتیکی بازرگانی /هاوردە   27
 كغم  1.5

7000 7125 1.8 

  1.5زاهی شوشتنی فەلی ئوتوماتیکی بازرگانی/هاوردە  28
 لتر  

3000 3125 4.2 

 0 1250 1250 لتر  1 پشۆردنی خۆماڵی زاهی قا 29

 12.5 1125 1000 مل   800زاهی قاپشۆردنی الوزیری هاوردە  30

 16.7 1750 1500 لتر   1 بتڵی لێکەرەوە )فاس( 31

 0 1500 1500 رولە    4 کلینکسی کاغەزی  توالیتی فاین 32

 0 1000 1000 کلینکسی جووت   150 کلینکسی کاغەزی فاین 33

  ەبارە ق پارچە 18 یرزی مندااڵنی هاوردەدایبی پامب 34
 ناوەند 

6500 6500 0 

 309.1 11250 2750   دانە  50 دەمامکی ئاسایی 35

 209.1 8500 2750 دەمامکی یەک فلتەر  36

 50.0 6000 4000   دانە 100 پاکەتی  دەستکێشی پزیشکی 37

 25.0 10000 8000 لتر 4 هتد، فینول ..... پاککرەوەی قوتووی دیتول 38

 66.7 1250 750 كغم 1 پیازی ووشک 39

 38.5 2250 1625 كغم  1 لیمۆ  40

 40.0 875 625 كغم  1 تەماتە 41

 75.0 875 500 كغم 1 پەتاتە 42

 50.0 750 500 كغم 1 خیار 43

 50.0 1125 750 كغم 1 باینجان 44

 60.0 2000 1250 كغم 1 سیری ووشک 45

 14.3 2000 1750 غم  800 دۆشاوی تەماتەی زیری تورکی 46

 25.0 2500 2000 كغم 1 فاسۆلیای ووشک 47

 0 2000 2000 كغم  1 نۆکی لەتکراوی بازرگانی  48

 0 2500 2500 كغم 1 بازرگانی  نۆکی 49

 0 2000 2000 كغم1  نیسکی بازرگانی 50

 25.0 2500 2000 كغم 1 لۆبیای سوور 51

 0 2500 2500 كغم 1 پاقلەی ووشک 52
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 ە:پارێزگای قادسیی
توێژینەوەیە لە چوار قەزای پارێزگای قادسییە ئەنجامدرا، ئەنجامەکانیش بەم ئەم 

 شێوەیەی خوارەوە بوو:

بەرزبوونەوەی نرخی بەشێک لەو کەل و پەالنەی کە لەناو پرسیانامەکەدا هەیە بۆ مانگی 
 ئادار بە بەراورد لەگەڵ مانگی شوبات وەکو ئەوەی خوارەوە: 

شێک لە کۆمەڵەی کەرەستەی خۆراک و میوە و سەوزەی وەکو: رێژەی گۆڕانی نرخ لە بە .1
شک، سیری ووشک، تەماتە و لیمۆ برنجی بازرگانی هاوردەکراو، شیری منداڵ، پیازی وو

 %(134.3) ،%(45.0) ،%(14.7) ،%(110.4) ،%(1.3) ،%(0.2)بەم شێوەیە بوو 
 .یەک لەدوای یەک

 
ستییەکانی پزیشکی و پێداوی رێژەی گۆڕانی نرخ لە بەشێک لە کۆمەڵەی .2

ی وەکو: دەمامکی ئاسایی، دەمامکی بە فلتەر، دەستکێشی پزیشکی و پاککەرەوەکان
یەک  %(36.0)، %(117.2)، %(278.9)، %(618.6)پاککەرەوەکان بەم شێوەیە بوو 

 .لەدوای یەک
وەکو:  یپاککەرەوەی تایت و سابوون رێژەی گۆڕانی نرخ لە بەشێک لە کۆمەڵەی .3

یەک   %(16.3)، %(33.9)بوو  بەم شێوەیە (فاس)بتڵی لێکەرەوە  سابوونی دیتول،

 .لەدوای یەک
دایبوی منوداڵ  :وەکو یکلینکس و دایبی منداڵ رێژەی گۆڕانی نرخ لە بەشێک لە کۆمەڵەی .4

 .  بوو %( 7.5) رێژەکەی 
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 پارێزگای قادسییە  ( 18)خشتەی 

ناوەندی نرخ  کهل و پهلهکان  ريزبهند 
لە مانگی 

 )دينار( شوبات

ناوەندی 
نرخ لە 
مانگی 

 )دينار( ئادار

رێژەی  
گۆڕان لە 

 %نرخ 

  بە  عارەبانە کە هاوتایە)  برنجی بازرگانی هاوردە 1
   )كغم 4.5

8406 8422 0.2 

 3.4 1875 1813 كغم  1برنجی بازرگانی خۆماڵی  2

 1.4 513 506 كغم                            1ئاردی بۆری گەنمی بازرگانی  3

 0.0 1000 1000 كغم  1سپی گەنمی بازرگانی زیری تورکی ئاردی  4

 6.6 500 469 غم  200مەعکەرۆنی کیسەی زیری تورکی  5

 6.0 563 531 غم  200  سپاکیتی کیسەی زیری تورکی 6

 0.0 5143 5143 غم  400)سیرالك(   خواردنی مندااڵنی بازرگانی 7

 0.0 127 127 دانە  1نانی فرنی   8

 0.0 121 121 دانە  1سەموونی حەجەری  9

 0.0 136 136 دانە  1سەموونی کارەبایی  10

 0.6 12071 12000 كغم                                                                     1 خۆماڵی  /گۆشتی تازەی بەرخ 11

 2.5 11571 11286                                    كغم                                  1خۆماڵی  ( / بەبێ ئێسک)  گۆشتی تازە گۆلک 12

 0.0 3531 3531 كغم 1مریشکی بەستوو 13

 0.0 2375 2375 كغم  1مریشکی زیندوو 14

 8.0 3375 3125 غم  400شیری ووشککراوەی بازرگانی المدهش  15

 1.3 5063 5000 غم 400 شیری مندااڵنی دیاالک 16

دانە   30بازرگانی   /هێلکەی سوور قەبارەی گەورە 17
   هێلکە

5469 5469 0.0 

هاوتایە   یان ئێرانی/  هێلکەی سپی قەبارەی گەورە 18
   هێلکە دانە 30 بە 

4563 4625 1.4 

 11.3 1531 1375 لتر  1زەیتی رووەکی بازرگانی زیر  19

 0.6 5281 5250 كغم 1راشی / خۆمالێ اسوفی  20

 0.0 2000 2000 غم  300راشی هاوردەی توناس تورکی  21

 0.0 2000 2000 غم   430بیادر  خۆمالێ  /سرکە 22

 0.0 6000 6000 یەک بتڵ   بازرگانیكغم /  12.5بتڵی غاز کێشی 23

 0.0 250 250 دانە  1سابوونی توالیتی عادی  24

 33.9 1115 833 دانە  1دیتولی  سابوونی  25
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  480 تایتی جلشۆردنی عادی بازرگانی تاید/ هاوردە 26
 غم

1250 1313 5.0 

تایتی جلشۆردنی فەلی ئوتوماتیکی بازرگانی /هاوردە   27
 كغم  1.5

6188 6375 3.0 

زاهی شوشتنی فەلی ئوتوماتیکی بازرگانی/هاوردە   28
 لتر   1.5

3875 3875 0.0 

 0.0 1063 1063 لتر  1 زاهی قاپشۆردنی خۆماڵی  29

 0.0 1000 1000 مل   800زاهی قاپشۆردنی الوزیری هاوردە  30

 16.3 1344 1156 لتر   1 بتڵی لێکەرەوە )فاس( 31

 16.7 2500 2143 رولە    4 کلینکسی کاغەزی  توالیتی فاین 32

 0.0 1000 1000 کلینکسی جووت   150 کلینکسی کاغەزی فاین 33

  ەبارە ق پارچە 18 دایبی پامبیرزی مندااڵنی هاوردە 34
 ناوەند 

5000 5375 7.5 

 618.6 16917 2354   دانە  50 دەمامکی ئاسایی 35

 278.9 7200 1900 دەمامکی یەک فلتەر  36

 117.2 8417 3875   دانە 100 پاکەتی  پزیشکیدەستکێشی  37

 36.0 4250 3125 لتر 4 هتد، فینول ..... پاککرەوەی قوتووی دیتول 38

 110.4 1906 906 كغم 1 پیازی ووشک 39

 134.3 2563 1094 كغم  1 لیمۆ  40

 45.0 906 625 كغم  1 تەماتە 41

 68.8 844 500 كغم 1 پەتاتە 42

 49.9 844 563 كغم 1 خیار 43

 72.1 1344 781 كغم 1 باینجان 44

 14.7 1219 1063 كغم 1 سیری ووشک 45

 4.7 2094 2000 غم  800 دۆشاوی تەماتەی زیری تورکی 46

 20.9 2344 1938 كغم 1 فاسۆلیای ووشک 47

 2.3 1406 1375 كغم  1 نۆکی لەتکراوی بازرگانی  48

 11.2 2156 1938 كغم 1 بازرگانی  نۆکی 49

 28.6 1688 1313 كغم1  نیسکی بازرگانی 50

 3.2 2063 2000 كغم 1 لۆبیای سوور 51

 1.6 2031 2000 كغم 1 پاقلەی ووشک 52
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 پارێزگای موسەننا:
ش بەم ئەنجامدرا، ئەنجامەکانی موسەننائەم توێژینەوەیە لە چوار قەزای پارێزگای 

 شێوەیەی خوارەوە بوو:

بەرزبوونەوەی نرخی بەشێک لەو کەل و پەالنەی کە لەناو پرسیانامەکەدا هەیە بۆ مانگی 
 ئادار بە بەراورد لەگەڵ مانگی شوبات وەکو ئەوەی خوارەوە: 

رێژەی گۆڕانی نرخ لە بەشێک لە کۆمەڵەی کەرەستەی خۆراک و میوە و سەوزەی وەکو:  .1
شک، سیری ووشک، تەماتە و لیمۆ ەکراو، شیری منداڵ، پیازی ووبرنجی بازرگانی هاورد

یەک  %(54.8)،%(20.0)،%(40.8)، %(26.3)،  %(6.3)، %(0.7)بەم شێوەیە بوو 
 .لەدوای یەک

پێداویستییەکانی پزیشکی و  رێژەی گۆڕانی نرخ لە بەشێک لە کۆمەڵەی .2
تکێشی پزیشکی و ی وەکو: دەمامکی ئاسایی، دەمامکی بە فلتەر، دەسپاککەرەوەکان

یەک %( 6.1%(، ) 84.0%(، ) 279.3)  %(، 477.6) پاککەرەوەکان بەم شێوەیە بوو 

 .لەدوای یەک
وەکو:  یپاککەرەوەی تایت و سابوون رێژەی گۆڕانی نرخ لە بەشێک لە کۆمەڵەی .3

یەک  %(17.0)  ،%(15.7) بەم شێوەیە بوو  (فاس)بتڵی لێکەرەوە  سابوونی دیتول،

 .لەدوای یەک
دایبوی منوداڵ  :وەکو یکلینکس و دایبی منداڵ انی نرخ لە بەشێک لە کۆمەڵەیرێژەی گۆڕ .4

 .  بوو %(3.8)رێژەکەی 
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 پارێزگای موسوننا  ( 19)خشتەی 

ناوەندی نرخ  کهل و پهلهکان  ريزبهند 
لە مانگی 

 شوبات
 )دينار( 

ناوەندی نرخ 
مانگی لە 

 )دينار( ئادار

رێژەی گۆڕان 
 %لە نرخ 

عارەبانە کە  )  دەبرنجی بازرگانی هاور 1
   )كغم  4.5 بە  هاوتایە

8750 8813 0.7 

 1.6 2000 1969 كغم  1برنجی بازرگانی خۆماڵی  2

 0.0 563 563 كغم                            1ئاردی بۆری گەنمی بازرگانی  3

ئاردی سپی گەنمی بازرگانی زیری تورکی   4
 كغم 1

1313 1344 2.4 

 0.0 625 625 غم  200کی مەعکەرۆنی کیسەی زیری تور 5

 0.0 625 625 غم  200  سپاکیتی کیسەی زیری تورکی 6

  400)سیرالك(   خواردنی مندااڵنی بازرگانی 7
 غم

5000 5063 1.3 

 0.0 129 129 دانە  1نانی فرنی   8

 0.0 125 125 دانە  1سەموونی حەجەری  9

 0.0 125 125 دانە  1سەموونی کارەبایی  10

 2.8 14000 13625 كغم                                                                     1 خۆماڵی  /رخگۆشتی تازەی بە  11

خۆماڵی  ( / بەبێ ئێسک)  گۆشتی تازە گۆلک 12
 كغم                                                                    1

12250 12375 1.0 

 0.0 3438 3438 كغم 1مریشکی بەستوو 13

 1.0 3281 3250 كغم  1مریشکی زیندوو 14

شیری ووشککراوەی بازرگانی المدهش  15
 غم  400

3000 3031 1.0 

 6.3 5313 5000 غم 400 شیری مندااڵنی دیاالک 16

  30بازرگانی   /هێلکەی سوور قەبارەی گەورە 17
   هێلکەدانە 

5500 5688 3.4 

  یان ئێرانی/  هێلکەی سپی قەبارەی گەورە 18
   هێلکە  دانە 30 هاوتایە بە 

4625 4813 4.1 

 2.1 1531 1500 لتر  1زەیتی رووەکی بازرگانی زیر  19

 1.5 8250 8125 كغم 1راشی / خۆمالێ اسوفی  20

 1.5 2156 2125 غم  300راشی هاوردەی توناس تورکی  21

 3.4 1938 1875 غم   430بیادر  خۆمالێ  /سرکە 22

یەک    بازرگانیغم / ك 12.5بتڵی غاز کێشی 23
 بتڵ 

6000 6375 6.3 

 0.0 250 250 دانە  1سابوونی توالیتی عادی  24

 15.7 1375 1188 دانە  1دیتولی  سابوونی  25
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 تایتی جلشۆردنی عادی بازرگانی تاید/ هاوردە 26
 6.4 1031 969 غم  480

تایتی جلشۆردنی فەلی ئوتوماتیکی بازرگانی   27
 كغم  1.5هاوردە /

8500 8500 0.0 

زاهی شوشتنی فەلی ئوتوماتیکی   28
 لتر   1.5بازرگانی/هاوردە 

3500 3500 0.0 

 3.1 1031 1000 لتر  1 زاهی قاپشۆردنی خۆماڵی  29

 3.1 1031 1000 مل   800زاهی قاپشۆردنی الوزیری هاوردە  30

 17.0 1719 1469 لتر   1 بتڵی لێکەرەوە )فاس( 31

 1.9 1625 1594 رولە    4 کلینکسی کاغەزی  توالیتی فاین 32

کلینکسی    150 کلینکسی کاغەزی فاین 33
 جووت 

1063 1063 0.0 

  پارچە 18 دایبی پامبیرزی مندااڵنی هاوردە 34
 ناوەند  ەبارەق

5000 5188 3.8 

 477.6 16917 2929   دانە  50 دەمامکی ئاسایی 35

 279.3 9167 2417 دەمامکی یەک فلتەر  36

 84.0 9071 4929   دانە 100 کەتیپا  دەستکێشی پزیشکی 37

 هتد، فینول ..... پاککرەوەی قوتووی دیتول 38
 لتر 4

4125 4375 6.1 

 26.3 1500 1188 كغم 1 پیازی ووشک 39

 54.8 2563 1656 كغم  1 لیمۆ  40

 20.0 750 625 كغم  1 تەماتە 41

 15.4 938 813 كغم 1 پەتاتە 42

 19.2 969 813 كغم 1 خیار 43

 42.2 1156 813 كغم 1 باینجان 44

 40.8 969 688 كغم 1 سیری ووشک 45

 10.6 2281 2063 غم  800 دۆشاوی تەماتەی زیری تورکی 46

 26.5 2688 2125 كغم 1 فاسۆلیای ووشک 47

 2.1 1531 1500 كغم  1 نۆکی لەتکراوی بازرگانی  48

 16.2 2469 2125 كغم 1 بازرگانی  نۆکی 49

 25.0 1719 1375 كغم1  بازرگانینیسکی  50

 8.8 2313 2125 كغم 1 لۆبیای سوور 51

 6.3 2125 2000 كغم 1 پاقلەی ووشک 52
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 پارێزگای زیقار:

ئەنجامدرا، ئەنجامەکانیش بەم  زیقارقەزای پارێزگای  دوولە تەنها ئەم توێژینەوەیە 
 شێوەیەی خوارەوە بوو:

ەکەدا هەیە بۆ مانگی بەرزبوونەوەی نرخی بەشێک لەو کەل و پەالنەی کە لەناو پرسیانام
 ئادار بە بەراورد لەگەڵ مانگی شوبات وەکو ئەوەی خوارەوە: 

رێژەی گۆڕانی نرخ لە بەشێک لە کۆمەڵەی کەرەستەی خۆراک و میوە و سەوزەی وەکو:  .1
شک، سیری ووشک، تەماتە و لیمۆ برنجی بازرگانی هاوردەکراو، شیری منداڵ، پیازی وو

یەک  %(66.7)، %(50.0)، %(50.0)، %(50.0) ،%(2.6) ،%(5.9)بەم شێوەیە بوو 
 .لەدوای یەک

پێداویستییەکانی پزیشکی و  رێژەی گۆڕانی نرخ لە بەشێک لە کۆمەڵەی .2
ی وەکو: دەمامکی ئاسایی، دەمامکی بە فلتەر، دەستکێشی پزیشکی و پاککەرەوەکان

یەک   %(25.0)، %(75.0)، %(263.6)، %(336.4)پاککەرەوەکان بەم شێوەیە بوو 
 .لەدوای یەک

وەکو:  یپاککەرەوەی تایت و سابوون رێژەی گۆڕانی نرخ لە بەشێک لە کۆمەڵەی .3
یەک  %(050.) ،%(100.0)بەم شێوەیە بوو  (فاس)بتڵی لێکەرەوە  سابوونی دیتول،

 .لەدوای یەک
وەکو: دایبی منداڵ  یکلینکس و دایبی منداڵ رێژەی گۆڕانی نرخ لە بەشێک لە کۆمەڵەی .4

 بوو. %(2.6) رێژەکەی
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 پارێزگای زیقار ( 20)خشتەی 

ناوەندی نرخ  کهل و پهلهکان  ريزبهند 
لە مانگی 

 )دينار( شوبات

ناوەندی نرخ 
مانگی لە 

 ئادار
 )دينار( 

رێژەی  
گۆڕان لە 

 %نرخ 

  بە  عارەبانە کە هاوتایە)  برنجی بازرگانی هاوردە 1
   )كغم 4.5

8500 9000 5.9 

 25.0 2500 2000 م  كغ1برنجی بازرگانی خۆماڵی  2

 0.0 500 500 كغم                            1ئاردی بۆری گەنمی بازرگانی  3

 0.0 1250 1250 كغم  1ئاردی سپی گەنمی بازرگانی زیری تورکی  4

 0.0 500 500 غم  200مەعکەرۆنی کیسەی زیری تورکی  5

 0.0 500 500 غم  200  سپاکیتی کیسەی زیری تورکی 6

 10.0 5500 5000 غم  400)سیرالك(   مندااڵنی بازرگانی خواردنی  7

 0.0 150 150 دانە  1نانی فرنی   8

 0.0 125 125 دانە  1سەموونی حەجەری  9

 0.0 150 150 دانە  1سەموونی کارەبایی  10

 0.0 14000 14000       كغم                                                                1 خۆماڵی  /گۆشتی تازەی بەرخ 11

 0.0 12000 12000 كغم                                                                     1خۆماڵی  ( / بەبێ ئێسک)  گۆشتی تازە گۆلک 12

 7.1 3750 3500 كغم 1مریشکی بەستوو 13

 20.0 3000 2500 كغم  1مریشکی زیندوو 14

 7.7 3500 3250 غم  400لمدهش شیری ووشککراوەی بازرگانی ا 15

 2.6 5000 4875 غم 400 شیری مندااڵنی دیاالک 16

دانە   30بازرگانی   /هێلکەی سوور قەبارەی گەورە 17
   هێلکە

5250 5500 4.8 

هاوتایە   یان ئێرانی/  هێلکەی سپی قەبارەی گەورە 18
   هێلکە دانە 30 بە 

* * * 

 0.0 1500 1500 لتر  1زەیتی رووەکی بازرگانی زیر  19

 9.1 6000 5500 كغم 1راشی / خۆمالێ اسوفی  20

 0.0 2000 2000 غم  300راشی هاوردەی توناس تورکی  21

 0.0 1500 1500 غم   430بیادر  خۆمالێ  /سرکە 22

 3.6 7250 7000 یەک بتڵ   بازرگانیكغم /  12.5بتڵی غاز کێشی 23

 0.0 250 250 دانە  1سابوونی توالیتی عادی  24

 100.0 2000 1000 دانە  1ابوونی دیتولی  س 25

 0.0 1000 1000  480 جلشۆردنی عادی بازرگانی تاید/ هاوردەتایتی  26
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 غم

تایتی جلشۆردنی فەلی ئوتوماتیکی بازرگانی /هاوردە   27
 كغم  1.5

7000 7000 0.0 

زاهی شوشتنی فەلی ئوتوماتیکی بازرگانی/هاوردە   28
 لتر   1.5

3000 3000 0.0 

 0.0 1000 1000 لتر  1 هی قاپشۆردنی خۆماڵی زا 29

 0.0 1000 1000 مل   800زاهی قاپشۆردنی الوزیری هاوردە  30

 50.0 1500 1000 لتر   1 بتڵی لێکەرەوە )فاس( 31

 0.0 1500 1500 رولە    4 کلینکسی کاغەزی  توالیتی فاین 32

 0.0 1000 1000 کلینکسی جووت   150 کلینکسی کاغەزی فاین 33

  ەبارە ق پارچە 18 دایبی پامبیرزی مندااڵنی هاوردە 34
 ناوەند 

4875 5000 2.6 

 336.4 12000 2750   دانە  50 دەمامکی ئاسایی 35

 263.6 10000 2750 دەمامکی یەک فلتەر  36

 75.0 7000 4000   دانە 100 پاکەتی  دەستکێشی پزیشکی 37

 25.0 10000 8000 لتر 4 هتد، فینول ..... پاککرەوەی قوتووی دیتول 38

 50.0 1500 1000 كغم 1 پیازی ووشک 39

 66.7 2500 1500 كغم  1 لیمۆ  40

 50.0 750 500 كغم  1 تەماتە 41

 50.0 750 500 كغم 1 پەتاتە 42

 33.3 1000 750 كغم 1 خیار 43

 100.0 1500 750 كغم 1 باینجان 44

 50.0 1500 1000 كغم 1 سیری ووشک 45

 0.0 2000 2000 غم  800 ورکیدۆشاوی تەماتەی زیری ت 46

 25.0 2500 2000 كغم 1 فاسۆلیای ووشک 47

 0.0 1000 1000 كغم  1 نۆکی لەتکراوی بازرگانی  48

 11.1 2500 2250 كغم 1 بازرگانی  نۆکی 49

 33.3 2000 1500 كغم1  نیسکی بازرگانی 50

 25.0 2500 2000 كغم 1 لۆبیای سوور 51

 25.0 2500 2000 كغم 1 پاقلەی ووشک 52

 لەبازارەکانی زیقار نیە. هێلکەی ئیرانی *: 
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 پارێزگای میسان:

ئەم توێژینەوەیە تەنها لە دوو قەزای پارێزگای زیقار ئەنجامدرا، ئەنجامەکانیش بەم 
 شێوەیەی خوارەوە بوو:

بەرزبوونەوەی نرخی بەشێک لەو کەل و پەالنەی کە لەناو پرسیانامەکەدا هەیە بۆ مانگی 
 ورد لەگەڵ مانگی شوبات وەکو ئەوەی خوارەوە: ئادار بە بەرا

رێژەی گۆڕانی نرخ لە بەشێک لە کۆمەڵەی کەرەستەی خۆراک و میوە و سەوزەی وەکو:  .1
،  %(42.9) ،%(10.0)مریشکی زیندوو، پیازی ووشک، تەماتە و لیمۆ بەم شێوەیە بوو 

 .یەک لەدوای یەک %(13.0) ،%(7.6)
 

پێداویستییەکانی پزیشکی و  مەڵەیرێژەی گۆڕانی نرخ لە بەشێک لە کۆ .2
ی وەکو: دەمامکی ئاسایی، دەمامکی بە فلتەر، دەستکێشی پزیشکی و پاککەرەوەکان

یەک   %(26.7)، %(40.6)، %(616.7) ،%(900.0)پاککەرەوەکان بەم شێوەیە بوو 
 .لەدوای یەک

 
وەکو:  یپاککەرەوەی تایت و سابوون رێژەی گۆڕانی نرخ لە بەشێک لە کۆمەڵەی .3

یەک  %(10.0) ،%(22.2)بەم شێوەیە بوو  (فاس)بتڵی لێکەرەوە  ابوونی دیتول،س
 .لەدوای یەک
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 پارێزگای نیسان( 21)خشتەی 

ناوەندی نرخ  کهل و پهلهکان  ريزبهند 
لە مانگی 

 شوبات
 )دينار( 

ناوەندی نرخ 
لە مانگی 

 )دينار( ئادار

رێژەی گۆڕان لە 
 %نرخ 

ەبانە کە  عار)  برنجی بازرگانی هاوردە 1
   )كغم  4.5 بە  هاوتایە

8750 8750 0.0 

 0.0 2500 2500 كغم  1برنجی بازرگانی خۆماڵی  2

 0.0 500 500 كغم                            1ئاردی بۆری گەنمی بازرگانی  3

ئاردی سپی گەنمی بازرگانی زیری تورکی   4
 كغم 1

1125 1125 0.0 

 0.0 500 500 م غ 200مەعکەرۆنی کیسەی زیری تورکی  5

 0.0 500 500 غم  200  سپاکیتی کیسەی زیری تورکی 6

  400)سیرالك(   خواردنی مندااڵنی بازرگانی 7
 غم

5500 5500 0.0 

 0.0 134 134 دانە  1نانی فرنی   8

 0.0 113 113 دانە  1سەموونی حەجەری  9

 0.0 125 125 دانە  1سەموونی کارەبایی  10

 0.0 11500 11500 كغم                                                                     1 ڵی خۆما /گۆشتی تازەی بەرخ 11

خۆماڵی  ( / بەبێ ئێسک)  گۆشتی تازە گۆلک 12
 كغم                                                                    1

13500 13500 0.0 

 0.0 4000 4000 كغم 1مریشکی بەستوو 13

 10.0 2750 2500 كغم  1مریشکی زیندوو 14

شیری ووشککراوەی بازرگانی المدهش  15
 غم  400

3000 3000 0.0 

 0.0 5000 5000 غم 400 شیری مندااڵنی دیاالک 16

  30بازرگانی   /هێلکەی سوور قەبارەی گەورە 17
   هێلکەدانە 

5375 5500 2.3 

  یان ئێرانی/  هێلکەی سپی قەبارەی گەورە 18
   هێلکە  دانە 30 تایە بە هاو

4625 4750 2.7 

 0.0 1625 1625 لتر  1زەیتی رووەکی بازرگانی زیر  19

 0.0 7500 7500 كغم 1راشی / خۆمالێ اسوفی  20

 0.0 2375 2375 غم  300راشی هاوردەی توناس تورکی  21

 0.0 1625 1625 غم   430بیادر  خۆمالێ  /سرکە 22

یەک    زرگانیبا كغم /  12.5بتڵی غاز کێشی 23
 بتڵ 

7000 7000 0.0 

 0.0 250 250 دانە  1سابوونی توالیتی عادی  24

 22.2 1375 1125 دانە  1دیتولی  سابوونی  25
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 تایتی جلشۆردنی عادی بازرگانی تاید/ هاوردە 26
 0.0 1500 1500 غم  480

تایتی جلشۆردنی فەلی ئوتوماتیکی بازرگانی   27
 كغم  1.5هاوردە /

5875 5875 0.0 

زاهی شوشتنی فەلی ئوتوماتیکی   28
 لتر   1.5بازرگانی/هاوردە 

4125 4125 0.0 

 0.0 1000 1000 لتر  1 زاهی قاپشۆردنی خۆماڵی  29

 0.0 1000 1000 مل   800زاهی قاپشۆردنی الوزیری هاوردە  30

 10.0 1375 1250 لتر   1 بتڵی لێکەرەوە )فاس( 31

 0.0 1750 1750 ە  رول   4 کلینکسی کاغەزی  توالیتی فاین 32

کلینکسی    150 کلینکسی کاغەزی فاین 33
 جووت 

1500 1500 0.0 

  پارچە 18 دایبی پامبیرزی مندااڵنی هاوردە 34
 ناوەند  ەبارەق

5750 5750 0.0 

 900.0 20000 2000   دانە  50 دەمامکی ئاسایی 35

 616.7 5375 750 دەمامکی یەک فلتەر  36

 40.6 5625 4000   دانە 100 پاکەتی  دەستکێشی پزیشکی 37

 هتد، فینول ..... پاککرەوەی قوتووی دیتول 38
 لتر 4

3750 4750 26.7 

 42.9 1250 875 كغم 1 پیازی ووشک 39

 13.0 1625 1438 كغم  1 لیمۆ  40

 7.6 875 813 كغم  1 تەماتە 41

 61.5 1313 813 كغم 1 پەتاتە 42

 33.3 1250 938 كغم 1 خیار 43

 53.8 1250 813 كغم 1 باینجان 44

 0.0 1000 1000 كغم 1 سیری ووشک 45

 0.0 2125 2125 غم  800 دۆشاوی تەماتەی زیری تورکی 46

 0.0 2250 2250 كغم 1 فاسۆلیای ووشک 47

 0.0 1875 1875 كغم  1 نۆکی لەتکراوی بازرگانی  48

 0.0 2250 2250 كغم 1 بازرگانی  نۆکی 49

 0.0 1500 1500 كغم1  بازرگانینیسکی  50

 0.0 2500 2500 كغم 1 لۆبیای سوور 51

 0.0 2000 2000 كغم 1 پاقلەی ووشک 52
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 پارێزگای بەسرە:

ئەم توێژینەوە لە شەش قەزای پارێزگای بەسرە ئەنجامدرا، ئەنجامەکانیش بەم شێوەییەی 
 خوارەوە بوو:

انگی بەرزبوونەوەی نرخی بەشێک لەو کەل و پەالنەی کە لەناو پرسیانامەکەدا هەیە بۆ م
 ئادار بە بەراورد لەگەڵ مانگی شوبات وەکو ئەوەی خوارەوە: 

رێژەی گۆڕانی نرخ لە بەشێک لە کۆمەڵەی کەرەستەی خۆراک و میوە و سەوزەی وەکو:  .1
شک، سیری ووشک و لیمۆ بەم برنجی بازرگانی هاوردەکراو، شیری منداڵ، پیازی وو

یەک لەدوای  %( 117.1)  ،%(45.0)  ،%( 120.9) ، %( 20.0)  ،%( 10.2) شێوەیە بوو 
 .یەک

ی  پێداویستییەکانی پزیشکی و پاککەرەوەکان رێژەی گۆڕانی نرخ لە بەشێک لە کۆمەڵەی .2
وەکو: دەمامکی ئاسایی، دەمامکی بە فلتەر، دەستکێشی پزیشکی و پاککەرەوەکان بەم 

 .یەک لەدوای یەک %(61.1)، %(100.0)، %(291.0) ،%(400.0)شێوەیە بوو 
 

وەکو:  یپاککەرەوەی تایت و سابوون خ لە بەشێک لە کۆمەڵەیرێژەی گۆڕانی نر .3
یەک  %(44.9)، %(34.8)بەم شێوەیە بوو  (فاس)بتڵی لێکەرەوە  سابوونی دیتول،

 .لەدوای یەک
وەکو: کلینکسی  یکلینکس و دایبی منداڵ رێژەی گۆڕانی نرخ لە بەشێک لە کۆمەڵەی .4

 یەک لەدوای یەک. %(12.9)، %(24.1) کاغەز و دایبی منداڵ بەم شێوەیە بوو
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 پارێزگای بەسرە  ( 22)خشتەی 

ناوەندی نرخ  کهل و پهلهکان  ريزبهند 
لە مانگی 

 )دينار( شوبات

ناوەندی نرخ 
 لە مانگی ئادار

 )دينار( 

رێژەی  
گۆڕان لە 

 %نرخ 
  بە  عارەبانە کە هاوتایە)  برنجی بازرگانی هاوردە 1

   )كغم 4.5
8125 8950 10.2 

 20.0 2143 1786 كغم  1ی خۆماڵی برنجی بازرگان 2

 25.1 483 386 كغم                            1ئاردی بۆری گەنمی بازرگانی  3

 18.0 1357 1150 كغم  1ئاردی سپی گەنمی بازرگانی زیری تورکی  4

 53.0 929 607 غم  200مەعکەرۆنی کیسەی زیری تورکی  5

 0.0 536 536 غم  200  سپاکیتی کیسەی زیری تورکی 6

 12.7 4429 3929 غم  400)سیرالك(   خواردنی مندااڵنی بازرگانی 7

 0.0 165 165 دانە  1نانی فرنی   8

 0.0 125 125 دانە  1سەموونی حەجەری  9

 0.0 125 125 دانە  1سەموونی کارەبایی  10

 7.2 14857 13857                      كغم                                                1 خۆماڵی  /گۆشتی تازەی بەرخ 11

 7.9 14571 13500 كغم                                                                     1خۆماڵی  ( / بەبێ ئێسک)  گۆشتی تازە گۆلک 12

 12.8 4393 3893 كغم 1مریشکی بەستوو 13

 16.7 3000 2571 كغم  1مریشکی زیندوو 14

 12.8 3143 2786 غم  400راوەی بازرگانی المدهش شیری ووشکک 15

 20.0 5357 4464 غم 400 شیری مندااڵنی دیاالک 16

دانە   30بازرگانی   /هێلکەی سوور قەبارەی گەورە 17
   هێلکە

4929 6000 21.7 

هاوتایە   یان ئێرانی/  هێلکەی سپی قەبارەی گەورە 18
 23.0 5357 4357   هێلکە دانە 30 بە 

 16.3 1536 1321 لتر  1وەکی بازرگانی زیر زەیتی رو  19

 14.1 5786 5071 كغم 1راشی / خۆمالێ اسوفی  20

 6.1 2500 2357 غم  300راشی هاوردەی توناس تورکی  21

 25.0 2500 2000 غم   430بیادر  خۆمالێ  /سرکە 22

 0.0 7000 7000 یەک بتڵ   بازرگانیكغم /  12.5بتڵی غاز کێشی 23

 13.1 250 221 دانە  1ی عادی سابوونی توالیت 24

 34.8 1107 821 دانە  1سابوونی دیتولی   25

  480 تایتی جلشۆردنی عادی بازرگانی تاید/ هاوردە 26
 31.2 1500 1143 غم
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تایتی جلشۆردنی فەلی ئوتوماتیکی بازرگانی   27
 15.6 10071 8714 كغم  1.5هاوردە /

ردە  زاهی شوشتنی فەلی ئوتوماتیکی بازرگانی/هاو  28
 12.5 3214 2857 لتر   1.5

 18.7 1357 1143 لتر  1 زاهی قاپشۆردنی خۆماڵی  29

 30.4 2143 1643 مل   800زاهی قاپشۆردنی الوزیری هاوردە  30

 44.9 2071 1429 لتر   1 بتڵی لێکەرەوە )فاس( 31

 14.3 1143 1000 رولە    4 کلینکسی کاغەزی  توالیتی فاین 32

 24.1 1286 1036 کلینکسی جووت   150 کلینکسی کاغەزی فاین 33

  ەبارە ق پارچە 18 دایبی پامبیرزی مندااڵنی هاوردە 34
 ناوەند 

5000 5643 12.9 

 400.0 15000 3000   دانە  50 دەمامکی ئاسایی 35

 291.0 6143 1571 دەمامکی یەک فلتەر  36

 100.0 10000 5000   دانە 100 پاکەتی  پزیشکیدەستکێشی  37

 61.1 6214 3857 لتر 4 هتد، فینول ..... ی قوتووی دیتولپاککرەوە 38

 120.9 1500 679 كغم 1 پیازی ووشک 39

 117.1 2714 1250 كغم  1 لیمۆ  40

 0.0 607 607 كغم  1 تەماتە 41

 46.1 929 636 كغم 1 پەتاتە 42

 61.9 1214 750 كغم 1 خیار 43

 120.9 1500 679 كغم 1 باینجان 44

 45.0 4143 2857 كغم 1 سیری ووشک 45

 20.3 2321 1929 غم  800 دۆشاوی تەماتەی زیری تورکی 46

 22.2 2357 1929 كغم 1 فاسۆلیای ووشک 47

 17.1 1714 1464 كغم  1 نۆکی لەتکراوی بازرگانی  48

 21.5 2429 2000 كغم 1 بازرگانی  نۆکی 49

 26.3 1714 1357 كغم1  نیسکی بازرگانی 50

 34.4 2929 2179 كغم 1 لۆبیای سوور 51

 24.5 2179 1750 كغم 1 پاقلەی ووشک 52
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 پێوانەییبەشی ژمارەی 

کاریگەرییەکانی نەخۆشی پەتای ڤایرۆسی کۆرۆنا لەسەر نرخی کەل و پەلە  
 عیراقسەرەکییەکانی خێزان لە 

 (هەموو پارێزگاکانی عیراق و هەرێمی کوردستان  /توێژینەوە) 
 

 :  تێبینی

لەرێی   بە ناوەندەکانی بازرگانی كردنئەم پرسیارنامەیە پڕ دەکرێتەوە لە رێگای پەیوەندی -
 بەبێ ئەوەی خۆتان بخەنە مەترسییەوە و هیوای سەالمەتی بۆ هەموان دەخوازین. تەلەفۆنەوە

 . بە بەراوردکردنی نرخەکان لە مانگی شوبات و ئادار هەژماردەکرێگۆڕان لە نرخی کااڵکان  -

 
 

 : ............................... پارێزگاناوی  •

                           گوند             شار    :ژینگە •

ئایا هیچ کاریگەرییەک لەسەر نرخی کەل و پەلە سەرەکییەکان هەبوو لە پارێزگاکەت بەهۆی پەتای  •
  کۆرۆنا؟

 نادیارە        نەخێر           بەڵێ   
 بدەوە:  (3)ئەگەر وەاڵمەکە بەڵێ بوو تکایە وەاڵمی پرسیاری 

بەهۆی  مان پێ بڵێلە نرخەکان (بەرزبوونەوە یان نزمبوونەوە) تکایە رێژەی گۆران •

 :باڵوبوونەوەی ڤایرۆسی کۆرۆنا
مانگی نرخەکان لە  کەل و پەل ريزبهند

 ( دینار)شوبات 
نرخەکان لە مانگی 

 ( دینار)ئادار 
     برنجی بازرگانی هاوردە 1

   برنجی بازرگانی خۆماڵی 2

                                ئاردی بۆری گهنمی بازرگانی  3

   ئاردی سپی گهنمی بازرگانی 4

   مهعکهرۆنی کیسه  5

   سپاکیتی کیسه 6

   )سیرالك( یمندااڵنی بازرگانخواردنی  7

   نانی فرنی   8

   سهموونی حهجهری 9

   سهموونی کارەبایی 10

                                                                        خۆماڵی /گۆشتی تازەی بهرخ 11

                                                                       خۆماڵی ( / بهبێ ئێسک) گۆشتی تازە گۆلک 12
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   مریشکی بهستوو  13

   مریشکی زیندوو 14

   شیری ووشکی بازرگانی 15

   شیری مندااڵن 16

   بازرگانی /هێلکهی سوور قهبارەی گهورە 17

   ئێرانی/  هێلکهی سپی قهبارەی گهورە 18

   رووەکی بازرگانیزەیتی  19

   راشی / خۆمالێ 20

   ەراشی هاورد 21

   خۆمالێ /سرکه 22

   بازرگانیكغم /  12.5بتڵی غاز کێشی 23

   سابوونی توالیتی عادی 24

   سابوونی دیتول 25

   تایتی جلشۆردنی عادی بازرگانی تاید/ هاوردە 26

   بازرگانی /هاوردەتایتی جلشۆردنی فهلی ئوتوماتیکی  27

   دەزاهی شوشتنی فهلی ئوتوماتیکی بازرگانی/هاور 28

   زاهی قاپشۆردنی خۆماڵی 29

   زاهی قاپشۆردنی  هاوردە 30

    بتڵی لێکهرەوە )فاس( 31

   کلینکسی کاغهزی  توالیت 32

   کلینکسی کاغهزی  33

    دایبی پامبیرزی مندااڵنی هاوردە 34

    دەمامکی ئاسایی 35

   دەمامکی یهک فلتهر 36

    دەستکێشی پزیشکی 37

     هتد، فینول ..... ەوەی قوتووی دیتولپاککر 38

     پیازی ووشک 39

    لیمۆ 40

     تهماته 41

    پهتاته 42

    خیار 43

     باینجان 44

     سیری ووشک 45

   دۆشاوی تهماته  46

     ووشکفاسۆلیای  47

    نۆکی لهتکراوی بازرگانی 48

    بازرگانی نۆکی 49
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 ئەگەر تێبینیەک هەیە لەسەر بابەتەکە لێرە ئاماژەی پێ بکە. •
 

 

 

 

 

 سوپاس بۆ ماندووبوونتان

 

 

    نیسکی بازرگانی 50

    لۆبیای سوور 51

     پاقلهی ووشک 52


