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 ثيَشةكى

 
ئةوةى ِروون و بةرضاوة بؤ هةموو اليةك كة طةشتيارى بةشَيكى طرنطى كةرتى ئابووريية لة زؤر ووالتاندا وة طرنطى  ةديار

ى بةهَيزى دةسكةوتى داهاتى تاكة كةسية لةهةرَيم كةمرت نية لة كشتوكال و ثيشةسازى و بازرطانى، هةروةها  سةرضاوةيةك
..كةئةم داهاتةش ئةضَيتة سةر داهاتى نةتةوةيى   

ئةوة لةاليةك لةاليةكى ترةوة ئةبَيتة هؤى ثةيداكردنى هةىل كار بؤبةشَيكى جياوازى دانيشتوانى ئةم هةرَيمة و كةم كردنةوةى 
 .بَى كارى لةهةمان كاتدا 

 .كوردستانى عَيراق ئةتوانني بَلَيني بةطرنطرتين شوَينى طةشتيارى دائةنرَيت ديارة جوانى خاك و سيماى 
ئةمةش دةطةريتةوة بؤ ِرووبةرَيكى زؤر لةضيا بةرزةكانى و دارستانةكانى كةداثؤشراوة بةسةوزايى و بة فرو كانياو شالالتى 

 .َيش سروشتى جطة لةمةش ئةم ضياو دؤالنة ثِرن لة طياندارى كيوى دميةن سةرنج راك
هةروةها ضةندين  شوَينى ئاسةوارى كؤنى تياية هةريةكةوضريؤكَيكى باثريامنان بؤ ئةطَيرنةوة كةئةبَيتة جَيطاى سةرنج 

 .وناسينى نةتةوةكةمان بةطةشتيارانى هاتوو 
بةم  لةسةرووى ئةم هةموو طرنطيية و جوانى ئةم سروشتة بةهةشتيةى كوردستان ئةبينني تاكو ئَيستا طرنطييةكى ئةوتؤ

بةالم ناتوانني بلَيني كةمتةرخةمى حكومةتى هةرَيمة بةلكو ئةطةرَيتةوة بؤ سةردةمى ، كةرتة نةدراوة لةهةرَيمى كوردستان 
 .ديكتاتؤريةتى بةعس كة هةموو كوردستانى وَيران كردبوون و ببون بةمؤلطةى سةربازى  دووربوون لةسيماى طةشتيارى  

ان ودروست بوونى حكومةتى هةرَيمى كوردستان ثَيويست ئةكات ئاورَيك بةم كةرتة طرنطة بةآلم ئيمرؤ لةدواى رزطارى كوردست
 .بدات 

ديارة ئوتَيل ويةكة طةشتياريةكان بةشَيكى طرنطن وثَيويستة هةلوةستةيةكى لةسةر بكرَيت وئةبينني خةلكَيكى زؤر كة 
ووشى كَيشةى بَى شوَينى و جَيطا ئةبنةوة لةبةركةمى لةهاوين و زستان سةردانى كوردستان دةكةن لةبيانى و عةرةب و كورد ت

بؤية ثَيويستة حكومةتى هةرَيم و وةزارةتى طةشت وطوزار ثالنى تؤكمةى بؤ دابِرَيذَيت ئةويش . ئوتَيل ويةكة طةشتياريةكان 
ردةمى وسةرنج لةرَيطةى هاندانى كومثانيا ناوخؤيى وبيانيةكان بؤ بةشداربونيان لةدروست كردنى شوَينى طةشتيارى سة

 .راكَيش كة ببَيتة مايةى هاتنى هةزارةها طةشتيار بؤ هةرَيمةكةمان 
وة هؤي دواكةوتين ئةم ريثؤرتة سةرقاَلبووني فةرمانبةراني ئاماري ثارَيزطاكان بوو بةكاري سةرذمَيري دانيشتوان بؤية 

بةاَلم ئةوةي ثَيويستة بوترَي لة  9002ة بؤ ساَلي نةتوانرا ثَيش سةري ساَل دةربضَيت وة سةرجةم ئةم زانيارييانة ئةطةرَيتةو
ئوتَيل و مؤتَيل و يةكة طةشتياريةكي طةلَيك زؤر كراوةتةوة ئةوةش لةساَلى تازة ئةم زانياريانة كؤئةكرَيتةوة و 9000ساَلي 

 . ئةخرَيتة بةردةست 
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 بةرنامةى كاركردن

 

هةموو ئؤتيَل و مؤتيَل و يةكة طةشتياريةكان لة رِيَطةى ئامادة كردنى فؤرميَكى ئةم رِووثيَوة ساالَنة ئةجنام دةدريَت لة هةريَمدا بؤ 
بةآلم ئيَمة بؤ ئةمسالَ توانيمان هةنديَ طؤرانكارى و ضةند بابةتيَكى طرنط . يةكسان لة هةموو عرياق لةطةل هةريَمى كوردستانيش 

هةروها خالَ وةرطرتن .  لةثالَ عةرةبيدا بؤ هةموو فؤرمةكة دىتيايدا خبةينة سةر ئةم فؤرمة لةطةل بة كارهيَنان و كردنى بة كور
 . برِيارى لةسةردرا  طةشتياريةكان بؤهةموو يةكة   (GPS)لة ريَطةى بة كارهيَنانى  

فةرمانبةرى ئامارى ثاريَزطاكان ئةجنام درا بؤ ضؤنيةتى ثرِكردنةوةى (15 )  لةدواى ئامادة كردنى فؤرموكة خوليَكى دوو رؤذى بؤ 
مانط لةطةل خاوةن يةكة طةشتياريةكان (   2)كارى مةيدانيةوة لةئامارى ثاريَزطاكان لةماوةى  دواتر لةريَطةى. فؤرمةكان 

 .روثيَوةكة تةواو كرا

فؤرمةكانى تةواو  خوليَكى ترى  دوو  رؤذى بؤ ضةند كارمةنديكى دةستةى ئامارى هةريَم ئةجنام درا بؤ ووردبني و تؤماركردنىدواتر 
 . لةدواى ئةم كارةدا شيكردنةوةو ثاك كردنةوةى بؤ كرا تاكو ئةم راثؤرتةى هاتة بةر دةست. بوو
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 ئامانج لةم رِوثيَوةدا 

 ئامانج لةم رِوثيَوةدا بةدةرخستنى ساالنةية بؤ بةدةست هيَنانى طةليَك نيشاندةر و داتا وةك لةخوارةوة هاتووة 
 .طةشتياريةكان بةثيَى ثلةى ثؤلني وثاريَطا ذمارةى ئوتيَل ومؤتيَل ويةكة -1
 .جؤرى خزمةتطوزارى بؤ هةموو يةكة طةشتياريةكان بةثيَى ثاريَزطا -2
 .ذمارةى كارمةندانى كاركردوو لةيةكة طةشتياريةكان لةطةل كريَى كريَكاران بةثيَى رةطةزو ثاريَزطا -3
 .بؤ هةر ثازيَطايةك ذمارةى ميوان وشةوانى مانةوةيان بةثيَى رةطةزو وولَات -4
 .ذمارةى ذوورو شووقة وخانوو تةخت بةثيَى ثاريزطا -5
 .قةبارةى بةهاى كرِين وفرؤشنت بؤ ئةم يةكة طةشتياريانةى كةضيَشتخانةيان هةية -6
 . بةديار خستنى بةهاى سةرمايةى يةكة طةشتياريةكان لةطةل بةهاى كرِاوةكان لةسالةكةدا لةطةل دوور خستنةوةى سوودةكان-7
 .بةدةرخستنى قةبارةى داهاتى ساالنة لةم كةرتة طرنطةدا -8
 .ئةم نيشاندةرو داتايانة ئةبنة خاليَكى طرنط بؤ هاندانى طةشتياران بؤ هاتنيان بؤ ئةم هةريَمة -9

ن دانةرانى بةدةرخستنى رِووى طةش وثيَويستيةكان و جولةى طةشتيارى بةثيَى نيشاندةر وداتا بؤ بةردةست تويَذةرةران و ثال-11
 .حكومةتى هةريَم 

 سوودةكان
بةدةرخستنى نيشاندةرة رِاستةقينةكان بؤ هةموو يةكة طةشتياريةكان تاكو لةم رِيَطةوة طةشتياران زياتر هانبدريَن سةردانى ئةم -1

 .هةريَمة بكةن 
 .بةدةرخستنى نيشاندةرة ئابووريةكان سوود دةطةيةنىَ بةذميَريارى نةتةوةيى  -2
 كى باش لةكريَكار وكارمةند لةهةريَم بةكار دةخريَت بؤ كاركردن لةيةكة طةشتياريةكان ئةمةش دةبيَتة ذمارةية -3

 .خاليَكى طرنط بؤ كةم كردنةوةى بيَكارى لةهةريَم       
ةى كوردو لةرِيَطةى هاتن و سةردانى طةشتيارانى دةرةوةى هةريَم ئةبيَتة خاليَكى طرنط بؤ بةناسني كردنى كةلتوورى نةتةو  -4

 ئاستى شارستانيةتى خةلكى كوردستان   
 .و سيماي ثيَشكةوتين ئةم هةريَمة بة خةلكاني بياني        

 .سةرضاوةيةكى  طرنطة بؤ داهاتى تاكة كةس وحكومةتى هةريَم   -5
 .بةطةرِ خستنى جولةى بازرطانى لةناو هةريَم بؤ هةموو كةرتةكان   -6
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 املقدمة
ان للسياحة دور مهم فى جمال القطاع االقتصادي يف كثري من الدول وان هذا القطاع ال تقل أهميته عن القطاعات من الواضح للجميع 

االخرى مثل القطاع الزراعي والصناعي والتجاري باالضافة اىل ذلك يعترب مصدراً مهما للناتج احمللي االمجالي يف اقليم كوردستان 
ومن جهة أخرى فان للسياحة دور مهم يف اجياد فرصة عمل لقسم خمتلف من  جهة من هذا،وهذا الناتج يضاف اىل الدخل القومي 

حيث ان الطبيعة يف كوردستان العراق تعترب مركزاً هاما للجذب السياحي . القاطنني يف االقليم ويف الوقت نفسه يقلل من البطالة 
ية من جباهلا العالية واشجارها املتنوعة وثلوجها اليت تغطي جباهلا ومن املناطق املهمة يف العامل نظراً ملا تتمتع به من مواقع اثر

 .ووديانها
ومن مجاهلا ايضا شالالتها وينابيعها اخلالبة واجلذابة واليت ايضاً فيها حيوانات وطيور برية متنوعة وكما جيلب انتباه السياح 

ثار حكايتها عن اجدادنا العظماء اليت بدورها جتلب انتباه املواقع االثرية القدمية واليت تعود آلالف السنني ولكل من هذه اآل
على الرغم من أهمية ومجال الطبيعة يف كوردستان نرى حلد االن . السياح ملعرفة أقوامنا الذين عاشوا فيها عرب السنني املاضية 

هناك اهمال أو تقصري من قبل حكومة اقليم اليوجد االهتمام الكايف بهذا القطاع يف االقليم ، يف الوقت الذي الميكننا ان نقول بان 
كوردستان غري ان االهمال والتقصري باملنطقة يعود اىل زمن حكم الدكتاتور حيث جعلها منطقة عسكرية ومت تدمريغالبية القرى 

رة وعلى حكومة أما اليوم كوردستان اصبحت ح. الواقعة على املناطق اجلبلية السياحية وأصبحت املنطقة بعيدة عن مظاهر السياحة 
واضح ان الفنادق واالماكن السياحة هلا أهمية يف القطاع وجيب اعادة . االقليم تقع مسؤلية االهتمام اجلاد بهذا القطاع احليوي 

النظر بهما السيما يف اوقات السياحة خاصة يف فصلي الشتاء والصيف  حيث هنالك عدد هائل من السياح من العرب واالجانب ومن 
نطقة جيدون صعوبة يف اجياد اماكن يف الفنادق اليوائهم وذلك بسبب قلة الفنادق وعدم استيعاب املوجود لعدد السواح ، اهالي امل

وزارة السياحة لوضع خطة مدروسة لتشجيع الشركات واملستثمرين احملليني / لذا تقع املسؤلية على عاتق حكومة اقليم كوردستان 
ومن . كى جتلب ألوف السياح لالقليم ( موديرن )دق وحتويل املناطق السياحية للطراز احلديث واالجانب للمشاركة يف انشاء الفنا

اسباب تاجيل اجراء مسح الفنادق والسياحة انشغال موظفى هيئة االحصاء ومديريات االحصاء يف حمافظات االقليم باعمال التعداد 
، ومن اجلدير بالذكر ان عدد الفنادق  9002ن مجيع البيانات تعود لسنة وا. العام للسكان لذا مل نتمكن من اجنازها قبل بدء العام 

 .واملوتيالت والوحدات السياحة ازدادت بدرجة كبرية ميكن مجع املعلومات عنها خالل هذه السنة
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 :منهجية العمل 
من خالل  مسح ويبدأ بتصميم استمارة استبيان ينجز املسح سنوياً يف االقليم ويشمل مجيع الفنادق واملوتيالت والوحدات السياحة 

احصائية موحدة جلميع حمافظات العراق بضمنها اقليم كوردستان اعدت هلذا الغرض ، وقد عرضت علينا االستمارة هذه السنة ومت 
لتحديد املواقع (GPS)اجراء بعض التعديالت على احلقول املهمة يف االستمارة ، ومت ترمجتها اىل اللغة الكوردية واسخدمنا جهاز 

 .السياحية 
موظف من حمافظات االقليم لشرح كيفية ملىء ( 51)بعد ااستكمال تصميم االستمارة مت اقامة دورة تدريبية ملدة يومان ومبشاركة 

يداني األستمارات ، ثم بدءت مرحلة العمل امليداني جبهود موظفي مديريات االحصاء يف حمافظات االقليم واستغرق اجناز العمل امل
بعد ذلك بدأت مرحلة التدقيق املكتيب من قبل فريق فين من هيئة احصاء االقليم  بعد . مع أصحاب الوحدات السياحية مدة شهرين 

مشاركتهم يف الدورة تدريبية واليت استمرت  يومني وبعد االنتهاء من مراحل التدقيق مت ادخال االستمارات اىل احلاسوب االلي 
 .ات اخلالي من األخطاء الستخراج جداول النهائية وحتليل النتائج واصدار التقريروأعداد ملف البيان

 :اهداف املسح 
 .من أهم أهداف املسح توفري بعض املؤشرات والبيانات التالية 

 .عدد الفنادق وعدد املوتيالت وعدد الوحدات السياحية مصنفة حسب التصنيف التجاري . 5
 .ياح حسب احملافظات نوع اخلدمات اليت تقدم للس. 9
 .عدد العاملني يف جمال السياحة واجور العاملني حسب اجلنس واحملافظة . 3
 .عدد الضيوف ومدة املبيت حسب اجلنس وحسب الدول الوافدة لكل من حمافظات االقليم . 4
 .عدد الغرف والشقق والدور واألسرة حسب احملافظات . 1
 .السياحية اليت فيها مطاعم حجم الشراء والبيع يف هذه الوحدات . 6
 .معرفة الدخل يف هذه الوحدات السياحية وقيمة املشرتيات خالل السنة بعد استبعاد النفقات . 7
 .معرفة حجم االيرادات السنوية يف هذا القطاع . 8
 .هذه املؤشرات تشجع السواح للتوجه اىل االقليم . 2

اع وحركة السياحة وفق هذه املؤشرات والبيانات لوضعها امام الباحثني اظهار بعض اوجه احلقائق الحتياجات هذا القط. 50
 .واملخططني يف حكومة اقليم كوردستان 

 :فوائد املسح 
 .التعرف على الواقع احلقيقي للوحدات السياحية لغرض تشجيع وجلب السياح اىل االقليم . 5
 .معرفة مدى الفائدة االقتصادية للدخل القومي يف االقليم . 9
 .استيعاب عدد كبري من العمال للعمل يف هذا اجملال وهذا بدوره له تأثري كبري لتقليل حجم البطالة يف االقليم . 3
تزايد عدد السياح من اخلارج اىل اقليم كردستان وهذه نقطة مهمة الطالع السياح على االماكن االثرية والتعرف على عاداتنا . 4

 .كوردستان وتراثنا القديم الذي أحرزه اقليم 
 .مصدر مهم للدخل الفردي والدخل القومي . 1
 .حتريك العملية التجارية يف داخل االقليم امجيع القطاعات . 6
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 ثيَوووتيمةكاني رِ
 تةي ئاماري هةريَمسليذنةي هونةري لة دة

 
 رى هةريَمى ئاماسةرؤكي دةستة                                     دينن حممد حمي السريوا/ بةريَز -1
 حممد صابر اومر                                               سةرثةرشتياري روثيَو/ بةريَز -2

 بةرثرسي بةشي شيكردنةوة                       الدين حممد            ء رةقيب  بها/ بةريَز -3

  شيكردنةوة  بةشي فةرمانبةري                               بةشدار ايوب كريم              / بةريَز -4

 بةشي شيكردنةوة فةرمانبةريسوران حبيب فرنسي                                           / بةريَز -5

          GISعامر شيَخ حممد                                                بةرثرسي بةشي  / بةريَز -6

 

 :انليذنةي كارطيَري و هونةري لة ثاريَزطاك

 

 :ئاماري ثاريَزطاري هةوليَر
 هةوليَر ئاماري ثاريَزطاىبةريَوبةري                                                        خضرحسني كاكل / بةريَز -1
 لةثاريَزطاري هةوليَررووثيَو  دلزار عارف جرجيس                                                    بةرثرسي/ بةريَز -2

 خنساء ياسني صاحل                                                    تويَذةري مةيداني/ بةريَز -3

 امحد بارزان جالل                                                       تويَذةري مةيداني             / بةريَز -4

 تويَذةري مةيداني                                       ثيمان شامل عبداهلل                           / بةريَز -5

 :ئاماري ثاريَزطاري سليَماني
 سليَماني ئاماري ثاريَزطاىبةريَوبةري عثمان                                                             حممود / بةريَز -1
 لةثاريَزطاري سليَمانيرووثيَو  بةرثرسي                        محد                                 رؤوفشةمال / بةريَز  -2

 نياز مجال علي                                                           تويَذةري مةيداني/ بةريَز -3

          نيان حممود قادر                                                        تويَذةري مةيداني  / بةريَز -4

 ئاري حممود قادر                                                        تويَذةري مةيداني/ بةريَز -5

 :ئاماري ثاريَزطاري دهوك
 دهوك ئاماري ثاريَزطاىضياظان عبدالرزاق                                                      بةريَوبةري / بةريَز -1
 لةثاريَزطاري دهوكرووثيَو  ار حممد عبداهلل                                            بةرثرسيعبدالست/ بةريَز -2

 مجال سيتو رشو                                                           تويَذةري مةيداني/ بةريَز -3

 تويَذةري مةيداني             سيثر اكرم صديق                                            / بةريَز -4

  هؤزان عبداللة موس                                                     تويَذةري مةيداني                                       / بةريَز -5
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 ( 2002)لسنة السياحيةحسب النوع والمحافظة عدد المرافق  /بةطويَرةى ثاريَزطا شويَنى طةشتيارى جؤرو ذمارةى (: 1)جدول رقم / خشتةي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 2002)عدد المرافق السياحيةحسب النوع والمحافظة لسنة  /بةطويَرةى ثاريَزطا شويَنى طةشتيارى جؤرو ذمارةى (: 1)شكل رقم /  ويَنة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نوع املرافق السياحية /  ذمارةى جؤرى شويَنى طةشتيارى  
 حمافظة/ ثاريَزطا

 
شقق او موتيل/ شوقة يان موتيل  فندق/ ئوتيل   اجملموع/  كؤ جممع سياحي/ ملطاي طشتياري كوَ 

 93 5 16 72 اربيل

 106 19 23 64 سليمانية

 116 0 38 78 دهوك

 االقليم/  هةريَم
 

214 77 24 315 
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 ( 2002)لسنة عدد المرافق السياحيةحسب القطاع والمحافظة / و ثاريَزطا ذمارةى شويَنة طةشتياريةكان بةطويَرةى كةرت(: 2)جدول رقم /  خشتةي

 

 االقليم/  هةريَم دهوك سليمانية اربيل  

 املبنى/  بينا

 18 4 13 1 عام/  طشيت

 290 111 91 88 خاص/  تايبةت

 7 1 2 4 خمتلط/  تيكالو

 315 116 106 93 اجملموع/  كؤ

/  كارطيًري

 االدارة

 4 1 2 1 معا/  طشيت

 306 114 103 89 خاص/  تايبةت

 5 1 1 3 خمتلط/  تيكالو

 315 116 106 93 اجملموع/  كؤ

 م(2002)عدد المرافق السياحيةحسب القطاع والمحافظة لسنة / ذمارةى شويَنة طةشتياريةكان بةطويَرةى كةرت و ثاريَزطا(: 2)شكل رقم /  ويَنة
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 م (2002)لسنة والمحافظة  التصنيف درجةعدد المرافق السياحيةحسب  / لةي ثؤلينكراوذمارةى شويَنة طةشتياريةكا ن بةطويَرةى ثاريَزطاو ث :(3)جدول رقم /  خشتةي

 

 

 اربيل/  هةوليَر درجة/  ثلةي
/  سليَماني

 سليمانية
 االقليم/  هةريَم دهوك

 3 1 0 2 مخس جنوم/  ثينض ئةسترية

 28 10 6 12 وماربع جن/  جوار ئةسترية

 57 10 25 22 ثالث جنوك/  سي ئةسترية

 55 24 20 11 جنمتان/  دوو ئةسترية

 63 25 22 16 جنمة واحدة/  يةك ئةسترية

 109 46 33 30 شعيب/  ميللي

 315 116 106 93 اجملموع/  كؤ

 

 

 

 

 م (2002)والمحافظة لسنة  التصنيف درجةعدد المرافق السياحيةحسب  / ثؤلينكراو لةيذمارةى شويَنة طةشتياريةكا ن بةطويَرةى ثاريَزطاو ث (:3)شكل رقم /  ويَنة
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الكيان عدد المرافق السياحيةحسب /  و ثاريَزطا باري ياسايي ذمارةى شويَنة طةشتياريةكا ن بةطويَرةى (:4)جدول رقم /  خشتةي
 م (2002)لسنة والمحافظة  القانوني

 

 االقليم/  هةريَم دهوك سليمانية اربيل 

 8 2 3 3 عام قطاع/  كةرتي طشيت

 290 112 96 82 فردي/  تاكة كةس

 9 1 5 3 مساهمة شركة/  كؤمثانتياي بةشداربوان

 6 1 2 3 تضامنية شركة/ كؤمثانياي هاوكاري 

 2 0 0 2 م.م.ذ شركة/  كؤمبانياي بةرثرسايةتي سنوردار

 315 116 106 93 اجملموع/  كؤ

 

 
 

 الكيان القانونيعدد المرافق السياحيةحسب /  و ثاريَزطا باري ياسايي ذمارةى شويَنة طةشتياريةكا ن بةطويَرةى (:4)شكل رقم /  ىويَنة

 م (2002)والمحافظة لسنة 
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عدد المرافق السياحيةحسب  /  و ثاريَزطا دةست بة ضاالك بووني سالَى  ذمارةى شويَنة طةشتياريةكا نبةطويَرةى  (:5)جدول رقم /  خشتةي

 م (2002)لسنة   بدء النشاط الفعليسنة المحافظات و 
برواري دةست بة 

تاريخ / ضاالك بووني 

االقليم/  هةريَم دهوك سليمانية اربيل بدء النشاط الفعلي  

 عدد سال

 النسبة

 عدد

 النسبة

 عدد

 النسبة

 عدد

نسبة  النسبة

الزيادة 

 في إقليم

 
    

1950 0 0 1 100.00 0 0.00 1 100.00 100.0 

1959 1 100.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00 50.0 

1970 3 100.00 0 0.00 0 0.00 3 100.00 60.0 

1971 0 0.00 1 100.00 0 0.00 1 100.00 16.7 

1972 1 100.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00 14.3 

1974 0 0.00 1 100.00 0 0.00 1 100.00 12.5 

1976 1 33.30 0 0.00 2 66.70 3 100.00 27.3 

1977 1 33.30 1 33.30 1 33.30 3 100.00 21.4 

1978 0 0.00 1 100.00 0 0.00 1 100.00 6.7 

1979 2 100.00 0 0.00 0 0.00 2 100.00 11.8 

1980 0 0.00 1 100.00 0 0.00 1 100.00 5.6 

1981 0 0.00 0 0.00 1 100.00 1 100.00 5.3 

1983 2 100.00 0 0.00 0 0.00 2 100.00 9.5 

1984 1 100.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00 4.5 

1985 0 0.00 1 100.00 0 0.00 1 100.00 4.3 

1986 1 100.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00 4.2 

1989 0 0.00 0 0.00 1 100.00 1 100.00 4.0 

1990 0 0.00 1 100.00 0 0.00 1 100.00 3.8 

1991 1 33.30 1 33.30 1 33.30 3 100.00 10.3 

1992 1 50.00 1 50.00 0 0.00 2 100.00 6.5 

1993 1 50.00 0 0.00 1 50.00 2 100.00 6.1 

1995 1 100.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00 2.9 

1997 1 16.70 0 0.00 5 83.30 6 100.00 15.0 

1998 0 0.00 0 0.00 3 100.00 3 100.00 7.0 

1999 0 0.00 2 66.70 1 33.30 3 100.00 6.5 

2000 3 42.90 1 14.30 3 42.90 7 100.00 13.2 

2001 2 40.00 1 20.00 2 40.00 5 100.00 8.6 

2002 2 40.00 1 20.00 2 40.00 5 100.00 7.9 

2003 0 0.00 2 25.00 6 75.00 8 100.00 11.3 

2004 4 14.80 12 44.40 11 40.70 27 100.00 27.6 

2005 3 7.90 13 34.20 22 57.90 38 100.00 27.9 

2006 17 31.50 16 29.60 21 38.90 54 100.00 28.4 

2007 12 29.30 20 48.80 9 22.00 41 100.00 17.7 

2008 16 51.60 8 25.80 7 22.60 31 100.00 11.8 

2009 16 30.20 20 37.70 17 32.10 53 100.00 16.8 
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 .م(9002)عدد الغرف واألسرة وعدد الشقق  او الدور حسب درجة التصنيف واحملافظة لسنة /  و ثاريَزطا  ثلة ثؤلينكراو بةطويَرةى  ذمارةى ذوور و تةخت  وذمارةى شووقة و خانوو (:6)جدول رقم /  خشتةي

  
/ ثاريَزطا 
 احملافظة

  
 جؤرى ذوورةكان 

فندق/ تيَل ئو -التصنيف   درجة/ ثلة ثؤلينكراو   جممع سياحي/ كؤمةلطاي طةشتياري  -التصنيف  درجة/  ثلة ثؤلينكراو  موتيل / موتيَل   -التصنيف درجة/  ثلة ثؤلينكراو  

ثينض 
 ئةسترية

 مخس/ 

 جنوم

ضوار 
/  ئةسترية

 جنوم اربع

سي 
/  ئةسترية

 جنوم ثالث

دوو 
/  ئةسترية

 جنمتان

 يةك ئةسترية

 جنمة/ 

 واحدة

/  ميللي

 شعيب

ثينض 
 ئةسترية

خمس / 
 جنوم

ضوار 
/  ئةسترية

 جنوم اربع

 سي ئةسترية

 جنوم ثالث/ 

 دوو ئةسترية

 جنمتان/ 

/  يةك ئةسترية

 واحدة جنمة

/  ميللي

 شعيب

ثينض 
/  ئةسترية

 مخس

 جنوم

ضوار 
/  ئةسترية

 جنوم اربع

سي 
/  ئةسترية

 جنوم ثالث

 دوو ئةسترية

 جنمتان/ 

/  يةك ئةسترية

 واحدة جنمة

/  ميللي

 شعيب

هةوليَاربيل
 ر 

عدد / ذمارةى ذورةكانى
 65 . . 120 44 . 50 121 92 410 48 . 385 245 200 606 403 247 غرف للنزالء

عدد  /ذمارةى تةخت 
 االسرة

328 811 1013 483 569 1009                         

/ ذمارةى شوقة يان خانوو 
 عدد الشقق او الدور

. 40 25 6 . 27                         

عدد  /ذمارةى ذورةكانى تر 
 غرف اخرى

35 60 64 27 30 64 . 2 23 2 11 4 . 3 5 2 . 5 

 سليمانية

عدد / ذمارةى ذورةكانى
 . . . . . . 68 128 239 268 104 . 476 211 248 480 151 . غرف للنزالء

عدد / ذمارةى تةخت 
 االسرة

. 373 905 478 405 1111 . 196 164 138 65 113 . . . . . . 

/ ذمارةى شوقة يان خانوو 
 عدد الشقق او الدور

. . 24 . . 6                         

عدد / ذمارةى ذورةكانى تر 
 غرف اخرى

. 23 39 13 23 45                         

 دهوك

عدد / ذمارةى ذورةكانى
 5 . 2 5 3 . 4 11 2 23 2 . 469 240 330 105 260 96 غرف للنزالء

عدد / ذمارةى تةخت 
 االسرة

183 626 231 692 500 1450 . 48 410 92 121 50 . 44 120 . . 65 

/ ذمارةى شوقة يان خانوو 
 عدد الشقق او الدور

. 43 . 3 1 .                         

عدد / ذمارةى ذورةكانى تر 
 غرف اخرى

6 32 16 24 17 29                         

 / هةريَم

 االقليم

عدد / ذمارةى ذورةكانى
                         1330 696 778 1191 814 343 غرف للنزالء

عدد / ذمارةى تةخت 
 االسرة

511 1810 2149 1653 1474 3570 . 104 268 239 128 68 . . . . . . 

/ ذمارةى شوقة يان خانوو 
 عدد الشقق او الدور

. 83 49 9 1 33 . 196 164 138 65 113 . . . . . . 

عدد / ذمارةى ذورةكانى تر 
 غرف اخرى

41 115 119 64 70 138                         
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 م(2119)،لسنة دينار(1111)واحملافظة  درجة التصنيف حسب واالسرة( سويت)ق املنام للدور  والشق اجرةمتوسط /  دينار(1111)ثاريَزطا بة  ثلة ثؤلينكراوبةثئ ى و تةخت ( سويت)كريً نووسنت بؤ خانوو و شوقة  (:7)جدول رقم /  خشتةي
 

  
/ ثاريَزطا 
 احملافظة

  
 جؤرى ذوورةكان 

فندق/ ئوتيَل  -التصنيف   درجة/ ثلة ثؤلينكراو   مع سياحيجم/ كؤمةلطاي طةشتياري  -التصنيف  درجة/  ثلة ثؤلينكراو  موتيل / موتيَل   -التصنيف درجة/  ثلة ثؤلينكراو  

ثينض 
/  ئةسترية

 مخس

 جنوم

ضوار 
/  ئةسترية

 جنوم اربع

 سي ئةسترية

 ثالث/ 

 جنوم

دوو 
/  ئةسترية

 جنمتان

يةك 
/  ئةسترية

 واحدة جنمة

/  ميللي

 شعيب

ثينض 
/  ئةسترية

 جنومخمس 

ضوار 
/  ئةسترية

 جنوم اربع

 سي ئةسترية

 ثالث/ 

 جنوم

دوو 
/  ئةسترية

 جنمتان

يةك 
/  ئةسترية

 واحدة جنمة

/  ميللي

 شعيب

ثينض 
/  ئةسترية

 جنوم مخس

ضوار 
/  ئةسترية

 جنوم اربع

 سي ئةسترية

 ثالث/ 

 جنوم

دوو 
/  ئةسترية

 جنمتان

يةك 
/  ئةسترية

 واحدة جنمة

/  ميللي

 شعيب

 اربيل
  

 128 . 50 120 100 . . . . . . . . . . . . . للدور /بؤ خانوو

 /بؤ شوقة 
 (سويت ) للشقق 

. 129 81 73 . 53 . 95 86 78 58 100 . . . . . . 

/ بؤ تةخت
 للسرير 

90 90 59 49 31 27 . . . . . . . . . . . . 

 سليمانية

  

 . 65 105 79 80 . . . . . . . . . . . . . /بؤ خانوو

 /بؤ شوقة 
 (سويت ) للشقق 

. . 45 . . 30 . 120 65 51 53 60 . . . . . . 

/ بؤ تةخت
 للسرير

. 80 64 32 19 23 . . . . . . . . . . . . 

 دهوك
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . /بؤ خانوو

 /بؤ شوقة 
 (سويت ) للشقق 

. 90 . . . . . 113 72 59 54 38 . . . . . . 

  
/ بؤ تةخت
 للسرير

150 58 32 23 14 5 . . . . . . . . . . . . 

/ هةريَم   

 االقليم

 128 65 94 83 90 . . . . . . . . . . . . . /بؤ خانوو

 /بؤ شوقة 
 (سويت ) للشقق 

. 121 73 73 . 48 . 111 76 58 54 46 . . . . . . 

/ بؤ تةخت
 للسرير

120 78 56 32 21 17 . . . . . . . . . . . . 

 
 
 
 
 
 
 



 

15 

 

 .م(9002)لسنة عدد الفنادق حسب نوع اخلدمة املقدمة واحملافظة/   ثاريَزطا يَشكةشكراوث خزمتطوزاري ئوتيَل بةطويَرةى  ذمارةى شويَنة طةشتياريةكا ن: (8)جدول رقم /  خشتةي
 

 جؤرى خزمةت /  اخلدمة نوع

 االقليم/  هةريَم دهوك/  دهوك سليمانية/  سليَمانى اربيل/  هةوليَر 

 
/  ذمارة

 عدد
 نسبة/ ريَذة 

/  ذمارة

 عدد
 نسبة/ ريَذة 

/  ذمارة

 عدد
 نسبة/ ريَذة 

/  ذمارة

 عدد
 نسبة/ ريَذة 

طعام خدمات/   خزمةتطوزاى خواردن  
نعم/  بةليَ  37 51.4 21 32.8 14 17.9 72 33.6 

ال/  نةخيَر  35 48.6 43 67.2 64 82.1 142 66.4 

 خدمات/ خزمةت طوزارى خواردنةوةى كحولي
روحية مشروبات  

نعم/  بةليَ  24 33.3 11 17.2 10 12.8 45 21.0 

ال/  نةخيَر  48 66.7 53 82.8 68 87.2 169 79.0 

  / خزمةت طوزارى جل شوشنت و ئوتى كردن
وكوي غسل خدمات  

نعم/  بةليَ  33 45.8 22 34.4 15 19.2 70 32.7 

ال/  نةخيَر  39 54.2 42 65.6 63 80.8 144 67.3 

 محام خدمات/خزمةت طوزارى مةلة كردن 
 سباحة

نعم/  بةليَ  6 8.3 2 3.1 2 2.6 10 4.7 

ال/  نةخيَر  66 91.7 62 96.9 76 97.4 204 95.3 

)  صالة خدمات /خزمةت طوزارى هؤىل بؤنةكان 
(منتدى   

نعم/  بةليَ  15 20.8 9 14.1 3 3.8 27 12.6 

ال/  نةخيَر  57 79.2 55 85.9 75 96.2 187 87.4 

 رحالت خدمات/ خزمةت طوزارى طةشت و طوزار
 سياحية

نعم/  بةليَ  12 16.7 3 4.7 1 1.3 16 7.5 

ال/  نةخيَر  60 83.3 61 95.3 77 98.7 198 92.5 

/ خزمةت طوزارى طؤرةثانى وةستانى ئؤتؤمبيَل

السيارات وقوف ساحات خدمات  

نعم/  بةليَ  31 43.1 18 28.1 18 23.1 67 31.3 

ال/  نةخيَر  41 56.9 46 71.9 60 76.9 147 68.7 

مصرفية خدمات/ خزمةت طوزارى  بانكى   
نعم/  ةليَب  11 15.3 6 9.4 1 1.3 18 8.4 

ال/  نةخيَر  61 84.7 58 90.6 77 98.7 196 91.6 

أخرى خدمات/  خزمةت طوزارى  تر  
نعم/  بةليَ  16 22.2 11 17.2 6 7.7 33 15.4 

ال/  نةخيَر  56 77.8 53 82.8 72 92.3 181 84.6 
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 م(2119)لسنة   حسب نوع اخلدمة املقدمة واحملافظة املوتيالتعدد /   ثاريَزطا ثيَشكةشكراوخزمتطوزاري  بةطويَرةى ذمارةى مؤتيَلةكان : (2)جدول رقم /  خشتةي
 

جؤرى خزمةت/  نوع اخلدمة   

اربيل/ هةوليَر    سليمانية/ سليَمانى   دهوك/ دهوك   االقليم/ هةريَم    

  
/ ذمارة 
 عدد

/ ريَذة 
 نسبة

 

/ ذمارة 
 عدد

/ ريَذة 
 نسبة

 

/ ذمارة 
 عدد

/ ريَذة 
 نسبة

 

/ ذمارة 
 عدد

نسبة/ ريَذة   
 

خدمات طعام/  خزمةتطوزاى خواردن   
نعم/ بةليَ   0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

ال/ نةخيَر   16 100.0 23 100.0 38 100.0 77 100.0 

خدمات /خزمةت طوزارى خواردنةوةى كحولي 
 مشروبات روحية

نعم/ بةليَ   0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

ال/ نةخيَر   16 100.0 23 100.0 38 100.0 77 100.0 

خدمات /  خزمةت طوزارى جل شوشنت و ئوتى كردن 
 غسل وكوي

نعم/ بةليَ   3 18.8 4 17.4 4 10.5 11 14.3 

ال/ نةخيَر   13 81.2 19 82.6 34 89.5 66 85.7 

خدمات محام سباحة/خزمةت طوزارى مةلة كردن   
نعم/ يَ بةل  2 12.5 2 8.7 1 2.6 5 6.5 

ال/ نةخيَر   14 87.5 21 91.3 37 97.4 72 93.5 

) خدمات صالة / خزمةت طوزارى هؤىل بؤنةكان 
(منتدى   

نعم/ بةليَ   2 12.5 3 13.0 0 0.0 5 6.5 

ال/ نةخيَر   14 87.5 20 87.0 38 100.0 72 93.5 

خدمات رحالت / خزمةت طوزارى طةشت و طوزار
ياحيةس  

نعم/ بةليَ   5 31.2 2 8.7 0 0.0 7 9.1 

ال/ نةخيَر   11 68.8 21 91.3 38 100.0 70 90.9 

/ خزمةت طوزارى طؤرةثانى وةستانى ئؤتؤمبيَل
 خدمات ساحات وقوف السيارات

نعم/ بةليَ   10 62.5 6 26.1 10 26.3 26 33.8 

ال/ نةخيَر   6 37.5 17 73.9 28 73.7 51 66.2 

خدمات مصرفية/ ارى  بانكى خزمةت طوز  
نعم/ بةليَ   3 18.8 1 4.3 0 0.0 4 5.2 

ال/ نةخيَر   13 81.2 22 95.7 38 100.0 73 94.8 

خدمات أخرى/  خزمةت طوزارى  تر  
نعم/ بةليَ   2 12.5 7 30.4 4 10.5 13 16.9 

ال/ نةخيَر   14 87.5 16 69.6 34 89.5 64 83.1 
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 م(2119)لسنة  حسب نوع اخلدمة املقدمة واحملافظة اجملمعات السياحيةعدد /   ثاريَزطا ثيَشكةشكراوخزمتطوزاري  بةطويَرةى   كؤمةلًطاي طةشتياري ذمارةى : (10)جدول رقم /  خشتةي
 

 جؤرى خزمةت /  نوع اخلدمة

 االقليم/  هةريَم دهوك/  دهوك سليمانية/  سليَمانى اربيل/  هةوليَر 

 
/  مارةذ

 عدد
 نسبة/ ريَذة 

/  ذمارة

 عدد
 نسبة/ ريَذة 

/  ذمارة

 عدد
 نسبة/ ريَذة 

/  ذمارة

 عدد
 نسبة/ ريَذة 

خدمات طعام/   خزمةتطوزاى خواردن  
نعم/  بةليَ  0 0.00 1 5.30 0 0.00 1 4.20 

ال/  نةخيَر  5 100.00 18 94.70 0 0.00 23 95.80 

ت خدما/ خزمةت طوزارى خواردنةوةى كحولي
 مشروبات روحية

نعم/  بةليَ  0 0.00 1 5.30 0 0.00 1 4.20 

ال/  نةخيَر  5 100.00 18 94.70 0 0.00 23 95.80 

  / خزمةت طوزارى جل شوشنت و ئوتى كردن
 خدمات غسل وكوي

نعم/  بةليَ  1 20.00 6 31.60 0 0.00 7 29.20 

ال/  نةخيَر  4 80.00 13 68.40 0 0.00 17 70.80 

خدمات محام سباحة/زارى مةلة كردن خزمةت طو  
نعم/  بةليَ  0 0.00 3 15.80 0 0.00 3 12.50 

ال/  نةخيَر  5 100.00 16 84.20 0 0.00 21 87.50 

) خدمات صالة  /خزمةت طوزارى هؤىل بؤنةكان 
(منتدى   

نعم/  بةليَ  0 0.00 6 31.60 0 0.00 6 25.00 

ال/  نةخيَر  5 100.00 13 68.40 0 0.00 18 75.00 

خدمات رحالت  /خزمةت طوزارى طةشت و طوزار
 سياحية

نعم/  بةليَ  1 20.00 4 21.10 0 0.00 5 20.80 

ال/  نةخيَر  4 80.00 15 78.90 0 0.00 19 79.20 

/ خزمةت طوزارى طؤرةثانى وةستانى ئؤتؤمبيَل

 خدمات ساحات وقوف السيارات

نعم/  بةليَ  2 40.00 17 89.50 0 0.00 19 79.20 

ال/  نةخيَر  3 60.00 2 10.50 0 0.00 5 20.80 

خدمات مصرفية/ خزمةت طوزارى  بانكى   
نعم/  بةليَ  0 0.00 1 5.30 0 0.00 1 4.20 

ال/  نةخيَر  5 100.00 18 94.70 0 0.00 23 95.80 

خدمات أخرى/  خزمةت طوزارى  تر  
نعم/  بةليَ  0 0.00 3 15.80 0 0.00 3 12.50 

ال/  نةخيَر  5 100.00 16 84.20 0 0.00 21 87.50 

 

 جممع سياحي+موتيل +اوتيل /  خزمتطوزاري  : (11)جدول رقم /  خشتةي
 

 جؤرى خزمةت /  نوع اخلدمة

 االقليم/  هةريَم دهوك/  هوكد سليمانية/  سليَمانى اربيل/  هةوليَر 

 
/  ذمارة

 عدد
 نسبة/ ريَذة 

/  ذمارة

 عدد
 نسبة/ ريَذة 

/  ذمارة

 عدد
 نسبة/ ريَذة 

/  ذمارة

 عدد
 نسبة/ ريَذة 

خدمات طعام/   خزمةتطوزاى خواردن  
نعم/  بةليَ  37 39.80 22 20.80 14 12.10 73 23.20 

ال/  نةخيَر  56 60.20 84 79.20 102 87.90 242 76.80 

خدمات / خزمةت طوزارى خواردنةوةى كحولي
 مشروبات روحية

نعم/  بةليَ  24 25.80 12 11.30 10 8.60 46 14.60 

ال/  نةخيَر  69 74.20 94 88.70 106 91.40 269 85.40 

  / خزمةت طوزارى جل شوشنت و ئوتى كردن
 خدمات غسل وكوي

نعم/  بةليَ  37 39.80 32 30.20 19 16.40 88 27.90 

ال/  نةخيَر  56 60.20 74 69.80 97 83.60 227 72.10 

خدمات محام /خزمةت طوزارى مةلة كردن 
باحةس  

نعم/  بةليَ  8 8.60 7 6.60 3 2.60 18 5.70 

ال/  نةخيَر  85 91.40 99 93.40 113 97.40 297 94.30 

) خدمات صالة  /خزمةت طوزارى هؤىل بؤنةكان 
(منتدى   

نعم/  بةليَ  17 18.30 18 17.00 3 2.60 38 12.10 

ال/  نةخيَر  76 81.70 88 83.00 113 97.40 277 87.90 

خدمات رحالت  /ارى طةشت و طوزارخزمةت طوز
 سياحية

نعم/  بةليَ  18 19.40 9 8.50 1 0.90 28 8.90 

ال/  نةخيَر  75 80.60 97 91.50 115 99.10 287 91.10 

/ خزمةت طوزارى طؤرةثانى وةستانى ئؤتؤمبيَل

 خدمات ساحات وقوف السيارات

نعم/  بةليَ  43 46.20 41 38.70 28 24.10 112 35.60 

ال/  رنةخيَ  50 53.80 65 61.30 88 75.90 203 64.40 

خدمات مصرفية/ خزمةت طوزارى  بانكى   
نعم/  بةليَ  14 15.10 8 7.50 1 0.90 23 7.30 

ال/  نةخيَر  79 84.90 98 92.50 115 99.10 292 92.70 

خدمات أخرى/  خزمةت طوزارى  تر  
نعم/  بةليَ  18 19.40 21 19.80 10 8.60 49 15.60 

ال/  ةخيَرن  75 80.60 85 80.20 106 91.40 266 84.40 
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 .م(9002)لسنة احملافظة  حسباليت متتلكها املرافق السياخية   عدد السيارات/  ةكانى شويَنى طةشتيارى بةطويَرةى ثاريَزطاذمارةي ئؤتؤمبيَل: (12)جدول رقم /  خشتةي

 

 موعاجمل/  كؤ اخرى/  تر هي باص/  ثاس احملافظة/  ثاريَزطا

 48 39 9 اربيل/  هةوليَر

 27 26 1 سليمانية/  سليَماني

 5 4 1 دهوك

 80 69 11 االقليم/  هةريَم

 
 
 

 .م(9002)اليت متتلكها املرافق السياخية حسب  احملافظة لسنة  عدد السيارات/ ذمارةي ئؤتؤمبيَلةكانى شويَنى طةشتيارى بةطويَرةى ثاريَزطا : (12)شكل  رقم /  ويَنة
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 .م(9002)لسنة واحملافظة واألثاث عدد املرافق السياحية حسب ملكية املبنى/  وثاريَزطا خاونداريةتي بينا و كةل و ثةل جؤرى شويَنة طةشتياريةكان بةطويَرةى : (13)جدول رقم /  خشتةي
 

احملافظة/  ثاريَزطا  
 ملكية اثاث/  ةل و ثةلخاونداريةتي ك ملكية املبنى/  خاونداريةتي بينا

 اجيار/  كريَ ملك/  مولك اجيار/  كريَ ملك/  مولك

 10 83 50 43 اربيل/  هةوليَر

 17 89 61 45 سليمانية/  سليَماني

 8 108 45 71 دهوك

 35 280 156 159 االقليم/  هةريَم

 
 

 .م(9002)واحملافظة لسنةعدد املرافق السياحية حسب ملكية املبنى واألثاث / اريةتي بينا و كةل و ثةل وثاريَزطا جؤرى شويَنة طةشتياريةكان بةطويَرةى  خاوند: ( 31)رقم    شكل/  ويَنةى 
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   .م(9002)دينار لسنة (5000)حسب اجلنسية واجلنس واحملافظة وقيمة  األجور  واملزايا املدفوعة هلم  عدد املشتغلني/ بةطويَرةى ثاريَزطا لة ماوةى ساليَكدا( بة هةزار دينار ) ذمارةيان و بةهاى كريَ يان بةخشيين تر جؤرى كارمةندان  و  (:14)جدول رقم /  خشتةي

 
 :هةوليَر

عدد واجور العمال /ذمارة وكريَ كارمةندان   (وأجور اخلدمة) املـــزايا  /طوزاري  كريَ خزمةت األجور املدفوعة/   كريَى بةخشراو عدد املشتغلني يف نهاية العام/    ذمارةى كارمةندان لة كؤتايي سالَدا 

جنسية عمال/ رةطةزنامة كارمةندان   اجملموع/ كؤ أجانب/بياني عرب/ عةرةب عراقيون/عرياقي اجملموع/ كؤ أجانب/بياني عرب/ عةرةب عراقيون/عرياقي اجملموع/ كؤ أجانب/بياني عرب/ عةرةب عراقيون/عرياقي 

 / كارمةندان كة بة بيَ كيَ كاردةكةن
العاملون بدون اجر مبا فيهم صاحب 

 املرفق

                 57 0 0 57 ذكور/  نيَر

                 0 0 0 0 إناث/  ميَ
كارمةندى بة 

العاملون  /  كرىَ
 باجر

/ نكارطيَريةكا
 إداريون

 10281 0 0 10281 1382610 48000 16000 1318610 283 10 3 270 ذكور/  نيَر

 177 0 0 177 163950 9558 15400 138992 34 3 2 29 إناث/  ميَ

خـدمـات   /  خزمةتطوزارى بةكارخسنت
 وتشغـيل

 98510 9000 0 96510 9149871 560200 50800 9375571 835 47 3 785 ذكور/  نيَر

 2650 1850 0 800 287420 67320 8000 212100 59 22 1 36 إناث/  ميَ

المجموع/  كؤ  1173 9 82 1264 4040877 50200 285778 4376855 37408 0 3850 41258 

 
 :سليَماني

عدد واجور العمال /ذمارة وكريَ كارمةندان   (وأجور اخلدمة) املـــزايا  /كريَ خزمةت طوزاري  األجور املدفوعة/   كريَى بةخشراو عدد املشتغلني يف نهاية العام/    ذمارةى كارمةندان لة كؤتايي سالَدا 

جنسية عمال/ مة كارمةندان رةطةزنا  اجملموع/ كؤ أجانب/بياني عرب/ عةرةب عراقيون/عرياقي اجملموع/ كؤ أجانب/بياني عرب/ عةرةب عراقيون/عرياقي اجملموع/ كؤ أجانب/بياني عرب/ عةرةب عراقيون/عرياقي 

/  كارمةندان كة بة بيَ كيَ كاردةكةن
العاملون بدون اجر مبا فيهم صاحب 

 املرفق

                 99 1 0 98 ذكور/  نيَر

                 6 0 0 6 إناث/  ميَ
كارمةندى بة 

العاملون  /  كرىَ
 باجر

/ نكارطيَريةكا
 إداريون

 28560 0 0 28560 810202 0 0 810202 157 0 0 157 ذكور/  نيَر

 800 0 0 1800 41700 0 0 41700 8 0 0 8 إناث/  ميَ

خـدمـات   /  نتخزمةتطوزارى بةكارخس
 وتشغـيل

 79800 9910 0 70110 5892780 21000 22000 5631780 457 35 51 375 ذكور/  نيَر

 3900 0 0 3900 380250 141300 0 238950 78 25 0 53 إناث/  ميَ

المجموع/  كؤ  687 15 57 759 2761192 99000 236300 3087852 104810 0 2250 107060 
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   .م(9002)دينار لسنة (5000)عدد املشتغلني حسب اجلنسية واجلنس واحملافظة وقيمة  األجور  واملزايا املدفوعة هلم / بةطويَرةى ثاريَزطا لة ماوةى ساليَكدا( بة هةزار دينار ) جؤرى كارمةندان  و ذمارةيان و بةهاى كريَ يان بةخشيين تر  (:14)جدول رقم /  خشتةي

 :دهوك
عدد واجور العمال /مةندان ذمارة وكريَ كار  (وأجور اخلدمة) املـــزايا /  كريَ خزمةت طوزاري  األجور املدفوعة/   كريَى بةخشراو عدد املشتغلني يف نهاية العام/    ذمارةى كارمةندان لة كؤتايي سالَدا 

جنسية عمال/ رةطةزنامة كارمةندان   اجملموع/ كؤ أجانب/بياني عرب/ عةرةب عراقيون/عرياقي اجملموع/ كؤ أجانب/بياني عرب/ عةرةب عراقيون/عرياقي عاجملمو/ كؤ أجانب/بياني عرب/ عةرةب عراقيون/عرياقي 

/  كارمةندان كة بة بيَ كيَ كاردةكةن
العاملون بدون اجر مبا فيهم صاحب 

 املرفق

                 105 3 0 102 ذكور/  نيَر

                 1 0 0 1 إناث/  ميَ
ارمةندى بة ك

العاملون  /  كرىَ
 باجر

/ نكارطيَريةكا
 إداريون

 4293 0 0 4293 484625 16320 0 468305 120 2 0 118 ذكور/  نيَر

 80 0 0 80 71850 0 0 71850 16 0 0 16 إناث/  ميَ

خـدمـات   /  خزمةتطوزارى بةكارخسنت
 وتشغـيل

 57590 800 0 56390 5657077 42900 0 5167877 411 2 0 446 ذكور/  نيَر

 6910 0 0 6910 274992 43800 0 231192 77 9 0 68 إناث/  ميَ

المجموع/  كؤ  751 0 23 774 2339224 0 109320 2448544 27603 0 800 28403 

 
 :هةريَم

عدد واجور العمال /ذمارة وكريَ كارمةندان   (وأجور اخلدمة) املـــزايا  األجور املدفوعة/   كريَى بةخشراو ية العامعدد املشتغلني يف نها/    ذمارةى كارمةندان لة كؤتايي سالَدا 

جنسية عمال/ رةطةزنامة كارمةندان   اجملموع/ كؤ أجانب/بياني عرب/ عةرةب عراقيون/عرياقي اجملموع/ كؤ أجانب/بياني عرب/ عةرةب عراقيون/عرياقي اجملموع/ كؤ أجانب/بياني عرب/ عةرةب عراقيون/عرياقي 

/  رمةندان كة بة بيَ كيَ كاردةكةنكا
العاملون بدون اجر مبا فيهم صاحب 

 املرفق

                 261 4 0 257 ذكور/  نيَر

                 7 0 0 7 إناث/  ميَ
كارمةندى بة 

العاملون  /  كرىَ
 باجر

/ نكارطيَريةكا
 إداريون

 43134 0 0 43134 2677437 64320 16000 2597117 560 12 3 545 ذكور/  نيَر

 1057 0 0 2057 277500 9558 15400 252542 58 3 2 53 إناث/  ميَ

خـدمـات   /  خزمةتطوزارى بةكارخسنت
 وتشغـيل

 118070 1010 0 553090 1282739 301500 502800 1174839 5703 87 58 5128 ذكور/  نيَر

 13460 1850 0 11610 942662 252420 8000 682242 214 56 1 157 إناث/  ميَ

المجموع/  كؤ  2611 24 162 2797 9141293 149200 631398 9913251 169821 0 6900 176721 
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 .م(9002) لسنة حسب اجلنسية والشهر واحملافظةوليالي املبيت  ءالنزالعدد /  بةطويَرةى رةطةزنامةو مانط و ثاريَزطا ماوةي سالَيَكدا لة ذمارةي ميَوانةكان و شةواني مانةوة (:15)جدول رقم /  خشتةي

 
 

/ مانط
 شهر

 

 
 

 حمافظة/ ثاريَزطا

 

 
 

 اجملموع/  كؤ أجانب/  بيانى  عرب/  عةرةب عراقيون/   عرياقي

عدد /  ذمارةى ميوان
 النزالء

/  تةخت)شةوانى مانةوة 
ليالي مبيت /   (رِؤذ

 (يوم/ سرير)

عدد /  ذمارةى ميوان
 النزالء

/  تةخت)نةوة شةوانى ما
ليالي مبيت /   (رِؤذ

 (يوم/ سرير)

عدد /  ذمارةى ميوان
 النزالء

 تةخت)شةوانى مانةوة 
ليالي مبيت /   (رِؤذ/ 

 (يوم/ سرير)
 عدد النزالء/  ذمارةى ميوان

/  تةخت)شةوانى مانةوة 
/ سرير)ليالي مبيت /   (رِؤذ

 (يوم

/  كؤ
 اجملموع

/ تيَكرا
 معدل

/  كؤ
 اجملموع

 /تيَكرا
 معدل

 اجملموع/  كؤ
/ تيَكرا
 معدل

 اجملموع/  كؤ
/ تيَكرا
 معدل

 اجملموع/  كؤ
/ تيَكرا
 معدل

 اجملموع/  كؤ
/ تيَكرا
 معدل

 اجملموع/  كؤ
/ تيَكرا
 معدل

 اجملموع/  كؤ
/ تيَكرا
 معدل

1 

اربيل/  هةوليَر  20178 217 40436 435 1971 21 5227 56 3937 42 6452 69 26086 280 52115 560 

 275 29186 144 15289 29 3106 16 1705 25 2646 10 1103 221 23434 119 12581 سليمانية/  ليَمانيس

 210 24342 124 14407 27 3077 14 1643 1 93 0 27 183 21172 110 12737 دهوك

2 

اربيل/  هةوليَر  20713 223 39655 426 1630 18 4401 47 4285 46 6503 70 26628 286 50559 544 

 274 29087 135 14345 29 3041 17 1788 22 2380 9 939 223 23666 110 11618 سليمانية/  سليَماني

 245 28428 154 17889 26 2990 19 2157 0 38 0 12 219 25400 136 15720 دهوك

3 

اربيل/  هةوليَر  25725 277 49153 529 2028 22 5315 57 4389 47 7811 84 32142 346 62279 670 

 354 37568 195 20620 45 4742 27 2862 30 3157 14 1490 280 29669 153 16268 سليمانية/  سليَماني

 323 37447 184 21388 33 3883 23 2635 0 8 0 6 289 33556 162 18747 دهوك

4 

اربيل/  هةوليَر  25445 274 46744 503 2416 26 5271 57 4659 50 8103 87 32520 350 60118 646 

 361 38216 186 19679 34 3578 21 2178 27 2872 12 1226 300 31766 154 16275 سليمانية/  سليَماني

 349 40499 187 21726 39 4573 21 2397 0 8 0 4 310 35918 167 19325 دهوك

5 

اربيل/  هةوليَر  27017 291 51054 549 2301 25 5370 58 4649 50 8316 89 33967 365 64740 696 

 373 39574 200 21179 37 3938 25 2683 30 3148 13 1416 306 32488 161 17080 سليمانية/  سليَماني

 512 59342 240 27814 30 3441 17 1941 3 311 2 262 479 55590 221 25611 دهوك

6 

اربيل/  هةوليَر  30354 326 58246 626 2480 27 5372 58 4411 47 8551 92 37245 400 72169 776 

 381 40358 206 21824 31 3263 18 1947 32 3374 15 1557 318 33721 173 18320 سليمانية/  سليَماني

 401 46549 200 23252 31 3634 14 1669 2 276 2 216 368 42639 184 21367 دهوك

7 

اربيل/  هةوليَر  38678 416 78626 845 2646 28 5724 62 4185 45 8360 90 45509 489 92710 997 

 408 43229 233 24708 34 3626 21 2250 32 3353 14 1523 342 36250 198 20935 سليمانية/  سليَماني

 617 71517 326 37820 38 4364 22 2546 0 57 0 30 578 67096 304 35244 دهوك
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/ مانط
 شهر

  
  
  

  حمافظة/ ثاريَزطا 

  

  
  

 اجملموع/  كؤ أجانب    /  بيانى               عرب       /  عةرةب عراقيون/   عرياقي

 عدد النزالء/  ذمارةى ميوان

  (رِؤذ/  تةخت)شةوانى مانةوة 
 عدد النزالء/  ذمارةى ميوان (يوم/ سرير)ليالي مبيت / 

  (رِؤذ/  تةخت)شةوانى مانةوة 
 (يوم/ سرير)ليالي مبيت / 

عدد /  ذمارةى ميوان
 النزالء

/  تتةخ)شةوانى مانةوة 
/ سرير)ليالي مبيت /   (رِؤذ

 (يوم

عدد /  ذمارةى ميوان
 النزالء

/  تةخت)شةوانى مانةوة 
/ سرير)ليالي مبيت /   (رِؤذ

 (يوم

 اجملموع/  كؤ معدل/ تيَكرا اجملموع/  كؤ

/ تيَكرا
 اجملموع/  كؤ معدل

/ تيَكرا
 معدل/ تيَكرا اجملموع/  كؤ معدل

/  كؤ
 اجملموع

/ تيَكرا
 معدل

/  كؤ
 معدل/ تيَكرا جملموعا

/  كؤ
 اجملموع

/ تيَكرا
 اجملموع/  كؤ معدل

/ تيَكرا
 معدل

8 

اربيل/  هةوليَر  39882 429 80024 860 2255 24 5246 56 4184 45 9216 99 46321 498 94486 1016 

 406 43031 223 23633 31 3324 18 1890 32 3348 16 1707 343 36359 189 20036 سليمانية/  سليَماني
 دهوك

30375 262 63920 551 19 0 56 0 2562 22 5383 46 32956 284 69359 598 

9 

اربيل/  هةوليَر  33135 356 62704 674 2500 27 5618 60 3625 39 7489 81 39260 422 75811 815 

 383 40582 203 21524 31 3247 17 1810 29 3042 13 1337 324 34293 173 18377 سليمانية/  سليَماني
 دهوك

24388 210 52731 455 28 0 92 1 1698 15 3256 28 26114 225 56079 483 

10 

اربيل/  هةوليَر  30823 331 59166 636 4152 45 7217 78 5203 56 8196 88 40178 432 74579 802 

 360 38166 194 20515 35 3728 22 2299 31 3244 14 1462 294 31194 158 16754 سليمانية/  سليَماني
 دهوك

19965 172 40992 353 18 0 36 0 2459 21 5051 44 22442 193 46079 397 

11 

اربيل/  هةوليَر  29231 314 54466 586 5105 55 6718 72 4526 49 7696 83 38862 418 68880 741 

 348 36843 190 20171 30 3220 18 1944 27 2884 12 1299 290 30739 160 16928 سليمانية/  سليَماني
 دهوك

18791 162 37962 327 66 1 104 1 3340 29 5451 47 22197 191 43517 375 

12 

اربيل/  هةوليَر  27989 301 53898 580 1855 20 5334 57 4000 43 7650 82 33844 364 66882 719 

 328 34758 172 18213 30 3182 17 1775 27 2861 11 1184 271 28715 144 15254 سليمانية/  سليَماني
 دهوك

15681 135 31986 276 117 1 156 1 4976 43 5958 51 20774 179 38100 328 

/ كؤى 
 اجملموع 

اربيل/  هةوليَر  349170 3755 674172 7249 31339 337 66813 718 52053 560 94343 1014 432562 4651 835328 8982 

 4251 450598 2281 241800 396 41995 237 25131 343 36309 153 16243 3512 372294 1891 200426 سليمانية/  سليَماني
 دهوك

261831 2219 550677 4667 805 7 1235 10 30051 255 51079 433 292672 2480 599991 5085 
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 .م(9002) وليالي املبيت حسب اجلنسية والشهر واحملافظة لسنة ءعدد النزال/  و ثاريَزطابةطويَرةى رةطةزنامةو مانط ماوةي سالَيَكدا  لة ذمارةي ميَوانةكان و شةواني مانةوة (:15)رقم شكل /  ويَنة
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 حسب خالل سنة لي املبيتاوعدد لي ءعدد النزالامجالي  / بةطويَرةى ثاريَزطاماوةي سالَيَكدا لةبة ثيًي رةطةزنامة و شةواني مانةوة و ذمارةي ميَوانةكان كؤى  (:16)جدول رقم /  خشتةي
 .م(9002)لسنة واحملافظةنسيةاجل

 

/  ثاريَزطا

 احملافظة

 اجملموع/  كؤ أجانب/   بيانى عرب/  عةرةب عراقيون / عرياقي

 عدد/  ميوان ذمارةى
 النزالء

 مانةوة شةوانى
 (رِؤذ/  تةخت)
 (يوم/ سرير) مبيت ليالي

 عدد/  ميوان ذمارةى
 النزالء

 مانةوة شةوانى
 (رِؤذ/  تةخت)

/ سرير) مبيت ليالي
 (يوم

 عدد/  ميوان ذمارةى
 النزالء

 مانةوة شةوانى
 (رِؤذ/  تةخت)

/ سرير) مبيت ليالي
 (يوم

 عدد/  ميوان ذمارةى
 النزالء

 مانةوة شةوانى
 (رِؤذ/  تةخت)

/ سرير) مبيت ليالي
 (يوم

اربيل/  هةوليَر  349170 674172 31339 66813 52053 94343 432562 835328 

 450598 241800 41995 25131 36309 16243 372294 200426 سليمانية/  سليَماني

 599991 292672 51079 30051 1235 805 550677 261831 دهوك

 1885917 967034 187417 107235 104357 48387 1597143 811427 االقليم/  هةريَم

 
 

 
 
 

حسب  خالل سنة لي املبيتاوعدد لي ءعدد النزالامجالي  / بةطويَرةى ثاريَزطاماوةي سالَيَكدا لةثيًي رةطةزنامة و  شةواني مانةوة بةو ذمارةي ميَوانةكان كؤى  (:)رسم بياني  رقم /  ويَنة
 .م(9002)لسنة واحملافظةنسيةاجل
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 دقاللفن والبحافظةجنسية الحسب   ء وليالي البيي  النزالعدد / زطاوثاريَبة ثيًي رةطةزنامة  بؤ ئوتيَلماوةي سالَيَكدا  و شةواني مانةوة لةميَوانةكان ذمارةي  (:17)جدول رقم /  خشتةي

 .م(9002)لسنة

 

/  ثاريَزطا

 المحافظة

 اجملموع/  كؤ أجانب/   بيانى عرب/  عةرةب عراقيون / عرياقي

 عدد/  ميوان ذمارةى
 النزالء

 مانةوة شةوانى
 (رِؤذ/  تةخت)

/ سرير) مبيت ليالي
 (يوم

 عدد/  ميوان ذمارةى
 زالءالن

 مانةوة شةوانى
 (رِؤذ/  تةخت)

/ سرير) مبيت ليالي
 (يوم

 عدد/  ميوان ذمارةى
 النزالء

 مانةوة شةوانى
 (رِؤذ/  تةخت)

/ سرير) مبيت ليالي
 (يوم

 عدد/  ميوان ذمارةى
 النزالء

 مانةوة شةوانى
 (رِؤذ/  تةخت)

/ سرير) مبيت ليالي
 (يوم

 685161 370732 85542 48852 34938 22324 564681 299556 اربيل

 373305 204064 24191 17945 20108 14956 329006 171163 سليمانية

 443043 213054 40395 26750 1167 774 404481 185545 دهوك

 1501509 787850 150128 93547 56213 38054 1298168 656264 االقليم/  هةريَم

 

 
 دقاللفن والبحافظةجنسية الحسب   ء وليالي البيي  النزالعدد / وثاريَزطابة ثيًي رةطةزنامة  بؤ ئوتيَلماوةي سالَيَكدا  مانةوة لة و شةوانيذمارةي ميَوانةكان  (:17)رقم شكل /  ويَنة

 .م(9002)لسنة
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 ت لسنة بوتياللل والبحافظةجنسية الحسب   ء وليالي البيي  النزالعدد / اريَزطاوثبة ثيًي رةطةزنامة  مؤتيَلبؤ ماوةي سالَيَكدا  و شةواني مانةوة لةذمارةي ميَوانةكان  (18)جدول رقم /  خشتةي

.م(9002)  

/  ثاريَزطا

 المحافظة

 عراقيون / عرياقي

 
 عرب/  عةرةب

 أجانب/   بيانى

 

 اجملموع/  كؤ
 

 عدد/  ميوان ذمارةى
 النزالء

 مانةوة شةوانى
 (رِؤذ/  تةخت)

/ سرير) مبيت ليالي
 (يوم

 عدد / ميوان ذمارةى
 النزالء

 مانةوة شةوانى
 (رِؤذ/  تةخت)
 (يوم/ سرير) مبيت ليالي

 عدد/  ميوان ذمارةى
 النزالء

 مانةوة شةوانى
 (رِؤذ/  تةخت)

 مبيت ليالي
 (يوم/ سرير)

/  ميوان ذمارةى
 النزالء عدد

 مانةوة شةوانى
 (رِؤذ/  تةخت)

 مبيت ليالي
 (يوم/ سرير)

 118130 57290 8010 2968 9835 8235 100285 46087 اربيل

 46060 21197 16952 6710 9369 862 19739 13625 سليمانية

 156948 79618 10684 3301 68 31 146196 76286 دهوك

 321138 158105 35646 12979 19272 9128 266220 135998 االقليم/  هةريَم

 
 

بوتيال ت لسنة لل والبحافظةجنسية الحسب   ء وليالي البيي  النزالعدد / وثاريَزطابة ثيًي رةطةزنامة  مؤتيَلبؤ الَيَكدا  ماوةي سو شةواني مانةوة لةذمارةي ميَوانةكان  (18)رقم  شكل/  ويَنة

.م(9002)  
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 والبحافظةجنسية الحسب   ء وليالي البيي  النزالعدد / وثاريَزطابة ثيًي رةطةزنامة كؤمةلَطاى طةشتيارىبؤ ماوةي سالَيَكدا  و شةواني مانةوة لةذمارةي ميَوانةكان ( 12)جدول رقم /  خشتةي

 .م(9002)لسنة  للبجبعا ت السياحية

/  ثاريَزطا

 المحافظة

 عراقيون / عرياقي

 
 عرب/  عةرةب

 أجانب/   بيانى

 

 اجملموع/  كؤ
 

 عدد/  ميوان ذمارةى
 النزالء

 مانةوة شةوانى
 (رِؤذ/  تةخت)

/ سرير) مبيت ليالي
 (يوم

 عدد/  ميوان ذمارةى
 النزالء

 مانةوة شةوانى
 (رِؤذ/  تةخت)

/ سرير) مبيت ليالي
 (يوم

 عدد/  ميوان ذمارةى
 النزالء

 مانةوة شةوانى
 (رِؤذ/  تةخت)

/ سرير) مبيت ليالي
 (يوم

 عدد/  ميوان ذمارةى
 النزالء

 مانةوة شةوانى
 (رِؤذ/  تةخت)

/ سرير) مبيت ليالي
 (يوم

 32037 4540 791 233 22040 780 9206 3527 اربيل

 31233 16539 852 476 6832 425 23549 15638 سليمانية

 . . . . . . . . دهوك

 63270 21079 1643 709 28872 1205 32755 19165 االقليم/  هةريَم
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 والبحافظةجنسية الحسب   ء وليالي البيي  النزالعدد / وثاريَزطابة ثيًي رةطةزنامة كؤمةلَطاى طةشتيارىبؤ  ماوةي سالَيَكدا و شةواني مانةوة لةذمارةي ميَوانةكان  (12)رقم شكل /  ويَنة

 .م(9002)للبجبعا ت السياحية لسنة 

 
 
 
 
 

خالل  لي البيي اوعدد ليوالشهر جنسية الحسب   ءالنزال نسية/  ةريَمبؤ ه  بةطويَرةى ثاريَزطا ماوةي سالَيَكدا لةريَذةي ميَوانةكان بة ثيًي رةطةزنامة و شةواني مانةوة  (:20)جدول رقم /  خشتةي

 . م(9002)لسنة وحسب البحافظة سنة
 

مانط 
 /

 شهر

/  ثاريَزطا

 المحافظة

 اجملموع/  كؤ أجانب/   بيانى عرب/  عةرةب عراقيون / عرياقي

 عدد/  ميوان ذمارةى

 النزالء

 (رِؤذ/  تةخت) مانةوة شةوانى
 (يوم/ يرسر) مبيت ليالي

/  ميوان ذمارةى
 النزالء عدد

 (رِؤذ/  تةخت) مانةوة شةوانى
 (يوم/ سرير) مبيت ليالي

/  ميوان ذمارةى
 النزالء عدد

 (رِؤذ/  تةخت) مانةوة شةوانى
 (يوم/ سرير) مبيت ليالي

 عدد/  ميوان ذمارةى
 النزالء

/  تةخت) مانةوة شةوانى
 (رِؤذ

 (يوم/ سرير) مبيت ليالي

1 

 49.3 46.8 51.1 54.0 65.6 63.6 47.5 44.4 اربيل

 27.6 27.4 24.6 23.4 33.2 35.6 27.6 27.7 سليمانية

 23.0 25.8 24.4 22.6 1.2 0.9 24.9 28.0 دهوك

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 االقليم/  هةريَم

 46.8 45.2 51.9 52.1 64.5 63.2 44.7 43.1 اربيل 2
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 26.9 24.4 24.3 21.7 34.9 36.4 26.7 24.2 يةسليمان

 26.3 30.4 23.9 26.2 0.6 0.5 28.6 32.7 دهوك

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 االقليم/  هةريَم

3 

 45.4 43.3 47.5 44.4 62.7 57.5 43.7 42.4 اربيل

 27.4 27.8 28.9 29.0 37.2 42.3 26.4 26.8 سليمانية

 27.3 28.8 23.6 26.7 0.1 0.2 29.9 30.9 دهوك

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 االقليم/  هةريَم

4 

 43.3 44.0 49.9 50.5 64.7 66.3 40.9 41.7 اربيل

 27.5 26.6 22.0 23.6 35.2 33.6 27.8 26.7 سليمانية

 29.2 29.4 28.1 26.0 0.1 0.1 31.4 31.7 دهوك

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 االقليم/  هةريَم

5 

 39.6 40.9 53.0 50.1 60.8 57.8 36.7 38.8 اربيل

 24.2 25.5 25.1 28.9 35.7 35.6 23.4 24.5 سليمانية

 36.3 33.5 21.9 20.9 3.5 6.6 40.0 36.7 دهوك

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 االقليم/  هةريَم

6 

 45.4 45.2 55.4 55.0 59.5 58.3 43.3 43.3 اربيل

 25.4 26.5 21.1 24.3 37.4 36.6 25.1 26.2 سليمانية

 29.3 28.2 23.5 20.8 3.1 5.1 31.7 30.5 دهوك

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 االقليم/  هةريَم

7 

 44.7 42.1 51.1 46.6 62.7 63.0 43.2 40.8 اربيل

 20.8 22.9 22.2 25.1 36.7 36.3 19.9 22.1 سليمانية

 34.5 35.0 26.7 28.3 0.6 0.7 36.9 37.2 دهوك

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 االقليم/  هةريَم

8 

 45.7 45.0 51.4 48.4 60.6 56.6 44.4 44.2 اربيل

 20.8 23.0 18.5 21.9 38.7 42.9 20.2 22.2 سليمانية

 33.5 32.0 30.0 29.7 0.6 0.5 35.5 33.6 دهوك

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 االقليم/  هةريَم

9 

 44.0 45.2 53.5 50.8 64.2 64.7 41.9 43.7 اربيل

 23.5 24.8 23.2 25.4 34.8 34.6 22.9 24.2 سليمانية

 32.5 30.1 23.3 23.8 1.1 0.7 35.2 32.1 دهوك

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 االقليم/  هةريَم

10 

 47.0 48.3 48.3 52.2 68.8 73.7 45.0 45.6 اربيل

 24.0 24.7 22.0 23.1 30.9 26.0 23.7 24.8 سليمانية

 29.0 27.0 29.8 24.7 0.3 0.3 31.2 29.6 دهوك

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 االقليم/  مهةريَ

11 

 46.2 47.8 47.0 46.1 69.2 78.9 44.2 45.0 اربيل

 24.7 24.8 19.7 19.8 29.7 20.1 25.0 26.1 سليمانية

 29.2 27.3 33.3 34.0 1.1 1.0 30.8 28.9 دهوك

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 االقليم/  هةريَم

12 

 47.9 46.5 45.6 37.2 63.9 58.8 47.0 47.5 اربيل

 24.9 25.0 19.0 16.5 34.3 37.5 25.1 25.9 سليمانية

 27.3 28.5 35.5 46.3 1.9 3.7 27.9 26.6 دهوك

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 االقليم/  هةريَم

 

 44.3 44.7 50.3 48.5 64.0 64.8 42.2 43.0 اربيل

 23.9 25.0 22.4 23.4 34.8 33.6 23.3 24.7 سليمانية

 31.8 30.3 27.3 28.0 1.2 1.7 34.5 32.3 دهوك

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 االقليم/  هةريَم

 
 

حسب  خالل سنة البيي  لياوعدد لي  ءالنزال نسيةامجالي /  بةطويَرةى ثاريَزطاكانماوةي سالَيَكدا  لةاني مانةوة ريَذةي ميَوانةكان بة ثيًي رةطةزنامة و شةوكؤى  (:21)جدول رقم /  خشتةي

 .م(9002)لسنة  والبحافظة جنسيةال

 

/  ثاريَزطا

 المحافظة

 عراقيون / عرياقي

 

 عرب/ عةرةب 

 

 أجانب/  بيانى 

 

 اجملموع/  كؤ

 

/  ذمارةى ميوان
 عدد النزالء

 

مانةوة شةوانى 
 / (رِؤذ/  تةخت)

ليالي مبيت 
  (يوم/ سرير)

/  ذمارةى ميوان
 عدد النزالء

 

شةوانى مانةوة 
 / (رِؤذ/  تةخت)

/ سرير)ليالي مبيت 
 يومي

عدد /  ذمارةى ميوان
 النزالء

 

شةوانى مانةوة 
/  (رِؤذ/  تةخت)

ليالي مبيت 
  (يوم/ سرير)

 ذمارةى ميوان
 عدد النزالء/ 
 

 (رِؤذ/  تتةخ)شةوانى مانةوة 
  يوم/ سرير)ليالي مبيت  /
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 44.3 44.7 50.3 48.5 64.0 64.8 42.2 43.0 اربيل

 23.9 25.0 22.4 23.4 34.8 33.6 23.3 24.7 سليمانية

 31.8 30.3 27.3 28.0 1.2 1.7 34.5 32.3 دهوك

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 االقليم/  هةريَم

 
 للفندق خالل سنة لي البيي اجنسية وعدد ليالحسب   ءالنزال نسية/ بؤ ئوتيَل ماوةي سالَيَكدا  لةريَذةي ميَوانةكان بة ثيًي رةطةزنامة و شةواني مانةوة  (:22)ل رقم جدو/  خشتةي

 

/  ثاريَزطا

 المحافظة

 عراقيون / عرياقي

 

 عرب/ عةرةب 

 

 أجانب/  بيانى 

 

 اجملموع/  كؤ

 

/  ذمارةى ميوان
 النزالء عدد

 

شةوانى مانةوة 
 / (رِؤذ/  تةخت)

ليالي مبيت 
  (يوم/ سرير)

/  ذمارةى ميوان
 عدد النزالء

 

شةوانى مانةوة 
 / (رِؤذ/  تةخت)

/ سرير)ليالي مبيت 
  (يوم

عدد /  ذمارةى ميوان
 النزالء
 

شةوانى مانةوة 
/  (رِؤذ/  تةخت)

ليالي مبيت 
  (يوم/ سرير)

 ذمارةى ميوان
 عدد النزالء/ 

 

 (رِؤذ/  تةخت)شةوانى مانةوة 
 (يوم/ سرير)ليالي مبيت  /

 

 45.60 47.10 57.00 52.20 62.20 58.70 43.50 45.60 اربيل

 24.90 25.90 16.10 19.20 35.80 39.30 25.30 26.10 سليمانية

 29.50 27.00 26.90 28.60 2.10 2.00 31.20 28.30 دهوك

 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 االقليم/  هةريَم

 

 خالل سنة البيي  لياحسب جنسية وعدد لي  ءالنزال نسية/ بةطويَرةى ثاريَزطا موتيَل  بؤريَذةي ميَوانةكان بة ثيًي رةطةزنامة و شةواني مانةوة بؤ ماوةي سالَيَكدا   (:23)جدول رقم /  خشتةي

 حسب البحافظة للبوتيل
 

/  ثاريَزطا

 المحافظة

  عرب  عراقيون
/   بيانى

 أجانب
  اجملموع/  كؤ 

 عدد/  ميوان ذمارةى
 النزالء

 

 مانةوة شةوانى
 (رِؤذ/  تةخت)

/ سرير) مبيت ليالي
  (يوم

 عدد/  ميوان ذمارةى
 النزالء

 

 مانةوة شةوانى
 (رِؤذ/  تةخت)

/ سرير) مبيت ليالي
  (يوم

 عدد/  ميوان ذمارةى
 النزالء

 

 مانةوة شةوانى
 (رِؤذ / تةخت)

/ سرير) مبيت ليالي
  (يوم

 عدد/  ميوان ذمارةى
 النزالء

 

 مانةوة شةوانى
 (رِؤذ/  تةخت)

/ سرير) مبيت ليالي
  (يوم

 36.8 36.2 22.5 22.9 51.0 90.2 37.7 33.9 اربيل

 14.3 13.4 47.6 51.7 48.6 9.4 7.4 10.0 سليمانية

 48.9 50.4 30.0 25.4 4. 3. 54.9 56.1 دهوك

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 االقليم/  هةريَم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لياحسب جنسية وعدد لي  ءالنزال نسية/  بة طويَرةى ثاريَزطاكان كؤمةلَطاي طةشتياري بؤماوةي سالَيَكدا  لةريَذةي ميَوانةكان بة ثيًي رةطةزنامة و شةواني مانةوة  (:24)جدول رقم /  خشتةي

 حسب البحافظةللبجبع السياحي  ل سنةخال البيي 
 

/  ثاريَزطا

 المحافظة

  عرب  عراقيون
/   بيانى

 أجانب
  اجملموع/  كؤ 

 عدد/  ميوان ذمارةى
 النزالء

 

 مانةوة شةوانى
 (رِؤذ/  تةخت)

/ سرير) مبيت ليالي
  (يوم

 عدد/  ميوان ذمارةى
 النزالء

 

 مانةوة شةوانى
 (رِؤذ/  تةخت)

/ سرير) مبيت ليالي
  (ومي

 عدد/  ميوان ذمارةى
 النزالء

 

 مانةوة شةوانى
 (رِؤذ/  تةخت)

/ سرير) مبيت ليالي
  (يوم

 عدد/  ميوان ذمارةى
 النزالء

 

 مانةوة شةوانى
 (رِؤذ/  تةخت)

/ سرير) مبيت ليالي
  (يوم

 50.6 21.5 48.1 32.9 76.3 64.7 28.1 18.4 اربيل

 49.4 78.5 51.9 67.1 23.7 35.3 71.9 81.6 سليمانية
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 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. دهوك

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 االقليم/  هةريَم

 
 ت لسنة والبجبوعا حسب البحافظة قيبة البشتريا ت والبييعا ت والبخزون السلعي / بة طويَرةى ثاريَزطا بةهاى كرِين و فرؤشنت و كةل و ثةىل ثاريَزراو (:25)جدول رقم /  خشتةي

 م(9002)
 

المحافظة/  ثاريَزطا  
 / ثةل و كةل كؤى

 السلعي اجملموع 

 ماوةى عةمبارى
 /    يةكةم

 املدة اول خزين

 بةنرخي كرِين
 /  كرِيندا
 بسعر املشرتيات

 شراءال

 نرخي بة فرؤشنت
 /  دافرؤشراو

 بيع بسعر املبيعات

 /  ماوة دوا عةمبارى
 مدة اخر خزين

المجموع/ كؤ  مجموعال/ كؤ   المجموع/ كؤ   المجموع/ كؤ    

 

 هةوليَر
 
 
 
 

 97707 1547434 1157259 273525 غذائيـة مـواد/ خؤراك

 27608 97943 87296 31315 سيكاير/  جطةرة

 / طازى خواردنةوةى
 غازية مشروبات

17561 871296 478092 10880 

 /  جواروجؤر كحوىل خواردنةوةى
 خمتلفة كحولية مشروبات

80283 222752 320520 45065 

 445531 468631 609186 304395 أخــرى/  هيرت

 626791 2912620 2947789 707079 اجملمــوع/  كؤ

 سليَمانى
 
 
 
 
 

 37761 386425 188171 67721 غذائيـة مـواد/ خؤراك

 752 7500 5200 694 سيكاير/  جطةرة

 / طازى خواردنةوةى
 غازية مشروبات

7014065 5025290 7038955 8175 

 /  جواروجؤر كحوىل خواردنةوةى
 خمتلفة كحولية مشروبات

4450 17850 75220 8562 

 16375 23750 11250 15500 أخــرى/  هيرت

 71625 7531850 5247761 7102430 اجملمــوع/  كؤ

كدهوَ  

 
 
 
 
 

 22796 1017453 620731 26430 غذائيـة مـواد/ خؤراك

 525 20486 4059 6865 سيكاير/  جطةرة

 / طازى خواردنةوةى
 غازية مشروبات

2317 93916 45815 2074 

 /  جواروجؤر كحوىل خواردنةوةى
 خمتلفة كحولية مشروبات

29433 222899 504815 23568 

 0 250 150 0 أخــرى/  هيرت

 48963 1588819 941755 65045 اجملمــوع/  كؤ

االقليم/  هةريَم   

 
 
 

 158264 2951312 1966161 367676 غذائيـة وادمـ/ خؤراك

 28885 125929 96555 38874 سيكاير/  جطةرة

 / طازى خواردنةوةى
 غازية مشروبات

7033943 5990502 7562862 21129 

 /  جواروجؤر كحوىل خواردنةوةى
 خمتلفة كحولية مشروبات

114166 463501 900555 77195 

 461906 492631 620586 319895 أخــرى/  هيرت

المجموع/  كؤ  7874554 9137305 12033289 747379 
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 م بألف دينار(9002)لسنة  البحافظةانوع وحسب  البستلزما ت السلعية قيمة /  بةطويَرةى ثاريَزطا  كاآلكان ثيَداويستيةبة هة زار دينار   بةهاى  (:26)جدول رقم /  خشتةي
 

لتفـاصـيلا/   روونكردنةوة   

  دينار بة بةها  
 ( بالدينار) القيمة 

السلعية املستلزمات/    كاآلكان ثيَداويستية  

 دهوك سليمانية اربيل 
 3176196 1783105 981262 (وقود)مواد نفطية ( / سوتةمةنى) مادةى نةوتيةكان 

 124737 502094 606209 غـاز/ طاز

 107125 449152 312328 أدوات احتياطية/ كةل و ثةلي يةدةك 

 28460 241535 458246 لوازم ومهمات و قرطاسية/   ثيداويستيةكان و ثةرِاوطة  

 34996 55851 180651 مالبس عمل/      جل و بةرطى كاركردن 

 144993 127954 60563 املياه/  ئاو 

 937691 1901110 1766140 الكهـربـاء/ كارةبا 

 4554198 5060801 3271561 اجملمــوع/ كؤ
 
 
 

 م بألف دينار(9002)لسنة حسب النوع والبحافظة البصروفا ت الخـدميـة قيمة /بةطويَرة ى جؤر و ثاريَزطا  خزمةتطوزارى ةكانيخةرجي (:27)جدول رقم /  خشتةي
 

اخلـدميـة املصروفات/  خزمةتطوزارى ةكانيخةرجي  

 دهوك سليمانية اربيل
 540953 427448 540953 (للمبنى وحدة )خدمات صيانة ( /  ةكة بؤ بينا و ي) خزمةتطوازرى ضاكردنةوة

 323546 67115 173511 دعاية وإعـالن/   ريكالم و ثرؤثاطةندة 

 8350 1902424 204517 (عدا األرضي)أستئجارموجودات ثابتة / بةكريَ طرتنى كةل و ثةىل نةطؤراوةكان 

 1421343 21935 250428 خدمـات قانـونـية/   خزةتطوزارى ياسايي 

 21100 196436 123672 اتصـاالت عـامـة/   ثةيوةندى طشيت  

 11282 73136 341985 مصــرفات خدمية أخرى/  خرجي خزمةتطوزارى تر 

 410401 2688494 1635066 اجملمــوع/    كؤ  
 
 
 

 مصروفـا ت تحـويـليـة/  ئالَوطؤركراوةكان  كانيخةرجية (:28)جدول رقم /  خشتةي
 

حتـويـليـة مصروفـات/  ئالَوطؤركراوةكان  كانيةرجيةخ  دهوك سليمانية اربيل 
 254853 396207 656111 (عدا الدخل)ضرائب ورسوم /  باج و رسومات 

 213049 66757 228150 أقسـاط تامني/ سثاردةى دلَنيايي 

 0 48520 22081 تربعات ومساعدات/ بةخشني و يارمةتيةكان 

 600 111500 40459 اشرتاكات وانتماءات/ بوون بةشدارى و ئةندامن

 7100 25990 90469 .مصروفات سنوات سابقة/ خةرجي ساالَنى ثيَشوو 

 30864 116882 233520 مصرفات عرضية/ خةرجى ناكاو 

 0 12699 17310 خسائر رأمسالية/  زةرةرى سةرمايةدارى 

 3240 13859 24122 اجملمــوع/ كؤ 
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 بألف دينار ،م(9002)لسنة حسب البحافظة  قيبة البوجـودا ت الثابتة / (بة هة زار دينار )  بةطويرةى ثاريزطا بةهاى هةبووة نةطؤرةكان (:22)جدول رقم /  خشتةي
 
 

 
 

 ثاريَزطا

 /
 المحافظة

 

جؤري 
/ هةبووةكان 

نوع 
 الموجودات

 

بالنس لة 
سةرةتاى سالدا 

بةهاى دةفتةر ) 
الرصيد يف  ( /

 بداية
العام القـيمـة   

 الدفـرتيـه

 

 اإلضافات خالل العام/  زيادة كردن لة ماوى سالدا
هةبوة 

 ئالوطؤركراوةكان 
لة ثرِؤذةكانى 
 ذيَر دروستكردن

/ 
مـوجودات 
حمـولة من 
 مشروعـات

 حتت التنفيذ 

بةهاى ) هةبوة دورخراوةكان  
مـوجودات مستبعـدة  /   (دةفتةرى 

 زانى ئةم سالَدارِ (القيمـة الدفـرتيـة)
/ 

اندثار العام     
 احلالي

بالَنس لة 
 /كؤتايي سالدا 

الرصـيد يف    
 نهاية العام

 موجودات مشرتاة/    هةبوة كراوةكان

 / خؤمالَى نويَ
 حملية جديدة

خؤماىلَ 
 بةكارهاتوو

/ 
حملية 
 مستعملة

  /هاوردة 
 مستوردة

 مباعة/ فرؤشراو

سرِاوةتةوة 
مت / 

 شطبها

 اربيل

/    زةوى
 األراضي

28526000 0 0 0 0 0 0 100000 28426000 

/  بينا 
 املبـاني

85595229 0 0 56781 0 0 0 3506217 69648660 

  /كةلوثةل 
 األثـاث

12810618 133200 6000 969946 0 19800 62750 1919962 11917252 

ئامري و 
مةوادى كيَشت 

  /ليَنان 
أجهزة وأدوات 

 الطبخ

2576676 1060 0 133100 0 0 19000 346411 2345425 

ئامريى 
  /طواستنةوة 

 وسائـط النقل

658007 0 0 26500 0 0 48120 68735 567652 

/   هيرت 
 أخـرى

1532724 0 0 68629 0 0 0 254113 1347240 

 1.32E+08 134260 6000 1254956 0 19800 129870 6195438 1.14E+08 اجملموع/ كؤ

 مانيةسلي

/    زةوى
 األراضي

17600720 0 0 0 0 0 0 0 17600720 

/  بينا 
 املبـاني

26861493 0 0 0 5000 0 0 1565440 25301053 

  /كةلوثةل 
 األثـاث

9148339 48200 700 64430 0 100 0 524474 8737095 

ئامري و 
مةوادى كيَشت 

  /ليَنان 
أجهزة وأدوات 

 الطبخ

664910 2000 0 3500 0 0 0 48193 622217 

ئامريى 
  /طواستنةوة 

 وسائـط النقل

209970 0 0 0 0 0 0 14367 195603 

/   هيرت 
 أخـرى

101312 0 0 750 0 0 0 11868 90194 

 52546882 2164342 0 100 5000 68680 700 50200 54586744 اجملموع/ كؤ
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/  ثاريَزطا

 المحافظة

 

جؤري 
/ هةبووةكان 

نوع 
جوداتالمو  

 

بالنس لة 
) سةرةتاى سالدا 

 ( /بةهاى دةفتةر 
 الرصيد يف بداية

العام القـيمـة   
 الدفـرتيـه

 

اإلضافات خالل /  زيادة كردن لة ماوى سالدا
 العام

هةبوة 
 ئالوطؤركراوةكان 

لة ثرِؤذةكانى 
 ذيَر دروستكردن

/ 
مـوجودات 
حمـولة من 
 مشروعـات

 حتت التنفيذ 

بةهاى  )هةبوة دورخراوةكان  
مـوجودات /   (دةفتةرى 

القيمـة )مستبعـدة  
 (الدفـرتيـة

دارِزانى ئةم 
 / سالَ

اندثار العام     
 احلالي

بالَنس لة كؤتايي 
 /سالدا 

الرصـيد يف    
 نهاية العام

 موجودات مشرتاة/    هةبوة كراوةكان

خؤمالَى 
 / نويَ

حملية 
 جديدة

خؤماىلَ 
 بةكارهاتوو

/ 
حملية 

 ستعملةم

  /هاوردة 
 مستوردة

 فرؤشراو
 مباعة/

/ سرِاوةتةوة 
 مت شطبها

 دهوك

/    زةوى
 األراضي

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

/  بينا 
 املبـاني

66834671 0 0 0 0 0 0 5504345 58891266 

  /كةلوثةل 
 األثـاث

9672329 0 0 0 0 0 0 1178515 8243654 

ئامري و 
مةوادى 

ضيَشت ليَنان 
زة أجه  /

 وأدوات الطبخ

379580 6000 0 0 0 0 0 48511 334369 

ئامريى 
  /طواستنةوة 
وسائـط 

 النقل

264645 0 0 0 0 0 0 45870 218775 

/   هيرت 
 أخـرى

48000 0 0 0 0 0 0 7200 40800 

 61547184 6784441 0 0 0 0 0 6000 68145675 اجملموع/ كؤ

/  هةريَم
 االقليم

/    زةوى
 األراضي

46126720 0 0 0 0 0 0 100000 46026720 

/  بينا 
 املبـاني

179291393 0 0 56781 5000 0 0 10576002 153840979 

  /كةلوثةل 
 األثـاث

31631286 181400 6700 1034376 0 19900 62750 3622951 28898001 

ئامري و 
مةوادى كيَشت 

  /ليَنان 
أجهزة وأدوات 

 الطبخ

3621166 9060 0 136600 0 0 19000 443115 3302011 

ئامريى 
  /طواستنةوة 
وسائـط 

 النقل

1132622 0 0 26500 0 0 48120 128972 982030 

/   هيرت 
 أخـرى

1682036 0 0 69379 0 0 0 273181 1478234 

 228346295 15144221 129870 19900 5000 1323636 6700 190460 254431673 اجملموع/ كؤ
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 م، بألف دينار(9002)لسنة حسب البحافظة  نوع االيرادا ت/    جؤري داهات (:30)جدول رقم /  خشتةي
 

  

 / ثاريزطا
 احملافظة

  
  

 نوع املرفق /

 نوع االيرادات/   جؤري داهات 

 اجور المنام / كريَي نوسنت

بةنرخي )فؤشراوةكان  بةهاي
بسعر )قيمةاملبيعات  / (فرؤشنت

 (البيع
يرادات اخرىا / داهاتي تر  كؤ  / اجملموع 

 النسبة المجموع النسبة المجموع النسبة المجموع النسبة المجموع

/  هةوليَر
 اربيل

/ فندق  ئوتيَل   39718988 82.48 6845951 99.71 4792552 91.94 51083492 85.19 

/  موتيل  موتيَل    6333000 13.15 20000 0.29 420000 8.06 6773000 11.30 

سياحي جممع  3.51 2105000 0  0  0 0 4.37 2105000  كؤمةلطاي طةشتياري / 

اجملموع/ كؤ   48156988 100.00 6865951 100.00 5212552 100.00 59961492 100.00 

/  سليَمانى
  سليمانيه

 51.70 8726908 78.47 278367 97.36 487693 49.68 7960848 ئوتيَل /  فندق

 34.01 5741120 0.67 2360 0.00 0 35.81 5738760 موتيَل / موتيل 

 14.29 2411712 20.86 74000 2.64 13200 14.51 2324512 كؤمةلطاي طةشتياري / جممع سياحي

اجملموع/ كؤ   16024120 100.00 500893 100.00 354727 100.00 16879740 100.00 

 دهوك

 74.02 8692246 93.97 288404 100.00 47500 69.04 6762667 ئوتيَل /  فندق

 25.98 3050767 6.03 18500 0  0 30.96 3032267 موتيَل / موتيل 

 0  0 0  0 0  0 0  0 كؤمةلطاي طةشتياري / جممع سياحي

اجملموع/ كؤ   9794934 100.00 47500 100.00 306904 100.00 11743013 100.00 

/  هةريَم
 االقليم

 77.33 68502646 91.24 5359323 99.55 7381144 73.59 54442503 فندق / ئوتيَل

 17.57 15564887 7.51 440860 0.27 20000 20.42 15104027 موتيَل / موتيل

جممع  سياحي  5.10 4516712 1.26 74000 0.18 13200 5.99 4429512 كؤمةلطاي طةشتياري /

اجملموع/  كؤ  73976042 100.00 7414344 100.00 5874183 100.00 88584245 100.00 
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 م، بألف دينار(9002)لسنة حسب البحافظة  نوع االيرادا ت/    جؤري داهات (:30)شكل  رقم /  ويَنةى

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

38 

 

 

 

 بألف دينار( م9002)خالل السنةحسب احملافظة وقيمة السلع املشرتاة  كمية/ بةطويَرةى ثاريَزطاكانى هةريَم شتومةكي كراو لة ماوةي سالَيَكدا برِ و بةهاي (:31)جدول رقم /  خشتةي
 

السلعة/  شتومةك  
/  كؤد

 كود

اربيل/  هةوليَر سليمانية/  سليَماني  دهوك/  دهوك   االقليم/  هةريَم 

الكمية/  بر  
/  نرخ

 السعر
الكمية/  بر السعر/  نرخ  الكمية/  بر   

/  نرخ

 السعر
/  بر

 الكمية
/  نرخ

 السعر
 588608 86005 49040 23300 71662 27952 467906 34752.7 101  الرز/ برنج 

 88625 6906 12708 84.24 38266 274.86 37651 6546.79 102 بيض املائدة /  هيَلكة

 290804 52077 58935 20870 51340 17306 180529 13901 103 حلوم الدجاج / طؤشتى مريشك

 340038 8502 2400 600 33016 4330 304622 3572 104 امساك نهرية/  ماسي زيَ

 35364 8970 0 0 33624 8400 1740 570 105 امساك حبرية /  ماسي دةريا

 1E+06 94580 222440 16930 322663 22032 663783 55618 106 حلوم محراء/  طؤشتى سور

 263716 22858 19950 5260 35412 6723 208354 10875 107 حليب ومنتجاته / شري و بةروبومةكانى

 7270 1323 3850 550 1740 300 1680 472.5 108 متور غري معلبه/  خورماى قوتو نةكراو

 67785 91039 4126 6997 51354 67784 12305 16258 109 بطاطا/  ثةتاتة

 6E+05 192571 65404 191288 57290 183090 69877 242019 110 مياه معدنية /  ئاوى كانزايي

 46091 40387 11426 10556 10199 10231 24466 19600 111 سكر /  شةكر

 83442 46392 31209 17214 24920 14540 27313 14638 112 دهون وزيوت نباتية /  رِون و زةيتى رِووةكي

 43483 26081 14360 6232 16046 7773 13077 12076 113 معجون طماطة /  دؤشاوى تةماتة

 191780 17438 23673 2844 39047 9618 129060 4976 114 مشروبات غازية/  خواردنةوةى طازدار

 1E+05 2E+06 93480 10480 1385576 76222 344817 18118 115 بــرية 

 59654 953 4059 352 14900 464 40695 137 116 سيكاير بأنواعها /  جطةرة و جؤرةكانى

 36100 81235 13200 16500 16533 21635 6367 43100 117 الطحني / ئارد 

 32144 16488 7910 4540 11011 6530 13223 5418 118 فاصوليا 

 41957 24207 8570 5590 9400 5180 23987 13437 119 عدس/ نيسك 

 23049 13284 10526 6540 6915 3765 5608 2979 120 محص /  نؤك

 5032 2367 915 935 1495 1315 2622 117 121  أنواع أخرى من البقوليات/ جؤرى تر لة دانةويًَلةكان 

 347094 56129 11235 4010 47284 28660 288575 23459 122 الفواكه بأنواعها /  هةموو جؤرة ميوةك

 184685 98491 31260 33530 32240 30420 121185 34541 123 اخلضروات بأنواعها / هةموو جؤرة سةوزةك 
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حسب البحافظة و انواع البرافق السياحية معلوما ت خاصة عن وحدة سياحية /زانياري تايبةت دةربارةي يةكةي طةشتياري (: 19)جدول رقم /  خشتةي  

 

نوع/  جؤر موضوع/  بابةت   

 2رِووبةر م
املساحة /

2م  

/ ذمارة 
 العدد

/  2رِووبةر م
2املساحة م  

/ ذمارة 
 العدد

/ 2رِووبةر  م
2املساحة م  

/ ذمارة 
 عددال

/  2رِووبةر م
2املساحة م  

/ ذمارة 
 العدد

اربيل/ هةوليَر سليبانية/  سايَماني  دهوك/  دهوك  االقليم/  هةريَم   

/   ئوتيل

 فندق

 86 47033 31 19093 32 12180 23 15760 طراج/ثارك  

 15 57 15 57 . . . . عدد و مساحات الغرف/ رِووبةر و ذمارةى ذوورةكان 

 952 8376 204 2723 323 2276 425 3377 رف فردىغ/ ذوورى تاك 

 3258 56307 1229 24804 848 10081 1181 21422 غرف زوجى/ذوورى جووت 

 1062 40147 359 21480 233 6091 470 12576 غرف سويت/ذوورى سويت 

 71 55990 37 45270 6 1000 28 9720 احلديقة/ باخضة 

شوقة يان 
شقق / موتيل 

 او موتيل

 65 14045 13 7265 43 3350 9 3430 طراج/ارك  ث

 25 0 10 0 . 0 15 . عدد و مساحات الغرف/ رِووبةر و ذمارةى ذوورةكان 

 109 1367 . 0 21 60 88 1307 غرف فردى/ ذوورى تاك 

 271 5175 119 1741 59 1408 93 2026 غرف زوجى/ذوورى جووت 

 849 56483 507 38306 205 13202 137 4975 غرف سويت/ذوورى سويت 

 296 8276 28 4120 4 2800 264 1356 احلديقة/ باخضة 

كومةلطاي 
/  طةشتياري

مجمع 
 سياحي

 35 25390 . . 26 19990 9 5400 طراج/ثارك  

 . . . . . . . . عدد و مساحات الغرف/ رِووبةر و ذمارةى ذوورةكان 

 127 3636 . . 67 2736 60 900 غرف فردى/ ذوورى تاك 

 140 3756 . . 71 3408 69 348 غرف زوجى/ذوورى جووت 

 162 11691 . . 162 11691 . 0 غرف سويت/ذوورى سويت 

 219 27808 . . 215 26658 4 1150 احلديقة/ باخضة 

/  كؤ

 المجموع

 186 86468 44 26358 101 35520 41 24590 طراج/ثارك  

 40 57 25 57 . 0 15 . و مساحات الغرف عدد/ رِووبةر و ذمارةى ذوورةكان 

 1188 13379 204 2723 411 5072 573 5584 غرف فردى/ ذوورى تاك 

 3669 65238 1348 26545 978 14897 1343 23796 غرف زوجى/ذوورى جووت 

 2073 108321 866 59786 600 30984 607 17551 غرف سويت/ذوورى سويت 

 586 92074 65 49390 225 30458 296 12226 احلديقة/ باخضة 

 


