
 

 
 

 



 

 
 

 
 

 كوردستان مىێرهه تىحكومه
 الندانانپتى هزارهو
 ى كوردستانمێرهى ئامارى ههستهد

 

  

 

 

 

 

 ىڵسا ۆب كوردستان مىێرههله رهکاربهب ینرخ هییوانێپ ەیژمار هیناڵسا رتىۆاپڕ
2020    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ییپێوانه ىهشى ژماربه
 2021 يرانهحوز

     



 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 2021 يرانهحوز  ©

 پارێزراوه وهمافی چاپكردن و باڵوكردنه
 :به بكه ئاماژه تكایه اپۆرتهڕم رگرتنی زانیاری لهكاتی وه له
 يىوانهێى پژماره ىنهاڵسا یرتۆاپڕ”,ییپێوانه ىهشی ژمار, به2021كوردستان رێمی ی ئاماری ههستهده

 “ 2020 ىڵسا ۆكوردستان ب مىێرههله ركاربهبه نرخى
 :ن بهندى بكهیوهبۆ زانیاری زیاتر په

 Contact@krso.gov.krdئیمێل:
 www.krso.gov.krd لیكترۆنى:سایتى ئه

  3143 896 750(0)00964فۆن:لهته
https://www.facebook.com/krso.krd يسبوك:فه  

 

 

 

 81 : هزنجير 

 



    2020 ىڵسا ۆب كوردستان مىێرههله رهکاربهب ینرخ هییوانێپ ەیژمار

 

I 

رێمى كوردستانى ئامارى ههستهده  

 2020رێمى كـــوردستان بـۆ ساڵى هـهاڵوسان لهی وتێكڕاى ههیى پێوانه: ژماره 1ى خشهنه

 

 

 

 



    2020 ىڵسا ۆب كوردستان مىێرههله رهکاربهب ینرخ هییوانێپ ەیژمار

 

II 

رێمى كوردستانى ئامارى ههستهده  

 شپێشكه

و موو ئهستان و ههدهران و بڕيار بهبۆ پالندانه يهر گرنگى خۆى ههكاربهيى نرخى بهى پێوانهژماره
جێ جێبه وههتن حكومهاليهلهى كه و پالن و پڕۆگرامانهژدارن لهوخۆ بهڕاستهى كهرانهكارهێنهبه
كاردێت بۆ يى نرخ بهى پێوانهرانى هاواڵتيان. ژمارهكانى خۆشگوزهرهندنى پێوهسهشهبۆ گه نكرێده

 وڕو وهكانى بازارهنرخه نجامى گۆڕانكارى لهئه له كه رييهڵكشان و داكشانى ئابووكردنى هه پێوانه
ستى  بهمه ربگيرێت بهند وهههبه پێويسته كه واڵته نگى ئابوورىى ناهاوسهوهنگدانهڕه دات كهده
 . نگييهم ناهاوسهى ئهوهبونهووڕنگاوى پێويست بۆ ڕووبهگرتنى ههروه

بينى كردنى ێشنگاندنى پالن و پڵسهههدات لهت دهتى حكومهر يارمهكاربهيى نرخى بهى پێوانهژماره
ك نرخى كردنى ڕووداوى جياواز وهڕێگاى پێوانهله نبدهڕووداهاتوودا  له يهنهواله كه كانگۆڕانكارييه

مانگى  راورد بهبهبهمانگێكى دياركراو  راورد به ساڵى پێشوتر يان لهبه بهساڵێكى دياريكراو  خۆراك له
مان ڵ ههگهت له واڵتيك لهئابوورى تايبه رێكىمى سێكتهرههراوردكردنى بهبه پێشوتر, يان به

 كى دياريكراودا. يهماوه له كهمهرههبهندن له سهرهستى بينينى پهبهمهوالتێكى تر به م لهرههبه

بۆ دابين  اپۆرتهرم ى ئهوهوكردنهاڵكردن و بئامادهبه رێمى كوردستان خۆشحاڵهى ئامارى ههستهده
ند مههڵوئابوورى و دهنديدار به يوهپه رىنيشانده ست هێنانىدهبه ر لهكارهێنهكردنى خواستى به

 .كان و پالندانانئابووريه وهو لێكۆڵينه وهكارى توێژينه رگرتن لهى ئامارى بۆ سوود وهكردنى كتێبخانه

 

 

 سيروان محمد محى الدين       
رێمى ئامارى  ههستهرۆكى دهسه  
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III 

رێمى كوردستانى ئامارى ههستهده  

 سوپاس و پێزانين
 مهكردنى ئئامادهژداربوون لهبهين كهبكه نانهو اليهموو ئهسوپاسى ههزانین كهپێویستى دهبه 

 كاريان كرد بۆ چااڵكانه كانى ئامار كهتيهرايهبهرێوهرێم و بهى ئامارى ههستهندانى دهكارمه له ڕاپۆرته
 كان.نجامهى ئهوهباڵوكردنه تا ى داتاكانهوى داتا و شيكردنهوهكۆكردنه

 تيمى كار
 ى بااڵلێژنه ❖

 رێمى ئامارى ههستهرۆكى دهسه /  الدين محىد ممهسيروان مح .1
 رێمى ئامارى ههستهده / رى كارگێرى و دارايىبهڕێوهبه / لىهن عهسهبشار ح .2
 ولێررى ئامارى پارێزگاى ههبهڕێوهبه / شيدهدين ردهسامان عز .3
 رى ئامارى پارێزگاى سلێمانىبهوهڕێبه / عروفهحمود عوسمان مهم .4
 رى ئامارى پارێزگاى دهۆكبهڕێوهبه / مانێزاق سلرهياڤان عبدلرچ .5
 رميانى گهرى ئامارى ئيدارهبهڕێوهبه / جيهانگيرددين سهمهر شهيدهح .6
 رێمى ئامارى ههستهده / رشتيارى پرۆژهرپهسه / لىههانى ع هالشه .7

 شتيارى پرۆژهررپهو سه رىهونه ىژنهێل ❖
 رێمى ئامارى ههستهده / ندىرشتيارى ناوهرپهسه / لىههال هانی عشه .1
 ولێرتى ئامارى پارێزگاى ههرايهبهڕێوهبه / رشتيارى ناوخۆيىرپهسه / سرجيهج فعار دلزار .2
 مانىتى ئامارى پارێزگاى سلێرايهبهڕێوهبه / رشتيارى ناوخۆيىرپهسه / بدولقادرهمد عمهستار مح .3
 تى ئامارى پارێزگاى دهۆك رايهبهڕێوهبه / رشتيارى ناوخۆيىرپهسه / سول عبدولاڵيمان رهپه .4
  رميانى گهتى ئامارى ئيدارهرايهبهڕێوهبه / رشتيارى ناوخۆيى رپهسه  / عادل جاسم دهممهمح .5

 :كردنى ڕاپۆرت و ئاماده وهشيكردنه ❖

 یلهع یهان هال شه
 :و نووسينى ڕاپۆرت ى رێكخستنلێژنه ❖

 رێمى ئامارى ههستهده / لىههال هانى عشه .1
 رێمى ئامارى ههستهده / لىهر ععومهونگول س .2
 رێمى ئامارى ههستهده / رهمود عهممهڤين محئه .3

 :رێمى ئامارى ههستهده - وهو باڵوكردنه ىى ووردبينلێژنه ❖
 رێمى ئامارى ههستهده / ێقهفكر هسعاد ب .1
 برايملى عهار دلد .2
 يزدين ىقفهلى هبهجێگر ج .3
 دحمهئهن بورهان هچيم .4
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رێمى كوردستانى ئامارى ههستهده  

 :خشهكردنى نهئاماده ❖
 رێمى ئامارى ههستهده / ريبهمد غمهپۆشان فاروق مح

 
 يدانىتيمى مه

                                              ولێرئامارى پارێزگاى هه تىرایهبهێوهڕبه ❖

كان, رى نرخ و كرێيهتوێژه                                                                         دهممهمح هاوكار توفیق  -1
 ولێرندى ههناوه

كان, رى نرخ و كرێيهتوێژه                                                                            اللهد بارزان جهحمئه -2
 ولێردى ههنناوه

كان, رى نرخ و كرێيهتوێژه                                                                                 الم سالحناسك سه -3
 ولێرندى ههناوه

كان, و كرێيه رى نرختوێژه               حمود                                                      هد مهممهن محديمه -4
 ولێرندى ههناوه

كان, رى نرخ و كرێيهتوێژه                                                                            سالح مهت حهكۆسره -5
 زاى كۆيهقه

زاى كان, قهكرێيه رىتوێژه                                                                             رحۆزگين فهبارزان له -6
 سۆران

 

                                                        ئامارى پارێزگاى سلێمانى تىرایهبهێوهڕبه ❖
كان, يهرى نرخ و كرێتوێژه                                                     ر فازل توفیق                        چێنه   -1

 ندى سلێمانىناوه
 ,كانرى نرخ و كرێيهتوێژه                                            میل                          هجید جهمام مشه  -2

 ندى سلێمانىناوه
رى نرخ و توێژه                                                                      دهممهمال محهرێكار ج -3

 سلێمانى  ندىكان,.ناوهكرێيه
كان, رى نرخ و كرێيهتوێژه                                                                                  ىلهابر عسنيگا  -4

 سلێمانى  ندىناوه
كان, رى نرخ و كرێيهتوێژه                     عيد                                                           هزا سزانا جه -5

 سلێمانى ندى ناوه
كان, رى نرخ و كرێيهتوێژه                                                                            بدولاڵ سالحهناز عبه -6

 سلێمانى ندىناوه
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V 

رێمى كوردستانى ئامارى ههستهده  

زاى كان, قهرى كرێيهتوێژه                                       ريم                          هكول بدهدريس عئدانا  -7
  زوور      شاره

يد زاى سهكان, قهرى كرێيهتوێژه                                                                         اللبار جهياسين جه  -8
 سادق

زاى  كان, قهرى كرێيهتوێژه                                                 د                هممهد محهحمئهفار فهغ -9
   بجهڵههه

زاى  كان, قهرى كرێيهتوێژه                                                                        ىلهسول عهئاوات ر  -10
  پێنجوين   

زاى  قه ,كانرى كرێيهتوێژه                                                                       مزههه مزههه اڵڵههه  -11
     تماوه+شارباژێر

زاى  قه ,كانرى كرێيهتوێژه                                                                      ىلهد  عهممهرێباز مح -12
 اڵدزىقه

كان, رى نرخ و كرێيهتوێژه                                                                 بدولاڵعهسول هر رهيدهح -13
     رين ى ڕاپهئيداره

 كان,رى نرخ و كرێيهتوێژه         د                                                          هحمئهكوردستان خدر  -14
     رين ى  ڕاپهئيداره

 كان,رى نرخ و كرێيهتوێژه                                                                   فامستهد هممهديدار مح -15
     رين ى  ڕاپهئيداره

 كان,رێيهرى نرخ و كتوێژه                                                                                  كربوبهرێگا ئه -16
     رين ى ڕاپهئيداره

 زاى دوكانكان, قهرى كرێيهتوێژه                          ريم                                          هك ولاڵر عبدروهسه -17
 زاى دوكانكان, قهكرێيه رىتوێژه                                                                         مههخالد ح ىهدهم -18
 زاىكان, قهرى كرێيهتوێژه       د                                                            هممهن محهسهئاكۆ ح -19

 نديخانربهده
زاى كان, قهرێيهرى كتوێژه                                                        ت غالب                  هرسرێباز ن -20

 ماڵمچهچه
 

 

 ئامارى پارێزگاى دهۆك تىرایهبهێوهڕبه ❖

كان, رى نرخ و كرێيهتوێژه                                 ن جاسم                                            سهئازاد حه -1
 ندى دهۆكناوه
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VI 

رێمى كوردستانى ئامارى ههستهده  

كان, رى نرخ و كرێيهتوێژه                                                                               رێزبمال ڤان جهۆك -2
 ندى دهۆكناوه

كان, رى نرخ و كرێيهتوێژه                          فار                                       فول غهژڤان حاجی عبد -3
 ندى دهۆكناوه

كان, رى نرخ و كرێيهتوێژه                                                 سماعیل                      ئيلی همال عكه -4
 زاى زاخۆقه

زاى كان, قهرى كرێيهتوێژه                       لملوك برو                                            ئهيف هدێژين س -5
 ئامێدى

زاى كان, قهرى كرێيهتوێژه                                               سماعيل يونس                          زياد ئي -6
 شێخان

زاى كان, قهرى كرێيهتوێژه                           جم                                                الل نهرهاد جهفه -7
 شرهردهبه

 ئاكرێزاى كان,قهرى كرێيهتوێژه                                                  د                    هممهعيد محهلى سهع -8

 
 

 رميانگه ىئيداره ئامارى تىرايهبهڕێوهبه ❖
زاى كان قهرى كرێيهتوێژه                         م                                                 هم رۆستهكرئهم زنا -1

 كفرى
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رێمى كوردستانى ئامارى ههستهده  

 ڕۆكناوه
 II ....................................................................................................................... ششكهێپ

 III ............................................................................................................زانينێپ و سوپاس

 III ....................................................................................................................... كار تيمى

 VIII ......................................................................................................... كانخشهنه ليستى

 VIII ...................................................................................................... كانكارييهێڵه ليستى

 IX ............................................................................................................. كانخشته ليستى

 1 ........................................................................................................................ كىشهێپ

 2 ........................................................................................................................... ئامانج

 2 .......................................................................................................... كانناسهێپ و مكچه

 4 ................................................................ (COICOP) ستبهمه ىێپبه ركاربهبه رجىخه پؤلينى

 5 ................................................................................................................ كاركردن بازىڕێ

 5 ....................................................................................................................... نموونه

 5 .............................................................................................. اڵكا ىتهبهسه بژارنىڵهه

 5 ................................................................................................ كاننموونه بژاردنىڵهه

 5 ................................................................................................................. اڵكا سفىوه

 5 ................................................................................................................. نامه پرسيار

 6 ............................................................................................................... داتا كردنىۆك

 7 .............................................................................................................. داتا ووردبينى

 7 .......................................... :ركاربهبه نرخى يىوانهێپ ىژماره ژماركردنىهه هل كارهاتووبه ىشهێهاوك

 11 .................................................................................. كاننرخه ىوهشيكردنه كانىنجامهرهده

 22 ..................................................................................................................... كانخشته

 22 ......................................................................................................................... ۆپاشك
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VIII 

رێمى كوردستانى ئامارى ههستهده  

 كانخشهليستى نه
 I ...................................... 2020ى ڵسا ۆمى كـــوردستان بـێرهـهوسان لهاڵاى ههڕكێوت ییوانهێى پ: ژماره 1ى خشهنه

 10 .......................... 2020 ىڵسا ۆكوردستان ب مىێرهه زگاكانىێپار ر لهكاربهنرخى به ىوانهێى پ: ژماره 2ى خشهنه

 

 كانليستى هێڵكارييه
 

 12 .................................................... 2020 ىڵسا ۆب كوردستان مىێرهه له زانێخ رجىخه بوونى شدابه:  1ارىلكێه
 – 2015 نىاڵسا ۆب كوردستان مىێرهه له ركاربهبه نرخى يىوانهێپ ىژماره اىڕكێت: 2 لكارىێه

 14 ................................................................................................................. 2012  تىهڕبنه ىڵسا ىێپ به 2020
 ىڵسا ىێپ به 2020 -2015  نىاڵسا ۆب كوردستان  مىێرهه له نهاڵسا انىۆڕگ ىژهڕێ: 3  لكارىێه

 14 .................................................................................................................................................... 2012 تىهڕبنه
 15 ............................ 2020-2015  له ڵسا دواى له ڵسا ۆب كوردستان مىێرهه له نهاڵسا نىاۆڕگ ىژهڕێ: 4 لكارىێه
 15 ........................... 2020 ىڵسا ۆب كانكيهرهسه شهبه ىێپ به كوردستان مىێرهه له يىوانهێپ ىژماره:  5 لكارىێه
 16 ...................... 2020 ىڵسا ۆب كانكيهرهسه شهبه ىێپبه كوردستان مىێرهه له نهاڵسا انىۆڕگ اىڕكێت: 6 لكارىێه
 و كوردستان مىێرهه ئاستى رسه له بوونێجنيشته ىكهيه ىێكر ۆب يىوانهێپ ىژماره: 7 لكارىێه

 17 ................................................................................................................... 2020 و 2019 ىڵسا له زگاكانێپار
 17 ................................................. 2020 و 2019  نىاڵسا وانێن له رێولهه زگاىێپار ۆب ىوانهێپ ىژماره: 8 لكارىێه
 18 ............................................... 2020 و 2019  نىاڵسا وانێن له مانىێسل زگاىێپار ۆب ىوانهێپ ىژماره: 9 لكارىێه
 18 ....................................... ىێپ  2020 و 2019 نىاڵسا وانێن له كۆده زگاىێپار ۆب يىوانهێپ ىژماره: 10 لكارىێه
 دواى له ڵسا ۆب زگاكانىێپار و كوردستان مىێرهه ئاستى رسه له نهاڵسا انىۆڕگ ىژهڕێ: 11 لكارىێه

 19 ......................................................................................................................................... 2020-2015  له ڵسا
 20 ......................................... مانگ ىێپ به 2020 ىڵسا ۆب كوردستان مىێرهه له  نهاڵسا انىۆڕگ ىژهێر: 12 لكارىێه
 21 ............................................... 2020 ىڵسا له بوونێجنيشته ىكهيه شىبه ۆب نهاڵسا انىۆڕگ  ىژهڕێ: 13 لكارىێه
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IX 

رێمى كوردستانى ئامارى ههستهده  

 كانليستى خشته
 13 ........................................................ 2020 -2015 نىاڵسا ۆب كوردستان مىێرهه له وساناڵهه اىڕكێت: 1 ىخشته
 كوردستان مىێرهه ئاستى رسه له زانێخ ىمانگانه رجىخه له كىرهسه كانىشهبه پشكى: 2 ىخشته
 23 ....................................................  2012ىڵسا  زانێخ تىيهاڵمهۆوك ئابوورى وىێووپڕ  ىێپ به زگاكانێپار و
 24 ................................................... 2020 ىڵسا ۆب كوردستان مىێرههله ركاربهبه نرخى يىوانهێپ ژماره: 3 ىخشته
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 كى پێشه

ئابوورى و پالنى  ىوهنهیژێتوله تێكاردكه به گرنگه كىێرشاندهیر نكاربهنرخى به ىیوانهێى پژماره
 نانێمهرههرتى بهكه رىكهیر پهسه تهێدكه كانههیانكارڕى گووهنگدانهره ئابوورى چونكه دانىێپشهگه

 رىشاندهیكو نوه تێكاردبه واڵرببه كىێئاست له ىیوانهێى پ. ژمارهادگاڵمهۆككاربردن لهو به
و ئه ۆب كێروهێكو پوه نانىێكارهبه له داكشانى ئابوورى، جگه و وساناڵهه كانىاستهڕئا
ى هژمارژماركردنى هه ۆب تێكاردها بهروههه ,شتمانىیى نپاره نىڕیك زىێر هسه تهێد ىيانهیانكارۆڕگ

نرخى  به ندىوهیى پهوهو ئه تبهیكانى تارجيهو خه كانيهیچاالك ىربهۆمالندنى زخه ۆب ىیوهتهنه
ستانداردى  كىهیتهبهدانانى سه ىڵوهه وتهكوردستان كه مىێرى ئامارى ههستهده هۆی. بهیهه ۆڕگنه
 و كراویارید كىێند كاتچهنرخ  له كانىيهیانكارۆڕگ نىیستى زانبهمهران بهكاربهبه ۆب كاناڵكا

 مىستهیماى سبنه ىكهاتهێپكه كانهییت گوزارخزمه و اڵكا ۆگونجاو ب كىهیوهێدابينكردنى چوارچ
 له (IHSES) زانێخئابوورى و تىهیاڵمهۆك وىێرووپ ستن بهپشتبه .  بهنییوانهێى پنرخ و ژماره

ند چه ۆب كيهوهێچوارچغدا ندى ئامارى بهزگاى ناوهده ڵگههنگى لماهههه به و  2012 ىڵسا
ستكرا ده ,2013 ىڵتاى سارهسهكرا.  ت گوزارى ئامادهوخزمه (اڵكا) كشمه كى لهرهسه كىڵێمهۆك

الى  له كه كهیاڵر كاهه خىبایه و شێك ىێپ ك بهشمه له كراوێنو كىهیتهبهدانانى سه دروستكردن وبه
 ىڵسا تايىۆك له ,كىوالوهكى رهسه كانىلهمهۆك شىێدياريكردنى ك دواى .تێكاردبه وهرهكاربهبه

 مێرى ئامارى ههستهده وهوويهڕم له. كرا ئامادهر كاربهنرخى به ۆئامارى ب سىیداتابه ,2014
 2020 ىڵسا ۆر بكاربهبهنرخى  ىیوانهێى پژماره ىنهاڵسا رتىۆراپكردنى ئاماده به هڵشحاۆخ
كى و رهسه ىهڵمهۆئاستى ك كوردستان له مىێرهه له وساناڵهه اىڕكێو ت ییوانهێپ تيايدا ژمارههك

 كرێت.ده دىهب تيايدا ڵسا مىدووهم و كهى يهرز و نيوهوه ىێپ به یكالوه

 

 

 

 



    2020 ىڵسا ۆب كوردستان مىێرههله رهکاربهب ینرخ هییوانێپ ەیژمار

 

2 

رێمى كوردستانى ئامارى ههستهده  
 

 ئامانج 
ى تهبهسه لهل لوپهر گۆڕانى نرخى كهسهكات لهم دهراههفهر زانیارى كاربهیى نرخى بهى پێوانهژماره

كى رهكى سهيهشێوهبه  دات.كان پێشان دهى نرخههو سااڵن ى گۆڕانكارى مانگانهكااڵكان و ڕێژه
 :وهى خوارهستانهبهم مهبۆ ئه ربگرينوه يى سوودى پێوانهژماره له ينتوانده

 وه،رانهبڕياده ناليه لهرى وئابو بوارى هشياو ل دانىياربڕبۆ  .1
 كهدات ده ووڕكان تگوزارييهو خزمهنرخى كااڵكان  له كهى و گۆرانكاريانهئهكردنى پێوانهبۆ  .2

 ,ر دێنيتكار بهكاربهبه
 , ئابوورى داكشانى و وساناڵهه كردنىوانهێپ .3
 له نرخ  كردنى نىشبيێپنرخ و  ىكاررانۆگبهت تايبه وئاماريىرى وى ئابووهردنهشيك ۆب .4

  جياوازدا، كانىهكات
 .دڕاو ىينڕكهێزى  گۆرانكارى له كردنىپێوانه .5

 كانمك و پێناسهچه
 ركاربهبه نرخى يىوانهێپ ژماره

 لهكان هيت گوزارينرخى كااڵ و خزمه لهى گۆرانكارى ێژهڕكردنى بۆ پێوانه ێكهرپێوه يىى پێوانهژماره
 ,يهههلك ى خهر بژێوى ژيانى ڕۆژانهسه لهرى نرخ كاريگه له ىگوڕانكار. شوێنێكى دياركراودا و اوهم

 .هاووالتیانبۆ نيشاندانى ئاستى بژێوى  رێكهنيشاندهيى ى پێوانهژماره بۆيه

 اڵكا ىتهبهسه

بۆ دابين كردنى كڕێت ده ژانهۆر بهكاربه كه انهگوزاري تخزمه و اڵكا وهل بريتيه اڵى كاتهبهسه
ى ژماره ژماركردنىهه ۆب وهتهێكردهۆك مانگانه كىيهوهێش كانيان بهنرخه و پێداويستى ڕۆژانه

  زانێخ تىيهاڵمهۆئابوورى  ك وىێسترا به رووپل پشت بهلوپهكه ىتهبهسه بژاردنىڵهه ۆب. يىپێوانه
 ىێپ. بهنجامدراوهئه (تهڕبنه ىڵسا)  2012 ڵیسا لهكه   (IHSES)تان كوردس مىێرعيراق و ههله 

 كيانێندزيادكران و هه اڵى كاتهبهسه تگوزارى لهو خزمه اڵكا ێندر ههكاربهبه ۆب كاناڵگرنگى كا
 الدران.

 زانێو داهاتى خ يىرجخه وىێووپڕ
و داهاتى رجى ى خهربارهزانيارى ده كه انهوێووپڕ وهل كهێكيه زانێى و داهاتى خيرجخه وىێووپڕ

و ل لوپهكه بۆخێزان ی رجى خهرێژه م ڕووپێوهكانى ئهجامهنئه .كاتى خێزان كۆ دهمانگانه
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 م ڕووپێوه. ئهكاتدهی ديار (... ،جێشوێنى نيشته, رگجلوبه خواردن،) ى ڕۆژانهكانتگوزارييهخزمه
وام ردهو به ر ڕۆژانهكاربهبه كهى تگوزاريانهو خزمه و كااڵستنيشانكردنى ئههد له ر بووهدهيتيارمه

كۆ  كانتگوزارييهو خزمه م كااڵنرخى ئه, مانگانه رن.كاربهبهتى كااڵى بهسه ىهپێكهاتو  كاردێنێتبه
   .ركاربهنرخى به يىوانهێى پژماركردنى ژمارههه ۆب وهكرێتهده

 كانگوزارييه تخزمه و اڵكا گرنگى ىژهڕێ
 رجىخه گشتى ىۆك له كاتده ديارى انهتگوزارييخزمه و اڵكا خێزان لهو رجىخه دىسه ىژهڕێ

 .نركاربهبه تى كااڵىبهسهناو  ىكانگوزارييه تخزمه و اڵكا مووهه

 كانى فرۆشتنخاڵه
و  وزهسهفرۆشتى  نىێوك شوه ,وهنهێكردهۆكلێى ى كانتگوزارييهو خزمه اڵنرخى كا كه ننانهێو شوئه

ك ن وهكهده ششكهێپ رۆراوجۆتگوزارى جخزمه ىنانهێو شوو ئه كانشهۆتاكفر ڕهبازا ،ميوه
 و (و خانوو خانههڵبا)دان ێكربه ىكهيه ۆب ىتگوزارو خزمه ىندروستته ىارتگوزخزمه
 كانى تر.تگوزاريهخزمه

 وهگرهێجى نموونه 
كاتى  له كاردێنبهكان كيهرهسه تهێمارك ۆب  وهگرهێك جوه كه داتده شگايانهۆو فر تێو ماركبه ئاماژه

كاتى ياخود  كىيهوهێشبه شتنۆفر نىێكو داخستنى شووه كێكارۆر ههه بونيان بهست نهردهبه
 لى دياريكراو.لوپهبوونى كهست نهردهبه

   تگوزارىخزمهو  اڵكاى ئێستانرخى 
 .كانيان ڕۆژى كۆ كردنى نرخه وتنكهێچاوپ ژىۆر كان  لهتگوزارييهخزمه و اڵنرخى كا له بريتيه

 اڵوسانى مانگانههه
 ڵ مانگى پێشووتر.گهرد لهراووبه به مانگێكر هه ۆكان بنرخه ان لهۆڕاى گڕكێت  له بريتيه

 نهاڵسا وسانىاڵهه
 .شووترێپ ىڵسا ڵگهرد لهراووبه به كڵێر ساهه ۆكان بنرخه ان لهۆڕاى گڕكێت له بريتيه
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 تهڕبنه ىڵسا
و  ىئابوورى و ئاسايشقامگيرى بوونى سههۆى ههبهڵبژێردرا ت ههڕهساڵى بنه به 2012ساڵى

كێش  م ڕووپێوهستن بهپشتبه و به نجامدرارجى خێزان ئهرووپێوى خهدا م ساڵهله .يران بوونى قهنه
 . 100 به كسانهيه م ساڵهلهيى ى پێوانهژماره .كان دانراتگوزارييهل و خزمهلوپهبۆ كه

 (COICOP)ست بهپێى مهر بهكاربهرجى بهپؤلينى خه
 لينۆپ ستىبهمه به  ستنيشان كراوهده وههكانكگرتووهيهوهتهنه ىئامار شىبهن اليه له  يهلينهۆپ مئه

و  تێد كێپ كىرهسه ىشبه 12له  لينهۆپ مئه. ستيانبهمه ىێپكانى تاك بهرجييهى خهوهو شيكردنه
 نجێ, چوار و پێس, دوو كىێدۆك كه  كيههڵمهۆيان ك كێئاست ندر چهسهبه كراوه شدابه كێشر بههه

 . دياركراو لێكىلوپهكه يان تبابه كردنى ىديار ۆب اوهڕدان تايىۆك ندىهههڕ دوو .دراوهێپ نديانهههڕ

 :برنج ىمادده ۆب دۆك دانانى ىنموونه
 . (كانلييههوناك وهخواردن و خواردنه) كىرهسه شىبهم  يا خود  كهئاستى يه : 01

 .(خواردن)كات م دهئاستى دووه گوزارشت له :011 
 .(ىكانمهرههو به هێڵونان و دانه)كات ده ميهێئاستى س : گوزارشت له   0111

 . (وهكانيهرهۆموو جهه برنج به)كات م دهئاستى چواره گوزارشت له :  01111
 كات.برنج دهتى تايبهجورێكى  گوزارشت له  :0111101

 :( COICOP) پۆيكوكپێى پۆلينى  بهكان ى ماددهو ژمارهى كاال تهبهسه كىرهكانى سهشهبه
 ,مادده (271)كان ناكهوليه وهخواردن و خواردنه .1
 ,مادده (3)كان و تووتن كهوليه وهخواردنه .2
 ,مادده (84) وێاڵرگ و پجلوبه .3
 ,مادده(  82) وهچاككردنه و ڵناوما كانىداويستيهێپ .4
 ,مادده (27)ندروستى ته .5
 ,مادده 15 ( تر كانىنيههمسوته و گاز با،كاره ئاو، ، خانوو ىێكر ) جێشوێنى نيشته .6
 ,مادده (34)وه گواستنه .7
 ,مادده (7) كانييهنديوهپه .8
 ,مادده (25) شنبيرىۆر .9

  ,مادده (8) ردهروه. په10
 ,مادده (9) شتخانهێ. چ11
 .مادده (31) كانرهۆجراوۆج تگوزارييهل و خزمهلوپه. كه12
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 كاركردن بازىڕێ

 نموونه

  ااڵى كتهبهڵبژارنى سههه
 و عيراق له زانێخ تىيهاڵمهۆك  ئابوورى وىێووپڕ بهسترا ل پشت بهلوپهكه ىتهبهسه بژاردنىڵهه ۆب

( 596) له كهنموونه. نجامدراوهئه (تهڕبنه ىڵسا)  2012 ڵیسا له كه  (IHSES) كوردستان مىێرهه

و  اڵم كائه . ننێد كێپ كێتاك رهه ىهمانگانرجى خهكۆى ى % 98  وتگوزارى پێكدێت و خزمه كااڵ
 پۆڵينى ىێپبه كران شدابه كىالوهشى  به 64و  كىرهسه شىبه 12 رسه به تگوزارييانهخزمه
 (.COICOP) پۆكويك

 كانونهونمڵبژاردنى هه
 به تبارههس ماڵبه. بژێرێنلدهولێر و دهۆك و سلێمانى ههنى ههزگاكاێپاررى نتهسه له كاننموونه

ى بارهقه ىێپزاكان بهقه ڵبژاردنىهه ۆب تێكرده كانئيدارييه كهيه ڵگهله نگىماهههه, زاكانقه
زاى ولێر, قهپارێزگاى هه له زاى كۆيهقه ستهبهم مهبۆ ئه. كاننرخه وانێن له جياوازى ودانيشتوان 

كان استيدا نرخهڕلهستنيشان كراوون. دهۆك دهپارێزگاى  لهزاى زاخۆ پارێزگاى سلێمانى و قه له ڕانيه
 ىاڵكو كاوه راكىۆناخ ىاڵكا ىڕبازابوونى كو نهوه كێكارۆند هچه ىۆه به وهنهێناكر ۆكان كگونده له

 رهۆج مئه ينىڕك ۆبن كهزاكان دهقه يانكان  ندى شارهناوه ردانىسه  گوندنشينان وبايى ... هتد كاره
  .داويستيانهێپ

 سفى كااڵوه
 ۆك كانيانهنرخ كه تگوزاريانهل و خزمهلوپهكه وئه كانىندييهتمهتايبه و نرخ كردنى ديار له بريتييه

ى كهيه رىۆج شووتر،ێنرخى پ ستا،ێل، نرخى ئلوپهل، ناوى كهوپهلكه دىۆك كووه ,وهتهێكرده
 رى لهكاريگه كهى و هۆكارانهئهش  وانهله جگه. دانان نرخ ىسهۆپر و، وهشيكردنه دىۆ، ككردنوانهێپ

، بارهقه، مۆدێل، كه، جۆرى قوتوه كهى دروستكراوهوواڵت،  ماركه وكوهكات ده كهنرخه
 (.......هتدىكوالێت

 پرسيار نامه 
 وهكرێنهكان كۆدهبازاڕهخۆ له وو راسته ى مانگانهشێوه كان بهتگوزارييهل و خزمهلوپهنرخى كه

بۆ  .ڕێگاى پرسيارنامه رگرتنى نموونه لهى وهشێوه رێمى كوردستان بهكانى ههر ئاستى پارێزگاسهله
 :كارهاتووهبه دوو  جۆر پرسيارنامه ستهبهم مهئه
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 كانىمهرههبه و واتوزهسه و وهیم نرخى ىوهكردنهۆك ۆب يهم پرسيارنامه: ئهم پرسیار نامهكهیه
ى وزوبهوزو زينىدابه و وهرزبوونهبه ىۆهبه وهتهێكرده ۆك جار 4 مانگانه كه تێد كاربه وتنه

 له اڵكا ىژماره .كزگايهێر پارهه له ورهزاكانى گهقه ها لهروهو هه زگاكانێندى پارناوه له يانكاننرخه
   .كااڵيه 161م كهى يهپرسيار نامه

 و وهیم له جگه كانتهبابه گشت نرخى ىوهكردنهۆك ۆب يهم پرسيارنامه: ئهم پرسیار نامهدووه
 و يهاڵكا 435م دووه ىنامهپرسيار له كاناڵكا ىژماره .تێكاردبه وتنه كانىمهرههبه و واتوزهسه

  : وهكرێتهكۆده وهى خوارهپێى خشته بهان زاكندى پارێزگاكان و قهناوه كانيان لهنرخه مانگانه

 كێمانگ رهه 10 تا 1  وانێن له  رگجلوبهو تووتن  و (وهیم و وزهسه  له جگه) راكۆخ  -
  .وهنهێكردهۆك

ر مانگێك هه 20تا  11رده له روهندروستى و په، پێداویستى ناوماڵ، تهجێنيشتهشوێنى  -
 وه.كرێنهكۆده

ل و لوپهكان، كهرانى، چێشتخانهۆشگوزهندی، رۆشنبیرى و خیوه، پهوهگواستنه -
 .وهكرێنهر مانگێك كۆدهى هه 28تا  21 جۆراوجۆر له ىتگوزارخزمه

 نى داتاكۆكرد 
 : هاتووه وهخواره له یوهك ئهوه تێدرنجامدهئه كنماييهڕێند چه یرهێگو به یاریزان دنىكردنۆك

 .هوتهێكردهۆك شتنۆفر ڵیخا له  ۆوخاستهڕ ىوهێش هب كاننرخه -
,  ندمامناوه,  ورهگه یشگاۆفر ) وهكرێنهكۆ ده شتنۆفر ڵیخا رىۆج همهه له كاننرخه -

 .(بچوك
 .شتنۆفر ڵیخا ۆب ردانكردنسه یژڕۆ له نرخ به تێستبهده پشت نرخ كردنىۆك ۆب -
 و بارهقه, شێك, دروستكراو ێل تىاڵ, ووكهماركه كوهانكاڵكا ىكانهیندتمهبهیتا یاركردنید -

 . كاتده كانياننرخه له گرنگى رىكاريگه كه تر تىبابه
  .كتگوزارييهكااڵ و خزمه رهه ۆب (نهاڵ, سا, مانگانهفتانهحه ) دانان نرخ یخول به بوون ندپابه -
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 ووردبينى داتا 
 مئه چاوىهڕ ,گونجا و دروست كىداتايه به يشتستگهدهراو و كانى كۆكنرخه له نابووینڵد ۆب

 : تێكرده وهى خوارهنگاواههه
شێوى ئۆتۆماتيك داتاكان  به تۆماركردنى داتاكان كهپڕۆگرامى  ڵێك ڕێسا لهدانانى كۆمه -

 داتاى ناگۆنجاو,يان  ڵههه كردنى داتا بهرى تۆمارگهئه له وهكاتهڕاست ده
 وهرشتيارهرپهسهن اليه كان لهكان بۆ شوێنى كۆكۆدنى نرخهى فۆرمهوهڕاندنهگه وبارهدو -

 دواچوونبه ۆبيدانى مه كارى نجامدانىئه،كۆكراوهداتاكانى  ى دڵنيايى لهبووننهكاتى له
 به كيهاڵندكالبژاردنى چههه گاىڕێ له شترێپ نرخى ڵگهله ستاێئ كردنى نرخى راووردوبه

  كى،مهڕههه ىوهێش
 ,كى تريهرچاوهسه لهك يهوهجێگرهركردن بۆ كااڵى وونبوو و دانانى سهچاره -
بۆ دڵنيا كانى فرۆشتن شوێنه بهندى كردن يوهپه ولبژێردراو كانى ههنممونهدواداچوون بۆ به -

 دروستى داتاكان, بوون له
كانى خاڵهردانكردنيان بۆ سه ىماوه كرێت لهيدانى دهرانى مهتوێژهدواداچوون بۆ به -

 .كانياننجامدانى كارهئه لهبۆ دڵنيا بوون  فرۆشتن
 

 ر:كاربهيى نرخى بهى پێوانهژماركردنى ژمارههه كارهاتوو لهى بههاوكێشه
 :تێكرده ژمارهه وهخواره كانىناغهۆق و شهێهاوك گاىڕێ لهر كاربهبه ىنرخ يىوانهێپ ىژماره

 Lower Levelخوارتر ئاستى ىكهاتهێپيى بۆ ى پێوانهژمارهژماركردنى هه:مكهيه ناغىۆق -1

Aggregations)) نسڤۆجي ىشهێهاوك گاىێر له (Jevons Formula )   ۆب يىندازهئه ندىناوهيان 
 :اوهنيشاندر وهخواره له كروههه تێكرژماردههه ( geometric mean) كاننرخه

    𝑱𝒆𝒗𝒐𝒏𝒔 𝑭𝒐𝒓𝒎𝒖𝒍𝒂 = [
𝝅𝒑𝟏

𝝅𝒑𝟎
]

𝟏

𝒏
(1...)............  

 بريتييه P 0و   زگاكانێزا و پارقه ندىناوه له كههمادد نرخى اىڕكێت له هیتیبر  1P  ,دايهشهێهاوك مله
 . تهڕبنه ىڵسا له كهمادده نرخى اىڕكێت له
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 :مدووه ناغىۆق-2  
دواى له ( Higher Level Aggregation)روترسه ئاستى ىكهاتهێپيى بۆ ى پێوانهژمارهژماركردنى هه
 ىشهێهاوك گاىێرله كێللوپهكهو موهه ۆب(  0P و  P 1) ى ئێستا و نرخى پێشوونرخ نانىێست هدهبه

 ىیوانهێپ ىهژمار  (Lapser) رێالسپ ىشهێهاوك گاىێر لهدواتر  .( Jevons Formula) ونسڤجي
 به 2007 تىهڕبنه ىڵسا ژماركراو لههه شىێك ستن بهپشت به به تێكرده ژمارههر كاربهنرخى به

 :وهخواره ىشێوه

(2.....).............100*IP = 
∑P1 P0𝒘⁄

∑ 𝒘
 

 

 .نرخ  ىژهێر له هیتیبر 0P /1P دارهێل  
W: زانێو ئابوورى خ تىهیاڵمهۆك وىێرووپل له لوپهكه شىێك له هیتیبر (IHSES )2012 ىڵسا ۆب. 

 ىكان  ژمارهشهو به یكالوه و كىرهسه كانىهڵمهۆك ۆب ىیوانهێى پژماركردنى ژمارههه دواى
 .تێندرێهردهدهگشتى  ىیوانهێپ

 

  ى كوردستارێمههارێزگاكان و پر ئاستى سه لهر كاربهكانى بهنرخه يىپێوانه ژماركردنى ژمارههه

 ىشهێهاوك گاىێر له كێللوپهكه رهه ۆب (شكردنێك ێببه)نرخ  اىڕكێت نانىێهست دهبهدواى له
 رهه لهكان تگوزارييهخزمه ول لوپهكه مووهه ۆنرخ ب اىڕكێت ,(Jevons Formula) ونسڤجي
م ئه گاىێر لهكان زارييهتگوموو كاال خزمهۆ ههب همانگان یرجخه ىێپبه تێنرێهردهده كزگايهێپار

 : وهخواره ىشهێهاوك

(3...........)
∑P1 P0(𝑮𝒐𝒗)∗  �̅�⁄

∑ �̅�
) =weighted( 0P /1P  

0P /1P  :ك لهريههه لهك   گوزارييهل و خزمهوپهلكه رهه ۆب نرخ انی شێئاستى ك له بريتييه 
 .كانزگايهێپار

(GOV)0 P 1/P  :له كريهله هه كانتگوزارييهخزمه ول ل وپهكه مووهه ۆئاستى نرخ ب له بريتييه 
 .كانزگايهێپار
𝑾 :و لوپه لكه  ىمانگانه رجىخه پشكى واته) زگاكانێپارلهدات نيشان ده لل وپهكه شىێك 

 .(كان رجيهخه ىۆك له كانگوزارييه تخزمه
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 دواتر( 3) ىشهێهاوك گاىێر له ,زگاكانێپار ك لهريههه له نرخ اىڕكێت نانىێت هسدهبه دواى 
 مىێرهه له  ركاربهبه نرخى ۆب يىوانهێپ ىژماره ژماركردنىهه ۆب تێكاردبه (2) رێالسپ ىشهێهاوك

  كوردستان. 

 جێ بوونى نيشتهكهيى بۆ كرێى يهپێوانه ژماره

 و ئابوورى وىێرووپبه تێستربهدهپشت  خانوو كرێى ۆب ىیوانهێى پرهژماركردنى ژماهه ۆب
 ۆب نمونه ىبارهقه. 2012 ڵیسا له (IHSES) ى كوردستان و عيراقمێرههله زانێخ تىهیاڵمهۆك

 ێر سهه له هدراو ێكربه (خانوو، شوقه) ىێجشتهین ىكههی 817 داوهێم رووپله خانوو كرێىنرخى 
 و كانناحيه له كێندهه ها لهروهزاكان و ههو قه زگاكانێندى پارناوه له كوردستان مىێرهه له زگاێپار

 نرخى اىڕكێت وهخواره ىشهێهاوك گاىێر له لبژێردراو. دواترى ههنموونه ىبارهقه ىێپ به كانگونده
 :تێكرژماردههه كێژورر هه ۆب ێكر

كۆى تێچووى كرێ له  پارێزگا له مانگێكدا 
كانژووره له پارێزگادا     كۆى ژمارهى  

(4 ............)
𝐬𝐮𝐦 𝐨𝐟 𝐦𝐨𝐧𝐭𝐡𝐥𝐲 𝐫𝐞𝐧𝐭

𝐧𝐮𝐦𝐛𝐞𝐫 𝐨𝐟 𝐫𝐨𝐨𝐦𝐬
=  1P 

 

 

 ژماركرا.هه وهى خوارهڕێگاى هاوكێشه يى بۆ كرێى خانوو لهى پێوانهدواتر ژماره

 100*
0

1

p

p
IR =  

RI:  كر پارێزگايههه يى بۆ نرخ لهى پێوانهژماره 
1P:  بۆ ژوورێك ئێستا  ىهتێكڕاى كرێى مانگان 
0Pبۆ ژوورێكپێشوو  ىه: تێكڕاى كرێى مانگان 
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 2020ى رێمى كوردستان بۆ ساڵپارێزگاكانى هه ر لهكاربهى نرخى بهى پێوانه: ژماره 2ى خشهنه
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 كانى نرخهوهكانى شيكردنهنجامهرهده

 رێمى كوردستانيى بۆ ههى پێوانهتێكڕاى ژماره

  %96.2 يشتهرێمى كوردستان گههه له 2020بۆ ساڵى  ركاربهى بهنرخ گشتى بۆ يىى پێوانهژماره
ى  ڕيژهبه و  2012 ىتهڕبنه ساڵى ورد بهورابه به ووهى تۆمار كردوهنزم بوونه %3.8ى ڕێژهبه كه

 .2019ساڵى  راورد بهبه دات بهپێشان ده وهرزبوونهبه  0.5%

 رێمى كوردستان: پارێزگاكانى هه ر بۆكاربهكانى بهيى نرخهى پێوانهتێكڕاى ژماره 

 ،%95.2ولێر هه •

 ،%95.3سلێمانى  •
 .%98.0دهۆك  •

 100 = (2012) تڕهساڵى بنه  :بينىێت
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 2020رێمى كوردستان بۆ ساڵى هه رجى خێزان لهش بوونى خه: دابه1 هێلكارى

 
 %7.40كان ناكهوليه وهخواردن و خواردنه

 

 واڵرگ و پێجلوبه                                                                               كان و تووتنهوليهك وهخواردنه

 9.21%                                                                                                                       9.72% 

                                      

                                                                                                 %7.41     وهوماڵ و چاككردنهكانى ناپێداويستيه              بانى، كارهمهخانوو، سووته ێىكر
7.26% 

                               

 %7.94 وهگواستنه                                                                          %9.45ندروستى ته      

                

 

 رۆشنبيرى                                                                                                 %9.34 كاننيدييهيوهپه

7.42 % 

 

 %7.21كان چێشتخانه                                                          %8.77 ردهروهپه       

                                                                                            

 
 %8.87كان جۆراوجۆره تگوزارييهو خزمه كااڵ
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 2020 -2015رێمى كوردستان بۆ سااڵنى هه اڵوسان له: تێكڕاى هه1ى خشته

 ساڵ  
 ىتێكڕايى ژماره

 يىپێوانه
 راوردبهبه اڵوسانتێكڕايى هه

 2012 پايه  ساڵى به

 راوردبه به اڵوسانتێكڕايى هه
ساڵى  كوه پێشتور ڵ ساڵىگهله

 پايه

 رێمهه

2015 102 2 / 

2016 96.8 -3.2 -5.1 

2017 94 -6 -2.8 

2018 94.9 -5.1 0.9 

2019 95.7 -4.3 1 

  2020 96.2 -3.8 0.5 

 ولێرهه

2015 102.6 2.6  

2016 94.2 -5.8 -8.2 

2017 93.8 -6.2 -0.5 

2018 96 -4 2.4 

2019 97.2 -2.8 1.2 

  2020 95.2 -4.8 -2.1 

 سلێمانى

2015 100.9 0.9  

2016 97.4 -2.6 -3.5 

2017 92.2 -7.8 -5.3 

2018 92.6 -7.4 0.4 

2019 94 -6 1.1 

  2020 95.3 -4.7 1.8 

 دهۆك

2015 105 5  

2016 99.7 -0.3 -5 

2017 98.1 -1.9 -1.7 

2018 97.7 -2.3 -0.4 

2019 97.5 -2.5 -0.2 

2020 98 -2 0.6 
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 به 2020 – 2015نى رێمى كوردستان بۆ سااڵهه ر لهكاربهيى نرخى بهى پێوانه: تێكڕاى ژماره2هێلكارى 
 2012 تى ڕهێى ساڵى بنهپ

 

تى ڕهبنهبه پێى ساڵى  2020 -2015رێمى  كوردستان بۆ سااڵنى  هه له ى گۆڕانى سااڵنه: ڕێژه3  هێلكارى
2012 
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 2020-2015  دواى ساڵ له ردستان بۆ ساڵ لهرێمى كوهه له ى گۆڕانى سااڵنه: ڕێژه4هێلكارى 

 

 

 2020كان بۆ ساڵى كيهرهسه شهپێى به رێمى كوردستان بههه يى لهى پێوانه: ژماره5  هێلكارى
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 2020كان بۆ ساڵى كيهرهسه شهبه پێىرێمى كوردستان بههه له : تێكڕاى گۆڕانى سااڵنه6هێلكارى 

 

1920 ىڵسا به راووردبه به تێنرێبده وهخواره كانىشهبه له نرخ ىوهرزبوونهبه و  

 ،%15,87ى ڕێژهكان بهراوجۆرهوج ت گوزارييهو خزمهرستهكه .1
 %،8.73ى ڕێژه به وهگواستنه .2
 ،%2.24ى ڕێژهكان بهنديهيوهپه .3

 .%1.47ى ڕێژهاڵو بهرگ و پێجلوبه .4

 به كراوه مارۆت وهى خوارهشانهبه مله نرخى وهنزم بوونه, 2020 ىڵسا له, وهرهسه لكارىێه ىێپ به
2019 ىڵسا به راووردبه  

 .%8.79ى ڕێژهكان بهچێشتخانه .1
 ،%6.08ى ڕێژهبه ردهروهپه .2
 ،%2.94ى ڕێژهبه وهكانى ناو ماڵ و چاككردنهپێداويستيه .3
 ،%2.56ى ڕێژهكان و تووتن بهكهوليه وهخواردنه .4
 %،2.14ى ڕێژه ڕۆشنبيرى به .5
 ،%1.74ى ڕێژهبه (نىمهبا، سوتهكرێى خانوو، ئاو، كاره)خانوو  .6
 %،0.98ى ڕێژه كان بهناكهولييه وهخواردن و خواردنه .7
 .%0.13 ىڕێژه ندروستى بهته .8
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رێمى كوردستانى ئامارى ههستهده  
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رێمى كوردستان و ر ئاستى ههسه جێبوون لهى نيشتهكهيى بۆ كرێى يهى پێوانه: ژماره7 هێلكارى
 2020و  2019ساڵى  پارێزگاكان له

 

  2020و  2019نێوان سااڵنى   ولێر لهپارێزگاى هه ى بۆى پێوانه: ژماره8هێلكارى 
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  2020و  2019نێوان سااڵنى   پارێزگاى سلێمانى له ى بۆى پێوانه: ژماره9هێلكارى 

 

 

  2020و  2019نێوان سااڵنى  پارێزگاى دهۆك له يى بۆپێوانه ى: ژماره10هێلكارى 
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رێمى كوردستانى ئامارى ههستهده  
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دواى ساڵ  رێمى كوردستان و پارێزگاكانى بۆ ساڵ لهر ئاستى ههسه له ى گۆڕانى سااڵنه: ڕێژه11هێلكارى 
 2020-2015  له

 

 

ى گۆڕانى ڕێژه  ,پارێزگاكان رێمى كوردستانههر ئاستى سه لهكرێت, دهتێبينى  وهرههێڵكارى سه لهك روههه
،  %8.2ولێر هه ,% 5.3كوردستانرێمى هه)دات پێشان ده وهنزم بوونه 2016و  2015 واننێ له سااڵنه

 له بيندرێت ده ى سااڵنههوديسان نزمبوونه 2017و 2016 كانىنێوان ساڵه له ،(%5.0و دهۆك  %3.5سلێمانى 
 نێوان له اڵمبه  ,(%1.7 دهۆكو % 5.3ىسلێمان%, 0.5ولێرهه,% 2.8 رێمى كوردستانهه) يىى پێوانهژماره
  %0.4 سلێمانى , %2.4ولێر هه , %0.9رێمى كوردستان ههله   ى گۆڕانى سااڵنهڕێژه 2018و  2017كانى ساڵه

,  %1.0  رێمى كوردستانهه  له  ى گۆڕانى سااڵنهڕێژه 2019و  2018 نىنێوان سااڵله  بووه. %-0.4و دهۆك 
و  2019سااڵنى نێوان  له  سااڵنهى گۆڕانى ڕێژهها روههه,  هبوو%0.2-دهۆك و  ،%1.1 سلێمانى ،%1.2ولێر هه

 بووه %0.6دهۆك و  %1.8سلێمانى  ,%2.1-ولێر , هه%0.5كوردستان  ىرێمههر ئاستى سه له له 2020
 (. 11 هێلكارى)
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رێمى كوردستانى ئامارى ههستهده  
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 پێى مانگ به 2020ساڵى  رێمى كوردستان بۆهه له  ى گۆڕانى سااڵنه: رێژه12هێلكارى 
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رێمى كوردستانى ئامارى ههستهده  
 

 
 2020ساڵى  جێبوون لهى نيشتهكهشى يهبۆ به ى  گۆڕانى سااڵنه: ڕێژه13هێلكارى 

 

 

 %1.4 ىێژهڕكرێى خانوو به  نرخى ىوهبوونه نزم

  %4.4 ىێژهڕخانوو به ىهودنهنرخى چاككر ى وهبوونهنزم 

  

 

 

  

   (وتنزين ، غاز، نهبه)نى مهسووته ى نرخىوهبوونه نزم                                                                                                                                                    

 %5.8ى ێژهڕبه ىوهرزبوونهبه باى موليدهى گشتى و كارهبائاو و كاره نرخى    

                                    % 30.8 ىرێژهبه                          
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رێمى كوردستانى ئامارى ههستهده  
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2020رێمى كوردستان بۆ ساڵى ههر لهكاربهبه يى نرخىى پێوانهى  ژمارهڕاپۆرتى سااڵنه  

رێمى كوردستانى ئامارى ههستهده  
23 

 

 كردنزن هو

 تىيهاڵمهۆكو ئابوورى وىێووپڕ به ستنبه پشت به  تێكاردبه مانگانه ىرجخه گشتى ىۆك لهكان تگوزارييهو خزمه اڵكا پشكىژماركردنى ستى ههبهمه ۆب كردنزن وه
 . كراوهێجبهێجكوردستان و عيراق  مىێرهه له   2012 له كه زانێخ

 2012 ساڵى تى خێزان اڵيهپێى  ڕووپێوى ئابوورى وكۆمه رێمى كوردستان و پارێزگاكان بهر ئاستى ههسه ى خێزان لهرجى مانگانهخه كى لهرهكانى سهشه: پشكى به2ى خشته

         2012ساڵى  تى خێزان لهاڵيهپێى ڕووپێوى ئابوورى و كۆمه زن بهوه

products / serves Code كانگڕووپه Kurdistan Region  Sul Erbil Duhok 

Food and Non-Alcoholic Beverages 01 22.512 24.988 26.589 25.207 كانهناكهولي هوهخواردن و خواردن 

Alcoholic Beverages &Tobacco 02 0.889 0.286 0.312 0.414 كان و توتنهكهولي هنيهمهخوارد 

Clothes and Footwear 03 9.135 6.927 8.516 8.044 پێالوو گرهجلوب 

Housing, Water, Electricity & LPG  04 17.483 21.336 17.44 18.895 نىهمهبا و سوتهخانوو, ئاو, كار 

House Supplies, Appliances & Maintenance 05 7.55 6.58 8.495 7.6 هوهككردنچاو ڵكانى ناوماهداويستيپێ 

Health 06 4.005 4.417 3.472 3.932 ندروستىهت 

Transportation 07 21.849 21.493 22.556 22.021 هوهواستنگ 

Communications 08 3.166 2.86 2.587 2.801 كانهنديهيوپه 

Recreation and Culture 09 3.515 2.588 2.877 2.892 شنبيرىۆر 

Education 10 0.819 0.856 0.487 0.688 هردهروپه 

Restaurants 11 2.357 2.492 1.511 2.038 كانهشتخانچێ 

   Misc. Services and Goods 12 6.72 5.177 5.158 5.468 كانهرۆجؤراو ج هوزارييگت هو خزمهرستهك 

      100.000 100.000 100.000 100.000 
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 2020رێمى كوردستان بۆ ساڵى ههر لهكاربهيى نرخى بهپێوانهه : ژمار3ى خشته

 

تێكڕايى 
 گشتى

كانوونى 
 مكهيه

تشرينى 
 مدووه

تشرينى 
 مكهيه

 ژ كانكييهكى و الوهرهگروپى سه مكانونى دووه شوبات ئادار نيسان ئايار يرانحوزه مووزته ئاب يلولئه

 1 كانناكهوليه وهخواردن و خواردنه 91.4 91.7 94.0 94.9 91.8 89.3 88.7 89.7 90.9 91.6 92.5 94.8 91.8
 11 خواردن 91.4 91.7 94.2 94.9 92.0 88.5 87.8 88.7 90.0 90.7 91.6 93.8 91.3

 111 كانىمهرههو به وێڵهدانه 97.5 97.5 97.4 97.9 97.7 92.6 94.0 93.8 93.7 93.9 93.8 95.0 95.4

 112 گۆشت 89.3 89.2 94.2 94.4 93.1 91.4 92.2 91.9 91.9 91.6 92.0 93.0 92.0

 113 ماسى 73.5 73.4 72.9 72.9 72.8 69.9 70.6 70.3 70.3 71.4 72.2 74.6 72.1

 114 هو هَيلك نيرپهماست و  85.5 86.1 90.0 90.1 87.6 90.5 88.2 88.2 88.6 90.5 91.5 99.7 89.7

 115 وونڕيت و هز 100.2 100.3 100.7 100.7 100.7 91.8 91.6 91.5 91.7 92.1 91.8 95.0 95.7

 116 هميو 83.0 84.6 86.2 91.9 89.6 95.9 91.7 94.5 97.6 94.9 91.9 93.1 91.3

 117 هوزهس 97.0 97.1 99.3 98.8 88.1 68.4 66.3 69.9 74.7 78.5 84.5 87.2 84.2

 118 كرهكانى شهمهرههو ب كرهش 99.4 99.4 99.4 99.4 99.5 102.5 102.8 102.8 102.8 102.7 102.5 103.8 101.4

 119 خواردن ىتر ىكانهمهرههب 109.8 109.8 109.8 109.8 111.1 115.4 115.3 114.7 114.7 113.0 112.2 113.8 112.5

 12 كانهناكهولي هوهخواردن 114.9 114.9 114.9 115.1 115.2 110.2 112.9 112.5 112.9 114.1 115.4 117.9 114.2

 2 كان و توتنهكهولي هوهخواردن 119.6 119.6 119.6 119.6 117.1 123.3 123.3 123.3 119.1 119.1 119.1 128.0 120.9

 3 وپێاڵو  گرهجلوب 92.3 92.1 92.5 92.5 92.9 94.7 94.9 94.7 94.3 93.7 93.6 94.3 93.5

 31 رگهجلوب 101.3 101.1 101.5 101.6 102.0 94.2 94.4 94.3 93.9 93.2 93.4 94.0 97.1

 311 رگبهى جلوهرستهك 96.2 95.5 95.5 95.5 95.5 100.7 100.8 100.8 100.8 100.4 99.8 100.0 98.5

 312 گرهوزارى دوورينى جلوبگتهخزم 109.2 109.2 109.8 109.8 110.1 110.5 110.5 110.6 110.6 108.7 106.9 108.0 109.5
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 3ى وامى خشتهردهبه

تێكڕايى 
 گشتى

كانوونى 
 مكهيه

تشرينى 
 مدووه

تشرينى 
 مكهيه

 شوبات  ئادار نيسان ئايار يرانحوزه مووزته ئاب يلولئه
كانونى 

 مدووه
 ژ كانكييهكى و الوهرهگروپى سه

 313 ياوانپكراوى هئاماد ىرگلوبهج 92.9 92.8 93.1 93.2 93.7 99.0 80.0 79.9 79.5 78.2 78.3 79.5 86.7

 314 تانهكراوى ئافرهئاماد ىرگجلوبه 75.1 75.1 75.9 76.1 76.6 87.6 86.0 85.9 85.1 84.7 85.2 85.4 81.6

 315 ناڵكراوى منداهئامادى رگجلوبه 75.5 75.3 76.3 76.4 76.6 79.3 79.6 79.3 78.6 78.4 79.5 80.5 77.9

 316 رگجلوبهى هوهرهاككپ 106.7 106.7 106.7 106.7 106.7 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.9 106.8

 32 پێاڵو 98.7 98.6 98.6 98.6 98.8 97.9 98.4 97.4 97.2 96.8 95.4 96.4 97.7

 4 (نىهمها،سوتبهخانوو,ئاو,كار ێىكر)خانوو  95.2 95.8 94.1 90.7 90.7 93.2 92.2 90.2 89.8 88.0 88.8 92.5 91.8

 411 ى خانووێكر 89.7 89.6 89.1 89.0 89.4 90.1 88.8 87.9 87.8 87.3 87.5 87.8 88.7

 412 وزارى خانووگتهو خزمهوهجاككردن 93.7 93.9 93.9 93.9 94.0 86.4 86.4 86.4 86.4 86.4 82.8 85.2 89.1

 413 باهئاو و كار ىدابين كردن 97.3 97.0 87.2 68.9 70.4 135.9 133.3 116.7 112.1 93.7 107.4 144.3 105.3

 414 (وغاز وتهزوائيل,نگا)نى همهسوت 95.7 98.8 98.6 96.4 88.5 87.9 87.9 87.9 87.8 88.1 88.4 90.6 91.4

 5 هوهككردنچاكانى ناومال و هداويستيپێ 90.5 90.5 90.7 90.8 91.0 89.5 89.5 89.4 88.9 89.1 88.9 94.0 90.2

 51 للوپهكهو  خهِراي 85.6 85.8 85.7 85.6 85.5 87.0 87.1 87.0 86.8 86.6 86.6 91.8 86.8

 52 ڵى ناوماللوپهكه 89.5 89.3 89.6 89.8 89.9 88.1 91.5 91.4 90.5 91.1 90.6 95.7 90.6

 6 ندروستىهت 116.1 116.3  116.3 116.3 117.3 116.8 116.9 117.8 117.7 117.7 117.6 120.4 117.3

 7 هوهواستنگ 94.6 101.4 101.5 101.2 99.7 97.0 97.4 97.0 97.0 96.9 97.3 104.1 98.8

 كانهنديهيوپه 120.0 119.2 119.2 119.2 118.0 112.3 112.3 112.3 112.3 113.2 113.2 116.1 115.6
8 

 شنبيرىۆر 91.1 91.0 91.1 91.0 92.7 92.1 92.2 92.2 92.2 92.1 91.4 98.3 92.3
9 

 هردهروپه 108.3 108.3 108.3 108.3 108.5 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 110.9 104.1 108.2
10 

 كانهشتخانچێ 94.7 92.3 91.9 91.9 90.5 89.3 89.3 85.4 85.4 85.4 85.4 85.9 89.0
11 

 كانهجۆراوجۆر هوزارييگتهخزم و هرستهك 103.3 105.0 105.2 106.9 107.7 109.5 112.7 114.7 113.1 114.1 114.8 121.7 110.7
12 

 شتىگتَيكِراى  95.4 97.1 97.5 97.1 96.8 95.4 95.3 95.1 95.2 95.0 95.5 99.5 96.2
0 
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 2020 /ولێر بۆ ساڵىپارێزگاى ههر لهكاربهكانى بهيى نرخهپێوانه: ژماره 4  ىخشته

يى تێكڕا
 گشتى

كانوونى 
 مكهيه

تشرينى 
 مدووه

تشرينى 
 مكهيه

 شوبات ئادار نيسان ئايار يرانحوزه مووزته ئاب يلولئه
كانونى 

 مدووه
 ژ كانكييهكى و الوهرهگروپى سه

 1 كانناكهوليه وهخواردن و خواردنه 91.3 91.6 90.5 93.0 88.7 87.4 87.3 88.4 90.4 92.4 91.7 96.2 90.7
 11 خواردن 92.4 92.6 91.5 93.8 89.8 86.8 86.6 87.8 89.9 91.8 90.9 95.6 90.8

 111 كانىمهرههو به وێڵهدانه 97.4 97.4 97.4 97.4 97.4 88.4 92.2 92.2 92.2 92.3 91.8 94.0 94.2

 112 گۆشت 93.7 94.0 89.2 90.8 91.3 87.3 89.9 89.9 89.9 89.9 89.8 91.1 90.6

 113 ماسى 81.5 81.5 80.3 80.3 80.4 77.4 78.4 78.4 78.4 80.5 82.5 87.5 80.6

 114 هو هَيلك نيرپهماست و  77.7 79.0 79.8 81.3 79.0 85.8 79.8 79.5 81.0 82.7 84.5 98.3 82.4

 115 وونڕيت و هز 99.4 99.6 100.2 100.2 100.1 89.4 89.2 89.2 89.2 89.2 89.1 94.7 94.1

 116 هميو 80.2 83.0 83.0 97.5 90.7 99.8 92.8 97.9 100.4 101.0 94.5 97.3 93.2

 117 هوزهس 101.6 100.4 101.3 101.5 83.9 72.1 71.8 74.9 82.7 91.7 91.4 99.8 89.4

 118 كرهكانى شهمهرههو ب كرهش 91.2 91.2 91.2 91.2 91.2 98.6 98.6 98.6 98.6 98.2 97.6 100.9 95.6

 119 خواردن ىتر ىكانهمهرههب 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 110.1 110.1 109.3 109.3 104.5 102.3 106.5 105.1

 12 كانهناكهولي هوهخواردن 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 103.5 107.2 107.2 107.2 110.6 114.5 115.3 109.3

 2 كان و توتنهكهوليهوهخواردن 129.7 129.7 129.7 129.7 122.9 129.7 129.7 129.7 117.8 117.8 117.8 129.7 126.2

 3 وپێاڵو  رگجلوبه 90.9 90.8 90.8 90.8 90.9 93.1 93.3 93.1 93.1 92.4 92.0 94.3 92.1

 31 رگهجلوب 87.6 87.6 87.6 87.6 87.7 90.3 90.5 90.6 90.6 89.9 89.4 91.6 89.3

 311 رگجلوبهى هرستهك 92.2 90.3 90.3 90.3 90.3 93.7 93.9 94.2 94.2 93.5 91.8 92.3 92.2

 312 رگجلوبهوزارى دوورينى گتهخزم 108.0 108.0 108.0 108.0 108.0 108.1 108.1 109.9 109.9 106.0 101.1 103.9 107.3
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 4ى وامى خشتهردهبه

تێكڕايى 
 گشتى

كانوونى 
 مكهيه

تشرينى 
 مدووه

تشرينى 
 مكهيه

 شوبات ئادار نيسان ئايار يرانحوزه مووزته ئاب يلولئه
 كانونى

 مدووه
 ژ كانكييهكى و الوهرهگروپى سه

 313 ياوانپكراوى هئاماد ىرگجلوبه 91.7 91.9 91.9 91.9 91.9 99.1 99.1 99.3 99.3 98.0 97.8 100.6 96.0

 314 تانهكراوى ئافرهئاماد ىرگجلوبه 78.3 79.6 79.6 79.6 79.6 79.7 75.4 75.4 75.4 75.4 75.4 75.8 77.4

 315 ناڵكراوى منداهئامادى رگجلوبه 79.5 79.5 79.5 79.5 79.5 79.5 79.5 79.5 79.5 79.5 79.5 86.0 80.0

 316 رگجلوبهى هوهرهاككپ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

 32 پێاڵو 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 107.4 107.4 106.8 106.8 110.3 108.8

 4 (نىهمهبا،سوتهخانوو,ئاو,كار ێىكر)خانوو  87.9 89.4 87.8 83.2 84.3 86.1 86.6 85.9 84.7 82.0 82.0 87.2 85.6

 411 ى خانووێكر 82.5 82.5 82.5 82.5 82.5 82.5 82.5 82.6 82.6 82.4 82.4 82.7 82.5

 412 وزارى خانووگتهو خزم هوهجاككردن 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 60.5 60.5 60.5 60.5 60.5 60.5 61.1 74.1

 413 باهئاو و كار ىدابين كردن 157.3 169.8 150.8 98.4 121.6 143.1 150.0 140.1 126.1 93.2 93.2 147.0 132.6

 414 (وغاز وتهزوائيل,نگا)نى همهسوت 89.5 94.0 94.0 91.6 84.3 83.8 83.8 83.8 83.8 85.8 85.8 89.6 87.5

 5 هوهككردنچاكانى ناومال و هداويستيپێ 98.3 98.5 98.5 98.5 98.5 90.5 90.5 90.3 90.3 90.3 89.9 92.6 93.9

 51 للوپهكهو  خهايرِ  78.9 79.4 79.4 79.4 79.4 80.1 80.1 79.7 79.7 79.7 79.4 79.9 79.6

 52 ڵى ناوماللوپهكه 99.2 99.3 99.3 99.3 99.3 99.3 99.3 99.3 99.3 99.3 98.8 103.4 99.6

 6 ندروستىهت 114.3 114.1 114.1 114.1 116.8 114.1 114.1 116.9 116.9 116.9 116.5 124.0 116.1

 7 هوهواستنگ 98.9 99.9 99.9 99.5 97.7 99.1 99.0 99.0 99.1 100.8 100.8 106.8 100.0

 كانهنديهيوپه 120.8 118.9 118.9 118.9 116.0 114.7 114.7 114.7 114.7 114.7 114.7 116.8 116.6
8 

 9 شنبيرىۆر 84.8 84.6 84.6 84.6 89.2 83.5 83.5 83.5 83.5 84.0 83.2 89.8 84.9
 هردهروپه 102.8 102.8 102.8 102.8 103.2 102.8 102.8 102.8 102.8 102.8 102.8 100.4 102.6

10 
 كانهشتخانچێ 101.6 101.6 101.6 101.6 101.6 100.7 100.7 90.8 90.8 90.8 90.8 90.8 97.0

11 
 كانهجۆراوجۆر هوزارييگتهخزم و هرستهك 101.7 102.3 102.3 104.7 105.6 109.9 113.5 117.6 114.6 115.3 115.1 122.6 110.4

12 

 0 شتىگتَيكِراى  95.3 95.9 95.3 94.9 95.9 93.8 94.1 94.3 94.4 94.7 94.4 99.2 95.2
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 2020 /پارێزگاى سلێمانى بۆ ساڵىر لهكاربهكانى بهيى نرخهپێوانه: ژماره 5ى خشته

تێكڕايى 
 گشتى

كانوونى 
 مكهيه

تشرينى 
 مدووه

تشرينى 
 مكهيه

 ژ كانكييهكى و الوهرهگروپى سه مكانونى دووه شوبات ئادار نيسان ئايار يرانحوزه مووزته ئاب يلولئه

 1 كانناكهوليه وهخواردن و خواردنه 91 91.5 96.9 96.4 95.3 91.7 91.2 91.6 92.7 92.3 94.0 95.0 93.2
 11 خواردن 90 90.6 96.2 95.7 94.5 90.9 90.2 90.6 91.8 91.4 93.1 93.9 92.3

 111 كانىمهرههو به وێڵهدانه 95.6 95.6 95.7 96.4 96.3 93.1 93.1 93.1 92.8 92.8 93.2 93.7 94.3

 112 گۆشت 85 85.6 100.2 98.8 96.3 94.7 94.7 94.7 94.8 94.8 94.8 95.0 94.2

 113 ماسى 58.8 58.8 58.8 58.8 58.8 56.9 56.9 56.9 56.9 56.9 56.9 57.9 57.8

 114 هو هَيلك نيرپهماست و  86.3 86.3 92.2 91.4 91.2 91.7 91.8 91.8 92.0 92.4 92.4 97.2 91.4

 115 وونڕيت و هز 103.5 103.5 103.5 103.4 103.4 91.9 91.9 91.9 92.1 92.1 91.6 93.4 96.9

 116 هميو 89.5 91.7 93.9 94.6 93.8 102.3 99.8 100.5 101.9 101.9 100.7 100.4 97.7

 117 هوزهس 96 97.7 99.7 98.2 96.3 68.1 66.1 68 73.6 70.9 81.5 82.4 82.3

 118 كرهكانى شهمهرههو ب كرهش 106.3 106.3 106.3 106.3 106.3 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.8 104.8 105.3

 119 خواردن ىتر ىكانهمهرههب 126.7 126.7 126.7 126.8 129.9 127.1 127.1 127.1 126.9 126.9 126.9 126.9 127.2

 12 كانهناكهولي هوهخواردن 113.8 113.8 113.8 114.3 114.5 111.5 114.8 113.9 114.7 114.7 114.5 119.6 114.5

 2 ان و توتنكهكهوليهوهخواردن 101.6 101.6 101.6 101.6 101.6 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 121.0 107.5

 3 وپێاڵو  رگجلوبه 91.2 91.2 91.2  91.2 91.2 91.4 91.4 91.4 91.4 91.4 91.0 90.6 91.2

 31 رگهجلوب 114.4 114.4 114.4 114.6 114.6 91.3 91.3 91.3 91.3 91.3 91.6 91.2 100.9

 311 رگجلوبهى هرستهك 101.8 101.8 101.8 101.8 101.8 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7 102.3

 312 رگجلوبهوزارى دوورينى گتهخزم 95.9 95.9 95.9 95.9 95.9 96.0 96.0 96.0 96.0 96.0 96.0 96.0 95.9
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 5ى ى خشتهوامردهبه

تێكڕايى 
 گشتى

كانوونى 
 مكهيه

تشرينى 
 مدووه

تشرينى 
 مكهيه

 شوبات ادارئ نيسان ئايار يرانحوزه مووزته ئاب يلولئه
كانونى 

 مدووه
 ژ كانكييهكى و الوهرهگروپى سه

 313 ياوانپكراوى هئاماد ىرگجلوبه 92.8 92.8 92.8 93.0 93.0 98.5 50.4 50.4 50.4 50.4 50.4 50.5 72.1

 314 تانهكراوى ئافرهئاماد ىرگجلوبه 62.6 62.6 62.6 63.0 63.0 75.8 75.8 75.8 75.8 75.8 75.8 76.4 70.4

 315 ناڵكراوى منداهئامادى رگجلوبه 65.1 65.1 65.1 65.1 65.1 71.9 71.9 71.9 71.9 71.9 71.9 70.8 69.0

 316 رگجلوبهى هوهرهاككپ 124.1 124.1 124.1 124.1 124.1 124.5 124.5 124.5 124.5 124.5 124.5 124.5 124.4

 32 پێاڵو 92.3 92.3 92.3 92.3 92.3 92.0 92.0 92.0 92.0 92.0 92.0 87.5 91.7

 4 (نىهمهبا،سوتهخانوو,ئاو,كار ێىكر)خانوو  94.3 95.2 93.1 90.3 89.9 92.2 89.8 86.7 86.4 85.0 85.0 88.8 89.7

 411 ى خانووێكر 89.4 89.2 87.9 87.7 88.7 89.7 86.8 84.5 84.1 83.2 83.2 83.7 86.5

 412 وزارى خانووگتهو خزمهوهجاككردن 79.8 80.2 80.2 80.2 80.2 81.1 81.1 81.1 81.1 81.1 81.1 78.0 80.4

 413 باهئاو و كار ىدابين كردن 145.3 150.5 133.3 100.5 100.5 123.5 116.9 95.1 95.1 86.5 86.5 136.5 114.2

 414 (وغاز وتهزوائيل,نگا)نى همهسوت 102.8 106.6 106.6 104.7 97.6 96.7 96.7 96.7 96.3 95.2 95.2 97.1 99.3

 5 هوهككردنچاكانى ناومال و هداويستيپێ 84.5 84.3 84.4 84.6 85.4 87.8 87.9 87.9 86.8 87.5 87.5 94.6 86.9

 51 للوپهكهو  خهِراي 87.9 88.0 88.1 88.1 89.0 91.3 91.6 91.6 91.5 91.6 91.6 101.1 90.9

 52 ڵى ناوماللوپهكه 81.4 81.0 81.1 81.5 82.3 84.8 84.6 84.6 82.6 83.8 83.8 88.8 83.4

 6 ندروستىهت 110.1 110.7 110.7 110.7 110.7 111.2 111.3 111.3 111.3 111.3 111.3 110.9 111.0

 7 هوهواستنگ 92.1 99.9 100.1 99.8 98.4 96.0 97.0 96.0 96.0 93.8 93.8 99.3 96.9

 كانهنديهيوپه 123.5 123.5 123.5 123.5 123.5 108.2 108.2 108.2 108.2 110.5 110.5 114.4 115.5
8 

 شنبيرىۆر 101.7 101.8 101.7 101.6 101.8 102.6 103.0 103.0 103.0 103.8 103.8 109.6 103.1
9 

 هردهروپه 112.9 112.9 112.9 112.9 112.9 113.4 113.4 113.4 113.4 113.4 113.4 119.4 113.7
10 

 كانهشتخانچێ 94.2 94.2 94.2 94.2 94.2 93.5 93.5 93.5 93.5 93.5 93.5 94.6 93.9
11 

 12 كانهجۆراوجۆر هوزارييگتهخزم و هرستهك 103.1 104.3 105.6 106.6 107.1 107.9 110.2 110.6 110.7 110.7 110.7 118.8 108.8

 0 شتىگتَيكِراى  94.2 96.4 97.6 97.0 96.4 94.8 94.6 94.0 94.2 93.5 93.5 97.4 95.3

 



2020رێمى كوردستان بۆ ساڵى ههر لهكاربهبه يى نرخىى پێوانهى  ژمارهڕاپۆرتى سااڵنه  

رێمى كوردستانى ئامارى ههستهده  
30 

 

 

 

 2020 / پارێزگاى دهۆك بۆ ساڵىر لهكاربهكانى بهيى نرخهپێوانه: ژماره 6ى خشته

تێكڕايى 
 گشتى

كانوونى 
 مكهيه

تشرينى 
 مدووه

تشرينى 
 مكهيه

 ژ كانكييهكى و الوهرهگروپى سه مهكانونى دوو شوبات ئادار نيسان ئايار يرانحوزه مووزته ئاب يلولئه

 1 كانناكهوليه وهخواردن و خواردنه 91.4 91.7 94.0 94.9 91.8 89.3 86.5 87.9 88.1 89.0 91.0 91.9 90.6
 11 خواردن 91.4 91.7 94.2 94.9 92.0 88.5 84.9 86.5 86.6 87.6 89.7 90.6 89.9

 111 كانىمهرههو به وێڵهدانه 97.5 97.5 97.4 97.9 97.7 92.6 98.6 97.9 98.0 98.4 98.0 98.9 97.5

 112 گۆشت 89.3 89.2 94.2 94.4 93.1 91.4 91.3 89.9 89.7 88.3 90.1 92.1 91.1

 113 ماسى 73.5 73.4 72.9 72.9 72.8 69.9 84.5 83.1 83.3 84.7 85.2 86.0 78.5

 114 هو هَيلك نيرپهماست و  85.5 86.1 90.0 90.1 87.6 90.5 94.9 95.4 94.1 99.7 101.0 106.6 93.5

 115 وونڕيت و هز 100.2 100.3 100.7 100.7 100.7 91.8 95.0 94.5 94.9 96.9 96.6 98.6 97.6

 116 هميو 83.0 84.6 86.2 91.9 89.6 95.9 74.3 77.3 84.7 71.7 70.7 72.5 81.9

 117 هوزهس 97.0 97.1 99.3 98.8 88.1 68.4 58.0 65.8 63.8 71.8 79.2 75.9 80.3

 118 كرهكانى شهمهرههو ب كرهش 99.4 99.4 99.4 99.4 99.5 102.5 106.2 106.2 106.1 106.1 106.1 106.4 103.1

 119 خواردن ىتر ىكانهمهرههب 109.8 109.8 109.8 109.8 111.1 115.4 101.0 99.6 99.6 99.7 99.7 100.4 105.5

 12 كانهناكهولي هوهخواردن 114.9 114.9 114.9 115.1 115.2 110.2 118.6 118.6 118.6 118.6 118.6 118.8 116.4

 2 كان و توتنهكهوليهوهخواردن 119.6 119.6 119.6 119.6 117.1 123.3 138.7 138.7 138.7 138.7 138.7 138.7 129.3

 3 وپێاڵو  رگجلوبه 92.3 92.1 92.5 92.5 92.9 94.7 104.4 103.6 101.8 100.1 101.0 101.2 97.4

 31 رگهجلوب 101.3 101.1 101.5 101.6 102.0 94.2 106.7 106.0 104.1 102.1 103.1 103.3 102.3

 311 رگجلوبهى هرستهك 96.2 95.5 95.5 95.5 95.5 100.7 108.3 107.6 107.6 107.3 107.3 107.3 102.0

 312 رگجلوبهوزارى دوورينى گتهخزم 109.2 109.2 109.8 109.8 110.1 110.5 142.5 139.9 139.9 137.6 137.6 137.6    124.5
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 6ى وامى خشتهردهبه

تێكڕايى 
 گشتى

كانوونى 
 مكهيه

تشرينى 
 مدووه

تشرينى 
 مكهيه

 شوبات ئادار نيسان ئايار يرانحوزه مووزته ئاب يلولئه
كانونى 

 مدووه
 ژ كانكييهو الوهكى رهگروپى سه

 313 ياوانپكراوى هئاماد ىرگجلوبه 92.9 92.8 93.1 93.2 93.7 99.0 106.0 105.2 103.4 99.5 100.4 101.3 98.4

 314 تانهكراوى ئافرهئاماد ىرگجلوبه 75.1 75.1 75.9 76.1 76.6 87.6 123.1 122.5 118.7 116.8 119.1 118.5 98.8

 315 ناڵكراوى منداهئامادى رگجلوبه 75.5 75.3 76.3 76.4 76.6 79.3 94.5 93.3 90.0 89.4 90.6 90.4 84.0

 316 رگجلوبهى هوهرهاككپ 106.7 106.7 106.7 106.7 106.7 106.9 84.0 84.0 84.0 84.0 84.0 84.0 95.4

 32 پێاڵو 98.7 98.6 98.6 98.6 98.8 97.9 92.7 91.7 90.7 90.0 90.7 91.0 94.8

 4 (نىهمهبا،سوتهخانوو,ئاو,كار ێىكر)خانوو  95.2 95.8 94.1 90.7 90.7 93.2 105.7 104.1 104.5 103.3 104.6 108.2 99.2

 411 ى خانووێكر 89.7 89.6 89.1 89.0 89.4 90.1 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 95.7

 412 وزارى خانووگتهو خزمهوهجاككردن 93.7 93.9 93.9 93.9 94.0 86.4 138.7 138.7 138.7 138.7 138.7 138.2 115.6

 413 باهئاو و كار ىدابين كردن 97.3 97.0 87.2 68.9 70.4 135.9 137.7 120.4 122.1 108.2 125.6 155.1 110.5

 414 (وغاز وتهزوائيل,نگا)نى همهسوت 95.7 98.8 98.6 96.4 88.5 87.9 142.5 139.9 139.9 137.6 137.6 137.6 116.8

 5 هوهككردنچاكانى ناومال و هداويستيپێ 90.5 90.5 90.7 90.8 91.0 89.5 91.1 90.8 90.6 90.3 90.1 95.0 90.9

 51 للوپهكهو  خهِراي 85.6 85.8 85.7 85.6 85.5 87.0 89.9 89.7 89.3 88.3 87.8 92.9 87.8

 52 ڵى ناوماللوپهكه 89.5 89.3 89.6 89.8 89.9 88.1 92.1 91.7 91.6 91.8 91.9 96.7 91.0

 6 ندروستىهت 116.1 116.3 116.3 116.3 117.3 116.8 132.0 131.8 131.5 131.5 131.5 133.0 124.2

 7 هوهواستنگ 94.6 101.4 101.5 101.2 99.7 97.0 95.5 95.5 95.6 96.8 96.8 108.9 98.7

 كانهنديهيوپه 120.0 119.2 119.2 119.2 118.0 112.3 116.1 116.1 116.1 116.0 116.0 118.3 117.2
8 

 شنبيرىۆر 91.1 91.0 91.1 91.0 92.7 92.1 85.6 85.6 85.6 82.6 81.1 90.3 88.3
9 

 هردهروپه 108.3 108.3 108.3 108.3 108.5 108.3 107.3 107.3 107.3 107.3 107.3 80.6 105.6
10 

 كانهشتخانچێ 94.7 92.3 91.9 91.9 90.5 89.3 62.7 61.1 61.1 61.1 61.1 61.1 76.6
11 

 12 كانهجۆراوجۆر هوزارييگتهخزم و هرستهك 103.3 105.0 105.2 106.9 107.7 109.5 116.3 118.0 115.1 118.5 117.0 125.6 112.3
 0 شتىگتَيكِراى  95.4 97.1 97.5 97.1 96.8 95.3 98.6 98.6 98.4 98.6 99.2 103.8 98.0
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 2020/ م كهش مانگى يهرێمى كوردستان بۆ شهههله : تێكڕاى گۆرانى مانگانه7ى خشته

 كانكيهرهسه گروپه ژ
كانونى 

م هكهي
2019       

كانونى 
م هدوو

2020 

كراى ێت
گۆڕانى 
 مانگانه

% 

كانونى 
م هدوو

2020 

شوبات 
2020 

كراى ێت
گۆڕانى 
 مانگانه

% 

شوبات 
2020 

ئادار
2020 

كراى ێت
گۆڕانى 
 مانگانه

% 

ئادار
2020 

نيسان
2020 

كراى ێت
گۆڕانى 
 مانگانه

% 

نيسان
2020 

رائاي
2020 

كراى ێت
گۆڕانى 
 مانگانه

% 

ئايار
2020 

يرانهحوز
2020 

كراى ێت
گۆڕانى 
 مانگانه

% 
01 

  هوهخواردن و خواردن
 كانهناكهولي

90.7 91.4 0.8 91.4 91.7 0.3 91.7 94.0 2.6 94.0 94.9 0.9 94.9 91.8 -3.2 91.8 89.3 -2.7 

 5.3 123.3 117.1 2.1- 117.1 119.6 0.0 119.6 119.6 0.0 119.6 119.6 0.0 119.6 119.6 0.8 119.6 118.7 كان و توتنهكهولي هوهخواردن 02

 2.0 94.7 92.9 0.4 92.9 92.5 0.0 92.5 92.5 0.4 92.5 92.1 0.2- 92.1 92.3 0.8- 92.3 93.1 پێاڵوو رگجلوبه 03

04 
خانوو   
 (نىهمهبا،سوته,ئاو,كارێىكر)

95.6 95.2 -0.4 95.2 95.8 0.7 95.8 94.1 -1.8 94.1 90.7 -3.6 90.7 90.7 0.0 90.7 106.9 17.9 

05 
ماَل كانى ناوهداويستيپێ
 هوهاككردنچو

91.2 90.5 -0.8 90.5 99.2 9.7 99.2 90.7 -8.6 90.7 89.0 -1.9 89.0 91.0 2.2 91.0 89.5 -1.6 

 0.4- 116.8 117.3 0.8 117.3 116.3 0.0 116.3 116.3 0.0 116.3 116.3 0.2 116.3 116.1 0.5- 116.1 116.7 ندروستىهت 06

 2.7- 97.0 99.7 1.5- 99.7 101.2 0.3- 101.2 101.5 0.1 101.5 101.4 7.2 101.4 94.6 1.3 94.6 93.4 هوهواستنگ 07

 4.9- 112.3 118.0 1.0- 118.0 119.2 0.0 119.2 119.2 0.0 119.2 119.2 0.7- 119.2 120.0 6.0 120.0 113.2 كانهنديهيوپه 08

 0.7- 92.1 92.7 1.9 92.7 91.0 0.0 91.0 91.1 0.0 91.1 91.0 0.1- 91.0 91.1 0.2- 91.1 91.3 شنبيرىۆرِ  09

 0.2- 108.3 108.5 0.2 108.5 108.3 0.0 108.3 108.3 0.0 108.3 108.3 0.0 108.3 108.3 0.3- 108.3 108.7 هردهروهث 10

 1.3- 89.3 90.5 1.6- 90.5 91.9 0.0 91.9 91.9 0.4- 91.9 92.3 2.6- 92.3 94.7 0.6- 94.7 95.3 كانهشتخانچێ 11

12 
 هوزارييگتهخزم و هرستهك

 كانهجۆراوجۆر
99.5 103.3 3.7 103.3 105.0 1.7 105.0 105.2 0.2 105.2 106.9 1.6 106.9 107.7 0.8 107.7 109.5 1.7 

 1.5- 95.4 96.9 0.2- 96.8 97.1 0.4- 97.1 97.5 0.4 97.5 97.1 1.8 97.1 95.4 0.7- 95.4 96.1 شتىگتَيكراى  00
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 2020/ م ش مانگى دووهتان بۆ شهرێمى كوردسههله : تێكڕاى گۆرانى مانگانه8ى خشته

 كانكيهرهسه گروپه ژ
حوزيران 

2020 
مووزهت

2020 

كراى ێت
گۆڕانى 
 مانگانه

% 

مووزته
2020 

ئاب
2020 

كراى ێت
گۆڕانى 
 مانگانه

% 

ئاب
2020 

يلولئه
2020 

كراى ێت
گۆڕانى 
 مانگانه

% 

يلولئه
2020 

تشرينى 
مهكهي

2020 

كراى ێت
گۆڕانى 
 مانگانه

% 

 تشرينى
مهكهي

2020 

تشرينى 
مهدوو

2020 

كراى ێت
گۆڕانى 
 مانگانه

% 

تشرينى 
مهدوو

2020 

كانونى 
مهكهي

2020 

كراى ێت
گۆڕانى 
 مانگانه

% 
01 

  هوهخواردن و خواردن
 كانهناكهولي

89.3 88.7 -0.7 88.74 89.65 1.0 89.65 90.9 1.4 90.9 91.6 0.8 91.6 92.5 1.0 92.5 94.8 2.4 

02 
كان و هكهولي هوهخواردن

 توتن
123.3 123.3 0.0 123.35 123.35 0.0 123.35 119.1 -3.4 119.1 119.1 0.0 119.1 119.1 0.0 119.1 128.0 7.4 

 0.7 94.3 93.6 0.1- 93.6 93.7 0.7- 93.7 94.3 0.4- 94.3 94.67 0.3- 94.67 94.91 0.2 94.9 94.7 پێاڵوو رگجلوبه 03

04 
خانوو   
 (نىهمهبا،سوتهكار,ئاو,ێىكر)

93.2 92.2 -1.1 92.17 90.23 -2.1 90.23 89.8 -0.5 89.8 88.0 -2.0 88.0 88.8 0.9 88.8 92.5 4.2 

05 
ماَل كانى ناوهداويستيپێ
 هوهاككردنچو

89.5 89.5 0.0 89.52 89.40 -0.1 89.40 88.9 -0.6 88.9 89.1 0.2 89.1 88.9 -0.3 88.9 94.0 5.8 

 2.4 120.4 117.6 0.1- 117.6 117.7 0.0 117.7 117.7 0.0 117.7 117.79 0.8 117.79 116.86 0.0 116.9 116.8 ىندروستهت 06

 6.9 104.1 97.3 0.4 97.3 96.9 0.1- 96.9 97.0 0.0 97.0 96.98 0.4- 96.98 97.38 0.4 97.4 97.0 هوهواستنگ 07

 2.5 116.1 113.2 0.0 113.2 113.2 0.9 113.2 112.3 0.0 112.3 112.25 0.0 112.25 112.25 0.0 112.3 112.3 كانهنديهيوپه 08

 7.5 98.3 91.4 0.7- 91.4 92.1 0.1- 92.1 92.2 0.0 92.2 92.24 0.0 92.24 92.24 0.2 92.2 92.1 شنبيرىۆرِ  09

 6.2- 104.1 110.9 2.5 110.9 108.3 0.0 108.3 108.3 0.0 108.3 108.27 0.0 108.27 108.27 0.0 108.3 108.3 هردهروپه 10

 0.5 85.9 85.4 0.0 85.4 85.4 0.0 85.4 85.4 0.0 85.4 85.42 4.3- 85.42 89.29 0.0 89.3 89.3 كانهشتخانچێ 11

12 
 هوزارييگتهخزم و هرستهك

 كانهجۆراوجۆر
109.5 112.7 3.0 112.72 114.69 1.7 114.69 113.1 -1.4 113.1 114.1 0.9 114.1 114.8 0.7 114.8 121.7 6.0 

 4.2 99.5 95.5 0.5 95.5 95.01 0.2- 95.0 95.2 0.04 95.2 95.1 0.2- 95.13 95.3 0.03- 95.3 95.4 شتىگتَيكراى  00



2020رێمى كوردستان بۆ ساڵى ههر لهكاربهبه يى نرخىى پێوانهى  ژمارهڕاپۆرتى سااڵنه  

رێمى كوردستانى ئامارى ههستهده  
34 

 

 2019/2020م كهش مانگى يهرێمى كوردستان بۆ شهههله : تێكڕاى گۆرانى سااڵنه9 ىخشته

 كانكيهرهسه گروپه ژ
كانونى 

 مدووه
2019 

كانونى 
 مدووه

2020 

تَيكراى 
گۆِرانى 

 %ساالنة 

 شوبات
2019 

 شوبات
2020 

تَيكراى 
گؤڕانى 
 ساالنه

% 

 ئادار
2019 

 ئادار
2020 

تَيكراى 
گؤڕانى 

 % ساالنه

 نيسان
2019 

 نيسان
2020 

تێكڕايى 
گۆڕانى 
       سااڵنه

% 

 ئايار
2019 

 ئايار
2020 

تَيكراى 
ؤڕانى گ

 % ساالنه

 يرانحوزه
2019 

 يرانحوزه
2020 

تَيكراى 
گؤڕانى 

 % ساالنه

01 
  هوهخواردن و خواردن

 كانهناكهولي
90.6 91.4 0.9 90.6 91.7 1.2 94.1 94.0 -0.1 96.0 94.9 -1.2 96.4 91.8 -4.7 92.9 89.3 -3.9 

02 
كان و هكهولي هوهخواردن

 توتن
119.5 119.6 0.1 119.5 119.6 0.1 119.5 119.6 0.1 119.5 119.6 0.1 118.9 117.1 -1.5 119.5 123.3 3.2 

 0.5 94.7 94.3 2.2- 92.9 95.0 1.9- 92.5 94.3 1.5- 92.5 93.9 0.0 92.1 92.1 0.7- 92.3 93.0 پێاڵوو رگجلوبه 03

04 
خانوو   
 (نىهمهبا،سوته,ئاو,كارێىكر)

96.4 95.2 -1.3 95.1 95.8 0.8 94.0 94.1 0.2 91.2 90.7 -0.6 90.9 90.7 -0.3 93.3 93.2 -0.1 

05 
ماَل كانى ناوهداويستيپێ
 هوهاككردنچو

92.5 90.5 -2.2 93.5 99.2 6.1 93.6 90.7 -3.1 93.6 89.0 -5.0 93.4 91.0 -2.6 93.4 89.5 -4.1 

 1.8- 116.8 118.9 1.1- 117.3 118.6 1.8- 116.3 118.4 1.7- 116.3 118.3 0.7- 116.3 117.1 0.4- 116.1 116.6 ندروستىهت 06

 7.3 97.0 90.4 12.5 99.7 88.6 12.2 101.2 90.2 14.5 101.5 88.6 14.9 101.4 88.2 4.1 94.6 90.9 هوهواستنگ 07

 0.1 112.3 112.1 5.7 118.0 111.6 7.4 119.2 111.0 7.2 119.2 111.2 4.9 119.2 113.6 2.7 120.0 116.8 كانهنديهيوپه 08

 2.9- 92.1 94.9 3.4- 92.7 96.0 4.6- 91.0 95.4 5.9- 91.1 96.8 6.5- 91.0 97.4 7.6- 91.1 98.6 شنبيرىۆرِ  09

 6.9- 108.3 116.3 6.7- 108.5 116.3 6.9- 108.3 116.4 6.4- 108.3 115.8 4.6- 108.3 113.6 4.6- 108.3 113.6 هردهروهپ 10

 8.9- 89.3 98.0 7.7- 90.5 98.0 6.0- 91.9 97.8 6.1- 91.9 97.8 5.4- 92.3 97.6 2.9- 94.7 97.6 كانهشتخانچێ 11

12 
 هوزارييگتهخزم و هرستهك

 كانهجۆراوجۆر
91.7 103.3 12.6 93.1 105.0 12.7 93.0 105.2 13.2 91.5 106.9 16.8 92.2 107.7 16.8 94.4 109.5 16.0 

 0.4- 95.3 95.7 1.2 96.8 95.7 1.2 97.1 95.9 2.0 97.5 95.6 2.5 97.1 94.8 0.2- 95.4 95.6 شتىگتَيكراى  00
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 2019/2020م ش مانگى دووهرێمى كوردستان بۆ شهههله : تێكڕاى گۆرانى سااڵنه10 ى خشته

 

 

 كانكيهرهسه گروپه ژ
 مووزهت

2019 
 مووزهت

2020 

تێكڕايى 
گۆڕانى 

 %هسااڵن

 ئاب
2019 

 ئاب
2020 

تێكڕايى 
گۆڕانى 

 % سااڵنه

 يلولهئ
2019 

 يلولهئ
2020 

تێكڕايى 
گۆڕانى 

 %سااڵنه

تشرينى 
 مهكهي

2019 

تشرينى 
 مهيةك

2020 

تێكڕايى 
گۆڕانى 

 %سااڵنه

تشرينى 
 مهدوو

2019 

تشرينى 
 مهدوو

2020 

تێكڕايى 
گۆڕانى 

 %سااڵنه

كانونى 
 مهكهي

2019 

كانونى 
 مهكهي

2020 

تێكڕايى 
گۆڕانى 

 %سااڵنه

01 
  هوهخواردن و خواردن

 كانهناكهولي
93.9 88.74 -5.5 91.6 89.65 -2.2 91.6 90.9 -0.8 92.0 91.6 -0.5 91.7 92.5 0.9 90.7 94.8 4.5 

02 
كان و هكهولي هوهخواردن

 توتن
119.5 123.35 3.2 119.5 123.35 3.2 119.5 119.1 -0.3 119.5 119.1 -0.3 117.0 119.1 1.8 118.7 128.0 7.8 

 1.3 94.3 93.1 0.5- 93.6 94.0 0.2- 93.7 93.9 0.1 94.3 94.2 0.3 94.67 94.3 1.0 94.91 94.0 پێاڵوو رگجلوبه 03

04 
خانوو   
 (نىهمهبا،سوته,ئاو,كارێىكر)

93.6 92.17 -1.6 94.1 90.23 -4.1 90.9 89.8 -1.3 90.5 88.0 -2.8 94.9 88.8 -6.4 95.6 92.5 -3.2 

05 
ماَل كانى ناوهداويستيپێ
 هوهاككردنچو

93.4 89.52 -4.1 92.9 89.40 -3.8 92.9 88.9 -4.3 92.9 89.1 -4.0 92.5 88.9 -3.9 91.2 94.0 3.1 

 3.2 120.4 116.7 1.0 117.6 116.5 0.8 117.7 116.8 0.7 117.7 116.9 0.9 117.79 116.8 0.6- 116.86 117.6 ندروستىهت 06

 11.5 104.1 93.4 5.2 97.3 92.5 4.4 96.9 92.8 3.0 97.0 94.2 7.3 96.98 90.3 8.6 97.38 89.7 هوهواستنگ 07

 2.6 116.1 113.2 0.7- 113.2 114.0 0.4- 113.2 113.7 0.8- 112.3 113.2 1.2- 112.25 113.6 0.4- 112.25 112.8 كانهنديهيوپه 08

 91.4 92.2 0.5 92.1 91.7 2.2 92.2 90.2 0.8- 92.24 93.0 2.4- 92.24 94.5 شنبيرىۆرِ  09
-0.8 91.3 98.3 7.7 

 4.2- 104.1 108.7 4.6- 110.9 116.3 6.9- 108.3 116.3 6.9- 108.3 116.3 7.0- 108.27 116.4 6.9- 108.27 116.3 هردهروپه 10

 9.8- 85.9 95.3 10.9- 85.4 95.9 12.7- 85.4 97.9 12.7- 85.4 97.9 13.4- 85.42 98.6 8.9- 89.29 98.0 كانهشتخانچێ 11

12 
 هوزارييگتهخزم و هرستهك

 كانهجۆراوجۆر
95.0 112.72 18.6 97.5 114.69 17.6 99.7 113.1 13.4 99.4 114.1 14.8 99.5 114.8 15.4 99.5 121.7 22.2 

 3.5 99.5 96.1 0.80- 95.47 96.2 0.7- 95.0 95.7 0.7- 95.2 95.9 0.6- 95.2 95.7 0.6- 95.3 95.9 شتىگتَيكراى  00
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 كانى نرخهوهفۆرمى كۆكردنه

CODE ITEM_LDSCP PERIOD 
PRIC

E1 
PRICE2 PRICE3 PRICE4 PRICE5 

District 
Name 

 Center      10-1 رز تجاري بسمتي فل / هندي 0111021-

 Center      10-1 / هندي 1121متي سيال رز تجاري )دعوة( بس 0111022-

 Center      10-1 / هندي 1121رز تجاري بسمتي ابو عربة ذهب/رويال ستاليون  0111023-

 Center      10-1 رز عنبر فل / محلي 0111031-

 Center      10-1 رز عنبر عراقي درجة اولى)نفيس( / محلي 0111032-

 Center      10-1 ريطحين حنطة أسمر تجا 0111051-

 Center      10-1 كغم( / تركي1طحين حنطة ابيض تجاري زير او مايعادله)كيس  0111061-

-0111062 
كغم( / 2طحين حنطة ابيض تجاري الجنان او مايعادله)كيس 

 اماراتي
1-10      Center 

 Center      10-1 برغل خشن / تركي 0111071-

 Center      10-1 حبية / تركي 0111081-

 Center      10-1 جريش حنطة / تركي 0111091-

 Center      10-1 معكروني مكيسة )زير( / تركي 0111101-

 Center      10-1 معكروني مكيسة )الغزال( / اردني 0111102-

 Center      10-1 اسباكتي مكيسة )زير( / تركي 0111103-

 Center      10-1 / اردني اسباكتي مكيسة )الغزال( 0111104-

 Center      10-1 شعرية مكيسة )زير( / تركي 0111105-

 Center      10-1 غذاء اطفال تجاري )سيرالك( ارز / اسباني 0111111-

 Center      10-1 خبز افران / محلي 0111121-

 Center      10-1 صمون حجري حجم اعتيادي / محلي 0111131-

 Center      10-1 ون كهربائي حجم اعتيادي / محليصم 0111132-

 Center      10-1 قالب كيك دائري حجم وسط مع الكريمة /محلي 0111141-

-0111142 
قطعة كيكة صغيرة واحدة مع الكريمة وبدون تغليف ومن محل 

 معجنات /محلي
1-10      Center 

 Center      10-1 تركي /مغلف( 2) يحتوي  ETIبسكت بيتي بور عالمة  0111151-

 Center      10-1 / تركي ETIقطعة( عالمة  13( رول بالجلي ) CiNبسكت )  0111152-

 Center      10-1 كعك بالدهن سادة / محلي 0111161-

 Center      10-1 كعك بالسمسم / محلي 0111162-

 Center      10-1 لحم غنم طازج /محلي 0112011-

 Center      10-1 م بقر طازج )بدون عظم ( /محليلح 0112021-

 Center      10-1 دجاج مجمد ساديا / برازيلي 0112031-

 Center      10-1 دجاج مجمد كاسكن اوغلو / تركي 0112032-

 Center      10-1 افخاد دجاج  / امريكي 0112041-

 Center      10-1 صدور دجاج بانفيت )ماعون فلين( / تركي 0112042-

 Center      10-1 لحم معلب النشون بقري)التغذية( / لبناني 0112051-

 Center      10-1 همبركر لحم جاهز امريكانا / سعودي 0112061-

 Center      10-1 كبة برغل حجم وسط بدون كشمش / محلي 0112062-

 Center      10-1 سمك طازج كارب سمتي /محلي 0113011-

 Center      10-1 سمك مجمد  فيليه )الفاخر(/ اردني اومايعادله 0113021-

 Center      10-1 سمك مجمد كارب/ مينمار 0113022-

 Center      10-1 سمك معلب سردين ميلو / مغربي اومايعادله 0113031-

 Center      10-1 سمك معلب تونة زهري سيبلو/ فيتنام 0113032-

 Center      10-1 زج الصافي / سعوديحليب طا 0114011-

-0114031 
حليب مجفف تجاري المدهش كامل الدسم اومايعادله / سلطنة 

 عمان
1-10      Center 

 Center      10-1 حليب مجفف تجاري نيدو مدعم كامل الدسم )نستلة(/ اماراتي 0114032-

 Center      10-1 حليب مكثف محلى مشبع )الفجر( / سنغافورة 0114041-

 Center      10-1 )نستلة(/ فرنسي2حليب اطفال كيكوز 0114051-

 Center      10-1 / فيتنامي 1حليب اطفال دياالك 0114052-

 Center      10-1 غم( اومايعادله / محلي 900لبن كانون )علبة بالستك  0114061-

 Center      10-1 محليغم( اومايعادله /  900لبن مرسين )علبة بالستك  0114062-
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 Center      10-1 لبن اكتيفيا / سعودي 0114071-

 Center      10-1 جبن كيري / فرنسي 0114081-

 Center      10-1 جبن كرافت )تشادر( / بحريني 0114082-

 Center      10-1 قيمر عرب )محلي( 0114091-

 Center      10-1 زبدة لورباك او ما يعادله / دانماركي 0114101-

 Center      10-1 زبدة المراعي او ما يعادله / سعودي 0114102-

 Center      10-1 قشطة اولكر / تركي 0114111-

 Center      10-1 قشطة الصافي )علبة ( / سعودي 0114112-

 Center      10-1 بيض احمر حجم كبير / محلي 0114121-

 Center      10-1 ر / ايراني او مايعادلهبيض ابيض حجم كبي 0114122-

 Center      10-1 غم / مصري 750دهن نباتي تجاري )جنة( علبة معدنية  0115021-

 Center      10-1 لتر/ سعودي 2دهن نباتي تجاري )مازوال( علبة معدنية  0115022-

 Center      10-1 لتر/ تركي 1زيت نباتي تجاري )زير( قنينة بالستك  0115041-

 Center      10-1 لتر/ سعودي 1.8زيت نباتي تجاري )عافية( قنينة بالستك  0115042-

 Center      10-1 زيت الزيتون زير / تركي 0115051-

 Center      10-1 راشي اسوفي او مايعادله / محلي 0115061-

 Center      10-1 غم / تركي300راشي توناس علبة بالستك  0115062-

 Center      7-1 برتقال / مستورد 0116011-

 Center      14-8 برتقال / مستورد 0116011-

 Center      21-15 برتقال / مستورد 0116011-

 Center      28-22 برتقال / مستورد 0116011-

 Center      7-1 نومي حامض / مستورد 0116021-

 Center      14-8 نومي حامض / مستورد 0116021-

 Center      21-15 نومي حامض / مستورد 0116021-

 Center      28-22 نومي حامض / مستورد 0116021-

 Center      7-1 اللنكي / مستورد 0116031-

 Center      14-8 اللنكي / مستورد 0116031-

 Center      21-15 اللنكي / مستورد 0116031-

 Center      28-22 ورداللنكي / مست 0116031-

 Center      7-1 خوخ /مستورد 0116041-

 Center      14-8 خوخ /مستورد 0116041-

 Center      21-15 خوخ /مستورد 0116041-

 Center      28-22 خوخ /مستورد 0116041-

 Center      7-1 آلو بالو / مستورد 0116051-

 Center      14-8 آلو بالو / مستورد 0116051-

 Center      21-15 آلو بالو / مستورد 0116051-

 Center      28-22 آلو بالو / مستورد 0116051-

 Center      7-1 تفاح حجم كبير أحمر / ايراني أو مايعادله 0116061-

 Center      14-8 تفاح حجم كبير أحمر / ايراني أو مايعادله 0116061-

 Center      21-15 كبير أحمر / ايراني أو مايعادلهتفاح حجم  0116061-

 Center      28-22 تفاح حجم كبير أحمر / ايراني أو مايعادله 0116061-

 Center      7-1 تفاح حجم كبير أصفر / مستورد 0116062-

 Center      14-8 تفاح حجم كبير أصفر / مستورد 0116062-

 Center      21-15 مستورد تفاح حجم كبير أصفر / 0116062-

 Center      28-22 تفاح حجم كبير أصفر / مستورد 0116062-

 Center      7-1 بطيخ /محلي 0116071-

 Center      14-8 بطيخ /محلي 0116071-

 Center      21-15 بطيخ /محلي 0116071-

 Center      28-22 بطيخ /محلي 0116071-

 Center      7-1 رقي / محلي 0116081-

 Center      14-8 رقي / محلي 0116081-

 Center      21-15 رقي / محلي 0116081-

 Center      28-22 رقي / محلي 0116081-

 Center      7-1 رقي مخطط / ايراني 0116082-

 Center      14-8 رقي مخطط / ايراني 0116082-

 Center      21-15 رقي مخطط / ايراني 0116082-

 Center      28-22 رقي مخطط / ايراني 0116082-

 Center      7-1 رمان/محلي 0116091-

 Center      14-8 رمان/محلي 0116091-

 Center      21-15 رمان/محلي 0116091-

 Center      28-22 رمان/محلي 0116091-

 Center      7-1 عنب حلواني / مستورد 0116101-

 Center      14-8 عنب حلواني / مستورد 0116101-

 Center      21-15 عنب حلواني / مستورد 0116101-

 Center      28-22 عنب حلواني / مستورد 0116101-

 Center      7-1 عنب اسود / مستورد 0116102-

 Center      14-8 عنب اسود / مستورد 0116102-

 Center      21-15 عنب اسود / مستورد 0116102-

 Center      28-22 عنب اسود / مستورد 0116102-
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 Center      7-1 موز نوعية جيدة حجم كبير 0116111-

 Center      14-8 موز نوعية جيدة حجم كبير 0116111-

 Center      21-15 موز نوعية جيدة حجم كبير 0116111-

 Center      28-22 موز نوعية جيدة حجم كبير 0116111-

 Center      7-1 كمثرى )عرموط( / مستورد 0116121-

 Center      14-8 كمثرى )عرموط( / مستورد 0116121-

 Center      21-15 كمثرى )عرموط( / مستورد 0116121-

 Center      28-22 كمثرى )عرموط( / مستورد 0116121-

 Center      7-1 تمر طازج )زهدي( رطب صيفي/ محلي 0116131-

 Center      14-8 تمر طازج )زهدي( رطب صيفي/ محلي 0116131-

 Center      21-15 تمر طازج )زهدي( رطب صيفي/ محلي 0116131-

 Center      28-22 تمر طازج )زهدي( رطب صيفي/ محلي 0116131-

 Center      7-1 تمر طازج )خستاوي( رطب صيفي / محلي 0116132-

 Center      14-8 تمر طازج )خستاوي( رطب صيفي / محلي 0116132-

 Center      21-15 تمر طازج )خستاوي( رطب صيفي / محلي 0116132-

 Center      28-22 تمر طازج )خستاوي( رطب صيفي / محلي 0116132-

 Center      10-1 غم( /تركي 200زيتون معلب زير )ماعون  0116141-

 Center      10-1 ش )كيلو غرام( /ايرانيكشم 0116151-

 Center      10-1 تمور مكبوسة كربالء )كيلو  0116161-

 Center      10-1 لوز مقشر )كيلو غرام( /امريكي 0116171-

 Center      10-1 جوز مقشر )كيلو غرام( /امريكي 0116181-

 Center      10-1 فستق حلبي مالح )كيلو غرام( /ايراني 0116191-

 Center      10-1 فستق عبيد )كيلو غرام( /صيني 0116201-

 Center      10-1 حب شمس خشن )كيلو غرام( /كندي 0116211-

 Center      7-1 طماطة / محلي)كيلو غرام( 0117011-

 Center      14-8 طماطة / محلي)كيلو غرام( 0117011-

 Center      21-15 طماطة / محلي)كيلو غرام( 0117011-

 Center      28-22 طماطة / محلي)كيلو غرام( 0117011-

 Center      7-1 طماطة / مستورد )كيلو غرام( 0117012-

 Center      14-8 طماطة / مستورد )كيلو غرام( 0117012-

 Center      21-15 طماطة / مستورد )كيلو غرام( 0117012-

 Center      28-22 )كيلو غرام( طماطة / مستورد 0117012-

 Center      7-1 باميا  )كيلو غرام( 0117021-

 Center      14-8 باميا  )كيلو غرام( 0117021-

 Center      21-15 باميا  )كيلو غرام( 0117021-

 Center      28-22 باميا  )كيلو غرام( 0117021-

 Center      7-1 باذنجان نوعية جيدة )كيلو غرام( 0117031-

 Center      14-8 باذنجان نوعية جيدة )كيلو غرام( 0117031-

 Center      21-15 باذنجان نوعية جيدة )كيلو غرام( 0117031-

 Center      28-22 باذنجان نوعية جيدة )كيلو غرام( 0117031-

 Center      7-1 شجر ابيض نوعية جيدة )كيلو غرام( 0117041-

 Center      14-8 شجر ابيض نوعية جيدة )كيلو غرام( 0117041-

 Center      21-15 شجر ابيض نوعية جيدة )كيلو غرام( 0117041-

 Center      28-22 شجر ابيض نوعية جيدة )كيلو غرام( 0117041-

 Center      7-1 لوبيا خضراء /محلي )كيلو غرام( 0117051-

 Center      14-8 ي )كيلو غرام(لوبيا خضراء /محل 0117051-

 Center      21-15 لوبيا خضراء /محلي )كيلو غرام( 0117051-

 Center      28-22 لوبيا خضراء /محلي )كيلو غرام( 0117051-

 Center      7-1 باقالء خضراء /محلي )كيلو غرام( 0117061-

 Center      14-8 باقالء خضراء /محلي )كيلو غرام( 0117061-

 Center      21-15 باقالء خضراء /محلي )كيلو غرام( 0117061-

 Center      28-22 باقالء خضراء /محلي )كيلو غرام( 0117061-

 Center      7-1 فاصوليا خضراء/ محلي )كيلو غرام( 0117071-

 Center      14-8 فاصوليا خضراء/ محلي )كيلو غرام( 0117071-

 Center      21-15 يا خضراء/ محلي )كيلو غرام(فاصول 0117071-

 Center      28-22 فاصوليا خضراء/ محلي )كيلو غرام( 0117071-

 Center      7-1 قرنابيط /محلي  )كيلو غرام( 0117081-

 Center      14-8 قرنابيط /محلي  )كيلو غرام( 0117081-

 Center      21-15 قرنابيط /محلي  )كيلو غرام( 0117081-

 Center      28-22 قرنابيط /محلي  )كيلو غرام( 0117081-

 Center      7-1 بطاطا نوعية جيدة ) كيلو غرام( 0117091-

 Center      14-8 بطاطا نوعية جيدة ) كيلو غرام( 0117091-

 Center      21-15 بطاطا نوعية جيدة ) كيلو غرام( 0117091-

 Center      28-22 ية جيدة ) كيلو غرام(بطاطا نوع 0117091-

 Center      7-1 بصل احمر حار يابس / نوعية جيدة )كيلو غرام( 0117101-



2020رێمى كوردستان بۆ ساڵى ههر لهكاربهيى نرخى بهى پێوانهى  ژمارهڕاپۆرتى سااڵنه  
 

4 

رێمى كوردستانى ههى ئامارستهده  
 

 Center      14-8 بصل احمر حار يابس / نوعية جيدة )كيلو غرام( 0117101-

 Center      21-15 بصل احمر حار يابس / نوعية جيدة )كيلو غرام( 0117101-

 Center      28-22 بصل احمر حار يابس / نوعية جيدة )كيلو غرام( 0117101-

 Center      7-1 غم( /صيني 200ثوم يابس ) 0117111-

 Center      14-8 غم( /صيني 200ثوم يابس ) 0117111-

 Center      21-15 غم( /صيني 200ثوم يابس ) 0117111-

 Center      28-22 غم( /صيني 200ثوم يابس ) 0117111-

 Center      7-1 اسبيناغ / محلي)كيلو غرام( 0117121-

 Center      14-8 اسبيناغ / محلي)كيلو غرام( 0117121-

 Center      21-15 اسبيناغ / محلي)كيلو غرام( 0117121-

 Center      28-22 اسبيناغ / محلي)كيلو غرام( 0117121-

 Center      7-1 م(شلغم / محلي)كيلو غرا 0117131-

 Center      14-8 شلغم / محلي)كيلو غرام( 0117131-

 Center      21-15 شلغم / محلي)كيلو غرام( 0117131-

 Center      28-22 شلغم / محلي)كيلو غرام( 0117131-

 Center      7-1 فلفل أخضر بارد نوعية جيدة )كيلو غرام( 0117141-

 Center      14-8 ارد نوعية جيدة )كيلو غرام(فلفل أخضر ب 0117141-

 Center      21-15 فلفل أخضر بارد نوعية جيدة )كيلو غرام( 0117141-

 Center      28-22 فلفل أخضر بارد نوعية جيدة )كيلو غرام( 0117141-

 Center      7-1 جزر نوعية جيدة )كيلو غرام( 0117151-

 Center      14-8 يلو غرام(جزر نوعية جيدة )ك 0117151-

 Center      21-15 جزر نوعية جيدة )كيلو غرام( 0117151-

 Center      28-22 جزر نوعية جيدة )كيلو غرام( 0117151-

 Center      7-1 خس / محلي)كيلو غرام( 0117161-

 Center      14-8 خس / محلي)كيلو غرام( 0117161-

 Center      21-15 غرام( خس / محلي)كيلو 0117161-

 Center      28-22 خس / محلي)كيلو غرام( 0117161-

 Center      7-1 سلق / محلي)كيلو غرام( 0117171-

 Center      14-8 سلق / محلي)كيلو غرام( 0117171-

 Center      21-15 سلق / محلي)كيلو غرام( 0117171-

 Center      28-22 سلق / محلي)كيلو غرام( 0117171-

 Center      7-1 خيار ماء / محلي)كيلو غرام( 0117181-

 Center      14-8 خيار ماء / محلي)كيلو غرام( 0117181-

 Center      21-15 خيار ماء / محلي)كيلو غرام( 0117181-

 Center      28-22 خيار ماء / محلي)كيلو غرام( 0117181-

 Center      7-1 غم 250كرفس  0117191-

 Center      14-8 غم 250كرفس  0117191-

 Center      21-15 غم 250كرفس  0117191-

 Center      28-22 غم 250كرفس  0117191-

 Center      10-1 غم زير/تركي او مايعادله 830معجون طماطة  0117201-

 Center      10-1 غم التونسا /تركي 830معجون طماطة  0117202-

 Center      10-1 غم زير/تركي 400معجون طماطة  0117203-

 Center      10-1 غم 260فول مدمس معلب الكسيح / اردني  0117211-

 Center      10-1 غم( /تركي 750فاصوليا يابسة مكيسة نوع زير ) 0117221-

 Center      10-1 فاصوليا يابسة تجاري فل نوع خشن ) كيلو غرام( /تركي 0117222-

 Center      10-1 حمص تجاري مجروش فل )كيلو غرام( /كندي 0117231-

-0117232 
غم( نوع  900حمص تجاري غير مجروش بقري )صحاح 

 التونسا /تركي
1-10      Center 

 Center      10-1 عدس تجاري )كيلو غرام ( /تركي 0117241-

 Center      10-1 غم( /سعودي 40جبس ليز ) 0117251-

 Center      10-1 سكر تجاري االسرة )كيلو غرام( /سعودي او مايعادله 0118021-

 Center      10-1 حلويات مشكلة )بقالوة( نوعية جيدة )كيلو غرام( /محلية 0118031-

 Center      10-1 غم( /محلي 350جكليت نحلة ) 0118041-

 Center      10-1 يعادلهغم( /تركي اوما 380مربى زير ) 0118051-

 Center      10-1 عسل طبيعي عادي )كيلو غرام( /محلي 0118061-

 Center      10-1 غم( /سعودي 125عسل سنبلة ) 0118062-

 Center      10-1 غم( /عراقي او مايعادله 430دبس البيادر ) 0118071-

 Center      10-1 مل( /محلي 750شربت مصنع سائل نوع الوافي ) 0118081-

 Center      10-1 غم( /البحرين 750شربت مصنع باودر نوع تانج علبة زجاجية ) 0118082-

 Center      10-1 /روسي Extraقطع(  10علك ) 0118091-

 Center      10-1 دوندرمة )علبة( /تركية 0118101-

 Center      10-1 غم( /تركي 750ملح تجاري مكيس التونسا ) 0119011-

 Center      10-1 غم( / سعودي737ملح امريكانا باليود علبة ) 0119012-

 Center      10-1 مل( /عراقي 750خل البدوي ) 0119021-

 Center      10-1 غم( /امريكي 250هيل اخضر خشن ) 0119031-

 Center      10-1 غم( /ايراني 250نومي بصرة ) 0119041-
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 Center      10-1 شكل )كيلو غرام( /محليطرشي م 0119051-

 Center      10-1 غم( )كاري مدراس( /هندي 125بهارات  ) 0119061-

 Center      10-1 غم( /هندي 100فلفل اسود مطحون ) 0119071-

 Center      10-1 غم( فوستر كالركس/ صناعة مالطا 110بيكن باودر ) 0119081-

 Center      10-1 ( غم /تركية125خميرة فورية ) 0119091-

 Center      10-1 غم( /عراقي 360كجب الوافي ) 0119101-

 Center      10-1 غم( /عراقي 360صاص الوافي ) 0119111-

 Center      10-1 غم( / سيالني 400شاي الوزة ) 0121011-

 Center      10-1 غم( /سيالني 200شاي محمود )  0121012-

 Center      10-1 غم( /اردني225بن العميد ) 0121021-

 Center      10-1 /سويسري Goldغم( 100نسكافيه) 0121022-

 Center      10-1 غم( نون /اردني 200مسحوق الكاكاو ) 0121031-

 Center      10-1 لتر( /محلي2.25بيبسي كوال بغداد )قنينة بالستك  0122011-

 Center      10-1 لتر( /اردني1.125)قنينة بالستك بيبسي كوال  0122012-

 Center      10-1 مل( /محلي330بيبسي كوال بغداد )قنينة معدنية  0122013-

 Center      10-1 لتر ( نوع اليف /محلي 0.5مياه معدنية )معباة  0122021-

 Center      10-1 مل( /سوري 296عصير معلب )ميزو( علبة زجاجية ) 0122031-

 Center      10-1 مل( /اماراتي 240عصير معلب )راني( علبة معدنية حبيبات ) 0122032-

 Center      10-1 سكاير اجنبية كلواز 0220011-

 Center      10-1 سكاير اجنبية  نوع بن رفيع /كوري 0220012-

 Center      10-1 سكاير اجنبية نوع اسبين /الماني 0220013-

 Center      10-1 سم تركيبي تركال /صيني150قماش رجالي عرض  0311011-

-0311012 
ماردين  TRسم تركيبي 160سم او 150قماش رجالي عرض 

 صيني/
1-10      Center 

 Center      10-1 % قطن /صيني100سم قطن كشمير 120قماش نسائي عرض  0311021-

 Center      10-1 %قطن /صيني100سم قطن كودري 90قماش نسائي عرض  0311022-

 Center      10-1 سم /صيني او مايعادله150قماش نسائي فيزون سادة عرض  0311031-

-0311032 
سم  120% حرير عرض 100قماش نسائي شيفون سادة 

 كوري او مايعادله/
1-10      Center 

 Center      10-1 سم /كوري150قماش نسائي خافير عرض  0311041-

 Center      10-1 سم /كوري150قماش نسائي كريب جرجيت عرض  0311042-

 Center      10-1 اجرة خياطة كوستم نسائي )بدون القماش( 0311051-

 Center      10-1 اجرة خياطة تنورة )بدون القماش( 0311052-

 Center      10-1 اجرة خياطة دشداشه )بدون القماش( 0311053-

 Center      10-1 يت رجالي /تركيجاك 0312011-

 Center      10-1 %بوليستر /تركي35% قطن 55جاكيت رجالي )سبورت(  0312012-

 Center      10-1 % /تركي او مايعادله100بنطلون رجالي جينز ازرق قطن 0312021-

 Center      10-1 % /تركي او مايعادله100بنطلون رجالي كتان قطن 0312022-

 Center      10-1 قمصلة رجالي جلد مشمع / تركي 0312031-

-0312041 
% بوليستر /تركي او 40% قطن 60قميص رجالي كم طويل 

 مايعادله
1-10      Center 

 Center      10-1 قميص رجالي كم قصير بوبلين /تركي او مايعادله 0312042-

 Center      10-1 لباس ابيض شورت رجالي /سوري 0312051-

 Center      10-1 فانيلة نصف ردن الوالئين رجالي /سوري 0312052-

 Center      10-1 بدلة رجالي قطعتان /تركي 0312061-

 Center      10-1 دشداشة رجالية نوع تيوباستات صيفي /صيني او مايعادله 0312071-

 Center      10-1 دشداشة رجالية نوع شاكر او مايعادله 0312072-

 Center      10-1 عباءة رجالية كاملة صوف قماش هندي خياطة محلية 0312081-

 Center      10-1 بجامة رجالي شتوي )تراكسود قطعتان( /تركي 0312091-

 Center      10-1 بجامة رجالي صيفي )تراكسود قطعتان( /تركي 0312092-

 Center      10-1 يبجامة رجالي صيفي  )تراكسود قطعتان( /صين 0312093-

 Center      10-1 يشماغ البسام /اردني او مايعادله 0312101-

 Center      10-1 %بوليستر /صيني20%قطن 78جوارب رجالي  0312111-

 Center      10-1 جوارب رجالي نايلون /صيني 0312112-

 Center      10-1 % صوف /تركي او مايعادله40% بوليستر 60بلوز /رجالي  0312121-

 Center      10-1 بلوز رجالي بوليستر مع صوف /تركي او مايعادله 0312122-

-0312131 
% قطن عالمة بولو /تركي او 100تي شيرت رجالي كم قصير 

 مايعادله
1-10      Center 

 Center      10-1 % قطن /تركي او مايعادله100تي شيرت رجالي كم طويل  0312132-

 Center      10-1 % بوليستر /تركي35% صوف 65جاكيت نسائية  0312141-
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 Center      10-1 بنطلون نسائي جينز /تركي او مايعادله 0312151-

 Center      10-1 قطن /تركي100بنطلون نسائي جينز ستريج %  0312152-

 Center      10-1 قمصلة جلد مشمع مبطن نسائية /تركي 0312161-

 Center      10-1 قميص نسائي كم طويل /تركي او مايعادله 0312171-

 Center      10-1 كوستم نسائي صيفي قطعتان )جاكيت مع تنورة( /تركي 0312181-

 Center      10-1 كوستم نسائي رسمي شتوي قطعتان )جاكيت مع تنورة( /تركي 0312182-

 Center      10-1 يعادلهدشداشة فانيلة نسائية صيفية /صيني او ما 0312191-

 Center      10-1 دشداشة قديفه نسائية شتائية /تركي 0312192-

 Center      10-1 ياردة ماركة الكوثر /ياباني 8قماش عباءة نسائية بطول  0312201-

 Center      10-1 ياردة )خافيير( /كوري 8قماش عباءة نسائية بطول  0312202-

 Center      10-1 ية شتائي قطعتين قماش قديفه /صينيبجامة نسائ 0312211-

 Center      10-1 بجامة نسائية صيفي قطعتين /تركي 0312212-

 Center      10-1 تنورة نسائية قماش تركيبي /سوري 0312221-

 Center      10-1 تنورة نسائية /تركي 0312222-

 Center      10-1 طن /تركيسم ق70سم وعرض 150ايشارب )شال( طول  0312231-

-0312241 
% نايلون /صيني او 100جوارب كولون نايلون شفاف نسائي 
 مايعادله

1-10      Center 

-0312242 
% برلون 100جوارب نسائية نايلون قصيرة تحت الركبة سادة 

MISS LEE ايراني او مايعادله/ 
1-10      Center 

 Center      10-1 بلوز صوف نسائي /صيني 0312251-

 Center      10-1 /تركي Viscon% 90بلوزصوف نسائي   0312252-

 Center      10-1 تي شيرت كم طويل نسائي /تركي 0312261-

 Center      10-1 تي شيرت كم قصير نسائي /تركي 0312262-

 Center      10-1 جبة بدون بنطلون )حجاب طويل( نسائي /سوري 0312271-

 Center      10-1 جبة بدون بنطلون )حجاب طويل( نسائي /تركي 0312272-

 Center      10-1 سنة( /تركي 12-6بنطلون والدي وبناتي )من  0312281-

 Center      10-1 سنة( /صيني 12-6قمصله مشمع والدي و بناتي )من  0312291-

 Center      10-1 سنة( /صيني 12-6قميص والدي )من  0312301-

 Center      10-1 بدلة والدي قطعتان )جاكيت مع بنطلون( /صيني 0312311-

 Center      10-1 سنة( /تركي 12-6كوستم بناتي قطعتين )جاكيت مع تنورة( )من  0312312-

 Center      10-1 بجامة والدي وبناتي قطعتان صيفي /سوري 0312321-

 Center      10-1 ائي /تركيبجامة والدي وبناتي قطعتان شت 0312322-

 Center      10-1 سنة( /تركي 12-6بلوز والدي )من  0312331-

 Center      10-1 جوارب قطن والدي وبناتي /صيني 0312341-

 Center      10-1 سنة( /تركي 12-6تي شيرت والدي وبناتي صيفي )من  0312351-

 Center      10-1 ربطة عنق حريرية /تركي 0313011-

 Center      10-1 حزام جلد صناعي /صيني 0313021-

 Center      10-1 كوي بدلة رجالية 0314011-

 Center      10-1 كوي قميص رجالي 0314012-

 Center      10-1 حذاء رجالي جلد /تركي 0321011-

 Center      10-1 حذاء رجالي جلد نخب اول /صيني 0321012-

 Center      10-1 اطة  رجالية جلد /صينيشح 0321021-

 Center      10-1 حذاء نسائي جلد صيفي /صيني 0321031-

 Center      10-1 حذاء نسائي بكعب جلد شتائي /تركي 0321032-

 Center      10-1 حذاء نسائي  فالت جلد شتائي /صيني 0321033-

 Center      10-1 بوت نسائي جلد /تركي او مايعادله 0321034-

 Center      10-1 شحاطة نسائية جلد /صيني 0321041-

 Center      10-1 سنة( /صيني 12-6حذاء والدي جلد  صناعي شتائي )من  0321051-

 Center      10-1 سنة( /صيني 12-6حذاء بناتي جلد  صناعي  شتائي )من  0321052-

 Center      10-1 صيني/سنة(  12-6حذاء رياضة والدي )من  0321061-

 Center      10-1 سنة( /تركي 12-6حذاء رياضة بناتي  قماش كتان )من  0321062-

 Center      20-11 كغم /محلي 4سعر علبة صبغ بوية عالمة المرجان  0431011-

 Center      20-11 كغم /محلي1سعر علبة صبغ بنتاليت مائي عالمة المرجان  0431012-

 Center      20-11 لتر /محلي 17سعر صبغ سطل المرجان بنتاليت زنة 0431013-

-0431021 
اجرة تركيب القاعدة والنيون وسحب واير لها بدون تركيب نقطة 

 كهربائية )أجرة عمل فقط(
11-20      Center 
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-0431031 
اجرة تركيب نقطة كهربائية ظاهري وليس دفن )أجرة عمل فقط 

 بدون المواد(
11-20      Center 

-0431041 
اجرة صبغ المتر المربع الواحد من المسكن )صبغ بنتاليت وليس 

 بويه(
11-20      Center 

 Center      20-11 اجرة سحب المياه الثقيلة من سبتك تنك 0431051-

 Center      20-11 اجور اشتراك في مولدة مشتركة  لمدة شهر 0441031-

 Center      20-11 لتر( 5للمولدة ) بنزين تجاري/ 0451011-

 Center      20-11 نفط ابيض /من المحطة او المجلس البلدي )لتر( 0451021-

 Center      20-11 لتر( 20نفط ابيض /تجاري) 0451031-

-0451041 " 12اسطوانة غاز زنة  11-20      Center 

-0451051 " 12اسطوانة غاز زنة  11-20      Center 

-0511011 
" ،  2سم ، كومدي عدد180م* 2قطع )سريرقياس  7غرفة نوم

( 5ابواب ، ميز تواليت ، مرايةعمودية ، مجرات عدد 6كنتور
صيني/ " 

11-20      Center 

-0511021 
" ،  2سم ، كومدي عدد180م* 2قطع )سرير قياس  7غرفة نوم

كنتور ساليد ، ميز تواليت ، مرايةعمودية ، ميز تلفزيون( 
تركي/ " 

11-20      Center 

 Center      20-11 أبواب خشب بدون ملحق  /صيني اومايعادله 3كنتور 0511031-

-0511041 
مقاعد مغلفة جيدة جدا ذات قواعد خشب مع اسفنج  10قنفات

 ضغط عالي )وقماش قديفة أجنبي( )بدون طبالت( /محلي
11-20      Center 

-0511051 
دا ذات قواعد خشب مع اسفنج مقاعد مغلفة جيدة ج 10قنفات

 ضغط عالي )بدون طبالت( /تركي
11-20      Center 

-0511061 
مقاعد مغلفة جيدة جدا ذات قواعد خشب مع اسفنج  10ديوان

 ضغط عالي )بدون طبالت( /تركي
11-20      Center 

-0511071 
كراسي  6متر( مع  1.8*1.5منضدة طعام خشب مضغوط قياس )

 صيني/
11-20      Center 

 Center      20-11 متر( /صيني 1*1ميز تلفزيون خشب مغلف جيد جاهز قياس ) 0511081-

 Center      20-11 ميز تلفزيون بالزما فالت حجم وسط /صيني 0511091-

-0511101 
متر( /صيني  2*1.5بوفية خشب ذات مجرات حجم وسط قياس )

 اومايعادله
11-20      Center 

 Center      20-11 سي بالستيك ذو مساند /سوريكر 0511111-

 Center      20-11 كراسي /سوري 4طاولة بالستيك مستديرة مع  0511121-

-0511131 
سعر المتر الواحد لدوالب مطبخ ألمنيوم أرضي بدون ملحق حجم 

 وسط )األلمنيوم مستورد وشد محلي(
11-20      Center 

-0511141 
متر(  1.5*2.5ع قماش اوركنزا قياس )نو 2ستائر جاهزة عدد

 صيني/
11-20      Center 

 Center      20-11 متر( /تركية 4*3سجادة قياس ) 0512011-

 Center      20-11 متر( /تركية 3.5*2.5سجــــــادة نوع مرينوس قياس ) 0512021-

 Center      20-11 كاربت )سعر المتر المربع الواحد( /تركي 0512031-

 Center      20-11 شرشف نفر واحد مع وجه مخدة واحد /صيني 0513011-

 Center      20-11 /صيني 2فرشة نفرين مع وجه مخدة عدد 0513021-

 Center      20-11 بطانية نفرين نوعية جيدة فرو سميكة /تركي 0513031-

 Center      20-11 بطانية نفر واحد نوعية جيدة فرو سميكة /تركي 0513032-

 Center      20-11 مخدة ديباج محشوة واحدة )بدون وجه( /صيني 0513041-

 Center      20-11 لحاف جاهز نفرين بولستر /صيني 0513051-

 Center      20-11 لحاف جاهز نفر واحد بولستر /صيني 0513052-

 Center      20-11 منشفة حمام كبيرة /صيني 0513061-

 Center      20-11 خاولي حمام حجم وسط /صيني 0513071-

-0513081 
إنج 4سم وسمك 20دوشك اسفنج نفرين ضغط عالي ارتفاع 

 سم( عالمة المميز /محلي120م*2)
11-20      Center 

-0513082 
إنج 4سم وسمك 20دوشك اسفنج نفر واحد ضغط عالي ارتفاع 

 سم( عالمة المميز /محلي120م*2)
11-20      Center 

 Center      20-11 قماش ستائر )سعر طول المتر الواحد( /تركي 0513091-

 Center      20-11 قدم سامسونغ /تايلندي او مايعادلها 9ثالجة  0531011-

 Center      20-11 قدم /كونكورد لبناني 18ثالجة  0531012-

 Center      20-11 قدم بيكو /تركي او مايعادلها 9ثالجة  0531013-

-0531021 
كغم فل اوتوماتيك )ذو فتحة من  11غسالة مالبس كهربائية 

دورة بالدقيقة نوع  700االعلى( بدون هيتر وعدد الدورات 
 سامسونغ /تايلندي

11-20      Center 

-0531022 
كغم فل اوتوماتيك بهيتر عدد الدورات  8غسالة مالبس كهربائية 

 ندي/تايل LGدورة بالدقيقة نوع  1400
11-20      Center 

كغم عادية ذات حوضين نوع كرافت 10غسالة مالبس كهربائية  0531023- 11-20      Center 
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 صيني/

 Center      20-11 مكواة كهربائية بخاري كوسونك /تركي 0531031-

-0531041 
طباخ غاز صالون ذو خمسة مشاعل فرن مع شواية نوع 

 /مصري 8898سم( موديل60*90)كريازي( حجم )
11-20      Center 

-0531042 
طباخ غاز صالون ذو أربعة مشاعل فرن مع شواية نوع اميلاير 

 سم( /مصري60*50حجم )
11-20      Center 

-0531051 
نوع لوكسل مع جرس انذار بدون  3520فرن كهربائي موديل

 واط  او مايعادله /تركي1650سم(  34*42*57شواية حجم )
11-20      Center 

-0531061 
" لتر عالمة الطحان ، الهيتر ايطالي ،  120سخان كهربائي حجم

واط او مايعادله /محلي 3000ملم ،  2.5بليت  " 
11-20      Center 

 Center      20-11 طن )قطعتين( تدفئة وتبريد نوع كرافت /سعودي1سبلت  0531071-

-0531072 
نوع كرافت  طن )قطعه واحده( تدفئة وتبريد2مكيف هواء 

 سعودي أو مايعادله/
11-20      Center 

 Center      20-11 /كوري LGطن )قطعتين( تدفئة وتبريد نوع الحافظ 2سبلت  0531073-

 Center      20-11 قدم نوع برفاب اومايعادلها /ايرانية 2500مبردة هواء حجم  0531081-

-0531091 
كاشيكا او مايعادلها مروحة كهربائية سقفية دبل بولبرن نوع 

 باكستاني/
11-20      Center 

 Center      20-11 شمعات نوع لوكسل /تركي 4مدفأة كهربائية صالون  0531101-

-0531111 
 3450موديل  21mمدفأة نفطية صالون نوع كيرونا حجم 

 كورية/
11-20      Center 

-0531112 
او  KHHA-37BRLمدفأة نفطية عمودية نوع الحافظ موديل 
 مايعادله /كورية

11-20      Center 

 Center      20-11 /ماليزي PANASONICواط نوع  2000مكنسة كهربائية  0531121-

 Center      20-11 واط هيتاشي /صيني 2000مكنسة كهربائية  0531122-

-0531131 
تشغل بواسطة الحبل  kv 2.5مولدة كهربائية ماركة أسترا 

 ادلهاصيني أو مايع/
11-20      Center 

 Center      20-11 ماكنة خياطة كهربائية نوع )براذر(  /صيني 0531141-

 Center      20-11 ماكنة خياطة غير كهربائية كاملة /صيني 0531151-

 Center      20-11 حصان نوع ماكسويل أو مايعادله /صيني 1/2ماطور ماء حجم  0531161-

 Center      20-11 اكه /صينيعصارة فو 0532011-

 Center      20-11 ماكنة ثرم اللحم  كهربائية /صيني 0532021-

 Center      20-11 خالط كهربائي توشيبا العربي /مصري 0532031-

-0533011 
شحن غاز و تنظيف انابيب ماطور ثالجة )اجور عمل فقط بدون 

 سعر الماطور والغاز(
11-20      Center 

 Center      20-11 تركيب ماطور ثالجة )اجورعمل فقط بدون سعر الماطور( 0533012-

 Center      20-11 أجرة عمل تنصيب الصحن والستاليت مع اإلشارة 0533013-

-0534011 
قطع  6سم(درزن 7*20صحن طعام فرفوري حجم وسط قياس )

 صيني/
11-20      Center 

-0534021 
 12سم( درزن 10*30قياس ) 7مصحن بلم فرفوري كبير حج

 قطعة /صيني
11-20      Center 

 Center      20-11 قطع /صيني 6قدح ماء زجاجي مذهب ذو نوعية جيدة درزن  0534031-

 Center      20-11 قطعة /صيني 12استكان شاي زجاجي مذهب مع الصحون درزن  0534041-

 Center      20-11 قطع /صيني 6فناجين قهوة فرفوري مع الصحون درزن  0534051-

 Center      20-11 قطعة /صيني 12صحون طعام ستيل عميق درزن  0534061-

 Center      20-11 قطع حجم وسط /صيني 5طقم قدور تيفال  0534071-

 Center      20-11 سم( /صيني 37صينية طعام دائرية ستيل حجم وسط )قياس  0534081-

 Center      20-11 سم /تركي 30فال قياس مقالة تي 0534091-

 Center      20-11 سلم أو درج بخمس درجات /سوري 0535011-

 Center      20-11 واط /صيني 100مصباح كهربائي  0535021-

 Center      20-11 قدم فليبس /صيني 4شمعة فلورسنت  0535031-

 Center      20-11 يزي( /انكل2)عدد 1.5Vبطارية جافة دوروسل  0535041-

 Center      20-11 غرام /اماراتي175صابونة تواليت واحدة  نوع لوكس زنة  0536011-

 Center      20-11 غرام /اماراتي100صابونة تواليت واحدة  نوع دوف زنة  0536012-

-0536021 
غرام  480مسحوق الغسيل عادي تجاري تايد برسيل زنة 

 مستورد/
11-20      Center 

-0536022 
غرام  300مسحوق الغسيل عادي تجاري تايد بينجو زنة 

 مستورد/
11-20      Center 

-0536023 
كيلو  1.5مسحوق الغسيل لغسالة فل اوتاماتيك تجاري  الاير زنة 

 مستورد/
11-20      Center 

-0536024 
كيلو  3مسحوق الغسيل لغسالة فل اوتاماتيك تجاري تايد زنة 

 ردمستو/
11-20      Center 

 Center      20-11 مل( /سوري 800زاهي للصحون نوع الوزير )سعة  0536031-

 Center      20-11 مل( /سعودي 500زاهي للصحون نوع فيري )سعة  0536032-

 Center      20-11 كغم /تركي1قنينة قاصر للمالبس نوع )يوب بي( زنة  0536041-

-0611011 
حبة من صيدلية أهلية /اماراتي او 10ملغ 500باراسيتول 

 مايعادله
11-20      Center 

ملغ خافض للحرارة ومسكن لاللم 125ريفانين تحاميل لالطفال  0611021- 11-20      Center 
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 من صيدلية أهلية /عراقي او مايعادله

-0611031 
ملغ من صيدلية أهلية /عراقي او 500كبسول امبسلين حجم 

 مايعادله
11-20      Center 

-0611041 
مل من صيدلية أهلية 100شراب الرمين مضاد للحساسية عبوة

 عراقي سامراء/
11-20      Center 

-0611051 
مل من صيدلية أهلية /عراقي 100خافض حرارة انتيبيرول عبوة 

 سامراء
11-20      Center 

 Center      20-11 لهباندول للكبار من صيدلية أهلية /صيني او مايعاد 0611061-

-0611071 
حبة  لعالج الضغط من صيدلية أهلية / 14ملغ 50تينورمين 

 انكليزي
11-20      Center 

-0611081 
/ فرنسي  Glucophage 500 mgلعالج ارتفاع السكر 

 metforminاالسم العلمي /
11-20      Center 

-0611091 
ه  وعالج فشل حبه للذبحه الصدري100ملغ علبه  0.5انجسيد 

 / انكليزي Glaxo wellcomالبطين االيسر / شركة
11-20      Center 

 Center      20-11 غم( /من صيدلية أهلية100قطن طبي كيس ) 0612011-

 Center      20-11 سم /من صيدلية أهلية /مصري 5م * عرض 5بالستر رولة طول 0612021-

-0612031 
/من صيدلية أهلية  سم105سم طول20شاش رولة عرض 

 سوري/
11-20      Center 

-0613011 
أجرة طبيب عام )معاينة فقط بدون أجور سونار أو غيره( /في 

 عيادة أهلية
11-20      Center 

-0613021 
اجرة كشف طبيب باطنية )معاينة فقط بدون أجور سونار أو غيره( 

 في عيادة أهلية/
11-20      Center 

-0613022 
ف طبيب اطفال )معاينة فقط بدون أجور سونار أو غيره( اجرة كش

 في عيادة أهلية/
11-20      Center 

-0614011 
اجرة حشوة ضرس عاديه )حشوه كامله في جلسه واحدة( /في 

 عيادة أهلية
11-20      Center 

 Center      20-11 اجرة قلع ضرس /في عيادة أهلية 0614012-

-0615011 
م )نسبة الهيموكلوبين(لمعرفة فقر الدم /في مختبر اجرة تحليل الد

 اهلي
11-20      Center 

 Center      20-11 اجرة تحليل السكرفي الدم /في مختبر اهلي 0615012-

 Center      20-11 اجرة تصوير شعاعي عادي  للصدر /في عيادة أهلية 0615021-

 Center      20-11 ة أهليةاجرة تصوير شعاعي ملون باطني /في عياد 0615022-

 Center      20-11 اجرة تخطيط قلب /في عيادة أهلية 0615031-

 Center      20-11 اجرة سونار للباطنية /في عيادة أهلية 0615041-

 Center      20-11 اجرة رنين للباطنية والصدرية /في عيادة أهلية 0615051-

 Center      20-11 ي عيادة أهليةاجرة رنين ألجزاء الرأس /ف 0615052-

 Center      20-11 اجرة عملية والدة طبيعية بدون مبيت /في مستشفى اهلية 0616011-

 Center      20-11 اجرة عملية الزائدة الدودية بدون مبيت /في مستشفى اهلية 0616012-

-0711011 
هونداي SONATAسيارة )بدون لوحة تسجيل( نوع سوناتا 

اللون أبيض بمواصفات عادية  2400ccمحرك 2014موديل
 )بدون ساليد وبانوراما( كير اوتوماتك /كوري

21-25      Center 

-0711012 
سيارة )بدون لوحة تسجيل( نوع إلنترا 

ELANTRA1800محرك 2014موديلcc  اللون أبيض
 بمواصفات عادية )بدون ساليد( كير اوتوماتك /كوري

21-25      Center 

-0711013 
 KIAسيارة )بدون لوحة تسجيل( نوع كيا اوبتما 

OPTIMA2000محرك 2014موديلcc  اللون أبيض
 بمواصفات عادية )بدون ساليد وبانوراما( كير اوتوماتك /كوري

21-25      Center 

-0711021 
مثل  BMXماركة المكس او  24دراجة هوائية بعجلتين قياس

 نه( /صيني)سواء بمقعد خلفي او بدو EZELعالمة 
21-25      Center 

-0711022 
 GKماركة المكس عالمة ديك  16دراجة هوائية بعجلتين قياس
 صيني/

21-25      Center 

-0721011 
حجم   DUNLOPزوج اطارات لسيارة خصوصي نوع دنلوب

 كتان بسيم /ياباني 195/65/15
21-25      Center 

-0721012 
 GTتي راديل  زوج اطارات لسيارة خصوصي نوع جي

RADIAL  كتان بدون سيم /اندنوسي 185/65/14حجم 
21-25      Center 

-0721021 
أمبير  62بطارية جافة لسيارة خصوصي )بدون حامض( حجم 

 أشهر/كوري3مع ضمان  INDIGOنوع انديغو 
21-25      Center 

-0721022 
أمبير  60بطارية جافة لسيارة خصوصي )بدون حامض( حجم 

 آتوس/ تركي ATUASن سحرية نوع عي
21-25      Center 

-0721031 
ماء مقطر لسيارة خصوصي الآيوني خالي من االمالح نوع 

 المنصورة /محلي
21-25      Center 

-0721041 
نوع كوري هاي  2013دسكات امامية لسيارة خصوصي إالنترا 

 كيو /تركي
21-25      Center 

 Center      25-21 خصوصي السمند /ايرانيدسكات امامية لسيارة  0721042-

-0721051 
_نار واحد(خشن 16بلك لسيارة خصوصي )غير ليزري( نوع )رقم
 يوش الماني )نوعية تقليد(

21-25      Center 

 NGK 21-25      Centerبلك لسيارة خصوصي )غير ليزري( سن طويل نوع خشن  0721052-
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 نوعية عادية /صيني

 Center      25-21 /صيني YAMAHAراجة نارية ياماها بلك لد 0721053-

 Center      25-21 بنزين عادي للسيارات من محطة )مع االكرامية( 0722011-

 Center      25-21 لتر( 20بنزين عادي تجاري للسيارات ) 0722021-

-0722031 
 20W50 SHELLدهن محرك لسيارة خصوصي نوع 

HELIX HX5 عمان/ 
21-25      Center 

-0722032 
 elf SUPER SPORTIدهن محرك لسيارة خصوصي نوع 

SL  20W50/اماراتي 
21-25      Center 

-0722041 
 FUCHSدهن بريك ازرق لسيارة خصوصي نوع فوكس

BRAKE FLUID DOT3 اومايعادله /سعودي 
21-25      Center 

-0723011 
ارة خصوصي من ( لسي2خدمات الميزانية للتايرات االمامية )عدد
 محل )كراج(

21-25      Center 

-0723021 
( لسيارة 4خدمات البلنص للتايرات االمامية والخلفية )عدد

 خصوصي من محل )كراج(
21-25      Center 

 Center      25-21 غسل سيارة خصوصي من محل )كراج( )مع االكرامية( 0723031-

-0723041 
( لسيارة خصوصي من محل تغيير زيت فقط )بدون سعر الزيت

 )كراج(
21-25      Center 

 Center      25-21 أجرة موقف لسيارة خصوصي 0723051-

-0731011 
كيلومتر )تجمع في  5اجرة نقل االفراد بسيارة تكسي لمسافة 

 مركز المحافظة فقط(
21-25      Center 

-0731012 
الى منطقة ثابتة  نقل الفرد الواحد بسيارة كيا أو كوستر من الكراج

 كل شهر )تجمع في مركز المحافظة فقط(
21-25      Center 

-0731021 
أجرة تذكرة الطائرة العراقية )مرجع( من بغداد الى القاهرة بدون 

 سعر الفيزا )تجمع في بغداد فقط(
21-25      Center 

-0731022 
ون أجرة تذكرة الطائرة العراقية )مرجع( من بغداد الى تركيا بد

 سعر الفيزا )تجمع في بغداد فقط(
21-25      Center 

-0731023 
أجرة تذكرة الطائرة العراقية )مرجع( الى االردن )بدون سعر 

 الفيزا( )تجمع في بغداد فقط(
21-25      Center 

-0731031 
)ذهاب فقط( من بغداد الى  GMCأجرة نقل بسيارة جيمسي

 البصرة )تجمع في بغداد فقط(
21-25      Center 

-0731032 
)ذهاب فقط( من بغداد الى اربيل  GMCأجرة نقل بسيارة جيمسي

 )تجمع في بغداد فقط(
21-25      Center 

-0731033 
)ذهاب فقط( من بغداد الى االردن  GMCأجرة نقل بسيارة جيمسي

 )تجمع في بغداد فقط(
21-25      Center 

-0731034 
)ذهاب فقط( من بغداد الى االردن  أجرة نقل بسيارة تكسي اوباما

 )تجمع في بغداد فقط(
21-25      Center 

-0820011 
و  G16رام  4هاتف نقال ماركة سامسونغ كوري نوع كاالكسي

و شاشة عرض  MAH2600و بطارية سعة  MP13كامرا 
MM126.7 

21-25      Center 

8الكامرا  APPLEماركة أبل S 5 هاتف نقال آيفون" 0820012- mp 21-25      Center 

 Center      25-21 شريحة آسيا )النوع العادي( لهاتف نقال )خط سيم كارت( 0830011-

-0830012 
دينار( للهاتف النقال أو مايعادله )مثل  10000كارت زين )فئة 

 كورك وغيره غير المذكور(
21-25      Center 

 Center      25-21 نقالدينار( للهاتف ال 5000كارت آسيا )فئة  0830013-

-0830021 
خدمات نقل المعلومات واالنترنيت )التصفح على شبكة االنترنت 

 لمدة ساعة واحدة في مكتب أهلي(
21-25      Center 

-0830031 
خدمات الربط بشبكة االنترنيت )اجرة اشتراك من مكتب أهلي 

 باألنترنت وايرليس(
21-25      Center 

 Center      25-21 /كوري LGماركة  LEDعقدة نوع 42ملون حجم تلفزيون 0911011-

-0911012 
ماركة سامسونغ  LEDعقدة نوع40تلفزيون ملون حجم

VA39EH5003 كوري/ 
21-25      Center 

-0911021 
-Humax HDمستقبل قنوات فضائية )ريسيفر( نوع الرياضي 

FREE صيني/ 
21-25      Center 

-0911022 
او  My box HDت فضائية )ريسيفر( نوع مستقبل قنوا

 مايعادله/صيني
21-25      Center 

-0912011 
كاميرا صغيرة )ديجيتل( للتصوير الفوتوغرافي ماركة "

 W730 8X نوع Sonyسوني
21-25      Center 

-0912012 
للتصوير الفوتوغرافي يماركة   (كاميرا صغيرة )ديجيتل"

 W710 5X نوع Sonyسوني
21-25      Center 

-0913011 
 ENVY DV6-7356 ivyماركة Laptopالبتوب "

Backlit  HP نوع (CPU2.3core i7 3610qm 
21-25      Center 

-0913012 
 INSPIRON 5423  دل DELماركة Laptopالبتوب "

+32G.B SSD slim نوع (CPU2.0core i7 3537u 
21-25      Center 

-0931011 
مثل نوع  NISSANطة الحجم ماركة لعبة سيارة السلكي متوس

BMWXL صيني/ 
21-25      Center 

-0931012 
( 3مثل )روبوت + YEARلعبة الكترونية متوسطة الحجم ماركة 

 صيني/
21-25      Center 

 Center      25-21 صور شخصية ملونة ربع بوستكارت في استوديو8 0942011-

-0942012 
 CDدة ساعتان مع قرصتصوير حفلة عرس مونتاج كامل لم

 وشريط الفلم االصلي )من مكتب استوديو(
21-25      Center 
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-0951011 
 646عربي( حجم متوسط مثل المورد بعدد  -قاموس )انكليزي 

 صفحة والطبع في بيروت
21-25      Center 

-0951012 
)بدون طبع على الغالف(  A4نجليد سميك لكتاب ذي ورق حجم 

 محلي/
21-25      Center 

 Center      25-21 ورقة / ماليزي 100دفتر مدرسي  0954011-

 Center      25-21 اوراق/ ماليزي 10كراس رسم ابو السيم بعدد  0954012-

-0954021 
( نوع ستدلر )التتضمن مبراة 12باكيت اقالم رصاص )عدد

 وممحاة( ماركة فالمنكو /تايوان
21-25      Center 

 Center      25-21 /ياباني Uni-ballوفت واحد ماركة قلم س 0954022-

 Center      25-21 / صيني EAGLE( ماركة 12باكيت قلم جاف عادي )عدد 0954023-

-0954024 
( ماركة ليرا 12علبة أقالم اصباغ خشب قصيرة ملونة )عدد

LYRA صيني / 
21-25      Center 

-0954031 
نوع كولدن  A3ض حجم ورق رسم كبيرة منفردة اللون ابي

 ماليزي/
21-25      Center 

-0954032 
 OIL( نوع اويل باستيل12علبة اصباغ باستيل )عدد

PASTELS  ماركةTOY3/ صيني 
21-25      Center 

-0960011 
سفرة سياحية )من مكتب سياحي( بالحافلة من بغداد الى "

نجوم مع فطور،  4أيام في فندق 6كردستان )دهوك واربيل( 
 "()بااليام العادية وليس باالعياد( )تجمع في بغداد فقط

21-25      Center 

-0960012 
( GROUPسفرة بالطائرة الى تركيا )من مكتب سياحي( )كروب

ليالي  7نجوم مع وجبتي طعام مع تنقل خالل مدة  4في فندق
 )تجمع في بغداد فقط(

21-25      Center 

-0960013 
ت )من مكتب سياحي طيران فقط( )مع سفرة بالطائرة الى بيرو

نجوم مع وجبة فطور )تجمع في  4ليالي في فندق 7رسوم فيزا( 
 بغداد فقط(

21-25      Center 

 Center      20-11 رسوم دراسية للمرحلة االعدادية)السادس االعدادي( 1011011-

-1011021 
درس خصوصي في اللغة االنكليزية للمرحلة االعدادية السادس 

 طالب( 6-4)لطالب ضمن مجموعة 
11-20      Center 

-1011022 
درس خصوصي في الرياضيات للمرحلة االعدادية السادس )لطالب 

 طالب( 6-4ضمن مجموعة 
11-20      Center 

-1012011 
رسوم دراسية في كلية اهلية/ علوم حاسبات المرحلة االولى 

 فقط ولمرة واحدة( 12)تجمع في شهر 
11-20      Center 

-1012021 
 A4طبع صفحة عادية واحدة بدون معادالت احصائية حجم
 لالطروحة الجامعية في مكتب طباعة مع السحب

11-20      Center 

 Center      20-11 سبايرول ) حجم اعتيادي( A4تجليد اطروحة 1012022-

 Center      20-11 اجور حضانة 1013011-

 Center      20-11 اجور روضة 1013021-

 Center      25-21 ساندويج فالفل حجم اعتيادي /في مطعم جيد 1111011-

 Center      25-21 ساندويج شاورمة لحم حجم اعتيادي /في مطعم جيد 1111021-

 Center      25-21 نفر تكة /في مطعم جيد 1111031-

 Center      25-21 نفر كباب /في مطعم جيد 1111041-

 Center      25-21 دجاجة مشوية سفري /عراقية /في مطعم جيد 1111051-

 Center      25-21 نفر قوزي على تمن /في مطعم جيد 1111061-

 Center      25-21 علبة معدنية بيبسي كوال /في مقهى شعبي 1111071-

 Center      25-21 استكان شاي /في مقهى شعبي 1111072-

-1120011 
قامة في فندق ثالث نجوم مبيت ليله واحده فقط في خدمات اال

 مركز المدينه )اليجمع في القضاء(
21-25      Center 

 Center      25-21 اجرة حالقة رجالية 1211011-

 Center      25-21 اجرة قص شعر نسائي بدون شسوار)ستيب مدرج( 1211021-

 Center      25-21 ني/صي Braunمجفف الشعر )شسوار( كهربائي  1212011-

-1213011 
لورد /مصري او  5ماكنة حالقة جاهزة عادية )بالستك(عدد

 مايعادله
21-25      Center 

 Center      25-21 مل( /تركي200كريم فوم حالقة بخاخ ) 1213021-

 Center      25-21 مل( /تركي250انبوبة معجون حالقة اركو ) 1213022-

 Center      25-21 غم( /سعودي 125جون اسنان كريست )انبوبة مع 1213031-

 Center      25-21 غم( /تركي 50انبوبة معجون اسنان سانينو ) 1213032-

 Center      25-21 مل /سعودي400شامبو برت بالس  1213041-

 Center      25-21 مل /مصري400شامبو صانسيلك  1213042-

 Center      25-21 ورمار /تركياحمر الشفاه نوع فل 1213051-

 Center      25-21 طالء االظافر نوع فلورمار /تركي 1213061-

 Center      25-21 مل بربري /فرنسي100عطر نسائي  1213071-

 Center      25-21 /فرنسي bossمل هوكو 100عطر رجالي  1213072-
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 Center      25-21 مل /تركي225معطر فريدوم  1213081-

 Center      25-21 مل /مصري200معطر الجسم ركسونا  1213082-

 Center      25-21 مل /سعودي200معطر ريف دور  1213083-

-1213091 
مل( نوع كولستون 60انبوبة عصارة صبغ الشعر )حجم

(Koleston2000بدون االوكسجين/ لبناني او مايعادله ) 
21-25      Center 

 Center      25-21 رولة /اردني 4فاين ورق حمام 1213101-

 Center      25-21 منديل مزدوج /اردني 150مناديل ورقية فاين 1213102-

 Center      25-21 كغم /سعودي 9-4قطعة حجم وسط وزن  18فوط االطفال بامبرز  1213111-

 Center      25-21 كغم /سعودي 12-6قطعة حجم وسط وزن  24فوط االطفال تيمو 1213112-

 Center      25-21 (21ذهب بدون صياغة )عيار 1214011-

 Center      25-21 (925فضة تركية بدون صياغة )عيار 1214021-

 Center      25-21 حقيبة نسائية جلد حجم وسط /صيني 1215011-

 Center      25-21 حقيبة مدرسية قماش حجم وسط /صيني 1215021-

 Center      25-21 سم( /صيني50سم*80سفرعادية بعربة حجم وسط ) حقيبة 1215031-

-1215032 
 RICHانج( نوع17*27حقيبة سفرعادية بعربة حجم وسط )

DEER مع سحاب تكبير /صيني او مايعادله 
21-25      Center 

-1215041 
عربة طفل عادية ذات قماش لنفر واحد ومن نوع الحديد )ليس 

 نايلون( /صيني
21-25      Center 

 Center      25-21 استنساخ ملون لهوية االحوال المدنية 1215051-

 Center      25-21 استنساخ عادي لهوية االحوال المدنية 1215052-
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