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  شكةشثيَ

 كردارةكةانى  لةة  دةبينيَة   كاريطةةر  رِوَليَكى و توالَ لةطةليَك رىوئابو كةرتةكانى نيَوان لة هةية طرنطى شويَنكى ثيشةسازى كةرتى
 بةرهةةىى  كةىى  لةة  بةشةداريكردن  وكريَكةار  دةسةتى  كةارثيَكردنى  و رىوئابو ترى كةرتةكانى خستنى ثيَش ، ئابورى طةشةسةندنى

رى ولةة ؤىناةةةكانى ثةيَش كةةوتنى ئةابو      لةطةلَ ىةرظ    ،وة ثيشةسازى ىالَةكان لة كىنرتين ثيشةسازى ئةذىار دةكريَ   ناوخىيي
 دةزطةاى  اليةن لة دةدريَ  كة كوَششانةى ئةم و طرنطيانة ئةم رِوَشنايي ذيَر لة .هةذارةكان ةيشتوةكان وطتان بةتايبةتى تازة ثيَووالَ

 ثيَناو لة نيشاندةدات توالَ لة كيةضاالَ ئةم كة ئاىارى زانيارى بةركردنى دةستة بى هةريَم ئاىارى ةستةىد و  ناوةندى ئاىار لة بةةدا
وثيَوةكة بةدةس  كةةوتنى زانياريةة   ووة ئةجناىى رِ ،ناوخىيي بةرهةىى كىى لة كردنى بةشدارى يَذةىرِ بةرزكردنةوةى و ثيَش خسنت

كاريطةريان لة سةةر ثرِكردنةةوةى    جىرى بةرهةم هيَنانيان و ذىارةى هيَزى كاريان و و ةكانةى ذىارةى داىةزراوة ثيشةسازي ىالَدةربار
ثيَداويستى بازارةكانى كوردستان بة بةرهةىةكانيان وبةدةس  خستنى زانيارى دةربارةى جىرى كةرةستة خاوةكانى كةبةكارديَ  لةةم  

نى ئةم داىةزراوة ثيشةسازيانة لة)ئاو، كارةبا ، نةوت، ةاز، وةطةليَك زانيارى تر دةربارةى ثيَداويستةكا. داىةزراوة ثيشةسازيانة 
تاوةكو بة شيَوةيةكى شياو و  طاز....هتد( وة بةدةس  خستنى زانيارى دةربارةى ضىنيةتى لةبةرطرتنةوةو لة ؤوتونانى بةرهةىةكان 

دةس  نيشان كردنى ضارةسةرى  وةكة وثيَووة هةروةها دياريكردنى ئةوئاستةنطانةى هاتنةثيَش رِو تةندروس  بطاتة دةستى بةكاربةر
يَةذةرانى سياسةةتى   وثيَوة كى دةكريَتةوة سةودى دةبيَة  بةى دارِ   ووة ئةم زانياريانةى كة لةم رِ طوجناوبةىةبةستى كةم كردنةوة يان .

بةرةودان  ئابورى لة وةزارةتى ثالندانان و ثيشةسازى وبازرطانى حكوىةتى هةريَمى كوردستان بةتايبةتى بة ىةبةستى بةطرخسةنت و 
نى خةةلَكى   تانى جيهان وة هةروةها بىهةر تاكيَك لةة كىىةةالَ  رية لة زظربةى والَوبةكةرتى ثيشةسازى كة برِبرِةى ثشتى كةرتى ئابو

ثيَوة بى بةدةس  خستنى زانياريةكانى ثيَويس  دةربةارةى ئةةم داىةةزراوة    ورِو وة هىى كىكردنةوةى زانيارى لةم ، كوردستان بة طشتى 
رى بةة طشةتى و دةبيَتةة    وظر ثيَويسنت بى ثيَش خستنى رِةورِةوى كةرتى ثيشةسازى بة تايبةتى و  كةةرتى ئةابو  كة زية ثيشةسازيانة 

ك كردنى ئةم كةرتة هةستيارو كاريطةرة.  لة كىتايدا سوثاسى طش  ئةو كارىةندانة دةكةم كة بةشةداربون  يَطايةك بى ضاالَنةخشة رِ
سةرثةرشتياران و تويَذةران وردبينان لة دةستةى ئاىارى هةريَم و بةريَوةبةرايةةتى   لة ى ثيشةسازى ىالَةكان وثيَووبى ئةجناىدانى رِ

 .                                                ئاىارى ثاريَزطاكان
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 ثيَؼةكى :
وة ،ي ئابووسٌرتيَ ثيؼةطاصيةكاُ ئةرواس دةكشيَت كةوا لةطةهَ وشوظ بوة لة ٌيَواُ قؤٌاغةكاٌى ثيَؽ كةوتٍى ؤةكاُ لة كثيؼةطاصى والَ

وة طشٌطيذاُ بةً ، تاُ بة تايبةت تاصة ثيَطةيؼتوةكاُ و ِةراسةكاُ يةكاٌى  ووالَئابووسطى و ػويٍَى ٌاكشيَت لة طشٌلة ض طوواُ ِي
بةطنت بة كةه وثةىل  ثؼتكشيَكاس وبةسجةطتةكشدٌى بةسِةوى ٌاوخؤيي لة جياتى  جؤسة ثيؼةطاصية دةبيَتة ِؤى بةكاسخظتٍى 

لةطةهَ كةستةكاٌى تشى بةسِةً ِيٍَاُ بؤ صيادكشٌى كؤى بةسِةوى ٌاوخؤيي .ليَشة دا ثيَويظتة ليَكى طةسةكى دةطيَشيَت وَكةوا سِِاوسدة .
ى ئابووسبة ػيَوةيةكى تةواو لة طةػةى  خيَضاُوظؤطةس كشدٌى بةػذاسى  لةثيٍَاوثيؼةطاصية صيٍذوو بكشيَتةوة و طةػةى ثيَبذسيَت ئةً 

وةك قوتو ِيََ تا دةطاتة خواسدةوةٌى بةسِةً  وةكاُ وةك دوسواُ و ضٍني و ثيؼةطاصى قوسِتى لة طةسةتا لة ثيؼةطاصية بةس بآلطؼ
 ى طةوصةوات و طويَشكشدٌى واطى و توسػيات و وشةبا و ِى تش .بةٌذى خؤسوا و ثاساطتٍ

 

 ةكةسِووثيَوسِيَباصى 
 ةكةسِووثيَوئاواجنى 

يةكاٌى ثيؼةطاصى و تايبةمتةٌذ بةثيؼةطاصى والَةكاُ بةطويَشةى ضاآلكوٌويَى دةسباسةى ِيٍَاٌى بٍةواكاٌى صاٌياسى تةواو بةدةطت  
ك وسد واى ليَّاتوة بؤتة بةػيَواطجاسدةكاٌى ٌةتةوةيةكطشتوةكاُ لةبواسى ئاواسةكاٌى ثيؼةطاصى ، وة صاٌياسى ئاواسى تاصة و سِ

 بة بشِياسى سِاطت وتؤكىة بؤ وظؤطةسكشدٌى بةدةطت ِيٍَاٌى ئاواجنة ٌةخؼة داٌشاوةكاُ اٌياسى ئادةويضاد و ِؤكاسى طةيؼنتلةص
سيةكاُ و لة ثيٍَاو واٌكاسية ئابودةطت بؤ كةً كشدٌةوةى ثؼت بةطنت بة خة والٌذٌى بؤ ئةرواسكشدٌى طؤسِلةوياٌةى ثيَذساوة كاٌى بةس

ئةرواسكشدٌى ٌيؼاٌذةسةكاٌى رويَشياسيى ٌةتةوةيى ثيَويظتى بة ِةبوٌى ئاواسى ثيؼةطاصى ٌويَى و باوةسِ ثيَكشاو ِةية كةطؼت 
يٍَاو ئةرواسكشدٌى كؤى بةسِةوى خؤوالَى بؤ ئاطاداسبوُ لة بةػذاسيكشدٌى ئةً كةستة بواسةكاٌى ثةيوةٌذيذاس بةوكةستة بطشيَتةوة لة ث

 ى ِةسيَىى كوسدطتاُ بؤ ياسوةتيذاٌى طؼت بةكاسبة سةكاُ وٌةخؼة داٌةساٌى طياطيةت و بشِياس بة دةطتة كاُ. ئابووسلة 

 يةكةى رواسدُ
ثيؼة طاصى لةػويٍَيَكى جيَطريو  ضاالَكىى كةوا ِةلَذةطيتَ بة ئابووسلة يةكةيةكى بشيتى ية ( بوو كة خيَضاُيةكةى ئاواسى بؤ رواسدُ )

 كذاسى يا خود كاسطيَشى تاكيَك كة ِةلَذةطتيَت بة ثيؽ كةؾ كشدٌى كة ه وثةهلةريَش وولَ

 اليةٌى طودوةٌذ:
  ُوة صاسةتى ثالُ داٌا 
  دةطتةى ئاواسى ِةسيَي 
  وةصاسةتى ثيؼةطاصى 
    بٍكةى تويَزيٍةوة و دساطات 
 ُيةكيَتيةكاُ و سِيكخشاوة ثيؼةيةكا 
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 بواسى لة خؤطشتَ
ية طةسةكيةكاٌياُ لةبواسى ثيؼةطاصى والَةكاُ بوُ و بةطويَشةى ضواسضيَوةى طةواسؤطاصى و رواسة داٌاٌى ضاآلكى لة خؤطشتبو كةوا خيَضاٌ (2431)ةكة سِووثيَو

ئةجناوذاٌى كشداسى ٌويَكشدٌةوة لة اليةُ بةسثشطى ئاواسى ثيؼةطاصى وكاسوةٌذاُ لةبةػى ئاواسى ثيؼةطاصى  دةطت ٌيؼاُ كشاوُ دواى  2009 طالَى
 لةبةسيَوةبةسايةتيةكاٌى ئاواس ثاسيَضطاكاٌى ِةسيَي .

 

 

 

 

 

 

 

 كاسكشدُكاتةكاٌى 
ِةسوةكو لةً اتةكاٌى كاسكشدُ داٌشاُ .ك ضاالَكىسةِا وثيَوةكة و وةسطشتٍى جوَووظؤطةسى جىَ بةجىَ كشدٌى سِ لة ثيٍَاو

 .خؼتةية دا ِاتوة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خيَضاُرواسةى  ثاسيَضطاى ِةسيَي  ت

 157 دِوك .0

 2169 طميىاٌي .2

 105 ِةوليَش .3

 2431 كؤ 

سالَى 
2014 

 رواسة بشِطةكاُ   2013 سالَى 

2 1 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 
 

 1 ئاوادةكشدٌى فؤسً              

 2 ٌويَكشدٌةوةى ضواسضيَوة             

 3 خولَى سِاِيٍَاُ              

 4 كاسى وةيذاٌى              

 5 وسبني كشدُ و كؤ دداٌاٌى فؤسواُ              

 6 داكشدُ             

 7 ئاوادةكشدٌى سِاثؤستى طةسةتايى              

 8 ئاوادةكشدٌى سِاثؤستى كؤتايى              



 2012  والَةكاُ لة ِةسيَىى كوسدطتاُ بؤ طالَى وثيَوى ثيؼةطاصيسِو

 

 دةطتةى ئاواسى ِةسيَي                                                                                        3

 

 :ةكةسِووثيَوثشطياسٌاوةى 
اطجاسدةكاٌى ٌيَودةولَةتى بؤ ئاواسةكاٌى ثيؼةطاصى طةسبةٌةتةوة يةكطشتوةكاُ داسيَزساوة لةطةهَ ػٍايى سِلةريَش سِوَ ثشطياسٌاوةكة

ٌةتةوةيى و بؤبة كاسبةساٌى ةكة بؤ دابني كشدٌى ثيَذاويظتيةكاٌى رويَشياسى سِووثيَولةبةسضاوطشتٍى داواكاسيةكاٌى اليةٌى طودوةٌذ لة
 .صاٌياسيةكاُ وٌة خؼة داٌةساٌى طياطةت و بشياس بةدةطتةكاُ

كة بةػيَوةى ثشطياسٌاوةبةداٌاٌى  ى بةغذايَوةبةسايةتى ئاواسى ثيؼةطاصى ِةلَظا بةسِاويزكشدُ لةطةهَ ػاسةصاياٌى  دةصطاى ٌاوةٌذى ئاواسبةسِ
وة  خيَضاُكاُ و داِاتةكاُ و خةسجيةكاٌى ِةبووةو باطى لة خؤ دةطشيَت دةسباسةى  صاٌياسى ضةٌذى و بة ِايىثشطياسٌاوةكة كؤتايى.

 .دياس كشاوة  ِةسوةكو لة ثاػكوَ ةكة دةكاتسِووثيَودابةؾ كشاوة بؤ طةليَك خؼتة  ِةس خؼتةيةك باطى ٌيؼاٌذةسة طةسةكيةكاٌى  كةثشطياسٌاوة

 والَةكاُى ثيؼةطاصى سِووثيَولة كاُمنووٌةداسِػنت ودابةػكشدٌى 
ثيؼةطاصى بةِا وتةسيبى لةطةهَ ةكاٌى ية جؤساو جؤسضاآلكسكةستى تايبةت دابةؾ دةكشيَت بةطةتةٌّا بؤثيؼةطاصى والَةكاُ 

ى وٌيؼاٌذةسة ئاواسةيةكاُ بؤ طودوةسطشتَ ليَياُ وداٌاٌى ثالُ ثيؼةطاصى بؤ ثةيذاكشدٌى صاٌياس ضاالَكىثيَذاويظتى صاٌياسيةكاٌى 
دابةؾ كشدٌياُ و  طشوػتىكاسةكاُ و ِةسوةِا صاٌيٍى قةباسة وجؤسى بةسِةوةكاُ و  طشوػتىوبةسٌاوةى بؤ باػى كشدٌى ثيَؽ خظتٍى 

سداُ كشدٌى ئةوة خيَضاٌاٌةية بؤ كاسى ئةوةى ثيَىاُ طشٌطة لةً بواسة ضوٌيةتى طة،ضشياُ بة طويَشةى ػويٍَى جوطشافى وضاالكياُ
ضاالكيةكاٌياُ و بالَوبوٌةوةياُ لة   طشوػتىٌى وضؤٌيةتى ئةو خيَضاٌاٌةى دةسباسةى رواسةى كشيَكاسةكاُ و ئاواسى ولةبةس ليَك ضوَ

ة ثاسيَضطاكاٌى ِةسيَي كية ئابوسيةكاُ لبةطةسضاالَخيَضاُ دابةؾ كشاُ ( 2458)طؼت كوسدطتاُ و صؤسى رواسةياُ كة رواسةياُ طةيؼتة 
يَزساُ بة ئةو خيَضاٌاٌة وة منوٌةكاُ داسِ ضاالَكىبالعيٍة ( بؤ طؼتطريى وثيَو بة منوٌة )اطموب املظح ويَواصى سِػبؤية ثؼت بةطرتا بة 

صياتش لة تاقى ثيَكشاوبيَت لةطةسئاطتى ِةس ثاسيَضطايةك وة بةػيَوةيةك باوةسِ  ُثيؼةطاصى خيَضاٌةكا ضاالَكىثيؼت بةطتاُ بة 
وة كة و دياسكشدٌى بةِاى ِةلَةى سيَجيَذساو.سِووثيَوةئةجناً دساوة بؤ طةيؼنت بة دياس كشدٌى قةباسةى منوٌةى طوجنا و لة  كشدٌةوةيةك

و سيَزةى ِةلة بؤ  95%وا ثيَكشدٌى منوٌةكاُ ئاطتى بشِ ِةس ضاالكيةكى ثيؼةطاصى كؤوةلطايةكى طةسبةخؤية لة ثاسيَضطا كة و  وة
 :يَوةيةوةطةليَك صيَى ػويٍَى تش ِةية طيَشاوةٌةتة بةس لةكاتى داسػتٍى منوٌةكاُ بةً ػ 0.07ٌاوةٌذى بةِا 

ثيؼةطاصيةكاٌى لة  ضاالَكىِةس ثاسيَضطايةك واوةلةى جياى لةطةهَ كشاوة لة دياس كشدٌى قةباسةى منوٌةكاُ وةِةسوةِا بة طويَشةى  
يةك تاوةكو ئاطتى ضواسةً بة طويَشةى ٌاو ِةس ثاسيَضطايةك ، وة منوٌةكاُ لةطةس ئاطتى ضاالكيةكاُ ساكيَؼشاُ لة ٌاو ِةسثاسيَضطا

( بةً ػيَوةية كؤوةلطاى بضوك دوسطت بوُ وليَك ضوٌى تةواو لة ٌيَواٌياُ ِةية بة ثؼت بةطتاُ بة ISIC4ثؤليٍى دةولةتى ٌويَى )
اسػتٍى سوةكى ئاطتى طادة.لة داسػتٍى دياسكشدٌى قةباسةى منوٌةكاٌى . ِةسثاسيَضطايةك لة ثاسيَضطاكاٌى ِةسيَي بة جيا واوةلةى د

لةطةهَ كشاوة وة ئةرواسكشدٌى قةباسةى منوٌةكاٌى طةسةتايى لة ِةس بواسيَك لةطةس بٍةواى منوٌةى سوةكى طادة  كشاوة لة ِةسبواسيَك 
 بةً ػيَوةية . %95 لةطةهَ ثمةى باوةسثيَكشاو_+e بيَتة دى تيايذا طٍذكشاو تاوةكو ِةلَةى ثة
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 -لةوةدا دياسة :

Z1.96)ية لة ثمةى ثيَوةسى ى بشيت= Ƶ  (95)لة ثمةى وتىاٌةى% 

p=0.5   منووٌةبؤ بةدة طت ِيٍَاٌى صوستشيَ قةباسى. 

=e 0.07 سيَزةى ِةلةى سيَجيذساوة و بةِاى 

:ةكاُ لة ِةس بواسيَك بةً ػيَوةيةخيَضاٌبو رواسةى 𝐧طةسةتايي ىمنووٌةقةباسةى  ساطت كشدٌةوةى وة
 

   
𝐧𝐧* =  

 لة طؼت بواسةكاُ  ةةكاٌخيَضاٌرواسةى 𝑵كةوا 
لة بشيتى ية ية ثيؼةطاصيةك ضاآلكية ثيؼةطاصيةكاُ لةِةس ثاسيَضطايةك و ِةس ضاآلككاُ بةطةس منووٌةضؤٌيةتى دابةػكشدٌى 

 ضيٍيًََك وة بة دوو قؤٌاغ : 

لةٌاو  ضاالَكىلة بشيتى ية سِاكيَؼشاُ بؤ ِةسضيٍيَك ) كة ِةسضيٍيَك  منووٌة 5دابةؾ كشدٌى يةكظاُ بؤ ِةسضيٍيَك :   .1
 لة خؤطشتَ  طؼت طريىثاسيَضطا ( بؤ وةبةطتى 

 (لتنثيل)اٌياُ قةباسةى ضيٍةكاُ لة ثيٍَاو ٌواٌذدابةؾ كشدٌةكة ِاوتةسيبة لةطةهَ  .2

 :وةػل وسِاِيٍَاُ
طشٌطى يةكى صؤسى ثيَذساوة وة ئةً طشٌطية تةٌّا كاسوةٌذة ِوٌةسيةكاٌى  ذة ِوٌةسيةكاُ لةطةسطؼت ئاطتةكاُكشداسى وةػل وسِاِيٍَاٌى كاسوةٌ

بني و وذخمى صاٌياسةكاُ )املذ قكني املكت كةساٌىٌوطيٍطةيى ودا كاساٌىووسدبيٍوكو ئةٌذاواٌى ليزٌةكاُ وطةسثةسػتياسة ٌاوةٌذيةكاُ و ٌةطشتوتةوة بةلَ
( كشاوة .بؤتاقى كشدٌةوةى ثيَؼةكى  جوالت ميدانية جتريبيةػاٌى خولةكاُ طةسداٌى وةيذاٌى تاقى كشدٌةوةى )البياٌات ( وة ػاٌبة

بةػذاسبوو  (20)ةكة لة ِؤلَى دةطتةى ئاواسى ِةسيَي كشايةوة بؤ سِووثيَوبؤبةػذاسبواٌى  10/2013/-9-7وة خوىل سِاِيٍَاُ لة  ُثشطياسٌاوةكابؤ
 لةكاسوةٌذاٌى ئاواسى ثيؼةطاصى لةبةسِيَوةبةسايةتيةكاٌى ئاواسى ثاسيَضطاكاٌى ِةسيَي .

 رواسة  سِووُ كشدٌةوةكاُ  رواسة  سِووُ كشدٌةوةكاُ 

 12 تويَزةسة وةيذاٌيةكاُ  5 ليَزٌةى باالَ

 4 واٌةبيَزاُ  6 ليَزٌةى ِوٌةسى 

 10 وسدبني كاسٌى ٌوطيٍطةى  6 ليَزٌةى كاسطيَشى وداسايي 

 4 بةسٌاوةى سيَظاكاُ  5 ليَزٌةى طةسثةػتياسى طؼتى 

 41 داكةسيى صاٌياسيةكاُ وطةسثةسػتياساٌى داكشدُ  3 ليَزٌةى وةسطشتَ و وةسطشتٍةوة

 99 كؤ 3 طةسثةسػتياسة خؤجيَيةكاُ 
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 كاسى وةيذاٌى :
 ة داٌذسا بؤ جىَ بةجىَ كشدٌى كاسى وةيذاٌى كة بشيتني لةً خاالٌَةى خواسةوة:ىثالٌى كاسى تؤ ك

 .طةسثةسػتياس بوُ و دابةؾ كشابوُ بةطةسثاسيَضطاكاُ  (5رواسةى طةسثةػتياسة ٌاوةٌذيةكاُ )-1
 طةسثةسػتياس كة بةسيَوةبةسى ئاواسبوُ لة ثاسيَضطاكاُ . (3)يةكاٌُاوخؤرواسةى طةسثةػتياسة  -2
 .طةسثةػتياسبوُ دابةؾ بوُ بةطةسثاسيَضطاكاُ  (3)رواسةى طةسثةػتياسة ثيؼةطاصى  -3
 .تويَزةسبوُ لة بةسيَوةبةسايةتيةكاٌى ئاواسى ِةسيَي  (12)رواسةى تويَزةساُ -4

 .2013( 10/12-6/11)وة كاسى وةيذاٌى بةسدةواً بوو لة 

 ػيَواصى كؤكشدٌةوةى صاٌياسيةكاُ :
تويزةس بؤ ثاسيضطايةك و لةطةهَ بةسثشطى ئاواسى ثيؼةطاصى لة ( 4)تويَزةس ثيَك ِاتبووُ ِةس ( 12)لةياسيةكاُ لةاليةُ تيىيَك كةٌكشداسى كؤكشدٌةوةى صا

املقابلة )بوٌةوةى كةطى سِووبةسِووةكاُ بؤ كؤكشدٌةوةى صاٌياسيةكاُ بة ػيَوةى خيَضاٌِةسثاسيَضطايةك وة تويَزةساٌى تيىةكة ِةلَظاُ بةطةسداُ كشدٌى 
 .ةسِووثيَوئاوادةكشاو بؤ ئةً ثشطياسٌاوةى و صاٌياسةكاُ كؤكشاٌةوة بةطويَشةى  ( يةصالشخ

 ويَشةى ثاسيَضطاكاٌى ِةسيَىى كوسدطتاُ طرواسةى تويَزةساٌى وةيذاٌى بة 

 

 

 

 :كاسى ٌوطيٍطةيى 
  -كشدٌى ثالٌى كاسى وةيذاٌى ثالٌى كاسى ٌوطيٍطةيى بةً ػيَوةية بوو: بؤتةواوكشدٌى جىَ بة جىَ

 كشدٌى ٌاوخؤيى لةاليةُ تيىى وةيذاٌى لة ثاسيَضطاكاٌى ِةسيَي ووسدبني -1
 .كشدُ لة ثاسيَضطاكاٌى ِةسيَي لةاليةُ طةسثةسػتياسى ٌاوخؤيى طةسثةسػتياسى ٌاوةٌذى ووسدبني -2
 . لةبةػى ئاواسى ثيؼةطاصى  ٌوطيٍطةيى كاساٌىووسدبيٍلةاليةُ دةطتةى ئاواسى ِةسيَي كشدٌى كاسةكة لة  ووسدبني -3
 ة ثشِكشدٌةوةياُ بةػيَوةيةكى وسد .وباسوٌاتةواو و ِةلَةكاُ بؤ وةيذاُ بةوةبةطتى د ثشطياسٌاوةطةسِاٌةوةى  -4
 ٌوطيٍطةيى . كاساٌىووسدبيٍى كشاولةاليةُ ووسدبيٍثيَذاضوٌةوة بة فؤسوةكاٌى  دووباسة -5
 داكشدٌى فؤسوةكاُ بؤٌاو كؤوجيتةس لةاليةُ كاسوةٌذاٌى داكشدُ )ادخاه ( -6
ى ئاوادةكشاو ووسدبيٍكشدٌى كشداسةكاٌى داكشدُ وسِاطت كشدٌةوةياُ و ثةيوةٌذى خؼتةكاُ لةطةهَ يةكرتى بةطويَشةى بٍةواكاٌى  ووسدبني -7

 ثوخت كشاو لة ِةلَةكاُ .
كشدٌى ئةجناوة طةسةتاييةكاُ و ئاطاداسبوُ لة دسوطتياُ لة جؤسى بابةت وثةيوةٌذى صاٌياسيةكاٌى ٌاو خؼتةيةك لةطةهَ  ووسدبنيدواى  -8

 .خؼتةكاٌى تش
 

 رواسةى تويَزةساُ  ثاسيَضطاكاٌى ِةسيَي  ت

 4 دِوك .1

 4 طميىاٌي .2

 4 ِةوليَش .3

 12 كؤ 
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 :كشدٌياُ ووسدبنيةكاُ و يضاسةطةسى صاٌياس

 ووسدبنيبٍةواكاٌى و  وة بةكاسِاتوةلة دسوطت كشدٌى بةسٌاوةى داكشدٌى صاٌياسيةكاُ و ضاسةطةسكشدٌياُ( CSPRO)  طيظتةوى 
 كاُ داٌشاوة بةوةبةطتى كؤٌرتِؤه كشدٌى صاٌياسية داكشاوةكاُثشطياسٌاوةبؤ صوَسبةى خاٌةكاٌى 

 بؤ بةئةجناً طةياٌذٌى ئةً ئاواجناٌة : 

 ةكاُ . يسدى داكشدٌى صاٌياسووظؤطةسى و 

 ِكاُ بةػيَوةيةكى دسوطت. سٌاوةثشطيايٍَىايةكاُ وبٍةواكاٌى تايبةت بةثشِكشدٌةوةى دلٍَيابوُ لةثةيشةوكشدٌى س 

  ُو بة دواداضوُ وسِاطت كشدٌةوةى بواسةكاٌى كةوا ٌاطوجنيَت لةطةهَ صاٌياسيةكاُ كشدُ ِةبوٌى تواٌا لةطةس دةطت ٌيؼا. 

 

:ػيكشدٌةوةى ئاواسى  

 . ة بؤ بةسِةً ِيٍَاٌى خؼتةكاٌى دةسكشدة وػيكشدٌةوةى  ئاواسىوبةكاسِاتو(spss)بةسٌاوةى ئاوادةكشاوى   

 :ةكة سِووثيَوِاتٍة ثيَؽ ئاطتةٌطةكاٌى 
ةكة وكاسوةٌذاٌى ِوٌةسى و تويَزةساٌى وةيذاٌى كةوا سِووثيَوطةسِةساى ئةو ِةوالٌَةى كة دساوُ لةاليةُ كاسوةٌذاُ كة بشيتني لة ليزٌة تايبةتةكاٌى 

و طةسِاوةكاُ ويتني لة صاٌياسيةكاُ و ٌيؼاٌذةسةكاُ كةوةك صاٌياسيةبةكة و دةسكشدٌى ئةجناوةكاٌى كةبشسِووثيَوِةولَيكى صؤسياُ دا لة ثيٍَاو طةسخظتٍى 
بةكاسبةساٌى تش  وة ثيَويظتة لة ِةواُ كاتذا ِيَىا بكشيَت بؤِةٌذى دياسيكشاو وةك لة خواسةوة و.ودةطتةى ئاواسى ِةسيَي بةكاسدةِيٍَشيَت لةاليةُ

 ِاتوُ :
بيٍشا كةوا ِيَؼتا ِةٌذى صاٌياسى ٌاتةواوياُ ثيَوة دياسة ئةوةؾ دةس ئةجناوى  بةآلًطةسِةساى وةػل وسِاِيٍَاٌى تؤكىةوثشِ بؤ تويَزةساٌى وةيذاٌى -1

 بواسى ئةً ثيؼةطاصياٌة . كاساٌىتيٍَةطةيؼتٍة لة ِةٌذى صاساوة و  ووػةى بةكاسِيٍَشاوة لةاليةُ كاس
ةكاٌياُ وتةكاٌياُ دةدةُ و صيادة سِؤيى دةكةُ لة ثيَذاٌى صاٌياسى دةسباسةى تيضواػاسدٌةوةى صاٌياسيةكاٌى ثةيوةٌذيذاس بةداِِةولَى   خيَضاُِةٌذى  -2

 .كةوا ئةو صاٌياسياٌة ثةيوةٌذيذاسُ بة باد  خيَضاُ. لةبةس ِؤكاسى بريكشدٌةوةى ِةٌذَيك 
 .ةكة سِووثيَوبةوةبةطتى بةدةطت ِيٍَاٌى صاٌياسيةكاٌى تايبةت بة خيَضاُك ٌالة باسى سِةوػى ئةوٍى بوة ئاطتةٌط بؤطةيؼنت بة ِةٌذيَ -3
 .دياسيكشاوة ثشطياسٌاوةكةةكاُ بةوسدى ثيَؽ كةؾ بكةُ ِةسوةكو لة يةكاُ ٌةياُ دةتواٌى صاٌياسخيَضاٌصؤسبةى  -4
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 صاساةوة و ثيٍَاطةكاُ

 تؤواسى ئاواس )ضواسضيَوة ( :

(  خيَضاُيةكةى ئةرواسكشدُ )لة تاكةكاٌى كؤوةلَطاى ئاواسى و وى طةسةكى ِةستاكيَك طوجناو بؤ دياسيكشدٌى سِلة ػيَواصيَكى بشيتى ية 
يَكخظتٍيَكى تةواو بؤ ٌاوةكاُ و بة ليظتى ئاطايى بيَت ياخود ثاساطرتاوبيَت سِى ٌوطشاوبيَت ض وة ،لةواٌةية ضواسضيَوة ليظتيَك

ثةيذاكشدٌى )ٌيؼاٌى داوةصساوةكاُ و ِةس صاٌياسيةكى تش كة ِةبووة لة دةطتةى ئاواسى ِةسيَي ياخود لة اليةٌى ثةيوةٌذيذاس وة وٌاو
وة ئةً ضواس ضيَوةية منايؼى طؼتطريبيَت و ئاواسى دسوطت لة خؤ  (ضواس ضيَوةى ٌويَى يةكيَكة لة بٍةواكاٌى كاسى وةيذاٌى طةسكةوتوو

 .بطشيَت

 ى ثيؼةطاصى  :  داوةصساوة
كذاسى ثيؼةطاصى تيادا ئةجناً دةدسيَت لةػويٍَيكى جيَطري ياخود ِةٌذىَ ػويََ لةريَش وولَ ضاالَكىى كةوا ئابووسبشيتيةلة يةكةيةكى 

.يا كاسطيَشيةك ياخود خاوةٌيَك ِةلَذةطتيَت بةبةسِةً ِيٍَاٌى كةسةطتةو خضوةتطوصاسى صؤس ليَك ٌضيك  

 :ثيؼةطاصى  ضاالَكى
ئةجناً دةدسيَت  كة يةضاآلكلةكشداسى ياخود ِةٌذىَ كاس كة كؤوةلَةيةكى دياسيكشاو بةسِةً دة ِيٍَشيَت لةطةس ئةً بشيتى ية 

.بةسِةً بةداكشدٌى كةسةطتةكاُ و ئةجناً داٌى كشداسى بةسِةً ِيٍَاُ لةطةسياُ و دةسِيٍَاٌى  

 :خيَضاُطةسةكى  ضاالَكى
ئةجناً دةدسيَت وة دةبيَت  خيَضاُيةكاٌى تشى كة لةٌاو ِةواُ ضاآلكوا بةِاى صيادكشاوى صياتشة لة يةى كةضاآلكلةو بشيتى ية 

ةكاٌى تش .ِةتا ئةطةس ِاتوو خيَضاٌية ثيَك بيَت لةكةلوثةه و خضوةتطوصاسى بتواٌشيَت بذسيَت بة ضاآلكبةسِةوى طةسةكى ئةً 
.ى بةسِةً ِيََ ياخود بؤ دسوطت كشدٌى طةسواية ليَياُخيَضاٌبةسِةوةكاٌى بةكاسبيَت بؤ بةكاسبشدٌى لةاليةُ   

 :خيَضاُالوةكى  ضاالَكى
سِةوةكةى طةسةكى وة دةبيَت بة ضاالَكىساى ى بةسِةً ِيََ كاسى تيادا دةكات طةسةخيَضاٌيةى كةوا ِةواُ ضاآلكلةو بشيتى ية 

الوةكى  ضاالَكىى بةسِةً ِيََ وة دةبيَت بةِاى صيادكشاوى خيَضاٌوةكو بةسِةوى طةسةكى بيَت، بتواٌشيَت بٍيَشدسيَت بؤ دةسةوةى 
طةسةكيةكاُ دياسدةكشيََ طةسةتابةطويَشةى ئةً  ضاالَكىطةسةكى . لةطةسئةً سِؤػٍاية  ضاالَكىكةورتبيَت لةبةِاى صيادكشاوى 

ت ياوةتيذةس ثؤليََ دةكشيَ ضاالَكىيةكاٌى تش دةبٍة الوةكى  جطةلةوةى كة بة ضاآلكثيٍَاطةية، وة  

 :فشؤػتةٌى  
 .يةكاُضاآلكبةساوبةس بةسِةً ياخود خضوةتطوصاسى كاسكشدُ لة  خيَضاُفشؤػتةٌى بةدةطت ِيٍَشاو بؤ 
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:بةكاسِيٍَاٌى ٌاوةٌذى  

لة بةِاى ػتووةك و خضوةتطوصاسى كةوا بةكاسدةِيٍَشيَت وةكو داكةسةكاُ )املذخالت ( لةكشداسى بةسِةً جطةلة جيَطريةكاُ بشيتى ية 
كةبةكاسِيٍَاٌياُ وةك بةكاسبشدٌى طةسوايةى جيَطري تؤواسدةكشيَت و ػتووةك وخضوةتطوصاسيةكاُ تايبةت دةبَ بة كشداسى طؤساٌكاسى 

 .بةكاسبشدٌياُ لةكشداسى بةسِةً ِيٍَاُ

 :بة ِاى صيَذةكى 
كشدٌى بةسِةً ِيٍَة ياخود لةبةِاى بةسِةً دواى كةً كشدٌةوةى بةِاى ثيَذاويظتيةكاُ وة ثيَوةسى بةػذاسى بشيتى ية 

 .ثيؼةطاصىياخود كةستة لةكؤي بةسِةوى ٌاوخؤيى

 :ووضةوكشيَ

لة ووضةو كشيَى بشيتى ية لة ثاسةيةى كةوا كشيَكاساُ وةسيذةطشُ لة داوةصساوةكة لةبشى كاسكشدٌياُ و ووضةو كشيَى بشيتى ية 
 خيَضاُؼكى طواطتٍةوةياُ و ثى تيَضووثيَذساو بؤ كشيَكاساُ و دةسوالَة و ثاداػتى جؤساوجؤس و ثيَذاويظتيةكاٌى كشيَكاساُ و 

.لةطةس طةٌذوقى خاٌةٌؼيٍى ووظؤطةسى كؤوةالَيةتى ... ِتذ  

:بىَ كشيَى كاساٌىيَشك  

 .ةكاٌياُ يا خاوةُ كاسخيَضاٌاٌةى كةوا كاسدةكةُ بؤ ذيظابى تايبةتى خؤياٌياخود كشيَكاسلةوبشيتى ية 

 بةسِةً :
ثةيوةٌذيةكى ِؤكاسية لةٌيَواُ تومخيَك لة تومخةكاٌى بةسِةً  وةك داكشاو لةٌيَواُ داِاتةكاٌى بةسِةً وةك 

.ودةسكشدةكاُ لة كاتيَكى دياسيكشا  

 :ثمةى دسوطت كشدُ 
 .طةدى بةػذاسيكشدٌى كؤى بةِاى ثيَذاويظتيةكاُ بةبةساوسد لةطةهَ كؤى بةسِةً ِيٍَاُلةسِيَزةى بشيتى ية 

 :جيَطريةكاُ  ِةبووة
ة طواطرتاوةكاُ و ٌةطواطرتاوةكاُ ، بةدةطت طش )ومىوطة ( وخاوةٌذاسيةتياُ دةكات لة ِةبو خيَضاُكة لةوكةه وثةالٌةىبشيتى ية 

ياخود لةدةسةوة  وة وةبةطت لةبةدةطت  ووآلتلةٌاو  خيَضاُوةٌادةطت طري)غري ومىوطة ( بةدةطت ِيٍَشاو يابةسِةً ِيٍَشاو لةاليةُ 
ً ِيٍَاٌى بةسِةً و ثيَؽ كةؾ كشدٌى بؤ وةبةطتى تايبةت بة ئاواجنى بةسِة خيَضاُلة بةكاسِيٍَاٌى لةاليةُ بشيتى ية ِيٍَاٌى 

جيَطريةكاُ دسيَز  ِةبووةةكاٌيؼى كةوا تةوةٌى بةسِةوى تيَضووخضوةتطوصاسى ٌةك بؤ فشؤػنت و طؤسيٍةوة  وةِةسوةِا صيادةكاُ و
ِةً ِيٍَاُ بة دةكةُ ياخود تواٌاو تواٌظى بةسِةً صياد دةكةُ  بؤطةس رويَشياسيى ِةبو و ئةطةس بوة ِؤكاسى صيادكشدٌى تواٌاى بةس

 طت ِيٍَاُ.                                                                                                     بةساوسدلةطةهَ كاتى بةدة
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 ػيكشدٌةوةى ٌيؼاٌذةس طةسةكيةكاٌى
 

 2112 ثيؼةطاصيةكاٌى والَةكاُ بؤ طالَى ىسِووثيَوثاسيَضطاكاٌى ِةسيَىى كوسدطتاُ لة ػيكشدٌةوةى ٌيؼاٌذةس طةسةكيةكاٌى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بةِاى ٌيؼاٌذةس  ٌيؼاٌذةسةكاُ 
 2431 خيَضاُرواسةى 

 3162 اُكشيَكاسكؤى رواسةى 
 226 كؤى كشيَكاساٌى بة كشيَى

 2937 كؤى كشيَكاساٌى بة بىَ كشيَى
 0.650 )ومياس ديٍاس( كشيَى و صيَذةكى 

 6.9 )ومياس ديٍاس( فشؤػشاوةكاُ 
 (فشوػشاوةكاُ و داِاتةكاٌى تش)بةِاى بةسِةً 

 19.2 )ومياس ديٍاس(

كاٌى كةه وثةه و بةِاى ثيَذاويظتيةكاٌى بةسِةً ثيَذاويظتية
 3.3 خضوةتطوصاسى تش 
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 :ٌةوةوبو سِووبةسِووطريوطشفت وئاطتةٌطةكاٌى كة 
ى ثيؼةطةاصى  سِووثيَةو ياُ بؤتةةوة لةة   سِووبةسِووة بةسِةً ِيٍَةسةكاُ خيَضاٌئةً خؼتةية ئةً طريوطشفت و ئاطتةٌطاٌة دةسدةخات كةوا 

ُ    وٌى بة ديذةكشيَت طريوطشفتةى ٌيؼة  ووالَةكاُ و بةسِ ى يةكةةً داديَةت لةة ٌيَةواُ ئةةو      لةة سيَةض   اٌذةسى فشؤػةنت بةة ٌشخيَكةى ِةةسصا
ٌى وبةو لة دواى ئةو لةة سيَةضى دووةً ٌيؼةاٌذةسى ثشِ    %06وطشفتاٌةى كةوا ديٍَة سيَطاى ئةً ثيؼةطاصياٌة .كةوا سيَزةطةى طةيؼتة طري

لةة  بشيتةى يةة   ةوةٌى ٌثيؼةطةاصى بةسِةوةةكاٌى ػةري    ضاالَكىلةطةسئاطتى  بةآلًديَت .  %02باصاسبة كةه وثةىل ِاوسدة بة سيَزةى 
ية دواتةش لةة سيَةضى    ضاآلكلة كؤى طريوطشفت و ئاطتةٌطةكاٌى كةوا ديٍَة سيَطاى ئةً %99ٌيؼاٌذةسى طريوطشفتى طواطتٍةوة بة سيَزةى 

ثيؼةطةاصى ٌةاُ و ِةةويشكاسى ئاطةتةٌطى      ضةاالَكى بةآلوديَت . %96بة كةسةطتةى ِاوسدة بة سيَزةى ٌى باصاسِوبودووةً ٌيؼاٌذةسى ثشِ
دواتشلة سيَض بةٌذى دووةً ٌيؼاٌذةسى فشؤػنت بة ٌشخةى   %5ى بةسِةً بة سيَزةى تيَضووة ٌيؼاٌذةسى بةسصبوٌةوةى لبشيتى ية طةسةكى 

لة الواصى ػاسةصايي و ٌيؼاٌذةسى فشؤػنت بشيتى ية ثيؼةطاصى ػريٌةوةٌى كة طريوطشفتى طةسةكى  ضاالَكىبةآلو. %3ِةسصاُ بة سيَزةى 
لةة دواى ئةةو لةة سيَةض بةٌةذى دووةً ٌيؼةاٌذةسى كةةوى كةسةطةتةى طةةسةتايي ديَةت            %5زةى بة ٌشخيَكى ِةسصاُ ِةسدووكياُ بةسيَ

لةة  بشيتةى يةة   ية دةبيَتةوة ضاآلكى ئةً سِووبةسِووثيؼةطاصى توسػيات و ثةطتاٌى صةيتوُ ئةوا طريوطشفتى طةسةكى كةوا  ضاالَكىبةآلو.
ٌى باصاس بة كةةه وثةةىل ِةاوسدة ِةةووياُ     وبوِةسصاُ و طريوطشفتى ثشِى بةسِةً و طريوطشفتى فشؤػنت بةٌشخيَكى تيَضووبةسصبوٌةوةى 

 وُ كشاوةتةوة:وِةسوةكو لةً خؼتةية سِ %2سيَزةى 

 

 

 

 طريوطشفت و ئاطتةٌطةكاُ 

 % سيَزةى طةدى 

ثيؼةطاصى 
 بةسِةوةكاٌى ػري 

ثيؼةطاصى ٌاُ و 
 ِةويشكاسى 

ثيؼةطاصى 
 ػريٌةوةٌى 

ثيؼةطاصى توسػى 
وثةطتاٌى صةيتوُ و 

 ثيؼةطاصى طشكة و دؤػاو

 0 4 2 95 كةوى كةسةطتةى طةسةتايي و جؤسةكاٌى 

 0 0 1 99 طريوطشفتى طواطتٍةوة 

 2 0 5 93 ى بةسِةً تيَضووبةسصبوٌةوةى 

 0 5 2 91 يةكاُ ،كاسةكاٌى وري ، كيَربكيَى كةه وثةه ضاآلكالواصى 

 2 5 3 95 دابةصيٍى ٌشخى فشؤػنت 

 2 0 1 96 وثةىل ِاوسدةٌى باصاس بة كةه وبوثشِ

 0 1 100 0 ئاطتةٌطى تش 
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 :خيَضاُثةيوةٌذيذاس بة بابةتةكاٌى 

 :بةكاسِيٍَاٌى بةسِةً 
 لة كؤى وة ِةسوةِا %99 بة دياس دةكةويَت كةوا صؤسبةى بةسِةوةكاٌى ثيؼظاصى والَةكاُ بة كاسدةِيٍَشيَت وةك كةسةطتةى كؤتايي بة سيَزةى

ى جن وبةسط و ثيؼةطاصى ليفكة سِطتٍةؾ ثيؼةطاصى اٌكةسةطتةى طةسةتايي لة ثيؼةطاصيةكاٌى تش ولةو ثيؼةطاصي بةكاس دةِيٍَشيَت وةك% 0
 .ِةسوةكو لةً خؼتةية دا ِاتوة %25بةسيَزةى 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :بةسط كشدُو  قوتو بةٌذ
ى لةبةسطكشتٍةوة لةبةس ثيَويظت ٌةبوٌياُ ثيَى يا خود بؤ كةً كشدٌةوة ذوقوتو بةٌصؤسبةى بةسِةوةكاٌى ثيؼةطاصى والَةكاُ ٌاضٍة ريَش باسى 

لةبةسطكشتٍةوة ياُ بؤ بكشيَت وة  ويةكاُ دةفشؤػشيََ بيَ ئةوةى كشداسى قوتوبةٌذى ضاآلكلة كؤى بةسِةً بة طؼتى  %76ةكاُ وة تيَضوو
لةبةسطكشتٍةوة ياُ بؤ دةكشيَت وة لةً ثيؼةطاصياٌةؾ ثيؼةطاصى كةسةطتةى خواسدةوةٌى كة  وى لةبةسِةوةكاُ كشداسى قوتوبةٌذ 24%

ثيؼةطاصى بةسِةوى ػريٌةوةٌى دةفشؤػشيَت لة ٌاوكيظة  %87سيَطاى فشؤػتٍى بةسِةً دةطوسيَت ثيؼةطاصى ػريٌةوةٌى . ضاالَكىلةبشيتى ية 
 بةآلًتاٌى صةيتوُ كشداسى قوتو بةٌذى و ولةبةسطكشتٍةوةى بؤ دةكشيَت لة بةسِةوى ثيؼةطاصى توسػيات و ثةط %75ياخود ثاكيت وة 

تةٌّا لة ثيؼةطاصى ٌاُ و ِةويشكاسى بةسِةوةكاُ دةضيتة ريَش باسى كشداسى لةبةسطكشتٍةوة وة ئةوةؾ بةِؤى كةوا كةسةطتةى  30%
ويظتياُ بة كشداسى ثيؼةطاصيةكاٌى تشى جطة لة خواسدةوةٌى صؤسبةياُ ثيَ بةآلًلةبةسطكشتٍةوة ئاوادة دةكشيَت لةاليةُ بةكاسبةس.

بامساُ كشدوة لةً  ى بةسِةً ِةسوةكو ثيَؼرتتيَضووية ياخود بؤ كةً كشدٌةوةى ضاآلكلةبةسِؤكاسى طشوػتى و لةبةسطكشتٍةوة ٌية ى قوتوبةٌذ
 : ِةسوةكو لةً خؼتةية دا ِاتوة  ضٍني و بةسِةوةكاٌى قوسِو  سِطنتضٍيٍى سايةخ و وافوس و ثيؼةطاصى  ضاالَكىثيؼةطاصياٌة وةك 

كؤدى 
 ضاالَكى

 ضاالَكىٌاوى 

بةسِةوى بةكاسِاتوو وةك كةسةطتةى طةسةتايي لة 
 % ثيؼةطاصيةكاٌى تش 

 ٌةِاتووبةكاس  بةكاسِاتوو

 100 0 ثيؼةطاصى بةسِةوةكاٌى ػري 1050

 100 0 ثيؼةطاصى ٌاُ و ِةويشكاسى 1071

 100 0 ثيؼةطاصى ػريٌةوةٌى 1073

1079 

ثيؼةطاصى توسػى وثةطتاٌى صةيتوُ و 
 100 0 ثيؼةطاصى طشكة و دؤػاو

 75 25 سِطتٍى جن وبةسط ودوسطت كشدٌى ليفة  1311

 100 0 سِطتٍى سايةخ و وافوس  1393

 100 0 ثيؼةطاصى ضيٍَشاوى تش ثوَلني ٌةكشاو  1399

 100 0 دووسيٍى جن وبةسط و عةبا 1410

 100 0 ثيؼةطاصى بةسِةوةكاٌى قوس  2393

 

 99 1 كؤ
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 :ووداوةكاُ لةطةسثيؼةطاصى سِ كاسيطةسى  
 بةآلًووداوةكاٌى لةطةسٌةبوو.كاسى بةِيَض جؤسيَك كاسيطةسى سِثيؼةطاصى بةسِةوةكاٌى قوسِ ضاالَكىيةكاُ ضاآلكلةطةس ئاطتى 

ُ وة لة كؤى كاسيطةسيةكا% 8ئاوادة كشاو دةكةويَت بةسيَزةى  ىى جن وبةسطذووسيٍضاالَكىسكاُ بةةسِووداوصؤستشيَ كاسيطةسى 
ثيؼةطاصى بةسِةوةكاٌى خواسدةوةٌى و  ضاالَكىدواتش% 24ية طةيؼتة ضاآلكةكاٌى ئاطايؽ لةً سِووداوِةسوةِا سيَزةى كاسيطةسى 

ووداوةكاٌى ئاطايؽ لةً ثيؼةطاصياٌة طةيؼتة ِةسوةِا كاسيطةسى سِلة كؤى كاسيطةسيةكاُ وة % 4بةسيَزةى كاسيطةسى طةيؼتة 
 .دياسكشاوة خواسوة (26) ِةسوةكو لة خؼتةى% 08

كؤدى 
 ضاآلك

 ضاآلكٌاوى 

سيَزة تش كةسةطتةى بةسِةً ِيٍَشاو و كةوا كشداسى قوتو 
 % بةٌذو ثيَضاٌةوةى بؤ كشاوة 

 قوتوبةٌذى بؤ ٌةكشاو قوتوبةٌذى بؤ كشاو

1050 
 13 87 ثيؼةطاصى بةسِةوةكاٌى ػري

1071 
 69 31 ِةويشكاسى ثيؼةطاصى ٌاُ و

1073 
 0 100 ثيؼةطاصى ػريٌةوةٌى

1079 
 25 75 ثيؼةطاصى توسػى وثةطتاٌى صةيتوُ و ثيؼةطاصى طشكة و دؤػاو

1311 
 96 4 ى جن وبةسط ودوسطت كشدٌى ليفة سِطتٍ

1393 
 100 0 ى سايةخ و وافوس سِطتٍ

1399 
 100 0 لني ٌةكشاو ثوَ ىثيؼةطاصى ضيٍَشاوى تش

1410 
 92 8 ى جن وبةسط و عةبادووسيٍ

2393 
 100 0 ثيؼةطاصى بةسِةوةكاٌى قوسِ

 
 67 42 كؤ

كؤدى 
 بةؾ 

 ٌاوى بةؾ 

سيَزةى كاسيطةسى ثيؼةطاصى 
 %ضاآلكبةسوداوةكاُ بة طويَشةى 

 % ِؤكاسى كاسيطةسى 

 كاسيطةس 

ٌةبوٌى 
 ئاطايؽ  كاسيطةسى 

جطة لة 
 ئاطايؽ 

 82 18 96 4 ثيؼةطاصى بةسِةوةكاٌى خواسدةوةٌى  10

 0 100 97 3 سِطنتثيؼةطاصى  13

 76 24 92 8 سيَ بةسطذووو ثيؼةطاصى جن وبةسطى ئاوادة كشاو  14

 - - 100 0 قوسِكاسى ثيؼةطاصى بةسِةوةكاٌى كاٌضايي ٌافمضى لةواٌةؾ ثيؼةطاصى بةسِةوةكاٌى  23

 
 كؤ

7 93 25 75 
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 ثةيوةٌذاس بة ريٍطة :بواسةكاٌى 
ية ضاآلكة بةسِةً ِيٍَةسةكاُ خيَضاٌ ىى كؤى رواسة %90ةكة دةسى خظت كةوا سِووثيَوئةجناوةكاٌى دياسكةوتوو لة 

 ثيؼةطاصيةكاٌياُ دةبيَتة ثةيذا بوٌى ثامشاوة لة ئةجناوى كشداسةكاٌى ثيؼةطاصى.
ية ضاآلكلة كؤى  %78بة سيَزةى  خيَضاُ 0693و عةباية بة رواسةى  ى جن وبةسطدووسيٍياٌة بواسى ضاآلكوة لة دياستشيَ ئةو 

يةكاٌى كةوا ثامشاوة ضاآلكلة كؤى  %3و بةسيَزةى  خيَضاُ 65ية ثيؼةطاصى ضٍني ديَت بة رواسةى ضاآلكثيؼةطاصيةكاُ دواى ئةو 
 دياسكشاوة. خؼتةي  ًلةثةيذا دةكةُ ِةس وةكو

 

 ٌاوى بةؾ  كؤدى بةؾ 
 ثامشاوةى دوسطت بوو لةئةجناوى كشداسةكاٌى ثيؼةطاصى 

 كؤ ثامشاوة دوسطت ٌةبوو ثامشاوة دوسطت بوو

ثيؼةطاصى جن وبةسطى  14
 (سيٍى جن وبةسط وعةبابةسطذوو)ئاوادةكشاو

1693 140 1833 

 97 32 65 سِطنتثيؼةطاصى  13

 

ةكاُ ساياُ طةياٌذوة كةوا بة ِةبوٌى خيَضاٌلة % 92وة دةسباسةى بابةتى ِةبوٌى ئاطاٌكاسى بؤ ضاسةطةسكشدٌى ثامشاوةكاٌى 
ةكاُ وةالوياُ داوةتةوة خيَضاٌلة % 5ةوة بة ٌةبوٌى ئةو ئاطاٌكاسياٌة ةكاُ وةالوياُ داوةتخيَضاٌلة % 3ئاطاٌكاسى لةبةساوبةس دا 

سطشتوة ٌكاسى بؤ ضاسةطةسكشدٌى ثامشاوةكاُ وةائاط كةوا طودياُ لة ضاالَكىدياستشيَ  ئاطاٌكاسياٌة ٌية وةكةوا ثيويظتياُ بةً 
سِطتٍى جن وبةسط لةكوَى ضاالَكيةكاٌى ثيؼةطاصى ولةدواى ثيؼةطاصى  78%بةسِيَزةى عةباية  ى جن وبةسط ودووسيٍثيؼةطاصى 

 ِاتوة طةسةوة دا(27)خؼتةىلةً ِةس وةكو  .3%و بةسِيَزةى دسوطتكشدٌى ليفة

 صاٌياسى ثةيوةٌذيذاسبة تةٌذوسطتى :
ٌية كة سيَزةياُ دةطاتة  جذاٌى تةٌذسوطتياُيةكاٌى ثيؼةطاصى والَةكاُ سيَضاآلكثيَويظتة ئاوارة بة وة بكشيَت كةوا صؤسبةى 

خواسدةوةٌني وة سيَزةياُ دةطاتة  ضاالَكىصؤسبةياُ لة %(0.7)ةى تةٌذسوطتياُ ِةية دةطاتئةواٌةى كة سيَجذساو بةآلً (98.3%)
 دياس كشاوة خواسةوة  (29) يةكاُ ِة وةكو لة خؼتةىضاآلكلة كؤى ) 56%)

 
 

 ٌاوى بةؾ  كؤدى بةؾ 
 سيَجذاٌى تةٌذسوطتى 

 كؤ سيَجذاٌياُ ٌية  سيَجذاٌياُ ِةية 

 493 470 23 ثيؼةطاصى خؤساك  10

 1833 1815 18 بةسطذووسيٍى جن وبةسط)ثيؼةطاصى جن وبةسطى ئاوادةكشاو 14
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 :ػى كشدٌةوةى ئةجناوةكاُ
يَىى كوسدطتاُ وة ئةً ى ثيؼةطاصى لة خؤ طشتبوو دابةؾ كشا بووُ بةطةس ثاسيَضطاكاٌى ِةسكشيَكاسى خيَضاٌ (2430) ةكة سِووثيَو
 .ابوُ)العيٍة( وةسطري منووٌةاٌة بة ػيوةى خيَضاٌ

 :ةكاُ خيَضاٌيةكةً : رواسةى 
لة كؤى  %08لة ػاسةكاُ بةسيَزةى  خيَضاُ(  0917) دابةؾ كشابوُ بؤ خيَضاُ(  2430) ةكة لة خؤى طشتبوُ بشيتى بوُ لةسِووثيَواٌةى خيَضاٌكؤى ئةو 

ٌةى لة ٌاوضةى اخيَضاٌضشى ِةبوٌى ئةو  ةً رواساٌة ئةوةواُ بؤ دةسدةخةُوة ئ  %22لة طوٌذةكاُ بةسيَزةى  خيَضاُ(  524)  ةكاُ لة بةساوبةس دا خيَضاٌ
يةكاُ وة لة كؤى خاوةٌذاسيةت  %88صياٌة طةيؼتبوة وةٌذاسيةتى ٌيَشيٍة بؤ ئةً ثيؼةطاوة رواسةى خاش لة ٌاوضة طوٌذ ٌؼيٍةكاُ .ػاسٌؼيٍةكاٌَ صيات

طميَىاٌى صؤستشيَ  ىلةطةس ئاطتى ِةسيَي ثاسيَضطا بةآلًلة كؤى خاوةٌذاسيةتيةكاُ . بوو  %02ثيؼةطاصى والَةكاُ  ضاالَكىلة  ٍةيِةسوةِا سيَزةى ويَ
ثاسيَضطاى  بةآلًخيَضاٌ(  057) دواتش ثاسيَضطاى دِؤك بة رواسةى  خيَضاُ(  2069 ) كاسياُ دةكشد لةً ثيؼةطاصياٌة كة رواسةياُ طةيؼتبوة خيَضاُ

ى جن وبةسط و عةبا دووسيٍ ضاالَكىةكاٌى لة خيَضاٌبة دياسكةوت كةوا رواسةى . خيَضاُ(  015) ةكاُ لةً ثيؼةطاصياٌة طةيؼتبوة خيَضاٌِةوليَش رواسةى 
بة سيَزةى  خيَضاُ(  0615) دابةؾ كشا بوُ بةطةس ٌاوضة ػاسٌؼني و طوٌذ ٌؼيٍةكاُ  .وة لة ٌاوضةى ػاسٌؼيٍةكاُ بشيتى بوُ  خيَضاُ(  0833) طةيؼتة 

بوُ  خيَضاُ(  228)ية تةٌّا ضاآلكةكاٌى ئةً خيَضاٌلة ٌاوضة طوٌذٌؼيٍةكاُ رواسةى  بةآلًتةوة  يَطشة دةياٌسِووثيَوةكاُ كةوا ئةً خيَضاٌلة كؤى % 88
لة كؤى خاوةٌذاسيةتى ئةً  %99ية طةيؼتة ضاآلكةكة وةِةسوةِا سيَزةى ٌيَشيٍةكاٌى خاوةٌذاس لةً سِووثيَوةكاٌى خيَضاٌلة كؤى  % 02بة سيَزةى 

لة ػاسٌؼني  خيَضاُ( 090)كةوا  خيَضاُ(  467 )دواتش ثيؼةطاصى بةسِةوةكاٌى ػري ديَت بة رواسةى % 0ية وة ِةسوةِا سيَزةى ويَيٍةكاُ طةيؼتة ضاآلك
لة كؤى  ( % 59)  بة سيَزةى  خيَضاُ(  276) ةكاُ طةيؼتةخيَضاٌلة ٌاوضةطوٌذٌؼيٍةكاُ رواسةى  بةآلًية ضاآلكئةً ةكاٌى خيَضاٌلة كؤى %40بةسيَزةى 

وة كةً تشيَ  %54وة سيَزةى ويَيٍة طةيؼتة ، % 46شيٍة لة خاوةٌذاسيةتى لةً ثيؼةطاصية طةيؼتة ةكاٌى ئةً ثيؼةطاصية وةِةسوةِا رواسةى ٌيَخيَضاٌ
 ٌؼيٍةكاُ ِةبوو.سلة ٌاوضة ػا خيَضاُ( 0)ايةخ و وافوس بوو كة تةٌّا و ضٍني و سِ سِطنت ضاالَكىلة  خيَضاُرواسةى 

 ( سوُ كشاوةتةوة1رواسةى ) ويٍَةىوةكو لة ِةس

 2102 بؤطالَى والَةكاُ ثيؼةطاصى لةسِووثيَوى ثاسيَضطاكاُ بةطويَشةى خيَضاٌةكاُ رواسةى( 1)  ويٍَةى
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 رواسةى كشيَكاساُ :دووةً 
 ضاالَكىوة ِةسوةِا ةكشيَكاساٌ لة كؤى رواسةى% 93بىَ كشىَ طةيؼتة كاساٌىيَشوة رواسةى ك كشيَكاس( 3063)  طةيؼتةكشيَكاساٌكؤى رواسةى

( 2012)و % 3لة ٌيَشيٍة بةسيَزةى  كشيَكاس (75)دابةؾ كشابوُ بؤ  بوُكشيَكاس( 2077)و عةبا صوستشيَ رواسةى لة خؤطشتبوو كة  دووسيَ

 (301) طشتبوو دابةؾ كشابوُ بؤى لة خوَكشيَكاس (792)  ػريدةطاتةبةسِةوةكاٌى دواتش ثيؼةطاصى  %97لة ويَيٍة بة سيَزةى  كشيَكاس
 .سوُ كشاوةتةوة  (5)خؼتةىِةس وةكو لةً .لة ويَيٍةكاُ  كشيَكاس( 491) كاُيٍةلة ٌيَش كشيَكاس

 ضاالَكىٌاوى  ضاالَكىكؤدى 
 كشيَكاساُ رواسةى

 كؤ
  ويَيٍة ٌيَش يٍة 

 2177 2102 75 سيٍى جن وبةسط وعةبابةسطذوو 1410

 792 491 301 ػريٌةوةٌى ثيؼةطاصى  1050

 

لة  كشيَكاس( 2048) بوُ لةواٌةكشيَكاس( 2760) وة لةطةس ئاطتى ثاسيَضطا ثاسيَضطاى طميَىاٌى صوستشيَ دةطتى كاسى لة خو طشتبوو 
ى لة خوطشتبوو دابةؾ كشيَكاس (280) دِؤك  ىيَضطاثاسلة ٌاوضة طوٌذ ٌؼيٍةكاُ دواتش كشيَكاس (630)ٌاوضة ػاسٌؼيٍةكاُ و 

( 064)ة وطةيؼتبو كشيَكاساُ لة ٌاوضة طوٌذٌؼيٍةكاُ رواسةى بةآلً %(42) ٌؼيٍةكاُ بةسيَزةى سلة ٌاوضة ػا( 007)كشابوُ بؤ 

ٌاوضة  بةآلً %(25) بةسيَزةى بوُ كشيَكاس (781)لة ٌاوضةى طوٌذٌؼيٍةكاُ  كشيَكاساُ وة كؤى رواسةى( ، %58)وبةسيَزةى 
سوُ  (2)ويٍَةى(4خؼتةى )ِةس وةكو لة . سيَكاساُ كلة كؤى رواسةى %(75)بة سيَزةى كشيَكاس(  2382 )ػاسٌؼيٍةكاُ طةيؼتة

 .كشاوةتةوة

 2102 طالَىبؤ والَةكاُ ثيؼةطاصى لةسِووثيَوى كوسدطتاُ ِةسيَىى ثاسيَضطاكاٌى بةطويَشةى كشيَكاساُ رواسةى( 2)ويٍَةى 
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 ذةكيةكاُو صيَ يَيطىَ يةً : كش
( 650.7)ذةكيةكاُ دساوُ طةيؼتوتةو صيَ ُ بة دياسدةكةويَت كةوا كؤى كشيَوةسياُ طشتوة بؤواكشيَكاساٌذةكيةكاُ كةواو صيَ تيَبيٍى كشدُ لة كشيَ لةكاتى

ى جن دووسيٍ ضاالَكى،ية جؤساو جؤسةكاُضاآلكطاالٌة دابةؾ دةكشيَت بةطةس س ( وميوُ ديٍا2.9) لة بشيتى ية بة تيَكشاى كشيَى طاالٌة كة وميوُ ديٍاس 
 (وميوُ ديٍاس .8.2)ثيؼةطاصى بةسِةوةكاٌى ػريةوةٌى بةبشى  ضاالَكىدواتش (وميوُ ديٍاس،636.9)ديَت بةبشى  وبةسط و عةبا بة ثمةى يةكةً

طاالٌة دواتش ثاسيَضطاى دِؤك (وميوُ ديٍاس 619.2)ى ثاسيَضطاى طميَىاٌى بوو بةبشِستشيَ كشيَى و صيذةكى دساو لة ؤوة لةطةس ئاطتى ثاسيَضطا كةوا ص
اطشُ وة ئةوة سةٌطى وةسٌ تيايذا كشيَ كشيَكاساُ كاُ صؤسبةىيةكاٌى ثيؼةطاصيةكاٌى والَةضاآلكطاالٌة بةِؤكاسى تايبةمتةٌذى (وميوُ ديٍاس 29.2)

 .(3رواسةى ) ويٍَةى داوةتةوة لة 
 

 بةِاى ِةصاس ديٍاس( ( 2102 بؤطالَى والَةكاُ ثيؼةطاصى لةسِووثيَوى كوسدطتاُ ِةسيَىى ثاسيَضطاكاٌى بةطويَشةى صيذةكى و كشيَ (3)ويٍَةى 
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 فشؤػتةٌى :ضواسةً 
(ومياس ديٍاس 02.2) ةى طةيؼتة ةكيةكةً ِاتوة كةوا بشِى جن وبةسط و عةبا بة ثمةى دووسيٍ ضاالَكىومياس ديٍاس ،(09.2) بةِاى فشؤػتةٌى طةيؼتة 

ةى كةىاٌى صؤستشيَ بةِاى فشؤػتٍياُ ِةبوو كة بشِو لةطةس ئاطتى ثاسيَضطا ثاسيَضطاى طميَ(ومياس ديٍاس. 3.6)ثيؼةطاصى ػريةوةٌى بةبشى  ضاالَكىدواتش 
 .دا ِاتوة ( 00)لة خؼتةى ِةس وةكو لة. (ومياس ديٍاس0.3)دواتش ثاسيَضطاى دِؤك (ومياس ديٍاس،06.9)طةيؼتة 

ثيَذاويظتيةكاُ :ثيٍَضةً   

ثيؼةطاصى ػريةوةٌى ثمةى يةكةوى وةسطشت كة  ضاالَكىوة بةِاى ثيَذاويظتيةكاٌى بةسِةً بؤ ( ومياس ديٍاس 3.3) بةِاى ثيَذاويظتيةكاٌى بةسِةً طةيؼتة 
بةِاى فشؤػنت و (  4رواسة) ويٍَةى( ومياس ديٍاس.0.8)دووسيٍى جن وبةسط و عةبا ديَت بة بشى  ضاالَكىلة دواى ئةو ( ومياس ديٍاس، 2.2)بشةكةى طةيؼتة 

 .دةطت كةوت و ثيَذاويظتيةكاُ بة طويَشةى ثاسيَضطا

 

 2102 بؤطالَى والَةكاُ ثيؼةطاصى لةسِووثيَوى ثاسيَضطا بةطويَشةى ثيَذاويظتيةكاُو كةوتو ودةطت فشؤػنت بةِاى( 4)ويٍَةى
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 (صاسديٍاسةِبة )2102  بؤطالَى والَةكاُ ثيؼةطاصى ضاالَكى بةطويَشةى ثيَذساوثيَاُ صيَذةطى و كشيَ و اُكشيَكاس و خيَضاُ رواسةى ( 1)خؼتةى 

 

كؤدى 
 ضاالَكى

 خيَضاُرواسةى  ضاالَكىٌاوى 
 كشيَ  و صيَذةكى  كشيَكاساُ رواسةى

   كؤ 
 صيَذةكى  كشيَ كؤ  بى كشيَ بة كشيَ 

   8,222 1,179 7,043 792 784 8 467 ػريةوةٌى بةسِةوى ثيؼةطاصى 1050

   0 0 0 18 18 . 16 ثيؼةطاصى ٌاُ و ِةويشكاسى  1071

   0 0 0 4 4 . 2 ةوةٌىػريٌثيؼةطاصى  1073

   0 0 0 12 12 . 9 ثيؼةطاصى توسػى و ثةطتاٌى صةيتوُ ثيؼةطاصى طشكة و دؤػاو 1079

   5,600 0 5,600 146 142 4 94 ى جن وبةسط دسوطتكشدٌى ليفة سِطتٍ 1311

   0 0 0 1 1 . 1 ى سايةخ و وافوس سِطتٍ 1393

   0 0 0 2 2 . 2 ى تشثولني ٌةكشاوة لة ػويٍيَكى تشسِطتٍثيؼةطاصى  1399

   636,899 1,159 635,740 2,177 1,963 213 1,833 وسى جن و بةسط و عةبابةسطذوو 1410

   0 0 0 10 10 . 7 ثيؼةطاصى بةسِةوةكاٌى  قوس ِ 2393

   650720 2,337 648,383 3,162 2,937 226 2,431 كؤى طؼتى   
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 (صاسديٍاسةِبة )2102بؤطالَى والَةكاُ ثيؼةطاصى سِووثيَوى بؤ ثاسيَضطا بةطويَشةى ثيَذساوثيياُ صيَذةطى و كشيَ و اُكشيَكاس و خيَضاُ رواسةى (2) خؼتةى    

  

 خيَضاُرواسى  ثاسيَضطا

 كشيَي صيَذةكى  كشيَكاساُ رواسةى

  كؤ 

 صيَذةكى  بةكشيَ كؤ  بى كشيَ بة كشيَ 

 
 29,246 1,179 28,067 281 256 25 157 دِؤك

 

 609,211 0 609,211 2,761 2,565 196 2,169 طميَىاٌى
 

 12,263 1,159 11,105 121 116 5 105 ِةوليَش 
 

 650,720 2,337 648,383 3,162 2,937 226 2,431 كؤى طؼتى 
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 (صاسديٍاسةِبة )2102 بؤطالَى والَةكاُ ثيؼةطاصى سِووثيَوى بؤريٍطةو ضاالَكي  بةطويَشةى ثيَذساوثيياُ صيَذةطى و كشيَ و اُكشيَكاس و خيَضاُ رواسةى (3)  خؼتةى

كؤدى 
 ضاالَكى

 ضاالَكىٌاوى 
 خيَضاُرواسةى 

 كؤ 
 كشيَكاساُ رواسةى

 كؤ
 كشيَ و صيذةكى 

 كؤ
 طوٌذ  ػاس  طوٌذ  ػاس  طوٌذ  ػاس 

 8,222 8,222 0 792 500 292 467 276 191 ثيؼةطاصى بةسِةوى ػريةوةٌى 1050

 0 0 0 18 1 17 16 1 15 ثيؼةطاصى ٌاُ و ِةويشكاسى  1071

 0 . 0 4 . 4 2 0 2 ةوةٌىػريٌثيؼةطاصى  1073

 0 . 0 12 . 12 9 0 9 توسػى و ثةطتاٌى صةيتوُ ثيؼةطاصى طشكة دؤػاثيؼةطاصى  1079

 5,600 2,400 3,200 146 42 104 94 16 78 ى جن وبةسط ودسوطتكشدٌى ليفكة سِطتٍ 1311

 0 . 0 1 . 1 1 0 1 ى سايةخ و وافوس سِطتٍ 1393

 0 . 0 2 . 2 2 0 2 ى تشثولني ٌةكشاوة لة ػويٍيَكى تشسِطتٍثيؼةطاصى  1399

 636,899 0 636,899 2,177 232 1,945 1,833 228 1,605 عةباءوسى جن و بةسط وبةسطذوو 1410

 0 0 0 10 5 5 7 3 4 ثيؼةطاصى بةسِةً قوس  2393

 650,720 10,622 640,099 3,162 780 2,382 2,431 524 1,907 كؤى طؼتى   
 

 (صاسديٍاسةِبة )2102بؤطالَى والَةكاُ ثيؼةطاصى سِووثيَوى بؤ ريٍطةوثاسيَضطا بةطويَشةى ثيَذساوثيَياُ صيَذةطى و كشيَ و اُكشيَكاس و خيَضاُ رواسةى ( 4خؼتةى )

 ثاسيَضطا
 رواسةى خيَضاُ

 كؤ 
 شيَكاساُرواسةى ك

 كؤ 
 كشيَ وصيَذةكى 

 كؤ 
 طوٌذ ػاس طوٌذ ػاس طوٌذ ػاس

 29,246 10,622 18,625 281 164 117 157 73 84 دِؤك

 609,211 0 609,211 2,761 613 2,148 2,169 447 1,722 طميَىاٌى

 12,263 0 12,263 121 3 118 105 3 102 ِةوليَش 

 650,720 10,622 640,099 3,162 780 2,382 2,431 524 1,907 كؤى طؼتى 
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 (صاسديٍاسةِبة )2102  بؤطالَى والَةكاُ ثيؼةطاصى لةسِووثيَوى ضاالَكى و ةطةصسِ بةطويَشةى ثيَذساوثيَياُ صيَذةطى و كشيَ و اُكشيَكاس و خيَضاُ رواسةى(   5) خؼتةى

كؤدى 
 ضاالَكى

 ضاالَكىٌاوى 
 رواسةى خيَضاُ 

 كؤ
 كشيَكاساُ رواسةى

 كؤ
 كشيَ صيَذةكى 

 كؤ
 ويَ ٌيَش  ويَ ٌيَش  ويَ ٌيَش 

 8,222 1,619 6,602 792 491 301 467 251 216 ػريةوةٌىثيؼةطاصى بةسِةوى  1050

 0 0 0 18 16 2 16 1 15 ثيؼةطاصى ٌاُ و ِةويشكاسى  1071

 0 0 0 4 2 2 2 2 0 ةوةٌىػريٌثيؼةطاصى  1073

 0 0 0 12 5 8 9 7 2 ثيؼةطاصى توسػى و ثةطتاٌى صةيتوُ ثيؼةطاصى طشكة ودؤػا 1079

 5,600 0 5,600 146 101 46 94 22 72 سِطتٍى جن وبةسط دسوطتكشدٌى ليفة  1311

 0 0 . 1 1 . 1 0 1 سِطتٍى سايةخ و وافوس  1393

 0 0 . 2 2 . 2 0 2 ثيؼةطاصى سِطتٍى تشثولني ٌةكشاوة لة ػويٍيَكى تش 1399

 636,899 636,899 0 2,177 2,102 75 1,833 2 1,831 بةسطذوووسى جن و بةسط  وعةبا 1410

 0 0 0 10 7 3 7 1 6 ثيؼةطاصى بةسِةوةكاٌى  قوسِكاسى   2393

 650,720 638,518 12,202 3,162 2,726 436 2,431 286 2,145 كؤى طؼتى   

 

 (صاسديٍاسةِبة  )(2102 بؤطالَى والَةكاُ ثيؼةطاصى لةسِووثيَوى وثاسيَضطا ةطةصسِ بةطويَشةى ثيَذساوثيَياُ صيَذةكى و كشيَ و كشيَكاساُ و خيَضاُ رواسةى (  6)خؼتةى 

 
 ثاسيَضطا 

 خيَضاُرواسةى 
 كؤ

 كشيَكاساُ رواسةى
 كؤ

 كشىَ و صيَذةكى 
 ويَ  ٌيَش  ويَ  ٌيَش  ويَ  ٌيَش    كؤ

   29,246 17,044 12,202 281 207 73 157 31 126 دِوَك

   609,211 609,211 0 2,761 2,399 361 2,169 253 1,916 طميَىاٌي

   12,263 12,263 0 121 119 2 105 2 103 ِةوليَش

   650,720 638,518 12,202 3,162 2,726 436 2,431 286 2,145 كؤى طؼتى 
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 (صاسديٍاسةِبة )2102  بؤطالَى والَةكاُ ثيؼةطاصى لةسِووثيَوى ضاالَكىو ريٍطة بةطويَشةى كاتيةكاُ و ِةويؼةيةكاُة كشيَكاس بؤ ثيَذساو صيَذةكى و كشيَ( 7) خؼتةى                                      

 

كؤدى  
 ضاآلك

 ريٍطة  ضاآلكٌاوى 
طةسجةوى   كؤى  صيَذةكى  كشيَ

 كشيَ وصيَذةكى 
 صيَذةكى  كشيَ كاتى  ِةويؼةيى  كاتى  ِةويؼةيى   

1050 
 
 

 ثيؼةطاصى بةسِةوى ػريةوةٌى

   0 0 0 0 0 0 0 ػاس

   8,222 1,179 7,043 1,179 0 4,776 2,267 طوٌذ

   8,222 1,179 7,043 1,179 0 4,776 2,267 كؤ

1311 
 
 

 جن وبةسط ودسوطت كشدٌى ليفةسِطتٍى 

   3,200 0 3,200 0 0 3,200 0 ػاس

   2,400 0 2,400 0 0 2,400 0 طوٌذ

   5,600 0 5,600 0 0 5,600 0 كؤ

1410 
 
 

 وعةبا وسى جن وبةسطبةسطذوو

   636,899 1,159 635,740 1,159 0 32,481 603,473 ػاس

   0 0 0 0 0 0 0 طوٌذ

   636,899 1,159 635,740 1,159 0 32,481 603,473 كؤ
  
  
  

   640,099 1,159 638,940 1,159 0 35,681 603,473 ػاس كؤى ػاسٌؼني

   10,622 1,179 9,443 1,179 0 7,176 2,267 طوٌذ كؤى طوٌذٌؼني

   650,720 2,337 648,383 2,337 0 42,857 605,740 كؤى طؼتى
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 (صاسديٍاسةِبة )2102 بؤطالَى والَةكاُ ثيؼةطاصى سِووثيَوى لة ضاالَكىو ريٍطة بةطويَشةى وكاتيةكاُ ِةويؼةيةكاُ ةكشيَكاس بؤ ثيَذساو صيَذةكى و كشيَ( 8) خؼتةى

 

 ريٍطة ثاسيَضطا
 كؤ صيذةكى كشيَ

 صيَذةكى كشيَ كاتى ِةويؼةيى كاتى ِةويؼةيى   تيَكشاى  كشيَ  وصيَذةكى

 دِوك

  18,625 0 18,625 0 3,200 0 15,425 ػاس

  10,622 1,179 9,443 1,179 7,176 0 2,267 طوٌذ

  29,246 1,179 28,067 1,179 10,376 0 17,691 كؤ

 طميَىاٌى

  609,211 0 609,211 0 21,376 0 588,049 ػاس

  0 0 0 0 0 0 0 طوٌذ

  609,211 0 609,211 0 21,376 0 588,049 كؤ

 ِةوليَش

  12,263 1,159 11,105 1,159 11,105 0 0 ػاس

  0 0 0 0 0 0 0 طوٌذ

  12,263 1,159 11,105 1,159 11,105 0 0 كؤ

  640,099 1,159 638,940 1,159 35,681 0 603,473 ػاس كؤى ػاسٌؼني

  10,622 1,179 9,443 1,179 7,176 0 2,267 طوٌذ كؤى طوٌذٌؼني

  650,720 2,337 648,383 2,337 42,857 0 605,740 طؼتىكؤى 
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 (صاسديٍاسةِبة )2102   بؤطالَى والَةكاُ ثيؼةطاصى لةسِووثيَوى ضاالَكى و ةطةصسِ بةطويَشةى وكاتيةكاُ ِةويؼةيةكاُ ةكشيَكاس بؤ ثيَذساو صيَذةكى و كشيَ( 9) خؼتةى                                   

 

كؤدى 
 ضاآلك

 سةطةص ٌاوى ضاآلك

تيَكشاى    كؤى  صيَذةكى  كشيَ
كشيَ و 

 صيَذةكى 
 صيَذةكى  كشيَ كاتى  ِةويؼةيى  كاتى  ِةويؼةيى 

 ثيؼةطاصى بةسِةوى ػريةوةٌى 1050

 0 0 0 0 0 0 0 ٌيَشيٍَة

 8,222 1,179 7,043 1,179 4,776 0 2,267 ويَيٍة

 8,222 1,179 7,043 1,179 4,776 0 2,267 كؤ

1311 
 
 

سِطتٍى جن وبةسط ودسوطت كشدٌى 
 ليفة 

 0 0 0 0 0 0 0 ٌيَشيٍَة

 5,600 0 5,600 0 5,600 0 0 ويَيٍة

 5,600 0 5,600 0 5,600 0 0 كؤ

1410 
 
 

 عةبا بةسطذوووسى جن وبةسط

 636,899 1,159 635,740 1,159 32,481 0 603,473 ٌيَشيٍَة

 0 0 0 0 0 0 0 ويَيٍة

 636,899 1,159 635,740 1,159 32,481 0 603,473 كؤ

 636,898 1,158 635,740 1,159 32,481 0 603,473 ٌيَشيٍَة كؤى ٌيَشيٍَة   

 13,822 1,179 12,643 1,179 10,376 0 2,267 ويَيٍة كؤى ويَيٍة  

 650,720 2,337 648,383 2,337 42,857 0 605,740   كؤى طؼتى   
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 )صاسديٍاسةِبة (  2012   بؤطالَى والَةكاُ ثيؼةطاصى لةسِووثيَوى وثاسيَضطا ةطةصسِ بةطويَشةى وكاتيةكاُ ِةويؼةيةكاُ ةكشيَكاس بؤ ثيَذساو صيَذةكى و كشيَى(  10) خؼتةى    

 

 سةطةص ثاسيَضطا
 كؤى صيذةكى كشيَ

 كشيَي صيذةكىطةسجةوى 
 صيذةكى كشيَى كاتى ِةويؼةيى كاتى ِةويؼةيى

 دِؤك

 15,425 0 15,425 0 0 0 15,425 ٌيَشيٍة

 13,822 1,179 12,643 1,179 10,376 0 2,267 ويَيٍة

 29,246 1,179 28,067 1,179 10,376 0 17,691 كؤ

 طميَىاٌى

 609,211 0 609,211 0 21,376 0 588,049 ٌيَشيٍة

 0 0 0 0 0 0 0 ويَيٍة

 609,211 0 609,211 0 21,376 0 588,049 كؤ

 ِةوليَش

 12,263 1,159 11,105 1,159 11,105 0 0 ٌيَشيٍة

 0 0 0 0 0 0 0 ويَيٍة

 12,263 1,159 11,105 1,159 11,105 0 0 كؤ

 636,899 1,159 635,740 1,159 32,481 0 603,473 ٌيَشيٍة كؤى ٌيَشيٍة

 13,822 1,179 12,643 1,179 10,376 0 2,267 ويَيٍة ويَيٍةكؤى 

 650,720 2,337 648,383 2,337 42,857 0 605,740 كؤى طؼتى
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 )صاسديٍاسةِبة (   2102 بؤطالَى والَةكاُ ثيؼةطاصى لةسِووثيَوى ضاالَكى بةطويَشةى وثيَذاويظتيةكاُ داِات و فشؤػنت بةِاى (11)خؼتةى 

 ثيَذاويظتيةكاُ  فشؤػنت و دةساوةت  ضاالَكىٌاوى  ضاالَكىكؤدى 

 2,197,164 3,594,744 ثيؼةطاصى بةسِةوى ػريةوةٌى 1050

 28,888 169,860 ثيؼةطاصى ٌاُ و ِةويشكاسى  1071

 10,620 30,000 ةوةٌىػريٌثيؼةطاصى  1073

 57,551 98,415 طشكة ودؤػاثيؼةطاصى توسػى و ثةطتاٌى صةيتوُ ثيؼةطاصى  1079

 181,854 3,095,846 سِطتٍى جن وبةسط ودسوطتكشدٌى ليفة  1311

 714 6,300 سِطتٍى سايةخ و وافوس  1393

 297 6,200 ثيؼةطاصى سِطتٍى تشثولني ٌةكشاوة لة ػويٍيَكى تش 1399

 842,499 12,167,535 بةسطذوووسى جن و بةسط و عةبا  1410

 6,081 40,505 ثيؼةطاصى بةسِةوى قوسِكاسى  2393

 3,325,668 19,209,404 كؤى طؼتى   

 

 (صاسديٍاسةِبة )2102 بؤطالَى والَةكاُ ثيؼةطاصى ىلةسِووثيَو ثاسيَضطا بةطويَشةى وثيَذاويظتيةكاُ داِات و فشؤػنت بةِاى (12) خؼتةى

 ثيَذاويظتيةكاُ  فشؤػنت و داِات ثاسيَضطا

 427,644 1,315,720 دِؤك

 2,872,218 16,953,159 طميىاٌي

 25,806 940,526 ِةوليَش

 3,325,668 19,209,404 كؤى طؼتى
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 (صاسديٍاسةِبة )  2102  بؤطالَى والَةكاُ ثيؼةطاصى سِووثيَوى لة ضاالَكى تشبةطويَشةى وداِاتى فشؤػنت بةِاى و بشِ (13) خؼتةى

رواسةى 
 ضاآلك

 ضاآلكٌاوى 

 بةِاى فشؤػنت و داِاتةكاُ  

بةسِةوى تةواو 
 كشاوى

 ثامشاوةى بةسِةً 

بةِاى خضوةتكوصاسى 
ثيؼةطاصى ثيَؼكةػكشاو 

 بةكةطاٌى تش

بةِاى خضوةتطوصاسى 
 ضاكشدٌةوة وثاساطنت

طةسجةً فشؤػنت و 
 داِاتةكاٌى تش 

 3,594,744 . . . 3,594,744 ػريةوةٌىثيؼةطاصى بةسِةوى  1050

 169,860 . 92,412 . 77,448 ثيؼةطاصى ٌاُ و ِةويشكاسى  1071

 30,000 . . . 30,000 ةوةٌىػريٌثيؼةطاصى  1073

 98,415 . . . 98,415 ثيؼةطاصى توسػى و ثةطتاٌى صةيتوُ ثيؼةطاصى طشكة ودؤػا 1079

 3,095,846 . 31,333 . 3,064,512 ى جن وبةسط دسوطتكشدٌى ليفة سِطتٍ 1311

 6,300 . . . 6,300 ى سايةخ و وافوس سِطتٍ 1393

 6,200 . . . 6,200 ى تشثولني ٌةكشاوة لة ػويٍيَكى تشسِطتٍثيؼةطاصى  1399

 12,167,535 3,597 12,110,384 21,471 32,083 وسى جن بةسط عةبابةسطذوو 1410

 40,505 . . . 40,505 ثيؼةطاصى بةسِةوةكاٌى قوسِكاسى   2393

 19,209,404 3,597 12,234,129 21,471 6,950,207 كؤى طؼتى   
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 (صاسديٍاسةِبة )  2102  بؤطالَى والَةكاُ ثيؼةطاصى سِووثيَوىلة  ثاسيَضطا تشبةطويَشةى داِاتى و فشؤػنت بةِاى و بشِ( 14) خؼتةى

 

 ثاسيَضطا 

   بةِاى فشؤػنت و دةساوةت 

 ثامشاوةى بةسِةً  بةسِةوى تةاو دسوطت كشاو
بةِاى خضوةتكوصاسى  ثيؼةطاصى 

 ثيَؼكةػكشاو بةكةطاٌى تش

بةِاى خضوةتطوصاسى ضاكشدٌةوة 
 وثاساطنت

طةسجةً فشؤػنت و 
 داِاتةكاٌى تش 

  

   1,315,720 0 585,033 21,471 709,216 دِؤك

   16,953,159 0 10,712,168 . 6,240,991 طميَىاٌى

   940,526 3,597 936,929 . . ِةوليَش

   19,209,404 3,597 12,234,129 21,471 6,950,207 كؤى طؼتى 
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 (صاسديٍاسةِبة )  2102  بؤطالَى والَةكاُ ثيؼةطاصى سِووثيَوى لة ضاالَكى بةطويَشةى فشؤػنت بةِاى و بشِ (15) خؼتةى

 

 ٌاوى كةه وثةه ثولني كشدٌى كاال ضاآلكٌاوى  ضاآلككؤدى 

 ثيَواٌةيىيةكةى 

   بةِاى فشؤػنت  بشِى فشؤػنت 
 كؤد يةكةى  

   ثيؼةطاصى بةسِةوى ػريةوةٌى 1050

   347,050 54,536 يطك 42 ثةٌريى تةس  1050070   

   2,931,874 1,487,046 يطك 42 واطت  ) سوبة ويوكاست ( 1050100   

   213,523 116,910 يطك 42 واطت  1050101   

   102,296 292,275 يطك 42 بةسِةوةكاٌى تش ػري  1050990   

    
   3,594,744 1,950,767   كؤى   

   يؼةطاصى ٌاُ و ِةويشكاسىث 1071

   77,448 23,416 يطك 42 جؤسةكاٌى تش  ) وعحٍات (  1071070   

   77,448 23,416   كؤى       

   ةوةٌىػريٌثيؼةطاصى  1073

   30,000 9,060 يطك 42 لوقي  1073044   

   30,000 9,060   كؤى       

   ثيؼةطاصى توسػى و ثةطتاٌى صةيتوُ ثيؼةطاصى طشكة دؤػا 1079

   
   98,415 46,238 يطك 42 لة ثيؼةطاصى   التعميب توسػى دةسوة 1079011

 
   98,415 46,238   كؤى       
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 (صاسديٍاسةِبة )  2012  بؤطالَى والَةكاُ ثيؼةطاصى سِووثيَوىلة  ضاالَكىبةِاى فشؤػنت بة طويَشةى  بشِ و (15خؼتةى )تةواوكةسى 

 

 ٌاوى كةه وثةه  ثولني كشدٌى كاال ضاآلكٌاوى  ضاآلككؤدى 
 يةكةى ثيَواٌةيى 

 كؤد يةكةى     بةِاى فشؤػنت بشِى فشؤػنت

 ى جن وبةسط دسوطتكشدٌى ليفةسِطتٍ 1311

 
 74,794 1,962 يطك 42 داوى طوف  وتٍوع 1311050  

 
 22,448 1,119 يطك 42 داوى طوف 1311051  

 
 121 121 رواسة 80 قوواػى عةبا طوف 1311053  

 
 2,607,588 6,038 يطك 42 داوى تيَكةالو 1311115  

 
 3,629 40 يطك 42 داوى  وشعض 1311150  

 
 1,667 1,333 وةتش 12 جؤسةكاٌى تش 1312993  

 
 2,000 1,600 وةتش 12 ذباه 1394030  

 
 351,146 1,154 رواسة 80 قاتى ثياو و وٍذاالَُ 1410260  

 
 1,120 373 جووت 75 كوسية طوف 1411082  

 
  

 
 3,064,512 13,741  كؤى  

 ى سايةخ و وافوس سِطتٍ 1393

 6,300 630 داٌة 80 ى وافوسى بة دةطت فشوػشاوةسِطتٍ 1393015   

 
 6,300 630   كؤى       

 ى تشثولني ٌةكشاوة لة ػويٍيَكى تشسِطتٍثيؼةطاصى  1399

 6,200 310 جووت 75 ثيَالو سطرتاو 1520071   

 
 6,200 310   كؤى       

 وسى جن بةسط عةبابةسطذوو 1410

 
 32,083 1,604 رواسة 80 طةسجفى ٌةخؼشاوة 1392030  

 
 32,083 1,604   كؤى      

       ثيؼةطاصى بةسِةً قوس  2393

 40,505 1,202 رواسة 80 بةسِةوةكاٌى تش لة قوس  / تٍوس 2393071  

 40,505 1,202   كؤى     

 6,950,207 2,046,967     كؤى طؼتى    
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 (صاسديٍاسةِبة )  2012  بؤطالَى والَةكاُ ثيؼةطاصى سِووثيَوى لة ثاسيَضطا بةطويَشةى فشؤػنت بةِاى و بشِ( 16) خؼتةى                              

 ٌاوى يةكةى  كؤدى يةكةى    بةِاى فشؤػنت  بشِى  فشؤػنت  يةكةى ثيَواٌةيي ٌاوى كاال ثوَلني كشدٌى كاال ثاسيَضطا 

               دِؤك 

  

  308080 41546 يطك 42 ثةٌريى تةس 1050070

   188,386 94,193 يطك 42 واطت 1050100

   1,667 1,333 وةتش 12 جؤسةكاٌى تش 1312993

   32,083 1,604 داٌة 80 طةسضةفى ٌةخؼكشاو 1392030  

   2,000 1,600 وةتش 12 طوسيع )ثةت( 1394030  

   148,000 267 داٌة 80 قاتى ثياو و وٍذاالُ 1410260  

   1,120 373 جووت 75 طوسيةى  خوسى 1411082  

   27,880 697 داٌة 80 بةسِةوةكاٌى تشى قوسِ 2393071  

   709,216 141,614   كؤ      

             طميَىاٌى

 38,970 12,990 يطك 42 ثةٌريى تةس 1050070  

 2,743,488 1,392,853 يطك 42 واطت 1050100  

 213,523 116,910 يطك 42 واطت )ٌاػف( 1050101  

 102,296 292,275 يطك 42 بةسِةوةكاٌى تش ػري 1050990  

 77,448 23,416 يطك 42 جؤسةكاٌى تشِةويشكاسى 1071070  

 30,000 9,060 يطك 42 لوقي 1073044  

 98,415 46,238 يطك 42 توسػى جطة لةثيؼةطاصى  قوتوبةٌذى 1079011  

 74,794 1,962 يطك 42 خوسى جؤساو جؤس داوى 1311050  

 22,448 1,119 يطك 42 داوى طوف 1311051  

 121 121 داٌة 80 قوواػى عةبا خوسى 1311053  

 2,607,588 6,038 يطك 42 داوى جؤساو جؤس 1311115  

 3,629 40 يطك 42 داوى بضُ 1311150  

 6,300 630 داٌة 80 وافوسى بةدةطت ٌةخؼكشاو 1393015  

 203,146 887 داٌة 80 قاتى ثياو و وٍذاالُ 1410260  

 6,200 310 جووت 75 ثياَلوى ضيٍذساو 1520071  

 12,625 505 داٌة 80 بةسِةوةكاٌى تشى  قوسِ 2393071  

 كؤ      
 

1,905,354 6,240,991 

 6,950,207 2,046,967     كؤى طؼتى     
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 (صاسديٍاسةِبة )  2012  بؤطالَى والَةكاُ ثيؼةطاصى لة سِووثيَوى ضاالَكى بةطويَشةى بةسِةً ثيَذاويظتيةكاٌى بةِاى( 17) خؼتةى

كؤدى 
 ضاآلك

 ضاالَكىٌاوى 
ثيَذاويظتيةكاٌى بةسِةً 

 خاوةكاُ وكةسةطتةى طةسةتاي

ثيَذاويظتيةكاٌى كاال و 
 خضوةتطوصاسى

 كؤ

 2,207,939 10,775 2,197,164 ثيؼةطاصى بةسِةوى ػريةوةٌى 1050

 29,526 638 28,888 ثيؼةطاصى ٌاُ و ِةويشكاسى 1071

 10,841 221 10,620 ةوةٌىػريٌثيؼةطاصى  1073

 57,675 124 57,551 ثيؼةطاصى توسػى و ثةطتاٌى صةيتوُ ثيؼةطاصى طشكة و دؤػا 1079

 182,153 299 181,854 سِطتٍى جن وبةسط ودسوطتكشدٌى ليفة 1311

 714 ـــــ 714 سِطتٍى سايةخ و وافوس 1393

 297 ـــــ 297 ثيؼةطاصى سِطتٍى تشثولني ٌةكشاولة ػويٍيَكى تش 1399

 873,747 31,248 842,499 بةسطذوووسى جن و بةسط  وعةبا 1410

 6,125 44 6,081 ثيؼةطاصى بةسِةوةكاٌى  قوس ِكاسى 2393

 
 3,369,017 43,349 3,325,668 كؤى طؼتى

 

 (صاسديٍاسةِبة )  2012  بؤطالَى والَةكاُ ثيؼةطاصى سِووثيَوى ثاسيَضطالة بةطويَشةى بةسِةً ثيَذاويظتيةكاٌى بةِاى( 18)خؼتةى 

 كؤ ثيَذاويظتيةكاٌى كاال و خضوةتطوصاسى ثيَذاويظتيةكاٌى بةسِةً خاوةكاُ وكةسةطتةى طةسةتاي ثاسيَضطا

 429,804 2,160 427,644 دِوَك

 2,912,268 40,050 2,872,218 طميَىاٌي

 26,945 1,139 25,806 ِةوليَش

 3,369,017 43,349 3,325,668 كؤى طؼتى
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  (صاسديٍاسةِبة )  2012  بؤطالَى والَةكاُ ثيؼةطاصى لة سِووثيَوى ضاالَكى بةطويَشةى(  طةسةتاييةكاُ وكةسةطتة خاوةكاُ)  بةسِةً ثيَذاويظتيةكاٌى بةِاى و بشِ (19)خؼتةى

كؤدى 
 ٌاوى كاال كؤدى كاال ٌاوى ضاالك ضاالك

 كؤى ِاوسدة ٌاوخو يةكةى ثيَواٌةيى

 بةِا بشِ بةِا بشِ بةِا بشِ ٌاوى يةكةى كؤدى يةكةى

 ثيؼةطاصى بةسِةوى ػريةوةٌى 1050

 2,165,351 2,075,076 0 0 2,165,351 2,075,076 كطي 42 ػريى خاو 144020    

 29,228 14,614 0 0 29,228 14,614 كطي 42 واطت 1050100    

 65 4,048 65 4,048 0 0 طشاً 41 مخشةى ثةٌري 1079110    

 3,840 359 3,840 359 0 0 كطي 42 مخشةى ثةٌري 1079110    

 128,493 502,448 98,752 472,436 29,742 30,012 داٌة 80 قوتوى ثالطتيك جؤسةِا قةباسة 2220022    

 87 39 87 39 0 0 كطي 42 كيظى  ٌايموُ 2220026    

 2,197,164 2,492,663 102,744 476,881 2,094,420 2,015,782   كؤ        

                   ثيؼةطاصى ٌاُ و ِةويشكاسى 1071

 900 3,600 900 3,600 0 0 داٌة 80 ِيمكة 146030    

 6,600 4,000 6,600 4,000 0 0 تةُ 43 صةيتى سوةكى ػن 1040991    

 1,080 360 1,080 360 0 0 كطي 42 قةمياغى كيَكى ئاوادةكشاو 1050140    

 2,880 3,600 2,880 3,600 0 0 كطي 42 ئاسدى طةمن 1061060    

 480 600 480 600 0 0 كطي 42 ئاسدى طفش 1061061    

 5,920 8 5,920 8 0 0 تةُ 43 ئاسدى طفش 1061061    

 600 600 600 600 0 0 كطي 42 ػكش 1072020    

 7,520 8 7,520 8 0 0 تةُ 43 ػكش 1072020    

 576 48 576 48 0 0 كطي 42 مخشةى ثةٌري 1079110    

 120 72 120 72 0 0 كطي 42 مخشةى ٌاُ 1079111    

 120 180 84 60 36 120 كطي 42 خوى خواسدُ 1079130    

 16 640 16 640 0 0 لرت 37 تاً وبؤُ 1079180    

 720 336 720 336 0 0 كطي 42 تاً وبؤُ 1079180    

 120 120 120 120 0 0 كطي 42 فاٌيال 1079181    

 120 60 120 60 0 0 كطي 42 بؤيةيى خواسدةوةٌى 1079994    
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  (صاسديٍاسةِبة )  2012  بؤطالَى والَةكاُ ثيؼةطاصى لة سِووثيَوى ضاالَكى بةطويَشةى(  طةسةتاييةكاُ وكةسةطتة خاوةكاُ)  بةسِةً ثيَذاويظتيةكاٌى بةِاى و بشِ (19)خؼتةىتةواوكةسى 

كؤدى 
 ضاالك

ٌاوى 
 ٌاوى كاال كؤدى كاال ضاالك

 كؤى ِاوسدة ٌاوخو يةكةى ثيَواٌةيى

 بةِا بشِ بةِا بشِ بةِا بشِ ٌاوى يةكةى كؤدى يةكةى

 600 1,200 600 1,200 0 0 داٌة 80 ؿٍذوقى كاستؤُ 1702031    

 516 732 396 132 120 600 كطي 42 كيظى  ٌايموُ 2220026    

    
 كؤ

 
720 156 15444 28732 16164 28888 

 ثيؼةطاصى ػريةوةٌى 1073

 804 300 804 300 0 0 كطي 42 طويَضى ٍِذى 126010    

 96 60 96 60 0 0 لرت 37 صةيتى سوةكى ػن 1040991    

 3,804 5,400 3,804 5,400 0 0 كطي 42 ئاسدى طفش 1061061    

 1,536 1,800 1,536 1,800 0 0 كطي 42 ٌؼاطتة 1062010    

 3,696 4,200 3,696 4,200 0 0 كطي 42 ػكش 1072020    

 48 24 48 24 0 0 كطي 42 تاً وبؤُ 1079180    

 120 60 120 60 0 0 كطي 42 ليىةٌذ وصى 2011064    

 216 108 216 108 0 0 كطي 42 ٌايموُكيظى   2220026    

 300 12,000 300 12,000 0 0 داٌة 80 كاطةى ثالطتيك 2220036    

 10,620 23,952 10,620 23,952 0 0   كؤ        

                 ثيؼةطاصى توسػى و ثةطتاٌى صةيتوُ ثيؼةطاصى طشكة دؤػا 1079

 13,487 11,907 1,890 230 11,597 11,678 كطي 42 خةياس 113040    

 5,225 2,889 0 0 5,225 2,889 كطي 42 بيبةس 113130    

 4,455 257 4,320 243 135 14 كطي 42 طري 113140    

  
 15,485 9,896 1,053 918 14,432 8,978 كطي 42 طةوصةواتى جؤساو جؤس 113990

 54 14 0 0 54 14 كطي 42 ويوةى جؤساو جؤس 123990    

 5,603 1,823 0 0 5,603 1,823 كطي 42 صةيتوُ 126020    

 162 162 0 0 162 162 كطي 42 خوى خاو 893020    

 1,067 486 54 54 1,013 432 كطي 42 جؤسةِا طةوصةواتى ثاساطرتاو 1030011    

 2,781 1,431 2,700 1,350 81 81 لرت 37 خةه 1079010    

 7,830 3,470 7,290 2,795 540 675 كطي 42 خةه 1079010    
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 ( ِةصاسديٍاس) (صاسديٍاسةِبة )  2012  بؤطالَى والَةكاُ ثيؼةطاصى لة سِووثيَوى ضاالَكى بةطويَشةى(  طةسةتاييةكاُ وكةسةطتة خاوةكاُ)  بةسِةً ثيَذاويظتيةكاٌى بةِاى و بشِ (19)خؼتةىتةواوكةسى 

 ٌاوى كاال كؤدى كاال ٌاوى ضاالك كؤدى ضاالك
 كؤى ِاوسدة ٌاوخو ثيَواٌةيىيةكةى 

 بةِا بشِ بةِا بشِ بةِا بشِ ٌاوى يةكةى كؤدى يةكةى

 243 810 0 0 243 810 كطي 42 خؤى خواسدُ 1079130    

 162 14 0 0 162 14 كطي 42 بةِاساتى كوتشاو 1079210    

  

 54 27 54 27 0 0 داٌة 80 قوتوى ثالطتيك جوَسةِا قةباسةى 2220022

 810 324 473 176 338 149 كػي 42 كيظى  ٌايموُ 2220026    

 135 54 0 0 135 54 داٌة 81 كاطةى ثالطتيك 2220036    

    
  

 كؤ
 

27,770 39,717 5,792 17,834 33,561 57,551 

                   سطتٍى جن وبةسط دسوطتكشدٌى ليفة 1311

 25,932 8,585 685 81 25,247 8,504 كطي 42 جؤسةِا خوسى جياواص 144030    

 564 484 564 484 0 0 داٌة 80 جؤسةِا خوسى جياواص 144030    

  
 3,024 1,008 0 0 3,024 1,008 كطي 42 جؤسةِا خوسى خاوى جياواص 144031

  
 1,067 267 1,067 267 0 0 كطي 42 سيظى خوسى جؤساو جؤس 1311050

 66,084 907 1,572 262 64,512 645 كطي 42 سيظى  خوسى 1311051    

 15,960 346 0 0 15,960 346 كطي 42 قوواػى خوسى 1311052    

 5,544 3,696 0 0 5,544 3,696 كطي 42 سيظى جؤساو جؤس 1311115    

 43,067 680 0 0 43,067 680 كطي 42 سيظى  بضُ 1311150    

 1,512 168 0 0 1,512 168 كطي 42 داوى ٌايموُ 1399081    

 1,139 995 0 0 1,139 995 داٌة 80 دةسصى دوسواُ 2599182    

  
 2,856 571 2,050 410 806 161 كطي 42 كةسةطتةى كيىياوى ياسيذةس 2011401

 2,000 200 0 0 2,000 200 كطي 42 بويةى كيىياوى 2029071    

 12,096 806 0 0 12,096 806 كطي 42 سيظى  ٌايموُ 2030041    

 1,008 1,210 0 0 1,008 1,210 داٌة 80 كيظةى طوػى 2220024    

    
 

 181,854 19,922 5,939 1,503 175,915 18,419   كؤ  

                 سطتٍى سايةخ و وافوس 1393

 300 240 0 0 300 240 كطي 42 داوى لؤكة 1311012    

 54 60 0 0 54 60 داٌة 80 دةسصى ضٍني 2599182    

  
 360 60 0 0 360 60 لرت 37 بؤيةى تيَكةالو 2022991
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  (صاسديٍاسةِبة )  2012  بؤطالَى والَةكاُ ثيؼةطاصى لة سِووثيَوى ضاالَكى بةطويَشةى(  طةسةتاييةكاُ وكةسةطتة خاوةكاُ)  بةسِةً ثيَذاويظتيةكاٌى بةِاى و بشِ (19)خؼتةىتةواوكةسى 

 كاالٌاوى  كؤدى كاال ٌاوى ضاالك كؤدى ضاالك

 كؤى ِاوسدة ٌاوخو يةكةى ثيَواٌةيى

 بةِا بشِ بةِا بشِ بةِا بشِ ٌاوى يةكةى كؤدى يةكةى

  
 714 360 0 0 714 360   كؤ

                 ثيؼةطاصى سِطتٍى تشثولني ٌةكشاوة لة ػويٍيَكى تش 1399

 240 19 240 19 0 0 كطي 42 سيظى خوسى 1311051    

 57 19 0 0 57 19 كطي 42 ٌايموُكيظةى  2220026    

 297 38 240 19 57 19   كؤ كؤ      

 بةسطذوووسى جن بةسط عةبا 1410

 قوواػى جؤسةكاٌى تش 1312995    
 23,335 21,291 23,335 21,291 0 0 وةتش 12

 77 155 77 155 0 0 وةتش 12 توىل داٌتين 1391041    

 99 99 99 99 0 0 وةتش 12 قوواػى تيَكةالو 1391996    

 386 386 386 386 0 0 وةتش 12 ػشيتى سِطنت 1399010    

 81,512 86,589 2,172 4,007 79,340 82,582 وةتش 12 ػشيتى لؤكةى 1399012    

 1,069 214 1,069 214 0 0 كطي 42 ػشيتى لؤكةى 1399012    

 132,673 106,309 132,673 106,309 0 0 وةتش 12 كةه ثةىل بةسكذووس 1399070    

 4,275 5,344 4,275 5,344 0 0 كطي 42 كةه ثةىل بةسكذووس 1399070    

 2,517 2,833 2,517 2,833 0 0 بةكشة 72 داوى وةعذةٌى 1399080    

 52,460 219,619 38,031 203,231 14,429 16,388 كطي 42 سيظى الطتيك 1399083    

 1,455 3,979 1,455 3,979 0 0 وةتش 12 قةيتاُ 1399090    

 2,672 2,138 0 0 2,672 2,138 وةتش 12 داوى بةسكذوس 1399992    

 16,529 12,015 16,529 12,015 0 0 بةكشة 72 داوى بةسكذوس 1399992    

 249,477 163,457 209,914 130,146 39,563 33,311 داٌة 80 داوى بةسكذوس 1399992    
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  (صاسديٍاسةِبة )  2012  بؤطالَى والَةكاُ ثيؼةطاصى لة سِووثيَوى ضاالَكى بةطويَشةى(  طةسةتاييةكاُ وكةسةطتة خاوةكاُ)  بةسِةً ثيَذاويظتيةكاٌى بةِاى و بشِ (19)خؼتةىتةواوكةسى 

كؤدى 
 ضاالك 

 ٌاوى كاال  كؤدى كاال ٌاوى ضاالك 
 كؤى  ِاوسدة ٌاوخو يةكةى ثيَواٌةيى

 بةِا بشِ بةِا بشِ بةِا بشِ ٌاوى يةكةى  كؤدى يةكةى 

 16,350 34,338 16,350 34,338 0 0 ورت 12 داوى الطتيك 2219991  

 11,115 2,351 11,115 2,351 0 0 يطك 42 داوى الطتيك 2219991  

 173 543 173 543 0 0 بكشة 72 داوى الطتيك 2219991  

 74 370 74 370 0 0 ورت 12 ػشيتى الطتيك 2219996  

 1,069 214 1,069 214 0 0 يطك 42 ػشيتى الطتيك 2219996  

 7,819 3,042 3,330 1,118 4,489 1,924 يطك 42 كيظةى ٌايموُ 2220026  

 2,154 53,331 0 0 2,154 53,331 داٌة 80 كيظةى ٌايموُ 2220026  

 4,275 428 4,275 428 0 0 ورت 12 قوواػى اطفٍخ 2220995  

  
 يط 41 دوبوغ 2599181

0 0 20,216 5,368 20,216 5,368 

  
 830 193 830 193 0 0 اكيتث 76 دوبوغ 2599181

  
 اكيتث 76 دةسصى 2599182

0 0 6,157 6,837 6,157 6,837 

  
 80,016 418,679 68,848 382,393 11,169 36,285 داٌة 80 دةسصى 2599182

  
 386 90 386 90 0 0 اكيتث 76 تين وقشديمةى جن وبةسط 2599183

  
 7,482 2,138 7,482 2,138 0 0 داٌة 80 تين وقشديمةى جن وبةسط 2599183

  
 1,111 370 1,111 370 0 0 مثقال 47 ياقوت 3211051
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 (صاسديٍاسةِبة )  2012  بؤطالَى والَةكاُ ثيؼةطاصى لة سِووثيَوى ضاالَكى بةطويَشةى(  طةسةتاييةكاُ وكةسةطتة خاوةكاُ)  بةسِةً ثيَذاويظتيةكاٌى بةِاى و بشِ (19)خؼتةىتةواوكةسى 

 ٌاوى كاال كؤدى كاال ٌاوى ضاالك كؤدى ضاالك
 كؤى ِاوسدة ٌاوخو يةكةى ثيَواٌةيى

 بةِا بشِ بةِا بشِ بةِا بشِ ٌاوى يةكةى كؤدى يةكةى

  
 39,675 14,762 39,675 14,762 0 0 داٌة 80 ياقوت 3211051

  
 3,291 924 3,291 924 0 0 اكيتث 76 قوثضةجؤسةِا  3290141

  
 11,996 43,917 3,517 13,813 8,479 30,104 داٌة 80 جؤسةِا قوثضة 3290141

  
 309 77 309 77 0 0 اكيتث 76 قوثضةى ثالطتيك 3290142

  
 73,633 123,271 61,840 110,588 11,792 12,683 داٌة 80 صجنري 3290281

    
 كؤ

 
268,745 174,087 1,081,090 668,412 1,349,836 842,499 

 ثيؼةطاصى بةسِةً قوس 2393
        

  
 1,210 77 0 0 1,210 77 3ً 32 قوس 810120

  
 480 3,000 0 0 480 3,000 كطي 42 قوس 810120

  
 2,210 113 0 0 2,210 113 تةُ 43 قوس 810120

  
 865 2,220 0 0 865 2,220 كطي 42 خوى خاو 893020

  
 1,286 4,215 0 0 1,286 4,215 كطي 42 كا 1061081

  
 30 360 0 0 30 360 كطي 42 خوى خاو 893020

    
 كؤ

 
9,985 6,081 0 0 9,985 6,081 

 3,325,668 3,946,481 834,520 1,604,681 2,491,148 2,341,800 كوَي طؼيت
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 (صاسديٍاسةِبة )  2012  بؤطالَى والَةكاُ ثيؼةطاصى سِووثيَوى لة ضاالَكى بةطويَشةى(  وكةسةطتةطةسةتاييةكاُ خاوةكاُ)  بةسِةً ثيَذاويظتيةكاٌى بةِاى و بشِ( 20) خؼتةى

 ٌاوى كاال كؤدى كاال ثاسيَضطا
 كؤ ِاوسدة ٌاوخؤ يةكةى ثيَواٌةيى

 بةِا بشِ بةِا بشِ بةِا بشِ ٌاوى يةكةى كؤدى يةكةى

 دِؤك
   

 320,528 260,427 0 0 320,528 260,427 يطك 42 ػريى خاو 144020       

 
 2,210 113 0 0 2,210 113 ُتة 43 قوسِ 810120

 
 755 1,560 0 0 755 1,560 يطك 42 خوىَ خاو 893020

 
 986 3,915 0 0 986 3,915 يطك 42 كا 1061081

 
 65 4,048 65 4,048 0 0 طي 41 مخريى ثةٌري 1079110

 
 593 34 593 34 0 0 يطك 42 مخريى ثةٌري 1079110

 
 1,067 267 1,067 267 0 0 يطك 42 سيظى خوسى جؤساو جؤس 1311050

 
 43,067 680 0 0 43,067 680 يطك 42 سيظى خوسى 1311150

 
 19,126 19,126 19,126 19,126 0 0 تشةو 12 جؤسةِا قوواػى تش 1312995

 
 99 99 99 99 0 0 تشةو 12 تيَكةالوجؤسةِا قوواػى  1391996

 
 10,544 6,088 10,544 6,088 0 0 كشةةب 72 داوى بةسطذووس 1399992

 
 2,000 200 0 0 2,000 200 كطي 42 بويةى كيىايى 2029071

 
 2,669 8,259 2,669 8,259 0 0 تشةو 12 داوى الطتيك 2219991

 
 173 543 173 543 0 0 كشةةب 72 داوى الطتيك 2219991

 
 74 370 74 370 0 0 تشةو 12 ػشيتى الطتيك 2219996

 
 7,253 53,833 7,253 53,833 0 0 داٌة 80 قوتوى ثالطتيك جوَسةِا قةباسةى 2220022

 
 211 88 211 88 0 0 يطك 42 كيظةى ٌايموُ 2220026

 
 5,368 20,216 5,368 20,216 0 0 طي 41 دوبوغ 2599181

 
 1,970 749 1,970 749 0 0 اكيتث 76 دةسصى 2599182

 
 1,483 9,374 1,483 9,374 0 0 داٌة 80 دةسصى 2599182

 
 1,111 370 1,111 370 0 0 كاهظو 47 ياقوت 3211051

 
 6,293 2,221 6,293 2,221 0 0 داٌة 80 ياقوت 3211051

   
 كؤ

 
266,895 369,545 125,685 58,098 392,580 427,644 
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 (صاسديٍاسةِبة )  2012  بؤطالَى والَةكاُ ثيؼةطاصى سِووثيَوى لة ضاالَكى بةطويَشةى(  طةسةتاييةكاُ كةسةطتة و خاوةكاُ)  بةسِةً ثيَذاويظتيةكاٌى بةِاى و بشِ( 20) خؼتةىتةواو كةسى 

 ٌاوى كاال كؤدى كاال ثاسيَضطا

 كؤ ِاوسدة ٌاوخؤ يةكةى ثيَواٌةيى

 بةِا بشِ بةِا بشِ بةِا بشِ ٌاوى يةكةى كؤدى يةكةى

 طميَىاٌى

 
        

 
 13,487 11,907 1,890 230 11,597 11,678 كطي 42 خةياس 113040

 
 5,225 2,889 0 0 5,225 2,889 كطي 42 بيبةس 113130

 
 4,455 257 4,320 243 135 14 كطي 42 طري 113140

 
 15,485 9,896 1,053 918 14,432 8,978 كطي 42 طةوصواتى جياواص 113990

 
 54 14 0 0 54 14 كطي 42 ويوةى جياواص 123990

 
 804 300 804 300 0 0 كطي 42 طويَضى ٍِذى 126010

 
 5,603 1,823 0 0 5,603 1,823 كطي 42 صيتوُ 126020

 
 1,714,924 1,710,729 0 0 1,714,924 1,710,729 كطي 42 ػريى خاو 144020

 
 25,932 8,585 685 81 25,247 8,504 كطي 42 خوسى جياوصو جؤسةِا 144030

 
 564 484 564 484 0 0 داٌة 80 خوسى جياوصو جؤسةِا 144030

 
 3,024 1,008 0 0 3,024 1,008 كطي 42 خوسى خاو جياواص و جؤسةِا 144031

 
 900 3,600 900 3,600 0 0 داٌة 80 ِيمكة 146030

 
 1,210 77 0 0 1,210 77 3ً 32 قوسِ 810120

 
 480 3,000 0 0 480 3,000 كطي 42 قوسِ 810120

 
 302 1,182 0 0 302 1,182 كطي 42 خوى خاو 893020

 
 1,067 486 54 54 1,013 432 كطي 42 طةوصواتى جياواص 1030011

 
 96 60 96 60 0 0 لرت 37 صيتى سوةكى ػن 1040991

 
 6,600 4,000 6,600 4,000 0 0 تةُ 43 صيتى سوةكى ػن 1040991

 
 29,228 14,614 0 0 29,228 14,614 كطي 42 واطت 1050100

 
 1,080 360 1,080 360 0 0 كطي 42 كيك ئاوادةكشاو قشطه 1050140

 
 2,880 3,600 2,880 3,600 0 0 كطي 42 ئاسدى طةمن 1061060

 
 4,284 6,000 4,284 6,000 0 0 كطي 42 ئاسدى طفش 1061061

 
 5,920 8 5,920 8 0 0 تةُ 43 ئاسدى طفش 1061061
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 (صاسديٍاسةِبة )  2012  بؤطالَى والَةكاُ ثيؼةطاصى سِووثيَوى لة ضاالَكى بةطويَشةى(  طةسةتاييةكاُ وكةسةطتة خاوةكاُ)  بةسِةً ثيَذاويظتيةكاٌى بةِاى و بشِ( 20) خؼتةىتةواو كةسى 

 ٌاوى كاال كؤدى كاال ثاسيَضطا
 كؤ ِاوسدة ٌاوخؤ يةكةى ثيَواٌةيى

 بةِا بشِ بةِا بشِ بةِا بشِ ٌاوى يةكةى كؤدى يةكةى

 300 300 0 0 300 300 يطك 42 كا 1061081 طميَىاٌى

 
 1,536 1,800 1,536 1,800 0 0 يطك 42 ٌيؼاطتة 1062010

 
 4,296 4,800 4,296 4,800 0 0 يطك 42 ػكش 1072020

 
 7,520 8 7,520 8 0 0 ُتة 43 ػكش 1072020

 
 2,781 1,431 2,700 1,350 81 81 لرت 37 خةن 1079010

 
 7,830 3,470 7,290 2,795 540 675 يطك 42 خةن 1079010

 
 3,824 373 3,824 373 0 0 يطك 42 مخشةى ثةٌري 1079110

 
 120 72 120 72 0 0 يطك 42 مخشةى ٌاُ 1079111

 
 363 990 84 60 279 930 يطك 42 خوى خواسدُ 1079130

 
 16 640 16 640 0 0 لرت 37 تاً بوُ 1079180

 
 768 360 768 360 0 0 يطك 42 تاً بوُ 1079180

 
 120 120 120 120 0 0 يطك 42 فاٌيال 1079181

 
 162 14 0 0 162 14 يطك 42 بةِاساتى كوتشاو 1079210

 
 120 60 120 60 0 0 يطك 42 بويةى خواسدُ 1079994

 
 300 240 0 0 300 240 يطك 42 داوى لؤكة 1311012

 
 66,324 926 1,812 281 64,512 645 يطك 42 سيظى خوسى 1311051

 
 15,960 346 0 0 15,960 346 يطك 42 قوواػى خوسى 1311052

 
 5,544 3,696 0 0 5,544 3,696 يطك 42 سيظى جياواص 1311115

 
 80,836 84,078 1,496 1,496 79,340 82,582 تشةو 12 ػشيتى لؤكة 1399012

 
 1,069 214 1,069 214 0 0 يطك 42 لؤكةػشيتى  1399012

 
 132,673 106,309 132,673 106,309 0 0 تشةو 12 كةه وثةىل بةسطذووسيَ 1399070

 
 4,275 5,344 4,275 5,344 0 0 يطك 42 كةه وثةىل بةسطذووسيَ 1399070

 
 1,512 168 0 0 1,512 168 يطك 42 داوى بةسكذووس يَ 1399081

 
 52,460 219,619 38,031 203,231 14,429 16,388 يطك 42 سيظى الطتيك 1399083
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 (صاسديٍاسةِبة )  2012  بؤطالَى والَةكاُ ثيؼةطاصى سِووثيَوى لة ضاالَكى بةطويَشةى(  طةسةتاييةكاُ وكةسةطتة خاوةكاُ)  بةسِةً ثيَذاويظتيةكاٌى بةِاى و بشِ( 20)  خؼتةىتةواو كةسى 

 ٌاوى كاال كؤدى كاال ثاسيَضطا
 كؤ ِاوسدة ٌاوخؤ يةكةى ثيَواٌةيى

 بةِا بشِ بةِا بشِ بةِا بشِ ٌاوى يةكةى كؤدى يةكةى

 1,069 3,206 1,069 3,206 0 0 تشةو 12 قةيتاُ 1399090 طميَىاٌى

 
 2,672 2,138 0 0 2,672 2,138 تشةو 12 داوى بةسكذووس يَ 1399992

 
 249,438 163,418 209,875 130,108 39,563 33,311 داٌة 80 داوى بةسكذووس يَ 1399992

 
 1,193 1,055 0 0 1,193 1,055 داٌة 80 دةسصى سطنت 2599182

 
 600 1,200 600 1,200 0 0 داٌة 80 طٍذوقى كاستؤُ 1702031

 
 120 60 120 60 0 0 يطك 42 ليىةٌذوصى 2011064

 
 2,856 571 2,050 410 806 161 يطك 42 كةسةطتةى كيىياوى ياسيذةس 2011401

 
 360 60 0 0 360 60 لرت 37 بويةى تيَكةالو 2022991

 
 12,096 806 0 0 12,096 806 يطك 42 سطتى ٌايموُ 2030041

 
 13,681 26,079 13,681 26,079 0 0 تشةو 12 داوى ثالطتيك 2219991

 
 11,115 2,351 11,115 2,351 0 0 يطك 42 داوى ثالطتيك 2219991

 
 1,069 214 1,069 214 0 0 يطك 42 ثالطتيكػشيتى  2219996

 
 121,294 448,642 91,552 418,630 29,742 30,012 داٌة 80 قوتوى ثالطتيك جؤسةِا قةباسة 2220022

 
 1,008 1,210 0 0 1,008 1,210 داٌة 80 كيظةى طوػى 2220024

 
 9,294 4,176 4,291 1,484 5,003 2,691 يطك 42 كيظةى ٌايموُ 2220026

 
 1,710 48,309 0 0 1,710 48,309 داٌة 80 كيظةى ٌايموُ 2220026

 
 300 12,000 300 12,000 0 0 داٌة 80 كاطة بالطتك 2220036

 
 135 54 0 0 135 54 بةِةصاس داٌة 81 كاطة بالطتك 2220036

 
 4,275 428 4,275 428 0 0 تشةو 12 قوواػى اطفٍخ 2220995

 
 2,138 4,275 2,138 4,275 0 0 اكيتث 76 دةسصى 2599182

 
 78,289 409,009 67,120 372,723 11,169 36,285 داٌة 80 دةسصى 2599182

 
 7,482 2,138 7,482 2,138 0 0 داٌة 80 تين وقشديمةى جن وبةسط 2599183

 
 33,382 12,540 33,382 12,540 0 0 داٌة 80 ياقوت 3211051

 
 11,899 43,357 3,420 13,253 8,479 30,104 داٌة 80 جؤسةِا قؤثضة 3290141

 
 70,433 116,872 58,641 104,189 11,792 12,683 داٌة 80 صجنري 3290281

   
 كؤ

 
2,069,884 2,121,158 1,454,537 751,060 3,524,421 2,872,218 
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 (صاسديٍاسةِبة )  2012  بؤطالَى والَةكاُ ثيؼةطاصى سِووثيَوى لة ضاالَكى بةطويَشةى(  طةسةتاييةكاُ وكةسةطتة خاوةكاُ)  بةسِةً ثيَذاويظتيةكاٌى بةِاى و بشِ( 20)  تةواو كةسى خؼتةى

 ٌاوى كاال كؤدى كاال ثاسيَضطا
 كؤ ِاوسدة ٌاوخؤ يةكةى ثيَواٌةيى

 بةِا بشِ بةِا بشِ بةِا بشِ ٌاوى يةكةى كؤدى يةكةى

 ِةوليَش
 

        

 4,209 2,165 4,209 2,165 0 0 تشةو 12 جؤسةِا قوواػى تش 1312995 

 
 77 155 77 155 0 0 تشةو 12 توىل داٌتين 1391041

 
 386 386 386 386 0 0 تشةو 12 ػشيتى سطنت 1399010

 
 676 2,511 676 2,511 0 0 تشةو 12 ػشيتى لؤكة 1399012

 
 2,517 2,833 2,517 2,833 0 0 كشةةب 72 داوى وةعذةٌى 1399080

 
 386 773 386 773 0 0 تشةو 12 قةيتاُ 1399090

 
 5,985 5,927 5,985 5,927 0 0 كشةةب 72 داوى بةسطذووسيَ 1399992

 
 39 39 39 39 0 0 داٌة 80 داوى بةسطذووسيَ 1399992

 
 444 5,021 0 0 444 5,021 داٌة 80 كيظةى ٌايموُ 2220026

 
 830 193 830 193 0 0 اكيتث 76 دوبوغ 2599181

 
 2,730 1,133 2,730 1,133 0 0 اكيتث 76 دةسصى 2599182

 
 245 296 245 296 0 0 داٌة 80 دةسصى 2599182

 
 386 90 386 90 0 0 اكيتث 76 تين وقشديمةى جن وبةسط 2599183

 
 3,291 924 3,291 924 0 0 اكيتث 76 جؤسةِا قوثضة 3290141

 
 97 560 97 560 0 0 داٌة 80 جؤسةِا قوثضة 3290141

 
 309 77 309 77 0 0 اكيتث 76 قوثضةى ثالطتيك 3290142

 
 3,199 6,399 3,199 6,399 0 0 داٌة 80 صجنري 3290281

   
 كؤ

 
5,021 444 24,459 25,362 29,481 25,806 

 

 كؤى طؼتى
  

2,341,800 2,491,148 1,604,681 834,520 3,946,481 3,325,668 
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 (صاسديٍاسةِبة )  2012  بؤطالَى والَةكاُ ثيؼةطاصى سِووثيَوى لة ضاالَكى بةطويَشةى خضوةتطوصاسى ثيَذاويظتى تشو وثةىل كةه و بةسِةً ثيَذاويظتيةكاٌى وبةِاى بشِ( 21) خؼتةى

كؤدى 
 ٌاوى ضاالَكى ضاالَكى

كؤدى ثولني 
 ٌاوى كاال كشدُ 

   كؤ بةسِةوى ِاوسدة بةسِةوى ٌاوخو يةكةى ثيَواٌةى

 بةِا بشِ بةِا بشِ بةِا بشِ ٌاوى يةكةى  كؤدى يةكةى 

                     ثيؼةطاصى بةسِةوى ػريةوةٌى 1050

 1,475 2,909 0 0 1,475 2,909 لرت 37 ٌةوتى طجى 1920015  

 6,158 12,209 0 0 6,158 12,209 كطي 42 غاصى ػن 1920998  

 8 5 0 0 8 5 اوجري 58 كاسةباى ووليذة 3510010  

 2,222 37,273 0 0 2,222 37,273 تكيمو وا 88 كاسةباى ٌيؼتىاٌى 3510010  

 912 8,266 0 0 912 8,266 3ً 32 ئاو 3600051  

 10,775 60,662 0 0 10,775 60,662   كؤ      

                     ثيؼةطاصى ٌاُ و ِةويشكاسى 1071

 120 250 0 0 120 250 لرت 37 ٌةوتى طجى 1920015  

 476 846 0 0 476 846 كطي 42 غاصى ػن 1920998  

 5 83 0 0 5 83 تكيمو وا 88 كاسةباى ٌيؼتىاٌى 3510010  

 37 292 0 0 37 292 3ً 32 ئاو 3600051  

 638 1,471 0 0 638 1,471   كؤ      

                     ثيؼةطاصى ػريٌةوةٌى 1073

 127 132 0 0 127 132 كطي 42 غاصى ػن 1920998  

 17 7 0 0 17 7 اوجري 58 كاسةباى ووليذة 3510010  

 65 1,083 0 0 65 1,083 تكيمو وا 88 كاسةباى ٌيؼتىاٌى 3510010  

 12 120 0 0 12 120 3ً 32 ئاو 3600051  

  221 1,342 0 0 221 1,342   كؤ      
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 (صاسديٍاسةِبة )  2012  بؤطالَى والَةكاُ ثيؼةطاصى سِووثيَوى لة ضاالَكى بةطويَشةى خضوةتطوصاسى ثيَذاويظتى تشو وثةىل كةه و بةسِةً ثيَذاويظتيةكاٌى وبةِاى بشِ( 20) خؼتةىتةواوكةسى 

كؤدى 
 ٌاوى ضاالَكى ضاالَكى

كؤدى ثولني 
 ٌاوى كاال كشدُ 

   كؤ بةسِةوى ِاوسدة بةسِةوى ٌاوخو يةكةى ثيَواٌةى

 بةِا بشِ بةِا بشِ بةِا بشِ ٌاوى يةكةى  كؤدى يةكةى 

 ثيؼةطاصى توسػى و ثةطتاٌى صةيتوُ ثيؼةطاصى طشكة و دؤػا 1079
 

            

  
 17 6 0 0 17 6 اوجري 58 كاسةباى ووليذة 3510010

  
 62 1,020 0 0 62 1,020 اتكيمو و 88 كاسةباى ٌيؼتىاٌى 3510010

  
 45 450 0 0 45 450 3ً 32 ئاو 3600051

    
 كؤ

 
1476 124 0 0 1,476 124 

 جن وبةسط و دوسطت كشدٌى ليفة 1311
          

 
 9 18 0 0 9 18 كطي 42 سوُ و ضةوسى 1920042

 
 57 113 0 0 57 113 كطي 42 غاصى ػن 1920998

 
 17 17 0 0 17 17 اوجري 58 كاسةباى ووليذة 3510010

 
 102 1,775 0 0 102 1,775 تكيمو وا 88 كاسةباى ٌيؼتىاٌى 3510010

 
 115 1,029 0 0 115 1,029 3ً 32 ئاو 3600051

   
 كؤ

 
2,952 299 0 0 2,952 299 

 بةسطذوووسى جن وبةسط  و عةبا 1410
          

 
 445 0 445 0 0 0 لرت 37 ٌةوتى طجى 1920015

 
 2,554 928 2,539 928 14 0 كطي 42 سوُ و ضةوسى 1920042

 
 145 0 145 0 0 . 3ً 32 داسى طوتاُ 2021140

 
 2,443 1,163 0 0 2,443 1,163 اوجري 58 كاسةباى ووليذة 3510010

 
 25,661 482,845 396 0 25,264 482,845 تكيمو وا 88 كاسةباى ٌيؼتىاٌى 3510010

   
 كؤ

 
484,008 27,722 928 3,526 484,936 31,248 

 ثيؼةطاصى بةسِةوةكاٌى  قوسِكاسى 2393
          

 
 3 50 0 0 3 50 تكيمو وا 88 كاسةباى ٌيؼتىاٌى 3510010

 
 41 143 0 0 41 143 3ً 32 ئاو 3600051

   
 كؤ

 
193 44 0 0 193 44 

 
 كؤى طؼتى

   
552,103 39,823 928 3,526 553,031 43,349 
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 (صاسديٍاسةِبة )  2012  بؤطالَى والَةكاُ ثيؼةطاصى سِووثيَوى لة ثاسيَضطا بةطويَشةى خضوةتطوصاسى وثيَذاويظتى تش وثةىل كةه بةسِةً ثيَذاويظتيةكاٌى بةِاى و بشِ( 22) خؼتةى

 ثاسيَضطا 

كؤدى 
 ٌاوى كاالَ ثوَلني

 كؤ بةسِةوى ِاوسدة بةسِةوى ٌاوخو ثيَواٌةيى يةكةى
 بةِا بشِ بةِا بشِ بةِا بشِ ٌاوى يةكةى كؤدى يةكةى

                   دِؤك

 192 108 183 90 9 18 كطي 42 سوُ و ضةوسى 192004  

 965 1,930 0 0 965 1,930 كطي 42 غاصى ػن 192099  

 117 46 0 0 117 46 اوجري 58 كاسةباى ووليذة 351001  

 739 14,740 0 0 739 14,740 تكيمو وا 88 كاسةباى ٌيؼتىاٌى 351001  

 147 221 0 0 147 221 3ً 32 ئاو 360005  

 2,160 17,046 183 90 1,977 16,955   كؤ      

                   طميَىاٌي

 2,040 3,159 445 0 1,595 3,159 لرت 37 ٌةوتى طجي 192001  

 2,351 837 2,351 837 0 0 كطي 42 سوُ و ضةوسى 192004  

 5,853 11,370 0 0 5,853 11,370 كطي 42 غاصى ػن 192099  

 2,224 1,098 0 0 2,224 1,098 اوجري 58 كاسةباى ووليذة 351001  

 26,574 476,300 356 0 26,217 476,300 تكيمو و 88 كاسةباى ٌيؼتىاٌى 351001  

 1,008 10,077 0 0 1,008 10,077 3ً 32 ئاو 360005  

 40,050 502,841 3,153 837 36,897 502,004   كؤ      

                   ِةوليَش

 19 0 5 0 14 0 كطي 42 سوُ و ضةوسى 192004  

 145 0 145 0 0 . 3ً 32 داسى طوتاُ 202114  

  
 161 53 0 0 161 53 اوجري 58 كاسةباى ووليذة 351001

 806 33,089 40 0 766 33,089 تكيمو وا 88 كاسةباى ٌيؼتىاٌى 351001  

 8 2 0 0 8 2 3ً 32 ئاو 360005  

 1,139 33,144 190 0 949 33,144   كؤ      

 43,349 553,031 3,526 928 39,823 552,103     كؤى طؼتى   
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   2012  بؤطالَى والَةكاُ ثيؼةطاصى سِووثيَوى لة ضاالَكى بةطويَشةى بةكاسِيٍَاٌى ضؤٌيةتى و وثةه كةه بةطويَشةى بةسِةً و بشِ( 23) خؼتةى

 ٌاوى كاال ثولني كشدٌى كاال ضاالَكىٌاوى  كؤد

 يةكةى ثيَواٌةى 

بشِى بةكاسِيٍَشاوة لة 
 اليةُ خيَضاُ

بشِى  بةسِةوى 
ثيَؼكةػكشاوة وةك 

 كشيَ

بشِى بةسِةوى 
ثيَؼكةػكشاو وةك 
بةخؼني  ياخود 

 خيَش

بشِى بةسِةوى 
تايبةت بؤ 

 فشؤػنت 

كؤى طؼتى بشِى 
 بةسِةً 

كؤدى 
 ٌاوى يةكة يةكة 

                 ثيؼةطاصى بةسِةوى ػريةوةٌى 1050

 59,348 54,536 1,191 115 3,506 كطي 42 ثةٌريى تةسة 1050070    

 1,470,622 1,346,050 30,370 3,505 90,697 كطي 42 واطت 1050100    

 128,222 116,910 2,923 0 8,389 كطي 42 واطت 1050101    

 302,018 292,275 3,248 0 6,495 كطي 42 بةسِةوةكاٌى تش لةػري 1050990    

                 ثيؼةطاصى ٌاُ و ِةويشكاسى 1071

 23,600 23,416 80 0 104 كطي 42 جؤسى تش لة ِةويش 1071070    

                 ثيؼةطاصى ػريٌةوةٌى 1073

 9,192 9,060 48 0 84 كطي 42 لوقوً 1073044    

           كطي   ثيؼةطاصى توسػى و ثةطتاٌى صةيتوُ ثيؼةطاصى طشكة و دؤػاو 1079

 47,493 46,238 500 0 756 كطي 42 توسػى دةسةوةى  لة ثيؼةطاصى 1079011    

                 سِطتٍى جن وبةسط دسوطتكشدٌى ليفة 1311

 2,439 2,365 0 0 74 كطي 42 سيظي خوسى جؤساوجؤس 1311050    

 790 716 0 0 74 كطي 42 سيظى خوسى 1311051    

 6,683 6,038 175 74 396 كطي 42 سيظى جياواص 1311115    

 1,427 1,333 93 0 0 وةتش 12 جؤسةكاٌى تش 1312993    

 1,653 1,600 53 0 0 وةتش 12 كوسيع 1394030    

  
 5,186 5,186 0 0 0 داٌة 80 قاتى ثياو و وٍذاالُ 1410260  

 400 373 0 0 27 ت وجو 75 ؿوفكوسيةى  1411082    
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  2012  بؤطالَى والَةكاُ ثيؼةطاصى سِووثيَوى لة ضاالَكى بةطويَشةى بةكاسِيٍَاٌى ضؤٌيةتى و وثةه كةه بةطويَشةى بةسِةً و بشِ( 23) خؼتةىتةواوكةسى 

 

 ضاالَكىٌاوى  كؤد
ثولني 

 كشدٌى كاال
 ٌاوى كاال

بشِى  يةكةى ثيَواٌةى
بةكاسِيٍَشاوة لة 

 خيَضاُاليةُ 

بشِى  بةسِةوى 
ثيَؼكةػكشاوة 

 وةك كشيَ

بشِى بةسِةوى 
ثيَؼكةػكشاو وةك 
 بةخؼني  ياخود خيَش

بشِى بةسِةوى 
تايبةت بؤ 

 فشؤػنت

كؤى طؼتى بشِى 
 بةسِةً

 ٌاوى يةكة كؤدى يةكة  

 ى سايةخ و وافوسسِطتٍ 1393
   

     

  
 660 630 30 0 0 داٌة 80 وافوسى بةدةطت ٌةخؼشاوة 1393015

 ى تشثولني ٌةكشاوة لة ػويٍيَكى تشسِطتٍثيؼةطاصى  1399
      

  
 310 310 0 0 0 جووت 75 ثياَلوى ضٍني 1520071

 وسى جن  وبةسط و عةبابةسطذوو 1410
        

  
 1,941 1,604 191 0 146 داٌة 80 طةسضةفى ٌةخؼشاوة 1392030

 /تٍوسةثيؼةطاصى بةسِةً قوس 2393
        

  
 1,202 1,202 0 0 0 داٌة 80 بةسِةوى تش 2393071
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   2012  بؤطالَى والَةكاُ ثيؼةطاصى سِووثيَوى لة ثاسيَضطا بةطويَشةى بةكاسِيٍَاٌى وضؤٌيةتى وثةه كةه بةطويَشةى بةسِةً و بشِ( 24) خؼتةى

 ٌاوى كاال ثولني كشدٌى كاال ثاسيَضطا
بةكاسِيٍَشاوة لة اليةُ بشِو  يةكةى ثيَواٌةيى

 خيَضاُ

بشِ و  بةسِةوى  
 ثيَؼكةػكشاو وةك كشيَ

بشِو بةسِةوى ثيَؼكةػكشاو 
 وةك بةخؼني  ياخود خيَش

كؤى طؼتى بشِى 
 ٌاوى يةكة كؤدى يةكة بةسِةً

 43,598 41,546 866 115 1,070 يطك 42 ثةٌري تةس 105007 دِؤك

 
 98,066 94,193 1,535 0 2,338 يطك 42 واطت 105010

 1,427 1,333 93 0 0 وةتش 12 جؤسةكاٌى تش 131299 

 

 1,941 1,604 191 0 146 داٌة 80 طةسجفى ٌةخؼكشاوة 139203

 
 1,653 1,600 53 0 0 وةتش 12 طوسيع 139403

 267 267 0 0 0 داٌة 80 قاتى ثياو و وٍذاالُ 141026 

 
 400 373 0 0 27 جووت 75 طوسية خوسى 141108

 697 697 0 0 0 داٌة 80 بةسِةوةكاٌى تش لة قوسِ /تةٌذوس 239307 

 15,750 12,990 325 0 2,436 يطك 42 ثةٌري تةس 105007 طميَىاٌي

 
 1,372,556 1,251,857 28,835 3,505 88,359 يطك 42 واطت 105010

 128,222 116,910 2,923 0 8,389 يطك 42 واطت 105010 

 302,018 292,275 3,248 0 6,495 يطك 42 لة ػري بةسِةوةكاٌى تش 105099 

 
 23,600 23,416 80 0 104 يطك 42 جؤسكاٌى تشةلة ِةويش 107107

 9,192 9,060 48 0 84 يطك 42 لوقوً 107304 

 
 47,493 46,238 500 0 756 يطك 42 توسػى دةسةوة لة كاسطة 107901

 2,439 2,365 0 0 74 يطك 42 سيظي خوسى جؤساوجؤس 131105 

 790 716 0 0 74 يطك 42 سيظى خوسى 131105 

 
 6,683 6,038 175 74 396 يطك 42 سيظى جياواص 131111

 
 660 630 30 0 0 داٌة 80 وافوسى بةدةطت ٌةخؼكشاوة 139301

 4,919 4,919 0 0 0 داٌة 80 قاتى ثياو و وٍذاالُ 141026 

   310 310 0 0 0 جووت 75 ثيَالوى ضٍني 152007 
  505 505 0 0 0 داٌة 80 بةسِةوةكاٌى تش لة قوسِ /تةٌذوس 239307 
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   2012  بؤطالَى والَةكاُ ثيؼةطاصى سِووثيَوى لة ضاالَكى بةطويَشةى 2113 طالَى دواى وداوةكاٌىوبةس ثيؼةطاصىى ٌوبو كاسيطةسى( 25) خؼتةى

 ضاآلكٌاوى  ضاآلككؤدى 
كاسيطةسى و 
 سووداوةكاُ 

ٌةبوٌى كاسيطةسى 
 سووداوةكاُ   

   كاسيطةسى و ِؤكاسةكاٌى  

   جطةلة ئاطايؽ  ئاطايؽ 

   15 3 449 18 ثيؼةطاصى بةسِةوى ػريةوةٌى 1050

   0 0 16 0 ثيؼةطاصى ٌاُ و ِةويشكاسى  1071

   0 0 2 0 ةوةٌىػريٌثيؼةطاصى  1073

   0 0 9 0 وثةطتاٌى صةيتوُ ثيؼةطاصى طشكة ودؤػاثيؼةطاصى توسػى و  1079

   0 3 91 3 ى جن وبةسط و دسوطتكشدٌى ليفة سِطتٍ 1311

   0 0 1 0 ى سايةخ و وافوس سِطتٍ 1393

   0 0 2 0 ى تشثولني ٌةكشاوة لة ػويٍيَكى تشسِطتٍثيؼةطاصى  1399

   109 34 1,690 143 وسى جن بةسط وعةبابةسطذوو 1410

   0 0 7 0 ثيؼةطاصى بةسِةوةكاٌى قوسِكاسى  2393

   124 40 2,267 164 كؤى طؼتى   

 

   2012  بؤطالَى والَةكاُ ثيؼةطاصى سِووثيَوى لة ثاسيَضطا بةطويَشةى 2113 طالَى دواى بةسوداوةكاٌى ثيؼةطاصى ٌىوبو كاسيطةسى( 26) خؼتةى

 ٌةبوٌى  كاسيطةس سوداوةكاُ كاسيطةسو ِؤكاسى ثاسيَضطا
 كاسيطةسى و ِؤكاسةكاٌى

 جطة لة ئاطايؽ ئاطايؽ

 18 18 121 36 دِؤك

 103 21 2,045 124 طميَىاٌي

 3 2 100 5 ِةوليَش

 124 40 2,267 164 كؤى طؼتى



 2012  والَةكاُ لة ِةسيَىى كوسدطتاُ بؤ طالَى وثيَوى ثيؼةطاصيسِو

 

 دةطتةى ئاواسى ِةسيَي                                                                                                                                             51

 

 

   2012  بؤطالَى والَةكاُ ثيؼةطاصى سِووثيَوىلة   ضاالَكى بةطويَشةى ضاسةطةسكشدٌياُ بؤ ئاطاٌكاسى دوسطتبووو ثامشاوةى( 27)خؼتةى

 ٌاوى ضاآلك كؤدى ضاآلك
 ئاطاٌكاسى ضاسةطةسكشدٌى ثامشاوة  ثامشاوةى دسوطت بوولة ئةجناوى كشداسةكاٌى ثيؼةطاصى 

 ثيَويظتى ثىَ ٌية  ٌةبوٌى ئاطاٌكاسى    بوٌى ئاطاٌكاسى   ثامشاوة دوسطت ٌةبوو   ثامشاوة دوسطت بوو

 0 0 2 0 2 ةوةٌىػريٌثيؼةطاصى  1073

 0 0 7 2 7 ثيؼةطاصى توسػى و ثةطتاٌى صةيتوُ ثيؼةطاصى طشكة ودؤػا 1079

 0 0 64 30 64 سِطتٍى جن وبةسط ودسوطتكشدٌى ليفة  1311

 0 0 1 0 1 سِطتٍى سايةخ و وافوس  1393

 0 0 0 2 0 ػويٍيَكى تشثيؼةطاصى سِطتٍى تشثولني ٌةكشاوة لة  1399

 96 32 1,565 140 1,693 بةسطذوووسى جن و بةسط و عةبا 1410

 0 0 3 4 3 ثيؼةطاصى بةسِةوةكاٌى  قوسِكاسى   2393

 96 32 1,994 268 2,163 كؤى طؼتى   

 

   2012  بؤطالَى والَةكاُ ثيؼةطاصى سِووثيَوى لة ثاسيَضطا بةطويَشةى ضاسةطةسكشدٌياُ ئاطاٌكاسى و طتبووسود ثامشاوةى( 28)خؼتةى

 ثاسيَضطا
 ئاطاٌكاسى ضاسةطةسكشدٌى ثامشاوة ثامشاوةى دسوطت بوولة ئةجناوى كشداسةكاٌى ثيؼةطاصى

 ثيويظتى ثى ٌية ٌةبوٌى ئاطاٌكاسى بوٌى ئاطاٌكاسى ثامشاوة دوسطت ٌةبوو ثامشاوة دوسطت بوو

 78 14 11 54 103 دِؤك

 18 58 1,919 174 1,995 طميَىاٌى

 0 0 64 41 64 ِةوليَش

 96 73 1,994 268 2,163 كؤى طؼتى
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 2012  بؤطالَى والَةكاُ ثيؼةطاصى لة سِووثيَوى ثاسيَضطا بةطويَشةى تةٌذسوطتى لةبواسى سيَجذساوةكاُ خيَضاٌة( 29) خؼتةى

كؤدى 
 ضاالَكى

 ٌاوى ضاالَكى

 كاستى تةٌذسوطتى  سيَجيذاٌى تةٌذسوطتى 

 ئةوخيَضاٌاٌةى كاستياُ ٌةبوو ئةوخيَضاٌاٌةى كاستياُ ِةبوو خيَضاٌى  بى سيَجٍةدساو خيَضاٌى  سيَجذساو

 453 14 453 14 ثيؼةطاصى بةسِةوى ػريةوةٌى 1050

 14 2 14 2 ثيؼةطاصى ٌاُ و ِةويشكاسى  1071

 0 2 0 2 ثيؼةطاصى ػريٌةوةٌى 1073

 3 6 3 6 ثيؼةطاصى توسػى و ثةطتاٌى صةيتوُ ثيؼةطاصى طشكة و دؤػا 1079

 94 0 94 0 سِطتٍى جن وبةسط ودسوطتكشدٌى ليفة  1311

 1 0 1 0 سِطتٍى سايةخ و وافوس  1393

 2 0 2 0 ثيؼةطاصى سِطتٍى تشثولني ٌةكشاوة لة ػويٍيَكى تش 1399

 1,815 18 1,815 18 بةسطذوووسى جن و بةسط و عةبا 1410

 7 0 7 0 ثيؼةطاصى بةسِةوةكاٌى  قوسِكاسى   2393

 2,390 41 2,390 41 كؤى طؼتى   

 

 2012  بؤطالَى والَةكاُ ثيؼةطاصى سِووثيَوى لة ثاسيَضطا بةطويَشةى تةٌذسوطتى لةبواسى خيَضاٌةسيَجذساوةكاُ( 30)خؼتةى 

 ثاسيَضطا
 كاستى تةٌذوسطتى تةٌذسوطتىسيَجذاٌى 

 كاستياُ ٌةبوو كاستياُ ِةبوو خيَضاُ سيَجٍةدساو خيَضاُ سيَجذساو

  157.00                      0  157.00                   0                   دِؤك

  2,128.03                 40.97                 2,128.03              40.97     طميىاٌي

  105.00                      0  105.00                   0 ِةوليَش

  2,390.03                 40.97                 2,390.03             40.97 كؤى طؼتى



1 
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   زانياريةثيَناسةكان -: بةشى يةكةم/  011

 

       كؤدى طةرةك .011      زجنريةى خيَزان لة ثاريَزطا 010

 

    ........................... ناوى كةرت  .011     ..................... ثاريَزطا .011
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 يىزانيارى ثيَناسة
 بةرطى فؤرمةكة

 

  زجنريةى خيَزان لة ثاريَزطايةك يةك دةبيَت لةيةك وسةروتر  222
  بةرى يةكة ئيداريةكان يَناوى ثاريَزطاو كؤدى دةنوسريَت بةطويَرةى رِ 220
 بةرى يةكة ئيداريةكان  يَناوى قةزاو كؤد دةنوسريَت بةطويَرةى رِ 221
 بةرى يةكة ئيداريةكان  يَناوى ناحية و كؤد دةنوسريَت بةطويَرةى رِ 221

( ئةطةر هاتوو  ناوضةكة لةناوسنورى شارةوانى بوو ئةوا هيَماى بؤشارنشني دادةنريَت و شنيذينطة )شارنشني،طوند  011
دادةنريَت و ئةطةرهاتوو كؤدى شارنشني  نشنيهيَما بؤ طوندئةطةر هاتووناوضةكة لة دةرةوةى سنورى شارةوانيةكان بوو 

 هيَما كرا دةبيَت كةرت و طوند بنوسريَت نشني هيَماكرا دةبيَت كؤدى طةرِةك بنوسريَت و.وة ئةطةر كؤدى طوند 
 هاتوة  انداذمارةى طةرةك لة ناو ثيَنج ضوارطؤشة كة دةنوسرييَت هةروةكو لةريَبةرى يةكة ئيداريةك221
 وى كةرت دةنوسريَت و كؤددةكةى لةناو سىَ ضوارطؤشةكة دادةنريَت نا221
    يَبةرى يةكة ئيداريةكانناوى طوند دةنوسريَت و كؤدى ثيَنج خانةيى بةطويَرةى رِ 011

 ذمارةى بلوك بة دووخانة دةنوسريَت  011
  ذمارةى دامةزراوة بةسىَ خانة دةنوسريَت 222
 ناوى سةرؤكى خيَزان ياكةسى بةرثرس لة كارطيَرى ضاالَكيةكة   000
  يةك لة دوو بذاردةكة دةنوسريَت  220
  ذمارةى مؤبايلى سةرؤك خيَزان دةنوسريَت  221
 ISIC4   ناوى ضاالَكى سةرةكى كؤدةكةى ضوارخانةيى بةطويَرةى 221

 ISIC4 ناوى ضاالكى ناوةندى وكؤدةكةى ضوار خانةيى بةطويَرةى 001

  تؤماردةكريَت بةروارى دةست كردن بة ضاالكى  221

 بيَت وة هةر فؤرِميَك لةم ذمارةية دةربضيَت ئة ذمار ناكريَت (  20-2)  مانطةكانى كاركردن دةبيَت لةنيَوان 001
 تيَكراى ذمارةى كريَكاران لةنيَرينةو ميَينة لة ضوارطؤشةى تايبةت دةنوسريَت  221
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    -: جؤرى ثيشةسازى مالةكان  .0
 

 

             ذمارةى تؤماركراوةكان                                                                                                      : ثيشةسازى خؤراك  0.2

   نيشان بكريَت كةرستةى بةرهةم هاتوو دياربكة بةطويَرةى هةرجؤريَك لة جؤرةكانى ثيشةسازى مالَةكان كة دياركراوة وةدةبيَت زياتر لة وةالَميَك دةست 
 ضاالكى  ثيشةسازى بةرهةمةكانى خؤراك  ت
 2222  ئامادةكردن وثاراستنى طؤشت  22

 2202 ثيشةسازى بةرهةمةكانى ماسى  20

 2212  ةستانى خورماو ثيشةسازى مورةباكان ثثيشةسازى  21

 2212  ثيشةسازى تةحني و رونى زةيتون  21

 2252 ثيشةسازى بةرهةمةكانى شريةمةنى  25

 2212  ثيشةسازى نان و هةويركارى  21

 2211  ثيشةسازى شرينةمةنى  21

 2215  ثيشةسازى خواردةمةنى ئامادةكراو  21

 2219 ستانى زةيتون و ثيشةسازى سركةو دوشاو ثةثيشةسازى تورشيات و  29

 2212  ثيشةسازى ئاليك  22

  .......................... ثيشةسازى خؤراكى تر دياربكريَت  22

 

 

   ذمارةى تؤماركراوةكان                                                                      :  ثيشةسازى ناخؤراكيةكان 1.1
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 2122 ليفكةثيشة سازى و  رستنى جل وبةرط 22

 2120 ضنني  20

 2190 راية خ  و مافور  رستنى 21

 2199 ضنينى تر ثؤلني نةكراو لة شويَنى تر  ثيشةسازى  21

 2122 دورينى جل وبةرط وعةبا  25

 0201 ثيشةسازى سابون  21

 0190 ثيشةسازى كةرثوض  21

 0191 (هتد .....،  طولَدان ،  تةندور) ثيشةسازى بةرهةمةكانى قور 21
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 -:   زانيارى طشتى.  1

 

    %   : 0220 ريَذةى بةكارهيَنانى خيَزان لةبةرهةم لةسالَى   1.2

 

    %     : 0220 ريَذةى بةرهةمى ثيَشكةش كراو وةك كريَى بؤ سالَى  1.0

 
    %     : 0220رِيَذةر بةرهةمى ثيَشكة شكراو وةك ديارى و خيَر لة سالَى    1.1

 
    %  :0220 ريَذةى فرؤشنت لة دةرةوةى خيَزان لةسالَى 1.1

 

 1.1  بِرؤ           نةخيَر 0  بةلَى  2 :    ئايابةرهةمةكة بةكارديَت وةك كةرستةى سةرةتايى بؤ ثيشةسازيةكى تر  1.5

 

  ناخؤراكى 0  خؤراكى 2  : جؤرى ثيشةسازيةكة ديارى بكة بوو( بةلََََى)  طةر وةالَمةكة 1.1

 

  نةخيَر 0  بةلَى 2 :   ئايا بةرهةم بةشيَوةى كؤتايى بةكارديَت  1.1

 

 1.22 بؤبرِؤ       نةخيَر 0  بةلَى 2 :   ئايابةرهةمى ناوةندى هةية لةئةجنامى كردارى دروست كردن  1.1

 

  جطةلة خواردةمةنى 0  خواردةمةنى  2 :  لةكاتى وةالَم بة )بةلَى (بوو بةرهةمةكة دياربكة  1.9

 

 

 :  (دانة ، كيلوغرام  لرت ، ) برى بةرهةمى ناوةند دياربكة 

   لرت 2

   كيلوغرام 0       1.22

   دانة 1 

 

 1.21 برِِِؤبؤ       نةخيَر 0  بةلَى 2 :  بةرط كردنقوتوبةند وئايابةرهةمى بةكارهاتوو دةضيَتة ذيَربارى كردارةكانى  1.22

 

 

 ( بووجؤرى قوتوبةند  بةرك كردن دياربكة : لةكاتى وةالَم بة  )بةلَى

  كارتؤن  سندوقى 2

  عةبوةى ثالستيك  0 1.20

       .................... هيرت دياربكة 1 

 

 1.25 برِِِؤِبؤ     نةخيَر 0  بةلَى 2  لةسةربوو  0221كاريطةرى رووداوةكان سالََى  كة ئاياثيشةسازية 1.21

 

  جطةلة ئاسايش 0  ئاسايش 2 :  طةرهاتوو وةالَم )بةلَى (بووهؤكارى كاريطةريكة دياربكة  1.21

 

 .......................................................  (  هةزاردينار) سةرمايةى كريَكار    1.25

 

 

 

 



6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    -:   سةرضاوةى دارايى ضية    1.01

 
 دينار ( هةزار)   طوذمة                     هيَما دابنى لة شويَن طوجناوو دةتوانريَت زياتر لة وةالَميَك هةبيَت 

 

      لة خزمان  و ثاشةكةوتى كةسى 0

 
     قةرزى بانكى و بنكةكانى دارايى  1

 
     قةرز لة وةزارةتى كاروبارى كؤمةالَيةتى  1

 
  .................................. سةرضاوةى تر ديارى بكريَت  1

   

   

 

  هيرت 1   كريَى 1    مولك 0 :   خاوةنداريةتى  1.01

 

    %   بؤ ئةجنامدانى ضاالَكى : كة  ِِيَذةى بةشى بةكارهاتوو لة دامةزراوةر 1.01

 

 دينار  هةزار  : ئةجنامدانى ضاالَكىكريَى خةمليَنراو بؤبةشى بةكارهاتووبؤ  1.01
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 (  2خشتةى ذمارة  )

 لةستونى تايبةت بةكةل وثةىل بةرهةم هيَنراو طشت بةرهةمة تةواو دورست كراوةكان تؤماردةكريت و كؤدى 

 بؤ:برِى بةكارهاتوو برِى بةرهةم بةطويَرةى ضؤنيةتى بةكارهيَنانى ودابةش دةكريَتISIC4ثؤلينى كةل وثةىل يةكة 

 كريَى وبرِى ثيَشكةش كراو وةك ثيَدان وديارى وبرِى فرؤشراو لة  كلةاليةن خودى خيَزان وة برِى ثيَشكةش كراو وة

 دةرةوةى خيَزان  . 
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 0220 تيَكراى برِى بةرهةمى مانط و ضؤنيةتى بةكارهيَنانى لةسالََى  (  2خشتةى ذمارة  )  
 

 

 (   1+ 1 + 5 + 1)  ستونةكان ( =  1)  ستونى 
 

  بةها ) هة زار دينار (                                                                             ذمارةى تؤمارةكان 

      

سو
ى ث

ارة
ذم

 لة

كةل وثةىل بةرهةم 
 هيَنراو 

 
 

كؤى ثؤلينى كةل 
 وثةل

 يةكةيى ثيَوانةيى 
برِى 

 بةكارهاتو
 يةن خيَزان ال

بةرهةمى  برِى
ثيَشكةش 
 كراووةك 

  كريَى 

مى برِىبةرهة
 راوكثيشكةش 

  وةك ديارى 

ى بةرهةمى برِ
تايبةت بة 

  فرؤشنت 

 
 

ى رِكؤيى طشتى ب
 بةرهةم 

 كؤ يةكة

بةرهةمةكانى تةواو 
 1 1 1 1 1 1 0 دروست كراو 

1 

 

10 
         

11 
         

11 
         

11  
        

11 
         

11 
         

11 
         

11 
         

11  
        

01 
         

00 
         

01 
         

01 
         

         كؤ 11
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 (  0) خشتةى ذمارة 

 تةنها بةرهةمةكانى تةواو دروست كراو تؤمار دةكريَت لة ذيَر خانةى ( 21-22)  لة خانةى بةرامبةر ثسولةكانى  .2

و ثةلةية كردارى ثيشةسازى بةسةرداهاتوة واى ليَكراوة بؤ فرِؤشنت بشيَت بةشيَوةى  كة ئةو كةل(  كةل وثةىل بةرهةم هيَنراو )
كؤتايةكةى و كؤدى ثؤلينى حةوت رِةنوسى بؤ دادةنريَت و يةكة ثيَوانيةكان تؤماردةكريَت و كؤدى وةك )كيلؤغرام،ليرت(و برِوبةهاى 

  .بةرهةم دةنوسريَت 

 بةهاى ثامشاوةكانى بةرهةم دةنوسريَت ئةطةر هةبوو وة مةبةست ليَيان  كؤى( 21) لةبةرامبةر خانةى ثسولةى ذمارة  .0

 دار  ردةووةك  (ارةكانى دورست كردن وشياون بؤ فرؤشنتد)   بةرهةمةكانى دياربوو ياخود ناوةندى كة بةرهةم دةهيَنريَت لة كر 
ت تؤماردةكريَت لةبرِى ثارةى بةرامبةر بؤ دامةزراوةكة ديَ كةى  ( ئةوبرة ثارةية21لة خانةى بةرامبةر ثسولةى ذمارة ) .1

 و( 5خزتطوزارية ثيشةسازيةكانى ثيَشكةشكراو بةكةسانى تر وة ئةم خانةى ثرِدةكريَتةوة دواى تةواو بونى خشتةى ذمارة )
  دةبيَت يةكسان بن 

بةهاى خزمةتطوزارى ضاك كردن وثاراستنى ثيَش كةش كراو بةكةسانى تر تؤمار ( 21) لةخانةكى بةرامبةر ثسولةى ذمارة  .1
 دةكريَت 

   .بةهاى خزمةتطوزاريةكانى ترى جطةلة ثيشةسازى تؤماردةكريَت وةك كريَى وةرطرياو( 29)لةخانةى بةرامبةر ثسولةى ذمارة   .5

 .  (29-22) يتية لة كؤى طشتى ثسولةكانكؤى بةرهةم تؤماردةكريَت كة بر( 02) لةخانةى بةرامبةر ثسولةى ذمارة  .1
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 0220بةهاى هةبوة جيَطريةكان لةنيَوان سالَى  ( 0)  خشتةى ذمارة 

 
 

 

وةرطرياو ،داهاتى خزمةتطوزارى طواستنةوة ثيَشكةشكراو بةكةسانى تر ،داهاتى شتومةكى كراو بةمةبةستى فرؤشنت ،داهاتى بةهاى خزمةتطوزارى ناثيشةسازى بريتية لة :كريَى  * 
  خزمةتطوزارى كؤطا،داهاتى خزمةتطوزارى ناثيشةسازى تر

 

 

 

 

 

 

  

     ذمارةى تؤمارةكان  
 دينار ( هةزار) بةها         

ةى 
مار

ذ
لة 

سو
ث

ولة
ثس

ث
 كةل وثةىل بةرهةم هاتوو 

 
 كؤدى ثؤلينى كةل وثةل

 يةكةى ثيَوانةيى
 برى فرؤشراو  

بةهاى فرؤشنت 
 وداهاتةكان 

 كؤد يةكة  
 5 1 1 0 2 ست كراو ورنى تةواو دابةرهةمةك 
10       
11       
11       
11       
11       
11       
11       
11       
11       
01       
00       
01       
13       
14       
   هيرتديار بكريَت  15
   ثامشاوةى بةرهةم  16
   بةهاى خزمةتطوزارى ثيشةسازى ثيَشكةشكراو بؤكةسانى تر  17
   بةهاى خزمةتطوزارى ضاكردنةوةو ثاراسنت  18
   *(ناثيشةسازى) بةهاى خزمةتطوزاريةكانى تر 19
    كؤ 11
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 (  1)  خشتةى ذمارة 

مةبةست لة ثيَداويستيةكانى بةرهةم )خاوةكان وكةرستة سةرةتاييةكان ( بريتية لةطشت خاوةكان وكةرستة كانى كةوا 

يان ثيَويستى بؤ بةرهةم هيَنان كةوا بةكرداربةكارهاتوة لةنيَوان مانطى  بؤ دروست كردنى كةلوثةلراستةوخؤ بةكارديَن 

ضوةكانى ثاشكؤ ثيَى طشت تيَ وبة تيَضوى كؤتايى واتة بةهاى ئةوكةرستانةو بةهاى ثيَداويستيةكان  0220لةسالَى  ئامار

دادةنريَت بةالَم ISIC4وةك طواستنةوة و مسؤطةرى و هةر تيَضوةكى تر .كؤدى ثؤلينى ثيشةسازى يةكطرتوو 

كردن  ثيَداويستيةكانى تايبةت بة قوتوبةندوبةرك كردن مةبةست ليَى طشت ئةو كةرةستانةى كةلة قوتوبةندوبةرك

           رهةم وةك سندوق وعةبوات وبةرطى ثيَويست بؤ ثاراسنت وبةرهةمةكانى نريَن لةكردارةكانى بةبةكاردةهيَ
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 0220مانط لةنيَوان سالَى  ىوبةهاى ثيَداويستيةكانى بةرهةم (تيَكراى برِ 1خشتةى ذمارة  ) 
 

 
                                                          تؤمارةكان                                                                                                                    ذمارةى           بةها )هةزار دينار(

   
  خزمةتطوزارى (يا بةرهةم )خاوةكان و كةرستةى سةرةتاييةكان بةمةبةستى بةرهةم هيَنانى كةل وثةلكانى يةلةم خشتةية ئةوشتانةى كةوا خيَزان بةكارى دةهيَنيَت لة ثيَداويست 

 1د ستونى +  1ستونى =  1 ستونى 
  1ستونى +  5ستونى =  9ستونى  

 
 
 
 
 
 

 

 

  

ولة
ثس

ةى 
ا ر

ذم
 

 ثيَداويستى بةرهةم 
كؤدى ثؤلينى 

 كةل وثةل

ثيَوانةيى يةكةى  كةرةستةى بةكارهاتوو لة بةرهةم  

ةكراوهاورد بةرهةمى ناوةخؤى كؤد يةكة  كؤى طشتى  
 بةها بر ةهاب بر بةها  بر

 1 1 1 1 1 1 1 1 0 كةرستةى سةرةتايى وخاو 

10           

10           

10           

10           

10           

10           

10           

10           

10           

01           

          هيرت 11

  كةرستةى قوتوبةندو بةرط كردن  

00           

00           

00           

           هيتر 00

 كؤ 00
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 (  1)  خشتةى ذمارة 

كارةبا وثيَداويستى ووثيَداويستى ئاو ط سوتةمةنى وئةدةواتى يةدةبةهاى ثيَداويستةكانى كةل وثةىل تر وةك  وبرِ
، كريَى مةكينة وكةل وثةلةكانى ( كة طوذمةى سةرف كراو بؤ كةسانى تر  كة خزمةتطوزارى كة بريتية لة ) كريَى دامةزراوة

 بؤثاراستنى مةكينةكان بريتيةلة طوذمةى تيَضوبؤكةسانى ترتيَضوى لة جياتى بةكريَى طرتنى هةبوة جيَطريةكان و 
نى هةبوة جيَطريةكان كة برييت لةكريَى كاركردن و كةرستة و شتى تر و ثيَداويستيةكانى خزمةتطوزارى وةك كريَى ثاراست

 خاويَن كردنةوة ... هتد (
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 2102 تيَكراى برو بةهاى ثيَداويستيةكانى بةرهةمى كةرةستةى ترو ثيَداويستيةكانى خزمةتطوزارى لةنيَوان سالَى  ( 4)  خشتةى ذمارة               

          

                                                                       ةكان    ذمارةى تؤمار ( بةها )هةزار دينار

 

 

 

 

 

 

 

  

ما رةى ذ
 ثسولة

ثيَداويستيةكانى 
 بةرهةم  

كؤدى ثؤلينى كةل 
 وثةل

 كةرةستةى بةكارهاتوو لةبةرهةم هيَنان   ثيَوانةيى يةكةى

 بةها يةكة  
 كؤ  هاوردة كراوةكان بةرهةمى ناوةخؤى 

 بةها بر بةها بر بةها  بر
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

          سوتةمةنى وزةيةت  
       73 لتر 0121101 نةوتى سثى  10
       72 7م 2120041 دار  12
       42 كغم 0121111 طازى شل  17
       42 كغم 0121142 زةيةت و ضةورى  14

11 
هيرت دياربكرى 

....................... 
         

          كةل وثةل وثيَداويستى  10
          كةل وثةىل يةدةط  13
       11 كيلو واط 7101101 كارةباى)نيشتمانى( 11

11 
كارةباى ) مولدة 

       11 أمبير  7101101 دةرةوة( 

       72 7م 7011110 ئاو 01
          كريَى بينا 00
          كريَى مكينةوئاميَرةكان 02

07 
تيَضوى ثاراستنى 

 مةكينةكان
         

04 
ثيَداويستى 

 خزمةتطوزارى تر 
         

          كؤ 11
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 (  5)  خشتةى ذمارة 

كةل وثةىل بةرهةم هيَنراو لة كةرستةى سةرةتاييةكانى ثيَشكةشكراو لةاليةن كةسانى تر برِوبةهاى بةرهةمةكان 

بؤ طشت كةل وثةلةكانى بةرهةم هيَنراو لةاليةن خيَزان ISIC4تؤماردةكريَت بةطويَرةى ريَبةرى ثؤلينى كةلوثةل 

 وكةرستةكانى دةطةرِيَتةوة بؤ كةسانى تر 

 

 ( 1خشتةى ذمارة )

وبةهاى ئةو كةرستانةى كة دةطةرِيَتةوة بؤ كةسانى تر كةرستة سةرةتاييةكانى ثيَشكةشكراو لةاليةن كةسانى تر برِ

 سازى يان دةهيَنيَت لةكردارةكانى ثيشةتؤماردةكريَت كةوا خيَزان بةكار
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  0220 تر لةنيَوان سالَى كةل وثةىل بةرهةم هيَنراو لة كةرستةى سةرةتايى ثيَشكةشكراو لةاليةن كةسانىتيَكرايى مانطانة بؤ ( 5) خشتةى ذمارة  

 

 بةها  ) هةزاردينار(    ذمارةى تؤمارةكان  
                                                                                                                                           

ةى 
ا ر

ذم
ولة

ثس
 ناوى كةل وثةىل بةرهةم هيَنراو  

 
كؤدى ثؤلينى كةل 

 وثةل 

 يةكةى ثيَوانةيى 
 بةها  برِ

 كؤد يةكة

 1 1 1 1 0 كةرستةى بةرهةم هيَنراو  

10       

11       

11       

11       

11       

       كؤ)بؤكارى ذمرييارى ( 11

 

 
 

   0220 اليةن كةسانى تر لةنيَوان سالَى  ةكان ثيَشكة شكراو سةرةتايية ى خاوةكان وكةرستةتيَكراى مانطانة ( 1) خشتةى ذمارة                      
 

 بةكارهاتوو لة بةرهةم  ىئةوبةروبومانةى دةنوسريَت كةواخيَزان بةرهةمي هيَناوة ئةطةرهاتوو كةرةستة سةرةتاييةكان(  25-22) ى بةرامبةر ثسولةكانى انلةخانةك
 هيَنان هى خيَزان نةبون ولةاليةن كةسانى تر ثيَشكةش كرابون 

 

  ثيش كةش كراو لةاليةن اوة لةاليةن كةسانى تر وةك قوماشى ئةوخاوكةرةستة سةرةتاييةكان دةنوسريَت كةثيَشكةش كر(  25-22)  لةخانةكانى بةرامبةر ثسولةكانى
 كةسانى تر بؤ دروست كرنى دشداشة

  بريتية لةكؤى ثسولةكان (  99)  خانةى بةرامبةر ثسولةى 
 

 بةها  ) هةزار دينار (                              ذمارةى تؤمارةكان  

     

 ذما
ولة رةى

ثس
 ناوى كةل وثةىل بةرهةم هيَنراو 

 
كؤدى ثؤلينى كةل 

 وثةل 

 يةكةى ثيَوانةيى 
 بةها  بر

 كؤد يةكة

 1 1 1 1 0 خاوةكان وكةرستة سةرةتاييةكان 

10       

11       

11       

11       

11       

      كؤ)بؤكارى ذمرييارى ( 11
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 (  1) خشتةى ذمارة  
 

ةردةوام و بكارانى لةخانةى ذمارةى كريَكارةكان بةطويَرةى ثؤلينى كريَكاران و رِةطةز )نيَرينة،ميَينة ( دةنوسريَت و كريَ .0

كاتى بةكريَى وبةبى كريَى لةئةندامانى خيَزان و دةرةوةى خيَزان و ذمارةى كريَكاران واتة تيَكرايان لةنيَوان مانطى 

 ئامار  )ئةومانطةى زانيارى تيَدا وةرطرياوة( 

ارى عرياقى ( دياردةكات ذمارةى كريَكاران بةكريَى و بىَ كريَى وكؤى كريَى و ثاداشتيان بةدين1-2ثسولةكانى )  .1

 ئةطةرهاتوو ذمارةى كريَكارةكان بةكريَى بووى ئةوة ثيَويستة كؤى كريَى وثاداشتيان بنوسريَت بةم شيَوةية 

 (22كؤى نيَرينة و ميَينة دةنوسريَت لة خشتة كة بةالَم لة بةرامبةر ثسولة ى )(  22-29) لة بةرامبةرخانةكانى  .1

سالَ و ذمارةى نةوجةوانان دةبيَت لةناو جؤرى  25ريَت ئةوانةى نةطةيشونة نةوجةوانان نيَرينة و ميَينة دةنوس ذمارة ى

  كريَكاران
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                                  2102  سالَى لةنيَوان وكريَكانيان كريَكاران ذمارةى تيَكراى( 3خشتةى ذمارة )

                                       ذمارةى تؤمارةكان            (رها)هةزاردينا بة

     02 ستونى+  01 ستونى=  04ستونى       00 ستونى+ 1= ستونى  07ستونى        
   .  ( سالَ كةمرت 01) ن: ئةوكةسانةى كةتةمةنيانةوجةوانان*             

ذ
ة   

سول
ى ث

 رة
ما

  جؤرى كريَكاران 
 رةطةز 

 

 دينار (  هةزار) شتومةك نةختينةو ثاداشتى وكريَى و  ذمارةى كريَكاران 

بةردةوامةكان 
 زان لةئةندامانى خيَ

بةردةوامةكان لةدةرةوةى 
 زانخيَ

كاتيةكان لةئةندامانى 
  زان خيَ

كاتيةكان 
 زانلةدةرةوةى خيَ

 بةردةوامةكان 
 

 كاتيةكان 
 
 كؤ

 
 بةكريَى

0 

 

 بىَ كريَى
2 

 

 بةكريَى
7 

 

 بىَ كريَى
4 

 

 بةكريَى
1 

 

 

 بىَ كريَى
0 

 

 
 كريَى
3 

 

بىَ 
 كريَى
1 

 

كريَى 
وثاداشتى 
 نةختينة

1 

 ثاداشتى 
 شتومةك

01 

كريَى 
وثاداشتى 
 نةختينة

00 

ثاداشتى 
 شتومةك

02 

كريَى 
وثاداشتى 
 نةختينة

07 

ثاداشتى 
 شتومةك

04 

كريَكاران  0
وخاوةنةكانيان و 

 شةريكةكان

               نيَرينة

               ميَينة 2

7  
 كريَكارى شارةزا

               نيَرينة
               ميَينة 4

كريَكارى نيمضة  1
 شارةزاو ناشارةزا

               نيَرينة

               ميَينة 0

3 
 

كريَكارةكانى 
خزمةتطوزارى 
 وبةبازاركردن 

               نيَرينة

1 
               ميَينة

1  
 كؤ

               نيَرينة
               ميَينة 01
00 

 * نةوجةوانان 
               نيَرينة

               ميَينة 02
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 ( 1) خشتةى ذمارة  
 

ند بةكريَكارانى ثيشةسازى مالَةكان ثةيوةندى بة سةرؤك خيَزان تؤماردةكريَت لةطةلَ نوسينى كؤدى بةطويَرةى ة زانيارى تايبةمت
كةلة خشتةكةداهاتوة بةالَم تايبةت بةرِةطةز بؤ هةركريَكاريَك لة ثيشةسازى مالَةكان دةنوسريَت و هةروةها بارى زانستى 

 هةركريَكاريَك دةنوسريَت 
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  زانيارى تايبةت بةكريَكارانى ثيشةسازى مالَةكان (  1) خشتةى ذمارة  

 

  

 

 

 

 

                                                                        ذمارةى تؤمارةكان  

 بةها )هةزار دينار( 

  بارى زانستى  رةطةز  ثةيوةندى بةسةرؤك خيَزان 

     . نةوةى 1          زان سةرؤك خيَ.  2
   خزمى. 5                    خيَزانى . 0
 كريَكارانى دةرةوةى خيَزان . 1              ةكانى كورِ .1

  دبلؤمي باالَ. 1    ئامادةيى . 1     خوار سةرةتايى . 2 نيَر.2
 

 مىََََ. 2              

           برِوانامةى باالَ. 1. دبلوم           1             سةرةتايى . 2

 ...............هيرت 1    بكالؤريوس. 0             ناوةندى . 7

 كؤد   بارى زانستى  كؤد رةطةز  كؤ ثةيوةندى  ناو  ت
0        

1        

1        

1        

1        

1        

1        

1        

1        

01        

00        

01        

01        

01        

01        

01        

01        

01        

01        

11        
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0220بةهاى هةبووة جيَطريةكان لةنيَوان سالَى  ( 9) خشتةى ذمارة  

دةهيَنيَت لة كردارةكانى بةرهةم هيَنان لة مةبةست لة هةبوة جيَكريةكان بريتيةلةوةى كة وة مولكى دامةزراوة كةية بةكارى  .2
ثيَشكةش كردنى  نانى كةلوثةل ياخودبةرهةم هيَ بةمةستىدةست ليَدةر بة مولكةكانى طواسرتاوةو نةطوسرتاوة دةست ليَدةرو نا

هةبوة جيَطريةكان بريتيةلة ثارةى كرين ياخود بةرهةمى زيادكراو بؤى بةزيادةكردنى  خزمةتطوزارى نةك بةمةستى فرؤشنت 
 تيَضوى ثيَويست تاوةكو هةبوة جيَطريةكة ئامادةبيَت بؤبةكارهيَنانى 

و مةبةست ليَى ثوختى بةهاكةى هةبوةكة ثاش  بةهاى دةفتةرى بؤ هةبوةكان تؤماردةكريَت لةسةرةتاى سالَ( 3) لةستونى  .0
 هةبوةكة  تيَضوى دنةوةى سواندنى ساالَنةى ثيَشو لةكةم كر

لةطةلَ كراو  بريتيةلة زيادةكانى سةرماية لة نيَوان سالَ ثؤلني بكريَت بؤناوخؤيى و هاوردة( 1،5،1،1) ستونةكانى  .1
  يةو كاميان بةكارهاتوة دياريكردنى كاميان نويَ

تؤماردةكريَت وةئةمةش ياخود بةهؤى توش بونى بةزةرةر لةكاتى  هةبوة جيَطرية دورخراوةكان لة دامةزراوة كة( 1) لةستونى  .1
 نةماوة بةكارهيَنانى يا بةهؤى كاريطةريطةرةكانى دةرةكى يا فرؤشرابيَت لةبةرئةوةى دامةزراوةكة ثيَويستى ثيَى

 سواندنى ساالَنة بؤ هةبوة كانى دياركراو لة خشتة تؤمار دةكريَت .( بةهاى 9لةستونى ذمارة ) .5

 (بةهاى دةفتةرى بؤ هةبوة جيَطريةكان لةكؤتايى سالَ تؤمار دةكريَت بة طويَرةى ئةم هاوكيَشةية 22لة ستونى ذمارة ) .1

 ( 9+1)–( 1+1+5+1+1(= )22ستونى  بةهاى دةفتةر لةكؤتايى سالَ .)

 تيَبينيةكى طرنط : ئةم رِيَذانةى خوارةوة ثةيرِةو دةكريَت بؤ ئةذماركردنى سوان 

ى طواستنةوة و قالبةكان وكةل وثةل وئاميَرةكانى نوسينطة ةكانومةكينةكان وهؤكار ابين و نى دامةزراوةريَذةى سوا  

  لةبةهاى دةفتةر دةنوسريَت ( % 25 -% 1)   
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 0220بةهاى هةبوة جيَطريةكان لةنيَوان سالَى   (9خشتةى ذمارة )
 

ما رةى ذ
 ثسولة   

 
 جؤرى هةبوةكان 

بةهاى كرين لة  
0/0/2102  

 زيادكراوةكانى سةرماية لةنيَوان سالَ 

هةبوةجيَطرية
 ة كانى دورخراو

سواوى 
 ئةمسالَ

ثوختةى بةها 
 هةروةكو لة

70/02/2102 

 كراوهاوردة  بةرهةمى ناوخؤ

 بةكارهاتوو نوىَ  بةكارهاتوو نوىَ 

1 2 3 4  5 6 7 8 9 10 

          بيناودامةزراوةكان  01

          ئاميَرومةكينةكان  02

33 
كةل وثةىل 

          يىنوسينطة

34 
هؤكارةكانى 
           طواستنةوة 

35 
روةكةكان و 
          ئاذةلةكان 

         هيرت 36

         كؤ  99
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 زانيارى ثةيوةنديدار بة كارطيَرى ذينطة 

  
ثامشاوة ثةيدابوو لة ئةجنامى كردارى ثيشةسازى هيَمادةكريَت لةسةر وةالَم بة )بةلَى (وة لةكاتى لةكاتيَك كة  22.2

 )نةخيَر( بة  ثةيدانةبونى ثامشاوة هيَمادةكريَت لةسةر وةالَم
 لةكاتى وةالَم بة )بةلَى (بوو رِيَطا ضارةسةرى دياربكة لة نيَوان زياتر لة هةلبذادردةيةك دةست نيشان بكة  22.1

 

  ئايا خيَزانةكة ريثيَدانى تةندروستى وةرطرتوة لةاليةن تةندروستى  22.1
 

 . ئايا ئةندامانى خيَزانى كاركةر لة ثيشةسازى مالَةكان ثسولةى تةندروتيان هةية  22.5

 

  -: زانيارى ثةيوةنديداربة ذينطة  .22

   

 21برِؤ   بؤ الثةرِة    نةخيَر 0  بةلَى 2    ئايا ثامشاوة)زبل ( دروست بوة لة ئةجنامى كردارى ثيشةسازى  01.0

                

  ثيَويست ناكات 1  نةخيَر 0  بةلَى  2 ثامشاوةكة   بةلَى (بوو ئايا ئاسنكارى هةبوو بؤ ضارةسةركردنى ) ئةطةر وةالَمةكة بة    22.0

 

  لةكاتى وةالَم بة )بةلَى ( رِيَطاضارةسةركردنةكة دياربكة  10.3
 
 

        فريَدان 2 

 

        لةناوخاك نان  0 

 

        سوتان  3 

 

        ............. هيرت 1 

 

  نةخيَر 0  بةلَى 2  ئايا ريَثيَدانى تةندروستيت   هةية  22.1

 

  نةخيَر 0  بةلَى 2  هةيةروستيت  ئايا ثسولةيى تةند 22.5
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 1101   وطرفت وئاستةنطةكانى هاتنة ثيَش خيَزانةكان لةنيَوان سالَىطريو

 وةالَميَك هةلَبذيَرت لةتكاية هيَما دابنى لة شويَى طوجناو ودةبيَت زياتر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 بارى ئاسايش  0

 كةمى كةرةستةى سةرةتايى  0

 جؤرى كةرةستةى سةرةتايى 0

 كةمى كةل وثةىل يةدةط  0

 كةمى تةزوى كارةبا 0

 نةبونى سوتةمةنى وطاز  0

 نارِيَكى لة ثيَدانى كارةبا  0

 طريوطرفتى طواستنةوة  0

 بةرزبونةوةى تيَضوى بةرهةم  0

 الوازى ضاالَكيةكارطيَريةكان و ضاالَكى كريَكاران  01

 ئالوزى هةلَسوكةوتى حكومةت  00

 طرانى سيستةمى باج  00

 دابةزينى نرخى فرؤشنت  00

   ثربونى بازاربةكةلوثةىل دةرةكى  00
 كراو كابةرى كةلوثةىل هاوردة هيَزى بةرهةمةكان لة رِ بىَ 00
 ............................ ئاستةنطةكانى تر  00
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 .............................................: ناوى سةرثةرشتيارى ناوةند

 واذوو

....................... 

 0100/  /  بةروار

 : ..............................................ناوى سةرثةرشتيارى ثاريَزطا

 واذوو

 ........................ 

 0100/  /   بةروار

 : ............................................. ناوى تويَذةرى مةيدانى

 واذوو

......................... 

 0100/  /   بةروار

 : ..............................................ــ  رى نوسينطةيىاناوى وردبني ك

 واذوو

......................... 

 0100/  /  بةروار

 : ...............................................  ناوى داكةرى زانياريةكان

 

 واذوو

....................... 

 

 0100/  /  بةروار

 

 

01 
 

 



 




