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 ثيَشكةش 
 لة دةبينيَت كاريطةر رِوَليَكى و والت لةطةليَك ئابورى كةرتةكانى نيَوان لة هةية طرنطى شويَنكى ثيشةسازى كةرتى

 بةشداريكردن و كةر كار دةستى كارثيَكردنى و ئابورى ترى كةرتةكانى خستنى ثيَش و ئابورى طةشةسةندنى كردارةكانى
 ئامار ناوةندى دةزطاى اليةن لة دةدريَت كة كوَششانةى ئةم و طرنطيانة ئةم رِوَشنايي ذيَر لة ناوخؤيي بةرهةمى كؤى لة
 والت لة ضاالكية ئةم كة ورد كردارى نةىسالَا ئامارى زانيارى بةركردنى دةستة بؤ هةريَم ئامارى دةستةى و  بةغدا لة

                                            .ناوخؤيي بةرهةمى كؤى لة كردنى بةشدارى ريَذةى بةرزكردنةوةى و خسنت ثيَش ثيَناو لة نيشاندةدات

 كاريان هيَزى وذمارةى ثيشةسازيةكان دامةزراوة ذمارةى دةربارةى زانيارية كةوتنى بةدةست رِوثيَوةكة ئةجنامى وة
 بةرهةمةكانيان بة كوردستان بازارةكانى ثيَداويستى ثرِكردنةوةى سةر لة وكاريطةريان هيَنانيان بةرهةم وجؤرى

 سةرضاوةى وة ثيشةسازيانة دامةزراوة لةم كةبةكارديَت خاوةكانى كةرةستة جؤرى دةربارةى زانيارى خستنى وبةدةست
 دةربارةى تر زانيارى وةطةليَك دةكريَت هاوردة دةرةوة لة خود يا وعيَراقة هةريَم بازارةكانى لة ئايا هيَنانيان بةدةست

 زانيارى خستنى بةدةست وة( هتد....طاز غاز، نةوت، ، كارةبا ئاو،)لة ثيشةسازيانة دامةزراوة ئةم ثيَداويستةكانى
 دةستى بطاتة تةندروست و شياو شيَوةيةكى بة تاوةكو بةرهةمةكان قوتونانى لة لةبةرطرتنةوةو ضؤنيةتى دةربارةى
 وةزارةتى لة ئابورى سياسةتى داريَذةرانى بؤ دةبيَت سودى دةكريَتةوة كؤ روثيَوة لةم كة زانياريانةى ئةم وة بةكاربةر

 بةكةرتى وبرةودان بةطرخسنت مةبةستى بة بةتايبةتى كوردستان هةريَمى حكومةتى وبازرطانى ثيشةسازى و ثالندانان
  خةلَكى كؤمةالنى لة تاكيَك بؤهةر هةروةها وة جيهان والتانى زؤربةى لة ئابورية كةرتى ثشتى برِبرِةى كة ثيشةسازى
 ئةم دةربارةى ثيَويست زانياريةكانى خستنى بةدةست بؤ رِوثيَوة لةم زانيارى كؤكردنةوةى هؤى وة طشتى بة كوردستان
 بة ئابورى كةرتى  و تايبةتى بة ثيشةسازى كةرتى رِةورِةوى خستنى ثيَش بؤ ثيَويسنت زؤر كة ثيشةسازيانة دامةزراوة

 ئةو طشت سوثاسى كؤتايدا لة.  كاريطةرة هةستيارو كةرتة ئةم كردنى ضاالك بؤ ريَطايةك نةخشة دةبيَتة و طشتى
 دةستةى لة وردبينان تويَذةران و سةرثةرشتياران لة رِوثيَوة ئةم ئةجنامدانى بؤ بةشداربون كة دةكةم كارمةندانة

 .ثاريَزطاكان ئامارى بةريَوةبةرايةتى و هةريَم ئامارى

 
 
 
 

       الدين حمى حممد سريوان                                                                                                                     

 ريَم هة ئامارى ى دةستة سةرؤكى         
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       ثيَشةكى

غادا باة   ازى لة دةزطااى ناوةنادى ئاماارى بة   ئةم رِاثؤرتة يةكيَكة لةو رِاثؤرتانةى كةوا بةريَوةبةرايةتى ئامارى ثيشةس 
هةماهةنطى لةطةلَ دةستةى ئامارى هةريَم دةريدةكةن، كة بريتى ياة لاة زانياارى و نيشااندةرة ئامارياةكانى دةرباارةى       

-01نديةكان لة هةريَمى كوردستان، خاوةنداريةتيان دةطةرِيَتةوة بؤ كاةرتى تايةاةو و    دامةزراوة ثيشةسازية مام ناوة
( كاركةر كارى تيَدا دةكةن . وة ئةم رِاثؤرتة تةواوكةرى ئةو رِاثؤرتانةياة كاةوا ئاةم بةرِيَوةبةرايةتياة دةريادةكاو      22

ا .رِووثيَاوى داماةزراوة ثيشةساازية ماام     كةكان و دةرباارةى كاةرتى ئااو وكارةبا    ودةربارةى دامةزراوة طاةورةكان و بواو  
ناوةنديةكان بةشيَوازى طشتطري كراوة  وطشت دامةزراوةكانى طرتوتةوة، زانيارى دةربارةيان كؤكراوةتةوة بةطويَرةى فؤرمى 

 ثيشةسازى . كىآلضا و هةريَم ثاريَزطاكانى ئاستى لةسةر كارة ئةم بؤ لةبنةرِةتدا ئامادةكراو
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 رِووثيَوةكة ىئاماجن

 بوارى لة يةكطرتوةكان نةتةوة رِاسثاردةى طويَرةى بة ثيشةسازى كىآلضا دةربارةى رِوونكراوة زانياري و نيشاندةر خستنى بةدةست
 .برِياردةرةكان و سياسةو يَذةرانى دارِ و بةكارهيَنةران طشت ثيَداويستيةكانى بة ثةيوةنديدار ثيشةسازى ئامارةكانى

 :ة ئامارييةكانزاراوة نيشاندةر
 كريَكاران ذمارةى \ هيَنان بةرهةم بةهاى=  هيَنان بةرهةم لة كريَكار بةروبوومى  

 .هاتوو بةدةست بةرهةمى لة كريَكاريَك كردنى بةشداري لةبرِى بريتية              

 ثيَداويستيةكان – داهاو=  زيَدةكى بةهاى  

 ذمارةى كريَكاران \طى بةهاى زيَدة=  زيَدةكى بةهاى لة كريَكار بةرهةمى 

 بريتية لة برِى بةشداريكردنى كريَكاريَك لة بةدةست هيَنانى بةهاى زيَدةكى.
  ية لة بةشدارى ديناريَك سةرف كراوة وةك مووضة و كرىَ لة بةدةست هيَنانى بةرهةم.ى بريت كريَ  \بةرهةمى دينار لة كريَ= بةهاى بةرهةم 
 ذمارةى كريَكاران \ان = بةهاى ثيَداويستيةكان ناوةندة ثشكى كريَكار لةثيَداويستيةك 

 بريتية لة ناوةندة بةشى كريَكاريَك لة ثيَداويستيةكان.              

  نةى دراوةتة كريَكارةكان.لة بةشى كريَكاريَك لة كريَى ساآل يةى بريت كريَكاران ذمارةى \ كرىَ= ساالَنةى كريَكار ناوةندة كريَي 
 011 *بةرهةم(  بةهاى \ ثيَداويستيةكان ةهاى= ب % كردن دورست ثلةى 

 ية لة رِيَذةى باوةرثيَكردنى دامةزراوةكة لةسةر ثيَداويستيةكانى بةرهةم لةكردارى بةرهةم.ى بريت       
 بةرهةم بةهاى كؤى بؤ بةراورد بة ثيَداويستيةكان بةهاى كؤى بةشداربونى بؤ سةدى ريَذةى:  كردن دورست ثلةى
 011 *0-رابردوو( سالَى بةهاى  \ سالَ ئةم بةهاى=   % طؤرين رِيَذةى  

 سالَى رابردوو ية لة ثيَوةرى طؤرِانكارى لة بةهاى هةر تومخيَك لة سالَى ئيَستا بة بةراورد لةطةلَى بريت
 دةركردةكان : كؤى بةهاى كةل و ثةىل بةرهةم هيَنراو 
 

    

  

 بابةتى زانياريةكان  

 ثيشةسازية و كانطاكان كيآلضا ضوارضيَوةى دةكةويتة كة دةطريَتةوة سةرةكيانة كيةآلضا ئةو مةزراوةكانىدا طشت ئاماريى كؤمةلطاى    
 كة طشتطري ضيَوةى ضوار بة دةبةستيَت وثشت( 2102  سالَى بؤ دةطةرِيَتةوة زانياريةكان طشت كةوا بكريَت بةوة ئاماذة ثيَويستة. طؤرِاوةكان
 لةاليةن نويَكردنةوةى و ئامادةكردن ثاش( 2112  سالَى دانانى ذمارة و طةمارؤسازى ةكانىئةجنام ميانةى لة هاتووة بةدةست

 .هةريَم ئامار لةثاريَزطاكانى بةريَوةبةراتيةكانى و هةريَم ئامارى دةستةى لةطةلَ  بةيارمةتى بةغدا ثيشةسازى ئامارى بةريَوةبةرايةتى
  ISIC3).يةم سيَ كراوى بذار  ئابووريةكان كيةآلضا بؤطشت نيَودةولةتى ثيشةسازى ةرىثيَو كردنى ثوَلَني بةريَةةرى بةسرتا هةروةهاثشت
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 -دةرضواندنيان: و زانياريةكان كؤكردنةوةى ضؤنيةتى 
 شيَوازى كة كارة ثروَطرامى ثالنةكانى لة كردنى بةجىَ جىَ ثالنى وة دةكريَت ئةذمار دةورييةكان ووثيَوةرِ لة دامةزراوةى مام ناوةند رِووثيَوى
 تويَذةران دةكريتةوة  وة نويَ سالَ سةرةتاى لة ساالَنة ضيَوةكة ضوار و دةكريَت ثةيرةو دةكةن كار كة ثيشةسازيةكانى دامةزراوة بؤ طشتطرى

 لةطةلَ اودةك ثيَ دةست ضاوثيَكةوتن شيَوازى بة كة  زانياريةكان كردنى ثىَ دةست سةرةتايي لة دةكريَت ئامادة ثيَويست فؤرمى بة
 كردنيان ردبنيوو ثاش فؤرمةكان وة دامةزراوةكة كؤتايي بودجةى زانيارةكانى بة بةسنت ثشت وة دامةزراوةكة لة دياركراو بةرثرسى
 ريَساكانى بةطويَرةى ثيشةسازى ئامارى بةريَوةبةرايةتى و هةريَم ئامارى دةستةى لة نوسينطة لة دانانيان كؤد و كردنيان ووردبني لةمةيدان
 سيستةمى بةرنامةكانى بةطويَرةى كردن ووردبينى و داكردن كردارى بؤ ئامادةكردنيان و باوةرثيَكراو دانانى كؤد و كردن ووردبني

 نوسينطةيي ئامادة دةكريَت.   رِاثؤرتى دواتر دةركردةكان خشتةى دةرضواندنى بؤ زانيارى تةكنةلؤجياى لةفةرمانطةى
 

 :  ئةجنامةكان شيكردنةوةى
 تايةةو بة دامةزراوة ثيشةسازية مام ناوةنديةكانى هةريَمى كوردستان كة ئةو رِاثؤرتة لة خؤيان دةطريَت .  انةى ئةو زانياريانةىلة مي

 -: لة يةى بريت كة دياربكةين نيشاندةر طرنطرترين دةتوانني

   يةكةم: ذمارةى دامةزراوةكان
كة ذمارةيان  2100( دامةزراوة بةبةراورد بة سالَى 222دابةزى بؤ   2102 ذمارةى دامةزراوة ثيشةسازية مام ناوةنديةكان لةسالَى

( بو وة هؤكارةكةى دةطةرِيَتةوة بؤ طؤرِينى هةندىَ لةم دامةزراوة مام %4.7وو ، وة دابةزينةكة بةرِيَذةى  ( دامةزراوة ب232 
زراوانة لةكاركردن . وة ثاريَزطاى سليَمانى ذمارةى ناوةنديانة بؤ دامةزراوةى طةورة  وة هةروةها رِاوةستانى هةنديَك لةم دامة

 .( دامةزراو22وة ثاريَزطاى دهؤك  ( دامةزراوة 23( دامةزراوة بوو دواتر ثاريَزطاى هةوليَر  042دامةزراوةكان  
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 ريَكاراندووةم : ذمارةى ك  
( 3207كة ذمارةيان   2100ورد لةطةلَ سالَى ( كريَكار بة بةرا3132بؤ   2102ذمارةى كريَكاران دابةزى لةسالَى    

(كريَكارو  لة ثاريَزطاى 0772( بوو ذمارةى كريَكاران لة  ثاريَزطاى سليَمانى  5.5%وة دابةزينة كة بةريَذةى  كريَكاربو
لةبةر ئةوةى   ( كريَكار وة كةم بونةوةى ذمارةى كريَكاران شتيَكى سروشتية372( كريَكار و لة ثاريَزطاى دهؤك  770هةوليَر  

 .( برِى كةم بونةوةى كريَكاران نيشان دةداو2ثةيوةنديةكى  راستةوخؤى هةية لةطةلَ  ذمارةى دامةزراوةكان  وة ويَنةى ذمارة 

 

     

 سىَ يةم: بةهاى كريَى و موضة و زيَدةكيةكان  
كة  2100( مليؤن  دينار بة بةراورد لةطةلَ سالَى 22277بةرز بؤ ة و طةيشتة   2102بةهاى كريَى و موضةو وزيَدةكيةكان لة سالَى    

 ى ئةم زياد بوونة مان بؤ ديار دةكاو .( بر3ِ( بةرزبؤوة وة  ويَنةى ذمارة  % 2 2.( مليؤن دينار بةرِيَذةى    27223برييت بوو لة  

 

   ضوارةم : بةهاى بةر هةم  
 2102دينار لة سالَى  مليؤن( 322277( دابةزيوة و طةيشتة  %2.2ذةى  ضاوديَر ئةم نيشاندةرانة دةبينيَت كةوا بةهاى بةرهةم بةرِيَ

دينار بوو وة هؤكارةكةى دةطةرِيَتةوة بؤ كةم بونةوةى ذمارةى  مليؤن( 322271كةبرِةكةى   2100بة بةراورد لةطةلَ سالَى 
 .دامةزراوةكان
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 ثيَنجةم : بةهاى ثيَداويستيةكان 
دينار بة بةراورد لةطةل َ سالَى  مليؤن(  213720طةيشتة   2102وةى بة خؤيةوة ديت لةسالَى بةهاى ثيَداويستيةكان بةرزبونة   

( 4( وة هةروةكو لة ويَنةكة ذمارةى  %1.4دينار ، رِيَذةى   بةرزبونةوةكة طةيشتة   مليؤن( 210311كة طةيشتةوة  2100
 كراوةتةوة .رِوون
 

 

كة طة يشتةوة  2100دينار ساالَنة بةبةراورد بةسالَى  مليؤن( 020.2ابةزى و طةيشتة  د  2102بةربومى كريَكار لة بةرهةم لة سالَى 
 دةكاتةوة رِوون( ئةمة 2وة ويَنةى ذمارة   %(بوو0.2دينار و رِيَذةى دابةزينةكة   مليؤن( 023.3 

 

  

 

 

 ( بةرِيَذةى037كةبريتى بوو لة    2100بة بةراورد بة سالَى  2102( لة سالَى02.2طةيشتة   و دابةزى ديناريَك بومىوبةر      
 .  ن دةكاتةوةوو( ئةم دابةزينة ر2ِ% ( دابةزى . وة ويَنةى ذمارة  7.7 
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مبةهاى بةرهة نيستيةكاوبةهاى ثيَدا   
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 (2012-2011)بةربومى كريَكار لة بةرهةم لة هةريَمى كوردستان بؤ سالَاَنى :( 5) ذمارة ويَنةى
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كة برِةكةى  2100بة بةراورد بة سالَى  2102دينار ساالَنة لة سالَى  مليؤن(  2.7ناوةندى كريَى كريَكار بةرزبوة و طةيشتة                                
 (  برِى زيادةكة ديارى كراوة.7%( بةرز  بوَوة هةروةكو لة ويَنةى ذمارة  7.7دينار ساالَنة  و بةرِيَذةى   مليؤن( 21طةيشتةوة   

 

( كةبرةكةى 2100دينار  بة بةراورد لةطةلَ سالَى   مليؤن( 27.7( دابةزى بؤ  2102بةربومى كريَكار لة بةهاى زيَدةكى لة سالَى  
 . كة دياركراوة  (  دابرِى دابة زينة7%( بوو هةروةكولة ويَنةى ذمارة  4.2دينار وة دابةزينةكة بةريَذةى   مليؤن( 21.7طةيشةو 
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 (  2012-2011)ناوةندي كريَى ساالَنة ى كريَكار لة هةريَمى  كوردستان بؤ ساالَنى  :( 7)ذمارة  ويَنةى 
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 (  2012-2011)بةربومى كريَكار لة بةهاى زيَدةطى لة هةريَمى كوردستان بؤ سالَاَنى  :(8) ذمارة  ويَنةى
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كة بريتى بوو  2100بةبةراوة بة  سالَى 2102%( لةسالَى 22رِيَذةى ثيَداويستيةكانى بةرهةم بؤ بةهاى بةرهةم بةرز بؤ وة طةيشتة    
 ( ديار كراوة .2ةى ذمارة  %( هةروةكو لة ويَن20لة  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

2012 2011

 (2012-2011)رِيَذةى ثيَداويستيةكانى بةرهةم بؤ بةهاى بةرهةم لة هةريَمى كوردستان لة ساالنى (:9)ذمارة  ويَنةى
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  مليون دينار(  (1111-1111) ساالَنى كوردستان هةريَمى  ثاريَزطاكانى لة ناوةند مام ثيشةسازى دامةزراوةكانى ثيشةسازى ئامارى ئةجنامةكانى ثوختةى( 1 ) خشتةى

 بةهاى ثيَداويستيةكان بةهاى بةرهةم كؤى كريَ و موضة و زيَدةكى ةندانذمارةى كارم ذمارةى دامةزراوةكان ثاريَزطا

 
2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 

 20,665 19,454 32,388 32,993 3,600 4,956 379 442 26 28 دهؤك

 104,949 102,034 152,335 195,537 18,043 16,276 1,879 1,945 146 151 مانيالسليَ

 77,454 79,812 184,555 168,150 7,934 7,721 781 830 53 57 هةوليَر

 203,068 201,300 369,277 396,680 29,578 28,953 3,039 3,217 225 236 هةريَم
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  مليون دينار(   2102بؤ سالَى  ان لةثاريَزطاكانى هةريَمى كوردستاننيشاندةرة شيكراوةكانى دامةزراوة ثيشةسازية مام ناوةنديةك(  2  خشتةى 

 

 2012 2011 نيشاندةرةكان

 12.5 13.7 دينار( مليؤن) بةرهةمى دينار لة كريَ

 121.5 123.3 دينار(  مليؤن)بةرهةمى كار كةر لة بةرهةم 

 دينار(  مليؤن)ناوةندى كريَى ثشكى كريَكار لة ثيَداويستيةكان 
62.6 63.8 

 9.7 9 دينار(  مليؤن) ناوةندى كريَى ساالَنةى كريَكار

 57.7 60.7 دينار(  مليؤن)  بةرهةمى كريَكارلة بةهاى زيَدةكى

 55 51 %ثلةى دورست كردن 

 
 مام ناوةنديةكانبةهاى فرؤشنت و بةرهةم بة طويَرةى ثاريَزطا لة دامةزراوةكان ثيشةسازى  (3) خشتةى ذمارة

       مليون دينار(  (2122-  2122 )سالَانىبؤ 

 نيشاندةرةكان
          

2011 
                                             2012 

 357,789 389,028 كؤى بةهاى فرؤشنت

 358,739 389,552 دروستكراو بةهاى بةرهةمى تةواو

 10,525 7,146 داهاتى ضاالكى خزمةتطوزارى و كاركردن بؤ كةسانى تر

 36,9263 39,6721 كؤى بةرهةم بةنرخى بازارِ

 369,277 396,680 بةهاى بةرهةم بةنرخى تيَووى هؤكارةكانى بةرهةم
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 بةهاى ثيَداويستيةكانى بةرهةمى كةلوثةل وخزمةتطوزارى بةطويَرةى ثاريَزطا لة دامةزراوةكانى( 4) خشتةى ذمارة
  مليون دينار(    (2122- 2122 ) ساالَنى بؤ ناوةند مام ثيشةسازى

 2012 2011 نيشاندةرةكان

 خاوةكان و كةرةستة سةرةتاييةكانى بةكارهيَنراو لةبةرهةمهيَنان
163,208 170,159 

 كةرةستةى لةبةرطرتنةوةى بةكارهيَنراو لةبةرهةم هيَنان
12,755 536,358 

 كةل وثةل و ثيَداويسيةكانى ترى بةكارهاتوو لة بةرهةم هيَنان
16,531 202,604 

  ثيَداويستية خزمةتطوزاريةكان
8,805 796,802 

  كؤى بةهاى ثيَداويستيةكان
201,300 203,751 

 

 

 

 

 

 

 

 



       2102 بؤسالَى ناوةند مام دامةزراوةى ثيشةسازى ئامارى اثؤرتىرِ
 

 دةستةى ئامارى هةريَم                                                                                        00

 

 

 

 

 

 

 

( ذمارةى دامةزراوةكانى ثيشةسازى مام ناوةند و ذمارةى كريَكاران وكريَيان و ثاداشيت ثيَشكةشكراو ثيَيان بةطويَرةى بةش بؤ 5خشتةى ذمارة   
  هةزاردينار( 2102 سالَى

  

كؤدى 
 ثؤلَني بةش(

 ذمارى دامةزراوةكان  ناوى ثيشةسازى
تيَكراى ذمارةى 

 كريَكاران
 كريَ و موضةى كريَكاران

ثاداشتى ثيَشكةشكراو بؤ 
 كريَكاران

كؤى كرىَ وموضة 
 وثاداشتةكان

 ثيشةسازى بةرهةمى خؤراك و خواردنةوةكان 15

    44 642 5,130,351 655,393 5,785,744 

 ثيشةسازى دار و دروستكراوةكانى لةدار و لة فلينة 20

    2 29 301,850 22,250 324,100 

 ثيشةسازى كاغةز و بةرهةمةكانى كاغةز 21

    1 13 93,900 22,650 116,550 

 ضاثةمةنى وبالوكردنةوة ولةبةرطرتنةوة وهؤكارةكانى راطةياندنى تؤماركراو 22

    2 27 272,800 8,300 281,100 

 ثيشةسازى رِةذوو وبةرهةمةكانى نةوتى دوبارةكراوة 23

    4 48 418,600 33,436 452,036 

 ثيشةسازى كةل وثةل و بةرهةمةكانى كيمياويى 24

    2 23 267,300 21,000 288,300 

 ثيشةسازى بةرهةمةكانى الستيك وباغة 25

    2 42 437,570 48,079 485,649 
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  هةزاردينار( 2102 ( ذمارةى دامةزراوةكانى ثيشةسازى مام ناوةند و ذمارةى كريَكاران وكريَيان و ثاداشيت ثيَشكةشكراو ثيَيان بةطويَرةى بةش بؤ سالَى5خشتةى ذمارة    تةواوكةرى                                               

  

كؤدى 
 ثؤلَني بةش(

 ناوى ثيشةسازى
ذمارى 
 ان دامةزراوةك

تيَكراى ذمارةى 
 كريَكاران

كريَ و موضةى 
 كريَكاران

ثاداشتى 
ثيَشكةشكراو بؤ 

 كريَكاران

كؤى كرىَ وموضة 
 وثاداشتةكان

 ثيشةسازى بةرهةمى كانزايى نامسى تر 26
    149 1,935 16,606,497 2,268,866 18,875,363 

 ثيشةسازى مسى دارشتةكان 27

    1 21 181,600 33,800 215,400 

 ثيشةسازى بةرهةمةكانى كانزايى تيَكةالو بةدةرلةئاميَرو كةل وثةل 28

    12 150 1,415,140 111,200 1,526,340 

 ثيشةسازى ئاميَر وكةلوثةىل ثؤلني نةكراو لةشويَنيَكى تر 29

    1 11 77,600 275 77,875 

 ؤلني نةكراو لةشويَنيَكى تر ثيشةسازى ئاميَرو كةرةستةى كارةبايي يةكانى ث 31

    2 33 548,250 40,000 588,250 

 ثيشةسازى كةل وثةل و ثيشةسازى بةرهةمةكانى ثؤلني نةكراو لةشويَنيَكى تر 36

    3 65 491,500 69,560 561,060 

 29,577,767 3,334,809 26,242,958 3,039 225 كؤى هةريَم
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      بؤ  راوةكانى ثيشةسازى مام ناوةند و ذمارةى كريَكارةكانيان و كريَيان وثاداشتى ثيَشكةشكراو ثيَيان بةطويَرةى ضاالكى( ذمارةى دامةز 6خشتةى ذمارة   
 سالَى 2012 هةزاردينار(

كؤدى 
 ثؤلَني بةش(

ذمارى  ناوى ثيشةسازى
 دامةزراوةكان

تيَكراى ذمارةى 
 كريَكاران

كريَ و موضةى 
 كريَكاران

ثاداشتى 
او بؤ ثيَشكةشكر

 كريَكاران

كؤى كرىَ وموضة 
 وثاداشتةكان

 ئامادة كردنى ثاراستنى سةوزة وميوة 1513

    1 19 142,640 24,140 166,780 

 ثيشةسازى بةرهةمةكانى شريةمةنى  1520

    2 20 58,500 10,460 68,960 

 اريَنى دانةويَلة ثيشةسازى بةرهةمةكانى هاريَنى دانةويلة و ثامشاوةى ه 1531

    11 172 1,323,396 176,984 1,500,380 

 ثيشةسازى ئاليكى ئاذةلَى ئامادةكراو 1533

    4 92 810,750 148,100 958,850 

 ثيشةسازى بةرهةمةكانى نانةواخانة  1541

    12 128 1,184,940 99,366 1,284,306 

 ثيشةسازى كةكاو و شوكوالتة و شرينةمةنى  1543

    4 59 518,825 62,025 580,850 

 ثيشةسازى بةرهةمةكانى ترى خؤراكى ثؤلني نةكراو لةشويَنيَكى تر 1549

    7 102 668,600 101,118 769,718 

 ثيشةسازى خواردنةوة ناكحوليةكان و بةرهةم هيَنانى ئاوى كانزايي  1554

    3 50 422,700 33,200 455,900 

 راوةكانى دارتاشى و ثارضةى دارى ئامادةكراو بؤ بيناو دامةزراوةكانثيشةسازى دروستك 2022

    2 29 301,850 22,250 324,100 

 ثيشةسازى جؤرةكانى تر لة كاغةز و كاغةزى مقةبا   2109

    1 13 93,900 22,650 116,550 
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  هةزاردينار( 2102 ذمارةى كريَكارةكانيان و كريَيان وثاداشتى ثيَشكةشكراو ثيَيان بةطويَرةى ضاالكى بؤ سالَى( ذمارةى دامةزراوةكانى ثيشةسازى مام ناوةند و  6خشتةى ذمارة    تةواوكةرى

كؤدى 
 ثؤلَني بةش(

 ذمارى دامةزراوةكان  ناوى ثيشةسازى
تيَكراى ذمارةى 

 كريَكاران

كريَ و موضةى 
 كريَكاران

ثاداشتى ثيَشكةشكراو بؤ 
 كريَكاران

كؤى كرىَ وموضة 
 اشتةكانوثاد

 ضاثةمةنى   2221

    2 27 272,800 8,300 281,100 

 ثيشةسازى بةرهةمةكانى نةوتى دوبارةكراوة   2320
    4 48 418,600 33,436 452,036 

 ثيشةسازى ثالستيك لةشيَوةكانى سةرةتايي و ثيشةسازى الستيكى رِيَكخراو  2413

    2 23 267,300 21,000 288,300 

 ثيشةسازى بةرهةمةكانى نايلونى و باغة 2520

    1 15 111,120 11,824 122,944 

 ثيشةسازى بةرهةمةكانى تر لة دارو فلينة   2529

    1 27 326,450 36,255 362,705 

 ثيشةسازى شووشة و بةرهةمةكانى شووشة  2610

    1 18 148,600 21,060 169,660 

 كانى قورِى سووركراوة ثيشةسازى بةرهةمة  2692

    2 30 278,400 31,782 310,182 

 ثيشةسازى بةرهةمةكانى قورِى بيناسازى ناطةرمى و بةرهةمةكانى قورِى سوركراوة  2693

    2 32 242,200 36,008 278,208 

 ثيشةسازى ضيمةنتؤ و طةض   2694

    6 67 750,900 81,600 832,500 
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   دينار( 0111  2122بؤ سالَى كراو ثيَيان بةطويَرةى ضاالكى( ذمارةى دامةزراوةكانى ثيشةسازى مام ناوةند و ذمارةى كريَكارةكانيان و كريَيان وثاداشتى ثيَشكةش 6ةى ذمارة   خشت تةواوكةرى

كؤدى 
 ناوى ثيشةسازى ثؤلَني بةش(

ذمارى 
 دامةزراوةكان 

تيَكراى ذمارةى 
 كريَكاران

 ريَكارانكريَ و موضةى ك
ثاداشتى ثيَشكةشكراو بؤ 

 كريَكاران

كؤى كرىَ وموضة 
 وثاداشتةكان

 ثيشةسازى جؤرةكانى بةرهةم لة كؤنكريت و ضيمةنتؤ و طةض   2695
    128 1,616 13,703,129 1,944,115 15,647,244 

 ثارضةو قالب كردن و تةواوكارى ئامادةكردنى بةرد   2696

    3 33 271,200 27,270 298,470 

 ثيشةسازى بةرهةمةكانى كانزايي نامسى ثؤلَني نةكراو لةشويَنيَكى تر   2699

    7 139 1,212,068 127,031 1,339,099 

 ثيشةسازى فلزى طران بةها و نا ئاسنى   2720

    1 21 181,600 33,800 215,400 

 ثيشةسازى بةرهةمةكانى كانزايي بيناسازى   2811

    5 70 676,700 49,500 726,200 

 ثيشةسازى تانكةر و تانكى و كةرةستة كانزا  2812

    1 10 86,500 11,760 98,260 

 ثيشةسازى كةل و ثةل و ثارضة و كةرةستةى دةستى و كةل وثةىل كانزايي طشتى   2893

    6 70 651,940 49,940 701,880 

 لَني نةكراو لة شويَنيَكى تر ثيشةسازى كةرةستةى ناومالَ ثؤ  2930

    1 11 77,600 275 77,875 

 ثيشةسازى بزويَنةر و مؤليدة و حماويلةى كارةبايي    3110

    2 33 548,250 40,000 588,250 

 ثيشةسازى كةل وثةل   3610

    3 65 491,500 69,560 561,060 

 29,577,767 3,334,809 26,242,958 3,039 225 كؤى هةريَم
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   دينار( 0111       2122 (  بةهاى فرؤشنت و بةرهةم بةطويَرةى بةش ولة دامةزراوةكانى ثيشةسازى مام ناوةند بؤ سالَى 7خشتةى ذمارة   

كؤدى 
 ثؤلَني بةش(

 
 ناوى ثيشةسازى  

 

 كؤى بةهاى فرؤشنت
بةهاى بةرهةمى  

 ناتةواو 

بةهاى بةرهةمى 
 ناتةواو 

ى دةسكةوتى ضاالك
 خزمةتطوزارى 

كؤى بةهاى 
 بةنرخى بازار

 بةهاى بةرهةم
 نرخى تيَووى 

 هؤكارةكانى بةرهةم 

 ثيشةسازى بةرهةمى خؤراكى و خواردنةوةكان 15

    68,621,079 68,541,804 0 10,516,205 79,058,009 79,058,009 

 لة فلينة ثيشةسازى دار و دروستكراوةكانى لةدار و 20
    1,219,500 1,287,000 0 0 1,287,000 1,287,000 

 ثيشةسازى كاغةز و بةرهةمةكانى كاغةز 21

    645,000 643,280 0 0 643,280 643,280 

 راطةياندنى تؤماركراو ضاثةمةنى وبالوكردنةوة ولةبةرطرتنةوة وهؤكارةكانى  22

    269,000 269,000 0 0 269,000 269,000 

 ثيشةسازى رِةذوو وبةرهةمةكانى نةوتى دوبارةكراوة 23

    46,880,000 47,075,880 0 0 47,075,880 47,075,880 

 ثيشةسازى كةل وثةل وبةهةمةكانى كيمياوى  24

    720,950 720,950 0 0 720,950 720,950 

 ثيشةسازى بةرهةمةكانى الستيك وباغة 25

    5,260,320 5,261,120 0 0 5,261,120 5,261,120 
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   دينار( 0111      2122 (  بةهاى فرؤشنت و بةرهةم بةطويَرةى بةش ولة دامةزراوةكانى ثيشةسازى مام ناوةند بؤ سالَى 7خشتةى ذمارة    تةواوكةرى         

كؤدى 
 ثؤلَني بةش(

 
 ناوى ثيشةسازى  

 

 كؤى بةهاى فرؤشنت
بةهاى بةرهةمى  

 ناتةواو 

هاى بةرهةمى بة
 ناتةواو 

دةسكةوتى ضاالكى 
 خزمةتطوزارى 

كؤى بةهاى بةنرخى 
 بازار

 بةهاى بةرهةم
 نرخى تيَووى 

 هؤكارةكانى بةرهةم 

 ثيشةسازى بةرهةمى كانزايى نامسى تر 26

    188,361,640 189,646,907 0 0 189,646,907 189,646,907 

 دارشتةكان ثيشةسازى مسى 27

    1,822,000 1,822,000 0 8,000 1,830,000 1,830,000 

 ثيشةسازى بةرهةمةكانى كانزايى تيَكةالو بةدةرلةئاميَرو كةل وثةل 28

    37,493,114 37,519,364 0 500 37,519,864 37,533,614 

 ثيشةسازى ئاميَر وكةلوثةىل ثؤلني نةكراو لةشويَنيَكى تر 29

    480,000 480,000 0 0 480,000 480,000 

 ثيشةسازى ئاميَرو كةرةستةى كارةبايي يةكانى ثؤلني نةكراو لةشويَنيَكى تر  31

    2,580,000 2,584,500 0 0 2,584,500 2,584,500 

 ثيشةسازى كةل وثةل و ثيشةسازى بةرهةمةكانى ثؤلني نةكراو لةشويَنيَكى تر  36

    3,036,875 2,886,875 0 0 2,886,875 2,886,875 

 369,277,135 369,263,385 10,524,705 0 358,738,680 357,389,478 كؤى هةريَم
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 دينار( 0111         2102( بةهاى فرؤشنت و بةرهةم هيَنان بةطويَرةى ضاالكى و لة دامةزراوةكانى ثيشةسازى مام ناوةند بؤ سالَى  8خشتةى ذمارة  

كؤدى ثؤلَني 
 ى( ضاالك

 
 ناوى ثيشةسازى  

  

 كؤى بةهاى فرؤشنت
بةهاى بةرهةمى  

 ناتةواو 

دةسكةوتى 
ضاالكى 

 خزمةتطوزارى 

كؤى بةهاى بةنرخى 
 بازار

 بةهاى بةرهةم
 نرخى تيَووى 

 هؤكارةكانى بةرهةم 

 ثيشةسازى بةرهةمى خؤراكى و خواردنةوةكان 1513

    0 0 995,747 995,747 995,747 

 ثيشةسازى بةرهةمةكانى شريةمةنى  1520

    797,325 797,325 0 797,325 797,325 

 ثؤلني نةكراو لةشويَنيَكى تر ثيشةسازى ئاميَرو كةرةستةى كارةبايي يةكانى 1531

    0 0 9,520,458 9,520,458 9,520,458 

 ثيشةسازى ئاليكى ئاذةلَى ئامادةكراو 1533

    42,300,000 42,224,000 0 42,224,000 42,224,000 

 ثيشةسازى بةرهةمةكانى نانةواخانة  1541

    5,494,754 5,494,754 0 5,494,754 5,494,754 

 ثيشةسازى كةكاو و شوكوالتة و شرينةمةنى  1543

    4,334,000 4,360,000 0 4,360,000 4,360,000 

 ةكراو لةشويَنيَكى ترثؤلني نثيشةسازى بةرهةمةكانى ترى خؤراكى  1549

    4,932,000 4,902,725 0 4,902,725 4,902,725 

 بةرهةم هيَنانى ئاوى كانزايي ثيشةسازى خواردنةوة ناكحوليةكان و 1554

    10,763,000 10,763,000 0 10,763,000 10,763,000 

 و دامةزراوةكانثارضةى دارى ئامادةكراو بؤ بينا ثيشةسازى دروستكراوةكانى دارتاشى و 2022

    1,219,500 1,287,000 0 1,287,000 1,287,000 
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                       دينار( 0111        2102( بةهاى فرؤشنت و بةرهةم هيَنان بةطويَرةى ضاالكى و لة دامةزراوةكانى ثيشةسازى مام ناوةند بؤ سالَى  8خشتةى ذمارة   تةواوكةرى

كؤدى ثؤلَني 
  ضاالكى(

 
 ناوى ثيشةسازى  

  

 بةهاى بةرهةمى  ناتةواو  كؤى بةهاى فرؤشنت
دةسكةوتى ضاالكى 

 خزمةتطوزارى 

كؤى بةهاى بةنرخى 
 بازار

 بةهاى بةرهةم
 نرخى تيَووى 

 هؤكارةكانى بةرهةم 

 ثيشةسازى جؤرةكانى تر لة كاغةز و كاغةزى مقةبا  2109

    645,000 643,280 0 643,280 643,280 

 ضاثةمةنى  2221

    269,000 269,000 0 269,000 269,000 

 ثيشةسازى بةرهةمةكانى نةوتى دوبارةكراوة  2320

    46,880,000 47,075,880 0 47,075,880 47,075,880 

 ثيشةسازى ثالستيك لةشيَوةكانى سةرةتايي و ثيشةسازى الستيكى رِيَكخراو 2413

    720,950 720,950 0 720,950 720,950 

 ثيشةسازى بةرهةمةكانى نايلونى  2520

    5,260,320 5,261,120 0 5,261,120 5,261,120 

 ثيشةسازى شووشة و بةرهةمةكانى شووشة 2610

    900,000 900,000 0 900,000 900,000 

 ثيشةسازى بةرهةمةكانى قورِى سووركراوة  2692

    3,880,000 3,910,000 0 3,910,000 3,910,000 

 ثيشةسازى بةرهةمةكانى قورِى بيناسازى ناطةرمى و بةرهةمةكانى قورِى سوركراوة 2693

    1,964,800 1,964,800 0 1,964,800 1,964,800 

 ثيشةسازى ضيمةنتؤ و طةض  2694
    6,704,400 6,701,400 0 6,701,400 6,701,400 

 ة كؤنكريت و ضيمةنتؤ و طةض ثيشةسازى جؤرةكانى بةرهةم ل 2695

    145,053,640 146,311,907 0 146,311,907 146,311,907 

 ثارضةو قالب كردن و تةواوكارى ئامادةكردنى بةرد  2696

    1,428,000 1,428,000 0 1,428,000 1,428,000 
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  هةزاردينار( 2102و لة دامةزراوةكانى ثيشةسازى مام ناوةند بؤ سالَى  ( بةهاى فرؤشنت و بةرهةم هيَنان بةطويَرةى ضاالكى 8خشتةى ذمارة   تةواوكةرى

كؤدى ثؤلَني 
  ضاالكى(

 
 ناوى ثيشةسازى  

  

 كؤى بةهاى فرؤشنت
بةهاى بةرهةمى  

 ناتةواو 

دةسكةوتى ضاالكى 
 خزمةتطوزارى 

كؤى بةهاى بةنرخى 
 بازار

 بةهاى بةرهةم
 نرخى تيَووى 

 هؤكارةكانى بةرهةم 

 ثيشةسازى بةرهةمةكانى كانزايي نامسى ثؤلَني نةكراو لةشويَنيَكى تر  2699

 
  28,430,800 28,430,800 0 28,430,800 28,430,800 

 ثيشةسازى فلزى طران بةها و نا ئاسنى  2720

 
  1,822,000 1,822,000 8,000 1,830,000 1,830,000 

 نزايي بيناسازى ثيشةسازى بةرهةمةكانى كا 2811

 
  30,781,000 30,818,500 0 30,818,500 30,832,250 

 ثيشةسازى تانكةر و تانكى و كةرةستةى كانزايي 2812

 
  432,000 432,000 500 432,500 432,500 

 ثيشةسازى كةل و ثةل و ثارضة و كةرةستةى دةستى و كةل وثةىل كانزايي طشتى  2893

 
  6,280,114 6,268,864 0 6,268,864 6,268,864 

 ثيشةسازى كةرةستةى ناومالَ ثؤلَني نةكراو لة شويَنيَكى تر  2930

 
  480,000 480,000 0 480,000 480,000 

 ثيشةسازى بزويَنةر و مؤليدة و حماويلةى كارةبايي   3110

 
  2,580,000 2,584,500 0 2,584,500 2,584,500 

 ثيشةسازى كةل وثةل  3610

 
  3,036,875 2,886,875 0 2,886,875 2,886,875 

 369,277,135 369,263,385 10,524,705 358,738,680 357,389,478 كؤى هةريَم
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 دينار( 0111       2122  ( بةهاى ثيَداويستيةكانى بةرهةمى كةلوثةل و خزمةتطوزارى بةطويَرةى بةش لة دامةزراوةكانى ثيشةسازى مام ناوةند بؤ سالَى  9   خشتةى ذمارة  
 

 

كؤدى 
 ثؤلَني بةش(

 
 ناوى ثيشةسازى  

  

خاوةكان و ماددة  
سةرةتاييةكانى 

بةكارهاتوولة بةرهةم 
 هيَنان

ماددةى كؤكةرةوة 
وداثؤشني بةكارهاتوو 

 لةبةرهةم هيَنان

ثيَداويستى كاالى 
ترى بةكارهاتوو لة 

 بةرهةم هيَنان

ثيَداويستى 
 خزمةتطوزارى 

كؤى بةهاى 
 ستيةكانثيَداوي

 

 

 
 

 ثيشةسازى بةرهةمى خؤراكى و خواردنةوةكان 15

     25,044,994 3,687,828 4,115,603 1,718,830 34,567,255 
 

 ثيشةسازى دار و دروستكراوةكانى لةدار و لة فلينة 20

     314,840 0 258,015 77,450 650,305 
 

 ةكانى كاغةزثيشةسازى كاغةز و بةرهةم 21

     439,500 16,000 18,132 16,400 490,032 
 

 ضاثةمةنى وبالوكردنةوة ولةبةرطرتنةوة وهؤكارةكانى راطةياندنى تؤماركراو  22

     76,000 11,400 25,562 60,750 173,712 
 

 ثيشةسازى رِةذوو وبةرهةمةكانى نةوتى دوبارةكراوة 23

     19,046,250 604,691 256,650 102,300 20,009,891 
 

 ثيشةسازى كةل وثةل وبةهةمةكانى كيمياوى  24

 
    211,960 0 46,934 48,660 307,554 

 
 ثيشةسازى بةرهةمةكانى الستيك وباغة 25

     3,461,000 68,400 104,580 26,600 3,660,580 
 

  ثيشةسازى بةرهةمى كانزايى نامسى تر 26

    107,859,548 947,561 14,317,928 5,373,405 128,498,442 
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 دينار( 0111      2122  ( بةهاى ثيَداويستيةكانى بةرهةمى كةلوثةل و خزمةتطوزارى بةطويَرةى بةش لة دامةزراوةكانى ثيشةسازى مام ناوةند بؤ سالَى  9خشتةى ذمارة   تةواوكةى

كؤدى 
 ثؤلَني بةش(

 
 ناوى ثيشةسازى  

 

خاوةكان و ماددة 
رةتاييةكانى سة

بةكارهاتوولة بةرهةم 
 هيَنان

ماددةى كؤكةرةوة 
وداثؤشني 

بةكارهاتوو 
 لةبةرهةم هيَنان

ثيَداويستى كاالى 
ترى بةكارهاتوو 
 لة بةرهةم هيَنان

ثيَداويستى 
 خزمةتطوزارى

بةهاى كؤى 
 ثيَداويستيةكان

 ثيشةسازى مسى دارشتةكان 27

 
  1,461,600 1 6,260 106,300 1,574,160 

 ثيشةسازى بةرهةمةكانى كانزايى تيَكةالو بةدةرلةئاميَرو كةل وثةل 28 

 
  8,007,629 1 908,485 239,960 9,156,074 

 ثيشةسازى ئاميَر وكةلوثةىل ثؤلني نةكراو لةشويَنيَكى تر 29 

  
1,092,420 3,900 24,288 19,200 1,139,808 

 كةرةستةى كارةبايي يةكانى ثؤلني نةكراو لةشويَنيَكى ترثيشةسازى ئاميَرو  31 

 
  1,486,125 11,400 140,696 70,500 1,708,721 

 ثيشةسازى كةل وثةل و ثيشةسازى بةرهةمةكانى ثؤلني نةكراو لةشويَنيَكى تر 36 

    1,657,274 12,400 37,281 107,660 1,814,615 
 

 203,751,149 7,968,015 20,260,414 5,363,580 170,159,140 كؤى هةريَم
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 دينار( 0111  2102(بةهاى ثيَداويستيةكانى بةرهةم هيَنانى كةلوثةل و خزمةتطوزارى بةطويَرةى ضاالكى لة دامةزراوةكانى ثيشةسازى مام ناوةند  بؤ سالَى  01خشتةى ذمارة  

كؤدى ثؤلَني 
  ضاالكى(  

  ناوى ثيشةسازى 

خاوةكان و ماددة 
رةتاييةكانى سة

بةكارهاتوولة 
 بةرهةم هيَنان

ثيَداويستى كاالى ترى 
بةكارهاتوو لة بةرهةم 

 هيَنان

ثيَداويستى كاالى ترى 
بةكارهاتوو لة بةرهةم 

 هيَنان

ثيَداويستى 
 خزمةتطوزارى 

كؤى بةهاى 
 ثيَداويستيةكان

 ثيشةسازى بةرهةمى خؤراكى و خواردنةوةكان 1513

    0 102,000 127,043 126,957 356,000 

 ثيشةسازى بةرهةمةكانى شريةمةنى  1520

    391,868 182,979 35,875 11,500 622,222 

 ثيشةسازى ئاميَرو كةرةستةى كارةبايي يةكانى ثؤلني نةكراو لةشويَنيَكى تر 1531
    98,064 904,737 1,739,390 904,397 3,646,588 

 ئاذةلَى ئامادةكراوثيشةسازى ئاليكى  1533

    16,785,480 186,150 439,240 96,400 17,507,270 

 ثيشةسازى بةرهةمةكانى نانةواخانة  1541

    2,556,391 112,732 280,427 298,256 3,247,806 

 ثيشةسازى كةكاو و شوكوالتة و شرينةمةنى  1543

    1,588,061 630,933 153,718 110,990 2,483,702 

 ثيشةسازى بةرهةمةكانى ترى خؤراكى ثؤلني نةكراو لةشويَنيَكى تر 1549

    2,529,263 767,924 314,600 88,730 3,700,517 

 ثيشةسازى خواردنةوة ناكحوليةكان و بةرهةم هيَنانى ئاوى كانزايي  1554

    1,095,867 800,373 1,025,310 81,600 3,003,150 

 دارتاشى و ثارضةى دارى ئامادةكراو بؤ بيناو دامةزراوةكان ثيشةسازى دروستكراوةكانى 2022

    314,840 0 43,112 65,450 423,402 

 ثيشةسازى جؤرةكانى تر لة كاغةز و كاغةزى مقةبا  2029

    0 0 214,903 12,000 226,903 

 ضاثةمةنى  2109

    439,500 16,000 18,132 16,400 490,032 
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 دينار( 0111  2102(بةهاى ثيَداويستيةكانى بةرهةم هيَنانى كةلوثةل و خزمةتطوزارى بةطويَرةى ضاالكى لة دامةزراوةكانى ثيشةسازى مام ناوةند  بؤ سالَى  01رة  خشتةى ذماتةواوكةرى 

كؤدى ثؤلَني 
  ضاالكى(  

  ناوى ثيشةسازى 

خاوةكان و ماددة 
سةرةتاييةكانى 

بةكارهاتوولة بةرهةم 
 هيَنان

كاالى ترى ثيَداويستى 
بةكارهاتوو لة 
 بةرهةم هيَنان

ثيَداويستى كاالى 
ترى بةكارهاتوو 
 لة بةرهةم هيَنان

ثيَداويستى 
 خزمةتطوزارى 

كؤى بةهاى 
 ثيَداويستيةكان

 ثيشةسازى بةرهةمةكانى نةوتى دوبارةكراوة  2221

        76,000 11,400 25,562 60,750 173,712 

 ى ثالستيك لةشيَوةكانى سةرةتايي و ثيشةسازى الستيكى رِيَكخراوثيشةساز 2320

       19,046,250 604,691 256,650 102,300 20,009,891 

 ثيشةسازى بةرهةمةكانى نايلونى  2413

        211,960 0 46,934 48,660 307,554 

 ثيشةسازى بةرهةمةكانى نايلونى  2520

        666,000 68,400 104,580 26,600 865,580 

 ثيشةسازى بةرهةمةكانى تر لة دارو فلينة  2529

        2,795,000 0 0 0 2,795,000 

 ثيشةسازى شووشة و بةرهةمةكانى شووشة 2610

    
    560,000 0 32,020 8,640 600,660 

 ثيشةسازى بةرهةمةكانى قورِى سووركراوة  2692

        294,277 70,540 2,476,280 47,870 2,888,967 

 ثيشةسازى بةرهةمةكانى قورِى بيناسازى ناطةرمى و بةرهةمةكانى قورِى سوركراوة 2693

      482,830 6,500 284,277 273,605 1,047,212 

 ثيشةسازى ضيمةنتؤ و طةض  2694
        220,302 57,000 804,843 108,220 1,190,365 
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 دينار( 0111  2102اى ثيَداويستيةكانى بةرهةم هيَنانى كةلوثةل و خزمةتطوزارى بةطويَرةى ضاالكى لة دامةزراوةكانى ثيشةسازى مام ناوةند  بؤ سالَى (بةه 01خشتةى ذمارة  تةواوكةرى 

كؤدى 
ثؤلَني 

  ضاالكى(  

  ناوى ثيشةسازى 

خاوةكان و ماددة 
سةرةتاييةكانى 
بةكارهاتوولة 
 بةرهةم هيَنان

ثيَداويستى 
كاالى ترى 

ةكارهاتوو لة ب
 بةرهةم هيَنان

ثيَداويستى كاالى 
ترى بةكارهاتوو لة 

 بةرهةم هيَنان

ثيَداويستى 
 خزمةتطوزارى 

كؤى بةهاى 
 ثيَداويستيةكان

   ثيشةسازى جؤرةكانى بةرهةم لة كؤنكريت و ضيمةنتؤ و طةض  2695

    84,796,386 407,373 9,475,314 4,164,240 98,843,313 

           ثارضةو قالب كردن و تةواوكارى ئامادةكردنى بةرد  2696

    666,955 81,148 43,985 58,040 850,128 

   سى ثؤلنَي نةكراو لةشويَنيَكى ترثيشةسازى بةرهةمةكانى كانزايي نام 2699

    20,838,798 325,000 1,201,209 712,790 230,977,797 

           بةها و نا ئاسنى  ثيشةسازى فلزى طران 2720

    1,461,600 0 6,260 106,300 1,574,160 

           ثيشةسازى بةرهةمةكانى كانزايي بيناسازى  2811

    4,039,650 0 573,745 142,200 4,755,595 

           ثيشةسازى تانكةر و تانكى و كةرةستةى كانزايي 2812

    228,520 0 4,601 16,850 249,971 

  ثيشةسازى كةل و ثةل و ثارضة و كةرةستةى دةستى و كةل وثةىل كانزايي طشتى  2893

    3,739,459 0 330,139 80,910 4,150,508 

   ثؤلَني نةكراو لة شويَنيَكى تر ثيشةسازى كةرةستةى ناومالَ 2930

    1,092,420 3,900 24,288 19,200 1,139,808 

           ر و مؤليدة و حماويلةى كارةبايي  ثيشةسازى بزويَنة 3110

    1,486,125 11,400 140,696 70,500 1,708,721 

           ثيشةسازى كةل وثةل  3610

    1,657,274 12,400 37,281 107,660 1,814,615 

 203,751,149 7,968,015 20,260,414 5,363,580 170,159,140 كؤى هةريَم
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 دينار( 0111  2122 دهؤك بؤ سالَى ( ذمارةى دامةزراوةكانى ثيشةسازى مام ناوةند و ذمارةى كريَكاران وكريَيان و ثاداشيت ثيَشكةشكراو ثيَيان بةطويَرةى بةش لةثاريَزطاى 00  خشتةى ذمارة     

كؤدى 
 ثؤلَني بةش(

 ذمارى دامةزراوةكان  ناوى ثيشةسازى
تيَكراى ذمارةى 

 كريَكاران

كريَ و موضةى 
 كارانكريَ

ثاداشتى ثيَشكةشكراو بؤ 
 كريَكاران

كؤى كرىَ وموضة 
 وثاداشتةكان

 ثيشةسازى بةرهةمى خؤراكى و خواردنةوةكان 15

         5 78 582,655 92,560 675,215 

 ثيشةسازى مسى دارشتةكان 26

         19 259 2,162,718 381,536 2,544,254 

 كانى كانزايى تيَكةالو بةدةرلةئاميَرو كةل وثةلثيشةسازى بةرهةمة 28

    1 14 154,500 15,500 170,000 

       ثؤلني نةكراو لةشويَنيَكى ترثيشةسازى كةل وثةل و ثيشةسازى بةرهةمةكانى  36

    1 28 171,600 39,300 210,900 

 3,600,369 528,896 3,071,473 379 26 كؤى ثاريَزطا  
 

 دينار( 0111                    2122دهؤك بؤ سالَى  ( ذمارةى دامةزراوةكانى مام ناوةند و ذمارةى كريَكارةكانيان و كريَيان وثاداشتى ثيَشكةشكراو ثيَيان بةطويَرةى ضاالكى لة ثاريَزطاى 02  خشتةى ذمارة 

كؤدى ثؤلَني 
  ضاالكى(

 كريَ و موضةى كريَكاران كارانتيَكراى ذمارةى كريَ ذمارى دامةزراوةكان ناوى ثيشةسازى
ثاداشتى ثيَشكةشكراو بؤ 

 كريَكاران

كؤى كرىَ وموضة 
 وثاداشتةكان

 ثيشةسازى بةرهةمى خؤراكى و خواردنةوةكان 1531

     
    2 25 196,600 30,410 227,010 

 ثيشةسازى كةكاو و شوكوالتة و شرينةمةنى  1543

         1 20 164,325 27,220 191,545 

 ثؤلني نةكراو لةشويَنيَكى تر ثيشةسازى بةرهةمةكانى ترى خؤراكى 1549

    
    2 33 221,730 34,930 256,660 

 ثيشةسازى جؤرةكانى بةرهةم لة كؤنكريت و ضيمةنتؤ و طةض  2695

        18 241 1,956,600 371,581 2,328,181 

 نامسى ثؤلَني نةكراو لةشويَنيَكى تر  ثيشةسازى بةرهةمةكانى كانزايي 2699

        1 18 206,118 9,955 216,073 

 ثيشةسازى كةل و ثةل و ثارضة و كةرةستةى دةستى و كةل وثةىل كانزايي طشتى  2893

       1 14 154,500 15,500 170,000 

 ثيشةسازى كةل وثةل  3610

         1 28 171,600 39,300 210,900 

 3,600,369 528,896 3,071,473 379 26 كؤى ثاريَزطا
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 دينار( 0111  2102 بةهاى فرؤشنت و بةرهةم لة دامةزراوةكانى ثيشةسازى مام ناوةند بةطويَرةى بةش لة ثاريَزطاى دهؤك  بؤ سالَى ( 01) خشتةى ذمارة  

كؤدى ثؤلَني 
  بةش(

  ناوى ثيشةسازى 
كؤى بةهاى 

 فرؤشنت

 بةهاى بةرهةمى
 تةواو دروستكراو

بةهاى بةرهةمى 
ناتةواو 

 وبةرهةمةكانى تر

دةسكةوتى ضاالكى 
خزمةتطوزارى وكاركردن 

 بؤكةسانى تر

كؤى بةرهةم 
 بةنرخى بازار

بةهاى بةرهةم بةنرخى 
تيَووى هؤكارةكانى 

 بةرهةم

 ثيشةسازى بةرهةمى خؤراكى و خواردنةوةكان 15

     
 

  3,940,000 3,936,725 0 1,613,712 5,550,437 5,550,437 

 ثيشةسازى مسى دارشتةكان 26

      
 

  22,819,740 23,108,990 0 0 23,108,990 23,108,990 

 ثيشةسازى بةرهةمةكانى كانزايى تيَكةالو بةدةرلةئاميَرو كةل وثةل 28
    

 
  2,812,500 2,801,250 0   2,801,250 2,801,250 

 ةل وثةل و ثيشةسازى بةرهةمةكانى ثؤلني نةكراو لةشويَنيَكى تر ثيشةسازى ك 36

    

 
  1,076,875 926,875 0 0 926,875 926,875 

 32,387,552 32,387,552 1,613,712 0 30,773,840 30,649,115 كؤى ثاريَزطا
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 دينار( 0111  2102  كى لة ثاريَزطاى دهؤك  بؤ سالَىآلةسازى مام ناوةند بةطويَرةى ضا(بةهاى فرؤشنت و بةرهةم هيَنان لة دامةزراوةكانى ثيش01خشتةى ذمارة 

كؤدى ثؤلَني 
  ضاالكى( 

 كؤى بةهاى فرؤشنت ناوى ثيشةسازى  
بةهاى بةرهةمى تةواو 

 دروستكراو

بةهاى بةرهةمى 
ناتةواو 

 وبةرهةمةكانى تر

دةسكةوتى ضاالكى 
خزمةتطوزارى 

وكاركردن بؤكةسانى 
 تر

كؤى بةرهةم 
 بةنرخى بازار

بةهاى بةرهةم 
بةنرخى تيَووى 
هؤكارةكانى 

 بةرهةم

 ثيشةسازى بةرهةمى خؤراكى و خواردنةوةكان 1531

          0 0 0 1,613,712 1,613,712 1,613,712 

 ثيشةسازى كةكاو و شوكوالتة و شرينةمةنى  1543

 
     

    2,730,000 2,756,000 0 0 2,756,000 2,756,000 

 ثيشةسازى بةرهةمةكانى ترى خؤراكى ثؤلني نةكراو لةشويَنيَكى تر 1549
     

    1,210,000 1,180,725 0 0 1,180,725 1,180,725 

 ثيشةسازى جؤرةكانى بةرهةم لة كؤنكريت و ضيمةنتؤ و و طةض 2695
   

    21,919,740 22,208,990 0 0 22,208,990 22,208,990 

 ثيشةسازى بةرهةمةكانى كانزايي نامسى ثؤلَني نةكراو لةشويَنيَكى تر  2699
     

    900,000 900,000 0 0 900,000 900,000 

 ثيشةسازى كةل و ثةل و ثارضة و كةرةستةى دةستى و كةل وثةىل كانزايي طشتى  2893
   

    2,812,500 2,801,250 0 0 2,801,250 2,801,250 

 شةسازى كةل وثةل ثي 3610

 
     

    1,076,875 926,875 0 0 926,875 926,875 

 32,387,552 32,387,552 1,613,712 0 30,773,840 30,649,115 كؤى ثاريَزطا
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 دينار( 0111  2102مام ناوةند بةطويَرةى بةش لةثاريَزطاى دهؤك بؤ سالَى (بةهاى ثيَداويستيةكانى بةرهةمى كةلوثةل وخزمةتطوزارى لةدامةزراوةكانى ثيشةسازى 05خشتةى ذمارة   

كؤدى ثؤلَني 
  بةش(

  ناوى ثيشةسازى 
خاوةكان و ماددة سةرةتاييةكانى  

 بةكارهاتوولة بةرهةم هيَنان

ماددةى كؤكةرةوة وداثؤشني 
 بةكارهاتوو لةبةرهةم هيَنان

ثيَداويستى كاالى ترى 
م بةكارهاتوو لة بةرهة

 هيَنان

ثيَداويستى 
 خزمةتطوزارى 

كؤى بةهاى 
 ثيَداويستيةكان

  ثيشةسازى بةرهةمى خؤراكى و خواردنةوةكان 15

    1,483,718 658,961 332,212 187,250 2,662,141 

           ثيشةسازى مسى دارشتةكان 26

    13,087,776 0 2,076,954 483,850 15,648,580 

  يشةسازى بةرهةمةكانى كانزايى تيَكةالو بةدةرلةئاميَرو كةل وثةلث 28

    1,692,107 0 46,384 7,250 1,745,741 

        ثيشةسازى كةل وثةل و ثيشةسازى بةرهةمةكانى ثؤلني نةكراو لةشويَنيَكى تر  36

    566,550 0 21,275 21,200 609,025 

 20,665,487 699,550 2,476,825 658,961 16,830,151 كؤى ثاريَزطا
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 دينار( 0111   2102دهؤك بؤ سالَى   (بةهاى ثيَداويستيةكانى بةرهةم هيَنانى كةلوثةل و خزمةتطوزارى لة دامةزراوةكانى ثيشةسازى مام ناوةند بةطويَرةى ضاالكى لةثاريَزطاى06خشتةى ذمارة  

كؤدى ثؤلَني 
  ضاالكى(

  ناوى ثيشةسازى 

ان و ماددة خاوةك 
سةرةتاييةكانى بةكارهاتوولة 

 بةرهةم هيَنان

ماددةى كؤكةرةوة 
وداثؤشني بةكارهاتوو 

 لةبةرهةم هيَنان

ثيَداويستى كاالى ترى 
بةكارهاتوو لة بةرهةم 

 هيَنان

ثيَداويستى 
 خزمةتطوزارى 

كؤى بةهاى 
 ثيَداويستيةكان

 ةوةكانثيشةسازى بةرهةمى خؤراكى و خواردن 1531

    0 139,473 205,152 137,100 481,725 

 ثيشةسازى كةكاو و شوكوالتة و شرينةمةنى  1543

    980,968 383,401 56,612 30,500 1,451,481 

 ثيشةسازى بةرهةمةكانى ترى خؤراكى ثؤلني نةكراو لةشويَنيَكى تر 1549

    502,750 136,087 70,448 19,650 728,935 

 ازى جؤرةكانى بةرهةم لة كؤنكريت و ضيمةنتؤ و طةض ثيشةس 2695

    13,037,776 0 1,968,759 473,450 15,479,985 

 ثيشةسازى بةرهةمةكانى كانزايي نامسى ثؤلَني نةكراو لةشويَنيَكى تر  2699

    50,000 0 108,195 10,400 168,595 

 ةل وثةىل كانزايي طشتى ثيشةسازى كةل و ثةل و ثارضة و كةرةستةى دةستى و ك 2893

    1,692,107 0 46,384 7,250 1,745,741 

 ثيشةسازى كةل وثةل  3610

    566,550 0 21,275 21,200 609,025 

 20,665,487 699,550 2,476,825 658,961 16,830,151 كؤى ثاريَزطا

 

 



       2102 بؤسالَى ناوةند مام دامةزراوةى ثيشةسازى ئامارى اثؤرتىرِ
 

 دةستةى ئامارى هةريَم                                                                                        30

 

 
 ند و ذمارةى كريَكاران وكريَيان و ثاداشيت ثيَشكةشكراو ثيَيان بةطويَرةى بةش لةثاريَزطاى سليَمانى ( ذمارةى دامةزراوةكانى ثيشةسازى مام ناوة 07خشتةى ذمارة           

 دينار( 0111    2102 بؤ سالَى

كؤدى ثؤلَني 
  بةش(

 ذمارى دامةزراوةكان   ناوى ثيشةسازى 
تيَكراى ذمارةى 
 كريَكاران

كريَ و موضةى 
 كريَكاران

ثاداشتى ثيَشكةشكراو بؤ 
 ارانكريَك

كؤى كرىَ وموضة 
 وثاداشتةكان

 ثيشةسازى بةرهةمى خؤراكى و خواردنةوةكان 15

    28 381 3,144,846 339,833 3,484,679 

 ثيشةسازى رِةذوو وبةرهةمةكانى نةوتى دوبارةكراوة 23

    1 10 75,000 9,336 84,336 

 ثيشةسازى كةل وثةل وبةهةمةكانى كيمياوى  24

    2 23 267,300 21,000 288,300 

 ثيشةسازى بةرهةمةكانى الستيك وباغة 25

    1 15 111,120 11,824 122,944 

 ثيشةسازى بةرهةمى كانزايى نامسى تر 26

    101 1,273 11,049,614 1,361,548 12,411,162 

 ثيشةسازى مسى دارشتةكان 27

    1 21 181,600 33,800 215,400 

 سازى بةرهةمةكانى كانزايى تيَكةالو بةدةرلةئاميَرو كةل وثةلثيشة 28

    9 108 931,340 77,200 1,008,540 

 ثيشةسازى ئاميَر وكةلوثةىل ثؤلني نةكراو لةشويَنيَكى تر 29

    1 11 77,600 275 77,875 

 ثيشةسازى كةل وثةل و ثيشةسازى بةرهةمةكانى ثؤلني نةكراو لةشويَنيَكى تر  36

    2 37 319,900 30,260 350,160 

 18,043,396 1,885,076 16,158,320 1,879 146 كؤى ثاريَزطا
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 دينار( 0111  2102 سليَمانى بؤ سالَى ( ذمارةى دامةزراوةكانى مام ناوةند و ذمارةى كريَكارةكانيان و كريَيان وثاداشتى ثيَشكةشكراو ثيَيان بةطويَرةى ضاالكى لةثاريَزطاى08خشتةى ذمارة                             

ذمارةى 
  ضاالكى(ثؤلني

 ذمارى دامةزراوةكان ناوى ثيشةسازى
تيَكراى ذمارةى 

 كريَكاران

كريَ و موضةى 
 كريَكاران

ثاداشتى ثيَشكةشكراو 
 بؤ كريَكاران

كؤى كرىَ وموضة 
 وثاداشتةكان

 ثيشةسازى بةرهةمى خؤراكى و خواردنةوةكان 1513
    1 19 142,640 24,140 166,780 

 ثيشةسازى بةرهةمةكانى شريةمةنى  1520

    1 10 30,500 3,460 33,960 

 ثيشةسازى ئاميَرو كةرةستةى كارةبايي يةكانى ثؤلني نةكراو لةشويَنيَكى تر 1531

    5 90 683,796 103,074 786,870 

 ثيشةسازى ئاليكى ئاذةلَى ئامادةكراو 1533

    1 25 257,800 27,000 284,800 

 ثيشةسازى بةرهةمةكانى نانةواخانة  1541

    12 128 1,184,940 99,366 1,284,306 

 ثيشةسازى كةكاو و شوكوالتة و شرينةمةنى  1543

    2 26 224,000 12,105 236,105 

 ثيشةسازى بةرهةمةكانى ترى خؤراكى ثؤلني نةكراو لةشويَنيَكى تر 1549

    5 69 446,870 66,188 513,058 

 ثيشةسازى خواردنةوة ناكحوليةكان و بةرهةم هيَنانى ئاوى كانزايي  1554

    1 14 174,300 4,500 178,800 

 ثيشةسازى بةرهةمةكانى نةوتى دوبارةكراوة  2320

    1 10 75,000 9,336 84,336 

 يَكخراوثيشةسازى ثالستيك لةشيَوةكانى سةرةتايي و ثيشةسازى الستيكى رِ 2413

    2 23 267,300 21,000 288,300 

 ثيشةسازى بةرهةمةكانى نايلونى  2520

    1 15 111,120 11,824 122,944 
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 دينار( 0111  2102 ان وثاداشتى ثيَشكةشكراو ثيَيان بةطويَرةى ضاالكى لةثاريَزطاى سليَمانى بؤ سالَى( ذمارةى دامةزراوةكانى مام ناوةند و ذمارةى كريَكارةكانيان و كريَي08خشتةى ذمارة تةواوكةرى                            

ذمارةى 
 (بةش ثؤلني

 ناوى ثيشةسازى
ذمارى 

 دامةزراوةكان

تيَكراى ذمارةى 
 كريَكاران

 كريَ و موضةى كريَكاران
ثاداشتى ثيَشكةشكراو 

 بؤ كريَكاران

كؤى كرىَ وموضة 
 وثاداشتةكان

 ثيشةسازى شووشة و بةرهةمةكانى شووشة 2610

    1 18 148,600 21,060 169,660 

 ثيشةسازى بةرهةمةكانى قورِى سووركراوة  2692

    1 18 170,400 11,982 182,382 

 ثيشةسازى بةرهةمةكانى قورِى بيناسازى ناطةرمى و بةرهةمةكانى قورِى سوركراوة 2693

    2 32 242,200 36,008 278,208 

 ثيشةسازى ضيمةنتؤ و طةض  2694

    5 57 633,900 69,000 702,900 

 ثيشةسازى جؤرةكانى بةرهةم لة كؤنكريت و ضيمةنتؤ و طةض  2695

    85 1,030 8,948,264 1,128,152 10,076,416 

 ثارضةو قالب كردن و تةواوكارى ئامادةكردنى بةرد  2696

    3 33 271,200 27,270 298,470 

 ثيشةسازى بةرهةمةكانى كانزايي نامسى ثؤلنَي نةكراو لةشويَنيَكى تر  2699

    4 85 635,050 68,076 703,126 

 ثيشةسازى فلزى طران بةها و نا ئاسنى  2720

    1 21 181,600 33,800 215,400 

 ثيشةسازى بةرهةمةكانى كانزايي بيناسازى  2811

    3 42 347,400 31,000 378,400 

 ثيشةسازى تانكةر و تانكى و كةرةستةى كانزايي 2812

    1 10 86,500 11,760 98,260 

 ثيشةسازى كةل و ثةل و ثارضة و كةرةستةى دةستى و كةل وثةىل كانزايي طشتى  2893

    5 56 497,440 34,440 531,880 

 ثيشةسازى كةرةستةى ناومالَ ثؤلَني نةكراو لة شويَنيَكى تر  2930

    1 11 77,600 275 77,875 

 ثيشةسازى كةل وثةل  3610
    2 37 319,900 30,260 350,160 

 18,043,396 1,885,076 16,158,320 1,879 146 كؤى ثاريَزطا
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 دينار( 0111       2102 سالَى  (بةهاى فرؤشنت و بةرهةم لة دامةزراوةكانى ثيشةسازى مام ناوةند بةطويَرةى بةش لةثاريَزطاى سليَمانى بؤ09خشتةى ذمارة  

كؤدى 
 ثؤلَني بةش(

ناوى 
 ثيشةسازى

كؤى بةهاى 
 فرؤشنت

بةهاى بةرهةمى تةواو 
 دروستكراو

بةهاى بةرهةمى ناتةواو 
 وبةرهةمةكانى تر

دةسكةوتى ضاالكى 
خزمةتطوزارى 
وكاركردن 

 بؤكةسانى تر

كؤى بةرهةم بةنرخى 
 بازار

بةهاى بةرهةم بةنرخى 
كانى تيَووى هؤكارة
 بةرهةم

 ثيشةسازى بةرهةمى خؤراكى و خواردنةوةكان 15

 
  20,136,079 20,136,079 0 4,926,913 25,062,992 25,062,992 

 ثيشةسازى رِةذوو وبةرهةمةكانى نةوتى دوبارةكراوة 23

 
  2,880,000 2,882,880 0 0 2,882,880 2,882,880 

 ةهةمةكانى كيمياوى ثيشةسازى كةل وثةل وب 24

 
  720,950 720,950 0 0 720,950 720,950 

 ثيشةسازى بةرهةمةكانى الستيك وباغة 25

 
  1,060,320 1,060,320 0 0 1,060,320 1,060,320 

 ثيشةسازى بةرهةمى كانزايى نامسى تر 26

 
  113,276,120 113,206,537 0 0 113,206,537 113,206,537 

 دارشتةكانثيشةسازى مسى  27

 
  1,822,000 1,822,000 0 8,000 1,830,000 1,830,000 

 ثيشةسازى بةرهةمةكانى كانزايى تيَكةالو بةدةرلةئاميَرو كةل وثةل 28

 
  5,130,614 5,130,614 0 500 5,131,114 5,131,114 

 ثيشةسازى ئاميَر وكةلوثةىل ثؤلني نةكراو لةشويَنيَكى تر 29

 
  480,000 480,000 0 0 480,000 480,000 

 ثيشةسازى كةل وثةل و ثيشةسازى بةرهةمةكانى ثؤلني نةكراو لةشويَنيَكى تر  36

 
  1,960,000 1,960,000 0 0 1,960,000 1,960,000 

 152,334,793 152,334,793 4,935,413 0 147,399,380 147,466,083 كؤى ثاريَزطا
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 ويستيةكانى بةرهةمى كةلوثةل و خزمةتطوزارى لة دامةزراوةكانى ثيشةسازى مام ناوةند بةطويَرةى بةش لةثاريَزطاى سليَمانى (بةهاى ثيَدا21خشتةى ذمارة             

 دينار( 0111   2102 بؤ سالَى

كؤدى 
ثؤلَني 

  ضاالكى(

 ناوى ثيشةسازى
كؤى بةهاى 
 فرؤشراوةكان

بةهاى بةرهةمى تةواو 
 دروستكراو

بةهاى بةرهةمى ناتةواو 
 ةرهةمةكانى تروب

دةسكةوتى ضاالكى 
خزمةتطوزارى و كار كردن 

 بؤكةساني تر

كؤى بةرهةم 
 بةنرخى بازار

 ثيشةسازى بةرهةمى خؤراكى و خواردنةوةكان 1513

 
  0 0 995,747 995,747 995,747 

 ثيشةسازى بةرهةمةكانى شريةمةنى  1520

 
  97,325 0 0 97,325 97,325 

شةسازى ئاميَرو كةرةستةى كارةبايي يةكانى ثؤلني نةكراو لةشويَنيَكى ترثي 1531  

 
  0 0 3,931,166 3,931,166 3,931,166 

 ثيشةسازى ئاليكى ئاذةلَى ئامادةكراو 1533

 
  9,600,000 0 0 9,600,000 9,600,000 

 ثيشةسازى بةرهةمةكانى نانةواخانة  1541

 
  5,494,754 0 0 5,494,754 5,494,754 

 ثيشةسازى كةكاو و شوكوالتة و شرينةمةنى  1543

 
  722,000 0 0 722,000 722,000 

 ثيشةسازى بةرهةمةكانى ترى خؤراكى ثؤلني نةكراو لةشويَنيَكى تر 1549

 
  3,722,000 0 0 3,722,000 3,722,000 

 ثيشةسازى خواردنةوة ناكحوليةكان و بةرهةم هيَنانى ئاوى كانزايي  1554

 
  500,000 0 0 500,000 500,000 

 ثيشةسازى بةرهةمةكانى نةوتى دوبارةكراوة  2320

 
  2,882,880 0 0 2,882,880 2,882,880 

 ثيشةسازى ثالستيك لةشيَوةكانى سةرةتايي و ثيشةسازى الستيكى رِيَكخراو 2413
   

 
  720,950 0 0 720,950 720,950 

ى ثيشةسازى بةرهةمةكانى نايلون 2520  

    1,060,320 0 0 1,060,320 1,060,320 
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 دينار( 0111  2102 بؤ سالَى(بةهاى ثيَداويستيةكانى بةرهةمى كةلوثةل و خزمةتطوزارى لة دامةزراوةكانى ثيشةسازى مام ناوةند بةطويَرةى بةش لةثاريَزطاى سليَمانى 21خشتةى ذمارة  تةواوكةرى

كؤدى ثؤلَني 
  ضاالكى(

 ناوى ثيشةسازى
ى بةهاى كؤ

 فرؤشراوةكان

بةهاى بةرهةمى 
 تةواو دروستكراو

بةهاى بةرهةمى ناتةواو 
 وبةرهةمةكانى تر

دةسكةوتى ضاالكى 
خزمةتطوزارى و كار كردن 

 بؤكةساني تر

كؤى بةرهةم بةنرخى 
 بازار

 ثيشةسازى شووشة و بةرهةمةكانى شووشة 2610

  900,000 0 0 900,000 900,000 

      ثيشةسازى بةرهةمةكانى قورِى سووركراوة  2692

 
  3,430,000 0 0 3,430,000 3,430,000 

 ثيشةسازى بةرهةمةكانى قورِى بيناسازى ناطةرمى و بةرهةمةكانى قورِى سوركراوة 2693

 
  1,964,800 0 0 1,964,800 1,964,800 

 ثيشةسازى ضيمةنتؤ و طةض  2694

 
  1,901,400 0 0 1,901,400 1,901,400 

 ثيشةسازى جؤرةكانى بةرهةم لة كؤنكريت و ضيمةنتؤ و طةض  2695

 
  80,412,337 0 0 80,412,337 80,412,337 

 ثارضةو قالب كردن و تةواوكارى ئامادةكردنى بةرد  2696

 
  1,428,000 0 0 1,428,000 1,428,000 

 لةشويَنيَكى تر  ثيشةسازى بةرهةمةكانى كانزايي نامسى ثؤلنَي نةكراو 2699

 
  23,170,000 0 0 23,170,000 23,170,000 

 ثيشةسازى فلزى طران بةها و نا ئاسنى  2720

 
  1,822,000 0 8,000 1,830,000 1,830,000 

 ثيشةسازى بةرهةمةكانى كانزايي بيناسازى  2811

 
  1,231,000 0 0 1,231,000 1,231,000 

 كةرةستةى كانزايي ثيشةسازى تانكةر و تانكى و 2812

 
  432,000 0 500 432,500 432,500 

 ثيشةسازى كةل و ثةل و ثارضة و كةرةستةى دةستى و كةل وثةىل كانزايي طشتى  2893

 
  3,467,614 0 0 3,467,614 3,467,614 

 ثيشةسازى كةرةستةى ناومالَ ثؤلَني نةكراو لة شويَنيَكى تر  2930

 
  480,000 0 0 480,000 480,000 

 ثيشةسازى كةل وثةل  3610

 
  1,960,000 0 0 1,960,000 1,960,000 

 152,334,793 152,334,793 4,935,413 0 147,399,380 كؤى ثاريَزطا
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 دينار( 0111   2102بؤ سالَى ى بةش لةثاريَزطاى سليَمانى( بةهاى ثيَداويستيةكانى بةرهةمى كةلوثةل و خزمةتطوزارى لة دامةزراوةكانى ثيشةسازى مام ناوةند بةطويَرة20خشتةى ذمارة 

كؤدى ثؤلَني 
  بةش(

 ناوى ثيشةسازى

خاوةكان و ماددة 
سةرةتاييةكانى 

 بةكارهاتوولة بةرهةم هيَنان

ماددةى كؤكةرةوة 
وداثؤشني بةكارهاتوو 

 لةبةرهةم هيَنان

ثيَداويستى كاالى ترى 
بةكارهاتوو لة بةرهةم 

 هيَنان

ثيَداويستى 
 خزمةتطوزارى

كؤى بةهاى 
 ثيَداويستيةكان

 ثيشةسازى بةرهةمى خؤراكى و خواردنةوةكان 15

    7,833,549 1,577,637 2,096,643 1,252,730 12,760,559 

 ثيشةسازى رِةذوو وبةرهةمةكانى نةوتى دوبارةكراوة 23

    1,337,120 195,000 91,720 55,500 1,679,340 

 وبةهةمةكانى كيمياوى ثيشةسازى كةل وثةل  24

    211,960 0 46,934 48,660 307,554 

 ثيشةسازى بةرهةمةكانى الستيك وباغة 25

    666,000 68,400 104,580 26,600 865,580 

 ثيشةسازى بةرهةمى كانزايى نامسى تر 26

    69,592,378 492,943 9,990,474 3,630,055 83,705,850 

 انثيشةسازى مسى دارشتةك 27

    1,461,600 0 6,260 106,300 1,574,160 

 ثيشةسازى بةرهةمةكانى كانزايى تيَكةالو بةدةرلةئاميَرو كةل وثةل 28

    2,728,022 0 339,727 179,210 3,246,959 

 ثيشةسازى ئاميَر وكةلوثةىل ثؤلني نةكراو لةشويَنيَكى تر 29

    227,220 3,900 24,288 19,200 274,608 

 ثيشةسازى كةل وثةل و ثيشةسازى بةرهةمةكانى ثؤلني نةكراو لةشويَنيَكى تر  36

    1,090,724 12,400 16,006 86,460 1,205,590 

 105,620,200 5,404,715 12,716,632 2,350,280 85,148,573                                             كؤى ثاريَزطا               
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 ليَمانى بةهاى ثيَداويستيةكانى بةرهةم هيَنانى كةلوثةل و خزمةتطوزارى لةدامةزراوةكانى ثيشةسازى مام ناوةند بةطويَرةى ضاالكى لةثاريَزطاى س(22ى ذمارة  خشتة    
 دينار( 0111     2102بؤسالَى 

كؤدى ثؤلَني 
  ضاالكى(

 ناوى ثيشةسازى

خاوةكان و ماددة 
سةرةتاييةكانى بةكارهاتوولة 

 بةرهةم هيَنان

ماددةى كؤكةرةوة وداثؤشني 
 بةكارهاتوو لةبةرهةم هيَنان

ثيَداويستى كاالى ترى 
بةكارهاتوو لة بةرهةم 

 هيَنان

ثيَداويستى 
 خزمةتطوزارى

كؤى بةهاى 
 ثيَداويستيةكان

 ثيشةسازى بةرهةمى خؤراكى و خواردنةوةكان 1513

  
0 102,000 127,043 126,957 356,000 

 ازى بةرهةمةكانى شريةمةنىثيشةس 1520

     

  
25,868 19,979 6,175 1,500 53,522 

 ثيشةسازى ئاميَرو كةرةستةى كارةبايي يةكانى ثؤلني نةكراو لةشويَنيَكى تر 1531

  
98,064 414,764 1,065,520 658,147 2,236,495 

 ثيشةسازى ئاليكى ئاذةلَى ئامادةكراو 1533

     

  
2,755,730 67,650 281,470 21,400 3,126,250 

 ثيشةسازى بةرهةمةكانى نانةواخانة 1541

     

  
2,556,391 112,732 280,427 298,256 3,247,806 

 ثيشةسازى كةكاو و شوكوالتة و شرينةمةنى 1543

  
353,893 33,032 60,006 59,490 506,421 

 كى ترثيشةسازى بةرهةمةكانى ترى خؤراكى ثؤلني نةكراو لةشويَنيَ 1549

  
2,025,613 631,837 244,152 69,080 2,971,582 

 ثيشةسازى خواردنةوة ناكحوليةكان و بةرهةم هيَنانى ئاوى كانزايي 1554

  
17,090 195,643 31,850 17,900 262,483 

 ثيشةسازى بةرهةمةكانى نةوتى دوبارةكراوة 2320

  
1,337,120 195,000 91,720 55,500 1,679,340 

 ثيشةسازى ثالستيك لةشيَوةكانى سةرةتايي و ثيشةسازى الستيكى رِيَكخراو 2413

  
211,960 0 46,934 48,660 307,554 

 ثيشةسازى بةرهةمةكانى نايلونى 2520

     

  
666,000 68,400 104,580 26,600 865,580 
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 و خزمةتطوزارى لةدامةزراوةكانى ثيشةسازى مام ناوةند بةطويَرةى ضاالكى لةثاريَزطاى سليَمانى( بةهاى ثيَداويستيةكانى بةرهةم هيَنانى كةلوثةل 22خشتةى ذمارة   تةواوكةرى
 دينار( 0111   2102بؤسالَى  

كؤدى ثؤلَني 
  ضاالكى(

 ناوى ثيشةسازى

خاوةكان و ماددة 
سةرةتاييةكانى 

 بةكارهاتوولة بةرهةم هيَنان

ماددةى كؤكةرةوة وداثؤشني 
 نانبةكارهاتوو لةبةرهةم هيَ

ثيَداويستى كاالى ترى 
 بةكارهاتوو لة بةرهةم هيَنان

ثيَداويستى 
 خزمةتطوزارى

كؤى بةهاى 
 ثيَداويستيةكان

 ثيشةسازى شووشة و بةرهةمةكانى شووشة 2610
  560,000 0 32,020 8,640 600,660 

 ثيشةسازى بةرهةمةكانى قورِى سووركراوة 2692
  232,477 70,540 2,458,930 20,370 2,782,317 

 ثيشةسازى بةرهةمةكانى قورِى بيناسازى ناطةرمى و بةرهةمةكانى قورِى سوركراوة 2693
  482,830 6,500 284,277 273,605 1,047,212 

 ثيشةسازى ضيمةنتؤ و طةض  2694
 

        95,982 3,000 752,173 104,720 955,875 

تؤ و طةض ثيشةسازى جؤرةكانى بةرهةم لة كؤنكريت و ضيمةن 2695  

    48,012,184 6,755 6,047,125 3,022,390 57,088,454 

 ثارضةو قالب كردن و تةواوكارى ئامادةكردنى بةرد  2696
    666,955 81,148 43,985 58,040 850,128 

 ثؤلنَي نةكراو لةشويَنيَكى تر ثيشةسازى بةرهةمةكانى كانزايي نامسى 2699

    19,541,950 325,000 371,964 142,290 20,381,204 

 ثيشةسازى فلزى طران بةها و نا ئاسنى  2720

    1,461,600 0 6,260 106,300 1,574,160 

 ثيشةسازى بةرهةمةكانى كانزايي بيناسازى  2811

    452,150 0 51,371 88,700 592,221 

 ثيشةسازى تانكةر و تانكى و كةرةستةى كانزايي 2812

    228,520 0 4,601 16,850 249,971 

 دةستى و كةل وثةىل كانزايي طشتى ثيشةسازى كةل و ثةل و ثارضة و كةرةستةى 2893

    2,047,352 0 283,755 73,660 2,404,767 

 ثيشةسازى كةرةستةى ناومالَ ثؤلَني نةكراو لة شويَنيَكى تر  2930

    227,220 3,900 24,288 19,200 274,608 

 وثةل  ثيشةسازى كةل 3610

    1,090,724 12,400 16,006 86,460 1,205,590 

 105,620,200 5,404,715 12,716,632 2,350,280 85,148,573                                             كؤى ثاريَزطا               
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ن وكريَيان و ثاداشيت ثيَشكةشكراو ثيَيان بةطويَرةى بةش ( ذمارةى دامةزراوةكانى ثيشةسازى مام ناوةند و ذمارةى كريَكارا21خشتةى ذمارة 

 دينار( 0111   2102 هةوليَر بؤ سالَى  لةثاريَزطاى

كؤدى ثؤلَني 
  بةش( 

ناوى 
  ثيشةسازى 

ذمارى 
 دامةزراوةكان 

تيَكراى ذمارةى 
 كريَكاران

كريَ و موضةى 
 كريَكاران

ثاداشتى 
ثيَشكةشكراو 
 بؤ كريَكاران

 كؤى كرىَ وموضة
 وثاداشتةكان

 ثيشةسازى بةرهةمى خؤراكى و خواردنةوةكان 15

    11 183 1,402,850 223,000 1,625,850 

 ثيشةسازى دار و دروستكراوةكانى لةدار و لة فلينة 20

    3 56 628,300 58,505 686,805 

 ثيشةسازى كاغةز و بةرهةمةكانى كاغةز 21

    1 13 93,900 22,650 116,550 

 ضاثةمةنى وبالوكردنةوة ولةبةرطرتنةوة وهؤكارةكانى راطةياندنى تؤماركراو  22

    2 27 272,800 8,300 281,100 

 ثيشةسازى رِةذوو وبةرهةمةكانى نةوتى دوبارةكراوة 23

    3 38 343,600 24,100 367,700 

 ثيشةسازى بةرهةمى كانزايى نامسى تر 26

    29 403 3,394,165 525,782 3,919,947 

 ثيشةسازى بةرهةمةكانى كانزايى تيَكةالو بةدةرلةئاميَرو كةل وثةل 28

    2 28 329,300 18,500 347,800 

 ثيشةسازى ئاميَرو كةرةستةى كارةبايي يةكانى ثؤلني نةكراو لةشويَنيَكى تر  31

    2 33 548,250 40,000 588,250 

 7,934,002 920,837 7,013,165 781 53                                               كؤى ثاريَزطا             
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( ذمارةى دامةزراوةكانى مام ناوةند و ذمارةى كريَكارةكانيان و كريَيان وثاداشتى ثيَشكةشكراو ثيَيان بةطويَرةى ضاالكى 21خشتةى ذمارة 
دينار( 0111    2102بؤ سالَى  لةثاريَزطاى هةوليَر  

كؤدى ثؤلَني 
  ضاالكى(

 ذمارى دامةزراوةكان   ناوى ثيشةسازى 
تيَكراى ذمارةى 

 كريَكاران

كريَ و موضةى 
 كريَكاران

ثاداشتى 
ثيَشكةشكراو 
 بؤ كريَكاران

كؤى كرىَ وموضة 
 وثاداشتةكان

 ثيشةسازى بةرهةمةكانى شريةمةنى  1520

    1 10 28,000 7,000 35,000 

 ثيشةسازى ئاميَرو كةرةستةى كارةبايي يةكانى ثؤلني نةكراو لةشويَنيَكى تر 1531

    4 57 443,000 43,500 486,500 

 ثيشةسازى ئاليكى ئاذةلَى ئامادةكراو 1533

    3 67 552,950 121,100 674,050 

 ثيشةسازى كةكاو و شوكوالتة و شرينةمةنى  1543

    1 13 130,500 22,700 153,200 

 ثيشةسازى خواردنةوة ناكحوليةكان و بةرهةم هيَنانى ئاوى كانزايي  1554

    2 36 248,400 28,700 277,100 

 ثيشةسازى دروستكراوةكانى دارتاشى و ثارضةى دارى ئامادةكراو بؤ بيناو دامةزراوةكان 2022

    2 29 301,850 22,250 324,100 

 وةكانى لةدار و لة فلينةثيشةسازى دار و دروستكرا 2029

    1 27 326,450 36,255 362,705 

 ثيشةسازى جؤرةكانى تر لة كاغةز و كاغةزى مقةبا  2109

    1 13 93,900 22,650 116,550 

 ضاثةمةنى  2221

    2 27 272,800 8,300 281,100 

 ثيشةسازى بةرهةمةكانى نةوتى دوبارةكراوة  2320

    3 38 343,600 24,100 367,700 

 ثيشةسازى بةرهةمةكانى قورِى سووركراوة  2692

    1 12 108,000 19,800 127,800 

     



       2102 بؤسالَى ناوةند مام دامةزراوةى ثيشةسازى ئامارى اثؤرتىرِ
 

 دةستةى ئامارى هةريَم                                                                                        42

 

 

( ذمارةى دامةزراوةكانى مام ناوةند و ذمارةى كريَكارةكانيان و كريَيان وثاداشتى ثيَشكةشكراو ثيَيان بةطويَرةى ضاالكى لةثاريَزطاى 21خشتةى ذمارة واوكةرى تة
 دينار( 0111   2102 سالَىهةوليَر بؤ 

كؤدى ثؤلَني 
  ضاالكى(

  ناوى ثيشةسازى 
ذمارى 

 دامةزراوةكان 

تيَكراى ذمارةى 
 كريَكاران

كريَ و موضةى 
 كريَكاران

ثاداشتى 
ثيَشكةشكراو بؤ 

 كريَكاران

كؤى كرىَ وموضة 
 وثاداشتةكان

 ثيشةسازى ضيمةنتؤ و طةض  2694

    1 10 117,000 12,600 129,600 

 ثارضةو قالب كردن و تةواوكارى ئامادةكردنى بةرد  2695

    25 345 2,798,265 444,382 3,242,647 

 ثيشةسازى بةرهةمةكانى كانزايي نامسى ثؤلَني نةكراو لةشويَنيَكى تر  2699

    2 36 370,900 49,000 419,900 

  ثيشةسازى بةرهةمةكانى كانزايي بيناسازى 2811

    2 28 329,300 18,500 347,800 

 ثيشةسازى بزويَنةر و مؤليدة و حماويلةى كارةبايي   3110

    2 33 548,250 40,000 588,250 

 7,934,002 920,837 7,013,165 781 53                                             كؤى ثاريَزطا               
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 دينار( 0111  2102  هاى فرؤشنت و بةرهةم لة دامةزراوةكانى ثيشةسازى مام ناوةند بةطويَرةى بةش لةثاريَزطاى هةوليَر بؤ سالَى(بة25خشتةى ذمارة 

كؤدى ثؤلَني 
  بةش( 

 كؤى بةهاى فرؤشنت  ناوى ثيشةسازى 
بةهاى بةرهةمى تةواو 

 دروستكراو

بةهاى بةرهةمى 
ناتةواو 

 وبةرهةمةكانى تر

دةسكةوتى ضاالكى 
خزمةتطوزارى وكاركردن 

 بؤكةسانى تر

كؤى بةرهةم 
 بةنرخى بازار

بةهاى بةرهةم 
بةنرخى تيَووى 

 هؤكارةكانى بةرهةم

 ثيشةسازى بةرهةمى خؤراكى و خواردنةوةكان 15

 
  44,545,000 44,469,000 0 3,975,580 48,444,580 48,444,580 

 لةدار و لة فلينة ثيشةسازى دار و دروستكراوةكانى 20

 
  5,419,500 5,487,800 0 0 5,487,800 5,487,800 

 ثيشةسازى كاغةز و بةرهةمةكانى كاغةز 21

 
  645,000 643,280 0 0 643,280 643,280 

 ضاثةمةنى وبالوكردنةوة ولةبةرطرتنةوة وهؤكارةكانى راطةياندنى تؤماركراو  22

 
  269,000 269,000 0 0 269,000 269,000 

 ثيشةسازى رِةذوو وبةرهةمةكانى نةوتى دوبارةكراوة 23

 
  44,000,000 44,193,000 0 0 44,193,000 44,193,000 

 ثيشةسازى بةرهةمى كانزايى نامسى تر 26

 
  52,265,780 53,331,380 0 0 53,331,380 53,331,380 

 وثةل ثيشةسازى بةرهةمةكانى كانزايى تيَكةالو بةدةرلةئاميَرو كةل 28

 
  29,550,000 29,587,500 0 0 29,587,500 29,601,250 

 ثيشةسازى ئاميَرو كةرةستةى كارةبايي يةكانى ثؤلني نةكراو لةشويَنيَكى تر  31

 
  2,580,000 2,584,500 0 0 2,584,500 2,584,500 

 184,554,790 184,541,040 3,975,580 0 180,565,460 179,274,280 كؤى ثاريَزطا 
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 دينار( 0111              2102(  بةهاى فرؤشنت و بةرهةم هيَنان لة دامةزراوةكانى ثيشةسازى مام ناوةند بةطويَرةى ضاالكى لةثاريَزطاى دهؤك بؤ سالَى 26خشتةى ذمارة 

كؤدى ثؤلَني 
  بةش(

 ثيشةسازى ناوى
 

كؤى بةهاى 
 فرؤشنت

بةهاى بةرهةمى تةواو 
 دروستكراو

ةمى بةهاى بةره
ناتةواو 

 وبةرهةمةكانى تر

دةسكةوتى ضاالكى 
خزمةتطوزارى وكاركردن 

 بؤكةسانى تر

كؤى بةرهةم 
 بةنرخى بازار

بةهاى بةرهةم 
بةنرخى تيَووى 

 هؤكارةكانى بةرهةم

 ثيشةسازى بةرهةمةكانى شريةمةنى  1520

 
   700,000 700,000 0 0 700,000 700,000 

 زى ئاميَرو كةرةستةى كارةبايي يةكانى ثؤلني نةكراو لةشويَنيَكى ترثيشةسا 1531

 
   0 0 0 3,975,580 3,975,580 3,975,580 

 ثيشةسازى ئاليكى ئاذةلَى ئامادةكراو 1533

 
  32,700,000 32,624,000 0 0 32,624,000 32,624,000 

 ثيشةسازى كةكاو و شوكوالتة و شرينةمةنى  1543

 
   882,000 882,000 0 0 882,000 882,000 

 ثيشةسازى خواردنةوة ناكحوليةكان و بةرهةم هيَنانى ئاوى كانزايي  1554

 
   10,263,000 10,263,000 0 0 10,263,000 10,263,000 

 ثيشةسازى دروستكراوةكانى دارتاشى و ثارضةى دارى ئامادةكراو بؤ بيناو دامةزراوةكان 2022

 
  1,219,500 1,287,000 0 0 1,287,000 1,287,000 

 ثيشةسازى جؤرةكانى تر لة كاغةز و كاغةزى مقةبا  2109

 
   645,000 643,280 0 0 643,280 643,280 

 ضاثةمةنى  2221

 
  269,000 269,000 0 0 269,000 269,000 

 ثيشةسازى بةرهةمةكانى نةوتى دوبارةكراوة  2320

  
44,000,000 44,193,000 0 0 44,193,000 44,193,000 

 ثيشةسازى بةرهةمةكانى تر لة دارو فلينة  2529

  
4,200,000 4,200,800 0 0 4,200,800 4,200,800 
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 دينار( 0111  2102(  بةهاى فرؤشنت و بةرهةم هيَنان لة دامةزراوةكانى ثيشةسازى مام ناوةند بةطويَرةى ضاالكى لةثاريَزطاى دهؤك بؤ سالَى 26خشتةى ذمارة تةواوكةرى 

كؤدى ثؤلَني 
  بةش( 

  ناوى ثيشةسازى 

  
 كؤى بةهاى فرؤشنت

بةهاى بةرهةمى 
 تةواو دروستكراو

بةهاى بةرهةمى 
ناتةواو 

 وبةرهةمةكانى تر

دةسكةوتى ضاالكى 
خزمةتطوزارى وكاركردن 

 بؤكةسانى تر

كؤى بةرهةم 
 بةنرخى بازار

بةهاى بةرهةم 
بةنرخى تيَووى 

 هؤكارةكانى بةرهةم

 ثيشةسازى بةرهةمةكانى قورِى سووركراوة 2692

 
   4,800,000 4,800,000 0 0 4,800,000 4,800,000 

 ثيشةسازى ضيمةنتؤ و طةض  2694
  4,800,000 4,800,000 0 0 4,800,000 4,800,000 

 ثارضةو قالب كردن و تةواوكارى ئامادةكردنى بةرد  2695

  
42,624,980 43,690,580 0 0 43,690,580 43,690,580 

 ثيشةسازى بةرهةمةكانى كانزايي نامسى ثؤلَني نةكراو لةشويَنيَكى تر  2699

 
   4,360,800 4,360,800 0 0 4,360,800 4,360,800 

 ثيشةسازى بةرهةمةكانى كانزايي بيناسازى  2811

 
  29,550,000 29,587,500 0 0 29,587,500 29,601,250 

 مؤليدة و حماويلةى كارةبايي   ثيشةسازى بزويَنةر و 3110

     2,580,000 2,584,500 0 0 2,584,500 2,584,500 

 كؤى ثاريَزطا

  
179,274,280 180,565,460 0 3,975,580 184,541,040 184,554,790 

 

 

 

 



       2102 بؤسالَى ناوةند مام دامةزراوةى ثيشةسازى ئامارى اثؤرتىرِ
 

 دةستةى ئامارى هةريَم                                                                                        42

 

 

 

ى مام ناوةند بةطويَرةى بةش لةثاريَزطاى (بةهاى ثيَداويستيةكانى بةرهةمى كةلوثةل و خزمةتطوزارى لة دامةزراوةكانى ثيشةساز 27خشتةى ذمارة  
  دينار( 0111      2102 هةوليَربؤ سالَى

كؤدى ثؤلَني 
  ضاالكى( 

  ناوى ثيشةسازى 

خاوةكان وكةرةستةى 
سةرةتايى بةكارهاتوو لة 

 بةرهةم 

ماددةى كؤكةرةوة وداثؤشني 
 بةكارهاتوو لةبةرهةم هيَنان

ثيَداويستى كاالى ترى 
 ةرهةم هيَنانبةكارهاتوو لة ب

ثيَداويستى 
 خزمةتطوزارى 

كؤى بةهاى 
 ثيَداويستيةكان

 ثيشةسازى بةرهةمى خؤراكى و خواردنةوةكان 15

    15,727,727 1,451,230 1,686,748 278,850 19,144,555 

 ثيشةسازى دار و دروستكراوةكانى لةدار و لة فلينة 20

  

3,109,840 0 258,015 77,450 3,445,305 

          يشةسازى كاغةز و بةرهةمةكانى كاغةزث 21

  

439,500 16,000 18,132 16,400 490,032 

  ضاثةمةنى وبالوكردنةوة ولةبةرطرتنةوة وهؤكارةكانى راطةياندنى تؤماركراو  22

  

76,000 11,400 25,562 60,750 173,712 

 ثيشةسازى رِةذوو وبةرهةمةكانى نةوتى دوبارةكراو 23

  

17,709,130 409,691 164,930 46,800 18,330,551 

          ثيشةسازى بةرهةمى كانزايى نامسى تر 26

  

17,709,130 454,618 2,250,500 1,259,500 30,009,212 

 ثيشةسازى بةرهةمةكانى كانزايى تيَكةالو بةدةرلةئاميَرو كةل وثةل 28

  

17,709,130 0 522,374 53,500 4,163,374 

  زى ئاميَرو كةرةستةى كارةبايي يةكانى ثؤلني نةكراو لةشويَنيَكى ترثيشةسا 31

  

1,486,125 11,400 140,696 70,500 1,708,721 

 77,465,462 1,863,750 5,066,957 2,354,339 68,180,416 كؤى ثاريَزطا
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 دينار( 0111   2102 ة دامةزراوةكانى ثيشةسازى مام ناوةند بةطويَرةى ضاالكى لةثاريَزطاى هةوليَر بؤ سالَى(بةهاى ثيَداويستيةكانى بةرهةم هيَنانى كةلوثةل و خزمةتطوزارى ل28خشتةى ذمارة  

كؤدى ثؤلَني 
  ضاالكى(

 ناوى ثيشةسازي 

خاوةكان و ماددة  
سةرةتاييةكانى 
بةكارهاتوولة 
 بةرهةم هيَنان

ماددةى كؤكةرةوة وداثؤشني 
بةكارهاتوو لةبةرهةم 

 هيَنان

ى كاالى ترى ثيَداويست
 بةكارهاتوو لة بةرهةم هيَنان

ثيَداويستى 
 خزمةتطوزارى 

كؤى بةهاى 
 ثيَداويستيةكان

 ثيشةسازى بةرهةمةكانى شريةمةنى  1520

     

  
  
  366,000 163,000 29,700 10,000 568,700 

 ويَنيَكى ترثيشةسازى ئاميَرو كةرةستةى كارةبايي يةكانى ثؤلني نةكراو لةش 1531

    

  
0 350,500 468,718 109,150 928,368 

 ثيشةسازى ئاليكى ئاذةلَى ئامادةكراو 1533

     

  
  
  14,029,750 118,500 157,770 75,000 14,381,020 

 ثيشةسازى كةكاو و شوكوالتة و شرينةمةنى  1543

     

  
  
  253,200 214,500 37,100 21,000 525,800 

سازى خواردنةوة ناكحوليةكان و بةرهةم هيَنانى ئاوى كانزايي ثيشة 1554  

  
  
  1,078,777 604,730 993,460 63,700 2,740,667 

 ثيشةسازى دروستكراوةكانى دارتاشى و ثارضةى دارى ئامادةكراو بؤ بيناو دامةزراوةكان 2022

    

  
  
  314,840 0 43,112 65,450 423,402 

 انى تر لة كاغةز و كاغةزى مقةبا ثيشةسازى جؤرةك 2109

     

  
  
  439,500 16,000 18,132 16,400 490,032 

 ضاثةمةنى  2221

     

  
  
  76,000 11,400 25,562 60,750 173,712 

 ثيشةسازى بةرهةمةكانى نةوتى دوبارةكراوة  2320

     

  
  
  17,709,130 409,691 164,930 46,800 18,330,551 

 شةسازى بةرهةمةكانى تر لة دارو فلينة ثي 2529

     

  
  
  2,795,000 0 214,903 12,000 3,021,903 
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 دينار( 0111   2102 هةوليَر بؤ سالَى (بةهاى ثيَداويستيةكانى بةرهةم هيَنانى كةلوثةل و خزمةتطوزارى لة دامةزراوةكانى ثيشةسازى مام ناوةند بةطويَرةى ضاالكى لةثاريَزطاى28خشتةى ذمارة  تةواوكةرى 

كؤدى ثؤلَني 
  ضاالكى(

 ناوى ثيشةسازي 

خاوةكان و ماددة  
سةرةتاييةكانى 

بةكارهاتوولة بةرهةم 
 هيَنان

ماددةى كؤكةرةوة وداثؤشني 
بةكارهاتوو لةبةرهةم 

 هيَنان

ثيَداويستى كاالى ترى 
 بةكارهاتوو لة بةرهةم هيَنان

ثيَداويستى 
 خزمةتطوزارى 

كؤى بةهاى 
 تيةكانثيَداويس

 ثيشةسازى بةرهةمةكانى قورِى سووركراوة  2692

     

 
   61,800 0 17,350 27,500 106,650 

 ثيشةسازى ضيمةنتؤ و طةض  2694
     

 
   124,320 54,000 52,670 3,500 234,490 

 ثارضةو قالب كردن و تةواوكارى ئامادةكردنى بةرد  2695

     

 
   24,611,626 400,618 1,459,430 668,400 27,140,074 

 ثيشةسازى بةرهةمةكانى كانزايي نامسى ثؤلنَي نةكراو لةشويَنيَكى تر  2699

      
  1,246,848 0 721,050 560,100 2,527,998 

 ثيشةسازى بةرهةمةكانى كانزايي بيناسازى  2800

     

 
   3,587,500 0 522,374 53,500 4,163,374 

 يشةسازى بزويَنةر و مؤليدة و حماويلةى كارةبايي  ث 3110

     

 
  1,486,125 11,400 140,696 70,500 1,708,721 

 77,465,462 1,863,750 5,066,957 2,354,339 68,180,416 كؤى ثاريَزطا 

 



 




